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ขยาย

คําเตือน: MYELOSUPPRESSION, NEUROTOXICITY และ UROTOXICITY

Myelosuppression อาจรุนแรงและนําไปสูก่ารติดเชื้อร้ายแรง ตรวจสอบการนับเม็ดเลือดก่อนและหลัง
แต่ละรอบการรักษา ความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางอาจรุนแรงและส่งผลให้เกิดโรคไขส้มองอักเสบ
และเสียชีวิตได้ ตรวจสอบความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลางและหยุดการรักษาโรคไข้สมองอักเสบ พิษ
ต่อไตอาจรุนแรงและส่งผลใหไ้ตวายได้ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวารอาจรุนแรงและสามารถลดลง
ได้ด้วยการใช้ mesna เพื่อป้องกันโรค (ดูคําเตือน
และข้อควรระวัง (5.1 ถึง 5.3)] .

ข้อบ่งชี้และการใช้ Ifosfamide และ Mesna Injection
มีการระบุการฉีด Ifosfamide เพื่อใชร้่วมกับตัวแทน antineoplastic อื่น ๆ ทีไ่ด้รับการอนุมัติสําหรับเคมีบําบัด
บรรทัดที่สามของมะเร็งอัณฑะของเซลล์สืบพันธุ์ ควรใชร้่วมกับ mesna เพื่อป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ริดสีดวงทวาร

ปริมาณและการบริหารฉีด Ifosfamide และ Mesna
ควรฉีด Ifosfamide ทางหลอดเลือดดําในขนาด 1.2 กรัมต่อลูกบาศกเ์มตร2ต่อวันเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน การรักษา
ซํ้าทุก 3 สัปดาหห์รือหลังฟื้นตัวจากภาวะเป็นพิษทางโลหิตวิทยา
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เพื่อป้องกันความเป็นพิษของกระเพาะปัสสาวะ ควรให้การฉีด ifosfamide ด้วยการให้นํ้าอย่างเพียงพอซึ่งประกอบด้วย
ของเหลวในช่องปากหรือทางหลอดเลือดดําอย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน ควรใช้ Mesna เพื่อลดอุบัตกิารณ์ของโรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวาร การฉีด Ifosfamide ควรไดร้ับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างช้าๆเป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 นาที ยังไม่มีการศึกษาการฉีด ifosfamide ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับหรือไต [ดูการใช้งานในกลุ่ม

ประชากรเฉพาะ (8.6,

8.7)].

สารละลายของ ifosfamide อาจถูกเจือจางเพิ่มเติมเพื่อให้ไดค้วามเข้มข้น 0.6 ถึง 20 มก./มล. ในของเหลวต่อไป
นี้:

ฉีดเดกซ์โทรส 5%, USP

การฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.9%, USP

การฉีดนํ้านมแม่ USP

นํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด USP

เนื่องจากไดผ้ลลัพธ์ความคงตัวที่เหมือนกันโดยพื้นฐานแล้วสําหรับสารเติมแต่งนํ้าปลอดเชื้อสําหรับสารผสมอื่นๆ (
การฉีดเดกซ์โทรส 5%, การฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.9% และการฉีดนํ้านมที่ให้นํ้านม) การใชข้วดแก้วทีฉ่ีดด้วยหลอด
เลือดปริมาณมาก ถุงไวอากซ์หรือถุง PAB™ ที่ มีความเข้มข้นปานกลางหรือของผสมของส่วนเติมเนื้อยา (เช่น การ
ฉีดเดกซ์โทรส 2.5%, การฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.45% หรือเดกซ์โทรส 5% และการฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.9%) ก็เป็นที่
ยอมรับเช่นกัน

สารละลายที่ผสมหรือประกอบขึ้นและเจือจางเพิ่มเติมของการฉีด ifosfamide ควรแช่เย็นและใช้ภายใน 24 
ชั่วโมง สารละลายที่มีส่วนผสมของเบนซิลแอลกอฮอล์สามารถลดความเสถียรของไอฟอสฟาไมด์ได้

ควรตรวจดูผลิตภัณฑย์าทางสายตาด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสกี่อนนําไปใช้ เมื่อใดก็ตามที่
สารละลายและภาชนะอนุญาต

รูปแบบการใหย้าและจุดแข็ง
ขวดเดียวขนาด 1 กรัม

ขวดยาเดี่ยวขนาด 3 กรัม

ข้อห้าม
Ifosfamide มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่ม:ี

ความรู้สึกไวต่อการบริหาร ifosfamide

ทางเดินปัสสาวะอุดตัน.

คําเตือนและข้อควรระวัง

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 2/30



19/9/22, 10:03 น. การฉีด Ifosfamide และ Mesna - FDA กําหนดข้อมูล ผลข้างเคียง และการใช้

Myelosuppression, Immunosuppression และการติดเชื้อ
การรักษาด้วย ifosfamide อาจทําให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทและการกดภูมิคุ้มกันอย่างมนีัยสําคัญ ซึ่งอาจนํา
ไปสู่การติดเชื้อรุนแรงได้ มีรายงานผลลัพธท์ี่ร้ายแรงของการกดทับ myelosuppression ที่เกี่ยวข้องกับ 
ifosfamide myelosuppression ทีเ่กิดจาก Ifosfamide อาจทําใหเ้กิด leukopenia, neutropenia, 
thrombocytopenia (เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการตกเลือด) และโรคโลหิตจาง จุดตํ่าสุดของการนับเม็ดเลือด
ขาวมีแนวโน้มที่จะถึงประมาณในช่วงสัปดาหท์ีส่องหลังการให้ยา เมื่อให้ ifosfamide ร่วมกับยาเคมีบําบัด/ยาสร้าง
เม็ดเลือด และ/หรือการฉายรังสี มักพบว่ามภีาวะกดพังผืดอย่างรุนแรง ความเสี่ยงของการเกิดภาวะ 
myelosuppression ขึ้นอยู่กับขนาดยาและจะเพิ่มขึ้นเมื่อให้ยาในขนาดสูงเพียงครั้งเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับการให้
ยาแบบแยกส่วน

การกดภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงทําให้เกิดการติดเชื้อทีรุ่นแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้ มีรายงานภาวะติดเชื้อและช็อกจาก
การติดเชื้อ การติดเชื้อทีร่ายงานด้วย ifosfamide ได้แก่ โรคปอดบวม เช่นเดียวกับการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส 
และปรสิตอื่นๆ การติดเชื้อแฝงสามารถเปิดใชง้านไดอ้ีกครั้ง ในผู้ป่วยที่รักษาด้วย ifosfamide มรีายงานการเปิดใช้
งานซํ้าสําหรับการติดเชื้อไวรัสต่างๆ การติดเชื้อจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม อาจมีการระบกุารป้องกันโรค
ด้วยยาต้านจุลชีพในบางกรณขีองนิวโทรพีเนียขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จัดการ ในกรณทีี่มีไขน้ิวโทรพีนิก จะ
ต้องใหย้าปฏิชีวนะและ/หรือยาต้านเชื้อรา ขอแนะนําให้ตรวจสอบทางโลหิตวิทยาอย่างใกล้ชิด ควรนับจํานวนเม็ดเลือด
ขาว (WBC) จํานวนเกล็ดเลือดและฮีโมโกลบนิก่อนการให้ยาแต่ละครั้งและในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังการให้ยา เว้นแต่
มีความจําเป็นทางคลินิก

การให้ ifosfamide อย่างระมัดระวัง ควรใหใ้นผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง หรือมไีขกระดูกที่
บกพร่อง ตามทีร่ะบุโดยเม็ดเลือดขาว, granulocytopenia, การแพร่กระจายของไขกระดูกอย่างกว้างขวาง, การ
ฉายรังสีก่อน หรือการบําบัดด้วยสารที่เป็นพิษต่อเซลลอ์ื่น ๆ ก่อนหน้านี้

ความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง, ความเป็นพิษต่อระบบประสาท

การใช้ ifosfamide อาจทําใหเ้กิดความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางและผลต่อระบบประสาทอื่นๆ ความเสี่ยงต่อ
ความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลางและผลกระทบต่อระบบประสาทอื่นๆ จําเป็นต้องมีการตรวจสอบผู้ป่วยอย่าง
รอบคอบ อาการทางระบบประสาทประกอบด้วยอาการง่วงซึม สับสน ภาพหลอน การมองเห็นไม่ชัด พฤติกรรมทางจิต 
อาการผิดปกตขิองต่อมใต้สมอง ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาการชัก และในบางกรณี อาการโคม่า ได้รับรายงานหลังการ
รักษาด้วย ifosfamide นอกจากนีย้ังมีรายงานเกี่ยวกับโรคระบบประสาทส่วนปลายทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ ifosfamide

ความเป็นพิษต่อระบบประสาทของ Ifosfamide อาจปรากฏขึ้นภายในไมก่ี่ชั่วโมงถึงสองสามวันหลังจากการให้ยาครั้ง
แรก และในกรณีส่วนใหญ่จะแก้ไขได้ภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมงหลังจากเลิกใช้ ifosfamide อาการอาจคงอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ควรคงการรักษาแบบประคับประคองไว้จนกว่าจะมีการแกป้ัญหาอย่างสมบูรณ์ บางครั้งการกู้คืนไม่สมบูรณ์ 
มีรายงานผลร้ายแรงของความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง การกลับเป็นซํ้าของความเป็นพิษต่อระบบประสาท
ส่วนกลางหลังจากการรักษาหลายครั้งโดยไมไ่ด้ผล
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มีการรายงานหลักสูตร หากเกิดโรคไขส้มองอักเสบ ควรเลิกใช้ ifosfamide

เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลกระทบเพิ่มเติม ยาที่ออกฤทธิต์่อระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น ยาแก้อาเจียน ยากล่อม
ประสาท ยาเสพติด หรือยาแก้แพ้) ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหากจําเป็น ให้หยุดยาในกรณทีี่มีโรค
สมองอักเสบจากไอโฟสฟาไมด์

การสําแดงความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลางอาจทําใหค้วามสามารถของผู้ป่วยในการใชง้านรถยนต์หรือเครื่องจักรกล

หนักอื่นๆ ลดลง

ความเป็นพิษและผลกระทบต่อไตและท่อปัสสาวะ
Ifosfamide เป็นพิษต่อไตและพิษต่อไต ต้องประเมินการทํางานของไตของไตและท่อไตก่อนเริ่มการรักษาตลอดจน
ระหว่างและหลังการรักษา ตรวจสอบตะกอนในปัสสาวะเป็นประจําเพื่อดูว่ามีเม็ดเลือดแดงและสัญญาณอื่นๆ เกี่ยวกับ
ระบบทางเดินปัสสาวะ/ไต

ตรวจสอบเคมใีนซีรัมและปัสสาวะ รวมทั้งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นประจํา ให้การบําบัดทดแทนทีเ่หมาะสมตามที่
ระบุไว้ มีรายงานผูป้่วยที่รักษาด้วย ifosfamide มีรายงานการเกิดเนื้อร้ายท่อเฉียบพลัน ภาวะไตวายเฉียบพลัน และ
ภาวะไตวายเรื้อรังรองจากการรักษาด้วย ifosfamide และได้รายงานผลการเสียชีวิตจากพิษต่อไต

ความผิดปกตขิองการทํางานของไต (ไตและท่อ) หลังการให้ ifosfamide เป็นเรื่องปกติมาก การสําแดงรวมถึงการลด
ลงของอัตราการกรองไต, creatinine ในซีรัมทีเ่พิ่มขึ้น, โปรตีนในปัสสาวะ, เอนไซม,์ cylindruria, aminoaciduria, 
phosphaturia และ glycosuria เช่นเดียวกับความเป็นกรดในท่อ นอกจากนีย้ังมรีายงานกลุ่มอาการของโรค 
Fanconi โรคกระดูกอ่อนของไตและการชะลอการเจริญเติบโตในเด็กรวมทั้งโรคกระดูกพรุนในผู้ใหญ่ มีรายงานการ
เกิดกลุ่มอาการทีค่ล้ายกับ SIADH (กลุ่มอาการของการหลั่งฮอร์โมน antidiuretic ทีไ่มเ่หมาะสม) ด้วย ifosfamide

ความเสียหายของท่ออาจปรากฏขึ้นในระหว่างการรักษา หลายเดือนหรือหลายปหีลังจากสิ้นสุดการรักษา ความผิด
ปกติของไตหรือท่ออาจหายไปตามเวลา คงที่ หรือคืบหน้าในช่วงหลายเดือนหรือหลายปี แมห้ลังจากเสร็จสิ้นการรักษา
ด้วย ifosfamide

ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดหวังของการรักษาด้วย ifosfamide อย่างรอบคอบเมื่อ
พิจารณาถึงการใช้ ifosfamide ในผู้ป่วยทีม่ีภาวะไตทํางานผิดปกติหรือมีปริมาณ nephron สํารองลดลง

ผลข้างเคียงที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะโรคกระเพาะปัสสาวะริดสีดวงทวาร มักเกี่ยวข้องกับการใช้ 
ifosfamide ผลกระทบต่อระบบทางเดินปัสสาวะเหล่านี้สามารถลดลงไดด้้วยการใช้เมสนาเพื่อป้องกันโรค

มีรายงานเกี่ยวกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวารที่ต้องถ่ายเลือดด้วย ifosfamide ความเสี่ยงของโรค
กระเพาะปัสสาวะริดสีดวงทวารขึ้นอยู่กับขนาดยาและเพิ่มขึ้นเมื่อให้ยาในขนาดสูงเพียงครั้งเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใหย้าแบบแยกส่วน โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวารหลังการให้ ifosfamide ครั้งเดียว
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ไดร้ับรายงานแล้ว. การฉายรังสีกระเพาะปัสสาวะหรือการรักษาด้วย Busulfan ในอดีตหรือร่วมกันอาจเพิ่มความ
เสี่ยงต่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวาร

ก่อนเริ่มการรักษา จําเป็นต้องยกเว้นหรือแก้ไขสิ่งกีดขวางทางเดินปัสสาวะ [ดู

ข้อห้าม (4)].

ในระหว่างหรือทันทีหลังการใหย้า ควรกินหรือฉีดของเหลวในปริมาณทีเ่พียงพอเพื่อบังคับให้เกิด Dieresis เพื่อลด
ความเสี่ยงของความเป็นพิษต่อทางเดินปัสสาวะ รับการวิเคราะห์ปัสสาวะก่อนการให้ ifosfamide แต่ละครั้ง หากมี
เลือดออกด้วยกล้องจุลทรรศน์ (มากกว่า 10 RBCs ต่อสนามพลังงานสูง) การบริหารทีต่ามมาควรถูกระงับไว้จนกว่าจะ
มีความละเอียดสมบูรณ์ ควรให้ ifosfamide เพิ่มเติมด้วยการให้นํ้าทางปากหรือทางหลอดเลือด

ควรใช้ Ifosfamide ด้วยความระมัดระวังหากเป็นเช่นนั้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

พิษต่อหัวใจ
อาการแสดงของความเป็นพิษต่อหัวใจที่รายงานด้วยการรักษาด้วย ifosfamide ได้แก่:

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเหนือหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงหัวใจเต้นเร็ว/หัวใจเต้นเร็วเหนือหัวใจ, ภาวะ
หัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว, หัวใจห้องล่างเต้นเร็วแบบไม่มชีีพจร

แรงดัน QRS ลดลงและส่วน ST หรือการเปลี่ยนแปลง T-wave

cardiomyopathy ทีเ่ป็นพิษซึ่งนําไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยความแออัดและความดันเลือดตํ่า

เยื่อหุ้มหัวใจขาดเลือด เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากไฟบริน และพังผืดในหัวใจ

มีรายงานผลร้ายแรงของความเป็นพิษต่อหัวใจทีเ่กี่ยวข้องกับ ifosfamide

ความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงต่อหัวใจขึ้นอยู่กับขนาดยา จะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาก่อนหรือร่วมกับยา
รักษาโรคหัวใจ หรือการฉายรังสีบริเวณหัวใจ และอาจเป็นไปไดว้่าภาวะไตบกพร่อง

ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้ ifosfamide ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ cardiotoxicity และในผู้ป่วยที่
เป็นโรคหัวใจมาก่อน

ความเป็นพิษต่อปอด
มีรายงานเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบคั่นระหว่างหน้า โรคพังผืดในปอด และความเป็นพิษต่อปอดรูปแบบอื่นๆ ด้วยการ
รักษาด้วย ifosfamide มีรายงานถึงความเป็นพิษต่อปอดซึ่งนําไปสู่ความล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจรวมทั้งผล
ร้ายแรง ติดตามอาการและอาการแสดงของความเป็นพิษต่อปอด และรักษาตามที่ระบุไว้ทางคลินิก

มะเร็งทุติยภูมิ
การรักษาด้วย ifosfamide เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของเนื้องอกทุติยภูมิและสารตั้งต้นของเนื้องอกเป็นผลที่ตามมาในช่วงปลาย 

ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของ myelodysplastic บางอย่างที่พัฒนาไปสูม่ะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคือ
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เพิ่มขึ้น. ความร้ายกาจอื่นๆ ทีไ่ด้รับรายงานหลังการใช้ ifosfamide หรือสูตรการรักษาร่วมกับ ifosfamide ได้แก่ 
มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง มะเร็งต่อมไทรอยด์ และโรคซาร์โคมา

ความร้ายกาจทุติยภูมิอาจเกิดขึ้นได้หลายปีหลังจากเลิกใช้เคมบีําบัด

โรคตับ-Occlusive
มีรายงานการเกิดโรคตับอุดตันด้วยยาเคมบีําบัดซึ่งรวมถึง ifosfamide

การตั้งครรภ์
Ifosfamide อาจทําใหท้ารกในครรภไ์ด้รับอันตรายได้ มีรายงานการชะลอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และภาวะ
โลหิตจางในทารกแรกเกิดหลังจากได้รับยาเคมบีําบัดที่มี ifosfamide ในระหว่างตั้งครรภ์ Ifosfamide เป็นพิษต่อ
พันธุกรรมและทําให้เกิดการกลายพันธุ์ในเซลลส์ืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง พบผลกระทบทีเ่ป็นพิษต่อตัวอ่อนและการ
ก่อมะเร็งในหนู หนู และกระต่ายในขนาด 0.05 ถึง 0.075 เท่าของขนาดยาของมนุษย์

ผู้หญิงไม่ควรตั้งครรภ์ และผู้ชายไม่ควรเป็นพ่อของลูกในระหว่างการรักษาด้วย ifosfamide นอกจากนี้ ผู้ชายไม่
ควรเป็นพ่อของลูกนานถึง 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา หากใช้ยานีใ้นระหว่างตั้งครรภ์ หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภ์
ขณะใช้ยานี้หรือหลังการรักษา ผู้ป่วยควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์ (ดูการใชใ้น

ประชากรเฉพาะ (8.1)].

ผลต่อการเจริญพันธุ์
Ifosfamide รบกวนการสร้างไขแ่ละการสร้างอสุจิ มรีายงานเกี่ยวกับประจําเดือน azoospermia และภาวะเป็น
หมันในทั้งสองเพศ การพัฒนาของภาวะปลอดเชื้ออาจขึ้นอยูก่ับปริมาณของ ifosfamide ระยะเวลาในการรักษา 
และสถานะของการทํางานของอวัยวะสืบพันธุ์ในขณะที่ทําการรักษา ความเป็นหมันอาจกลับไมไ่ด้ในผู้ป่วยบางราย

ผู้ป่วยหญิง

มีรายงานผูป้่วยที่รักษาด้วย ifosfamide ความเสี่ยงของการไม่มีประจําเดือนทีเ่กิดจากเคมบีําบัดอย่างถาวรจะเพิ่ม
ขึ้นตามอายุ ผู้ป่วยเด็กทีไ่ด้รับ ifosfamide ในช่วงก่อนวัยเรียนอาจไม่ตั้งครรภ์และผู้ที่รักษาการทํางานของรังไข่หลัง
จากเสร็จสิ้นการรักษามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทีจ่ะเป็นวัยหมดประจําเดือนก่อนวัยอันควร

ผู้ป่วยชาย

ผู้ชายที่รักษาด้วย ifosfamide อาจพัฒนา oligospermia หรือ azoospermia ผู้ป่วยเด็กทีไ่ดร้ับ 
ifosfamide ในช่วงก่อนวัยเรียนอาจไม่มลีักษณะทางเพศรองตามปกติ แต่อาจมี oligospermia หรือ 
azoospermia Azoospermia อาจย้อนกลับได้ในผู้ป่วยบางราย แม้ว่าการกลับรายการอาจไม่เกิดขึ้นเป็นเวลา
หลายปหีลังจากสิ้นสุดการรักษา การทํางานทางเพศและความใคร่โดยทั่วไปจะไม่บกพร่องในผู้ป่วยเหล่านี้ อาจ
เกิดการฝ่อของลูกอัณฑะได้ ผู้ป่วยทีร่ักษาด้วย ifosfamide ได้ให้กําเนิดบุตรในเวลาต่อมา
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ปฏิกิริยา Anaphylactic / Anaphylactoid และความไวข้าม
มีรายงานการเกิดปฏิกิริยา anaphylactic/anaphylactoid ร่วมกับ ifosfamide มีรายงานภาวะภูมิไวเกินระหว่าง
สารก่อพิษต่อเซลล์ออกซาซาฟอสฟอรัส

การด้อยค่าของการรักษาบาดแผล
Ifosfamide อาจรบกวนการรักษาบาดแผลตามปกติ

การพยาบาล

Ifosfamide ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่ ผู้หญิงต้องไม่ให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย
ifosfamide [ดูการใช้ในประชากรเฉพาะ (8.3)]

อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์จากการทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการจากสภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบใน
การทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และ
อาจไม่สะท้อนถึงอัตราที่สังเกตได้ในการปฏิบัติทางคลินิก อาการไม่พึงประสงค์และความถี่ด้านล่างอ้างอิงจากเอกสาร
เผยแพร่ 30 ฉบับทีบ่รรยายประสบการณท์างคลินิกกับการบริหาร ifosfamide แบบแยกส่วนเป็นยาเดี่ยวด้วยขนาด
ยาทั้งหมด 4 ถึง 12 g/m22ต่อหลักสูตร

อวัยวะระบบ (SOC) อาการไม่พึงประสงค์ เปอร์เซ็นต์
(อัตราส่วน)

*มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้สําหรับ leukopenia: neutropenia, granulocytopenia, lymphopenia และ 
pancytopenia สําหรับไข้นวิโทรพนีิก ดูด้านล่าง
†หมวดหมู่ความถี่ของ leukopenia ขึ้นอยู่กับความถี่ของ leukopenia < 3 x 103/µL [42.5% (150/353) ไม่แสดงในตาราง] และ < 1 x 
103/ไมโครลิตร; ไมส่ามารถคํานวณอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ทีเ่กี่ยวข้องสําหรับข้อมูลที่รวมกลุ่มได้ ดังนั้นจึงรวมหมวดหมูค่วามถี่แบบอนุรักษ์นิยม
ของ "ธรรมดามาก" ไว้ในตาราง
‡ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าอาจมีความซับซ้อนจากการมีเลือดออก มีรายงานการตกเลือดทีม่ีผลร้ายแรง §ความถีข่องภาวะเกล็ดเลือดตํ่าขึ้นอยู่กับ
ความถี่ของภาวะเกล็ดเลือดตํ่า < 100 x 103/µL [12.2% (24/196) ไม่แสดงในตาราง] และ < 50 x 103/ไมโครลิตร; ไม่สามารถคํานวณ
อัตราส่วนเปอร์เซ็นตท์ี่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ดังนั้นจึงรวมความถี่ที่ "ธรรมดามาก" ไวใ้นตารางด้วย

¶รวมถึงกรณีที่รายงานว่าเป็นโรคโลหิตจางและฮโีมโกลบิน/ฮีมาโตคริตลดลง
#มีรายงานโรคไขส้มองอักเสบที่มีอาการโคม่าและเสียชีวิต
ไทยความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางมีรายงานว่ามีอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี:้ พฤติกรรมผิดปกต,ิ ส่งผลต่อความสามารถใน
การรุกราน, ความปั่นป่วน, ความวิตกกังวล, ความพิการทางสมอง, อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Ataxia, โรคสมองน้อย, ความผิดปกติของ
การทํางานของสมอง, ความผิดปกตขิองความรู้ความเข้าใจ, โคม่า, สถานะสับสน, การชัก, ความผิดปกตขิองเส้นประสาทสมอง, ภาวะจิต
ตกตํ่า, อาการซึมเศร้า, อาการเวียนศีรษะ, อาการเวียนศีรษะ, ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง, โรคไข้สมองอักเสบ, อาการแบน, อาการ
ประสาทหลอน, ปวดหัว, ความคิด, ความง่วง, ความจําเสื่อม, การเปลี่ยนแปลงอารมณ์, ความผิดปกตขิองมอเตอร์, กล้ามเนื้อกระตุก, 
Myoclonus, การสูญเสียการตอบสนองต่อก้านสมองแบบก้าวหน้า , ปฏิกิริยาทางจิต, ความร้อนรน, อาการง่วงซึม, อาการสั่น, ภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่.
ßความเป็นพิษต่อหัวใจได้รับการรายงานว่าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว, อิศวร, อาการบวมนํ้าทีป่อด มกีารรายงานผลร้ายแรง

àมีรายงานภาวะความดันโลหิตตํ่าทีน่ําไปสูก่ารช็อกและเสียชีวิต แ
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ความเป็นพิษต่อตับได้รับการรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ เช่น เซรั่มอะลานนีอะมิโนทรานสเฟอเรส ซีรั่มแอสพาเทตอะมิโน
ทรานสเฟอเรส อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส แกมมา-กลตูามิลทรานสเฟอเรส และแลคเตทดีไฮโดรจีเนส บิลริูบินเพิ่มขึ้น โรคดีซ่าน โรคตับ

ðความถี่ของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวารประเมินจากความถี่ของปัสสาวะ รายงานอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ริดสีดวงทวาร ได้แก่ อาการปัสสาวะลําบากและโรคอุจจาระร่วง ดูเพิ่มเติมที่ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์หลังการขาย (6.2)
øมีรายงานว่าความผิดปกติของไตแสดงออกมาเป็น: ภาวะไตวาย (รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน, ภาวะไตวายทีไ่ม่สามารถย้อนกลับได้, มีการ
รายงานผลร้ายแรง), creatinine ในซีรัมเพิ่มขึ้น, BUN เพิ่มขึ้น, Creatinine clearance ลดลง, Metabolic acidosis, Anuria, Oliguria, 
Glycosuria, Hyponatremia, Uremia, Creatinine กวาดล้างเพิ่มขึ้น ความเสียหายของโครงสร้างของไตได้รับการรายงานเป็น: เนื้อร้าย
ท่อเฉียบพลัน, ความเสียหายของเนื้อเยื่อไต, เอนไซม,์ Cylindruria, โปรตีนในปัสสาวะ

หรวมถึงกรณีที่รายงานว่าเป็นโรคหนาวสั่นและการระคายเคืองของผนังหลอดเลือดดํา
£ความถี่ของไข้นิวโทรพีนิก: รวมกรณีทีร่ายงานว่าเป็นไข้ granulocytopenic

การติดเชื้อและการติดเชื้อ การติดเชื้อ 9.9%
(112/1128)

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง เม็ดเลือดขาว*(ใดๆ) - -†

เม็ดเลือดขาว 43.5%
< 1 x 103/µL (267/614)

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า‡(ใดๆ) - -§

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า 4.8%
. 50 x 103/µL (35/729)

โรคโลหิตจาง¶ 37.9%
(202/533)

ความผิดปกตขิองการเผาผลาญและโภชนาการ อาการเบื่ออาหาร 1.1%
(15/1317)

ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบประสาทส่วนกลาง
ความเป็นพิษ#,ไทย

15.4%
(154/1001)

ปลายประสาทอักเสบ 0.4%
(5/1317)

ความผิดปกตขิองหัวใจ พิษต่อหัวใจß 0.5%
(7/1317)

ความผิดปกตขิองหลอดเลือด ภาวะมีสมาธิสั้นà 0.3%
(4/1317)

ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้/อาเจียน 46.8%
(443/964)

ท้องเสีย 0.7%
(9/1317)

เปื่อย 0.3%
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(4/1317)

ความผิดปกตขิองตับ พิษต่อตับแ 1.8%
(22/1190)

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ผมร่วง 89.6%
(540/603)

โรคผิวหนัง 0.08%
(1/1317)

ผื่นคัน 0.08%
(1/1317)

ความผิดปกตขิองไตและทางเดินปัสสาวะ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบริดสีดวงทวาร - -ð

ปัสสาวะ

- ไม่มี mesna 44.1%
(282/640)

- กับ mesna 21.3%
(33/155)

Macrohematuria

- ไม่มี mesna 11.1%
(66/594)

- กับ mesna 5.2%
(5/97)

ความผิดปกตขิองไตø - -

ความเสียหายของโครงสร้างไต - -

ความผิดปกตทิั่วไปและไซตก์ารบริหาร
เงื่อนไข

หนาวสั่นห 2.8%
(37/1317)

ไข้นวิโทรพนีิก£ 1%
(13/1317)

ความเหนื่อยล้า 0.3%
(4/1317)

Malaise ไม่สามารถที่จะ

คํานวณ

ประสบการณห์ลังการขาย
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มีการรายงานอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้นประสบการณ์หลังการตลาดซึ่งระบโุดย MedDRA System Organ 
Class (SOC) จากนั้นตามข้อกําหนดทีต่้องการตามลําดับความสําคัญซึ่งเป็นไปได้ เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงาน
โดยสมัครใจจากประชากรทีม่ขีนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้เสมอทีจ่ะประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านีไ้ดอ้ย่างน่า
เชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับการได้รับยา

การติดเชื้อและการติดเชื้อ:

อาการต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ myelosuppression และ immunosuppression ที่เกิดจาก ifosfamide: เพิ่มความ
เสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ†, โรคปอดบวม†, ภาวะติดเชื้อและภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (รวม
ถึงผลร้ายแรง) ตลอดจนการกระตุ้นการติดเชื้อแฝงอีกครั้ง รวมถึงไวรัสตับอักเสบ†, Pneumocystis jiroveci†, 
งูสวัดเริม, สตรองจิลอยด์, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด multifocal แบบก้าวหน้า†และการติดเชื้อไวรัสและเชื้อราอื่นๆ

†การกดภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงทําให้เกิดการติดเชื้อทีรุ่นแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้

เนื้องอก เป็นพิษเป็นภัย และไมร่ะบุรายละเอียด (รวมซสีต์และโพลิป):

เป็นมะเร็งทุติยภูมทิี่เกี่ยวข้องกับการรักษา*, มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน*(มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์)*, มะเร็งเม็ด

เลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มโพรไมอโีลไซติก*, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลมิโฟซิติกเฉียบพลัน*, โรค Myelodysplastic, มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 

(มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน), ซาร์โคมา*, มะเร็งเซลล์ไต, มะเร็งต่อมไทรอยด์

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง:

ความเป็นพิษต่อโลหิต*,Myelosuppression ประจักษ์เป็นความล้มเหลวของไขกระดูก, Agranulocytosis; ไข้ไขกระดูก 
aplasia; การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดแบบแพรก่ระจาย, โรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดง, โรคโลหิตจางจากเม็ด
เลือดแดง, โรคโลหิตจางในทารกแรกเกิด, เมทฮีโมโกลบิน

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน:

Angioedema*, ปฏิกิริยา Anaphylactic, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ลมพิษ, ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ:

กลุ่มอาการของการหลั่งฮอร์โมน antidiuretic ทีไ่ม่เหมาะสม (SIADH)

ความผิดปกติของการเผาผลาญและโภชนาการ:

เนื้องอก lysis syndrome, Metabolic acidosis, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า, ภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า, ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า, 

ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง, Polydipsia

ความผิดปกติทางจิตเวช:

การโจมตีเสียขวัญ, Catatonia, Mania, Paranoia, Delusion, Delirium, Bradyphrenia, Mutism, การ

เปลี่ยนแปลงสถานะทางจิต, Echolalia, Logorrhea, Perseveration, Amnesia
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ความผิดปกติของระบบประสาท:

อาการชัก*, โรคลมบ้าหมสูถานะ (ชักและไม่ชัก), โรคลิวโคเอนเซฟาโลพาทีหลังกลับด้านได้, ลูโคเอนเซฟาโลพาท,ี 
ความผิดปกตขิอง extrapyramidal, แอสเทอริซิส, ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว, อาการโพลีนวิโรแพด, 
อาการ Dysesthesia, Hypothesia, Paresthesia, โรคประสาท, การรบกวนการเดิน, ภาวะกลั้นอุจจาระไมอ่ยู่, 
Dysarthria

ความผิดปกติของดวงตา:

ความบกพร่องทางสายตา, การมองเห็นไม่ชัด, เยื่อบุตาอักเสบ, ระคายเคืองตา

ความผิดปกติของหูและเขาวงกต:

หูหนวก, Hypoacusis, เวียนศีรษะ, หูอื้อ

ความผิดปกติของหัวใจ:

พิษต่อหัวใจ*, หัวใจหยุดเต้น*, ภาวะมีกระเป๋าหน้าท้อง*, กระเป๋าหน้าท้องอิศวร*, ช็อกจากโรคหัวใจ*, กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย*, ภาวะหัวใจล้มเหลว*, Bundle branch block ซ้าย, Bundle branch block ขวา, Pericardial 
effusion, Myocardial hemorrhage, Angina pectoris, Left ventricular failure, Cardiomyopathy
*, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย , โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย*, เต้นผิดจังหวะ*, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ, ภาวะหัวใจห้องบนสั่น
พลิ้ว, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นช้า, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเหนือหัวใจ, การหดตัวของหัวใจห้องบนก่อนวัย, 
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติ, ภาวะซึมเศร้าของกล้ามเนื้อหัวใจตาย, ใจสั่น, ส่วนการขับออกลดลง*, คลื่นไฟฟ้า
หัวใจ ST-เซ็กเมนต์ผิดปกต,ิ การผกผันของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ T-wave, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QRS ที่ซับซ้อนผิด
ปกติ

ความผิดปกติของหลอดเลือด:

เส้นเลือดอุดตันที่ปอด, ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก, โรคหลอดเลือดฝอยรั่ว, Vasculitis, ความดันโลหิตสูง, 
ฟลัชชิง, ความดันโลหิตลดลง

ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และทางเดินอาหาร:

ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว*, กลุ่มอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน*, ความดันโลหิตสูงในปอด*, โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง*ที่แสดงออกโดยพังผืดในปอด*, แพ้ถุงลมโป่งพอง, โรคปอดอักเสบคั่นระหว่างหน้า, โรคปอดอักเสบ*, 
ปอดบวมนํ้า*, เยื่อหุ้มปอดไหลออก, หลอดลมหดเกร็ง, หายใจลําบาก, ขาดออกซิเจน, ไอ

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:

Cecitis, Colitis, Enterocolitis, ตับอ่อนอักเสบ, Ileus, เลือดออกในทางเดินอาหาร, แผลในเยื่อเมือก, 
ท้องผูก, ปวดท้อง, หลั่งนํ้าลาย

ความผิดปกติของตับ:

ตับวาย*, ไวรัสตับอักเสบ fulminant*, โรคตับ veno-occlusive, ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําพอร์ทัล, 
Cytolytic hepatitis, Cholestasis
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ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:

เนื้อร้ายที่ผิวหนังทีเ่ป็นพิษ, กลุ่มอาการสตีเวนส์ - จอห์นสัน, กลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงของ Palmar-plantar, โรค
ผิวหนังอักเสบจากการฉายรังส,ี เนื้อร้ายของผิวหนัง, อาการบวมทีใ่บหน้า, Petechiae, ผื่นแดง, ผื่น, อาการคัน, 
ผื่นแดง, รอยดําบนผิวหนัง, เหงื่อออกมาก, ความผิดปกติของเล็บ

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน:

Rhabdomyolysis, Osteomalacia, Rickets, การชะลอการเจริญเติบโต, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดข้อ, ปวด
แขนขา, กล้ามเนื้อกระตุก

ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ:

Fanconi syndrome, Tubulointerstitial nephritis, Nephrogenic diabetes insipidus, Phosphaturia, 

Aminoaciduria, Polyuria, Enuresis, ความรู้สึกของปัสสาวะที่เหลือ

ผลลัพธ์ทีร่้ายแรงจากภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังได้รับการบันทึกไว้

ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกตขิองเต้านม:

ภาวะมีบุตรยาก, รังไข่ล้มเหลว, วัยหมดประจําเดือนก่อนวัยอันควร, ประจําเดือน, ความผิดปกติของรังไข,่ ความผิด
ปกติของการตกไข่, Azoospermia, Oligospermia, การด้อยค่าของการสร้างอสุจิ, ฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือด
ลดลง, gonadotrophin ในเลือดเพิ่มขึ้น

ความผิดปกติแต่กําเนิด ครอบครัว และพันธุกรรม:

การชะลอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:

หลายอวัยวะล้มเหลว*, การเสื่อมสภาพทางกายภาพทั่วไป, ปฏิกิริยาในบริเวณทีฉ่ีด/การให้ยาฉีดรวมทั้งบวม, 
อักเสบ, ปวด, เกิดผื่นแดง, อ่อนโยน, ตุ่ม; เจ็บหน้าอก บวมนํ้า เยื่อเมือกอักเสบ ปวด ไข้แดด หนาวสั่น

* รวมถึงผลร้ายแรง

ปฏิกิริยาระหว่างยา
Ifosfamide เป็นสารตั้งต้นสําหรับทั้ง CYP3A4 และ CYP2B6

ตัวเหนี่ยวนําของ CYP3A4

ตัวกระตุ้น CYP3A4 (เช่น carbamazepine, phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, rifampin, St. 
John's Wort) อาจเพิ่มการเผาผลาญของ ifosfamide ไปสู่สารอัลคิลเลตทีใ่ช้งานอยู่ ตัวกระตุ้น CYP3A4 อาจ
เพิ่มการก่อตัวของสาร ifosfamide metabolite ที่เป็นพิษต่อระบบประสาท/ไต, คลอโรอะซีตัลดีไฮด์ ติดตามผู้
ป่วยที่ใช้ยา ifosfamide ร่วมกับยากระตุ้น CYP3A4 อย่างใกล้ชิดเพื่อหาความเป็นพิษและพิจารณาปรับขนาดยา
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สารยับยั้ง CYP3A4
สารยับยั้ง CYP3A4 (เช่น ketoconazole, fluconazole, itraconazole, sorafenib, aprepitant, 
fosaprepitant, ส้มโอ, นํ้าเกรพฟรุต) อาจลดการเผาผลาญของ ifosfamide ไปสู่สารอัลคิลเลตทีใ่ช้งานอยู่ซึ่งอาจ
ลดประสิทธิผลของการรักษา ifosfamide สารยับยั้ง CYP 3A4 อาจลดการก่อตัวของสารเมตาโบไลตท์ี่เป็นพิษต่อ
ระบบประสาท/ไตของ ifosfamide คลอโรอะซีตัลดไีฮด์

ใช้ในประชากรเฉพาะ

การตั้งครรภ์
หมวดหมู่การตั้งครรภ์ D.

[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)]

Ifosfamide อาจทําใหท้ารกในครรภไ์ด้รับอันตรายได้ มีรายงานการชะลอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และภาวะ
โลหิตจางในทารกแรกเกิดหลังจากได้รับยาเคมบีําบัดที่มี ifosfamide ในระหว่างตั้งครรภ์

การศึกษาในสัตว์ทดลองระบุว่า ifosfamide สามารถทําใหเ้กิดการกลายพันธุ์ของยีนและความเสียหายของโครโมโซม
ในร่างกายได้ ในหนทูดลองทีต่ั้งครรภ์ การดูดซึมกลับเพิ่มขึ้นและมีความผิดปกติเกิดขึ้นในวันที่ 19 หลังจากให้ยา 30 
มก./ม2ขนาดยา ifosfamide ได้รับในวันที่ 11 ของการตั้งครรภ์ พบผลกระทบของตัวอ่อนที่ทําใหต้ายไดใ้นหนูทีไ่ด้รับ
ยา 54 มก. / ลบ.ม2ปริมาณ ifosfamide ตั้งแตว่ันที่ 6 ถึงวันที่ 15 ของการตั้งครรภ์และผลกระทบต่อตัวอ่อนเห็นได้
ชัดหลังจากไดร้ับเขื่อนทีไ่ด้รับ 18 มก. / ม.2ปริมาณในช่วงเวลาการให้ยาเดียวกัน Ifosfamide เป็นพิษต่อตัวอ่อนต่อ
กระต่ายที่ได้รับ 88 mg/m2/วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 18 หลังการผสมพันธุ์ จํานวนความผิดปกตยิังเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญในกลุ่มควบคุม

ผู้หญิงไม่ควรตั้งครรภ์ และผู้ชายไม่ควรเป็นพ่อของลูกในระหว่างการรักษาด้วย ifosfamide นอกจากนี้ ผู้ชายไม่
ควรเป็นพ่อของลูกนานถึง 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา หากใช้ยานีใ้นระหว่างตั้งครรภ์ หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภ์
ขณะใช้ยานี้หรือหลังการรักษา ผู้ป่วยควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์

แม่พยาบาล
Ifosfamide ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่ เนื่องจากมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ร้ายแรงและการเกิดเนื้องอกที่
แสดงใหเ้ห็นสําหรับ ifosfamide ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง จึงควรตัดสินใจว่าจะยุติการพยาบาลหรือเลิกใช้ยา โดย
คํานึงถึงความสําคัญของยาต่อมารดา ผู้หญิงต้องไม่ให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย ifosfamide

การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในผู้ป่วยเด็ก

การใช้ผู้สูงอายุ
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โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถีท่ีม่ากขึ้นของการทํางานของตับ 
ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

การศึกษาผูป้่วยอายุ 40 ถึง 71 ปี ระบุว่าครึ่งชีวิตทีก่ําจัดออกไปดเูหมือนจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น [ดูเภสัช

จลนศาสตร์ (12.3)]. ครึ่งชีวิตทีเ่พิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี้ดเูหมือนจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณการกระจายของ 
ifosfamide ตามอายุ ไม่มรีายงานการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญในการกวาดล้างพลาสมาทั้งหมดหรือการกวาดล้าง
ของไตหรือไมไ่ตตามอายุ

เป็นที่ทราบกันว่าไอฟอสฟาไมดแ์ละสารเมตาโบไลตข์องมันถูกขับออกทางไตอย่างมาก และความเสี่ยงต่อปฏิกิริยาที่
เป็นพิษกับยานีอ้าจมากกว่าในผู้ป่วยทีม่คีวามบกพร่องทางไต เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุมีแนวโน้มทีจ่ะมีการทํางานของไต
ลดลง จึงควรให้การดูแลในการเลือกขนาดยา และอาจเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการทํางานของไต

ใช้ในผู้ป่วยไตวาย
ไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการในผู้ป่วยไตวาย เป็นทีท่ราบกันว่าไอฟอสฟาไมดแ์ละสารเมตาโบไลต์ของมันถูกขับออก
ทางไต และอาจสะสมในพลาสมาโดยทําให้การทํางานของไตลดลง ผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตควรได้รับการตรวจ
สอบอย่างใกลช้ิดสําหรับความเป็นพิษและอาจพิจารณาการลดขนาดยา Ifosfamide และสารเมตาโบไลตข์องมัน
สามารถ dialyzable

ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ
ไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ Ifosfamide ได้รับการเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับและก่อ
ให้เกิดสารที่มีประสิทธิผลและเป็นพิษ ควรให้ ifosfamide อย่างระมัดระวังกับผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องในการทํางาน
ของตับ

ยาเกินขนาด
ไม่ทราบยาแกพ้ิษเฉพาะสําหรับ ifosfamide

ผู้ป่วยที่ได้รับยาเกินขนาดควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความเป็นพิษ ผลที่ตามมาทีร่้ายแรงของการ
ใชย้าเกินขนาดรวมถึงอาการแสดงของความเป็นพิษที่ขึ้นกับขนาดยา เช่น ความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลาง, 
ความเป็นพิษต่อไต, การกดทับของกล้ามเนื้อ และเยื่อเมือก [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง

(5)].

การจัดการการใหย้าเกินขนาดจะรวมถึงมาตรการสนับสนุนทั่วไปเพื่อรักษาผู้ป่วยตลอดระยะเวลาของความเป็นพิษทีอ่าจ
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการรักษาที่ลํ้าสมัยที่เหมาะสมสําหรับการติดเชื้อทีเ่กิดขึ้นพร้อมกัน การกดทับของกล้ามเนื้อ หรือ
ความเป็นพิษอื่นๆ Ifosfamide และ ifosfamide metabolites สามารถ dialyzable

การป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยเมสนาอาจเป็นประโยชนใ์นการป้องกันหรือจํากัดผลกระทบต่อระบบทางเดินปัสสาวะด้วยการใชย้า

เกินขนาด

คําอธิบายการฉีด Ifosfamide และ Mesna
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การฉีด Ifosfamide ขวดขนาดเดียวสําหรับการบริหารโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําแต่ละขวดประกอบด้วย ifosfamide 
ที่ปราศจากเชื้อ 1 กรัมหรือ 3 กรัม USP ขวดขนาด 1 กรัมยังมีโซเดียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตโมโนไฮเดรต 69 มก. 
USP 21.3 มก. โซเดียมฟอสเฟต dibasic dibasic USP และนํ้าสําหรับฉีด USP, qs ขวดขนาด 3 กรัมยังมีโซเดียม
ฟอสเฟตโมโนไฮเดรตโมโนไฮเดรต 207 มก. USP 63.9 มก. โซเดียมฟอสเฟตไดบาซิกไฮดรัส USP และนํ้าสําหรับฉีด 
USP, qs Ifosfamide เป็นสารเคมบีําบัดที่เกี่ยวข้องกับมัสตาร์ดไนโตรเจนและอะนาลอกสังเคราะห์ของไซโคล
ฟอสฟาไมด์ อิฟอสฟาไมด์คือ 3-(2-คลอโรเอทิล)- 2-[(2-คลอโรเอทิล)อะมิโน] เตตระไฮโดร-2H-1,3,2-ออกซาซา
ฟอสฟอรัส 2-ออกไซด์ สูตรโครงสร้างของมันคือ:

ค7ชม15Cl2นู2๋อู๋2พี MW 261.1

Ifosfamide และ Mesna Injection - เภสัชวิทยาคลินิก

กลไกการออกฤทธิ์
Ifosfamide เป็น prodrug ที่ต้องมีการกระตุ้นการเผาผลาญโดย isoenzymes ของ cytochrome P450 ในตับ
เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมที่เป็นพิษต่อเซลล์ การกระตุ้นเกิดขึ้นโดยไฮดรอกซเิลชันทีอ่ะตอมของคาร์บอนในวงแหวนซึ่งก่อรูป 
4-hydroxyifosfamide ระดับกลางที่ไมเ่สถียรและอัลโดทาโทเมอรแ์บบเปิดวงแหวนของมัน ซึ่งสลายตัวเพื่อให้เกิดอะ
โครลีนที่เป็นสารประกอบที่เป็นพิษต่อเซลลแ์ละยูโร และมัสตาร์ดไอโซฟอสโฟราไมดท์ี่เป็นอัลคิลเลต เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นพิษอื่นๆ อีกหลายชนิด กลไกการออกฤทธิท์ี่แน่นอนของ ifosfamide ยังไม่ไดร้ับการพิจารณา แต่
การกระทําทีเ่ป็นพิษต่อเซลลน์ั้นส่วนใหญผ่่านการเชื่อมโยงขวางของ DNA ที่เกิดจากอัลคิเลชันโดยมัสตาร์ดไอโซ
ฟอสโฟราไมด์ทีต่ําแหน่งของกัวนีน N-7 การก่อตัวของการเชื่อมโยงข้ามระหว่างและภายในสายใน DNA ส่งผลให้เซลล์
ตาย

เภสัชจลนศาสตร์
Ifosfamide แสดงเภสัชจลนศาสตร์ที่ขึ้นกับขนาดยาในมนุษย์ ครั้งเดียว 3.8 ถึง 5 g/m2ความเข้มข้นในพลาสมาจะ
สลายตัวแบบสองเฟส และครึ่งชีวิตการกําจัดขั้วเฉลี่ยประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ปริมาณ 1.6 ถึง 2.4 g/m2/วัน การสลาย
ตัวของพลาสมาเป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียลและครึ่งชีวิตการกําจัดขั้วจะอยู่ที่ประมาณ 7 ชั่วโมง

Ifosfamide แสดงเภสัชจลนศาสตร์ที่ขึ้นกับเวลาในมนุษย์ หลังการให้ทางหลอดเลือดดํา 1.5 g/m2มากกว่า 0.5 
ชั่วโมง วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ถึง 15 รายที่เป็นโรคเนื้องอก ค่ามัธยฐานของครึ่งชีวิตที่กําจัดลดลงจาก 7.2 ชั่วโมง
ในวันที่ 1 เป็น 4.6 ชั่วโมงในวันที่ 5 เกิดขึ้นพร้อมกับค่ามัธยฐานทีเ่พิ่มขึ้นจาก 66 มล./นาที ในวันที่ 1 ถึง 115 มล./
นาที ในวันที่ 5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในปริมาตรของการกระจายในวันที่ 5 เมื่อเทียบกับวันที่ 1

การกระจาย

ปริมาณการกระจายของ Ifosfamide (Vd) ใกล้เคียงกับปริมาณนํ้าในร่างกายทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าการกระจายเกิดขึ้น
โดยมีผลผูกพันเนื้อเยื่อน้อยที่สุด หลังการให้ทางหลอดเลือดดํา 1.5

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 15/30



19/9/22, 10:03 น. การฉีด Ifosfamide และ Mesna - FDA กําหนดข้อมูล ผลข้างเคียง และการใช้

กรัม/m2มากกว่า 0.5 ชั่วโมง วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ถึง 15 คนไข้ทีเ่ป็นโรคเนื้องอก ค่ามัธยฐานของ ifosfamide อยู่ที่ 
0.64 ลิตร/กก. ในวันที่ 1 และ 0.72 ลิตร/กก. ในวันที่ 5 Ifosfamide มีผลผูกพันกับโปรตีนในพลาสมาเพียงเล็กน้อย 
อิฟอสฟาไมด์และสารออกฤทธิ์ของไอฟอสฟาไมด์เชื่อมโยงกับเซลล์เม็ดเลือดแดงอย่างกว้างขวาง Ifosfamide ไม่ใช่สาร
ตั้งต้นสําหรับ P-glycoprotein

เมแทบอลิซึม

Ifosfamide ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในมนุษย์ผ่านวิถีเมแทบอลิซึมสองวิธี: การเกิดออกซิเดชันของวงแหวน ("
การกระตุ้น") เพื่อสร้างสารออกฤทธิ์ 4-hydroxy-ifosfamide และการเกิดออกซิเดชันแบบสายโซ่ด้านข้างเพื่อสร้าง
สารที่ไม่ออกฤทธิ์ 3-dechloro-ethylifosfamide หรือ 2-dechloroethylifosfamide ด้วย การปลดปล่อยสารพิษ
ที่เป็นพิษ คลอโรอะซีตัลดีไฮด์ ปริมาณเล็กน้อย (nmol/mL) ของ ifosfamide mustard และ 4-
hydroxyifosfamide สามารถตรวจพบได้ในพลาสมาของมนุษย์ เมแทบอลิซึมของ ifosfamide เป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการสร้างสายพันธุ์ทีใ่ช้งานทางชีวภาพ และในขณะที่เมตาบอลิซึมนั้นกว้างขวาง แตก่็มคีวามแปรปรวนในผูป้่วย
เช่นกัน

การขับถ่าย

หลังการใหย้า 5 g/m2ของ14ไอฟอสฟาไมดท์ี่ติดฉลาก C จาก 70% ถึง 86% ของกัมมันตภาพรังสทีีใ่ห้ยาถูกกู้คืนใน
ปัสสาวะในฐานะเมแทบอไลต์ โดยประมาณ 61% ของขนาดยาถูกขับออกมาเป็นสารประกอบหลัก ในปริมาณ 1.6 ถึง 
2.4 g/m2มีเพียง 12% ถึง 18% ของขนาดยาทีถู่กขับออกทางปัสสาวะเป็นยาทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงภายใน 72 ชั่วโมง 
อนุพันธ์ dechloroethylated สองชนิดที่แตกต่างกันของ ifosfamide, 4-carboxyifosfamide, กรด 
thiodiacetic และ cysteine     conjugates ของกรดคลอโรอะซติิกได้รับการระบุว่าเป็นสารเมแทบอไลต์หลักของ 
ifosfamide ในปัสสาวะในมนุษยแ์ละมีเพียง 4-hydroxyifosfamide และ acrolein เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

กุมารศาสตร์

การวิเคราะห์ PK ของประชากรดําเนินการกับข้อมูลพลาสมาจากผู้ป่วยเด็ก 32 คนที่เป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ทีม่ีอายุ
ระหว่าง 1 ถึง 18 ปี ผู้ป่วยได้รับ ifosfamide ทั้งหมด 45 หลักสูตรในขนาด 1.2, 2 และ 3 g/m2ให้ทางหลอดเลือด
ดํานานกว่า 1 หรือ 3 ชั่วโมงใน 1, 2 หรือ 3 วัน ค่าเฉลี่ย ± ค่าความผิดพลาดมาตรฐานของประชากรสําหรับการกวาด
ล้างเริ่มต้นและปริมาตรของการกระจายของ ifosfamide คือ 2.4 ± 0.33 L/h/m2และ 21 ± 1.6 L/m2โดยมคีวาม
แปรปรวนระหว่างบุคคล 43% และ 32% ตามลําดับ

ผลกระทบของอายุ

การศึกษาผูป้่วย 20 รายที่มีอายรุะหว่าง 40 ถึง 71 ปีทีไ่ดร้ับ 1.5 g/m2ของ ifosfamide ทุกวันเป็นเวลา 3 หรือ 5 วัน
แสดงใหเ้ห็นว่าครึ่งชีวิตที่กําจัดออกไปดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ครึ่งชีวิตที่เพิ่มขึ้นของการกําจัดดเูหมือนจะเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ifosfamide ของการกระจายตามอายุ ไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญในการก
วาดล้างพลาสมาทั้งหมดหรือการกวาดล้างไตตามอายุ

พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
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Ifosfamide แสดงให้เห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็งในหนูเมื่อให้โดยการฉีดเข้าช่องท้องที่ 6 มก./กก. (37 มก./ม.2หรือ
ประมาณ 3% ของขนาดยาต่อวันของมนุษยใ์น mg/m2พื้นฐาน) 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 52 สัปดาห์ หนูเพศเมียมี
อุบัติการณ์ของเนื้องอกในมดลูกและไฟโบรอะดีโนมาในเต้านมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ

ศักยภาพในการกลายพันธุ์ของ ifosfamide ได้รับการบันทึกไว้ในระบบแบคทีเรีย ในหลอดทดลอง และเซลลข์อง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในร่างกาย ในร่างกาย ifosfamide ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกลายพันธุ์ในหนูเมาสแ์ละเซลล์
สืบพันธุ์ของแมลงหวีเ่มลาโนกาสเตอร์ และทําใหเ้กิดการกลายพันธุ์ที่เด่นชัดในหนูเพศผู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
เช่นเดียวกับการกลายพันธุ์ทีท่ําให้ตายทีเ่ชื่อมโยงกับเพศในแมลงหวี่

Ifosfamide ใหก้ับสุนัขบีเกิ้ลเพศผู้และเพศเมียในขนาด 1 หรือ 4.64 มก./กก./วัน (20 หรือ 93 มก./ม.2) ปากเปล่า 6 
วันต่อสัปดาหเ์ป็นเวลา 26 สัปดาห์ สุนัขเพศผู้ 4.64 มก./กก. (ประมาณ 7.7% ของขนาดยาทางคลินิกต่อวันต่อมก2พื้น
ฐาน) มีการฝ่อของลูกอัณฑะด้วยความเสื่อมของเยื่อบุผิวท่อกึ่งท่อกึ่งหนึ่ง ในการศึกษาครั้งทีส่อง หนูเพศผู้และเพศ
เมียได้รับ 0, 25, 50 หรือ 100 มก./กก. (0, 150, 300 หรือ 600 มก./ม.2) ifosfamide ฉีดเข้าช่องท้องทุกๆ 3 
สัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน การสืบพันธุ์ของสเปิร์มลดลงในหนูเพศผู้ส่วนใหญ่ทีไ่ด้รับ 100 มก./กก. (ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของขนาดยาทางคลินิกต่อวันต่อมิลลิกรัมต่อตารางเมตร2พื้นฐาน)

การศึกษาทางคลินิก
ผู้ป่วยมะเร็งอัณฑะทนไฟ (n = 59) ไดร้ับ ifosfamide, cisplatin และ etoposide (VePesid) ร่วมกัน®) หรือ 
vinblastine (VIP) เป็นยาทางเลือกที่สามหรือใหมก่ว่า การเลือกอีโทโพไซดห์รือวินบลาสทีน ("V" ในกลุ่มวีไอพี) ได้
รับคําแนะนําจากผลการรักษาที่ได้รับจากสูตรก่อนหน้า การมีส่วนร่วมของ ifosfamide ในกลุ่ม VIP ถูกกําหนดในผู้
ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย cisplatin-etoposide ก่อน ifosfamide-cisplatin-etoposide หรือผู้ที่ได้รับ 
cisplatin-vinblastine ก่อน ifosfamide-cisplatin-vinblastine

ผู้ป่วยทั้งหมด 59 รายได้รับวิธีการกอบกู้ทางเลือกที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย ifosfamide 1.2 g/m22/วัน ฉีดเข้าเส้นเลือด
ดําในวันที่ 1 ถึง 5, cisplatin 20 mg/m2/วัน ฉีดเข้าเส้นเลือดดําในวันที่ 1 ถึง 5 และ etoposide 75 mg/m2/วัน 
ฉีดเข้าเส้นเลือดดําในวันที่ 1 ถึง 5 หรือ vinblastine 0.22 มก./กก. ฉีดเข้าเส้นเลือดในวันที่ 1 ผลการรักษาในกลุ่ม 
VIP เปรียบเทียบกับข้อมูลทีร่วบรวมจากการทดลองแบบ single agent phase II จํานวน 6 ครั้งที่ดําเนินการระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2523 ถึงตุลาคม 2528 รวมผู้ป่วยทั้งหมด 90 ราย ซึ่ง 65 คนมสีิทธิเ์ป็นผู้ควบคุมการศึกษานี้ ผู้ป่วย 
23 รายในกลุ่ม VIP ปลอดโรคด้วยการผ่าตัด VIP อย่างเดียวหรือ VIP บวก ในขณะทีผู่้ป่วยรายเดียวในกลุ่มควบคุมใน
อดีตได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ เวลาการอยู่รอดเฉลี่ยเกินสองปีในกลุ่มวีไอพีเทียบกับน้อยกว่าหนึ่งปใีนกลุ่ม
ควบคุม สถานะการแสดง ≥ 80 มะเร็งของตัวอ่อนและโรคทีน่้อยที่สุดเป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคที่ดตี่อการอยู่รอด ใน
หมวดการพยากรณโ์รคทั้งหมด ความแตกต่างระหว่างการควบคุม VIP และในอดีตยังคงมีนัยสําคัญอย่างมาก

ตารางที่ 1. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ

*การทดสอบ Gehan-Breslow และ Mantel-Cox

ตัวเลข. (%) ของผู้ป่วย
https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 17/30



19/9/22, 10:03 น. การฉีด Ifosfamide และ Mesna - FDA กําหนดข้อมูล ผลข้างเคียง และการใช้

วีไอพี ควบคุม p-value

ผูป้่วยทั้งหมด 59 (100) 65 (100)

ปลอดโรค 23 (39) 1 (2) < 0.001

เคมบีําบัดเพียงอย่างเดียว 15 (25) 1 (2) < 0.001

เคมบีําบัดบวกการผ่าตัด 8 (14) 0

การตอบสนองโดยรวม 32 (54) 2 (3) < 0.001

เวลาที่จะก้าวหน้า (สัปดาห์)

ค่ามัธยฐาน 19 4 < 0.001*

แนว 1 ถึง 205+ 1 ถึง 29

ช่วงปลอดโรค (สัปดาห์)

ค่ามัธยฐาน 114 29

แนว 13 ถึง 205+ - -

การอยู่รอด (สัปดาห์)

ค่ามัธยฐาน 53 10 < 0.001*

แนว 1 ถึง 205+ 1 ถึง 123+

ในการศึกษา ผู้ป่วยที่ประเมินค่าไดเ้ต็มที่ 50 รายที่เป็นมะเร็งอัณฑะเซลลส์ืบพันธุไ์ด้รับการรักษาด้วย ifosfamide ร่วม
กับ cisplatin และ vinblastine หรือ etoposide หลังจากล้มเหลว (ผู้ป่วย 47 รายจาก 50 ราย) อย่างน้อย 2 สูตร
ก่อนหน้าของเคมีบําบัดซึ่งประกอบด้วย cisplatin/vinblastine/bleomycin (PVB ), cisplatin/vinblastine/
actinomycin D/bleomycin/cyclophosphamide, (VAB6) หรือการรวมกันของซสิพลาตินและอโีตโพไซด์ ผู้
ป่วยได้รับการคัดเลือกสําหรับความไวของซิสพลาตินที่เหลืออยู่ เนื่องจากพวกเขาเคยตอบสนองต่อระบบการปกครอง
ที่มซีิสพลาตินและไมค่ืบหน้าในขณะที่ใชย้าซิสพลาตินที่มีหรือภายใน 3 สัปดาหห์ลังจากหยุดยา ผู้ป่วยทําหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมของตนเองโดยอิงตามสมมติฐานทีว่่าการตอบสนองที่สมบูรณใ์นระยะยาวไม่สามารถทําได้โดยการให้การรักษา
ใหมโ่ดยใช้ระบบการรักษาที่พวกเขาเคยตอบสนองมาก่อนและเกิดซํ้าในภายหลัง

ผู้ป่วยที่ประเมินผลได้เต็มที่ 10 รายจากทั้งหมด 50 รายยังมีชีวิตอยู่ 2 ถึง 5 ปีหลังการรักษา ผู้รอดชีวิตระยะยาว 4 
คนจาก 10 คนหายจากมะเร็งโดยการผ่าตัดหลังการรักษาด้วยระบบการปกครอง ifosfamide ค่ามัธยฐานการรอด
ชีวิตสําหรับทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ประเมินได้อย่างสมบูรณ์ 50 รายคือ 53 สัปดาห์

ข้อมูลอ้างอิง
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1. การแจ้งเตือนของ NIOSH: การป้องกันการสัมผัสสารต้านมะเร็งและยาอันตรายอื่น ๆ ในการทํางานในสถาน
พยาบาล 2547. กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา, บริการสาธารณสุข, ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรค, สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, DHHS (NIOSH) สิ่งพิมพ์หมายเลข 
2004-165

2. คู่มือทางเทคนิค OSHA, TED 1-0.15A, ส่วน VI: บทที่ 2 การควบคุมการสัมผัสยาอันตรายจากการทํางาน 
โอชา

1999.http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vi/otm_vi_2.html

3. สมาคมเภสัชกรระบบสุขภาพแห่งอเมริกา แนวทางของ ASHP ในการจัดการกับยาอันตราย Am J Health-
Syst Pharm. 2549; 63:1172-1193.

4. Polovich M, White JM, Kelleher LO, (eds.) 2005. แนวทางเคมบีําบัดและชีวบําบัดและคําแนะนําสําหรับ
การปฏิบัติ (2nded.) Pittsburgh, PA: สมาคมพยาบาลด้านเนื้องอกวิทยา

วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
การฉีด Ifosfamide มีดังต่อไปนี:้

หมายเลข NDC สารบัญ บรรจุภุัณฑ์

0703-3427-11 1 ก./20 มล. บรรจุแยกชิ้น

0703-3429-11 3 ก./60 มล. บรรจุแยกชิ้น

Ifosfamide Injection ใช้ร่วมกับการฉีด mesna เป็นชุดดูแลดังต่อไปนี้:

ชุดบริหาร

หมายเลข NDC ขนาดบรรจุ

0703-4116-48 ชุดบริหาร
10 ขวด ifosfamide 1 g/20 mL และ 
10 vials mesna 1 g/10 mL

0703-4106-48 ชุดบริหาร
2 ขวด ifosfamide 3 g/60 mL และ 
6 vials mesna 1 g/10 mL

0703-4100-48 ชุดบริหาร
5 ขวด ifosfamide 1 g/20 mL และ 
3 vials mesna 1 g/10 mL

พื้นที่จัดเก็บ
การฉีดไอโฟสฟาไมด์:เก็บที่อุณหภูมิ 2° ถึง 8°C (36° ถึง 46°F)
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การฉีดเมสนา:เก็บทีอุ่ณหภูมิ 2° ถึง 30°C (36° ถึง 86°F)

ใชค้วามระมัดระวังเมื่อจัดการกับการฉีด ifosfamide การจัดการและการเตรียมการฉีด ifosfamide ควรเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัตใินปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสารทีเ่ป็นพิษต่อเซลล์อย่างปลอดภัย มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์หลาย
ประการเกี่ยวกับเรื่องนี1้-4ปฏิกิริยาทางผิวหนังทีเ่กี่ยวข้องกับการฉีด ifosfamide โดยไม่ไดต้ั้งใจอาจเกิดขึ้น เพื่อลด
ความเสี่ยงของการสัมผัสทางผิวหนัง ใหส้วมถุงมือทีป่้องกันความชื้นเสมอเมื่อจัดการกับขวดยาและสารละลายที่มีการ
ฉีด ifosfamide หากสารละลาย ifosfamide สัมผัสกับผิวหนังหรือเยื่อเมือก ให้ล้างผิวหนังให้สะอาดทันทดี้วยสบู่และ
นํ้า หรือล้างเยื่อเมือกด้วยนํ้าปริมาณมาก

ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

แจ้งให้ผูป้่วยทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ifosfamide ตลอดจน
แผนการตรวจเลือดเป็นประจําในระหว่างการรักษา
แจ้งผูป้่วยต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

การรักษาด้วย ifosfamide อาจทําให้เกิดการกดประสาท myelosuppression ซึ่งอาจรุนแรงและส่งผลให้เสีย
ชีวิตได้ การปราบปรามการตอบสนองของภูมิคุ้มกันทีส่ําคัญอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจนําไปสู่การติดเชื้อรุนแรงได้ 
การติดเชื้อแฝงสามารถเปิดใชง้านได้อีกครั้ง ผู้ป่วยควรรายงานไข้หรืออาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ

เสี่ยงเลือดออกและโลหิตจาง

ความเสี่ยงต่อความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางและผลกระทบต่อระบบประสาทอื่นๆ ที่ส่งผลร้ายแรง

เสี่ยงต่อความเป็นพิษของกระเพาะปัสสาวะและไต ผู้ป่วยควรตระหนักถึงความจําเป็นในการเพิ่มปริมาณ
ของเหลวและการเป็นโมฆะบ่อยครั้งเพื่อป้องกันการสะสมในกระเพาะปัสสาวะ

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและผลร้ายแรง ผู้ป่วยควรรายงานโรคหัวใจที่มีอยู่ก่อน

ความเสี่ยงต่อการเป็นพิษต่อปอดทําให้หายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้

ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทุติยภูมจิากการรักษา

ความเสี่ยงต่อโรคตับ veno-occlusive

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภห์ากผู้ป่วยตั้งครรภห์รือให้กําเนิดบุตรระหว่างการรักษาและนานถึง 6 
เดือนหลังการรักษา ควรใช้วิธีการคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษาและนานถึง 6 เดือนหลังการ
รักษา

มีโอกาสเกิดอาการไมพ่ึงประสงคร์้ายแรงและการเกิดเนื้องอกเมื่อเด็กกินนมแมร่ะหว่างการรักษา

เสี่ยงต่อการหมดประจําเดือน หมดประจําเดือนก่อนวัยอันควร และภาวะเป็นหมัน

ความเสี่ยงของผมร่วง การสมานแผล และความผิดปกตขิองผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนังทีร่้ายแร
งอื่นๆ
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การบําบัดอาจทําให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและแอลกอฮอล์อาจทําให้คลื่นไส้และอาเจียน
เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงของปากเปื่อยและความสําคัญของสุขอนามัยช่องปากที่เหมาะสม

ความเสี่ยงต่อความผิดปกตขิองดวงตา เช่น ความบกพร่องทางสายตา การมองเห็นไม่ชัด และการระคายเคืองดวงตา

ความเสี่ยงต่อความผิดปกตขิองหูและเขาวงกต เช่น หหูนวก เวียนศีรษะบ้านหมุน และหูอื้อ

รายได้ ข 7/2012

Teva Parenteral Medicines, Inc.

เออรไ์วน์ แคลิฟอร์เนีย 92618

แผงแสดงผลหลัก ส่วนที่ 1 ของ 2

PRINCIPAL DISPLAY PANEL ตอนที่ 2 ของ 2

ชุดฉีด Ifosfamide และ Mesna (10 และ 10) Text
NDC 0703-4116-48 Rx เท่านั้น

IFOSFAMIDE การฉีด
1 ก./20 มล.
(50 มก./มล.)

ขวดยาเดี่ยวตัวแทนที่เป็นพิษต่อเซลล ์
ปลอดเชื้อ
ขวด 10 x 20 มล. 
REFRIGERATE

การฉีดเมสนา
1 ก./10 มล.

(100 มก./มล.)

ขวดยาหลายขนาด
ปลอดเชื้อ

ขวด 10 x 10 มล.

เทวา
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แผงแสดงผลหลัก ส่วนที่ 1 ของ 2

PRINCIPAL DISPLAY PANEL ตอนที่ 2 ของ 2

ชุดฉีด Ifosfamide และ Mesna (2 และ 6) Text
NDC 0703-4106-48 Rx เท่านั้น

IFOSFAMIDE การฉีด
3 ก./60 มล.

ขวดยาเดี่ยว (50 มก. / มล.)ตัวแทนที่เป็นพิษต่อเซลล์

ปลอดเชื้อ

ตู้เย็น
ขวด 2 x 60 มล.

การฉีดเมสนา
1 ก./10 มล.

(100 มก./มล.)

ขวดยาหลายขนาด
ปลอดเชื้อ

ขวด 6 x 10 มล.

เทวา

แผงแสดงผลหลัก ส่วนที่ 1 ของ 2

แผงแสดงผลหลัก ส่วนที่ 2 ของ 2

ชุดฉีด Ifosfamide และ Mesna (5 และ 3) Text
NDC 0703-4100-48 Rx เท่านั้น
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IFOSFAMIDE การฉีด
1 ก./20 มล.

(50 มก./มล.)

ขวดยาเดี่ยว
ปลอดเชื้อตัวแทนที่เป็นพิษต่อเซลล์

ขวด 5 x 20 มล. REFRIGERATE

การฉีดเมสนา
1 ก./10 มล.
(100 มก./มล.)

ขวดยาหลายขนาด
ปลอดเชื้อ

ขวดขนาด 3 x 10 มล.

เทวา

ไอโฟสฟาไมดแ์ละเมสนา
ifosfamide และชุด mesna

ข้อมูลสินค้า

ประเภทสินค้า ฉลากยาตามใบสั่งแพทย์ของมนุษย์ รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-4116

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-4116-48 1 ชุดใน 1 กล่อง

จํานวนชิ้นส่วน

ปริมาณบรรจุชิ้นส่วน
#

ปริมาณสินค้าทั้งหมด

ส่วนหนึ่ง1 ขวด ครั้งเดียว 1 10 มล

ส่วนหนึ่ง1 ขวด หลายปริมาณ 2 10 มล

ส่วนที่ 1 ของ 2

ไอโฟสฟาไมด์
การฉีดไอฟอสฟาไมด์
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ข้อมูลสินค้า

รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-3407

เส้นทางการบริหาร ลํ้าหน้า กําหนดการ DEA

ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอติีออกฤทธิ์

ชื่อส่วนผสม พื้นฐานของความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่ง

ไอโฟสฟาไมด(์ไอโฟสฟาไมด)์ ไอโฟสฟาไมด์ 1 ก. ใน 20 มล.

ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน

ชื่อส่วนผสม ความแข็งแกร่ง

โซเดียมฟอสเฟต โมโนเบสิก โมโนไฮเดรต

โซเดียมฟอสเฟต ไดเบสกิ แอนไฮดรัส

นํ้า

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-3407-01 20 มล. ใน 1 VIAL, SINGLE-DOSE

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา ANDA076657 09/26/2012

ส่วนที่ 2 ของ 2

MESNA
การฉีดเมสนา สารละลาย

ข้อมูลสินค้า

รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-4805

เส้นทางการบริหาร ลํ้าหน้า กําหนดการ DEA
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ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอติีออกฤทธิ์

ชื่อส่วนผสม พื้นฐานของความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่ง

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC ACID) MESNA 100 มก. ใน 1 มล.

ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน

ชื่อส่วนผสม ความแข็งแกร่ง

EDETATE ไดโซเดียม

โซเดียมไฮดรอกไซด์

นํ้า

เบนซิลแอลกอฮอล์

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-4805-01 10 มล. ใน 1 VIAL, MULTI-DOSE

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา อันดา075764 05/01/2002

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา อันดา075874 09/26/2012

ไอโฟสฟาไมดแ์ละเมสนา
ifosfamide และชุด mesna

ข้อมูลสินค้า

ประเภทสินค้า ฉลากยาตามใบสั่งแพทย์ของมนุษย์ รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-4106
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บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-4106-48 1 ชุดใน 1 กล่อง

จํานวนชิ้นส่วน

ปริมาณบรรจุชิ้นส่วน
#

ปริมาณสินค้าทั้งหมด

ส่วนหนึ่ง0 VIAL, ครั้งเดียว 1 2 มล

ส่วนหนึ่ง1 ขวด หลายปริมาณ 2 6 มล

ส่วนที่ 1 ของ 2

ไอโฟสฟาไมด์
การฉีดไอฟอสฟาไมด์

ข้อมูลสินค้า

รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-3409

เส้นทางการบริหาร ลํ้าหน้า กําหนดการ DEA

ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอติีออกฤทธิ์

ชื่อส่วนผสม พื้นฐานของความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่ง

ไอโฟสฟาไมด(์ไอโฟสฟาไมด)์ ไอโฟสฟาไมด์ 3 ก. ใน 60 มล.

ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน

ชื่อส่วนผสม ความแข็งแกร่ง

โซเดียมฟอสเฟต โมโนเบสิก โมโนไฮเดรต

โซเดียมฟอสเฟต ไดเบสกิ แอนไฮดรัส

นํ้า

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ
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1 NDC:0703-3409-01 60 มล. ใน 1 VIAL, SINGLE-DOSE

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา ANDA076657 09/26/2012

ส่วนที่ 2 ของ 2

MESNA
การฉีดเมสนา สารละลาย

ข้อมูลสินค้า

รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-4805

เส้นทางการบริหาร ลํ้าหน้า กําหนดการ DEA

ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอติีออกฤทธิ์

ชื่อส่วนผสม พื้นฐานของความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่ง

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC ACID) MESNA 100 มก. ใน 1 มล.

ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน

ชื่อส่วนผสม ความแข็งแกร่ง

EDETATE ไดโซเดียม

โซเดียมไฮดรอกไซด์

นํ้า

เบนซิลแอลกอฮอล์

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-4805-01 10 มล. ใน 1 VIAL, MULTI-DOSE

ข้อมูลการตลาด
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การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา อันดา075764 05/01/2002

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา อันดา075874 09/26/2012

ไอโฟสฟาไมดแ์ละเมสนา
ifosfamide และชุด mesna

ข้อมูลสินค้า

ประเภทสินค้า ฉลากยาตามใบสั่งแพทย์ของมนุษย์ รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-4100

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-4100-48 1 ชุดใน 1 กล่อง

จํานวนชิ้นส่วน

ปริมาณบรรจุชิ้นส่วน
#

ปริมาณสินค้าทั้งหมด

ส่วนหนึ่ง0 VIAL, ครั้งเดียว 1 5 มล

ส่วนหนึ่ง0 VIAL, หลายปริมาณ 2 3 มล

ส่วนที่ 1 ของ 2

ไอโฟสฟาไมด์
การฉีดไอฟอสฟาไมด์

ข้อมูลสินค้า

รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-3407

เส้นทางการบริหาร ลํ้าหน้า กําหนดการ DEA
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ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอติีออกฤทธิ์

ชื่อส่วนผสม พื้นฐานของความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่ง

ไอโฟสฟาไมด(์ไอโฟสฟาไมด)์ ไอโฟสฟาไมด์ 1 ก. ใน 20 มล.

ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน

ชื่อส่วนผสม ความแข็งแกร่ง

โซเดียมฟอสเฟต โมโนเบสิก โมโนไฮเดรต

โซเดียมฟอสเฟต ไดเบสกิ แอนไฮดรัส

นํ้า

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-3407-01 20 มล. ใน 1 VIAL, SINGLE-DOSE

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา ANDA076657 09/26/2012

ส่วนที่ 2 ของ 2

MESNA
การฉีดเมสนา สารละลาย

ข้อมูลสินค้า

รหัสรายการ (ที่มา) NDC:0703-4805

เส้นทางการบริหาร ลํ้าหน้า กําหนดการ DEA

ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอติีออกฤทธิ์

ชื่อส่วนผสม พื้นฐานของความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่ง

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC ACID) MESNA 100 มก. ใน 1 มล.
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ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน

ชื่อส่วนผสม ความแข็งแกร่ง

EDETATE ไดโซเดียม

โซเดียมไฮดรอกไซด์

นํ้า

เบนซิลแอลกอฮอล์

บรรจุภัณฑ์

# รหัสสินค้า คําอธิบายแพ็คเกจ

1 NDC:0703-4805-01 10 มล. ใน 1 VIAL, MULTI-DOSE

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา อันดา075764 05/01/2002

ข้อมูลการตลาด

การตลาด
หมวดหมู่

หมายเลขใบสมัครหรือเอกสารอ้างอิง การตลาดเริ่มต้น
วันที่

สิ้นสุดการตลาด
วันที่

อันดา อันดา075874 05/01/2002

Labeler - Teva Parenteral Medicines, Inc (794362533)

Teva Parenteral Medicines, Inc
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