
EPREX®
epoetin alfa (r-HuEPO CHO)

แผ่นข้อมูล
ใช้ในมะเร็ง
ในการศึกษาบางชิ้น การใช้ Erythropoiesis Stimulating Agents (ESA) เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งมี
ความเกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตทีเ่พิ่มขึ้น ควรใช้ ESA เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางทีเ่กิดจากการให้เคมบีําบัดร่วมกัน
เท่านั้น และเมื่อพิจารณาว่าการถ่ายเลือดไม่เหมาะสมเท่านั้น ระดับเฮโมโกลบินไม่ควรเกิน 120 กรัม/ลิตร (ดูหัวข้อ 4.4 
คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน)

1. ชื่อผลิตภัณฑ์
สารละลาย EPREX 1,000 IU/0.5 mL สําหรับฉีดในกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 2,000 IU/0.5 mL สําหรับฉีดในกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 3,000 IU/0.3 mL สําหรับฉีดในหลอดฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 4,000 IU/0.4 mL สําหรับฉีดในกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 5,000 IU/0.5 mL สําหรับฉีดในกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 6,000 IU/0.6 mL สําหรับฉีดในหลอดฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 8,000 IU/0.8 mL สําหรับฉีดในกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 10,000 IU/1.0 mL สําหรับฉีดในหลอดฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

สารละลาย EPREX 20,000 IU/0.5 mL สําหรับการฉีดในหลอดฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 

EPREX 30,000 IU/0.75 มล. สารละลายสําหรับการฉีดในหลอดฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า 

EPREX 40,000 IU/1.0 มล. สารละลายสําหรับฉีดในหลอดฉีดยาทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้า

EPREX®เป็นสารละลายโปรตีนบัฟเฟอร์ปราศจากสารกันบูดของอพีอเอติน อัลฟ่า (rch) ในหลอดฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า 
กระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเข็ม PROTECS™

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Epoetin alfa (r-HuEPO CHO) ที่ผลิตในเซลล์ Chinese Hamster Ovary (CHO) โดยใชเ้ทคโนโลยดีีเอ็นเอลูกผสม

เข็มฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยอีโพเอติน อัลฟ่า 1,000 IU (8.4 ไมโครกรัม) เข็ม
ฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยอีโพเอติน อัลฟ่า 2,000 IU (16.8 ไมโครกรัม) กระบอก
ฉีดยาแบบเติม 0.3 มล. ประกอบด้วย epoetin alfa 3,000 IU (25.2 ไมโครกรัม) กระบอกฉีดยาแบบเติม 
0.4 มล. ประกอบด้วย epoetin alfa 4,000 IU (33.6 ไมโครกรัม) เข็มฉีดยาที่เติมไวล้่วงหน้าขนาด 0.5 มล. 
ประกอบด้วย epoetin alfa 5,000 IU (42.0 ไมโครกรัม) เข็มฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าขนาด 0.6 มล. 
ประกอบด้วยอีโพเอติน อัลฟ่า 6,000 IU (50.4 ไมโครกรัม) เข็มฉีดยาที่เติมไวล้่วงหน้า 0.8 มล. ประกอบด้วย
อโีพเอติน อัลฟ่า 8,000 IU (67.2 ไมโครกรัม) กระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า 1.0 มล. ประกอบด้วยอีพอเอ
ติน อัลฟ่า 10,000 IU (84.0 ไมโครกรัม) เข็มฉีดยาที่เติมไวล้่วงหน้าขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยอีโพเอติน 
อัลฟ่า 20,000 IU (168.0 ไมโครกรัม)
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กระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า 0.75 มล. ประกอบด้วย epoetin alfa 30,000 IU (252.0 ไมโครกรัม) เข็ม
ฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า 1.0 มล. ประกอบด้วยอโีพเอติน อัลฟ่า 40,000 IU (336.0 ไมโครกรัม)
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อโดส กล่าวคือ “ปราศจากโซเดียม” เป็นหลัก

สําหรับรายการสารปรุงแต่งทั้งหมด โปรดดูที่ส่วน 6.1 รายการของสารเพิ่มปริมาณ.

3. แบบฟอร์มเภสัช
สารละลายสําหรับฉีดในหลอดฉีดยาทีบ่รรจุไว้ล่วง
หน้า สารละลายใสไม่มีสี

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชีก้ารรักษา
EPREX มีไว้สําหรับ:

• การรักษาโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่มาจากไตพร้อมกับอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไตวายที่ยังไม่ได้รับการฟอกไต

• ภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับภาวะไตวายเรื้อรังในผูป้่วยเด็กและผู้ใหญ่ในการฟอกไต
• ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ม่ใช่มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง โดยที่ภาวะโลหิตจางเกิดจากผลของการใหเ้คมบีําบัดร่วมกัน 

และการถ่ายเลือดไม่เหมาะสม

• ผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญท่ีม่ีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยถึงปานกลาง (ฮีโมโกลบิน > 100 ถึง < 130 กรัม/ลิตร) กําหนดไว้
สําหรับการผ่าตัดทางเลือกโดยคาดว่าจะมกีารสูญเสียเลือดในระดับปานกลาง (2-4 หน่วยหรือ 900 ถึง 1800 มล.) 
เพื่อลดการสัมผัสจากการถ่ายเลือด allogeneic และเพื่อช่วยใหเ้กิดเม็ดเลือดแดง การกู้คืน.

• เพื่อเพิ่มการเก็บเลือดจากตัวเองและเพื่อจํากัดการลดลงของฮีโมโกลบินในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่เป็นโรคโลหิตจางซึ่งได้รับ
การผ่าตัดใหญท่ี่ไมค่าดว่าจะต้องฝากเลือดที่จําเป็นก่อนการผ่าตัดไว้ล่วงหน้า

4.2 ปริมาณและวิธกีารบริหาร
ในระหว่างการรักษา ควรตรวจสอบพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาอย่างสมํ่าเสมอ ปริมาณจะต้องเป็นรายบุคคลเพื่อใหแ้นใ่จว่า
ฮีโมโกลบินยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมสําหรับผูป้่วยแต่ละราย
เนื่องจากผู้ป่วยรายหนึ่งพบปฏิกิริยาอะนาไฟแล็กติกระหว่างการทดสอบทางคลินิก ขอแนะนําให้ให้ยาครั้งแรกภายใต้การ
ดูแลของแพทย์

สําหรับการรักษาโรคโลหิตจางทีเ่กี่ยวข้องกับภาวะไตวายหรือภาวะไตวายเรื้อรัง:

ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งการให้ EPREX ทางหลอดเลือดดําสามารถทําไดเ้ป็นประจํา (ผู้ป่วยไตเทียม) ควรให้ 
EPREX ทางหลอดเลือดดํา ในกรณทีี่การเข้าถึงทางหลอดเลือดดําไม่พร้อม (ผู้ป่วยทีย่ังไม่ได้ฟอกไตและผู้ป่วยล้างไตใน
ช่องท้อง) EPREX อาจได้รับการฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ดูส่วนที่ 4.4 – Pure Red Cell Aplasia).

ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกไต ควรให้ EPREX เสมอหลังจากเสร็จสิ้นการฟอกไต

ผู้ใหญ่:
ขนาดเริ่มต้นที่แนะนําของ epoetin alfa (rch) คือ 50 IU/กก. สามครั้งต่อสัปดาห์ โดยให้การฉีด iv หรือ sc นานกว่า 1-2 
นาที การเพิ่มขนาดยาเพิ่มเติมควรขึ้นอยู่กับการตอบสนองครั้งแรก (อัตราที่เสนอ <20 g/L ต่อเดือน) เนื่องจากระยะเวลา
ที่จําเป็นสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดง - หลายวันกว่าที่บรรพบุรุษของอีรีทรอยด์จะเติบโตเต็มทีแ่ละถูกปล่อยสูก่ระแสเลือด
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- การเพิ่มขึ้นของฮีมาโตคริตอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิกมักไม่สังเกตเห็นได้ในเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ และอาจต้องใชเ้วลา
ถึง 6 สัปดาห์ในผู้ป่วยบางราย
หากจําเป็น แนะนําให้เพิ่มขนาดยาเป็นขั้นละ 25 IU/กก. ในช่วงเวลาสีส่ัปดาห์ หากอัตราการเพิ่มขึ้นของฮีโมโกลบินเกิน 20 
กรัม/ลิตรต่อเดือนที่ 50 IU/กก. สามครั้งต่อสัปดาห์ ควรปรับขนาดยาให้ลดลงตามปริมาณทีใ่ห้ในแต่ละขนานยา และละเว้น
หนึ่งขนาดยาต่อสัปดาห์ ควรปรับขนาดยาที่ลดลงในลักษณะเดียวกันหากระดับ Hb เกิน 120 g/L ปริมาณสูงสุดโดยทั่วไป
ไมค่วรเกิน 200 IU/กก. สามครั้งต่อสัปดาห์

เมื่อความเข้มข้นของเฮโมโกลบินเป้าหมายอยู่ที่ 100-120 g/L (95 ถึง 110g/L ในผู้ป่วยเด็ก) สามารถแบ่งขนาดยาบํารุง
รักษารายสัปดาห์ทั้งหมด (เฉลี่ย 100-300 IU/กก.) ในการฉีดสองหรือสามครั้ง

ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ความเข้มข้นของเฮโมโกลบินในการดูแลไม่ควรเกินขีดจํากัดบนของช่วงความเข้มข้นของ
เฮโมโกลบิน
ข้อมูลที่มีอยู่ระบวุ่าผู้ป่วยที่เริ่มการรักษาที่ระดับ Hb ตํ่ามาก (<60g/L) อาจต้องการปริมาณการรักษาที่สูงกว่าผู้ที่เริ่มการ
รักษาด้วย Hb ที่สูงกว่า 80 g/L; ผู้ป่วยกลุ่มหลังอาจต้องการขนาดยารายสัปดาหท์ี่ตํ่าถึง 100 IU/กก.

เด็ก:

สําหรับผู้ป่วยไตเทียมในเด็ก: การรักษาแบ่งออก

เป็น 2 ขั้นตอน:

ขั้นตอนการแก้ไข

50 IU/กก./3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยทางหลอดเลือดดํา
ควรทําเป็นขั้นละ 25 IU/กก./3 ครั้งต่อสัปดาห์ ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

เมื่อจําเป็นต้องปรับขนาดยา สิ่งนี้

ขั้นตอนการบํารุงรักษา:

ควรปรับขนาดยาอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความเข้มข้นของเฮโมโกลบินให้อยู่ในช่วงทีต่้องการระหว่าง 5.9 ถึง 6.8 มิลลิโมล
/ลิตร โดยทั่วไป เด็กที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่า 30 กก. ต้องการปริมาณการบํารุงรักษาทีสู่งกว่าเด็กทีม่ีนํ้าหนักเกิน 30 กก. และ
ผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ปริมาณการรักษาต่อไปนีถู้กสังเกตพบในการทดลองทางคลินิกหลังการรักษา 6 เดือน

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) ค่ามัธยฐาน ปริมาณ (IU / Kg ที่ได้รับ 3 x
สัปดาห์)

ปริมาณการบํารุงรักษาปกติ
< 10 100 75 - 150

10 - 30 75 60 - 150
30 33 30 - 100

ข้อมูลทางคลินิกที่มอียู่แนะนําว่าผู้ป่วยที่มีฮโีมโกลบินเริ่มแรกตํ่ามาก (<6.8 g/dL) อาจต้องการปริมาณการรักษาทีสู่งกว่า
ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางในช่วงเริ่มต้นไม่รุนแรง (>6.8 g/dL)

วิธีการบริหาร

• ผลิตภัณฑ์ยาทางหลอดเลือดควรได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสีก่อนดําเนินการ ห้าม
ใช้ผลิตภัณฑท์ีม่ีอนุภาคหรือการเปลี่ยนสี อย่าเขย่า การเขย่าอาจทําให้ glycoprotein เสื่อมสภาพ ทําให้ไม่ทํางาน

• กระบอกฉีดยา EPREX แต่ละอันใชส้ําหรับการใช้ครั้งเดียวเท่านั้น ควรใช้ EPREX เพียงครั้งเดียวจากเข็มฉีดยาแต่ละ
อัน Epoetin alfa ในหลอดฉีดยาแบบใชค้รั้งเดียวไม่มีสารกันบูด ห้ามใชเ้ข็มฉีดยาซํ้า ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้
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• เตรียม EPREX สําหรับการฉีดจากกระบอกฉีดยาที่บรรจไุวล้่วงหน้า

• ฉีด iv หรือ sc เกิน 1-2 นาที ทําตามขั้นตอนการฟอกไต

มีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

ในผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต ควรฉีด
การฉีดช้ากว่า 5 นาที อาจเป็นประโยชน์กับผู้ที่

• สําหรับการให้ยาใต้ผิวหนังปริมาณสูงสุด 1 มล. ทีบ่ริเวณทีฉ่ีดไม่ควรเกิน ในกรณทีี่มปีริมาตรมาก ควรแบ่งการฉีด
มากกว่าหนึ่งไซต์ ควรฉีดยาที่แขนขาหรือผนังหน้าท้อง

• ห้ามเจือจางหรือถ่ายโอนไปยังภาชนะอื่น ห้ามใชโ้ดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําหรือร่วมกับยาอื่น ๆ

ในสถานการณท์ี่แพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลสามารถดูแล EPREX ทางใตผ้ิวหนังได้อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ควรให้คําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณและการบริหารทีเ่หมาะสม

การฉีด EPREX

ถ้า EPREX ถูกฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง; ปริมาณทีฉ่ีดโดยปกติไม่เกินหนึ่งมิลลิลิตร (1 มล.) ในการฉีดครั้งเดียว

EPREX ให้เพียงอย่างเดียวและไม่ผสมกับของเหลวอื่น ๆ สําหรับการฉีด
อย่าเขย่ากระบอกฉีดยา EPREX การเขย่าอย่างแรงเป็นเวลานานอาจทําใหผ้ลิตภัณฑ์เสียหายได้ หากเขย่าผลิตภัณฑ์แรงๆ 
อย่าใช้

วิธีการฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยใชห้ลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า
กระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเข็ม PROTECS™ เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการติดเข็มหลัง
การใช้งาน ข้อมูลเวชภัณฑส์ําหรับผู้บริโภคของ EPREX มีคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการใช้และการจัดการกระบอกฉีดยา
ที่เติมไว้ล่วงหน้า

- นํากระบอกฉีดยาออกจากตู้เย็นของเหลวต้องมีอุณหภูมหิ้อง โดยปกตจิะใชเ้วลาระหว่าง 15 ถึง 30 นาที อย่า
ถอดฝาครอบเข็มฉีดยาในขณะที่ปล่อยให้อุณหภูมถิึงอุณหภูมิห้อง

- ตรวจสอบเข็มฉีดยาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปริมาณที่ถูกต้อง ไม่ผ่านวันหมดอายุ ไม่เสียหาย และของเหลวใสและไม่แช่
แข็ง

- เลือกสถานที่ฉีด.จุดทีด่ีคือส่วนบนของต้นขาและบริเวณหน้าท้องแต่อยู่ห่างจากสะดือ เปลี่ยนสถานทีใ่นแต่ละวัน

- ล้างมือของคุณ. ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่ฉีดเพื่อฆ่าเชื้อ
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- จับกระบอกฉีดยาที่เติมไวล้่วงหน้าไวข้้างกระบอกฉีดยาโดยใหเ้ข็มทีป่ิดอยูช่ี้ขึ้นด้านบน

- ห้ามจับที่หัวลูกสูบ ลูกสูบ ปีกป้องกันเข็ม หรือที่ครอบเข็ม

- ห้ามดึงลูกสูบกลับเมื่อใดก็ได้

- อย่าถอดฝาครอบเข็มออกจากกระบอกฉีดยาที่เติมนํ้าไวล้่วงหน้าจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะฉีด EPREX ของ
คุณ

- ถอดฝาครอบเข็มออกจากกระบอกฉีดยาโดยจับทีล่ําตัวแล้วดึงทีค่รอบเข็มออกอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องบิด 
อย่าดันลูกสูบ สัมผัสเข็มหรือเขย่ากระบอกฉีดยา

- อย่าสัมผัสปีกของตัวป้องกันเข็มเพื่อป้องกันไม่ให้เข็มครอบเข็มด้วยที่ครอบเข็มก่อนเวลาอันควร

- หยิกผิวพับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ อย่าบีบมัน

- ดันเข็มเข้าไปให้สุด.

- ใช้นิ้วหัวแมม่ือกดลูกสูบจนสุดเพื่อฉีดของเหลวทั้งหมดดันอย่างช้าๆ และสมํ่าเสมอ โดยใหผ้ิวหนังพับเก็บ ตัว
ป้องกันเข็มจะไม่ทํางานเว้นแต่จะได้รับยาทั้งหมดคุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อเปิดใชง้านตัวป้องกันเข็ม

- เมื่อลูกสูบถูกดันออกไปจนสุด ให้ดึงเข็มออกแล้วปล่อยผิวหนังออก

- ค่อยๆ ดึงนิ้วหัวแมม่ือออกจากลูกสูบ ปล่อยใหเ้ข็มฉีดยาเคลื่อนขึ้นจนกว่าเข็มทั้งหมดจะถูกครอบด้วยที่ครอบเข็ม

- เมื่อดึงเข็มออกจากผิวหนัง อาจมีเลือดออกเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด นี่เป็นปกติ. คุณสามารถกดไม้กวาดนํ้ายา
ฆ่าเชื้อเหนือบริเวณที่ฉีดไม่กีว่ินาทีหลังการฉีด

- ทิ้งกระบอกฉีดยาที่ใชแ้ล้วของคุณในภาชนะทีป่ลอดภัย

- ใช้ EPREX หนึ่งครั้งจากหลอดฉีดยาแต่ละกระบอกเท่านั้น หากมีของเหลวหลงเหลืออยูใ่นกระบอกฉีดยาหลังการ
ฉีด ควรทิ้งกระบอกฉีดยาอย่างเหมาะสม ห้ามใช้ซํ้า

สําหรับการรักษาโรคโลหิตจางทีเ่กี่ยวข้องกับมะเร็งที่ไม่ใช่ myeloid:

ผู้ใหญ่
ช่วงความเข้มข้นของฮีโมโกลบินควรอยู่ที่ 100 ถึง 120 กรัม/ลิตรในผู้ชายและผู้หญิง และไม่ควรเกิน

ปริมาณเริ่มต้น:

ขนาดเริ่มต้นที่แนะนําของ EPREX คือ 150 IU/กก. เป็นการฉีดใตผ้ิวหนัง 3 ครั้งต่อสัปดาหเ์ป็นเวลา 4 สัปดาห์

เพิ่มปริมาณ:

หากฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ก./ลิตร (0.62 มิลลโิมล/ลิตร) หรือจํานวนเรติคูโลไซต์เพิ่มขึ้น - 40,000 เซลล/์
ไมโครลิตรเหนือระดับพื้นฐานหลังการรักษา 4 สัปดาห์ ปริมาณยาควรอยู่ที่ 150 IU/กก. หากฮโีมโกลบินเพิ่มขึ้น < 10 ก./
ลิตร (< 0.62 มิลลิโมล/ลิตร) และจํานวนเรติคูโลไซตเ์พิ่มขึ้น < 40,000 เซลล์/ไมโครลิตรจากระดับพื้นฐาน ให้เพิ่มขนาดยา
เป็น 300 IU/กก.
หากหลังจากการรักษาเพิ่มเติม 4 สัปดาห์ที่ 300 IU/กก. ฮีโมโกลบินจะเพิ่มขึ้น - 10 g/L (-0.62 มิลลิโมล/ลิตร) หรือจํานว
นเรติคูโลไซต์เพิ่มขึ้น - 40,000 เซลล/์ไมโครลิตร ขนาดยาควรอยู่ที่ 300 IU/กก. อย่างไรก็ตาม หากฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้น < 
10 ก./ลิตร (< 0.62 มิลลิโมล/ลิตร) และจํานวนเรติคูโลไซต์เพิ่มขึ้น < 40,000 เซลล์/ไมโครลิตรเหนือระดับพื้นฐาน การ
ตอบสนองไม่น่าเป็นไปได้และควรหยุดการรักษา
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ควรหลีกเลี่ยงอัตราการเพิ่มขึ้นของฮโีมโกลบินมากกว่า 10g/L ต่อ 2 สัปดาหห์รือ 20g/L ต่อเดือน หรือระดับฮีโมโกลบิน 
>120g/L หากฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 กรัม/ลิตรต่อสองสัปดาหห์รือ 20 กรัม/ลิตรต่อเดือน หรือเฮโมโกลบินใกล้
ถึง 120 กรัม/ลิตร ให้ลดขนาดยา Epoetin Alfa ลงประมาณ 25-50% ขึ้นอยู่กับอัตราการเพิ่มขึ้นของฮีโมโกลบิน หาก
เฮโมโกลบินเกิน 120 กรัม/ลิตร ให้ระงับการรักษาจนกว่าค่านั้นจะลดลงตํ่ากว่า 120 กรัม/ลิตร จากนั้นใหเ้ริ่มใช้ Epoetin 
Alfa อีกครั้งในขนาดทีต่ํ่ากว่าขนาดยาก่อนหน้า 25%

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่กําหนดไวส้ําหรับการผ่าตัดทางเลือก:
ควรใช้เส้นทางการบริหารใตผ้ิวหนัง
ขนาดยาที่แนะนําคือ 600 IU/กก. EPREX ที่ให้รายสัปดาหเ์ป็นเวลาสามสัปดาห์ (วันที่ -21, -14 และ -7) ก่อนการผ่าตัดและ
ในวันที่ทําการผ่าตัด ในกรณทีี่มีความจําเป็นทางการแพทย์ที่ต้องลดระยะเวลาก่อนการผ่าตัดใหเ้หลือน้อยกว่าสามสัปดาห์ 
ควรให้ EPREX 300 IU/กก. ทุกวันเป็นเวลา 10 วันก่อนการผ่าตัด ในวันที่ทําการผ่าตัด และเป็นเวลาสีว่ันหลังจากนั้นทันที 
. ควรหยุดใช้ EPREX ทันททีีร่ะดับฮีโมโกลบินถึง 150 ก./ลิตร ในช่วงก่อนการผ่าตัด แม้ว่าจะไม่ได้ใหป้ริมาณ EPREX ที่
วางแผนไว้ทั้งหมดก็ตาม

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางในวัยผู้ใหญ่ทีเ่ข้ารับการผ่าตัดในโครงการ Autologous Pre-
donation Program (ABD):
ควรใช้เส้นทางทางหลอดเลือดดํา ปริมาณทีแ่นะนําคือ 300 – 600 IU/กก. สัปดาหล์ะสองครั้งเป็นเวลาสามสัปดาห์ ร่วมกับ
ธาตเุหล็กในช่องปากอย่างน้อย 200 มก. ต่อวัน

4.3 ข้อห้าม
• EPREX ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีความไวต่อผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากเซลล์ของ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ/หรือแพง้่ายกับส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ ผู้ป่วยทีพ่ัฒนา Pure Red Cell Aplasia 
(PRCA) หลังการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ erythropoietin ไม่ควรรับ EPREX หรือ erythropoietin อื่น ๆ

• การใช้ EPREX ในผู้ป่วยที่กําหนดไวส้ําหรับการผ่าตัดทางเลือก (และผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมในโครงการฝากเลือดล่วงหน้า) มี
ข้อห้ามในผู้ป่วยทีม่ีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรง หลอดเลือดแดงส่วนปลาย หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดใน
สมอง รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อเร็วๆ นี้ หรือ อุบัติเหตหุลอดเลือดในสมอง

• ผู้ป่วยศัลยกรรมที่ไมส่ามารถรับยาป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหรือการรักษาได้อย่างเพียงพอไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

• ข้อห้ามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม predonation ของเลือด autologous ควรได้รับการเคารพในผู้ป่วยที่
เสริม EPREX

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดและลิ่มเลือดอุดตัน / อัตราการตายเพิ่มขึ้น
เหตุการณเ์กี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดและลิ่มเลือดอุดตัน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตาย การตก
เลือดในหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจตาย การโจมตีขาดเลือดชั่วคราว การอุดตันของหลอดเลือดดําลึก การอุดตัน
ของหลอดเลือดแดง เส้นเลือดอุดตันทีป่อด การอุดตันของจอประสาทตาและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีรายงาน
ว่าผู้ป่วยได้รับสารกระตุ้น EX ในการบดเคี้ยว
อุบัติการณ์ทีเ่พิ่มขึ้นของเหตุการณห์ลอดเลือดอุดตัน (TVEs) ได้รับการสังเกตในผู้ป่วยที่ได้รับ ESAs (ดูส่วน 4.8) สิ่งเหล่า
นี้รวมถึงลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําและหลอดเลือดแดงและเส้นเลือดอุดตัน (รวมถึงบางส่วนทีม่ีผลร้ายแรง) เช่น ลิ่ม
เลือดอุดตันหลอดเลือดดําลึก เส้นเลือดอุดตันทีป่อด ลิ่มเลือดอุดตันทีจ่อประสาทตา และกล้ามเนื้อหัวใจตาย นอกจากนี้ ยัง
มีรายงานอุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง (รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบ เลือดออกในสมอง และการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว) 
ได้รับรายงาน
ความเสี่ยงที่รายงานของ TVE ควรได้รับการชั่งนํ้าหนักอย่างรอบคอบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาด้วย 
Epoetin alfa โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้่วยทีม่ปีัจจัยเสี่ยงทีม่ีอยูก่่อน
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EPREX และสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงอื่น ๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและสําหรับเหตุการณ์หัวใจและหลอด
เลือดอย่างรุนแรงในการทดลองทางคลินิกที่มกีารควบคุมเมื่อกําหนดให้มีฮีโมโกลบินมากกว่า 120 ก./ลิตร มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําอย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรค
หลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจล้มเหลว และการอุดฟันด้วยการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม อัตราการเพิ่มขึ้นของฮีโมโกลบิ
นมากกว่า 10 g/L ในช่วง 2 สัปดาห์อาจส่งผลต่อความเสี่ยงเหล่านี้

ในผู้ป่วยทุกราย ควรติดตามความเข้มข้นของเฮโมโกลบินอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดลิ่ม
เลือดอุดตันและผลร้ายแรงเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ความเข้มข้นของเฮโมโกลบินสูงกว่าช่วงบ่งชี้การใช้งาน

ศักยภาพปัจจัยการเจริญเติบโต / ความก้าวหน้าของเนื้องอกทีเ่พิ่มขึ้น
Epoetin alfa เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตที่กระตุ้นการผลิตเซลลเ์ม็ดเลือดแดงเป็นหลัก เช่นเดียวกับปัจจัยการเจริญ
เติบโตทั้งหมด มีความกังวลตามทฤษฎีว่า epoetin alfa สามารถทําหน้าที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตสําหรับเนื้องอกทุก
ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งชนิดไมอีลอยด์ สารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (ESA) เมื่อใหเ้ป้าหมายที่ระดับฮีโมโก
ลบินมากกว่า 120 ก./ลิตร จะช่วยลดระยะเวลาในการลุกลามของเนื้องอกในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระยะลุกลามทีไ่ด้รับ
การฉายรังสี นอกจากนี้ ESA ยังลดอัตราการรอดชีวิตในผูป้่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามทีไ่ด้รับเคมบีําบัดเมื่อใหฮ้ีโมโกลบิน
เป้าหมายที่มากกว่า 120 ก./ลิตร

ใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งใน EPREX ควรมีการวัดระดับฮีโมโกลบินเป็นประจําจนกว่าจะถึงระดับที่คงที่และเป็นระยะหลังจากนั้น

ESAs เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตทีก่ระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นหลัก ตัวรับ Erythropoietin อาจแสดงออก
บนพื้นผิวของเซลลเ์นื้องอกหลายชนิด เช่นเดียวกับปัจจัยการเจริญเติบโตทั้งหมด มีความกังวลว่า ESA สามารถกระตุ้น
การเติบโตของเนื้องอกได้
ในการศึกษาทางคลินิกทีม่ีการควบคุม การใช้ EPREX และ ESA อื่น ๆ ได้แสดงให้เห็น:

• ลดการควบคุมเฉพาะที่ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอระยะลุกลามที่ได้รับการฉายรังสีเมื่อใหฮ้โีมโกลบินเป้าหมายที่มา
กกว่า 140 ก./ลิตร

• การรอดชีวิตโดยรวมสั้นลงและการเสียชีวิตทีเ่พิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของโรคที่ 4 เดือนในผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมระยะลุกลามที่ได้รับเคมบีําบัดเมื่อให้ฮีโมโกลบินเป้าหมาย 120-140 กรัม/ลิตร

• ESA (darbepoetin alfa) อีกตัวหนึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อใหฮ้ีโมโกลบนิที่ 120 g/L ในผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งที่ลุกลามโดยไม่ได้รับเคมบีําบัดหรือการฉายรังสี ไม่ได้ระบุ ESA สําหรับใชใ้นประชากรผู้ป่วยรายนี้

จากมุมมองข้างต้น การตัดสินใจให้การรักษา recombinant erythropoietin ควรอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ด้วยการมสี่วนร่วมของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งควรคํานึงถึงบริบททางคลินิกที่เฉพาะเจาะจงด้วย ปัจจัยที่
ต้องพิจารณาในการประเมินนี้ ได้แก่ ประเภทของเนื้องอกและระยะของเนื้องอก ระดับของโรคโลหิตจาง อายุขัย; สภาพ
แวดล้อมที่ผู้ป่วยกําลังรับการรักษา และความชอบของผู้ป่วย

ใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วย Epoetin alfa ควรวัดระดับฮีโมโกลบินเป็นประจําจนกว่าจะถึงระดับที่คงที่
และเป็นระยะหลังจากนั้น
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง อัตราการเพิ่มขึ้นของฮีโมโกลบินควรอยู่ที่ประมาณ 10 กรัม/ลิตรต่อเดือน และไม่ควรเกิน 20 กรัม/
ลิตรต่อเดือนเพื่อลดความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตสูง ควรลดขนาดยาเมื่อฮีโมโกลบินเข้าใกล้ 120 ก./ลิตร

ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ความเข้มข้นของเฮโมโกลบินในการบํารุงรักษาไม่ควรเกินขีดจํากัดบนของช่วงความเข้มข้น
ของเฮโมโกลบินเป้าหมายตามที่แนะนําภายใต้การให้ยาและการบริหาร ระดับฮีโมโกลบนิที่กําหนดเป้าหมายไว้ที่ 130 g/L 
หรือสูงกว่านั้นอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต
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ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังและการตอบสนองของฮีโมโกลลินไม่เพียงพอต่อการรักษาด้วย ESA อาจมีความเสี่ยงต่อโรค
หัวใจและหลอดเลือดและการเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยรายอื่น
การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (Shunt thrombose) เกิดขึ้นในผูป้่วยฟอกไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ทีม่ีแนวโน้มจะความดัน
เลือดตํ่าหรือผู้ทีม่ีหลอดเลือดแดงตีบ (arteriovenous fistulae) มีภาวะแทรกซ้อน (เช่น stenoses, aneurysms 
เป็นต้น) แนะนําให้ใช้ยากลุ่ม acetylsalicylic acid ที่มีการแก้ไขก่อนกําหนดและการป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน ในผู้ป่วย
เหล่านี้
ภาวะโพแทสเซียมสูงได้รับการสังเกตในกรณีที่แยกได้แม้ว่าจะไม่ได้ระบุสาเหตุ ควรตรวจสอบอเิล็กโทรไลต์ในซรีัมในผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง หากตรวจพบระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการรักษาภาวะโพแทสเซียมสูงอย่าง
เหมาะสมแล้ว ควรพิจารณาให้หยุดใช้ EPREX จนกว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดจะได้รับการแก้ไข

จากผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเซลลท์ี่บรรจุ ผู้ป่วยไตเทียมที่ได้รับ EPREX มักต้องการปริมาณเฮปารินเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างการฟอกไต หาก heparinisation ไม่เหมาะสม อาจเกิดการอุดตันของระบบฟอกไตได้

ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในสตรีบางราย ควรมีการอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของการตั้งครรภ์และความจําเป็นในการ
ประเมินการคุมกําเนิด

ความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ควรได้รับการรักษาด้วย EPREX; ควรควบคุมความดันโลหิตอย่าง
เพียงพอก่อนเริ่มการรักษา ความดันโลหิตอาจเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาโรคโลหิตจางด้วย EPREX วิกฤตความดันโลหิตสูง
ด้วยโรคไข้สมองอักเสบและอาการชัก ซึ่งต้องได้รับการดูแลทันทจีากแพทย์และการดูแลทางการแพทย์อย่างเข้มข้น เกิดขึ้น
ระหว่างการรักษา EPREX ในผู้ป่วยที่มคีวามดันโลหิตปกติหรือความดันโลหิตตํ่าก่อนหน้านี้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ
อาการปวดศีรษะแบบไมเกรนที่เหมือนถูกแทงอย่างกะทันหันเพื่อเป็นสัญญาณเตือน (ดูส่วน 4.8). ควรให้การดูแลเป็น
พิเศษเพื่อติดตามและควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย EPREX อย่างใกล้ชิด ในระหว่างการรักษาด้วย 
EPREX ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําถึงความสําคัญของการปฏิบัตติามการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตและข้อจํากัดด้าน
อาหาร หากควบคุมความดันโลหิตไดย้ากหลังจากเริ่มใชม้าตรการที่เหมาะสม ควรลดขนาดยา EPREX หรือระงับชั่วคราวจน
กว่าฮีโมโกลบินจะเริ่มลดลง (ดูมาตรา 4.2).

เซลล์เม็ดเลือดแดงบริสุทธิ์ aplasia

ได้รับรายงานเกี่ยวกับ aplasia เซลล์เม็ดเลือดแดงบริสุทธิ์ (PRCA) (erythroblastopaenia) ที่อาศัยแอนติบอดีห้ลัง
จากได้รับการรักษาด้วย erythropoietin กรณสี่วนใหญ่ของ PRCA ทีเ่กี่ยวข้องกับ EPREX เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการ
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC) ควรใชเ้ส้นทาง SC เฉพาะเมื่อการเข้าถึงทางหลอดเลือดดํา (IV) ไม่พร้อมใช้งาน ยังไม่ค่อยรายงานผู้
ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบซีที่รักษาด้วย interferon และ ribavirin เมื่อใช้ ESA ควบคู่กันไป ESAs ไม่ได้รับการอนุมัตใิน
การจัดการโรคโลหิตจางทีเ่กี่ยวข้องกับโรคตับอักเสบซี

ในผู้ป่วย PRCA เหล่านีส้่วนใหญ่มรีายงานแอนติบอดตี่อ erythropoietin ในผู้ป่วยที่มีอาการขาดประสิทธิภาพอย่าง
กะทันหัน ควรตรวจสอบสาเหตุทั่วไปของการไมต่อบสนอง หากไม่มีการระบุสาเหตุ ควรพิจารณาการตรวจไขกระดูก

หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตก (PRCA) จะต้องหยุดใช้ EPREX ทันที และควรพิจารณาทดสอบ
แอนติบอดีต่อ erythropoietin หากตรวจพบแอนติบอดตี่อ erythropoietin ผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนไปใชผ้ลิตภัณฑ์ ESA 
อื่นเนื่องจากแอนติบอดีต่อต้าน erythropoietin ทําปฏิกิริยากับ ESA อื่น ไม่ควรระบุสาเหตอุื่นของการเกิด aplasia ของ
เซลล์เม็ดเลือดแดงบริสุทธิ์ และสร้างการบําบัดทีเ่หมาะสม
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อาการชัก
EPREX ควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู ประวัติการชัก หรือภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความโน้ม
เอียงที่จะเกิดอาการชัก เช่น การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางและการแพรก่ระจายของสมอง

อาหารเสริมธาตุเหล็ก
สาเหตอุื่นๆ ของโรคโลหิตจาง (ธาตุเหล็ก โฟเลต หรือวิตามินบ1ี2ความบกพร่อง, อาการมึนเมาจากอะลูมิเนียม, การติดเชื้อ
หรือการอักเสบ, การสูญเสียเลือด, ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและพังผืดของไขกระดูกจากแหล่งกําเนิดใดๆ) ควรได้รับการ
ประเมินและรักษาก่อนเริ่มการรักษาด้วย EPREX และเมื่อตัดสินใจเพิ่มขนาดยา ในกรณสี่วนใหญ่ ค่าเฟอร์ริตินในซีรัมจะลด
ลงพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเซลลท์ี่บรรจุ เพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองทีด่ีที่สุดต่อ EPREX ควรมีการจัดเก็บธาตุ
เหล็กที่เพียงพอและควรให้ธาตุเหล็กเสริมหากจําเป็น:

• สําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง แนะนําให้เสริมธาตเุหล็ก (ธาตเุหล็ก 200-300 มก./วัน รับประทานสําหรับผู้ใหญ่ และ 
100-200 มก./วัน รับประทานในเด็ก) หากระดับเฟอรร์ิตินในเลือดตํ่ากว่า 100 นาโนกรัม/มล.

• สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง แนะนําให้เสริมธาตุเหล็ก (ธาตุเหล็ก 200-300 มก./วัน รับประทาน) หากการถ่ายเทความอิ่ม
ตัวตํ่ากว่า 20%

• สําหรับผู้ป่วยในโปรแกรม predonation autologous ควรให้ธาตุเหล็กเสริม (ธาตเุหล็ก 200 มก./วัน โดยรับ
ประทาน) เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนเริ่มการฝากล่วงหน้าจากตัวเอง เพื่อให้ได้ธาตเุหล็กในปริมาณสูงก่อนเริ่มการ
รักษาด้วย EPREX และตลอดระยะเวลาของการรักษาด้วย EPREX .

• สําหรับผู้ป่วยที่กําหนดไว้สําหรับการผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ทีส่ําคัญ ควรให้ธาตุเหล็กเสริม (ธาตเุหล็ก 200 มก./วัน รับ
ประทาน) ตลอดการรักษาด้วย EPREX ถ้าเป็นไปได้ ควรให้ธาตุเหล็กเสริมก่อนเริ่มการรักษาด้วย EPREX เพื่อให้ได้
ธาตุเหล็กทีเ่พียงพอ

ทั่วไป
EPREX ควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีความดันโลหิตสูงทีม่ีอยู่ โรคหลอดเลือดขาดเลือด โรคลมบ้าหมู ประวัติการ
ชัก หรือภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความโน้มเอียงทีจ่ะเกิดอาการชัก เช่น การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางและ
การแพร่กระจายของสมอง
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ epoetin alfa ยังไม่ได้รับการยอมรับในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา (เช่น โรคโลหิตจาง
จากเม็ดเลือดแดง, โรคเซลลร์ูปเคียว, ธาลัสซีเมีย, โรคพอร์ฟีเรีย)
สารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (ESA) ไม่จําเป็นต้องเทียบเท่ากัน ดังนั้นจึงควรเน้นยํ้าว่าผู้ป่วยควรเปลี่ยนจาก ESA 
หนึ่ง (เช่น EPREX) เป็น ESA อื่นโดยได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

จํานวนเกล็ดเลือดอาจเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในช่วงปกติระหว่างการรักษาด้วย Epoetin alfa สิ่งนีจ้ะถดถอยระหว่าง
การรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ังมีรายงานภาวะเกล็ดเลือดตํ่าที่สูงกว่าช่วงปกติ ขอแนะนําให้ตรวจนับเกล็ดเลือดอย่าง
สมํ่าเสมอในช่วง 8 สัปดาห์แรกของการรักษา

ไมค่่อยพบอาการกําเริบของ porphyria ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ EPREX ทีม่ีภาวะไตวายเรื้อรัง EPREX ไม่ได้ทําให้การขับสาร 
porphyrin metabolites ในปัสสาวะเพิ่มขึ้นในอาสาสมัครปกติ แม้ว่าจะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วของเม็ดเลือดแดง 
อย่างไรก็ตาม EPREX ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่รู้จัก porphyria

การเพิ่มขึ้นของกรดยูริกในเลือดอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีฮ่ีโมโกลบินเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ 20 กรัม/ลิตรต่อเดือน ดังนั้น
ควรใช้ EPREX ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีประวัติเป็นโรคเกาต์

EPREX ควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีภาวะตับวายเรื้อรัง ระบบความปลอดภัยและปริมาณของ EPREX ไม่ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นเมื่อมคีวามผิดปกติของตับ เนื่องจากการเผาผลาญอาหารลดลง ผูป้่วยทีม่ีความผิดปกติของตับอาจเพิ่มการ
สร้างเม็ดเลือดแดงด้วย EPREX
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มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆ ทีไ่ด้รับ EPREX ทีร่ักษาด้วย EPREX ไม่กี่รายทีร่ับการรักษาด้วย EPREX ปฏิกิริยาการเกิดตุ่ม
พองและการขัดผิว เช่น erythema multiforme และ Stevens-Johnson Syndrome (SJS)/พิษจากผิวหนังที่เป็นพิษ 
(SJS) ยุตกิารรักษาด้วย EPREX ทันที หากสงสัยว่ามีปฏิกิริยาทางผิวหนังรุนแรง เช่น SJS/TEN

ที่ครอบเข็มบนกระบอกฉีดยา EPREX ที่เติมไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยยางธรรมชาติแห้ง (อนุพันธ์ของนํ้ายาง) ซึ่งอาจทําให้
เกิดอาการแพ้ในบุคคลทีม่ีความไวต่อนํ้ายาง

การฟอกไต
การแก้ไขภาวะโลหิตจางด้วย EPREX ไม่มผีลต่อประสิทธิภาพการฟอกไต อย่างไรก็ตาม ความอยากอาหารทีเ่พิ่มขึ้นอาจนํา
ไปสู่การเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมและภาวะโพแทสเซียมสูงในผู้ป่วยที่ล้างไตและก่อนการฟอกไต การเปลี่ยนแปลงนีแ้ละการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในเคมีในซีรัมควรได้รับการจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอาหารและการดัดแปลงใบสั่งยาสําหรับการฟอกไต 
หากเหมาะสม
ควรตรวจสอบอเิล็กโทรไลตใ์นซีรัมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หากตรวจพบระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง (หรือเพิ่มขึ้น) ควร
พิจารณาให้หยุดการรักษาด้วย epoetin alfa จนกว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงจะได้รับการแก้ไข

ในการศึกษาพิษวิทยาก่อนคลินิกในสุนัขและหนู แต่ไม่ใชใ่นลิง การรักษาด้วย epoetin alfa (rch) มีความเกี่ยวข้องกับการ
เกิดพังผืดของไขกระดูกทีไ่มแ่สดงอาการ การเกิดพังผืดของไขกระดูกเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทราบกันดีของภาวะไตวาย
เรื้อรังในมนุษย์ และอาจเกี่ยวข้องกับภาวะพาราไทรอยด์เกินระดับทุติยภูมหิรือปัจจัยที่ไม่ทราบสาเหตุ อุบัตกิารณ์การเกิด
พังผืดของไขกระดูกไมเ่พิ่มขึ้นในการศึกษาผู้ป่วยไตวายทีไ่ด้รับการรักษาด้วย EPREX เป็นเวลา 12-19 เดือน เมื่อเทียบกับ
อุบัติการณ์การเกิดพังผืดของไขกระดูกในกลุ่มควบคุมทีเ่ข้าคู่กันของผู้ป่วยฟอกไตที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย EPREX ในการ
ศึกษา 13 สัปดาห์ สุนัขได้รับการรักษาทางใต้ผิวหนังหรือทางหลอดเลือดดําด้วย 80, 240 หรือ 520 IU/กก./วัน สุนัขส่วน
ใหญไ่ด้รับการรักษาทางใตผ้ิวหนัง และ 50% ของสุนัขได้รับการรักษาทางหลอดเลือดดําทีม่ีการพัฒนาทางหลอดเลือดดํา
โดยมีหรือไม่มีภาวะ hypoplasia ของไขกระดูก

ใช้ในการผ่าตัด
ควรมีการตรวจสอบและรักษาภาวะโลหิตจางที่อาจแก้ไขได้อย่างเหมาะสมก่อนพิจารณาการรักษาด้วย EPREX ก่อนการ
ผ่าตัดแบบเลือก
ในผู้ป่วยที่มีค่าฮีโมโกลบนิที่ระดับพื้นฐาน >130 ก./ลิตร (8.1 มิลลิโมล/ลิตร) ความเป็นไปได้ทีก่ารรักษาด้วย EPREX อาจ
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของเหตุการณห์ลอดเลือดอุดตันหลังการผ่าตัดไม่สามารถยกเว้นได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ใน
ผู้ป่วยที่มีค่าฮีโมโกลบินทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน
> 130 ก./ลิตร (8.1 มิลลิโมล/ลิตร)

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพิเศษทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับโปรแกรมก่อนการบริจาคด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนปริมาตรตามปกติ
แนวทางการจัดการโลหิตที่ดีควรใชใ้นการผ่าตัดช่องท้อง

ใช้ในเด็ก
ประสิทธิภาพ:การทดลองทางคลินิกของ EPREX ในเด็กสนับสนุนผลกระทบต่อไปนี้ - การแก้ไขภาวะโลหิตจาง การลดหรือ
กําจัดข้อกําหนดในการถ่ายเลือด การปรับปรุงแนวโน้มเลือดออกใน uraemia; เพิ่มนํ้าหนักและความอยากอาหาร; และการ
ลดลงของแอนติบอดีที่เป็นพิษต่อเซลล์ ผลกระทบทีเ่ป็นไปได้แต่ยังไม่เป็นทีแ่น่ชัดคือการปรับปรุงความสามารถในการออก
กําลังกายและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะสั้น ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว ผลกระทบต่อ
อัตราการเจริญเติบโต โอกาสในการปลูกถ่ายไตที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์

ความปลอดภัย:มีข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลงของฮโีมโกลบินและความดันโลหิต

ปริมาณ:ข้อมูลที่มีอยูร่องรับขนาดยา 25 IU/กก. สามครั้งต่อสัปดาห์ แทนที่จะเป็น 50 IU/กก. สามครั้งต่อสัปดาห์
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4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นและปฏิกิริยาในรูปแบบอื่น
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาที่มีนัยสําคัญทางคลินิกทีท่ราบ แต่ผลของ epoetin alfa (rch) อาจได้รับศักยภาพโดยการ
บริหารการรักษาพร้อมกันของตัวแทน haematinic เช่น ferrous sulfate เมื่อสภาวะขาดดุลมีอยู่

ยาที่ลดการสร้างเม็ดเลือดแดงอาจลดการตอบสนองต่อ epoetin alfa (rch)
ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการรักษาด้วยอีโพเอติน อัลฟา (rch) เปลี่ยนแปลงการเผาผลาญของยาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากไซโคลสปอรินถูกผูกมัดโดย RBC จึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้ หากให้ epoetin alfa (rch) ร่วมกับ 
cyclosporin ควรตรวจสอบระดับ cyclosporin ในเลือดและปรับขนาดของ cyclosporin เมื่อ hematocrit เพิ่มขึ้น

ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้การทํางานร่วมกันระหว่าง epoetin alfa (rch) กับ G-CSF หรือ GM-CSF ทีเ่กี่ยวกับความแตกต่าง
ทางโลหิตวิทยาหรือการเพิ่มจํานวนชิ้นตัวอย่างชิ้นเนื้อเนื้องอกในหลอดทดลอง.
ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม การให้ epoetin alfa 40,000 IU/mL ร่วมกับ trastuzumab (6 มก./กก.) ร่วมกับ
การฉีดใต้ผิวหนังไม่มผีลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ trastuzumab

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การตั้งครรภ์
ยาจัดอยู่ในประเภท B3 ควรให้ EPREX ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะในกรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่งและหากผลประโยชน์ทีเ่ป็นตัว
กําหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ไม่ทราบว่า Epoetin alfa (rch) ข้ามรกหรือไม่หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์เมื่อให้กับหญิงตั้งครรภ์ การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้แสดงหลักฐานของกิจกรรมการก่อมะเร็งในหนูหรือ
กระต่ายที่ขนาดยา Epoetin alfa (rch) สูงถึง 55 IU/กก./วัน โดยให้ทางหลอดเลือดดํา อย่างไรก็ตาม การให้ Epoetin 
alfa (rch) ทางหลอดเลือดดําทีร่ะดับขนาดยา 20-500 IU/กก./วัน ในหนูแรททําให้การเจริญพันธุ์ลดลง เพิ่มการสูญเสีย
ก่อนและหลังการปลูกถ่าย นํ้าหนักของทารกในครรภ์ลดลง และการชะลอการสร้างกระดูก

ในผู้ป่วยที่ตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตรที่เข้าร่วมโปรแกรมการบริจาคโลหิตด้วยตนเอง ไม่แนะนําให้ใช้ EPREX

ให้นมลูก
ควรให้ EPREX ในระหว่างการให้นมเฉพาะในกรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทราบว่า Epoetin alfa (rch) ถูกขับออกมาในนํ้านม
แม่หรือไม่หรืออาจเป็นอันตรายต่อทารกเมื่อให้กับสตรีที่ใหน้มบุตร การให้ยาทางหลอดเลือดดําแก่หนูที่ใหน้มบุตรที่ 500 
IU/กก./วัน จะทําใหก้ารเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกหลานช้าลง

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับและใช้งานเครื่องจักร
เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความดันโลหิตสูงในช่วงเริ่มต้นของการรักษา EPREX ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังควรใช้
ความระมัดระวังเมื่อทํากิจกรรมทีอ่าจเป็นอันตราย เช่น การขับรถหรือการใช้เครื่องจักร จนกว่าจะมีการกําหนดปริมาณการ
บํารุงรักษา EPREX ที่เหมาะสมที่สุด

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงคจ์ากยาที่พบบ่อยที่สุดระหว่างการรักษาด้วย Epoetin alfa คือความดันโลหิตทีเ่พิ่มขึ้นหรือความดัน
โลหิตสูงที่มีอยู่ ควรทําการตรวจสอบความดันโลหิตโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการรักษา อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่
เกิดขึ้นบ่อยที่สุดทีพ่บในการทดลองทางคลินิกของ EPREX ได้แก่ อาการท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ไขสู้ง และปวดศีรษะ 
อาการคล้ายไขห้วัดใหญอ่าจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการรักษา

อุบัติการณ์ทีเ่พิ่มขึ้นของเหตุการณห์ลอดเลือดอุดตัน (TVEs) ได้รับการสังเกตในผู้ป่วยที่ได้รับ ESAs (ดู4.4).

มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมไิวเกิน รวมทั้งกรณีของผื่น
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วิกฤตความดันโลหิตสูงด้วยโรคสมองจากสมองและอาการชัก ซึ่งต้องได้รับการดูแลทันทจีากแพทย์และการดูแลทางการ
แพทย์อย่างเข้มข้น เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาด้วย Epoetin alfa ในผู้ป่วยทีม่ีความดันโลหิตปกตหิรือความดันโลหิตตํ่า
ก่อนหน้านี้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนที่เหมือนถูกแทงอย่างกะทันหันเพื่อเป็นสัญญาณ
เตือน

ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

จากผู้ป่วยทั้งหมด 3559 คนในการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองด้าน ยาหลอกหรือมาตรฐานการดูแล 27 คน 
ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยรวมของ EPREX ได้รับการประเมินใน 2136 คนเป็นโรคโลหิตจาง รวมเป็นผู้ป่วย CRF ที่ได้
รับ Epoetin alfa จํานวน 228 รายในการศึกษาภาวะไตวายเรื้อรัง 4 การศึกษา (2 การศึกษาใน predialysis (N = 131 ผู้
ป่วย CRF ที่ยังไม่ได้ฟอกไต) และ 2 ในการฟอกไต (N = 97 ที่ได้รับ CRF ในการฟอกไต]; 1,404 มะเร็งที่สัมผัส อาสาสมัคร
ในการศึกษาโรคโลหิตจางจากการรักษาด้วยเคมีบําบัด 16 ชิ้น ผูป้่วยทีส่ัมผัส 144 รายในการศึกษาการติดเชื้อเอชไอวี 4 
ราย ผู้ป่วยที่ไดร้ับสัมผัส 147 รายใน 2 งานศึกษาสําหรับการบริจาคโลหิตจากตัวเอง และ 213 รายทีไ่ด้รับสัมผัสในการ
ศึกษา 1 ครั้งในสถานที่ผ่าตัด % ของอาสาสมัครที่ได้รับ epoetin alfa ในการทดลองเหล่านี้แสดงอยูใ่นตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1: สรุปอาการไมพ่ึงประสงค์จากยาที่รายงานโดย≥ 1% ของผู้ป่วยในการทดลองลงทะเบียนทางคลินิกกับ EPREX

CRF เนื้องอกวิทยา เอชไอวี ABD การผ่าตัด
ฟอกไต

EPO ยาหลอก EPO ยาหลอก EPO
ฟอกไต

ไม่ใช่-
ESA

EPO ยาหลอก EPO ไม่ใช่-
ESA

EPO ยาหลอก

ระบบ/ชั้นอวัยวะ
อาการไม่พึงประสงค์จากยา

N=131
น (%)

N=79
น (%)

N=97
น (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
น (%) น (%) น (%) น (%) น (%) น (%) น (%) น (%)

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้ 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265

(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

ท้องเสีย 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

อาเจียน 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

หนาวสั่น
ไข้หวัดใหญ่เหมือนโรคภัย
ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด 
Pyrexia

6 (5)
1 (1)

14 (11)
4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
อาการบวมนํ้าที่อุปกรณต์่อพ่วง 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

ความผิดปกติของการเผาผลาญและโภชนาการ
ภาวะโพแทสเซียมสูง 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน

ปวดข้อ
ปวดกระดูก
ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดสุดขั้ว

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

ความผิดปกติของระบบประสาท
อาการชัก
ปวดศีรษะ

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และทาง
เดินอาหาร

ไอ
ความแออัดของระบบทางเดินหายใจ

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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CRF เนื้องอกวิทยา เอชไอวี ABD การผ่าตัด
ฟอกไต

EPO ยาหลอก EPO ยาหลอก EPO
ฟอกไต

ไม่ใช่-
ESA

EPO ยาหลอก EPO ไม่ใช่-
ESA

EPO ยาหลอก

ระบบ/ชั้นอวัยวะ
อาการไม่พึงประสงค์จากยา

N=131
น (%)

N=79
น (%)

N=97
น (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
น (%) น (%) น (%) น (%) น (%) น (%) น (%)

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ผื่นเอ 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

ความผิดปกตขิองหลอดเลือด
เส้นเลือดอุดตันและลิ่มเลือดอุดตันข

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก
การเกิดลิ่มเลือด
ความดันโลหิตสูงค

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB=บริจาคโลหิตอัตโนมัต;ิ NR=ไม่ได้รายงาน;
เอผื่นรวมถึงลมพิษและ angioedema
ขรวมถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา อันตรายถึงชีวิตและไม่ร้ายแรง เช่น ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก เส้นเลือดอุดตันทีป่อด ลิ่มเลือดอุดตันทีจ่อประสาทตา ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง (รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจตายด้วย

กล้ามเนื้อหัวใจตาย) อุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง (เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบและเลือดออกในสมอง) การโจมตีขาดเลือดชั่วคราว และการเกิดลิ่มเลือดอุดตันแบบแบ่ง (รวมถึงอุปกรณ์
ฟอกไต) และการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดโป่งพองแบบแบ่งหลอดเลือดแดง

คความดันโลหิตสูงรวมถึงภาวะความดันโลหิตสูงและโรคไขส้มองอักเสบจากความดันโลหิตสูง
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ประสบการณ์หลังการขาย
อาการไม่พึงประสงคจ์ากยาที่ระบุระหว่างประสบการณ์หลังการขายกับ epoetinum alfa จะรวมอยูใ่นตารางที่ 2. ใน
ตาราง ความถี่มีให้ตามแบบแผนต่อไปนี้:

ธรรมดามาก -1/10
ทั่วไป
ผิดปกติ
หายาก
หายากมาก

-1/100 และ < 1/10
-1/1,000 และ <1/100
-1/10,000, <1/1,000
<1/10,000 รวมทั้งรายงานที่แยกออกมา

ไมค่่อยมีรายงานการเกิด aplasia ของเซลล์เม็ดเลือดแดงบริสุทธิจ์ากแอนติบอดี (<1/10,000 รายต่อปีผู้ป่วย) หลังจาก
การรักษาด้วย EPREX เป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปี

ตารางที่ 2 อาการไม่พึงประสงคจ์ากยาที่ระบุระหว่างประสบการณห์ลังการขาย
ด้วย EPREX ตามหมวดหมู่ความถี่ทีป่ระมาณจากอัตราการรายงานทีเ่กิดขึ้นเอง

ระบบ/ชั้นอวัยวะ
ความถี่ อาการไม่พึงประสงค์จากยา

ความผิดปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง
หายากมาก Erythropoietin Antibody-Mediated Pure Red Cell Aplasia 

Thrombocythaemia

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัย:
การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยใหส้ามารถตรวจสอบความสมดุลของ
ผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยhttps://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 ยาเกินขนาด
การตอบสนองต่อ EPREX นั้นสัมพันธ์กับขนาดยาและเป็นรายบุคคล ในกรณีทีม่ีการตอบสนองของเม็ดเลือดแดงมากเกิน
ไปจากการใช้ยา EPREX เกินขนาด ควรหยุดการให้ยาและพิจารณาการตัดโลหิตออก ควรให้การดูแลแบบประคับประคอง
สําหรับเหตุการณค์วามดันโลหิตสูงหรืออาการหดเกร็งที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเกินขนาดกับ epoetin alfa (rch)

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อ National Poisons Center ทีห่มายเลข 0800 POISON 
(0800 764766)

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์
กลุ่มเภสัชบําบัด: ต้านภาวะโลหิตจาง, รหัส ATC: B03XA01

กลไกการออกฤทธิ์
Erythropoietin (EPO) เป็นฮอร์โมนไกลโคโปรตีนที่ผลิตโดยไตเป็นหลักในการตอบสนองต่อภาวะขาดออกซิเจน และเป็น
ตัวควบคุมหลักในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง (RBC) EPO มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนาอีรีทรอยด์ และมี
ผลหลักในระดับสารตั้งต้นของอีรีทรอยด์ หลังจากที่ EPO จับกับตัวรับที่ผิวเซลล์ มันจะกระตุ้นเส้นทางการส่งสัญญาณที่
รบกวนการตายของเซลลแ์ละกระตุ้นการเพิ่มจํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดง EPO ของมนุษยช์นิดลูกผสม (Epoetin alfa) ที่
แสดงออกในเซลลร์ังไข่ของหนูแฮมสเตอร์จีน (rch) มีลําดับกรดอะมิโน 165 ลําดับที่เหมือนกับ EPO ในปัสสาวะของมนุษย์ 
ทั้งสองแยกไม่ออกบนพื้นฐานของการทดสอบการทํางาน นํ้าหนักโมเลกุลทีเ่ห็นได้ชัดของอีรีโทรพอยอิตนิคือ 32,000 ถึง 
40,000 ดาลตัน
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5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์
Erythropoietin ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคโลหิตจางที่มีภาวะไตวายเรื้อรังซึ่งการผลิต 
erythropoietin ภายในร่างกายบกพร่อง เนื่องจากระยะเวลาที่จําเป็นสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดง - หลายวันกว่าที่
บรรพบุรุษของเม็ดเลือดแดงจะเติบโตเต็มที่และถูกปล่อยออกสูก่ระแสเลือด
– การเพิ่มขึ้นของฮีโมโกลบินทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกมักจะไม่สังเกตเห็นได้ในเวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์ และอาจต้องใช้เวลา
ถึงสิบสัปดาห์ในผู้ป่วยบางราย
การวัดค่า epoetin alfa (rch) หลังจากได้รับทางหลอดเลือดดําพบว่ามีการขับออกทางไต 10% โดยไม่ได้กําหนดเส้นทาง
หลักในการกําจัด หลังจากได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตในอาสาสมัครปกตอิยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 6.1 ชั่วโมง 
และในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 6.5 ถึง 9.3 ชั่วโมง หลังจากฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ระดับซีรั่มจะตํ่ากว่าระดับทีไ่ด้รับหลังการฉีด IV 
มาก ระดับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและถึงจุดสูงสุดระหว่าง 12 ถึง 18 ชั่วโมงหลังการให้ยา จุดสูงสุดอยู่ตํ่ากว่าจุดสูงสุดเสมอโดย
ใช้เส้นทาง IV (ประมาณ 1/20 ของค่า) หลังจากฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง ระดับอีริโทรพอยอิตินในซีรัมยังคงสูงกว่าค่าพื้นฐาน
ประมาณ 72 ชั่วโมง ไม่มกีารสะสมเมื่อใชก้ารจ่ายยาสัปดาหล์ะสามครั้ง: ระดับยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะกําหนด 24 ชั่วโมง
หลังการฉีดครั้งแรกหรือ 24 ชั่วโมงหลังการฉีดครั้งสุดท้าย ค่าครึ่งชีวิตประเมินได้ยากสําหรับเส้นทางใตผ้ิวหนังและ
ประมาณ 24 ชั่วโมง การดูดซึมของ erythropoietin ที่ฉีดเข้าใตผ้ิวหนังตํ่ากว่ายาทางหลอดเลือดดํามาก: ประมาณ 
20-30% ไม่มีข้อมูลในเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากการเผาผลาญอาหารลดลง ผู้ป่วยที่มีความผิดปกตขิองตับอาจเพิ่มการ
สร้างเม็ดเลือดแดงด้วย EPREX

ESAs เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตทีก่ระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นหลัก ตัวรับ Erythropoietin อาจแสดงออก
บนพื้นผิวของเซลลเ์นื้องอกหลายชนิด

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์
ยังไม่มีการศึกษาการก่อมะเร็งในระยะยาว มรีายงานที่ขัดแย้งกันในวรรณคดีเกี่ยวกับว่า erythropoietin อาจมีบทบาทใน
การแพร่ขยายของเนื้องอกหรือไม่ รายงานเหล่านีอ้ิงตามในหลอดทดลองผลการวิจัยจากตัวอย่างเนื้องอกของมนุษยม์ีนัย
สําคัญที่ไม่แน่นอนในสถานการณ์ทางคลินิก ในชุดการทดสอบมาตรฐานสําหรับศักยภาพในการเป็นพิษต่อยีน Epoetin 
alfa (rch) ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อโครโมโซม

6. คุณสมบัติทางเภสัชกรรม

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ
เกลือแกง
โมโนเบสกิ โซเดียม ฟอสเฟต ไดไฮเดรต ไดบาซิก 
โซเดียม ฟอสเฟต ไดไฮเดรต โซเดียม ซิเตรต*

ไกลซีน
โพลีซอร์เบต 80
นํ้าสําหรับฉีด
* บัฟเฟอร์ในสารกลุ่ม epoetin alfa จํานวนมาก

6.2 ความไม่ลงรอยกัน
ในกรณีทีไ่ม่มีการศึกษาความเข้ากันได้ ยานี้จะต้องไม่ผสมกับยาอื่น
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6.3 อายุการเก็บรักษา

EPREX 1,000 IU/ 0.5 mL สารละลายสําหรับฉีดในหลอดฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า – 18 เดือน 
EPREX 2,000 IU/ 0.5 mL solution for injection in pre-filled syringe – 18 เดือน. 
EPREX 3,000 IU/ 0.3 mL solution for injection in pre-filled syringe – 24 เดือน 
EPREX 4,000 IU/ 0.4 mL solution for injection in pre-filled syringe – 24 เดือน 
EPREX 5,000 IU/ 0.5 mL solution for injection in pre-filled syringe – 24 เดือน 
EPREX 6,000 IU/ 0.6 mL solution for injection in pre-filled syringe – 24 เดือน 
EPREX 8,000 IU/ 0.8 mL solution for injection in pre-filled syringe – 24 เดือน 
สารละลาย EPREX 10,000 IU/ 1.0 mL สําหรับฉีดในหลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า – 18 เดือน 
EPREX 20,000 IU/0.5 mL solution for injection in pre-filled syringe – 18 เดือน 
EPREX 30,000 IU/0.75 mL solution for injection in pre-filled syringe – 18 เดือน 
EPREX 40,000 IU/ 1

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ
เก็บที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C ควรรักษาช่วงอุณหภูมินีอ้ย่างใกล้ชิดจนกว่าจะให้ยาแก่ผู้ป่วย อย่าแช่แข็งหรือเขย่า

เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันแสง
เมื่อผลิตภัณฑ์กําลังจะใชง้าน อาจถูกนําออกจากตู้เย็นและเก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้อง (ตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา
สูงสุดเจ็ดวัน

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ
กระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า (แก้วประเภท I) พร้อมลูกสูบ (ยางหน้าเทฟลอน) และเข็มที่มีทีค่รอบเข็ม (ยางพร้อมฝาปิด
โพลีโพรพิลีน) และอุปกรณ์ป้องกันเข็ม PROTECS™ (โพลคีาร์บอเนต) ที่ติดอยู่กับกระบอกฉีดยา

ที่ครอบเข็มประกอบด้วยยางธรรมชาติแห้ง (อนุพันธข์องนํ้ายาง) ดูมาตรา 4.4.
1,000 IU/0.5 มล.; 2,000 IU/0.5 มล.; 3,000 IU/0.3 มล.; 4,000 IU/0.4 มล.; 5,000 IU/0.5 มล.; 6,000 IU/0.6 มล.;
8,000 IU/0.8 มล.; 20,000 IU/0.5mL, 30,000IU/0.75mL และ 10,000 IU/1.0mL: ในกล่องบรรจุหลอดฉีดยาทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้า 
6 ชิ้น

40,000 IU/1.0mL ในกล่องของหลอดฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้า 1 อัน 

ไมส่ามารถใชจุ้ดแข็งและ/หรือขนาดบรรจภุัณฑ์ทั้งหมดได้

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดและการจัดการอื่น ๆ
ไมค่วรใช้และทิ้งผลิตภัณฑ์

• ถ้าผนึกแตก
• ถ้าของเหลวมีสีหรือคุณสามารถเห็นอนุภาคลอยอยู่ในนั้น
• ถ้าคุณรู้หรือคิดว่าอาจถูกแช่แข็งโดยไม่ไดต้ั้งใจหรือ
• หากมีการทําความเย็นล้มเหลว

ควรกําจัดของเสียตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ผลิตภัณฑน์ี้ใชส้ําหรับการใชง้านเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าได้รับการติดตั้ง PROTECS™อุปกรณป์้องกันเข็มเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการติด
เข็มหลังการใชง้าน ข้อมูลเวชภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคของ EPREX มีคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการใชแ้ละการจัดการ
กระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า ดูมาตรา 4.2.
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7. ตารางการแพทย์
ยาตามใบสั่งแพทย์.

8. สปอนเซอร์
Janssen-Cilag (นิวซีแลนด)์ Ltd โอ๊ค
แลนด์ นิวซีแลนด์
โทรศัพท์: 0800 800 806 
โทรสาร: (09) 588 1398
อีเมล: medinfo@janau.jnj.com

9. วันที่อนุมัติครั้งแรก
13 ตุลาคม 1997 (1,000 IU/0.5mL; 2,000 IU/0.5mL; 3,000 IU/0.3mL; 4,000 IU/0.4mL; 5,000 IU/0.5mL; 
6,000 IU/0.6mL; 8000 IU/0.8mL; 10,000 IU/1.0 มล.) และ 6 พฤษภาคม 1999 (20,000 IU/0.5mL, 40,000 
IU/1mL) และ 12 กุมภาพันธ์ 2009 (30,000IU/0.75mL)

10. วันที่แก้ไขข้อความ
3 ธันวาคม 2564

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

ส่วน สรุปข้อมูลใหม่
4.2 เพิ่มข้อความแสดงข้อควรระวังสําหรับแพทยเ์พื่อใหค้ําแนะนําแก่ผู้ป่วย/ผู้ดูแลสําหรับการ

บริหารใตผ้ิวหนัง และการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
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