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แสดงสารบัญ

ข้อมูลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

1. ชื่อผลิตภัณฑย์า

ไบโอแฟคเตอร์ Streptokinase 250 000 และ 750 000

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ไบโอแฟคเตอร์ Streptokinase 250 000 และ 750 000 ถูกนําเสนอเป็นผงสําหรับการแก้ปัญหาในขวดที่มี 250 000 และ 750 000 หน่วยสากล 
(IU) ของสเตรปโทไคเนสบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบออกฤทธิ์ สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดูหัวข้อ 6.1

สเตรปโทไคเนสที่บริสุทธิส์ูงสกัดมาจากการกรองของเชื้อสเตรปโทคอคคัสกลุ่ม C บางสายพันธุ์ แสดงเป็นผงสีขาวถึงเหลืองเล็กน้อยและมีสาร
ทําให้คงตัว

3. รูปแบบยา

ผงสําหรับสารละลายสําหรับแช่

ผงสีขาวถึงเหลืองเล็กน้อย
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4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชี้การรักษา

Biofactor Streptokinase ระบไุว้ในผู้ใหญ่

Biofactor Streptokinase เป็นสารละลายลิ่มเลือดซึ่งอาจใช้สําหรับการสลายตัวของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดและเส้นเลือดใน:

- เส้นเลือดอุดตันทีป่อดเฉียบพลันรุนแรง

- การอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 สัปดาห์)

- ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก

- ลิ่มเลือดอุดตันในจอประสาทตาส่วนกลางหรือหลอดเลือดแดงอุดตัน (หลอดเลือดแดงอุดตันไม่เกิน 8 ชั่วโมง, การอุดตันหลอดเลือดดําไม่เกิน 10 
วัน)

หมายเหตุ: ไม่มขี้อความเกี่ยวกับผลการรักษาสําหรับการบริหารนอกเหนือจากกรอบเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

4.2 วิทยาและวิธกีารบริหาร

Posology

ผู้ใหญ่

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก

ควรใหย้าสเตรปโทไคเนสขนาด 250 000 IU เริ่มต้นในหลอดเลือดดําส่วนปลายเป็นเวลา 30 นาที ควรให้ยาบํารุงรักษา 100 000 IU ต่อชั่วโมง
เป็นเวลา 72 ชั่วโมง

ปอดเส้นเลือด

ใส่สเตรปโทไคเนส 1 500,000 IU เข้าไปในเส้นเลือดส่วนปลาย ในช่วงเวลาสั้น ๆ 1-2 ชั่วโมง

อีกทางหนึ่ง ควรฉีดสเตรปโทไคเนสขนาด 250 000 IU เข้าไปในเส้นเลือดส่วนปลายภายใน 30 นาที ควรให้ยาบํารุง 100 000 IU ต่อชั่วโมงเป็นเวลา 
24 ชั่วโมง

โรคหลอดเลือดแดงตีบตัน

ใหย้าสเตรปโทไคเนสร่วมกับการให้ยาทางหลอดเลือดโดยตรงภายในหลอดเลือดแดงโดยใชว้ิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- ค่อย ๆ แช่ : สเตรปโทไคเนส 1,000 ถึง 2500 IU ในช่วงเวลา 3 ถึง 5 นาที สูงสุด 10 ชั่วโมง และขนาดยาสูงสุดรวม 250,000 IU

- การให้ยาในขนาดตํ่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้ปั๊มแช่): สเตรปโทไคเนส 5,000 ถึง 10,000 IU ต่อชั่วโมงเป็นเวลาสูงสุด 5 วัน

การทํา angioplasty transluminal percutaneous สามารถทําได้พร้อมกัน ถ้าจําเป็น

เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการเข้าถึงหลอดเลือดแดงได้ยากหรือการอุดตันหลายครั้ง ควรให้ยาสเตรปโทไคเนสขนาดเริ่มต้น 250,000 IU 
เป็นเวลา 30 นาที ควรให้ยาบํารุงรักษา 100 000 IU ต่อชั่วโมงเป็นเวลาสูงสุด 5 วัน

การอุดหลอดเลือดจอประสาทตาส่วนกลาง

ควรใหย้าสเตรปโทไคเนสขนาด 250 000 IU เริ่มต้นในหลอดเลือดดําส่วนปลายเป็นเวลา 30 นาที ควรให้ยาบํารุง 100 000 IU ต่อชั่วโมงเป็น
เวลา 12 ชั่วโมง

ประชากรเด็ก

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Biofactor Streptokinase ยังไม่ได้รับการยอมรับในเด็กอย่างเพียงพอ เนื่องจากระดับ plasminogen ในระดับ
ตํ่าในทารกแรกเกิดและในเด็กที่มีอาการขาด plasminogen และเนื่องจากศักยภาพของ streptokinase ในการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้/anaphylactic จึง
ไม่แนะนําในทารกแรกเกิด ทารก และเด็ก

การควบคุมการบําบัด

ก่อนเริ่มการบําบัดด้วยลิ่มเลือด ขอแนะนําให้ใช้เวลา thrombin (TT) เวลา thromboplastin บางส่วน (aPTT) เวลาที่เปิดใชง้าน hematocrit และ
จํานวนเกล็ดเลือดเพื่อให้ได้สถานะเลือดของผู้ป่วย หากได้รับเฮปารินก็ควรหยุดใช้ และ TT หรือ aPTT ควรน้อยกว่าค่าควบคุมปกติสองเท่าก่อนทีจ่ะเริ่ม
การบําบัดด้วยลิ่มเลือด
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ในผู้ป่วยทีเ่คยรักษาด้วยอนุพันธ์ของคูมาริน INR (อัตราส่วนปกติสากล) ควรตํ่ากว่า 1.3 ก่อนเริ่มการรักษาด้วยสเตรปโตไคเนส

วิธีการบริหาร

การบริหารสเตรปโทไคเนสอาจทําได้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างเป็นระบบหรือโดยการให้ยาทางสายสวนโดยตรงภายในหลอดเลือด

สําหรับคําแนะนําในการคืนสภาพของผลิตภัณฑย์าก่อนการบริหาร ดูหัวข้อ 6.6

เมื่อคืนสภาพด้วยนํ้าเกลือทางสรีรวิทยาจะได้สารละลายใส ไม่มีสีถึงเหลือง

หมายเหตุ: เมื่อจําเป็นต้องมีการบําบัดด้วยลิ่มเลือดและมีความเข้มข้นของแอนติบอดีต่อสเตรปโทไคเนสสูงหรือเมื่อได้รับการบําบัดด้วยสเตรปโตไคเน
สล่าสุด (มากกว่า 5 วันและน้อยกว่าหนึ่งปีก่อนหน้านี้) ควรใช้ไฟบริโนไลติกที่คล้ายคลึงกัน (ดูหัวข้อ 4.4 และ 4.8)

การบริหารระบบ

ในระหว่างการให้ยา การลดลงของระดับพลาสมิโนเจนและไฟบริโนเจนและการเพิ่มขึ้นของระดับของผลิตภัณฑก์ารย่อยสลายไฟบริน (FDP) (สองส่วน
หลังที่ให้บริการเพื่อยืดเวลาการแข็งตัวของการทดสอบการแข็งตัวของเลือด) โดยทั่วไปจะยืนยันการมีอยู่ของสถานะการละลายลิ่มเลือด ดังนั้น การ
รักษาสามารถตรวจสอบได้โดยการทํา TT หรือ aPTT ประมาณ 4 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการรักษา

ควรมีการยืด TT ออกไป 2 ถึง 4 เท่าและถือว่าเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่เพียงพอ หากเวลาของ thrombin หรือพารามิเตอร์อื่นๆ 
ของการสลายหลังจากการรักษา 4 ชั่วโมงนั้นน้อยกว่าค่าควบคุมปกติประมาณ 1.5 เท่า ให้ยุติการใช้ Biofactor Streptokinase เนื่องจากมี
ความต้านทานต่อสเตรปโทไคเนสมากเกินไป

การปกครองท้องถิ่น

ตามปกติของ angiographies จะใช้ heparin หากจําเป็น ก่อนการทํา angiography เพื่อป้องกัน thromboses ที่เกิดจาก catheter ความ
สําเร็จของการรักษาสามารถกําหนดได้โดยการทําหลอดเลือดหัวใจ ด้วยการไหลเวียนของเลือดที่เพียงพอนานกว่า 15 นาที การรักษาจึงถือว่าประสบ
ความสําเร็จแล้วจึงหยุดลง

ติดตามการรักษา

หลังจากการรักษาด้วยสเตรปโตไคเนสทุกครั้ง การติดตามผลด้วยสารต้านการแข็งตัวของเลือดหรือสารยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดสามารถ
กําหนดได้เพื่อป้องกันการเกิดซํ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยเฮปาริน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือดจะต้องได้รับการพิจารณา

4.3 ข้อห้าม

ภูมิไวเกินต่อสารออกฤทธิห์รือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ทีร่ะบุไว้ในหัวข้อ 6.1

ข้อห้ามในการรักษาด้วย Biofactor Streptokinase เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือดภายใต้การบําบัดด้วยลิ่มเลือด ได้แก่:

- เลือดออกภายในทีม่ีอยู่หรือเมื่อเร็ว ๆ นี้

- การแข็งตัวของเลือดลดลงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละลายลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นเองและการแข็งตัวของเลือดอย่างกว้างขวาง

- อุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง การผ่าตัดในกะโหลกศีรษะหรือไขสันหลัง

- เนื้องอกในกะโหลกศีรษะ

- อาการบาดเจ็บที่ศีรษะล่าสุด

- ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงหรือโป่งพอง

- เนื้องอกทีรู่้จักเสี่ยงต่อการตกเลือด

- ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

- ภาวะความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมไม่ได้โดยมีค่าซิสโตลิกมากกว่า 200 มม.ปรอท และ/หรือค่าไดแอสโตลกิสูงกว่า 100 มม.ปรอท หรือจอประสาทตาความดันโลหิต
สูงเปลี่ยนแปลง ระดับ III/IV

- การฝังเทียมของหลอดเลือดล่าสุด

- การรักษาพร้อมกันหรือเมื่อเร็วๆ นีด้้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก (INR >1.3)

- ตับหรือไตถูกทําลายอย่างรุนแรง
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- เยื่อบุหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กรณีแยกของเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ วินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และรักษาด้วยส
เตรปโตไคเนส ส่งผลให้เยื่อหุ้มหัวใจไหลออกรวมทั้งแทมโพนาด

- รู้จักโรคโลหิตจาง

- การดําเนินงานหลักล่าสุด (6ไทยถึง 10ไทยวันหลังผ่าตัดขึ้นอยู่กับขอบเขตของการทําหัตถการ)

- การผ่าตัดแบบลุกลาม เช่น การตัดชิ้นเนื้ออวัยวะล่าสุด การนวดหัวใจทรวงอกแบบปิดระยะยาว (บาดแผล)

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน

โดยปกติ สภาวะต่อไปนี้จะถือเป็นข้อห้ามในการรักษาด้วยสเตรปโทไคเนส แต่ในบางสถานการณ์ ประโยชน์อาจมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:

- มีเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างรุนแรง เช่น แผลในกระเพาะอาหาร

- เสี่ยงต่อการตกเลือดรุนแรงเฉพาะที่ เช่น ในกรณีของ translumbar aortography

- การบาดเจ็บล่าสุดและการช่วยชีวิตหัวใจและปอด

- การดําเนินการที่รุกรานเช่นการใสท่่อช่วยหายใจล่าสุด

- การเจาะหลอดเลือดที่ไม่บีบตัว การฉีดเข้ากล้าม หลอดเลือดแดงใหญ่

- การทําแท้งหรือการส่งมอบล่าสุด

- การตั้งครรภ์ (ดูหัวข้อ 4.6)

- โรคของระบบทางเดินปัสสาวะทีม่ีแหล่งที่มาของเลือดออกที่มีอยู่หรือที่เป็นไปได้ (สายสวนกระเพาะปัสสาวะเทียม)

- โรคลิ่มเลือดอุดตันทีเ่ป็นที่รู้จัก

- การเสื่อมสภาพของหลอดเลือดอย่างรุนแรง โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคปอดในโพรง เช่น วัณโรคเปิด หรือหลอดลมอักเสบรุนแรง

- ข้อบกพร่องของ mitral valve หรือภาวะหัวใจห้องบน

- เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดเฉพาะที่

แอนติสเตรปโตไคเนส

ทําซํ้าการรักษาด้วย Streptokinase นานกว่า 5 วันและน้อยกว่า 12 เดือนหลังจากการรักษาครั้งแรกอาจไม่ได้ผล นี่เป็นเพราะแนวโน้มที่จะต้านทานเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากแอนติบอดตี้านสเตรปโตไคเนส

นอกจากนี้ ผลการรักษาอาจลดลงในผู้ป่วยที่ติดเชื้อสเตรปโทคอคคัสเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น สเตรปโทคอคคัสอักเสบ ไข้รูมาติกเฉียบพลัน และโรค
ไตอักเสบเฉียบพลัน

อัตราการฉีดและการป้องกันโรคคอร์ติโคสเตียรอยด์

ในช่วงเริ่มต้นของการรักษา มักพบว่าความดันโลหิตลดลง อิศวร หรือหัวใจเต้นช้า (ในบางกรณีที่ช็อกมาก) ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษาควร
ทําการแช่อย่างช้าๆ

คอร์ติโคสเตียรอยด์สามารถให้ยาป้องกันเพื่อลดโอกาสของการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับยาฉีด

การบําบัดล่วงหน้าด้วยเฮปารินหรืออนุพันธ์คูมาริน

หากผูป้่วยอยูภ่ายใต้การออกฤทธิ์ของ heparinization ควรทําให้เป็นกลางโดยการบริหาร protamine sulphate ก่อนเริ่มการรักษา 
thrombolytic เวลาของ thrombin ไม่ควรเกินสองเท่าของค่าควบคุมปกติก่อนที่จะเริ่มการรักษา thrombolytic ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย
อนุพันธ์คูมารินก่อนหน้านี้ INR (International Normalized Ratio) ต้องน้อยกว่า 1.3 ก่อนเริ่มการให้ยาสเตรปโทไคเนส

หลอดเลือดแดงเจาะ

หากจําเป็นต้องเจาะหลอดเลือดแดงในระหว่างการรักษาทางหลอดเลือดดํา แนะนําให้ใช้หลอดเลือดส่วนปลายบน หลังจากเจาะแล้วควรใช้ผ้าพัน
แผลกดอย่างน้อย 30 นาที ควรตรวจสอบบริเวณที่เจาะบ่อยๆเพื่อหาหลักฐานการตกเลือด

สเตรปโทไคเนสคือไม ่ระบุไว้สําหรับการฟื้นฟูความสามารถในการให้สายสวนทางหลอดเลือดดํา

4.5 ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ยาอื่น ๆ และรูปแบบอื่น ๆ ของการโต้ตอบ
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มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการตกเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับหรือเพิ่งได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น เฮปารินหรือยาที่ยับยั้งการ
สร้างหรือการทํางานของเกล็ดเลือด เช่น สารยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด เดกซ์ทรานส์

ผลของยาที่ออกฤทธิต์่อการสร้างหรือการทํางานของเกล็ดเลือดควรลดลงก่อนเริ่มการสลายลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึกและการอุดตัน
ของหลอดเลือดแดงทีม่ีสเตรปโทไคเนสในระยะยาว (ดูหัวข้อ 4.2 )

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร

Biofactor Streptokinase มีข้อห้ามในการตั้งครรภ์ ไม่มีหลักฐานความปลอดภัยของยาในการตั้งครรภ์ และไม่มีหลักฐานจากการทํางานของสัตว์ว่า
ปราศจากอันตราย ปฏิกิริยาเลือดออกและแอนาฟิแล็กติกอาจทําให้แท้งและทารกในครรภ์เสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้สเตรปโตไคเนสภายใน 18 
สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ใช้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นทีป่ลอดภัยกว่าเท่านั้น

ไม่ทราบว่าสเตรปโทไคเนสถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ ควรทิ้งนมแม่ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการบําบัดด้วยลิ่มเลือด

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร

ไม่เกี่ยวข้อง

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

อาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการทดลองทางคลินิกและประสบการณ์หลังการขาย ใช้หมวดหมู่มาตรฐานต่อไปนี้:

ธรรมดามาก มากกว่า 1/10

ทั่วไป มากกว่า 1/100; น้อยกว่า 1/10

ผิดปกติ มากกว่า 1/1000; น้อยกว่า 1/100

หายาก มากกว่า 1/10,000; น้อยกว่า 1/1000

หายากมาก น้อยกว่า 1/10,000 (รวมกรณแียก)

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง

ทั่วไป:เลือดออกบริเวณที่ฉีด, ecchymoses, เลือดออกในทางเดินอาหาร, เลือดออกที่ทางเดินปัสสาวะ, epistaxis

ผิดปกติ:เลือดออกในสมองทีม่ีภาวะแทรกซ้อนและผลร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ เลือดออกในจอประสาทตา เลือดออกรุนแรง (รวมถึงผลร้ายแรงด้วย) 
เลือดออกในตับ เลือดออกในช่องท้อง เลือดออกในข้อต่อ ม้ามแตก ไม่จําเป็นต้องถ่ายเลือด

หายากมาก:การตกเลือดในเยื่อหุ้มหัวใจรวมทั้งการแตกของกล้ามเนื้อหัวใจในระหว่างการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยลิ่ม
เลือดอุดตัน

ในโรคแทรกซ้อนจากการตกเลือดอย่างรุนแรง ควรยุติการรักษาด้วยสเตรปโทไคเนสและควรให้ยายับยั้งโปรตีเอส เช่น aprotinin ดังนี้ เริ่มแรก 
500,000 KIU (Kallikrein Inactivator Unit) สูงถึงหนึ่งล้าน KIU โดยการฉีดหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างช้าๆ หากจําเป็น ให้ตามด้วย 200,000 
KIU ทุกสี่ชั่วโมงโดยให้ทางเส้นเลือดดําจนเลือดหยุดไหล นอกจากนี้ แนะนําให้ใชร้่วมกับยาต้านการละลายลิ่มเลือดสังเคราะห์ หากจําเป็น สามารถใช้
ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดได้ มีรายงานว่าการให้ยาต้านการละลายลิ่มเลือดสังเคราะห์เพิ่มเติมนั้นมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเลือดออกเพียงกรณเีดียว

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ธรรมดามาก:การพัฒนาแอนติบอดีต้านสเตรปโตไคเนส (ดู 4.4)

ทั่วไป:ปฏิกิริยาภูมิแพท้ี่เกิดจากภูมิแพ้ เช่น ผื่นแดง อาการคัน ลมพิษ อาการบวมนํ้าที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบ หายใจลําบาก หลอดลม
หดเกร็ง ความดันเลือดตํ่า

หายากมาก:ปฏิกิริยาการแพ้ที่ล่าช้า เช่น การเจ็บป่วยในซีรั่ม โรคไขข้อ หลอดเลือดอักเสบ โรคไตอักเสบ อาการทางระบบประสาท 
(polyneuropathy เช่น กลุ่มอาการกิลแลง บาร์เร) อาการแพ้รุนแรงถึงขั้นช็อก รวมถึงการหยุดหายใจ
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สามารถจัดการอาการแพ้ในระดับปานกลางหรือเล็กน้อยได้ด้วยการรักษาด้วยยาต้านฮีสตามีนและ/หรือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ร่วมกัน หากเกิดอาการ
แพ้อย่างรุนแรง ควรหยุดการให้ยาสเตรปโทไคเนสทันทแีละให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามมาตรฐานทางการแพทย์ในปัจจุบัน
สําหรับการรักษาด้วยแรงกระแทก การรักษาด้วยการสลายควรดําเนินต่อไปด้วยละลายลิ่มเลือดคล้ายคลึงกัน เช่น Urokinase หรือ tPA

ความผิดปกติของระบบประสาท

หายาก:อาการทางระบบประสาท (เช่น เวียนศีรษะ สับสน อัมพาต อัมพาตครึ่งซีก กระสับกระส่าย ชัก) ในบริบทของภาวะเลือดออกในสมองหรือ
ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะขาดออกซิเจนในสมอง

ความผิดปกติของดวงตา

หายากมาก:ม่านตาอักเสบ/ม่านตาอักเสบ/ม่านตาอักเสบ

ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

ทั่วไป:เมื่อเริ่มการรักษา, ความดันเลือดตํ่า, อิศวร, หัวใจเต้นช้า

หายากมาก:ลิ่มเลือดอุดตันคริสตัล

ในระหว่างการรักษาด้วยไฟบริโนไลติกร่วมกับสเตรปโตไคเนสในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย มีรายงานว่ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนของ
กล้ามเนื้อหัวใจตายและ/หรืออาการของการกลับเป็นเลือด:

ธรรมดามาก:ความดันเลือดตํ่า, อัตราการเต้นของหัวใจและความผิดปกติของจังหวะ, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ทั่วไป:ภาวะหัวใจขาดเลือดกําเริบ, ภาวะหัวใจล้มเหลว, การกลับเป็นซํ้า, ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ, ปอดบวมนํ้า

ผิดปกติ: ภาวะหัวใจหยุดเต้น (นําไปสู่ภาวะหยุดหายใจ) ไมตรัลไม่เพียงพอ นํ้าเยื่อหุ้มหัวใจ บีบหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดอุดตันที่ปอด
หรือบริเวณรอบข้าง

ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดเหล่านี้เป็นอันตรายถึงชีวิตและอาจถึงแก่ชีวิตได้

ในระหว่างการสลายเฉพาะของหลอดเลือดแดงส่วนปลายไม่สามารถแยกส่วนปลาย embolization

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

หายากมาก:อาการบวมนํ้าที่ปอดที่ไม่ใช่โรคหัวใจหลังการรักษาด้วยการละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย
อย่างกว้างขวาง

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

ทั่วไป:คลื่นไส้, ท้องร่วง, ปวดท้อง, อาเจียน

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

ทั่วไป:ปวดหัว, ปวดหลัง, ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก, หนาวสั่น, มีไข้, อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, อึดอัด

การทดสอบ

ทั่วไป:ระดับเอนไซม์ transaminases และ bilirubin ในเลือดสูงขึ้นชั่วคราว

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัย

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติผลิตภัณฑ์ยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสมดุลของผลประโยชน์/ความ
เสี่ยงของผลิตภัณฑย์าได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์จะต้องรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่น่าสงสัยผ่านทางเว็บไซต์โครงการใบเหลือง:
www.mhra.gov.uk/yellowcard.

4.9 ยาเกินขนาด

การใช้ยาเกินขนาดในระยะยาวของ streptokinase อาจทําใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดใหม่โดยการลด plasminogen ลงเป็นเวลานาน ดู
หัวข้อ 4.8 และ 5.1 ด้วย

5. คุณสมบัตทิางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัตทิางเภสัชพลศาสตร์

กลุ่มยารักษาโรค: สเตรปโตไคเนส (ยาต้านลิ่มเลือด เอนไซม์)

รหัส ATC: B01A D01
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ไบโอแฟคเตอร์ Streptokinase เป็นสเตรปโทไคเนสที่บริสุทธิ์สูงที่ได้มาจาก β haemolytic streptococci ของกลุ่มแลนซ์ฟิลด์ C การกระตุ้นระบบ
ละลายลิ่มเลือดภายในร่างกายเริ่มต้นจากการก่อตัวของคอมเพล็กซ์สเตรปโทไคเนส-พลาสมโินเจน

คอมเพล็กซ์นี้มีคุณสมบัตกิระตุ้นและแปลงพลาสมิโนเจนเป็นพลาสมินที่ใชง้านโปรตีนและละลายลิ่มเลือด ยิ่งมีพลาสมิโนเจนที่ถูกผูกไว้ภายในสารกระตุ้น
นี้มากเท่าใด พลาสมโินเจนทีน่้อยลงจะถูกปล่อยใหถู้กแปลงเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์ด้วยเอนไซม์ของมัน ดังนั้น การให้สเตรปโทไคเนสในปริมาณสูง
สัมพันธ์กับความเสี่ยงเลือดออกที่ลดลง และในทางกลับกัน

หลังจากการให้ยาทางหลอดเลือดดําและการทําใหเ้ป็นกลางของไตเตรท antistreptokinase-antibody แต่ละตัว streptokinase จะพร้อม
ใชง้านอย่างเป็นระบบในทันทเีพื่อกระตุ้นระบบละลายลิ่มเลือด

Streptokinase มีครึ่งชีวิตที่สั้นมาก การกวาดล้างอย่างรวดเร็วครั้งแรกจากพลาสมาเกิดจากการก่อตัวของคอมเพล็กซ์ระหว่างสเตรปโตไคเนส
และแอนติบอดีสเตรปโตไคเนส คอมเพล็กซ์นี้เฉื่อยทางชีวเคมีและถูกชะล้างออกจากการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว เมื่อแอนติบอดีถูกทําให้เป็นกลาง
แล้ว สเตรปโทไคเนสจะกระตุ้นพลาสมิโนเจนตามทีอ่ธิบายไว้ข้างต้น

5.2 คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์

จลนพลศาสตร์การกําจัดของสเตรปโตไคเนสเป็นไปตามหลักสูตรไบฟาซิก สัดส่วนเล็กน้อยของขนาดยาจะจับกับแอนติบอดีต้านสเตรปโตไคเนสและเผา
ผลาญด้วยครึ่งชีวิต 18 นาที ในขณะที่ส่วนใหญ่สร้างสารกระตุ้นเชิงซ้อนสเตรปโทไคเนส-พลาสมโินเจน และเปลี่ยนรูปทางชีวภาพด้วยครึ่งชีวิตประมาณ 
80 นาที

กิจกรรมละลายลิ่มเลือดสูงสุดจะพบในเลือดประมาณ 20 นาทีหลังการให้ยา

เช่นเดียวกับโปรตนีอื่นๆ สเตรปโทไคเนสจะถูกเผาผลาญโปรตีนในตับและขับออกทางไต ข้อมูลในสัตว์บ่งชี้ว่าสเตรปโทไคเนสอาจถูกขับออกในนํ้าดี
โดยไม่เปลี่ยนแปลง

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

ในการทดสอบ Ames กับ Biofactor Streptokinase ไม่พบหลักฐานว่ามีศักยภาพในการกลายพันธุ์ ไม่มีการศึกษาความปลอดภัยพรีคลินิกอื่นๆ 
เกี่ยวกับ Biofactor Streptokinase

6. รายการยา

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ

อัลบูมินของมนุษย,์ กรดอะมิโนอะซิติก (ไกลซีน), แมนนิทอล

6.2 ความไมล่งรอยกัน

ไม่มีรายงานความเข้ากันไม่ได้เมื่อใช้ Biofactor Streptokinase ตามคําแนะนํา ยานี้ต้องไม่ผสมกับยาอื่น ๆ

6.3 อายุการเก็บรักษา

อายุการเก็บรักษาของขวดที่ยังไม่ได้เปิดของ Biofactor Streptokinase 250 000 และ 750 000 คือ 2 ปี

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ

ห้ามเก็บที่อุณหภูมสิูงกว่า +25°C และห้ามแช่แข็ง

อย่าเก็บสารละลายทีส่ร้างใหมไ่ว้นานกว่า 24 ชั่วโมงในตู้เย็นที่อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ

Biofactor Streptokinase 250 000 และ 750 000 บรรจุในขวดแก้วที่มีฝาปิดด้วยยางและซีลอะลูมิเนียมพร้อมฝาปิดแบบพลิกควํ่าพลาสติก

Biofactor Streptokinase 250 000 และ 750 000 มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุขวดเดียว

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดและการจัดการอื่น ๆ

เนื้อหาควรละลายในนํ้าเกลือหรือนํ้าทางสรีรวิทยา 4-5 มล. สําหรับฉีด ควรหมุนสารละลายเบา ๆ เพื่อให้คืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว แต่ควรใช้ความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง
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นํ้าเกลือทางสรีรวิทยา สารละลายนํ้าตาลกลูโคส 5% สารละลายฟรุกโตส 5% หรือสารละลาย Ringer-lactate สามารถใชเ้ป็นตัวเจือจางสําหรับ
การบริหารด้วยปั๊มแช่

ควรกําจัดผลิตภัณฑย์าหรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น

7. ผู้ถือใบอนุญาตการตลาด

Biofactor GmbH

รูดอล์ฟ-ฮูช-สต. 14, D-38667 Bad Harzburg, เยอรมนี

แฟกซ์: +49 5322 960516 อีเมล: info@biofactor.de

8. หมายเลขอนุญาตการตลาด

PL 29723/0002 และ PL 29723/0003

9. วันที่อนุญาตครั้งแรก/ต่ออายุใบอนุญาต

26 มิถุนายน 2541 / 15 พฤษภาคม 2552

10. วันที่แก้ไขข้อความ

07/2015

-
-

รายงานด้าน Eect (/emc/report-an-adverse-event)

ยาที่เกี่ยวข้อง

ส่วนผสมออกฤทธิ์เหมือนกัน (/emc/search?q=%22streptokinase%22) 

บริษัทเดียวกัน (/emc/company/450)

บุ๊คมาร์ค

อีเมล
-
✉

Last updated on emc: 11 ส.ค. 2015
-
-

ดูการเปลี่ยนแปลง

พิมพ์ (/emc/product/4255/smpc/print)

รายละเอียดการติดต่อบริษัท

Beacon Pharmaceuticals / Kent Pharma UK Ltd
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ที่อยู่
The Bower , 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Heathrow, UB11 1AF, UK

แฟกซ์

0845 437 5567

อีเมลข้อมูลทางการแพทย์
Medical@kent-athlone.com (mailto: medical@kent-athlone.com )

โทรศัพท์
0845 437 5565

สายตรงข้อมูลทางการแพทย์
+ 44 (0)1233 506 574

สายตรงฝ่ายดูแลลูกค้า 0800 
220 280

ติดต่อเรา (/emc/contact-us) 
ลิงค์ (/emc/links)
การช่วยสําหรับการเข้าถึง (/emc/accessibility)

นโยบายด้านกฎหมายและความเป็นส่วนตัว (/emc/privacy-policy-and-
legal) การตั้งค่าคุกกี้
อภิธานศัพท์ (/emc/glossary) 

แผนผังเว็บไซต์ (/emc/site-map)

(http://www.datapharm.com)
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