
Kinlytic™
(uroquinase para injeção)

DESCRIÇÃO
Kinlytic™ (uroquinase para injeção) é um agente trombolítico obtido a partir de células renais neonatais 
humanas cultivadas em cultura de tecidos. O principal ingrediente ativo do Kinlytic™ é a forma de uroquinase 
de baixo peso molecular e consiste em uma cadeia A de 2.000 daltons ligada por uma ligação sulfidrila a uma 
cadeia B de 30.400 daltons. Kinlytic™ é fornecido como um pó branco liofilizado estéril contendo 250.000 
unidades internacionais de uroquinase por frasco, manitol (25 mg/frasco), albumina (humana) (250 mg/frasco) 
e cloreto de sódio (50 mg/frasco).

Após reconstituição com 5 mL de água estéril para injeção, USP, Kinlytic™ é uma solução límpida, levemente cor 
de palha; cada mL contém 50.000 unidades internacionais de atividade de uroquinase, 0,5% de manitol, 5% de 
albumina (humana) e 1% de cloreto de sódio (pH variando de 6,0 a 7,5).

Filamentos finos e translúcidos podem ocorrer ocasionalmente em frascos de Kinlytic™ reconstituídos (ver 
POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO).

Kinlytic™ é apenas para infusão intravenosa.

Kinlytic™ é produzido a partir de células renais neonatais humanas (ver ADVERTÊNCIAS). Nenhum tecido fetal é 
usado na produção de Kinlytic™. As doações de rim são obtidas exclusivamente nos Estados Unidos de recém-
nascidos (do nascimento a 28 dias) para os quais a morte não foi atribuída a causas infecciosas e que não 
exibiram evidência de doença infecciosa com base em parte no exame do doador materno e neonatal registros 
médicos. O processo de triagem de doadores maternos e neonatais também identifica fatores de risco 
específicos para doenças infecciosas conhecidas e inclui testes de soros para HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, 
HTLV-II, CMV e EBV. Os doadores com sorologia positiva ou associados a outros fatores de risco são excluídos. 
Durante o processo de fabricação, as células são testadas em vários estágios quanto à presença de vírus 
usandoem vitroena Vivotestes que são capazes de detectar uma ampla gama de vírus. As células também são 
rastreadas para HPV usando um teste baseado em detecção de DNA e para reovírus usando um teste baseado 
em reação em cadeia da polimerase. O processo de fabricação usado para este produto foi validado em 
estudos de laboratório para inativar e/ou remover um painel diversificado de vírus envelopados e não 
envelopados, e inclui etapas de purificação e uma etapa de tratamento térmico (10 horas a 60°C em 2% de 
sódio cloreto). Um único frasco de Kinlytic™ contém uroquinase produzida usando células derivadas de um ou 
dois doadores.

FARMACOLOGIA CLÍNICA
A uroquinase é uma enzima (proteína) produzida pelo rim e encontrada na urina. Existem duas formas de 
uroquinase que diferem em peso molecular, mas têm efeitos clínicos semelhantes. Kinlytic™ é a forma de baixo 
peso molecular. Kinlytic™ atua no sistema fibrinolítico endógeno. Converte o plasminogênio na enzima 
plasmina. A plasmina degrada os coágulos de fibrina, bem como o fibrinogênio e algumas outras proteínas 
plasmáticas.

As informações sobre as propriedades farmacocinéticas no homem são limitadas. A uroquinase administrada por 
infusão intravenosa é rapidamente eliminada pelo fígado com uma meia-vida de eliminação para atividade biológica 
de 12,6 ± 6,2 minutos e um volume de distribuição de 11,5 L. Pequenas frações da dose administrada são excretadas 
na bile e na urina. Embora a farmacocinética da uroquinase administrada exogenamente não tenha sido 
caracterizada em pacientes com insuficiência hepática, o plasminogênio endógeno do tipo uroquinase
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os níveis plasmáticos do ativador são elevados de 2 a 4 vezes em pacientes com cirrose moderada a grave.1 Assim, pode-se 
esperar uma redução da depuração da uroquinase em pacientes com insuficiência hepática.

A infusão intravenosa de Kinlytic™ em doses recomendadas para lise de embolia pulmonar é seguida de 
aumento da atividade fibrinolítica na circulação. Este efeito desaparece dentro de algumas horas após a 
descontinuação, mas uma diminuição

nos níveis plasmáticos de fibrinogênio e plasminogênio e um aumento na quantidade circulante de fibrina e produtos 
de degradação de fibrinogênio podem persistir por 12-24 horas.2 Há uma falta de correlação entre a resolução do 
êmbolo e alterações nos resultados de coagulação e dos ensaios fibrinolíticos.

O tratamento com uroquinase demonstrou maior melhora na angiografia pulmonar, varredura de perfusão 
pulmonar e medidas hemodinâmicas em 24 horas do que o tratamento com heparina. A varredura de perfusão 
pulmonar não mostrou diferença significativa associada ao tratamento no dia 7,3

Informações baseadas em pacientes tratados com fibrinolíticos para embolia pulmonar sugerem que a 
melhora nos exames angiográficos e de perfusão pulmonar é menor quando o tratamento é instituído mais de 
vários dias (por exemplo, 4 a 6 dias) após o início.4

INDICAÇÕES E USO
Kinlytic™ é indicado em adultos:

• Para a lise de embolia pulmonar maciça aguda, definida como obstrução do fluxo sanguíneo para um lobo ou múltiplos 
segmentos.
• Para a lise de embolia pulmonar acompanhada de hemodinâmica instável, ou seja, falha em 

manter a pressão arterial sem medidas de suporte.

O diagnóstico deve ser confirmado por meios objetivos, como angiografia pulmonar ou procedimentos não 
invasivos, como varredura pulmonar.

CONTRA-INDICAÇÕES
O uso de Kinlytic™ é contraindicado em pacientes com histórico de hipersensibilidade ao 
produto (verAVISOSeREAÇÕES ADVERSAS).

Como a terapia trombolítica aumenta o risco de sangramento, Kinlytic™ é contraindicado nas situações 
listadas abaixo (veja ADVERTÊNCIAS).

• Hemorragia interna ativa
• Acidente vascular cerebral recente (por exemplo, dentro de dois meses)
• Cirurgia intracraniana ou intraespinhal recente (por exemplo, dentro de dois meses)
• Trauma recente, incluindo ressuscitação cardiopulmonar
• Neoplasia intracraniana, malformação arteriovenosa ou aneurisma
• Diáteses hemorrágicas conhecidas

• Hipertensão arterial grave não controlada

AVISOS
Sangramento

O risco de sangramento grave aumenta com o uso de Kinlytic™. Fatalidades devido a hemorragia, incluindo 
intracraniana e retroperitoneal, foram relatadas em associação com a terapia com uroquinase.



A administração concomitante de Kinlytic™ com outros agentes trombolíticos, anticoagulantes ou agentes que inibem 
a função plaquetária pode aumentar ainda mais o risco de sangramento grave.

A terapia Kinlytic™ requer atenção cuidadosa a todos os possíveis locais de sangramento (incluindo locais de inserção de 
cateter, locais de punção arterial e venosa, locais de corte e outros locais de punção com agulha).

Injeções intramusculares e manuseio não essencial do paciente devem ser evitados durante o tratamento com 
Kinlytic™. As punções venosas devem ser realizadas com a menor frequência possível e com cuidado para minimizar o 
sangramento.

Caso seja necessária uma punção arterial, os vasos da extremidade superior são preferíveis. A pressão direta deve ser 
aplicada por pelo menos 30 minutos, um curativo de pressão aplicado e o local da punção verificado com frequência quanto 
a evidências de sangramento.

Nas seguintes condições, o risco de sangramento pode ser aumentado e deve ser ponderado em relação aos 
benefícios previstos:

• Cirurgia de grande porte recente (dentro de 10 dias), parto obstétrico, biópsia de órgão, punção prévia de 
vasos não compressíveis

• Sangramento gastrointestinal grave recente (dentro de 10 dias)
• Alta probabilidade de trombo no coração esquerdo, por exemplo, estenose mitral com fibrilação atrial
• Endocardite bacteriana subaguda
• Defeitos hemostáticos, incluindo aqueles secundários a doença hepática ou renal grave
• Gravidez
• Doença cerebrovascular
• Retinopatia hemorrágica diabética
• Qualquer outra condição na qual o sangramento possa constituir um risco significativo ou ser particularmente 

difícil de controlar devido à sua localização

Quando ocorre sangramento interno, pode ser mais difícil de controlar do que o que ocorre com a terapia 
anticoagulante convencional. Caso ocorra sangramento espontâneo potencialmente grave (não controlável por 
pressão direta), a infusão de Kinlytic™ deve ser interrompida imediatamente e medidas para controlar o sangramento 
devem ser implementadas. A perda de sangue grave pode ser controlada com reposição de volume, incluindo 
concentrado de hemácias. Dextrano não deve ser usado. Quando apropriado, plasma fresco congelado e/ou 
crioprecipitado podem ser considerados para reverter a tendência de sangramento.

Anafilaxia e outras reações à infusão
Relatos pós-comercialização de reações de hipersensibilidade incluíram anafilaxia (com relatos raros de 
anafilaxia fatal), broncoespasmo, edema orolingual e urticária (veja REAÇÕES ADVERSAS: Reações 
alérgicas). Também houve relatos de outras reações à infusão que incluíram um ou mais dos seguintes: 
febre e/ou calafrios/rigor, hipóxia, cianose, dispneia, taquicardia, hipotensão, hipertensão, acidose, dor 
nas costas, vômito e náusea. As reações geralmente ocorreram dentro de uma hora após o início da 
infusão de Kinlytic™. Os pacientes que apresentam reações devem ser monitorados de perto e a terapia 
apropriada deve ser instituída.

As reações à infusão geralmente respondem à descontinuação da infusão e/ou administração intravenosa de 
anti-histamínicos, corticosteroides ou agentes adrenérgicos.

Antipiréticos que inibem a função plaquetária (aspirina e outros agentes anti-inflamatórios não esteroides) podem aumentar 
o risco de sangramento e não devem ser usados   para o tratamento da febre.



Embolização de colesterol
Embolia por colesterol foi relatada raramente em pacientes tratados com todos os tipos de agentes 
trombolíticos; a verdadeira incidência é desconhecida. Essa condição grave, que pode ser letal, também está 
associada a procedimentos vasculares invasivos (por exemplo, cateterismo cardíaco, angiografia, cirurgia 
vascular) e/ou terapia anticoagulante. As características clínicas da embolia por colesterol podem incluir livedo 
reticular, síndrome do “dedo roxo”, insuficiência renal aguda, dedos gangrenosos, hipertensão, pancreatite, 
enfarte do miocárdio, enfarte cerebral, enfarte da medula espinal, oclusão da artéria retiniana, enfarte do 
intestino e rabdomiólise.

Origem do produto e formulação com albumina
Kinlytic™ é feito a partir de células renais neonatais humanas cultivadas em cultura de tecidos. Produtos feitos 
de material de origem humana podem conter agentes infecciosos, como vírus, que podem causar doenças. O 
risco de que Kinlytic™ transmita um agente infeccioso foi reduzido pela triagem de doadores quanto à 
exposição prévia a certos vírus, testando os doadores quanto à presença de certas infecções virais atuais, 
testando certos vírus durante a fabricação e inativando e/ou removendo certos vírus durante a fabricação (ver 
DESCRIÇÃO). Apesar dessas medidas, Kinlytic™ pode apresentar risco de transmissão de agentes infecciosos, 
incluindo aqueles que causam a doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD) ou outras doenças ainda não conhecidas ou 
identificadas; assim, o risco de transmissão deagentes infecciosos não podem ser totalmente eliminados. Um 
risco teórico de transmissão da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é considerado extremamente remoto.

Este produto é formulado em 5% de albumina, um derivado do sangue humano. Com base em processos 
eficazes de triagem de doadores e fabricação de produtos, a albumina apresenta um risco extremamente 
remoto de transmissão de doenças virais. Um risco teórico de transmissão da doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD) 
também é considerado extremamente remoto. Nenhum caso de transmissão de doenças virais ou DCJ foi 
identificado para albumina.

Todas as infecções consideradas possivelmente transmitidas por um médico por este produto devem ser 
relatadas pelo médico ou outro profissional de saúde à ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

PRECAUÇÕES
Em geral
Kinlytic™ deve ser usado em hospitais onde as técnicas recomendadas de diagnóstico e monitoramento estão 
disponíveis.

A resposta clínica e os sinais vitais devem ser observados frequentemente durante e após a infusão de Kinlytic™. A 
pressão arterial não deve ser medida nas extremidades inferiores para evitar o deslocamento de possíveis trombos 
venosos profundos.

Testes laboratoriais
Antes de iniciar a terapia trombolítica, obtenha um hematócrito, contagem de plaquetas e um tempo de 
tromboplastina parcial ativado (aPTT). Se a heparina foi administrada, ela deve ser descontinuada e o TTPa deve ser 
menor que o dobro do valor normal de controle antes do início da terapia trombolítica.

Após a infusão intravenosa de Kinlytic™, antes de (re)instituir anticoagulantes, o TTPa deve ser inferior ao 
dobro do valor normal de controle.

Os resultados dos testes de coagulação e as medidas da atividade fibrinolítica não predizem com segurança a eficácia ou o risco de 
sangramento para pacientes que recebem Kinlytic™.



Interações medicamentosas

Anticoagulantes e agentes que alteram a função plaquetária (como aspirina, outros agentes anti-
inflamatórios não esteroides, dipiridamol e inibidores da GP IIb/IIIa) podem aumentar o risco de 
sangramento grave.

A administração de Kinlytic™ antes, durante ou após agentes trombolíticos pode aumentar o risco de 
sangramento grave.

Como o uso concomitante de Kinlytic™ com agentes que alteram a coagulação, inibem a função plaquetária ou são 
trombolíticos pode aumentar ainda mais o potencial de complicações hemorrágicas, recomenda-se o monitoramento 
cuidadoso do sangramento.
A interação de Kinlytic™ com outras drogas não foi estudada e não é conhecida.

Carcinogenicidade
Não estão disponíveis dados adequados sobre o potencial de carcinogenicidade a longo prazo em animais ou humanos.

Gravidez
Gravidez Categoria B:Estudos de reprodução foram realizados em camundongos e ratos com doses de até 1.000 
vezes a dose humana e não revelaram evidências de diminuição da fertilidade ou danos ao feto devido ao Kinlytic™. 
No entanto, não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Como os estudos de 
reprodução em animais nem sempre são preditivos da resposta humana, este medicamento deve ser usado durante 
a gravidez somente se for claramente necessário.

Mães que amamentam

Não se sabe se este medicamento é excretado no leite humano. Como muitos medicamentos são 
excretados no leite humano, deve-se ter cautela quando Kinlytic™ é administrado a lactantes.

Uso Pediátrico
A segurança e eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.

Uso Geriátrico
Os estudos clínicos do Kinlytic™ não incluíram um número suficiente de indivíduos com 65 anos ou mais para 
determinar se eles respondem de forma diferente dos indivíduos mais jovens. Kinlytic™ deve ser usado com cautela 
em pacientes idosos.

REAÇÕES ADVERSAS
As reações adversas mais graves relatadas com a administração de Kinlytic™ incluem hemorragia fatal e 
anafilaxia (ver ADVERTÊNCIAS).

Sangramento

Sangramento é a reação adversa mais frequente associada ao Kinlytic™ e pode ser fatal (veja 
ADVERTÊNCIAS).

Em estudos clínicos controlados usando uma infusão de 12 horas de uroquinase para o tratamento de embolia pulmonar 
(UPET e USPET),3,5,6 sangramento resultando em uma diminuição de pelo menos 5% no hematócrito foi relatado em 52 de 
141 pacientes tratados com uroquinase . Eventos hemorrágicos significativos que requerem transfusão de mais de 2 
unidades de sangue foram observados durante o período de estudo de 14 dias em 3 de 141 pacientes tratados com 
uroquinase nestes estudos. Vários eventos hemorrágicos podem ter ocorrido em um paciente individual.



A maioria dos sangramentos ocorreu nos locais das incisões externas e punção vascular, com menor frequência nos 
locais gastrointestinal, geniturinário, intracraniano, retroperitoneal e intramuscular.

Fontes de Informação sobre Reações Adversas
Existem poucos estudos clínicos bem controlados realizados com uroquinase. As reações adversas descritas 
nas seções a seguir refletem tanto o uso clínico de Kinlytic™ na população geral quanto dados de estudos 
controlados limitados. Como as notificações pós-comercialização de reações adversas são voluntárias e a 
população é de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança a frequência da reação ou 
estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Reações alérgicas
Raros casos de anafilaxia fatal foram relatados (ver ADVERTÊNCIAS). Em ensaios clínicos controlados, a 
reação alérgica foi relatada em 1 de 141 pacientes (<1%).

As seguintes reações do tipo alérgico foram observadas em ensaios clínicos e/ou experiência pós-
comercialização: broncoespasmo, edema orolingual, urticária, erupção cutânea e prurido (vide ADVERTÊNCIAS).

Os sintomas de reação à infusão incluem hipóxia, cianose, dispnéia, taquicardia, hipotensão, hipertensão, 
acidose, febre e/ou calafrios/rigor, dor nas costas, vômitos e náuseas (vide ADVERTÊNCIAS).

Outras reações adversas
Outros eventos adversos que ocorrem em pacientes recebendo terapia Kinlytic™ em estudos clínicos, 
independentemente da causalidade, incluem infarto do miocárdio, embolia pulmonar recorrente, hemiplegia, 
acidente vascular cerebral, hematócrito diminuído, dor subesternal, trombocitopenia e sudorese.

Reações adversas adicionais relatadas na experiência pós-comercialização incluem parada cardíaca, 
embolização vascular (cerebral e distal) incluindo êmbolos de colesterol (veja ADVERTÊNCIAS), acidente 
vascular cerebral, edema pulmonar, arritmias ventriculares de reperfusão e dor torácica. Uma relação de 
causa e efeito não foi estabelecida.

Imunogenicidade
A imunogenicidade de Kinlytic™ não foi estudada.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
Kinlytic™ DESTINA-SE APENAS PARA INFUSÃO INTRAVENOSA.

O tratamento Kinlytic™ deve ser instituídologo após o início da embolia pulmonar. O atraso na instituição 
da terapia pode diminuir o potencial de eficácia ideal (consulte FARMACOLOGIA CLÍNICA).

Dosagem

Administre Kinlytic™ apenas com uma bomba de infusão programável. Altere a taxa 
de infusão imediatamente após a conclusão da dose de ataque.

• A dose de carga de 4.400 unidades internacionais por quilograma de Kinlytic™ é administrada a uma taxa de 90 mL por 
hora durante um período de 10 minutos.

• Segue-se uma infusão contínua de 4.400 unidades internacionais por quilograma por hora a uma taxa 
de 15 mL por 12 horas.

• A administração de Kinlytic™ pode ser repetida conforme necessário.



• Um gráfico de dosagem e preparação para pacientes que pesam de 37 a 114 kg (81 a 250 libras) é 
fornecido como guia na Seção de Preparação a seguir. Se o paciente estiver fora desses pesos, calcule 
com as informações de dosagem fornecidas acima.

Preparação
• Administre Kinlytic™ apenas com uma bomba de infusão programável. Altere a taxa de infusão 

imediatamente após o término da dose de ataque para a taxa de dose de manutenção.
• A tabela de Preparação de Dose-Embolia Pulmonar é uma ferramenta de orientação/auxílio fornecido para a 

conveniência do médico e pode não estar completa para todos os pacientes.
• Kinlytic™ não contém conservantes. Não reconstitua até imediatamente antes do uso. Qualquer porção não 

utilizada do material reconstituído deve ser descartada.
• Reconstitua Kinlytic™ adicionando assepticamente 5 mL de Água Estéril para Injeção, USP, sem 
conservantes, ao frasco.NÃO USEÁgua bacteriostática para injeção, USP.

• Após a reconstituição, o medicamento conterá 50.000 unidades internacionais por mililitro.
• Após a reconstituição, inspecione visualmente cada frasco de Kinlytic™ quanto à descoloração e à presença 

de material particulado. A solução deve ser pálida e cor de palha; soluções altamente coloridas não devem 
ser usadas. Filamentos translúcidos finos podem ocorrer ocasionalmente em frascos Kinlytic™ 
reconstituídos, mas não indicam qualquer diminuição na potência deste produto. Para minimizar a 
formação de filamentos, evite agitar o frasco durante a reconstituição. Role e incline o frasco para melhorar 
a reconstituição. A solução pode ser filtrada terminalmente, por exemplo, através de um filtro de 
membrana de celulose de 0,45 mícron ou menor.

• Nenhum outro medicamento deve ser adicionado a esta solução.
• Antes da infusão, dilua o Kinlytic™ reconstituído com injeção de cloreto de sódio a 0,9%, USP ou 
injeção de dextrose a 5%, USP.

A seguinte tabela de Preparação de Dose - Embolia Pulmonar pode ser usada como auxiliar na preparação de 
Kinlytic™ para administração. Para instruções de administração, consulte a próxima seção.

Preparação de Dose - Embolia Pulmonar

Para administração, use apenas uma bomba de infusão programável.

Após dez minutos, altere a taxa de dose de carga inicial para a taxa de dose de manutenção.



Administração
• Kinlytic™ é administrado usando uma bomba de infusão programável. 

imediatamente após o término da dose de ataque.
• A dose de carga da mistura Kinlytic™ (4.400 unidades internacionais por quilograma) deve ser administrada a 

uma taxa de 90 mL por hora durante um período de 10 minutos.
• Segue-se uma infusão contínua de 4.400 unidades internacionais por quilograma por hora de Kinlytic™ a 

uma taxa de 15 mL por hora durante 12 horas.
• Como parte da mistura de Kinlytic™ permanecerá na tubulação no final de um ciclo de administração da bomba 

de infusão, o procedimento de lavagem a seguir deve ser realizado para assegurar que a dose total de Kinlytic™ 
seja administrada. Uma solução de injeção de cloreto de sódio a 0,9%, USP, ou injeção de dextrose a 5%, USP, 
aproximadamente igual em quantidade ao volume do tubo no conjunto de infusão deve ser administrada através 
da bomba para liberar a mistura Kinlytic™ de todo o comprimento do o conjunto de infusão. A bomba deve ser 
ajustada para administrar a solução de lavagem a uma taxa contínua de 15 mL por hora.

• Nenhum outro medicamento/solução pode ser administrado na mesma linha com Kinlytic™.

Alterar a taxa de infusão

Anticoagulação após o término do tratamento Kinlytic™
Após a infusão de Kinlytic™, o tratamento de anticoagulação é recomendado para prevenir trombose recorrente. Não 
inicie a anticoagulação até que o TTPa tenha diminuído paraMenor queduas vezes ovalor de controle normal. Se for 
usada heparina, não administre uma dose de ataque de heparina. O tratamento deve ser seguido por 
anticoagulantes orais.

COMO FORNECIDO
Kinlytic™ é fornecido como uma preparação liofilizada estéril (NDC 24430-1003-1). Cada



O frasco contém 250.000 unidades internacionais de atividade de uroquinase, 25 mg de manitol, 250 mg de albumina 
(humana) e 50 mg de cloreto de sódio.
Refrigere o pó Kinlytic™ a 2° a 8°C (36° a 46°F) (Consulte USP).
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