
Kinlytic™
(urokinas för injektion)

BESKRIVNING
Kinlytic™ (urokinas för injektion) är ett trombolytiskt medel som erhålls från humana neonatala njurceller 
odlade i vävnadskultur. Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i Kinlytic™ är den lågmolekylära formen av 
urokinas och består av en A-kedja på 2 000 dalton kopplad med en sulfhydrylbindning till en B-kedja på 30 400 
dalton. Kinlytic™ levereras som ett sterilt lyofiliserat vitt pulver innehållande 250 000 internationella enheter 
urokinas per injektionsflaska, mannitol (25 mg/flaska), Albumin (Human) (250 mg/flaska) och natriumklorid (50 
mg/flaska).

Efter beredning med 5 mL sterilt vatten för injektion, USP, är Kinlytic™ en klar, lätt halmfärgad 
lösning; varje ml innehåller 50 000 internationella enheter urokinasaktivitet, 0,5 % mannitol, 5 % 
albumin (humant) och 1 % natriumklorid (pH-intervall 6,0 till 7,5).

Tunna genomskinliga filament kan ibland förekomma i rekonstituerade Kinlytic™-flaskor (se DOSERING 
OCH ADMINISTRERING).

Kinlytic™ är endast för intravenös infusion.

Kinlytic™ tillverkas av humana neonatala njurceller (se VARNINGAR). Ingen fostervävnad används i 
produktionen av Kinlytic™. Njurdonationer erhålls uteslutande i USA från nyfödda (födslar till 28 dagar) för 
vilka döden inte har tillskrivits smittsamma orsaker och som inte har visat några tecken på en 
infektionssjukdom delvis baserat på en undersökning av moderns och neonatala donatorn journaler. 
Screeningprocessen för mödrar och neonatala donatorer identifierar också specifika riskfaktorer för 
kända infektionssjukdomar och inkluderar testning av sera för HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, 
CMV och EBV. Donatorer med sera som testats positivt eller associerade med andra riskfaktorer är 
uteslutna. Under tillverkningsprocessen testas celler i flera stadier för förekomst av virus med hjälp avin 
vitroochin vivotester som kan upptäcka ett brett spektrum av virus. Celler screenas också för HPV med ett 
DNA-detektionsbaserat test och för reovirus med ett polymeraskedjereaktionsbaserat test. 
Tillverkningsprocessen som används för denna produkt har validerats i laboratoriestudier för att 
inaktivera och/eller ta bort en mångsidig panel av spetsade modellhöljeförsedda och icke-höljevirus, och 
inkluderar reningssteg och ett värmebehandlingssteg (10 timmar vid 60°C i 2 % natrium klorid). En enda 
injektionsflaska med Kinlytic™ innehåller urokinas som produceras med hjälp av celler som härrör från en 
eller två donatorer.

KLINISK FARMAKOLOGI
Urokinas är ett enzym (protein) som produceras av njuren och som finns i urinen. Det finns två former av 
urokinas som skiljer sig i molekylvikt men har liknande kliniska effekter. Kinlytic™ är formen med låg 
molekylvikt. Kinlytic™ verkar på det endogena fibrinolytiska systemet. Det omvandlar plasminogen till 
enzymet plasmin. Plasmin bryter ned fibrinklumpar såväl som fibrinogen och vissa andra 
plasmaproteiner.

Information om farmakokinetiska egenskaper hos människa är begränsad. Urokinas administrerat som 
intravenös infusion elimineras snabbt av levern med en eliminationshalveringstid för biologisk aktivitet på 
12,6 ± 6,2 minuter och en distributionsvolym på 11,5 L. Små fraktioner av den administrerade dosen 
utsöndras i galla och urin. Även om farmakokinetiken för exogent administrerat urokinas inte har 
karakteriserats hos patienter med nedsatt leverfunktion, endogent plasminogen av urokinastyp
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Aktivatorplasmanivåerna är förhöjda 2- till 4-faldigt hos patienter med måttlig till svår cirros.1 Därför kan 
minskat urokinasclearance förväntas hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Intravenös infusion av Kinlytic™ i doser som rekommenderas för lysering av lungemboli följs av ökad 
fibrinolytisk aktivitet i cirkulationen. Denna effekt försvinner inom några timmar efter utsättning, 
men en minskning

i plasmanivåer av fibrinogen och plasminogen och en ökning av mängden cirkulerande fibrin och 
fibrinogennedbrytningsprodukter kan kvarstå i 12-24 timmar.2 Det finns en brist på korrelation mellan 
embolusupplösning och förändringar i koagulations- och fibrinolytiska analysresultat.

Behandling med urokinas visade mer förbättring på pulmonell angiografi, lungperfusionsskanning och 
hemodynamiska mätningar inom 24 timmar än vad behandling med heparin gjorde. 
Lungperfusionsskanning visade ingen signifikant behandlingsassocierad skillnad vid dag 7.3

Information baserad på patienter som behandlats med fibrinolytika för lungemboli tyder på att 
förbättringen av angiografiska och lungperfusionsskanningar minskar när behandlingen sätts in mer än 
flera dagar (t.ex. 4 till 6 dagar) efter debut.4

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
Kinlytic™ är indicerat för vuxna:

• För lys av akuta massiva lungemboli, definierat som obstruktion av blodflödet till en lob eller flera 
segment.
• För lysering av lungemboli åtföljd av instabil hemodynamik, dvs misslyckande att 

upprätthålla blodtrycket utan stödjande åtgärder.

Diagnosen bör bekräftas på objektiva sätt, såsom lungangiografi eller icke-invasiva 
procedurer såsom lungskanning.

KONTRAINDIKATIONER
Användningen av Kinlytic™ är kontraindicerad hos patienter med en historia av överkänslighet mot produkten 
(seVARNINGARochNEGATIVA REAKTIONER).

Eftersom trombolytisk behandling ökar risken för blödning är Kinlytic™ kontraindicerat i de 
situationer som anges nedan (se VARNINGAR).

• Aktiv inre blödning
• Nyligen (t.ex. inom två månader) cerebrovaskulär olycka
• Nyligen (t.ex. inom två månader) intrakraniell eller intraspinal operation
• Senaste trauman inklusive hjärt-lungräddning
• Intrakraniell neoplasm, arteriovenös missbildning eller aneurysm
• Kända blödningsdiateser
• Svår okontrollerad arteriell hypertoni

VARNINGAR
Blödning
Risken för allvarliga blödningar ökar vid användning av Kinlytic™. Dödsfall på grund av blödning, inklusive 
intrakraniell och retroperitoneal, har rapporterats i samband med urokinasbehandling.



Samtidig administrering av Kinlytic™ med andra trombolytiska medel, antikoagulantia eller medel som hämmar 
trombocytfunktionen kan ytterligare öka risken för allvarliga blödningar.

Kinlytic™-terapi kräver noggrann uppmärksamhet på alla potentiella blödningsställen (inklusive 
kateterinföringsställen, arteriella och venösa punkteringsställen, nedskärningsställen och andra nålpunkteringar).

Intramuskulära injektioner och icke väsentlig hantering av patienten måste undvikas under behandling 
med Kinlytic™. Venpunktioner ska utföras så sällan som möjligt och med försiktighet för att minimera 
blödning.

Skulle en arteriell punktering vara nödvändig är kärl i övre extremiteter att föredra. Direkt tryck bör 
appliceras i minst 30 minuter, ett tryckförband bör appliceras och punkteringsstället kontrolleras 
ofta för tecken på blödning.

Under följande tillstånd kan risken för blödning öka och bör vägas mot de förväntade 
fördelarna:

• Nyligen (inom 10 dagar) större operation, obstetrisk förlossning, organbiopsi, tidigare punktering av 
icke-kompressibla kärl

• Nyligen (inom 10 dagar) allvarliga gastrointestinala blödningar
• Hög sannolikhet för en vänster hjärttrombus, till exempel mitralisstenos med förmaksflimmer
• Subakut bakteriell endokardit
• Hemostatiska defekter inklusive de sekundära till allvarlig lever- eller njursjukdom
• Graviditet
• Cerebrovaskulär sjukdom
• Diabetisk hemorragisk retinopati
• Alla andra tillstånd där blödning kan utgöra en betydande fara eller vara särskilt svår 
att hantera på grund av sin plats

När inre blödningar uppstår kan det vara svårare att hantera än det som uppstår med konventionell 
antikoagulantiabehandling. Om potentiellt allvarlig spontan blödning (ej kontrollerbar med direkt 
tryck) inträffar, ska infusionen av Kinlytic™ avbrytas omedelbart och åtgärder för att hantera 
blödningen vidtas. Allvarlig blodförlust kan hanteras med volymersättning, inklusive packade röda 
blodkroppar. Dextran ska inte användas. När så är lämpligt kan färskfryst plasma och/eller 
kryoprecipitat övervägas för att vända blödningstendensen.

Anafylaxi och andra infusionsreaktioner
Rapporter om överkänslighetsreaktioner efter marknadsföring har inkluderat anafylaxi (med 
sällsynta rapporter om dödlig anafylaxi), bronkospasm, munhåleödem och urtikaria (se 
BIVERKNINGAR: Allergiska reaktioner). Det har också rapporterats om andra infusionsreaktioner som 
har inkluderat en eller flera av följande: feber och/eller frossa/rigor, hypoxi, cyanos, dyspné, 
takykardi, hypotoni, hypertoni, acidos, ryggsmärta, kräkningar och illamående. Reaktioner inträffade 
vanligtvis inom en timme efter påbörjad Kinlytic™-infusion. Patienter som uppvisar reaktioner bör 
övervakas noggrant och lämplig behandling sättas in.

Infusionsreaktioner svarar vanligtvis på avbrytande av infusionen och/eller administrering av intravenösa 
antihistaminer, kortikosteroider eller adrenerga medel.

Antipyretika som hämmar trombocytfunktionen (aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska medel) 
kan öka risken för blödning och bör inte användas för behandling av feber.



Kolesterol embolisering
Kolesterolemboli har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som behandlats med alla typer av 
trombolytiska medel; den verkliga förekomsten är okänd. Detta allvarliga tillstånd, som kan vara 
dödligt, är också associerat med invasiva vaskulära procedurer (t.ex. hjärtkateterisering, angiografi, 
vaskulär kirurgi) och/eller antikoagulantbehandling. Kliniska egenskaper hos kolesterolemboli kan 
inkludera livedo reticularis, "lila tå"-syndrom, akut njursvikt, gangrenösa siffror, hypertoni, 
pankreatit, hjärtinfarkt, hjärninfarkt, ryggmärgsinfarkt, retinal artärocklusion, tarminfarkt och 
rabdomyolys.

Produktkälla och formulering med albumin
Kinlytic™ är gjord av humana neonatala njurceller odlade i vävnadskultur. Produkter gjorda av mänskligt 
källmaterial kan innehålla smittämnen, såsom virus, som kan orsaka sjukdomar. Risken för att Kinlytic™ 
kommer att överföra ett smittämne har minskat genom att screena donatorer för tidigare exponering för 
vissa virus, genom att testa donatorer för förekomsten av vissa aktuella virusinfektioner, genom att testa 
för vissa virus under tillverkningen och genom att inaktivera och/eller ta bort vissa virus under 
tillverkningen (se BESKRIVNING). Trots dessa åtgärder kan Kinlytic™ medföra en risk för överföring av 
infektionsämnen, inklusive de som orsakar Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) eller andra sjukdomar som 
ännu inte är kända eller identifierade; alltså risken för överföring avsmittämnen kan inte helt elimineras. 
En teoretisk risk för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) anses vara extremt avlägsen.

Denna produkt är formulerad i 5% albumin, ett derivat av humant blod. Baserat på effektiv 
donatorscreening och produkttillverkningsprocesser, medför albumin en extremt avlägsen risk för 
överföring av virussjukdomar. En teoretisk risk för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) 
anses också vara extremt avlägsen. Inga fall av överföring av virussjukdomar eller CJD har någonsin 
identifierats för albumin.

Alla infektioner som en läkare tror kan ha överförts av denna produkt ska rapporteras av 
läkaren eller annan vårdgivare till ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän
Kinlytic™ ska användas på sjukhus där rekommenderade diagnostik- och övervakningstekniker finns 
tillgängliga.

Det kliniska svaret och vitala tecken bör observeras ofta under och efter Kinlytic™-infusion. 
Blodtryck bör inte tas i de nedre extremiteterna för att undvika att eventuella djupa 
ventrombi lossnar.

Laboratorietester
Innan du påbörjar trombolytisk behandling, skaffa en hematokrit, trombocytantal och en aktiverad 
partiell tromboplastintid (aPTT). Om heparin har getts ska det avbrytas och aPTT ska vara mindre än två 
gånger det normala kontrollvärdet innan trombolytisk behandling påbörjas.

Efter intravenös infusion av Kinlytic™, innan antikoagulantia (åter)insätts, bör aPTT vara mindre än två 
gånger det normala kontrollvärdet.

Resultat av koagulationstester och mätningar av fibrinolytisk aktivitet förutsäger inte tillförlitligt vare sig effekt eller 
risk för blödning för patienter som får Kinlytic™.



Läkemedelsinteraktioner

Antikoagulantia och medel som förändrar trombocytfunktionen (som acetylsalicylsyra, andra icke-steroida 
antiinflammatoriska medel, dipyridamol och GP IIb/IIIa-hämmare) kan öka risken för allvarliga 
blödningar.

Administrering av Kinlytic™ före, under eller efter trombolytiska medel kan öka risken för allvarliga 
blödningar.

Eftersom samtidig användning av Kinlytic™ med medel som förändrar koagulationen, hämmar trombocytfunktionen 
eller är trombolytiska ytterligare kan öka risken för blödningskomplikationer, rekommenderas noggrann övervakning 
av blödningar.
Interaktionen mellan Kinlytic™ och andra läkemedel har inte studerats och är inte känd.

Cancerframkallande egenskaper

Adekvata data finns inte tillgängliga om den långsiktiga potentialen för cancerogenicitet hos djur eller människor.

Graviditet
Graviditetskategori B:Reproduktionsstudier har utförts på möss och råttor i doser upp till 1 000 gånger 
den mänskliga dosen och har inte visat några tecken på försämrad fertilitet eller skada på fostret på 
grund av Kinlytic™. Det finns dock inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. 
Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta läkemedel endast 
användas under graviditet om det verkligen behövs.

Ammande mödrar
Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i modersmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i 
bröstmjölk bör försiktighet iakttas när Kinlytic™ administreras till en ammande kvinna.

Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har inte fastställts.

Geriatrisk användning

Kliniska studier av Kinlytic™ inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 65 år och äldre för 
att avgöra om de svarar annorlunda än yngre försökspersoner. Kinlytic™ ska användas med försiktighet 
hos äldre patienter.

NEGATIVA REAKTIONER
De allvarligaste biverkningarna som rapporterats vid administrering av Kinlytic™ inkluderar dödlig 
blödning och anafylaxi (se VARNINGAR).

Blödning
Blödning är den vanligaste biverkningen i samband med Kinlytic™ och kan vara dödlig (se 
VARNINGAR).

I kontrollerade kliniska studier med en 12-timmarsinfusion av urokinas för behandling av lungemboli 
(UPET och USPET) rapporterades 3,5,6-blödningar som resulterade i minst 5 % minskning av hematokrit 
hos 52 av 141 urokinasbehandlade patienter . Signifikanta blödningshändelser som krävde transfusion av 
mer än 2 enheter blod observerades under den 14 dagar långa studieperioden hos 3 av 141 
urokinasbehandlade patienter i dessa studier. Flera blödningar kan ha inträffat hos en enskild patient.



De flesta blödningar inträffade på platser med externa snitt och vaskulär punktering, med mindre frekvens i 
gastrointestinala, genitourinära, intrakraniella, retroperitoneala och intramuskulära platser.

Informationskällor om biverkningar
Det finns begränsade välkontrollerade kliniska studier utförda med urokinas. De biverkningar som beskrivs i följande 
avsnitt återspeglar både den kliniska användningen av Kinlytic™ i den allmänna befolkningen och begränsade 
kontrollerade studiedata. Eftersom rapporter om biverkningar efter marknadsföring är frivilliga och populationen är 
av osäker storlek, är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta frekvensen av reaktionen eller fastställa 
ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Allergiska reaktioner
Sällsynta fall av fatal anafylaxi har rapporterats (se VARNINGAR). I kontrollerade kliniska prövningar 
rapporterades allergisk reaktion hos 1 av 141 patienter (<1%).

Följande reaktioner av allergisk typ har observerats i kliniska prövningar och/eller erfarenheter efter 
marknadsföring: bronkospasm, munhåleödem, urtikaria, hudutslag och klåda (se VARNINGAR).

Symtom på infusionsreaktioner inkluderar hypoxi, cyanos, dyspné, takykardi, hypotoni, hypertoni, 
acidos, feber och/eller frossa/rigor, ryggsmärtor, kräkningar och illamående (se VARNINGAR).

Andra biverkningar
Andra biverkningar som inträffar hos patienter som får Kinlytic™-behandling i kliniska studier, 
oavsett orsakssamband, inkluderar hjärtinfarkt, återkommande lungemboli, hemiplegi, stroke, 
minskad hematokrit, substernal smärta, trombocytopeni och diafores.

Ytterligare biverkningar som rapporterats från erfarenheter efter marknadsföringen inkluderar 
hjärtstillestånd, vaskulär embolisering (cerebral och distal) inklusive kolesterolemboli (se 
VARNINGAR), cerebral vaskulär olycka, lungödem, reperfusionsventrikulära arytmier och 
bröstsmärtor. Ett orsakssamband har inte fastställts.

Immunogenicitet
Immunogeniciteten hos Kinlytic™ har inte studerats.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Kinlytic™ ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INTRAVENÖS INFUSION.

Kinlytic™-behandling bör sättas instrax efter debut av lungemboli. Försening av insättande av 
behandling kan minska potentialen för optimal effekt (se KLINISK FARMAKOLOGI).

Dosering

Administrera Kinlytic™ endast med en programmerbar infusionspump. Ändra 
infusionshastigheten omedelbart efter avslutad laddningsdos.

• Laddningsdosen på 4 400 internationella enheter per kilogram Kinlytic™ ges med en hastighet av 90 ml per 
timme under en period av 10 minuter.

• Detta följs av en kontinuerlig infusion av 4 400 internationella enheter per kilogram per timme med en hastighet 
av 15 ml under 12 timmar.

• Administrering av Kinlytic™ kan upprepas vid behov.



• En doserings- och förberedelsetabell för patienter som väger 37 till 114 kg (81 till 250 pund) 
tillhandahålls som vägledning i förberedelseavsnittet som följer nedan. Om patienten ligger utanför 
dessa vikter, beräkna med doseringsinformationen ovan.

Förberedelse
• Administrera Kinlytic™ endast med en programmerbar infusionspump. Ändra infusionshastigheten 
omedelbart efter avslutad laddningsdos till underhållsdoshastigheten.

• Dosförberedelse-lungembolidiagrammet är ett vägledningsverktyg/hjälpmedel som tillhandahålls för 
läkarens bekvämlighet och kanske inte är komplett för varje patient.

• Kinlytic™ innehåller inga konserveringsmedel. Rekonstituera inte förrän omedelbart före användning. 
Eventuell oanvänd del av det rekonstituerade materialet ska kasseras.

• Rekonstituera Kinlytic™ genom att aseptiskt tillsätta 5 mL sterilt vatten för injektion, USP, utan 
konserveringsmedel, till flaskan.ANVÄND INTEBakteriostatiskt vatten för injektion, USP.

• Efter beredning kommer läkemedlet att innehålla 50 000 internationella enheter per milliliter.
• Efter rekonstituering, inspektera visuellt varje injektionsflaska med Kinlytic™ för missfärgning och 
förekomst av partiklar. Lösningen ska vara blek och halmfärgad; starkt färgade lösningar bör inte 
användas. Tunna genomskinliga filament kan ibland förekomma i rekonstituerade Kinlytic™-flaskor, 
men indikerar inte någon minskning av styrkan hos denna produkt. För att minimera bildandet av 
filament, undvik att skaka flaskan under beredning. Rulla och luta injektionsflaskan för att förbättra 
beredningen. Lösningen kan slutfiltreras, till exempel genom ett 0,45 mikron eller mindre 
cellulosamembranfilter.

• Ingen annan medicin ska läggas till denna lösning.
• Före infusion, späd den rekonstituerade Kinlytic™ med 0,9 % natriumkloridinjektion, USP eller 5 
% dextrosinjektion, USP.

Följande dosberedning-lungembolidiagram kan användas som ett hjälpmedel vid beredningen av 
Kinlytic™ för administrering. För administrationsanvisningar, se nästa avsnitt.

Dosberedning-Lungemboli

Använd endast en programmerbar infusionspump för administrering.

Efter tio minuter, ändra den initiala laddningsdoshastigheten till underhållsdoshastigheten.



Administrering
• Kinlytic™ administreras med en programmerbar infusionspump. 
omedelbart efter avslutad laddningsdos.

• Laddningsdosen av Kinlytic™-blandning (4 400 internationella enheter per kilogram) ska tillföras med en 
hastighet av 90 ml per timme under en period av 10 minuter.

• Detta följs av en kontinuerlig infusion av 4 400 internationella enheter per kilogram och timme av Kinlytic™ 
med en hastighet av 15 ml per timme i 12 timmar.

• Eftersom en del av Kinlytic™-blandningen kommer att finnas kvar i slangen i slutet av en 
infusionspumpstillförselcykel, bör följande spolprocedur utföras för att säkerställa att den totala 
dosen av Kinlytic™ administreras. En lösning av 0,9 % natriumkloridinjektion, USP, eller 5 % 
dextrosinjektion, USP, ungefär lika stor som volymen av slangen i infusionssetet ska 
administreras via pumpen för att spola Kinlytic™-blandningen från hela längden av 
infusionssetet. Pumpen ska ställas in för att administrera spollösningen med en kontinuerlig 
hastighet av 15 ml per timme.

• Inga andra läkemedelsprodukter/lösningar får administreras i samma linje som Kinlytic™.

Ändra infusionshastigheten

Antikoagulation efter avslutad Kinlytic™-behandling
Efter infusion av Kinlytic™ rekommenderas antikoagulationsbehandling för att förhindra återkommande 
tromboser. Börja inte antikoagulering förrän aPTT har minskat tillmindre ändubbelt så mycketnormalt 
kontrollvärde. Om heparin används, administrera inte en laddningsdos av heparin. Behandlingen bör följas av 
orala antikoagulantia.

HUR LEVERERAS
Kinlytic™ levereras som ett sterilt lyofiliserat preparat (NDC 24430-1003-1). Varje



injektionsflaskan innehåller 250 000 internationella enheter urokinasaktivitet, 25 mg mannitol, 250 mg 
albumin (humant) och 50 mg natriumklorid.
Kyl Kinlytic™-pulver vid 2° till 8°C (36° till 46°F) (se USP).
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