
Kinlytic™
(urokinase สําหรับฉีด)

คําอธิบาย
Kinlytic™ (urokinase สําหรับการฉีด) เป็นสารละลายลิ่มเลือดที่ได้จากเซลลไ์ตของทารกแรกเกิดที่ปลูกในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารออกฤทธิห์ลักของ Kinlytic™ คือรูปแบบที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าของ urokinase และ
ประกอบด้วยสาย A ขนาด 2,000 ดาลตันทีเ่ชื่อมโยงกันด้วยพันธะซัลฟไฮดริลกับสาย B จํานวน 30,400 ดาลตัน 
Kinlytic™ เป็นผงสขีาวปลอดเชื้อที่ปราศจากเชื้อซึ่งมี urokinase 250,000 หน่วยสากลต่อขวด แมนนทิอล (25 
มก./ขวด) อัลบูมิน (มนุษย)์ (250 มก./ขวด) และโซเดียมคลอไรด์ (50 มก./ขวด)

หลังจากคืนสภาพด้วยนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด USP แล้ว Kinlytic ™เป็นสารละลายสีฟางเล็กน้อย แต่ละมล. 
ประกอบด้วยกิจกรรม urokinase 50,000 หน่วยสากล, 0.5% แมนนิทอล, 5% อัลบูมิน (มนุษย์) และโซเดียมคลอ
ไรด์ 1% (ช่วง pH 6.0 ถึง 7.5)

เส้นใยโปร่งแสงบาง ๆ อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในขวดยา Kinlytic™ ทีส่ร้างขึ้นใหม่ (ดใูนการให้สารอาหาร และการ
บริหาร )

Kinlytic™ ใชส้ําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําเท่านั้น

Kinlytic™ ผลิตจากเซลล์ไตของทารกแรกเกิด (ดูคํา เตือน ) ไม่มีการใชเ้นื้อเยื่อของทารกในครรภ์ในการผลิต 
Kinlytic™ การบริจาคไตทําไดเ้ฉพาะในสหรัฐอเมริกาตั้งแตท่ารกแรกเกิด (แรกเกิดถึง 28 วัน) ทีก่ารเสียชีวิตไม่ได้
เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อ และไมแ่สดงหลักฐานของโรคติดเชื้อในบางส่วน จากการตรวจสอบผู้บริจาคมารดาและ
ทารกแรกเกิด เวชระเบียน กระบวนการคัดกรองผู้บริจาคมารดาและทารกแรกเกิดยังระบปุัจจัยเสี่ยงจําเพาะสําหรับ
โรคติดเชื้อทีท่ราบ และรวมถึงการทดสอบซีรั่มสําหรับ HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, CMV และ 
EBV ไม่รวมผูบ้ริจาคที่มีผลตรวจซีรั่มเป็นบวกหรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในระหว่างกระบวนการผลิต เซลล์จะ
ได้รับการทดสอบในหลายขั้นตอนสําหรับการมีอยู่ของไวรัสโดยใชใ้นหลอดทดลองและในร่างกายการทดสอบที่
สามารถตรวจจับไวรัสไดห้ลากหลาย เซลล์ยังได้รับการตรวจหา HPV โดยใชก้ารทดสอบตามการตรวจจับ DNA และ
สําหรับ reovirus โดยใชก้ารทดสอบตามปฏิกิริยาลูกโซโ่พลเีมอเรส กระบวนการผลิตทีใ่ช้สําหรับผลิตภัณฑ์นีไ้ด้รับ
การตรวจสอบในการศึกษาในห้องปฏิบัติการเพื่อหยุดการทํางานและ/หรือกําจัดแผงไวรัสทีห่่อหุ้มและไม่ได้ห่อหุ้ม
ด้วยไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการทําให้บริสุทธิแ์ละขั้นตอนการให้ความร้อน (10 ชั่วโมงที่ 60°C ในโซเดียม 
2% คลอไรด)์ ขวดเดียวของ Kinlytic™ ประกอบด้วย urokinase ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เซลลท์ี่ไดจ้ากผู้บริจาคหนึ่งหรือ
สองคน

เภสัชวิทยาคลินิก
Urokinase เป็นเอนไซม์ (โปรตีน) ที่ผลิตโดยไตและพบได้ในปัสสาวะ urokinase มสีองรูปแบบทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุล
ต่างกัน แตม่ีผลทางคลินิกทีค่ล้ายคลึงกัน Kinlytic™ เป็นรูปแบบนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า Kinlytic™ ทําหน้าทีเ่กี่ยวกับ
ระบบละลายลิ่มเลือดภายในร่างกาย มันแปลงพลาสมิโนเจนเป็นเอ็นไซมพ์ลาสมิน พลาสมินสลายลิ่มเลือดไฟบริน 
เช่นเดียวกับไฟบริโนเจนและโปรตีนในพลาสมาบางชนิด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ในมนุษย์มีจํากัด Urokinase ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําจะถูกล้างอย่าง
รวดเร็วโดยตับด้วยการกําจัดครึ่งชีวิตสําหรับกิจกรรมทางชีววิทยา 12.6 ± 6.2 นาทีและปริมาตรการกระจาย 11.5 
ลิตร ส่วนเล็ก ๆ ของขนาดยาจะถูกขับออกทางนํ้าดีและปัสสาวะ แม้ว่าเภสัชจลนศาสตรข์อง urokinase ทีไ่ด้รับจาก
ภายนอกจะไม่มีลักษณะเฉพาะในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับ แต่ plasminogen ประเภท urokinase 
ภายนอก
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ระดับ activator plasma ในพลาสมาเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งระดับปานกลางถึงรุนแรง ดัง
นั้น จึงอาจคาดว่าจะมกีารขจัด urokinase ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับลดลง

การฉีด Kinlytic™ ทางหลอดเลือดดําในปริมาณทีแ่นะนําสําหรับการสลายของเส้นเลือดอุดตันทีป่อด ตามด้วย
กิจกรรมละลายลิ่มเลือดทีเ่พิ่มขึ้นในระบบไหลเวียนโลหิต ผลกระทบนี้จะหายไปภายในไมก่ี่ชั่วโมงหลังจากหยุดใช้ แต่
จะลดลง

ในระดับพลาสมาของไฟบริโนเจนและพลาสมิโนเจน และการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟบรินหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์การสลายตัว
ของไฟบริโนเจนอาจคงอยู่เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง2 ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างความละเอียดของเส้นเลือดอุดตันกับการ
เปลี่ยนแปลงในการแข็งตัวของเลือดและผลการทดสอบการละลายลิ่มเลือด

การรักษาด้วย urokinase แสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในการตรวจหลอดเลือดในปอด การสแกนการกระจาย
ของปอด และการวัดการไหลเวียนโลหิตภายใน 24 ชั่วโมง มากกว่าการรักษาด้วยเฮปาริน การสแกนเลือดไปเลี้ยง
ปอดไม่พบความแตกต่างทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาตามวัน 7.3

ข้อมูลที่อิงจากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยละลายลิ่มเลือดสําหรับเส้นเลือดอุดตันทีป่อดแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุง
ในการสแกนหลอดเลือดและหลอดเลือดปอดจะลดลงเมื่อทําการรักษานานกว่าหลายวัน (เช่น 4 ถึง 6 วัน) หลังจาก
เริ่มมีอาการ4

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
Kinlytic™ ระบุไวใ้นผู้ใหญ:่

• สําหรับการสลายของ emboli ปอดขนาดใหญ่เฉียบพลัน หมายถึงการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยัง
กลีบหรือหลายส่วน

• สําหรับการสลายของ emboli ปอดพร้อมกับ hemodynamics ทีไ่ม่เสถียร กล่าวคือ ความล้มเหลวในการ
รักษาความดันโลหิตโดยไม่มมีาตรการสนับสนุน

การวินิจฉัยควรได้รับการยืนยันด้วยวิธีการทีเ่ป็นกลาง เช่น การทํา angiography ของปอด หรือขั้นตอนทีไ่ม่
รุกราน เช่น การสแกนปอด

ข้อห้าม
การใช้ Kinlytic™ มีข้อห้ามในผู้ป่วยทีม่ปีระวัติแพย้า (ดูคําเตือนและอาการไมพ่ึงประสงค์).

เนื่องจากการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออก Kinlytic™ จึงมขี้อห้ามใน
สถานการณท์ี่แสดงด้านล่าง (ดูคํา เตือน )

• เลือดออกภายในทีใ่ช้งานอยู่
• ล่าสุด (เช่น ภายในสองเดือน) โรคหลอดเลือดสมอง
• ล่าสุด (เช่น ภายในสองเดือน) การผ่าตัดในกะโหลกศีรษะหรือในไขสันหลัง
• การบาดเจ็บล่าสุดรวมถึงการช่วยชีวิตด้วยหัวใจและปอด
• เนื้องอกในกะโหลกศีรษะ ความผิดปกตขิองหลอดเลือดแดง หรือโป่งพอง
• รู้จัก diatheses เลือดออก
• ความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแดงทีไ่ม่สามารถควบคุมได้อย่างรุนแรง

คําเตือน
เลือดออก
ความเสี่ยงของการมีเลือดออกรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยการใช้ Kinlytic™ มีรายงานการเสียชีวิตเนื่องจากการตกเลือด 
รวมทั้งในกะโหลกศีรษะและเยื่อบุช่องท้อง โดยสัมพันธ์กับการรักษาด้วยยา urokinase



การใช้ Kinlytic™ ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือสารยับยั้งการทํางานของเกล็ดเลือด
อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกรุนแรงได้

การบําบัดด้วย Kinlytic™ จําเป็นต้องให้ความสนใจอย่างรอบคอบกับบริเวณที่มีเลือดออกที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด (รวมถึงบริเวณทีใ่ส่
สายสวน จุดเจาะหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา บริเวณที่ถูกตัดออก และบริเวณที่เจาะด้วยเข็มอื่นๆ)

ต้องหลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้ามและการจัดการโดยไม่จําเป็นของผู้ป่วยในระหว่างการรักษาด้วย Kinlytic™ การ
เจาะเลือดควรทําไมบ่่อยเท่าที่เป็นไปได้และด้วยความระมัดระวังเพื่อลดเลือดออก

หากจําเป็นต้องเจาะหลอดเลือดแดง แนะนําให้ใชห้ลอดเลือดส่วนปลายบน ควรใช้แรงกดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 
30 นาที ใช้แผ่นปิดแผลกดทับ และบริเวณที่เจาะจะตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อหาหลักฐานว่ามีเลือดออก

ในสภาวะต่อไปนี้ ความเสี่ยงของการมเีลือดออกอาจเพิ่มขึ้นและควรชั่งนํ้าหนักเทียบกับผลประโยชน์ทีค่าดการณ์ไว้:

• การผ่าตัดใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ (ภายใน 10 วัน) การคลอดบุตร การตรวจชิ้นเนื้ออวัยวะ การเจาะหลอดเลือดที่
ไม่บีบอัดครั้งก่อน

• ล่าสุด (ภายใน 10 วัน) มเีลือดออกในทางเดินอาหารอย่างรุนแรง
• มีโอกาสสูงทีจ่ะเป็นลิ่มเลือดของหัวใจด้านซ้าย เช่น mitral stenosis with atrial fibrillation
• เยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรียกึ่งเฉียบพลัน
• ความผิดปกติของเลือดรวมทั้งโรคตับหรือไตขั้นทุติยภูมถิึงขั้นรุนแรง
• การตั้งครรภ์
• โรคหลอดเลือดสมอง
• เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
• ภาวะอื่นๆ ทีเ่ลือดออกอาจก่อใหเ้กิดอันตรายร้ายแรงหรือจัดการไดย้ากเป็นพิเศษเนื่องจากตําแหน่ง

เมื่อมีเลือดออกภายใน การจัดการอาจทําได้ยากกว่าทีเ่กิดขึ้นกับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดทั่วไป 
หากมีเลือดออกเองอย่างร้ายแรง (ไม่สามารถควบคุมไดด้้วยการกดโดยตรง) ควรยุติการให้ยา Kinlytic™ ทันที 
และดําเนินมาตรการในการจัดการภาวะเลือดออก การสูญเสียเลือดอย่างรุนแรงอาจจัดการได้ด้วยการเปลี่ยน
ปริมาตร ซึ่งรวมถึงเซลลเ์ม็ดเลือดแดงที่บรรจุอยู่ ไม่ควรใชเ้ดกซ์เทน หากเหมาะสม อาจพิจารณาพลาสมาสดแช่แข็ง
และ/หรือไครโอพรีซิปเิตตเพื่อย้อนกลับแนวโน้มการตกเลือด

Anaphylaxis และปฏิกิริยาการแช่อื่น ๆ
รายงานหลังการขายเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมไิวเกินได้รวมเอา anaphylaxis (โดยมีรายงานการเกิด anaphylaxis 
ร้ายแรงทีห่าไดย้าก) หลอดลมหดเกร็ง อาการบวมนํ้าที่ปากและลมพิษ (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์ : ปฏิกิริยาภูมิแพ้ ) 
นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาการให้ยาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง: มีไขแ้ละ/หรือ
หนาวสั่น/รุนแรง ขาดออกซิเจน อาการตัวเขียว หายใจลําบาก อิศวร ความดันเลือดตํ่า ความดันโลหิตสูง ภาวะกรด
เกิน ปวดหลัง อาเจียน และคลื่นไส้ โดยทั่วไปปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากเริ่มให้ยา Kinlytic™ ผู้
ป่วยทีแ่สดงปฏิกิริยาควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและไดร้ับการบําบัดทีเ่หมาะสม

ปฏิกิริยาการใหย้ามักตอบสนองต่อการหยุดการให้ยาและ/หรือการให้ยาต้านฮีสตามีนทางหลอดเลือดดํา คอร์ตโิคส
เตียรอยด์ หรือสารกระตุ้น adrenergic

ยาลดไข้ที่ยับยั้งการทํางานของเกล็ดเลือด (แอสไพรินและสารต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด)์ อาจเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการตกเลือดและไม่ควรใชใ้นการรักษาไข้



คอเลสเตอรอล embolization
มีรายงานการเกิดลิ่มเลือดอุดตันของคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทุกประเภท ไม่
ทราบอุบัตกิารณ์ที่แท้จริง ภาวะร้ายแรงนี้ ซึ่งอาจถึงตายได้ ยังสัมพันธก์ับกระบวนการของหลอดเลือดแบบลุกลาม (
เช่น การใส่สายสวนหัวใจ การตรวจหลอดเลือด การผ่าตัดหลอดเลือด) และ/หรือการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ลักษณะทางคลินิกของเส้นเลือดอุดตันทีโ่คเลสเตอรอลอาจรวมถึงเส้นเอ็นทีม่ีชีวิต, กลุ่มอาการ "นิ้วเท้าสี
ม่วง", ภาวะไตวายเฉียบพลัน, ตัวเลขที่เป็นเนื้อตาย, ความดันโลหิตสูง, ตับอ่อนอักเสบ, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรค
หลอดเลือดสมองตีบ, ไขสันหลังอักเสบ, การอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ม่านตา, ลําไสต้ายและ 
rhabdomyolysis

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และการกําหนดสูตรด้วยอัลบูมิน
Kinlytic™ ทํามาจากเซลลไ์ตของทารกแรกเกิดที่ปลูกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑท์ี่ทําจากวัสดุที่มาจาก
มนุษย์อาจมีสารติดเชื้อ เช่น ไวรัส ที่สามารถทําใหเ้กิดโรคได้ ความเสี่ยงที่ Kinlytic™ จะส่งผ่านเชื้อโรคไดล้ดลงโดย
การคัดกรองผู้บริจาคสําหรับการสัมผัสไวรัสบางชนิดก่อน โดยการทดสอบผู้บริจาคสําหรับการมีอยู่ของการติดเชื้อ
ไวรัสในปัจจุบัน โดยการทดสอบไวรัสบางชนิดในระหว่างการผลิต และโดยการปิดใช้งานและ/หรือการกําจัด ไวรัสบาง
ชนิดในระหว่างการผลิต (ดูคําอธิบาย) แม้จะมีมาตรการเหล่านี้ Kinlytic™ อาจมีความเสี่ยงในการแพรเ่ชื้อ รวมถึง
เชื้อที่ก่อใหเ้กิดโรค Creutzfeldt-Jakob (CJD) หรือโรคอื่นๆ ทีย่ังไม่ทราบหรือระบุ ดังนั้นความเสี่ยงของการแพร่
กระจายของไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคได้โดยสิ้นเชิง ความเสี่ยงทางทฤษฎีสําหรับการแพรก่ระจายของโรค 
Creutzfeldt-Jakob (CJD) ถือว่าห่างไกลมาก

ผลิตภัณฑ์นีม้ีสูตรในอัลบูมนิ 5% ซึ่งเป็นอนุพันธข์องเลือดมนุษย์ จากการตรวจคัดกรองผู้บริจาคที่มีประสิทธิภาพ
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ อัลบูมินมคีวามเสี่ยงอย่างมากต่อการแพรโ่รคจากไวรัส ความเสี่ยงทางทฤษฎี
สําหรับการแพรก่ระจายของโรค Creutzfeldt-Jakob (CJD) ก็ถือว่าห่างไกลมากเช่นกัน ไม่เคยมีการระบุกรณีของ
การแพร่กระจายของโรคไวรัสหรือ CJD สําหรับอัลบูมิน

การติดเชื้อทั้งหมดที่แพทย์คิดว่าน่าจะถ่ายทอดโดยผลิตภัณฑน์ี้ควรรายงานโดยแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพรายอื่นไปยัง ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279]

ข้อควรระวัง
ทั่วไป
ควรใช้ Kinlytic™ ในโรงพยาบาลทีม่ีเทคนิคการวินิจฉัยและติดตามผลที่แนะนํา

ควรสังเกตการตอบสนองทางคลินิกและสัญญาณชีพบ่อยครั้งในระหว่างและหลังการให้ยา Kinlytic™ ไม่ควรใช้
ความดันโลหิตทีข่าส่วนล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดออกของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึกที่เป็นไปได้

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ใหต้รวจฮีมาโตคริต การนับเกล็ดเลือด และเวลากระตุ้นทรอมโบพลาสติ
นบางส่วน (aPTT) หากได้รับเฮปาริน ควรหยุดให้ยาและ aPTT ควรน้อยกว่าสองเท่าของค่าควบคุมปกตกิ่อนทีจ่ะ
เริ่มการบําบัดด้วยลิ่มเลือด

หลังจากได้รับ Kinlytic™ ทางหลอดเลือดดํา ก่อน (re) ให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด aPTT ควรน้อยกว่าสองเท่า
ของค่าควบคุมปกติ

ผลลัพธ์ของการทดสอบการแข็งตัวของเลือดและการวัดฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดไม่สามารถทํานายประสิทธิภาพหรือความเสี่ยงของการ
ตกเลือดในผูป้่วยที่ได้รับ Kinlytic™ ได้อย่างน่าเชื่อถือ



ปฏิกิริยาระหว่างยา
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและสารทีเ่ปลี่ยนแปลงการทํางานของเกล็ดเลือด (เช่น แอสไพริน สารต้านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ ยาไดไพริดาโมล และสารยับยั้ง GP IIb/IIIa) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดอย่าง
รุนแรง

การบริหาร Kinlytic™ ก่อน ระหว่าง หรือหลังการให้ยาละลายลิ่มเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดอย่าง
รุนแรง

เนื่องจากการใช้ Kinlytic™ ร่วมกับสารที่เปลี่ยนแปลงการแข็งตัวของเลือด ยับยั้งการทํางานของเกล็ดเลือด หรือมี
ลิ่มเลือดอุดตันอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะเลือดออกแทรกซ้อน ขอแนะนําให้ติดตามการตกเลือดอย่างระมัดระวัง

ยังไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของ Kinlytic™ กับยาอื่น ๆ และไม่เป็นทีรู่้จัก

สารก่อมะเร็ง
ไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับศักยภาพในระยะยาวของการเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์หรือมนุษย์

การตั้งครรภ์
หมวดหมู่การตั้งครรภ์ B:มีการศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและหนูในขนาดสูงถึง 1,000 เท่าของขนาดยาของมนุษย์ 
และไม่พบหลักฐานของการเจริญพันธุ์ทีบ่กพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เนื่องจาก Kinlytic™ อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มกีารศึกษาที่เพียงพอและมกีารควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการศึกษาการสืบพันธุ์ของ
สัตว์ไม่ได้คาดการณถ์ึงการตอบสนองของมนุษยเ์สมอไป ยานี้จึงควรใช้ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะในกรณทีี่จําเป็น
อย่างยิ่ง

แม่พยาบาล
ไม่ทราบว่ายานี้ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ เนื่องจากยาหลายชนิดขับออกมาในนํ้านมแม่ จึงควรให้ความ
ระมัดระวังเมื่อให้ Kinlytic™ แก่หญิงชรา

การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น

การใช้ผู้สูงอายุ
การศึกษาทางคลินิกของ Kinlytic™ ไม่ได้รวมกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปจํานวนมากเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่า
พวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่าหรือไม่ Kinlytic™ ควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยสูงอายุ

อาการไมพ่ึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงคท์ีร่้ายแรงที่สุดที่รายงานด้วยการใช้ Kinlytic ™ ได้แก่ อาการตกเลือดและภาวะภูมิแพ้ร้ายแรง (
ดูคํา เตือน )

เลือดออก
เลือดออกเป็นอาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับ Kinlytic™ และอาจถึงแกช่ีวิตได้ (ดูคํา เตือน )

ในการศึกษาทางคลินิกทีค่วบคุมโดยใช้การฉีด urokinase เป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อรักษาภาวะเส้นเลือดอุดตันที่
ปอด (UPET และ USPET) มีรายงานการตกเลือด 3,5,6 รายส่งผลให้ค่า hematocrit ลดลงอย่างน้อย 5% ในผู้
ป่วย 52 รายจาก 141 รายที่ได้รับ urokinase . พบเหตุการณ์เลือดออกทีส่ําคัญซึ่งต้องให้เลือดมากกว่า 2 หน่วย
ในช่วงระยะเวลาการศึกษา 14 วันในผู้ป่วย 3 ใน 141 รายที่ไดร้ับ urokinasetreated ในการศึกษาเหล่านี้ อาจมี
เหตุการณเ์ลือดออกหลายครั้งในผู้ป่วยแต่ละราย



เลือดออกส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณทีม่แีผลภายนอกและการเจาะหลอดเลือด โดยมีความถี่น้อยกว่าในบริเวณทาง
เดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ กะโหลกศีรษะ ช่องท้อง และกล้ามเนื้อ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาการไมพ่ึงประสงค์
มีการศึกษาทางคลินิกทีม่ีการควบคุมอย่างดีอย่างจํากัดโดยใช้ urokinase อาการไมพ่ึงประสงค์ทีอ่ธิบายไว้ในส่วน
ต่อไปนี้สะท้อนถึงทั้งการใช้ Kinlytic™ ทางคลินิกในประชากรทั่วไปและข้อมูลการศึกษาที่มีการควบคุมอย่างจํากัด 
เนื่องจากรายงานหลังการขายเกี่ยวกับอาการข้างเคียงเป็นไปโดยสมัครใจและประชากรมีขนาดไมแ่น่นอน จึงไม่
สามารถประมาณความถีข่องปฏิกิริยาได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการไดร้ับยา

ปฏิกิริยาการแพ้
มีรายงานกรณทีี่เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (ดูคํา เตือน ) ในการทดลองทางคลินิกทีม่กีารควบคุม มีรายงานผู้ป่วย 
1 ใน 141 ราย (<1%) อาการแพ้

พบอาการแพ้ประเภทต่อไปนี้ในการทดลองทางคลินิกและ / หรือประสบการณ์หลังการขาย: หลอดลมหดเกร็ง 
อาการบวมนํ้าที่ปาก ลมพิษ ผื่นทีผ่ิวหนัง และอาการคัน (ดูคํา เตือน )

อาการที่เกิดจากปฏิกิริยาการใหย้า ได้แก่ ขาดออกซิเจน, ตัวเขียว, หายใจลําบาก, อิศวร, ความดันเลือดตํ่า, ความดัน
โลหิตสูง, ภาวะเลือดเป็นกรด, มีไข้และ/หรือหนาวสั่น/รุนแรง, ปวดหลัง, อาเจียน และคลื่นไส้ (ดคูํา เตือน)

อาการไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ
อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ ทีเ่กิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการบําบัดด้วย Kinlytic™ ในการศึกษาทางคลินิก โดยไม่คํานึง
ถึงสาเหตุ ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดซํ้า อัมพาตครึ่งซีก โรคหลอดเลือดสมอง ค่าฮีมา
โตคริตลดลง อาการปวดใตท้้อง ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า และไดอะโฟเรซิส

อาการข้างเคียงอื่นๆ ทีร่ายงานจากประสบการณ์หลังการทําการตลาด ได้แก่ ภาวะหัวใจหยุดเต้น หลอดเลือดอุดตัน 
(ในสมองและส่วนปลาย) รวมถึงคอเลสเตอรอล emboli (ดคูํา เตือน) อุบัติเหตุหลอดเลือดในสมอง ปอดบวมนํ้า 
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะกลับคืนสู่สภาพเดิม และอาการเจ็บหน้าอก ความสัมพันธ์ของเหตุและผลยังไมไ่ด้รับการจัด
ตั้งขึ้น

ภูมิคุ้มกัน
ยังไม่มีการศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันของ Kinlytic™

ปริมาณและการบริหาร
Kinlytic™ มไีวส้ําหรับการให้ยาทางเส้นเลือดเท่านั้น

ควรทําการรักษาด้วย Kinlytic™ไมน่านหลังจากเริ่มมีเส้นเลือดอุดตันที่ปอด ความล่าช้าในการบําบัดรักษาอาจลด
ศักยภาพสําหรับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก )

การให้ยา
ใช้ Kinlytic™ กับปั๊มแชท่ีต่ั้งโปรแกรมไดเ้ท่านั้น เปลี่ยนอัตราการให้ยาทันทีหลัง
จากเติมขนาดยาเสร็จ

• ปริมาณการบรรจุที่ 4,400 หน่วยสากลต่อกิโลกรัมของ Kinlytic™ จะไดร้ับในอัตรา 90 มล. ต่อชั่วโมงในช่วง 
10 นาที

• ตามด้วยการฉีดต่อเนื่อง 4,400 หน่วยสากลต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงในอัตรา 15 มล. เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

• การบริหาร Kinlytic™ อาจทําซํ้าได้ตามความจําเป็น



• แผนภูมิการจ่ายยาและการเตรียมสําหรับผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนัก 37 ถึง 114 กิโลกรัม (81 ถึง 250 ปอนด์) เป็น
แนวทางในหัวข้อการเตรียมการดังต่อไปนี้ หากผู้ป่วยอยู่นอกนํ้าหนักเหล่านี้ ให้คํานวณด้วยข้อมูลการจ่ายยาที่
ใหไ้ว้ด้านบน

การตระเตรียม
• ดูแล Kinlytic™ ด้วยปั๊มแช่ที่ตั้งโปรแกรมไดเ้ท่านั้น เปลี่ยนอัตราการให้ยาทันทหีลังจากเสร็จสิ้นการใสข่นาดยา
เป็นอัตราปริมาณการบํารุง

• แผนภูมิการเตรียมยา-เส้นเลือดอุดตันทีป่อดเป็นเครื่องมือแนะนํา/ความช่วยเหลือทีจ่ัดเตรียมไว้เพื่อความ
สะดวกของผู้ประกอบวิชาชีพและอาจไมส่มบูรณ์สําหรับผู้ป่วยทุกราย

• Kinlytic™ ไม่มสีารกันบูด ห้ามสร้างใหม่จนกว่าจะใช้ทันที ควรทิ้งส่วนทีไ่ม่ไดใ้ช้ของวัสดุทีส่ร้างใหม่

• สร้าง Kinlytic™ ใหม่ด้วยการเติมนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับการฉีด USP 5 มล. ลงในขวดโดยไม่ใชส้ารกันบูดไม่
ได้ใช้นํ้าแบคทีเรียสําหรับฉีด, USP.

• หลังจากคืนสภาพแล้ว ผลิตภัณฑย์าจะมีปริมาณ 50,000 หน่วยสากลต่อมิลลิลิตร
• หลังจากสร้างใหมแ่ล้ว ให้ตรวจสอบขวด Kinlytic™ แต่ละขวดด้วยสายตาสําหรับการเปลี่ยนสีและการมีอยู่ของ
วัสดุทีเ่ป็นอนุภาค สารละลายควรซีดและมีสีฟาง ไมค่วรใชส้ารละลายที่มีสีสูง ฟิลาเมนต์โปร่งแสงแบบบางอาจ
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในขวดยา Kinlytic™ ที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ไมไ่ด้บ่งชีว้่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑน์ี้ลดลง 
เพื่อลดการก่อตัวของเส้นใย หลีกเลี่ยงการเขย่าขวดระหว่างการคืนสภาพ ม้วนและเอียงขวดเพื่อเพิ่มการคืน
สภาพ สารละลายอาจถูกกรองขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ผ่านตัวกรองเมมเบรนเซลลูโลส 0.45 ไมครอนหรือเล็ก
กว่า

• ไม่ควรเติมยาอื่นๆ ลงในสารละลายนี้
• ก่อนทีจ่ะผสม ให้เจือจาง Kinlytic™ ทีส่ร้างใหม่ด้วยการฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.9%, USP หรือ 5% Dextrose 
Injection, USP

แผนภูมิการเตรียมยา-เส้นเลือดอุดตันทีป่อดต่อไปนี้อาจใชเ้ป็นตัวช่วยในการเตรียม Kinlytic™ สําหรับการ
บริหาร สําหรับแนวทางการบริหาร ดูหัวข้อถัดไป

การเตรียมยา-เส้นเลือดอุดตันที่ปอด

สําหรับการบริหาร ให้ใชป้ั๊มแชท่ี่ตั้งโปรแกรมไดเ้ท่านั้น

หลังจากผ่านไปสิบนาที ให้เปลี่ยนอัตราปริมาณการใส่ครั้งแรกเป็นอัตราปริมาณการบํารุง



การบริหาร
• Kinlytic™ ได้รับการดูแลโดยใช้ปั๊มแช่แบบตั้งโปรแกรมได้ ทันทีหลังจากเติม
โดสเสร็จ

• ปริมาณบรรจุของสารผสม Kinlytic™ (4,400 หน่วยสากลต่อกิโลกรัม) ควรจัดส่งในอัตรา 90 มล. ต่อชั่วโมง
ในช่วง 10 นาที

• ตามด้วยการฉีด Kinlytic™ ในระดับสากล 4,400 หน่วยต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงในอัตรา 15 มล. ต่อชั่วโมงเป็น
เวลา 12 ชั่วโมง

• เนื่องจากสารผสม Kinlytic™ บางส่วนจะยังคงอยู่ในท่อเมื่อสิ้นสุดรอบการส่งปั๊มแบบฉีด ควรทําขั้นตอนการ
ล้างต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารยา Kinlytic™ ปริมาณรวมทั้งหมด สารละลายของการฉีดโซเดียมคลอ
ไรด์ 0.9%, USP หรือการฉีดเดกซ์โทรส 5%, USP โดยประมาณเท่ากับปริมาตรของท่อในชุดยาฉีด ควรฉีดผ่าน
ปั๊มเพื่อล้างสารผสม Kinlytic™ ออกจากความยาวทั้งหมด ชุดแช่ ควรตั้งค่าปั๊มให้จัดการสารละลายฟลัชที่
อัตราต่อเนื่อง 15 มล. ต่อชั่วโมง

• ห้ามใชย้า/ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ ในแนวทางเดียวกันกับ Kinlytic™

เปลี่ยนอัตราการฉีด

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหลังจากสิ้นสุดการรักษา Kinlytic™
หลังจากใหย้า Kinlytic™ แนะนําใหใ้ชย้าต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดซํ้า ห้ามเริ่มการแข็ง
ตัวของเลือดจนกว่า aPTT จะลดลงเป็นน้อยกว่าสองครั้งค่าควบคุมปกติ หากใชเ้ฮปาริน ห้ามใช้เฮปารินขนาดบรรจุ 
การรักษาควรตามด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก

วิธีการจัดหา
Kinlytic™ ถูกจัดให้เป็นยาเตรียมแห้งแบบเยือกแข็งปลอดเชื้อ (NDC 24430-103-1) แต่ละ



ขวดประกอบด้วยกิจกรรม urokinase 250,000 หน่วย, แมนนิทอล 25 มก., อัลบูมนิ 250 มก. (มนุษย์
) และโซเดียมคลอไรด์ 50 มก.
แช่เย็นผง Kinlytic™ ที่อุณหภูมิ 2° ถึง 8°C (36° ถึง 46°F) (ดู USP)
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