
Kinlytic™
(урокиназа за инжекции)

ОПИСАНИЕ
Kinlytic™ (урокиназа за инжекции) е тромболитичен агент, получен от човешки неонатални бъбречни клетки, 
отгледани в тъканна култура. Основната активна съставка на Kinlytic™ е нискомолекулната форма на 
урокиназата и се състои от А верига от 2 000 далтона, свързана чрез сулфхидрилна връзка към В верига от 30 
400 далтона. Kinlytic™ се доставя като стерилен лиофилизиран бял прах, съдържащ 250 000 международни 
единици урокиназа на флакон, манитол (25 mg/флакон), албумин (човешки) (250 mg/флакон) и натриев хлорид 
(50 mg/флакон).

След разтваряне с 5 mL стерилна вода за инжекции, USP, Kinlytic™ е бистър разтвор с леко сламен 
цвят; всеки mL съдържа 50 000 международни единици урокиназна активност, 0,5% манитол, 5% 
албумин (човешки) и 1% натриев хлорид (pH диапазон 6,0 до 7,5).

В разтворените флакони Kinlytic™ понякога могат да се появят тънки полупрозрачни нишки (вижте 
ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

Kinlytic™ е само за интравенозна инфузия.

Kinlytic™ се произвежда от човешки неонатални бъбречни клетки (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). При производството на 
Kinlytic™ не се използва фетална тъкан. Даренията на бъбреци се получават изключително в Съединените щати от 
новородени (раждания до 28 дни), за които смъртта не е приписана на инфекциозни причини и които не показват 
доказателства за инфекциозно заболяване, основано частично на преглед на донора от майката и новороденото 
медицински досиета. Процесът на скрининг на донори на майки и новородени също идентифицира специфични 
рискови фактори за известни инфекциозни заболявания и включва тестване на серуми за HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, 
HTLV-I, HTLV-II, CMV и EBV. Донори с положителни серуми или свързани с други рискови фактори са изключени. По 
време на производствения процес клетките се тестват на няколко етапа за наличие на вирусиинвитроиin vivoтестове, 
които са в състояние да открият широк спектър от вируси. Клетките също се изследват за HPV с помощта на тест, 
основан на откриване на ДНК, и за реовирус, като се използва тест, базиран на полимеразна верижна реакция. 
Производственият процес, използван за този продукт, е валидиран в лабораторни изследвания за инактивиране и/
или премахване на разнообразен панел от вируси с шипова обвивка и без обвивка и включва етапи на пречистване 
и стъпка на топлинна обработка (10 часа при 60°C в 2% натрий хлорид). Един флакон Kinlytic™ съдържа урокиназа, 
произведена с помощта на клетки, получени от един или двама донори.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
Урокиназата е ензим (протеин), произвеждан от бъбреците и намиращ се в урината. Има две форми на урокиназа, 
които се различават по молекулно тегло, но имат сходни клинични ефекти. Kinlytic™ е форма с ниско молекулно 
тегло. Kinlytic™ действа върху ендогенната фибринолитична система. Той превръща плазминогена в ензима 
плазмин. Плазминът разгражда фибриновите съсиреци, както и фибриногена и някои други плазмени протеини.

Информацията за фармакокинетичните свойства при хора е ограничена. Урокиназата, приложена чрез 
интравенозна инфузия, бързо се изчиства от черния дроб с елиминационен полуживот за биологична 
активност от 12,6 ± 6,2 минути и обем на разпределение от 11,5 L. Малки фракции от приложената доза се 
екскретират в жлъчката и урината. Въпреки че фармакокинетиката на екзогенно приложената урокиназа не е 
характеризирана при пациенти с чернодробно увреждане, ендогенният плазминоген от урокиназа
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плазмените нива на активатора са повишени 2- до 4 пъти при пациенти с умерена до тежка цироза.1 По този начин може да 
се очаква намален клирънс на урокиназа при пациенти с чернодробно увреждане.

Интравенозна инфузия на Kinlytic™ в дози, препоръчани за лизис на белодробна емболия, е последвана от 
повишена фибринолитична активност в кръвообращението. Този ефект изчезва в рамките на няколко часа 
след прекратяване, но намалява

в плазмените нива на фибриноген и плазминоген и увеличаването на количеството на циркулиращия фибрин и продуктите 
от разграждането на фибриногена може да се задържи в продължение на 12-24 часа.2 Липсва корелация между разделянето 
на ембола и промените в коагулацията и резултатите от фибринолитичния анализ.

Лечението с урокиназа показва повече подобрение на белодробната ангиография, белодробното перфузионно 
сканиране и хемодинамичните измервания в рамките на 24 часа, отколкото лечението с хепарин. Перфузионното 
сканиране на белите дробове не показва значителна разлика, свързана с лечението, до ден 7.3

Информация, базирана на пациенти, лекувани с фибринолитици за белодробен ембол, предполага, че подобрението 
в ангиографските и белодробни перфузионни сканирания се намалява, когато лечението се започне повече от 
няколко дни (напр. 4 до 6 дни) след началото.4

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
Kinlytic™ е показан при възрастни:

• За лизис на остър масивен белодробен ембол, дефиниран като запушване на притока на кръв към лоб или 
множество сегменти.

• За лизис на белодробна емболия, придружен от нестабилна хемодинамика, т.е. неспособност за 
поддържане на кръвното налягане без поддържащи мерки.

Диагнозата трябва да бъде потвърдена чрез обективни средства, като белодробна ангиография или неинвазивни 
процедури като белодробно сканиране.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Употребата на Kinlytic™ е противопоказана при пациенти с анамнеза за свръхчувствителност към продукта 
(вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯиНЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Тъй като тромболитичната терапия увеличава риска от кървене, Kinlytic™ е противопоказан в изброените по-
долу ситуации (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

• Активно вътрешно кървене
• Скорошен (напр. в рамките на два месеца) мозъчно-съдов инцидент
• Скорошна (напр. в рамките на два месеца) интракраниална или интраспинална хирургия

• Скорошна травма, включително кардиопулмонална реанимация
• Интракраниална неоплазма, артериовенозна малформация или аневризма
• Известни кървящи диатези
• Тежка неконтролирана артериална хипертония

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Кървене
Рискът от сериозно кървене се увеличава с употребата на Kinlytic™. Смъртни случаи, дължащи се на кръвоизлив, 
включително интракраниален и ретроперитонеален, са докладвани във връзка с терапия с урокиназа.



Едновременното приложение на Kinlytic™ с други тромболитични средства, антикоагуланти или средства, инхибиращи 
функцията на тромбоцитите, може допълнително да увеличи риска от сериозно кървене.

Терапията с Kinlytic™ изисква внимателно внимание към всички потенциални места за кървене (включително местата на поставяне 

на катетър, артериални и венозни пункции, места на изрязване и други места на пункция с игла).

По време на лечението с Kinlytic™ трябва да се избягват интрамускулни инжекции и несъществено боравене с 
пациента. Венопункциите трябва да се извършват възможно най-рядко и с внимание, за да се сведе до 
минимум кървенето.

Ако е необходима артериална пункция, за предпочитане са съдовете на горните крайници. Трябва да се прилага 
директен натиск за най-малко 30 минути, да се постави превръзка под налягане и мястото на пункцията да се 
проверява често за признаци на кървене.

При следните състояния рискът от кървене може да се увеличи и трябва да се прецени спрямо 
очакваните ползи:

• Скорошна (в рамките на 10 дни) тежка операция, акушерско раждане, биопсия на органи, предишна пункция на 
некомпресивни съдове

• Скорошно (в рамките на 10 дни) сериозно стомашно-чревно кървене

• Голяма вероятност от тромб от лявата страна на сърцето, например, митрална стеноза с предсърдно мъждене

• Подостър бактериален ендокардит
• Хемостатични дефекти, включително тези в резултат на тежко чернодробно или бъбречно заболяване

• Бременност
• Цереброваскуларна болест
• Диабетна хеморагична ретинопатия
• Всяко друго състояние, при което кървенето може да представлява значителна опасност или да бъде особено трудно за 

управление поради местоположението си

Когато възникне вътрешно кървене, може да бъде по-трудно да се овладее от това, което се получава при конвенционална 
антикоагулантна терапия. Ако възникне потенциално сериозно спонтанно кървене (което не може да се контролира чрез 
директен натиск), инфузията на Kinlytic™ трябва да бъде прекратена незабавно и да се предприемат мерки за овладяване на 
кървенето. Сериозната загуба на кръв може да бъде овладяна чрез заместване на обема, включително пълни червени 
кръвни клетки. Декстран не трябва да се използва. Когато е подходящо, прясно замразена плазма и/или криопреципитат 
може да се счита за обръщане на тенденцията към кървене.

Анафилаксия и други инфузионни реакции
Постмаркетинговите съобщения за реакции на свръхчувствителност включват анафилаксия (с редки 
съобщения за фатална анафилаксия), бронхоспазъм, оток на устата и уртикария (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: 
Алергични реакции). Има съобщения и за други инфузионни реакции, които включват едно или повече от 
следните: треска и/или втрисане/тръпки, хипоксия, цианоза, диспнея, тахикардия, хипотония, хипертония, 
ацидоза, болки в гърба, повръщане и гадене. Реакциите обикновено настъпват в рамките на един час след 
началото на инфузия на Kinlytic™. Пациентите, които проявяват реакции, трябва да бъдат внимателно 
наблюдавани и да се назначи подходяща терапия.

Инфузионните реакции обикновено отговарят на прекратяване на инфузията и/или прилагане на 
интравенозни антихистамини, кортикостероиди или адренергични средства.

Антипиретиците, които инхибират функцията на тромбоцитите (аспирин и други нестероидни противовъзпалителни 
средства), могат да увеличат риска от кървене и не трябва да се използват за лечение на треска.



Емболизация на холестерола
Рядко се съобщава за холестеролна емболия при пациенти, лекувани с всички видове тромболитични средства; истинската 
честота е неизвестна. Това сериозно състояние, което може да бъде смъртоносно, също е свързано с инвазивни съдови 
процедури (напр. сърдечна катетеризация, ангиография, съдова хирургия) и/или антикоагулантна терапия. Клиничните 
характеристики на холестеролната емболия могат да включват livedo reticularis, синдром на „пурпурния пръст на крака“, 
остра бъбречна недостатъчност, гангренозни цифри, хипертония, панкреатит, инфаркт на миокарда, мозъчен инфаркт, 
инфаркт на гръбначния мозък, оклузия на ретиналната артерия, инфаркт на червата и инфаркт на червата.

Източник на продукта и формулировка с албумин
Kinlytic™ е направен от човешки неонатални бъбречни клетки, отгледани в тъканна култура. Продуктите, направени от 
човешки източник, могат да съдържат инфекциозни агенти, като вируси, които могат да причинят заболяване. Рискът, че 
Kinlytic™ ще предаде инфекциозен агент, е намален чрез скрининг на донорите за предишно излагане на определени 
вируси, чрез тестване на донорите за наличието на определени настоящи вирусни инфекции, чрез тестване за определени 
вируси по време на производството и чрез инактивиране и/или премахване някои вируси по време на производството 
(вижте ОПИСАНИЕ). Въпреки тези мерки, Kinlytic™ може да носи риск от предаване на инфекциозни агенти, включително 
тези, които причиняват болестта на Кройцфелд-Якоб (CJD) или други заболявания, които все още не са известни или 
идентифицирани; по този начин рискът от предаване наинфекциозните агенти не могат да бъдат напълно елиминирани. 
Теоретичният риск от предаване на болестта на Кройцфелд-Якоб (CJD) се счита за изключително малък.

Този продукт е формулиран в 5% албумин, производно на човешка кръв. Въз основа на ефективен скрининг 
на донори и процеси на производство на продукти, албуминът носи изключително отдалечен риск за 
предаване на вирусни заболявания. Теоретичният риск от предаване на болестта на Кройцфелд-Якоб (CJD) 
също се счита за изключително малък. Никога не са установени случаи на предаване на вирусни заболявания 
или CJD за албумин.

Всички инфекции, за които лекарят смята, че вероятно са били предадени от този продукт, трябва да бъдат 
докладвани от лекаря или друг доставчик на здравни услуги на ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Общ
Kinlytic™ трябва да се използва в болници, където са налични препоръчаните техники за диагностика и 
наблюдение.

Клиничният отговор и жизнените показатели трябва да се наблюдават често по време и след инфузия на Kinlytic™. Не 
трябва да се измерва кръвното налягане в долните крайници, за да се избегне изместване на възможни дълбоки 
венозни тромби.

Лабораторни тестове

Преди да започнете тромболитична терапия, вземете хематокрит, брой тромбоцити и активирано частично 
тромбопластиново време (aPTT). Ако е приложен хепарин, той трябва да се преустанови и aPTT трябва да бъде по-
малко от два пъти нормалната контролна стойност преди започване на тромболитична терапия.

След интравенозна инфузия на Kinlytic™, преди (повторно) въвеждане на антикоагуланти, aPTT трябва да бъде по-малко от 
два пъти нормалната контролна стойност.

Резултатите от коагулационните тестове и измерванията на фибринолитичната активност не предсказват надеждно нито 

ефикасността, нито риска от кървене при пациенти, получаващи Kinlytic™.



Лекарствени взаимодействия

Антикоагуланти и средства, които променят функцията на тромбоцитите (като аспирин, други нестероидни 
противовъзпалителни средства, дипиридамол и инхибитори на GP IIb/IIIa) могат да увеличат риска от сериозно 
кървене.

Приложението на Kinlytic™ преди, по време или след тромболитични средства може да увеличи риска от 
сериозно кървене.

Тъй като едновременната употреба на Kinlytic™ със средства, които променят коагулацията, инхибират функцията на тромбоцитите 

или са тромболитични, може допълнително да увеличи потенциала за усложнения от кървене, се препоръчва внимателно 

проследяване на кървенето.

Взаимодействието на Kinlytic™ с други лекарства не е проучено и не е известно.

Канцерогенност
Няма достатъчно данни за дългосрочния потенциал за канцерогенност при животни или хора.

Бременност
Бременност Категория B:Проучвания за репродукция са проведени при мишки и плъхове при дози до 1000 пъти по-високи 
от дозата при хора и не са разкрили доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода, дължащо се на 
Kinlytic™. Няма обаче адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Тъй като проучванията за 
репродукция при животни не винаги са предсказващи човешкия отговор, това лекарство трябва да се използва по време на 
бременност само ако е абсолютно необходимо.

Кърмещи майки
Не е известно дали това лекарство се екскретира в кърмата. Тъй като много лекарства се 
екскретират в кърмата, трябва да се внимава, когато Kinlytic™ се прилага на кърмачка.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти не са установени.

Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на Kinlytic™ не включват достатъчен брой субекти на възраст 65 и повече години, за да се определи 
дали те реагират различно от по-младите субекти. Kinlytic™ трябва да се използва с повишено внимание при пациенти в 
напреднала възраст.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Най-сериозните нежелани реакции, съобщени при приложение на Kinlytic™, включват фатален кръвоизлив и 
анафилаксия (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Кървене
Кървенето е най-честата нежелана реакция, свързана с Kinlytic™ и може да бъде фатална (вижте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

При контролирани клинични проучвания, използващи 12-часова инфузия на урокиназа за лечение на белодробна 
емболия (UPET и USPET), 3,5,6 кървене, водещо до поне 5% намаление на хематокрита, е докладвано при 52 от 141 
пациенти, лекувани с урокиназа . Значителни събития на кървене, изискващи трансфузия на повече от 2 единици 
кръв, са наблюдавани по време на 14-дневния период на проучване при 3 от 141 пациенти, лекувани с урокинасет в 
тези проучвания. Възможно е да са настъпили множество събития на кървене при отделен пациент.



Повечето кървене се наблюдават в местата на външни разрези и съдова пункция, с по-малка честота в стомашно-
чревни, пикочо-поли, интракраниални, ретроперитонеални и интрамускулни места.

Източници на информация за нежеланите реакции
Има ограничени добре контролирани клинични проучвания, проведени с урокиназа. Нежеланите реакции, описани в 
следващите раздели, отразяват както клиничната употреба на Kinlytic™ в общата популация, така и ограничените данни от 
контролирано проучване. Тъй като постмаркетинговите съобщения за нежелани реакции са доброволни и популацията е с 
несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени честотата на реакцията или да се установи причинно-
следствена връзка с експозицията на лекарството.

Алергични реакции
Съобщавани са редки случаи на фатална анафилаксия (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). При контролирани клинични проучвания 
алергична реакция е съобщена при 1 от 141 пациенти (<1%).

Следните реакции от алергичен тип са наблюдавани при клинични изпитвания и/или постмаркетингов опит: 
бронхоспазъм, оток на устата, уртикария, кожен обрив и сърбеж (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Симптомите на инфузионна реакция включват хипоксия, цианоза, диспнея, тахикардия, хипотония, хипертония, 
ацидоза, треска и/или втрисане/тръпки, болки в гърба, повръщане и гадене (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Други нежелани реакции
Други нежелани събития, настъпващи при пациенти, получаващи терапия с Kinlytic™ в клинични проучвания, независимо 
от причинно-следствената връзка, включват инфаркт на миокарда, повтаряща се белодробна емболия, хемиплегия, инсулт, 
намален хематокрит, субстернална болка, тромбоцитопения и диафореза.

Допълнителни нежелани реакции, съобщени от постмаркетинговия опит, включват сърдечен арест, съдова 
емболизация (мозъчна и дистална), включително холестеролна емболия (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), мозъчен 
съдов инцидент, белодробен оток, реперфузионни камерни аритмии и гръдна болка. Причинно-следствена 
връзка не е установена.

Имуногенност
Имуногенността на Kinlytic™ не е проучвана.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Kinlytic™ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ИНТРАВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ.

Трябва да се започне лечение с Kinlytic™скоро след началото на белодробна емболия. Забавянето в започването на 
терапия може да намали потенциала за оптимална ефикасност (вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ).

Дозиране

Прилагайте Kinlytic™ само с програмируема инфузионна помпа. Променете 
скоростта на инфузия веднага след завършване на натоварващата доза.

• Натоварващата доза от 4400 международни единици на килограм Kinlytic™ се дава при скорост от 90 
mL на час за период от 10 минути.

• Това е последвано от непрекъсната инфузия от 4400 международни единици на килограм на час при 
скорост от 15 mL за 12 часа.

• Приложението на Kinlytic™ може да се повтори, ако е необходимо.



• Таблица за дозиране и подготовка за пациенти с тегло от 37 до 114 килограма (81 до 250 паунда) е предоставена 
като ръководство в раздела за подготовка, който следва по-долу. Ако пациентът е извън тези тегла, изчислете с 
информацията за дозиране, предоставена по-горе.

Подготовка
• Прилагайте Kinlytic™ само с програмируема инфузионна помпа. Променете скоростта на инфузия веднага 

след завършване на натоварващата доза на скоростта на поддържаща доза.
• Таблицата за приготвяне на дозата - белодробна емболия е ориентировъчен инструмент/помощ, 

предоставен за удобство на практикуващия и може да не е пълна за всеки пациент.
• Kinlytic™ не съдържа консерванти. Не разтваряйте до непосредствено преди употреба. Всяка 

неизползвана част от приготвения материал трябва да се изхвърли.
• Разтворете Kinlytic™ чрез асептично добавяне на 5 mL стерилна вода за инжекции, USP, без 

консерванти, към флакона.НЕ ИЗПОЛЗВАЙБактериостатична вода за инжекции, USP.
• След разтваряне лекарственият продукт ще съдържа 50 000 международни единици на милилитър.
• След разтваряне, проверете визуално всеки флакон с Kinlytic™ за промяна в цвета и за наличие на материал от 

частици. Разтворът трябва да е блед и сламен цвят; не трябва да се използват силно оцветени разтвори. Тънки 
полупрозрачни влакна понякога могат да се появят във флаконите с разтворен Kinlytic™, но не показват никакво 
намаляване на ефикасността на този продукт. За да сведете до минимум образуването на филаменти, избягвайте 
разклащането на флакона по време на разтваряне. Завъртете и наклонете флакона, за да подобрите 
разтварянето. Разтворът може да бъде окончателно филтриран, например през 0,45 микрона или по-малък 
целулозен мембранен филтър.

• Към този разтвор не трябва да се добавят други лекарства.
• Преди вливане, разредете разтворения Kinlytic™ с 0,9% инжекция на натриев хлорид, USP или 5% 

инжекция декстроза, USP.

Следната таблица за приготвяне на дозата - белодробна емболия може да се използва като помощно средство 
при подготовката на Kinlytic™ за приложение. За указания за администриране вижте следващия раздел.

Приготвяне на дозата - Белодробна емболия

За приложение използвайте само програмируема инфузионна помпа.

След десет минути променете първоначалната мощност на натоварваща доза на поддържаща доза.



администрация
• Kinlytic™ се прилага с помощта на програмируема инфузионна помпа. 

веднага след приключване на натоварващата доза.
• Натоварващата доза от сместа Kinlytic™ (4400 международни единици на килограм) трябва да се 

доставя със скорост от 90 mL на час за период от 10 минути.
• Това е последвано от непрекъсната инфузия от 4400 международни единици на килограм на час Kinlytic™ при 

скорост от 15 mL на час в продължение на 12 часа.
• Тъй като част от сместа Kinlytic™ ще остане в тръбата в края на цикъла на доставяне на инфузионна помпа, 

трябва да се извърши следната процедура за промиване, за да се гарантира, че се прилага общата доза 
Kinlytic™. Разтвор на 0,9% натриев хлорид за инжектиране, USP, или 5% декстроза за инжектиране, USP, 
приблизително равен по количество на обема на тръбата в инфузионния комплект, трябва да се прилага 
чрез помпата, за да се промие сместа Kinlytic™ от цялата дължина на комплекта за инфузия. Помпата 
трябва да бъде настроена да прилага разтвора за промиване с непрекъсната скорост от 15 mL на час.

• Никакви други лекарствени продукти/разтвори не могат да се прилагат в същата линия с Kinlytic™.

Променете скоростта на инфузия

Антикоагулация след прекратяване на лечението с Kinlytic™
След вливане на Kinlytic™ се препоръчва антикоагулантно лечение за предотвратяване на повтаряща се тромбоза. Не 
започвайте антикоагулация, докато aPTT не намалее допо-малко отдва пъти повеченормална контролна стойност. Ако се 
използва хепарин, не прилагайте натоварваща доза хепарин. Лечението трябва да бъде последвано от перорални 
антикоагуланти.

КАК СЕ ДОСТАВЯ
Kinlytic™ се доставя като стерилен лиофилизиран препарат (NDC 24430-1003-1). Всеки



Флаконът съдържа 250 000 международни единици урокиназна активност, 25 mg манитол, 250 mg 
албумин (човешки) и 50 mg натриев хлорид.
Охладете прах Kinlytic™ при 2° до 8°C (36° до 46°F) (виж USP).
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