
- - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม ------------------
• มีเลือดออกทีส่ําคัญ (4)
• แพ้ยาบิวาลริูดินหรือส่วนประกอบ (4)จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา ไฮไลทเ์หล่านี้ไมร่วมข้อมูล

ทั้งหมดที่จําเป็นต่อการใช้งานANGIOMAX RTUอย่าง
ปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ----------

• เหตุการณ์เลือดออก: บิวาลิรูดินเพิ่มความเสี่ยงต่อการตก
เลือด ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดลดลง
ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากหยุด (5.1, 6.1, 12.2)

• ความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจตีบ: 
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งรวมถึง
ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง ในการบําบัดด้วยรังสีแกมมา (5.2, 6.2)

ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็มสําหรับANGIOMAX RTU. การ
ฉีด ANGIOMAX RTU (บิวาลิรูดิน) สําหรับ
การใช้ทางหลอดเลือดดํา
การอนุมัติครั้งแรกของสหรัฐฯ: 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน --------------- 
ANGIOMAX RTU เป็นตัวยับยั้ง thrombin โดยตรงที่ระบุเพื่อใช้
เป็นสารกันเลือดแข็งในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจ 
(PCI) รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดตํ่าที่เกิดจากเฮปารินและภาวะ
เกล็ดเลือดตํ่าที่เกิดจากเฮปารินและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ ------------------ 

อาการไมพ่ึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือเลือดออก (3.7%) (6.1)

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่สงสัย โปรดติดต่อ 
MAIA Pharmaceuticals, Inc. ที่ 1-888-877-9064 หรือ 
FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - การให้ยาและการบริหาร ----------
• ปริมาณที่แนะนําคือขนาด 0.75 มก. / กก. ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา

ตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 1.75 มก. / กก. / ชม. ทันที
ตลอดระยะเวลาของขั้นตอน ห้านาทีหลังจากใหย้าลูกกลอน 
ประเมินเวลาเปิดใชง้านการแข็งตัวของเลือด (ACT) เพื่อ
พิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้ยาลูกกลอนเพิ่มเติม 0.3 มก./กก. 
หรือไม่ (2.1)

• พิจารณาขยายระยะเวลาของการฉีดภายหลังขั้นตอนการรักษา
ได้ถึง 4 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่มีระดับ MI ของส่วน ST (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ----------------- 
Heparin, warfarin, thrombolytics หรือ GPIs: เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการตกเลือดที่สําคัญเมื่อใชร้่วมกัน (7)

- - - - - - - - - - - - ใช้ในประชากรเฉพาะ ----------- ผู้ป่วยสูงอายุ: 
อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด (8.5) การด้อยค่าของไต: ลด
ปริมาณการแช่และตรวจสอบ ACT (2.2, 8.6)

- - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง ---------
การฉีด: 250 มก./50 มล. (5 มก./มล.) ในขวดเดียว พร้อมใช้. 
(3)
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ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ์ 1 ข้อบ่งชี้
และการใช้งาน
ANGIOMAX RTU ได้รับการระบุเพื่อใชเ้ป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการแทรกแซงหลอด
เลือดหัวใจ (PCI) รวมถึงผูป้่วยทีม่ีภาวะเกล็ดเลือดตํ่าทีเ่กิดจากเฮปารินและภาวะเกล็ดเลือดตํ่าที่เกิดจากเฮปาริน
และภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
2 ปริมาณและการบริหาร
2.1 ปริมาณที่แนะนํา
ปริมาณที่แนะนําของ ANGIOMAX RTU คือขนาดยาลูกกลอนทางหลอดเลือดดํา 0.75 มก./กก. ตามด้วยการให้
ยาบํารุงรักษา 1.75 มก./กก./ชม. ทันทตีลอดระยะเวลาของการรักษา ห้านาทหีลังจากให้ยาลูกกลอน ประเมินเวลา
เปิดใชง้านการแข็งตัวของเลือด (ACT) เพื่อพิจารณาว่าจําเป็นต้องใชย้าลูกกลอนเพิ่มเติม 0.3 มก./กก. หรือไม่

พิจารณาขยายระยะเวลาการให้ยาตาม PCI ที่ 1.75 มก./กก./ชม. นานถึง 4 ชั่วโมงหลังการรักษาในผู้
ป่วยทีม่ีระดับ MI (STEMI)
2.2 การปรับปริมาณในการด้อยค่าของไต ปริมาณ
ยาลูกกลอน:
ไม่จําเป็นต้องลดขนาดยาลูกกลอนสําหรับระดับของการด้อยค่าของไต การบํารุงรักษา 
Infusion:
ในผูป้่วยที่มีค่า creatinine clearance น้อยกว่า 30 มล./นาที (โดยสมการ Cockcroft Gault) ให้ลดอัตราการให้
ยาเป็น 1 มก./กก./ชม.

ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต ให้ลดอัตราการใหย้าเหลือ 0.25 มก./กก./ชม[ดกูารใช้งานในกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ (8.6), เภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].
2.3 คําแนะนําในการบริหาร การตรวจ
สอบตู้คอนเทนเนอร์
ควรตรวจดูผลิตภัณฑ์ยาทางสายตาด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสีก่อนนําไปใช้ เมื่อใดก็ตามที่
สารละลายและภาชนะอนุญาต
นําออกจากตู้เย็นใชท้ันที[ดูวิธีการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ (16.2)]. ทิ้งส่วนที่ไม่ไดใ้ช้

ความเข้ากันไดข้องยา
ไม่พบความไม่ลงรอยกันกับชุดการบริหาร
ห้ามใช้ยาตามรายการในตารางที่ 1ในเส้นเลือดดําเดียวกันกับ ANGIOMAX RTU
ตารางที่ 1. ยาที่ห้ามใช้ในหลอดเลือดดําเดียวกันกับ ANGIOMAX RTU

Alteplase

Amiodarone HCl

แอมโฟเทอริซิน บี

Chlorpromazine HCl

ไดอะซีแพม

โดบูทามีน

โปรคลอเพอราซีน เอดิซิเลต

รหัสอ้างอิง: 4467488



Reteplase

สเตรปโตไคเนส

Vancomycin HCl

3
การฉีด สารละลายใสถึงสีเหลือบเล็กน้อย ไม่มสีีถึงเหลือง ปราศจากเชื้อ:

รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

• ไบวาลิรูดิน 250 มก. ต่อ 50 มล. (5 มก./มล.) ในขวดขนาดเดียว พร้อมใช.้ แต่ละขวดมีไบวาลริูดิน 250 มก. เทียบ
เท่ากับบิวาลิรูดิน ไตรฟลูออโรอะซิเตตเฉลี่ย 275 มก.*

* ช่วงของบิวาลิรูดิน ไตรฟลูออโรอะซิเตตคือ 270 ถึง 280 มก. ตามช่วงขององค์ประกอบกรดไตรฟลูออโรอะซิ
ติก 1.7 ถึง 2.6 เทียบเท่า.
4 ข้อห้าม
ANGIOMAX RTU มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่ม:ี

• มีเลือดออกทีส่ําคัญ;
• ความรู้สึกไวต่อ ANGIOMAX RTU หรือส่วนประกอบ[ดอูาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)]. 5 คําเตือน
และข้อควรระวัง 5.1 เหตุการณ์เลือดออก

ไบวาลิรูดินเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.1)]. ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดของ 
Bivalirudin จะลดลงประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากหยุดยา[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.2)].
5.2 ความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันด้วยหลอดเลือดหัวใจตีบ
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน รวมถึงผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เกี่ยวข้องกับการใชไ้บวาลิรูดินในการ
รักษาด้วยรังสีแกมมา[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)].
6 อาการไม่พึงประสงค์
6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใตส้ภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บในการ
ทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่
สะท้อนถึงอัตราที่สังเกตได้ในทางปฏิบัติ

ในการทดลอง BAT 79 คนจาก 2161 คน (3.7%) ที่ได้รับ PCI ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรและ
สุ่มให้ได้รับยาไบวาลริูดินพบว่ามีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ เลือดออกในช่องท้อง เลือดออกทางช่องท้อง เลือดออก
ทางช่องท้อง โดยที่ฮีโมโกลบินลดลงมากกว่า 3 ก./เดซิลิตร หรือนําไปสู่ การถ่ายเลือดมากกว่า 2 หน่วย

การสร้างภูมิคุ้มกัน/การสัมผัสซํ้า
เช่นเดียวกับโปรตีนบําบัดทั้งหมด มศีักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกัน การตรวจหาการสร้างแอนติบอดขีึ้นอยู่กับความ
ไวและความจําเพาะของการทดสอบอย่างมาก นอกจากนี้ อุบัตกิารณ์เชิงบวกทีส่ังเกตพบของแอนติบอดี (รวมถึง
การทําใหเ้ป็นกลางของแอนติบอดี) ในการสอบวิเคราะห์อาจไดร้ับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการ
ทดสอบ การจัดการตัวอย่าง ช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่าง ยาที่ใช้ร่วม และโรคพื้นเดิม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การ
เปรียบเทียบอุบัติการณข์องแอนติบอดีกับไบวาลริูดินในการศึกษาทีอ่ธิบายไว้ด้านล่างกับอุบัติการณข์องแอนติบอดี
ในการศึกษาอื่นหรือกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทําใหเ้ข้าใจผิด

ในในหลอดทดลองจากการศึกษา บิวาลิรูดินไม่มีการตอบสนองการรวมตัวของเกล็ดเลือดต่อซีรั่มจากผู้ป่วยที่
มีประวัติของ HIT/HITTS

รหัสอ้างอิง: 4467488



ในบรรดา 494 คนทีไ่ด้รับยาไบวาลิรูดินในการทดลองทางคลินิกและได้รับการทดสอบหาแอนติบอดี มี 2 คนทีไ่ด้รับ
การทดสอบแอนติบอดีไบวาลิรูดินทีเ่ป็นบวกในทันที ไม่มีผู้ป่วยรายใดแสดงหลักฐานทางคลินิกของอาการแพห้รือปฏิ
กิริยาอะนาไฟแล็กติก และไม่ได้ทําการทดสอบซํ้า ผู้ป่วยอีกเก้ารายที่ได้รับการทดสอบในเชิงบวกครั้งแรกมีผลลบต่อ
การทดสอบซํ้า
6.2 ประสบการณ์หลังการขาย
เนื่องจากมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังการขายโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้
เสมอไปที่จะประมาณความถี่ของอาการเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับยา

มีการระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้นระหว่างการใช้ bivalirudin หลังการอนุมัติ: เลือดออกร้ายแรง; ภูมิไวเกิน
และปฏิกิริยาการแพร้วมถึงรายงานการเกิด anaphylaxis; ขาดผลต้านการแข็งตัวของเลือด; การเกิดลิ่มเลือดอุด
ตันระหว่างการทํา PCI ทีม่ีและไม่มีการฝังแร่ในหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งรายงานผลการเสียชีวิต เลือดออกในปอด; 
บีบหัวใจ; และ INR เพิ่มขึ้น
7 ปฏิกิริยาระหว่างยา
ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับ PCI การให้ bivalirudin ร่วมกับ heparin, warfarin, 
thrombolytics หรือ GPI ร่วมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณเ์ลือดออกที่สําคัญเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่
ไม่ได้รับยาร่วมกันเหล่านี้
8 ใช้ในประชากรเฉพาะ 8.1 การตั้งครรภ์

สรุปความเสี่ยง
ไม่มีข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการใชบ้ิวาลิรูดินในสตรีตั้งครรภ์เพื่อแจ้งความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับยาของผลการพัฒนาที่
ไม่พึงประสงค์ การศึกษาการสืบพันธุ์ในหนแูละกระต่ายทีฉ่ีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC) ปริมาณสูงถึง 1.6 เท่าและ 3.2 เท่า
ของขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน (MRHD) ตามพื้นทีผ่ิวกาย (BSA) ตามลําดับ ไม่พบหลักฐานอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์
การตั้งครรภท์ั้งหมดมีความเสี่ยงเบื้องหลังความพิการแต่กําเนิด การสูญเสียหรือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ไม่ทราบ
ความเสี่ยงเบื้องหลังของการเกิดข้อบกพร่องที่สําคัญและการแท้งบุตรสําหรับประชากรที่ระบุ ในประชากรทั่วไปของ
สหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงเบื้องหลังโดยประมาณของความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญและการแท้งบุตรในการตั้งครรภ์ทีไ่ด้
รับการยอมรับทางคลินิกคือ 2 ถึง 4% และ 15 ถึง 20% ตามลําดับ

ข้อมูล

ข้อมูลสัตว์
มีการศึกษาการเจริญพันธุ์ในหนทูีฉ่ีดเข้าใต้ผิวหนังถึง 150 มก./กก./วัน (1.6 เท่าของขนาดยาสูงสุดทีแ่นะนํา
สําหรับมนุษย์ตามพื้นทีผ่ิวกาย) และกระต่ายในขนาดฉีดเข้าใต้ผิวหนังสูงถึง 150 มก./กก./วัน (3.2 เท่าของ 
ปริมาณสูงสุดที่แนะนําสําหรับคนโดยพิจารณาจากพื้นทีผ่ิวกาย) การศึกษาเหล่านีไ้มพ่บว่ามีอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ทีเ่กิดจากบวิาลิรูดิน
ฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง 500 มก./กก./วัน ขนาดครอกและตัวอ่อนที่มีชีวิตในหนแูรทลดลง นอกจากนีย้ังระบถุึงความผันแปรของโครง
กระดูกของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเกิดจากความเป็นพิษของมารดาทีส่ังเกตได้ในปริมาณที่สูง

8.2 การให้นม
สรุปความเสี่ยง
ไม่ทราบว่าบิวาลิรูดินมีอยู่ในนมของมนุษยห์รือไม่ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลของบิวาลิรูดินต่อเด็กทีก่ินนมแม่หรือ
ต่อการผลิตนํ้านม
8.4 การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ bivalirudin ในผู้ป่วยเด็กยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น
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8.5 การใช้ผูสู้งอายุ
ในการศึกษาผูป้่วยทีไ่ด้รับ PCI นั้น 44% มีอายุ ≥65 ปี และ 12% ของผู้ป่วยมีอายุ ≥75 ปี ผู้ป่วยสูงอายุมี
เหตุการณ์เลือดออกมากกว่าผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่า
8.6 การด้อยค่าของไต
การศึกษาการจําหน่ายไบวาลริูดินในผู้ป่วย PTCA ที่มีความบกพร่องทางไตเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง การกวาด
ล้างของ bivalirudin ลดลงประมาณ 21% ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตในระดับปานกลางและรุนแรง และลด
ลงประมาณ 70% ในผู้ป่วยทีต่้องฟอกไต[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]. อาจจําเป็นต้องลดขนาดยาในการฉีดของ 
ANGIOMAX RTU และตรวจสอบสถานะการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไต[ดูการให้ยาและการ
บริหาร (2.2)].
10 เกินขนาด
มีรายงานกรณีที่ใหย้าเกินขนาดถึง 10 เท่าของขนาดยาลูกกลอนที่แนะนําหรือขนาดยาต่อเนื่องของยาไบวาลริูดินได้
รับการรายงานในการทดลองทางคลินิกและในรายงานหลังการขาย ยาเกินขนาดทีร่ายงานจํานวนหนึ่งเกิดจากความ
ล้มเหลวในการปรับขนาดยา bivalirudin ที่ฉีดในผู้ทีม่ีความผิดปกตขิองไตรวมถึงผู้ทีไ่ดร้ับการฟอกไต[ดกูารให้ยา
และการบริหาร (2.2)]. มีรายงานการตกเลือดเช่นเดียวกับการเสียชีวิตเนื่องจากการตกเลือดในรายงานบางฉบับ
ของการใช้ยาเกินขนาด ในกรณทีีส่งสัยว่าใหย้าเกินขนาด ให้หยุดยาบิวาลริูดินทันทแีละติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
เพื่อดูว่ามีเลือดออกหรือไม่ ไม่มียาแก้พิษทีเ่ป็นทีรู่้จักสําหรับบวิาลิรูดิน ไบวาลิรูดินสามารถฟอกเลือดได[้ดูเภสัชวิทยา
คลินิก (12.3)].
11 คําอธิบาย
ANGIOMAX RTU ประกอบด้วย bivalirudin trifluoroacetate ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง thrombin โดยตรงที่เฉพาะ
เจาะจงและย้อนกลับได้ Bivalirudin trifluoroacetate เป็นเกลือเปปไทดก์รดอะมิโนสังเคราะห์ 20 ชนิดทีม่ีชื่อทาง
เคมีของ กลูตามิล-L-α-กลูตามิล-L-ไอโซลูซิล-L-โพรลิล-L-α กลูตามิล-L-α-กลตูามิล-L-ไทโรซิล-L-ลิวซีน ไตรฟลอูอโร
อะซเีตต แต่ละโมเลกุลของบิวาลิรูดิน ไตรฟลูออโรอะซิเตตประกอบด้วยกรดไตรฟลอูอโรอะซติิก 1.7 ถึง 2.6 เทียบเท่า 
สูตรโมเลกุลของเบสอิสระไบวาลริูดินคือ C98ชม138นู2๋4อู๋33และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 2180.32 ดาลตัน (เปปไทด์ฐาน
ปราศจากนํ้า) สูตรโครงสร้างของฐานปลอดสารไบวาลริูดินคือ
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รูปที่ 1: สูตรโครงสร้างของบิวาลริูดิน

ANGIOMAX RTU ถูกจัดให้เป็นสารละลายที่ปราศจากเชื้อในตู้เย็น พร้อมใช้งาน บรรจใุนขวดขนาดเดียวขนาด 50 
มล. ANGIOMAX RTU แต่ละมิลลิลิตรประกอบด้วยไบวาลริูดิน 5 มก. (ในรูปของเกลือไตรฟลอูอโรอะซิเตต)*, โซ
เดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต 0.8 มก., โพลิเอทิลีนไกลคอล 400 มก. 100 มก. และนํ้าสําหรับฉีด

pH ของ ANGIOMAX RTU อาจไดร้ับการปรับด้วยโซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละ/หรือกรดอะซติิกนํ้าแข็งเป็น 5.0 ถึง 
5.5 สารละลายนี้มไีว้สําหรับการให้ทางหลอดเลือดดําทีอุ่ณหภูมิห้อง (20ºC ถึง 25°C/68ºF ถึง 77°F)

* ช่วงของบิวาลิรดูิน ไตรฟลอูอโรอะซิเตตคือ 5.4 ถึง 5.6 มก. ตามช่วงขององคป์ระกอบกรดไตรฟลอูอโรอะซิ
ติก 1.7 ถึง 2.6 เทียบเท่า
12 เภสัชวิทยาคลินิก 12.1 กลไกการออก
ฤทธิ์
ไบวาลิรูดินยับยั้ง thrombin โดยตรงโดยผูกมัดทั้งกับไซต์ตัวเร่งปฏิกิริยาและกับ exosite ที่จับกับแอนไอออนของ 
thrombin ที่ไหลเวียนและจับเป็นก้อน Thrombin เป็นซรีีนโปรตีเอสทีม่ีบทบาทสําคัญในกระบวนการสร้างลิ่มเลือด 
โดยทําหน้าที่แยกไฟบริโนเจนให้เป็นโมโนเมอร์ของไฟบรินและกระตุ้นแฟคเตอร์ XIII กับแฟคเตอร์ XIIIa ทําให้ไฟบริน
สามารถพัฒนาเฟรมเวิร์กทีม่กีารเชื่อมโยงข้ามโควาเลนต์ซึ่งทําใหล้ิ่มเลือดเสถียร ทรอมบินยังกระตุ้นปัจจัย V และ VIII 
ส่งเสริมการสร้างทรอมบินเพิ่มเติม และกระตุ้นเกล็ดเลือด กระตุ้นการรวมกลุ่มและการปล่อยเม็ด การเชื่อมโยงของ 
bivalirudin กับ thrombin นั้นสามารถย้อนกลับได้เนื่องจาก thrombin จะแยกพันธะ bivalirudin-Arg3-Pro4 
ออกอย่างช้าๆ ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของฟังก์ชันไซต์ที่ทํางานอยู่ของ thrombin

12.2 เภสัชพลศาสตร์
ในอาสาสมัครและผูป้่วยที่มสีุขภาพดี (ที่มีการอุดตันของหลอดเลือด≥70% ทีไ่ดร้ับ PTCA ตามปกติ) บิวาลริูดินแสดง
ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดที่ขึ้นกับขนาดยาและความเข้มข้นดังที่เห็นไดจ้ากการยืดอายุของ ACT, aPTT, PT และ 
TT การใหย้า bivalirudin ทางหลอดเลือดดําทําให้เกิดฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดในทันที เวลาการแข็งตัวของ
เลือดจะกลับสู่การตรวจวัดพื้นฐานประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากการหยุดให้ยาไบวาลิรูดิน บวิาลิรูดินยังเพิ่ม INR อีก
ด้วย
ในผู้ป่วย 291 รายทีม่ีการอุดตันของหลอดเลือด≥70% ทีไ่ด้รับ PTCA ตามปกติ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ขนาดยาบิวาลิรูดินกับสัดส่วนของผู้ป่วยทีไ่ด้ค่า ACT 300 วินาทีหรือ 350 วินาที ในขนาดยาไบวาลิรูดิน 1 มก./กก. ให้
ยาลูกกลอนทางหลอดเลือดดํา บวก 2.5 มก./กก./ชม. ให้ทางหลอดเลือดดํา (1.4
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สูงกว่าขนาดยาที่ไดร้ับอนุมัติ 1.75 มก./กก./ชม.) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตามด้วย 0.2 มก./กก./ชม. ผู้ป่วยทุกรายมี
ค่า ACT สูงสุดที่มากกว่า 300 วินาที
12.3 เภสัชจลนศาสตร์
ไบวาลิรูดินจัดแสดงเภสัชจลนศาสตร์เชิงเส้นภายหลังการให้ทางหลอดเลือดดําแก่ผู้ป่วยที่ไดร้ับ PTCA ในผู้ป่วยเหล่า
นี้ ความเข้มข้นของไบวาลิรูดินในสภาวะคงตัวเฉลี่ยที่ 12.3 ± 1.7 ไมโครกรัม/มล. ทําได้หลังจากฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 1 
มก./กก. และ 2.5 มก./กก./ชม. ทางหลอดเลือดดํา 4 ชั่วโมง
การกระจาย
ไบวาลิรูดินไม่จับกับโปรตีนในพลาสมา (ยกเว้นทรอมบิน) หรือเซลลเ์ม็ดเลือดแดง การกําจัด

ไบวาลิรูดินมีครึ่งชีวิต 25 นาทีในผู้ป่วย PTCA ทีม่ีการทํางานของไตตามปกติ การกวาดล้างร่างกายโดยรวมของ
บิวาลิรูดินในผู้ป่วย PTCA ทีม่กีารทํางานของไตปกติคือ 3.4 มล./นาท/ีกก.
เมแทบอลิซึม
ไบวาลิรูดินถูกเผาผลาญโดยความแตกแยกของโปรตีน
การขับถ่าย
ไบวาลิรุดินผ่านการกรองของไต การหลั่งของท่อและการดูดซึมซํ้าของท่อก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับถ่าย
ของไบวาลิรูดินเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ทราบขอบเขตก็ตาม
ประชากรเฉพาะ
ผู้ป่วยไตเสื่อม
การกวาดล้างร่างกายทั้งหมดมคีวามคล้ายคลึงกันสําหรับผู้ป่วย PTCA ที่มีการทํางานของไตตามปกติและมคีวาม
บกพร่องทางไตเล็กน้อย การกวาดล้างลดลง 21% ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตในระดับปานกลางและรุนแรงโดย
มีเวลาครึ่งชีวิต 34 และ 57 นาทีตามลําดับ ในผู้ป่วยทีฟ่อกไต การกวาดล้างลดลง 70% โดยมีครึ่งชีวิต 3.5 ชั่วโมง ไบ
วาลิรูดินประมาณ 25% ถูกล้างโดยการฟอกไต
13 พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ไม่มีการศึกษาระยะยาวในสัตวเ์พื่อประเมินศักยภาพในการก่อมะเร็งของบวิาลริูดิน บิวาลิรดูินไม่แสดงศักยภาพของยีน
เป็นพิษในในหลอดทดลองการทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับของเซลล์แบคทีเรีย (Ames test), theในหลอด
ทดลองการทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส่งต่อเซลลร์ังไข่ของหนแูฮมสเตอร์จีน (CHO/HGPRT), theในหลอดทดลอง
การทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมลิมโฟไซต์ของมนุษย์ theในหลอดทดลองการทดสอบการสังเคราะห์ DNA 
ที่ไม่ได้กําหนดไว้ของหนูในหนู (UDS) และในหลอดทดลองการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนู ภาวะเจริญพันธุ์และ
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในหนูทดลองไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บวิาลริูดินขนาด 150 มก./กก./วัน ประมาณ 1.6 เท่า
ของขนาดยาบนพื้นฐานพื้นที่ผิวกาย (มก./มก.)2) ของคน 50 กก. โดยให้ขนาดยาสูงสุดที่แนะนําคือ 15 มก./กก./วัน

14 การศึกษาทางคลินิก
การทดลองขยายหลอดเลือดด้วยไบวาลิรูดิน (BAT)

ในการศึกษา BAT ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรที่ได้รับ PCI ได้รับการสุ่มตัวอย่าง 1:1 ถึง 1 มก./กก. 
bolus ของไบวาลิรูดิน และจากนั้น 2.5 มก./กก./ชม. เป็นเวลาสี่ชั่วโมง และจากนั้น 0.2 มก./กก./ชม. เป็นเวลา 14 ถึง 
20 ชั่วโมง หรือ ถึง 175 IU/กก. ของเฮปารินตามด้วยการฉีด 15 IU/กก./ชม. 18 ถึง 24 ชั่วโมง สามารถใช้เฮปาริน
เพิ่มเติมแต่ไม่ใชไ่บวาลิรูดินสําหรับ ACT น้อยกว่า 350 วินาที การศึกษาได้รับการออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เหนือกว่าของไบวาลิรูดินต่อเฮปารินในการเกิดสิ่งต่อไปนี้ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลนานถึงเจ็ดวันของการเสีย
ชีวิต, MI, การปิดอย่างกะทันหันของหลอดเลือดที่ขยายออก หรือการเสื่อมสภาพทางคลินิกที่ต้องใช้การ 
revascularization หรือตําแหน่งของปั๊มบอลลูนเอออร์ตา .

อาสาสมัคร 4312 คนมีอายุระหว่าง 29 ถึง 90 ปี (ค่ามัธยฐาน 63) ปี 68% เป็นชายและ 91% เป็น
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คนผิวขาว นํ้าหนักมัธยฐานคือ 80 กก. (39 ถึง 120 กก.) ผู้ป่วย 741 คน (17%) มีอาการเจ็บหน้าอก
หลัง MI ผู้ป่วยร้อยละ 23 ได้รับการรักษาด้วยเฮปารินภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการสุ่มตัวอย่าง

การศึกษาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าไบวาลริูดินมปีระสิทธิภาพเหนือกว่าเฮปารินในทางสถิติในการลดความเสี่ยงของการเสีย
ชีวิต, MI, การปิดอย่างกะทันหันของหลอดเลือดทีข่ยายออก หรือการเสื่อมสภาพทางคลินิกที่ต้องใชก้าร 
revascularization หรือการวางปั๊มบอลลูนเอออร์ตา แต่เหตุการณ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันใน ทั้งกลุ่มการรักษา 
ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 2.

ตารางที่ 2: อุบัติการณ์ของจุดยุตใินโรงพยาบาลในการทดลอง BAT
บิวาลริุดิน (n=2161) เฮปาริน (n=2151)ปลายทาง

ปลายทางหลัก† 7.9% 9.3%
ความตาย, MI, การทําหลอดเลือดใหม่ 6.2% 7.9%
ความตาย 0.2% 0.2%
MI 3.3% 4.2%

†การรวมกันของการเสียชีวิตหรือ MI หรือการเสื่อมสภาพทางคลินิกของต้นกําเนิดของหัวใจทีจ่ําเป็นต้องมีการ revascularization หรือตําแหน่งของปั๊มบอลลูนเอ
ออร์ตาหรือหลักฐาน angiographic ของการปิดหลอดเลือดอย่างกะทันหัน

การทดลองใช้ AT-BAT (NCT# 00043940)

นี่เป็นการศึกษาแบบ open-label แบบแขนเดียว โดย 51 คนที่มีภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (HIT) ที่เกิดจากเฮปารินหรือ
เฮปารินทําให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดตํ่าและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (HITTS) ทีไ่ดร้ับ PCI ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไดร้ับ ACT ที่
เพียงพอในขณะที่เปิดใชง้านอุปกรณ์และไม่มีรายงานการตกเลือดทีส่ําคัญ ผู้ป่วยสองรายพัฒนาภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

16 มีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการอย่างไร 16.1 มีการจัดหา
อย่างไร
ANGIOMAX RTU มีใหใ้นรูปแบบขวดโหลแก้วขนาดเดียวขนาด 250 มก./50 มล. (5 มก./มล.) แบบขวดเดียวขนาด 
250 มก./50 มล. (5 มก./มล.) ขวดยาเดี่ยวมดีังต่อไปนี้:

• NDC 70511-141-50: กล่องบรรจุขวดเดียวขนาด 1 ANGIOMAX RTU
• NDC 70511-141-84: กล่องบรรจุ 10 ANGIOMAX RTU single-dose vials

แต่ละขวดประกอบด้วยบิวาลิรูดิน 250 มก. (เทียบเท่ากับบิวาลริูดิน ไตรฟลอูอโรอะซเิตตเฉลี่ย 275 
มก.*)
* ช่วงของบิวาลิรดูิน ไตรฟลอูอโรอะซเิตตคือ 270 ถึง 280 มก. ตามช่วงขององคป์ระกอบกรดไตรฟลอูอโรอะซิ
ติก 1.7 ถึง 2.6 เทียบเท่า
16.2 ที่เก็บข้อมูล

เก็บขวด ANGIOMAX RTU ไว้ในตู้เย็นระหว่าง 2 °ถึง 8 ° C (36 °ถึง 46 ° F) อนุญาตให้ทัศนศึกษาไดถ้ึง 
20° ถึง 25°C (68 ถึง 77°F)[ดูการใหย้าและการบริหาร (2.3)]. หลีกเลี่ยงความร้อนส่วนเกิน 17 ข้อมูลการ
ให้คําปรึกษาผูป้่วย
แนะนําให้ผูป้่วยสังเกตอาการเลือดออกหรือรอยฟกชํ้าอย่างระมัดระวัง และรายงานสิ่งเหล่านีต้่อผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์เมื่อเกิดขึ้น

ผลิตขึ้นเพื่อ
MAIA Pharmaceuticals, Inc.
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