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פרמקודינמיקה

hydrochloride  אנטגוניסט הואAVP  ל ננומולרית זיקה עם כפולV- אנושי

Conivaptan1ואV-2ה רמת. במבחנה קולטנים AVP-היא הדם במחזור בדם 

 מוגברת כלל ובדרך, והאלקטרוליטים המים מאזן לוויסות קריטית

V2 באמצעות מתווך-AVP ה אפקט. והיפרוולמית אובולמית בהיפונתרמיה

 של הקודקוד בקרום אקוופורין לתעלות תפקודי באופן המקושרים, קולטנים

 אוסמולאליות על לשמור עוזרים אלה קולטנים. הכליה של האיסוף צינורות

 קוניוופטן של השולטת הפרמקודינמית ההשפעה. הנורמלי בטווח פלזמה

AVP  של אנטגוניזם2שלו-V ה דרך היא בהיפונתרמיה בטיפול הידרוכלוריד

 מים הפרשת או, לאקוורזיס הגורמת השפעה, הכליה איסוף בצינורות

 כוללות הידרוכלוריד קוניוופטן של הפרמקודינמיות ההשפעות. חופשיים

 בדרך המלווה[EWC])  יעיל מים פינוי כלומר( מוגברת חופשיים מים הפרשת

 באוסמולליות וירידה מוגברת שתן תפוקת, מוגבר נטו נוזלים באובדן כלל

 שקוניוופטן הראו חיים בבעלי היפונתרמיה של במודלים מחקרים. השתן

 להיפונתרמיה הקשורים פיזיים סימנים של התרחשותם את מנע הידרוכלוריד

.הולם לא אנטי-דיורטי הורמון הפרשת של תסמונת עם בחולדות

פרמקוקינטיקה

 באוכלוסיות, בריאים בנבדקים אופיינהconivaptan  של הפרמקוקינטיקה

. ורידי תוך והן פומי מינון משטרי לאחר ובמטופלים מיוחדות

 עד ליום ג"מ(40  ורידי תוך עירוי לאחרconivaptan  של הפרמקוקינטיקה

 של שהעיכוב ונראה, ליניאריות אינן הפה דרך ומתן) ליום ג"מ80

conivaptanלאי-לינאריות העיקרי הגורם הוא שלו החומרים חילוף של .

(94%  גבוההconivaptan  של פרמקוקינטיקה של הנבדקים בין השונות

-CL).ב חיים קורות
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 בנבדקים אופיינה שלו המטבוליטים ושלconivaptan  של הפרמקוקינטיקה

 ג"מ20  של טעינה במינוןhydrochloride conivaptan  שקיבלו בריאים גברים

. ימים3  למשך ליום ג"מ40  של רציף עירוי ואחריו) דקות30  במשך מוזלף(

 מנת בסוף והתרחשmL ng/619  היהconivaptan  עבורמקסימוםC ממוצע

 מינון תחילת לאחר שעות12  בערך למינימום הגיעו הפלזמה ריכוזי. הטעינה

mL/188  של ממוצע לריכוז העירוי במהלך בהדרגה עלו מכן ולאחר, ההעמסה

ngעירוי לאחר סופנית סילוק של הממוצעת החיים מחצית. העירוי בסיום 

conivaptanשעה/ליטר15.2  היה הממוצע והפינוי, שעות5.0  הייתה.

 בחולי אופיינה קוניוופטן של הפרמקוקינטיקה, פתוח ויעילות בטיחות במחקר

 קוניוופטן שקיבלו) שנים51-89  גילאי( אובולמית או היפר-וולמית היפונתרמיה

 מכן ולאחר) דקות30  במשך מוזלף( ג"מ20  של העמסה כמנת הידרוכלוריד

-conivaptan ה ריכוזי. ימים4  למשך ליום ג"מ40  או20  של מתמשך עירוי

medianplasmaבטבלה מסוכמים פרמקוקינטיים ופרמטרים1  באיור מוצגים 

.1

 ג"מ20  של טעינה מינון לאחר פלזמה ריכוז חציוני זמן פרופילי1.  איור

 למשך) סגור מעגל( ליום ג"מ40  או) פתוח מעגל( ליום ג"מ20  של ועירוי

ימים4
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1. שולחן

087-  מחקר( ימים4  למשך ליום ג"מ40  או ליום ג"מ-20 ו דקות30  של עירוי

-080(CL

עבור ג"מ20  של טעינה מינון לאחר פרמקוקינטיים פרמטרים

conivaptanIVּפרָמָטֶרֶ
ליום ג"מ20

conivaptanIV
ליום ג"מ40

 הטעינה מינון בסוףConivaptan  ריכוז
/ml) ,ngשעות-0.5 ב(

נ
)טווח( חציון

12
575.8(144.5-764.3)

14
781.1(194.5-1373.5)

(ml/ העירוי בסוףConivaptan  ריכוז
,ngשעות-96 ב(

נ
)טווח( חציון

9
107.9(14.7-588.8)

11
227.5(4.5-1454.1)

) שעה( חיסול של חיים מחצית זמן
N

)טווח( חציון
12
6.7(3.6-16.9)

14
8.6(4.7-25.6)

)שעה/ליטר( מרווח
נ

)טווח( חציון
12

10.1(2.0-37.6)
14
9.5(1.5-42.5)

הפצה

 בטווח-99% ב קשור כשהוא, אנושיים פלזמה לחלבוני נרחב באופן קשור.

Conivaptan ל"מ/ננוגרם1000  עד-10 כ של הריכוזים

והפרשה חומרים חילוף
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-Vב המטבוליטים של הפרמקולוגית הפעילות. מטבוליטים ארבעה זוהו

conivaptan. של החומרים חילוף על האחראי היחיד  P450כאיזוזים זוהה 

 של מזה-50-100% ו-3-50% כ בין נעו הקולטניםV-2ואCYP3A41 הציטוכרום

,conivaptanתוך מתן לאחר המטבוליטים של המשולבת החשיפה. בהתאמה 

 שתרומתם ומכאןconivaptan,  של מזו-7% כ היאconivaptan  של ורידי

.מינימלית היאconivaptan  של הקלינית להשפעה

hydrochloride  של) ג"מ(20  פומי או) ג"מ(10  ורידי תוך מתן לאחר

conivaptanבצואה הופרש מהמינון-83% כ, מסה איזון של במחקר 

24  במהלך. איסוף ימי מספר במשך בשתן-12% ו כוללת כרדיואקטיביות

 בשתן הופרש ורידי תוך מהמינון-1% כ, המינון לאחר הראשונות השעות

.שלם כקוניוופטן

מיוחדות אוכלוסיות

כבד ספיקת

 על) פורטלי דם לחץ יתר או שחמת, מיימת כולל( בכבד פגיעה של ההשפעה

, זאת עם. שיטתי באופן הוערכה לא ורידי תוך מתן לאחר קוניוופטן סילוק

 ממוצעת עלייה עד( פומיconivaptan  מתן לאחר מוגברת מערכתית חשיפה

. בינונית בכבד ופגיעה יציבה שחמת עם בחולים נראתה2.8)  פי של

VAPRISOLל יותר גבוהה לחשיפה הביא ורידי תוך conivaptan-ל בהשוואה

conivaptan-לנקוט יש. הכבד בתפקוד פגיעה ללא מחקר בנבדקי, הפה דרך 

.לקוי כבד תפקוד עם לחוליםVAPRISOL  מתן בעת זהירות

כליות ליקוי

 לא ורידי תוך מתן לאחר קוניוופטן סילוק על בכליות פגיעה של ההשפעה

 עד היה קוניוופטן עבור-AUC ה, פומי קוניוופטן מתן לאחר, זאת עם. הוערכה

80%
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 בהשוואה) m)/1.73/min mL 60 >CLcr2  כליות ליקוי עם בחולים יותר גבוה

 גבוהה לחשיפה הביא ורידי תוךVAPRISOL . תקין כליות תפקוד עם לאלה

 ללא מחקר בנבדקי, הפה דרך-conivaptan ל בהשוואה-conivaptan ל יותר

 עם לחוליםVAPRISOL  מתן בעת זהירות לנקוט יש. הכליות בתפקוד הפרעה

.לקוי כליות תפקוד

גריאטריים חולים

), ג"מ60  או30 (15,  הידרוכלוריד קוניוופטן של אחת פומית מנה לאחר

) שנים90  עד(65  וגברים קשישים מתנדבים בקרב(AUC)  לתרופות חשיפה

 ו15  עבור דומה הייתה צעירים גברים בנבדקים שנראתה לזו בהשוואה

.ג"מ60  של במינון2  פי כמעט עלו אך ג"מ30  של מינונים

conivaptan,  של והיעילות הבטיחות להערכת פתוחה תווית עם במחקר

 גילאי( אובולמית היפונתרמיה או גריאטריים היפר-וולמיה חולי של תת-קבוצה

(N=11)  ליום ג"מ20  ואחריו ג"מ20  של ורידי תוך טעינה מינון קיבלו67-89)

 החציוני הריכוז. ימים4  למשך(N=12)  ליום ג"מ40  של ורידי תוך עירוי או

628  היה הטעינה מינון עירוי בסיום אלה בחוליםconivaptan  של בפלזמה

 הרציף העירוי בתוםconivaptan  של בפלזמה החציוני הריכוז. ל"מ/ננוגרם

 ג"מ-40 ו ליום ג"מ20  משטרי עבור ל"מ/ננוגרם-258 ו117  היה ימים4  של

.בהתאמה, ליום

ילדים חולי

.נחקרה לא ילדים בחוליםconivaptan  של הפרמקוקינטיקה

תרופתיות בין אינטראקציות

)תרופתיות אינטראקציות: זהירות ואמצעי נגד התוויות ראה(

CYP3A4

 על, חזקconivaptan  אוראלי של משותף ניהול. הוערכה לא ורידי תוך

 של ההשפעה ,ketoconazole מעכבCYP3A4  של הפרמקוקינטיקה

CYP3A4.של רגיש מצע הוא Conivaptan
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ו4  פי של לעלייה הביאו ג"מCmax- ובAUC- של ,conivaptan בהתאמה.

hydrochlorideconivaptan 10  עם ג"מketoconazole 200  ב-11

 הביא ביום פעמיים ג"מ40  אוראליAUC- אמלודיפין של החיים מחצית ובזמן.

 תוךAUC- סימבסטטין שלhydrochloride. Conivaptan  ב2  פי לעלייה

hydrochloride. Conivaptan  ב3  פי של לעלייה הביא ליום ג"מ30  ורידי

 או ורידי תוך ג"מ1  עבור לערך-3 ו2  פי הממוצעים ,midazolam בהתאמה

 ה ערכי את העלה ליום ג"מ40  ורידי תוךAUC- של פומי ג"מ2

hydrochloride. Conivaptanואמלודיפין  midazolam, simvastatinעם 

conivaptanשל משותף מתן עם הוערכה  CYP3A4של הפרמקוקינטיקה על 

Conivaptan של חזק מעכב הוא.CYP3A4  של ההשפעהconivaptan  מצעי

דיגוקסין

 עםglycoprotein ,P- מצע, דיגוקסין של ג"מ0.5  של מינון של משותף מתן

hydrochloride conivaptanשל לירידה הביא ביום פעמיים ג"מ40  פומי 

digoxin,  של-AUC וCmax  בערכי-43% ו79%  של ולעלייה בפינוי30%

.בהתאמה

וורפרין

 או הפרמקוקינטיקה על ורידי תוךconivaptan  של ההשפעה

 הפוטנציאלית האינטראקציה. הוערכה לא וורפרין של הפרמקודינמיקה

 חילוף שעוברwarfarin,  עם הפה דרךconivaptan  של תרופתית בין

 נחקרהCYP3A4,  ידי על מינור ומטבוליזםCYP2C9  ידי על עיקרי חומרים

.קליני במחקר

 על ביום פעמיים ג"מ40  פומיhydrochloride conivaptan  של ההשפעות

10  לאחר. יציב פומי וורפרין טיפול שקיבלו בחולים הוערכו הפרותרומבין זמן

-98% ו90%  היו-Rwarfarin וS- ריכוזי, הפה דרךconivaptan  מתן של ימים

 לאחר התואמים הפרותרומבין זמן ערכיconivaptan.  למתן שקדמו מאלה

 בעל של השפעה אין. מהבסיס95%  היו פומיconivaptan  מתן של ימים10

פה
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 של הפרמקודינמיקה או הפרמקוקינטיקה עלconivaptan  נצפתה

.warfarin

ופורוזמיד קפטופריל

 ביום פעם ג"מ80  או ג"מ(40  ופורוזמיד) ג"מ(25  קפטופריל של ההשפעות

) ג"מ(30  הידרוכלוריד קוניוופטן של הפרמקוקינטיקה על) ימים6  למשך

 השתנתה לאconivaptan  של הפרמקוקינטיקה. נפרדים במחקרים הוערכו

.פורוסמיד או קפטופריל של משותף מתן עם

אלקטרופיזיולוגיה

 הוערכה-QT ה מרווח עלIV  ג"מ-80 וIV  ג"מVAPRISOL 40  של ההשפעה

 בקבוצה4)  יום( הטיפול במהלך האחרון וביום1)  יום( הראשונה המנה לאחר

 מוקסיפלוקסצין( חיובי מבוקר מחקר- ו פלצבו, מקבילה, סיוורית, אקראית

 ג.ק.א. שנים45  עד18  בגילאי בריאים וגברים מתנדבים בקרבIV)  ג"מ400

 הבסיס מקו פלצבו מתוקן השינוי-4. ו1  ובימים הבסיס בקו התקבלו דיגיטלי

ו ג"מVAPRISOL 40  של המינון בקבוצות(QTcI)  אינדיבידואליQT  בתיקון

 ביום , בהתאמה, שניות אלפיות-2.9 ו שניות אלפיות-3.5  היה1  ביום ג"מ-80

 התקבלו דומות תוצאות4.  ביום המינון קבוצות שתי עבורmsec -2.1 ו1,

 עוררהFridericia. Moxifloxacin  אוBazett  של התיקון שיטות באמצעות

-4, ו1  בימיםmsec +10  עד+7  של-QTcI ב הבסיס מקו פלצבו מתוקן שינוי

 מקו שינוי ממוצע(QTcI)  אינדיבידואליQT  תיקון2:  טבלה .בהתאמה

4 ביום הבסיס

QTcIומינון תרופה
שניות אלפיות3 -דמה תרופת

שניות אלפיותIV- 5.1 ג"מ40  ופריסול

שניות אלפיותIV- 5.1 ג"מ80  ופריסול

השנייה אלפיותIV+ 7.4 ג"מ400  מוקסיפלוקסצין

של כך על מצביעותQTc  של המרכזית הנטייה ניתוח של התוצאות

VAPRISOL-הלבבי מחדש הקוטב על השפעה הייתה לא.
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קליניים מחקרים

 עם מטופלים56 , רב-מרכזי, אקראי, פלצבו מבוקר, סמיות כפול במחקר

 גורמים מגוון עקבL (mEq/-130 115  נתרן סרום( אובולמית היפונתרמיה

, המרכזית העצבים מערכת של ממאירות לא או ממאירות מחלות( בסיסיים

; ניוונית מפרקים דלקת; סוכרת; הלב שריר אוטם; דם לחץ יתר; בטן או, ריאות

 החולים כל. פלצבו אוVAPRISOL  עם ימים4  במשך טופלו) אידיופטית או

 נוזלים צריכת( נוזלים הגבלת בעיקר, להיפונתרמיה סטנדרטי טיפול קיבלו

 אקראית חולקו המחקר משתתפי). ליטר-2.0 ל שווה או לפחות מוגבלת יומית

80  או )N=18( IV, ליום ג"מVAPRISOL 40  או )IV )N=21, פלצבו לקבלת

VAPRISOLליום ג"מ  IV )N=17(. VAPRISOLלאחר מתמשך כעירוי ניתנה 

 ריכוזי. הראשון הטיפול ביום ג"מ20  של טעינה מנת של דקות30  שלIV  עירוי

 שעות-24 ו10 6, -4, וב0)  שעה( המינון לפני הוערכו בפלזמה או בסרום הנתרן

היה בסרום ממוצע נתרן ריכוז. הטיפול ימי בכל המינון לאחר

L mEq124.0/ למחקר בכניסה.

 של הטיפול תקופת במהלך הבסיס מקו בסרום הנתרן בריכוז הממוצע השינוי

2. באיור מוצג ימים4

ליום ג"מVAPRISOL 40  עם נתרן בריכוזי הבסיס מקו(SE)  ממוצע שינוי2:  איור
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מ52% , ורידי תוךVAPRISOL  של ליום ג"מ40  עם טיפול לאחר

 לאחר )השיגו מהמטופלים) ימים4  אחרי(-67% ו≥של עלייה השיגו החולים

L(.  mEq/ב טיפול של ימים-4 ו יומיים לאחר, בנוסף( VAPRISOL, 39%-יומיים

 השינוי, הימים4  בת הטיפול תקופת בתוםL )130.0 mEq/ ממוצע ריכוז

5.8  היה129.4 mEq( L/ ממוצע ריכוז6.4 mEq .)L/ היה הבסיס מקו הממוצע

-VAPRISOLהנתרן בריכוז הבסיס מקו הממוצע השינוי. בסרום נתרן בריכוז 

 הנתרן בריכוזL mEq/6  של עלייה >L mEq4/ ב טיפול של יומיים בתום בסרום

א או בסרום

L. 3/ בטבלה מסוכמים נוספים יעילות נתוני.≥של רגיל בסרום נתרן

mEq135

ליום ג"מVAPRISOL 40  עם טיפול של יעילות תוצאות3.  טבלה

דמה תרופתיעילות משתנה

N=21
40VAPRISOL  ליום ג"מ

N=18
ימים4‡ יומייםימים4‡יומיים

 משך פני  עלNa+/L()mEq·hr הבסיס לקו מותאם סרום
AUC הטיפול

(SD) ממוצע
LS±SE ממוצע

25.8(83.19)
42.6 ±31.89

113.3(256.19)
152.9 ±70.13

222.1(166.31)
220.4 ±***34.24

530.8(389.49)
519.8 ±**75.31

 מהמנה) ח( החציוני האירוע וזמן(%)  המטופלים מספר
 של עלייה≥לאישור ועד המחקר תרופות של הראשונה

4/L mEqבסרום הבסיס מקו Na+ CI[, ]95%
8(27.6%)
להערכה ניתן לא

15(51.7%)
,***21.0 ,6][30
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 המחקר תרופות של הראשונה מהמנה) ח( הכולל הזמן
 עלייה≥אישור קיבלו חולים שבמהלכו הטיפול לסיום ועד
+Na בסרוםL mEq/4  של

-Baselineמ
(SD) ממוצע
LS±SE ממוצע

2.5(5.89)
4.0 ±3.14

17.6(22.19)
20.8 ±6.34

24.5(18.11)
24.1 ±***3.37

52.5(34.25)
52.1 ±**6.81

Na+/L()mEq סרום
(SD) הבסיס קו ממוצע
 הבסיס מקו שינוי הטיפול בסיום(SD)  ממוצע
הטיפול לסיום

(SD) ממוצע שינוי
SE ±ממוצע שינוי LS

124.3(3.93)
125.1(4.32)

124.3(3.93)
126.7(4.82)

123.6(4.24)
129.4(4.43)

123.6(4.24)
130.0(4.27)

0.8(2.56)
1.2 ±0.85

2.4(4.83)
2.8 ±0.96

5.8(4.23)
5.7 ±**0.91

6.4(5.23)
6.1 ±*1.03

L mEq/6  של עלייה≥אישור שקיבלו החולים(%)  מספר
 במהלך≥ ריכוז+Na רגיל סרום או+Na בסרום הבסיס מקו

L mEq135/ הטיפול
0(0)6(28.6%)7**(38.9%)12*(66.7%)

*,P>0.001 **P>0.01, P>0.05***  פלצבו לעומת
ימים4  בת טיפול תקופת של השני ביום הוערכו יעילות משתני

 מצטברת עלייה יצרConivaptan 3.  באיור מוצגתVAPRISOL  של האקוורטית ההשפעה

 ל"מ-1800 לכ בהשוואה ל"מ-2900 מ למעלה של יעיל מים בפינוי הבסיס בקו מתוקנת

4. ביום פלצבו עם

הבסיס בקו מתוקן מצטבר אפקטיבי מים פינוי3.  איור
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⎛Uלא+Uק⎞⎟ W =CV⎜×⎜1ה
⎝

הואקU, בשתן נתרן ריכוז הואלאU), ד/ל"מ( שתן נפח הואV  כאשר,-
ק+P לאפ

⎟⎠

.סרום/בפלזמה אשלגן ריכוז הואק-Pו, סרום/בפלזמה נתרן ריכוז הואלאP, בשתן אשלגן ריכוז

 במשך טופלו חולים104 , אובולמית היפונתרמיה עם בחולים פתוח במחקר

IV  עירוי לאחר מתמשך כעירויIV  ליום ג"מ40  אוVAPRISOL 20  עם ימים4

 התוצאות. הראשון הטיפול ביום ג"מ20  של העמסה מנת של דקות30  של

4. בטבלה מוצגות
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ליום ג"מ40  או20  ואפריסול עם טיפול של יעילות תוצאות4.  טבלה

ליום ג"מ20ראשונית יעילות סיום נקודת

N=11
ליום ג"מ40

N=93
 משך פני  עלNa+/L()mEq·hr הבסיס לקו מותאם סרום

1000.2(34.72)648.9(407.37)(SD) ממוצעAUC הטיפול

יעילות של משניות קצה נקודות
 מהמנה) ח( החציוני האירוע וזמן(%)  המטופלים מספר

L/4  של עלייה≥לאישור ועד המחקר תרופות של הראשונה
mEqבסרום הבסיס מקו Na+ CI[, ]95%

10(90.9)
12.0

,6.0][24.8

77(82.8)
24.4

,24.0][36.0

 ועד המחקר תרופות של הראשונה מהמנה) ח( הכולל הזמן
4  של עלייה≥ אישור קיבלו חולים שבמהלכו הטיפול לסיום

/L mEqבסרום Na+מBaseline-
78.2(27.38)59.7(32.94)(SD) ממוצע

Na+/L()mEq סרום
(SD) הבסיס קו ממוצע

הטיפול בסיום(SD)  ממוצע
הטיפול לסוף הבסיס מקו(SD)  ממוצע שינוי

 שינוי11  מעקב ביום(SD)  ממוצע
 מעקב ליום הבסיס מקו(SD)  ממוצע

11
 שינוי34  מעקב ביום(SD)  ממוצע
 מעקב ליום הבסיס מקו(SD)  ממוצע

34

121.1(4.16)
133.5(2.56)
12.4(4.75)

124.1(4.60)
132.4(4.20)

8.4(5.38)

130.7(9.44)
9.5(11.42)

131.9(5.80)
8.0(6.67)

135.6(4.76)
15.1(7.77)

134.4(5.06)
10.6(6.70)

 מקוL mEq/6  של עלייה≥אישור שקיבלו החולים(%)  מספר
 הטיפול במהלך≥ריכוז+Na רגיל סרום או+Na בסרום הבסיס

/L mEq135
10(90.9%)68(73.1%)

 לא לב ספיקת באי לטיפולVAPRISOL  של והיעילות הבטיחות
.הוכחה

ושימוש אינדיקציות

 לא הפרשה של תסמונת למשל( אובולמית בהיפונתרמיה לטיפול מיועד.

התריס בלוטת של פעילות תת של במצב או, אנטי-דיורטי הורמון של מתאימה

VAPRISOL מאושפזים בחולים') וכו ריאות הפרעות, הכליה יותרת ספיקת אי,

) זהירות אמצעי ראה( לב ספיקת אי עם בחולים לטיפול מיועד אינו.

VAPRISOL

נגד התוויות

 לכל יתר רגישות להם שיש ובאלה היפו-וולמית היפונתרמיה עם בחולים אסור.

VAPRISOL ממרכיביו אחד
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 כגון, חזקיםCYP3A4  מעכבי עםVAPRISOL  של משותף מתן

,ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, ritonavirו ,indinavir-

 ושיקולים לפרטים תרופתיות אינטראקציות: זהירות אמצעי ראה(. התווית אינו

)אחרים חשובים

זהירות אמצעי

לב ספיקת אי עם היפונאטרמיים מטופלים

 לב ספיקת אי עם היפונתרמיים בחוליםVAPRISOL  של הבטיחות

.הוכחה לא גדושה

 מדי מהירה עלייה בסרום נתרן של מדי מהיר תיקון

בסרום הנתרן בריכוז

 בניסויים. חמורות המשך לתופעות לגרום עלול) שעותL mEq/12/24  מעל(

VAPRISOL  שקיבלו מהחולים-9% כVAPRISOL,  של מבוקרים קליניים

 מהיר לתיקון מעבדה של בקריטריונים עמדוIV  ליום ג"מ20-40  של במינונים

 נוירולוגיות תופעות היו לא הללו מהחולים אחד לאף אך, בסרום נתרן של מדי

 תסמונתVAPRISOL,  עם הקליניים במחקרים נצפתה שלא למרות. קבועות

 נמוכים נתרן ריכוזי של מהיר תיקון בעקבות דווחה אוסמטית דה-מיילינציה

 מתן במהלך הנוירולוגי והמצב בסרום הנתרן ריכוז אחר לעקוב יש. בסרום

,VAPRISOLמתן את להפסיק ויש  VAPRISOLעלייה מפתח המטופל אם 

 ממשיך בסרום הנתרן ריכוז אם. בסרום נתרן של רצוי בלתי באופן מהירה

VAPRISOL. עם להמשיך אין, לעלות
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כבד ספיקת

 או שחמת, מיימת כולל( כבד ליקוי עם בחולים-VAPRISOL ב השימוש

.שיטתי באופן הוערך לא) פורטלי דם לחץ יתר

 בחולים נראתהconivaptan  של פומי מתן לאחר מוגברת מערכתית חשיפה

 לחשיפה הביא ורידי תוךVAPRISOL . בינונית בכבד ופגיעה יציבה שחמת עם

 בנבדקי, הפה דרך-conivaptan ל בהשוואה-conivaptan ל יותר גבוהה

VAPRISOL  מתן בעת זהירות לנקוט יש. הכבד בתפקוד פגיעה ללא מחקר

.כבד ליקוי עם לחולים

כליות ליקוי

 לא ורידי תוך מתן לאחר קוניוופטן סילוק על בכליות פגיעה של ההשפעה

 עבור-AUC הconivaptan,  של פומי מתן לאחר, זאת עם. הוערכה

conivaptanעם-35% ב וגבוה בודדת פומית מנה לאחר80%  עד גבוה היה 

) m)/1.73/min mL(CLcr>602  כליות ליקוי עם בחולים חוזר פומי מינון

 לחשיפה הביא ורידי תוךVAPRISOL . תקין כליות תפקוד עם לאלה בהשוואה

 בנבדקי, הפה דרך-conivaptan ל בהשוואה-conivaptan ל יותר גבוהה

VAPRISOL  מתן בעת זהירות לנקוט יש. הכליות בתפקוד הפרעה ללא מחקר

.כליות ליקוי עם לחולים

ההזרקה באתר תגובות

, גדולים ורידים דרך) הכנה ראה( כראוי ומדולל מוכן כשהוא רק להינתן חייב.

Conivaptan .) וניהול מינון ראה( שעות24  כל העירוי אתר את לסובב ויש

 עירוי וקצב דילול עם אפילו, ההזרקה באתר משמעותיות לתגובות לגרום עלול

Conivaptan) לוואי תופעות ראה( נאותים
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תרופתיות אינטראקציות

CYP3A4 )תרופתיות בין אינטראקציות: קלינית פרמקולוגיה ראה(

וindinavir- נגד התווית הוא.

ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, ritonavir, כגון חזקים 

CYP3A4מעכבי עם  VAPRISOLהקוניוופטן בריכוז לעלייה להוביל עלול .

 של בו-זמני שימוש. ידועות אינן מוגברים קוניוופטן ריכוזי של ההשלכות

CYP3A4מעכבי עם  VAPRISOLשל משותף מתן  CYP3A4.של מצע הוא 

Conivaptan

 מתקבלת אם. מהשילוב להימנע אוVAPRISOL  אלו תרופות חידוש לפני.

 פרק לאפשר יש, מומלצים במינונים נלוות תרופות להפסיק קלינית החלטה

 ידי על בעיקר המחולקות תרופות עםCYP3A4  מתן סיום לאחר מתאים זמן

-VAPRISOLב בו-זמני שימוש אחר מקרוב לעקוב יש  CYP3A4.חילוף שעבר 

 מעכב גם שקיבלו בחולים התרחשוreductase-CoA HMG  חומרים

rhabdomyolysisשל מקרים שני, הפה דרך  hydrochloride conivaptan

 תרופות של הפלזמה ריכוזי את להגביר עשוי.CYP3A4  של קליניים בניסויים

VAPRISOL  ידי על בעיקר חומרים חילוף עוברות אשר, במקביל המנוהלות

CYP3A4.של חזק מעכב הוא Conivaptan

דיגוקסין

 פומיconivaptan  עםglycoprotein ,P- מצע, דיגוקסין של משותף מתן

 אם, לכןdigoxin.  של-AUC וCmax  בערכי ולעלייה בפינוי להפחתה הביא

 עלייה של לאפשרות ערני להיות הרופא עלVAPRISOL,  עם ניתן דיגוקסין

.הדיגוקסין ברמות
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בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה

 נערכו) שבועות(104  הסטנדרטיים החיים לכל קרצינוגניות של ביולוגיות בדיקות

 ליום ג"ק/ג"מ30  או10 3,  של פומיים מינונים קיבלו עכברים. וחולדות בעכברים

 ניתנו לחולדות. מתן מתן באמצעות בנקבות ליום ג"ק/ג"מ10  או3 -1, ו בזכרים

"ק/ג"מ30  או10 3, -1, ו בזכרים ליום ג"ק/ג"מ10  או3 1, 0.3,  של פומיים מינונים

 גידולים של מוגברת שכיחות נצפתה לא. מתן מתן באמצעות בנקבות ליום ג

 של אנושית סיסטמית חשיפה6  פי( בעכברים יום/ג"ק/ג"מ30  עד של במינונים

 ימים3  למשך יום/ג"מ40  שלIV  עירוי ואחריו1  ביום ג"מ20  שלIV  בולוס

 של2  פי אנושית סיסטמית חשיפה( חולדות אוAUC )  השוואת על בהתבסס

 ימים3  למשך ליום ג"מ40  שלIV  עירוי ואחריו1  ביום ג"מ20  שלIV  בולוס

AUC). השוואת על בהתבסס

 בבדיקת מטבולית הפעלה בלי או עם קלסטוגני או מוטגני היה לאAmes  עם

Conivaptanהיקפיים בדם בלימפוציטים, קולי איוטיפימוריום סלמונלה 

.חולדה של מיקרוגרעין בדיקתvivoin או, אנושיים

 או1.25 0.5,  של ורידי תוך בבולוס טיפול שבועות4  לאחר פוריות במחקרי

 בולוס שקיבלו בנקבות, זאת עם. הושפעה לא הגבר פוריות, ליום ג"ק/ג"מ2.5

15 IV conivaptanממושך דיסטרוס היה7,  הריון יום עד ההזדווגות לפני ימים

 חשיפה( יום/ג"ק/ג"מ-2.5 ב השרשה ואחרי לפני מוגבר ואובדן בפוריות ירידה,

).הטיפולי מהמינון נמוכה מערכתית

הרֵיָֹון

'ג הריון קטגוריית

 חיים לבעלי ניתן כאשר העובר על שליליות השפעות-Conivaptan ל הוכח

 טיפולי במינון שהושגו מאלה נמוכה מערכתית בחשיפה ההריון במהלך

. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים איןAUC.  השוואות על המבוסס

ואפריסול
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 את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך להשתמש יש

 הפוטנציאלית הסכנה לגבי המטופל את ליידע יש. לעובר הפוטנציאלי הסיכון

 רמות. בחולדות העובר ברקמת ונמצא השליה את חוצהConivaptan . לעובר

 שרמות בעוד האם של הפלזמה מריכוזי-10% מ פחות היו העובר רקמת

 כך על שמצביע מה, האם של הפלזמה מריכוזי2.2  פי גבוהות היו השליה

 העובר רקמת ידי על שנלקח קוניוופטן. לעובר קוניוופטן להעביר שניתן

 החלב רמות.אפשרית עוברית שהצטברות כך על שמצביע מה, לאט מתפנה

ג"מ1  של ורידי תוך מינון לאחר האם של הפלזמה מרמות3  פי עד גבוהות היו

AUC). השוואות על בהתבסס מהטיפולית נמוכה מערכתית חשיפה( ג"ק/

ג"ק/ג"מ2.5  או1.25 0.5,  של ורידי תוך בולוס מינון שקיבלו נקבות בחולדות

 דיסטרוס7,  הריון יום והמשך ההזדווגות לפני הידרוכלוריד קוניוופטן יום/

ב התרחשו לידה ואחרי לפני מוגבר השתלה ואובדן בפוריות ירידה, ממושך

).הטיפולי מהמינון נמוכה מערכתית חשיפה( ליום ג"ק/ ג"מ-2.5

 יום/ג"ק/ג"מ2.5  או1.25 0.5,  של ורידי תוך מינון שקיבלו הרות בחולדות

 עובריות או אימהיות השפעות נצפו לא), אורגנוגזה(17  עד7  הריון מיום

 על בהתבסס טיפולית מחשיפה נמוכה מערכתית בחשיפה משמעותיות

AUC. השוואות

 ג"ק/ג"מ2.5  של במינון ורידי תוך הידרוכלוריד קוניוופטן קיבלו בהריון חולדות

 ועד7  ההריון מיוםAUC)  על המבוסס מהטיפול פחות מערכתית חשיפה( ליום

, גמילה מדדי, יילודים בכדאיות ירידה הראו והגורים), גמילה(20  ההנקה יום

 בהתפתחות ועיכוב), מינית התבגרות כולל( גופנית והתפתחות בגדילה עיכוב

 קוניוופטן שקיבלו מסכרים בגורים ניכרים שינויים נראו לא. רפלקס

 נראו לא. תקופה מאותה ליום ג"ק/ג"מ1.25  או0.5  של במינון הידרוכלוריד

אימהיות לוואי תופעות
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7  הריון מיום ליום ג"ק/ג"מ2.5  או1.25 (0.5,  הידרוכלוריד קוניוופטן מתן עם

 על בהתבסס הטיפולי מהמינון פחות מערכתיות חשיפות20;  ההנקה יום ועד

AUC). השוואות

 מיום ליום ג"ק/ג"מ12  או6 3,  של ורידי תוך מינון שקיבלו הרות בארנבות

 רעילות, זאת עם; עובריים ממצאים היו לא) אורגנוגנזיס(18  עד6  הריון

).הטיפולי מהמינון נמוכה מערכתית חשיפה( הקבוצות בכל נצפתה אימהית

 בכדאיות ירידה נצפו, לידה לאחר חולדות של ורידי תוך בולוס במחקרי

 ועיכוב גופנית התפתחות/בגדילה עיכוב, גמילה במדדי ירידה, ילודים

 נמוכה מערכתית חשיפה( יום/ג"ק/ג"מ-2.5 ב צאצאים של מינית בהבשלה

).הטיפולי מהמינון

ומשלוח עבודה

 קוניוופטן. נחקרה לא אדם בבני ולידה לידה עלconivaptan  של ההשפעה

/ג"מ10  של במינון פומי מינון שקיבלו בחולדות הלידה את עיכב הידרוכלוריד

 על הטיפולי למינון ערך שוות מערכתיות חשיפות( הפה דרך במתן ליום ג"ק

 ליום ג"ק/ג"מ2.5  של במינון הידרוכלוריד קוניוופטן מתןAUC.)  השוואות סמך

 החשיפה) סיסטמית( הלידה סביב גורים של התמותה את העלה ורידי תוך

 אלו השפעותAUC).  השוואות על בהתבסס הטיפולי מהמינון נמוכה הייתה

. בחולדה אוקסיטוצין קולטני על קוניוופטן לפעילות קשורות להיות עשויות

.ברורה אינה אדם לבני הרלוונטיות

מניקות נשים

 מופרשות רבות שתרופות מכיוון. אם בחלב מופרשconivaptan  אם ידוע לא

. מיניקה לאישה ניתנתVAPRISOL  כאשר זהירות משנה לנקוט יש, אם בחלב

Conivaptanורידי תוך במתן ניתן כאשר בילודים ומתגלה בחלב מופרש 

 לרמות הגיעו בחולדותconivaptan  של חלב רמות. מניקות לחולדות

3 עד והיו ורידי תוך מתן לאחר המינון לאחר אחת בשעה מקסימליות
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 במינון הידרוכלוריד קוניוופטן מתן. האם של הפלזמה מרמות גדולות פעמים

; לידה פרי גורים של התמותה את העלה ורידי תוך ליום ג"ק/ג"מ2.5  של

AUC. השוואות על בהתבסס הטיפולי מהמינון נמוכות היו מערכתיות חשיפות

בילדים שימוש

.נחקרו לא ילדים בחוליםVAPRISOL  של והיעילות הבטיחות

גריאטרי שימוש

מ20  של טעינה כמינון שניתנה ורידי תוךVAPRISOL  של קליניים במחקרים

 היו מהמשתתפים52% , ימים4  עד2  למשךIV  ליום ג"מ40  ואחריוIV  ג"

 באופן. בגיל שנים-75 ל שווים או גדולים היו-34% ו65  לגיל שווים או גדולים

 שנראה לזה דומה היה קשישים בחולים הלוואי תופעות פרופיל, כללי

.הכללית המחקר באוכלוסיית

שליליות תגובות

 תגובות היוVAPRISOL  מתן עם שדווחו ביותר השכיחות הלוואי תופעות

 העירוי באתר תגובות, בריאים ובמתנדבים בחולים במחקרים. העירוי באתר

ל בהשוואה ליום ג"מVAPRISOL -40 ב שטופלו מהנבדקים-52.5% ב התרחשו

 נטילת להפסקת הובילו ולא קלות היו התגובות רוב. הפלצבו בקבוצת-3.3%

 ותגובות, התרחשו אכן העירוי באתר חמורות תגובות כמה, זאת עם. התרופה

 להפסקת שהובילו לוואי תופעות של ביותר השכיח הסוג היו העירוי באתר

)וניהול מינון ראה(-VAPRISOL. ב הטיפול
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-111 ו בריאים מתנדבים-72 מ נגזרות5  בטבלה המוצגות הלוואי תגובות

 כמנתIV  ג"מVAPRISOL 20  שקיבלו אובולמית היפונתרמיה עם חולים

ו בריאים מתנדבים-40 ומ ימים4  עד2  למשךIV  ליום ג"מ40  ואחריה טעינה

 הלוואי תופעות. פלצבו שקיבלhyponatremia euvolemic  עם חולים-21

 יותר גבוהה ובשכיחות-VAPRISOL ב שטופלו מהחולים2%  בלפחות התרחשו

.בפלסבו שטופלו חולים עבור מאשר-VAPRISOL ב שטופלו חולים עבור
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5 טבלה
 או מהמטופליםVAPRISOL: IV≤ 2% ב המתרחשות שליליות תגובות

פלצבו שכיחות> VAPRISOL  ושכיחות בריאים מתנדבים
בריאים מתנדבים ולימודי היפונתרמיה

דמה תרופת

N=61
(%n )

ג"מ40
N=183

(%n ) טווח
הלימפה ובמערכת בדם הפרעות

NOS אנמיה
לב הפרעות

פרוזדורים פרפור
העיכול במערכת הפרעות

עצירות
NOS שלשול

יבש פה
בחילה
NOS הקאות

ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות
קנולה באתר תגובה
היקפית בצקת

העירוי באתר אריתמה
עירוי באתר כאבים

 עירוי אתר תגובת
פלביטיס

העירוי באתר נפיחות
NOS כאב

פירקסיה

צמָָא
ונגיעות זיהומים

הפה דרך קנדידה

NOS ריאות דלקת
NOS  השתן בדרכי זיהום

תזונה והפרעות מטבוליזם
התייבשות

NOS היפרגליקמיה
NOS היפוגליקמיה

היפוקלמיה
היפומגנזמיה
היפונתרמיה

העצבים במערכת הפרעות
ראֹׁש ּכאְבֵ

פסיכיאטריות הפרעות
מבולבל מצב
שינה נדודי

ובשתן בכליות הפרעות
המטוריה

פולקיוריה
פוליאוריה

עור ותת עור הפרעות

2(3.3%)7(3.8%)

05(2.7%)

2(3.3%)
0

2(3.3%)
2(3.3%)

0

9(4.9%)
10(5.5%)
8(4.4%)
7(3.8%)

12(6.6%)

0
1(1.6%)

0
1(1.6%)

0
0

1(1.6%)
0
0

1(1.6%)

10(5.5%)
10(5.5%)
9(4.9%)

14(7.7%)
29(15.8%)
37(20.2%)
5(2.7%)
4(2.2%)
7(3.8%)

18(9.8%)

0
0

1(1.6%)

4(2.2%)
5(2.7%)
6(3.3%)

0
0
0

1(1.6%)
0
0

4(2.2%)
5(2.7%)
6(3.3%)

18(9.8%)
4(2.2%)
6(3.3%)

2(3.3%)22(12.0%)

1(1.6%)
0

7(3.8%)
6(3.3%)

1(1.6%)
0
0

4(2.2%)
11(6.0%)
9(4.9%)

22



ַאדמְמֶתֶ
דם כלי הפרעות

NOS דם לחץ יתר
NOS דם לחץ יתר
 אורתוסטטי דם לחץ תת

NOSPhlebitis

05(2.7%)

0
1(1.6%)

0
1(1.6%)

10(5.5%)
5(2.7%)

10(5.5%)
9(4.9%)

MedDRA של6.0  מגרסה מותאם

 לב ספיקת אי עם היפונתרמיים בחוליםVAPRISOL  של הבטיחות

.הוכחה לא גדושה

בסמים ותלות לרעה שימוש

.תלות או/ו פסיכוגניים בסמים לשימוש ידוע פוטנציאל אין-VAPRISOL ל

יתר מינון

 כמנת ניתנהVAPRISOL , אדם בבני יתר מינון על זמינים נתונים שאין למרות

4  למשך ליום ג"מ80  של מתמשך עירוי מכן ולאחר1  ביום ג"מ20  של טעינה

 לא. חולים-CHF ב יומיים למשך ליום ג"מ120  ועד היפונתרמיה בחולי ימים

 הקשורות לוואי תופעות אך, אלה גבוהים במינונים חדשות רעילות זוהו

 התרחשו, וצמא דם לחץ תת כגוןVAPRISOL,  של הפרמקולוגית לפעילות

.אלה גבוהים במינונים יותר גבוהה בתדירות

, צפויה מוגזמת פרמקולוגית פעילות על בהתבסס, יתר מנת של במקרה

 ותצפית חיוניים סימנים של תכוף ניטור עם סימפטומטי טיפול מומלץ

.המטופל על צמודה

וניהול מינון

VAPRISOL בלבד ורידי תוך לשימוש מיועד.
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 שעות24  כל העירוי מקום והחלפת גדולים ורידים דרךVAPRISOL  מתן

.הדם בכלי לגירוי הסיכון את למזער כדי מומלצים

IV  ג"מ20  של טעינה במינון להתחיל צריך-VAPRISOL ב הטיפול

.דקות30  במשך הניתנת

 בעירוי הניתניםVAPRISOL  של ג"מ20  ידי על ההעמסה מינון אחר לעקוב יש

 יש, הטיפול של הראשוני היום לאחר. שעות24  במשך מתמשך ורידי תוך

ליום ג"מ20  של מתמשך בעירוי נוספים ימים3  עד1  למשךVAPRISOL  לתת

 כלפיVAPRISOL  את להגביר ניתן, הרצוי בקצב עולה אינו בסרום הנתרן אם.

.מתמשך ורידי בעירוי שוב שניתנה, ביום ג"מ40  של למינון מעלה

 לא) הטעינה מינון לאחר(VAPRISOL  של עירוי של הכולל הזמן משך

.ימים ארבעה על יעלה

 בסרום נתרן מצב אחר תכוף במעקב חייביםVAPRISOL  המקבלים מטופלים

 עלולה) שעותL mEq/12/24  מעל( בסרום בנתרן מדי מהירה עלייה. ונפח

 בלתי עלייה קצב המפתחים מטופלים עבור. חמורות המשך לתופעות לגרום

 בקפידה ולעקוב-VAPRISOL, ב הטיפול את להפסיק יש, בסרום נתרן של רצוי

 אין, לעלות ממשיך בסרום נתרן אם. הנוירולוגי והמצב בסרום נתרן אחר

 היו לא ולמטופל, חוזרת או נמשכת היפונתרמיה אםVAPRISOL.  עם להמשיך

 את לחדש ניתן, בסרום בנתרן מהירה עלייה של נוירולוגיות להשלכות עדות

VAPRISOLנתרן של מדי מהיר תיקון: זהירות אמצעילרִאְֹות(. מופחת במינון 

)בסרום

 קבלת בזמן דם לחץ תת או היפובולמיה המפתחים מטופלים עבור

,VAPRISOLב הטיפול את להפסיק יש - ,VAPRISOLו נפח ומצב
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 חווה שוב שהחולה ברגע. חיוניים סימנים אחר קרובות לעתים לעקוב יש

 במינוןVAPRISOL  את לחדש ניתן, דם לחץ בתת עוד נמצא ואינו אובולמיה

.היפו-נטרימי נשאר החולה אם מופחת

הכנה

ויציבות תאימות

.דקסטרוז5%  הזרקת עם רקVAPRISOL  את לדלל יש: זהירות

VAPRISOL הערבוב לאחר שעות24  עד ויציב5%  דקסטרוז להזרקת תואם.

 נתרן זריקת או חלבית רינגר זריקת עםVAPRISOL  לתת או לערבב אין

 את לשלב אין, לכן; נחקרה לא אחרות תרופות עם תאימות0.9%. כלוריד

VAPRISOLשקית או ורידי תוך קו באותו אחר מוצר כל עם.

טעינה מינון

 קוניוופטן הזרקת של ל"מ(VAPRISOL 4  של) ג"מ(20  ל"מ4  משוך

דקסטרוז5%  הזרקת של ל"מ100  המכילה עירוי לשקית והוסף) הידרוכלוריד

, .USPשל מלא ערבוב להבטיח כדי פעמים מספר השקית את בעדינות הפוך 

.דקות30  במשךIV  שקית של התוכן את לתת יש. התמיסה

רציף עירוי

מ4  משוך, הידרוכלוריד קוניוופטן ג"מ20  המכילה מתמשךIV  עירוי להכין כדי

 המכילהIV  שקית לתוך ומדללVAPRISOL  של אחת מאמפולה) ג"מ(20  ל"

 מספר השקית את בעדינות הפוךUSP. 5%,  דקסטרוז הזרקת של ל"מ250

 שקית של התוכן את לתת יש. התמיסה של מלא ערבוב להבטיח כדי פעמים

IVשעות24  במשך.
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 משוך, הידרוכלוריד קוניוופטן ג"מ40  המכילה מתמשךIV  עירוי להכין כדי

 של] ג"מ[40  ל"מ(VAPRISOL 8  אמפולות משתי אחת מכל) ג"מ(20  ל"מ4

 של ל"מ250  המכילהIV  שקית לתוך ומדלל) הידרוכלוריד קוניוופטן הזרקת

 כדי פעמים מספר השקית את בעדינות הפוךUSP. , דקסטרוז הזרקת5%

 במשךIV  שקית של התוכן את לתת יש. התמיסה של מלא ערבוב להבטיח

.שעות24

של שימוש בו נעשה שלא תוכן השלך. בלבד פעמי חד לשימוש מיועדתVAPRISOL  אמפולת

.האמפולה

 ושינוי חלקיקים לאיתור חזותית הפרנטרליים התרופה מוצרי את לבדוק יש

 חומר נצפה אם. זאת מאפשרים והמיכל שהתמיסה פעם בכל, מתן לפני צבע

.התרופה בתמיסת להשתמש אין, עכירות או חלקיקי

 את ולהשלים מידVAPRISOL  של המדוללת בתמיסה להשתמש יש

.הערבוב מרגע שעות24  תוך המתן
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אחִסּון

 יש.F(; 30° 86 -C )59°- 15  לגילאי מותרים טיוליםC )77°°-25ב חנות

לשימוש מוכנות עד אור מפני מוגן שלהן הקרטון במיכל אמפולות לאחסן

C )59°F(. ל מתחת לאחסן אין-USP(. 15°-ל בהתאם)חדר  טמפרטורת 

 ,)Fמבוקרת

מסופק איך

 באמפולות מסופקתhydrochloride (conivaptan  הזרקת(®ואפריסול

 ג"מ20  מכילה אמפולה כל. חד-נקודתי בחיתוך, ל"מ4  של שקופה זכוכית

.הידרוכלוריד קוניוופטן

NDC)(0469-1601-04  קרטון/אמפולות10

Rx רק

:ידי על משווק

60015-2548 US, Inc. Deerfield, IL

PharmaAstellas

:ידי על מיוצר

Shizuoka Plant ,425-0072  יפן

Co., Ltd. Yaizu TokaiAstellas

2005 דצמבר
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