
วาพริโซล®

(การฉีดโคนวิาปแทนไฮโดร

คลอไรด์)

คําอธิบาย

วาพรโิซล®(การฉีด conivaptan ไฮโดรคลอไรด)์ เป็น nonpeptide คู่อริ

ของ arginine vasopressin (AVP) V1Aและ V2ตัวรับ

Conivaptan ไฮโดรคลอไรด์เป็นสารเคมี 

[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide,

นู๋-[4-[(4,5-ไดไฮโดร-2-เมทิลลมิิดาโซ[4,5-d][1]benzazepin-6(1 .)ชม)- 

อิล)คาร์บอนิล]ฟนีิล]-, โมโนไฮโดรคลอไรดท์ี่มีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 535.04 

และสูตรโมเลกุล C32ชม26นู4๋อู๋2· เอชซีแอล สูตรโครงสร้างของ conivaptan 

ไฮโดรคลอไรดค์ือ:

อู๋

อู๋ นู๋ . HCl

นู๋
ชม

NH

นู๋ CH3

Conivaptan ไฮโดรคลอไรด์เป็นผงสีขาวหรือสีขาวนวลหรือสีส้มอ่อนทีล่ะลายได้

เล็กน้อยในนํ้า (0.15 มก./มล. ที่ 23° C) การฉีด Conivaptan ไฮโดรคลอไรดเ์ป็น

ของเหลวปลอดเชื้อในหลอด แต่ละหลอดจะส่ง conivaptan hydrochloride 20 

มก., โพรพลิีนไกลคอล 1.2 กรัม, เอทานอล 0.4 กรัม และนํ้าสําหรับฉีด, กรดแล

คติกจะถูกเติมเพื่อปรับ pH เป็น 3.0
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เภสัช

Conivaptan ไฮโดรคลอไรด์เป็นปฏิปักษ์ AVP คู่ที่มีความสัมพันธใ์นระดับนาโนโม

ลาร์สําหรับ V . ของมนุษย์1Aและ V2ตัวรับในหลอดทดลอง ระดับของ AVP ใน

กระแสเลือดเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการควบคุมสมดุลของนํ้าและอิเล็กโทรไลต์ และ

มักจะเพิ่มขึ้นทั้งในภาวะยูโวเลมิกและไฮโปนาเทรียมในเลือดตํ่า เอฟเฟกต์ AVP 

เป็นสื่อกลางผ่าน V2ตัวรับซึ่งทํางานควบคูไ่ปกับช่อง aquaporin ในเยื่อหุ้ม

ปลายของท่อรวบรวมของไต ตัวรับเหล่านีช้่วยรักษา osmolality ในพลาสมาให้

อยู่ในช่วงปกติ ฤทธิ์ทางเภสัชพลศาสตร์ที่เด่นชัดของ conivaptan 

hydrochloride ในการรักษาภาวะ hyponatremia คือผ่าน V2การเป็นปรปักษ์

กันของ AVP ในท่อรวบรวมไต ผลกระทบทีส่่งผลให้เกิด aquaresis หรือการขับ

นํ้าอิสระ ผลทางเภสัชพลศาสตร์ของ conivaptan hydrochloride รวมถึงการ

ขับนํ้าอิสระที่เพิ่มขึ้น (เช่น การขจัดนํ้าทีม่ีประสิทธิภาพ [EWC]) โดยทั่วไปจะมา

พร้อมกับการสูญเสียของเหลวสุทธทิี่เพิ่มขึ้น ปริมาณปัสสาวะที่เพิ่มขึ้น และความ

ออสโมลาลติีของปัสสาวะลดลง การศึกษาในแบบจําลองสัตว์ของ 

hyponatremia พบว่า conivaptan hydrochloride ช่วยป้องกันการเกิด

สัญญาณทางกายภาพทีเ่กี่ยวข้องกับ hyponatremia ในหนูทีม่อีาการหลั่ง

ฮอร์โมน antidiuretic ที่ไม่เหมาะสม

เภสัชจลนศาสตร์

เภสัชจลนศาสตร์ของ conivaptan มลีักษณะเฉพาะในคนทีม่ีสุขภาพดี กลุ่ม

ประชากรพิเศษ และผู้ป่วยตามสูตรการให้ยาทางปากและทางหลอดเลือดดํา เภสัช

จลนศาสตร์ของ conivaptan หลังจากได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (40 มก./วัน 

ถึง 80 มก./วัน) และการบริหารช่องปากไม่เป็นเชิงเส้น และการยับยั้งโดย 

conivaptan ในการเผาผลาญของตัวเองน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหไ้ม่เป็นเชิง

เส้น ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของเภสัชจลนศาสตร์ของ conivaptan สูง 

(94% CV ใน CL)
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เภสัชจลนศาสตร์ของ conivaptan และสารเมตาบอลิซึมมีลักษณะเฉพาะในผู้ชายที่

มีสุขภาพดีทีไ่ด้รับ conivaptan hydrochloride ในขนาดยา 20 มก. (ฉีดนานกว่า 

30 นาท)ี ตามด้วยการฉีดต่อเนื่อง 40 มก. / วันเป็นเวลา 3 วัน หมายถึง Cmax

สําหรับ conivaptan คือ 619 ng/mL และเกิดขึ้นทีส่่วนท้ายของขนาดยาที่ใส่

เข้าไป ความเข้มข้นในพลาสมาถึงค่าตํ่าสุดประมาณ 12 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการให้ยา 

จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของการให้ยาจนถึงความเข้มข้นเฉลี่ย 188 

ng/mL เมื่อสิ้นสุดการใหย้า ค่าครึ่งชีวิตที่กําจัดทิ้งปลายทางเฉลี่ยหลังจากการให้ยา 

conivaptan คือ 5.0 ชั่วโมง และการกวาดล้างเฉลี่ยคือ 15.2 ลิตร/ชม.

ในการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพแบบ open-label เภสัชจลนศาสตร์

ของ conivaptan มีลักษณะเฉพาะในผู้ป่วย hypervolemic หรือ euvolemic 

hyponatremia (อายุ 51-89 ปี) ทีไ่ด้รับ conivaptan hydrochloride ในขนาด

ยา 20 มก. (ฉีดนานกว่า 30 นาที) ตามด้วยการฉีดอย่างต่อเนื่องของ 20 หรือ 40 

มก./วัน เป็นเวลา 4 วัน ความเข้มข้นของโคนิวาปแทนค่ามัธยฐานในพลาสมาแสดง

ไว้ในรูปที่ 1 และพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 1

รูปที่ 1 ค่ามัธยฐานของความเข้มข้นของยาในพลาสมา-เวลาหลังการให้ยา 20 

มก. และยา 20 มก./วัน (วงกลมเปิด) หรือ 40 มก./วัน (วงกลมปิด) เป็นเวลา 

4 วัน
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ตารางที่ 1.

การให้ยา 30 นาทีและ 20 มก./วัน หรือ 40 มก./วัน เป็นเวลา 4 วัน (การศึกษา 087- 

CL-080)

พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์หลังการให้ยา 20 มก. สําหรับ

พารามิเตอร์ IV conivaptan
20 มก./วัน

IV conivaptan
40 มก./วัน

ความเข้มข้นของ Conivaptan เมื่อสิ้นสุด
ปริมาณการให้ยา (ng/ml, ที่ 0.5 ชั่วโมง)
นู๋
ค่ามัธยฐาน (ช่วง)

12
575.8 (144.5-764.3)

14
781.1 (194.5-1373.5)

ความเข้มข้นของ Conivaptan เมื่อสิ้นสุด
การให้ยา (ng/ml, ที่ 96 ชั่วโมง)
นู๋
ค่ามัธยฐาน (ช่วง)

9
107.9 (14.7-588.8)

11
227.5 (4.5-1454.1)

ครึ่งชีวิตการกําจัด (ชม.) N

ค่ามัธยฐาน (ช่วง)
12
6.7 (3.6-16.9)

14
8.6 (4.7-25.6)

กวาดล้าง (L/ชม.)
นู๋
ค่ามัธยฐาน (ช่วง)

12
10.1 (2.0-37.6)

14
9.5 (1.5-42.5)

การกระจาย

Conivaptan จับกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษยอ์ย่างกว้างขวาง โดยถูกจับ 

99% ในช่วงความเข้มข้นประมาณ 10 ถึง 1000 ng/mL

การเผาผลาญและการขับถ่าย
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CYP3A4 ถูกระบุว่าเป็นไอโซไซม์ cytochrome P450 แต่เพียงผู้เดียวทีร่ับผิด

ชอบในการเผาผลาญของ conivaptan สี่ metabolites ไดร้ับการระบุ ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาของสารที่ V1aและ V2ตัวรับมตีั้งแตป่ระมาณ 3-50% และ 50-100% 

ของ conivaptan ตามลําดับ การได้รับสารเมตาโบไลต์รวมกันหลังจากให้ 

conivaptan ทางหลอดเลือดดํานั้นอยู่ที่ประมาณ 7% ของ conivaptan และ

ด้วยเหตุนีก้ารมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อผลทางคลินิกของ conivaptan จึงมีน้อย

หลังจากไดร้ับ conivaptan hydrochloride ทางหลอดเลือดดํา (10 มก.) หรือทาง

ปาก (20 มก.) ในการศึกษาความสมดุลของมวล ประมาณ 83% ของขนาดยาถูกขับ

ออกทางอุจจาระเป็นกัมมันตภาพรังสีทั้งหมด และ 12% ในปัสสาวะในช่วงหลายวันของ

การเก็บ ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการให้ยา ประมาณ 1% ของขนาดยาทางหลอด

เลือดดําถูกขับออกทางปัสสาวะเป็น conivaptan ที่ไม่บุบสลาย

ประชากรพิเศษ

การด้อยค่าของตับ
ผลของการด้อยค่าของตับ (รวมถึงนํ้าในช่องท้อง, โรคตับแข็งหรือความดันโลหิต

สูงพอร์ทัล) ต่อการกําจัด conivaptan หลังการให้ทางหลอดเลือดดํายังไม่ไดร้ับ

การประเมินอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม พบผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับแข็งและตับ

บกพร่องในระดับปานกลาง VAPRISOL ทางหลอดเลือดดําส่งผลให้ไดร้ับ 

conivaptan สูงกว่า conivaptan ทางปากในอาสาสมัครทีศ่ึกษาโดยไม่มกีารด้อย

ค่าของการทํางานของตับ ควรใช้ความระมัดระวังในการให้ VAPRISOL กับผู้ป่วยที่

มีความบกพร่องในการทํางานของตับ

การด้อยค่าของไต
ยังไม่มกีารประเมินผลของการด้อยค่าของไตต่อการกําจัด conivaptan หลังจาก

การใหท้างหลอดเลือดดํายังไม่ได้รับการประเมิน อย่างไรก็ตาม หลังจากให้ยา 

conivaptan ทางปาก AUC สําหรับ conivaptan สูงถึง 80%
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สูงขึ้นในผูป้่วยไตวาย (CLcr< 60 mL/min/1.73 m2) เมื่อเทียบกับผู้ทีม่ีการ

ทํางานของไตปกติ VAPRISOL ทางหลอดเลือดดําส่งผลให้ไดร้ับ conivaptan 

สูงกว่า conivaptan ทางปากในอาสาสมัครทีศ่ึกษาโดยไม่มีการด้อยค่าของการ

ทํางานของไต ควรใชค้วามระมัดระวังในการให้ VAPRISOL กับผู้ป่วยทีม่ีความ

บกพร่องทางไต

ผู้ป่วยสูงอายุ
หลังจากได้รับ conivaptan hydrochloride (15, 30 หรือ 60 มก.) ในช่องปาก

ครั้งเดียว) การได้รับยา (AUC) ในอาสาสมัครชายและหญิงสูงอายุ (อายุ 65 ถึง 90 

ป)ี เมื่อเทียบกับที่พบในชายหนุ่มมีความคล้ายคลึงกันสําหรับ 15 และ ขนาดยา 30 

มก. แต่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในขนาดยา 60 มก.

ในการศึกษาฉลากแบบเปิดเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 

conivaptan ผูป้่วยกลุ่มย่อยของผู้ป่วยสูงวัย hypervolemic หรือ euvolemic 

hyponatremia (อายุ 67-89 ปี) ได้รับขนาดยา 20 มก. ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา ตามด้วย 

20 มก./วัน (N=11) หรือ 40 มก./วัน (N=12) ให้ทางหลอดเลือดดําเป็นเวลา 4 วัน 

ความเข้มข้นของ conivaptan ในพลาสมาในพลาสมาเฉลี่ยในผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อสิ้นสุด

การให้ยาที่ให้ขนาดยาเท่ากับ 628 ng/mL ความเข้มข้นเฉลี่ยของ conivaptan ใน

พลาสมาในพลาสมาที่สิ้นสุดการให้ยาแบบต่อเนื่อง 4 วันคือ 117 และ 258 ng/mL 

สําหรับสูตร 20 มก./วัน และ 40 มก./วัน ตามลําดับ

ผู้ป่วยเด็ก
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ conivaptan ในผู้ป่วยเด็ก

ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา

(ดูข้อห้ามและข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา)

CYP3A4

Conivaptan เป็นสารตั้งต้นที่ละเอียดอ่อนของ CYP3A4 ยังไม่มกีารประเมินผลของ 

ketoconazole ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 ที่มีศักยภาพต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 

conivaptan ทางหลอดเลือดดํายังไม่ได้รับการประเมิน การบริหารช่องปากร่วมกัน
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conivaptan ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. ร่วมกับ ketoconazole 200 มก. ส่งผล

ให้ Cmax และ AUC ของ conivaptan เพิ่มขึ้น 4 และ 11 เท่าตามลําดับ

Conivaptan เป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 ที่มีศักยภาพ ผลของ conivaptan ต่อ

เภสัชจลนศาสตร์ของสารตั้งต้น CYP3A4 ได้รับการประเมินด้วยการใช้ยา 

conivaptan ร่วมกับ midazolam, simvastatin และ amlodipine 

conivaptan ไฮโดรคลอไรด์ทางหลอดเลือดดํา 40 มก./วันเพิ่มค่า AUC เฉลี่ย

ประมาณ 2 และ 3 เท่าสําหรับ 1 มก. ทางหลอดเลือดดําหรือ 2 มก. ของมดิาโซแล

มตามลําดับ conivaptan ไฮโดรคลอไรด์ทางหลอดเลือดดํา 30 มก./วัน ส่งผลให้ 

AUC ของซิมวาสแตตินเพิ่มขึ้น 3 เท่า conivaptan ไฮโดรคลอไรด์ในช่องปาก 40 

มก. วันละสองครั้งส่งผลให้ AUC และครึ่งชีวิตของแอมโลดพิีนเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ดิจอกซิน

การใช้ยา digoxin ขนาด 0.5 มก. ซึ่งเป็นสารตั้งต้น P-glycoprotein ร่วมกับ 

conivaptan hydrochloride ในช่องปาก 40 มก. วันละสองครั้งส่งผลให้การ

กวาดล้างลดลง 30% และค่า digoxin Cmax และ AUC เพิ่มขึ้น 79% และ 43% 

ตามลําดับ

วารฟ์าริน

ยังไม่มกีารประเมินผลของ conivaptan ทางหลอดเลือดดําต่อเภสัช

จลนศาสตร์ของวารฟ์ารินหรือเภสัชพลศาสตร์ การศึกษาทางคลินิกไดท้ําการ

ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง conivaptan ในช่อง

ปากกับ warfarin ซึ่งผ่านการเผาผลาญทีส่ําคัญโดย CYP2C9 และการเผา

ผลาญเล็กน้อยโดย CYP3A4

ประเมินผลของ conivaptan hydrochloride 40 มก. วันละสองครั้งในเวลา 

prothrombin ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย warfarin ในช่องปากที่มีเสถียรภาพ 

หลังจากใหย้า conivaptan ทางปาก 10 วัน ความเข้มข้นของ S- และ Rwarfarin 

เท่ากับ 90% และ 98% ของความเข้มข้นก่อนการให้ conivaptan ค่าเวลาของ 

prothrombin ที่สอดคล้องกันหลังการให้ยา conivaptan ทางปากเป็นเวลา 10 วัน

เท่ากับ 95% ของการตรวจวัดพื้นฐาน ไม่มีผลต่อช่องปาก
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สังเกต conivaptan เกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ของ 

warfarin

แคปโตพริลและฟูโรเซไมด์

ผลของ captopril (25 มก.) และ furosemide (40 มก. หรือ 80 มก. วันละครั้ง

เป็นเวลา 6 วัน) ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ conivaptan hydrochloride (30 มก

.) ไดร้ับการประเมินในการศึกษาแยกกัน เภสัชจลนศาสตร์ของ conivaptan ไม่

เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ยา captopril หรือ furosemide ร่วมกัน

สรีรวิทยาไฟฟ้า

ผลของ VAPRISOL 40 มก. IV และ 80 มก. IV ในช่วงเวลา QT ได้รับการประเมิน

หลังการใหย้าครั้งแรก (วันที่ 1) และในวันสุดท้ายระหว่างการรักษา (วันที่ 4) ใน

กลุ่มสุ่ม ตาบอดคนเดียว กลุ่มคู่ขนาน ยาหลอก และ การศึกษาการควบคุมเชิงบวก 

(moxifloxacin 400 มก. IV) ในอาสาสมัครชายและหญิงทีม่สีุขภาพดอีายุ 18 ถึง 

45 ปี ECG แบบดิจิตอลไดร้ับที่การตรวจวัดพื้นฐานและในวันที่ 1 และ 4 การ

เปลี่ยนแปลงทีแ่ก้ไขด้วยยาหลอกจากค่าพื้นฐานในการแก้ไข QT เฉพาะบุคคล 

(QTcI) ในกลุ่มขนาดยา VAPRISOL 40 มก. และ 80 มก. ในวันที่ 1 คือ -3.5 มิลลิ

วินาทีและ -2.9 มิลลิวินาที ตามลําดับ ในวันที่ 1 และ -2.1 มิลลิวินาทีสําหรับกลุ่ม

ขนาดยาทั้งสองกลุ่มในวันที่ 4 ได้ผลลัพธท์ี่คล้ายคลึงกันโดยใชว้ิธีการแก้ไขของ 

Bazett หรือ Fridericia Moxifloxacin ทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขด้วย

ยาหลอกจากค่าพื้นฐานใน QTcI ที่ +7 เป็น +10 มิลลิวินาทีในวันที่ 1 และ 4 ตาม

ลําดับ ตารางที่ 2: การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย QT แบบรายบุคคล (QTcI) จาก

ค่าพื้นฐานในวันที่ 4

ยาและปริมาณ QTcI
ยาหลอก - 3 มิลลิวินาที

วาพริซอล 40 มก. IV - 5.1 มิลลวิินาที

วาพริซอล 80 มก. IV - 5.1 มิลลวิินาที

ม็อกซิฟลอกซาซิน 400 มก. IV + 7.4 มิลลวิินาที

ผลการวิเคราะหแ์นวโน้มส่วนกลางของ QTc ระบุว่า VAPRISOL ไม่มี

ผลต่อการเกิดซํ้าของหัวใจ
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การศึกษาทางคลินิก

ในการศึกษาแบบ double-blind, placebo-controlled, randomized, 

multicenter ผู้ป่วย 56 รายที่มีภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (โซเดียม 115 -130 mEq/L) 

อันเนื่องมาจากสาเหตหุลายประการ (โรคมะเร็งหรือโรคทีไ่ม่ร้ายแรงของระบบประสาท

ส่วนกลาง ปอด หรือช่องท้อง ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตาย เบาหวาน โรคข้อ

เข่าเสื่อม หรือไม่ทราบสาเหตุ) ได้รับการรักษาด้วย VAPRISOL หรือยาหลอกเป็นเวลา 4 

วัน ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานสําหรับภาวะโซเดียมในเลือดตํ่า โดย

เฉพาะการจํากัดของเหลว (ปริมาณของเหลวในแต่ละวันทีจ่ํากัดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

2.0 ลิตร) ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการสุ่มให้ได้รับยาหลอก (N=21) หรือ VAPRISOL 

40 มก./วัน IV (N=18) หรือ VAPRISOL 80 มก./วัน IV (N=17) VAPRISOL ได้รับ

การฉีดอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 30 นาทีของขนาดยา 20 มก

. ในวันแรกของการรักษา ความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมหรือพลาสมาในพลาสมาได้รับ

การประเมินที่ predose (ชั่วโมง 0) และที่ 4, 6, 10 และ 24 ชั่วโมงหลังการให้ยาในทุก

วันที่ทําการรักษา ความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดเฉลี่ยเท่ากับ

124.0 mEq/L ที่การเข้าศึกษา

การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมจากการตรวจวัดพื้นฐานตลอด

ระยะเวลาการรักษา 4 วันแสดงไว้ในรูปที่ 2

รูปที่ 2: ค่าเฉลี่ย (SE) การเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในความเข้มข้นของโซเดียมด้วย 
VAPRISOL 40 มก./วัน
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หลังการรักษาด้วย VAPRISOL ทางหลอดเลือดดํา 40 มก./วัน พบว่า 52% ของ

ผู้ป่วยได้รับเพิ่มขึ้นของ≥4 mEq/L ในความเข้มข้นของโซเดียมในเลือด ค่าเฉลี่ย

การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐานในความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมเมื่อสิ้น

สุดการรักษาด้วย VAPRISOL 2 วันคือ 5.8 mEq/L (ความเข้มข้นเฉลี่ย 129.4 

mEq/L) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรักษา 4 วัน ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากการ

ตรวจวัดพื้นฐานคือ 6.4 mEq/L (ความเข้มข้นเฉลี่ย 130.0 mEq/L) นอกจากนี้ 

หลังการรักษาด้วย VAPRISOL 2 วัน 4 วัน ผู้ป่วย 39% (หลังจาก 2 วัน) และ 67% 

(หลังจาก 4 วัน) ของผู้ป่วย> ความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้น 6 mEq/L 

หรือ a

โซเดียมในเลือดปกตขิอง≥135 ลบ.ม./ลิตร ข้อมูลประสิทธิภาพเพิ่มเติม

สรุปไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของการรักษาด้วย VAPRISOL 40 มก./วัน
ตัวแปรประสิทธิภาพ ยาหลอก

N=21
วาพริโซล 40 มก./วัน

N=18
2 วัน‡ 4 วัน 2 วัน ‡ 4 วัน

เซรั่มปรับพื้นฐาน Na+AUC ตลอดระยะเวลาการรักษา 
(mEq·ชม./ลิตร)

ค่าเฉลี่ย (SD)
LS Mean±SE

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**

จํานวนผู้ป่วย (%) และเวลาของเหตุการณม์ัธยฐาน (h) 
จากยาครั้งแรกของยาในการศึกษาถึงการยืนยัน≥เพิ่มขึ้น 
4 mEq/L จากค่าพื้นฐานในเซรั่ม Na+, [95% CI]

8 (27.6%)
ประเมินไม่ได้

15 (51.7%)
21.0***, [6, 30]
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เวลาทั้งหมด (ซ) ตั้งแตก่ารให้ยาในการศึกษาครั้งแรกจนถึง
การสิ้นสุดการรักษา ในระหว่างทีผู่้ป่วยได้รับการยืนยัน≥เพิ่ม
ขึ้น 4 mEq/L ในซีรั่ม Na+

จากเส้นฐาน
ค่าเฉลี่ย (SD)
LS Mean±SE

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**

เซรั่ม Na+(mEq/ลิตร)
ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (SD)
ค่าเฉลี่ย (SD) เมื่อสิ้นสุดการรักษา เปลี่ยนจากการตรวจ
วัดพื้นฐานเป็นการสิ้นสุดการรักษา

ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง (SD)
LS หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ± SE

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*

จํานวน (%) ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน≥เพิ่มขึ้น 6 mEq/L 
จากค่าพื้นฐานในเซรั่ม Na+หรือเซรั่ม Na . ปกต+ิความเข้ม
ข้น ≥135 mEq/L ระหว่างการรักษา

0 (0) 6 (28.6%) 7 (38.9%)** 12 (66.7%%)*

* P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 เทียบกับยาหลอก
‡ตัวแปรประสิทธิภาพได้รับการประเมินในวันที่ 2 ของระยะเวลาการรักษา 4 วัน

ผลกระทบทางนํ้าของ VAPRISOL แสดงไวใ้นรูปที่ 3 Conivaptan ทําใหเ้กิดการเพิ่มขึ้นสะสม

ที่แก้ไขโดยพื้นฐานในการขจัดนํ้าอย่างมปีระสิทธิภาพที่มากกว่า 2900 มล. เมื่อเทียบกับ

ประมาณ 1800 มล. กับยาหลอกในวันที่ 4

รูปที่ 3 การกวาดล้างนํ้าทีม่ีประสิทธิภาพสะสมที่แก้ไขตามเกณฑพ์ื้นฐาน
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⎛ ยูนา + ยูK⎞ ⎟อีWค = วี ×⎜⎜1
⎝
− โดยที่ V คือปริมาตรของปัสสาวะ (มล./วัน), Uนาคือความเข้มข้นของโซเดียมในปัสสาวะ UKเป็น

พีนา+ พี่K ⎟⎠

ความเข้มข้นของโพแทสเซียมในปัสสาวะ Pนาคือความเข้มข้นของโซเดียมในพลาสมา/ซีรัม และ PKคือความเข้มข้นของ

โพแทสเซียมในพลาสมา/ซีรัม

ในการศึกษาแบบ open-label ในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ euvolemic hyponatremia ผู้

ป่วย 104 รายได้รับการรักษาเป็นเวลา 4 วันด้วย VAPRISOL 20 หรือ 40 มก. / 

วัน IV เป็นการฉีดอย่างต่อเนื่องหลังจากไดร้ับยาฉีด 20 มก. ใน 30 นาทใีนวันแรก

ของการรักษา ผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4. ประสิทธิภาพของการรักษาด้วย VAPRISOL 20 หรือ 40 มก./วัน

จุดสิ้นสุดประสิทธิภาพหลัก 20 มก./วัน
N=11

40 มก./วัน
N=93

เซรั่มปรับพื้นฐาน Na+AUC ตลอดระยะเวลาการรักษา 
(mEq·ชม./ลิตร) ค่าเฉลี่ย (SD) 1000.2 (34.72) 648.9 (407.37)

จุดสิ้นสุดประสิทธิภาพรอง
จํานวนผู้ป่วย (%) และเวลาของเหตุการณ์มัธยฐาน (h) จากยาค
รั้งแรกของยาในการศึกษาถึงการยืนยัน≥เพิ่มขึ้น 4 mEq/L 
จากค่าพื้นฐานในเซรั่ม Na+, [95% CI]

10 (90.9)
12.0

[6.0, 24.8]

77 (82.8)
24.4

[24.0, 36.0]

เวลาทั้งหมด (ซ) ตั้งแตก่ารให้ยาในการศึกษาครั้งแรกจนถึงการ
สิ้นสุดการรักษา ในระหว่างทีผู่้ป่วยได้รับการยืนยัน ≥เพิ่มขึ้น 4 
mEq/L ในซีรั่ม Na+จากเส้นฐาน

ค่าเฉลี่ย (SD) 78.2 (27.38) 59.7 (32.94)

เซรั่ม Na+(mEq/ลิตร)
ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (SD)
ค่าเฉลี่ย (SD) เมื่อสิ้นสุดการรักษา
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง (SD) จากระดับพื้นฐานจนถึงสิ้นสุด
การรักษา
ค่าเฉลี่ย (SD) ณ วันทีต่ิดตามผล 11 การ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย (SD) จากระดับพื้นฐาน
เป็นวันทีต่ิดตามผล 11
ค่าเฉลี่ย (SD) ณ วันทีต่ิดตามผล 34 การ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย (SD) จากระดับพื้นฐานเป็น
วันที่ติดตามผล 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)

จํานวน (%) ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน≥เพิ่มขึ้น 6 mEq/L 
จากค่าพื้นฐานในเซรั่ม Na+หรือเซรั่ม Na . ปกติ+ความเข้มข้น≥
135 mEq/L ระหว่างการรักษา

10 (90.9%) 68 (73.1%)

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ VAPRISOL ในการรักษาภาวะหัวใจ
ล้มเหลวยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน

VAPRISOL ได้รับการระบุเพื่อรักษาภาวะ euvolemic hyponatremia (เช่นกลุ่ม

อาการของการหลั่งฮอร์โมน antidiuretic ที่ไม่เหมาะสมหรือในภาวะ 

hypothyroidism, adrenal insufficiency, ความผิดปกติของปอด ฯลฯ ) ในผู้ป่วย

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

VAPRISOL ไม่ไดร้ะบุไวส้ําหรับการรักษาผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลว (ดคูวาม 

ระมัดระวัง )

ข้อห้าม

ห้ามใช้ VAPRISOL ในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ hyponatremia และผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินต่อ

ส่วนประกอบใดๆ ของ VAPRISOL
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ห้ามใช้ VAPRISOL ร่วมกับสารยับยั้ง CYP3A4 ทีม่ีศักยภาพ เช่น 

ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, ritonavir และ indinavir (

ดูข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยาสําหรับรายละเอียดและข้อควรพิจารณาทีส่ําคัญ

อื่น ๆ )

ข้อควรระวัง

ผู้ป่วย Hyponatremic ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวพื้นฐาน

ความปลอดภัยของ VAPRISOL ในผู้ป่วย hyponatremic ที่มีภาวะหัวใจ

ล้มเหลวพื้นฐานยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

การแก้ไขโซเดียมในซรีัมอย่างรวดเร็วเกินไป ความเข้มข้น

ของโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป

(>12 mEq/L/24 ชั่วโมง) อาจส่งผลร้ายแรงตามมา ในการทดลองทางคลินิกที่

ควบคุมด้วย VAPRISOL ประมาณ 9% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ VAPRISOL ในปริมาณ 

20-40 มก. / วัน IV มคีุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการแก้ไข

โซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วเกินไป แต่ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่มผีลทางระบบประสาท

อย่างถาวร แม้ว่าจะไมไ่ด้สังเกตพบในการศึกษาทางคลินิกกับ VAPRISOL แต่กลุ่ม

อาการออสโมติกดีไมอีลิเนชันได้รับรายงานหลังจากการแก้ไขความเข้มข้นของ

โซเดียมในเลือดตํ่าอย่างรวดเร็ว ความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดและสถานะทาง

ระบบประสาทควรได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมในระหว่างการให้ยา 

VAPRISOL และควรหยุดใชย้า VAPRISOL หากผู้ป่วยมอีัตราการเพิ่มขึ้นของ

โซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วอย่างไมพ่ึงปรารถนา หากความเข้มข้นของโซเดียมใน

เลือดสูงขึ้น ไม่ควรให้ VAPRISOL กลับมาใชอ้ีก
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การด้อยค่าของตับ

การใช้ VAPRISOL ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับ (รวมถึงนํ้าในช่องท้อง, 

โรคตับแข็งหรือความดันโลหิตสูงพอร์ทัล) ยังไม่ไดร้ับการประเมินอย่างเป็น

ระบบ

การได้รับสัมผัสทางระบบทีเ่พิ่มขึ้นหลังจากไดร้ับ conivaptan ในช่องปากในผู้

ป่วยทีเ่ป็นโรคตับแข็งทีม่เีสถียรภาพและความบกพร่องของตับในระดับปานกลาง 

VAPRISOL ทางหลอดเลือดดําส่งผลให้ไดร้ับ conivaptan สูงกว่า conivaptan 

ทางปากในอาสาสมัครทีศ่ึกษาโดยไม่มกีารด้อยค่าของการทํางานของตับ ควรใช้

ความระมัดระวังในการให้ VAPRISOL แก่ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ

การด้อยค่าของไต

ยังไม่มีการประเมินผลของการด้อยค่าของไตต่อการกําจัด conivaptan หลังจาก

การใหท้างหลอดเลือดดํายังไมไ่ด้รับการประเมิน อย่างไรก็ตาม หลังการให้ยา 

conivaptan ทางปาก AUC สําหรับ conivaptan สูงขึ้นถึง 80% หลังจากรับ

ประทานครั้งเดียวและสูงขึ้น 35% เมื่อรับประทานซํ้าในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทาง

ไต (CLcr< 60 mL/นาที/1.73 ม.2) เมื่อเทียบกับผู้ทีม่ีการทํางานของไตปกติ 

VAPRISOL ทางหลอดเลือดดําส่งผลให้ไดร้ับ conivaptan สูงกว่า conivaptan 

ทางปากในอาสาสมัครที่ศึกษาโดยไม่มกีารด้อยค่าของการทํางานของไต ควรใช้

ความระมัดระวังในการให้ VAPRISOL กับผู้ป่วยไตวาย

ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด

Conivaptan อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาในบริเวณทีฉ่ีดได้อย่างมีนัยสําคัญ แม้ว่าจะมี

อัตราการเจือจางและการให้ยาทีเ่หมาะสม (ดู อาการไม่พึงประสงค์) Conivaptan 

ต้องได้รับการดูแลเมื่อเตรียมและเจือจางอย่างเหมาะสมเท่านั้น (ดกูารเตรียมการ) 

ผ่านเส้นเลือดขนาดใหญ่ และควรหมุนบริเวณทีใ่ห้ยาทุก 24 ชั่วโมง (ดูการให้ยาและ

การบริหาร)
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ปฏิกิริยาระหว่างยา

(ดู เภสัชวิทยาคลินิก: ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา ) CYP3A4

Conivaptan เป็นสารตั้งต้นของ CYP3A4 การใชย้า VAPRISOL ร่วมกับสาร

ยับยั้ง CYP3A4 ร่วมกันอาจทําใหค้วามเข้มข้นของ conivaptan เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ

ผลของความเข้มข้นของ conivaptan ทีเ่พิ่มขึ้น ห้ามใช้ VAPRISOL ร่วมกับสาร

ยับยั้ง CYP3A4 ที่มีศักยภาพ เช่น ketoconazole, itraconazole, 

clarithromycin, ritonavir และ indinavir

Conivaptan เป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 ที่มีศักยภาพ VAPRISOL อาจเพิ่มความเข้ม

ข้นในพลาสมาของยาร่วมทีไ่ด้รับการเผาผลาญเป็นหลักโดย CYP3A4 ในการ

ทดลองทางคลินิกของ conivaptan hydrochloride ในช่องปาก มีกรณี 

rhabdomyolysis เกิดขึ้น 2 กรณใีนผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ CYP3A4-metabolized 

HMG-CoA reductase inhibitor ควรติดตามการใช้ VAPRISOL ร่วมกับยาที่ได้

รับการเผาผลาญเป็นหลักโดย CYP3A4 อย่างใกล้ชิดหรือควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วม

กัน หากมีการตัดสินใจทางคลินิกทีจ่ะยุติการใช้ยาร่วมกันในปริมาณที่แนะนํา ให้รอ

เวลาที่เหมาะสมหลังจากสิ้นสุดการให้ VAPRISOL ก่อนเริ่มใชย้าเหล่านีต้่อ

ดิจอกซิน

การใช้ยา digoxin ซึ่งเป็นสารตั้งต้น P-glycoprotein ร่วมกับ oral 

conivaptan ส่งผลให้การกวาดล้างลดลงและเพิ่มค่า digoxin Cmax และ AUC 

ดังนั้น หากใชย้า digoxin ร่วมกับ VAPRISOL แพทย์ควรตื่นตัวต่อความเป็นไป

ได้ทีร่ะดับ digoxin จะเพิ่มขึ้น
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การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

การทดสอบทางชีวภาพของสารก่อมะเร็งตลอดอายกุารใช้งานมาตรฐาน (104 สัปดาห์) ดําเนิน

การในหนูเมาส์และหนูแรท หนูได้รับปริมาณทางปาก 3, 10 หรือ 30 มก./กก./วัน ในเพศชาย 

และ 1, 3 หรือ 10 มก./กก./วัน ในเพศหญิงโดยทางสายยาง หนูได้รับปริมาณทางปาก 0.3, 1, 

3 หรือ 10 มก./กก./วัน ในเพศชาย และ 1, 3, 10 หรือ 30 มก./กก./วัน ในเพศหญิงโดยทาง

สายยาง ไม่พบอุบัติการณ์ของเนื้องอกเพิ่มขึ้นในขนาด 30 มก./กก./วัน ในหนูทดลอง (6 เท่า

ของการได้รับยาลูกกลอนทางหลอดเลือดดํา 20 มก. ในวันที่ 1 ตามด้วยการให้ทางหลอดเลือด

ดํา 40 มก./วัน เป็นเวลา 3 วัน โดยอิงจากการเปรียบเทียบ AUC ) หรือหนู (การไดร้ับยาลูก

กลอนทางหลอดเลือดในปริมาณ 20 มก. ในวันที่ 1 ตามร่างกายของมนุษย์ 2 เท่า ตามด้วยการ

ให้ยาทางหลอดเลือด 40 มก./วัน เป็นเวลา 3 วันโดยอิงจากการเปรียบเทียบ AUC)

Conivaptan ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุห์รือ clastogenic โดยมีหรือไม่มกีารกระตุ้นการเผา

ผลาญในการทดสอบ Ames ด้วยเชื้อ Salmonella typhimuriumและEscherichia coliใน

เซลล์ลิมโฟไซต์ในเลือดของมนุษย์ หรือในร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนู

ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์หลังการรักษา 4 สัปดาหโ์ดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําที่ 0.5, 

1.25 หรือ 2.5 มก./กก./วัน ภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ใน

เพศหญิงทีไ่ดร้ับ IV bolus conivaptan 15 วันก่อนผสมพันธุ์จนถึงวันที่ 7 ของการตั้ง

ครรภ์ จะมีตัวไดเอททีย่ืดเยื้อ ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง และเพิ่มการสูญเสียก่อนและหลังการ

ปลูกที่ 2.5 มก./กก./วัน (การรับสัมผัสทั่วร่างกายน้อยกว่าขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษา)

การตั้งครรภ์

หมวดหมูก่ารตั้งครรภ์ C

Conivaptan แสดงให้เห็นว่ามีผลเสียต่อทารกในครรภ์เมื่อให้กับสัตว์ในระหว่าง

ตั้งครรภเ์มื่อได้รับสัมผัสอย่างเป็นระบบน้อยกว่าที่ไดร้ับในปริมาณการรักษาตาม

การเปรียบเทียบ AUC ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิง

ตั้งครรภ์ วาพริโซล
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ควรใช้ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทีเ่ป็นตัวกําหนดความเสี่ยงทีอ่าจ

เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ผูป้่วยควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์ 

Conivaptan ข้ามรกและพบในเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ในหนู ระดับเนื้อเยื่อของ

ทารกในครรภ์ <10% ของความเข้มข้นในพลาสมาของมารดาในขณะทีร่ะดับของรก

สูงกว่าความเข้มข้นในพลาสมาของมารดา 2.2 เท่าซึ่งบ่งชีว้่าสามารถถ่ายโอน 

conivaptan ไปยังทารกในครรภไ์ด้ Conivaptan ที่ถูกดึงขึ้นโดยเนื้อเยื่อของ

ทารกในครรภจ์ะค่อยๆ คลายออก ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมกีารสะสมของทารกในครรภ.์

ระดับนํ้านมสูงกว่าระดับพลาสม่าของมารดาถึง 3 เท่าเมื่อให้ยาทางหลอดเลือดดําที่ 

1 มก./กก. (การรับสัมผัสทั่วร่างกายน้อยกว่าการรักษาตามการเปรียบเทียบ AUC)

ในหนเูพศเมียทีไ่ด้รับ conivaptan hydrochloride ขนาด 0.5, 1.25 หรือ 2.5 

มก./กก./วัน ก่อนผสมพันธุ์และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 7 ของการตั้งครรภ์ ไดเอ

ทรัสเป็นเวลานาน ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง และการสูญเสียการฝังก่อนและหลังค

ลอดเพิ่มขึ้นที่ 2.5 มก./ กก./วัน (การรับสัมผัสทั่วร่างกายน้อยกว่าขนาดยาทีใ่ช้

รักษา)

ในหนทูี่ตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับปริมาณทางหลอดเลือดดํา 0.5, 1.25 หรือ 2.5 มก./กก./

วัน จากวันที่ตั้งครรภ์ 7 ถึง 17 (การสร้างอวัยวะ) ไม่พบผลกระทบของมารดาหรือ

ทารกในครรภท์ี่มนีัยสําคัญเมื่อได้รับสัมผัสทั้งระบบน้อยกว่าการได้รับการรักษา

ตามการเปรียบเทียบ AUC

หนูทีต่ั้งครรภ์ได้รับ conivaptan hydrochloride ทางหลอดเลือดดําในขนาด 2.5 

มก./กก./วัน (การได้รับสัมผัสทางระบบน้อยกว่าการรักษาตาม AUC) จากวันที่ตั้ง

ครรภ์ 7 ถึงวันที่ 20 วันทีใ่หน้ม (หย่านม) และลูกสุนัขแสดงความสามารถในการมี

ชีวิตของทารกแรกเกิดลดลง ดัชนีการหย่านม การเจริญเติบโตล่าช้าและการพัฒนา

ทางกายภาพ (รวมถึงการเจริญเติบโตทางเพศ) และการพัฒนาการสะท้อนกลับ

ล่าช้า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทีเ่ห็นได้ชัดเจนในลูกสุนัขจากเขื่อนที่ให้ conivaptan 

ไฮโดรคลอไรด์ที่ 0.5 หรือ 1.25 มก./กก./วัน จากช่วงเวลาเดียวกันนี้ ไม่พบผลข้าง

เคียงของมารดา
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ด้วยการบริหารให้ conivaptan ไฮโดรคลอไรด์ (0.5, 1.25 หรือ 2.5 มก./กก./วัน 

จากวันทีต่ั้งครรภ์ 7 จนถึงวันทีใ่ห้นม 20; การไดร้ับสัมผัสทั้งร่างกายน้อยกว่าขนาด

ยาที่ใช้รักษาตามการเปรียบเทียบ AUC)

ในกระต่ายที่ตั้งครรภท์ี่ได้รับยาทางเส้นเลือดขนาด 3, 6 หรือ 12 มก./กก./วัน 

ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 18 (การสร้างอวัยวะ) ไม่พบการค้นพบของทารกในครรภ์ อย่างไร

ก็ตาม พบความเป็นพิษของมารดาในทุกกลุ่ม (การรับสัมผัสทั่วร่างกายน้อยกว่า

ขนาดยาที่ใชใ้นการรักษา)

ในการศึกษาหนูหลังคลอดด้วยยาลูกกลอนแบบฉีดเข้าเส้นเลือดดํา ความมชีีวิตของ

ทารกแรกเกิดลดลง ดัชนกีารหย่านมลดลง การเจริญเติบโตช้า/พัฒนาการทางร่างกาย 

และการเจริญเติบโตทางเพศที่ล่าช้าของลูกหลานอยู่ที่ 2.5 มก./กก./วัน (การรับสัมผัส

ทั่วร่างกายน้อยกว่าขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษา)

แรงงานและการส่งมอบ

ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของ conivaptan ต่อการคลอดบุตรและการคลอด

บุตรในมนุษย์ Conivaptan hydrochloride ล่าช้าในการคลอดในหนูทีไ่ดร้ับยา

ทางปากที่ 10 มก./กก./วัน โดยทางปาก (การรับสัมผัสทั่วร่างกายเทียบเท่ากับ

ขนาดยาที่ใชใ้นการรักษาตามการเปรียบเทียบ AUC) การใช้ conivaptan ไฮโดร

คลอไรด์ที่ 2.5 มก./กก./วัน ทําใหก้ารตายของลูกสุนัข peripartum เพิ่มขึ้นทาง

หลอดเลือดดํา (ทั้งระบบ) การเปิดรับแสงน้อยกว่าปริมาณการรักษาตามการเปรียบ

เทียบ AUC) ผลกระทบเหล่านีอ้าจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ conivaptan ต่อตัว

รับออกซิโตซินในหนแูรท ความเกี่ยวข้องกับมนุษยไ์มช่ัดเจน

ผู้หญิงใหน้มบุตร
ไม่ทราบว่า conivaptan ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ เนื่องจากยาหลาย

ชนิดถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ VAPRISOL กับ

สตรทีี่ให้นมบุตร Conivaptan ถูกขับออกมาในนมและตรวจพบในทารกแรกเกิด

เมื่อให้ทางหลอดเลือดดําแก่หนูทีใ่ห้นมบุตร ระดับนํ้านมของ conivaptan ในหนู

ทดลองถึงระดับสูงสุดที่ 1 ชั่วโมงหลังการให้ยาตามการให้ทางหลอดเลือดดําและสูง

ถึง 3
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มากกว่าระดับพลาสม่าของมารดาหลายเท่า การบริหาร conivaptan 

hydrochloride ที่ 2.5 มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดดําเพิ่มการเสียชีวิตของลูก

สุนัข peripartum; การได้รับสัมผัสอย่างเป็นระบบน้อยกว่าขนาดยาทีใ่ช้รักษาตาม

การเปรียบเทียบ AUC

การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ VAPRISOL ในผู้ป่วยเด็กยังไมไ่ดร้ับการ

ศึกษา

การใช้ผูสู้งอายุ

ในการศึกษาทางคลินิกของ VAPRISOL ทางหลอดเลือดดําทีไ่ดร้ับยา 20 มก. IV 

ตามด้วย 40 มก. / วัน IV เป็นเวลา 2 ถึง 4 วัน 52% ของผู้เข้าร่วมมีอายุมากกว่า

หรือเท่ากับ 65 ปแีละ 34% มากกว่าหรือเท่ากับ 75 ปี อายุ. โดยทั่วไป รายละเอียด

ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นผู้ป่วยสูงอายุมีความคล้ายคลึงกับที่พบใน

ประชากรการศึกษาทั่วไป

อาการไมพ่ึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดทีร่ายงานด้วยการใช้ VAPRISOL คือปฏิกิริยาใน

บริเวณที่ฉีด ในการศึกษาในผูป้่วยและอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี ปฏิกิริยาในบริเวณที่

ฉีดเกิดขึ้นใน 52.5% ของผู้ทีไ่ด้รับ VAPRISOL 40 มก./วัน เทียบกับ 3.3% ใน

กลุ่มยาหลอก ปฏิกิริยาส่วนใหญไ่ม่รุนแรงและไม่นําไปสู่การเลิกยา อย่างไรก็ตาม มี

ปฏิกิริยาเกิดขึ้นทีบ่ริเวณทีฉ่ีดอย่างร้ายแรง และปฏิกิริยาในบริเวณทีฉ่ีดเป็นอาการ

ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดทีน่ําไปสู่การเลิกใช้ยา VAPRISOL (ดกูารให้ยาและการ

บริหาร)
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อาการไม่พึงประสงค์ที่แสดงในตารางที่ 5 มาจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 72 คน

และผู้ป่วย 111 คนทีม่ภีาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าทีไ่ด้รับ VAPRISOL 20 มก. IV เป็น

ปริมาณที่ใสต่ามด้วย 40 มก. / วัน IV เป็นเวลา 2 ถึง 4 วันและจากอาสาสมัครที่มี

สุขภาพดี 40 คนและผู้ป่วย 21 คน euvolemic hyponatremia ที่ได้รับยาหลอก 

อาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอย่างน้อย 2% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ VAPRISOL และมี

อุบัติการณ์สูงขึ้นสําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับ VAPRISOL มากกว่าผู้ป่วยที่ไดร้ับยาหลอก
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ตารางที่ 5
IV VAPRISOL: อาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นใน≥2% ของผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร
ที่มีสุขภาพดีและอุบัติการณข์อง VAPRISOL > อุบัติการณ์จากยาหลอก

ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าและการศึกษาอาสาสมัครเพื่อสุขภาพ
ยาหลอก

N=61
น (%)

40 มก.
N=183
น (%)ภาคเรียน

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง
โรคโลหิตจาง NOS

ความผิดปกติของหัวใจ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ท้องผูก
โรคท้องร่วง NOS
ปากแห้ง
คลื่นไส้
อาเจียนNOS

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน
ปฏิกิริยาของไซต์ Cannula
อุปกรณ์ต่อพ่วงบวมนํ้า
เกิดผื่นแดงบริเวณที่ฉีด
ปวดบริเวณที่ฉีด
Infusion site phlebitis 
ปฏิกิริยาทีเ่กิดจากการฉีดยา
บริเวณทีฉ่ีดบวม
ความเจ็บปวด NOS

ไพเรเซีย
ความกระหายนํ้า

การติดเชื้อและการติดเชื้อ
เชื้อราในช่องปาก
โรคปอดบวม NOS
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ NOS เมตา

บอลิซึมและความผิดปกติทางโภชนาการ
การคายนํ้า
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง NOS
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า NOS
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า

ภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ่า
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า

ความผิดปกตขิองระบบประสาท
ปวดศีรษะ

ความผิดปกติทางจิตเวช
สภาพสับสน
นอนไม่หลับ

ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ
ปัสสาวะ
Pollakiuria
Polyuria

ความผิดปกตขิองผิวหนังและใต้ผิวหนัง

2 (3.3%) 7 (3.8%)

0 5 (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%)
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ผื่นแดง
ความผิดปกติของหลอดเลือด

ความดันโลหิตสูง NOS
ความดันเลือดตํ่า NOS

ความดันเลือดตํ่ามีพยาธิสภาพ 
Phlebitis NOS

0 5 (2.7%)

0
1 (1.6%)

0
1 (1.6%)

10 (5.5%)
5 (2.7%)

10 (5.5%)
9 (4.9%)

ดัดแปลงจาก MedDRA เวอร์ชัน 6.0

ความปลอดภัยของ VAPRISOL ในผู้ป่วย hyponatremic ที่มีภาวะหัวใจ

ล้มเหลวพื้นฐานยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

การใช้ยาเสพติดและการพึ่งพาอาศัยกัน

VAPRISOL ไม่ทราบถึงศักยภาพในการใชย้าในทางทีผ่ิดและ/หรือการพึ่งพา

อาศัยกัน

ยาเกินขนาด

แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้ยาเกินขนาดในคน แต่ VAPRISOL ได้รับยาเป็น

ขนาด 20 มก. ในวันที่ 1 ตามด้วยการฉีดอย่างต่อเนื่อง 80 มก. / วันเป็นเวลา 4 

วันในผู้ป่วย hyponatremia และสูงถึง 120 มก. / วันเป็นเวลา 2 วันใน CHF ผู้

ป่วย. ไม่พบความเป็นพิษใหม่ในปริมาณทีสู่งขึ้นเหล่านี้ แต่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเภสัชวิทยาของ VAPRISOL เช่น ความดันเลือดตํ่าและ

ความกระหาย เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในปริมาณที่สูงขึ้นเหล่านี้

ในกรณีทีใ่หย้าเกินขนาด ตามกิจกรรมทางเภสัชวิทยาทีค่าดไว้เกินจริง แนะนํา

ใหร้ักษาตามอาการโดยติดตามสัญญาณชีพบ่อยครั้งและการสังเกตผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิด

ปริมาณและการบริหาร

VAPRISOL ใชส้ําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําเท่านั้น
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แนะนําให้ใช้ VAPRISOL ผ่านเส้นเลือดขนาดใหญ่และเปลี่ยนบริเวณที่ฉีดทุก 

24 ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงของการระคายเคืองต่อหลอดเลือด

การรักษาด้วย VAPRISOL ควรเริ่มต้นด้วยขนาดยา 20 มก. ฉีดเข้า

เส้นเลือดภายใน 30 นาที

ควรใหย้า VAPRISOL ขนาด 20 มก. ตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อ

เนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากวันแรกของการรักษา VAPRISOL จะต้องไดร้ับ

เพิ่มเติม 1 ถึง 3 วันในการให้ยา 20 มก. / วันอย่างต่อเนื่อง หากโซเดียมในเลือดไม่

เพิ่มขึ้นในอัตราทีต่้องการ VAPRISOL อาจถูกปรับให้สูงขึ้นเป็นขนาด 40 มก. ต่อ

วัน โดยใหอ้ีกครั้งโดยใหท้างหลอดเลือดดําอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการฉีด VAPRISOL ทั้งหมด (หลังการให้ยา) ไม่ควรเกินสี่วัน

ผู้ป่วยที่ได้รับ VAPRISOL ต้องมีการตรวจสอบสถานะโซเดียมและปริมาตรในซีรัม

เป็นประจํา การเพิ่มขึ้นของโซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วเกินไป (>12 mEq/L/24 

ชั่วโมง) อาจส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง สําหรับผู้ป่วยที่มีอัตราการเพิ่ม

ขึ้นของโซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วอย่างไม่พึงปรารถนา ควรเลิกใช้ VAPRISOL 

และควรตรวจสอบสถานะโซเดียมและระบบประสาทในซีรัมอย่างรอบคอบ หาก

โซเดียมในเลือดสูงขึ้น ไม่ควรให้ VAPRISOL กลับมาใช้อีก หากภาวะโซเดียมใน

เลือดตํ่ายังคงมีอยู่หรือเกิดขึ้นอีก และผู้ป่วยไม่มีหลักฐานของอาการทางระบบ

ประสาทที่ตามมาของโซเดียมในเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว VAPRISOL อาจกลับ

มาใช้อีกครั้งในขนาดที่ลดลง (ดูข้อควรระวัง: การแก้ไขโซเดียมในซรีัมอย่าง

รวดเร็วเกินไป)

สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ hypovolemia หรือความดันเลือดตํ่าในขณะทีร่ับ 

VAPRISOL ควรหยุด VAPRISOL และสถานะของปริมาตรและ
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สัญญาณชีพควรได้รับการตรวจสอบบ่อยๆ เมื่อผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งและไม่มี

ภาวะความดันโลหิตตํ่าอีกต่อไป อาจให้ VAPRISOL กลับมาใช้อีกครั้งในขนาดที่ลดลง

หากผู้ป่วยยังมีภาวะ hyponatremic

การตระเตรียม

ความเข้ากันได้และความเสถียร

ข้อควรระวัง: VAPRISOL ควรเจือจางด้วย Dextrose Injection 5% 
เท่านั้น

VAPRISOL เข้ากันได้กับ Dextrose Injection 5% และคงตัวได้นานถึง 24 

ชั่วโมงหลังจากผสมVAPRISOL ไม่ควรผสมหรือใช้ร่วมกับ Lactated 

Ringer's Injection หรือ 0.9% Sodium Chloride Injectionยังไม่มกีาร

ศึกษาความเข้ากันได้กับยาอื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ VAPRISOL ร่วมกับผลิตภัณฑ์

อื่นในหลอดเลือดดําหรือถุงเดียวกัน

กําลังโหลดปริมาณ

ถอน VAPRISOL 4 มล. (20 มก.) (4 มล. ของการฉีด conivaptan ไฮโดรคลอ

ไรด์) และเพิ่มลงในถุงแช่ที่มี 100 มล. ของ Dextrose Injection, USP ค่อยๆ 

พลิกถุงหลายๆ ครั้งเพื่อใหแ้น่ใจว่าส่วนผสมของสารละลายสมบูรณ์ เนื้อหาของถุง 

IV ควรบริหารให้เกิน 30 นาที

การแช่อย่างต่อเนื่อง

ในการเตรียมการฉีด IV อย่างต่อเนื่องที่มี conivaptan ไฮโดรคลอไรด์ 20 มก. ให้

ถอน 4 มล. (20 มก.) จาก VAPRISOL หลอดเดียวแล้วเจือจางลงในถุง IV ทีม่ี 

Dextrose Injection 5%, USP 250 มล. ค่อยๆ พลิกถุงหลายๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจ

ว่าส่วนผสมของสารละลายสมบูรณ์ เนื้อหาของถุง IV ควรบริหารให้เกิน 24 ชั่วโมง
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ในการเตรียมการฉีดเข้าเส้นเลือดดําแบบต่อเนื่องที่มี conivaptan ไฮโดรคลอ

ไรด์ 40 มก. ให้ถอนยา VAPRISOL 4 มล. (20 มก.) ออกจากแต่ละหลอด (8 มล. 

[40 มก.] ของการฉีด conivaptan ไฮโดรคลอไรด์) และเจือจางลงในถุงใส่

หลอดเลือดดําที่มี 250 มล. 5% การฉีดเดกซ์โทรส USP ค่อยๆ พลิกถุงหลายๆ 

ครั้งเพื่อใหแ้น่ใจว่าส่วนผสมของสารละลายสมบูรณ์ เนื้อหาของถุง IV ควรบริหาร

ใหเ้กิน 24 ชั่วโมง

แอมพลิฟายเออร์ VAPRISOL ใช้สําหรับการใช้ครั้งเดียวเท่านั้น ทิ้งเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้

ของ ampule

ควรตรวจดูผลิตภัณฑ์ยาทางสายตาด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสี

ก่อนนําไปใช้ เมื่อใดก็ตามทีส่ารละลายและภาชนะอนุญาต หากพบว่ามีฝุ่นละออง

หรือขุ่น ไม่ควรใชส้ารละลายยา

ควรใช้สารละลายเจือจางของ VAPRISOL ทันทีและบริหารให้เสร็จสิ้นภายใน 

24 ชั่วโมงหลังผสม
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พื้นที่จัดเก็บ

เก็บที่ 25°ซี (77°ฉ); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15 - 30°ค (59 - 86°F) อุณหภูมิ

ห้องควบคุม (ตาม USP) อย่าเก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส (59 

องศาฟาเรนไฮต)์ ควรเก็บหลอดบรรจุไวใ้นกล่องกระดาษแข็งโดยป้องกันไม่ให้

ถูกแสงจนกว่าจะพร้อมใช้งาน

วิธีการจัดหา

วาพริโซล®(การฉีด conivaptan ไฮโดรคลอไรด)์ มาในแก้วใสขนาด 4 มล. 

หลอดฉีดยาแบบจุดเดียว แต่ละหลอดประกอบด้วย conivaptan ไฮโดรคลอ

ไรด์ 20 มก.

10 หลอด/กล่อง ( NDC 0469-1601-04)

Rx เท่านั้น

ทําการตลาดโดย:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

ผลิตโดย:

Astellas Tokai Co., Ltd. โรงงาน Yaizu ชิซูโอ

กะ 425-0072 ประเทศญี่ปุ่น

ธันวาคม 2548
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