สวนประกอบ
รูปแบบยา
บริษัทผูผลิต
กลุมยา
1

ขอบงใช
ขนาดยา

เภสัชวิทยา

เภสัชจลนศาสตร
- Bioavailability
- Effect of food
- Time to peak
- Steady state
- Protein binding
- Elimination half life
- Metabolism

Eletriptan hydrobromide (Relpax®)
Eletriptan hydrobromide tablet 40 mg
Oral tablet
Pfizer Inc.
Antimigraine Agent
A selective 5-hydroxytryptamine 1B/1D (5-HT1B/1D) receptor agonist
US-FDA approved: รักษาไมเกรนชนิดเฉียบพลัน (approval date 26/12/2002)
TH-FDA approved: รักษาไมเกรน (approved date 10/06/2009)
• ขนาดยาในผูป วยผูใหญทั่วไป รับประทานครั้งละ 20-40 mg หากยังคงมี
อาการปวดศีรษะสามารถใหยาซ้ําไดหลังจาก 2 ชั่วโมง
• ขนาดยาสูงสุดเทากับ 80 mg/วัน
• ไมตองปรับขนาดยาในผูปว ยที่มีการทํางานของไตบกพรอง
• ไมตองปรับขนาดยาในผูปว ยที่มีการทํางานของตับบกพรองในระดับ เล็กนอย
ถึงปานกลาง
• Eletriptan hydrobromide ออกฤทธิ์กระตุนอยางเฉพาะเจาะจงตอ serotonin 5HT1B, 5-HT1F และ 1D receptor
• Eletriptan hydrobromide มีฤทธิ์ในการจับกับ 5-HT1A, 5-HT1E, 5-HT2B and
5-HT7 receptors ไดในระดับปานกลาง แตมีความสามารถในการจับกับ 5HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5A และ 5-HT6 receptors มีนอย.
• Eletriptan hydrobromide ไมมีฤทธิ์ตอ adrenergic (alpha1, alpha2) หรือ beta
dopaminergic (D1, D2), muscarinic หรือ opioid receptors
50%
อาหารไขมันเพิ่มคา AUC และ Cmax ประมาณ 20-30%
1.5-2 ชั่วโมง
4-5 วัน
85%
• 4 ชั่วโมง (ผูสูงอายุ 4.4-5.7ชั่วโมง)
• Metabolite ประมาณ 13 ชั่วโมง
CYP3A4 (forms one metabolite(active))
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Contraindication

Warning/Precaution

• หามใชในผูทแี่ พ Eletriptan หรือสวนประกอบอื่นในตํารับ
• หามใชผทู ี่มีประวัติ ischemic heart disease หรือผูท ี่มีอาการของ ischemic
heart disease ประกอบดวย Prinzmetal's angina, angina pectoris, MI, silent
myocardial ischemia
• หามใชในผูปวย cerebrovascular syndromes ประกอบดวย strokes, transient
ischemic attacks
• หามใชในผูปวย peripheral vascular syndromes ประกอบดวย ischemic bowel
disease
• หามใชในผูปวย uncontrolled hypertension เนื่องจากยามีผลเพิ่มความดัน
โลหิต
• หามใชในผูที่ไดรับยากลุม 5-HT1 agonist, ยาที่มีสวนผสมของ ergotamine
หรือสารประเภท ergot เชน dihydroergotamine (DHE) หรือ methysergide
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากไดรับยากลุมดังกลาว
• หามใชในผูปวย hemiplegic หรือ basilar migraine
• หามใชในผูปวย severe hepatic impairment
• ระมัดระวังการเกิด cardiac events เชน coronary artery vasospasm, transient
ischemia, myocardial infarction, ventricular tachycardia/fibrillation, cardiac
arrest
• ระมัดระวังในผูปวยที่มีประวัติการเกิดอาการเจ็บหนาอก แนนหนาอก หรือ
อาการของ angina
• ระมัดระวังการเกิด cerebrovascular events เชน cerebral/subarachnoid
hemorrhage, stroke, hypertensive crisis เปนตน
• ระมัดระวังการเกิดอาการทีเ่ กิดจาก vasospasm events เชน peripheral
vascular ischemia และ colonic ischemia
• ระมัดระวังการใชในผูปวยทีม่ ีการทํางานของตับบกพรอง (hepatic
impairment) แนะนําใหมีการปรับลดขนาดยาลง
• ระวังการเกิด serotonin syndrome (confusion, hallucinations, hyperreflexia,
myoclonus, shivering, tachycardia) เมื่อใชรวมกับยากลุม proserotonergic
เชน SSRIs/SNRIs หรือ triptans
• ไมแนะนําใหใชรวมกับกลุม serotonin precursors เชน tryptophan
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• ไมมีรายงานดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กที่อายุนอยกวา 18 ป
Side effect

Drug interaction

ED / NED

• ปวด/แนนหนาอก, palpitation, dizziness, somnolence, headache, chills, pain,
vertigo, nausea, xerostomia, abdominal pain/discomfort, weakness,
paresthesia, back pain, hypertonia, hypoesthesia, pharyngitis
• CYP3A4 inhibitors
• Ergot-containing drugs
• Serotonergic reuptake inhibitors เชน SSRIs, SNRIs
• Serotonin agonists เชน triptans
NED

เอกสารอางอิง
Drug Information Handbook with International Trade Names Index, 14th ed 2006-2007,
p580-81.

http://www.pfizer.com/files/products/uspi_relpax.pdf
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