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P2Y12 receptor inhibitors สำหรับกำรป้ องกัน atherothrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes
ภก. ธาราธีร์ ศรี จนั ทร์
วัตถุประสงค์ ของกำรเรี ยนรู้
หลังจากจบการศึกษาบทความนี ้ ผู้เรี ยนจะ
1. ทราบถึงข้ อมูลด้ านเภสัชพลศาสตร์ ของยาในกลุม่ P2Y12 receptor inhibitors
2. ทราบถึงข้ อมูลด้ านเภสัชจลนศาสตร์ ของยาในกลุม่ P2Y12 receptor inhibitors
3. สามารถเปรี ยบเทียบคุณสมบัตริ ะหว่างยาในกลุม่ P2Y12 receptor inhibitors
บทคัดย่ อ
ยากลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors เป็ นยาต้ านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลื อดที่ ค่อนข้ างใหม่ และยัง
ได้ รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง ยาในกลุ่มนี อ้ อกฤทธิ์ ด้ว ยการจับกับ P2Y12 receptor บนเกล็ดเลือดแล้ ว
ยับยังไม่
้ ให้ เกล็ดเลือดเกาะกลุม่ รวมตัวกัน ยาจึงลดการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วย acute coronary syndromes ได้
ยา clopidogrel เป็ นยาชนิดแรกในกลุม่ นี ้ที่ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ใช้ สาหรับป้องกัน myocardial infarction, stroke
และ vascular death ที่เกิดจาก thrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes ข้ อดีที่น่าสนใจของยาใน
กลุม่ นี ้คือยาไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแผลในทางเดินอาหารเหมือนกับยา aspirin ที่ใช้ มาก่อนหน้ านี ้ ยา
clopidogrel เป็ น prodrug การใช้ ร่วมกับ CYP2C19 inhibitors เช่น omeprazole และ resveratrol จะมีผลทา
ให้ ประสิ ทธิ ภ าพของยา clopidogrel ลดลง ยา ticagrelor เป็ นยาที่ ใหม่กว่า clopidogrel และยาอยู่ใ นรู ป
active form จึงมักจะไม่ประสบปั ญหาในเรื่ องของการออกฤทธิ์ แต่ยา ticagrelor เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
bleeding มากกว่า clopidogrel การใช้ ticagrelor ร่วมกับยา simvastatin จะมีผลทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา simvastatin เพิ่มขึน้ ยา cangrelor เป็ นยาในกลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors ตัวใหม่ล่าสุด
และอยู่ใ นรู ป แบบของยาฉี ด ยา cangrelor ออกฤทธิ์ สัน้ และพบปั ญ หาด้ า น drug interactions น้ อ ยที่ สุด
อย่างไรก็ตามยาในกลุ่มนี ้มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ควรระมัดระวัง ในระหว่างการใช้ คือการเกิด bleeding ยาใน
กลุ่ม นี ม้ ี ค วามแตกต่า งกัน เล็ ก น้ อยในด้ า นของเภสัช พลศาสตร์ แต่ ย าแตกต่า งกัน มากในด้ า นของเภสัช

จลนศาสตร์ เพื่อให้ การใช้ ยาในกลุ่มนี ้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ต่อผู้ป่วย บทความนี ้จึงนาเสนอ
ข้ อมูลของยาในกลุม่ P2Y12 receptor inhibitors ทัง้ 4 ชนิดที่มีใช้ ในทางคลินิก ณ ปัจจุบนั
คำสำคัญ: antiplatelet drugs, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor และ cangrelor
บทนำ
Atherothrombosis หมายถึงภาวะที่ลิ่มเลือดเกิดขึ ้นแล้ วอุดตันในหลอดเลือด โดยลิ่มเลือดเกิดขึ ้นจาก
การทางานของ clotting factors ที่อยู่ในกระแสเลือดและเกล็ดเลือดเป็ น หลัก เม็ดเลือดแดงอาจมีส่วนในการ
เกิดลิ่มเลือดด้ วย เนื่องจากถูกโยงเข้ าด้ วยกัน กับเกล็ดเลือดด้ วยเส้ นไยไฟบริ น (fibrin) ดังแสดงในรูปที่ 1 ภาวะ
เส้ นเลือดแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดเป็ นสาเหตุหลักของ acute coronary syndromes และการ
เกิดลิ่มเลือดสามารถนาไปสู่ coronary artery disease, stroke, transient ischemic attack และ peripheral
arterial disease(1)

รู ปที่ 1 แสดงการเกิดลิ่มเลือดจาก 3 ปัจจัยหลัก ซึง่ ประกอบด้ วย platelet, fibrin และ red blood cell(2)
Atherothrombosis มี ปั จ จัย เสี่ ย งหลายอย่า ง ตัว อย่า งเช่น trauma, fractures, surgery และภาวะ
ไขมันในเลือดสูงเกินระดับปกติ นอกจากนี ้ ปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิด thrombosis ที่ควรพึงระวังอีกอย่างคือ ยา
oral contraceptives(3)

ยาที่ใช้ ในการป้องกันการเกิด thrombosis ในปั จจุบนั ประกอบด้ วย anticoagulant medicines และ
antiplatelet drugs ซึง่ anticoagulant medicines ประกอบด้ วย Vitamin K antagonists, heparins, factor Xa
inhibitors และ direct thrombin inhibitors ส่ ว น antiplatelet drugs ประกอบด้ วยยา aspirin ยากลุ่ ม
glycoprotein IIb/IIIa inhibitors และ P2Y12 receptor inhibitors ซึ่งในบทความนีม้ ุ่งเน้ น การนาเสนอเฉพาะ
ข้ อมูลของยาในกลุม่ สุดท้ าย
ยำกลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors
เภสัชพลศำสตร์
ยากลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors ออกฤทธิ์ ด้วยการแย่ง adenosine diphosphate (ADP) เพื่อจับ
และขัดขวางการทางานของ P2Y12 receptor บนเกล็ดเลือด ซึง่ เดิม ADP จะจับกับ P2Y12 receptor แล้ วกระตุ้น
G protein αi subunit ผลที่ เ กิ ด ขึ น้ คื อ การยั บ ยั ง้ adenylyl cyclase ส่ ง ผลให้ ระดั บ ของ cAMP และ
phosphorylated vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP-P) ลดลง นอกจากนี ้ การกระตุ้น P2Y12
receptor ด้ วย ADP ยังทาให้ ระดับ Ca2+ ภายในเกล็ดเลือดเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย จากผลทัง้ 2 อย่างทาให้ เกิดการ
กระตุ้นให้ เกล็ดเลือดเกิดการรวมกลุ่มโดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการจับกับ ligand ของ glycoprotein
IIb/IIIa receptor ดัง นัน้ การยับยัง้ P2Y12 receptor ด้ วยยากลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors จึง มี ฤทธิ์ กดการ
กระตุ้นเกล็ดเลือด ทาให้ เกล็ดเลือดไม่เกาะกันเป็ นกลุม่ แล้ วทาให้ เกิดลิ่มเลือด(4) ดังแสดงในรูปที่ 2

รู ปที่ 2 แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม่ P2Y12 receptor inhibitors ในการยับยัง้ platelet aggregation(4)
อย่างไรก็ตาม active metabolites ของ clopidogrel และ prasugrel จะจับกับ P2Y12 receptor อย่าง
ถาวร (irreversible) ทาให้ ยามีฤทธิ์ ตลอดช่วงชีวิตของเกล็ดเลือด ในขณะที่ ticagrelor และ cangrelor จะจับ
receptor แล้ วปล่อย (reversible) จึงมีฤทธิ์ในการกดเกล็ดเลือดสันกว่
้ ายา 2 ชนิดแรก
เภสัชจลนศำสตร์
Clopidogrel เป็ นอนุพันธ์ ของ thienopyridine เภสัชภัณฑ์ ของยาชนิดนีอ้ ยู่ในรู ปแบบยาเม็ดสาหรับ
การรับประทานและอยู่ในรู ปของ prodrug ยาจะถูกดูดซึมได้ ม ากขึน้ เมื่ อให้ พ ร้ อมกับอาหาร ขนาดแนะนา
สาหรับการรักษาเท่ากับ 75 mg/day โครงสร้ างทางเคมีของ inactive form จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ อยู่ในรูปของ
active form ด้ วยเอนไซม์ cytochrome p450 โดยเฉพาะ CYP2C19 ระดับความเข้ มข้ นของยาในเลือดทังในรู
้ ป
parent form และ active form จะมีคา่ สูงสุด ณ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงหลังจากการให้ ยา ยาทังในรู
้ ป parent

และ active metabolite จับ กั บ plasma protein มากกว่ า 94% ยา clopidogrel ถู ก ขับ ออกทางปั ส สาวะ
ประมาณ 46-50% ค่า onset of action พบได้ ตงแต่
ั ้ 2 ชัว่ โมงหลังจากการใช้ ยา ส่วนผลการรักษาสูงสุดจะพบ
ในระหว่าง 3 ถึง 7 วัน(5)
Prasugrel เป็ น อนุพันธ์ ของ thienopyridine และมี เภสัช ภัณฑ์ อยู่ในรู ปแบบของยาเม็ ดส าหรั บการ
รับประทานและอยู่ในรู ปของ prodrug เช่นเดียวกับ clopidogrel ยา prasugrel ถูกดูดซึมได้ อย่างรวดเร็ วและ
สมบูรณ์ในทางเดินอาหาร ยาในรูป inactive form จะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางเคมีในขันแรกด้
้
วยเอนไซม์
esterases ของลาไส้ และถูกเปลี่ยนให้ เป็ น active form ด้ วยเอนไซม์ cytochrome p450 (CYP3A, CYP2C9
และ CYP2C19) ค่าความเข้ มข้ นสูงสุดของยาในกระแสเลือด (Cmax) ของ active metabolite จะเกิดขึ ้น ณ เวลา
ประมาณ 30 นาทีหลังจากการรับประทานยา ค่า median half-life ของ active metabolite มีค่าประมาณ 7
ชัว่ โมง และยาส่วนใหญ่ถกู ขับออกทางไต(6)
Ticagrelor เป็ น cyclopentyl-triazolopyrimidines รู ปแบบของเภสัชภัณฑ์อยู่ในประเภทของยาเม็ ด
สาหรับรับประทานและยาอยู่ในรู ปของ active form จึงออกฤทธิ์ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างทางเคมี หลังจากการรับประทานยาขนาด 100 mg จะพบความเข้ มข้ นสูงสุดของยาในกระแสเลือด
ณ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ค่า apparent total clearance มีคา่ ประมาณ 6.4±1.5 mL/min/kg ยามีคา่
half-life ประมาณ 7.3±1.4 ชัว่ โมง(7) ยา ticagrelor ส่วนใหญ่ถกู ขับออกทางอุจจาระ(8)
Cangrelor เป็ น non-thienopyridine ATP analogue เภสัชภัณฑ์ของยาชนิดนี ้อยู่ในรูปแบบของยาฉี ด
เข้ าเส้ นเลือดดาแบบ infusion ยา cangrelor ไม่ต้องการการกระตุ้นในการออกฤทธิ์ โมเลกุลของยาสามารถจับ
กับ P2Y12 receptor ได้ ทนั ทีหลังจากการฉีดเข้ าเส้ นเลือดดา และระดับความเข้ มข้ นของยาในกระแสเลือดจะ
เข้ าสู่สภาวะคงที่ภายใน 30 นาที ค่าเฉลี่ยของ volume of distribution ที่สภาวะคงที่ เท่ากับ 13.4 L อัตราการ
กาจัดยา cangrelor ค่อนข้ างเร็ ว โดยมีคา่ clearance เท่ากับ 44.3±6.4 L/h และมีคา่ half-life ต่ากว่า 5 นาที
ยา cangrelor ถูกขับออกทางไตประมาณ 58% และถูกขับออกมาพร้ อมกับอุจจาระ ประมาณ 35%(9) ยาชนิดนี ้
ออกฤทธิ์เร็ วกว่ายาชนิดอื่นดังแสดงในตารางที่ 1 และหลังจากหยุดยา การทางานของเกล็ดเลือดจะกลับมาเป็ น
ปกติภายใน 1 ชัว่ โมง(10)

ตำรำงที่ 1 เปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องยาในกลุม่ P2Y12 receptor inhibitors(4)
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ยำ
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Oral
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Oral

Prodrug
Prodrug
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ADP-binding site ADP-binding site Allosteric binding
site
Irreversible
Irreversible
Reversible
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Intravenous
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CYP2C19

CYP2C19

CYP3A

No

2–8 h

30 min–4 h

30 min–4 h

2 min

5–10 d

7–10 d

3–5 d

60 min

ข้ อบ่ งใช้ ของยำ
Clopidogrel ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ใช้ สาหรับลด atherosclerotic events (myocardial infarction, stroke
และ vascular death) ในผู้ป่วย atherosclerosis ที่เคยมีอาการดังกล่าว โดย US FDA ในปี ค.ศ. 1997 โดยมี
ชื่อทางการค้ าคือ Plavix® นอกจากนี ้ clopidogrel (75 mg/day) ยังใช้ ร่วมกับ aspirin (81 mg/day) เพื่อเป็ น
combination antiplatelet therapy สาหรับผู้ป่วย acute ischemic stroke และ myocardial infarction ที่พบว่า
เกิด ST-segment elevation(11)
Prasugrel ภายใต้ ชื่ อ การค้ า Effient® ได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดย US FDA ในปี ค.ศ. 2009 ให้ ใช้ ลด
thrombotic cardiovascular events ใ น ผู้ ป่ ว ย acute coronary syndrome ( unstable angina แ ล ะ
myocardial infraction) ที่กาลังจะได้ รับ percutaneous coronary intervention

Ticagrelor ภายใต้ ชื่อการค้ า Brilinta® ได้ รับการอนุมตั ิโดย US FDA ในปี 2011 ให้ ใช้ สาหรับลดอัตรา
การเกิ ด cardiovascular death, myocardial infarction และ stroke ในผู้ป่วย acute coronary syndromes
ขนาดยาที่แนะนาคือ 180 mg สาหรับ oral loading dose หลังจากนันให้
้ รับประทานครัง้ ละ 90 mg วันละ 2
ครัง้ ในหนึง่ ปี แรก หลังจากนันให้
้ ลดขนาดของยาลงเป็ นครัง้ ละ 60 mg วันละ 2 ครัง้
Cangrelor หรื อ Kengreal® ได้ รับการอนุมัติโดย US FDA ในปี ค.ศ. 2015 ให้ ใช้ ใน percutaneous
coronary intervention เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ periprocedural myocardial infarction, repeat coronary
revascularization และ stent thrombosis ในผู้ป่วยที่ ไ ม่เ คยได้ รั บ ยาในกลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors มา
ก่อน และไม่ได้ อยูใ่ นระหว่างการใช้ ยากลุม่ glycoprotein IIb/IIIa inhibitors (abciximab และ eptifibatide)
อำกำรไม่ พงึ ประสงค์ ของยำ
ยา clopidogrel และ prasugrel มีอาการไม่พึงประสงค์ที่เป็ นปั ญหาสาคัญคือการเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิ ด major bleeding เช่นเดียวกับ ยาต้ า นการเกิ ดลิ่ ม เลื อ ดที่ ใช้ ม าก่ อ น เช่น warfarin และ aspirin ใน
ระหว่างการใช้ clopidogrel ผู้ป่วยบางรายอาจเกิด abdominal pain หรื อมีอาการอาหารไม่ย่อย แต่อาการ
กลุม่ นี ้พบน้ อย(12, 13)
ยา ticagrelor เป็ นยาที่ อยู่ ในรู ป แบบยาเม็ ด ส าหรั บรั บ ประทานและใหม่ก ว่า ยา clopidogrel และ
prasugrel จากผลของ meta-analysis พบว่า ticagrelor มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการ
เกิด major adverse cardiovascular events เทียบเท่าหรื อมากกว่า clopidogrel แต่ในด้ านของอาการไม่พึง
ประสงค์พบว่ายา ticagrelor เพิ่มความเสี่ยงต่อ bleeding events มากกว่า clopidogrel โดยเฉพาะในผู้ป่วย
ชาวเอเชีย(14)
ยา cangrelor เป็ นยาที่อยูใ่ นรูปแบบฉี ด ยาออกฤทธิ์เร็ วและออกฤทธิ์สนั ้ แต่ยงั พบว่ามีผ้ ปู ่ วยบางรายที่
ได้ รับยาชนิดนี ้เกิด minor หรื อ moderate bleeding(15)
จากรายงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ ว่ายาในกลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors ทุกตัวสามารถก่อให้ เกิด การ
สูญเสียเลือด ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด bleeding ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ยาในกลุ่มนี ้ และควรหยุด
การใช้ ยาในกลุม่ P2Y12 receptor inhibitors ทันทีถ้าเกิด severe bleeding reactions ในระหว่างการใช้ ยา
อันตรกิริยำระหว่ ำงยำและสมุนไพร

ยา clopidogrel เป็ น prodrug และต้ องถูกเปลี่ยนให้ เป็ น active form ด้ วยเอนไซม์ CYP2C19 ดังนัน้
การใช้ ยาชนิดนี ้ร่วมกับ CYP2C19 inhibitors ตัวอย่างเช่น omeprazole และ resveratrol (พบมากในไวน์แดง)
จึ ง มี ผ ลท าให้ ยาไม่ ส ามารถออกฤทธิ์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (16) นอกจากนี ้ active metabolite ของ
clopidogrel ยังถูกทาลายด้ วยเอนไซม์ CYP3A การใช้ ร่วมกับยา erythromycin ซึ่งเป็ น CYP3A4 inhibitor จะ
ทาให้ ยาออกฤทธิ์กดการเกาะกลุม่ กันของเกล็ดเลือดมากขึ ้น(17)
ยา ticagrelor ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างด้ วยเอนไซม์ CYP3A เพราะฉะนันควรหลี
้
กเลี่ยงการใช้ ร่วมกับ
strong CYP3A inducers หรื อ inhibitors ตัว อย่ า งเช่ น rifampin และ ketoconazole นอกจากนี ้ การใช้
ticagrelor ร่ วมกับ simvastatin ยัง มี ผ ลทาให้ ระดับ ของ simvastatin เพิ่ม สูง ขึน้ ถึง ขัน้ ก่อให้ เกิ ดอันตรายแก่
ผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตาม ticagrelor มีผลทาให้ ระดับ atorvastatin สูงขึ ้นเพียงเล็กน้ อย และไม่ก่อให้ เกิดผลเสีย
จนถึงขันต้
้ องปรับขนาดยา(18)
สรุป
ยา clopidogrel, prasugrel และ ticagrelor เป็ นยาที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบยาเม็ ด ส าหรั บ รั บ ประทาน
clopidogrel และ prasugrel ที่อยู่ในเภสัชภัณฑ์จะอยู่ในรู ปแบบของ prodrug ยาจะต้ องถูกเปลี่ยนโครงสร้ าง
หลายขัน้ ตอน โดยมี CYP2C19 เป็ นเอนไซม์ที่สาคัญในการเปลี่ยนโครงสร้ างทางเคมีให้ ยาอยู่ในรู ป active
form ส่ ว น ticagrelor เป็ น active form สามารถออกฤทธิ์ ต้ า นการเกาะกลุ่ ม ของเกล็ ด เลื อ ดได้ เร็ ว กว่ า
clopidogrel ยา cangrelor เป็ นยาชนิดเดียวที่อยู่ในรู ปแบบยาฉี ด และยาชนิดนี ้ออกฤทธิ์ได้ เร็ วที่สุดแต่มีฤทธิ์
สัน้ ที่สุด อย่างไรก็ตามยาทัง้ 4 ชนิดมี อาการไม่พึง ประสงค์ที่ เป็ นปั ญหาส าคัญ คืออาจก่อให้ เกิ ด bleeding
ดังนันจึ
้ งควรให้ ผ้ ปู ่ วยหยุดยาทันทีหากพบผู้ป่วยเกิดการสูญเสียเลือดในระหว่างการใช้ ยาในกลุม่ นี ้
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