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Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 
Metalyse. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet 
og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine 
anbefalinger om, hvordan Metalyse skal anvendes. 

Hvad er Metalyse? 

Metalyse er pulver og solvens, der blandes til en opløsning til injektion. Det indeholder det aktive 
indholdsstof tenecteplase. 

Hvad anvendes Metalyse til? 

Metalyse anvendes til at behandle voksne, som formodes at have haft et akut myokardieinfarkt 
(hjertetilfælde), inden for 6 timer efter de første symptomer. Det anvendes til at opløse de 
blodpropper, som er opstået i de blodkar, der forsyner hjertet 

Lægemidlet udleveres kun efter recept. 

Hvordan anvendes Metalyse? 

Metalyse skal ordineres af læger, som har erfaring med trombolytisk behandling (behandling til 
opløsning af blodpropper). Behandling med Metalyse skal indledes så hurtigt som muligt, efter at 
symptomerne på hjertetilfældet opstår. Metalyse gives én gang som engangsinjektion i en vene i løbet 
af 10 sekunder. Doseringen tilpasses patientens vægt (se indlægssedlen). 

Ud over Metalyse skal patienten også behandles med andre lægemidler, der anvenders til at forebygge 
blodpropper, såsom aspirin og heparin. 

 
 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 

An agency of the European Union     

Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416   
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu 
 

 
© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 



Hvordan virker Metalyse? 

Det aktive stof i Metalyse, tenecteplase, er en modificeret form af et naturligt enzym, human 
plasminogenaktivator, som kroppen anvender til at nedbryde blodpropper. Det virker ved at omdanne 
et protein i blodpropperne kaldet plasminogen til dets aktive form, plasmin, som nedbryder 
fiberproteinet, der holder blodproppen sammen.  Når blodproppen er nedbrudt, kan blodet lettere flyde 
ind i hjertemusklen. Det gør, at hjertet kan fortsætte med at fungere og medvirker til at redde 
patientens liv. 

Tenecteplase produceres via en metode, der er kendt som ”rekombinant DNA-teknologi”: Det 
fremstilles af en celle, som har modtaget et gen (DNA), der sætter den i stand til at producere dette 
stof. 

Hvordan blev Metalyse undersøgt? 

Metalyse blev sammenlgnet med alteplase (et andet lægemidddel, som anvendes til behandling af 
hjertetilfælde) i en hovedundersøgelse, som omfattede ca. 17 000 voksne, der havde haft et 
hjertetilfælde. Patienterne fik noget af lægemidlet inden for seks timer, efter at deres symptomer 
opstod, ud over enten aspirin eller heparin. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på antallet af 
patienter, der var i live efter 30 dages behandling. 

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Metalyse? 

Metalyse var lige så virksomt som alteplase, når det gælder om at holde folk i live efter et 
hjertetilfælde.  Ca. 94 % af de patienter, der fik lægemidlet, var i live efter 30 dages behandling. 

Hvilken risiko er der forbundet med Metalyse? 

De hyppigste bivirkninger af Metalyse er blødninger. De hyppigste blødninger (optræder hos mellem 1 
og 10 patienter ud af 100) er epistaxis (næseblod), gastrointestinale blødninger (blødninger i mave 
eller tarm), ekkymose (blødning under huden), urogenital blødning (blødning fra urinvejene eller fra 
det genitaleområde), blødning på injektionsstedet og blødning på punkturstedet. Den fuldstændige 
liste over indberettede bivirkninger ved Metalyse fremgår af indlægssedlen. 

Metalyse må ikke anvendes af personer, der har haft en anafylaktisk reaktion (en svær livstruende 
allergisk reaktion over for tenecteplase, gentamicin (at indholdsstof i lægemidlet) eller et eller flere af 
de øvrige indholdsstoffer. Hvis det er nødvendigt at behandle disse patienter, skal der være adgang til 
genoplivningsfaciliteter. Metalyse må ikke anvendes til patienter, der har eller for nylig har haft 
blødningsproblemer eller som har gennemgået en stor operation, eller til patienter, der har en sygdom, 
som kan forårsage blødninger (for eksempel slagtilfælde eller stærkt forhøjet blodtryk). Den 
fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor blev Metalyse godkendt? 

CHMP konkluderede, at selvom Metalyse er ligeså effektivt som alteplase til at forebygge dødsfald, 
forårsager det færre blødninger, hvilket betyder, at der er brug for færre blodtransfusioner.  Baseret 
herpå og og på de tilgængelige data besluttede udvalget, at fordelene ved Metalyse opvejer risiciene, 
og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse. 
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Andre oplysninger om Metalyse: 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Metalyse den 23. februar 2001. 

Den fuldstændige EPAR for Metalyse findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger om behandling med Metalyse, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) 
eller kontakte din læge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2014. 
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