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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Metalyse 
tenekteplaasi 

Tämä on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta 
nimeltä Metalyse. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut 
lääkevalmistetta ja päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon ja suosituksiin 
Metalysen käytön ehdoista. 

Mitä Metalyse on? 

Metalyse on kuiva-aine ja liuotin injektioliuoksen tekemistä varten. Metalysen vaikuttava aine on 
tenekteplaasi. 

Mihin Metalysea käytetään? 

Metalysea käytetään aikuisilla, joilla epäillään akuuttia sydäninfarktia (sydänkohtausta), kuuden tunnin 
kuluessa ensimmäisten oireiden ilmaantumisesta. Sitä käytetään sydämen verisuoniin muodostuneiden 
verihyytymien hajottamiseen. 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. 

Kuinka Metalysea käytetään? 

Metalysea saa määrätä vain lääkärit, joilla on kokemusta trombolyyttisesta hoidosta (verihyytymien 
hajottaminen). Metalyse-hoito on aloitettava mahdollisimman pian sydänkohtauksen oireiden alettua. 
Metalyse annetaan kertainjektiona laskimoon noin 10 sekunnissa. Annos mukautetaan potilaan painon 
mukaan (ks. pakkausseloste). 

Metalysen lisäksi potilaalle on annettava myös muita verihyytymiä ehkäiseviä lääkkeitä, kuten aspirinia 
ja heparinia. 
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Miten Metalyse vaikuttaa? 

Metalysen vaikuttava aine tenekteplaasi on muunneltu kopio ihmisen entsyymistä nimeltä 
ihmiskudoksen plasminogeenin aktivaattori, jota keho käyttää hyytymien hajottamiseen. Se toimii 
muuttamalla plasminogeenin, joka on hyytymässä oleva proteiini, aktiiviseen muotoonsa plasmiiniksi. 
Plasmiini puolestaan hajottaa kuitumaisen proteiinin, joka pitää hyytymän koossa. Kun verihyytymä on 
hajotettu, veri voi helpommin virrata sydänlihakseen ja auttaa sydäntä toimimaan ja ihmistä 
pysymään hengissä. 

Ttenekteplaasia tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla. Sitä tuottaa solu, joka siihen lisätyn geenin 
(DNA) avulla pystyy tuottamaan tenekteplaasia. 

Miten Metalysea on tutkittu? 

Metalysea verrattiin alteplaasiin (toinen sydänkohtausten hoidossa käytettävä lääke) yhdessä 
päätutkimuksessa, jossa oli mukana noin 17 000 aikuista, joilla oli sydänkohtaus. Potilaille annettiin 
jompaakumpaa lääkettä sekä joko aspirinia tai heparinia kuuden tunnin kuluessa sydänkohtauksen 
oireiden ilmaantumisesta. Tehon pääasiallinen mitta oli niiden potilaiden määrä, jotka olivat elossa 30 
päivää hoidon jälkeen. 

Mitä hyötyä Metalysesta on havaittu tutkimuksissa? 

Metalyse oli yhtä tehokas kuin alteplaasi sydänkohtauksen jälkeisen eloonjäämisen osalta. Noin 94 
prosenttia potilaista, jotka saivat jompaakumpaa lääkettä, olivat elossa, kun hoidon antamisesta oli 
kulunut 30 päivää. 

Mitä riskejä Metalyseen liittyy? 

Metalysen tavallisin sivuvaikutus oli verenvuoto. Tavallisimmat verenvuodot (1-10 potilaalla 1 000:sta) 
ovat nenäverenvuodot, verenvuoto mahassa tai suolistossa, ihonalainen verenpurkauma, virtsateiden 
tai sukupuolielinten verenvuodot, verenvuoto injektioalueella ja pistokohdassa. Pakkausselosteessa on 
luettelo kaikista Metalysen ilmoitetusta sivuvaikutuksista. 

Metalysea ei saa antaa henkilöille, jotka ovat saaneet tenekteplaasin, gentamysiinin (lääkkeessä oleva 
aine) tai lääkevalmisteen muiden aineosien aiheuttaman anafylaktisen reaktion (vakava, 
hengenvaarallinen allerginen reaktio). Elvytysvalmius on oltava heti saatavilla näille potilaille, jos hoito 
on kuitenkin välttämätön. Metalysea ei saa antaa potilaille, joilla on tai on hiljattain ollut verenvuoto-
ongelmia, tai suurehko leikkaus tai sairaus, joka voi aiheuttaa verenvuotoa (joilla on esimerkiksi ollut 
aivohalvaus tai erittäin korkea verenpaine). Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Metalyse on hyväksytty? 

Lääkevalmistekomitea totesi Metalysen olevan yhtä tehokas kuin alteplaasi kuolemantapausten 
ehkäisemisessä, mutta se aiheuttaa vähemmän vakavia verenvuotoja ja näin ollen tarvitaan 
vähemmän verensiirtoja. Tämän ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella komitea katsoi, 
että Metalysen hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli myyntiluvan antamista sitä varten. 

Muita tietoja Metalysesta 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Metalysea 
varten 23. helmikuuta 2001. 
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Metalyse-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. 
Lisätietoja Metalyse-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai 
apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 05-2014. 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000306/human_med_000900.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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