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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Metalyse 
tenekteplazė 

Šis dokumentas yra Metalyse Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, 
kaip Žmonėms skirtų vaistų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė nuomonę, kuria rekomenduoja 
suteikti Metalyse rinkodaros leidimą ir pateikia jo vartojimo rekomendacijas. 

Kas yra Metalyse? 

Metalyse – tai milteliai ir tirpiklis, iš kurių gaminamas injekcinis tirpalas. Jo sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos tenekteplazės. 

Kam vartojamas Metalyse? 

Metalyse skiriamas suaugusiems, jeigu įtariama, kad pacientą ištiko ūmus miokardo infarktas (širdies 
smūgis), per šešias valandas nuo pirmųjų simptomų. Šis vaistas naudojamas širdį aprūpinančiose 
kraujagyslėse susidariusiems trombams tirpinti.Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Kaip vartoti Metalyse? 

Metalyse turi skirti gydytojai, turintys trombolitinio gydymo (gydymo, skirto kraujo trombams tirpinti) 
patirties. Gydymą Metalyse reikia pradėti kuo greičiau pasireiškus pirmiesiems širdies smūgio 
simptomams. Metalyse vartojamas kaip vienkartinė, į veną maždaug per 10 sekundžių sušvirkščiama, 
injekcija. Skiriama dozė yra tikslinama atsižvelgiant į paciento svorį (žr. pakuotės lapelį).  

Kartu su Metalyse pacientas turi būti gydomas ir kitais vaistais, naudojamais siekiant išvengti kraujo 
krešulių susidarymo, kaip antai aspirinu ar heparinu. 

Kaip veikia Metalyse? 

Veiklioji Metalyse medžiaga tenekteplazė yra modifikuota žmogaus fermento – audinio plazminogeno 
aktivatoriaus – kopija. Šis fermentas kūne skaldo krešulius. Jis aktyvina plasminogenu vadinamą 
baltymą krešuliuose ir paverčia jį plasminu, skadančiu krešulį sudarančius pluoštinius baltymus. 
Suskaldžius krešulį kraujas gali lengviau tekėti į širdies raumenį, todėl širdis gali toliau dirbti ir taip 
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pacientas išgelbėjamas nuo mirties. Tenekteplazė gaminama rekombinacinės DNR technologijos būdu: 
ją gamina ląstelė, į kurią perkeltas genas (DNR), leidžiantis gaminti šią medžiagą. 

Kaip buvo tiriamas Metalyse? 

Vieno pagrindinio tyrimo metu, kuriame dalyvavo apytiksliai 17 000 širdies smūgį patyrusių 
suaugusiųjų, Metalyse buvo lyginamas su alteplaze (kitu vaistu, naudojamu širdies smūgiams gydyti). 
Per šešias valandas nuo pirmųjų simptomų pacientams buvo skiriamas vienas iš šių dviejų vaistų kartu 
su aspirinu arba heparinu. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų, kurie išgyveno parėjus 30 
dienų po gydymo, skaičius. 

Kokia Metalyse nauda nustatyta tyrimuose? 

Metalyse buvo toks pat veiksmingas kaip alteplazė, siekiant, kad pacientai po širdies smūgio 
išgyventų.Apytiksliai 94 % pacientų, kuriems buvo skirtas gydymas vienu iš šių dviejų vaistų, išgyveno 
parėjus 30 dienų po gydymo. 

Kokia rizika siejama su Metalyse vartojimu? 

Dažniausi Metalyse šalutiniai reiškiniai yra hemoragija (kraiujavimas). Dažniausiai pasitaikantys 
kraujavimo atvejai (pasireiškę nuo 1 iki 10 pacientų iš 100) yra epistaksė (kraujavimas iš nosies), 
virškinamojo trakto hemoragija (kraujavimas iš skarandžio ar žarnų), ekchimozė (kraujavimas po oda), 
šlapimo ir lyties organų hemoragija (kraujavimas iš struktūrų, kuriomis šlapimas keliauja iš lyties 
organų), kraujavimas injekcijos vietoje, kraujavimas punkcijos vietoje. Išsamų visų šalutinių reiškinių, 
apie kuriuos pranešta gydant Metalyse, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Metalyse negalima skirti žmoniems, kuriems pasireiškė anafilaktinė reakcija (sunki gyvybei pavojinga 
alerginė reakcija) tenekteplazei, gentamicinui (vaisto sudedamajai daliai) ar kitoms sudedamosioms 
vaisto dalims. Jei tokius pacientus būtina gydyti šiuo vaistu, turi būti parengtos šių pacientų gaivinimo 
priemonės. Metalyse negalima skirti pacientams, kurie anksčiau ar visai neseniai turėjo kraujavimo 
problemų, buvo operuoti ar serga kraujavimą galinčia sukelti liga (pavz., anksčiau patirtas insultas ar 
labai aukštas kraujospūdis). Išsamų visų apribojimų sąrašą rasite pakuotės lapelyje. 

Kodėl Metalyse buvo patvirtintas? 

CHMP atkreipė dėmesį, kad Metalyse ir alteplazės veiksmingumas, kai šie vaistais skiriami tam kad 
pacientai nemirtų, yra vienodas, tačiau Metalyse sukeliamas kraujavimas yra ne toks stiprus, o tai 
reiškia, kad nereikia atlikti daug kraujo perpylimų. Remdamasis šiais ir visais kitais turimais 
duomenimis, komitetas nusprendė, kad Metalyse nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo suteikti jo rinkodaros leidimą. 

Kita informacija apie Metalyse: 

Europos Komisija 2001 m. vasario 23 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Metalyse 
rinkodaros leidimą. 

Išsamų Metasyse EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Daugiau informacijos apie gydymą 
Metalyse rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko. 

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2014-05. 
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