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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Metalyse 
tenekteplaza 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego leku Metalyse. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie 
produktu Metalyse do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku. 

Co to jest Metalyse? 

Produkt Metalyse ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. 
Produkt zawiera substancję czynną tenekteplazę. 

W jakim celu stosuje się produkt Metalyse? 

Produkt Metalyse stosuje się w leczeniu osób dorosłych, u których podejrzewa się wystąpienie ostrego 
zawału mięśnia sercowego (ataku serca). Podaje się go w ciągu sześciu godzin od wystąpienia 
pierwszych objawów. Produkt stosuje się w celu rozpuszczania skrzepów powstałych w naczyniach 
krwionośnych dostarczających krew do serca. 

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. 

Jak stosować produkt Metalyse? 

Produkt Metalyse powinni przepisywać lekarze posiadający doświadczenie w stosowaniu leczenia 
trombolitycznego (leczenie mające na celu rozpuszczenie skrzepów krwi). Leczenie produktem 
Metalyse należy rozpocząć jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów ataku serca. Produkt 
Metalyse podaje się w pojedynczym dożylnym wstrzyknięciu przez około 10 sekund. Dawkę 
dostosowuje się do masy ciała pacjenta (patrz ulotka dla pacjenta). 

Oprócz produktu Metalyse pacjentowi powinno się podawać również inne leki stosowane w celu 
zapobiegania skrzepom krwi, takie jak aspiryna i heparyna. 
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Jak działa produkt Metalyse? 

Substancja czynna produktu Metalyse, tenekteplaza, jest zmodyfikowaną kopią ludzkiego enzymu, 
nazywanego aktywatorem plazminogenu, za pomocą którego organizm rozkłada skrzepy.  Jej działanie 
polega na przekształcaniu białka występującego w skrzepach (plazminogenu) w formę aktywną, 
plazminę, która rozpuszcza białko włókniste spajające skrzep. Po rozbiciu skrzepu krew może łatwiej 
wpływać do mięśnia sercowego, dzięki czemu pozwala sercu na dalszą pracę i pomaga uratować życie 
pacjenta. 

Tenekteplazę otrzymuje się metodą znaną jako „technologia rekombinacji DNA”. Produkowana jest 
przez komórkę, która otrzymała gen (DNA) umożliwiający jej produkcję. 

Jak badano produkt Metalyse? 

Produkt Metalyse porównywano z alteplazą (inny lek stosowany w leczeniu zawałów serca) w jednym 
badaniu głównym z udziałem około 17 tys. osób dorosłych przechodzących zawał serca. Pacjentom 
podawano jeden z tych leków w ciągu sześciu godzin od wystąpienia objawów, poza aspiryną i 
heparyną. Głównym kryterium oceny skuteczności była liczba pacjentów, którzy przeżyli 30 dni po 
leczeniu. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Metalyse zaobserwowano w 
badaniach? 

Produkt Metalyse był tak samo skuteczny w utrzymywaniu pacjentów przy życiu po zawale serca jak 
alteplaza. Około 94% pacjentów, którym podawano jeden z tych leków wciąż żyło 30 dni po badaniu.  

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Metalyse? 

Najczęstsze działanie niepożądane związane ze stosowaniem produktu Metalyse to krwotok. 
Najczęstsze krwotoki (obserwowane u 1 do 10 na 100 pacjentów) to krwawienie z nosa, krwotoki 
żołądkowo-jelitowe, siniaki (wybroczyny), krwawienia z układu moczowo-płciowego, krwawienie w 
miejscu wstrzyknięcia oraz krwawienie w miejscu wkłucia.  Pełny wykaz działań niepożądanych 
związanych ze stosowaniem produktu Metalyse znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Produktu Metalyse nie należy stosować u osób, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna (ciężka, 
zagrażająca życiu reakcja alergiczna) na tenekteplazę, gentamycynę (składnik leku) lub na jakikolwiek 
inny składnik. Jeżeli leczenie tych pacjentów jest konieczne, muszą być niezwłocznie dostępne 
urządzenia do resuscytacji. Produktu Metalyse nie należy stosować u pacjentów, u których występują 
lub niedawno wystąpiły problemy związane z krwawieniem lub które przebyły poważny zabieg 
chirurgiczny, lub w przypadku choroby mogącej spowodować krwawienie (takiej jak przebyty udar lub 
bardzo wysokie ciśnienie krwi). Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Metalyse? 

CHMP zwrócił uwagę, że mimo tego, że produkt Metalyse był równie skuteczny w zapobieganiu śmierci 
jak alteplaza, powodował mniej poważne krwawienia, co oznaczało konieczność przeprowadzenia 
mniejszej liczby transfuzji krwi. Na tej podstawie i na podstawie wszystkich innych dostępnych danych 
Komitet uznał, że korzyści ze stosowania produktu Metalyse przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie 
pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu. 
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Inne informacje dotyczące produktu Metalyse: 

W dniu 23 lutego 2001 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Metalyse 
do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Metalyse znajduje się na stronie internetowej Agencji 
pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Metalyse należy zapoznać 
się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 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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