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Acest document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru Metalyse. 
Documentul explică modul în care Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) a evaluat 
medicamentul, pentru a emite avizul în favoarea acordării autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
recomandările privind condiţiile de utilizare pentru Metalyse. 

Ce este Metalyse? 

Metalyse este un medicament sub formă de pulbere şi solvent din care se obţine o soluţie injectabilă. 
Conţine substanţa activă tenecteplază. 

Pentru ce se utilizează Metalyse? 

Metalyse se utilizează la adulţi în tratamentul infarctului miocardic acut (atac de cord) suspectat, în 
interval de 6 ore de la apariţia primelor simptome. Se utilizează pentru dizolvarea cheagurilor de sânge 
care s-au format în vasele de sânge care alimentează inima. 

Medicamentul se poate obţine numai pe bază de reţetă. 

Cum se utilizează Metalyse? 

Metalyse trebuie prescris de către medici cu experienţă în utilizarea tratamentelor trombolitice 
(tratamente pentru dizolvarea cheagurilor de sânge). Tratamentul cu Metalyse trebuie iniţiat cât mai 
curând posibil după apariţia simptomelor de atac de cord. Metalyse se administrează o dată printr-o 
injecţie intravenoasă unică în decurs de aproximativ 10 secunde. Doza care trebuie administrată se 
ajustează în conformitate cu greutatea corporală a pacientului (consultaţi prospectul). 

Pe lângă Metalyse, pacientul trebuie, de asemenea, să primească tratament cu alte medicamente care 
se utilizează în prevenirea cheagurilor de sânge, cum ar fi aspirina şi heparina. 
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Cum acţionează Metalyse? 

Substanţa activă din Metalyse, tenecteplaza, este o copie modificată a enzimei umane numite 
„activatorul tisular al plasminogenului”, pe care corpul o utilizează pentru descompunerea cheagurilor 
de sânge. Aceasta acţionează prin transformarea unei proteine din cheagurile de sânge, numită 
plasminogen, în forma sa activă, plasmină, care descompune proteina fibroasă ce formează cheagul. 
Prin descompunerea cheagului, sângele poate circula mai uşor în muşchiul inimii, ceea ce permite 
funcţionarea în continuare a inimii şi ajută la salvarea vieţii pacientului. 

Tenecteplaza se obţine printr-o metodă cunoscută sub denumirea de „tehnologia ADN-ului 
recombinant”: este produsă de o celulă care a primit o genă (ADN), care o face capabilă să producă 
tenecteplaza. 

Cum a fost studiat Metalyse? 

Metalyse a fost comparat cu alteplaza (un alt medicament utilizat în tratamentul atacului de cord) într-
un studiu principal care a implicat aproximativ 17 000 de adulţi care au suferit un infarct miocardic. Pe 
lângă administrarea aspirinei sau a heparinei, pacienţii au primit câte unul dintre cele două 
medicamente. Principalul indicator al eficacităţii a fost numărul de pacienţi care erau în viaţă după o 
perioadă de 30 de zile de la tratament. 

Ce beneficii a prezentat Metalyse pe parcursul studiilor? 

Metalyse a fost la fel de eficace ca alteplaza în ceea ce priveşte supravieţuirea pacienţilor în urma unui 
infarct miocardic. Aproximativ 94 % din pacienţii care au primit oricare dintre cele două medicamente 
erau în viaţă la 30 de zile de la administrarea tratamentului. 

Care sunt riscurile asociate cu Metalyse? 

Cel mai frecvent efect secundar asociat cu Metalyse a fost hemoragia (sângerare). Sângerările cele mai 
frecvente (observate la 1 până la 10 pacienţi din 100) sunt epistaxis (sângerare nazală), hemoragie 
gastrointestinală (sângerare la nivelul stomacului sau intestinului), echimoză (sângerare subcutanată), 
hemoragie uro-genitală (sângerare la nivelul structurilor care transportă urina sau sângerare la nivelul 
zonei genitale), sângerare la locul de injectare şi sângerare la locul de puncţie. Pentru lista completă a 
efectelor secundare raportate asociate cu Metalyse, consultaţi prospectul. 

Metalyse este contraindicat la persoanele care au manifestat o reacţie anafilactică (o reacţie alergică 
gravă, care poate pune viaţa în pericol) la tenecteplază, la gentamicină (un ingredient care se găseşte 
în medicament) sau la oricare dintre celelalte ingrediente. Dacă tratamentul este necesar la aceşti 
pacienţi, trebuie să fie disponibile imediat facilităţi de resuscitare. Metalyse este contraindicat la 
pacienţii care prezintă sau au prezentat tulburări hemoragice recente sau au suferit intervenţii 
chirurgicale majore sau care au o boală cu potenţial hemoragic (cum ar fi antecedente de accident 
vascular cerebral sau hipertensiune arterială severă). Pentru lista completă de restricţii, consultaţi 
prospectul. 

De ce a fost aprobat Metalyse? 

CHMP a observat că, în timp ce Metalyse este la fel de eficace ca alteplaza în prevenirea mortalităţii, 
acest medicament a determinat sângerări mai puţin grave, ceea ce înseamnă că au fost necesare mai 
puţine transfuzii de sânge. Pe baza acestor observaţii şi a tuturor celorlalte date disponibile, Comitetul 
a hotărât că beneficiile Metalyse sunt mai mari decât riscurile asociate şi a recomandat acordarea 
autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru acest produs. 
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Alte informaţii despre Metalyse 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Metalyse, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 23 februarie 2001. 

EPAR-ul complet pentru Metalyse este disponibil pe site-ul agenţiei: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Pentru mai multe informaţii 
referitoare la tratamentul cu Metalyse, citiţi prospectul (care face parte, de asemenea, din EPAR) sau 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 05-2014. 
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