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EPAR summary for the public 

Metalyse 
tenekteplaza 

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Metalyse. 
Pojasnjuje, kako je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) ocenil to zdravilo, na 
podlagi česar je oblikoval mnenje za izdajo dovoljenja za promet z njim in priporočila glede pogojev 
njegove uporabe. 

Kaj je zdravilo Metalyse? 

Zdravilo Metalyse je prašek in vehikel za pripravo raztopine za injiciranje. Vsebuje zdravilno učinkovino 
tenekteplazo. 

Za kaj se zdravilo Metalyse uporablja? 

Zdravilo Metalyse se uporablja za zdravljenje odraslih, pri katerih obstaja sum za akutni miokardni 
infarkt (srčni napad) in se daje v 6 urah po pojavu prvih simptomov. Uporablja se za razgradnjo krvnih 
strdkov, nastalih znotraj krvnih žil, ki oskrbujejo srce. 

Izdaja zdravila je le na recept. 

Kako se zdravilo Metalyse uporablja? 

Zdravilo Metalyse morajo predpisati zdravniki, ki imajo izkušnje z trombolitičnimi zdravili (zdravili, ki 
razgrajujejo krvne strdke). Zdravljenje z zdravilom Metalyse je treba začeti čim prej po pojavu 
simptomov srčnega napada. Daje se z eno injekcijo v veno v trajanju približno 10 sekund. Odmerek je 
treba prilagoditi glede na bolnikovo telesno maso (glejte navodila za uporabo). 

Poleg zdravila Metalyse je treba pri bolniku uporabiti tudi druga zdravila, ki preprečujejo nastajanje 
krvnih strdkov, kot sta aspirin in heparin. 
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Kako zdravilo Metalyse deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Metalyse, tenekteplaza, je spremenjena kopija človeškega encima, in 
sicer tkivnega plazminogenskega aktivatorja, ki ga telo uporablja za razgradnjo krvnih strdkov. Deluje 
tako, da beljakovino v strdku, imenovano plazminogen, pretvori v njegovo aktivno obliko, tj. plazmin, 
ki razgradi fibrinsko beljakovino, odgovorno za strdek. Po razgraditvi strdka kri lažje steče v srčno 
mišico, kar srcu omogoča nadaljnje delovanje, bolniku pa možnost preživetja.  

Tenekteplaza se proizvaja z metodo, znano kot „tehnologija rekombinantne DNK“: izdela jo celica, ki je 
prejela gen (DNK), s katerim jo lahko tvori. 

Kako je bilo zdravilo Metalyse raziskano? 

Zdravilo Metalyse so v eni glavni študiji, v katero je bilo vključenih 17 000 odraslih s srčnim napadom, 
primerjali z alteplazo (drugim zdravilom, ki se uporablja pri srčnem napadu). Bolniki so poleg aspirina 
ali heparina prejeli eno ali drugo zdravilo v šestih urah po pojavu simptomov. Glavno merilo 
učinkovitosti je bilo število bolnikov, ki so 30 dni po prejemu zdravljenja še živeli. 

Kakšne koristi je zdravilo Metalyse izkazalo med študijami? 

Zdravilo Metalyse je bilo enako učinkovito kot alteplaza pri preživetju bolnikov po srčnem napadu. 
Približno 94 % bolnikov, ki so prejeli katero koli od obeh zdravil so 30 dni po prejemu zdravila še živeli. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Metalyse? 

Najpogostejši neželeni učinek zdravila Metalyse so bile krvavitve. Največkrat se je pojavila epistaksa 
(krvavitev iz nosu), gastrointestinalna hemoragija (krvavitev v želodcu ali črevesju), ekhimoza 
(podkožna krvavitev), urogenitalna hemoragija (krvavitev v sečilih ali genitalnem predelu) ter 
krvavitev na mestu injiciranja ali mestu punkcije. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so 
poročali pri uporabi zdravila Metalyse, glejte navodilo za uporabo. 

Zdravilo Metalyse se ne sme uporabljati pri ljudeh, ki so imeli v preteklosti anafilaktično reakcijo 
(hudo, življenje ogrožajočo alergijsko reakcijo) na tenekteplazo, gentamicin (sestavino zdravila) ali 
katero koli drugo sestavino zdravila. Če je uporaba zdravila vseeno potrebna, mora biti na voljo 
oprema za oživljanje. Zdravila Metalyse prav tako ne smejo prejeti bolniki, ki imajo ali so pred 
nedavnim imeli težave s krvavitvijo ali večjo operacijo, ali imajo bolezenske težave, ki lahko povzročijo 
krvavitev (kot je nedavna kap ali močno povišan krvni tlak). Za celoten seznam omejitev glejte 
navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Metalyse odobreno? 

CHMP je ugotovil, da je zdravilo Metalyse enako učinkovito kot alteplaza pri preprečevanju smrti, a 
povzroča manj resne krvavitve, kar pomeni, da je potrebnih manj infuzij krvi. Na podlagi te ugotovitve 
in drugih razpoložljivih podatkov je zaključil, da so koristi zdravila Metalyse večje od z njim povezanih 
tveganj, in priporočil, da se zanj izda dovoljenje za promet. 

Druge informacije o zdravilu Metalyse: 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Metalyse, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 
23. februarja 2001. 
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Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Metalyse je na voljo na spletni 
strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. 
Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Metalyse preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del 
EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 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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