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Pytania i odpowiedzi dotyczące ponownej oceny klejów 
fibrynowych Tisseel, Tissucol, Artiss oraz Beriplast P (i 
nazw produktów związanych) stosowanych przez 
rozpylenie 
Wynik procedury na mocy art. 31 dyrektywy 2001/83/WE ze zmianami 

W dniu 13 grudnia 2012 r. Europejska Agencja Leków dokonała ponownej oceny bezpieczeństwa 

stosowania i skuteczności rozpylanych klejów fibrynowych Tisseel, Tissucol, Artiss oraz Beriplast P (i 

nazw produktów związanych) w następstwie obaw związanych z ryzykiem wystąpienia zatorowości 

gazowej w przypadku nakładania tych produktów przez rozpylenie. Komitet ds. Produktów Leczniczych 

Stosowanych u Ludzi (CHMP) działający przy Agencji uznał, że korzyści ze stosowania tych produktów 

w dalszym ciągu przewyższają ryzyko, ale konieczne jest podjęcie odpowiednich działań służących 

zwiększeniu bezpieczeństwa stosowania tych produktów w przypadku, gdy są one nakładane przez 

rozpylenie podczas zabiegu chirurgicznego. 

Co to są kleje fibrynowe? 

Kleje fibrynowe to leki stosowane jako łączniki (kleje) podczas zabiegów chirurgicznych w celu 

zmniejszenia miejscowego krwawienia. Składają się one z dwóch roztworów, jednego zawierającego 

fibrynogen i drugiego zawierającego trombinę, z których oba są białkami uczestniczącymi w procesie 

krzepnięcia krwi. Po zmieszaniu obu roztworów trombina rozbija fibrynogen na mniejsze jednostki 

zwane fibryną. Następnie cząsteczki fibryny ulegają agregacji (łączeniu) i tworzą skrzep fibrynowy, 

który zatrzymuje krwawienie i umożliwia gojenie się rany. 

Istnieje kilka typów klejów fibrynowych dopuszczonych do obrotu na terenie państw członkowskich Unii 

Europejskiej (UE) w drodze procedur krajowych. Są to produkty Quixil, Tisseel, Tissucol, Artiss oraz 

Beriplast P (i nazwy produktów związanych). Produkt Evicel jest jedynym stosowanym przez rozpylenie 

klejem fibrynowym dopuszczonym do obrotu w drodze procedury scentralizowanej.  

Kleje fibrynowe mogą być nakładane w postaci kropli lub rozpylane na krwawiącą tkankę. Obecnie w 

przypadku produktów Evicel, Quixil, Tisseel, Tissucol oraz Artiss roztwór rozpyla się z użyciem 

sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla (CO2). Produkt Beriplast P nie wymaga urządzenia do 

rozpylania z użyciem gazu. 
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Dlaczego dokonano ponownej oceny klejów fibrynowych? 

Po zgłoszeniu przypadków zatorowości gazowej (obecności pęcherzyków gazu we krwi zaburzających 

jej przepływ) związanych ze stosowaniem produktów Evicel i Quixil w maju 2012 r. Komisja Europejska 

zwróciła się do CHMP z prośbą o wydanie opinii, czy przyznane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

dla produktu Evicel powinno być utrzymane, zmienione, zawieszone lub wycofane na terenie całej UE. 

W tym samym czasie brytyjska agencja nadzorująca leki zwróciła się o przeprowadzenie podobnej 

oceny w przypadku produktu Quixil oraz innych klejów fibrynowych zatwierdzonych na terenie UE, 

ponieważ nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia zatorowości powietrznej także w przypadku tych 

produktów. Z uwagi na duże podobieństwo produktów Evicel i Quixil CHMP zakończył ponowną ocenę 

tych produktów w listopadzie 2012 r1. Niniejsze wnioski dotyczą produktów Tisseel, Tissucol, Artiss 

oraz Beriplast P (i nazw produktów związanych). 

Oceny jakich danych dokonał komitet CHMP? 

CHMP dokonał ponownej oceny dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania klejów 

fibrynowych, uzyskanych w badaniach klinicznych, po wprowadzeniu produktu do obrotu, a także 

dostępnych w opublikowanym piśmiennictwie, skupiając się na zgłoszonych, potwierdzonych lub 

podejrzewanych przypadkach zatorowości gazowej. Komitet uwzględnił również urządzenia rozpylające 

stosowane wraz z tymi produktami oraz korzyści płynące z nakładania klejów fibrynowych przez 

rozpylenie. Przeprowadzono również konsultacje z grupą ekspertów w zakresie produktów 

krwiopochodnych, hemostazy (zatrzymywania krwawienia) oraz chirurgii. 

Jakie są wnioski CHMP? 

CHMP zauważył, że wszystkie przypadki zatorowości gazowej obserwowane w przypadku produktów 

Evicel i Quixil były związane z użyciem urządzenia rozpylającego przy wyższym niż zalecane ciśnieniu 

lub w mniejszej niż zalecana odległości od powierzchni tkanki.  

Ponieważ produkt Beriplast P (i nazwy produktów związanych) nie wymaga urządzenia do rozpylania z 

użyciem gazu, CHMP stwierdził, że w przypadku tego produktu nie ma ryzyka wystąpienia zatorowości 

gazowej, gdy jest on stosowany zgodnie z zaleceniami dla lekarzy przepisujących ten produkt i z 

użyciem zalecanego urządzenia. 

W odniesieniu do produktów Tisseel, Tissucol i Artiss (i nazw produktów związanych) CHMP uznał, że 

choć ryzyko wystąpienia zatorowości gazowej jest bardzo niskie, konieczne jest podjęcie działań 

służących zminimalizowaniu ryzyka w przypadku nakładania tych produktów przez rozpylenie w celu 

upewnienia się, że są one stosowane w prawidłowy sposób. Działania te powinny obejmować: 

 podkreślenie zaleceń zawartych w informacji o produkcie i aktualizację materiałów edukacyjnych w 

celu przedstawienia jasnej oraz jednolitej informacji dla chirurgów, dotyczącej zalecanego ciśnienia 

i odległości od rozpylacza podczas nakładania produktów;  

 dopilnowanie przez firmę produkującą leki Tisseel, Tissucol i Artiss, aby produkty te były stosowane 

wraz z regulatorami ciśnienia i aby nie przekraczano maksymalnego ciśnienia wymaganego do 

rozpylenia kleju fibrynowego, a także aby produkty te posiadały etykiety informujące o zalecanych 

ciśnieniu i odległości; 

 
1 Informacje dotyczące wyników niniejszej ponownej oceny produktów można znaleźć pod adresem: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-
containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=W
C0b01ac05805c516f 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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 dodanie do informacji o produkcie ostrzeżenia, iż ryzyko wystąpienia zatorowości gazowej wydaje 

się wyższe, gdy kleje fibrynowe są rozpylane z użyciem powietrza niż z użyciem CO2, a także 

informacji o konieczności ścisłego monitorowania stanu pacjentów pod kątem występowania oznak 

zatorowości gazowej. 

Pełne zmiany zawarte w informacji dla lekarzy i pacjentów wyszczególniono tutaj.  

Komitet uznał również, że firma wprowadzająca do obrotu produkty Tisseel, Tissucol i Artiss powinna 

przedłożyć pismo skierowane do właściwego personelu medycznego na terenie UE, w którym zawarto 

by ważne informacje dotyczące bezpiecznego stosowania tych produktów. 

Jakie są zalecenia dla chirurgów? 

 Chirurgów informuje się o potencjalnym ryzyku wystąpienia zatorowości gazowej w przypadku 

niewłaściwego rozpylania produktów Tisseel, Tissucol i Artiss oraz o konieczności podjęcia środków 

ostrożności wyszczególnionych w zaktualizowanych zaleceniach dla lekarzy przepisujących te 

produkty. W szczególności podczas rozpylania tych produktów: 

 nie należy przekraczać zalecanych wartości ciśnienia i unikać rozpylania klejów z odległości 

mniejszej niż zalecana; 

 należy ściśle monitorować stan pacjentów pod kątem występowania oznak zatorowości gazowej 

(poprzez pomiar ciśnienia krwi, tętna oraz stężenia tlenu i CO2 we krwi). 

 W przypadku produktu Beriplast P nie ma ryzyka wystąpienia zatorowości gazowej, gdy jest on 

stosowany zgodnie z zaleceniami dla lekarzy przepisujących ten produkt i z użyciem zalecanego 

urządzenia. 

 

Komisja Europejska wydała decyzję dnia 15 marca 2013 r. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Fibrin_sealants_31/WC500136249.pdf

