
Číslo: 3/2022 ISSN 2644-6375 7. novembra 2022

NÚSCHletters 1

Altepláza a jej terapeu-
tické použitie  

Altepláza je  rekombinantný  ľudský 
tkanivovo-špecifický  aktivátor 
plazminogénu (rt-PA), ktorý aktivu-
j e  p l azminogén  na  p lazmín . 
Zložením je totožná s fyziologickým 
ľudským  aktivátorom  plazmi -
nogénu.  Altepláza  konvertuje 
plazminogén na plazmín a stimuluje 
tým proces trombolýzy.
Terapeutické indikácie:
✦ Trombolytická liečba pri akútnom 

infarkte myokardu
✦ Trombolytická  liečba  pri  akútnej 

masívnej  pľúcnej  embólii  (PE)  s 
hemodynamickou nestabilitou

✦ Fibrinolytická liečba náhlej iCMP
Ďalšie indikácie:
✦ Trombolytická liečba trombov pri 

chlopňových  a  cievnych  pro-
tézach

✦ Trombolýza pri  klinicky závažnej 
trombóze  arteriálneho  alebo 
venózneho systému

✦ Katétrom riadená trombolýza pri 
extenzívnej  hlbokej  žilovej  trom-
bóze/akútnej  končatinovej  is-
chémii

✦ Trombolýza  okludovaných  cen-
trálnych venóznych katétrov
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Efektívne využívanie alteplázy počas 
jej zníženej dostupnosti 
Na základe informácií od výrobcu Boehringer Ingelheim pretrváva zní-
žená dostupnosť alteplázy (registrované lieky ACTILYSE inj á 20 mg a 
50 mg). Problém súvisí so zvýšenou spotrebou alteplázy. Predpokladá sa, 
že situácia bude pokračovať  až  do roku 2024.  Na Slovensku sa pro-
stredníctvom distribučnej  siete dodáva liek prednostne pre indikáciu 
fibrinolýzy pri ischemickej cievnej mozgovej príhode (iCMP), nakoľko v 
tejto indikácii chýba alternatíva. 
Je  nevyhnutné  pristúpiť  k  celoslovenským opatreniam,  ktoré  znížia 
spotrebu alteplázy pri zachovaní dostupnosti fibrinolytickej liečby pre 
pacientov, u ktorých je fibrinolýza indikovaná.

Návrhy riešení na zníženie spotreby alteplázy: 
Návrh č. 1 
Používanie tenekteplázy v indikácii STEMI u pacientov, u ktorých je 
indikovaná trombolýza. Tenekteplázu je možné zabezpečiť po schválení 
žiadosti na povolenie použitia neregistrovaného lieku:
✦ Podanie tenekteplázy v tejto indikácii je on-label, v súlade s registro-

vanými  indikáciami,  použitie  tenekteplázy  v  manažmente  infarktu 
myokardu  s  eleváciou  ST-segmentu  (STEMI,  z  angl.  ST-elevation 
myocardial infarction) je v súlade s odporúčaniami Európskej kardio-
logickej spoločnosti z roku 2017 (2017 ESC Guidelines for the mana-
gement  of  acute  myocardial  infarction in  patients  presenting  with 
ST-segment elevation). 

Obr. 1: Schéma fibrinolýzy
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✦ Pokiaľ  je indikovaná trombolýza u pacientov so 
STEMI,  odporúča  sa  podávanie  fibrín-špecific-
kých fibrinolytík (altepláza, retepláza a tenektep-
láza).  Jednorazové podanie tenekteplázy vo 
forme i.v. bolusu je rovnako účinné ako poda-
nie i.v. bolusu a následnej infúzie alteplázy v zni-
žovaní 30-dňovej mortality, a zároveň  je bezpeč-
nejšia z dôvodu menej častého non-cerebrálneho 
krvácania (I.B). Podľa ESC 2017 patrí tenekteplá-
za spolu s kyselinou acetylsalicylovou, klopidogre-
lom a enoxaparínom k najštudovanejšej kombiná-
cii liekov farmakoinvazívneho prístupu.

Tenektepláza  sa  podáva  formou  jediného  intra-
vaskulárneho  bolusu  a  odporúča  sa  podávať  u 
pacientov so STEMI podľa hmotnosti nasledovne:

U pacientov vo veku > 75 rokov sa odporúča redu-
kovať dávku na polovicu (IIaB).
Návrh č. 2 
Zváženie podávania tenekteplázy namiesto altep-
lázy u pacientov s masívnou PE. Jedná sa o podanie 
off-label, kvalita dôkazov pre použitie v tejto indiká-
cii vychádza z dát odvodených z malých štúdií, ret-
rospektívnych štúdií alebo registrov:
✦ Odporúčania  ESC  pre  pľúcnu  embóliu  (2019) 

spomínajú redukciu mortality a zlepšenie funkč-
ných parametrov u pacientov s masívnou PE pri 
podaní  fibrinolýzy.  Podľa  týchto  odporúčaní  je 
tenektepláza  liečivo,  ktoré  sa  objavilo  v štú-
diách, ale v súčasnosti nie je v tejto indikácii re-
gistrované.

✦ CHEST guidelines  (2021)  pri  PE s  hypotenziou 
preferujú  použitie  systémovej  trombolýzy,  pre 
chýbajúce komparatívne štúdie a nejasnosť ohľa-
dom dávkovania neodporúčajú konkrétne liečivo. 
ASH 2020 takisto neuvádzajú jednotlivé liečivá. 

✦ Záver metaanalýzy Zhang Z a kol. (2022)  -  te-
nektepláza u pacientov s vysokorizikovou PE re-
dukovala 30-dňovú mortalitu pacientov bez zvý-
šenia incidencie krvácania. Tento záver sa zakladá 
na jednej multicentrickej retrospektívnej kohor-

tovej štúdii a jednej menšej kontrolovanej intervenčnej 
štúdii (Javaudin a kol., 2019; Patra S. a kol., 2015). Ran-
domizované kontrolované štúdie, ktoré by priamo po-
rovnávali alteplázu s tenekteplázou pri masívnej PE nie 
sú k dispozícii.

Javaudin a kol. (2019) vo svojej multicentrickej retro-
spektívnej kohortovej štúdii – analýza French National 
Cardiac Arrest Registry - porovnávali pacientov s ma-
sívnou PE a  so  zástavou srdca,  ktorým bola  podaná 
trombolytická  liečba  s  pacientmi,  ktorým tromboly-
tická liečba nebola podaná. Pacienti, ktorí pri resusci-
tácii dostali trombolýzu (tenektepláza, altepláza, strep-
tokináza) mali nižšiu 30-dňovú mortalitu v porovnaní 
s pacientmi,  ktorí  trombolýzu nedostali.  Ako trom-
bolytikum bola najčastejšie používaná tenektepláza (až 
u 74 % pacientov).

Podávanie tenekteplázy u pacientov s PE bolo popiso-
vané aj  v niekoľkých menších štúdiách (Agrawal A a 
kol., 2017; Shukla AN a kol., 2014; Patra S. a kol., 2015; 
Summers K a kol., 2019) a v case-reportoch (Farah Yu-
suf Mohamud M a kol., 2022; Melzer C a kol., 2004; 
Brunetti ND a kol., 2009; Livaditis IG a kol., 2004; 
Jafar NS a kol., 2014; Caldicott D a kol., 2002), ktoré 
neboli  zaradené  do  vyššie  spomínanej  metaanalýzy 
(Zhang Z a kol., 2022).

Vo svetle nedostatku alteplázy vypracovala Royal Col-
lege  of  Emergency  Medicine  usmernenie  ohľadom 
použitia  fibrinolytík,  kde uvádza tenekteplázu  ako 
adekvátnu náhradu alteplázy pri masívnej PE so 
zástavou srdca (RCEM, 2022).  Odporúčané dávko-
vanie tenekteplázy podľa RCEM je:

Návrh č. 3 
Zváženie podávania tenekteplázy namiesto alteplázy 
v iných indikáciách (podanie off-label, napr. extenzív-
na  hlboká  žilová  trombóza,  akútna  končatinová  is-
chémia).

hmotnosť pacienta dávka liečiva

< 60 kg 30 mg

60 - 69 kg 35 mg

70 - 79 kg 40 mg

80 - 89 kg 45 mg

> 90 kg 50 mg

hmotnosť pacienta dávka liečiva

< 60 kg 30 mg

60 - 70 kg 35 mg

71 - 80 kg 40 mg

81 - 90 kg 45 mg

> 90 kg 50 mg
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Návrh č. 4 
Úplné obmedzenie používania alteplázy na čistenie centrálnych venóznych katétrov, v tejto indiká-
cii je vhodné preferovať roztoky určené na prevenciu vzniku infekcií a zrazenín v centrálnych venóznych katét-
roch (napr. Taurosept, TauroLock).

Návrh č. 5 
V prípade potreby podávania viacerých ampúl alteplázy u jedného pacienta zvážiť zaokrúhlenie dávky al-
teplázy na celé balenie smerom nadol po zvážení pomeru benefit/riziko pre pacienta (napr. v prípade po-
dania 22 mg, zvážiť podanie 20 mg, t.j. jedného balenia alteplázy namiesto dvoch).

Návrh č. 6 
Rozplňovanie balení alteplázy do menších objemov v nemocničnej lekárni (napr. po 10 mg). Rekonšti-
tuovaný roztok alteplázy by sa mal uchovávať pri teplote 2 - 30°C a mal by byť použitý do 8 hodín, nakoľko 
neobsahuje antibakteriálne prísady. Calis a kol. preukázali stabilitu alteplázy pripravenú v koncentrácii 1 mg/ml 
v sterilnej vode na injekcie, uskladnenú v polypropylénovej striekačke pri - 20°C po dobu 6 mesiacov. Na zákla-
de týchto výsledkov by bolo možné pripraviť menšie objemy alteplázy a skladovať ich za vhodných podmie-
nok. Takto je možné zabezpečiť zníženie spotreby alteplázy v prípade, že nie je potrebné podať obsah celej 
ampuly alteplázy (napr. pri podávaní 30 mg môže byť podaná 1 ampula 20 mg + 10 mg z injekčnej striekačky).
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