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Rubraca (rucaparib) 
Ħarsa ġenerali lejn Rubraca u għaliex huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Rubraca u għal xiex jintuża? 

Rubraca huwa mediċina kontra l-kanċer għat-trattament ta’ kanċers ta’ grad għoli tal-ovarju, t-tubi 
fallopjani (it-tubi li jgħaqqdu l-ovarji mal-utru) u l-peritonew (il-kisi tal-membrana tal-addome). 

Jintuża bħala terapija ta’ manutenzjoni f’pazjenti li l-kanċer rikorrenti tagħhom tneħħa (parzjalment 
jew kompletament) wara t-trattament b’mediċini kontra l-kanċer ibbażati fuq il-platinu. 

Rubraca fih is-sustanza attiva rucaparib. 

Kif jintuża Rubraca? 

Rubraca jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u t-trattament għandu jinbeda u jiġi ssorveljat minn tabib 
li jkollu esperjenza fit-trattament tal-kanċer. 

Rubraca jiġi bħala pilloli li għandhom jittieħdu darbtejn kuljum. It-trattament għandu jitkompla 
sakemm il-kanċer javvanza jew sakemm il-pazjent ikollu effetti sekondarji mhux aċċettabbli. It-
trattament b’Rubraca għandu jinbeda mhux aktar tard minn 8 ġimgħat wara li l-pazjent ikun temm it-
trattament tiegħu b’mediċina bbażata fuq il-platinu. 

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Rubraca, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-
ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Rubraca? 

Is-sustanza attiva f’Rubraca, ir-rucaparib, timblokka l-attività ta’ familja ta’ proteini msejħa poly(ADP-
ribose) polymerases (PARPs) li jgħinu biex isewwu DNA bi ħsara fiċ-ċelloli (kemm ċelloli normali kif 
ukoll tal-kanċer). Fiċ-ċelloli normali hemm mekkaniżmu alternattiv għat-tiswija tad-DNA iżda dan il-
mekkaniżmu alternattiv ma jaħdimx kif suppost f’ċelloli tal-kanċer b’mutazzjonijiet fil-ġeni BRCA. 
Għalhekk, meta l-proteini PARP jiġu mblukkati, id-DNA bi ħsara f’dawn iċ-ċelloli tal-kanċer ma tkunx 
tista’ tissewwa, u, bħala riżultat ta’ dan, iċ-ċelloli tal-kanċer imutu. 



X’inhuma l-benefiċċji ta’ Rubraca li ħarġu mill-istudji? 

Rubraca ġie investigat fi studju ewlieni ta’ 564 pazjent b’kanċer tal-ovarji li tneħħa (parzjalment jew 
kompletament) wara trattament b’mediċini kontra l-kanċer ibbażati fuq il-platinu. Il-pazjenti li ngħataw 
Rubraca għexu għal 11-il xahar mingħajr ma reġgħet irritornat il-marda jew marret għall-agħar meta 
mqabbla ma’ 5 xhur f’pazjenti li ngħataw il-plaċebo (trattament fint). 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Rubraca? 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b’Rubraca, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Rubraca (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 5) 
jinkludu għeja jew dgħufija, nawżja (tħossok ma tiflaħx), rimettar, anemija (għadd baxx ta’ ċelloli 
ħomor tad-demm), uġigħ addominali (uġigħ fiż-żaqq), disġewsija (disturbi fit-togħma), żieda fil-livelli 
ta’ enzimi tal-fwied fid-demm (li jistgħu jindikaw ħsara fil-fwied), tnaqqis fl-aptit, dijarea u 
tromboċitopenija (livelli baxxi ta’ pjastrini). 

In-nisa m’għandhomx ireddgħu waqt it-trattament b’Rubraca u għal tal-inqas ġimagħtejn wara t-
trattament. 

Għaliex Rubraca ġie awtorizzat fl-UE? 

Rubraca ntwera li jdewwem l-aggravar jew ir-ritorn tal-marda f’pazjenti li l-kanċer tagħhom kien 
tneħħa parzjalment jew kompletament wara t-trattament b’mediċini bbażati fuq il-platinu. Dan il-
benefiċċju deher f’pazjenti bi jew mingħajr il-mutazzjoni BRCA. Fir-rigward tas-sigurtà, l-effetti 
sekondarji jseħħu b’mod frekwenti iżda ġeneralment ma jkunux serji u jistgħu jiġu mmaniġġjati bi 
trattament xieraq. Barra minn hekk, iseħħu inqas problemi fil-fwied u relatati mad-demm b’Rubraca 
milli bi trattamenti eżistenti oħrajn għal dawn il-pazjenti. 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Rubraca huma akbar mir-riskji tiegħu u li 
jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Rubraca oriġinarjament ingħata “awtorizzazzjoni kkundizzjonata” minħabba li kien hemm aktar 
evidenza x’tingħata dwar l-użu ta’ Rubraca barra t-terapija ta’ manutenzjoni tal-pazjenti. Minn dak iż-
żmien dan l-użu ġie ristrett.1 Għalhekk, l-awtorizzazzjoni nbidlet minn awtorizzazzjoni kkundizzjonata 
għal awtorizzazzjoni standard għat tqegħid fis-suq. 

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Rubraca? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-
prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Rubraca. 

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta’ Rubraca hija ssorveljata kontinwament. L-effetti 
sekondarji rrappurtati b'Rubraca huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex 
tipproteġi lill-pazjenti. 

Informazzjoni oħra dwar Rubraca 

Rubraca rċieva awtorizzazzjoni kkundizzjonata għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE fl-24 ta’ Mejju 2018. 
Din inbidlet għal awtorizzazzjoni standard għat-tqegħid fis-suq fid-9 ta’ Novembru 2022. 

 
1Wara rieżami li sar fl-2022, l-użu ta’ Rubraca f’pazjenti li l-kanċer tagħhom reġa’ tfaċċa jew mar għall-agħar wara żewġ 
trattamenti b’mediċini bbażati fuq il-platinu ma baqax rakkomandat. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-restricting-use-cancer-medicine-rubraca


Aktar informazzjoni dwar Rubraca tinstab fis-sit web tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Rubraca. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’04-2023. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rubraca
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