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Alpivab (peramivir) 
Ħarsa ġenerali lejn Alpivab u għaliex huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Alpivab u għal xiex jintuża? 

Aplivab huwa mediċina antivirali li fiha s-sustanza attiva peramivir. Din il-mediċina tintuża biex tikkura 
influwenza mhux ikkumplikata (flu) fl-adulti u fi tfal li għandhom aktar minn sentejn. Mhux ikkumplikata 
tfisser li l-influwenza għandha karatteristiċi tipiċi (bħal deni, uġigħ, sogħla, uġigħ fil-griżmejn u mnieħer 
iqattar) u ma tiggravax b'kundizzjonijiet oħrajn. 

Kif jintuża Alpivab? 

Alpivab jiġi bħala soluzzjoni li għandha tiġi dilwita għall-infużjoni (dripp) fil-vina. Il-mediċina tista’ 
tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Alpivab jingħata bħala infużjoni li ddum bejn 15 sa 30 minuta. Id-doża 
tiddependi mill-età u mill-piż tal-ġisem u għandha titnaqqas fl-adulti u fl-adoloxxenti li għandhom aktar 
minn 13-il sena b'funzjoni mnaqqsa tal-kliewi. Din tingħata darba biss, fi żmien 48 siegħa wara li jibdew 
is-sintomi. 

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

Kif jaħdem Alpivab? 

Is-sustanza attiva f'Alpivab, peramivir, tipprevjeni lill-virus tal-influwenza milli jinfirex aktar billi 
timblokka l-attività tal-enzimi (proteini) fuq il-wiċċ tal-virus imsejjaħ newroaminidażi. Peramivir taħdem 
fuq in-newramidażi kemm tal-virus tal-influwenza-A (it-tip l-aktar komuni) kif ukoll il-virus tal-
influwenza-B. 

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

Aplivab intwera li jnaqqas it-tul ta' żmien li s-sintomi jdumu fuq pazjenti bl-influwenza. 

Aplivab tqabbel ma' plaċebo (kura finta) fi studju ewlieni ta' 296 adult bl-influwenza (l-aktar l-
influwenza A) li ġew ikkurati fi żmien 48 siegħa minn meta bdew jidhru s-sintomi. Il-kejl ewlieni tal-
effikaċja kien it-tul ta' żmien qabel ma s-sintomi (sogħla, uġigħ fil-griżmejn, uġigħ ta' ras, imnieħer 
miżdud, deni jew tertir, uġigħ fil-muskoli jew fil-ġogi u għejja) qalbu għall-aħjar. Is-sintomi damu 
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madwar jumejn u nofs (59 siegħa) biex qalbu għall-aħjar f'pazjenti li kienu qed jieħdu Alpivab meta 
mqabbla ma' ftit inqas minn tlett ijiem u nofs (82 siegħa) f'pazjenti li kienu qed jieħdu l-plaċebo. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Alpivab? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Alpivab (li jistgħu jaffettwaw sa madwar 3 persuni minn kull 100) 
huma tnaqqis fil-livelli ta' newtrofili (tip ta’ ċellola bajda tad-demm) u dardir (tħossok ma tiflaħx). Effetti 
sekondarji serji b'Alpivab huma anafilassi (reazzjoni allerġika severa) u reazzjonijiet fil-ġilda, inklużi 
eritema multiformi (reazzjoni allerġika fil-ġilda) u s-sindrome ta' Stevens-Johnson (reazzjoni ta' periklu 
għall-ħajja b'sintomi simili għal dawk tal-influwenza u raxx li jikkawża uġigħ li jaffettwa l-ġilda, il-ħalq, 
l-għajnejn u l-ġenitali). 

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

Għaliex Alpivab ġie awtorizzat fl-UE? 

Bħala medja, Alpivab inaqqas it-tul taż-żmien li s-sintomi jdumu b'ġurnata waħda. Għalkemm din id-
differenza mhijiex kbira, din tista' tkun ta' benefiċċju għal xi pazjenti. Hemm riskju ta' reazzjonijiet 
allerġiċi severi, u għalkemm mhuwiex magħruf eżatt kemm-il darba jseħħu dawn ir-reazzjonijiet, jidher 
li dawn huma rari. L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Alpivab huma akbar 
mir-riskji tiegħu u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

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

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’ Alpivab. 

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

Informazzjoni oħra dwar Alpivab 

Aktar informazzjoni dwar Alpivab tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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