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Mistoqsijiet u tweġibiet dwar ir-reviżjoni ta’ mediċini li 
fihom il-fibrati 
Riżultat ta’ proċedura skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2001/83/KE kif 
emendata 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini temmet reviżjoni tas-sigurtà u l-effikaċja tal-fibrati. Il-Kumitat għall-

Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija kkonkluda li l-benefiċċji tal-fibrati 

jkomplu jegħlbu r-riskji tagħhom, iżda rrimarka wkoll li m’għandhomx jintużaw b’mod ewlieni fil-kura 

ta’ disturbi tal-lipidi (xaħam) fid-demm, bħal kolesterolu għoli, ħlief f’każi rari. Dan ifisser li l-pazjenti 

ġodda ddijanjostikati b’disturbi tal-lipidi fid-demm m’għandhomx ikunu kkurati mill-ewwel b’dawn il-

mediċini, sakemm ma jkollhomx livelli għoljin ħafna ta’ trigliċeridi (tip ta’ xaħam). Madankollu l-fibrati 

jistgħu jintużaw fuq pazjenti li ma jkunux jistgħu jieħdu l-istatini (tip ieħor ta’ mediċina użata biex 

tbaxxi l-livelli tax-xaħam fid-demm). 

X’inhuma l-fibrati? 

Il-fibrati huma klassi ta’ mediċini li jistgħu jintużaw biex ibaxxu l-livell tal-lipidi, bħall-kolesterolu u t-

trigliċeridi, fid-demm. Id-disturbi tal-lipidi fid-demm huma fattur ta’ riskju tal-mard tal-qalb (bħal 

attakki tal-qalb u puplesija) u l-fibrati jintużaw biex itejbu l-livelli tal-lipidi f’pazjenti li t-tnaqqis fl-ikel u 

l-eżerċizzju fiżiku ma jkunux biżżejjed għalihom. 

Il-fibrati huma ‘agonisti tal-PPAR’. Dan ifisser li jattivaw tip ta’ reċettur imsejjaħ ‘peroxisome 

proliferator activated receptor’. Dan ir-reċettur jinsab f’ħafna ċelloli fil-ġisem kollu, u jkun involut fit-

tneħħija tax-xaħam mill-ikel, b’mod speċjali t-trigliċeridi u l-kolesterolu. Meta r-riċetturi jiġu attivati t-

tneħħija tax-xaħam titħaffef aktar, u dan jelimina l-kolesterolu u t-trigliċeridi mid-demm. 

Il-fibrati ilhom jintużaw sa mis-snin sittin. Bħalissa fl-Unjoni Ewropea hemm erba’ fibrati disponibbli: 

 Beżafibratu. Din il-mediċina ilha disponibbli mill-1977. Tinbiegħ l-aktar b-ismijiet kummerċjali 

Bezalip, Cedur, Eulitop u Befizal, kif ukoll mediċini ġeneriċi. Tinbiegħ fl-Awstrija, fil-Belġju, 

f’Ċipru, fil-Finlandja, fi Franza, fil-Ġermanja, fil-Greċja, fl-Ungerija, fl-Italja, fil-Lussemburgu, 

f’Malta, fil-Pajjiżi l-Baxxi, fil-Portugall, fir-Rumanija, fi Spanja, fl-Isvezja u fir-Renju Unit; 

 Ċiprofibratu. Din il-mediċina ilha disponibbli mill-1995. Tinbiegħ l-aktar bl-isem kummerċjali 

Lipanor jew Modalim, kif ukoll mediċini ġeneriċi. Tinbiegħ fil-Belġju, fil-Bulgarija, f’Ċipru, fir-fir-

Repubblika Ċeka, fl-Estonja, fi Franza, fil-Greċja, fl-Ungerija, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-



Lussemburgu, fil-Pajjiżi l-Baxxi, fil-Polonja, fil-Portugall, fir-Rumanija, fis-Slovakkja u fir-Renju 

Unit; 

 Fenofibratu. Din il-mediċina ilha disponibbli mill-1975. Tinbiegħ l-aktar bl-isem kummerċjali 

Lipanthyl, kif ukoll mediċini ġeneriċi. Tinbiegħ fl-Istati Membri kollha tal-UE minbarra fid-

Danimarka u fil-Pajjiżi l-Baxxi, kif ukoll fl-Islanda u fin-Norveġja; 

 Gemfibrożil. Din il-mediċina ilha disponibbli mill-1981. Tinbiegħ l-aktar bl-isem kummerċjali 

Lopid, kif ukoll mediċini ġeneriċi. Tinbiegħ fl-Awstrija, f’Ċipru, fid-Danimarka, fil-Finlandja, fi 

Franza, fil-Ġermanja, fil-Greċja, fl-Ungerija, fl-Islanda, fl-Irlanda, fl-Italja, fil-Pajjiżi l-Baxxi, fil-

Portugall, fis-Slovenja, fis-Slovakkja, fi Spanja, fl-Isvezja u fir-Renju Unit. 

Dawn il-mediċini kollha ġew awtorizzati bi proċeduri nazzjonali. 

Għalxiex ġew riveduti l-fibrati? 

Fl-2005, il-Grupp ta’ Ħidma tal-Farmakoviġilanza tas-CHMP (PhVWP) innota li kien hemm evidenza 

limitata dwar il-benefiċċju fit-tul tal-fibrati fit-tnaqqis tar-riskji kardjovaskolari, apparagun mal-evidenza 

aktar qawwija kwantu għall-istatini (tip ieħor ta’ mediċini użati fit-tnaqqis tal-kolesterolu fid-demm). 

Għaldaqstant il-grupp ta’ ħidma għamel reviżjoni tal-benefiċċji u r-riskji tal-mediċini kollha li fihom il-

fibrati, f’isem l-awtoritajiet regolatorji tal-mediċini tal-pajjiżi li fihom jinbiegħu dawn il-mediċini. L-għan 

tar-reviżjoni kien li jkun stabbilit kif għandhom jintużaw il-fibrati issa, meta wieħed iqis is-sigurtà 

tagħhom, l-effikaċja tagħhom fit-tnaqqis tal-livelli tal-lipidi u d-disponibbiltà ta’ mediċini oħrajn li jbaxxu 

l-lipidi li ma kinux jeżistu meta l-fibrati ntużaw għall-ewwel darba. Wara li analizza d-dejta, il-PhVWP 

wasal għall-konklużjoni li ma kien hemm l-ebda kwistjoni ta’ sigurtà ġdida bil-fibrati u li l-mediċini li 

fihom il-fibrati kien għad kellhom rwol x’jaqdu fit-titjib tal-livelli tal-lipidi, iżda li madankollu 

m’għandhomx jintużaw bħala kura ewlenija. 

Il-konklużjonijiet tal-PhVWP intbagħtu lill-kumpaniji li jbiegħu l-fibrati ħalli dawn ikunu jistgħu 

jimplimentaw il-bidliet rakkomandati mill-grupp ta’ ħidma. Madankollu xi wħud minnhom urew dubji 

rigward ir-restrizzjoni. Għaldaqstant l-aġenzija Brittanika li tirregola l-mediċini rreferiet il-kwistjoni lis-

CHMP fl-20 ta’ Ottubru 2009 biex jagħmel valutazzjoni sħiħa tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-

fibrati u biex joħroġ opinjoni dwar jekk l-awtorizzazzjonijiet tat-tqegħid fis-suq għall-mediċini li fihom 

il-fibrati għandhomx jinżammu jew jinbidlu fl-Unjoni Ewropea kollha. 

Liema dejta rreveda s-CHMP? 

Is-CHMP ra l-informazzjoni miġbura mill-PhVWP waqt ir-reviżjoni tiegħu, kif ukoll it-tweġibiet tal-

kumpaniji għal mistoqsijiet speċifiċi. Il-Kumitat ra wkoll l-aktar dejta reċenti minn studji kliniċi, inkluża 

prova li studjat l-effett tal-użu tal-fenofibrati bħala ‘additiv’ mal-istatini. 

X’inhuma l-konklużjonijiet tas-CHMP? 

Il-Kumitat approva l-konklużjonijiet tal-PhVWP li l-fibrati għadhom għażla sigura fit-tnaqqis tal-livelli 

tal-lipidi, iżda rrimarka li l-użu tagħhom bħala kura ewlenija m’huwiex iġġustifikat. Il-fibrati għandhom 

jintużaw biss meta l-istatini jkunu kontraindikati jew meta ma jkunux ittollerati. Madankollu l-Kumitat 

innota li l-fibrati huma aktar effikaċi mill-istatini fit-tnaqqis tal-livelli tat-trigliċeridi u għalhekk l-użu 

tagħhom bħala kura ewlenija fuq pazjenti b’ipertrigliċeridemija severa (livelli għoljin ħafna ta’ 

trigliċeridi fid-demm) għadu xieraq.  

Il-Kumitat irrimarka wkoll li kien hemm dejta ġdida dwar il-fenofibratu li kienet tappoġġja bidla fir-

rakkomandazzjonijiet tal-PhVWP, ibbażata fuq ir-riżultati tal-istudju dwar l-additiv. Għaldaqstant il-

Kumitat ippermetta wkoll l-użu tal-fenofibratu flimkien mal-istatina f’ċerti ċirkostanzi għal pazjenti 
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f’riskju meta l-użu tal-istatina biss ma jkunx biżżejjed biex jikkontrolla għalkollox il-livelli tal-lipidi fid-

demm. 

Skont il-valutazzjoni tad-dejta disponibbli attwalment u d-diskussjoni xjentifika li saret fil-Kumitat, is-

CHMP ikkonkluda li l-benefiċċji tal-fibrati jkomplu jiżbqu r-riskji tagħhom b’dawn ir-restrizzjonijiet. Il-

Kumitat irrakkomanda bidliet speċifiċi fl-informazzjoni lit-tobba u lill-pazjenti għall-erba’ fibrati. 

X’inhuma r-rakkomandazzjonijiet għall-pazjenti? 

 Il-pazjenti li bħalissa qegħdin jieħdu l-fibrati biex ibaxxu l-livelli tax-xaħam fid-demm għandhom 

ikomplu jagħmlu dan. M’hemm l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà ta’ dawn il-mediċini. 

 Madankollu, il-pazjenti li qegħdin jieħdu mediċina li fiha l-fibrati għandhom ikellmu lit-tabib 

tagħhom ħalli jivverifika li l-mediċina tkun l-iżjed għażla adattata biex ibaxxu l-livelli tax-xaħam 

fid-demm. 

 Il-pazjenti li jkollhom xi mistoqsija għandhom ikellmu lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. 

X’inhuma r-rakkomandazzjonijiet għal min jippreskrivi? 

 It-tobba għandhom iżommu f’moħhom li l-fibrati m’għandhomx jintużaw bħala kura ewlenija fuq 

pazjenti b’livelli għolja ta’ lipidi, ħlief f’dawn il-gruppi speċifiċi: 

 pazjenti b’ipertrigliċeridemija severa; 

 pazjenti li għalihom l-istatini jkunu kontraindikati jew li ma jistgħux jittollerawhom. 

 Għandhom jirrevedu l-kura tal-pazjenti li qegħdin jingħataw il-fibrati biex jikkontrollaw il-livelli tal-

lipidi tagħhom ħalli jiżguraw li l-pazjent ikun qed jingħata l-aktar kura xierqa. 

 

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet deċiżjoni fit-28 ta’ Frar 2011. 
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