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Mistoqsijiet u tweġibiet 

Irtirar tal-applikazzjoni għal bidla fl-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għal Effentora (fentanyl) 
 

Fil-11 ta' Lulju 2013, Teva Pharma B.V. għarrfet uffiċjalment lill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu mill-Bniedem (CHMP) li hija tixtieq tirtira l-applikazzjoni tagħha għal indikazzjoni ġdida għal 
Effentora, sabiex testendi l-kura għal uġigħ li jissokta (uġigħ li jibqa' jinħass) anki wara li pazjenti 
adulti b'uġigħ persistenti kroniku (fit-tul) minn kawżi li mhumiex kanċer, ikunu ħadu mediċina kontrih. 

 

X'inhu Effentora? 

Effentora hija mediċina li fiha s-sustanza attiva fentanyl. Diġà jintuża biex jikkura uġigħ 'li jissokta' fl-
adulti b'kanċer li jkunu qegħdin jużaw opjojdi kontra l-uġigħ sabiex jikkontrollaw uġigħ minn kanċer fit-
tul. Uġigħ li jissokta huwa meta pazjent jesperjenza uġigħ addizzjonali, f'daqqa minkejja li l-kura 
b'sustanzi li jtaffu l-uġigħ (painkillers) tibqa' għaddejja.  

Effentora huwa disponibbli bħala 'pilloli bokkali' (pilloli li jdubu fil-ħalq). Ilu awtorizzat fl-Unjoni 
Ewropea mill-4 ta' April 2008. 

Għalxiex kien mistenni li jintuża Effentora? 

Effentora kien mistenni wkoll li jintuża f'uġigħ li jissokta f'adulti b'uġigħ persistenti fit-tul li jkun ġej 
minn kawżi li mhumiex kanċer, li diġà kienu qed jirċievu kura regolari b'opjojdi sabiex jikkontrollaw l-
uġigħ persistenti tagħhom. 

Kif kien mistenni li jintuża Effentora? 

F'adulti b'uġigħ għal żmien twil minħabba kawżi li mhumiex kanċer, Effentora kien mistenni li jaħdem 
bl-istess mod li bih jaħdem f'adulti b'uġigħ minn kanċer. 
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Is-sustanza attiva f'Effentora, fentanyl, hija opjojde. Hija sustanza magħrufa sewwa, li ilha tintuża għal 
bosta snin sabiex tikkontrolla l-uġigħ. F'Effentora, jingħata bħala pillola bokkali, sabiex fentanyl jiġi 
assorbit permezz tar-rita tal-ħalq. Ladarba jiġi assorbit, fentanyl jaġixxi fuq riċetturi fil-moħħ u fil-
korda spinali sabiex jikkontrolla l-uġigħ. 

X'ippreżentat il-kumpanija biex tappoġġja l-applikazzjoni tagħha? 

L-applikant ippreżenta dejta minn 3 studji prinċipali f'adulti b'uġigħ li jissokta li jkunu diġà qegħdin 
jużaw opjojdi. L-effetti ta' Effentora tqabblu ma' dawk ta' plaċebo (kura finta) f'79 pazjent b'uġigħ 
newropatiku (uġigħ dovut għal ħsara fin-nervituri) fi studju wieħed, u f'77 pazjent b'uġigħ fil-parti 
t'isfel tad-dahar f'tieni studju. It-tul tal-kura ġie stabbilit mill-ħin meħtieġ minn kull pazjent għall-
kontroll ta' 9 episodji ta' uġigħ li jissokta fi żmien perjodu ta' 21 jum. It-tielet studju, li dam 12-il 
ġimgħa, ħares lejn l-effetti ta' Effentora fuq 148 pazjent b'uġigħ għal żmien twil mhux relatat ma' 
kanċer. Fl-istudji kollha, il-miżura ewlenija tal-effikaċja kien it-tibdil fl-intensità tal-uġigħ fis-60 minuta 
wara li tittieħed il-pillola. Kull pazjent ikklassifika l-intensità tal-uġigħ tiegħu fuq skala minn 0 sa 10. 

Sa fejn kienet waslet l-evalwazzjoni tal-applikazzjoni qabel ma din ġiet 
irtirata? 

L-applikazzjoni ġiet irtirata wara li s-CHMP kien evalwa d-dokumentazzjoni pprovduta mill-kumpanija u 
fformula listi ta’ mistoqsijiet. Wara li s-CHMP evalwa t-tweġibiet tal-kumpanija għall-mistoqsijiet, kien 
għad hemm xi kwistjonijiet mhux solvuti. 

X’kienet ir-rakkomandazzjoni tas-CHMP dak iż-żmien? 

Fuq il-bażi tar-reviżjoni tad-dejta u tat-tweġiba tal-kumpanija għal-listi ta' mistoqsijiet tas-CHMP, fiż-
żmien tal-irtirar, is-CHMP kellu xi tħassib u kien tal-opinjoni provviżorja li Effentora ma setax jiġi 
approvat għall-kura ta' uġigħ li jissokta f'adulti b'uġigħ fit-tul minn kawżi li mhumiex kanċer. 

Is-CHMP qies li, għalkemm l-użu ta' Effentora huwa aċċettat f'pazjenti b'kanċer li għandhom 
sopravivenza limitata, kien hemm bżonn ta' aktar dejta sabiex jiġi appoġġat l-użu bla periklu tiegħu 
f'adulti b'uġigħ mhux relatat mal-kanċer, li għandhom għomor normali u li jistgħu jkunu jeħtieġu kura 
fit-tul. Il-Kumitat innota li fl-istudji ġew irrapportati bosta każijiet ta' użu ħażin u ta' abbuż mill-
mediċina u kien imħasseb dwar ir-riskju ta' vvizzjar b'pazjenti li ma għandhomx kanċer meta jużaw 
Effentora għal żmien twil. Il-Kumitat kellu tħassib ukoll li l-pazjenti fl-istudji kellhom livelli għoljin ta' 
uġigħ persistenti u setgħu ma kinux rappreżentattivi tal-grupp ta' kura indikat, li jikkonsisti minn 
pazjenti b'uġigħ li jissokta iżda li l-uġigħ persistenti tagħhom huwa kkontrollat tajjeb b'mod ieħor b'kura 
b'opjojdi regolari. 

Għaldaqstant, fil-ħin tal-irtirar, is-CHMP kien tal-opinjoni li l-benefiċċji ta' Effentora f'pazjenti b'uġigħ 
fit-tul mhux relatat ma' kanċer, ma urewx superjorità fuq ir-riskji tiegħu. 

X’kienu r-raġunijiet mogħtija mill-kumpanija għall-irtirar tal-applikazzjoni? 

Fl-ittra uffiċjali tagħha, il-kumpanija ddikjarat li hija ddeċidiet li tirtira l-applikazzjoni wara li s-CHMP 
indika li d-dejta sottomessa ma kinitx biżżejjed biex tindirizza t-tħassib tal-Kumitat. 

L-ittra tal-irtirar hija disponibbli minn hawn. 
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X’inhuma l-konsegwenzi ta’ dan l-irtirar għall-pazjenti fi provi kliniċi? 

Il-kumpanija infurmat lis-CHMP li fil-preżent ma hemm ebda konsegwenza għal pazjenti li fil-preżent 
huma inklużi fil-provi kliniċi b'Effentora 

Jekk inti tinsab fi prova klinika u teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kura tiegħek, ikkuntattja lit-tabib li 
jkun qiegħed jagħtihielek. 

X'inhu jiġri b'Effentora għall-kura ta' uġigħ li jissokta f'adulti b'kanċer? 

Ma hemm ebda konsegwenza dwar l-użu ta' Effentora fl-indikazzjoni awtorizzata tiegħu. 

Ir-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni għal Effentora jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. 
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