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Mistoqsijiet u tweġibiet dwar l-irtirar tal-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal 
Oncophage (vitespen) 
 

Fit-23 ta’ Novembru 2009, Antigenics Therapeutics Limited għarrfet uffiċjalment lill-Kumitat għall-

Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) bl-intenzjoni tagħha li tirtira l-applikazzjoni għall-

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Oncophage, maħsub bħala trattament addizzjonali wara 

intervent kirurġiku għal karċinoma lokalizzata taċ-ċelloli renali b’riskju għoli ta’ rikorrenza. 

X’inhu Oncophage? 

Oncophage huwa soluzzjoni li fiha s-sustanza attiva vitespen (20 mikrogramma). 

Għalxiex kien mistenni li jintuża Oncophage? 

Oncophage kien mistenni li jintuża f’pazjenti b’karċinoma taċ-ċelloli renali (tip ta’ kanċer tal-kliewi) li 

ma jkunx għadu infirex għal partijiet oħrajn tal-ġisem (lokalizzat). Kellu jintuża meta jkun hemm riskju 

għoli ta’ rikorrenza tal-kanċer wara li l-pazjent ikun sarlu intervent kirurġiku sabiex jitneħħa t-tumur. 

Oncophage kien indikat bħala ‘mediċina orfni’ (mediċina li għandha tintuża f’mard rari) fil-11 ta’ April 

2005 għall-karċinoma taċ-ċelloli renali. 

Kif kien mistenni li jaħdem Oncophage? 

Oncophage huwa prodott awtologu tal-immunoterapija. Awtologu tfisser li ġej miċ-ċelloli fil-ġisem tal-

pazjent innifsu. Is-sustanza attiva f’Oncophage, vitespen, hija magħmula minn proteini (‘heat shock 

protein-peptide complex-96’) li jkunu ġew estratti miċ-ċelloli tal-kanċer tal-pazjent. Meta Oncophage 

jingħata lill-pazjent, is-sistema difensiva tal-ġisem (sistema immunitarja) titgħallem tagħraf il-proteini 

f’vitespen bħala barranin u tagħti bidu għal reazzjoni immunitarja. Minħabba li l-proteini f’vitespen 

ikunu simili għall-proteini fuq iċ-ċelloli tal-kanċer, kien mistenni li s-sistema immunitarja tattakka wkoll 

liċ-ċelloli tal-kanċer, biex b’hekk tipprevjeni r-rikorrenza jew it-tifrix tat-tumur oriġinali. 
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X'dokumentazzjoni ppreżentat il-kumpanija għas-sostenn tal-
applikazzjoni tagħha lill-Aġenzija? 

L-effetti ta’ Oncophage għall-ewwel ġew ittestjati fuq mudelli sperimentali qabel ma ġew studjati fuq il-

bniedem. Il-kumpanija ppreżentat riżultati ta’ studju li kien jinvolvi 818-il adult b’karċinoma lokalizzata 

taċ-ċelloli renali li kienet tneħħiet permezz ta’ intervent kirurġiku u li kienu f’riskju għoli li l-kanċer 

jitfaċċalhom mill-ġdid. L-istudju qabbel il-pazjenti li ngħataw Oncophage ma’ dawk li ma ngħatawx il-

prodott. Il-miżura ewlenija tal-effikaċja kienet kemm damu ħajjin il-pazjenti mingħajr ma l-kanċer 

tfaċċalhom mill-ġdid. 

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

L-evalwazzjoni kienet intemmet u s-CHMP kien ta opinjoni negattiva. Il-kumpanija rtirat qabel ma l-

Kummissjoni Ewropea kienet ħarġet deċiżjoni dwar din l-opinjoni. 

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

Skont l-analiżi tad-dejta u t-tweġiba tal-kumpanija għal-listi ta’ mistoqsijiet tas-CHMP, fiż-żmien tal-

irtirar, is-CHMP kien ta opinjoni negattiva, filwaqt li rrakkomanda li l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-

suq għal Oncophage għall-użu bħala trattament addizzjonali wara intervent kirurġiku għal karċinoma 

lokalizzat taċ-ċelloli renali b’riskju għoli ta’ rikorrenza tiġi rrifjutata. 

Is-CHMP kien tal-opinjoni li l-istudju ewlieni ma weriex li Oncophage kien effikaċi sabiex itawwal iż-

żmien ta’ ħajja tal-pazjenti mingħajr ma l-kanċer tfaċċa mill-ġdid. Il-Kumitat innota wkoll li l-

kumpanija ma kinitx ipprovdiet informazzjoni biżżejjed dwar il-kontenut tal-mediċina u dwar il-proċess 

ta’ manifattura. Ma kienx hemm informazzjoni biżżejjed ukoll sabiex ikun iċċarat il-mod kif Oncophage 

jaħdem f’karċinoma taċ-ċelloli renali u sabiex tkun stabbilita d-doża meħtieġa tal-mediċina. 

Għaldaqstant, f’dak il-waqt, is-CHMP kien tal-opinjoni li l-benefiċċji ta’ Oncophage ma kinux akbar mir-

riskji tiegħu. 

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

L-ittra mill-kumpanija li tgħarraf lill-EMEA dwar l-irtirar tal-applikazzjoni tinsab hawnhekk. 

X’inhuma l-konsegwenzi tal-irtirar għal dawk il-pazjenti li 
jkunu involuti fi provi kliniċi jew programmi ta’ użu 
b’kumpassjoni bl-użu ta’ Oncophage? 

Il-kumpanija għarrfet lis-CHMP li ma hemmx pazjenti fl-Unjoni Ewropea li bħalissa qegħdin jirċievu 

Oncophage bħala parti minn xi prova klinika jew xi programm ta’ użu formali b’kumpassjoni jew xi 

programm bl-isem magħruf għall-pazjenti. 

 

Is-sommarju tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni għal Oncophage jinsab hawnhekk. 
 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/oncophage/H-1072-WL.pdf
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/comp/opinion/21682805en.pdf
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