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Mistoqsijiet u tweġibiet 

L-irtirar tal-applikazzjoni għal tibdil fl-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal Xgeva (denosumab) 
 

Fit-13 ta’ Jannar 2017, Amgen Europe BV għarrfet uffiċjalment lill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) li tixtieq tirtira l-applikazzjoni tagħha għal Xgeva biex jintuża fil-kura 
ta’ iperkalċemija ta’ tumur malinn (livelli għolja ta’ kalċju fid-demm ikkawżat minn kanċer). 

 

X’inhu Xgeva? 

Xgeva hu mediċina li jintuża għall-prevenzjoni ta’ kumplikazzjonijiet fl-għadam fl-adulti b’tumur solidu 
li jkun nfirex lejn l-għadam. Dawn il-kumplikazzjonijiet jinkludu fratturi (ksur fl-għadam), kompressjoni 
tal-ispina dorsali (meta l-ispina dorsali tiġi kkompressata mill-għadam), jew kumplikazzjonijiet li 
jeħtieġu r-radjuterapija (kura bir-radjazzjoni) jew kirurġija. 

Xgeva jintuża wkoll biex jikkura tip ta’ kanċer fl-għadam imsejjaħ tumur fl-għadam b’ċelluli ġganteski 
f’adulti u f’adolexxenti li l-għadam tagħhom ikunu żviluppaw kompletament. Jintuża f’pazjenti li ma 
jistgħux jiġu kkurati permezz ta’ kirurġija jew li fuqhom il-kirurġija tikkawża problemi severi. 

Xgeva ilu awtorizzat minn Lulju 2011. Dan fih is-sustanza attiva denosumab u hu disponibbli bħala 
soluzzjoni li trid tġi injettata taħt il-ġilda. 

Għalxiex kien mistenni li jintuża Xgeva? 

Xgeva kien mistenni jintuża wkoll biex titnaqqas l-iperkalċemija ta’ tumur malinn (livelli għoljin ta’ 
kalċju fid-demm ikkawżati minn kanċer) li ma rrispondiex għal kura preċedenti b’mediċini msejħa 
bisfosfonati.  

Livelli għoljin ta’ kalċju huma kumplikazzjoni serja li tista’ taffettwa lill-pazjenti bil-kanċer fl-aħħar 
stadji tal-marda tagħhom. 
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Kif jaħdem Xgeva? 

Is-sustanza attiva f'Xgeva, id-denosumab, hija antikorp monoklonali, proteina li tfasslet biex tagħraf u 
teħel ma' proteina oħra msejħa RANKL. RANKL hi involuta fl-attivazzjoni tal-osteoklasti, iċ-ċelloli fil-
ġisem li huma involuti fit-tkissir tat-tessut tal-għadam. Billi teħel ma’ RANKL u timblokkah, id-
denosumab tnaqqas il-formazzjoni u l-attività tal-osteoklasti. Dan inaqqas it-telf tal-għadam, u b’hekk 
ikun hemm inqas probabbiltà li jseħħu fratturi, u jbaxxi l-livelli ta’ kalċju fid-demm ukoll. 

X’dokumentazzjoni ppreżentat il-kumpanija biex tappoġġja l-applikazzjoni 
tagħha? 

Il-kumpanija ppreżentat ir-riżultati ta’ studju li fih ħadu sehem 33 pazjent b’iperkalċemija. F’dan l-
istudju Xgeva ma tqabbilx ma’ kuri oħrajn. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien ibbażat fuq in-numru ta’ 
pazjenti li wieġbu għall-kura, ddefiniti bħala li għandhom il-livelli tal-kalċju fid-demm imnaqqsa għal 
2.9 mmol/l jew inqas fi żmien 10 ijiem mill-ewwel doża. 

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 inizjali pprovduta mill-
kumpanija u fformula lista ta’ mistoqsijiet. Il-kumpanija kienet għadha ma weġbitx għall-mistoqsijiet 
fiż-żmien tal-irtirar. 

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

Fuq il-bażi tar-reviżjoni tad-data, fiż-żmien tal-irtirar, is-CHMP kellu xi tħassib u kien tal-idea 
provviżorja li Xgeva ma setax jiġi approvat għall-kura ta’ iperkalċemija kkawżata mill-kanċer u li ma 
rrispondietx għall-kura b’bifosfonati.  

Is-CHMP ikkunsidra li kien hemm diversi problemi bl-istudju ewlieni li ma ppermettewx lill-Kumitat 
jikkonkludi dwar l-effikaċja ta’ Xgeva: l-istudju ma qabbilx lil Xgeva ma’ xi kura oħra u inkluda biss 
numru żgħir ta’ pazjenti; ma kienx ċert jekk il-kundizzjoni tal-pazjenti kinitx irrispondiet għall-
bisofosfonati, billi l-livelli tal-kalċju preċedenti tal-pazjenti ma kinux disponibbli. Barra minn hekk, billi 
l-pazjenti kienu qed jiġu kkurati b’kuri oħrajn għall-iperkalċemija jew reċentement waqqfu l-kura 
b’bifosfonati, ma kienx possibbli li tiġi ddeterminata l-iskala tal-effett jew jekk il-benefiċċji osservati fl-
istudju kinux minħabba Xgeva jew kienu l-effetti ta’ dawn il-kuri l-oħra.  

Għalhekk, fiż-żmien tal-irtirar, is-CHMP kien tal-opinjoni li r-riżultati tal-istudju ma kinux ikkunsidrati 
biżżejjed u kkonkluda li l-mediċina ma setgħetx tiġi approvata skont id-data ppreżentata mill-
kumpanija. 

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

Fl-ittra tagħha biex tinnotifika lill-Aġenzija bl-irtirar tal-applikazzjoni tagħha, il-kumpanija ddikjarat li hi 
kienet qed tirtira l-applikazzjoni minħabba li s-CHMP kkunsidra d-data pprovduta bħala insuffiċjenti 
biex jiġi konkluż li l-benefiċċji ta’ Xgeva kienu iktar mir-riskji fil-kura tal-iperkalċemija kkawżata mill-
kanċer. 

L-ittra tal-irtirar tista’ tinstab hawnhekk. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/contacts/not_yet_available.pdf
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X'inhuma l-konsegwenzi ta' dan l-irtirar għall-pazjenti fi provi kliniċi jew fi 
programmi ta' użu b'kompassjoni? 

Il-kumpanija għarrfet lis-CHMP li fil-preżent m'hemm ebda prova klinika jew programm ta' użu ta' 
kompassjoni b'Xgeva. 

X'inhu jiġri b’Xgeva għall-prevenzjoni u l-kura ta’ mard ieħor? 

Ma hemm l-ebda konsegwenza għall-użu ta’ Xgeva fl-indikazzjonijiet awtorizzati tiegħu. 

 

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

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002173/human_med_001463.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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