
 
 
European Medicines Agency  
  

 
7 Westferry Circus, Canary Wharf,  London  E14 4HB, UK 

Tel. (44-20) 74 18 84 00  Fax (44-20) 74 18 84 16 
E-mail: mail@emea.europa.eu     http://www.emea.europa.eu 

 
© European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 
Dok. ta’ Ref.: EMEA/703045/2009 

EMEA/H/C/219 
 

 
Ammonaps 

sodium phenylbutyrate 
 

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 
 
 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropew (EPAR). Huwa 
jispjega kif il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-istudji 
mwettqa, sabiex jaslu għar-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar kif tintuża l-mediċina. 
Jekk inti teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek, 
aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar 
tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ CHMP, aqra d-
Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR). 

 
 
X’inhu Ammonaps? 
Ammonaps huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva sodium phenylbutyrate. Hija disponibbli f’pilloli 
bojod ovali (500 mg) u fi granuli (940 mg/g). 
 
Għalxiex jintuża Ammonaps? 
Ammonaps jintuża għat-trattament ta’ pazjenti li għandhom disturbi fiċ-ċiklu tal-urea. Dawn il-
pazjenti mhumiex kapaċi jneħħu n-nitroġenu żejjed mill-ġisem għax għandhom nuqqas ta’ xi enżimi li 
normalment jinsabu fil-fwied. Fil-ġisem, in-nitroġenu żejjed huwa fil-forma ta’ ammonia, li hija 
tossika, speċjalment għall-moħħ. 
Ammonaps jintuża f’pazjenti li jonqoshom wieħed jew aktar mill-enżimi li ġejjin: carbamylphosphate 
synthetase, ornithine transcarbamylase, jew argininosuccinate synthetase. Jista’ jintuża f’pazjenti li 
għandhom il-forom tal-marda li ġejjin: 
• ‘bidu bikri’ marda fit-trabi li juru nuqqas totali ta’ wieħed jew aktar minn dawn l-enżimi fl-ewwel 

xahar tal-ħajja; 
• ‘bidu tard’ marda fil-pazjenti li juru nuqqas parzjali ta’ enżim wara l-età ta’ xahar u li kellhom 

ħsara fil-moħħ minħabba l-livelli għoljin ta’ ammonia fid-demm. 
Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta tat-tabib.  
 
Kif jintuża Ammonaps? 
It-trattament b’Ammonaps għandu jiġi ssorveljat minn tabib li għandu esperjenza fit-trattament ta’ 
pazjenti b’disturbi fiċ-ċiklu tal-urea. 
Ammonaps jintuża bħala addittiv ma’ trattamenti oħrajn u flimkien ma’ dieta speċjali bi ftit proteini 
sabiex jonqos it-teħid tan-nitroġenu. Id-doża ta’ kuljum ta’ Ammonaps għandha tiġi aġġustata għal 
kull pazjent b’mod individwali u tiddependi fuq id-dieta, it-tul u l-piż tal-pazjent. Testijiet tad-demm 
regolari huma meħtieġa biex tinsab id-doża t-tajba ta’ kuljum. Id-doża ta’ Ammonaps għandha tiġi 
mqassma f’ammonti ugwali u tingħata ma’ kull ikla. 
Il-pilloli huma għall-adulti u għat-tfal, u l-granuli jintużaw għat-trabi u għall-pazjenti li ma jistgħux 
jibilgħu l-pilloli. Il-granuli jitħalltu mal-ikel jew max-xorb eżatt qabel ma jittieħdu, jew jinħallu fl-
ilma qabel ma jingħataw permezz ta’ tubu li jgħaddi miż-żaqq jew mill-imnieħer għal ġol-istonku. 
Ammonaps huwa trattament fuq żmien twil u għandu jittieħed sakemm il-pazjent ikollu trapjant tal-
fwied b’suċċess. 
 



2/2 

Kif jaħdem Ammonaps? 
Meta wieħed jiekol il-proteini jkun qed jieħu n-nitroġenu fil-ġisem, li mbagħad jinbidel f’ammonia. Il-
pazjenti b’disturbi fiċ-ċiklu tal-urea ma jistgħux ineħħu l-ammonia mill-ġisem, għalhekk din tista’ 
tilħaq livelli għoljin, u dan iwassal għal problemi serji inklużi diżabilità, ħsara fil-moħħ u mewt. Is-
sustanza attiva f’Ammonaps, sodium phenylbutyrate, tinbidel f’sustanza msejħa phenylacetate fil-
ġisem. Phenylacetate jingħaqad mal-aċidu amino glutamine, li fih in-nitroġenu, biex jifforma sustanza 
li tista’ titneħħa mill-ġisem mill-kliewi. Dan jippermetti li jonqsu l-livelli tan-nitroġenu fil-ġisem, u 
għalhekk jonqos l-ammont ta’ ammonia prodotta. 
 
Kif ġie studjat Ammonaps? 
Ammonaps ġie studjat fi 82 pazjent b’disturbi fiċ-ċiklu tal-urea li ġew trattati b’Ammonaps u li ma 
kienux irċevew trattamenti oħrajn għall-marda tagħhom qabel. Ammonaps ma ġiex imqabbel ma’ 
trattamenti oħrajn. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien is-sopravivenza, iżda l-istudju eżamina wkoll in-
numru ta’ episodji iperammonemiċi (perijodi ta’ livelli għoljin ħafna ta’ ammonia fid-demm), l-
iżvilupp konjittiv (l-iżvilupp tal-abbiltà li taħseb, titgħallem u tiftakar), l-iżvilupp tal-ġisem, u l-livelli 
ta’ ammonia u ta’ glutamine fid-demm. 
 
Liema benefiċċju wera Ammonaps waqt l-istudji mwettqa? 
Ir-rata ta’ sopravivenza ġenerali kienet madwar 80% fit-trabi tat-twelid li rċevew Ammonaps. Bil-
kontra, it-trabi tat-twelid li ma jiġux trattati normalment imutu fl-ewwel sena tal-ħajja. Ir-rata ta’ 
sopravivenza kienet aktar għolja f’pazjenti li żviluppaw il-marda aktar tard fil-ħajja. Dijanjożi bikrija 
u trattament immedjat huma importanti għat-tnaqqis tar-riskju ta’ diżabilità. 
 
X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Ammonaps? 
L-effett sekondarji l-aktar komuni b’Ammonaps (li dehru f’aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma 
amenorrhoea (nuqqas ta’ ċikli) u mestrwazzjoni irregolari (ċikli irregolari), iżda dawn iseħħu biss 
f’pazjenti tas-sess femminili li jkunu fertili. Effetti sekondarji komuni oħra jinkludu l-iffunzjonar 
abnormali tal-kliewi u għadd ta’ ċelluli tad-demm mhux normali (ċelluli ħomor, ċelluli bojod u 
pjastrini). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Ammonaps, ara l-Fuljett ta’ 
Tagħrif. 
Ammonaps m’għandux jintuża f’persuni li jistgħu ikunu ipersensittivi (allerġiċi) għal sodium 
phenylbutyrate jew għal xi sustanza oħra tiegħu. M’għandux jintuża f’pazjenti li huma tqal jew li 
qegħdin ireddgħu. 
 
Għaliex ġie approvat Ammonaps? 
Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) innota li d-disturbi fiċ-ċiklu 
tal-urea huma marda serja bi ftit trattamenti disponibbli, u li Ammonaps wera li jista’ jimpedixxi l-
livelli ta’ ammonia milli jilħqu livelli għoljin wisq. Għalhekk, minkejja l-informazzjoni limitata 
disponibbli, is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Ammonaps huma akbar mir-riskji tiegħu bħala 
terapija aġġuntiva fil-kura kronika tad-disturbi fiċ-ċiklu tal-urea. Il-Kumitat irrakkomanda li 
Ammonaps jingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
Ammonaps ġie awtorizzat taħt ‘Ċirkostanzi Eċċezzjonali’, għax, peress li l-marda hija rari, l-
informazzjoni disponibbli kienet limitata fiż-żmien tal-approvazzjoni. Peress li l-kumpanija pprovdiet 
l-informazzjoni addizzjonali mitluba, iċ-‘ Ċirkostanzi Eċċezzjonali’ ntemmu fis-6 ta’ Lulju 2004. 
 
Informazzjoni oħra dwar Ammonaps: 
Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fuq is-suq madwar l-Unjoni Ewropea għal 
Ammonaps fit-8 ta’ Diċembru 1999. L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ġiet imġedda fit-
8 ta’ Diċembru 2004 u fit-8 ta’ Diċembru 2009. Is-sid tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq huwa 
Swedish Orphan International AB. 
 
L-EPAR sħiħ għal Ammonaps jista’ jinstab hawnhekk. 
 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’12-2009. 

 


