
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/303481/2020 
EMEA/H/C/004936 

Rozlytrek (entrectinib) 
Ħarsa ġenerali lejn Rozlytrek u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Rozlytrek u għal xiex jintuża? 

Rozlytrek huwa mediċina kontra l-kanċer. Jista’ jintuża għall-kura ta’ pazjenti minn 12-il sena ’l fuq 
b’tumuri solidi (tkabbir tal-kanċer) li jkollhom anormalità ġenetika msejħa fużjoni tal-ġene NTRK. 
Rozlytrek huwa għall-użu f’pazjenti b’tumuri li nfirxu fil-qrib jew għal partijiet oħra tal-ġisem (kanċer 
metastatiku) jew fit-tneħħija tat-tumur permezz ta’ kirurġija tista’ tiġi kkawżata ħsara serja. Għandu 
jintuża biss jekk il-pazjent ma jkunx ġie kkurat qabel b’mediċina li taħdem bl-istess mod bħal Rozlytrek 
u kuri oħrajn ma jkunux xierqa. 

Rozlytrek jista’ jintuża wkoll għall-kura ta’ adulti b’kanċer tal-pulmun avvanzat mhux taċ-ċelloli żgħar li 
għandu anormalità ġenetika msejħa fużjoni tal-ġene ROS1. Għandu jintuża biss jekk il-pazjent ma 
jkunx ġie kkurat qabel b’mediċina li timblokka ROS1 . 

Rozlytrek fih is-sustanza attiva entrectinib. 

Kif jintuża Rozlytrek? 

Rozlytrek jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda minn tabib li jkollu esperjenza 
fl-użu ta’ mediċini kontra l-kanċer. Jiġi bħala kapsuli. 

Id-doża rakkomandata ta’ Rozlytrek għall-adulti hija 600 mg darba kuljum. Id-doża għat-tfal hija 
bbażata fuq il-piż u t-tul tat-tifel jew tifla. Il-kura b’Rozlytrek titkompla sakemm ma jibqax jaħdem. It-
tabib jista’ jnaqqas id-doża, jinterrompi l-kura jew iwaqqafha kompletament jekk il-pazjent ikollu ċerti 
effetti sekondarji 

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Rozlytrek, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-
ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Rozlytrek? 

Il-kanċers bil-fużjoni tal-ġene NTRK jew il-fużjoni tal-ġene ROS1 jipproduċu proteini anormali li 
jikkawżaw żieda mhux ikkontrollata taċ-ċelloli tal-kanċer. L-entrectinib, is-sustanza attiva f’Rozlytrek, 
timblokka l-azzjoni ta’ dawn il-proteini u għalhekk tipprevjeni ż-żieda fiċ-ċelloli tal-kanċer, b’hekk 
tnaqqas it-tkabbir tal-kanċer. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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X’inhuma l-benefiċċji ta’ Rozlytrek li ħarġu mill-istudji? 

Tumuri solidi bil-fużjoni tal-ġene NTRK 

Studji li għadhom għaddejjin kienu jinvolvu total ta’ 74 adult b’tumuri solidi avvanzati bil-fużjoni tal-
ġene NTRK li fihom il-kura li ħadu qabel kienet waqfet taħdem jew kura oħra ma kinitx xierqa. Il-
pazjenti rċevew Rozlytrek sakemm waqaf jaħdem jew ikkawża effetti sekondarji inaċċettabbli. Minn 
total ta’ 74 pazjent, il-kanċer naqas f’64 % tal-pazjenti u t-tul medju tar-rispons (perjodu li matulu d-
daqs tal-kanċer kien taħt kontroll) kien ta’ 12.9 xhur. Rozlytrek ma tqabbel mal-ebda kura oħra għal 
tumuri solidi. 

Studji ta’ appoġġ jindikaw li l-mediċina hija mistennija taħdem bl-istess mod f’pazjenti minn 12-il sena 
’l fuq. 

Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċelloli żgħar bil-fużjoni tal-ġene ROS1 

L-istudji involvew total ta’ 94 pazjent b’kanċer tal-pulmun avvanzat jew metastatiku mhux taċ-ċelloli 
żgħar bil-fużjoni tal-ġene ROS1. Il-pazjenti ġew segwiti sa aktar minn 12-il xahar u rċevew Rozlytrek 
sakemm waqaf jaħdem jew ikkawża effetti sekondarji inaċċettabbli. Il-kanċer naqas fi 73 % tal-
pazjenti u t-tul medju ta’ rispons kien ta’ 16.5 xhur. L-istudji ma qabblu lil Rozlytrek mal-ebda kura 
oħra għall-kanċer tal-pulmun taċ-ċelloli mhux żgħar. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Rozlytrek? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Rozlytrek (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 5) 
huma għeja, stitikezza, disgewżja (disturbi fit-togħma), edema (nefħa biż-żamma tal-fluwidi), 
sturdament, dijarrea, nawżja (tħossok ma tiflaħx), disesteżija (meta xi ħadd imissek tħossok imdejjaq 
u tħoss li għandek xi ħaġa anormali), dispnea (diffikultà biex tieħu n-nifs), anemija (għadd baxx taċ-
ċelloli ħomor tad-demm), żieda fil-piż, żieda fil-kreatinina tad-demm (sinjal possibbli ta’ problemi fil-
kliewi), uġigħ, disturbi konjittivi (problemi fl-abbiltà li taħseb, titgħallem u tiftakar), remettar, sogħla, u 
deni. 

L-effetti sekondarji serji l-aktar komuni b’Rozlytrek (li jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 50) 
huma infezzjoni tal-pulmun, dispnea, disturbi konjittivi u effużjoni plewrali (akkumulazzjoni ta’ fluwidu 
madwar il-pulmuni). 

Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet u l-effetti sekondarji ta’ Rozlytrek, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Għaliex Rozlytrek ġie awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kkunsidrat li f’pazjenti b’tumuri solidi bil-fużjoni tal-ġene NTRK, il-
kura b’Rozlytrek hija ta’ benefiċċju meta kura oħra ma tkunx disponibbli jew ma taħdimx. Madankollu, 
hemm bżonn ta’ iktar informazzjoni dwar l-effett tal-mediċina fuq it-tumuri f’siti differenti kif ukoll 
meta jkunu preżenti anormalitajiet oħra tal-ġene. Għall-kanċer tal-pulmun taċ-ċelloli mhux żgħar bil-
fużjoni tal-ġene ROS1, ir-riżultati attwalment disponibbli jissuġġerixxu li l-kura b’Rozlytrek tista’ 
tnaqqas id-daqs tat-tumuri. L-effetti sekondarji ta’ Rozlytrek huma kkunsidrati ġestibbli. 

Għaldaqstant, l-Aġenzija ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Rozlytrek huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista’ jiġi 
awtorizzat għall-użu fl-UE. Rozlytrek ingħata “awtorizzazzjoni kkundizzjonata”. Dan ifisser li għad 
hemm aktar evidenza x’tingħata dwar il-mediċina, li l-kumpanija hija mitluba tipprovdi. Kull sena, l-
Aġenzija sejra tirrieżamina kull informazzjoni ġdida li ssir disponibbli u din il-ħarsa ġenerali tiġi 
aġġornata kif meħtieġ. 
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Liema informazzjoni għadha mistennija għal Rozlytrek? 

Minħabba li Rozlytrek ingħata awtorizzazzjoni kkundizzjonata, il-kumpanija li tqiegħed Rozlytrek fis-suq 
se tipprovdi iktar data minn studji li għadhom għaddejjin dwar l-effikaċja u s-sigurtà ta’ Rozlytrek 
f’adulti u tfal li jkollhom tumuri solidi bil-fużjoni tal-ġene NTRK. 

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ 
Rozlytrek? 

Il-kumpanija li tqiegħed Rozlytrek fis-suq se tipprovdi riżultati minn studju li jqabbel l-effikaċja ta’ 
Rozlytrek ma’ crizotinib (mediċina oħra kontra l-kanċer) f’pazjenti b’kanċer tal-pulmun taċ-ċelloli mhux 
żgħar bil-fużjoni tal-ġene ROS1 li l-marda tagħhom tkun infirxet fil-moħħ. 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-
prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Rozlytrek. 

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-datadwar l-użu ta’ Rozlytrek hija ssorveljata kontinwament. L-effetti 
sekondarji rrappurtati b’Rozlytrek huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex 
tipproteġi lill-pazjenti. 

Informazzjoni oħra dwar Rozlytrek 

Aktar informazzjoni dwar Rozlytrek tinstab fis-sit web tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rozlytrek. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rozlytrek
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