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Galfold (migalastat) 
Общ преглед на Galafold и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Galafold и за какво се използва? 

Galfold е лекарство, което се използва за лечение на пациенти на възраст 12 и повече години с 
болест на Fabry. Това е рядко наследствено нарушение, при което пациентите имат различни 
мутации (промени) в гена, отговорен за производството на ензим, наречен алфа-галактозидаза. 
Този ензим обикновено разгражда мастното вещество глоботриаосилцерамид (GL-3). В резултат 
на мутациите, ензимът не действа правилно и не може да разгради GL-3. Това води до натрупване 
на GL-3 в различни клетки в организма, включително в сърцето и бъбреците. 

Болестта на Fabry се счита за рядко заболяване и Galfold е определен като „лекарство сирак“ 
(лекарство, използвано при редки заболявания) на 22 май 2006 г. Допълнителна информация за 
лекарствата сираци можете да намерите тук: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu306368. 

Galafold съдържа активното вещество мигаластат (migalastat). 

Как се използва Galafold? 

Galafold се отпуска само по лекарско предписание и лечението трябва да се започне от лекар с 
опит в диагностицирането и лечението на болестта на Fabry. 

Galfold се предлага под формата на капсули. Препоръчителната доза Galfold е една капсула през 
ден. Пациентите не трябва да консумират храна поне 2 часа преди и 2 часа след приема на 
Galfold, за да се осъществи пълна абсорбция. 

Galafold е предназначен за употреба само при пациенти с определени мутации в гена, който 
произвежда алфа-галактозидаза А. За повече информация относно употребата на Galafold вижте 
листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu306368
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu306368
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Как действа Galafold? 

Активното вещество в Galafold, мигаластат, се свързва с определени нестабилни форми на алфа-
галактозидаза А, което стабилизира ензима. Това позволява на ензима да бъде пренесен в зони 
на клетката, където може да разгради GL-3. 

Какви ползи от Galafold са установени в проучванията? 

Galfold е изследван в две основни проучвания при общо 127 пациенти на възраст над 16 години с 
болест на Fabry. 

В първото проучване, което сравнява Galafold с плацебо (сляпо лечение) при 67 пациенти, е 
разгледан делът на пациентите, които се повлияват от лечението (определено като поне 50% 
намаление на отлаганията на GL-3 в бъбреците). Като цяло не е установено Galafold да е по-
ефективен от плацебо в намалението на отлаганията на GL-3. Допълнителни анализи, обаче, 
които включват само пациенти, чиито генетични мутации могат да бъдат лекувани с Galafold, 
показват, че пациентите се повлияват по-добре от Galafold, отколкото от плацебо след 6 месеца 
лечение. 

Във второто проучване при 60 пациенти Galafold е сравнен с лекарствата агалсидаза алфа или 
агалсидаза бета — два вида лечение, които заместват липсващия ензим. Основната мярка за 
ефективност е промяната във функцията на бъбреците след 18 месеца лечение. В това проучване 
е установено, че Galafold е ефективен като заместител на ензима по отношение на 
стабилизирането на бъбречната функция на пациентите. 

Фирмата също така е представила резултати от проучване, които показват, че Galfold произвежда 
същите нива на активното вещество в организма и има същия ефект при юноши на възраст 12 до 
15 години включително, както при възрастни и млади хора на възраст над 16 години. 

Какви са рисковете, свързани с Galafold? 

Най-честата нежелана реакция при Galafold (която може да засегне приблизително 1 на 10 души) 
е главоболие. 

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограниченията, съобщени при Galafold, вижте 
листовката. 

Защо Galfold е разрешен за употреба в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Galafold са по-големи от 
рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията отбелязва, че 
Galafold е проучен при ограничен брой пациенти, но наличните доказателства се считат за 
достатъчни за такова рядко заболяване. Агенцията отбелязва също, че Galafold се приема през 
устата и това може да бъде предимство в сравнение с други разрешени форми на лечение, като 
заместването на ензими, които се прилагат чрез инфузия (вливане) във вена. По отношение на 
безопасността Galafold се понася добре. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Galafold? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Galafold, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика 
на продукта и в листовката. 
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Допълнителна информация за Galafold: 

Galfold получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 26 май 2016 г. 

Допълнителна информация за Galafold можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/galafold. 

Дата на последно актуализиране на текста 07-2021. 
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