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Orfadin (nitisinonum) 
Přehled pro přípravek Orfadin a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Orfadin a k čemu se používá? 

Orfadin je léčivý přípravek, který se používá k léčbě těchto onemocnění: 

• hereditární tyrosinemie typu 1 (HT-1) u pacientů všech věkových kategorií, kteří zároveň dodržují 
dietní omezení, 

• alkaptonurie (AKU) u dospělých. 

K těmto onemocněním dochází tehdy, pokud tělo není schopno zcela odbourávat určité aminokyseliny, 
včetně tyrosinu. V důsledku toho dochází k hromadění škodlivých látek, které mohou způsobit závažné 
jaterní potíže a nádorové onemocnění jater u pacientů s hereditární tyrosinemií typu 1 a potíže 
s klouby u pacientů s alkaptonurií. 

Přípravek Orfadin obsahuje léčivou látku nitisinon. 

Jak se přípravek Orfadin používá? 

Výdej přípravku Orfadin je vázán na lékařský předpis a léčbu by měl zahájit a vést lékař, který má 
zkušenosti s léčbou onemocnění, k jehož léčbě se přípravek používá. Je dostupný ve formě tobolek a 
perorální suspenze k užití ústy.  

U pacientů s hereditární tyrosinemií typu 1 doporučená počáteční dávka přípravku Orfadin činí 1 mg na 
kilogram tělesné hmotnosti denně. Dávka se následně upravuje podle reakce a tělesné hmotnosti 
pacienta. 

U dospělých s alkaptonurií doporučená dávka činí 10 mg denně. 

Více informací o používání přípravku Orfadin naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého 
lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Orfadin působí? 

Pacienti s hereditární tyrosinemií typu 1 a alkaptonurií mají nedostatek enzymů ke správnému 
odbourávání aminokyseliny tyrosinu, která se následně přeměňuje na škodlivé látky. Léčivá látka 
v přípravku Orfadin, nitisinon, blokuje enzymy, které tyrosin přeměňují na škodlivé látky. Dietní 
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omezení zabraňují nadměrným hladinám aminokyselin, jako je tyrosin a fenylalanin, který se v těle 
přeměňuje na tyrosin. 

Jaké přínosy přípravku Orfadin byly prokázány v průběhu studií? 

Hereditární tyrosinemie typu 1 

Do nejrozsáhlejší studie přípravku Orfadin bylo zařazeno 257 pacientů s hereditární tyrosinemií typu 1. 
Tato studie zkoumala účinky přípravku Orfadin na dobu přežití pacientů a srovnávala dosažené 
výsledky se zprávami zveřejněnými v odborných lékařských časopisech, které popisovaly míru přežití 
pacientů s hereditární tyrosinemií typu 1, kteří pouze dodržovali upravenou dietu. Přípravek Orfadin 
výrazně prodloužil střední délku života. Například kojenec ve věku do 2 měsíců s hereditární 
tyrosinemií typu 1 by za normálních podmínek při samotném dodržování upravené diety měl pouze 
28% šanci žít po dobu 5 let. Při doplnění léčby přípravkem Orfadin se míra přežití zvýšila na 82 %. Čím 
dříve se léčba nasadila, tím vyšší byly šance na přežití. 

Alkaptonurie 

Přípravek Orfadin byl účinný při snižování množství škodlivého produktu odbourávání tyrosinu zvaného 
kyselina homogentisová (HGA). V jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 138 dospělých 
s alkaptonurií, bylo hlavním měřítkem účinnosti množství kyseliny homogentisové v moči během 24 
hodin, což je ukazatelem množství této kyseliny v těle. U pacientů užívajících přípravek Orfadin po 
dobu 1 roku byla hladina kyseliny homogentisové v moči za 24 hodin 86 mikromolů na litr ve srovnání 
s více než 26 000 mikromoly na litr u pacientů, kteří tento přípravek neužívali. Pacienti užívající 
přípravek Orfadin navíc vykazovali méně příznaků onemocnění než ti, kteří jej neužívali. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Orfadin? 

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Orfadin (který může postihnout více než 1 osobu z 10) 
jsou zvýšené hladiny tyrosinu v krvi (z důvodu způsobu, jakým přípravek působí). Dalšími častými 
nežádoucími účinky (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou trombocytopenie (nízký počet 
krevních destiček), leukopenie (nízký počet bílých krvinek), granulocytopenie (nízké hladiny 
granulocytů, což je typ bílých krvinek), konjunktivitida (zčervenání oka a nepříjemný pocit v oku), 
zákal rohovky (tj. průhledné vrstvy, která pokrývá zornici), keratitida (zánět rohovky), fotofobie 
(abnormální citlivost očí na světlo) a bolest očí. Mnohé z těchto nežádoucích účinků jsou důsledkem 
vysokých hladin tyrosinu. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Orfadin je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Orfadin registrován v EU? 

Přípravek Orfadin byl účinný při léčbě hereditární tyrosinemie typu 1, zejména je-li léčba zahájena 
včas, ještě než dojde k přílišnému poškození jater pacienta. Přípravek Orfadin vede u pacientů k lepším 
výsledkům v porovnání s výsledky u pacientů léčených jen prostřednictvím samotné upravené diety. 
U pacientů s alkaptonurií byl přípravek Orfadin účinný při snižování hladin kyseliny homogentisové 
v moči, což bylo provázeno snížením výskytu příznaků, zejména příznaků postihujících klouby, kosti a 
oči. Evropská agentura pro léčivé přípravky usoudila, že nežádoucí účinky přípravku Orfadin byly dobře 
stanoveny, poukázala však na to, že nežádoucí účinky postihující oči se u pacientů s alkaptonurií 
vyskytovaly častěji a že u těchto pacientů se objevily také další nežádoucí účinky, například infekce. 
Nežádoucí účinky přípravku Orfadin jsou celkově považovány za zvladatelné. 
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Agentura proto rozhodla, že přínosy přípravku Orfadin převyšují jeho rizika, a může tak být registrován 
k použití v EU. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Orfadin? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Orfadin. 

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Orfadin průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Orfadin jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Orfadin 

Přípravku Orfadin bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 21. února 2005. 

Další informace o přípravku Orfadin jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2020. 

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