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Orfadin (nitizinon) 
Az Orfadin-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer az Orfadin és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Orfadin a következő betegségek kezelésére alkalmazott gyógyszer: 

• örökletes, 1-es típusú tirozinémia (HT-1) minden korosztályban, korlátozó diétával együtt; 

• alkaptonuria (AKU) felnőtteknél. 

Ezek a betegségek akkor alakulnak ki, amikor a szervezet nem képes teljes mértékben lebontani 
bizonyos aminosavakat, így a tirozint. Ennek eredményeképpen káros anyagok halmozódnak fel, 
amelyek HT-1-ben szenvedő betegeknél súlyos májproblémákat és májdaganatot, AKU fennállása 
esetén pedig ízületi problémákat okozhatnak. 

Az Orfadin hatóanyagként nitizinont tartalmaz. 

Hogyan kell alkalmazni az Orfadin-t? 

Az Orfadin csak receptre kapható, és a kezelést az Orfadin-nal kezelt betegség ellátásában 
tapasztalattal rendelkező szakorvosnak kell megkezdenie és felügyelnie. A gyógyszer kapszula és 
szájon át alkalmazott szuszpenzió formájában kapható.  

Az Orfadin ajánlott kezdő adagja HT-1-ben szenvedő betegeknél napi 1 mg testtömeg-
kilogrammonként. Az adagot ezt követően a beteg terápiás válaszának és testtömegének megfelelően 
állítják be. 

Az ajánlott adag AKU-ban szenvedő felnőtteknél napi 10 mg. 

Az Orfadin alkalmazásával kapcsolatban további információért olvassa el a betegtájékoztatót, illetve 
kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását az Orfadin? 

A HT-1-ben, illetve AKU-ban szenvedő betegeknél hiányoznak a tirozin aminosav megfelelő lebontását 
végző enzimek, így a tirozin káros anyagokká alakul át. Az Orfadin hatóanyaga, a nitizinon, gátolja a 
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tirozint káros anyagokká alakító enzimek működését. Speciális korlátozó diétával megelőzhető az 
aminosavak, például a tirozin és a szervezetben tirozinná alakított fenilalanin túlzott felhalmozódása. 

Milyen előnyei voltak az Orfadin alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Örökletes, 1-es típusú tirozinémia 

Az Orfadin-ra vonatkozó legnagyobb vizsgálatot 257, HT-1-ben szenvedő beteg bevonásával végezték. 
A vizsgálatban az Orfadin túlélésre gyakorolt hatását a csak módosított diétával kezelt, HT-1-ben 
szenvedő betegek túlélését bemutató orvosi szaklapokban megjelent adatokkal összehasonlítva 
vizsgálták. Az Orfadin jelentősen meghosszabbította a várható élettartamot. Egy két hónapnál 
fiatalabb, HT-1-ben szenvedő csecsemőnek például egyedül módosított diéta alkalmazásával normális 
esetben csak 28% esélye lenne az ötéves túlélésre. Orfadin-kezelés mellett a túlélési arány 82%-ra 
növekszik. A kezelés mielőbbi megkezdése javítja a túlélési esélyeket. 

Alkaptonuria 

Az Orfadin hatásosnak bizonyult a tirozin, homogentizinsav (HGA) nevű káros bomlástermékének 
csökkentésében. Egy 138, AKU-ban szenvedő felnőtt részvételével végzett fő vizsgálatban a 
hatásosság fő mutatója a vizeletben 24 óra alatt megjelenő HGA mennyisége volt, ami a szervezetben 
található HGA mennyiségét tükrözi. Az Orfadin-t 1 évig szedő betegeknél a vizeletben 24 óra alatt mért 
HGA-szint 86 mikromol/liter volt, szemben a gyógyszerrel nem kezelt betegeknél mért 
26 000 mikromol/liter feletti szinttel. Az Orfadin-t szedő betegeknél a betegségnek kevesebb tünete 
jelentkezett a gyógyszerrel nem kezelt betegekhez képest. 

Milyen kockázatokkal jár az Orfadin alkalmazása? 

Az Orfadin leggyakoribb mellékhatása (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezhet) a vér magas 
tirozinszintje (a gyógyszer hatásmechanizmusa miatt). Egyéb gyakori mellékhatás (10 beteg közül 
legfeljebb 1-nél jelentkezhet) a trombocitopénia (alacsony vérlemezkeszám), leukopénia (alacsony 
fehérvérsejtszám), granulocitopénia (a fehérvérsejtek egy típusának, a granulocitáknak az alacsony 
szintje), kötőhártyagyulladás, szaruhártyahomály (a pupilla előtti átlátszó réteg, a szaruhártya 
homályosodása), szaruhártyagyulladás, fotofóbia (a szem megnövekedett érzékenysége a fényre) és a 
szemfájdalom. Számos mellékhatást a magas tirozinszint okoz. 

Az Orfadin alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás és a korlátozások teljes 
felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték az Orfadin forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Orfadin hatásosnak bizonyult a HT-1 kezelésében, különösen, ha a kezelést még a beteg májának 
túlzott károsodása előtt megkezdték. Az Orfadin alkalmazása a betegeknél jobb eredményekhez vezet, 
mint a kizárólagosan módosított diétával történő kezelés. AKU-ban szenvedő betegeknél az Orfadin 
hatásosan csökkentette a vizeletben található HGA szintjét, amit a tünetek, különösen az ízületeket, 
csontokat és szemeket érintő tünetek csökkenése kísért. Az Európai Gyógyszerügynökség úgy vélte, 
hogy az Orfadin mellékhatásainak mintázata jól meghatározott, de megjegyezte, hogy a szemen 
jelentkező mellékhatások gyakrabban fordultak elő AKU-ban szenvedő betegeknél, és új 
mellékhatások, például fertőzések is felléptek náluk. Az Orfadin mellékhatásai összességében 
kezelhetőnek tekinthetők. 

Az Ügynökség megállapította, hogy az Orfadin alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, 
ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 



 
Orfadin (nitizinon)   
EMA/602143/2020 3/3 
 

Milyen intézkedések vannak folyamatban az Orfadin biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

Az Orfadin biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban 
és a betegtájékoztatóban. 

Az Orfadin alkalmazásával kapcsolatban felmerülő információkat – hasonlóan minden más 
gyógyszerhez – folyamatosan figyelemmel kísérik. Az Orfadin alkalmazásával összefüggésben jelentett 
mellékhatásokat gondosan értékelik, és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges 
intézkedéseket meghozzák. 

Az Orfadin-nal kapcsolatos egyéb információ 

2005. február 21-én az Orfadin az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

Az Orfadin-nal kapcsolatban további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2020. 

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