
 

 
 
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, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/378245/2021 
EMEA/H/C/004059 

Galafold (migalasztát) 
A Galafold-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer a Galafold és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Galafold egy olyan gyógyszer, amelyet legalább 12 éves, Fabry-betegségben szenvedő betegek 
kezelésére alkalmaznak. Ez egy ritka örökletes betegség, amelynél a betegeknél különböző mutációk 
(változások) vannak jelen az alfa-galaktozidáz nevű enzim termeléséért felelős génben. Ez az enzim 
normál körülmények között a globotriaoszil-ceramid (GL-3) nevű zsíros anyagot bontja le. A mutációk 
következtében az enzim nem működik megfelelően és nem képes lebontani a GL-3-at. Ez a GL-3 
felhalmozódásához vezet a szervezet különböző sejtjeiben, többek között a szívben és a vesékben. 

Mivel a Fabry-betegség „ritkának” minősül, ezért a Galafold-ot 2006. május 22-én „ritka betegség 
elleni gyógyszerré” (orphan drug) minősítették. További információ a ritka betegség elleni (orphan) 
státusszal rendelkező gyógyszerekről itt található: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu306368. 

A Galafold hatóanyaga a migalasztát. 

Hogyan kell alkalmazni a Galafold-ot? 

A Galafold csak receptre kapható, és a kezelést kizárólag a Fabry-betegség diagnosztizálásában és 
kezelésében jártas orvos kezdheti meg és felügyelheti. 

A Galafold kapszula formájában kapható. A Galafold ajánlott adagja kétnaponta egy kapszula. A 
Galafold szedése előtt legalább 2 órával és azt követően 2 órával a betegek nem fogyaszthatnak 
semmilyen ételt, hogy lehetővé tegyék a teljes felszívódást. 

A Galafold kizárólag az alfa-galaktozidáz A gén bizonyos mutációival rendelkező betegeknél 
alkalmazható. A Galafold alkalmazásával kapcsolatban további információért olvassa el a 
betegtájékoztatót, illetve kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

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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Hogyan fejti ki hatását a Galafold? 

A Galafold hatóanyaga, a migalasztát az alfa-galaktozidáz A bizonyos instabil formáihoz kötődik, és 
stabilizálja az enzimet. Ez lehetővé teszi, hogy az enzim eljusson a sejt azon részeire, ahol lebonthatja 
a GL-3-at. 

Milyen előnyei voltak a Galafold alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Galafold-ot két fő vizsgálatban tanulmányozták, amelyekben összesen 127, 16 évesnél idősebb, 
Fabry-betegségben szenvedő beteg vett részt. 

Az első vizsgálatban, amelyben a Galafold-ot placebóval (hatóanyag nélküli kezelés) hasonlították 
össze 67 beteg esetében, a kezelésre reagáló betegek arányát tanulmányozták (amelyet a vesében 
található GL-3 depozitumok legalább 50%-os csökkenésében határoztak meg). Összességében a 
Galafold-ot nem találták a placebónál hatásosabbnak a GL-3 depozitumok csökkentésében, azonban a 
kizárólag a Galafold-dal kezelhető mutációkkal rendelkező betegeket magukba foglaló, kiegészítő 
elemzések azt igazolták, hogy féléves kezelést követően a betegek jobban reagáltak a Galafold-ra, 
mint a placebóra. 

A 60 beteggel végzett, második vizsgálatban a Galafold-ot két, a hiányzó enzimet pótló kezeléssel, 
agalzidáz-alfa vagy agalzidáz-béta gyógyszerekkel hasonlították össze. A hatásosság fő mércéje a 
betegek vesefunkciójának változása volt 18 hónapos kezelés után. Ebben a vizsgálatban a Galafold 
ugyanolyan hatásosnak bizonyult, mint az enzimpótló kezelés a betegek vesefunkciójának 
stabilizálásában. 

A vállalat egy vizsgálat eredményeit is benyújtotta, amelyek azt igazolták, hogy a Galafold ugyanolyan 
hatóanyagszinteket eredményez a szervezetben, és ugyanolyan hatással bír a 12 és 15 év közötti 
serdülőknél, mint a felnőtteknél és a 16. életévüket betöltött fiataloknál. 

Milyen kockázatokkal jár a Galafold alkalmazása? 

A Galafold leggyakoribb mellékhatása (10 beteg közül körülbelül egynél jelentkezhet) a fejfájás. 

A Galafold alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás és korlátozás teljes felsorolása a 
betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Galafold forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Galafold alkalmazásának előnyei meghaladják 
a kockázatokat, ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. Az Ügynökség 
megjegyezte, hogy a Galafold-ot korlátozott számú betegnél tanulmányozták, azonban a rendelkezésre 
álló bizonyítékokat elégségesnek tartották egy ilyen ritka betegség vonatkozásában. Az Ügynökség 
továbbá megállapította, hogy a Galafold-ot szájon át kell szedni, és ez előnyt jelenthet az egyéb, 
engedélyezett kezelésekkel, például az enzimpótló kezeléssel szemben, amelyeket vénás infúzió 
formájában alkalmaznak. A biztonságosságot illetően a Galafold jól tolerálható volt. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Galafold biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Galafold biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban 
és a betegtájékoztatóban. 
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A Galafold-dal kapcsolatos egyéb információ 

2016. május 26-án a Galafold az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott. 

A Galafold-dal kapcsolatban további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/galafold. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 07-2021. 
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