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Orfadin (nitizinons) 
Orfadin pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Orfadin un kāpēc tās lieto? 

Orfadin ir zāles, ko lieto, lai ārstētu: 

• Iedzimtu 1. tipa tirozinēmiju (HT-1) visu vecumu pacientiem, kuri ievēro arī diētas ierobežojumus; 

• alkaptonūriju (AKU) pieaugušajiem. 

Šīs slimības rodas, kad organisms nespēj pilnīgi noārdīt noteiktas aminoskābes, tostarp tirozīnu. Tā 
rezultātā veidojas kaitīgas vielas, kas HT-1 pacientiem var radīt nopietnus aknu darbības traucējumus 
un aknu vēzi, kā arī problēmas locītavās pacientiem ar AKU. 

Orfadin satur aktīvo vielu nitizinonu. 

Kā lieto Orfadin? 

Orfadin var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi to 
slimību ārstēšanā, kurām lieto Orfadin. Tās ir pieejamas kā kapsulas un kā suspensija iekšķīgai 
lietošanai.  

Pacientiem ar HT-1 ieteicamā Orfadin sākumdeva ir 1 mg uz kilogramu ķermeņa masas dienā. Pēc tam 
devu pielāgo atbilstoši pacienta atbildes reakcijai un masai. 

Pieaugušajiem ar AKU ieteicamā deva ir 10 mg dienā. 

Papildu informāciju par Orfadin lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Orfadin darbojas? 

HT-1 un AKU pacientiem trūkst fermentu, lai pietiekami noārdītu aminoskābi tirozīnu, un tā rezultātā 
tas tiek pārvērsts kaitīgās vielās. Orfadin aktīvā viela nitizinons bloķē to fermentu darbību, kas tirozīnu 
pārvērš kaitīgās vielās. Diētas ierobežojumi novērš pārmērīgu aminoskābju, piemēram, tirozīna un 
fenilalanīna līmeni, kas organismā tiek pārvērsts par tirozīnu. 
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Kādi Orfadin ieguvumi atklāti pētījumos? 

Iedzimtā 1. tipa tirozinēmija 

Lielākajā Orfadin pētījumā tika iesaistīti 257 HT-1 pacienti. Pētījumā novērtēja Orfadin ietekmi uz mūža 
ilgumu (“dzīvildzi”), rezultātus salīdzinot ar datiem medicīnas žurnālos par tādu HT-1 pacientu dzīvildzi, 
kuri saņēma tikai īpašu diētu. Orfadin ievērojami pagarināja paredzamo dzīvildzi. Piemēram, zīdainis ar 
HT-1, ja tas ir jaunāks par diviem mēnešiem, parasti 28 % gadījumu nodzīvo piecus gadus, ievērojot 
tikai īpašu diētu. Papildus saņemot Orfadin, izdzīvojušo īpatsvars palielinājās līdz 82 %. Jo agrāk tiek 
sākta ārstēšana, jo lielākas ir izdzīvošanas izredzes. 

Alkaptonūrija 

Orfadin efektīvi samazināja kaitīgā, par homogentizīnskābi (HGA) dēvētā tirozīna sadalīšanās produkta 
daudzumu. Pamatpētījumā, iesaistot 138 pieaugušos ar AKU, galvenais efektivitātes rādītājs bija HGA 
daudzums urīnā 24 stundu laikā, kas atspoguļo HGA daudzumu organismā. Pacientiem, kuri lietoja 
Orfadin vienu gadu, HGA līmenis urīnā 24 stundu laikā bija 86 μmol/l, salīdzinot ar vairāk nekā 
26000 μmol/l pacientiem, kuri šīs zāles nelietoja. Turklāt pacientiem, kuri lietoja Orfadin, bija mazāk 
slimības simptomu nekā tiem, kuri šīs zāles nelietoja. 

Kāds risks pastāv, lietojot Orfadin? 

Visbiežākās Orfadin blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir augsts tirozīna 
līmenis asinīs (zāļu iedarbības dēļ). Citas bieži sastopamās blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 
10 cilvēkiem) ir trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits), leikopēnija (mazs balto asins šūnu skaits), 
granulocitopēnija (zems granulocītu, balto asins šūnu veida, skaits), konjunktivīts (apsārtums un 
nepatīkama sajūta acī), radzenes (caurspīdīga slāņa, kas aptver zīlītes) apduļķojums, keratīts 
(radzenes iekaisums), fotofobija (patoloģisks acu jutīgums pret gaismu) un sāpes acīs. Daudzas no šīm 
blakusparādībām rodas no augsta tirozīna līmeņa. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Orfadin, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Orfadin ir reģistrētas ES? 

Orfadin bija efektīvas HT-1, īpašiuzsākot ārstēšanu agrīnā stadijā, pirms pacienta aknu bojājumi ir 
pārāk smagi. Orfadin pacientiem nodrošina labākus rezultātus par tiem, kas novēroti pacientiem, kuri 
ievēro vienīgi īpašu diētu. Pacientiem ar AKU Orfadin efektīvi samazināja HGA līmeni urīnā, kam sekoja 
simptomu samazināšanās, īpaši to, kas ietekmē locītavas, kaulus un acis. Eiropas Zāļu aģentūra ņēma 
vērā, ka Orfadin blakusparādību mehānisms ir labi zināms, bet atzīmēja, ka blakusparādības skāra acis 
biežāk pacientiem ar AKU un viņiem arī bija jaunas blakusparādības, piemēram, infekcijas. Kopumā 
Orfadin blakusparādības ir uzskatāmas par kontrolējamām. 

Tāpēc aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Orfadin, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var 
reģistrēt lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Orfadin lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Orfadin lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Orfadin lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Orfadin 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 
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Cita informācija par Orfadin 

2005. gada 21. februārī Orfadin saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Orfadin ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada novembrī. 

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