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Orfadin (nitizinonă) 
Prezentare generală a Orfadin și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Orfadin și pentru ce se utilizează? 

Orfadin este un medicament pentru tratamentul: 

• tirozinemiei ereditare de tip 1 (HT-1) la pacienți de toate vârstele care urmează și restricții 
alimentare; 

• alcaptonuriei (AKU) la adulți. 

Aceste boli apar atunci când organismul nu este capabil să descompună integral anumiți aminoacizi, 
printre care tirozina. Acest lucru duce la acumularea de substanțe nocive, care pot cauza probleme 
grave ale ficatului și cancer la ficat la pacienții cu HT-1 și probleme ale articulațiilor la pacienții cu AKU. 

Orfadin conține substanța activă nitizinonă. 

Cum se utilizează Orfadin? 

Orfadin se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie inițiat și 
supravegheat de un medic cu experiență în tratarea bolii pentru care se utilizează Orfadin. Este 
disponibil sub formă de capsule și de suspensie orală cu administrare orală.  

Pentru pacienții cu HT-1, doza inițială recomandată de Orfadin este de 1 mg pe kilogram de greutate 
corporală pe zi. Doza se ajustează ulterior în funcție de răspunsul și de greutatea pacientului. 

Pentru adulții cu AKU, doza recomandată este de 10 mg pe zi. 

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Orfadin, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Cum acționează Orfadin? 

Pacienților cu HT-1 și AKU le lipsesc enzimele necesare pentru a descompune în mod adecvat 
aminoacidul tirozină și, prin urmare, acesta este transformat în substanțe nocive. Substanța activă din 
Orfadin, nitizinona, blochează enzimele care transformă tirozina în substanțe nocive. Restricțiile 
alimentare previn concentrațiile excesive de aminoacizi, precum tirozina, și de fenilalanină, care se 
transformă în organism în tirozină. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Ce beneficii a prezentat Orfadin pe parcursul studiilor? 

Tirozinemie ereditară de tip 1 

Studiul cel mai amplu cu Orfadin a cuprins 257 de pacienți cu HT-1. Studiul a analizat efectul Orfadin 
asupra duratei de viață a pacienților („perioada de supraviețuire”) prin comparație cu rapoarte din 
reviste medicale care descriau perioada de supraviețuire a pacienților cu HT-1 care nu țineau decât 
regim alimentar modificat. Orfadin a prelungit considerabil speranța de viață. De exemplu, un sugar cu 
vârsta sub 2 luni cu HT-1 ar avea în mod normal o șansă de 28 % de a supraviețui cinci ani doar cu 
regim alimentar modificat. Adăugând tratamentul cu Orfadin, rata de supraviețuire a crescut la 82 %. 
Cu cât se începe tratamentul mai devreme, cu atât mai mari sunt șansele de supraviețuire. 

Alcaptonurie 

Orfadin a fost eficace în reducerea produsului nociv de descompunere a tirozinei, numit acid 
homogentizic (HGA). Într-un studiu principal care a cuprins 138 de adulți cu AKU, principala măsură a 
eficacității a fost cantitatea de HGA din urină în interval de 24 de ore, care reflectă cantitatea de HGA 
din organism. La pacienții care au luat Orfadin timp de 1 an, nivelul de HGA din urină în interval de 24 
ore a fost de 86 micromol/litru, față de peste 26 000 micromol/litru la pacienții care nu au luat 
medicamentul. În plus, pacienții care au luat Orfadin au avut mai puține simptome ale bolii față de cei 
care nu au luat acest medicament. 

Care sunt riscurile asociate cu Orfadin? 

Cea mai frecventă reacție adversă asociată cu Orfadin (care poate afecta mai mult de 1 persoană din 
10) este concentrația mare de tirozină în sânge (din cauza modului de acțiune al medicamentului). Alte 
reacții adverse frecvente (care pot afecta cel mult 1 persoană din 10) sunt trombocitopenie (număr mic 
de trombocite), leucopenie (număr mic de globule albe), granulocitopenie (număr mic de granulocite, 
un tip de globule albe), conjunctivită (înroșire și disconfort ocular), opacitate corneană (încețoșarea 
corneei, stratul transparent care acoperă pupila), keratită (inflamarea corneei), fotofobie (sensibilitate 
anormală a ochilor la lumină) și dureri oculare. Multe din aceste reacții adverse se datorează 
concentrațiilor mari de tirozină. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Orfadin, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Orfadin în UE? 

Tratamentul cu Orfadin a fost eficace în cazul HT-1, în special dacă a fost început devreme, înainte ca 
ficatul pacientului să fie prea afectat. Orfadin dă rezultate mai bune la pacienți decât rezultatele 
pacienților care țineau numai regim alimentar modificat. La pacienții cu AKU, Orfadin a fost eficace în 
reducerea concentrațiilor de HGA în urină, acest efect fiind însoțit de reducerea simptomelor, în special 
a celor de la nivelul articulațiilor, oaselor și ochilor. Agenția Europeană pentru Medicamente a 
considerat că tiparul reacțiilor adverse asociate cu Orfadin este bine stabilit, dar a remarcat că reacțiile 
adverse asupra ochiului au apărut mai frecvent la pacienții cu AKU, care au avut și reacții adverse noi, 
de exemplu infecții. În general, reacțiile adverse asociate cu Orfadin sunt considerate gestionabile 
terapeutic. 

Prin urmare, agenția a hotărât că beneficiile Orfadin sunt mai mari decât riscurile asociate și acest 
medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 
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Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Orfadin? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Orfadin. 

Ca pentru toate medicamentele, datele cu privire la utilizarea Orfadin sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate pentru Orfadin sunt evaluate cu atenție și sunt luate măsurile necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Orfadin 

Orfadin a primit autorizație de punere pe piață, valabilă pe întreg teritoriul UE, la 21 februarie 2005. 

Informații suplimentare cu privire la Orfadin sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2020. 

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