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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Firdapse1 
amifampridin 

Ez a dokumentum a Firdapse-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. 
Azt mutatja be, hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CHMP) a gyógyszerre 
vonatkozó értékelése miként vezetett a forgalomba hozatali engedély kiadását támogató 
véleményéhez és a Firdapse alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz. 

 

Milyen típusú gyógyszer a Firdapse? 

A Firdapse egy amifampridin nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Tabletta formájában kapható 
(10 mg). 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Firdapse? 

A Firdapse-ot a Lambert–Eaton-féle miaszténiás szindróma (LEMS) által okozott tünetek kezelésére 
alkalmazzák felnőtteknél. Az LEMS egy olyan betegség, amelynek során a betegeknél izomgyengeség 
lép fel, mert az idegek nem továbbítanak elektromos impulzusokat az izmok felé. 

Mivel a LEMS-ben szenvedő betegek száma alacsony, a betegség „ritkának” minősül, ezért a Firdapse-
ot 2002. december 18-án „ritka betegség elleni gyógyszerré” (orphan drug) minősítették. 

A gyógyszer csak receptre kapható. 

Hogyan kell alkalmazni a Firdapse-ot? 

A Firdapse-kezelést kizárólag az LEMS kezelésében jártas orvos felügyelete mellett szabad 
megkezdeni. 

1 Korábban Zenas-ként volt ismert. 
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A  Firdapse ajánlott kezdő adagja naponta 15 mg, amelyet négy-öt naponta 5 mg-mal lehet emelni, 
legfeljebb napi 60 mg-os adagig. A Firdapse-ot napi 3-4 alkalommal elosztva kell bevenni, és egyetlen 
egyszeri adag sem haladhatja meg a 20 mg-ot. A Firdapse-ot étellel együtt kell bevenni. 

Hogyan fejti ki hatását a Firdapse? 

Az izmok összehúzódásához az idegeknek egy acetilkolin nevű kémiai hírvivő anyag segítségével 
elektromos impulzusokat kell az izmok felé átadniuk. Az acetilkolin az idegvégződésekből szabadul fel a 
„depolarizációnak” nevezett időszak alatt. 

A Firdapse hatóanyaga, az amifampridin, egy káliumcsatorna-gátló szer, amely megakadályozza, hogy 
töltéssel rendelkező káliumrészecskék lépjenek ki az idegsejtekből. Ez megnyújtja a depolarizáció 
idejét, több időt biztosítva az idegek számára az acetilkolin leadásához az izom-összehúzódás kiváltása 
céljából. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Firdapse-ot? 

Mivel amifampridint tartalmazó gyógyszereket már több mint 20 éve alkalmaznak az Európai Unióban 
(EU), a vállalat a tudományos szakirodalomban szereplő vizsgálatok eredményeit nyújtotta be a 
Firdapse alkalmazásának alátámasztására. Két közzétett vizsgálatban, amelyekben 38, LEMS-ben 
szenvedő felnőtt vett részt, az amifampridint placebóval (hatóanyag nélküli kezelés) hasonlították 
össze. A hatásosság fő mértéke az izomműködés minőségének egy pontozási rendszer – az idegi 
eredetű mozgáskorlátozottság pontszáma (neurological disability score, NDS) vagy a miaszténia 
súlyosságának mennyiségi pontszáma (quantitative myasthenia gravis, QMG) – segítségével történő 
értékelésén alapult. Az alacsonyabb NDS vagy QMG pontszámú betegeknek jobb az izomműködésük. 
Egy másik vizsgálat a két közzétett vizsgálat adatait összesítette, és az összetett izomakciós potenciált 
(CMAP) tanulmányozta. A CMAP az izmokban kialakuló elektromos tevékenység mértéke. Végül a 
Firdapse QT intervallumra (a szív elektromos aktivitásának megváltozása) gyakorolt hatását vizsgálták. 

Milyen előnyei voltak a Firdapse alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Firdapse hatékonyabb volt az LEMS-ben szenvedő betegek kezelésében, mint a placebo. Az egyik 
vizsgálatban az NDS a Firdapse-ot szedő betegeknél 40-ről 22 pontra, míg a placebót szedő betegeknél 
35 pontra csökkent. A másik vizsgálat szerint a QMG pontszám 2 ponttal csökkent a Firdapse-t szedő 
betegeknél, szemben a placebót szedő betegeknél megfigyelt 0,25 pontos emelkedéssel. A harmadik, 
összesített vizsgálatban a Firdapse-ot szedő betegeknél a CMAP-ben nagyobb mértékű javulás 
következett be, mint a placebót szedő betegek esetében. Az egészségeseken végzett QT vizsgálatban 
az EKG nem mutatott ki az amifampridin hatására bekövetkező szívműködés változást. 

Milyen kockázatokkal jár a Firdapse alkalmazása? 

A vizsgálat szerint a Firdapse leggyakoribb mellékhatásai a fonákérzés (szokatlan érzések, mint például 
bizsergés) és gyomor-bél rendszeri panaszok, mint például gyomortáji fájdalom (epigasztralgia), 
hasmenés, hányinger és hasfájás. 

A Firdapse-ot nem szabad alkalmazni olyan betegeknél, akik epilepsziában szenvednek, illetve nem 
beállított asztmában vagy veleszületett QT-szindrómában (a szívverés zavara) szenvedő betegeknél. 
Nem szabad szultopriddal (pszihotikus betegségek elleni gyógyszer) vagy ismerten QTc-megnyúlást (a 
szív elektromos aktivitásának megváltozását) okozó gyógyszerekkel együtt alkalmazni. Nem szabad 
továbbá szűk terápiás ablakú gyógyszerekkel együtt alkalmazni. A szűk terápiás ablakú gyógyszerek 
könnyen mellékhatásokat okozhatnak, ha ezeket az ajánlott adagnál kicsivel nagyobb adagban adják. 
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A Firdapse alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás, valamint a korlátozások teljes 
felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Firdapse forgalomba hozatalát? 

A CHMP megállapította, hogy a Firdapse alkalmazásának előnyei meghaladják annak kockázatait, ezért 
javasolta a gyógyszerre vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. 

A Firdapse forgalomba hozatalát „kivételes körülmények” között engedélyezték. Ez azt jelenti, hogy 
mivel a betegség ritka, nem lehetett teljes körű információt gyűjteni a Firdapse-ról. Az Európai 
Gyógyszerügynökség évente felülvizsgál minden újonnan hozzáférhető információt, és szükség esetén 
aktualizálja ezt az összefoglalót. 

Milyen információk várhatók még a Firdapse-szal kapcsolatban? 

A Firdapse-ot előállító vállalat kísérleti modelleken végzett, a daganatos betegségekre irányuló 
vizsgálatok eredményeit fogja nyilvánosságra hozni. 

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

A Firdapse lehető legbiztonságosabb alkalmazásának biztosítása céljából kockázatkezelési tervet 
dolgoztak ki. A terv alapján a Firdapse-ra vonatkozó alkalmazási előírást és betegtájékoztatót a 
biztonságos alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Továbbá a Firdapse-ot forgalmazó vállalatnak létre kell hoznia egy beteg nyilvántartást az LEMS-ben 
szenvedő betegek számára. A vállalatnak tájékoztatást kell nyújtania azon egészségügyi dolgozók 
részére, akik a gyógyszerrel kapcsolatba kerülhetnek, hogyan regisztrálhatják a betegeiket a 
nyilvántartásba. 

A Firdapse-szal kapcsolatos egyéb információ 

2009. december 23-án az Európai Bizottság a Zenas-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A gyógyszer nevét 2010. január 28-án Firdapse-ra 
változtatták. 

A Firdapse-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Amennyiben a Firdapse-szal történő 
kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 
képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez! 

A ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság Firdapse-ra vonatkozó véleményének 
összefoglalója az Ügynökség honlapján találhatóema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare 
disease designation. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 04-2014. 
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