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Orfadin (nitisinone) 
Общ преглед на Orfadin и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Orfadin и за какво се използва? 

Orfadin е лекарство за лечение на: 

• наследствена тирозинемия тип 1 (HT-1) при пациенти във всички възрастови групи, които 
също са на ограничен хранителен режим. 

• алкаптонурия (AKU) при възрастни. 

Тези заболявания настъпват, когато организмът не може да разгражда напълно определени 
аминокиселини, включително тирозин. В резултат на това се натрупват вредни вещества, които 
могат да причинят сериозни чернодробни проблеми и рак на черния дроб при пациенти с HT-1 и 
проблеми на ставите при пациенти с AKU. 

Orfadin съдържа активното вещество нитисинон (nitisinone). 

Как се използва Orfadin? 

Orfadin се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато и да се 
наблюдава от лекар с опит в лечението на заболяването, за което се използва Orfadin. Предлага 
се под формата на капсули и като перорална суспензия за прием през устата.  

За пациенти с HT-1 препоръчителната начална доза Orfadin е 1 mg на килограм телесно тегло 
дневно. Дозата се коригира според повлияването на пациента и телесното тегло. 

За възрастни с AKU препоръчителната доза е 10 mg дневно. 

За повече информация относно употребата на Orfadin вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 

Как действа Orfadin? 

При пациенти с HT-1 и AKU липсват ензими за правилното разграждане на аминокиселината 
тирозин, поради което тя се преобразува във вредни вещества. Активното вещество в Orfadin, 
нитисинон, блокира ензима, който преобразува тирозин във вредни вещества. Ограниченият 
хранителен режим предотвратява прекомерни нива на аминокиселини като тирозин и 
фенилаланин, който се преобразува в тирозин в организма. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Какви ползи от Orfadin са установени в проучванията? 

Наследствена тирозинемия тип 1 

Най-голямото проучване на Orfadin обхваща 257 пациенти с HT-1. Проучването разглежда ефекта 
от Orfadin върху продължителността на живота (преживяемостта) и я сравнява с доклади, 
публикувани в медицинската литература, описващи преживяемостта при пациенти с HT-1, които 
са единствено на модифициран хранителен режим. Orfadin значително удължава очакваната 
преживяемост. Например бебе с HT-1 на по-малко от два месеца би имало обикновено само 28% 
шанс да доживее до петгодишна възраст, ако се прилага само модифициран хранителен режим. 
При допълнително лечение с Orfadin нивото на преживяемост се увеличава до 82 %. Колкото по-
скоро започне лечението, толкова по-големи са шансовете за преживяемост. 

Алкаптонурия 

Orfadin е ефективен за намаляване на вредния продукт от разграждането на тирозин, наречен 
хомогентизинова киселина (HGA). В едно основно проучване при 138 възрастни с AKU основната 
мярка за ефективност е количеството HGA, появяващо се в урината в продължение на 24 часа, 
което отразява количеството HGA в организма. При пациентите, приемащи Orfadin в продължение 
на 1 година, нивото на HGA в урината в продължение на 24 часа е 86 mmol/l в сравнение с над 
26 000 mmol/l при пациенти, които не приемат лекарството. Освен това пациентите, приемащи 
Orfadin, имат по-малко симптоми на заболяването в сравнение с пациентите, които не са го 
приемали. 

Какви са рисковете, свързани с Orfadin? 

Най-честата нежелана реакция при Orfadin (която може да засегне повече от 1 на 10 души) са 
повишени нива на тирозин в кръвта (поради механизма на действие на лекарството). Други често 
срещани нежелани реакции (които може да засегнат не повече от 1 на 10 души) са 
тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите в кръвта), левкопения (ниски нива на белите 
кръвни клетки), гранулоцитопения (ниски нива на гранулоцитите, вид бели кръвни клетки), 
конюнктивит (зачервяване и дискомфорт на очите), помътняване на роговицата (прозрачния слой 
пред зеницата), кератит (възпаление на роговицата), фотофобия (анормална 
свръхчувствителност на очите към светлина) и болки в очите. Много от тези нежелани реакции са 
резултат от високи нива на тирозин. 

За пълния списък на нежеланите реакции, съобщени при Orfadin, вижте листовката. 

Защо Orfadin е разрешен за употреба в ЕС? 

Orfadin е ефективен за лечение на HT-1, особено ако се започне рано, преди да настъпи 
необратимо увреждане на черния дроб на пациента. С Orfadin се постига по-добър резултат за 
пациентите, отколкото отчетения при пациенти единствено на модифицирана диета. При 
пациенти с AKU Orfadin е ефективен за намаляване на нивата на HGA в урината и това е 
придружено от намаляване на симптомите, по-специално на тези, които засягат ставите, костите и 
очите. Европейската агенция по лекарствата счита, че характерът на нежеланите реакции при 
Orfadin е добре установен, но отбеляза, че нежелани реакции при очите се проявяват по-често 
при пациенти с AKU, при които има и нови нежелани реакции, като инфекции. Счита се, че като 
цяло нежеланите реакции при Orfadin могат да бъдат овладени. 

Поради това Агенцията реши, че ползите от употребата на Orfadin са по-големи от рисковете и 
този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 
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Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Orfadin? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Orfadin, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката 
характеристика на продукта и в листовката. 

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Orfadin непрекъснато се 
проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Orfadin, внимателно се 
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 

Допълнителна информация за Orfadin: 

Orfadin получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 21 февруари 2005 г. 

Допълнителна информация за Orfadin можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020. 

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