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Orfadin (νιτισινόνη) 
Ανασκόπηση του Orfadin και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Orfadin και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Orfadin είναι φάρμακο για τη θεραπεία των ακόλουθων παθήσεων: 

• της κληρονομικής τυροσιναιμίας τύπου 1 (HT-1) σε ασθενείς κάθε ηλικίας που υπόκεινται επίσης σε 
διατροφικούς περιορισμούς, 

• της αλκαπτονουρίας (AKU) σε ενήλικες. 

Οι εν λόγω ασθένειες εκδηλώνονται όταν ο οργανισμός αδυνατεί να διασπάσει πλήρως ορισμένα 
αμινοξέα, περιλαμβανομένης της τυροσίνης, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση επιβλαβών ουσιών, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ηπατικά προβλήματα και καρκίνο του ήπατος σε ασθενείς με HT-1 καθώς 
και προβλήματα στις αρθρώσεις σε ασθενείς με αλκαπτονουρία (AKU). 

Το Orfadin περιέχει τη δραστική ουσία νιτισινόνη. 

Πώς χρησιμοποιείται το Orfadin; 

Το Orfadin χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Η έναρξη και η επίβλεψη της θεραπείας πρέπει να 
πραγματοποιούνται από γιατρό με εμπειρία στη θεραπεία των νόσων για τις οποίες χορηγείται το 
Orfadin. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων και πόσιμου εναιωρήματος για από του στόματος χορήγηση.  

Για ασθενείς με HT-1, η συνιστώμενη δόση έναρξης του Orfadin είναι 1 mg ανά χιλιόγραμμο σωματικού 
βάρους ημερησίως. Η δόση προσαρμόζεται ανάλογα με την απόκριση και το σωματικό βάρος του 
ασθενούς. 

Για ενήλικες με AKU, η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg ημερησίως. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Orfadin, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Orfadin; 

Οι ασθενείς με HT-1 και AKU παρουσιάζουν έλλειψη ορισμένων ενζύμων για τη σωστή διάσπαση του 
αμινοξέως τυροσίνη, με αποτέλεσμα η τυροσίνη να 
 
μετατρέπεται σε επιβλαβείς ουσίες. Η δραστική ουσία του Orfadin, η νιτισινόνη, αναστέλλει τη δράση 
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των ενζύμων που μετατρέπουν την τυροσίνη σε επιβλαβείς ουσίες. Η επιβολή διατροφικών περιορισμών 
αποτρέπει τα υπερβολικά επίπεδα αμινοξέων όπως η τυροσίνη και η φαινυλαλανίνη, η οποία 
μετατρέπεται σε τυροσίνη στον οργανισμό. 

Ποια είναι τα οφέλη του Orfadin σύμφωνα με τις μελέτες; 

Κληρονομική τυροσιναιμία τύπου 1 

Στη μεγαλύτερη μελέτη για το Orfadin συμμετείχαν 257 ασθενείς με HT-1. Η μελέτη εξέτασε την 
αποτελεσματικότητα του Orfadin στο χρονικό διάστημα που επιβίωσαν οι ασθενείς και τη συνέκρινε με 
εκθέσεις δημοσιευμένες σε ιατρικά περιοδικά, οι οποίες περιέγραφαν την επιβίωση των ασθενών με HT-1 
οι οποίοι ακολουθούσαν μόνο τροποποιημένη δίαιτα. Το Orfadin παρέτεινε σε μεγάλο βαθμό το 
προσδόκιμο επιβίωσής τους. Για παράδειγμα, ένα βρέφος ηλικίας κάτω των δύο μηνών με HT-1 θα είχε, 
υπό κανονικές συνθήκες, μόνο 28% πιθανότητα επιβίωσης για πέντε έτη, λαμβάνοντας μόνο 
τροποποιημένη δίαιτα. Σε συνδυασμό με την αγωγή με Orfadin, το ποσοστό επιβίωσης αυξήθηκε σε 
82%. Όσο νωρίτερα ξεκίνησε η αγωγή, τόσο περισσότερο αυξήθηκαν οι πιθανότητες επιβίωσης. 

Αλκαπτονουρία 

Το Orfadin αποδείχτηκε αποτελεσματικό στη μείωση του επιβλαβούς προϊόντος διάσπασης της 
τυροσίνης,  του ομογεντισικού οξέος (HGA). Σε μια κύρια μελέτη στην οποία μετείχαν 138 ενήλικες με 
AKU ο βασικός δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η ποσότητα του HGA που εμφανίστηκε 
στα ούρα σε διάστημα 24 ωρών, γεγονός που αντανακλά την ποσότητα HGA στον οργανισμό. Στους 
ασθενείς που έλαβαν Orfadin για 1 έτος, τα επίπεδα του HGA στα ούρα σε διάστημα 24 ωρών ήταν 86 
micromol/λίτρο, σε σύγκριση με πάνω από 26.000 micromol/λίτρο που ήταν τα αντίστοιχα επίπεδα 
στους ασθενείς που δεν έλαβαν το φάρμακο. Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν Orfadin παρουσίασαν 
λιγότερα συμπτώματα της νόσου σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν το φάρμακο. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Orfadin; 

Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια του Orfadin (ενδέχεται να εμφανιστεί σε περισσότερα από 1 στα 10 
άτομα) είναι υψηλά επίπεδα τυροσίνης στο αίμα (λόγω του τρόπου δράσης του φαρμάκου). Άλλες 
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να εμφανιστούν σε έως και 1 στα 10 άτομα) είναι 
θρομβοκυτταροπενία (χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων), λευκοπενία (χαμηλά επίπεδα λευκών 
αιμοσφαιρίων), κοκκιοκυτταροπενία (χαμηλά επίπεδα κοκκιοκυττάρων, ενός τύπου λευκών 
αιμοσφαιρίων), επιπεφυκίτιδα (ερυθρότητα και δυσφορία στους οφθαλμούς), θολότητα του 
κερατοειδούς (θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα, του διαφανούς στρώματος που καλύπτει την κόρη του 
οφθαλμού), κερατίτιδα (μια φλεγμονή του κερατοειδούς χιτώνα), φωτοφοβία (μη φυσιολογική 
φωτοευαισθησία των ματιών) και οφθαλμικός πόνος. Πολλές από τις εν λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες 
οφείλονται στα υψηλά επίπεδα τυροσίνης. 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών και περιορισμών που έχουν αναφερθεί με το 
Orfadin, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Orfadin στην ΕΕ; 

Το Orfadin αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για την HT-1, ιδίως εάν η αγωγή ξεκινήσει προτού το 
ήπαρ του ασθενούς υποστεί μεγάλη βλάβη. Το Orfadin παρέχει καλύτερα αποτελέσματα για τους 
ασθενείς από εκείνα που αναφέρονται για τους ασθενείς που ακολουθούν μόνο τροποποιημένη δίαιτα. 
Σε ασθενείς με AKU, το Orfadin απεδείχθη αποτελεσματικό στη μείωση των επιπέδων του HGA στα 
ούρα, με συνακόλουθη μείωση των συμπτωμάτων, ιδίως εκείνων που επηρεάζουν τις αρθρώσεις, τα 
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οστά και τους οφθαλμούς. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι το πρότυπο των 
ανεπιθύμητων ενεργειών του Orfadin είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, αλλά επεσήμανε ότι οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες στον οφθαλμό παρατηρούνται συχνότερα σε ασθενείς με AKU και ότι παρατηρήθηκαν επίσης 
νέες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως λοιμώξεις. Γενικά, οι ανεπιθύμητες ενέργειες του Orfadin θεωρούνται 
αντιμετωπίσιμες. 

Συνεπώς, ο Οργανισμός αποφάσισε ότι τα οφέλη του Orfadin υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται 
με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Orfadin; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης συμπεριλήφθηκαν 
επίσης συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Orfadin. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του Orfadin τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται για το Orfadin θα αξιολογούνται προσεκτικά και θα 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το Orfadin: 

Το Orfadin έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 21 Φεβρουαρίου 2005. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Orfadin διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 11-2020. 
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