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Orfadin (nitisinoon) 
Ülevaade ravimist Orfadin ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Orfadin ja milleks seda kasutatakse? 

Orfadin on ravim, mida kasutatakse järgmiste haiguste raviks: 

• I tüüpi pärilik türosineemia kõigi vanuserühmade patsientidel, kes järgivad ka dieedipiiranguid; 

• alkaptonuuria täiskasvanutel. 

Need haigused tekivad, kui organism ei suuda täielikult lagundada teatud aminohappeid, sealhulgas 
türosiini. Tulemusena kuhjuvad kahjulikud ained, mis võivad põhjustada I tüüpi päriliku 
türosineemiaga patsientidel raskeid maksaprobleeme ja maksavähki ning alkaptonuuriaga patsientidel 
liigeseprobleeme. 

Orfadin sisaldab toimeainena nitisinooni. 

Kuidas Orfadini kasutatakse? 

Orfadin on retseptiravim. Ravi peab alustama Orfadiniga ravitavate haiguste ravis kogenud arst ning 
see peab toimuma tema järelevalve all. Orfadini turustatakse kapslite ja suukaudse suspensioonina.  

Soovitatav Orfadini algannus I tüüpi päriliku türosineemiaga patsientidele on 1 mg kehamassi kg kohta 
üks kord ööpäevas. Annust kohandatakse vastavalt patsiendi ravivastusele ja kehamassile. 

Soovitatav annus alkaptonuuriaga täiskasvanutel on 10 mg ööpäevas. 

Lisateavet Orfadini kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Orfadin toimib? 

I tüüpi päriliku türosineemiaga ning alkaptonuuriaga patsientidel puuduvad aminohapet türosiini õigesti 
lagundavad ensüümid ja tulemusena muundub see kahjulikeks aineteks. Orfadini toimeaine nitisinoon 
blokeerib türosiini kahjulikeks aineteks muutva ensüümi. Dieedipiirangutega ennetatakse selliste 
aminohapete nagu türosiin ja fenüülalaniin (muundub organismis türosiiniks) liigsisalduse teket. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Milles seisneb uuringute põhjal Orfadini kasulikkus? 

I tüüpi pärilik türosineemia 

Orfadini suurimas uuringus osales 257 patsienti, kellel oli I tüüpi pärilik türosineemia. Uuringus 
vaadeldi Orfadini mõju elumusele (kui kaua patsiendid elasid). Uuringu tulemusi võrreldi meditsiini 
teadusajakirjades avaldatud andmetega nende I tüüpi päriliku türosineemiaga patsientide kohta, kes 
kasutasid ainult eridieeti. Orfadin pikendas oluliselt eeldatavat eluiga. Näiteks on ainult eridieedi 
kasutamisel I tüüpi päriliku türosineemiaga alla 2-kuustel imikutel tõenäosus elada 5-aastaseks 
tavaliselt 28%. Orfadini lisamisel raviskeemile suureneb elumus 82%-ni. Mida varem ravi alustatakse, 
seda suurem on ellujäämise tõenäosus. 

Alkaptonuuria 

Orfadin oli efektiivne türosiini kahjuliku lagusaaduse homogentishappe (HGA) vähendamisel. 
Põhiuuringus, milles osales 138 alkaptonuuriaga täiskasvanut, oli efektiivsuse põhinäitaja 24 tunni 
jooksul uriini erituv HGA kogus, mis näitab HGA kogust organismis. Orfadini ühe aasta jooksul võtnud 
patsientidel oli HGA sisaldus 24 tunni uriinis 86 µmol/l ja patsientidel, kes ravimit ei kasutanud, 
26 000 µmol/l. Peale selle oli Orfadini kasutavatel patsientidel vähem haigussümptomeid kui 
patsientidel, kes ravimit ei kasutanud. 

Mis riskid Orfadiniga kaasnevad? 

Orfadini kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on vere suur 
türosiinisisaldus (ravimi toimemehhanismi tõttu). Muud sagedad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 
1 patsiendil 10st) on trombotsütopeenia (trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus), leukopeenia 
(leukotsüütide ehk vere valgeliblede vähesus), granulotsütopeenia (teatud tüüpi leukotsüütide – 
granulotsüütide – vähesus), konjunktiviit (silma punetus ja ebamugavustunne silmas), sarvkesta 
läbipaistmatus (pupilli katva läbipaistva kesta hägusus), keratiit (sarvkestapõletik), fotofoobia ehk 
valguskartus (silmade ebanormaalne valgustundlikkus) ja silmavalu. Paljusid neist kõrvalnähtudest 
põhjustab suur türosiinisisaldus. 

Orfadini kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Orfadin ELis heaks kiideti? 

Orfadin oli efektiivne I tüüpi päriliku türosineemiaga patsientide ravis, eriti kui ravi alustati varakult, 
enne patsiendi maksa liigset kahjustumist. Orfadin tagab patsiendile ka parema ravitulemuse kui ainult 
eridieeti saavate patsientide kohta teatatud ravitulemus. Alkaptonuuriaga patsientidel oli Orfadin 
efektiivne HGA-sisalduse vähendamisel uriinis ja sellega kaasnes sümptomite, eriti liigese-, luu- ja 
silmasümptomite vähenemine. Euroopa Ravimiamet oli seisukohal, et Orfadini kõrvalnähtude profiil on 
hästi tõendatud, kuid märkis, et silma kõrvalnähud olid sagedamad alkaptonuuriaga patsientidel ning 
neil esines ka uusi kõvalnähte, näiteks infektsioone. Üldiselt peetakse Orfadini kõrvalnähte hallatavaks. 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Orfadini kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Orfadini ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Orfadini ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 
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Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Orfadini kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Orfadini 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Orfadini kohta 

Orfadin on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 21. veebruaril 2005. 

Lisateave Orfadini kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11.2020 

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