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Orfadin (nitizinon) 
Pregled zdravila Orfadin in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Orfadin in za kaj se uporablja? 

Orfadin je zdravilo za zdravljenje: 

• dedne tirozinemije tipa 1 (HT-1) pri bolnikih vseh starosti, ki so hkrati na dieti; 

• alkaptonurije (AKU) pri odraslih. 

Ti dve bolezni se pojavita, ko telo ne more v celoti razgraditi nekaterih aminokislin, vključno s 
tirozinom. Posledično se kopičijo škodljive snovi, ki lahko pri bolnikih z dedno tirozinemijo tipa 1 
povzročijo resne težave z jetri in raka na jetrih, pri bolnikih z alkaptonurijo pa težave s sklepi. 

Zdravilo Orfadin vsebuje učinkovino nitizinon. 

Kako se zdravilo Orfadin uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Orfadin je le na recept, zdravljenje pa mora uvesti in nadzorovati 
zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolezni, za kateri se to zdravilo uporablja. Na voljo je v obliki 
kapsul in kot peroralna suspenzija, ki se jemlje peroralno.  

Pri bolnikih z dedno tirozinemijo tipa 1 je priporočeni začetni odmerek zdravila Orfadin 1 mg na 
kilogram telesne mase na dan. Odmerek se prilagodi glede na bolnikov odziv in njegovo telesno maso. 

Pri odraslih z alkaptonurijo je priporočeni odmerek 10 mg na dan. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Orfadin glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Orfadin deluje? 

Bolnikom z dedno tirozinemijo tipa 1 in alkaptonurijo primanjkuje encimov za ustrezno razgradnjo 
aminokisline tirozin, zato se ta pretvori v škodljive snovi. Učinkovina v zdravilu Orfadin, nitizinon, 
zavira encime, ki pretvarjajo tirozin v škodljive snovi. Dieta preprečujejo prevelike ravni aminokislin, 
na primer tirozina, in fenilalanina, ki se v telesu pretvarja v tirozin. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Kakšne koristi zdravila Orfadin so se pokazale v študijah? 

Dedna tirozinemija tipa 1 

Največja študija zdravila Orfadin je vključevala 257 bolnikov z dedno tirozinemijo tipa 1. V študiji so 
proučevali učinek zdravila Orfadin na preživetje in izsledke primerjali z objavljenimi poročili v 
medicinskih revijah o preživetju bolnikov z dedno tirozinemijo tipa 1, ki so se zdravili samo s 
prilagojeno dieto. Zdravilo Orfadin je močno podaljšalo pričakovano življenjsko dobo. Pri dojenčku z 
dedno tirozinemijo tipa 1, mlajšem od dveh mesecev, je na primer verjetnost, da preživi pet let, če se 
zdravi zgolj s prilagojeno dieto, običajno samo 28-odstotna. Z dodatnim zdravljenjem z 
zdravilom Orfadin se stopnja preživetja poveča na 82 %. Prej ko se zdravljenje začne, boljše so 
možnosti za preživetje. 

Alkaptonurija 

Zdravilo Orfadin je bilo učinkovito pri zmanjševanju škodljivega presnovka tirozina, imenovanega 
homogentizična kislina. Glavno merilo učinkovitosti v glavni študiji, v katero je bilo vključenih 
138 odraslih bolnikov z alkaptonurijo, je bila količina homogentizične kisline, ki v urinu ostane 24 ur, 
kar odraža količino te kisline v telesu. Pri bolnikih, ki so zdravilo Orfadin jemali eno leto, je znašala 
raven homogentizične kisline v urinu v 24 urah 86 mikromolov/liter v primerjavi z več kot 26 000 
mikromolov/liter pri bolnikih, ki zdravila niso jemali. Poleg tega so imeli bolniki, ki so jemali 
zdravilo Orfadin, manj simptomov bolezni v primerjavi s tistimi, ki zdravila niso jemali. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Orfadin? 

Najpogostejši neželeni učinek zdravila Orfadin (ki se lahko pojavi pri več kot 1 od 10 bolnikov) je 
zvišana raven tirozina v krvi (zaradi načina delovanja zdravila). Drugi pogosti neželeni učinki (ki se 
lahko pojavijo pri največ 1 od 10 bolnikov) so trombocitopenija (nizko število krvnih ploščic), 
levkopenija (nizko število belih krvnih celic), granulocitopenija (nizke ravni granulocitov, vrste belih 
krvnih celic), konjunktivitis (rdečina in neprijeten občutek v očesu), motnjava roženice (prosojnega 
prednjega dela očesa, ki pokriva zenico), keratitis (vnetje roženice), fotofobija (povečana občutljivost 
oči za svetlobo) in bolečine v očeh. Mnogi od teh neželenih učinkov so posledica visokih ravni tirozina. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Orfadin glejte navodilo za 
uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Orfadin odobreno v EU? 

Zdravilo Orfadin je bilo učinkovito pri zdravljenju dedne tirozinemije tipa 1, zlasti če se je začelo dovolj 
zgodaj, preden so bolnikova jetra preveč poškodovana. Pri bolnikih, ki so jemali zdravilo Orfadin, so bili 
doseženi boljši rezultati kot pri osebah, ki so se zdravili samo s prilagojeno dieto, o katerih so poročali. 
Pri bolnikih z alkaptonurijo je bilo zdravilo Orfadin učinkovito pri zniževanju ravni homogentizične 
kisline v urinu, poleg tega pa je prišlo tudi do zmanjšanja simptomov, zlasti tistih, ki so prizadeli 
sklepe, kosti in oči. Evropska agencija za zdravila je menila, da je vzorec neželenih učinkov 
zdravila Orfadin dobro poznan, vendar je opozorila, da so se neželeni učinki na očeh pogosteje pojavili 
pri bolnikih z alkaptonurijo, pri katerih so se pojavili tudi novi neželeni učinki, kot so okužbe. Na 
splošno pa se neželeni učinki zdravila Orfadin štejejo za obvladljive. 

Agencija je zato zaključila, da so koristi zdravila Orfadin večje od z njim povezanih tveganj in da se 
lahko odobri za uporabo v EU. 
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Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Orfadin? 

Priporočila in previdnostni ukrepi za varno in učinkovito uporabo zdravila Orfadin so vključeni v 
povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Orfadin stalno spremljajo. Neželeni učinki, 
o katerih so poročali pri zdravilu Orfadin, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo ukrepi za 
zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Orfadin 

Za zdravilo Orfadin je bilo 21. februarja 2005 izdano dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU. 

Nadaljnje informacije za zdravilo Orfadin so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2020. 

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