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Firmy Forest Laboratories, Inc. i Gedeon Richter Plc. ogłaszają pozytywne wyniki badao fazy III
dotyczących innowacyjnego leku przeciwpsychotycznego kariprazyny u pacjentów z ostrą manią
w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.
BUDAPESZT i NOWY JORK, Węgry, 8 lutego 2012 r. – Firmy Forest Laboratories, Inc. (NYSE: FRX) i Gedeon
Richter Plc. ogłosiły w dniu dzisiejszym wstępne wyniki badania klinicznego fazy III dotyczącego
stosowania kariprazyny (RGH-188), innowacyjnego leku przeciwpsychotycznego, u pacjentów z ostrą
manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.
W odniesieniu do podstawowego punktu koocowego – oceny skuteczności badanego produktu wg skali
Young Mania Rating Scale (YMRS) – uzyskane dane dowiodły, że u pacjentów z ostrymi epizodami
maniakalnymi leczonych kariprazyną doszło do istotnej poprawy objawów w porównaniu z pacjentami
leczonymi placebo, obserwowanej już w piątym dniu leczenia, a potem w każdym punkcie czasowym, w
którym dokonywano oceny. Wyniki badania były zgodne z wynikami uzyskanymi w dwóch zakooczonych
wcześniej kluczowych badaniach kontrolowanych placebo, w których oceniano stosowanie kariprazyny w
tej populacji pacjentów. Dalsze analizy danych zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych tygodni.
Kariprazyna jest również obecnie oceniana w badaniach klinicznych z udziałem chorych na schizofrenię,
depresję, chorobę afektywną dwubiegunową i w leczeniu wspomagającym dużego zaburzenia
depresyjnego.
– W miarę postępu prac rozwojowych nad tym ważnym związkiem korzystne wyniki badao fazy III to
kolejny dowód potencjału kariprazyny jako nowej opcji terapeutycznej dla pacjentów z manią w
przebiegu choroby dwubiegunowej – stwierdził Marco Taglietti, MD., Starszy Wiceprezes ds. Badao i
Rozwoju oraz Prezes Instytutu Badawczego Forest.
– W trzech kolejnych badaniach uzyskano korzystne, istotne statystycznie wyniki dowodzące poprawy
objawów w porównaniu z placebo; co istotne, uzyskano je również w grupie otrzymującej niską dawkę
leku. Uważamy ogłaszane dziś wyniki za kamieo milowy na długiej drodze do wprowadzenia tego
obiecującego produktu na rynek – skomentował Zsolt Szombathelyi, M.D., Dyrektor ds. Badao w firmie
Gedeon Richter Plc.
Informacje o badaniu
To wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby
w grupach równoległych służyło ocenie skuteczności, bezpieczeostwa i tolerancji kariprazyny stosowanej
w monoterapii u pacjentów z ostrą manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.
W trakcie pięciotygodniowego badania 497 mężczyzn i kobiet w wieku 18-65 lat, spełniających kryteria
rozpoznania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I określone w Podręczniku DiagnostycznoStatystycznym Chorób Psychicznych, wydanie IV zmienione (DSM-IV-TR), przydzielono w sposób
randomizowany do jednej z trzech grup terapeutycznych: grupy otrzymującej kariprazynę w dawce 3 – 6
mg/dobę (N=167), do grupy otrzymującej kariprazynę w dawce 6 – 12 mg/dobę (N=169) lub do grupy
otrzymującej placebo (N=161), po czym otrzymali oni co najmniej jedną dawkę jednego z tych

produktów. Po okresie przesiewowym z przerwą w leczeniu w celu usunięcia leków z organizmu,
trwającym od czterech do siedmiu dni, pacjentom podawano leki przez maksymalnie trzy tygodnie, po
czym następował dwutygodniowy okres oceny bezpieczeostwa. Pacjentów hospitalizowano w trakcie
całego okresu przesiewowego oraz przez co najmniej pierwszych 14 dni po rozpoczęciu leczenia.
Podstawowym punktem koocowym określonym w protokole była zmiana oceny wg skali YMRS po 3
tygodniach leczenia w porównaniu ze stanem początkowym, na podstawie analiz przeprowadzonych
według modelu efektów mieszanych wielokrotnych pomiarów (MMRM). Skala YMRS jest
kompleksowym instrumentem oceny przez lekarza ciężkości manii u pacjentów z zaburzeniem
afektywnym dwubiegunowym, z wykorzystaniem takich parametrów, jak podwyższony nastrój,
zwiększona energia aktywności ruchowej, sen i drażliwośd. Na podstawie analizy metodą MMRM
stwierdzono istotną statystycznie poprawę według skali YMRS u pacjentów otrzymujących kariprazynę
(w dawce 3 – 6 mg/dobę: o -6,1 punktu, p <0,001, i w dawce 6 – 12 mg/dobę: o -5,9 punktu, p < 0,001)
w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.
Ogólny wskaźnik przypadków przedwczesnego przerwania leczenia (z dowolnej przyczyny, w tym w
związku ze zdarzeniem niepożądanym) wynosił 23% w grupie pacjentów otrzymujących kariprazynę w
dawce 3 – 6 mg/dobę, 30% w grupie pacjentów otrzymujących kariprazynę w dawce 6 – 12 mg/dobę i
24% w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi
(występującymi z częstością większą lub równą 10%, dwukrotnie częstszymi niż w grupie placebo)
obserwowanymi w trakcie badania były: akatyzja (w obu grupach otrzymujących kariprazynę) i zaparcia
(w grupie otrzymującej kariprazynę w dawce 6 – 12 mg/dobę). Omawiany lek był zasadniczo dobrze
tolerowany, przy czym przypadki przerwania leczenia z powodu zdarzeo niepożądanych obserwowano
z częstością 9% w grupie kariprazyny w dawce 3 – 6 mg/dobę, 15% w grupie kariprazyny w dawce 6 – 12
mg/dobę i 5% w grupie placebo.
Kariprazyna
Kariprazyna, związek odkryty przez badaczy z firmy Gedeon Richter Plc., jest aktywnym po podaniu
doustnym, silnym częściowym agonistą receptorów dopaminowych D3 i preferencyjnie D3/D2. Ponadto
lek ten słabo oddziałuje na inne miejsca receptorowe, w tym 5-HT2C, histaminowe H1, muskarynowe i
adrenergiczne, co wiązało się ze zdarzeniami niepożądanymi. Obecnie są również prowadzone badania
rozwojowe dotyczące stosowania kariprazyny w leczeniu schizofrenii i depresji dwubiegunowej oraz
w leczeniu wspomagającym dużego zaburzenia depresyjnego.
Forest Laboratories
Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami biznesowymi na globalną skalę i prowadzonym od lat
pracom rozwojowym nad produktami farmaceutycznymi wprowadzanymi następnie do obrotu w
Stanach Zjednoczonych, firma Forest Laboratories (NYSE: FRX) mogła rozwinąd sprawnie funkcjonujące
przedsięwzięcia franczyzowe w zakresie leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego i układu
krążenia oraz innowacje w dziedzinie leczenia chorób zakaźnych i schorzeo układu oddechowego.
Asortyment obecnie przygotowywanych produktów firmy, największy w całej jej historii, obejmuje leki
na różnych etapach rozwoju, z wielu obszarów terapeutycznych. Główna siedziba spółki mieści się w
Nowym Jorku. Więcej informacji na temat Forest Laboratories można uzyskad na stronie internetowej:
www.FRX.com.

Poza informacjami historycznymi zawartymi w niniejszym komunikacie prasowym zawiera on również
stwierdzenia wybiegające w przyszłośd w znaczeniu amerykaoskiej ustawy Private Securities Litigation
Reform Act z 1995 r. Stwierdzenia te są związane z różnymi zagrożeniami i niepewnością, co dotyczy np.
trudności w przewidzeniu dopuszczeo do obrotu przez FDA, akceptacji nowych produktów
farmaceutycznych i zapotrzebowania na nie, wpływu produktów konkurencyjnych i kształtowania się cen,
przebiegu w czasie prac rozwojowych nad nowymi produktami i wprowadzania ich do obrotu, a także z
czynnikami ryzyka wymienianymi w raporcie rocznym spółki Forest Laboratories na formularzu 10-K, w
raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q i we wszelkich późniejszych dokumentach składanych w Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd.
Gedeon Richter Plc.
Firma Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z główną siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech jest głównym
producentem farmaceutyków w tym kraju i jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej,
prowadzącym również coraz szerszą działalnośd bezpośrednią w Europie Zachodniej w dziedzinie ginekologii.
Skonsolidowane przychody koncernu Richter ze sprzedaży wyniosły w 2011 roku ok. 1,1 miliarda EUR (1,5
miliarda USD), przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 2,1 miliarda EUR (2,7 miliarda USD). Asortyment
produktów spółki obejmuje prawie wszystkie istotne dziedziny lecznictwa, w tym ginekologię, choroby
ośrodkowego układu nerwowego i choroby krążenia. Koncern dysponuje największą jednostką badawczorozwojową w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego własne badania naukowe koncentrują się na lekach
stosowanych w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, w tym zwłaszcza schizofrenii, stanów
lękowych, przewlekłego bólu i depresji. Dzięki cieszącej się uznaniem na całym świecie wiedzy w dziedzinie
chemii sterydowej firma jest również ważnym uczestnikiem globalnego rynku leków stosowanych w terapii
chorób kobiecych.
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