Budapeszt/Warszawa, 14.11.2016 r.
Allergan i Gedeon Richter informują o pozytywnych wynikach badania klinicznego III fazy
dotyczącego leczenia mięśniaków macicy octanem uliprystalu 5 i 10 mg
– Pierwsza doustna terapia, która wykazała się skutecznością i bezpieczeństwem w leczeniu
mięśniaków macicy w dwóch kluczowych badaniach przeprowadzonych w USA.
– Badanie VENUS II potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo wykazane w badaniu VENUS I;
osiągnięto wszystkie równoległe pierwszo- i drugorzędowe punkty końcowe.
– Wniosek o dopuszczenie nowego zastosowania leku zostanie złożony do amerykańskiego FDA
w 2017 r.
DUBLIN, Irlandia i BUDAPESZT, Węgry – 17 stycznia 2017 r. – Allergan Plc (kod NYSE: AGN) oraz
Gedeon Richter Plc. poinformowały o pozytywnych wynikach badania Venus II, drugiego z głównych
badań klinicznych III fazy oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania octanu uliprystalu
u kobiet z krwawieniem wywołanym mięśniakami macicy. Złożenie wniosku o dopuszczenie nowego
zastosowania octanu uliprystalu planowane jest na drugą połowę 2017 r.
„Cieszą nas korzystne wyniki badania Venus II potwierdzające profil skuteczności i bezpieczeństwa
octanu uliprystalu wykazany w badaniu Venus I” – podkreślił David Nicholson, Dyrektor ds. badań
i rozwoju w spółce Allergan. – Spółka Allergan jest zaangażowana w prace nad identyfikacją,
rozwojem i wprowadzeniem na rynek terapii, które odpowiadają na niezaspokojone dotąd potrzeby
i niosą znaczącą wartość dla systemu opieki zdrowotnej, w tym potencjalne nowe sposoby leczenia
objawów mięśniaków macicy. Jesteśmy pewni, że wyniki badań III fazy dotyczących octanu
uliprystalu mogą potencjalnie doprowadzić do pierwszej i jedynej na rynku amerykańskim doustnej
opcji leczenia dla kobiet cierpiących z powodu mięśniaków macicy.
W badaniu uczestniczyły 432 pacjentki ze Stanów Zjednoczonych, spośród których 162 i 157 losowo
przyporządkowano do grup leczonych octanem uliprystalu w dawkach odpowiednio 5 mg i 10 mg,
a 113 do grupy otrzymującej placebo. Średni wiek pacjentek włączonych do badania wynosił 41 lat,
67% z nich było Afroamerykankami. W badaniu osiągnięto wszystkie równorzędne pierwszoi drugorzędowe punkty końcowe, w obydwu ramionach badania, w których podawano octan
uliprystalu, uzyskując statystycznie istotne wyniki w porównaniu z placebo (p < 0,0001).
Równorzędne pierwszorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentek, u który ustało
krwawienie z macicy, oraz czas do zaniku krwawienia z macicy w pierwszym okresie leczenia
(trwającym 12 tygodni). Ustanie krwawienia odnotowano u znacząco większej liczby pacjentek
w grupach leczonych dawką 10 mg (54,8%) oraz 5 mg (42,0%) w porównaniu z placebo (0%).
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentek, u których krwawienie nie
występowało od 11 dnia badania do zakończenia pierwszego okresu leczenia; odsetek pacjentek,

u których do ustania krwawienia z macicy doszło w trakcie drugiego okresu leczenia; czas do zaniku
krwawienia z macicy pod wpływem terapii w trakcie drugiego okresu leczenia; zmianę w stosunku
do wartości wyjściowych na zmodyfikowanej podskali aktywności UFS-QOL po zakończeniu
pierwszego okresu leczenia.
W ciągu 10 dni od rozpoczęcia terapii w ramach pierwszego okresu leczenia krwawienie ustało
u większej liczby pacjentek w grupach otrzymujących octan uliprystalu w dawce 10 mg (55,4%) i 5 mg
(34,6%) w porównaniu z placebo (0,0%). W trakcie drugiego okresu leczenia istotnie więcej pacjentek
w grupach otrzymujących 10 mg (57,3%) i 5 mg (40,5%) odnotowało ustanie krwawienia
w porównaniu z placebo (8,0%). Poprawa w stosunku do wartości wyjściowych na zmodyfikowanej
podskali aktywności UFS-QOL była istotnie większa w grupach otrzymujących octan uliprystalu
w dawce 10 mg (56,7%) i 5 mg (48,3%) w porównaniu z placebo (13,0%).
Kwestionariusz UFS-QOL stanowi zweryfikowane narzędzie przeznaczone do oceny objawów
specyficznych dla schorzenia oraz jakości życia powiązanej ze stanem zdrowia. Stanowi uznany
instrument oceny wpływu choroby na dobrostan kobiet z mięśniakami macicy.
„To bardzo zachęcające, że kolejne badanie III fazy przeprowadzone z udziałem pacjentek z objawami
mięśniaków macicy zostało uwieńczone powodzeniem, co dowodzi, że octan uliprystalu może
stanowić obiecujący lek dla kobiet z tym schorzeniem” – powiedział dr István Greiner, dyrektor
ds. badań w spółce Gedeon Richter Plc. „Podtrzymujemy swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju
produktów służących ochronie zdrowia kobiet, które przyczyniają się do poprawy jakości ich życia
we wszystkich grupach wiekowych.”
Do najczęściej występujących działań niepożądanych (≥5%) octanu uliprystalu, które wystąpiły łącznie
w pierwszym okresie leczenia oraz pierwszym okresie przejściowym po leczeniu, należały: uderzenia
gorąca, ból głowy, zmęczenie i nudności. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym (≥5%)
octanu uliprystalu występującym łącznie w drugim okresie leczenia oraz drugim okresie przejściowym
po leczeniu był ból głowy.
Badanie kliniczne Venus II
Było to wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie
kliniczne z udziałem kobiet z Ameryki Północnej w wieku od 18 do 50 lat, które nie przechodziły
jeszcze menopauzy i u których w trakcie co najmniej 4 spośród 6 ostatnich cykli menstruacyjnych
występowały regularne (od 22 do 35 dni) patologiczne krwawienia z macicy, utrata krwi
menstruacyjnej określana metodą hematyny alkalicznej w ciągu pierwszych 8 dni miesiączki wynosiła
co najmniej 80 ml, występował co najmniej 1 mięśniak macicy o dowolnym rozmiarze
i umiejscowieniu wykrywalny w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym, poziom hormonu
folikulotropowego nie przekraczał 20 mIU/ml, i dokonano oceny objętości macicy do 20 tygodnia
przed przystąpieniem do badania. Zakwalifikowane pacjentki przydzielono losowo do grupy leczonej

octanem uliprystalu w dawce 5 mg, 10 mg lub placebo na dwa odrębne okresy leczenia trwające 12
tygodni, po którym następował 12-tygodniowy okres obserwacji.
Octan uliprystalu
Octan uliprystalu, lek badany, przeznaczony do leczenia mięśniaków macicy, jest selektywnym
modulatorem receptora progesteronowego (SPRM), oddziałującym bezpośrednio na receptory
progesteronu w trzech tkankach docelowych: endometrium (wyściółce macicy), mięśniakach macicy
i przysadce mózgowej. Octan uliprystalu bezpośrednio wpływa na endometrium (hamując
krwawienie) oraz rozmiary mięśniaka poprzez zapobieganie powstawaniu nowych komórek
i aktywację procesów prowadzących do śmierci już istniejących komórek mięśniaka. Bezpieczeństwo
i skuteczność octanu uliprystalu oceniono w dwóch prowadzonych w Stanach Zjednoczonych
badaniach klinicznych III fazy z udziałem ponad 589 dorosłych kobiet w wieku reprodukcyjnym. Octan
uliprystalu jest chroniony patentem, który wygasa w 2029 r.
Badania Venus I i Venus II zaprojektowano w oparciu o dane zgromadzone w ramach poprzednich
badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa octanu uliprystalu w leczeniu mięśniaków macicy
przeprowadzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych. W Europie preparat ten jest sprzedawany
pod nazwą handlową Esmya® przez spółkę Gedeon Richter. W Kanadzie octan uliprystalu jest
dostępny pod nazwą handlową Fibristal™. Esmya® i Fibristal™ zostały zatwierdzone do leczenia
przedoperacyjnego i przejściowego leczenia od umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków
macicy u dorosłych kobiet w wieku reprodukcyjnym.
Do chwili obecnej leczeniu mięśniaków macicy octanem uliprystalu poddało się ponad 310 000 kobiet
z ponad 65 krajów.
Mięśniaki macicy
Mięśniaki macicy to najpowszechniej występujące łagodne guzy6, 7, 12, które w Stanach Zjednoczonych
pojawiają się u 80 procent kobiet w wieku do 50 lat7, 10, 12, a częstotliwość ich występowania jest
wyższa wśród Afroamerykanek1, 2, 3, 7, 8. Mięśniaki są zbudowane z tkanki mięśniowej oraz innych
tkanek zlokalizowanych w ścianie macicy i w jej pobliżu12. Mięśniaki macicy stanowią istotną
przyczynę powikłań6, 7. Szacuje się, że objawy choroby mogą wystąpić nawet u 50 procent kobiet z
mięśniakami macicy9. Pacjentki zgłaszają ciężkie objawy takie jak ciężkie krwawienie menstruacyjne,
bolesne miesiączki, ból w miednicy, dolegliwości ze strony dróg moczowych, uczucie ucisku w okolicy
brzucha oraz przyległych narządach miednicowych, a także zaburzenia płodności7, 9, 12. Kobiety
zgłaszały objawy ciężkie do bardzo ciężkich wiążące się z bólem i skurczami menstruacyjnymi, obfite
lub przedłużające się krwawienie oraz ból i skurcze brzucha7, 12. Ciężkie krwawienia z macicy mogą się
ponadto wiązać z niedokrwistością z powodu niedoboru żelaza, bólem, zaburzeniami życia
społecznego, zakłóceniem codziennej aktywności i kontaktów towarzyskich oraz utratą
produktywności zawodowej7, 11, 12.

Obecnie podstawą walki z chorobą jest głównie leczenie chirurgiczne10. Mięśniaki macicy
są odpowiedzialne za ponad 350 tysięcy przypadków hospitalizacji i stanowią wiodącą przyczynę
histerektomii5, 6, 7, 10, 12, odpowiadając w przybliżeniu za jedną trzecią wszystkich histerektomii
wykonywanych każdego roku w Stanach Zjednoczonych10. Mięśniaki macicy stanowią również
znaczne obciążenie ekonomiczne10, które co roku kosztuje gospodarkę ponad 34 mld dol.13
Allergan
Spółka Allergan Plc (kod NYSE: AGN) z siedzibą w Dublinie w Irlandii to globalna firma farmaceutyczna
i lider nowego modelu w branży – Growth Pharma. Allergan skupia się na rozwoju, wytwarzaniu
i wprowadzaniu na rynek leków markowych, urządzeń i produktów biologicznych przeznaczonych dla
pacjentów na całym świecie.
Allergan dysponuje portfolio rynkowym wiodących marek oraz najlepszych w swojej klasie
produktów umożliwiających leczenie w obszarach chorób ośrodkowego układu nerwowego,
okulistyki, medycyny estetycznej i dermatologii, gastroenterologii, chorób kobiecych, urologii oraz
preparatów przeciwzakaźnych.
Spółka Allergan jest liderem branży w dziedzinie Open Science, modelu badawczo-rozwojowego
spółki, który określa nasze podejście do identyfikacji i rozwoju przełomowych idei i innowacji
służących lepszej opiece nad pacjentem. Podejście to doprowadziło do utworzenia jednego
z najbogatszych portfeli produktów w opracowaniu w branży farmaceutycznej, obejmującego ponad
70 programów rozwojowych w średniej i późnej fazie zaawansowania.
Za sukces spółki odpowiada zaangażowanie ponad 15 tysięcy współpracowników na całym świecie,
gotowych, by stawić czoło życiu (Bold for Life). Wspólnie przerzucamy mosty, rozwijamy idee,
przyspieszamy działania i dostarczamy wyniki klientom i pacjentom na całym świecie, zawsze
dochowując właściwego sposobu postępowania.
Spółka Allergan prowadzi działalność w blisko 100 krajach i angażuje się we współpracę z lekarzami,
dostawcami usług zdrowotnych i pacjentami, aby zapewniać innowacyjne i racjonalne sposoby
leczenia, które pomogą ludziom na całym świecie wieść zdrowsze życie.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.Allergan.com.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub innych niehistorycznych faktów zawarte w niniejszym
komunikacie prasowym stanowią prognozy dotyczące przyszłości odzwierciedlające bieżącą wiedzę
spółki Allergan na temat istniejących trendów i informacji, aktualną w dacie wydania komunikatu.
Wyjąwszy przypadki ściśle wymagane przez prawo, spółka Allergan odrzuca wszelkie zamierzenia
i zobowiązania względem aktualizacji tych oświadczeń. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać

od bieżących prognoz spółki Allergan, jako zależne od licznych czynników wpływających na jej
działalność. Do czynników tych zaliczają się między innymi: trudności w ustaleniu terminu lub wyniku
postępowania oceniającego oraz innych ewentualnych czynności podjętych przez FDA, wpływ
produktów konkurencyjnych i cen, reakcja rynku oraz skala popytu na produkty spółki Allergan,
trudności lub opóźnienia związane z procesem produkcyjnym, a także inne czynniki ryzyka
i niepewności wymienione w okresowych sprawozdaniach spółki składanych do Komisji ds. Papierów
Wartościowych i Giełd, w tym między innymi w sprawozdaniu rocznym spółki Allergan na formularzu
10-K za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdaniu kwartalnym spółki Allergan na
formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 września 2016 r. (takie sprawozdania okresowe składane
są pod nazwą „Actavis plc”).
Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jedną z największych
firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność
na rynkach Europy Zachodniej. W 2015 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż
na poziomie 1,2 mld euro (1,3 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,3 mld EUR (3,6
mld USD). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary
terapeutyczne, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy.
Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Gedeon
Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi na chorobach ośrodkowego układu
nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii
steroidów Gedeon Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie
angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.
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