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Komunikat

Komisja Europejska zatwierdziła ponowne, trzymiesięczne zastosowanie preparatu Esmya®
5mg w leczeniu mięśniaków macicy.

Budapeszt, Węgry – 27 stycznia 2014 r. – Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) w dniu
dzisiejszym informuje, że Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
tabletek Esmya® 5mg (octan uliprystalu) przy rozszerzeniu ich wskazań terapeutycznych, to
jest przy dopuszczeniu ich stosowania w co najwyżej dwóch trzymiesięcznych cyklach
leczenia mięśniaków macicy. Decyzja została wydana po przyjęciu pozytywnej opinii
Komitetu ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji
Leków (EMA) z dnia 26 listopada 2013 roku i obowiązuje we wszystkich krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
Preparat Esmya® 5mg dnia 23 lutego 2012 roku otrzymał obejmujące wszystkie kraje
członkowskie Unii Europejskiej pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w celu stosowania w
leczeniu przedoperacyjnym umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy u kobiet
przed menopauzą. Pierwotnie okres leczenia ograniczał się do trzech miesięcy. W oparciu o
wydane obecnie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pojawia się możliwość rozszerzenia
dotychczasowego stosowania preparatu Esmya® tabletki 5mg o kolejny trzymiesięczny okres
terapii.
Dotyczący preparatu Esmya® tabletki 5mg wniosek o zmianę typu II Richter opierał na
badaniach klinicznych PEARL III oraz ich rozszerzeniu. W toku badań zbadano skuteczność i
bezpieczeństwo leku w powtórzonej, trzymiesięcznej terapii dawką 10 mg u pacjentek z
mięśniakami macicy połączonymi z obfitymi krwawieniami.

O mięśniakach macicy
Fibroidalne guzy macicy, mięśniaki, są najczęściej spotykanymi w ginekologii nowotworami
niezłośliwymi, występującymi u 20-25% kobiet przed menopauzą. Corocznie w Unii
Europejskiej przeprowadzane jest około 300 000 zabiegów chirurgicznych związanych z
mięśniakami, spośród których około 230 000 kończy się usunięciem macicy. Do najbardziej
charakterystycznych objawów choroby zalicza się obfite krwawienie z macicy,
niedokrwistość, ból, częste oddawanie moczu, trudności z utrzymaniem moczu i
bezpłodność. Dotychczas w farmakologicznym leczeniu przedoperacyjnym mięśniaków jako
jedyną uznaną metodę stosowano pozajelitowe podanie wybiórczego antagonisty hormonu
uwalniającego gonadotropiny (GnRH). Jej stosowanie istotnie ograniczał wywołany spadkiem
poziomu estrogenów niemal zawsze pojawiający się zespół objawów niepożądanych. Należy
do nich zaliczyć uderzenia gorąca, depresję, zmienność nastrojów, obniżenie popędu
płciowego, zapalenie pochwy i zmniejszenie gęstości mineralnej kości.
Esmya® - dane dodatkowe
Preparat Esmya® zawiera octan uliprystalu, zakupiony w ramach licencji od HRA Pharma
specyfik chemiczny o niepowtarzalnym mechanizmie działania, jest podawanym doustnie
selektywnym modulatorem receptora progesteronowego, który w nieodwracalny sposób
blokuje receptory progesteronowe tkanek docelowych. Podawany przez 12 tygodni doustnie
preparat (preparaty antagonisty GnRH podawane są w iniekcji, nie doustnie) w leczeniu
przedoperacyjnym zapobiega powstawaniu krwawień z macicy, zmniejsza niedokrwistość,
zmniejsza wymiary mięśniaka, przyczyniając się do poprawy jakości życia pacjentek, a także
pozwalając uniknąć wywoływanych przez antagonistę GnRH kastracyjnych skutków
ubocznych. Preparat Esmya® został opracowany w stanowiącej w 100% własność Richtera
spółce zależnej PregLem.
Richter – dane dodatkowe
Richter Gedeon Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie jest jednym z największych w Europie
Środkowo- Wschodniej przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego, posiadającym swoją
bezpośrednią reprezentację również na rynkach Europy Zachodniej. W 2012 roku wyceniana
na giełdzie na 2,3 miliarda Euro (3,1 miliarda USD) Spółka osiągnęła przychód
skonsolidowany na poziomie 1,1 miliarda Euro (1,5 miliarda USD). Paleta produktów Spółki
obejmuje wszystkie najważniejsze obszary terapeutyczne: ginekologię, centralny układ
nerwowy, choroby serca i układu krwionośnego, itp. Posiadające największe w Europie

Środkowo- Wschodniej centrum badawczo – rozwojowe przedsiębiorstwo koncentruje swoje
badania w zakresie leków oryginalnych w obszarze chorób centralnego układu nerwowego.
Dzięki swojej szerokiej wiedzy z zakresu chemii sterydów Richter Gedeon Nyrt. jest jednym z
najważniejszych na świecie producentów leków ginekologicznych. Spółka przeznacza znaczne
środki na rozwój produktów biosymilarnych.
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