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Komunikat
Gedeon Richter Plc. oraz Forest Laboratories Inc. ogłaszają wstępne pozytywne wyniki fazy IIb dla
Cariprazine w ramach terapii uzupełniającej w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych.
Budapeszt i Nowy Jork, 21 marca 2014 – Gedeon Richter Plc. oraz Forest Laboratories, Inc. (NYSE:
FRX) ogłosiły dzisiaj wstępne pozytywne wyniki z Fazy IIb badania oceniającego skuteczność i
bezpieczeństwo badanego leku przeciwpsychotycznego Cariprazine w ramach terapii uzupełniającej
dla dorosłych pacjentów z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi (Major Depressive Disorder
(MDD)), u których pojawiły się niewystarczające reakcje na terapię lekami przeciwdepresyjnymi
(antidepressant therapy (ADT)).
W badaniu udział wzięły trzy grupy pacjentów, Cariprazine 1,0 – 2,0 mg/dziennie + ADT oraz
Cariprazine 2,0 – 4,5 mg/dziennie + ADT, oraz placebo + ADT. Grupa, która otrzymała Cariprazine 2,0
– 4,5 mg/dziennie + ADT wykazała statystycznie wyższą poprawę w łącznym wyniku na Skali Depresji
Montgomery-Asberg (MADRS) w porównaniu z grupą placebo po 8 tygodniach.
„Forest jest zaangażowana w reagowanie na terapeutyczne potrzeby osób żyjących z MDD. Cieszymy
się, że pewnego dnia będziemy mogli zaoferować nową możliwość leczenia pacjentom poszukującym
alternatywnego leczenia,” powiedział lekarz Marco Taglietti, Chief Medical Officer oraz EVP z Działu
Opracowania Leków oraz Badań w Forest Laboratories, Inc.
„Pozytywne wyniki fazy IIb badania są obiecujące,” powiedział Dr. Zsolt Szombathelyi, Dyrektor ds.
Badań w Gedeon Richter Plc. „Zamierzamy dalej rozwijać Cariprazine do stosowania w zaburzeniach
ośrodkowego układu nerwowego.”
Na temat fazy IIb badania
8-tygodniowe międzynarodowe, wieloośrodkowe, przeprowadzone z losowym przydziałem do grup,
badanie fazy IIb z podwójnie ślepą próbą, z placebo, z grupą równoległą i elastyczną dawką, pozwoliło
ocenić skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję Cariprazine jako leku uzupełniającego u dorosłych
pacjentów z MDD, u których pojawiła się niewystarczająca reakcja na ADT. Zakwalifikowani pacjenci
spełniali kryteria wynikające z diagnostycznej i statystycznej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSMIV (wersja DSM-IV-TR) dla MDD, uzyskali minimalny wynik 22 na skali MADRS, oraz wykazywali ciągłą
niewystarczającą reakcję na ADT.
Po okresie 7-14 dni badań przesiewowych i okresie eliminacji innych leków z ustroju 819 pacjentów w
wieku 18 – 65 lat zostało losowo przypisanych do jednej z trzech grup (Cariprazine 1,0 – 2,0
mg/dziennie + ADT, Cariprazine 2,0 – 4,5 mg/dziennie + ADT, lub placebo + ADT), po czym nastąpił 1tygodniowy okres dla zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli. Pierwszy punkt końcowy został
zdefiniowany jako zmiana w wyniku

MADRS pomiędzy wartością początkową a wartością zarejestrowaną na koniec ósmego tygodnia.
Statystycznie istotne polepszenie w wyniku MADRS zostało zaobserwowane w przypadku grupy
Cariprazine 2,0 – 4,5 mg/dziennie + ADT w porównaniu z grupą placebo + ADT (Cariprazine 2,0 – 4,5
mg/dziennie + ADT: -2,2, p=0,0114 oraz Cariprazine 1,0 – 2,0 mg/dziennie + ADT: -0,9, p=0,2404)
dzięki analizie MMRM.
W obu grupach, w których podany został Cariprazine oceniano bezpieczeństwo terapii, najbardziej
powszechnymi zdarzeniami niepożądanymi (występowanie >10% i wyższe niż w grupie placebo) były
akatyzja, mdłości, bezsenność, senność i zmęczenie.
O Cariprazine
Badany lek Cariprazine jest aktywnym, przyjmowanym doustnie, silnym, częściowo agonistycznym,
atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, działającym na receptory dopaminowe D3/D2 D3preferring. Posiada niskie powinowactwo w innych miejscach receptorowych, takich jak 5-HT2C,
recxeptory muskarynowe i adrenergiczne. Cariprazine jest chroniony patentem dotyczącym składu,
który bez przedłużenia wygaśnie w roku 2027.
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