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Gedeon Richter i Actavis ogłaszają przyjęcie ponownego wniosku dotyczącego rejestracji nowego
leku Cariprazine przez Agencję ds. Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych
-- Pojawia się szansa na leczenie zarówno schizofrenii, jak i epizodów maniakalnych lub mieszanych
występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I -BUDAPESZT, WĘGRY i DUBLIN, IRLANDIA – Firmy farmaceutyczne Gedeon Richter i Actavis
(notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych [ang. NYSE] pod symbolem ACT)
ogłosiły, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration)
potwierdziła wpłynięcie ponownego wniosku firmy Actavis o rejestrację nowego nietypowego leku
przeciwpsychotycznego Cariprazine. Jest to silny częściowy agonista receptorów dopaminergicznych
D2 i D3, wykazujący większą selektywność wobec receptorów D3. Przewiduje się, że decyzja Agencji
ds. Żywności i Leków o zatwierdzeniu nowego leku zapadnie w drugim kwartale 2015 roku.
– Ponowny wniosek o rejestrację leku Cariprazine zawiera wszelkie niezbędne informacje, które
odpowiedzą na uwagi Agencji ds. Żywności i Leków oraz umożliwią dalszą analizę tej innowacyjnej
metody leczenia – powiedział David Nicholson, pierwszy wiceprezes firmy Actavis, Global Brands
R&D. – Działamy aktywnie na rzecz zdrowia psychicznego i tej obiecującej metody leczenia, by
zaspokoić medyczne potrzeby pacjentów.
– Cieszymy się, że procedura ponownego złożenia wniosku została wdrożona według pierwotnie
przyjętego harmonogramu – dodał dr István Greiner, dyrektor ds. badań w firmie Gedeon Richter. –
W dalszym ciągu udzielamy firmie Actavis wszelkiego wsparcia klinicznego i prawnego, by
wprowadzić lek Cariprazine na rynek.
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przeznaczonym do leczenia schizofrenii, jak również epizodów maniakalnych lub mieszanych
występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I. Bezpieczeństwo stosowania
i skuteczność Cariprazine analizowano w programie badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem
2700 pacjentów. Cariprazine jest ponadto poddawany badaniom pod kątem skuteczności w leczeniu

depresji dwubiegunowej oraz jako lek wspomagający leczenie zaburzeń depresyjnych u osób
dorosłych. Cariprazine jest lekiem chronionym patentem w zakresie formuły chemicznej, który
wygasa w 2027 roku.
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psychicznym, które w Stanach Zjednoczonych występuje u ponad 2 milionów osób. W ogromnym
stopniu obciąża ono pacjentów, ich rodziny i społeczeństwo. Objawy schizofrenii dzieli się na trzy
szerokie kategorie: objawy pozytywne (halucynacje, urojenia, zaburzenia myślowe oraz ruchowe),
objawy negatywne (brak motywacji i wycofanie społeczne) oraz objawy kognitywne (poznawcze;
problemy z aktywnym funkcjonowaniem, koncentracją i pamięcią roboczą).
Choroba afektywna dwubiegunowa typu I
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, które obejmują chorobę dwubiegunową typu I i II, w Stanach
Zjednoczonych dotyczą około 5,7 miliona osób. Choroba afektywna dwubiegunowa typu I, nazywana
także chorobą maniakalno-depresyjną, charakteryzuje się nadzwyczajnymi zmianami nastroju,
energii, poziomu aktywności i umiejętności radzenia sobie z codziennymi zadaniami. Pacjenci
doświadczają gwałtownych zaburzeń nastroju, które przejawiają się albo w epizodach maniakalnych
(nadmierne podniecenie psychoruchowe, nadmierna drażliwość, gonitwa myśli i problemy ze snem),
albo w epizodach depresyjnych (nadmierne obniżenie nastroju, zmęczenie i poczucie braku sensu),
albo też w ich połączeniach..
Actavis
Actavis (notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych [ang. NYSE] pod symbolem
ACT) z siedzibą w Dublinie w Irlandii to wyjątkowo wyspecjalizowana firma farmaceutyczna
skoncentrowana na wytwarzaniu, produkcji i komercjalizacji wysokiej jakości leków generycznych
oraz innowacyjnych markowych produktów farmaceutycznych dla pacjentów na całym świecie.
Actavis oferuje szerokie spektrum markowych i generycznych produktów farmaceutycznych oraz
opracowuje innowacyjne leki przeznaczone do stosowania w leczeniu pacjentów cierpiących przede
wszystkim na choroby ośrodkowego układu nerwowego, w gastroenterologii, w leczeniu chorób
kobiecych, schorzeniach urologicznych, chorobach sercowo-naczyniowych, układu oddechowego, jak
również leki przeciwzakaźne. Firma ta jest liderem na rynku pod względem badań i rozwoju

posiadającym jeden z najlepiej rozwiniętych w przemyśle farmaceutycznym programów rozwoju
własnej marki oraz liderem w składaniu wniosków o rejestrację leków generycznych. Actavis
prowadzi działalność w ponad 60 krajach i posiada ponad 30 placówek produkujących i
dystrybuujących produkty farmaceutyczne na całym świecie. Więcej informacji na stronie
internetowej firmy Actavis: www.actavis.com.
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