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Gedeon Richter i Actavis informują o pozytywnych wynikach badań III fazy dotyczących
zastosowania Cariprazine w zapobieganiu nawrotom choroby u pacjentów ze schizofrenią.

BUDAPESZT, WĘGRY i DUBLIN, IRLANDIA – 20 stycznia 2015 r. – Firmy farmaceutyczne
Gedeon Richter i Actavis* poinformowały o pozytywnych wynikach badań III fazy, dotyczących oceny
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Cariprazine w zapobieganiu nawrotom choroby u
pacjentów ze schizofrenią.
Stu jeden (101) pacjentów zostało przydzielonych losowo do grupy otrzymującej lek
Cariprazine w dawce od 3 do 9 mg dziennie, natomiast dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) pacjentów
do grupy otrzymującej placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas do
pierwszego nawrotu choroby w fazie podwójnego zaślepienia badania. W grupie otrzymującej lek
Cariprazine doszło do 25 nawrotów (24,8%), natomiast w grupie otrzymującej placebo wystąpiło 47
nawrotów choroby (47,5%). Leczenie lekiem Cariprazine wiązało się z obniżeniem ryzyka nawrotu
choroby o 55% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,45, 95% CI [0,28, 0,73], p = 0,001).
– Jesteśmy usatysfakcjonowani długotrwałą skutecznością działania wykazaną w badaniu.
Cariprazine ma potencjał, aby stać się lekiem stosowanym w terapii schizofrenii, który ograniczy
ryzyko nawrotu tej ciężkiej choroby – powiedział David Nicholson, wiceprezes firmy Actavis, Global
Brands R&D.
– Korzyści wykazane w badaniu są obiecujące. Można je uznać za kolejny kamień milowy na
drodze do upowszechnienia tej metody leczenia wśród pacjentów cierpiących na schizofrenię – dodał
dr István Greiner, dyrektor ds. badań w firmie Gedeon Richter.
Badanie III fazy
W trwającym 97 tygodni międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym,
podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo uczestniczyli dorośli pacjenci
cierpiący na schizofrenię. W badaniu uwzględniono 20-tygodniową fazę otwartą, w trakcie której

pacjentom ze schizofrenią podawano lek Cariprazine w dawkach 3, 6 lub 9 mg dziennie. Pacjenci, u
których wystąpiła odpowiedź na leczenie i którzy w okresie otwartym spełnili kryteria stabilności,
zostali następnie przydzieleni losowo do odpowiednich grup. Była to grupa, w której kontynuowano
leczenie wcześniej otrzymywaną dawką leku (3, 6 lub 9 mg dziennie) lub grupa otrzymująca placebo
na okres nie dłuższy niż 72 tygodnie lub do pierwszego nawrotu choroby. Pierwszorzędowym
punktem końcowym badania był czas do wystąpienia pierwszego objawu nawrotu choroby w fazie
podwójnego zaślepienia.
W fazie podwójnego zaślepienia nie wystąpiły działania niepożądane związane z lekiem
Cariprazine, które dotyczyłyby co najmniej 10% pacjentów. Najczęściej występującymi działaniami
niepożądanymi w grupie leczonej lekiem Cariprazine (częstość występowania ≥5% w porównaniu z
placebo) było zapalenie nosa i gardła, drżenie, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, ból pleców oraz
zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej we krwi.
Cariprazine
Cariprazine, badany produkt leczniczy, jest silnym częściowym agonistą receptorów
dopaminergicznych D2 i D3, wykazującym większą selektywność wobec receptorów D3. Jest to
produkt przeznaczony do leczenia schizofrenii, jak również epizodów maniakalnych lub mieszanych
występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u osób dorosłych.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku Cariprazine analizowano w programie badań
klinicznych przeprowadzonych z udziałem 2700 pacjentów. Lek 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.
Schizofrenia
Schizofrenia jest przewlekłym, uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie zaburzeniem
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
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).

Actavis*
Actavis (notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych [ang. NYSE] pod
symbolem ACT) z siedzibą w Dublinie w Irlandii to wyspecjalizowana firma farmaceutyczna
skoncentrowana na wytwarzaniu, produkcji i komercjalizacji wysokiej jakości leków generycznych i
innowacyjnych markowych produktów farmaceutycznych. Produkty te, w przystępnych cenach, są
dostępne dla pacjentów na całym świecie. Actavis oferuje szerokie spektrum markowych i
generycznych produktów farmaceutycznych oraz opracowuje innowacyjne leki. Pośród nich znajdują
się produkty 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 i leki
przeciwzakaźne. Firma Actavis 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.

Szczegółowych informacji udziela,
Aneta Grzegorzewska

The Head of the Corporate Communication
Prokurent
Gedeon Richter Polska
E-mail: a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl;

