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Gedeon Richter informuje o pozytywnym wyniku badań fazy IIIb nad zastosowaniem leku
Cariprazine w terapii pacjentów z przewagą negatywnych objawów schizofrenii.

Budapeszt, 22 stycznia 2015 r. – Gedeon Richter poinformował o pozytywnych wynikach badań fazy
IIIb dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku Cariprazine – nowego atypowego leku
przeciwpsychotycznego przeznaczonego do leczenia dorosłych pacjentów ze schizofrenią z trwałą
przewagą objawów negatywnych.
W grupie leczonej lekiem Cariprazine wykazano statystycznie istotną poprawę w zakresie głównych
kryteriów oceny na skali objawów pozytywnych i negatywnych (ang. Positive and Negative
Syndromes Scale Factor Score for Negative Symptoms, PANSS-NFS) w porównaniu z lekiem
Risperidon. W grupie otrzymującej lek Cariprazine wykazano również statystycznie istotną poprawę
w zakresie kryteriów drugorzędowych, mierzonych za pomocą skali funkcjonowania indywidualnego i
społecznego (ang. Personal and Social Performance Scale, PSP) w porównaniu z lekiem Risperidon.
Pacjenci dobrze tolerowali leczenie. Uzyskane wyniki zostaną poddane dalszej analizie w najbliższych
tygodniach.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozytywnych wyników badań III fazy. Wcześniej dowiedziono
skuteczności leku Cariprazine w leczeniu pacjentów ze schizofrenią i ostrą chorobą afektywną
dwubiegunową typu I. Teraz wstępne wnioski wyraźnie pokazują, że lek Cariprazine ma również
szansę stać się nową, obiecującą opcją terapeutyczną odpowiadającą na potrzeby pacjentów
cierpiących na schizofrenię z przewagą objawów negatywnych – podkreślił dr István Greiner, dyrektor
ds. badań w firmie Gedeon Richter.
– To pierwsze badanie, które wykazało skuteczność kliniczną leku Cariprazine w terapii pacjentów
pozbawionych dotąd efektywnych opcji leczenia. Wstępne wyniki wskazują, że lek ten może znaleźć
zastosowanie w terapii, która korzystnie wpłynie na jakość życia pacjentów oraz ich bliskich – dodał
dr György Németh, dyrektor medyczny w firmie Gedeon Richter.
Badanie fazy IIIb
W trwającym 26 tygodni międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie
zaślepionym badaniu klinicznym fazy IIIb kontrolowanym lekiem Risperidon, z grupami równoległymi
i zastosowaniem stałych/zmiennych dawek, analizowano skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję
leku Cariprazine w monoterapii u dorosłych pacjentów cierpiących na schizofrenię z trwałą przewagą
objawów negatywnych.

Pacjentów diagnozowano w kierunku schizofrenii w oparciu o kryteria pochodzące z Diagnostycznego
i statystycznego podręcznika chorób umysłowych, wyd. IV poprawione (ang. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR). Warunkiem wstępnym było
uzyskanie co najmniej 24 punktów na skali PANSS-NFS, maksymalnie 19 punktów na skali PANSS dla
objawów pozytywnych (PANSS-PFS) oraz nie więcej niż 6 punktów na skali depresji w schizofrenii
Calgary (ang. Calgary Depression Scale for Schizophrenia, CDSS).
Po zakończeniu trwającego 4 tygodnie wstępnego badania prospektywnego, 461 pacjentów w wieku
od 18 do 65 lat przyporządkowano w sposób losowy do grupy leczonej lekiem Cariprazine (N = 230)
lub lekiem Risperidon (N = 231).
Lek podawano raz dziennie przez 26 tygodni, po tym okresie nastąpił 2-tygodniowy okres obserwacji
bezpieczeństwa leku. Dawki docelowe dla leków Cariprazine i Risperidon wynosiły odpowiednio 4,5
mg dziennie oraz 4,0 mg dziennie. Trwający 26 tygodni okres leczenia zakończyło łącznie 77,4%
pacjentów w każdej z grup biorących udział w badaniu. Pierwszorzędowy punkt końcowy
zdefiniowano jako zmianę wartości wyjściowej PANSS-NFS w 26. tygodniu, ocenianą za pomocą
modelu efektów mieszanych dla wielokrotnych pomiarów (ang. mixed-effects model for repeated
measures, MMRM). W 26. tygodniu w grupie otrzymującej lek Cariprazine wykazano statystycznie
istotną poprawę mierzoną PANSS-NFS w porównaniu z lekiem Risperidon (–1,47; p = 0,002).
Głównym drugorzędowym punktem końcowym badania była zmiana wartości PSP w 26. tygodniu w
porównaniu z wartością początkową, oceniana za pomocą MMRM. Również i w tym przypadku w
grupie otrzymującej lek Cariprazine w dawce 4,5 mg dziennie wykazano statystycznie istotną
poprawę w zakresie wartości PSP w porównaniu z lekiem Risperidon (4,61; p < 0,001).
Nie wystąpiły działania niepożądane, które dotyczyłyby co najmniej 10% pacjentów. Najczęściej
występującymi działaniami niepożądanymi we wszystkich grupach badania (częstość występowania
≥5%) były: bezsenność, bóle głowy, akatyzja, nasilenie objawów schizofrenii, lęki i senność.
Cariprazine
Cariprazine, badany produkt leczniczy, jest nietypowym lekiem przeciwpsychotycznym
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.
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
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).
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