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Komunikat prasowy
Komisja Europejska zatwierdza produkt Esmya® 5 mg do okresowego stosowania w długotrwałym
leczeniu mięśniaków macicy
Budapeszt – 28 maja 2015 – Gedeon Richter Plc. (“Richter”) informuje, że Komisja Europejska (KE)
wydała zgodę na okresowe stosowanie produktu Esmya® 5mg w długotrwałym leczeniu mięśniaków
macicy. Decyzja ta zostaje podjęta w związku z pozytywną opinią Komitetu ds. Produktów
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 23 kwietnia
2015 r. i obowiązuje we wszystkich Krajach Członkowskich w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Pierwsze dopuszczenie do obrotu leku Esmya® zostało udzielone w zakresie przedoperacyjnej terapii
umiarkowanych do ostrych objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym.
Obecne poszerzenie wskazań o terapię okresową daje kobietom możliwość skorzystania z
długotrwałego leczenia mięśniaków macicy i ewentualnego uniknięcia operacji.
Zgodę wydano w oparciu o ocenę dwóch długoterminowych badań Fazy III, przedłużenia badania
PEARL III i badania EARL IV, obejmujących odpowiednio 132 i 451 pacjentów. Oba badania miały za
zadanie ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania octanu ulipristalu jako długotrwałej terapii
mięśniaków macicy:
• Badanie PEARL III i jego kontynuacja oceniało skuteczność i bezpieczeństwo octanu ulipristalu 10
mg w ciągu łącznie 4-okresowych 3-miesięcznych cyklów leczenia.1
• Badanie PEARL IV oceniało skuteczność i bezpieczeństwo octanu ulipristalu 5 i 10 mg w ciągu
łącznie 4 okresowych 3-miesięcznych cyklów leczenia.2
Oba badania potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo okresowego stosowania octanu ulipristalu.
Skuteczność była związana z ograniczeniem krwawienia, wielkości mięśniaka oraz natężenia bólu, a
ostatecznie z poprawą jakości życia kobiet u których wystąpiły objawowe mięśniaki macicy.
Wyniki badania PEARL IV potwierdziły, że u 70% pacjentek przyjmujących dawkę 5 mg po czwartym
cyklu terapii wystąpił brak menstruacji. Ponadto zmniejszenie wielkości mięśniaka w stosunku do
wartości wyjściowej wyniosło średnio 71,8%, a objętość macicy zmniejszyła się istotnie w trakcie
badania. Dodatkowe zastosowanie octanu ulipristalu pozwoliło na poprawę jakości życia i ograniczyło
natężenie bólu w stosunku do wartości wyjściowych – nawet w czasie przerw w terapii. Wyniki te
potwierdziły opublikowane już dane z badań PEARL III i PEARL IV Part 1.
– Jesteśmy zadowoleni z tego kolejnego istotnego kroku naprzód dla produktu Esmya®, ponieważ
oznacza to większy wybór dla lekarzy i pacjentek potrzebujących wysoce skutecznej i wygodnej

terapii farmakologicznej dla kobiet cierpiących na mięśniaki macicy – podkreślił Erik Bogsch, Dyrektor
Zarządzający Gedeon Richter Plc. – Zależy nam na tym, by tworzyć produkty lecznicze dla kobiet
poprawiające jakość ich życia we wszystkich grupach wiekowych.
– Badania PEARL III i IV potwierdziły korzyści z powtarzanego okresowego stosowania produktu
Esmya® w długotrwałym leczeniu mięśniaków macicy. Możemy obecnie zaoferować terapię
medyczną wielu kobietom cierpiącym na to schorzenie, która potencjalnie pozwoli im uniknąć
operacji – uzupełnia dr Dace Matule, badacz w badaniach PEARL III w PEARL IV.
Pełna informacja o produkcie leczniczym Esmya® 5 mg (zawierająca poprawioną charakterystykę
produktu leczniczego) jest publicznie dostępna zarówno w rejestrze Komisji Europejskiej, jak i w
Rejestrze Krajowego Instytutu Farmacji i Żywienia na Węgrzech, a także na ich stronach
internetowych: www.ema.europa.eu i www.ogyei.gov.hu.
O mięśniakach macicy
Mięśniaki macicy są najbardziej rozpowszechnionymi łagodnymi guzami litymi kobiecych dróg
rodnych, dotyczącymi 20-40% kobiet w wieku rozrodczym. Schorzenie charakteryzuje się
nadmiernym krwawieniem z macicy, anemią, bólem, częstym oddawaniem moczu lub jego
nietrzymaniem, a także niepłodnością. Mięśniaki macicy zwykle leczy się chirurgicznie. Objawowe
mięśniaki macicy są głównym wskazaniem do usunięcia macicy. Ocenia się, że corocznie w Unii
Europejskiej wykonuje się około 300.000 operacyjnych zabiegów na mięśniakach macicy, w tym
około 230.000 zabiegów usunięcia macicy. Dostępne terapie ograniczone były do krótkotrwałego
przedoperacyjnego stosowania; obejmowały stosowanie octan ulipristalu (Esmya) lub agonisty
hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH). Interwencja chirurgiczna nie musi być odpowiednią
opcją dla wszystkich pacjentek, np. ze względów medycznych lub osobistych bądź w przypadkach,
gdy kobieta woli poczekać na złagodzenie objawów mięśniaków macicy w okresie menopauzy.
Istnieje więc potrzeba medyczna dla długotrwałej terapii mięśniaków.
O produkcie leczniczym Esmya®
Tabletka Esmya® 5mg zawierająca octan ulipristalu jest pierwszym w swojej klasie doustnym
selektywnym modulatorem receptora progesteronu charakteryzującym się specyficznym tkankowo,
mieszanym efektem antagonisty/agonisty progesteronu. Zwrotnie blokuje receptory progesteronu w
tkance docelowej. Zgodnie z wynikami publikowanymi wcześniej w New England Journal of
Medicine3,4,5 krótkotrwała terapia z użyciem leku Esmya® 5mg wykazała skuteczność w zakresie
ograniczania krwawienia z macicy, leczenie anemii i redukcji objętości mięśniaka. Terapia ta poprawia
jakość życia i nie charakteryzuje się takimi efektami kastracji farmakologicznej, jak terapia agonistą
GnRH. Niedawno publikowane dane1,2 potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo powtarzanego
okresowego stosowania Esmya® 5mg w długotrwałym leczeniu mięśniaków macicy, pozwalającym
kobietom uniknąć interwencji chirurgicznej.

Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie jest jedną największych firm
farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, o coraz większej bezpośredniej obecności w
Europie Zachodniej. W 2014 r. skonsolidowana sprzedaż Richtera wyniosła około 1,1 mld EUR (1,5
mld USD), zaś jej wartość rynkowa sięgnęła 2,1 mld EUR (2,5 mld USD). Wachlarz produktów firmy
Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary terapeutyczne, m.in. ginekologię,
ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum
badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad
lekami oryginalnymi na chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego
powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów Richter odgrywa na świecie
znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Jest również firmą aktywnie angażującą się w rozwój
produktów biopodobnych.
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