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Komunikat prasowy
Richter i Allergan: FDA przedłuża okres przeglądu danych dla leku Cariprazine do września 2015 r.
BUDAPESZT, Węgry; DUBLIN, Irlandia – 16 czerwca 2015 r. – Gedeon Richter Plc oraz Allergan Plc
(NYSE: AGN) ogłosiły dziś, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) poinformowała obie
spółki o konieczności przedłużenia o trzy miesiące okresu przeglądu ponownego zgłoszenia nowego
zastosowania dla leku Cariprazine. Ocena dotyczy zastosowań w leczeniu schizofrenii oraz ostrych
epizodów maniakalnych lub mieszanych występujących w zaburzeniach afektywnych
dwubiegunowych typu I u osób dorosłych.
FDA oceniła, że niedawno przedstawiona odpowiedź na jej zapytanie dotyczące nowego
zastosowania leku Cariprazine stanowi „znaczącą korektę”, wymagającą przedłużenia okresu
przeglądu o trzy miesiące.
– Stale współpracujemy z FDA w zakresie przeglądu nowego zastosowania dla leku Cariprazine. Spółki
Allergan i Richter traktują niezaspokojone potrzeby pacjentów cierpiących na zaburzenia afektywne
dwubiegunowe typu I z ogromną troską. Podtrzymujemy swoje zaangażowanie w dalsze badania tej
ścieżki leczenia, ogromnie istotnej tak dla pacjentów, jak i dla lekarzy – podkreślił David Nicholson,
wiceprezes wykonawczy ds. globalnych badań i rozwoju spółki Allergan.
Lek Cariprazine
Cariprazine to badany atypowy lek przeciwpsychotyczny przeznaczony do leczenia pacjentów
cierpiących na schizofrenię oraz częste ostre epizody maniakalne lub mieszane występujące w
zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych typu I.
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Cariprazine analizowano w ramach programu badań
klinicznych przeprowadzonych z udziałem ponad 2700 pacjentów. Bada się również zastosowanie
leku w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz współistniejących zaburzeń depresyjnych
u osób dorosłych. Lek Cariprazine został opracowany przez spółkę Gedeon Richter, która uczestniczy
w pracach nad jego dalszym rozwojem. Na mocy licencji został udostępniony spółce Allergan, dawniej
Actavis, działającej w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.
Nowe zastosowanie dla leku Cariprazine zgłoszono pod koniec 2012 r. Pełną odpowiedź FDA
wystosowała w listopadzie 2013 r., informacje dotyczące ponownego zgłoszenia przekazano w
grudniu 2014 r.
Allergan
Spółka Allergan Plc (NYSE: AGN) z siedzibą w Dublinie w Irlandii to wyjątkowa globalna firma
farmaceutyczna i lider nowego modelu w branży – Growth Pharma. Allergan skupia się na rozwoju,

wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych leków, uznanych produktów generycznych,
biopodobnych oraz wydawanych bez recepty, przeznaczonych dla pacjentów na całym świecie.
Allergan dysponuje portfolio rynkowym najlepszych w swojej klasie produktów umożliwiających
skuteczne leczenie w obszarach chorób ośrodkowego układu nerwowego, okulistyki, medycyny
estetycznej, gastroenterologii, w leczeniu chorób kobiecych, urologii, chorób układu krążenia oraz
leków przeciwzakaźnych. Jest trzecim co do wielkości producentem leków generycznych, zapewniając
pacjentom z całego świata lepszy dostęp do niedrogich leków wysokiej jakości.
Allergan zajmuje czołowe miejsce w branży farmaceutycznej w zakresie badań i rozwoju, posiadając
najszersze portfolio leków w opracowaniu. Przewodzi również pod względem liczby zgłoszeń
produktów generycznych w skali globalnej.
Działająca w blisko 100 krajach spółka Allergan z zaangażowaniem współpracuje z lekarzami,
przedstawicielami branży opieki zdrowotnej i pacjentami w celu zapewnianie innowacyjnych i
skutecznych metod terapii pomagającym ludziom na całym świecie wieść dłuższe i zdrowsze życie.
Więcej informacji na stronie internetowej spółki Allergan pod adresem www.allergan.com.
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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