Komunikat prasowy- Październik 2015 r.
Kompletne wyniki badania PEARL IV przedstawione na kongresie Europejskiego Towarzystwa
Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) potwierdzają skuteczność octanu uliprystalu w dawce 5 mg
w długookresowej terapii mięśniaków macicy

Budapeszt, Węgry – 9 października 2015 r. – Podczas kongresu ESGE spółka Gedeon Richter ogłosiła
wyniki badania PEARL IV. Celem randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania III fazy z
grupami równoległymi PEARL IV była analiza skuteczności i bezpieczeństwa powtarzanej
trzymiesięcznej terapii z wykorzystaniem octanu uliprystalu (UPA) podawanego w dziennej dawce
5 mg lub 10 mg1 w celu długookresowego objawowego leczenia mięśniaków macicy powodujących
obfite krwawienia1. Badanie, które obejmowało 4 cykle leczenia z udziałem pacjentek z 46 ośrodków
w 11 krajach Europy, przyniosło następujące rezultaty:

U co najmniej 93%2 kobiet uzyskano zahamowanie krwawienia na zakończenie każdego z
cyklów leczenia, przy czym u co najmniej 76%3 po zakończeniu każdego z cykli terapii
wystąpił brak miesiączki.

Po zakończeniu czwartego cyklu leczenia mediana objętości mięśniaków była mniejsza o
67%4.

U odpowiednio 65,5%, 73,5%, 74,7% oraz 78,1% pacjentek po każdym z następujących po
sobie czterech cykli leczenia UPA w dawce 5 mg nastąpiło klinicznie istotne zmniejszenie
trzech największych mięśniaków (o co najmniej 25%)5.

U 73,5% kobiet po 4 powtórzeniach cyklu terapii odnotowano brak miesiączki oraz
towarzyszące mu istotne zmniejszenie mięśniaków (≥25%).

Zastosowanie octanu uliprystalu doprowadziło do poprawy ogólnej jakości życia (QoL) oraz
złagodzenia bólu, utrzymujących się w trakcie przerw pomiędzy cyklami.

Profil bezpieczeństwa UPA w badaniu okazał się zgodny z uprzednio zgłaszanym. Znacząca
większość działań niepożądanych (97,6%) w obydwu grupach należała do łagodnych lub
umiarkowanych6.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca i bóle głowy (dla
dawek 5 i 10 mg łącznie: bóle głowy ≤4,4% w każdym cyklu leczenia; uderzenia gorąca
≤5,8% w każdym cyklu leczenia)g.
– Badanie PEARL IV wykazało, że octan uliprystalu w dawce 5 mg stanowi skuteczną i dobrze
tolerowaną terapię kontrolującą mięśniaki macicy – podkreślił Erik Bogsch, Dyrektor Zarządzający
Gedeon Richter. – Koncern Gedeon Richter zaangażowany jest w działania w obszarze chorób
kobiecych oraz opracowuje produkty sprzyjające podnoszeniu jakości życia kobiet i ochronie ich
płodności.

1

Uwaga: dawka 10 mg nie została zarejestrowana.
Dane dla populacji zgodnej z protokołem 4 (PP4), w ramach którego w 4. cyklu leczenia pacjenci przyjmowali lek przez okres co najmniej 56 dni.
Dane dla populacji PP4.
4
Dane dla populacji PP4.
5
Dane dla populacji PP4, w oparciu o dane odnotowane po każdym cyklu leczenia (plus 1 krwawienie).
6
Dane dla całkowitej populacji badania PEARL IV.
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– Mięśniaki macicy mogą niestety mieć znaczny wpływ na fizyczne i emocjonalne aspekty życia kobiet.
Co gorsza, w przeszłości kobiety miały do dyspozycji jedynie ograniczoną paletę opcji
terapeutycznych. Z radością zapoznaję się z wynikami wszystkich badań PEARL, a w szczególności
PEARL IV, które wykazały, że octan uliprystalu w dawce 5 mg jest dobrze tolerowanym i skutecznym
lekiem w długookresowej terapii mięśniaków macicy – zaakcentował prof. Jacques Donnez, badacz
główny w badaniach PEARL I oraz II, a także główny autor artykułów opublikowanych w NEJM.
– W przeszłości kobiety, u których diagnozowano mięśniaki macicy, często czuły dezorientację z
powodu niewielkiej dostępności możliwości leczenia, w szczególności w obliczu tak radykalnych
propozycji jak usunięcie macicy – powiedziała Deborah Lancastle, psycholog zdrowia z brytyjskiego
Uniwersytetu Walijskiego. – Zapewnienie kobietom szerszej gamy możliwości leczenia, w tym
długookresowej terapii niewymagającej interwencji chirurgicznych, będzie dla nich stanowić
olbrzymią korzyść.
Pierwszej zgody na wprowadzenie do obrotu UPA w dawce 5 mg udzielono w 2012 roku – ze
wskazaniem do leczenia umiarkowanych i ciężkich objawów spowodowanych obecnością mięśniaków
macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym. Nowe wskazanie, dopuszczające przerywane leczenie
umiarkowanych i ciężkich mięśniaków macicy za pomocą UPA w dawce 5 mg, zaakceptowano w maju
2015 roku7 – w efekcie wiele kobiet zyskało nową, cenną szansę uniknięcia potencjalnej interwencji
chirurgicznej.
Badanie PEARL IV wykazało skuteczność i bezpieczeństwo powtarzanej przerywanej terapii z
zastosowaniem UPA, natomiast wyniki końcowe potwierdzają wcześniej opublikowane rezultaty
poprzednich badań III fazy (PEARL III i jego rozszerzenia3, jak również części 1 badania PEARL IV4).
Pełna informacja o produkcje UPA w dawce 5 mg tabletki zawierająca uaktualnioną Charakterystykę
Produktu Leczniczego jest publicznie dostępna zarówno w rejestrze Komisji Europejskiej
i Europejskiej Agencji ds. Leków pod adresem www.ema.europa.eu, jak i węgierskiego Narodowego
Instytutu Leków i Żywienia (strona www.ogyei.gov.hu).

Mięśniaki macicy
Mięśniaki macicy są najczęściej występującymi łagodnymi guzami litymi kobiecych narządów
płciowych, pojawiającymi się u 20–40% kobiet w wieku rozrodczym2. Najczęstszymi objawami
choroby są obfite krwawienie z dróg rodnych, niedokrwistość, ból, częste oddawanie moczu lub
nietrzymanie moczu oraz niepłodność. Mięśniaki macicy powszechnie leczy się metodami
chirurgicznymi. Objawy wywołane przez mięśniaki macicy są główną przyczyną histerektomii. Szacuje
się, że w Unii Europejskiej co rok przeprowadzanych jest około 300 000 zabiegów chirurgicznych
związanych z mięśniakami macicy, a około 230 000 z nich polega na usunięciu całej macicy. Dostępne
opcje leczenia ograniczały się do doraźnego stosowania środków poprzedzającego zabieg chirurgiczny
– octanu uliprystalu (Esmya) lub agonistów hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH). Dla
niektórych pacjentek zabieg chirurgiczny może się okazać nieodpowiednią opcją, np. z powodów
medycznych bądź osobistych, a także wówczas, gdy kobieta decyduje się zaczekać na złagodzenie
objawów ze strony mięśniaków macicy spowodowane menopauzą. Dlatego też pojawiło się
zapotrzebowanie na lek umożliwiający długookresową farmakoterapię mięśniaków macicy.
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Tabletki Esmya 5 mg – wskazanie: przedoperacyjne i przerywane leczenie umiarkowanych i ciężkich mięśniaków macicy u kobiet w wieku rozrodczym.

Produkt Esmya® (octan uliprystalu)
Esmya® (tabletki 5 mg) zawiera octan uliprystalu; jest doustnym selektywnym modulatorem
receptora progesteronowego, charakteryzującym się specyficznym tkankowo antagonistycznoagonistycznym działaniem w odniesieniu do progesteronu. W sposób odwracalny blokuje receptory
progesteronu w tkankach docelowych. Zgodnie z poprzednimi publikacjami w czasopiśmie New
England Journal of Medicine5–7 krótkookresowe leczenie z wykorzystaniem produktu Esmya® w dawce
5 mg skutecznie hamuje krwawienie z dróg rodnych, zmniejsza niedokrwistość i powoduje
zmniejszenie rozmiarów mięśniaków. Niedawno opublikowane wyniki3, 4 potwierdziły skuteczność i
bezpieczeństwo okresowo powtarzanych terapii z zastosowaniem leku Esmya® w dawce 5 mg w
długookresowym leczeniu mięśniaków macicy. Na tej podstawie w maju 2015 roku Komisja
Europejska wyraziła zgodę na wykorzystanie produktu w terapii przerywanej.

Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jednym z największych
koncernów farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającym swoją
działalność na rynkach Europy Zachodniej. W 2014 roku koncern Richter osiągnął skonsolidowaną
sprzedaż na poziomie 1,1 mld euro (1,5 mld dol.), a jego wartość giełdową wyceniano na 2,1 mld
euro (2,5 mld dol.). Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze
obszary terapeutyczne, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowonaczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej,
Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi do leczenia chorób ośrodkowego układu
nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii
steroidów, koncern Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Koncern
Richter angażuje się też aktywnie w rozwój produktów biopodobnych.
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