Budapeszt/Warszawa, grudzień 2015r.

Agencja EMA rozpoczęła ocenę wniosku firmy Richter
o wprowadzenie na rynek leku biopodobnego, Pegfilgrastim
Budapeszt, 8 grudnia 2015 r. – Firma Gedeon Richter Plc. („Richter”) ogłosiła dziś, że Europejska
Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) zatwierdziła wniosek rejestracyjny firmy Richter
dla proponowanego przez nią leku biopodobnego do leku Neulasta (Pegfilgrastim) firmy Amgen.

Lek biopodobny Pegfilgrastim został opracowany przez firmę Richter. Zgodnie z umową o licencji i
dystrybucji podpisaną w tym roku przez firmę Richter i STADA oczekuje się, że lek biopodobny
Pegfilgrastim zostanie wprowadzony pod marką Richter i STADA na terenie Europy (z wyjątkiem
Rosji) po wygaśnięciu ochrony patentowej leku oryginalnego.

Richter czeka na zatwierdzenie leku dla tych samych wskazań jak w przypadku leku referencyjnego.
Pegfilgrastim jest lekiem dostępnym na receptę, stosowanym w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń w
związku z niską liczbą białych krwinek u pacjentów z chorobą nowotworową będących w trakcie
otrzymujących chemioterapii.

O lekach biopodobnych
Lek biopodobny to lek biologiczny, zawierający przede wszystkim białko jako substancję czynną,
wytworzony w celu uzyskania znacznego podobieństwa do już zatwierdzonego leku biologicznego
(„leku referencyjnego”). Leki biopodobne nie różnią się istotnie od leku referencyjnego pod
względem jakości, bezpieczeństwa czy skuteczności.

O Pegfilgrastim
Pegfilgrastim, pegylowany rekombinowany ludzki czynnik stymulujący kolonie granulocytów,
stosowany jest u pacjentów z nowotworami w celu zmniejszenia pewnych działań niepożądanych
leczenia. Chemioterapia, która jest cytotoksyczna, zabija również białe krwinki, co może prowadzić do
neutropenii i zakażeń. Pegfilgrastim stosuje się w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i
zmniejszenia występowania neutropenii z gorączką.
Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) jest jedną z największych

firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność
na rynkach Europy Zachodniej. W 2014 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na
poziomie 1,1 mld euro (1,5 mld dol.), a jej 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 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. Richter jest również firmą aktywnie
angażującą się w rozwój produktów biopodobnych.
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