Budapeszt/Warszawa, 14.11.2016 r.
Gedeon Richter otrzymał pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych
u Ludzi w sprawie dopuszczenia do obrotu biopodobnego teriparatydu
Budapeszt, 14 listopada 2016 r. – Spółka Gedeon Richter Plc. (dalej „Richter”) poinformowała dziś
o otrzymaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP)
Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), zalecającej dopuszczenie do obrotu produktu biopodobnego
teriparatydu pod nazwą Terrosa. Po dopuszczeniu do obrotu produkt Terrosa może być stosowany
we wskazaniach analogicznych do produktu referencyjnego Forsteo firmy Elli Lilly, tj. w leczeniu
osteoporozy u mężczyzn i kobiet w wieku pomenopauzalnym, u których występuje wysokie ryzyko
złamań.
Produkt biopodobny teriparatyd został opracowany przez firmę Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG.
Na podstawie odpowiednich umów licencyjnych teriparatyd zostanie wprowadzony na rynek pod
markami Richter i STADA w Europie po wygaśnięciu patentów na produkt oryginalny.
Pozytywna opinia CHMP została wydana na podstawie danych pochodzących ze zrealizowanych
w ramach prac rozwojowych nad biopodobnym teriparatydem badań analitycznych, przedklinicznych
oraz klinicznych, które wykazały biopodobieństwo do preparatu Forsteo (teriparatyd) firmy Elli Lilly.
– Pozytywna opinia CHMP dla naszego pierwszego biopodobnego teriparatydu stanowi ważny
kamień milowy dla naszej działalności. Spółka Richter opracowuje te ważne leki, czerpiąc ze swoich
doświadczeń w dziedzinie opracowywania i wytwarzania produktów biologicznych. Produkty
biopodobne poszerzą zakres wyboru i dostępność dla pacjentów w Unii Europejskiej, zapewniając
zarazem istotne oszczędności kosztów systemom opieki zdrowotnej – podkreślił Erik Bogsch, dyrektor
zarządzający Gedeon Richter Plc.
Leki biopodobne
Lek biopodobny to lek biologiczny 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.
Teriparatyd
Teriparatyd jest substancją identyczną z biologicznie czynnym fragmentem ludzkiego parathormonu.
Zastępuje naturalny hormon i pobudza wzrost kości. Teriparatyd stosuje się w leczeniu osteoporozy
jako lek zmniejszający ryzyko złamań u niehomogenicznej grupy pacjentów. Osteoporoza częściej
występuje u kobiet po menopauzie, może też występować u obu płci jako działanie niepożądane
terapii glukokortykoidami.

Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG
Richter-Helm-BioTec GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu opracowuje leki biopodobne
przeznaczone na rynki całego świata. Richter-Helm-BioTec GmbH & Co. KG jest biotechnologiczną
spółką joint venture Gedeon Richter Plc., wiodącej firmy farmaceutycznej w Europie Wschodniej,
z siedzibą w Budapeszcie i oddziałami w ponad 100 krajach, oraz działającej w Hamburgu HELM AG,
jednej z największych niezależnych spółek handlowych w branży chemicznej i farmaceutycznej
na świecie, obecnej w ponad 30 krajach.
Richter
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 2015 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż
na poziomie 1,2 mld euro (1,3 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,3 mld euro
(3,6 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 w dziedzinie chorób 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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