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Richter i Forest Laboratories otrzymują odpowiedź na kariprazynę

Budapeszt i Nowy Jork – 21 listopada 2013- Gedeon Richter Plc. oraz Forest Laboratories Inc. (NYSE:
FRX) ogłosiły, że amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration (FDA))
wydała list z pełną odpowiedzią dotyczącą „Wniosku” o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
Nowego Leku (New Drug Application (NDA)) dla kariprazyny, leku o nietypowym mechanizmie
działania antypsychotycznego do leczenia schizofrenii i do intensywnego leczenia epizodów
maniakalnych i mieszanych związanych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I u
dorosłych.
W swojej pełnej odpowiedzi FDA potwierdziła, że kariprazyna wykazała wyraźną skuteczność w
leczeniu

schizofrenii

i

stanów

pobudzenia

maniakalnego

związanych

z

zaburzeniami

dwubiegunowymi. Jednakże, Agencja dodała, że potrzebne jest więcej informacji, w tym dodatkowe
dane z prób klinicznych. “Biorąc pod uwagę złożoną farmakokinetykę i metabolizm kariprazyny,
wierzymy, że prośba ta została złożona w celu lepszego zdefiniowania optymalnego dozowania dla
utrzymania wykazanej skuteczności, przy jednoczesnej minimalizacji potencjału pojawienia się
efektów niepożądanych, powszechnie związanych z tą klasą leków” – stwierdził dr Marco Taglietti,
Prezes Forest Research Institute.
Dr. Taglietti zauważył też, że “niezaspokojone medyczne zapotrzebowanie na leczenie schizofrenii i
zaburzeń dwubiegunowych jest wysokie. Jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie nowych opcji
leczenia, takich jak kariprazyna, w celu sprostania potrzebom pacjentów. Forest i Richter planują
spotkać się z FDA w celu omówienia stanowiska Agencji oraz w celu określenia dalszego
postępowania.”

O kariprazynie
Badana kariprazyna jest nietypowym lekiem antypsychotycznym w leczeniu pacjentów ze
schizofrenią i pacjentów z epizodami maniakalnymi lub mieszanymi związanymi z zaburzeniami
dwubiegunowymi typu I. Bezpieczeństwo i skuteczność kariprazyny były badane w programie badań

klinicznych na ponad 2 700 pacjentach. Skład kariprazyny jest chroniony patentem, który w
przypadku braku przedłużenia wygaśnie w 2027 r.

O schizofrenii
Schizofrenia jest przewlekłą chorobą, która czyni chorych kalekami, a w Stanach Zjednoczonych
dotyka ponad 2 milionów ludzi. Stanowi znaczne obciążenie dla pacjentów, ich rodzin i
społeczeństwa. Symptomy z nią związane należą do trzech ogólnych kategorii: objawy dodatnie
(halucynacje, urojenia, zaburzenia myślowe i zaburzenia ruchu), objawy ujemne (takie jak utrata
motywacji i wycofanie społeczne) oraz objawy kognitywne (problemy wykonawcze, problemy z
uwagą i pamięcią).

O zaburzeniu dwubiegunowym typu I
Zaburzenie dwubiegunowe, obejmujące zaburzenia typu I oraz II, dotyka około 5,7 miliona osób w
USA. Zaburzenie dwubiegunowe typu I, znane również jako choroba maniakalno-depresyjna,
charakteryzuje się wyjątkowymi zmianami nastroju, energii, poziomu aktywności, oraz zdolności do
wykonywania codziennych czynności. Pacjenci doświadczają “okresów nastrojowych”, które
objawiają się albo jako epizody maniakalne (nadmierne pobudzenie, drażliwość, gonitwa myśli i
problemy z zaśnięciem) albo epizody depresyjne (nadmierny smutek, zmęczenie, poczucie
bezsilności), albo jako połączenie obu rodzajów.

O Forest Laboratories
Wieloletnie światowe partnerstwa spółki Forest Laboratories' (NYSE: FRX) i jej sukcesy w
opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych
sprawiły, że posiada ona dobrze ugruntowane leki do leczenia chorób związanych z ośrodkowym
układem nerwowym i sercowo-naczyniom. Spółka przygotowuje kolejne innowacje w leczeniu
infekcji, chorób układu oddechowego oraz żołądkowo-jelitowego i w leczeniu bólu. Zakres leków
Forest, który nigdy wcześniej nie był tak rozbudowany, obejmuje projekty produktów we wszystkich
fazach rozwoju, w wielu obszarach leczniczych. Siedziba Spółki znajduje się w Nowym Jorku. Więcej
informacji znajdą Państwo na stronie www.FRX.com.
Za wyjątkiem informacji opisujących historię, niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące
przyszłości, w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów
wartościowych z 1995 r. Oświadczenia te obejmują pewne ryzyka i niepewności, w tym trudność

przewidywania zatwierdzeń FDA, akceptację i popyt na nowe produkty farmaceutyczne, wpływ
produktów konkurencyjnych i ich cen, opracowanie i wprowadzenie nowych produktów we
właściwym terminie, oraz czynniki ryzyka, które bywają publikowane w Rocznym Raporcie Forest
Laboratories na Formularzu 10-K, w Raportach Kwartalnych na Formularzu 10-Q, oraz we wszelkich
późniejszych dokumentach składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC). Forest nie
przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania oświadczeń związanych z przyszłością,
zawartych w niniejszym komunikacie, tak by odzwierciedlały nowe informacje lub przyszłe
wydarzenia lub zmiany.

O Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech, jest jedną z głównych spółek
farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, która coraz bardziej zwiększa swoją
bezpośrednią obecność również w Europie Zachodniej. W roku 2012 skonsolidowana sprzedaż
Richter wynosiła ok. 1,1 mld. EUR (1,5 mld. USD), a jej kapitalizacja rynku – 2,3 mld. EUR (3,1 mld.
EUR). Portfel produktowy Spółki obejmuje prawie wszystkie istotne obszary farmaceutyczne, w tym
ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Richter posiada największą jednostkę
badawczo-rozwojową w Europie Środkowo-Wschodniej i jej oryginalne badania skupiają się na
chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki swojej powszechnie znanej wiedzy
specjalistycznej na temat chemii leków sterydowych, Richter jest ważnym światowym graczem na
rynku produktów ginekologicznych. Spółka jest również aktywna w opracowywaniu produktów
biopodobnych.
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