Budapeszt/Warszawa, 16.XII.2011r.

Firma Richter ogłasza, że firma PregLem – będąca w całości własnością firmy Richter – uzyskała
pozytywną opinię EMA/CHMP na temat leku Esmya® przeznaczonego do przedoperacyjnego leczenia
mięśniaków macicy

Budapeszt (Węgry), 16 grudnia 2011 r. – Firma Gedeon Richter Plc. („Richter”) ogłasza, że Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał
pozytywną opinię na temat leku Esmya® 5 mg tabletki przeznaczonego do przedoperacyjnego leczenia
umiarkowanych i nasilonych objawów mięśniaków macicy. W zależności od decyzji Komisji Europejskiej
firma PregLem – będąca w całości własnością firmy Richter – oczekuje otrzymania na początku 2012 roku
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku Esmya® na terenie wszystkich paostw członkowskich Unii
Europejskiej.
-

Esmya® (octan uliprystalu) to pierwszy aktywny po podaniu doustnym przedstawiciel grupy leków
określanych mianem modulatorów receptora progesteronu, który w sposób odwracalny blokuje
receptory progesteronu w tkankach docelowych.

-

W czerwcu 2010 roku pomyślnie zakooczono w Europie dwa badania kliniczne III fazy dotyczące
leku Esmya®, a pod koniec 2010 roku został złożony wniosek o rejestrację tego leku na terenie
Unii Europejskiej we wskazaniu do stosowania w leczeniu mięśniaków macicy (rodzaj nowotworu
łagodnego, na który cierpią miliony kobiet na całym świecie).

Wydana przez CHMP opinia została oparta na ocenie dużej ilości danych przedklinicznych, danych na
temat jakości oraz danych klinicznych dotyczących 498 pacjentek otrzymujących lek Esmya®,
obejmujących dane z dwóch kluczowych badao klinicznych III fazy – badania PEARL I oraz badania
PEARL II.
Erik Bogsch, dyrektor zarządzający firmy Gedeon Richter Plc. tak skomentował powyższe wydarzenie:
„Firmie Richter zależy na wprowadzaniu na rynek innowacyjnych, przyjaznych dla pacjenta leków, takich
jak Esmya®, które ulepszą i uproszczą leczenie pacjentek z mięśniakami macicy. Pozytywna opinia CHMP
stanowi dla nas zachętę do dalszego działania i dołożymy wszelkich starao, aby lek Esmya® stał się
dostępny dla lekarzy i pacjentek w krajach Unii Europejskiej już w 2012 roku”.
Dr Ernest Loumaye, prezes firmy PregLem, stwierdził z kolei, iż „Esmya® to pierwszy od 20 lat nowy lek na
to schorzenie, jaki zostanie wprowadzony na rynek. Wydana przez CHMP pozytywna opinia potwierdza
potencjał terapeutyczny tego leku oraz stanowi ważny kamieo milowy w drodze do udostępnienia tegoż
leku pacjentkom w celu wyjścia naprzeciw niezaspokojonym potrzebom medycznym kobiet cierpiących
na mięśniaki macicy”.
Informacje na temat mięśniaków macicy
Mięśniaki macicy to najczęstszy rodzaj litych nowotworów łagodnych dróg rodnych. Stwierdza się je u

20–25% kobiet w wieku rozrodczym. Szacuje się, że rocznie w krajach Unii Europejskiej wykonuje się
około 300 000 zabiegów chirurgicznych z powodu mięśniaków macicy, w tym około 230 000
histerektomii. Schorzenie to charakteryzuje się nadmiernymi krwawieniami z macicy, niedokrwistością,
dolegliwościami bólowymi, częstym oddawaniem moczu lub nietrzymaniem moczu, a także
niepłodnością. Chod agoniści GnRH to jedyna zarejestrowana grupa leków we wskazaniu do stosowania
w przedoperacyjnym leczeniu mięśniaków macicy, to ich stosowanie jest względnie ograniczone z
powodu działao ubocznych wynikających z zahamowania wydzielania estrogenów do poziomu
pokastracyjnego (uderzenia gorąca, depresja, huśtawka nastrojów, spadek libido, zapalenie pochwy i
spadek gęstości mineralnej kości).
Informacje na temat leku Esmya®
Lek Esmya®, którego substancją czynną jest octan uliprystalu – nowy związek chemiczny, na który
licencję posiada firma HRA Pharma – to pierwszy aktywny po podaniu doustnym przedstawiciel grupy
leków określanych mianem modulatorów receptora progesteronu, który w sposób odwracalny blokuje
receptory progesteronu w tkankach docelowych. Dwunastotygodniowe doustne stosowanie tego leku
raz dziennie (w porównaniu z podawanym pozajelitowo agonistą GnRH) skutecznie hamuje krwawienia
z macicy, wyrównuje niedokrwistośd i zmniejsza objętośd mięśniaków w okresie przedoperacyjnym. Lek
ten poprawia zatem jakośd życia i nie powoduje typowych dla stanu po kastracji działao ubocznych w
porównaniu z agonistami GnRH. Nie są na razie dostępne żadne dane na temat stosowania tego leku
przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Informacje na temat badao PEARL
Badanie PEARL I — wieloośrodkowe badanie kliniczne z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i grupą
kontrolną, w którym wykazano większą w stosunku do placebo skutecznośd leku Esmya®, jeżeli chodzi o
zmniejszanie nasienia nadmiernych krwawieo z macicy, wyrównywanie niedokrwistości i zmniejszanie
rozmiarów mięśniaków.
Badanie PEARL II — wieloośrodkowe badanie kliniczne z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i
podwójnego pozorowania porównujące lek Esmya® z podawanym pozajelitowo agonistą GnRH
(leuproreliną), w którym stwierdzono, że lek Esmya® jest przynajmniej tak samo skuteczny, jeżeli chodzi
o zmniejszanie nasienia nadmiernych krwawieo z macicy i zmniejszanie rozmiarów mięśniaków, oraz
bardziej bezpieczny i lepiej tolerowany, jeżeli chodzi o występowanie objawów pokastracyjnych i ich
konsekwencji. Najczęstsze działania niepożądane leku Esmya® obejmowały ból głowy i uderzenia
gorąca.
Informacje na temat firmy Richter
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) to jedna z najważniejszych firm
farmaceutycznych na Węgrzech i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, zwiększająca
swoją bezpośrednią obecnośd w Europie Zachodniej, jeżeli chodzi o obszar ginekologii. W 2010 roku
wartośd sprzedaży skonsolidowanej firmy Richter wyniosła około 1 mld euro (1,3 mld dolarów
amerykaoskich), a kapitalizacja rynkowa sięgnęła kwoty 2,9 mld euro (3,8 mld dolarów amerykaoskich).
Asortyment produktów firmy obejmuje prawie wszystkie obszary terapeutyczne, w tym leki stosowane
w ginekologii, w chorobach ośrodkowego układu nerwowego i w chorobach układu krążenia. Firma
posiada największy dział badawczo-rozwojowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania naukowe nad

lekami innowacyjnymi skupiają się na zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, głównie na
schizofrenii, zaburzeniach lękowych, przewlekłych zespołach bólowych i depresji. W związku z tym, że firma
Richter posiada powszechnie uznawane doświadczenie i wiedzę w dziedzinie chemii steroidów, jest ona
ważnym graczem na światowym rynku leków stosowanych w chorobach kobiecych.
PregLem Holding SA (www.preglem.com) to będąca w całości własnością firmy Richter specjalistyczna
szwajcarska firma biofarmaceutyczna zajmująca się pracami rozwojowymi nad nową grupą leków
przeznaczonych do stosowania w zaburzeniach rozrodczości kobiet oraz nad komercjalizacją tychże leków.
PregLem może poszczycid się zarządem złożonym z doświadczonych specjalistów posiadających istotne
osiągnięcia w dziedzinie opracowywania, rejestracji i komercjalizacji leków stosowanych w medycynie
reprodukcyjnej.
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