
Reagila® – AZ ÉV GYÓGYSZERE
TÖRTÉNELMI MÉRFÖLDKŐ A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR SZÁMÁRA

CARIPRAZINE
A cariprazine egy magyar fejlesztésű originális 
atípusos antipszichotikum, amely az Egyesült 
Államokban 2015-ben kapott forgalomba hozatali 
engedélyt Vraylar® néven skizofrénia és I. típusú 
bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert 
epizódok kezelésére, 2019-ben pedig bipoláris 
depresszió indikációban is. Ez új lehetőséget 
biztosított az orvosoknak arra, hogy egyetlen 
készítménnyel kezelhessék az I. típusú bipoláris 
betegség valamennyi tünetét. Európában 2017-
ben Reagila® néven kapott centralizált, mind a  
28 tagállamra érvényes forgalomba hozatali enge-
délyt skizofrénia indikációban. 

A cariprazine jelenleg az egyetlen olyan anti- 
pszichotikum, amely nemcsak skizofrénia pozitív 
tüneteinek (pl. téveszmék vagy hallucinációk), 
hanem predomináns negatív tünetek (pl. érzelmi 
elsivárosodás, anhedónia és a drive csökkenésé-
nek) kezelésében is bizonyította hatékonyságát 
és utólagos elemzések a kognitív károsodás 
csökkenését mutatták. (Németh et al., 2017) 
Mindemellett a mellékhatásprofiljában is vannak 
kedvezőbb aspektusok a korábban elérhető anti-
pszihotikumokhoz képest, pl. a súlynövekedés 
vagy a hyperprolaktinaemia és libidó csökkenése 
terén.

A készítmény a leggyorsabban növekvő orális 
antipszichotikum az Egyesült Államokban és 
2019-es évben a kiskereskedelmi forgalmi adatok 
alapján – 174. hellyel – bekerült a világ 200  
legkeresettebb gyógyszere közé. (LePro Pharma
Compass: Top drugs by sales in 2019) Az USA 
piacán a 2016 márciusi piaci bevezetés óta több 
mint 320.000 beteget kezeltek vele és több mint  
2 millió felírás történt.

A cariprazine molekulát a Richter kutatói fedezték 
fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Labora-
tories-zal (később Actavis, Allergan, majd Abbvie) 
közösen fejlesztették tovább. A cariprazine sikere 
nemcsak a Richter, hanem a magyar gyógyszer-
ipar és orvostudomány szempontjából is törté-
nelmi jelentőségű. Ez az első olyan az Egyesült 
Államokban engedélyezett gyógyszer, melyet 
magyarországi székhelyű gyógyszercég kutatói 
találtak fel, valamint a preklinikai kutatását és 
klinikai fejlesztését is ugyanannál a hazai gyógy-
szercégnél végezték.

A cariprazine példája mutatja, hogy lehet a hazai 
eredeti gyógyszerkutatás is eredményes, ha meg-
van hozzá:
•  a kutatási projektekhez általában szükséges 

kudarctűrő képesség;
•  magas szintű és széles körű szakmai tudással 

rendelkező motivált szakember gárda csapat-
munkája;

•  tulajdonosi és felső vezetői bizalom;
•  megfelelő finanszírozás.

ÉRTÉKESÍTÉSI EREDMÉNYEK AZ USA-BAN

2019-ben 174. hellyel bekerült a világ 200 legkeresettebb gyógyszere közé 
(LePro PharmaCompass: Top drugs by sales in 2019)



A Richter stratégiájában az innováció mindig is 
meghatározó szerepet játszott, különös tekintet-
tel az originális gyógyszerek kutatására és fej-
lesztésére. Kiemelkedő innovációs tevékenysége 
számos alkalommal részesült elismerésben.  
A Richter 1000 fős kutató-fejlesztő bázisával 
Közép-Kelet-Európa legjelentősebb gyógyszerku-

tatási központja. 
A Társság árbe-
vételének évente 
kb. 10%-át költi 
kutatás-fejlesz-
tésre, 2019-ben 
50 milliárd forin-
tot. 

A Richter 119 éves fenn-
állása alatt több mint 
10 eredeti készítményt 
adott a magyar gyógy-
szeriparnak, jelentősen 
hozzájárulva ezzel a 
betegek gyógyulásához 
világszerte.  
A Richter eredeti gyógyszerkutatása hagyomá-
nyosan a központi idegrendszer betegségeiben 
hatékony gyógyszerek felfedezésére és kifejlesz-
tésére irányul. Ezen belül olyan, eddig kezeletlen 
tünetek javítására keres gyógyszeres terápiát, 
melyek a pszichiátrián belül a negatív, a kognitív 
vagy a pozitív tünetcsoportba tartoznak.

A RICHTERRŐL

A CARIPRAZINE FEJLESZTÉSE SZÁMOKBAN

18 év  
K+F 
beleértve 

16 éves 
klinikai 

fejlesztést 
is

60 

klinikai 
vizsgálat

Közel

12.000
alany 
vett részt  

ezekben a 
vizsgálatokban

Vizsgálatok
4 kontinensen 
(Amerika, Európa, 

Ázsia, Afrika)

 29 országban 
és mintegy 

1.600 
vizsgálati 

központban

Az Egyesült 
Államokban 
benyújtott 

forgalombahozatali 
engedély-kérelem 

(skizofrénia és 
bipoláris mánia): 

mintegy  
4.500 fájl, 

1.200.000 oldal; 
az EU-ban 

(skizofrénia, 
beleértve a 

domináns negatív 
tüneteket): közel 

1.000 fájl

Globális 
publikációk: 

mintegy 

80 cikk,
 több mint 

200 poszter 
és több mint 

25 szóbeli 
előadás 

kiemelt nemzetközi 
rendezvényeken



A CARIPRAZINE TÖRTÉNETÉNEK FŐ MÉRFÖLDKÖVEI

1999. DECEMBER
D3 projekt indulása, eredetileg más indikációban.

2002. DECEMBER
A projekt keretében szintetizálták először a 
Cariprazine molekulát.

2004. OKTÓBER–NOVEMBER
Forest és Mitsubishi kutatási együttműködési 
megállapodások megkötése.

2006. NOVEMBER
Fázis II klinikai vizsgálat elindulása skizofrénia indikációban.

2009. JÚNIUS
Fázis II klinikai vizsgálat elindulása bipoláris depresszió és 
major depresszió indikációban.

2016. MÁRCIUS
Piacra lépés a Vraylar®-ral az USA-ban.
Az EMA befogadta a cariprazine törzskönyvezési kérelmét.

2017. JÚLIUS 17.
A Richter megkapta az Európai Bizottság engedélyét a Reagila® 
forgalmazására az EU területén.

2019. MÁJUS
Licencszerződés a Seqirus-szel az ausztráliai és  
új-zélandi értékesítésről.

2019. JÚLIUS
Licenc- és szállítási megállapodás a Hikma-val a 
MENA régióban történő értékesítésről.

2020. MÁRCIUS
Licenc- és szállítási megállapodás a WhanIn-nal a 
Dél-Koreában történő értékesítéséről.

2003. AUGUSZTUS
Szabadalmi bejelentés.

2004. NOVEMBER
Első klinikai vizsgálatok Európában.

2007. JÚNIUS
Fázis II klinikai vizsgálat elindulása mánia indikációban.

2015. SZEPTEMBER 17.
Az Allergan és a Richter megkapta az Egyesült Államok 

Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) engedélyét a 
Vraylar® forgalmazására az USA-ban. 

2016. AUGUSZTUS
A Richter és a Recordati licencmegállapodást kötöttek a 

cariprazine nyugat-európai forgalmazására. 

2019. MÁJUS 28.
Az FDA engedélyezte a VRAYLAR kiterjesztett alkalmazási 

előiratát az I. típusú bipoláris betegséghez társuló  
depressziós epizódok kezelésére.

2019. JÚNIUS
Az Allergan-nall érvényben lévő értékesítési 

megállapodás kiterjesztése Latin-Amerikára.

2019. AUGUSZTUS
A Mitsubishi törzskönyvi engedélyt kapott egyes ASEAN 

piacokra (Szingapúr, Thaiföld) vonatkozóan.



A CARIPRAZINE GLOBÁLIS ELÉRHETŐSÉGE

2018 márciusában a Magyar Innovációs Alapítvány 
Innovációs Nagydíjban részesítette a Richter Gedeon Nyrt.-t 
„A cariprazine (Vraylar®/Reagila®), egy új originális magyar 
gyógyszer a világpiacon” című pályázatáért. Az Innovációs 
Nagydíjat Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke és 
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke adta át Bogsch Eriknek, a Richter Gedeon Nyrt. 
elnökének a Parlamentben.

2019 őszén a 
Reagilának ítélték a 
Galenus von Pergamon 
Díjat, melyet a 
farmakológia nem 
hivatalos „Nobel-
díjaként” is ismernek Németországban. „Az egészségügyi ellátás 
fejlesztése Németországban” mottó alatt a Springer Medizin által 
szponzorált rangos díj szakellátás kategóriájában bizonyult a 
legjobbnak, mint az év egyik kiemelkedő innovációja.

Amerikai Egyesült 
Államok
Azerbajdzsán
EU tagállamok
Fehéroroszország
Grúzia
Izland
Izrael
Kazahsztán
Liechtenstein
Moldova
Montenegró

Nagy-Britannia
Norvégia
Oroszország
Svájc
Szerbia
Szingapúr
Thaiföld
Ukrajna
Üzbegisztán

ÁRTÁMOGATÁSSAL
Amerikai Egyesült 
Államok
Bulgária
Csehország
Dánia
Finnország
Hollandia
Írország
Lettország
Magyarország
Montenegró

Nagy-Britannia
Németország
Norvégia 
Olaszország
Oroszország
Portugália
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szlovákia
Szlovénia

ÁRTÁMOGATÁS 
NÉLKÜL
Észtország
Litvánia
Lengyelország
Románia
Szerbia

KORÁBBI DÍJAK
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