
 

 

 
 
 

 
Az Európai Bizottság engedélyezi a RYEQO® forgalmazását 

 
Magyarország, Budapest – 2021. július 20. – A Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) bejelenti, 
hogy az Európai Bizottság („EC”) elfogadta a RYEQO®, egy új, a méhmióma középsúlyos és 
súlyos tüneteitől szenvedő fogamzóképes korú felnőtt nők kezelésére szolgáló, szájon át 
szedhető készítmény törzskönyvezési kérelmét. Ez a döntés az Európai 
Gyógyszerügynökség („EMA”) Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények 
Bizottsága („CHMP”) által 2021. május 21-én kiadott pozitív vélemény elfogadását követően 
született meg és az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényes. 
 
„Örömünkre szolgál, hogy egy új, nem invazív kezelési lehetőséget nyújthatunk a méhmióma 
életminőséget rontó tüneteitől szenvedő nők számára,” – mondta Bogsch Erik, a Richter 
Gedeon Nyrt. elnöke. „A Richter arra törekszik, hogy kiaknázza a RYEQO® által kínált 
további terápiás lehetőségeit. Emellett továbbra is elkötelezett marad nőgyógyászati 
portfoliójának bővítése mellett annak érdekében, hogy javuljon a nők életminősége.” 
 
 
RYEQO® – háttéradatok 
A RYEQO® (40 mg relugolix, 1,0 mg estradiol és 0,5 mg norethisterone acetate) a 
méhmióma középsúlyos és súlyos tüneteitől szenvedő fogamzóképes korú felnőtt nők 
indikációjában használható engedélyezett gyógyszer. A RYEQO® relugolix tartalma 
csökkenti a petefészkek által termelt ösztrogén (és egyéb hormonok) mennyiségét, az 
estradiol (egyfajta ösztrogén) csökkentheti a csontritkulás veszélyét, míg a norethisterone 
acetate (egyfajta progestin) akkor szükséges, ha méhhel rendelkező nők ösztrogént 
szednek. 
 
 
Richter – háttéradatok 
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik legnagyobb közép-
kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint Latin-
Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2020. év végén a 3,8 MrdEUR 
(4,7 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 MrdEUR (1,8 MrdUSD) konszolidált 
árbevételt ért el ugyanebben az évben. A Társaság termékpalettája szinte valamennyi fontos 
terápiás területet – nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri – felöleli. A 
Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával rendelkező vállalatnál az eredeti kutatás 
a központi idegrendszer megbetegedéseire irányul. Széleskörűen elismert szteroid-kémiai 
ismeretei révén a Richter a világ egyik legjelentősebb vállalata a nőgyógyászat területén. 
A Társaság jelentős erőforrásokat fordít bioszimiláris termékek fejlesztésére is. 
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