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Meddelelse nr. 274 
 
31. maj 2007      
 
Overordnede resultater af fase III-studie i akut iskæmisk 
slagtilfælde (DIAS-2) viser ikke forskel mellem desmoteplase og 
placebo 
 
PAION AG og den amerikanske partner Forest Laboratories Inc. har i dag 
offentliggjort resultater fra DIAS-2-studiet (Desmoteplase In Acute 
Ischemic Stroke) med stoffet desmoteplase. 
 
Nedenfor er vedlagt den meddelelse, som PAION AG har udsendt i dag 
vedrørende DIAS-2-studiet. 
 
Aachen (Tyskland), 31. maj 2007 - PAION AG (Frankfurt Stock 
Exchange, Prime Standard: PA8) og den amerikanske partner Forest 
Laboratories, Inc. (NYSE: FRX) har i dag offentliggjort de overordnede 
resultater fra DIAS-2-studiet (Desmoteplase In Acute Ischemic Stroke) 
med stoffet desmoteplase. 
 
Formålet med fase III-studiet var at undersøge forbedringen af det 
kliniske resultat hos patienter med akut iskæmisk slagtilfælde behandlet 
med desmoteplase inden for 3 til 9 timer, efter symptomerne på 
slagtilfælde opstod, sammenlignet med placebo. Det primære effektmål 
(forskellen mellem aktiv behandling og placebo i procent af samlede 
respondenter, som defineret nedenfor) blev ikke nået.  
 
Den blindede, randomiserede, placebokontrollerede, dosisbestemte 
undersøgelse blev gennemført i fællesskab af PAION og Forest og  
omfattede i alt 186 patienter i Europa, USA, Canada, Australien, Hong 
Kong og Singapore. Desmoteplase udvikles i samarbejde med Forest 
Laboratories, Inc. i USA og Canada, og H. Lundbeck A/S har rettighederne 
i resten af verden. 
 
I undersøgelsen fik patienterne enten placebo (N=63), 90 mcg/kg (N=57) 
eller 125 mcg/kg (N=66) desmoteplase som intravenøs bolusinjektion 
inden for 3-9 timer, efter at slagtilfældet var indtruffet. Patienterne var 
egnede til behandling i tilfælde af en særskilt randzone (penumbra) på 
mindst 20% (utilstrækkeligt perfunderet, men stadigvæk helbredeligt 
vævsområde rundt om det primære sted, hvor slagtilfældet var 
indtruffet), hvilket blev bekræftet ved MRI-scanning eller perfusion 
computed tomografi (pCT).  
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Det primære effektmål i studiet var klinisk bedring på dag 90, defineret 
for hver patient som opfyldelse af samtlige tre af følgende kriterier: 
 (1)  Forbedring i forhold til National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS) baseline på mere end eller lig med otte point, eller NIHSS score 
mindre end eller lig med 1, (2) Modifided Rankin Scale (MRS) score på  
0-2, og (3) Barthel Index (BI) score på 75-100. Kun de patienter, som  
opfyldte kriterierne på alle tre skalaer, blev registreret som respondenter.  
Patienter på dette niveau er generelt i stand til at fungere uafhængigt af 
hjælp fra andre, og har kun få eller ingen følgeskader. 
 
Der sås en forbedring i det kliniske udfald hos 47,4% af de patienter, der 
blev behandlet med 90 mcg/kg desmoteplase og hos 36,4% af de 
patienter, der fik 125 mcg/kg desmoteplase, sammenlignet med 46,0% i 
placebogruppen. Ingen af doserne med desmoteplase var statistisk 
signifikant forskellige sammenlignet med placebo. 
 
Forekomsten af symptomatisk intrakranial blødning var, inden for 72 
timer efter at patienten havde fået desmoteplase, 0% i placebogruppen, 
3,5% i 90 mcg/kg dosisgruppen og 4,5% i 125 mcg/kg gruppen. I løbet af 
de 90 dages opfølgningsperiode blev der rapporteret fire dødsfald blandt 
patienterne i placebogruppen, tre i 90 mcg/kg dosisgruppen, og 14 i 125 
mcg/kg dosisgruppen. 10 af de 14 dødsfald i 125 mcg/kg gruppen blev af 
investigatorerne ikke betragtet som relateret til desmoteplase. Af disse 
indtraf ni af dødsfaldene 14 dage eller senere efter slagtilfældet og 
skyldtes ikke-neurologiske årsager. 
 
Disse data er overraskende og ikke konsistente med tidligere observerede 
mønstre i DIAS/DEDAS-studier og større placebo-kontrollerede 
undersøgelser af akut slagtilfælde. Manglen på konsistens med tidligere 
resultater er ikke let at forklare, men der er planlagt dybdegående 
analyser for bedre at kunne forstå data.  
 
Hovedresultaterne fra DIAS-2-studiet vil blive præsenteret den 1. juni 
2007 kl. 10.45 lokal tid under indlægget “Large Clinical Trials II” på XVI 
European Stroke Conference i Glasgow, Skotland.  
 
PAION vil holde en telekonference den 1. juni 2007 kl. 13.00 BST (14.00 
CEST, 08.00 EDT) med henblik på at diskutere de overordnede resultater 
fra DIAS-2  For at få adgang til telekonferencen ring venligst på tlf. +44 
20 7138 0819 UK, +49 69 9897 2634 Tyskland, +1 718 354 1361 USA. 
Titel: "PAION DIAS-2 results" 
 
En indspilning af telekonferencen vil være tilgængelig til og med den 5. 
juni 2007 på tlf. +44 20 7806 1970 UK, +49 69 22222 0418 Tyskland, +1 
718 354 1112 USA, Replay Passcode: 4318989#. 
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Yderligere vil der være mulighed for at høre en webcast af 
telekonferencen via PAIONs hjemmeside www.paion.de. 
 
Om desmoteplase 
Desmoteplase, den mest fibrin-specifikke plasminogen-aktivator, som 
kendes i dag, er en genmodificeret  version af et blodpropopløsende 
protein, som er fundet i spyt hos vampyrflagermusen Desmodus rotundus. 
Desmoteplase har fået tildelt fast-track- status fra de amerikanske 
sundhedsmyndigheder (FDA) for indikationen akut iskæmisk slagtilfælde. 
 
Om slagtilfælde 
Ifølge en nylig publikation fra American Stroke Association (ASA) er 
slagtilfælde i dag den næsthyppigste dødsårsag på verdensplan og den 
primære årsag til alvorlig, langsigtet invalidering. Alene i USA får 700.000 
mennesker et slagtilfælde hvert år, og omkring 20% af disse personer dør 
inden for fire uger. I USA forventer American Heart Association (AHA), at 
den økonomiske byrde ved slagtilfælde som følge af omkostninger til 
hospitalsindlæggelse, langsigtede plejeprogrammer og produktivitetstab 
udgør USD 63 mia. alene i 2007. 
 
Om PAION 
 
PAION er en biotekselskab med hovedkvarter i Aachen, Tyskland (noteret 
på børsen i Frankfurt Prime Standard, ISIN DE000A0B65S3). PAION 
stræber efter at blive førende inden for udviklingen og markedsføringen af 
innovative lægemidler til behandling af slagtilfælde og anden trombose, 
hvor der er et væsentligt udækket medicinsk behov. PAIONs aktiviteter er 
fokuseret på udviklingen af de tre lægemidler desmoteplase, enecadin og 
solulin. PAION beskæftiger flere end 80 medarbejdere.  
 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2007. 
 
 
Lundbeck kontakt 
 
Investorer: Presse: 
Jacob Tolstrup Caroline Broge 
Investor Relations Manager, Media Relations Manager 
North America +45 36 43 26 38 
+1 201 350 0187  
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________________________ 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 274 – 31. maj  2007 
 
 
Om Lundbeck 
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som 
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og 
salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. 
Selskabet havde en nettoomsætning i 2005 på DKK 9,2 mia. (cirka EUR 
1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5300 globalt. 
For yderligere information, se www.lundbeck.com 

  
 


