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22. februar 2005      

 

Azilect® (rasagilin) godkendt i EU 
 
H. Lundbeck A/S og Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) har i dag 
offentliggjort, at Europakommissionen har givet den endelige EU 
markedsføringstilladelse af Azilect® til behandling af Parkinsons sygdom 
både som indledende monoterapi for patienter med Parkinsons i det tidlige 
stadie samt som en supplerende behandling i moderat til fremskreden 
Parkinsons. Markedsføring forventes påbegyndt i flere europæiske lande i 
løbet af andet kvartal 2005. 

Om Azilect® 
Azilect® er en ny, potent, andengenerations, selektiv irreversibel 
monoaminoxidase type-B (MAO-B)-hæmmer, som blokerer nedbrydningen 
af dopamin, som er et stof i hjernen, der bruges til kontrol af bevægelser.  
 
Udviklingen af rasagilin er en del af en langsigtet alliance om co-udvikling 
inden for Parkinsons sygdom og markedsføring i Europa mellem Lundbeck 
og Teva.  
 
Rasagilin er udviklet i et samarbejde mellem Teva og Technion – Israel 
Institute of Technology. 
 
Om Parkinsons sygdom 
Parkinsons sygdom er en kronisk, fremadskridende, neurodegenerativ 
tilstand. Den præcise årsag til Parkinsons sygdom er ukendt, og 
sygdommen menes at skyldes flere faktorer, herunder gener, 
miljømæssige faktorer og aldring. 
 
Symptomerne omfatter rysten, langsomme bevægelser, stivhed samt 
gang- og balanceproblemer. Efterhånden som sygdommen skrider frem, 
forværres symptomerne, og patienten vil sandsynligvis opleve motoriske 
problemer. I sidste ende svækker sygdommen patientens funktionsevne. 
 
Sygdommen rammer begge køn ligeligt, og det anslås, at der på 
verdensplan er ca. 4 mio. mennesker, der lider af Parkinsons sygdom. 
Sygdommen optræder typisk i en sen alder og rammer ca. 1% af 
befolkningen over 65 år. Det anslås at mere end en million mennesker i 
EU lider af Parkinsons sygdom. I 2003 nåede salget af lægemidler til 
behandling af Parkinsons sygdom i hele verden USD 2,2 mia. Heraf var ca. 
40% af dette salg placeret i Europa.  
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Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultatforventninger for 2005, som præsenteres den 9. marts 
2005. 
 
Lundbeck kontakt: 

Henvendelser fra investorer: 

- Jacob Tolstrup, Investor Relations Manager, på telefon 36 43 30 79 

  
Henvendelser fra pressen: 

- Helle Hedegaard Juhl, Media Relations Officer, på telefon 36 43 41 
68 

Teva kontakt: 
 

- Dan Suesskind, Chief Financial Officer, Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd., på telefon + 972-2-589-2840 

 
- George Barrett, President & CEO, Teva North America, på telefon 

+1 215 591-3030 
 

- Dorit Meltzer Director, Investor Relations, Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd., på telefon +972-3-926-7554 

__________________ 
 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., der har hovedkvarter i Israel, er 
blandt verdens 25 førende farmaceutiske virksomheder og en af verdens 
største producenter af generiske lægemidler. Virksomheden udvikler, 
fremstiller og markedsfører generiske og innovative lægemidler til 
mennesker samt aktive farmaceutiske ingredienser. Omtrent 90% af 
Tevas omsætning genereres i Nordamerika og Europa. Tevas innovative 
F&U er koncentreret omkring udviklingen af nye lægemidler til behandling 
af sygdomme i centralnervesystemet.  

 
 

H. Lundbeck A/S er en international medicinalvirksomhed, som 
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og 
salg af lægemidler til behandling af psykiatriske og neurologiske 
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2003 på DKK 9,9 mia. 
Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. 
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