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Lundbeck indsender ansøgning om godkendelse af Cipralex® til 
behandling af generaliseret angst  
 
H. Lundbeck A/S har indsendt ansøgning om godkendelse af Cipralex® til 
behandling af generaliseret angst i EU til de svenske 
sundhedsmyndigheder, der fungerer som referenceland i den gensidige 
europæiske godkendelsesproces. Lundbeck forventer en godkendelse fra 
de europæiske sundhedsmyndigheder i løbet af 2005.   
 
Ansøgningen er baseret på data fra syv kliniske undersøgelser med flere 
end 1.600 patienter fra både Europa og Nordamerika, som alle viser 
konsistente og positive kliniske resultater i Cipralex’s favør til gavn for 
patienter. 
 
”De kliniske undersøgelser, der ligger til grund for ansøgningen, 
understeger værdien af Cipralex® som en effektivt og veltolereret 
behandlingsmulighed, og er endnu et eksempel på Cipralex’s potentiale i 
behandlingen af depression og angst,” udtaler direktør for Lundbecks 
lægemiddeludvikling Anders Gersel Pedersen, og fortsætter: ”Det er 
vigtigt for læger at have adgang til et lægemiddel, der er effektivt og 
sikkert i behandlingen af både depression og angst, da mange patienter 
henvender sig til lægen med symptomer på begge lidelser.” 
 
Siden 2002 er resultaterne af kliniske undersøgelser med Cipralex® til 
behandling af generaliseret angst blevet præsenteret på en række 
videnskabelige konferencer. Disse undersøgelser viser, at Cipralex® 
signifikant forbedrer angstsymptomerne målt på den mest anvendte 
skala: Hamilton Anxiety skala (HAMA) i forhold til placebo, og klinisk 
effekt er observeret så tidligt som efter 1 uges behandling. Publicerede 
resultater af langtidsundersøgelser (24 uger) viser, at Cipralex® afhjælper 
angstsymptomerne hos patienter igennem hele perioden og cirka 85% af 
patienter, der gennemførte undersøgelsen, oplevede ingen eller milde 
symptomer på angst. Endvidere oplever patienter behandlet med 
Cipralex® også forbedret livskvalitet. I sammenligning med Paxil® 
(paroxetin) viser offentliggjorte undersøgelser, at Cipralex® er signifikant 
mere effektiv til behandling af generaliseret angst. I alle undersøgelser 
har Cipralex® været veltolereret. 
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Generaliseret angst (GAD) er en relativ udbredt angsttilstand, som 
rammer ca. 8% af verdens befolkning i løbet af deres levetid, og det 
anslås, at der i 2002 var tæt ved 20 millioner mennesker, der var berørt 
at sygdommen i den vestlige verden. Det anslås, at over halvdelen af de 
patienter, der lider af GAD, også lider af en anden psykiatrisk sygdom, 
primært depression. 
 
Patienter med generaliseret angst oplever typisk symptomer som f.eks. 
overdreven bekymring, irritabilitet, rastløshed, koncentrationsproblemer, 
muskelspændinger, svimmelhed, mavegener, træthed og søvnproblemer. 
For patienter med generaliseret angst kan kroniske bekymringer og 
ophidselse over trivielle ting, eller over ingenting, i høj grad forringe 
patientens livskvalitet. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens forventninger til resultat for regnskabsåret 2004. 
 
Henvendelser fra investorer: 
− Jacob Tolstrup, Investor Relations, på telefon 36 43 30 79 
 
Henvendelser fra pressen: 
− Anders Schroll, Media Relations, på telefon 36 43 41 68 
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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 psykiatriske og neurologiske 
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2003 på DKK 9,9 mia. 
Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. 


