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Meddelelse nr. 99 
 
10. april 2003      

 

Cipralex® bedre end Paxil® til behandling af socialfobi  
 
Nye kliniske data, der er blevet offentliggjort i dag, bekræfter, at 
Cipralex® (escitalopram) er væsentligt bedre end placebo til behandling af 
socialfobi. Efter 24 uger viste Cipralex® også en signifikant bedre effekt 
end Paxil® (paroxetin) i behandlingen af socialfobi. Sammenlignet med 
placebo viste Cipralex® endvidere bedre resultater som profylaktisk 
behandling, og det blev påvist, at stoffet er yderst veltoleret i 
behandlingen af socialfobi. 
 
Undersøgelsen, der i dag fremvises ved 44th Meeting of the Scandinavian 
College of Neuro-Psychopharmacology (SCNP), påviste, at behandling 
med Cipralex® (5 og 10 mg/dag) frembragte en signifikant bedre effekt 
end placebo og en sammenlignelig virkning i forhold til Paxil® (20 
mg/dag). Ydermere viste Cipralex® (20 mg/dag) signifikant bedre effekt 
end Paxil® (20 mg/dag ) (p=0,008) efter 24 uger. Cipralex® viste sig 
endvidere at være yderst veltolereret, og der var færre patienter, der 
afbrød behandlingen, end ved Paxil® og placebo. Der var et signifikant 
lavere antal patienter med ophørssymptomer for alle doseringer med 
Cipralex® end for Paxil®.  
 
”Tidligere offentliggjorte forsøg har vist, at Cipralex® er et potent og 
effektivt nyt depressionsmiddel, som tolereres særdeles godt. Det er 
derfor glædeligt, at Cipralex® sammenlignet med Paxil® også er yderst 
effektivt til behandling af socialfobi”, siger Lundbecks koncerndirektør Dr. 
Claus Bræstrup, forskning og udvikling. “Vi vil snart søge om at få 
medtaget socialfobi som indikation på indlægssedlen for Cipralex®.” 
 
Forsøget blev foretaget som et multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, 
placebo-kontrolleret forsøg med aktiv kontrolgruppe og med fem parallelle 
behandlingsgrupper, der modtog en fast dosis. Forsøget begyndte med én 
uges enkeltblind indkøringsperiode med placebo, hvorefter patienterne 
blev randomiseret i 24 ugers dobbeltblind fastdosisbehandling med 
Cipralex® (5, 10 og 20 mg/dag ), Paxil® (20 mg/dag) eller placebo. 
 
Ved 23rd National Conference of the Anxiety Disorders Association of 
America præsenteredes et andet multinationalt forsøg, som ligeledes 
viste, at Cipralex® er signifikant bedre til at forhindre tilbagefald hos 
patienter, der lider af socialfobi, sammenlignet med placebo. En 12-ugers 



H. Lundbeck A/S 
 

Ottiliavej 9 Tlf +45 36 30 13 11 E-mail   investor@lundbeck.com 
DK-2500 Valby  København Fax +45 36 30 57 42 www.lundbeck.com  

 
 

 
 

 

H. Lundbeck A/S Side 2 af 2 10. april 2003 
Cipralex® bedre end Paxil® til behandling af socialfobi Meddelelse nr. 99  

 

periode, hvor alle patienter blev behandlet med fleksible doser Cipralex® 
blev efterfulgt af en 24-ugers opfølgningsperiode, hvor de patienter, der 
havde responderet på Cipralex®, blev randomiseret i grupper, der modtog 
enten placebo eller Cipralex®. Resultaterne af forsøget var, at Cipralex® 
viste en god langtidsvirkning i behandlingen af socialfobi, og risikoen for 
tilbagefald var 2,8 gange højere for de patienter, der fik placebo end for 
patienter behandlet med Cipralex®.  
 
Socialfobi er angst for nye og ukendte situationer, som indebærer kontakt 
med andre mennesker. Mennesker, der lider af socialfobi, er bange for at 
opføre sig upassende eller for at opleve et angstanfald. Disse mennesker 
undgår derfor at omgås andre og isolerer sig fra omverdenen. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2003. Selskabet forventer en 
stigning i omsætning på ca. 10% i forhold til 2002, mens resultat af 
primær drift forventes at stige med ca. 12% i forhold til 2002. 
 
For yderligere information kontakt venligst koncerndirektør & CFO Hans 
Henrik Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 32660, funktionschef 
Steen Juul Jensen, Investor Relations & Corporate Reporting, på telefon 
36 43 30 06 eller Jacob Tolstrup, Investor Relations Officer, på telefon 36 
43 30 79. 

________________________ 
 
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 2002 på DKK 9,5 mia. 
Antallet af medarbejdere er ca. 5.100. 


