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Cipralex® (escitalopram) bedre end venlafaxin i sammenlignende 
undersøgelse 
 
Cipralex® viser tidligere vedvarende respons og remission end venlafaxin, 
og tolereres bedre ved behandling af depression. Endvidere udviser 
Cipralex® en fortsat forbedring ved langtidsbehandling af depression. 
 
Resultaterne af en undersøgelse gennemført med patienter i ambulant 
behandling med moderat til svær depression, fremlagt på 15. kongres for 
European College of Neuropsychopharmacology, viser, at Cipralex® giver 
signifikant højere respons- og remissionsrater end venlafaxin XR på flere 
analysetidspunkter. 
  
Undersøgelsen viser også, at patienter behandlet med escitalopram 
opnåede vedvarende respons og vedvarende remission signifikant 
hurtigere end patienter behandlet med venlafaxin. Desuden blev Cipralex® 
tolereret bedre end venlafaxin XR, idet patienter behandlet med 
escitalopram havde signifikant færre ophørssymptomer end patienter 
behandlet med venlafaxin. 
   
“Hidtil har man anbefalet SSRI-behandling, fordi den har en overordentlig 
god toleranceprofil. Der er dog nogle, der mener, at denne form for 
behandling er mindre effektiv end behandling med non-selektive 
præparater som f.eks. TCA og venlafaxin. Denne undersøgelse 
demonstrerer, at escitalopram er mindst lige så effektiv som venlafaxin, 
men overlegen med hensyn til at opnå tidlig remission, og escitalopram 
tolereres betydeligt bedre. Dette er så afgjort med til at afhjælpe et hidtil 
udækket behov inden for behandlingen af depressioner,” udtaler lederen 
af undersøgelsen, professor Stuart Montgomery fra Imperial College 
School of Medicine, University of London. 
 
Cipralex® adskiller sig hurtigt fra placebo  
Cipralex®’s tidlige behandlingseffekt blev demonstreret i to 
randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser med 
fast dosis, designet til at vurdere, hvor virkningsfuldt og hvor veltolereret 
Cipralex® er i behandlingen af depressioner. 
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“Escitalopram adskilte sig signifikant fra placebo allerede efter en uge med 
dobbeltblind behandling, og denne forskel holdt sig helt frem til 
afslutningen af undersøgelsen,” udtaler professor Montgomery. 
 
Dr. Alan Wade, der er praktiserende læge og direktør for CPS Research 
Centre i Skotland, kommenterede på resultaternes praktiske betydning. 
“Disse resultater er meget lovende, da det er ganske almindeligt, at 
patienterne opgiver behandlingen efter 4-8 uger, hvis de føler, at den ikke 
virker.” 
 
“Når behandlingen virker hurtigt, er det med til at sikre, at patienterne 
fortsætter behandlingen og ikke falder fra på et tidligt tidspunkt. Endnu 
vigtigere er det, at en positiv tidlig respons betyder, at der er gode 
chancer for et godt resultat og fuld remission på lang sigt.” 
 
Forbedring ved langtidsbehandling med Cipralex® 
Cipralex®’s effekt i forbindelse med langtidsbehandling af patienter med 
moderat til svær depression, er blevet evalueret i en multinational 
opfølgningsundersøgelse i almen praksis i ti lande, hvor alle patienter fik 
escitalopram. 
 
Middelværdien for den samlede MADRS score forbedredes i løbet af 
undersøgelsen til en værdi på 7,2 i uge 52. Konsistent med den forsatte 
forbedring under langtidsbehandlingen med Cipralex®, havde 86% af 
patienterne opnået fuld remission (defineret som =12 på MADRS skalaen) 
ved undersøgelsens afslutning. 
 
“Resultaterne af denne undersøgelse er i særdeleshed vigtige, fordi de vil 
medvirke til at overbevise patienterne om, at de skal fortsætte 
behandling. Fuld remission bør være både patienternes og lægernes mål 
med behandlingen. Escitalopram understøtter dette mål og vil have en 
positiv indvirkning for mange menneskers livskvalitet,” udtaler dr. Wade. 
  
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer en 
stigning i omsætning på ca. 20% i forhold til 2001, mens resultat af 
primær drift fortsat forventes at stige med ca. 20% i forhold til 2001. 
 
For yderligere information kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik 
Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef 
Steen Juul Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations, på 
telefon 36 30 13 11, lokal 3006. 
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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 2001 på DKK 7,7 mia. 
og beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere. 


