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Lundbeck og Cephalon påbegynder klinisk studie med CEP-1347 til 
behandling af Parkinsons sygdom 
 
H. Lundbeck A/S og Cephalon, Inc. har i dag annonceret starten på en 
stor nordamerikansk klinisk undersøgelse af CEP-1347 i patienter med 
Parkinsons sygdom i tidligt stadie. Det forventes, at omkring 800 
patienter vil blive inkluderet i studiet, der gennemføres i samarbejde med 
op til 65 centre i USA og Canada. 
 
Undersøgelsen er et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, 
dosisfindende fase II/III studie med patienter, der lider af Parkinsons 
sygdom i tidligt stadie. Formålet med studiet er at undersøge, om CEP-
1347 kan forsinke den udvikling af invaliditet, der sker som følge af 
Parkinsons sygdom. Patienterne vil indgå i undersøgelsen over en 2-årig 
periode, og hver patient vil blive behandlet med placebo eller CEP-1347 i 
mindst to år. 
 
“Opstarten af disse kliniske studier markerer, at vi i selskabet har nået en 
vigtig milepæl”, udtaler Dr. Paul Blake, Senior Vice President of Clinical 
Research and Regulatory Affairs hos Cephalon. ”CEP-1347 er den første af 
Cephalons orale kinase apoptose inhibitorer, der når dette fremskredne 
stadie af klinisk udvikling”. 
 
Dr. Claus Bræstrup, forskningsdirektør hos H. Lundbeck A/S, udtaler: 
”Dette er den største klinisk fase II undersøgelse nogensinde for 
Lundbeck; CEP-1347 er et meget vigtigt stof i vores bestræbelser på at 
markere os inden for behandling af neurologiske sygdomme”. 
 
CEP-1347 
CEP-1347 er en potent inhibitor af MLK-kinaser (mixed lineage kinase). 
MLK-kinaser er hovedaktører i aktiveringen af c-Jun N-terminale kinaser 
(JNK), som menes at forårsage funktionsforstyrrelser og efterfølgende død 
i nerveceller. Forskning hos Cephalon og Lundbeck har vist, at CEP-1347 
fremmer overlevelsen af nerveceller, der producerer dopamin. Desuden 
viser dyremodeller for Parkinsons sygdom, at CEP-1347 netop beskytter 
de dopaminproducerende nerveceller hjernen, der påvirkes af Parkinsons 
sygdom. 
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Lundbeck og Cephalon samarbejder om udviklingen af CEP-1347. I 
henhold til de betingelser der gælder for samarbejdet, har Lundbeck 
kommercielle enerettigheder til stoffet i Europa og visse andre områder. 
Cephalon har eneret til CEP-1347 i USA. Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. er 
Cephalons partner i kommercialiseringen af CEP-1347 i resten af verden. 
 
Parkinson’s Study Group 
Studiet gennemføres af Parkinson’s Study Group, en nonprofit 
forskningsgruppe bestående af eksperter i Parkinsons sygdom fra 
lægevidenskabelige centre i USA og Canada, som arbejder for at forbedre 
behandlingen af patienter, der lider af Parkinsons sygdom. ”Der findes i 
dag ingen godkendte lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom, 
som hindrer celledød i hjernen, enten ved at beskytte celler mod 
yderligere svækkelse eller ved at regenerere skadede celler” udtaler Ira 
Shoulson, som er læge og professor i neurologi, farmakologi, toksikologi 
og medicin ved universitetet i Rochester og formand for Parkinson’s Study 
Group. ”Dette store flerårige studie vil fastslå, om CEP-1347 kan forsinke 
invaliditet ved Parkinsons sygdom”. Yderligere oplysninger om studiet kan 
fås på www.PDstudy.com. 
 
Parkinsons sygdom 
Ifølge National Parkinson’s Foundation lider mere end en million 
mennesker i USA af Parkinsons sygdom, og der diagnosticeres 60.000 nye 
tilfælde hvert år. Parkinsons sygdom er en progressiv lidelse i 
centralnervesystemet forårsaget af degenerering af nerveceller i den del 
af hjernen, som kaldes substantia nigra. Disse celler producerer dopamin, 
et signalstof (en såkaldt neurotransmitter), der er vigtigt for styring af 
bevægelser. Symptomerne på sygdommen opstår, når substantia nigra 
har mistet en betydelig del af sine dopaminproducerende celler. De 
typiske symptomer på Parkinsons sygdom er rysten, besvær med at 
begynde og udføre bevægelser og stivhed i kroppen. Eksisterende 
behandlinger af Parkinsons sygdom, som f.eks. L-dopa eller dopamin 
agonister, er beregnet til at erstatte det dopamin, der mistes som følge af 
nervecelle-tabet i substantia nigra. Disse lægemidler forbedrer 
sygdommens symptomer i en kort periode, men bremser ikke 
sygdommens udvikling eller celledøden af de dopaminproducerende 
nerveceller. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer således 
fortsat 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. 
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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. 
 
 

________________________ 
 
 
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. 
 
Cephalon, Inc., som blev etableret i 1987, er et internationalt 
biofarmaceutisk selskab, der beskæftiger sig med forskning, udvikling og 
markedsføring af innovative produkter til behandling af søvnbesvær og 
neurologiske lidelser, cancer og smerter. Cephalon har på nuværende 
tidspunkt ca. 1.200 ansatte i USA og Europa. Faciliteterne i USA omfatter 
selskabets hovedkontor i West Chester, Pennsylvania, samt kontorer og 
produktionsfaciliteter i Salt Lake City, Utah. Cephalons største europæiske 
kontorer ligger i Guilford i England og i Maisons-Alfort i Frankrig. 


