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Meddelelse nr. 73 
 
 
22. juli 2002 
        
Data om Ebixa® til behandling af Alzheimers sygdom 
 
Data om Ebixa®  fremlagt på ”Alzheimer’s Association 8th International 
Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders”, Stockholm 20-
25. juli,  viser, at lægemidlet har flere potentielle fordele. Ebixa® viser 
klinisk effekt over en periode på et år, reducerer behovet for pleje og 
omkostninger for samfundet, er veltolereret hos patienter i 
kombinationsbehandling med cholinesteraseinhibitorer, samt har 
beskyttende virkning af hjerneceller i prækliniske studier.  
 
Resultater fra en seks måneders placebokontrolleret undersøgelse viser, 
at behandling med Ebixa® mindsker den tid og de omkostninger, der er 
forbundet med pleje af patienter, som lider af Alzheimers sygdom i 
moderat til svær grad. Sammenlignet med placebo viste behandling med 
Ebixa® en reduktion på over 50 timer om måneden i den tid, som var 
krævet for at yde omsorg og pleje af patienterne. Dertil kom, at færre 
patienter i den gruppe, der blev behandlet med  Ebixa®, kom på plejehjem 
på grund af deres sygdom.  
 
På konferencen vil Professor Barry Reisberg, M.D., Department of 
Psychiatry, New York University School of Medicine, fremlægge resultater, 
som viser en vedvarende effekt af Ebixa®  ved behandling af Alzheimers 
sygdom over en periode på 52 uger. I de sidste 24 uger af denne 
undersøgelsen fik alle patienter Ebixa®, og de patienter, som skiftede fra 
placebo til Ebixa®, opnåede en forbedring i deres kognitive, funktionelle 
og generelle tilstand i forhold til den forventede forværring af 
sygdommen. Ebixa® var veltolereret gennem hele undersøgelsen.    
 
En ny undersøgelse, foretaget i Tyskland efter markedsføring, viser, at 
memantin i kombineret behandling med cholinesteraseinhibitorer fortsat 
er veltolereret hos  patienter med Alzheimers sygdom og vaskulær 
demens.  
 
Resultaterne af tre prækliniske undersøgelser, som blev fremlagt på 
konferencen, gav yderligere dokumentation for Ebixas neurobeskyttende 
potentiale.  Forskerne testede klinisk relevante doser af Ebixa® i 
forskellige forsøgsmodeller med henblik på at kortlægge Ebixas 
neurobeskyttende virkning. En af forsøgsmodellerne viste, at Ebixa® 
anvendt på rotter forhindrer den celledød, der er forbundet med glutamat 
neurotoksicitet. Neurotransmitteren glutamat spiller en væsentlig rolle i de 
nervebaner, der er forbundet med indlæring og hukommelse. Den 
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skadelige overstimulering af nervecellerne, der skabes som følge af for 
store mængder glutamat, menes at bidrage til den nervecelledød, der 
observeres i forbindelse med Alzheimers sygdom. I et andet forsøg med 
rotter, som gik ud på at undersøge Ebixas virkning på beta-amyloids 
neurotoksicitet, blev det konstateret, at Ebixa® beskytter mod tab af 
nerveceller. Det menes, at dannelse i hjernen af konglomerater af af beta-
amyloid, de såkaldte plaques, og en gradvis nervecelledød er de primære 
årsager til Alzheimers sygdom.  Desuden er det påvist, at i kulturer af 
hjerneceller fra rotter, hvor man eksperimentelt har forstyrret 
fosforylering af tau, kan Ebixa® genskabe balancen. Abnorm 
hyperfosforylering af tau og deraf følgende svind af nerveceller ses 
ligeledes i forbindelse med Alzheimers sygdom.   
 
Ebixa® et det første lægemiddel i en ny kategori af præparater, NMDA 
glutamatantagonister, til behandling af Alzheimers sygdom. Lægemidlet 
har vist sig at have signifikant klinisk effekt hos patienter med moderat til 
svær Alzheimer. Det forventes, at Ebixa® vil opfylde nogle hidtil uopfyldte 
behov hos denne gruppe patienter - for hvem der ikke tidligere har 
eksisteret nogen godkendt behandling.   
 
Alzheimers sygdom rammer omkring 5% af alle personer over 65 år og 
mere end 20% af personer over 85 år. I øjeblikket diagnosticeres under 
50% af dem, der lider af Alzheimers sygdom, korrekt, og kun 10-30% af 
disse modtager hensigtsmæssig behandling. Der er meget store forskelle 
fra land til land, hvad angår diagnosticeringsrate og behandling.  
 
Alzheimers sygdom er en neurodegenerativ sygdom, som er kendetegnet 
ved progressiv kognitiv svækkelse, f.eks. svigtende hukommelse, nedsat 
opfattelsesevne og sproglige vanskeligheder, som i sidste ende betyder, at 
personen ikke er i stand til at klare sig selv. I de senere stadier af 
sygdommen optræder mentale lidelser som f.eks. angst, forvirring og 
vrede.  
 
Lundbeck har indlicenseret Ebixa® fra den forskningsbaserede 
medicinalvirksomhed Merz  Pharmaceuticals, der har hovedsæde i 
Tyskland. Lundbeck har erhvervet enerettighederne for en række 
europæiske lande samt Canada, Australien og Sydafrika. Lundbeck har 
desuden opnået semi-eksklusive rettigheder til resten af verden med 
undtagelse af USA og Japan gennem en aftale om fælles markedsføring 
indgået med Merz .  
 
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. 


