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Meddelelse nr. 71 
 
24. juni 2002      

 

Nye kliniske og prækliniske data på Cipralex® 
 
På den 23. Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologium (CINP) 
kongres i Montreal fremlagde Lundbeck kliniske data, som viser, at 
Cipralex® (escitalopram) er signifikant mere effektiv end Cipramil® 
(citalopram). 
 
Behandlingsrespons (der defineres som en reduktion på 50% af 
symptomerne) betragtes som et væsentligt effektparameter på vej mod 
opnåelse af fuld remission. 
 
En ny analyse fra et tidligere publiceret placebokontrolleret studie af otte 
ugers varighed med 468 patienter (Lepola et al på APA 2001, NR431) 
viser, at 20% flere af de patienter der blev behandlet med escitalopram 
(10-20 mg/dag) responderede sammenlignet med de patienter, der blev 
behandlet med citalopram (20-40 mg/dag) (p=0,021). Samtidig var 
remissionsraten omkring 25% højere for de patienter, der blev behandlet 
med escitalopram, end for patienter behandlet med citalopram (p=0,036). 
 
Disse resultater understøttes yderligere af resultaterne fra et netop 
afsluttet seksmåneders fastdosis-studie med 357 patienter med moderat 
til svær depression, hvor escitalopram 10 mg/dag blev sammenlignet med 
citalopram 20 mg/dag. 
 
I en undergruppe på 170 patienter med moderat depression (<30 MADRS 
skala) blev der efter en periode på 8 uger konstateret en respons på 75% 
for de patienter, der blev behandlet med escitalopram, mod 58% for de 
patienter, der blev behandlet med citalopram (p=0,002). Der blev 
desuden observeret en statistisk signifikant forbedring i remissionsraten 
(p=0,0004) for escitalopram i forhold til citalopram.  
 
For begge præparaters vedkommende blev der fortsat opnået yderligere  
forbedring i løbet af seks måneders-perioden. Den numeriske forskel 
fortsatte med at være i Cipralex’® favør. Begge behandlinger blev 
tolereret godt, men der var færre patienter, som afbrød behandlingen 
med Cipralex®, hvilket kunne tyde på en bedre tolerabilitet. 
 
“ I analyserne af disse kliniske forsøg er Cipralex® signifikant mere 
effektiv end citalopram og mindst lige så godt tolereret,” udtaler professor 
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Stuart Montgomery, og fortsætter: “Mange patienter, som fik 10 mg 
Cipralex® om dagen som start- og vedligeholdelsesdosis, viste en 
signifikant bedring af deres depressive symptomer allerede efter den 
første behandlingsuge. Det er tidligere, end det er blevet observeret med 
citalopram”.  
 
En anden delanalyse fra et allerede publiceret fastdosis-studie i ambulante 
patienter (n=491) (Burke WJ, Gergel I, Bose A: J Clin Psychiatry 2002; 
63:331-336) blev også præsenteret. Svært depressive patienter (MADRS 
> 30) behandlet i 8 uger med escitalopram 20 mg/dag (n=51) udviste en 
signifikant forbedring (p<0,05) sammenlignet med patienter behandlet 
med citalopram 40 mg/dag (n=60).  
 
Dette resultat af primær analysen understøtter resultaterne af en pooled-
analyse publiceret af Gorman et al i sidste måned (Gorman J, Korotzer A, 
Su G: CNS Spectrums 2002; 7(4): 40-44). Denne pooled-analyse 
inkluderer samtlige af de flere end 1300 patienter, der blev behandlet i de 
8-ugers placebo-kontrollerede studier, som omfattede både Cipramil® og 
Cipralex®. Forfatterne konkluderede, at ”escitalopram ser ud til at være 
mere effektiv end citalopram, hvad angår såvel, hvor hurtigt virkningen 
indtræder som størrelsen af den kliniske effekt.”  
 
Cipralex’® (escitalopram) klinisk observerede fordele i forhold til Cipramil® 
(citalopram) er helt i overensstemmelse med nye farmakologiske 
resultater, som også blev præsenteret af Lundbeck. 
 
Nye prækliniske data 
På CINP-kongressen fremlagde Lundbeck ligeledes resultater fra en 
præklinisk mikrodialyseundersøgelse. 
 
Data fra denne mikrodialyseundersøgelse viser, at Cipralex®, når der gives 
en dosis på 2 mg/kg subkutant (s.k.), er mere effektiv end en dosis 
Cipramil® på 4 mg/kg s.k. (2,0 mg/kg S-enantiomer + 2,0 mg/kg R-
enantiomer) med hensyn til at forøge hjernens indhold af serotonin 
(henholdsvis ca. 300% og 200%). I modsætning til escitalopram forøgede 
R-enantiomeren af citalopram givet i en dosis på 2,5 mg/kg s.k. ikke 
hjernens indhold af serotonin. 
 
Resultatet af mikrodialysen er i overensstemmelse med de tydelige 
kliniske fordele af escitalopram i forhold til citalopram. Mekanismen bag 
denne observation er endnu ikke kendt. Det er muligt, at fjernelsen af R-
citalopram reducerer den feedbackhæmning, der normalt ses i 
serotonerge neurotransmission.  
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Cipralex® (escitalopram) er på markedet i Storbritannien, Sverige og 
Schweiz og er godkendt i Frankrig, Danmark, Finland, Litauen, Belgien, 
Irland, Island, Luxemburg, Norge og Østrig.  Escitalopram er i øjeblikket 
under godkendelse i en række andre lande, bl.a. USA, Canada og 
Australien.   
 
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. 
 
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. 


