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Cipralex® effektiv ved behandling af generaliseret angst, socialfobi
og panikangst

Resultaterne fra tre kliniske studier med Cipralex® til behandling af
forskellige angst-indikationer blev i dag præsenteret ved årskonferencen
for Anxiety Disorders Association of America (ADAA) i Austin, Texas i USA.

Resultaterne af ét klinisk studie viser, at Cipralex® signifikant reducerede
angst hos patienter med generaliseret angst (GAD) i forhold til placebo.
Ligeledes blev der på konferencen præsenteret forskningsresultater, hvor
Cipralex® i et andet studie i forhold til placebo signifikant reducerede
symptomerne af panik hos patienter med panikangst. I det tredje studie
viste Cipralex signifikant forbedrede symptomer hos patienter med
socialfobi (SAD) i forhold til placebo.

”Jeg er tilfreds med resultaterne fra studierne præsenteret på ADAA
konferencen. Det viser, at Cipralex® har egenskaber, der kan føre til
bredere anvendelse end citalopram, eksempelvis til behandling af
generaliseret angst og socialfobi, hvor citalopram i dag ikke er godkendt”,
siger Lundbecks forskningschef, koncerndirektør Claus Bræstrup.

Cipralex® og generaliseret angst (GAD)
Ved konferencen præsenterede forskere fra Duke University resultater fra
kliniske afprøvninger, der viser, at Cipralex® signifikant reducerede
angstsymptomer hos patienter med generaliseret angst i forhold til
placebo. I det dobbeltblinde studie deltog 257 patienter med GAD i et 8
ugers behandlingsforløb med enten placebo eller Cipralex® forudgået af en
uges enkeltblind behandling med placebo. Patienterne var mellem 18 og
80 år gamle.

Målt med den mest anvendte skala: Hamilton Anxiety skalaen (HAMA)
forbedrede Cipralex® signifikant angstsymptomerne i forhold til placebo.
Cipralex® viste også signifikant forbedret effekt målt med sekundære
evalueringsskalaer. Patienter behandlet med Cipralex® oplevede også
forbedret livskvalitet målt ved Quality of Life Questionnaire.  Derudover,
var Cipralex® veltolereret; de hyppigste rapporterede bivirkninger var
hovedpine, kvalme og søvnmangel.
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GAD er karakteriseret ved en næsten daglig udtalt angst og bekymring
over for helt almindelige dagligdags situationer, som for eksempel det at
gå på arbejde eller i skole. Patienten har svært ved at kontrollere sine
bekymringer.

Cipralex® og panikangst (PA)
Forskere fra University of California, San Diego, præsenterede på
konferencen resultater fra et studie, der viser, at Cipralex® i forhold til
placebo signifikant reducerede paniksymptomer på en lang række af
skalaer.

I det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenter-
studie, fik 247 patienter enten placebo eller Cipralex® i 10 uger efter en to
ugers enkeltblind behandling med placebo. Patienterne var 18 til 80 år
gamle og havde fået stillet diagnosen panikangst med eller uden agorafobi
(fobisk angst for at færdes alene eller på store, åbne pladser).

Patienterne behandlet med Cipralex® oplevede en signifikant forbedring af
deres tilstand i almindelighed samt i særdeleshed forbedret livskvalitet
målt med Modified Sheehan Panic and Anticipatory Anxiety skalaen, Panic
and Agoraphobia skalaen samt HAMA, CGI, Patient Global Evaluation, og
Quality of Life Questionnaire. I studiet var Cipralex® veltolereret:
Frekvensen af patienter, der gik ud af studiet på grund af bivirkninger var
sammenlignelig med frekvensen af de patienter, der forlod gruppen
behandlet med placebo. De hyppigst rapporterede bivirkninger, i Cipralex®

gruppen var hovedpine, kvalme og søvnmangel.

Panikangst er en angsttilstand karakteriseret ved panikanfald, hvilket er
en hastigt indsættende, voldsom, men kortvarig angst, ledsaget af uro og
somatiske symptomer, som f.eks. voldsom hjertebanken, svedudbrud,
rysten, åndenød, kvælningsfornemmelse, trykken i brystet, kvalme,
svimmelhed, uvirkelighedsfornemmelse og dødsangst.  Disse anfald
forekommer gentagne gange uden eksterne trusler eller andre mentale
forstyrrelser. Cirka 2,4 millioner amerikanske voksne mellem 18 og 54 år
lider af panikangst indenfor et givet år. Dobbelt så mange kvinder som
mænd lider af panikangst. Panikangst kan forekomme sammen med andre
angsttilstande, depression eller stofmisbrug.

Cipralex® og socialfobi (SAD)
I et tredje klinisk studie som blev præsenteret ved ADAA viste forskere fra
Universitetshospitalet i Wien, at Cipralex® er signifikant bedre end placebo
ved behandling af socialfobi (SAD).
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Efter en én uges enkeltblind behandling med placebo blev 358 patienter
med SAD randomiseret til 12 ugers behandling med enten placebo eller
Cipralex®. Med fleksibel dosering kunne patienter, såfremt dette var
nødvendigt, titreres til øget dosis efter 4, 6 eller 8 ugers behandling.
Cipralex® var også veltolereret i dette studie; de hyppigst rapporterede
bivirkninger var hovedpine, kvalme og søvnmangel.

Patienter behandlet med Cipralex® fik det signifikant bedre i forhold til
placebo målt ved den primære målemetode, Liebowitz Social Anxiety
skalaen (LSAS), der måler graden af angst og afværgelse af præstations-
og/eller sociale situationer.  Signifikant bedre terapeutisk effekt blev også
opnået med Cipralex® i forhold til placebo på de sekundære målemetoder,
CGI-I og CGI-S skalaerne, der viser sværhedsgraden af en patients
tilstand og forbedringer deraf, samt på to ud af tre parametre på Sheehan
Disability skalaen (SDS), der evaluerer, hvordan en patient klarer helt
almindelige dagligdags situationer, såsom arbejde og familieliv.

Socialfobi er angst og frygt for nye, ukendte begivenheder, der involverer
kontakt med andre mennesker. Personer, der lider af socialfobi, er bange
for at handle forkert eller for at få et angstanfald, da dette ville være flovt
og beskæmmende. Personen undgår derfor at udsætte sig for disse
situationer, og isolerer sig fra omverdenen. Socialfobi er efter depression
og alkoholisme den tredje hyppigste forekommende psykiatriske lidelse i
USA. Cirka 5,3 millioner amerikanere lider af sygdommen eller cirka 3,7%
af befolkningen mellem 18 og 54 år.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2002.Selskabet forventer således
fortsat en stigning i omsætning på 10-12% samt en stigning i resultat af
primær drift på 12-15%.

For yderligere information kontakt venligst direktør 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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og beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere.


	Cipralex® effektiv ved behandling af generaliseret angst, socialfobi og panikangst

