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Lundbeck og Teva udvider samarbejde til at omfatte oral formulering af
Copaxone®

H. Lundbeck A/S og Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ:TEVA)
har indgået en samarbejdsaftale om udvikling og kommercialisering af en oral
formulering af Copaxone®  i Europa samt på en række oversøiske markeder.

Oral formulering af Copaxone®, som i øjeblikket er i klinisk fase III, kan blive
det første oralt indgivet lægemiddel for dissemineret sklerose, hvilket vil være
en væsentlig forbedring for patienter med denne sygdom.

Proof-of-concept er opnået i dyrestudier, og CORAL studiet forventes afsluttet
i slutningen af 2001. CORAL studiet er det første studie, der evaluerer effekt
og sikkerhed i forbindelse med en oral indgivet behandling for dissemineret
sklerose. Studiet er det største kliniske studie gennemført for denne
patientgruppe, nogensinde.

Copaxone® i injektionsform er allerede godkendt og markedsført til
indikationen Relapsing/Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) i 22 lande,
inklusive USA. I USA er Copaxone® det hurtigst voksende lægemiddel til
dissemineret sklerose og det næstmest solgte lægemiddel til behandling af
dissemineret sklerose med en markedsandel på mere end 25%.

Aftalen mellem Teva og Lundbeck er en udvidelse af det strategiske
samarbejde, som allerede dækker udvikling og markedsføring af to produkter
til behandling af Parkinsons sygdom, etilevodopa og rasagilin. Ifølge aftalerne
vil Lundbeck i samarbejde med Teva markedsføre disse produkter i Europa
samt i en række oversøiske markeder, mens Teva vil varetage
markedsføringen i resten af verden.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeckkoncernens
resultat for regnskabsåret 2000, der offentliggøres den 6. marts 2001. I
samme forbindelse vil selskabet oplyse om sine økonomiske forventninger til
2001.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til
økonomidirektør Hans Henrik Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal
2660.
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Om dissemineret sklerose
Dissemineret sklerose er en kronisk lidelse i centralnervesystemet. Det er den
hyppigst forekommende neurologiske sygdom blandt yngre mennesker i den
vestlige verden og er særlig udbredt i Nordeuropa, Nordamerika og
Australasien. I Europa rammes 87 personer ud af hver 100.000 af
sygdommen.

Sygdommen viser sig oftest for første gang ved 30-års-alderen, og kvinder
rammes hyppigere end mænd. Årsagen til dissemineret sklerose er ukendt,
men videnskabelige undersøgelser viser, at ændringer i immunsystemet
spiller en afgørende rolle. Sygdommen er karakteriseret ved en nedbrydning
af de myelinskeder, som omslutter nervecellerne i synsnervens, rygmarvens
og hjernens hvide substans.

Klinisk er dissemineret sklerose karakteriseret ved enten sygdomsepisoder
eller en permanent svækkelse af de neurologiske funktioner. De fleste
patienter kan opdeles i tilfælde med enten recidiverende eller progressiv
sygdom. Hos patienter med recidiverende dissemineret sklerose (80% af
tilfældene) optræder perioder med CNS-dysfunktion, der enten efterfølgende
forsvinder permanent eller temporært. Disse episoder benævnes relapse og
de efterfølgende forbedringer hedder remission. Hos 1/5 af disse patienter er
sygdommen godartet uden et progredierende forløb. Hos de øvrige patienter
sker der en gradvis forringelse, enten fordi patienterne ikke opnår fuldstændig
symptomfrihed mellem anfaldene, eller fordi sygdommen har et snigende
forløb (sekundær progressiv). Hos 20% af patienterne observeres et
progredierende forløb fra sygdommens indtræden (primær progressiv).

Firmaoplysninger
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., med hovedsæde i Israel, er blandt de 50
største farmaceutiske virksomheder og blandt de største generiske
farmaceutiske firmaer i verden. Teva har mere end 85% af sit salg uden for
Israel, hovedsageligt i Nordamerika og Europa. Virksomheden udvikler,
fremstiller og markedsfører generiske og originale lægemidler samt aktive
farmaceutiske stoffer.

H. Lundbeck A/S (CSE:LUN) 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 1999 på DKK 4,2 mia. og
beskæftiger ca. 3000 medarbejdere. Yderligere information kan findes på
www.lundbeck.com.


