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Meddelelse nr. 35

6. december 2000

Lundbeck og Neurochem når milepæl i Alzheimer-forskning

I juni 1999 indgik H. Lundbeck A/S en forsknings- og udviklingsaftale med det
canadiske selskab, Neurochem, hvorved Lundbeck sikrede sig globale
rettigheder til et nyt og innovativt stof til behandling af Alzheimers sygdom.

I overensstemmelse med den samarbejdsaftale, som er indgået mellem
H. Lundbeck A/S og Neurochem, udløser milepælen betaling og
forskningsstøtte fra Lundbeck, samt køb af aktier i Neurochem til en værdi af
USD 2,5 millioner.

Neurochems udviklingskandidat er i et ”proof-of-concept” studie givet oralt til
transgene mus, som er bærere af  det menneskelige  amyloid
forstadiumsprotein (hAPP) til Alzheimers sygdom. Musene er fremavlet af
Center for Research in Neurodegenerative Diseases ved University of
Toronto, i Canada.

Ved i studiet at benytte den aggressive hAPP transgene model af Alzheimers
sygdom er det påvist, at stoffet reducerer antallet og mængden af amyloide
plaques betydeligt, samt mindsker de inflammatoriske reaktioner i hjernen,
hvilket medførte en betydelig større overlevelsesrate blandt de behandlede
mus.

Neurochem forventer snarest at publicere disse resultater i videnskabelige
tidsskrifter.

Et præliminært fase I-studie, hvor stoffet er givet til raske, frivillige
forsøgspersoner i enkel dosering, har bidraget med viden om stoffets
tolerabilitet og farmakokinetiske egenskaber. Desuden har stoffet i
prækliniske studier vist en god safety- og farmakokinetisk profil.

Det er Lundbecks opfattelse, at det er første gang, at en oral
lægemiddelkandidat med en dokumenteret lav toksicitet, har vist at kunne
begrænse udviklingen af amyloide plaques og betændelses-tilstande i
dyremodeller for Alzheimers sygdom.
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”Disse resultater er et meget vigtigt skridt i udviklingen af dette stof til en
terapeutisk behandling af Alzheimers sygdom. Betalingerne fra Lundbeck er
et ekstra skub frem i den betydningsfulde udvikling, som er nødvendig for at
fremme den lovende behandling af amyloid plaques i hjernen”, siger Dr. Louis
R. Lamontagne, administrerende direktør i Neurochem. Han fortsætter:

”Lundbecks ekspertise i udviklingen af terapeutiske behandlinger af alvorlige
sygdomme i centralnervesystemet, vil blive et væsentligt bidrag til det løbende
videnskabelige arbejde og for udviklingen af innovative lægemiddelkandidater
i denne gruppe af  terapeutiske lægemidler.”

”Vi er meget glade for den forsknings- og udviklingsaftale vi har med
Neurochem inden for amyloidforskningen”, siger koncerndirektør,
forskningschef Claus Bræstrup.

”I det år vort samarbejde med Neurochem har varet, er der gjort markante
fremskridt i udviklingen af en ny behandling af Alzheimers sygdom. Med det
ny stof står vi med en enestående mulighed for en fremtidig behandling af
Alzheimers sygdom”, tilføjer Claus Bræstrup.

Meddelelsens indhold får ingen indflydelse på Lundbeckkoncernens
forventninger til resultatet for regnskabsåret 2000.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til direktør Hans Henrik
Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660.

_________________

Neurochem er et canadisk biotek-selskab, grundlagt i 1993, med en
forskerstab på 60 personer. Selskabet forsker primært inden for neurologi
(Alzheimers sygdom), diabetes type-2 samt visse kroniske
betændelsestilstande.

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 1999 på DKK 4,2 mia. og beskæftiger
ca. 3000 medarbejdere.
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