
 

 

Dimebon heeft geen gunstig effect op de cognitie bij de ziekte van Huntington  

 

Rochester, NY, en Ulm, Duitsland, 11 April 2011- De Huntington Studie Groep (HSG) en 

het Europese Netwerk voor de ziekte van Huntington (EHDN) presenteren de eerste 

resultaten van het grote multi-centrum, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde 

onderzoek naar de werking van het medicijn Dimebon (Latrepirdine*) bij personen met de 

ziekte van Huntington. Het onderzoek, genaamd HORIZON, is gefinancierd door 

Medivation, Inc in samenwerking met Pfizer, inc.  

 

De resultaten tonen aan dat het denken en het geheugen (cognitie) en het globaal 

functioneren van de deelnemers die 60 mg Dimebon per dag kregen niet significant 

verschilden van de deelnemers die een placebo innamen, gemeten met de Mini-Mental 

State Examination (MMSE) totaal score en de Clinician's Interview-Based Impression of 

Change, plus caregiver input (CIBIC-plus).  

 

“De resultaten van de HORIZON studie is teleurstellend nieuws voor de patiënten met de 

ziekte van Huntington omdat er tot op heden geen medicijnen beschikbaar zijn die de 

achteruitgang in het denkvermogen en het geheugen zoals gezien wordt bij deze ziekte, 

behandelen” zegt Karl Kieburtz, MD, MPH, hoofdonderzoeker van de HORIZON studie. Karl 

Kieburtz is directeur van het Centrum voor Experimenteel Onderzoek bij Mensen en 

professor op de afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum van Rochester. 

“Het verlies van cognitieve vermogens is uiteindelijk voor bijna alle personen met de 

ziekte van Huntington een probleem en een van de belangrijkste beperkingen.” 

 

De HORIZON studie is uitgevoerd in Noord-Amerika en Australië door de HSG en in 

Europa door EHDN. Onderzoekers op 68 verschillende plaatsen onderzochten 403 

deelnemers gedurende een periode van 6 maanden. “Hoewel Dimebon de cognitieve 

vermogens niet bleek te verbeteren zoals we hoopten is deze studie wel een belangrijke 

mijlpaal voor de Huntington gemeenschap,” zei Bernhard Landwehrmeyer, MD, mede- 

hoofdonderzoeker van de Horizon studie, voorzitter van de Executive Committee van 

EHDN en professor in de neurologie aan de universiteit van Ulm, Duitsland. “Dit was het 

eerste grote onderzoek dat zich richtte op de cognitieve aspecten van de ziekte van 

Huntington en de eerste wereldwijde studie naar de ziekte van Huntington die gelijktijdig 

door regelgevende instanties in de Verenigde Staten en de EU is beoordeeld en 

geaccepteerd; de vergelijkbare resultaten uit Noord-Amerika, Australië en Europa tonen 

dat we goed in staat zijn om wereldwijde klinische studies uit te voeren naar de ziekte van 

Huntington. De studie zal daarom, ondanks de resultaten van de HORIZON studie, een 

basis leggen voor toekomstige wereldwijde studies naar nieuwe hoopgevende 

behandelingen ter verbetering van de cognitie en andere symptomen van de ziekte van 

Huntington.”      

 

De ziekte van Huntington is een erfelijke, neurodegeneratieve ziekte waar in Noord-

Amerika en Europa ongeveer 60.000 personen aan lijden. De symptomen van de ziekte 

van Huntington beginnen gemiddeld tussen de leeftijd van 30 tot 50 jaar en veroorzaken 

een progressieve achteruitgang in beweging, gedrag en cognitieve vermogens. Hoewel er 

medicijnen beschikbaar zijn om sommige symptomen te verminderen is er geen 

behandeling bekend om de cognitieve symptomen te verbeteren.  

 

De HSG en EHDN zijn organisaties zonder winstoogmerk bestaande uit artsen en andere 

onderzoekers die ervaring hebben met de zorg voor personen met de ziekte van 

Huntington en zijn toegewijd aan het vinden van behandelingen die en verschil kunnen 

maken bij deze ziekte.  

 

*Latrepirdine is de generieke (stofnaam) naam voor dimebon (industrienaam).  

 

 

 


