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Lundbecks stof til behandling af søvnløshed - gaboxadol- går i klinisk
fase II

H. Lundbeck A/S meddeler hermed, at gaboxadol har påbegyndt det første
kliniske fase II-studie. Gaboxadol (en selektiv GABAA receptor agonist) er et
stof til behandling af søvnløshed.

Søvnløshed er særdeles almindeligt. Adskillige epidemiologiske kilder
estimerer, at 19-36% af den voksne befolkning lider af søvnløshed
og at  søvnløshed kan forbindes med udviklingen af en række somatiske og
mentale lidelser. Det estimeres, at 25-35% af alle søvnløse lider af
psykiatriske følgesygdomme eller et stof- eller alkoholmisbrug. Ca. 37% tager
ikke receptpligtig medicin og 16% bruger alkohol.

De midler, der i dag er til rådighed for behandling af søvnløshed, som f.eks.
benzodiazepiner, giver et unormalt søvnmønster, som hæmmer dyb søvn og
REM-søvn (rapid eye movement). Det er bekræftet af elektroencefalografiske
(EEG) optegnelser. Herudover har disse stoffer også indflydelse på EEG i
vågen tilstand og svækker den mentale ydeevne.

Der er et udækket behandlingsbehov for sovemidler, som ikke hæmmer
søvnkvaliteten og som egner sig til langtidsbehandling, uden at give
tilvænnings- og abstinens symptomer. Eksplorative studier med unge og
ældre har vist, at gaboxadol er i stand til at øge søvnkontinuiteten og
søvnintensiteten uden at hæmme REM-søvn. Som følge heraf kan gaboxadol
have et terapeutisk perspektiv i behandlingen af søvnløshed, som er
karakteriseret ved mange opvågninger og nedsat søvnkvalitet.

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.

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.


