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Gabather AB (publ) (’’Gabather’’) rapporterar positiva preliminära fMRI-data för de 

fyra första försökspersonerna i den pågående kliniska studien av läkemedelskandidaten 

GT-002. De högkvalitativa fMRI-resultaten visar intressanta skillnader i hjärnaktivitet 

mellan behandlingsgrupperna, särskilt inom det så kallade "Default Mode Network" 

(DMN) som monitorerar tankeflödet. 

 

Studien är en dubbelblind EEG/fMRI-studie och syftar till att säkerställa så kallad ”target 

engagement”, vilket innebär att man studerar interaktionen med GABAA-receptorn och vilka 

delar av hjärnan som aktiveras av läkemedlet i fråga. Studien, som genomförs vid 2CA-Braga 

i Portugal, har genererat fMRI-data av hög kvalitet. Resultaten kommer från analysen av det 

blindade datasetet från de första fyra försökspersonerna, av totalt 24 friska frivilliga individer. 

Resultaten visar mycket intressanta skillnader i hjärnaktivitet i olika hjärnområden mellan 

behandlingsgrupperna, speciellt utmärker sig det så kallade ”Default Mode Network” (DMN), 

eller standardnätverket. DMN styr och monitorerar tankeflödet och bestämmer vad vi ska 

fokusera på. Det kan ses som hjärnans dirigent och är påverkat vid ett flertal vanliga 

neuropsykiatriska diagnoser, som till exempel ADHD och depression. 

Resultatet kommer att inkluderas i den fullständiga analysen av datasetet för hela kohorten. Den 

slutliga och fullständiga analysen av det kompletta datasetet sker när alla 24 försökspersoner 

har genomgått samtliga behandlingar, vilket förväntas vara genomfört under andra kvartalet av 

2023. 

”Det är mycket intressanta och lovande fMRI-resultat som vi har fått för de första fyra 

individerna. Resultaten indikerar att GT-002 kan ha en inverkan på de mekanismer i hjärnan 

som orsakar stort lidande för hundratusentals människor världen över. Vi är imponerade av 

resultaten och ser fram emot analysen av samtliga 24 individer”, säger Michael-Robin Witt, 

VD för Gabather. 
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Om Gabather AB 

Banbrytande forskning vid Lunds universitet och Forskningsinstitutet för Biologisk Psykiatri i 

Roskilde ledde till att Gabather grundades år 2014 med syfte att utveckla innovativa och 

effektiva terapier för neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på 

att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för 

behandling av neuropsykiatriska sjukdomar. GABAA-receptorer är det huvudsakliga 

hämmande signalsystemet i hjärnan som reglerar centrala CNS-funktioner. Dysfunktion eller 

obalans i hjärnans inhibitoriska/excitatoriska signalsystem är känt för att vara en av orsakerna 

för många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. 
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