
 
 

APTAHEM 
 

Malmö den 17 maj 2016  PRESSMEDDELANDE 
 
 
 

 

Aptahem i nära samarbete med ledande forskargrupper vid Nencki 

Institute  i Warszawa  

Aptahem kan i dag meddela att man inlett ett omfattande samarbete med Nencki Institute of 

Experimental Biology där Aptahem och olika expertgrupper inom institutet gemensamt ska undersöka 

effekterna av bolagets utvecklingssubstans, Apta-1. Nencki Institute är ledande inom molekylär 

neurobiologi och har den högsta rankingen för europeiska forskningsinstitut, A+. Inom institutet finns 

två ”European Centres of Excellence” etablerade.  

Aptahem får nu tillgång till ledande internationell expertis vilket innebär att en genomgripande 

utvärdering av Apta-1's biologiska effekter i cell- och djurmodeller nu kan genomföras. En gemensam 

studieplan har utarbetats och studierna kommer att startas efter myndighetens etiska godkännande.  

Mikael Lindstam, VD i Aptahem påpekar att detta är ett mycket värdefullt samarbete som ger bolaget 

utmärkta förutsättningar att bl. a. klarlägga de anti-inflammatoriska egenskaperna av Apta-1 vilka är 

centrala för att framgångsrikt kunna behandla sjukdomar som stroke.  

 

För ytterligare information: 

Aptahem AB 

Mikael Lindstam, VD 

Tel: 0766-33 36 99 

E-post: ml@aptahem.com 

 

Kort om Aptahem 

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, 

såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad 

och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer 

antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av 

medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA 

och Kanada samt patentansökning i Indien. 

 

Framåtriktad information 

Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför 

framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och 

utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall 

komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. 

 


