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Aptahem kan i dag meddela att vi har funnit att Apta-1 hämmar cellfaktorer centrala för 
inflammation i blodkärlssystemet. 
 
Aptahem har i samarbete med Nencki Institute i Warszawa funnit att Apta-1 hämmar ett antal olika 
cellulära faktorer som stimulerar inflammatoriska förlopp. Dessa nyupptäckta anti-inflammatoriska 
funktioner av Apta-1 tillsammans med dess tidigare rapporterade anti-koagulativa effekter skulle bl. a. 
kunna samverka för att både motverka tillväxt av blodproppar och den inflammatoriskt orsakade 
vävnadsskada som uppstår efter att blodproppen avlägsnats och kärlen öppnats för blodflöde, s.k. re-
perfusionsskador.  
 
Bolaget fortsätter sitt arbete med att undersöka dessa nya anti-inflammatoriska effekter av Apta-1 och 
hur det fortsatta utvecklingsprogrammet ska optimeras för att kunna nå de nya patientgrupper som 
skulle kunna behandlas med ett läkemedel med detta utökade verkningsspektrum.  
 
Mikael Lindstam, VD i Aptahem betonar att de nya egenskaperna hos Apta-1 ökar dess terapeutiska 
potential från enbart blodpropphämning till även behandling av patienter med re-perfusionsskador vid 
stroke och därmed ser vi en utökad marknadspotential. 
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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. 
  


