
Alzinova rapporterar EU finansierat SME instrument steg 1

Alzinova har nu slutfört och avrapporterat projektet ”Novel Immunotherapeutic Vaccine for the treatment of Alzheimer’s disease (IMMOVA)”,
för vilket bolaget erhöll finansiering genom Horizon 2020 SME instruments steg 1 med € 50,000. 

Genom bidraget från Europeiska Kommissionen har Alzinova nu utvecklat och optimerat affärsplanen för ALZ-101. Slutsatsen i rapporten är att ALZ-101
utgör en stor kommersiell och klinisk möjlighet som det första vaccinet som kan neutralisera de toxiska oligomerer i hjärnan som ger Alzheimers sjukdom,
utan att samtidigt orsaka allvarliga biverkningar. Dessutom ger läkemedlets kostnadseffektivitet möjligheter att behandla stora delar av den globala
patientpopulationen.

Rapporten baseras på omfattande underlag som intervjuer med beslutsfattare, genomgång och analys av marknadsdata samt täta diskussioner med
projektets företagscoach Dr. Carol Routledge.

Kortfattat har arbetet visat att den enda terapiform som hittills visat någon som helst form av sjukdomsmodifierande effekt i patienter är amyloid-β-riktad
immunterapi. Men enbart de immunoterapier som är specifikt riktade mot aggregerade former av denna peptid verkar ge en meningsfull effekt i patienter. Att
specifikt neutralisera den oligomera formen av amyloid-β är den form av terapi som förväntas ha störst effekt, men även få bieffekter. Intresset är stort, men
på grund av tekniska svårigheter är konkurrerande utvecklingsprojekt mot amyloid-β-oligomerer få. Vidare drogs slutsatsen att det inte finns några specifika
regulatoriska hinder för ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Istället finns det stora möjligheter att använda tillgängliga regelverk för att nå stegvist
godkännande efter avslutad Fas 1, vilket i så fall innebär att man kan nå marknaden tidigare än normalt.
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Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot
vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de
skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och
förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling
inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU
Ventures AB.


