
 
 

Pressmeddelande den 15 maj 2017 

 

Diamyd Medical får ökat patentskydd 
 

Diamyd Medical meddelar idag att det amerikanska patentombudet för University of California, Los Angeles, 

(UCLA), informerat om att ytterligare en av Diamyd Medical licensierad UCLA-patentansökan kommer att 

beviljas. Patentet omfattar skydd för att behandla typ 1-diabetes med kombinationen GABA och diabetesvaccinet 

Diamyd® och har löptid till 27 september 2031. Tidigare har ett patent inom samma patentfamilj beviljats som 

täcker diabetesbehandling med GABA och preproinsulin eller ett immunogent fragment därav. 

 

Diamyd Medical licensierar sedan tidigare flera godkända oberoende patent som omfattar behandling med 

Bolagets prövningsläkemedel GAD65 (diabetesvaccinet Diamyd®) samt GABA för metabolt syndrom, typ 1-

diabetes, typ 2-diabetes, reumatoid artrit samt inflammatoriska sjukdomar.  

 

– Vi fortsätter kontinuerligt att stärka vår patentportfölj med nya ansökningar säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd 

Medical. Lovande preliminära resultat med intralymfatisk administration av Diamyd® i nydiagnostiserade typ 1-

diabetespatienter gör att vi nu med en ny uppföljande pivotal fas II-studie tar denna patentsökta applikation 

närmare marknaden. Kombinationsbehandling med GABA och Diamyd® kan leda till en uppföljande applikation 

som inte bara släcker den autoimmuna inflammationen och på så sätt bevarar patientens egen produktion av insulin, 

men som också kan bidra till återväxt av insulinproducerande betaceller. Det kan i sin tur leda till en fullständig 

bot.  

 

En klinisk studie pågår för närvarande i USA vid University of Alabama at Birmingham, där effekten av GABA 

och kombinationen GABA och Diamyd® utvärderas i 95 nydiagnostiserade typ 1-diabetespatienter. En 

uppföljande fas II-studie i 80 nydiagnostiserade typ 1-diabetiker där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel förväntas 

kunna börja rekrytera patienter till hösten 2017.  

 

 

Om Diamyd Medical 

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom 

läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.  

 

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt 

inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. En exklusiv licens för GABA 

avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central 

tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i 

stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San 

Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.  

 

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är 

Bolagets Certified Adviser. 
 
 

För ytterligare information, kontakta: 

Ulf Hannelius, vd 

Tel: +46 736 35 42 41  

E-post: ulf.hannelius@diamyd.com 

 

Diamyd Medical AB (publ) 

Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com 

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 15 maj 2017 kl 08:30 CET. 
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