
 
 
 
 
Pressmeddelande den 7 maj 2014 
 
Studie med Diamyd Medicals diabetesvaccin nära fullrekrytering 
 
Rekryteringen av nyligen insjuknade typ 1-diabetespatienter till DIABGAD-1, en klinisk studie med 
diabetesvaccinet Diamyd®, kommer att avslutas kring den 20 maj. Hittills har 59 barn och ungdomar som haft 
typ 1-diabetes i mindre än fyra månader inkluderats och om cirka två veckor stängs studien för nya deltagare. 
 
- Studien syftar till att undersöka om behandling med Diamyd Medicals diabetesvaccin Diamyd® i kombination 
med D-vitamin och det inflammationsdämpande läkemedlet ibuprofen kan bevara patienternas egen 
insulinproduktion, säger Peter Zerhouni, vd för Diamyd Medical. Viss egen insulinproduktion minskar risken för 
både akuta och långsiktiga diabeteskomplikationer. 
 
Studien pågår vid ett tiotal barndiabeteskliniker runt om i Sverige och deltagarna är mellan 10 och 18 år gamla. 
De första resultaten från studien beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2015. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB 
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com 
 
 
Om Diamyd Medical 
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolagets primära utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-baserade 
diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade 
fas II-studier med Diamyd® pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga 
typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd® 
i kombination med D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn 
och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. 
 
Bolaget slöt i maj 2013 ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) avseende 
en patentportfölj på användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för att behandla och 
förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, 
ledgångsreumatism och allergi. 
 
I april 2014 ingick Diamyd Medical ett avtal med en grupp grundare och Karolinska Institutet Holding AB, i 
syfte att upprätta en kommersiell navelsträngsblodbank i Sverige för privat familjesparande av navelsträngsblod 
och andra vävnader med stamceller. Intentionen är även att samla in stamceller från navelsträngar och göra dem 
tillgängliga för forskningsändamål i syfte att främja stamcellsområdet och regenerativ medicin, inklusive 
forskning inom typ 1-diabetes. 
 
Diamyd Medical har även intressen i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), samt Companion 
Medical, Inc. (USA). 
 
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic 
AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com. 
 
 
Diamyd Medical AB (publ) 
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68 
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. 
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