
  

 

 
 

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week 
(DDW)  
 
31 maj 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget 
kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW). DDW 
är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi. Kongressen hålls i 
Washington DC, USA den 2 till 5 juni 2018. 
 
Den första postern kommer att presenteras under postersessionen söndagen den 3 juni och har titeln A 
retrospective analysis of the clinical application of the multigene analysis test DiBiCol® to differentiate 
between ulcerative colitis, Crohn’s disease and non-IBD. Postern sammanfattar en retrospektiv analys av det 
diagnostiska testet DiBiCol®, som visar att testet kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa läkare att 
diagnostisera inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och för att differentiera Crohns sjukdom från ulcerös kolit 
och icke-IBD.  
 
Den andra postern har titeln The TLR9 agonist cobitolimod modulates the immune system in ulcerative colitis 
by balancing the Th17/Treg cell response och presenteras under postersessionen tisdagen den 5 juni. 
Postern sammanfattar vetenskapliga data avseende cobitolimods verkningsmekanism både från en 
experimentell standardmodell av kolit och från ulcerös kolit patienter, och visar att cobitolimod kan 
modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. 
 
Datan har tidigare presenterats på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress i Wien i 
februari 2018. 
 
Vetenskapliga sammanfattningar av postrarna finns tillgängliga på DDWs hemsida (www.ddw.org). 
 
 
För mer information: 
Peter Zerhouni, VD 
Tel: +46 8 508 847 35 
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 
 
 
Kort om InDex Pharmaceuticals 
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska 
behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är 
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, 
kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade 
substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas 
vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.  
 
InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är 
bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.  
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