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Eurocine Vaccines nya strategiska områden

• Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta 
verksamhet ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner 
för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.

• Eurocine Vaccines kommer använda sin teknologiplattform (Endocine och
andra lipidformuleringar) som ett adjuvans* för antigen# med målet att
utveckla effektiva injicerade vaccin för både människor och djur
– För veterinära vacciner kan teknologin även utvärderas som ett nasalt adjuvans.

• Denna positionering inkluderar utveckling av vacciner mot virus, bakterier, 
cancer och allergier, och är inte begränsat av sjukdomar som överförs via 
slemhinnorna. 
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* Något som förstärker verkan av en förebyggande eller behandlande åtgärd
# Ämnen som förmår framkalla ett immunsvar och reagera med de produkter immunsvaret ger upphov 
till, dvs specifika antikroppar eller specifikt aktiverade T-lymfocyter. Antigener kan utgöras av lösliga 
ämnen, som toxiner och främmande proteiner, eller organiska partiklar, som bakterier eller vävnadsceller
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Match mellan bolagets tillgångar och vald strategi 
- styrkor med den nya strategin

• Eurocine Vaccines teknologiplattform har visats vara säker i människa

• Eurocine Vaccines teknologiplattform fungerar prekliniskt både som injicerat 
och nasalt adjuvans

• Eurocine Vaccines teknologiplattform är kompatibel med vaccinantigen från 
flera olika patogener*

• Eurocine Vaccines teknologiplattform är kompatibel med olika typer av 
vaccinantigen till exempel antigen med olika struktur, storlek eller kemi 

• Olika lipidformuleringar har studerats och utgör möjliga adjuvanskandidater

• Omfattande erfarenhet av vaccinindustrin har ackumulerats i bolaget

• Omfattande teknologisk know-how har ackumulerats i bolaget
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* Ämne som är sjukdomsframkallande
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Data som stödjer de två strategiska 
områdena
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Eurocine Vaccines teknologiplattform fungerar både 
som injicerat och nasalt adjuvans

• Pre-kliniska resultat visar att teknologiplattformen fungerar som ett 
injicerat adjuvans
– Data genererade med antigen från influensa virus och från bakterien

Corynebacterium diphtheriae (den patogena bakterie som orsakar difteri)

• Pre-kliniska resultat visar att teknologiplattformen fungerar som ett nasalt 
adjuvans
– Data genererade med antigen från influensa virus och Humant Immunbrist-

Virus (HIV)

• Resultat från kliniska studier har visat att teknologin (inom det 
koncentrationsintervall som utvärderats) är säker, men ej tillräckligt
effektivt, för nasal administration i människor
– I människor är det troligt att nasal administrering av en högre koncentration av 

Endocine skulle orsaka lokala tolerabilitetsproblem
– Som adjuvans i ett nasalt veterinärvaccin måste säkerhet och tolerabilitet

utvärderas i relevant djurslag, här är det möjligt att högre koncentrationer av 
Endocine kan vara gångbara
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Eurocine Vaccines teknologiplattform är kompatibel 
med vaccinantigen från flera olika patogener

• Teknologiplattformen är kompatibel med vaccinantigen från flera olika 
sjukdomsframkallande virus och bakterier såsom:
– Corynebacterium diphtheriae 

• bakterie som orsakar difteri
– Rotavirus 

• virus som orsakar magsjuka
– Mycobacterium tuberculosis

• bakterie som ger tuberkulos 
– Humant Immunbrist-Virus (HIV)

• virus som angriper immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS
– Helicobacter Pylori

• bakterie som orsakar magproblem tex. magkatarr och magsår 
– Streptococcus pneumoniae

• bakterie som orsakar lunginflammation, men kan även ge upphov till bl.a. 
hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, öroninflammation

– Influensavirus
• virus som orsakar influensasjukdom
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Eurocine Vaccines teknologiplattform är kompatibel 
med olika typer av vaccinantigen

• Det är en styrka att vår teknologiplattform är kompatibel med olika typer 
av antigener, dvs antigener med olika struktur, storlek eller kemi

• Teknologiplattformen har visat sig kompatibel med: 
– Peptider
– Proteiner
– Polysackarider
– Virus-lika partiklar (VLPs)
– Inaktiverat sönderdelat (split) virus
– Inaktiverade helvirus partiklar
– Inaktiverade hela bakterier
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Olika lipidformuleringar har studerats

• Eurocine Vaccines har studerat olika lipidformuleringar genom åren som 
kan utvärderas som möjliga adjuvanskandidater.

• Eurocine Vaccines teknologiplattform kan beredas både som en liposom-
formulering samt som en emulsion. 
– Bolaget har goda säkerhetsdata från studier i människor (fem fas I/II studier) med 

nasal leverans av Endocine
– Prekliniska data visar att emulsioner har potential
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Omfattande erfarenhet av vaccinindustrin samt 
teknologisk know-how har ackumulerats

• Eurocine Vaccines har stor erfarenhet inom området för den nya strategin

• Erfarenhet och know-how av vaccinindustrin: 
– Identifiera/samverka med partnerkandidater inom vaccinindustrin
– Vaccinutveckling, både preklinisk och klinisk
– Identifiera/samverka med leverantörer av vaccinantigen
– Stor erfarenhet av vacciner och adjuvans

• Intern kompetens/know-how av teknologiplattformen (tillverkning) 
– Adjuvantsformulering inklusive kompositionsutveckling
– Processutveckling
– Uppskalning till pilotskala
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