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Idogens första kliniska prövning, ”Toler8”, beskrivs kortfattat i 
tidskriften Blood  
 
Idogen AB (publ) meddelar idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften Blood har publicerat en 
kortfattad översikt av bolagets första kliniska fas1/2a studie med ItolDC-028 i blödarsjuka patienter som har 
utvecklat neutraliserande antikroppar, s k inhibitorer. Den kortfattade beskrivningen av studien har skickats 
in till det 64e årsmötet för American Society of Hematology (ASH) inom kategorin ”Pågående studier”. Det 
har nu publicerats digitalt i supplementet till novemberupplagan av Blood. 
 
Studien, som bolaget har valt att kalla ”Toler8”, har den fullständiga titeln ”An open-label, multi-center, first in 
human, phase 1/2a trial to evaluate the safety and preliminary efficacy of autologuous tolerogenic dendritic 
cells ex vivo loaded with recombinant factor VIII (FVIII) in adults with congenital hemophilia A (HA) with 
neutralizing antibodies to FVIII and having failed immune tolerance induction (ITI). 
 
Läs den kortfattade beskrivningen i sin helhet här 
https://ashpublications.org/blood/article/140/Supplement%201/12733/487400/Trial-in-Progress-An-Open-
Label-Multi-Center-First 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christina Herder, tf vd, Idogen AB 

Tel: +46 70 374 71 56 

E-post: christina.herder@idogen.com 
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Vator 
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2022 kl 
08.14 CET. 

 
 
 
Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, 
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program 
IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande 
antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras 
behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k 
ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera 
bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt 
autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com 


