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Sobi kommer att initiera en klinisk studie för att utvärdera om anakinra och emapalumab kan 

lindra komplikationer associerade med allvarlig COVID-19-sjukdom 

 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) kommer på förfrågan från National Institute 

for Infectious Diseases, som fungerar som den samordnande enheten för SARS-CoV-2-epidemin i 

Italien att inleda en kortvarig klinisk studie för att utvärdera effekten och säkerheten av anakinra och 

emapalumab som potentiell behandling av hyperinflammatoriska tillstånd, en av de allvarligaste 

komplikationerna i samband COVID-19-sjukdom. 

 

Nya data1 och observationer gjorda av italienska läkare som behandlar patienter med COVID-19 

resulterade i initieringen av denna studie med anakinra och emapalumab, som för närvarande 

används för behandling av sällsynta sjukdomar. En sammanfattning av studieprotokollet kommer att 

publiceras på www.clinicaltrials.gov. 

 

Patienter som står på behandling eller som kommer att behöva behandling med emapalumab och 

anakinra för godkända indikationer kommer inte att påverkas. 

 

”Den globala COVID-19-pandemin kräver att alla bidrar. Vi anser att det är vår skyldighet att stödja 

denna viktiga förfrågan och kommer att fokusera på denna undersökande studie”, säger Guido 

Oelkers, vd och Koncernchef på Sobi. 

 

 
Om Sobi™ 
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor 
som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi 
samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, 
Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är 
noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. 
 

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corporate 
Communications and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl 12:00 CET. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0 

https://www.sobi.com/en/investors/fda-approves-gamifantr-emapalumab-first-and-only-treatment-primary-haemophagocytic
http://www.clinicaltrials.gov/
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För mer information, kontakta 

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations 
0733 666 599 
paula.treutiger@sobi.com 
 
 
Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations 
0708 734 095 
linda.holmstrom@sobi.com 
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