SynAct Pharma lämnar in patentansökningar för nya aktiva substanser och orala
formuleringar av AP1189
SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelade idag att företaget har lämnat in två patentansökningar som
täcker nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och den orala doseringen av AP1189. Dessa
nya former, som har fördelaktiga och oväntade egenskaper, upptäcktes som ett resultat av pågående
försök att både optimera den orala doseringen av AP1189 och att ytterligare förbättra de immateriella
rättigheterna kring AP1189.
“Vi är glada över upptäckten relaterade till specifika salter och deras unika kristallformer, inklusive unika
nya fysiska och kemiska egenskaper”, säger Thomas Boesen, COO, SynAct Pharma. “Dessa upptäckter
kommer också att hjälpa till med utvecklingen av nya aktiva substanser (active pharmaceutical
ingredients, API) relaterade till AP1189. Vi utökar våra alternativ för att utveckla AP1189 och andra nya
melanokortinagonister och etablera denna nya klass av läkemedel som är inriktade på upplösning av
förstorad eller kronisk inflammation”.
I linje med strategin för att optimera den orala administreringen av AP1189 har SynAct också
intensifierat sina ansträngningar för att utveckla en formulering av AP1189 och utnyttja de nya salt- och
kristallformerna. Detta främjar företagets uttalade mål att ta en patientvänlig doseringsform in i kliniska
fas 2b-studier.
“Viktigt är att dessa upptäckter gör det möjligt för oss att optimera den orala fasta formuleringen av
AP1189 och hjälpa oss att uppnå vårt mål att ha en tablettform av AP1189 redo för vår nästa kliniska
studie. Vi utvärderar för närvarande en ny tablettform som utnyttjar dessa kunskaper och vi uppmuntras
av resultaten hittills och är på rätt spår för att uppnå vårt uttalade mål”, säger Thomas Jonassen, CSO
SynAct Pharma. “Om dessa patent beviljas kommer de också att utöka patentlivslängden för AP1189,
inklusive den API som för närvarande används i de kliniska prövningarna och för andra nya relaterade
API.”
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Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en
plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i
kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.
För mer information: www.synactpharma.com.
Om AP1189
Verkningsmekanismen för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189 är att främja resolution av
inflammation genom melanokortinreceptor-aktivering direkt på makrofagerna, vilket minskar den
proinflammatoriska aktiviteten hos makrofager, och genom att stimulera så kallad makrofagefferocytos har
den en specifik förmåga att rensa inflammatoriska celler (J Immun 2015, 194: 3381–3388). Denna effekt
har visat sig vara effektiv i sjukdomsmodeller av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, och den
kliniska potentialen för tillvägagångssättet testas för närvarande i en klinisk fas 2-studier på patienter med
aktiv reumatoid artrit, nefrotisk syndrom och COVID-19 ARDS.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1)

