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OxThera utser ny medicinsk chef

Stockholm – 12 Oktober 2017 – OxThera AB, ett Stockholmsbaserat privatägt 
biofarmaceutiskt företag tillkännagav idag utnämningen av Dr Bastian Dehmel till ny 
medicinsk chef.

OxThera utvecklar en ny behandling, Oxabact®, för primär hyperoxaluri (PH), en 
allvarlig och ofta dödlig sjukdom hos barn, och där det för närvarande inte finns 
några tillgängliga behandlingar. Företaget är redo att initiera en avgörande fas III-
studie av PH med Oxabact® för att stoppa och/eller fördröja sjukdomsprogressionen.

"Jag har nöjet att välkomna Bastian som medicinsk chef för OxThera", sade Matthew 
Gantz, VD för OxThera. "Hans omfattande erfarenhet på njurområdet och 
framgångsrika meritlista inom läkemedelsutveckling i både USA och Europa kommer 
att möjliggöra för OxThera att snabbt fortsätta utvecklingen av Oxabact® för 
behandling av primär hyperoxaluri."

"Jag är glad över att börja på OxThera vid denna viktiga tidpunkt när vi ger oss in i 
den avgörande fas III-studien för Oxabact® för patienter med PH", säger Dr Dehmel. 
"Detta är en förödande sjukdom för patienter och deras familjer och jag hoppas 
verkligen att vi kan göra en verklig skillnad. Jag ser fram emot att arbeta med 
Matthew och hela OxThera-teamet för att leva upp till förhoppningarna om denna nya 
behandling."

Dr Dehmel börjar på OxThera efter att ha tjänstgjort som verkställande medicinsk 
chef och global utvecklingschef för Amgens kalcimimetiska franchise. Han har lång 
erfarenhet inom livsvetenskapssektorn då han har lett medicinska frågor och kliniska 
utvecklingsteam som ansvarar för läkemedel inom diabetes och leversvikt i 
slutstadium. Bastian tar med sig lång erfarenhet av att arbeta med globala 
tillsynsmyndigheter och var ansvarig för godkännande av etelcalcetid av EMA och 
FDA samt mer nyligen för godkännande av cinacalet som pediatriskt särläkemedel 
av EMA.

Oxabact® är en oral produkt som består av högkoncentrerade frystorkade levande 
bakterier (Oxalobacter formigenes), utformad för enteral eliminering av plasmaoxalat. 
En komplett klinisk utvecklingsplan för Oxabact® har presenterats i protokollbistånds- 
och fas II-avslutningsmöten med EMA respektive FDA.

PH är en sällsynt autosomalt recessiv sjukdom som leder till markant förhöjda nivåer 
av endogent oxalat, vilket orsakar försämrad njurfunktion och en gradvis förkalkning 
av mjukvävnad. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan den orsaka njursvikt och för 
tidig död. För närvarande är det enda tillgängliga botemedlet en kombinerad 
transplantation av lever och njurar. 



Oxabact® innehar klassificeringen särläkemedel i EU och USA för behandling av 
PH, och i EU för behandling av korttarmssyndrom (SBS). 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elisabeth Lindner, Operativ chef på OxThera AB.
Telefonnummer: +46 8 660 0223 
www.oxthera.com 

Om OxThera
OxThera innehar världsomspännande rättigheter för sammansättningar och 
metoder för användning för behandling av hyperoxaluri för två produkter - Oxabact® 
och Oxazyme®. 

http://www.oxthera.com/



