
 
 
 

UUTISKIRJE Heinä-elokuu 2019 
 

Toimitusjohtajan terveiset 
 
Meille oli kunnia saada kutsu Neurotrophic factors and 

Parkinson’s -tapaamiseen, jonka The Cure Parkinson’s Trust 
ja The Michael J. Fox Foundation järjestivät Grand Rapidsissa 
USA:ssa. Läpimurto Parkinsonin taudissa vaatii laaja-alaista 
osaamista! Oli erittäin arvokasta keskustella parhaiden 
asiantuntijoiden kanssa mm. viranomaisten näkemyksistä 
sekä kliinisten tutkimusten suunnitelmista.  

Huhtikuussa FT Pauliina Hartiala (Tyks) esitteli kliinistä 
Lymfactin-tutkimustamme kansainvälisessä EURAPS-
konferenssissa. Saimme nyt iloisen uutisen, että hänen 
esityksensä oli valittu EURAPS:n parhaaksi ja hänet oli 
kutsuttu pitämään sama esitys American Association of 
Plastic Surgeryn konferenssissa. Onnittelut, Pauliina! 

Herantiksen osavuosikatsaus julkaistiin vuoden 2019 
ensimmäiseltä puolikkaalta. Katsauksessa kerrataan 
Herantiksen tasaista kehitystä viimeisen kuuden kuukauden 
aikana.

 

TAPAHTUMIA 
• Aktiespararna, Tukholma 10.9.2019: yhtiöesitys 

ruotsalaisille sijoittajille  

• Nordic Life Sciences Days, Malmö 11-12.9.2019 

• Aktiespararna, Lund 17.9.2019: yhtiöesitys 
ruotsalaisille sijoittajille  

• Life Science Investor Meetings, Kööpenhamina 
18.9.2019: Yhtiöesitys sijoittajille 

• Sijoittaja 2019, Helsinki 19.9.2019: yhtiöesitys  

• MDS Congress, Nizza 22-26.9.2019: International 
Congress of Parkinson's Disease & Movement 
Disorders 

• Aktiespararna, Götebor 23.9.2019: yhtiöesitys 
ruotsalaisille sijoittajille  

 

Kuukauden Herantis 

KLIINISET TUTKIMUKSET 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 2 kliininen 
tutkimus AdeLE rekrytoi potilaita Suomessa ja Ruotsissa. 
Lisätietoa Lymfactin-verkkosivustolta. 

• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1–2 kliininen tutkimus CDNF-
lääkeaihiolla: potilasrekrytointi on valmistunut. Hoidot jatkuvat 
suunnitellusti. 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus 
Lymfactin-lääkeaihiolla jatkuu pitkäaikaisseurannalla. 
Tutkimukseen ei enää rekrytoida potilaita. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kaikki samassa veneessä! Herantiksen kesäjuhla:  
purjehdusta Helsingin edustalla.

 
Pysy ajan tasalla Herantiksesta: Ota yhteyttä @Herantis Pharma Tilaa uutisiamme 

 
Tiimin kohokohtia 

 
Saimme uusia kollegoita! FT Natalia 
Kulesskaya, Senior Scientist, tuo 
arvokasta farmakologista osaamis-
ta CDNF- ja xCDNF-kehitykseemme. 
Rebecka Holmnäs, joka on ollut 
Herantiksella harjoittelijana vuodes-
ta 2018, aloitti projektipäällikkönä 
saatuaan pro gradu -työnsä valmiik-
si. Tervetuloa! 

Ajankohtaista 

Tekoälystä (Artificial Intelligence, 
AI) on tullut kuuma puheenaihe. 
Jotkut uskovat sen ratkaisevan 
kaikki ihmiskunnan ongelmat 
(toiset pelkäävät juuri päin-
vastaista). Meiltäkin on kysytty 
mullistaako AI lääkekehityksen. Ei 
lähitulevaisuudessa; ei meidän 
alueellamme, kun pyritään todelli-
siin läpimurtoihin sairauksien 
hoidossa. Miksi ei? Lue Herantiksen 
blogaus aiheesta. 

Herantiksen 
verkkosivusto uudistuu 

Herantis on muuttunut huomatta-
vasti viimeisen viiden vuoden 
aikana. Päätimme päivittää myös 
verkkosivustomme, jotta kaikkien 
asiasta kiinnostuneiden, kuten 
potilaiden, sijoittajien ja kumppa-
neiden, olisi mahdollisimman help-
po löytää etsimänsä tieto. Lisää 
piakkoin osoitteessa  herantis.com!
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