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Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien 
taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään, että Nature -julkaisuihin 
kuuluva BioPharma Dealmakers on julkaissut Yhtiötä koskevan artikkelin kesäkuussa 2021 
ilmestyneessä, keskushermostosairauksien viimeaikaiseen lääkekehitykseen perehtyvässä 
vuosikatsauksessaan.  
 
Herantiksen artikkelissa “Protecting the proteome from Parkinson’s disease” (“Proteomin 
suojaus Parkinsonin tautia vastaan”) kuvataan, miten Herantis hyödyntää luontaisen CDNF 
(Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) -proteiinin kykyä palauttaa proteiinien toiminnan 
tasapaino ja siten hidastaa ja pysäyttää hermosolujen rappeutumista tai jopa aikaansaada 
vaurioiden korjaantumista. 
 
Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa printti- ja digijulkaisuna  osoitteessa 
www.nature.com/articles/d43747-021-00070-6 
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Nature – Biopharma Dealmakers 
Nature, joka toinen viikko ilmestyvä erittäin tunnettu monitieteellinen tiedelehti, joka julkaisee 
parhaimpia vertaisarvioituja tutkimuksia monilta tieteen ja teknologian aloilta, tuottaa myös 
tutkijoille, bio- ja lääkealan ammattilaisille sekä sijoittajille suunnatun Biopharma Dealmakers -
julkaisun. Biopharma Dealmaker tarjoaa ajantasaista tietoa ja analyysejä teollisuuden trendeistä 
sekä alan sopimuksista ja rahoitusjärjestelyistä. Sisältö käsittää säännöllisiä koosteita bio- ja 
lääketeollisuuden yritysjärjestelyistä, talousuutisia sekä liike-elämään liittyviä Naturen 
tiedeartikkeleita. 
 
Herantis Pharma Oyj 
Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan 
palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. 
Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden 
synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen 
kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen 
hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF 
on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa 
ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen 
Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen 
kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen 
versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden 
toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja 
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normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä 
Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku. 
 
Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland- sekä Nasdaq First North 
Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Lisätietoja yrityksen 
verkkosivustolta: https://www.herantis.com 
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