
 
 
 

UUTISKIRJE Touko-kesäkuu 2019 
 

Toimitusjohtajan terveiset 
 
EURAPS 2019 -konferenssi keräsi yhteen euroop-

palaisia lymfaturvotuksen hoidon asiantuntijoita. 
Hyödynsimme tilaisuuden ja järjestimme tapaamisen 
useiden johtavien asiantuntijoiden kanssa, jossa 
kerroimme Lymfactin-kehitystyön etenemisestä ja 
keskustelimme jatkosta. Meille oli todella palkitsevaa 
nähdä miten innoissaan nuo asiantuntijat ovat 
Lymfactinin mahdollisuuksista. Suurkiitos osallistujille! 

Terveisiä myös alamme vuotuisesta rahoittaja-
tapahtumasta, Bio€quitystä, joka järjestettiin tällä 
kertaa Barcelonassa. Siellä keskusteltiin mm. miten 
Euroopan biotech-keskittymät pystyvät kilpailemaan 
Bostonin ja San Franciscon kanssa – uskaltavatko 
akateemiset tutkijat työllistyä alalla korkean riskin 
startup-yrityksiin, kun työmahdollisuuksia ei ole 
rajattomasti? Kyllä! Vastaisin ainakin itse tuoreen 
kokemuksen perusteella. Olemme jo saaneet hyviä 
hakemuksia avaamaamme uuteen Senior Scientistin 
tehtävään!

 

TAPAHTUMIA 
• Neurotrophic Factors meeting, 21-22.8.2019, 

Grand Rapids, USA 

• Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2019: 28.8.2019 

• Aktiespararna, Tukholma 14.5.2019: Yhtiöesitys 
ruotsalaisille sijoittajille  

• Nordic Life Sciences Days, 11-12 Sep 2019 in 
Malmö, Sweden 

• Life Science Investor Meetings, 18.9.2019, 
Kööpenhamina: Yhtiöesitys 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 on käynnissä. Tutkimus ei enää aktiivisesti 
rekrytoi potilaita. 

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

 
 
 
 
 

 

Lymfactinin projektipäällikkö Satu esittelee  
Herantista EURAPS-konferenssissa.

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

 
Avoin työpaikka 

 
Olemme avanneet uuden tehtävän: 
Senior Scientist, in vivo 
pharmacology, tukemaan 
prekliinisiä projektejamme 
erityisesti keskushermoston 
sairauksissa.  

Lisätietoa ja ohjeet hakemiseen 
löytyy tästä 
työpaikkailmoituksesta. 

Ajankohtaista 

Lymfactin-lääkeaihiomme on 
geeniterapia, joten seuraamme 
luonnollisesti tarkasti alan kehitystä. 
Vuosikymmenien hypen jälkeen 
geeniterapia on vihdoin tulossa 
vakiintuneeksi kliiniseksi käytännöksi, 
kuten viimeaikaiset hyväksynnät 
osoittavat. Ei siis ole yllätys, että 
seuraava kuuma keskustelunaihe on 
geeniterapioiden hinnoittelu. Myös 
Herantiksen tuoreessa 
blogikirjoituksessa pohditaan asiaa 
yhdestä näkökulmasta. 

Herantis uutisissa 

Euroopan komissio julkaisi Success 
Story (”Menestystarina”) -sarjassaan 
artikkelin Herantiksen kliinisestä 
tutkimuksesta Parkinsonin taudin 
hoidossa. Uutisessa haastatellaan 
Herantiksen toimitusjohtaja Pekka 
Simulaa sekä Helgingin yliopiston 
professori Mart Saarmaa. 
Englanninkielinen artikkeli löytyy täältä.

www.herantis.com Herantis Pharma Oyj, Bertel Jungin aukio 1, FI-02600 Espoo, Finland 

https://lymfactin.fi/
mailto:info@herantis.com
https://twitter.com/HerantisPharma
http://herantis.com/subscribe/?lang=fi
http://herantis.com/wp-content/uploads/2019/05/Herantis-Pharma-pharmacologist-recruitment.pdf
http://herantis.com/blog/the-price-of-life-and-drugs/
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=50069&caller=FP



