
 

TAPAHTUMIA 
• Vuosikertomus vuodelta 2019 julkaistaan 17.3.2020 

• Osakesäästäjät Helsinki, 18.3.2020: Yhtiöesittely 
suomalaisille sijoittajille 

• ABGSC Investor Days at Haymarket, Tukholma 
19.3.2020: yhtiöesittely ruotsalaisille sijoittajille 

• AD/PD konferenssi, 2-5.4.2020, Wien (Advances in 
Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies) 

• Varsinainen yhtiökokous Helsingissä 8.4.2020 

• 99. AAPS konferenssi, 3 .5.2020, Chicago, IL, USA. 
Herantiksen Lymfactin-esitys AAPS:ssä (American 
Association of Plastic Surgeons) 

• Tampereen Sijoitusmessut, 14.5.2020, Finland. 
Yhtiöesittely suomalaisille sijoittajille. 
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Tiimin kohokohtia 
 
Parkinson-tutkimuksen alustavat 

kuuden kuukauden tulokset olivat koko 
tiimin kohokohta. Lupaavat viitteet jo 
tässä vaiheessa olivat ansaittu palkinto 
vuosien kovasta työstä. 

J.P. Morgan Healthcare Conference 
on tammikuinen kohokohta, jossa 
kiiruhdetaan San Franciscossa hotellista 
toiseen tapaamisissa sijoittajien ja 
lääkeyhtiöiden kanssa. Lähes joka 
keskustelussa meiltä kysyttiin: ”Tuleeko 
Parkinson-tuloksianne tämän kvartaalin 
alku- vai loppupuolella?”  
 

Ajankohtaista 

Vaiheen 1-2 Parkinson-tutkimuksen 
alustavia 6 kuukauden tuloksia avattiin 
live-webcastissa 28.2. Esitys löytyy 
verkkosivustoltamme, ja myös koko 
webcastin tallenne lisätään sinne. 

Herantiksen lääkekehitys pohjautuu 
johtavaan tieteeseen. Tähtäämme 
merkittäviin läpimurtoihin verrattuna 
nykyisiin hoitoihin. Yksi työmme 
mahdollistaja on pohjoismainen 
korkeatasoinen koulutusjärjestelmä, 
kuten pohdimme hiljattain 
blogauksessamme. 

 

Herantis uutisissa 

Herantiksen haastattelu Inderes-
TV:ssä sisältää yhteenvedon vuodesta 
2019, listaa mahdollisia vuoden 2020 
tärkeimpiä tapahtumia, ja käsittelee 
tuoreita Parkinson-tuloksia.   

Brittiläisen säätiön, The Cure 
Parkinson’s Trustin Simon Stott käsitteli 
artikkelissaan Herantiksen CDNF-
tutkimuksen alustavia tuloksia.  

Kauppalehti huomioi Herantiksen 
lupaavat Parkinson-tulokset.

 

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

KLIINISET TUTKIMUKSET 
• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen potilas 

rekrytointi on valmistunut. 6 kuukauden seurannan perusteella CDNF 
on turvallinen, ja joissain potilaissa on nähty lupaavia biologisia 
vasteita. Lisää tuloksia odotetaan 2020 kolmannella neljänneksellä.  

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 2 kliinisen AdeLE-
tutkimuksen potilasrekrytointi on valmistunut. Tuloksia odotetaan 12 
kuukauden sokkoutetun seurantavaiheen jälkeen vuoden 2021 alussa. 
Lisätietoa Lymfactin-verkkosivustolta. 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus jatkuu 
pitkäaikaisseurannalla. 12 kuukauden seurannan perusteella 
Lymfactin on turvallinen ja hyvin siedetty. 

Toimitusjohtajan terveiset 
 
Ensimmäisen kliinisen tutkimuksen tärkein vastemuuttuja 

on aina turvallisuus. Myönnän silti, että toivoin näkeväni myös 
viitteen tehokkuudesta 12 kuukauden kohdalla ensimmäisessä 
CDNF-tutkimuksessamme. Siitä huolimatta, että tutkimukseen 
on voitu ottaa vain edennyttä Parkinsonin tautia sairastavia 
potilaita, jotka ovat haastava kohde hermosoluja suojaavalle ja 
niiden toipumista auttavalle CDNF-lääkeaihiolle. 

Yllätyimme hyvin positiivisesti kun näimme viitteitä 
tehokkuudesta jo ensimmäisen kuuden kuukauden kohdalla! 
Ja nimenomaan DAT-PET-kuvantamisessa, jota moni 
asiantuntija piti etukäteen tutkimuksen vakuuttavimpana 
kokeellisena vastemuuttujana. 

Muistetaan kuitenkin, että kliininen tutkimus jatkuu. 
Odotamme suurella mielenkiinnolla 12 kuukauden tuloksia 
vuoden kolmannella neljänneksellä ja toivomme tietysti, että 
viitteet tehokkuudesta säilyvät vähintään ennallaan. Joka 
tapauksessa tämä on ensimmäinen kliininen tutkimus, 
keskeisintä on CDNF:n turvallisuus, ja olemme hyvin tyytyväisiä 
siihen, että CDFN on toistaiseksi osoittautunut turvalliseksi.  

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

https://herantis.com/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/herantis-pharma-kertoi-tutkimustuloksistaan-kurssi-ponkaisi-nousuun/3f7d48da-7cf7-4d7e-9762-86747e0355bf
https://scienceofparkinsons.com/2020/02/25/cdnf/
https://www.inderes.fi/fi/videot/herantis-pharma-h219-reippain-mielin-katse-tulevaisuuteen
https://www.inderes.fi/fi/videot/herantis-pharma-h219-reippain-mielin-katse-tulevaisuuteen
https://herantis.com/fi/elamaa-mullistavaa-teknologiaa-pohjoismaista/
mailto:info@herantis.com
https://twitter.com/HerantisPharma
https://herantis.com/fi/subscribe/
https://lymfactin.fi/



