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UUTISKIRJE heinä-syyskuu 2020 

         TAPAHTUMIA 

• Herantis webinaari 15.9.2020: CDNF:n Vaiheen 1-2 
tutkimuksessa saavutettiin ensisijaiset päätetapahtumat 
turvallisuus ja siedettävyys 12 kuukauden tutkimuksessa 
(lisätiedot ja ilmoittautuminen herantis.com) 

• MDS Virtual Congress 12-16.9.2020: Kaksi esitystä 
CDNF:n kliinisistä tutkimuksista 

• Redeye livelähetys 15.10.2020: Neurologia-aiheinen 
seminaari 

• Webinaari 18.11.2020: ”Maailman ensimmäinen kliininen 
tutkimus CDNF:llä: Tavoitteena läpimurto Parkinsonin 
taudin hoidossa” 
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Herantiksen Lymfactin-hoito JPRAS -lehden 
kansisivulla 

 

 
 
 

 

Herantis uutisissa 
- Direkt talousuutiset Ruotsissa sekä Inderes 

analyysipalvelu ja Sijoitus Summit Suomessa 
haastattelivat Herantiksen johtajia. Lisätietoja 
https://herantis.com tai 

o https://www.youtube.com/watch?v=lG
r-mqFc8_w and 

o https://www.inderes.fi/fi/videot/hera
ntis-pharma-h120-kohti-seuraavaa-
vaihetta-eng 

o https://www.sijoitusareena.fi/areena/
herantis-pharma/ 

 

 

 

 

Tiimin kohokohtia 
- Syyskuun ensimmäinen viikko oli merkittäviä 

tapahtumia täynnä: 
o LSX Nordic Congress Tukholmassa 
o Pareto Securities Healthcare Congress 

Tukholmassa 
o Sijoitus Summit Helsingissä 

(www.sijoitussummit.fi) 
o Danske Bank Small & Mid Cap Day 

Helsingissä 

- Herantis on ollut hyvin tyytväinen yhteistyöstä 
lymfaturvotuspotilaiden etua ajavan LE&RN 
järjestön kanssa. Heidän kanssaan toteutettiin 
kyselytutkimus, johon osallistui 368 pääasiassa 
amerikkalaista lymfaturvotuspotilasta. Tulokset 
antavat merkittävää lisätietoa itse sairaudesta, 
sen oireista, elämänlaadusta ja halukkuudesta 
osallistua kliinisiin tutkimuksiin tulevaisuudessa. 

 

Ajankohtaista 
- Lymfactin valittiin arvostetun JPRAS julkaisun 

kansikuvaan. Lehdessä julkaistiin ensimmäinen 
Lymfactinin kliinistä tutkimusta koskeva 
artikkeli: ”Hartiala et al: Phase 1 Lymfactinâ 

Study: Short-term Safety of Combined 
Adenoviral VEGF-C and Lymph Node Transfer 
Treatment for Upper Extremity Lymphedema.” 
Journal of Plastics, Reconstructive & 
Aesthetic Surgery. 

- Herantiksen uusi sijoittajasuhteista vastaava 
tiimi aloitti 1.9.2020. JG-IR on ruotsalainen 
talous- ja terveydenhoitoalan 
sijoittajaviestintään erikoitunut yritys, joka 
tukee Herantista hyvien sijoittajasuhteiden 
luomisessa ja ylläpitämisessä sekä laajentaa 
näkyvyyttämme sijoittajien keskuudessa niin 
Pohjoismaissa kuin globaalistikin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Toimitusjohtajan terveiset 
 

Hei kaikki! Tässä ensimmäiset terveiseni aloitettuani Herantiksen 
palveluksessa 1.7.2020. Työ on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti 
yhteistyössä erittäin taitavan ja työlleen omistautuneen tiimin kanssa. 
Korkeatasoinen tieteellinen tausta ja lupaavat tulokset luovat loistavan 
pohjan jatkolle, josta tulen kertomaan tutkimusten edetessä. Viime ajat 
ovat olleet Herantiksella hyvin kiireisiä. Julkaisimme puolivuotiskatsauksen, 
kerroimme CDNF-tutkimuksen lupaavista tuloksista, pidimme esityksiä 
monissa tapahtumissa, annoimme haastatteluja suomalaisiin ja 
ruotsalaisiin talousuutisiin sekä tapasimme keskeisiä sijoittajiamme. 
Mukavaa oli nähdä lääkekandidaattimme Lymfactin alansa merkittävän 
julkaisun, Journal Of Plastic, Reconstructive and Aestethic Surgery -lehden 
kansilehdellä! 
On myös hyvä huomata, että huolimatta Covid-19-pandemian 
aiheuttamista haasteista, emme odota merkittäviä vaikutuksia tai 
viivästyksiä kehitysohjelmiimme. Tämä kuvastaa hyvin Herantiksen tiimin ja 
yhteistyökumppaneidemme ammattitaitoa ja kovaa työtä. Edeltäjäni Pekka 
Simula jatkaa yhtiön tukemista neuvonantajana. On ollut upeaa 
työskennellä yhdessä hänen kanssaan ja toteuttaa sujuva roolin vaihto. 
Koko Herantiksen tiimi on toivottanut minut lämpimästi tervetulleeksi. 
Kiitokset siitä! Olen innoissani Herantiksen tulevaisuudesta ja odotan 
kovasti, että pääsemme rakentamaan olemassa olevalle perustalle uutta 
lukua Herantiksen kiinnostavaan tarinaan. 
 

Kliiniset tutkimukset 
• CDNF ja Parkinsonin tauti: CDNF:n ensimmäisen kliinisen 

tutkimuksen 12 kuukauden tulokset tiedotettiin aikataulun 
mukaisesti. Tuloksista keskustellaan webinaarissa 15.9.2020. 
CDNF todettiin potilaille turvalliseksi, mikä oli tutkimuksen päätavoite. 
Lisäksi joillakin potilailla havaitut merkit tuotteen mahdollisesta 
tehosta kuten liikkumisen koheneminen ja aivojen dopamiinisignaalin 
voimistuminen olivat meille rohkaisevia tuloksia. 

•  Lymfactin ja lymfaturvotus: Vaiheen 2 AdeLE-tutkimus jatkuu 
aikataulussa. 12 kuukauden tuloksia odotetaan ensi vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä sokkoutetun seurantavaiheen jälkeen. 
24 kuukauden tulokset Lymfactinin ensimmäisestä kliinisestä 
tutkimuksesta odotetaan olevan valmiit lähiaikoina. 

• xCDNF ja Parkinsonin tauti: xCDNF-molekyylien optimointi jatkuu 
vauhdilla. Seuraavan sukupolven tuotteemme Parkinsonin taudin 
hoitoon hyödyntää alkuperäisen CDNF-molekyylin pieniä, mutta 
tehokkaita osia. Tavoitteena on lääke, joka pääsee aivoihin ilman 
leikkaushoitoa (toisin kuin nyt tarvitaan CDNF:n annostelemiseksi). 
Tavoitteemme on valita lopullinen xCDNF-molekyyli jatkokehitykseen 
vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. 

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


