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Nanexa pausar NEX-18-studien

Nanexa meddelar idag att inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en 
depåberedning av 5-azacitidin, pausas på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället.

De måttliga hudreaktioner som uppkommit skiljer sig något från den milda reaktion som normalt 
uppstår efter administrering av 5-azacitidin. För att klargöra vad detta beror på gör Nanexa 
tillsammans med klinikerna en utredning inklusive biopsier av den påverkade huden. Utredningen 
väntas vara klar under fjärde kvartalet i år.

”Uppehållet i inkluderingen görs med patienternas bästa för ögonen. Vi återkommer så snart vi har 
mer information kring vad som orsakat dessa måttliga hudreaktioner och kring hur vi går vidare 
med studien”, säger Nanexas vd David Westberg.

Studien visar preliminärt att PharmaShell fungerar som förväntat då det gäller att skapa en 
fördelaktig farmakokinetisk profil, vilket är i linje med det som visats i de prekliniska studierna. 
Uppehållet har ingen påverkan på planeringen och förberedelsearbetet av Nanexas andra kliniska 
projekt, NEX-20, med lenalidomid vid multipelt myelom eller de partneraktiviteter som pågår. 
Arbetet med att välja ut nästa läkemedelskandidat för NEX-21 fortgår också enligt plan.
 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post: 
certifiedadviser@penser.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag fokuserat på utvecklingen av 
PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system med stor potential inom ett flertal 
substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna 
projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

http://www.nanexa.com
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Denna information är sådan information som Nanexa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-09-24 19:30 CEST.
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