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Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 
enligt plan

Nanexa AB (publ) meddelar idag att första dosen av NEX-20 har administrerats i Fas 1-studien 
NEX-20-01.

NEX-20-01 är en Fas 1-studie där friska frivilliga får en singel-injektion av NEX-20 och sedan följs 
med avseende på den farmakokinetiska profilen, säkerhet och tolerabilitet av läkemedlet. Studien 
är designad att studera olika dosnivåer i sekventiella dosgrupper, baserat på utvärdering av data 
under studiens gång.

”Efter att ha genomfört ett prekliniskt program för NEX-20 kommer vi med denna studie nu kunna 
bekräfta hur lång depå vi har av vår första PharmaShell®-beredning av lenalidomid i människa. 
Dessa data från friska frivilliga möjliggör vår fortsatta planering för dosering av NEX-20 i patienter 
med den livshotande blodcancersjukdomen multipelt myelom. Detta är ytterligare ett stort steg 
framåt för Nanexa att med PharmaShell® minska behandlingsbördan för patienter och vårdgivare 
”, säger David Westberg, VD för Nanexa.

NEX-20 är en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på Nanexas drug delivery-
system PharmaShell®. Lenalidomid är en immunmodulerande substans som verkar såväl på 
cancercellerna som på den omgivande mikromiljön (1). Idag ges lenalidomid till patienter i form av 
en oral kapsel en gång om dagen under 21-28 dagar i sträck i behandlingscykler om 28 dagar.

Studier visar en bristfällig efterlevnad avseende daglig peroral behandling med lenalidomid hos 
många patienter med multipelt myelom (2). NEX-20 som ges på kliniken kommer att kunna ersätta 
en daglig oral dos lenalidomid med en enda injektion per månad, vilket säkerställer att patienter 
får sin rätta dos under hela behandlingen. ”Den här typen av skräddarsydda depåberedningar är 
hoppingivande för patienter eftersom man kan förvänta sig en bättre klinisk effekt som ett resultat 
av en förbättrad behandlingsefterlevnad”, säger David Westberg.
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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 är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade 
och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör nästa 
generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med 
atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera 
läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

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