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QuiaPEG kommer presentera 
forskningsresultat för QPG-1030 på 17th 
Annual Peptide Therapeutics Symposium i 
USA
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade 

och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända 

läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, 

meddelar att bolagets vetenskapliga poster med titeln “QPG-1030, 

Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in 

Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly 

Administration” har blivit accepterad för att presenteras vid 17th 

Annual Peptide Therapeutics Symposium den 20-21 oktober i La Jolla, 

USA.

QPG-1030 är en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på Uni-Qleaver® och 
det godkända läkemedlet teduglutid för behandling av korttarmsyndrom eller short 
bowel syndrome (SBS). Pre-kliniska resultat har visat att behandlingseffekten av 
QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid 
och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning 
med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail:  marcus.bosson@quiapeg.com
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Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel 
baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar 
förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan 
godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel 
bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på 
Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 
399  , är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, info@fnca.se
vänligen besök www.quiapeg.com.

Om QPG-1030

QPG-1030, pegylerat teduglutid, är utvecklad med hjälp av QuiaPEGs 
patentskyddade teknologiplattform Uni-Qleaver® avsedd för utveckling av s.k. 
biobetters, förbättrade versioner av redan godkända och beprövade läkemedel. QPG-
1030 är en prodrog, vilket betyder att teduglutid är biologiskt inaktiv när den är 
pegylerad men återfår sin aktivitet när den frisätts i kroppen över tid. Detta 
möjliggör längre doseringsintervall och kan också ge förbättringar avseende klinisk 
effekt och biverkningsprofil. Prodroger av redan godkända läkemedel kan under 
vissa förutsättningar erhålla marknadsgodkännande baserat på ett mer begränsat 
utvecklingsprogram vilket kan spara tid och pengar. QPG-1030 är avsedd att 
administreras genom injektion i underhuden en gång per vecka.
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