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CombiGenes forskning uppmärksammas  
internationellt efter noggrann  
vetenskaplig granskning

Docent David Woldbye, en av CombiGenes vetenskapliga grundare, presenterar i en ny 
vetenskapligt granskad artikel i Frontiers in Molecular Neuroscience utfallet i CombiGenes 
prekliniska farmakokinetikstudie, företagets prekliniska inlärnings- och minnesstudie  
samt den prekliniska tropismstudien. Samtliga studier är genomförda inom ramen för  
epilepsiprojektet CG01.

Farmakokinetikstudien indikerar att man kan 
förvänta sig att NPY och Y2, de aktiva substanserna 
kodade i CG01, kommer att ha ett långvarigt 
uttryck i den mänskliga hjärnan. Resultaten från 
farmakokinetikstudien utgör viktig kunskap för att 
kunna planera de kommande säkerhetsstudierna 
(toxikologi och biodistribution) på ett optimalt sätt. 
Kunskapen från farmakokinetikstudien kommer också 
ingå som en central del av kunskapsmassan när den 
första studien i människa utformas.

Resultaten från inlärnings- och minnesstudien visar att 
NPY och Y2 inte har någon signifikant negativ påverkan 
på kognitiva funktioner. Docent Woldbye har tidigare 
kommenterat studieresultaten så här: ”Resultaten från 
tidigare akademiska studier om NPYs påverkan på minne 
och inlärning är tvetydiga. Det känns därför skönt att 
vi nu med CG01 kan visa att vi inte påverkar minne och 
inlärning i djur när vi injicerar CG01 i en av hjärnans två 
hippocampi, precis som vi tänkt göra i människa.”

Den genomförda tropismstudien visar att 
CG01 uppträder som förväntat, dvs att 
läkemedelskandidaten tas upp i nervcellerna i 
hippocampus, men inte i stödjecellerna, de så  
kallade gliacellerna. 

Resultaten från studien är mycket uppmuntrande 
eftersom de är ytterligare bekräftelse på att CG01  
når hjärnans celler som avsett.

Resultaten, som presenteras i Frontiers in Molecular 
Neuroscience, har granskats av forskare och experter 
inom fältet och data från studierna har genomgått en 
strikt bedömning, vilket garanterar den vetenskapliga 
kvaliteten.
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