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AlzeCure presenterar sina projekt inom 
Alzheimer och smärta på Redeyes temadag 
den 12 oktober
AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred 
portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala 
nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att 
bolaget medverkar på Redeye Theme: Neurology den 12 oktober där bolagets VD Martin 
Jönsson kommer att presentera den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationerna 
efterföljs av paneldiskussioner inom smärta respektive Alzheimer tillsammans med 
representanter från industrin.

Presentationerna kommer att hållas på engelska av Martin Jönsson och äger rum kl 9.22 och kl 11:11. Dessa 
livesänds via . Presentationerna https://www.redeye.se/events/847068/redeye-theme-neurology#schedule
kommer även finnas tillgängliga i efterhand på AlzeCures hemsida https://www.alzecurepharma.se/sv

./presentationer-och-intervjuer/

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa småmolekylära 
läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom 
Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är 
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater 
utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.
 
NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen 
möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, 
sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och 
preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater. 
Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en 
läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra 
smärttillstånd såsom osteoartros. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och 
utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga lösningar för 
att utlicensiera till andra läkemedelsbolag.
 
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna .www.alzecurepharma.com  
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Om NeuroRestore
NeuroRestore-plattformen omfattar symptomlindrande läkemedelskandidater avsedda för sjukdomstillstånd 
där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom Alzheimers sjukdom, sömnstörningar, traumatisk hjärnskada och 
Parkinsons sjukdom. NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till 
förbättrad kognition. Prekliniska studier med NeuroRestore har visat att AlzeCures läkemedelskandidater 
förbättrar kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan. Substanserna i 
NeuroRestore är så kallade Trk-PAMs och stimulerar specifika signalvägar i det centrala nervsystemet, 
neurotrofiner, där de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic 
Factor). Nivåerna av NGF och BDNF är störd i flera sjukdomstillstånd med reducerad signalering som följd. Den 
nedsatta funktionen försvårar kommunikationen mellan synapserna, dvs kontaktytorna på nervändarna, och 
minskar överlevnaden hos nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva försämringarna. Neurotrofiner spelar 
en avgörande roll för nervcellernas funktion och en nedsatt BDNF-funktion har en stark genetisk koppling till 
nedsatt kognitiv förmåga vid flera olika sjukdomar, såsom Alzheimers, Parkinsons sjukdom, traumatisk 
hjärnskada och sömnstörningar. Det finns även en koppling mellan BDNF signalering och depression, något 
som stärkts ytterligare under senare år.
Förutom kognitivt förbättrande effekter, så visar nya prekliniska data även på att NeuroRestore substanser har 
en positiv effekt på mitokondriell funktion samt på cellöverlevnad, vilket skulle kunna indikera på potentiellt 
sjukdomsmodifierande effekter. Den ledande läkemedelskandidaten i plattformen, ACD856, har nyligen 
genomfört kliniska fas I studier och där uppvisat positiva effekter som stödjer fortsatt utveckling av programmet.

Om Alzstatin®
AlzeCures sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform Alzstatin, bestående av sjukdomsmodifierande och 
preventiva läkemedelskandidater, fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta, Aβ42, i 
hjärnan. Aβ42 spelar en central patologisk roll i Alzheimers och börjar ansamlas i hjärnan många år innan 
tydliga symptom utvecklas. Läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen modulerar funktionen av enzymet 
gamma-sekretas. Gamma-sekretas fungerar som en sax som klipper ut Aβ42 ur ett längre protein, kallat APP. 
Den klibbiga Aβ42 klumpar ihop sig över tid och ger därigenom upphov till de amyloida plack som är så typiska 
för Alzheimers sjukdom. Kandidaterna i Alzstatin-plattformen påverkar enzymets funktion så att den istället 
klipper ut kortare former av Aβ-peptiden, Aβ37 och Aβ38, som förutom att de inte är klibbiga och bildar 
aggregat, även har en hämmande effekt på redan bildade aggregat av Aβ42. Detta innebär att 
läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen har två separata men samverkande effekter som tillsammans 
kan bidra till en starkare anti-amyloidogen och därför mer potent sjukdomsmodifierande effekt. Denna specifika 
verkningsmekanism skiljer den från biologiska terapier, t.ex. antikroppar. Dessutom har små molekyler som 
Alzstatin flera andra fördelar, inklusive en enkel och icke-invasiv administrering som tabletter eller kapslar. Små 
molekyler kommer också generellt att passera lättare genom blod-hjärnbarriären för att nå sitt mål, hjärnan.
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Om ACD440
ACD440 är en TRPV1-antagonist som befinner sig i klinisk utvecklingsfas, och bolagets syfte är att utveckla en ny 
topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta drabbar totalt cirka 7–8 procent av den 
vuxna befolkningen, vilket innebär ca 600 miljoner människor globalt sett. Marknaden kännetecknas av ett stort 
medicinskt behov, där ca 70-80 procent av patienterna inte får en effektiv smärtlindring med befintlig 
behandling.
ACD440-projektet har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund. Upptäckten av och 
insikten i TRPV1, det biologiska system som ligger till grund för ACD440 och är centralt för bland annat 
temperaturreglering och smärta, belönades med Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2021. Substansen som 
utvecklas som en gel för lokal behandling av perifer neuropatisk smärta har tidigare genomgått kliniska studier, 
men då som oral behandling. AlzeCure kunde enligt plan initiera en klinisk fas Ib-studie med 
läkemedelskandidaten i slutet av 2020 som avlästes i april 2021 och visade på positiva proof-of-mechanism 
resultat, det vill säga en smärtstillande effekt hos människa. Under kvartal 1 2022 erhölls feedback från FDA på 
det material och underlag som sänts in för ett förberedande pre-IND möte. Responsen var informativ och 
bolaget har i juni 2022 initierat en fas II-studie med ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta. 
Resultat från studien förväntas i mitten av 2023.

Om TrkA-NAM
Projektet TrkA-NAM, som befinner sig i forskningsfas, är inriktat mot behandling av smärta. Målmekanismen, 
NGF/TrkA-signallering, är välvaliderat både prekliniskt och kliniskt och utgör ett lovande alternativ för nya 
smärtstillande medel utan de biverkningar och beroendeproblem som observerats med opioider. Substanser 
som utvecklats i projektet har nyligen visats även ha antiinflammatoriska egenskaper.
I läkemedelsprojektet har vi dragit nytta av vår kunskap inom den bakomliggande biologin för NeuroRestore-
plattformen för att utveckla nya substanser som är inriktade på att verka smärtlindrande vid svåra smärttillstånd.
Målet med projektet är att utveckla en småmolekulär s.k. TrkA-negativ allosterisk modulator som kan minska 
rörelseframkallad och spontan smärta hos patienter med smärtsam artros. Den globala marknaden för 
artrosterapi beräknas nå 11,0 miljarder USD år 2025, från 7,3 miljarder USD 2020. Tillväxten på denna marknad 
drivs av bland annat ökande förekomst av osteoartrit, växande åldrande befolkning samt ökat antal 
idrottsskador. Över 240 miljoner människor globalt sett beräknas lida av smärtsam och aktivitetsbegränsande 
osteoartrit i knä eller höft. Många patienter upplever otillräcklig smärtlindring eller biverkningar med befintlig 
behandling som idag oftast består av NSAIDs eller opiater och det finns idag ett stort behov av mer effektiva och 
tolerabla läkemedel inom området.

Bifogade bilder

Martin Jönsson CEO AlzeCure Pharma

Bifogade filer

AlzeCure presenterar sina projekt inom Alzheimer och smärta på Redeyes temadag den 12 oktober

https://storage.mfn.se/fe86b893-9ce1-421e-9f5b-64b59a4783fe/martin-jonsson-ceo-alzecure-pharma.jpeg
https://storage.mfn.se/77724cdb-2424-409d-9e99-bc60f8bc8c4a/alzecure-presenterar-sina-projekt-inom-alzheimer-och-smarta-pa-redeyes-temadag-den-12-oktober.pdf

