Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics uppnår
primärt utfallsmått i kombinationsterapi av AML med eprenetapopt
STOCKHOLM, SVERIGE 17 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics rapporterar positiva resultat från en
pågående fas 1/2-studie av bolagets läkemedelskandidat eprenetapopt i kombination med
venetoklax och azacitidin i patienter med TP53-muterad akut myeloisk leukemi, AML.
Studieresultaten visar att behandlingen uppnår studiens förutbestämda primära effektmått med
fullständig remission i 37% av de utvärderade fallen.
Studieresultaten baseras på en analys av 30 evaluerbara patienter där fullständig remission (CR)
uppmättes i 37% av fallen. Den sammanlagda remissionsfrekvensen i kombination med ofullständig
remission (CRi), CR/Cri, var 53%. Enligt studiens tillämpade design (Simon 2-stage) uppnåddes därmed
det förutbestämda primära effektmåttet avseende fullständig remission. I den fortsatta delen av fas 1/2studien ingår elva patienter som erhåller kombinationsterapin och monitoreras avseende säkerhet och
behandlingseffekter. Aprea Therapeutics planerar nu ett möte med amerikanska läkemedelsmyndigheten,
FDA, under andra halvan av 2021 i syfte att utvärdera fyndens potential och hoppas kunna presentera
studiens utfall vid kommande vetenskapliga konferenser.
Eprenetapopt är en småmolekylär läkemedelskandidat som riktar sin verkan mot det tumörhämmande
proteinet p53 och återaktiverar dess aktivitet. Mutationer i p53-genen förekommer i cirka 50% av alla
humana tumörer och är associerade med dålig generell sjukdomsöverlevnad. Läkemedelskandidaten
studeras för närvarande i kliniska prövningar som en potentiell behandling av hematologiska maligniteter
och solida tumörer.
”Vi är mycket glada över de goda resultaten som framkommit i den pågående fas 1/2-studien av
eprenetapopt i en särskilt svårbehandlad grupp av cancerpatienter. Vi ser fram emot att ta del av de
slutgiltiga resultaten efter studiens avslut och ta ett steg närmare effektivare behandlingar av svåra
cancerformer”, kommenterar Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.
Karolinska Development har intresse i Aprea Therapeutics via KDev Investments vars ägarandel i Aprea
Therapeutics uppgår till 8,4%.
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Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science.
Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla

bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för
patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och
andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är
specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna
managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.
Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa
behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska
tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom
företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

