Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics
rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt
STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV)
meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas
2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som
underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt
syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter
transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79%
Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter
transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter
transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de
patienter som ingick i den kliniska prövningen.
Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och
AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter transplantation på cirka 30% och en median OS på
cirka 5–8 månader.
”De lovande resultaten från fas 2-studien understryker potentialen för underhållsbehandling med Aprea
Therapeutics läkemedelskandidat eprenetapopt och azacitidin efter transplantation i dessa mycket
svårbehandlade MDS- och AML-patienter”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.
Aprea Therapeutics planerar att diskutera data från denna kliniska fas 2-studie med den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA under andra hälften av 2021 och avser att presentera studiedata vid en
framtida vetenskaplig eller medicinsk konferens.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA
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.

