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A1M Pharma: Nulägesrapport 
 

A1M Pharma AB (publ) publicerar härmed en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet. Huvudindikationen 

är behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med ett sekundärt fokus på njurskador. A1M 

Pharma utvecklar en läkemedelskandidat baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) naturliga 

funktioner. Forskarna knutna till bolaget har visat att A1M är av stor betydelse för kroppens försvar mot 

hemoglobinförgiftning och oxidativ stress. 

 

Havandeskapsförgiftning 

Varje år drabbas cirka 3-7 procent av alla gravida kvinnor i Sverige av havandeskapsförgiftning vilket i världen motsvarar 

cirka 8,5 miljoner kvinnor. Tack vare regelbundna kontroller är dödligheten på grund av havandeskapsförgiftning i Sverige 

och övriga västvärlden låg i jämförelse med tredje världen där en kvinna dör i havandeskapsförgiftning var tredje minut. 

Uppgifter från WHO gör gällande att havandeskapsförgiftning ligger bakom vart femte dödsfall bland gravida kvinnor och så 

mycket som 40 procent av alla barn som dör i samband med förlossning. Sjukdomen beräknas globalt kräva resurser 

motsvarande 30 miljarder dollar per år.
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Fokus på havandeskapsförgiftning – njurskador, ett naturligt komplement 

A1M Pharmas huvudindikation är havandeskapsförgiftning. Studier som genomförts har visat att havandeskapsförgiftning 

skadar njurarna och att detta är centralt för uppkomst av de klassiska sjukdomsyttringarna som ses vid 

havandeskapsförgiftning, vilka är högt blodtryck och äggviteläckage i urinen. Det är därför av stor vikt att öka förståelsen 

kring hur A1M skyddar njurarna, vilket även kan få betydelse vid andra njursjukdomstillstånd. A1M Pharma har därför 

identifierat njursjukdomar som ett prioriterat område för fortsatt forskning vilket ger bolaget en bredare marknad och ökad 

kommersiell potential. 

 

Underliggande forskning och patent 

Bolaget har sedan begynnelsen fokuserat på behandling av havandeskapsförgiftning. A1M Pharma har framgångsrikt tagit 

fram läkemedelskandidaten A1M001, en rekombinant version av det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin, för att 

närmare utvärdera de potentiella behandlingseffekterna. Vidare har en kommersiellt tillämpbar tillverkningsprocess 

utvecklats av bolaget som skalats upp från laboratorieskala. A1M001 har använts vid omfattande prekliniska studier där 

lovande resultat har uppnåtts i tre olika djurmodeller för havandeskapsförgiftning och njurskada. 

 

För att minimera antalet djurförsök samt för att erhålla en så relevant sjukdomsmodell som möjligt har A1M Pharma 

genomfört kompletterande studier i en mänsklig placentavävnadsmodell. Resultat från dessa mycket lyckade studier 

publicerades nyligen i en vetenskaplig tidskrift.
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A1M Pharma innehar tre internationella patentportföljer, däribland godkända patent inom EU för behandling och 

diagnostik av havandeskapsförgiftning. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som 

omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. 

 

A1M Pharmas forskare har nyligen upptäckt att A1M-molekylen används av människokroppen för att skydda 

mitokondrierna – cellernas kraftverk – mot skador från oxidation. A1M:s funktion är därmed mer grundläggande än vad 

forskarna tidigare trott och kan få betydelse vid en rad nya sjukdomar, till exempel hjärnblödning och hjärtinfarkt. 

Upptäckten har publicerats och patenterats under det senaste året och ingår i A1M Pharmas portfölj.
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Grundidén – hur fungerar A1M-proteinet? 

Skador som uppstår till följd av oxidation kan ha förödande konsekvenser för människan och har identifierats som en av de 

viktigaste orsakerna till många olika sjukdomstillstånd. Begreppet oxidativ stress innebär att det uppstår en obalans mellan 

kroppens oxidanter och skyddande antioxidanter vilket leder till att fria syrgasradikaler bildas vilka i sin tur skadar 

molekyler, cellkomponenter, vävnader och organ genom oxidation. 

 

Vid havandeskapsförgiftning orsakas den oxidativa stressen bland annat av  fosterhemoglobin. Hemoglobin, vars normala 

funktion är att transportera syrgas via blodet, är giftigt när det hamnar utanför de röda blodkropparna. När hemoglobin 

bryts ner frigörs en järninnehållande komponent kallad heme som binder syrgas. Denna nedbrytningsprodukt skadar bland 

annat cellens energibildare, mitokondrierna, vilket leder till nedsatt funktion. Bland de sjukdomstillstånd som är 

förknippade med en ökad oxidativ stress återfinns bland annat njursjukdom, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma och 

cancer. 

 

A1M Pharmas forskare har visat att A1M spelar en viktig roll i kroppens försvar mot oxidativ stress på flera sätt: 
 

• A1M ”städar” genom att befria kroppens vävnader från fria syrgasradikaler, heme och andra oxiderande ämnen. A1M 

transporterar sedan dessa till njurarna där de oskadliggörs; 

• A1M reparerar skadade vävnadsmolekyler genom att återskapa och återuppbygga vävnadskomponenter och celler; 

• A1M skyddar och assisterar mitokondrierna – cellernas kraftverk.  

 

VD Tomas Eriksson kommenterar 

Vi har tack vare resultat från mångårig grund- och preklinisk forskning skapat förutsättningar för att förhoppningsvis inom 

en överskådlig framtid kunna behandla patienter med havandeskapsförgiftning samt patienter med njursjukdom. Genom 

att även undersöka njursjukdomar kan bolaget uppnå vinster i arbetet med huvudindikationen. Havandeskapsförgiftning är 

ett presumtivt så kallat Orphan Drug/särläkemedelsområde, vilket kortfattat innebär att sjukdomstillståndet är av mycket 

allvarlig art och att behovet att få fram läkemedel inom området anses av både europeiska (EMA) och amerikanska (FDA) 

läkemedelsverket vara stort. 
 

Inom diagnostikområdet har en tidsmässig förskjutning i jämförelse med ursprunglig planering inträffat på grund av ett 

oväntat komplicerat utvecklingsarbete. De tekniska hinder som uppstod är nu övervunna och vi följer den uppsatta 

verksamhetsplanen. Vi räknar med att inom några år ha utvecklat och kommersialiserat en unik metod för att detektera och 

monitorera fosterhemoglobin vilket medför att mödrar kan screenas för havandeskapsförgiftning redan tidigt i graviditeten. 

Detta skulle möjliggöra att man tidigt kan upptäcka kvinnor med förhöjd risk att utveckla havandeskapsförgiftning varvid en 

mer personlig uppföljning kan planeras. Viktigt att notera är att diagnostiken genererat mer än 1,5 miljoner kronor i intäkter 

för A1M Pharma redan under tidigt utvecklingsskede. 

 

Vår huvudindikation är som nämnts ovan havandeskapsförgiftning och med anledning av njurens roll vid nämnda 

sjukdomstillstånd är även njurområdet viktigt. Att ha njursjukdomar som ett prioriterat område för fortsatt forskning ger 

A1M Pharma en bredare marknad och utvecklingspotential. Sett till hela branschen har ett ökat kommersiellt intresse 

noterats för njursjukdomar med ett flertal affärer genomförda inom området, såväl försäljningar som utlicensieringar. 

 

Vårt arbete i bolaget fortgår och jag kan med tillförsikt, och inte utan stolthet, konstatera att A1M Pharmas snabba 

utvecklingstakt fortsätter. Som tidigare kommunicerats har vi påbörjat proof-of-concept-studier i två nya modeller för 

havandeskapsförgiftning vilka beräknas avslutas Q2 2014. 

 

Avslutningsvis vill jag notera att vi kontinuerligt för diskussioner med olika typer av samarbetspartners för såväl diagnostik 

som för behandlingsprojekten. Det finns ett stort intresse för vad A1M Pharma kan erbjuda, men arbetet med att finna rätt 

partners och rätt former av samarbete tar tid. 
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För ytterligare information hänvisas till 

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB 

E-post: te@a1m.se 

Telefon: 046-286 50 30 

 

 

A1M Pharma AB (publ) bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande 

huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är 

baserad på A1M, ett protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. 

Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. 

Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla 

havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot 

njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion. 

 


