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HAMLET – ETT 
NYTT SÄTT ATT 
BEHANDLA CANCER 
Problemet är att läkemedlen inte är selektiva och att  
patienten kan bli svårt sjuk under de återkommande behand- 
lingarna. Stora framsteg har gjorts, med ökad överlevnad 
och till och med bot för vissa cancerformer, men i många 
fall är effekten begränsad, kostnaderna höga och patientens 
lidande oerhört stort.

Forskare knutna till Lunds universitet har tillsammans 
med Hamlet Pharma visat att det är realistiskt att behandla 
cancer utan svåra biverkningar. Det långsiktiga målet är 
att utveckla läkemedel som angriper tumören med bättre  
precision och minskar risken för biverkningar. 

Alpha1H-komplexet, som består av ett protein och en 
fettsyra och produceras i stor skala. Ett framgångsrikt  
kliniskt studieprogram visar mycket lovande resultat.

Den första cancerformen som forskarna undersöker är urin-
blåsecancer. Studien, som är randomiserad och placebo- 
kontrollerad, genomförs av en ledande internationell  

Alpha1H - en peptid från HAMLET 
och syntetsik läkemedelskandidat 

• Alpha1 bildar Alpha 1H-komplexet genom att binda  
en oleinsyra. 

• Alpha1H dödar ett flertal olika cancerceller på  
laboratoriet och hämmar tumörutveckling i en  
blåscancer-modell. 

• Alpha1 kan tillverkas syntetiskt i stora kvantiteter. 
• Alpha1H har visat god effekt i kliniska studier. 

Tumörceller (gröna) och friska celler (lila) kämpar om utrymmet i en vävnad. De större, snabbt växande tumörcellerna 
trycker undan den friska vävnaden. Bild från Wellcome Trust, CC BY-NC-ND.

En tumörcell behandlad med Alpha1H,
fångad med högupplösande mikroskopi.
Både proteinet Alpha1 (grönt) och fettsyran oleic acid 
(lila) tar sig in i cellen och når cellens kärna. Detta startar 
ett aktivt celldödsprogram i tumörcellerna.

expert på området. Professor Babjuk hoppas att hans  
patienter ska kunna få en effektivare behandling mot sin 
cancer, tack vare Alpha1H. ’’Vi såg en tydlig anti-tumör- 
effekt med tecken på död av tumörcellerna. Om tumörerna 

Cancerceller är aggressiva – de växer snabbt, tar makten från de friska vävnaderna och förstör kroppens normala funktioner. Därför är cancerceller vanligtvis 
mycket svåra att behandla och man utgår ofta från att läkemedel mot cancer måste vara minst lika aggressiva som cancercellerna själva.

förstörs helt eller om risken för återfall efter operation 
minskar, kommer alla patienter att applådera.’’

Via en kateter skickas en lösning med Alpha1H substans in 
i urinblåsan och effekterna är dramatiska. Molekylen söker 
sig till tumören, som minskar i storlek utan att annan vävnad 
skadas. Effekten på tumören ökar också dramatiskt med 
högre dos av Alpha1H; en viktig milstolpe, som stöder den 
fortsatta kliniska utvecklingen mot ett färdigt läkemedel. 

Forskargruppen vid Lunds Universitet är mycket  
internationell och klinisk forskning bedrivs med hjälp av 
avancerade molekylära tekniker. Resultaten har accepterats 
för publikation i Nature Communications; en ledande  
internationell tidskrift.

De kliniska resultaten stöder visionen att det kan bli  
möjligt att behandla cancer utan att orsaka svåra biverkningar. 
Det finns ett stort behov av nya behandlingar, inte minst hos  
patienter med blåscancer. 

Läs mer på
hamletpharma.com


