
BAMLET MOT KOLONCANCER
har visat sig effektivt mot växande tumörer i tarmen 
i en djurmodell som liknar patienternas sjukdom. Liksom 
Alpha1H dödar BAMLET framför allt cancercellerna 
medan frisk vävnad lämnas i fred. Det betyder minskade 
biverkningar. Koloncancer är en av de tre vanligaste  
cancerformerna och har hög dödlighet. 

Det är svårt att bota cancer, trots alla försök att utveckla nya läkemedel. Biverkningarna är många och man kan få betala ett högt pris för att bli av 
med sjukdomen. 

Men ett internationellt forskarteam vid Lunds universitet har uppräckt en ny grupp substanser som dödar cancerceller med precision och därmed 
ger färre biverkningar. 

Hamlet Pharma är läkemedelsbolaget som är i full fart med att utveckla de här upptäckterna till färdiga läkemedel mot olika typer av cancer. 

SPÄNNANDE UTVECKLING 
MOT CANCERBEHANDLING 
UTAN BIVERKNINGAR

Den först substansen har fått namnet Alpha1H – en molekyl 
som framgångsrikt testats på patienter med blåscancer. 
Nu fortsätter bolaget med arbetet mot Fas III som är ett 
avgörande led i processen mot registrering hos de ameri-
kanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna. 

Samtidigt testas Alpha1H för behandling av hjärntumörer.  
Det sker i samarbete med ett världsledande neurokirurgiskt 
team som har utvecklat en teknologi för att injicera läke-
medlet just där tumören sitter, och därmed få bättre preci-
sion och effekt av behandlingen. 

Ytterligare en medlem i Hamlet Pharmas familj av läkeme-
delskandidater är BAMLET, som utgår från ett komjölks- 
protein och dödar cancerceller på liknande sätt som  
Alpha1H. BAMLET har potentialen att både förebygga  

och behandla cancer i exempelvis munhålan och  
mag-tarmkanalen. 

Hamlet Pharma har tillgång till en avancerad teknologiplatt- 
form med alla komponenter som behövs för läkemedelsut-
veckling och goda kontakter med ledande internationella 
samarbetspartners och kliniska centra. Plattformen löser 
patentfrågor, sköter dialogen med myndigheter och stöttar 
den kliniska utvecklingen. De raka och korta beslutsvägarna 
och engagemanget är väldigt viktiga. Hamlet Pharma får också 
finansiellt stöd inom ramen för EU genom Horizon 2020.

Hamlet Pharmas läkemedelskandidater har stor potential 
att förbättra behandlingen av cancer. Målet är att våra sub-
stanser ska nå ut på marknaden så snabbt som möjligt för 
att hjälpa och skapa hopp hos drabbade människor.

ALPHA1H OCH BLÅSCANCER
Blåscancer är en mycket vanlig cancerform som är svår att 
behandla då tumören ofta återkommer efter operation och 
det saknas effektiva läkemedel. Upprepade behandlingar 
gör blåscancer väldigt dyr för samhället och det finns en 
stor potentiell marknad för nya läkemedel.

Det finns ett stort behov för nya effektiva behandlingar mot 
blåscancer. Marknaden är stor och snabbt växande. Till 
skillnad från Hamlet Pharma fokuserar marknadsledande 
bolag framför allt på långt framskriden blåscancer, vilket 
gör tidig blåscancer till en intressant möjlighet för bolaget. 

Vanliga behandlingar mot blåscancer är immunterapi 
och kemoterapi, som kan orsaka allvarliga biverkningar.  
Alpha1H är därför ett lovande alternativ för framtiden.

Nyligen fick Hamlet Pharma grönt ljus att slutföra en 
pågående klinisk studie i Tjeckien, där patienterna kommer 
behandlas under en längre tidsperiod.

ALPHA1H MOT HJÄRNTUMÖRER
Hamlet Pharma har också inlett ett spännande arbete med 
hjärntumörer som en ny klinisk indikation för Alpha1H. 
Idag är dessa tumörer mycket svåra att behandla på grund  
av tumörcellernas motståndskraft mot läkemedel och  
snabba spridning. 
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Alpha1H har visat effekt mot hjärntumörceller och 
vi fortsätter utvecklingen i samarbetet med professor  
Steven Gill, som har utvecklat en avancerad teknik, som 
bygger på små plattformar för mikrokatetrar som opereras 
in under huden så att läkemedlet långsamt kan pumpas in 
för att nå tumörerna. Målet är att leverera Alpha1H direkt 
till tumören i stället för via blodet.

BAMLET (rosa färg) tas upp av cancerceller, går in i deras
kärnor (blå färg) och orsakar celldöd.

Nya tekniker för behandling av hjärntumörer genom
infusion av läkemedel i tumörområdet. 

Det är ett mycket kompetent och internationellt forskarte-
am som samarbetar med Hamlet Pharma i Lund


