FRIGÖR NY
POTENTIAL FÖR
KVINNORS HÄLSA

BAKGRUNDEN TILL SEPRANOLON

ETT SVENSKT GENOMBROTT
FÖR ALLA VÄRLDENS KVINNOR
Världens första dedikerade behandling mot PMDS, Sepranolon,
bygger på mer än 40 års forskning. Men allt startade redan 1972,
innan begreppet ”PMDS” ens existerade.

Vi är ett svenskt speciality pharmabolag som är
specialiserat på kvinnohälsa. Vår projektportfölj
bygger på 40 års forskning kring menstruationsrelaterade sjukdomar. Vi utvecklar en
ny generation säkra och specifika mediciner
– GAMSA-substanser (GABAA Modulating
Steroid Antagonists).

EN NY
GENERATION AV
SÄKRA, SPECIFIKA
BEHANDLINGAR

GAMSA-substanserna gör det möjligt att
behandla flera olika tillstånd som försämrar
kvinnors hälsa där det fram till nu inte funnits
några dedikerade behandlingar. Vår huvudprodukt, Sepranolon,
är världens första dedikerade behandling mot premenstruellt
dysforiskt syndrom (PMDS), den allvarligaste formen av PMS.

VAD ÄR GAMSA-SUBSTANSER?
GAMSAsubstans

GAMSA är en ny familj av specifika substanser
som kan normalisera GABAA-receptoraktiviteten i hjärnan, genom att reducera
de starkt negativa effekter som en del
människor upplever från vissa GABAAaktiva neurostereoider.
Under det 40 år långa forskningsarbete
som utförts av vår CSO Torbjörn Bäckström
(senior professor i obstetrik och gynekologi
vid Umeå Universitet) har han i detalj kartlagt
de exakta mekanismer som gör att vissa
neurosteroider i hjärnan kraftigt påverkar
vår sinnesstämning och vårt beteende.

VI TROR ATT DE NYA GAMSA-SUBSTANSERNA KOMMER ATT INNEBÄRA EN
NY GENERATION AV SÄKRA, SPECIFIKA BEHANDLINGAR – SOM KOMMER
ATT FRIGÖRA NYA POTENTIALER OCH HJÄLPA GENERATIONER AV
KVINNOR ATT ÅTERTA KONTROLLEN ÖVER SINA LIV.

De flesta av oss behöver inte fundera över det mänskliga beteende som
ligger bakom medicinska begrepp som ”våldsamma humörsvängningar”.
Men det gjorde en ung läkarstudent i norra Sverige sommaren 1972.
Han hette Torbjörn Bäckström, och jobbade på den lokala psykiatriska
mottagningen under helgerna. Där kom han i kontakt med en ung kvinna
som vid upprepade tillfällen omhändertogs av polisen på grund av sina
våldsamma utbrott – alltid vid samma tidpunkt i månaden. Detta beteende
försvann så snart hennes menstruation startade.

DETTA VAR BÖRJAN PÅ EN 40 ÅR LÅNG FORSKNINGSRESA SOM OMFATTAR
400 PUBLIKATIONER OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA.

Idag har den mekanism som utlöser PMDS till sist beskrivits och den
naturliga beståndsdel som modulerar och minskar tillståndet identifierats.
Den syntetiserade versionen av denna substans, Sepranolon, är världens
första dedikerade behandling av PMDS.

PMDS-PIONJÄREN
NAMN Torbjörn Bäckström
TITEL Med.dr., fil.dr, senior professor på Medicinska
fakulteten, Obstetrik och gynekologi, Umeå Universitet,
Chef för Umeå Neurosteroid Research Center
PUBLIKATIONER Drygt 400 rapporter om
GAMSA-substanser och reproduktiva hormoner

www.asarinapharma.com

TA KONTROLL
ÖVER DITT LIV
Vi utvecklar en ny generation behandlingar som
kommer att hjälpa kvinnor att utnyttja sin fulla
potential – samtidigt som de behåller kontrollen
över sina liv.

HÖG TID FÖR NYA BEHANDLINGSMETODER MOT PMDS
1 AV 20
KVINNOR
I FERTIL ÅLDER
VÄRLDEN ÖVER

LIDER

AV PMDS

Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
är den allvarligaste formen av PMS, som
drabbar 1 av 20 kvinnor i fertil ålder världen
över. Det är en förödande och ärftlig
sjukdom som berövar miljontals kvinnor
möjligheten att kunna utnyttja sin fulla
potential. Självmordsfrekvensen är upp till
fyra gånger högre bland de drabbade. De
har svårt att upprätthålla ett heltidsjobb
och har ofta problem i sina relationer med
vänner och familj.

TROTS DETTA HAR DET FRAM TILL IDAG INTE FUNNITS NÅGON DEDIKERAD
BEHANDLING AV PMDS. INTE FÖRRÄN NU.

ÄNTLIGEN – HJÄLP TILL DE DRABBADE
Under de senaste sju
månaderna har 526 000
kvinnor besökt vår webbplats. Detta
visar hur många som ställer sig frågan
varför det i början av 2000-talet
fortfarande saknas en säker och
effektiv behandling mot PMDS?
Det är precis det vi utvecklar.
Peter Nordkild,
CEO Asarina Pharma

Under två veckor varje månad
var jag helt utslagen. Jag
förlorade jobb, vänner och relationer,
kunde bli aggressiv, deprimerad och
hade kraftiga humörsvängningar.
Första gången jag läste om PMDS
gav det mig en stark aha-upplevelse…
Äntligen, tänkte jag, jag är inte ensam,
jag kan återfå kontrollen!

SEPRANOLON OCH MENSTRUELL MIGRÄN

FÖREBYGGANDE BEHANDLING
ÄR BÄSTA KUREN
Migrän är mer vanligt förekommande än diabetes, epilepsi och astma
tillsammans. Från och med puberteten är migrän tre gånger vanligare
hos kvinnor än hos män. Mer än 1 av 5 av dessa kvinnor lider specifikt
av menstruell migrän. Genom att menstruell migrän är mer förutsägbar
än vanlig migrän (och inträffar under de två dagar
som föregår en menstruationsperiod och
under de tre första menstruationsdagarna)
behandlas det vanligen inte som kroniska
FAS IIA-FÖRSÖKEN
besvär trots att anfallen varar längre än vid
MED SEPRANOLON MOT
vanliga migränanfall (upp till fem dagar) och
MENSTRUELL MIGRÄN
i många fall med allvarligare symptom.
PLANERAS ATT STARTA
UNDER FÖRSTA
HALVÅRET 2019

20 %
3X

av alla kvinnor som drabbas av migrän
lider av menstruell migrän

fler kvinnor än män lider
av migrän (1 av 4 kvinnor)

150–500 MUSD
150 MUSD

SEPRANOLON:
VÄRLDENS FÖRSTA
DEDIKERADE BEHANDLING
MOT PMDS

Sepranolon är en kroppsegen substans
som finns naturligt i hjärnan. Det är inte ett
antidepressivt medel och inte heller ett hormon. Sepranolon neutraliserar
effekterna från allopregnanolon, den specifika neurosteroiden som hos
vissa kvinnor ger upphov till PMDS-symptom. Tack vare Sepranolons
höga specificitet är riskerna för biverkningar mycket små.

Asarina Pharma utvecklar en produktportfölj där målet är att bli ett
ledande kvinnohälsobolag. Vår portfölj bygger på drygt 40 års avancerad
forskning av GABA-aktiva steroider utförd av bolagets CSO och grundare
Torbjörn Bäckström (Med.Dr., Fil.Dr).
Professor Bäckström har publicerat 400 rapporter om effekterna av
köns- och stresshormoner, framförallt om de olika tillstånd som framkallas
genom påverkan från hormoner i plattformen för GABAA-receptorer.

GAMSA-SUBSTANSER: NYA BEHANDLINGAR
FRIGÖR NYA POTENTIALER
GAMSA (GABAA Modulating Steroid Antagonists) är en ny familj av
substanser som blockerar de negativa effekterna av neurosteroider
i den del av GABA-systemet som modulerar sinnesstämningar.
GAMSA-substanserna har potential att bli en ny generation av
säkra, riktade behandlingar för kvinnors hälsa, humörsvängningar
och andra tillstånd som omfattar allt från PMDS och menstruell migrän
till tourettes syndrom och essentiell tremor (skakningar).

beräknad marknadspotential för
behandlingar av menstruell migrän i USA

potential från patienter som inte svarar på
befintlig behandling med menstruell migrän

’Lisa’, 37, Storbritannien

I SAMBAND MED EN
KLINISK FAS IIA-STUDIE
HAR SEPRANOLON
VISAT SIG REDUCERA DE
HUVUDSAKLIGA PMDSSYMPTOMEN MED
UPP MOT 80 %.

VÅR PORTFÖLJ

Könshormonernas roll i samband med menstruell migrän är oomtvistad.
Fram till puberteten påverkas män och kvinnor på samma sätt av migrän.
Det är först efter debuten av menstruation som förekomsten tredubblas
bland kvinnor. Faktum är att menstruell migrän utlöses av samma neurosteroider som utlöser PMDS – allopregnanolon och, som vi tror, svarar på
samma Asarina Pharma-behandling: Sepranolon.
De nuvarande behandlingarna stoppar symptomen så snart de börjar
uppträda. Sepranolon däremot är tänkt som en förebyggande behandling
som förhindrar uppkomsten av migränanfall istället för att rikta sig enbart
mot symptomen. För kvinnor som har lidit av menstruell migrän under ett
helt liv kan Sepranolon bli en ny kraftfull behandling som gör att de kan
återta kontrollen över sina liv.

FLAGGSKEPPET SEPARALON
Bolagets flaggskepp Sepranolon blockerar de positiva allostetiska
modulator-effekterna av allopregnanolon hos GAMSA-substansernas
receptorer. Förhöjd känslighet för allopregnanolon ger upphov till PMDS.
Genom att fininställa receptoraktiviteten, med hög känslighet och utan
överstimulering ger Sepranolon ett minimum av biverkningar.
Electrical current (patch clamp experiment)

