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UPPDRAGSANALYS 

Unik behandling för 
diskrelaterad ryggsmärta 
STA363 behandlar de bakomliggande orsakerna  
Degenerativ disksjukdom är en handikappande sjukdom för 

patienten och medför stora kostnader för samhället. Steloperation 

eller proteskirurgi är idag de enda alternativen för de 70% av 

patienter som inte svarar på smärtstillande läkemedel och 

sjukgymnastik. Stayble Therapeutics utvecklar STA363, som består 

av den välkända substansen mjölksyra i kombination med 

kontrastmedel. STA363 injiceras i diskkärnan vilket gör att det sker 

en bindvävsomvandling i disken. Detta stabiliserar disken och 

motverkar läckage av inflammatoriska substanser. Man kan därmed 

permanent åstadkomma en påtaglig minskning av patientens smärta. 

Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet 

och kräva minimal rehabilitering. Studieresultat från den pågående 

fas 2b-studien väntas 2023, och vid fortsatt framgångsrik utveckling 

kan man nå marknaden 2028.  

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ 
Den smärta som degenerativ disksjukdom ger upphov till kommer 

från läckage från disken och instabilitet. Underliggande orsaker för 

tillståndet är bl.a. ryggradens åldrande, samt livsstils- och genetiska 

faktorer. Varje år diagnosticeras många patienter med degenerativ 

disksjukdom, och den globala incidensen uppskattas till 5,5%. Enbart 

i USA, Japan och de fem största länderna i EU lider ca 57 miljoner 

patienter av smärta orsakad av degenerativ disksjukdom. Av dessa 

uppskattas ca 20% vara kroniska, och av dessa skulle 30% kunna 

behandlas med STA363. Det ger en adresserbar marknad på 3,5 

miljoner patienter i dessa regioner.  

Motiverat värde 16 kr i vårt basscenario 
I vårt basscenario antar vi 350 000 behandlingar med STA363 fem år 

efter lansering 2028, vilket kan ge en toppförsäljningen för STA363 

på 5 mdkr.  Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår modell 

sannolikheten för lyckad lansering till 21%. Vi inleder bevakning av 

Stayble Therapeutics med en riktkurs på 16 kr. I ett mer försiktigt 

bear-scenario landar vi i ett motiverat värde på 4 kr, och i ett mer 

optimistiskt bull-scenario på 32 kr.  
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Investment Case 

Unik behandling för diskogen ländryggsmärta 
Diskogen kronisk ländryggsmärta är en handikappande sjukdom för 

patienten och medför stora kostnader för samhället. Steloperation 

eller proteskirurgi är idag de enda alternativen för de 70% av patienter 

som inte svarar på smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. 

Stayble Therapeutics utvecklar STA363, ett injektionsläkemedel som 

fokuserar på de underliggande orsakerna till diskrelaterad kronisk 

ryggsmärta. STA363 omvandlar disken till bindväv och kan därmed 

permanent åstadkomma en påtaglig minskning av patientens smärta. 

STA363 baserar sig på en kroppsegen och väldokumenterad molekyl 

i kombination med kontrastmedel. Behandlingen ges vid endast ett 

tillfälle och effekten antas vara livet ut och kräver minimal 

rehabilitering.  

 

 

Källa: Stayble Therapeutics 

 

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ 
Degenerativ disksjukdom är att globalt problem med något högre 

förekomst i välutvecklade länder. Varje år diagnosticeras många 

patienter med degenerativ disksjukdom, och den globala incidensen 

uppskattas till 5,5%. Enbart i USA, Japan och de fem största länderna 

i EU lider ca 57 miljoner patienter av smärta orsakad av degenerativ 

disksjukdom. Av dessa uppskattas ca 20% vara kroniska, och av dessa 

skulle 30% kunna behandlas med STA363, vilket ger en adresserbar 

marknad på 3,5 miljoner Vårt estimat för toppförsäljning baseras 

sedan på att 10%, eller 350 000 årligen behandlas med STA3631.  

 
1 Epidemiology Chronic Low back pain – Decision Resources Group, published July 31, 

2020 
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Potential bli första icke-kirurgiska läkemedlet 
Sjukdomen behandlas idag med klassiska metoder som 

smärtstillande preparat och sjukgymnastik. Uppskattningsvis 30% av 

patienterna blir långsiktigt bättre av dessa behandlingsmetoder, 

medan övriga går med fortsatt smärta 2 . Ca 1% av patienterna 

kvalificerar för steloperation, vilket lämnar ca 70% av patienterna 

med ryggsmärta utan behandling. Målet är att erbjuda ett 

behandlingsalternativ till de patienter som inte blir bättre med 

smärtstillande preparat eller sjukgymnastik, och som inte kan eller 

vill genomgå ryggkirurgi. STA363 har potential att kunna bli det 

första icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen 

ryggsmärta, och projektet har stor marknadspotential. Det finns ett 

stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling inriktade på 

smärtsymtom och rehabilitering, och mer drastiska och dyra 

kirurgiska ingrepp. Detta behov kan STA363 fylla då behandlingen 

kan sättas in tidigt och är minimalt invasiv.  

Biologisk effekt demonstrerad i fas 1b-studie 
Stayble Therapeutics har i en fas 1b-studie med 15 patienter påvisat 

god säkerhet och biologisk effekt med STA363. I denna studie gavs 

tre olika doser av STA363 samt placebo. Uppföljning skedde efter 3, 

6 och 12 månader. Inga allvarliga biverkningar rapporterades från 

studien. Följande bild visar den tydliga biologiska effekten av 

behandling med STA63 med dosen 60mg/mL vid 3, 6 och 12 

månaders uppföljning. Grafen till höger i bild avser 12 månaders 

data. 

 

 

Källa: Stayble Therapeutics 

 
2 https://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/2001/12010/2001_Volvo_Award

_Winner_in_Clinical_Studies_.2.aspx 
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Viss försening till följd av pandemin 
Som bolaget tidigare kommunicerat ser man att patientrekryteringen 

påverkas av Covid-19-pandemin och de strikta åtgärder som införts i 

studieländerna, främst i Ryssland. Det största antalet centra i fas 2b-

studien finns i Ryssland och smitt-nivån och dödstalen är här högre 

än någonsin, vilket resulterat i att en omfattande lock-down för 

närvarande genomförs. Från Stayble Therepautics sida arbetar man 

lösningsorienterat och allokerar resurser till de områden i Ryssland, 

Spanien och Nederländerna som har lägst smittspridning för att 

kunna hålla en så hög rekryteringstakt som möjligt. Man har 

meddelat att studieresultaten kan presenteras under 2023 på grund 

av långsammare patientrekrytering i främst Ryssland, och räknar 

fortsatt med att nuvarande finansiering kommer att räcka fram till 

dess att man har resultaten från studien. 

En avgörande fas 3-studie kan ge godkännande 2027 
Vid positiva resultat från den pågående fas 2b-studien är avsikten att 

ta projektet vidare till en avgörande fas 3-studie för 

marknadsgodkännande. En fas 3-studie bedöms inkludera upp till 

500 patienter, och den totala kostnaden för en sådan studie bedöms 

uppgå till ca 300–500 mkr. Då detta är ett betydande belopp är man 

öppen för att genomföra denna avgörande studie i partnerskap med 

ett större läkemedelsföretag. Tidslinjen för utvecklingen illustreras av 

följande diagram. Patentskydd i form av två second medical use-

patent finns till 2035 respektive 2036, med möjlighet till förlängning. 

Exklusivitet är satt till 3 år i USA, 4 år i Japan, samt 10 år i Europa.  

 

Källa: Stayble Therapeutics 

 

Avslutad nyemission ger handlingsutrymme 
Bolaget genomförde under februari 2021 en företrädesemission som 

tillförde 42 mkr före emissionskostnader. I bolagets målsättning 

ligger att efter genomförd fas 2b-studie hitta en resursstark partner 

som kan ta de framtida utvecklingskostnaderna för STA363. Vid 

fortsatt framgångsrik utveckling är bolagets mål att bli 

marknadsledare inom second-line terapier inom området. 

  

 
 
 
 
 
Förseningar orsakade av pandemin gör att 
studieresultaten presenteras först 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En avgörande fas 3-studie bedöms omfatta 
ca 500 patienter och kosta 300–500 mkr att 
genomföra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En företrädesemission i februari 2021 
tillförde 42 mkr före emissionskostnader 
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Avser söka partner för STA363 inför lansering 
Bolaget bedömer att man kommer att kunna presentera data från fas 

2b-studien 2023. Målet är sedan att tillsammans med en partner gå 

in i en avgörande fas 3-studie i slutet av 2023 eller under 2024. Det 

tar sedan tre år att genomföra denna innan man kan ansöka om 

marknadsgodkännande. Detta medför att vid fortsatt framgångsrik 

utveckling kan STA363 nå marknaden år 2028. Kostnaden för en fas 

3-studie med ca 500 patienter i två armar kommer att vara ca 300–

500 mkr. Om man skulle ta sig an detta själva är det kanske först USA 

man skulle sikta in sig på, för att därefter hitta partner på den 

regionen. Man anser att regionala partners är den rätta vägen att gå, 

kanske med en partner i Europa, en i USA och en i Asien.  

Kommande milstolpar 2022–2023 
Bland kommande milstolpar för Stayble kommer fullrekrytering i fas 

2b-studien under 2022 att vara en viktig trigger, då det sänker risken 

i projektet. Detta har tyvärr förskjutits två gånger till följd av 

pandemin och studieresultaten bedöms nu komma att presenteras 

under 2023. Vid ett positivt utfall ser vi goda möjligheter att hitta en 

resursstark partner för att fortsätta driva utvecklingen av STA363 

genom en avgörande fas 3-studie och sedan till marknadslansering. 

Kommande milstolpar av betydelse innefattar: 

 2022: Rekrytering av samtliga 126 patienter i bolagets 

pågående fas 2b-studie 

 2022: Intensifierat arbete med att bygga relationer med 

potentiella partners 

 2022: Sista patient behandlas i studien, och följs sedan i 12 

månader 

 2022: Uppföljning på interimdata kopplat till variabilitet och 

konklusivitet 

 2023: Presentation av studieresultat från fas 2b-studien 

Motiverat värde 16 kr i basscenario 
I vårt basscenario antar vi 350 000 behandlingar med STA363 fem år 

efter en möjlig lansering år 2028. Bolaget tänker att 1-3 diskar per 

patient kan komma att behandlas, och om man antar ett genomsnitt 

på 1,5 injektioner per patient och en prissättning på EUR 1 000 per 

injektion skulle toppförsäljningen för STA363 i detta scenario kunna 

bli drygt 5 mdkr.  Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår 

värderingsmodell sannolikheten för en lyckad lansering till 21%. Vi 

inleder bevakning av Stayble Therapeutics med en riktkurs på 16 kr. 

  

 
 
 
Vid fortsatt framgångsrik utveckling kan 
STA363 nå marknaden under 2028 
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Läkemedelskandidaten STA363 

Degenerativa diskar vanlig orsak till ryggsmärta 
Ryggraden är ett viktigt stöd för vår kropp och utgörs av 24 kotor, 

staplade på varandra. De sju översta är halskotor, nedanför dem finns 

tolv bröstkotor och därefter fem ländryggskotor. Mellan ryggradens 

kotor sitter diskar som var och en består av två huvudsakliga delar, 

kärna och vägg. Kärnan består till största del av en gel med hög 

vattenhalt tillsammans med nucleus pulposusceller och fibroblaster. 

Diskarna fungerar som stötdämpare och skapar rörlighet i ryggen. 

Diskdegeneration är en del av det naturliga åldrandet, och över tid 

kommer alla människor att visa förändringar i sina diskar, som har 

en större eller mindre grad av degenerering. När man blir äldre 

omvandlas disken gradvis till bindväv, vilket gör att disken 

stabiliseras och ryggsmärtan försvinner successivt efter flera års 

lidande. STA363 inducerar en liknande bindvävsomvandling som den 

som annars kommer med åldern, vilket stabiliserar disken.  

Angriper de primära orsakerna till disksjukdom 
STA363 angriper de två primära orsakerna till degenerativ 

disksjukdom: läckage av inflammatoriska substanser, samt 

instabilitet i disken. Behandlingens verkningsmekanism är att 

stabilisera disksegmentet och eliminera möjligheten till diskläckage. 

Genom en röntgenguidad injektion i den smärtgivande ryggdisken 

ska STA363 permanent minska patientens ryggsmärta. Upp till tre 

diskar kan behandlas vid samma tillfälle, och behandlingen väntas ge 

effekt inom tre månader. STA363 är baserad på mjölksyra, vilket är 

en väldokumenterat säker substans.  

Framsteg i pågående klinisk fas 2b-studie 
Bolaget genomför nu en klinisk fas 2b-studie med STA363 på ett 20-

tal kliniker i Spanien, Nederländerna och Ryssland. Rekrytering av 

patienter pågår för närvarande i denna fas 2b-studie, och det primära 

målet är att påvisa minskad smärta som den mäts enligt den så 

kallade Numeric rating scale 0–10 (NRS). Studiens sekundära mål är 

ökad funktion som den mäts med Oswestry Disability Index (ODI). 

En eller två diskar hos patienterna kan komma att behandlas och 

uppföljning sker sedan efter 1, 3, 6 och 12 månader. Totalt kommer 

126 patienter att rekryteras och studieresultaten kommer att 

presenteras 2023. Under Q4 2021 har Stayble Therapeutics 

presenterat interimdata från den pågående fas 2b-studien. Dessa data 

visar på fortsatt etablerad säkerhet och tolerabilitet, och man har 

även sett en hög fullföljandegrad hos patienter. Baserat på bolagets 

egen statistiska analys har man sett liten variation i spridning av 

smärtdata mellan olika kliniker, vilket kan tala för att 

förutsättningarna för konklusiva data är goda.  

Ryggraden är ett viktigt stöd för kroppen 
och utgörs av 24 kotor 
 
 
 

 
 
 
 
 
Läckage av inflammatoriska substanser 
samt instabilitet i disken är de primära 
orsakerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrytering pågår i fas 2b-studien som 
genomförs i Spanien, Nederländerna och 
Ryssland 
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Bakgrund 
Grunden till bolagets verksamhet är den forskning Professor Kjell 

Olmarker inledde med utgångspunkten att på farmakologisk väg 

angripa de bakomliggande orsakerna till degenerativ disksjukdom. 

Med kunskapen om att smärttillståndet ofta försvinner spontant efter 

ett antal år sökte Olmarker substanser som kunde accelerera den 

processen. Forskningen ledde fram till patentansökningar och 

tillsammans med Chalmers Ventures bildades Stayble Therapeutics 

år 2015 för att driva utvecklingen av en ny läkemedelsbehandling. 

Angreppssättet för att minska kronisk diskrelaterad ryggsmärta 

genom att bindvävsomvandla disken är såvitt bolaget känner till, än 

idag unikt. Följande bilder illustrerar hur en diskkärna 

bindvävsomvandlas efter administration av STA363. Upp till tre 

diskar förväntas kunna behandlas vid samma tillfälle. Behandlingen 

väntas ge effekt inom tre månader och kräver endast kortvarig 

begränsning av fysisk aktivitet.  

 

 

 

Källa: Stayble Therapeutics 

 

 

 

  

 
 
 
STA363 är baserad på mjölksyra vilket är 
en väldokumenterad och säker substans 
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Marknad och behandlingsalternativ 

Disksjukdom hos 40% med kronisk ryggsmärta 
Kronisk ryggsmärta kan ha flera underliggande orsaker. Ett stort 

antal av dessa patienter lider dock av degenerativ disksjukdom, vilket 

försämrar deras livskvalitet genom begränsad rörlighet och smärta. 

Den genomsnittliga patienten är 37 år och majoriteten återfinns i 

spannet 30–50 år. Tillståndet är något vanligare hos kvinnor än hos 

män. Klassiska behandlingsalternativ innefattar smärtstillande 

medel och sjukgymnastik. För de allra flesta patienter är dessa 

alternativ dock inte effektiva och de angriper heller inte den 

underliggande orsaken till sjukdomstillståndet. Bland de nya terapier 

som utvecklas finns främst förbättrade smärtstillande medel. Bolaget 

uppskattar att 40% av alla patienter med kronisk ryggsmärta lider av 

degenerativ disksjukdom.  

Prevalent indikation utan bra behandlingsalternativ 
I USA, Japan samt de fem största EU-länderna bedömer man att 57 

miljoner människor lever med sjukdomen. Som ett första steg 

förskrivs dessa patienter sjukgymnastik och smärtstillande preparat, 

men endast 30% av patienterna upplever en förbättring av denna 

behandling. Hela 70% av de patienter som får de former av 

behandling som finns idag upplever ingen förbättring från detta. Ett 

fåtal av dessa patienter genomgår slutligen en steloperation, ett 

ingrepp som kostar ca SEK 200 000 enbart i sjukvårdskostnader och 

som följs av ett par månaders rehabilitering.  

Majoriteten tvingas leva med smärta i åratal 
På en skala 0–100 rankar patienten sin smärta till i genomsnitt 65 

och sin livskvalitet till 36% av den hos en fullt frisk person. Att 

diagnosen är betydligt mindre vanlig hos personer över 60 år kan ses 

som ett indirekt stöd för bolagets hypotes att vid högre ålder är disken 

ofta så pass bindvävsomvandlad, att den inte längre ger upphov till 

smärta. Majoriteten av patienterna tvingas dock leva med sin smärta 

i åratal, inte sällan decennier, utan effektiva behandlingsalternativ. 

Degenerativ disksjukdom gör att disken sjunker ihop och 

sprickbildning i diskens yttre delar uppstår. Den diskrelaterade 

smärtan är oftast lokaliserad till nedre delen av ryggen där trycket på 

diskarna och kurvaturen på ryggen är som störst. I diagnosen 

degenerativ disksjukdom ingår inte diskbråck, spinal stenos, 

kotglidning och artros.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Den typiska patienten är mellan 30 och 50 
år gammal, något fler kvinnor än män 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalet som lever med sjukdomen i USA, 
Japan och EU5 bedöms uppgå till 57 
miljoner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På skala 0-100 rankar patienten smärtan 
till 65 och sin livskvalitet till 36% av en frisk 
persons 
 



       

 

Analysguiden 
1 februari 2022 

 

9
 

Stora fördelar mot alternativa behandlingar 
Stayble Therapeutics behandling har ett antal betydande fördelar i 

jämförelse med andra alternativ. Metoden kan sättas in tidigt, är 

minimalt invasiv, kostnadseffektiv, sjukdomsmodifierande, har lång 

varaktighet, administreras vid ett enda tillfälle, och innebär låg risk 

då den bygger på en kroppsegen substans i form av mjölksyra. Bland 

kommande konkurrerande behandlingar väntas utöver 

stamcellsbehandlingar även nya former av opioider. Dock har 

stamcellsbehandlingar ännu ej visat sig kunna regenerera disken 

tillräckligt eller kunnat demonstrera tillräckliga data för att kunna få 

marknadsgodkännande. Den konkurrent som kommit längst inom 

stamcellsbehandlingar är australiensiska Mesoblast, som dock 

misslyckades visa effekt i en avgörande fas 3-studie. För närvarande 

planerar Mesoblast att genomföra ytterligare en fas 3-studie efter 

detta bakslag.  Om stamcellsterapier skulle lyckas få 

marknadsgodkännande, så kommer de ändå inte att kunna 

konkurrera i termer av pris, enkelhet i handhavande och 

tillförlitlighet. Nya smärtstillande behandlingar kommer bara kunna 

ge inkrementella förbättringar och dessa adresserar ej heller den 

underliggande orsaken till patientens problem. Följande tabell visar 

hur Stayble Therapeutics STA363 särskiljer sig med betydande 

fördelar relativt andra behandlingsalternativ.  

 

 

Källa: Stayble Therapeutics 
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Australiensiska Mesoblast är ledande inom 
stamcellsterapier, men misslyckades i fas 3 
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Behandlingar under utveckling 
Injektion av stamceller avser att föryngra disken och på så vis 

reversera sjukdomsutvecklingen. Denna teknik har dock ännu inte 

visat sig framgångsrik och innebär stora utmaningar. Den 

långtidsverkande effekten är också osäker då disken fortsätter sin 

degenerativa process. Det sker även utveckling av nya smärtstillande 

preparat. Här återfinns både opioidläkemedel och läkemedel med 

andra verkningsmekanismer. Med opioiderna utförs försök att 

utforma nya molekylstrukturer som inte har samma 

beroendeframkallande komponenter som äldre opioider har. Bland 

andra substanser fokuserar man på de som kan vara åtminstone lika 

effektiva som opioider utan liknande allvarliga biverkningar. De nya 

smärtstillande preparaten har dock ingen långvarig effekt på 

ryggsmärta utan erbjuder endast temporär lindring.  

Potential bli först till marknaden i växande segment 
Det finns ett stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling i 

form av smärtlindrande preparat och sjukgymnastik, och de mer 

drastiska och dyra kirurgiska ingreppen. Här kommer STA363 att 

kunna utgöra ett behandlingsalternativ som kan sättas in tidigt och 

som är minimalt invasivt. Andra injektionsbehandlingar som finns är 

kortison som kan ges i smärtlindrande syfte, men som bara har effekt 

i några veckor. De primära konkurrenterna är bolag som utvecklar 

regenerativa läkemedel i form av cellterapier. Här finns 

australiensiska Mesoblast som har en läkemedelskandidat i fas 3, och 

har ingått partnerskap med tyska Grünenthal for kommersialisering 

i Europa och Sydamerika. Dock har Mesoblast ännu inte kunnat 

påvisa tillräcklig effekt för att kunna nå ett marknadsgodkännande. 

Även DiscGenics utvecklar en cellterapi mot diskdegeneration och 

befinner sig i tidig klinisk fas med sin läkemedelskandidat.  

Prisuppskattning degenerativ disksjukdom 
Bolaget har utvecklat en prisstrategi baserat på hälsoekonomiska data 

från Nederländerna. Patienterna i den population som studerats lider 

i genomsnitt i 10 år, vilket genererar direkta vårdkostnader på över 

EUR 40 000 och totala kostnader på EUR 80 000. Man antar i 

prisstrategin att 70% av patienterna svarar på STA363-behandlingen 

och att kostnaderna bland dessa respondenter minskar med 80%. 

Med en kostnad på EUR 4 000 per behandlad patient eller EUR 2 000 

per injektion, är investeringen i STA363 kostnadsneutral för 

sjukvården på 24 månader och för samhället som helhet på 12 

månader. Den föreslagna prissättningen är lägre än konkurrenten 

Mesoblasts stamcellsbehandling på EUR 2 800 - 4 000 per injektion.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staybles STA363 kan sättas in tidigt och är 
minimalt invasivt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En patient med degenerativ disksjukdom 
genererar direkta vårdkostnader på över 
SEK 400 000 
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Mesoblasts avtal med Grünenthal visar potentialen 
I september 2019 tecknade australiensiska Mesoblast ett 

kommersialiseringsavtal med tyska Grünenthal kring MPC-06-ID3., 

en cellterapi för degenerativ disksjukdom4. Under avtalet kommer 

Grünenthal ha rättigheterna för Europa och Sydamerika. Mesoblast 

kan komma att erhålla upp till USD 150 miljoner i 

milstolpesbetalningar före lansering och tvåsiffrig royalty på 

försäljningen. Vid avtalets tecknande betalade Grünenthal USD 15 

miljoner till Mesoblast. Beroende på utfallet av fas 3-studien och 

försäljningsutvecklingen skulle de totala milstolpesbetalningarna 

kunna överstiga USD 1 miljard. Tyvärr nådde inte fas 3-studien med 

MPC-06-ID de primära målen 5  som behövs för ett 

marknadsgodkännande. Mesoblast har därför för avsikt att utföra 

ytterligare en fas 3-studie med läkemedelskandidaten.  

Miljardaffär inom icke-opioid smärtbehandling 
Flexion Therapeutics, specialiserat på icke-opioid smärtbehandling 

köptes nyligen upp för USD 630 miljoner av Pacira BioSciences, som 

är fokuserat på icke-opioid smärtbehandling6. Detta visar på de stora 

förhoppningar som finns för nya, icke-opioidbehandlingar inom 

smärtlindring. Flexion är specialiserat på behandlingar för 

muskuloskeletala tillstånd och förvärvet ger Pacira tillgång till 

Flexions smärthanteringsportfölj och huvudprodukten Zilretta, en 

kortisonpreparat avsedd för smärtlindring. Enligt ett 

pressmeddelande från företaget är Zilretta den första och enda FDA-

godkända intraartikulära behandlingen med förlängd frisättning för 

patienter som konfronteras med artros-relaterad knäsmärta. 

  

 
3  https://www.globenewswire.com/news-

release/2019/09/09/1913118/0/en/Gr%C3%BCnenthal-and-Mesoblast-Enter-
Strategic-Partnership-for-Europe-and-Latin-America-to-Develop-and-
Commercialise-Innovative-Cell-Therapy-for-the-Treatment-of-Chronic-Low-Back-
Pain.html 

4 https://www.globenewswire.com/news-
release/2019/09/09/1913118/0/en/Gr%C3%BCnenthal-and-Mesoblast-Enter-
Strategic-Partnership-for-Europe-and-Latin-America-to-Develop-and-
Commercialise-Innovative-Cell-Therapy-for-the-Treatment-of-Chronic-Low-Back-
Pain.html 

5  https://www.grunenthal.com/en/press-room/statements/initial-results-from-
mesoblast-phase-three-trial 

6  https://www.biopharminternational.com/view/pacira-biosciences-acquires-flexion-
therapeutics-for-630-million 

 
 
 
 
 
Mesoblasts avtal med Grünenthal kan ge 
milstolpesbetalningar på USD 1 miljard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexion, specialiserat på icke-opioid 
smärtbehandling, nyligen uppköpt för 5 
mdkr 
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Forskning och utveckling 

Genomförda prekliniska studier 
Bolaget har genomfört flera prekliniska studier, som visat att 

behandlingen är säker och tolerabel. Tidigt i utvecklingen såg man att 

STA363 stimulerade odlade diskceller att producera kollagen, som är 

det viktigaste proteinet i bindväv. Kontrastmedlet iohexol som ingår 

i STA363-formuleringen hade inte någon inverkan på 

kollagenproduktionen. Flera studier har sedan genomförts på grisar, 

vars diskar liknar de hos människan. Det primära syftet har här varit 

att fastställa bindvävsomvandling och den längsta uppföljningstiden 

efter injektion var 84 dagar. Slutsatser från dessa studier har varit att 

STA363 stimulerar omvandling av diskceller till bindväv inom ett par 

veckor. Parallellt med bindvävsomvandlingen i diskkärnan 

stimuleras bildningen av broskceller i diskväggen vilket troligen 

bidrar till den minskade rörligheten. Bindvävsomvandlingen 

åtföljdes av en ökad stelhet i disken med ca 65%.  

Genomförd klinisk fas 1b-studie 
Stayble Therapeutics har genomfört en klinisk fas 1b-studie på 15 

patienter med degenerativ disksjukdom. Primärt ville man fastställa 

säkerhet och tolerabilitet och sekundärt avgöra om diskkärnan 

bindvävsomvandlas på samma sätt som man observerat i 

experimentella modeller. Denna studie utfördes på Stockholm Spine 

Center som är Sveriges största klinik för patienter med ryggsmärtor. 

Patienterna gavs antingen placebo eller STA363 där tre olika 

koncentrationer användes i ett stigande dosschema. Totalt fick sex 

patienter placebo och nio patienter STA363, med tre patienter i varje 

dosgrupp. Tiden mellan behandling och uppföljning var 12 månader 

och patienterna följdes även upp med magnetkamera en gång före och 

tre gånger efter injektion. Inga allvarliga biverkningar rapporterades 

och man såg även en önskad biologisk effekt hos patienterna med 

hjälp av magnetkamera. Bindvävsomvandling skedde hos de 

patienter som fått hög eller medeldos av STA363, men inte hos de 

som fått placebo eller den lägsta dosen av STA363. Efter denna 

milstolpe blev det möjligt att fortsätta med en fas 2b-studie som ska 

fastställa behandlingseffekten med avseende på smärta och 

livskvalitet. Resultaten från preklinik och fas 1b-studien har 

publicerats i den vetenskapliga tidskriften Spine7.  

Studiedesign för pågående klinisk fas 2b-studie 
Stayble genomför nu en fas 2b-studie där två koncentrationer av 

STA363 (60 och 120 mg/ml) jämförs med placebo i 126 patienter 

med degenerativ disksjukdom. Det primära målet är att påvisa en 

statistisk signifikant och klinisk relevant minskning i smärta. Utöver 

smärta kommer ökad funktion hos patienten, förändringar på 

magnetkamerabilder, säkerhet och tolerabilitet också att mätas. 

Uppföljning sker efter 1, 3, 6 och 12 månader för att bättre förstå 

 
7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32947496/ 

 
 
 
 
 
 
Slutsatser från preklinik är att STA363 
stimulerar omvandling till bindväv inom ett 
par veckor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinisk fas 1b-studie på 15 patienter visade 
önskad biologisk effekt vid studie med 
magnetkamera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fas 2b-studien jämför två olika doser av 
STA363 med placebo 
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effekterna av STA363 på kort och lång tid. Studien pågår nu i Spanien, 

Nederländerna och Ryssland. Ett positivt utfall bör ge goda 

möjligheter att inleda samarbete med en resursstark tagare som kan 

ta projektet hela vägen till marknadslansering. Utformningen på den 

pågående fas 2b-studien med STA363 kan övergripande beskrivas 

som följer. Först identifieras patienten och undersökning sker med 

magnetkamera. Under 7 dagar sker sedan smärtmätning, där 

patienten fyller i upplevd smärta på en skala 0–10 på en surfplatta. 

Baserat på magnetkamera-undersökning och smärtskattning 

kommer patienten sedan att antingen inkluderas eller exkluderas. 

Härefter sker injektion av STA363 givet att patienten ska delta i 

studien, och patienten kan lämna kliniken samma dag. Patienten följs 

sedan under 12 månader där primärt smärta och funktion mäts. 

Förväntat top-line resultat kommer att presenteras under 2023.  

Positiva interimsresultat från fas 2b-studien 
De interimsresultat som presenterats under Q4 2021 visar god 

säkerhet och tolerabilitet, och inga allvarliga biverkningar har 

rapporterats. Man har även goda indikationer för att nå ett konklusivt 

utfall när studien ska summeras. Detta tack vare ett lågt bortfall av 

patienter mellan rekrytering och behandling, samt låg variabilitet och 

låg skillnad mellan de olika klinikernas resultat. I Ryssland, där de 

flesta av de drygt 126 patienterna i studien ska rekryteras har höga 

smittnivåer och dödstal från coronapandemin lett till förseningar. 

Man bedömer nu att top line-resultaten från studien kan komma att 

presenteras under 2023, vilket är ett halvår senare än den 

ursprungliga tidsplanen. OCT Clinical Trials som är ett fullservice-

CRO i Sankt Petersburg ansvarar för den operativa delen av den 

pågående fas 2b-studien. Apotek Produktion & Laboratorier AB är 

tillverkare av produkten i samband med studien.  

Stayble Therapeutics förbereder för partnerskap 
En framtida fas 3-studie kommer troligtvis att behöva inkludera ca 

500 patienter. Målen kommer vara snarlika de i fas 2-studien, men 

endast en dos kommer att utvärderas. Bolaget bedömer att en fas 3-

studie kommer att kosta ca 300–500 mkr, och man har därför 

ambitionen att licensiera ut STA363 till en partner som kan slutföra 

den kliniska utvecklingen fram till marknadsgodkännande och 

lansering. En lämplig partner vore ett bolag med rätt kompetens inom 

utveckling i sen fas samt kommersialisering av produkter inom 

smärtbehandling och ortopedi. Bolaget har idag pågående dialoger 

med flera potentiella globala och regionala partners. Man rapporterar 

att intresset ökat i takt med att studiedata har presenterats, och att 

kommande data angående klinisk effekt från fas 2b-studien med 

STA363 kommer vara avgörande.  

  

 
 
 
Coronapandimin har försenat fas 2b-
studien med ett halvår och resultaten 
väntas nu under 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En framtida fas 3-studie väntas omfatta 
totalt 500 patienter 
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Prognoser och värdering 

Fullt finansierad fas 2b-studie med STA363 
Stayble Therapeutics noterades på Nasdaq First North Growth 

Market i mars 2020 till kursen 12 kr. I samband med noteringen tog 

man in 35 mkr i nytt kapital vid en pre-money-värdering som 

motsvarade ca 50 mkr. I februari 2021 genomfördes en 

företrädesemission på 41 mkr där likviden är avsedd att användas till 

den pågående fas 2b-studien med STA363. Då bolaget har en 

aktivitetsbaserad kostnadsstruktur ska inte något nytt kapitalbehov 

uppstå och ledningen gör bedömningen att man har resurser att 

finansiera slutförandet av fas 2b-studien.  

Sannolikhet för godkännande 
Bolagets strategi är att utveckla STA363 genom fas 2b-studien och 

sedan söka ett samarbete med en eller flera partners. Man har 

diskussioner med flera globala och regionala bolag inom både 

läkemedel och medicinteknik. Baserat på tillgänglig statistik för 

godkännande av läkemedelskandidater i fas 2, sätter vi i vårt 

basscenario sannolikheten för en lyckad lansering till 21%.  

 

 

  

 
 
 
 
 
Bolagets kassa kan finansiera slutförandet 
av pågående fas 2b-studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baserat på tillgänglig statistik för fas 2 
sätter vi sannolikheten för lyckad lansering 
till 21%  
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Motiverat värde 16 kr i basscenario 
I vårt basscenario antar vi 350 000 behandlingar med STA363 fem år 

efter möjlig lansering 2028. Givet 1,5 injektioner per behandling och 

ett pris på EUR 1 000 per injektion skulle toppförsäljningen för 

STA363 i detta scenario kunna bli drygt 5 mdkr. Vi antar att Stayble 

Therapeutics erhåller 15% royalty, vilket diskonteras till nuvärde med 

kalkylräntan 15%. Detta riskjusteras sedan med 21%, den antagna 

sannolikheten för framgångsrik lansering, vilket leder till en 

motiverad kurs på 16 kr. I vårt mer optimistiska bull-scenario antar 

vi 50% högre försäljning för STA363, och sätter sannolikheten för 

lyckad lansering till 27%. Detta är den statistiska sannolikheten för 

läkemedel i fas 2 att nå marknaden när man exkluderar 

cancerläkemedel. I bull-scenariot landar vi i en motiverad kurs på 32 

kr. Slutligen i vårt pessimistiska bear-scenario antar vi att 

försäljningen för STA363 endast blir 25% av den i basscenariot. I 

bear-scenariot landar vi i en motiverad kurs på 4 kr. 

 

 

 

 
 
 
I vårt basscenario antar vi en 
toppförsäljning för STA363 på SEK 5 
miljarder 
 
 
 
 
 
 
 
Motiverat värde i bear-, bas-, och bull-
scenario på 4 kr, 16 kr, respektive 32 kr 
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Bolagsbeskrivning 

Bakgrund 
Stayble Therapeutics grundades 2015 av Kjell Olmarker, professor 

vid Göteborgs Universitet, och fick stöd av Vinnova för att visa proof-

of-concept i djur. Ytterligare stöd kom senare från Chalmers och från 

affärsänglar, och man rekryterade därefter Anders Leman från 

AstraZeneca till positionen som Chief Scientific Officer. 

Medgrundaren Andreas Gerward har varit VD för bolaget sedan start 

och fört bolaget genom hela utvecklingsprocessen, från tidig 

preklinisk fas till den pågående fas 2b-studien. Stayble Therapeutics 

drivs idag av ett kompetent och multidisciplinärt team med gedigen 

bakgrund inom smärta, läkemedelsutveckling, kliniska studier och 

partnerskap. Man är idag 4 personer som arbetar heltid i bolaget, 

samtidigt om man nyttjar externa resurser,  som t ex en CFO på deltid 

och dedikerad personal hos underleverantörer.  

Sjukhusprodukt inom ortopedi 
Den behandling Stayble Therapeutics utvecklar är en sjukhusprodukt 

inom ortopedi som administreras vid ett enda tillfälle. Många 

patienter som lider av diskberoende smärta får mindre smärta när de 

blir äldre, och man uppskattar att 30% blir bättre av sig själva. 

Ytterligare 1% genomgår steloperation, vilket kan ske om disken 

kollapsar eller kotorna inte passar. Detta lämnar dock 70% utan bra 

behandlingsalternativ, som bolaget ser en möjlighet att kunna hjälpa 

med STA363.  

Erfaret team med nyckelkompetenser  
Bolagets ledningsgrupp utgörs av: 

 Andreas Gerward, VD 

 Anders Lehmann, PhD, Chief Scientific Officer 

 Mattias Münnich, MSc, VP Business Development 

 Sara Richardson, PhD, VP CMC & Regulatory Affairs 

 Thomas Pålsson, MSc, finanschef.   

Styrelsen består av: 

 Ordförande Ulf Björklund, rådgivare inom Life Science 

 Jane Buus Laursen, PhD, VP Business Development på 

Novo Nordisk 

 Kjell Olmarker, MD, PhD, professor vid Göteborgs 

Universitet 

 Gudrun Anstrén, rådgivare inom Life Science med bakgrund 

från AstraZeneca 

 Erik Kinnman, MD, PhD, VD på Sprint Biosciences 

 Gunnar Fernström, Investment Director på 

InnovationsKapital.  

  

 
 
 
 
 
Stayble drivs av ett team med gedigen 
bakgrund i smärta, läkemedelsutveckling 
och partnerskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man uppskattar att 30% av patienter med 
diskberoende smärta blir bättre av sig 
själva 
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Bolagets Advisory Board utgörs av: 

 Aaron Calodney, MD, PhD (USA) 

 Björn Strömqvist, MD, PhD (Sverige) 

 Douglas Beall, MD, PhD (USA) 

 Hans Jörg Meisel, MD, PhD (Tyskland) 

 Jeff Doerzbacher, PhD (USA).  

Risker i läkemedelsutveckling 
Bolagets verksamhet är kopplad till risker som kan ha väsentlig 

negativ inverkan. Om man via kliniska studier inte i tillräcklig 

utsträckning kan påvisa att ett läkemedel är säkert och effektivt, kan 

det föranleda uteblivet godkännande från myndigheter och därmed 

utebliven kommersialisering. Dessutom kan förseningar uppstå av 

olika anledningar, t.ex. till följd av svårighet att rekrytera patienter 

samt att få tillstånd från myndigheter. I en sådan situation skulle 

bolaget kunna tvingas söka ytterligare kapital för att genomföra den 

kliniska studien. Man är också i hög grad beroende av ledningens, 

styrelsens och andra nyckelpersoners erfarenhet och engagemang. 

Bolaget följer noga utvecklingen av Covid-19-pandemin som kan leda 

till ytterligare förseningar och ökade kostnader i utvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Om kliniska studier inte kan påvisa 
tillräcklig säkerhet och effektivitet kan 
godkännande utebli 
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


