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ett litet labb i Uppsala utvecklar fem
forskare ett nytt sätt att få läkemedel
att hitta rätt i kroppen.
Joel Hellrup ställer sig upp och börjar
rita på whiteboardtavlan i fikarummet
när han ska beskriva hur företaget Nanexas
sätt att frisätta läkemedel går till.
– Vi har en läkemedelspartikel och så
belägger vi den med ett mycket tunt skal.
Det här skalet löser upp sig långsamt och
det gör att läkemedel sipprar ut under lång
tid, förklarar han.
Han är apotekare och har jobbat på
Nanexa sedan han förra året disputerade i
galenisk farmaci vid Uppsala universitet. På
företaget, som har fem anställda, arbetar ytterligare en apotekare: Emma Mårtensson.
De andra är de två kemisterna och medgrundarna Anders Johansson och Mårten
Rooth samt vd:n David Westberg som är
kemiingenjör.
FÖRETAGETS HUVUDSYFTE ÄR att utveckla en
metod för att skicka läkemedel till rätt ställe
i kroppen och för att kunna kontrollera hur
länge läkemedlet sedan frisätts. Det gör de
alltså genom att tillverka skal som omsluter
de aktiva substanserna. Skalen, som bara
är några miljondels millimeter tjocka, kan
prepareras med antikroppar som binder till
vissa vävnader för att läkemedlet ska hitta
rätt målorgan.
När David Westberg började som vd var
de enda anställda de två kemisterna. Han
ville komplettera personalstyrkans kemikunskaper med läkemedelsexpertis och då
föll valet på apotekarna.
– Nu har vi ett tvärvetenskapligt team och
det ger goda förutsättningar för dynamiska
och utvecklande diskussioner, säger han.
För Joel Hellrups del kretsar jobbet till
stor del kring att se till att läkemedelspartiklarna som används har rätt dimensioner.
– Om den aktiva substansen ges intravenöst skapar det irritation ifall läkemedelspartiklarna är för stora. Vi har jobbat
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Emma Mårtensson och Joel Hellrup är
apotekare på Nanexa i Uppsala som tar fram en
metod för kontrollerad läkemedelsfrisättning.

Tekniken gör det också möjligt
att transportera läkemedel som
annars skulle ha brutits ner i
kroppen.
DAVID WESTBERG, VD

ganska mycket med att få ner partiklarna
till lagom storlek. En av de första saker jag
gjorde när jag kom hit var att se till att vi
köpte in en kulkvarn som vi kan mala ner

läkemedelspartiklar till nanostorlek med.
Tjänsten på Nanexa är det första jobbet
för Joel Hellrup efter det att han disputerade. Emma Mårtensson har arbetat på olika
forskningsföretag sedan hon tog examen
2008. På Nanexa arbetar hon främst med
analytisk kemi, men också med kvalitetssäkring.
– Det är viktigt att vi gör allt på samma
sätt för att få jämförbara resultat. När vi till
exempel använder en precisionsvåg måste
rutinerna vara desamma oavsett vem det är
som använder den. Vi måste också doku-
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