
    

  

ANNONS Promore Pharma

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PROMORE PHARMA

Ärrprevention 
Promore Pharma startar 
klinisk fas II-studie i vår
Promore Pharma, som utvecklar 
peptidbaserade läkemedel, har 
fått godkänt för att starta en  
fas II-studie för prevention av ärr 
i samband med kirurgi. Studien 
startar i vår och resultat väntas 
nästa vinter.

 Inovember meddelade bolaget att 
det fått prövningsgodkännande 
för en fas II-pilotstudie som ska 
 genomföras i Uppsala under 2022, 
där  effekterna av ensereptide kom-

mer att jämföras med placebo.

Ensereptide, som är en av bolagets två 
kandidatläkemedel, är en terapeutisk 
peptid som påverkar de två viktigaste 
mekanismerna vid ärrbildning, nämli-
gen inflammation och fibrinolys. Tidi-
gare fas II-studier inom andra områden 
har indikerat effekt och utan signifi-
kanta bieffekter, och nu kommer alltså 
en klinisk prövning på ärr att genom-
föras under 2022 med start i mars och 
resultat redan nästa vinter.

Antalet invasiva kirurgiska ingrepp 
överstiger 300 miljoner årligen i hela 
världen, där marknaden för behand-
ling, revision och förebyggande av ärr 
uppskattas till USD 25 miljarder årligen.

Trots ett omfattande medicinskt 
 behov och en tydlig efterfrågan finns 
i dag inga läkemedelsprodukter på 

marknaden för att förhindra ärrbildning 
på huden. Ensereptide har potential att 
bli det första förskrivningsläkemedlet 
för att förhindra uppkomsten av miss-
prydande ärrbildning.

Ropocamptide (LL-37) är ett kandi-
datläkemedel som stimulerar läkning 
av kroniska sår. Nyligen har en klinisk 
fas IIb-studie genomförts på patienter 
med svårläkta venösa bensår. Kroniska 
 bensår är sår på fötterna eller under-
benen som inte läker inom sex veckor. 
Den vanligaste typen av kroniska sår 
är de så kallade venösa bensåren, som 
utgör ca 70 procent av alla svårläkta 
bensår.

I den senaste studien uppvisade 
 ropocamptide en påtaglig behandlings-
effekt i jämförelse med placebo hos 
 patienter med stora venösa bensår.   

”Ensereptide är 
intressant då den 
påverkar två vik-
tiga mekanismer vid 
ärrbildning”, säger 
Fredrik Huss*, som 
kommer att leda 
studien i Uppsala.

• Promore Pharma (Nasdaq First North GM) utvecklar produkter mot 
 kroniska sår och för prevention av ärrbildning. Bolagets två läkemedels-
kandidater är baserade på kroppsegna peptider med hög säkerhet och är 
båda i klinisk fas.
• www.promorepharma.com

*Fredrik Huss är docent i kirurgi vid Uppsala universitet.


