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Promore Pharma kommenterar medieuppgifter om ensereptide

STOCKHOLM, 31 mars 2021 – Promore Pharma lämnar ett klargörande kring medieuppgifter om tidigare studier med 
ensereptide (PXL01) avseende ärr på huden

I en kommentar av dagens publicering av Promore Pharmas nya strategi med inriktning mot ärr på huden har det i media riktats en 

historisk tillbakablick mot forskningsresultat publicerade 2012, där det refererats att en studie med ensereptide mot ärrbildning inte nådde 

sina primära mål. Bolaget vill därför klargöra följande:

Bolaget har inte tidigare genomfört någon studie avseende effekten av ensereptide for att förhindra ärrbildning på hud. Däremot har 

bolaget tidigare genomfört en klinisk studie med ensereptide rörande ärrbildning mellan sena och senskida i handen (PHSU02).

Bolaget vill även förtydliga att under genomförandet av PHSU02 genomfördes en första analys efter tre månaders uppföljning där det 

primära studiemålet inte uppnådde statitstiskt verifierbar skillnad mellan enserpetide och placebo. Däremot kunde man efter 6 och 12 

månaders uppföljning konstatera att studien i allt väsentligt uppnått sina mål, inklusive en statistiskt signifikant behandlingseffekt av 

ensereptide. Dessa resultat kommunicerades aldrig i separata pressmeddelanden, eftersom bolaget inte var publikt vid tillfället. Dock har 

dessa resultat publicerats i en vetenskaplig artikel (Wiig et al, 2014*) och beskrivits i Promore Pharmas prospekt** i samband med 

börsintroduktionen 2017.

*Wiig ME, Dahlin LB, Fridén J, Hagberg L, Larsen SE, et al. (2014) PXL01 in Sodium Hyaluronate for Improvement of Hand Recovery 

after Flexor Tendon Repair Surgery: Randomized Controlled Trial. PLoS ONE 9(10): e110735.

**https://www.promorepharma.com/sv/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Inbjudan-till-forvarv-av-units-i-Promore-Pharma-publ.pdf
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Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom 

ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden ( ) för behandlingsområden med first-in-category

stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark 

säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas 

för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande 

ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva 

resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande 

behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av 

diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.
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