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Webbplatsen www.diagnode-2.com lanserad för patientrekrytering till studien
DIAGNODE-2
www.diagnode-2.com vänder sig till patienter i åldern 12–24 år som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes och
deras anhöriga, i syfte att informera om möjligheten att delta i den kliniska studien DIAGNODE-2.
Webbplatsen för den europeiska fas II-studien DIAGNODE-2 har godkänts av berörda etikprövningsnämnder i
Sverige, Tjeckien och Spanien. Information om klinikernas rekryteringsstatus kommer att uppdateras kontinuerligt
i takt med att kliniker blir aktiva att rekrytera patienter. För mer information om DIAGNODE-2 samt deltagande
kliniker, besök www.diagnode-2.com
Om DIAGNODE-2
DIAGNODE-2 baseras på den pågående öppna pilotstudien DIAGNODE-1 där preliminära resultat visar ett
positiv kliniskt förlopp och eftersträvat immunologiskt svar då diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel.
DIAGNODE-2 omfattar cirka 80 patienter från Spanien, Tjeckien och Sverige i åldrarna 12–24 år som nyligen
insjuknat i typ 1-diabetes. Patienterna kommer att följas i 15 månader i syfte att utvärdera den egna kvarvarande
förmågan att bilda insulin. Koordinerande prövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings
universitet.
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom
läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt
inlicensierade GAD-molekylen. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där
diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®.
Diamyd Medical utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt GABA-baserat prövningsläkemedel. En
prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska
modulatorer av GABAA-receptorn avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid
sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av
huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget
Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är
Bolagets Certified Adviser.
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