
Peptonic Medical har fått godkänt att starta
klinisk studie för behandling av vaginala
svampinfektioner med en adapterad variant
av VagiVital AktivGel
Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’bolaget’) meddelar i dag att Bolaget har fått
godkänt från både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden att starta en klinisk studie för
att utvärdera behandling av patienter med återfall av svampinfektioner. Studien kommer att
genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med Docent/Gynekolog Aino Fianu
Jonasson som huvudprövare. Studiestart beräknas ske i slutet av augusti 2021.

Produkten som kommer att användas är en indikationsanpassad version av den CE-märkta gelen
VagiVital® AktivGel mot vaginal atrofi. Bakgrunden till ansökan är bl.a. positiva resultat från
in-vitro-studier som visar på en effektiv svampavdödande effekt.

• Kvinnor som lider av svampinfektion har spontant använt VagiVital® AktivGel och
berättat om goda resultat, vilket stärkt oss i vår förhoppning om att visa goda resultat
med en indikationsoptimerad gel, säger Erik Sundquist VD Peptonic Medical.

Initialt genomförs en pilotstudie med 20 patienter där effekten utvärderas efter 7 och 30 dagars
behandling. Därefter kommer en placebogrupp att inkluderas som jämförelsegrupp,
placebogruppen kommer att vara obehandlad. I den andra delen av studien planeras drygt 100
patienter inklusive placebopatienterna. Pilotstudien beräknas vara klar under slutet av 2021,
hela studien beräknas inkludera sista patienten under sommaren 2022.

Under sin livstid kommer 75% av den kvinnliga befolkningen att ha minst en episod av en
svampinfektion och 40–50% kommer att få återkommande episoder. För de flesta infektioner
ger man behandling med ett svampdödande läkemedel som appliceras vaginalt eller tas peroralt.
För vissa patientgrupper uppstår utmaningar med recidiv, andra har problem med biverkningar
och ytterligare andra vill helt enkelt inte ha läkemedel.

Även om de flesta vaginala svampinfektioner är milda, kan vissa kvinnor utveckla allvarliga
infektioner med rodnad, svullnad och sprickor i slidan. Vaginal svampinfektion är vanligt, men
mer forskning behövs för att förstå exakt hur många kvinnor som drabbas. Kvinnor som är mer
benägna att få vaginal svampinfektion inkluderar de som är gravida, använder hormonella
preventivmedel (till exempel p-piller), har diabetes, har ett försvagat immunförsvar (till
exempel på grund av HIV-infektion eller har läkemedel som försvagar immunförsvaret som t ex
steroider och kemoterapi) samt de som tar eller som nyligen har tagit antibiotika.

Man diagnostiserar vanligtvis vaginal svampinfektion genom att ta prov på vaginalt sekret som
undersöks i mikroskop på läkarmottagningen eller som skickas till laboratorium för
svampodling. En positiv svampodling betyder dock inte alltid att Candida orsakar symtom
eftersom vissa kvinnor kan få Candida i slidan utan att ha några symtom.

• Det finns stora behov av nya behandlingsmetoder för kvinnor som får recidiv av vaginal
candidos, har problem med biverkningar eller helt enkelt inte vill behandlas med



läkemedel. Vi vet sedan tidigare att grundgelen i VagiVital har en fantastisk
säkerhetsprofil och vi ser stora möjligheter för en kliniskt bevisad egenvårdsprodukt mot
Candida baserat på en adaption av vår gel, säger VD Erik Sundquist

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom
angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-15 17:22 CET.
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Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring
och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår
vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och
medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri
produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns
även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi.
Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets
verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan
2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com,  kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -
koncernen.  Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets
affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att
fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i
täten för menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd
och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop
Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America
Inc. Lunette® menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information
om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.
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