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Fortsattt rekryteriing till klin
nisk fas II‐sttudie med
d NeuroSTA
AT®
Rekryterringen till den
n pågående kliniska fas IIIa‐studien med
m NeuroVivves läkemede
delskandidat
NeuroSTTAT® för beha
andling av patienter medd svåra traum
matiska hjärnskador forttlöper och yttterligare
två patieenter har rekkryterats. Antalet rekryteerade patientter i studien uppgår därm
med i dagsläg
get till
sju av to
otalt 20 patieenter.
Rekryterringen av nyaa patienter till studien haar tagit någo
ot längre tid än
ä beräknat,, men det är
NeuroVives uppfattn
ning att de tio patienter ssom skall behandlas med
d den lägre ddosen kommer att ha
rekryteraats till årsskiftet eller sen
nast under q 1 2015. Däre
efter är planen att genom
mföra en
interimsanalys av daata från dessa
a tio första ppatienterna i syfte att erh
hålla en uppffattning om
behandlingens säkerrhet. Om säkkerheten beddöms som go
od är målsätttningen att uunder 2015
ytterligare tio patien
nter skall rekryteras för bbehandling med
m en högre
e dos. Utöverr interimsanalysen
sker även en kontinu
uerlig analys av behandli ngens säkerh
het och base
erat på dessaa analyser ha
ar
behandlingen hittillss bedömts so
om säker ochh rekryteringen av patien
nter fortsätteer enligt plan
n.
Fas IIa‐sttudien är en öppen, icke jämförandee studie som omfattar tottalt 20 patiennter. Den primära
målsättn
ningen för studien är att utvärdera N euroSTAT®s farmakokine
etik1 och säkkerhet vid tra
aumatisk
hjärnskaada. Sekundäärt kommer ett
e antal mättningar att genomföras för
f att dels sttudera NeuroSTAT®s
effekt påå mitokondriiell nivå och dels studeraa hur olika biokemiska processer påveerkas av Neu
uroSTAT®
efter hjäärnskada. Traaumatisk hjärnskada är eett område med
m stora me
edicinska behhov inom vilket det
idag sakn
nas registrerrade läkemed
delsbehandl ingar.
Om Neu
uroVive
NeuroVive Pharmaceeutical AB (p
publ), ett ledaande företagg inom mitokkondriell me dicin, utveckklar en
portfölj aav produkter för behand
dling av akutaa hjärt‐ och nervcellsskad
n
dor genom
mitokondrieprotektion. Dessa sju
ukdomstillst ånd kännete
ecknas av om
mfattande meedicinska behov
samt attt det ännu inte finns någrra godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. N
NeuroVives
produkteer CicloMulsion® (hjärtin
nfarkt) och N euroSTAT® (traumatisk
(
hjärnskada)
h
ggenomgår fö
ör
närvaran
nde fas III‐ reespektive fass II‐studier. N
NeuroVives fo
orskningsarb
bete omfattaar även produkter för
behandling av antivirala indikatio
oner (Hepatiit B/C), hjärn
ncellsskada vid stroke sam
mt
läkemed
delskandidateer för cellskyydd och enerrgireglering vid
v mitokond
driella sjukdoomar. Neuro
oVive är
noterat på NASDAQ OMX Stockh
holm.

1

Farmakokkinetik är läran om
m läkemedels om
msättning i kropp en, det vill säga om hur halterna av ett läkemedeel i kroppen förän
ndras genom
absorption (upptag), distribu
ution (fördelning)), metabolism (needbrytning) och exkretion
e
(utsönd
dring).

NeuroVive
e Pharmaceutica
al AB (publ) ärr ett ledande förretag inom mito
okondriell mediciin. Företaget är noterat på NAS
SDAQ OMX
Stockholm, Small Cap med
d förkortningen NVP. IR-relaterade
de frågor hänvisas till ir@neuroviv
ve.se eller 046-2775 62 21.
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Aktuell status för NeuroVives
N
s produkterr

CicloMulsiion®
NeuroVivees produkt Ciclo
oMulsion® är de
en första cyklofifilin‐hämmaren som utvecklas för behandlingg av reperfusion
nsskador.
Produkten
ns potential vid behandling i sa
amband med hjjärtinfarkt utvärderas för närvvarande i en klinnisk fas III‐studiie. Den
sista delta
agaren av totaltt 972 patienter rekryterades 1 6 februari 2014
4. Resultat från studien förvänntas kunna pressenteras
under 2015 efter genomfförd ettårsuppfö
följning av samttliga patienter samt
s
sammanställning av studdiedata.
NeuroSTAT®
NeuroVivee utvecklar NeuroSTAT® för behandling av pa tienter med svå
åra traumatiska
a hjärnskador. N
NeuroSTAT® uttvärderas
för närvarrande i en klinisk fas IIa‐studie vid Rigshospitaalet i Köpenham
mn. Studien foku
userar på säkerrhet och farmakkokinetik
och sju av planerade 20 patienter
p
har inkluderats. Desiign‐ och planeriingsarbetet infö
ör en fas III‐studdie har påbörja
ats. Bolaget
har erhålliit så kallad särlä
äkemedelsstatu
us (Orphan Druug Designation) för NeuroSTAT
T® vid måttlig occh svår skallska
ada både i
USA och in
nom EU. Särläkeemedelsstatus ger marknadseexklusivitet i sju år i USA samt i tio år inom EU
U räknat från de
en tidpunkt
då bolagett erhåller marknadstillstånd.
NVP018
De tidigaree förvärvade cyyklofilinhämmarna tillhör en faamilj av molekyyler med beteck
kningen Sangam
mides vars
molekylstrrukturer är baseerade på en ny och unik kemissk plattform av så kallade poly
yketider. NVP0118 är NeuroVive
es primära
läkemedellskandidat i bollagets nya portffölj av potenta cyklofilinhämm
mare. Den har genomgått omfa
fattande preklin
nisk
utveckling
g och har utveckklats för behand
dling av hepatitt B/C. Produkteen uppvisar krafftfull effekt mott virusreplikatio
on och har
en fördela
aktig säkerhets‐ och farmakokiinetisk profil. Cyyklofilinhämma
are har potentie
ellt breda använndningsområde
en och
NeuroVivee utvärderar förr närvarande NVP018:s potenttial även för andra virala indik
kationer.
NVP019
amma aktiva su
ubstans som NV
V018 och utveckklas som nästa generations cyk
yklofilinhämmarre för
NVP019 ärr baserad på sa
akuta hjärrt‐ och nervcellssskador, men även för andra aakuta hjärttillstå
ånd och akuta tillstånd där ettt allmänt skydd
d av vitala
organ är ccentralt i sjukdo
omsprocessen. En
E intravenös bberedningsform
m kommer att uttvärderas för deessa ändamål i
samarbetee med externa parter
p
såsom Hospices
H
Civils dde Lyon inom ra
amen för det så kallade OPeRAA‐programmet.

NeuroVive
e Pharmaceutica
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Övriga pro
odukter
Mer inform
mation om sam
mtliga produkterr som utvecklass av NeuroVive finns
f
på www.n
neurovive.se/inndex.php/2014‐‐04‐22‐13‐
18‐31/forsskning‐och‐utveeckling

Media saamt Investor Relations‐rrelaterade frrågor hänvissas till:
Ingmar R
Rentzhog, Laaika Consultin
ng, Tel: 046‐ 275 62 21 re
espektive ir@
@neurovive.sse
Via ovan
nstående kon
ntaktvägar ärr det även m
möjligt att boka en intervju med förettagets VD Mikael
Brönneggård.
NeuroViive Pharmacceutical AB (p
publ)
Medicon
n Village, SE‐223 81 Lund
d
Tel: 046‐‐275 62 20 (vväxel), Fax: 046‐888
0
83 448
info@neeurovive.se, www.neurov
w
vive.se

NeuroVivee Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offe
fentliggöra inforrmationen i dettta pressmeddeelande enligt lag
gen om
värdepapp
persmarknaden
n. Informationen
n lämnades förr offentliggöran
nde den 14 augu
usti 2014, kl. 100.00.
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