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Chordate Medical uppdaterar om pågående
och planerade kliniska studier
Chordate Medical har för tillfället två aktiva studier, och ytterligare två som är i planeringsstadiet. Syftet med bolagets
kliniska utvecklingsprogram är att stödja den pågående marknadsintroduktionen av K.O.S-teknologin för kronisk migrän i
EU och lägga grunden för regulatoriskt marknadstillträde på andra marknader såsom USA.
– Vår kliniska utvecklingsstrategi syftar till att själva genomföra studier av specifik karaktär och kortare varaktighet, och
att uppmuntra och underlätta andra oberoende och externt initierade studier när sådana möjligheter uppstår, säger
Anders Weilandt, vd Chordate.
I den randomiserade och placebokontrollerade
patientstudien PM007, som genomförs på nio kliniker
i Tyskland och Finland, kommer den sista patienten
lämna studien i slutet av juli 2022. Ett manuskript till
en vetenskaplig artikel kommer att lämnas in för
publicering tidigast i slutet av oktober 2022. Studien
kommer att ha rekryterat cirka 132 patienter med
kronisk migrän, och det primära effektmåttet är
minskning av antalet dagar med huvudvärk.
Studien om kronisk rinit, PR008, kommer att leverera
sin data (eng. clean file) i juni 2022, varefter analys
och publiceringsarbete kommer att följa.
En planerad studie, PM009, är en öppen pilotstudie för att utvärdera effektiviteten av intranasal Kinetisk Oscillations
Stimulans (K.O.S) vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med
CGRP-hämmare. Studiens mål är att inkludera 25-30 patienter för att undersöka minskningen av dagar med huvudvärk med
hjälp av K.O.S-tekniken. Blodprover kommer att utvärderas för relevanta biomarkörer. Studien genomförs vid King’s College
i London med tre till fyra remitterande kliniker som hjälper till med rekryteringen av lämpliga patienter till studien. Syftet
med denna undersökning är att upptäcka en potentiell positiv effekt. Varje nivå av positivt resultat kommer sannolikt att
innebära en stor möjlighet för Chordate Medical eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ
kvar.
Ytterligare en planerad studie, PM010, är en öppen klinisk uppföljningsundersökning efter marknadsföring (eng. post
market surveillance) för att följa långtidsresultat och säkerhet för intranasal Kinetisk Oscillations Stimulation hos patienter
med kronisk migrän under vanlig klinisk behandling. Studien kommer att rekrytera 200 patienter och genomföras på cirka
15 kliniker i tre till fyra europeiska länder, uppföljningen är 12 månader. Data från denna öppna studie kommer att
rapporteras i intervaller och användas för att finjustera rekommendationer för den kliniska behandlingsregimen.
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ca@vhcorp.se.

