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Cyxone erhåller regulatoriskt godkännande för start av 
klinisk fas 2b-studie i RA 

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har fått godkännande 

från läkemedelsmyndigheten (Office for Registration of Medicinal Products, Medical devices 

and Biocides) och den centrala etiska kommittén i Polen för att starta en klinisk fas 2b-studie 

med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling som en behandling av 

reumatoid artrit (RA).  

”Godkännandet är en mycket viktig milstolpe för oss. Cyxone har nu äntligen möjligheten att 

påbörja den största och främsta värdebyggande aktiviteten som vi någonsin varit i närheten av i 
företagets historia. Att ha fått grönt ljus från Polen, som kommer utgöra det viktigaste landet för 
den kommande studien, är oerhört roligt och en stor bedrift. Vi ser nu fram emot att fortsätta mot 

vårt mål att kunna erbjuda en säker och mer lättillgänglig behandling, och som kan bidra till högre 
livskvalitet för patienten,” säger Carl-Magnus Högerkorp, tillförordnad VD, Cyxone.  

 
Studien är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie där 
patienter med moderat till svår RA, som tidigare har behandlats med metotrexat med otillräcklig 

respons, kommer att behandlas med Rabeximod i 24 veckor. Målet med studien är att bekräfta 

Rabeximods terapeutiska effekt i denna patientgrupp, samt att utöka säkerhetsdokumentationen 

kring läkemedlet. 
 

Rabeximod är en väl tolererad, oralt tillgänglig läkemedelskandidat som befinner sig i klinisk Fas 
2-utveckling och som har en helt unik verkningsmekanism. Rabeximod påverkar selektivt 

inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i den inflammation 
som orsakar vävnadsnedbrytning och ger symtom i RA. Den användarvänliga orala 

administreringsformen i kombination med dess låga biverkansprofil, gör Rabeximod attraktiv som 
behandling redan tidigt i sjukdomsförloppet, men har även visat gynnsam effekt vid längre gången 

RA och har en god potential att förhindra sjukdomens progression och nedbrytning av leder. 
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Om Cyxone 

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande 
behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-

läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-
läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. 
För mer information, besök www.cyxone.com 

 
 

 


