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Peptonic är ett  biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och 
utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget har främst studerat 
dess positi va eff ekter vid vaginal atrofi , ett  ti llstånd som drabbar ca 40 % av 
alla kvinnor i klimakteriet. En kvinna kommer i klimakteriet vid en ålder av 
ca 45-55 år. Vid denna ti dpunkt minskar den egna produkti onen av östro-
gen, vilket kan medföra besvär så som vaginal torrhet, irritati on och klåda 
samt smärta vid samlag - vilka avsevärt påverkar livskvaliteten för dessa 
kvinnor. De vanligaste behandlingsalternati ven på marknaden idag är östro-
genbaserade produkter för lokal behandling såsom krämer, vaginalring och 
tablett er. Dessa produkter är alla kontraindicerade för kvinnor som har eller 
har haft  en östrogenberoende cancer. Det innebär att  det för många kvinnor 
inte fi nns någon bra behandling. Enbart i USA rör det sig uppskatt ningsvis 
om ca 2 miljoner kvinnor. 

Peptonic har utvecklat ett  östrogenfritt  alternati v, Vagitocin®, en gel för 
lokal behandling av vaginal atrofi . Den innehåller oxytocin, ett  naturligt 
kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 
1960-talet. Det faktum att  oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en 
snabbare utvecklingsprocess för Bolaget. Bolaget har genomfört kliniska 
fas I och II studier och där erhållit positi va resultat i paritet med de eff ekter 
som påvisats för de östrogenpreparat som fi nns på marknaden idag. 

Marknaden 
Marknaden för produkter inom vaginal atrofi  uppskatt as idag ti ll 1,3 mil-
jarder dollar och beräknas växa ti ll det dubbla inom 10 år enligt GlobalData 
2013. USA står för ca 80% av marknaden.

Vision
Peptonic vill erbjuda ett  behandlingsalternati v ti ll alla de kvinnor som lider 
av vaginal atrofi , och som, på grund av en pågående eller ti digare can-
cersjukdom, inte kan använda de på marknaden idag ti llgängliga prepa-
raten.  

Målsätt ning 
Målsätt ningen är att  påvisa Vagitocins® positi va eff ekt på vaginal atrofi  och 
erhålla marknadsgodkännande. Bolaget avser att  undersöka oxytocinets 
positi va eff ekt inom andra indikati onsområden.

Peptonic har som målsätt ning att  eft er genomförd fas IIb ti llsammans med 
en licensieringspartner utf öra de fas III studier som erfordras för marknads-
godkännande. Fas III programmet skall helt fi nansieras av partnern.

Strategi och aff ärsmodell 
Peptonic ska utveckla och genom partnersamarbete kommersialisera sin 
kompetens och immaterialrätt  kring oxytocin som topikalt behandlingspre-
parat. Fokus ligger under 2014 och 2015 helt på produkten Vagitocin®. För 
denna produkt är den amerikanska marknaden tydligt prioriterad.

Aff ärsmodellen bygger på egen utveckling av läkemedels-projekt fram ti ll 
och med en genomförd fas IIb studie. Bolagets fokus är att  kommersia-
lisera sina projekt inom topikal användning av oxytocin genom partner-
samarbeten. Det är ti llsammans med större partnerbolag Peptonic kommer 
att  ta sina produkter genom fas III studier, godkännandeprocesser och 
marknadslansering. Bolagets styrka ligger i de innovati va preparaten, deras 
immaterialsrätt sliga skydd och resultaten från de kliniska studierna. Nu byg-
ger Peptonic också upp sin kompetens inom aff ärsutveckling. Tillsammans 
med ett  framgångsrikt genomförande av den planerade fas IIb studien med 
Vagitocin® är aff ärsutveckling den kriti ska delen av aff ärsmodellen för de 
närmaste åren.
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