Traumatisk Hjärnskada
Ett komplext problem – En kreativ lösning
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Traumatisk hjärnskada
Introduktion och lösning

TBI (eng. Traumatic Brain Injury)
• TBI inträffar efter en skada mot huvudet
➢ Till exempel vid fall, fordonsolyckor,
kontaksporter och vid explosioner

• En omedelbar fysisk skada på
hjärnvävnaden uppstår
• Friska delar av hjärnan exponeras
dessutom för metalljoner, fria radikaler
och inflammation
➢ Denna exponering aktiverar kemiska
reaktioner som ytterligare skadar
närliggande frisk vävnad

• Behovet: Snabb detektering av
odiagnostiserade skallskador

Ledande orsaker till traumatisk
hjänskada
Andra eller okända
orsaker
T. ex. Explosioner,
vapen, dykning,
medicinska

Överfall

48 %

14 %

Fallskador

8%
13 %

Motorfordonsolyckor

17 %
Kollisoner med objekt
TBI: Get the Facts

TBI – Ett globalt problem
Nya fall varje år
• Cirka 69 miljoner nya fall globalt varje år*
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USA **
Europa ***
Australien
Kanada

~90% av fallen är sk. lindriga
hjänskador
➢ Ett riskabelt tillstånd, men svårupptäckt
*
Devan et al. (2019) J Neurosurg 130: 1080-1097
** Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
*** CENTER-TBI EU

Vår lösning för diagnostik
En testlapp som doppas i saliv (IndicateTBI) eller urin (ProbTBITM)

A

B

Snabb, lättläst
Det biokemiska testet reagerar på biomarkörer som förekommer i urin
och saliv genast efter en hjärnskada
Negativ – ingen
hjärnskada

Positiv – hjärnskada
har inträffat

Varför behövs produkten?
• Inga precisa och definitive
diagnostikverktyg för hjärnskador
existerar

• MRI och CT har låg upplösning, är
kostsamma för samhället, kräver el och
specialister, och finns inte överallt
• Barn behöver anestetika för processen
och de exponeras för strålning och
kontrastkemikalier

• Nuvarande metoder är också felaktiga
för att upptäcka milda fall

• Medicortex utvecklar ett biomarkörtest
baserat på saliv- och urinprover, vilka är
mindre undersökta för det här syftet
• Medicortex riktar in sig på glykoproteiner
och cellulära enzymer som exponeras för
varandra på grund av cellskada

• Medicortex har kunskap om hur man
fångar och identifierar dessa
proteolytiska nedbrytningsprodukter

*Mera information kan enhållas efter underskrift av ett sekretessavtal

Forskning och utveckling

Tre kliniska studier
1a Kliniska studien: “Proof-of-concept”
Antal individer

Patienter med misstänkt TBI
Friska kontroller

12
12

• Prover med plasma, urin och saliv
insamlades och analyserades

Slutfört

2a Kliniska studien: TBI vs. Frisk & Ortopedisk skada
Patienter med misstänkt TBI

24

Patienter med ortopedisk skada

16

Friska kontroller

29

• Prover samlades in vid 5 tidpunkter

•

1a

tidpunkten <4 h efter skada

Slutfört

3e Kliniska studien: Barn
Barn med misstänkt TBI

28

Friska barn (kontroll)

30

• Tillämpningsmöjlighet av biomarkör
för mild hjärnskada hos barn
demonstrerades

Slutfört

Kliniska studier – Slutsaster
• Biomarkörer visade statistiskt signifikanta skillnader mellan skadade och
friska försökspersoner - överensstämmelse med tidigare resultat från djurdata såväl som mellan TBI-skadade, ortopediskt skadade och friska försökspersoner
• Biomarkörer kunde binda till flera lektiner

• Glykanprofilering av enskilda individer via massaspektrometri avslöjade flera
strukturer som skilde sig åt mellan skadade och friska personer
• Medicortex nådde en viktig milstolpe -› proof-of-concept
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Påvisning av biomarkör på membran
Demonstration av praktisk detektering av biomarkör, på nitrocellulosamembran med
kolloidalt guld
Saliv prover

Upmätt intensitet av flack på
membran

Visuellt

Frisk

Urin prover

TBI

En fallstudie
• Det är vinter i Åbo, Finland
• En person är ute och jogger, faller på den hala trottoaren och slår i
huvudet, förlorar medvetandet i några minuter
• Magnetisk resonanstomografi (MRI) utförs omedelbart i det lokala
sjukhuset
➢ Inga kliniska observationer av en nyligen ådragen hjärnskada upptäcks
➢ Den “friska” patienten skickas hem

• Medicortex utför analys av saliv och urin
➢ Höga nivåer av biomarkörer upptäcks, liknande sådana som bekfärtats vid
traumatisk hjärnskada (se nästa bild)

Resultat från biomarkörer
Exempel på nivåerna av tre biomarkörer i saliv och urin, relativ ökning jämfört med den
friska kontrollens medelvärde

Fallstudien – Tomografi nr. 2
MRI upprepades efter analysen av Medicortex
• MRI visade blödning i främre kraniet samt mindre degradationsprodukter
av blod som inte upptäcktes i den första tomografin
• Radiologen konstaterade att förändringarna kan vara relaterade till den
aktuella huvudskadan

Illustration av MRI-fynd av TBI
(inte från fallstudien)

Vänster – normal Höger - TBI

FoU plan för utvecklingen av
ett test

2022/Q3

2022/Q4

2023/Q1

2023/Q2

2023/Q3

2023/Q4

2024/Q1

2024/Q2

Striptestutveckling för mild TBI
Utveckling av en medicinsk prototyp
Klinisk utvärdering av prototypen
Påbörjande av den regulatoriska processen
Tillverkning av prototypbatch

Klinisk utvärdering av den slutliga
produkten
Nya patentansökningar

Från idé till produkt
Idé och
hypotes

Preklinisk
data

1a Kliniska
studien

2a Kliniska
studien

3e Kliniska
studien

Prototyp

Process för
godkännande

Milstolpar (finans & utveckling)
FAS

UPPGIFTER

MILSTOLPAR

PREKLINISKA
STUDIEN

FÖRSTA KLINISKA
STUDIEN

ANDRA KLINISKA
STUDIEN

TREDJE KLINISKA
STUDIEN

PROTOTYPUTVECKLING

VALIDERING
OCH
GODKÄNNANDE

Studier avklarade
med försöksdjur

12 patienter med TBI
och 12 friska
studerades

En klinisk studie med
69 försökspersoner i
tre grupper

Multicenter klinisk studie
med barn (<18 år) på 3
sjukhus och 3 länder

ProbTBI™ testet
kommer att
inkorporeras i en
användarvänlig
produkt

ProbTBI™
produkten kommer
att testas i en klinisk
prövning av
slutanvändare

Nya TBI-markörer
upptäcktes

Demonstrerade
biomarkörens
diagnostika potential i
patienter

Den diagnostiska
potentialen påvisades
med prover från milda
fall inom några få
timmar efter skada

Tillämpning av testet för
mild hjärnskada hos barn
kommer att demonstreras

Produktdesign och
förberedelser för
tillverkning är
uppnådd

Testet kommer att
valideras och data
samlas in för CEgodkännande

 2,5

 2,5

Q3/22 – Q4/23

Q4/23 – Q3/24

FINANSIERING
SOM KRÄVS
(M€)*
STATUS

Slutförd

Slutförd

Slutförd

Slutförd

*Vi förväntar oss en total kostnad på ca 5 M€ för slutförandet av hela projektet som beskrivs ovan

ProbTBI™ fördelar
Snabbt
Mobilt

Enkelt att använda
Patientvänligt

Prisvärt

Ingen exponering
för strålning eller
kontrastagenter

Kan säljas som en
produkt “på hyllan”

ProbTBI™
test

Våra potentiella klienter

Militära
sjukvårdsmän

Sjukhus och
akutkliniker

Äldreboenden

Ambulanspersonal

Privatpersoner

Första
responders

Försäkningsbolag

Idrottare och
sportteam

Läkemedelsbolag

Marknadspotential
Den globala marknaden för diagnostik av traumatisk hjärnskada förväntas uppgå till
3 miljarder USD år 2028

Källa: Cognitive
Market Research
(2021)

*Marknadstillväxt kan relateras till befolkningsökning, en föråldring av befolkningen, fler fordon på vägarna, en ökning i riskfyllda fritidsaktiviteter, samt också ökad diagnos
och en förbättrad klassificering av hjänskador.

Läkemedelsutveckling

Neuroprotektiv medicin för
hjärnskada
• Medicortex har designat och patenterat flera NCE’s
(New Chemical Entities) med multipla
neuroprotektiva funktionaliteter
➢ potentialla läkemedelskandidater för att stoppa

förvärrandet av hjärnskadan (sekundär skada)

• Sekundär skada involverar flera biokemiska
kaskader i hjärnan
• En multifunktionell medicin tros ha högre
terapeutisk potential än tidigare studerade
kandidater som riktat in sig på en enskild
reaktionsräcka

Neuroprotektiv medicin för
hjärnskada
• Två ämnen (TBI-466 och MCF-013) har blivit syntetiserade kemiskt
➢ har funnits säkra i prekliniska eskalerande dostester

• Ämnena
➢ tros kunna korsa blod-hjärnbarriären
➢ omfattar en nydesignad kemisk spacer sammankopplad
med åtminstone två funktionella grupper
➢ har flera neuroprotektiva egenskaper:

✓
✓
✓
✓

bindning av fria metalljoner
anti-oxidering
anti-inflammation
rensning av fria radikaler

Forsknings- och utvecklingsplan för läkemedelsutveckling
New Chemical Entities (NCE)

År1/Q1

År1/Q2

År1/Q3

År1/Q4

År2/Q1

Syntes
Fysikalisk-kemisk karakterisering
Test av kinetik, löslighet och stabilitet

Ex vivo test: halveringstid av plasma
In vitro funktionella tester
Testande av metalljonsbindande egenskaper
Testande av antioxidanta egenskaper

In vitro toxicitet
Ex vivo effektivitetstester
In vitro evaluering av förmåga att penetrera
blod-hjärnbarriären

In vitro “proof of concept” / effektivitet
Ex vivo evaluering av hjärnvävnad
In vivo effektivitet och farmakologisk testning
In vivo terapeutiskt index / effektivitet

In vivo toxicitet: doseskalering och MTD
Påbörjande av den regulatoriska processen

3rd Clinical
trial

År2/Q2

År2/Q3

År2/Q4

År3

År4

År5

Position av immateriella
rättigheter

Patent för biomarkör och diagnostik
1. Prognostic and Diagnostic Glycan-based Biomarkers of Brain
Damage (biomarkör-patent)
• Europa patent Nr. 3283880
• USA patent Nr. 10,739,335
• Kanada patent Nr. 2,982,503
• Israel patent Nr. 254 980

2. Non-invasive brain injury diagnostic device (snabbtest-patent)
• PCT-ansökan WO/2018/154,401, har gått in i nationella faser
• Sydafrika patent (nummer väntande)
• Bruksmodell godkänd i Kina och Australien

3. Device and method for detecting of brain injury in a subject

(snabbtest-patent)

• PCT-ansökan WO 2021/099677
• Australien patent Nr. 2020104474
• Finsk bruksmodell Nr. 13179

Patent för biomarkör och diagnostik
(fortsätter)

4. A method for determining a lectin-binding glycan indicative to
traumatic brain injury (snabbtest-patent)
• PCT-ansökan WO 2021/205059

5. A method for diagnosis of traumatic brain injury (snabbtest-

patent)

• Patentansökan FI 20225157

6. Method of detecting tissue damage (diagnostic-patent)
• Patentansökan FI 29225156

7. A hand-held liquid sample collection and testing device (test-

patent)

• Patentansökan FI 20225289

Patent för läkemedelsutveckling
1. Multivalent compounds for use in the treatment and prevention
of brain damage
•
•
•
•

USA patent Nr. 9,975,846
Finland patent Nr. 127024
Israeli patent Nr. 251407
Europa patent Nr. 3201173

2. Conjugates and conjugates for use in preventing or treating of
brain damage and neurodegenerative diseases
• PCT-ansökan WO 2021/038125

Patent for COVID-19 diagnostics
1. Method for determining coronavirus and kit for the same
• PCT-ansökan WO 2021/205058

Publik och privat
finansiering

Eget kapital
• Uppskattningsvis 3 M€ från grundaren och 246 privata investerare
• Totalt antal emitterade aktier cirka 21 miljoner
• Aktuellt pris per aktie 0,74€ och total värdering 15,5 M€

Subventioner
• Totalt 1,8 M€ i bidrag
• 70 k€ i priser och utmärkelser

Framtida
• Ett forskningsanslag på upp till 2 miljoner dollar
från det amerikanska försvarsdepartementet
väntas Q3/2022 (pressmeddelande)
• Letar efter investerare:
• https://www.medicortex.fi/eng/investors/

Från 2014–2022 värdeökning
Värdeskapande
Valuation (M€)

Price per Share

16,0

0,80
•

•

0,60
•

Grafik visar teckningskursen per aktie över tiden på en suggestiv
tidslinje
Pris per aktie motsvarande 1:10 split av aktie som gjordes i maj
2022
Värderingen beräknas baserat på det totala antalet bolagets aktier
vid tidpunkten, multiplicerat med priset per aktie
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Positiva Finansiering från
prekliniska Tekes och nya
resultat
investerare

Q4/2016

Q4/2017

Första kliniska studiens
positiva resultat;
Crowdfunding

Q4/2018

Andra kliniska
studien

Q3/2019

Q3/2021
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0,0

Finansieri Tredje kliniska Andra DoD
studien;
finansieringen
ng från
Prototypförväntas
DoD
utveckling

Använding av medel 2022–
2024
Investeringar i den nära framtiden
kommer att användas för utvecklingen
av det diagnostiska testet:
• Utveckling och etablering av analysens
biokemiska konfiguration
• Tillverkning och validering av
kitprototyp i kliniska experiment

• Påbörjande av den regulatoriska
processen

Styrelsen
• Ordförande – Adrian Harel, PhD,
MBA

• Medlem – Mårten Kvist, MD, PhD,
Docent, Medicinsk chef
• Oberoende medlem – Anna Tenstam,
MSc, MBA

Den vetenskapliga rådgivande styrelsen (eng.
Scientific and Clinical Advisory Board, SAB)
Heikki Rauvala – Styrelsens
ordförande, Professor. Neuroscience
Center, University of Helsinki, Finland

Timo Kurki – MD, PhD, Docent,
Neuroradiolog och specialläkare,
Terveystalo Oy, Finland.

Lauri Kangas – PhD, Docent.
Sakkuning inom läkemedelsindustrin,
forskningsledare, Finland

Antti Kaipia – MD, PhD, Docent.
Överläkare, Tammerfors
universitetssjukhus

Risto O. Roine – Professor,
Överläkare. Kliniska
neurovetenskaper, Åbo
universitetssjukhus

Markku Tuominen – MD, PhD, Överläkare,
VD för Medisport Oy, Finland

Vårt team

VD, Grundare
Adrian Harel
PhD, MBA

Ekonomichef
Mikko Laurila
MSc

Senior forskare
Ivette Bañuelos
PhD

Medicinsk chef
Mårten Kvist
MD, PhD, Docent

Operativ chef
Oskar Haavisto
MSc

Forskningssamordnare Forskningsassistent
Jesper Lindholm
Nea Tulonen
MSc
MSc

Vetenskapschef
Lasse Välimaa
PhD

Laboratorieassistent
Pihla Miettinen
BSc

Medicortex i
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Medicortex Announces Approval of its Research Plan
by the US Department of Defense
Medicortex Announces Receiving a 1.1 Million Dollars Research
Grant from the US Department of Defense

Medicortex Finland Oy Announces Issuance of a Patent in the
United States
Medicortex Finland Oy Announces Issuance of a Patent in Canada

Completion of Clinical Trial - a Significant Achievement for
Medicortex Finland
Medicortex Finland Announces Patent Approval for
Underlying Technology of Drug Development Plan

Youtube videor
Hur upprepade hjärnskakningar påverkar din hjärna
Hjärnskakningar i idrott och Medicortex-testet
Hjärnskakning hos armépersonal och Medicortex-testet

www.medicortex.fi
Kontakt:
Dr. Adrian Harel, VD
adrian.harel@medicortex.fi

Konfidentiellt – Confidential

