
Start av klinisk fas I – en viktig 
milstolpe i KL1333-projektet
Den 27 juni inleddes det kliniska utvecklingsprogrammet för KL1333 i genetiska mitokondriella sjuk-
domar. Den kliniska fas I-studien planeras omfatta 60 friska frivilliga och kommer till fullo att drivas 
av Yungjin Pharm.

“Detta är en värdefull milstolpe i vår strävan att 

kunna erbjuda patienter med genetisk mitokondriell 

sjukdom en ny behandlingsmöjlighet. Utöver det är det 

en viktig startpunkt för vårt samarbete med Yungjin 

Pharm”, sade Erik Kinnman, VD på NeuroVive.

”Vi är väldigt glada för samarbetet med NeuroVive 

och inledandet av detta kliniska program är ett stort 

steg framåt i utvecklingen av innovativa läkemedel i 

ett område med stora medicinska behov”, sade Su Jun 

Park, VD på Yungjin Pharm.

I början av juni 2017, besökte representanter från 

NeuroVive sitt nya partnerföretag Yungjin Pharm på 

deras huvudkontor i Seoul, Sydkorea.

Besöket handlade primärt om att starta igång det 

gemensamma projektarbetet för KL1333 men innefat-

tade också en avtalsceremoni på det svenska residen-

set. NeuroVive besökte även Seoul National University 

College of Medicine, det sjukhus där den kliniska fas 

I-studien genomförs och blev väldigt imponerade över 

deras breda erfarenhet och professionalitet i genom-

förandet av tidiga kliniska studier.

NeuroVive och Yungjin ser mycket fram emot den 

fortsatta gemensamma utvecklingen av substansen 

KL1333 för behandling av genetiska mitokondriella 

sjukdomar.
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NeuroVive välkomnar nya 
styrelseledamöter
Vid årsstämman den 27 april invaldes två nya styrelseledamöter, Jan Törnell och David Bejker. I detta 
nyhetsbrev talar vi med David Bejker, VD för Affibody Medical AB, för att få hans syn på den nya rollen 
som styrelseledamot och hur han ser på NeuroVives framtid. 

Vad fick dig att tacka ja till styrelseuppdraget i 

NeuroVive?

-Möjligheten att vara med och kommersialisera forsk-

ning inom ett väldigt spännande område, mitokondriell 

medicin.

Vad är det mest spännande med bolaget?

-Den starka forskningsbasen inom ett spännande och 

delvis tidigare undanskymt forskningsområde.

Vilka frågor kommer du, med din bakgrund, att 

fokusera på i styrelsearbetet?

-Fokusering av knappa resurser, strategi och taktik 

kring licensaffärer samt en stark drivkraft att kommer-

sialisera forskning.

Vad tar du med dig till styrelsen från din roll på 

Affibody?

-Att nyckeln till att komma dit man vill som företag ofta 

bara handlar om hårt arbete.

Vilka ser du som de största utmaningarna?

-Att fokusera resurser rätt, bygga attraktiva utlicen-

sieringscase samt att trots historiken ha tillförsikt och 

uthållighet inför framtiden.

Var tror du att NeuroVive är om 5 år?

-Min stora förhoppning är att NeuroVive har en stark kli-

nisk portfölj med ett flertal projekt inom mitokondriell 

medicin och att ett par partners också är ombord.

David Bejker, född 1975, har en civilekonomex-
amen från Handelshögskolan i Stockholm. David 
Bejker är VD på Affibody Medical AB, ett före-
tag som utvecklar innovativa proteinläkemedel, 
sedan 2008. David har mångårig branscherfar-
enhet både ur ett investerarperspektiv, genom 
anställning inom HealthCap, och operativt som 
affärsutvecklare på Affibody AB under åren 2003 
till 2005. David Bejker har varit VD för Affibody 
under en period då företaget framgångsrikt lagt 
om sin strategi till att bli ett finansiellt starkt 
bioteknologiskt läkemedelsbolag med projekt i 
klinisk fas samt ett stort antal globala licens- och 
samarbetsaffärer. Affibody har under hans led-
ning även säkrat stora forskningsanslag från EU, 
NCI och Vinnova.
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Notiser

För två veckor sedan deltog NeuroVives forskargrupp 
på EUROMIT i Köln, Tyskland. EUROMIT är den största 
vetenskapliga konferensen om genetiska mitokondriella 
sjukdomar och samlar forskare och branschföreträdare 
från hela världen. Flera föreläsningar lyfte upp problemet 
med förändrad NAD+/NADH-status i mitokondriella 
sjukdomar och avsaknaden av farmakologisk behandling. 
NeuroVives nya behandlingsstrategier med NAD+-
modulatorn KL1333 och verkningsmekanismen bakom 
NVP015-projektet rönte stort intresse bland kliniska 
forskare på grund av detta innovativa sätt att behandla 
mitokondriell sjukdom.

Sarah Piel, MSc, forskare på NeuroVive och doktorand 
vid Lunds universitet, presenterade sina pågående 
studier med NVP015. I Sarahs arbete har substanser 
från NVP015-projektet, så kallade prodroger av succinat, 
använts för att utvärdera toxiciteten av en vanligt 
förekommande smärtstillande substans, paracetamol. 
Paracetamol är i grunden ofarlig, men tas det i höga 
doser eller i kombination med alkohol, är det giftigt 
och kan orsaka bestående leverskador. I USA är 
paracetamolförgiftning faktiskt den vanligaste orsaken 
till akut leversvikt och den näst vanligaste orsaken till 
levertransplantation. 

Sarahs preliminära resultat visar att det första komplexet 
i elektrontransportkedjan i mitokondrien är särskilt känslig 
för paracetamolförgiftning och att NVP015-substanserna 
kan återställa energiproduktionen hos celler som 
utsatts för en hög exponering av paracetamol. Komplex 
I-dysfunktion i mitokondrien är en av de vanligaste 
orsakerna till genetisk mitokondriell sjukdom och det 
område som NeuroVives NVP015-projekt är riktat mot.

EUROMIT 2017 – International Meeting on Mitochondrial Pathology 11-15 juni

Sarah Piel, MSc, presenterade sitt arbete vid 
EUROMIT, den viktigaste vetenskapliga konfer-
ensen för forskning kring mitokondriella sjuk-
domar. I år hölls mötet i Köln den 11 till 15 juni.

I början av juni tillkännagav bolaget att det 
erhåller nära 1 miljon kronor i anslag från Sveriges 
innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av en ny 
behandling för genetisk mitokondriell sjukdom. 

NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-
utlysning 2017 för att vidareutveckla det prekliniska 
spjutspetsprojektet NVP015. NVP015 har som mål att 
utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter 
med mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion, 
ett område med betydande medicinskt behov. Anslaget 
från Vinnova möjliggör för NeuroVive att intensifiera 

utvecklingen av NVP015-projektet med målet att välja en 
läkemedelskandidat innan årets slut. 

”Projektet NVP015 har som mål att avsevärt förbättra 
livet för de patienter, vanligtvis barn, som lider av 
denna typ av mitokondriell sjukdom. Anslaget är viktigt 
för att kunna driva projektet effektivt framåt och en 
kvalitetsstämpel för vårt program, ” sade Eskil Elmér, 
forskningschef på NeuroVive.

Vinnova-anslag
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OM NEUROVIVE

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom 
mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för 
behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada 
(NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333). 
Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen 
upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska 
mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska 
och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi 

innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjuk-
domar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen 
ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig 
mot stora indikationer med hög potential är strategin utli-
censiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq 
Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig 
för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market 
(OTC: NEVPF).
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Notiser

• UMDF Mitochondrial Medicine: Washington DC (United 
Mitochondrial Disease Foundation). 28 juni – 1 juli. 
Muntlig presentation av Johannes Ehinger kring 
NVP015-projektet.

• 35th Annual NeuroTrauma Symposium: Snowbird, Utah, 
USA, 9-12 juli. TBI-posterpresentation av Michael 
Karlsson, MD, forskare vid NeuroVive.

• Military Health System Research Symposium (MHSRS), 
27-30 augusti. Muntlig TBI-posterpresentation av 
Michael Karlsson.

• Rodman & Renshaw, New York, USA, 10-12 september. 
Företagspresentation och möten.

• Nordic Life Science Days, Malmö, 12-14 september.

Konferensdeltagande  juni – september 2017

Denna vecka är Johannes Ehinger, MD, PhD, forskare 
vid Lunds universitet och NeuroVive, inbjuden talare vid 
konferensen UMDF Mitochondrial Medicines Conference 
in Washington DC. UMDF är en patientorganisation för 
genetiska mitokondriella sjukdomar som arbetar för ökad 
forskning och utbildning kring förbättrad diagnostik, 
behandling och botemedel för mitokondriella sjukdomar 
samt att ge stöd åt drabbade individer och familjer. 
Johannes kommer här att presentera det pågående 
NVP015-projektet för en bredare publik; framstående 
forskare, branschföreträdare och representanter för 
olika patientorganisationer.

Den 8 oktober i år kommer ett antal av NeuroVives 
anställda att springa Chicago maraton för UMDF 
för att samla in pengar. För ytterligare information 
om insamlingen besök: https://www.crowdrise.com/
UnitedMitochondrialDiseaseFoundation1/fundraiser/
unitedmitochondrialdiseasefoundation/join.

Aktiviteter för UMDF (United Mitochondrial Disease Foundation)

Johannes Ehinger, MD, PhD

https://www.crowdrise.com/UnitedMitochondrialDiseaseFoundation1/fundraiser/unitedmitochondrialdiseasefoundation/join

