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Förbisedda sjukdomar i fokus på 
Mitokondriedagen 2017

Mitokondriedagen 2017 anordnades av NeuroVive i Stockholm den 19 september. För publiken i Wallen-
bergsalen vid IVA:s konferenscenter blev det en mycket intressant eftermiddag, som avslutades med 
en paneldiskussion. Seminariet var en del av den större Global Mitochondrial Disease Awareness Week, 
vilken uppmärksammades på en rad olika platser runt om i världen. Moderator under dagen var Lars 
Frick, journalist och chefredaktör för Börsveckan och Placera.nu.

Seminariet inleddes av NeuroVives VD Erik Kinnman, 

som förklarade varför NeuroVive anordnade mötet, det 

första av sitt slag i Sverige. Initiativet föll sig naturligt 

för NeuroVive, eftersom företagets forskning till stor 

del kretsar kring genetiska mitokondriella sjukdomar. 

Syftet med Mitokondriedagen var att bidra till större 

kännedom om dessa ofta förbisedda sjukdomar och 

innehållet var utformat för att kunna vara intressant för 

såväl forskare och sjukvårdspersonal, som patienter, 

anhöriga, investerare och media.

Barnneurologen Karin Naess och neurologen Martin 

Engvall från Centrum för medfödda metabola sjuk-

domar (CMMS) vid Karolinska Universitetssjukhuset 

gav viktiga insikter i hur sjukdomarna diagnosticeras 

och behandlas idag. De beskrev mitokondriella sjukdo-

mar som en av de vanligaste grupperna av medfödda 

fel i metabolismen, fel som orsakas av brister i celland-

ningen i mitokondrierna. Mitokondriella störningar hos 

barn är i regel svåra, progressiva och påverkar många 

organ i kroppen. De vanligaste symptomen är ofta ospe-
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cifika och det diagnostiska förfarandet är en utma-

ning. Ett av de vanligaste symptomen är myopati, vilket 

uttrycks genom muskelsvaghet, muskelsmärta, muske-

latrofi, muskelkramper och trötthet.

En viktig uppgift är att identifiera sjukdomsframkal-

lande varianter i mitokondriellt DNA (mtDNA), liksom 

kärn-DNA, för att skapa bättre verktyg för genetisk 

rådgiv-ning. Eftersom det idag inte finns något enskilt 

test för att bekräfta eller utesluta mitokondriell sjukdom 

blir proceduren för diagnos en stor utmaning. För att 

under-söka funktionen i mitokondrierna har CMMS sedan 

1995 undersökt 2000 patienter genom muskelbiopsi. 

Skelett-muskler är särskilt lättillgängliga för biopsi, 

samtidigt som de är rika på mitokondrier och dessutom 

ofta den mest drabbade vävnaden.

Alfons Heetjans är styrelsemedlem i International 

Mito Patients (IMP), den internationella paraplyorga-

nisationen för olika nationella eller sjukdomsspecifika 

patientorganisationer och som representerar närmare 

8000 patienter världen över. Alfons Heetjans är far 

till två barn som bägge har diagnosen myopati och han 

bidrog inte bara med insikter kring IMP:s uppdrag och 

aktiviteter, utan även med sina personliga erfarenheter 

av att som anhörig leva med mitokondriell sjukdom.

Ett av organisationens viktigaste projekt är att skapa 

ett världsomspännande register över patientdata, en 

svår uppgift eftersom regler och bestämmelser för den 

här typen av register varierar kraftigt mellan olika län-

der. Alfons Heetjans poängterade att varje patient kom-

mer att äga sin egen data och alltid kommer att tillfrågas 

innan den används för forskning eller läkemedelsut-

veckling.

IMP är en mycket aktiv organisation och ligger bland 

annat bakom The Global Mitochondrial Disease Aware-

ness Week. Alfons Heetjans påpekade dock att IMP ännu 

inte har någon medlemsorganisation från vare sig Sve-

rige eller övriga Skandinavien. Mer information om IMP 

kan hittas via organisationens hemsida –  

www.mitopatients.org.

Dr Magnus Hansson, Chief Medical Officer på NeuroVive 

gav en överblick över vad som händer inom läkemedels-

utvecklingen för mitokondriella sjukdomar. Eftersom 

forskningsområdet är relativt nytt, och det dessutom 

finns många mitokondriella störningar med många olika 

symptom, spelar samarbetsprojekt mellan akademin 

och läkemedelsforskningen en viktig roll för möjlighe-

terna att utveckla nya behandlingar.

Magnus Hansson beskrev de olika strategierna inom 

läkemedelsforskningen för att hitta effektiva behand-

lingsformer, bland annat kring olika energisubstrat, 

genterapi och mitokondriell biogenes, områden som är 

föremål för två av NeuroVives mest lovande projekt. Hit-

tills har strategier som baseras på att begränsa produk-

tion av fria radikaler samt på antioxidanter väckt störst 

intresse inom läkemedelsindustrin.

Det finns ett stort behov av nya läkemedel. Idag finns 

bara ett enda godkänt läkemedel för den mitokondriella 

sjukdomen LHON och för andra mitokondriella sjukdo-

mar finns idag inga registrerade läkemedel alls. Många 

av de läkemedel som är under utveckling fokuserar dess-

utom på behandling av symptom, medan nyare behand-

lingar syftar till att modifiera sjukdomsförloppet. Enligt 

Magnus Hansson kan en del av behandlingarna under 

utveckling att kunna anses vara kurativa, som till exem-

pel lokal genterapi och inducering av mitokondriell bio-

genas, förutsatt att de kan minska andelen dysfunktio-

nella mitokondrier.

Presentationerna vid Mitokondriedagen går att se i sin 

helhet via länken nedan.

https://tv.streamfabriken.com/neurovive-mitochondria-day

www.mitopatients.org
https://tv.streamfabriken.com/neurovive-mitochondria-day


Neurovives NVP015 i forskning 
för att motverka kemiska hot
Todd Kilbaugh, du leder en grupp forskare vid Children’s Hospital of Philadelphia som nyligen har fått 
ett forskningsanslag från amerikanska National Institutes of Health, NIH. Vad kan du berätta om an-
slaget och själva programmet?

Forskningsanslaget är en del av det amerikanska Coun-

terACT-programmet, vilket stöds av NIH:s Office of the 

Director (NIH OD) och av National Institute of Neurolo-

gical Disorders and Stroke (NINDS), med målsättningen 

att stötta och främja forskning och utveckling av nya, 

förbättrade behandlingsformer för att minska skadorna 

från kemiska hot. NIH-anslagen förväntas generera 

preliminära prekliniska effektdata, vilket kan skapa för-

utsättningar för fortsatta anslag och utveckling.

Varför är det här fältet så viktigt?

Att kunna hjälpa människor som har utsatts för giftiga 

kemikalier är självklart väldigt viktigt, oavsett om hotet 

kommer från terrorism eller kemikalieolyckor. Olyckan 

i indiska Bhopal 1984 är ett hårresande exempel på det 

senare, då mer än 40 ton av den extremt giftiga sub-

stansen metylisocyanat släpptes ut. Detta ledde till att 

flera tusen människor dödades och att ytterligare en 

halv miljon fick mycket allvarliga skador. Efter olyckan 

har det visat sig att metylisocyanat hämmar mitokond-

riernas komplex I och cellandningen. Detta är en effekt 

som metylisocyanat delar med många andra gifter, så 

att hitta ett sätt att mildra eller motverka denna effekt 

vore väldigt användbart och skulle potentiellt kunna 

rädda många liv.  

Var kommer NeuroVives projekt NVP015 in i bilden?

Substanserna som inkluderas i NeuroVives 

NVP015-projekt är inriktade på att behandla dysfunk-

tion i komplex I hos patienter med genetiska mitokond-

riella sjukdomar. Genom att testa substanserna inom 

detta nya användningsområde skulle vi också kunna 

minska effekterna inte bara av metylisocyanat, utan 

även av andra gifter som påverkar mitokondrierna på 

liknande sätt. Mitokondrierna är cellernas kraftverk 

och producerar energi genom att omvandla näringsäm-

nen till ATP, cellens ”energivaluta”, genom en process 

som kallas oxidativ fosforylering. Om den här processen 

avbryts, som är fallet med effekten av gifter som metyli-

socyanat, kan inte mitokondrierna producera tillräckligt 

med ATP. Om avbrottet sker tidigt i processen, i komplex 

I, kan mitokondrierna fortfarande omvandla succinat till 

ATP. Men om inte komplex I fungerar kommer succinat-

försörjningen i cellen snabbt att minska.

NVP015-substanserna riktar in sig på att göra succi-

nat tillgängligt för mitokondrierna via prodrogtekno-

logi, vilket betyder att läkemedlet endast aktiveras när 

det når sitt tilltänkta mål, i detta fallet inuti cellen där 

det kan nå mitokondrierna. Succinatet kan sen användas 

av mitokondrierna för att tillverka ATP. Med andra ord 

skulle vi kunna hjälpa mitokondrierna att komma förbi 

den delen av energiproduktionen som inte fungerar som 

den ska.

Vad är målet med forskningen?

Vårt mål är att undersöka om NVP015-substanserna 

kan användas för att hjälpa patienter som har utsatts 

för giftiga kemikalier via till exempel utsläpp, kemiska 

stridsmedel och bekämpningsmedel. Olyckor som den i 

Bhopal är lyckligtvis väldigt ovanliga, men nyligen har vi 

sett hur kemiska stridsmedel har använts i väpnad kon-

flikt. Så vår forskning skulle också kunna gynna civila 

och soldater som har utsatts för kemvapen.
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Foto: Children’s Hospital of Philadelphia
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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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Team NeuroVive springer för 
mitokondriell hälsa

Team NeuroVive har med framgång genomfört Chicago 

Marathon. Deltagarna från NeuroVive sprang för den 

amerikanska patientorganisationen för mitokondri-

ella sjukdomar, UMDF. UMDF var en av de organisationer 

som löpare från hela världen kunde välja att springa och 

samla in pengar för, och före loppet träffade NeuroVives 

deltagare andra löpare som stöttade just UMDF.

UMDF:s uppdrag är att främja forskning och utbildning 

för diagnos, behandling och botemedel av mitokondri-

ella sjukdomar, samt att ge stöd till patienter och anhö-

riga. Mitokondriella sjukdomar är ett av NeuroVives 

fokusområden och ett fortsatt samarbete med organi-

sationer som UMDF kommer att vara betydelsefullt för 

att lyckas ta fram nya behandlingsalternativ.

För mer om UMDF, besök gärna: www.umdf.org

www.umdf.org

