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Genombrott väcker hopp om 
behandlingar för muskelsjukdomar
Nyligen kunde NeuroVive rapportera ett genombrott i bolagets forskning kring mitokondriell myopati.  
I experimentella studier utförda av NeuroVives samarbetspartner Karolinska Institutet under ledning 
av professor Håkan Westerblad uppvisade NeuroVives modellsubstans positiva effekter som skulle kun-
na motverka sjukdomsförloppet i mitokondriell myopati och potentiellt även andra muskelsjukdomar.

Mitokondriell myopati

Mitokondriell myopati är en grupp nedärvda muskelsjuk-

domar som orsakas av medfödda skador på cellernas 

kraftverk, mitokondrierna. Mitokondriell myopati visar 

sig genom muskelsvaghet, trötthet och träningsinto-

lerans, och förekommer ofta tillsammans med andra 

symptom på genetisk mitokondriell sjukdom, till exem-

pel hjärtsvikt och rytmstörningar, demens, rörelse-

hinder och perioder med stroke, dövhet, blindhet, häng-

ande ögonlock, begränsad ögonrörlighet, kräkningar 

och kramper. De vanligast förekommande mitokond-

riella myopatierna är Kearns-Sayre syndrom, CPEO 

(progressive external ophthalmoplegia), MERRF syn-

drom (myoclonic epilepsy with ragged red fibers) och 

MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, 

lactic acidosis and stroke-like episodes). Sjukdomen 

utvecklas i regel från allmänt tilltagande muskelsvag-

het till dödsfall, vilket i kombination med få eller inga 

behandlingsalternativ skapar ett stort medicinskt 

behov. 
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NeuroVives forskning om genetiska mitokondriella 

sjukdomar

NeuroVives NVP025 projekt utvecklas primärt för mito-

kondriell myopati, och utgör tillsammans med projek-

ten KL1333 och NVP015 bolagets program för genetiska 

mitokondriella sjukdomar. Medan NVP015 riktar in sig på 

behandling av de akuta energikriser som kan förekomma 

inom mitokondriella sjukdomar, har KL1333 och NVP025 

långsiktiga behandlingsprofiler. KL1333 syftar till att 

öka energiproduktionen i mitokondrierna och minska 

ansamling av mjölksyra genom att stimulera bildandet 

av nya mitokondrier. NVP025-projektet riktar in sig på 

att skydda muskelcellernas mitokondrier och förhin-

dra muskelsvaghet vid mitokondriell myopati, men kan 

potentiellt även vara relevant för andra muskulära sjuk-

domar, till exempel Duchennes muskeldystrofi.

Samarbetet med Karolinska Institutet

I början av 2017 tecknade NeuroVive ett samarbets-

avtal med Karolinska Institutet och professor Håkan 

Westerblad kring mitokondriell myopati. Håkan 

Westerblad och hans forskningsgrupp hade i tidigare 

studier påvisat att patienter med mitokondriell myo-

pati har onormalt höga nivåer av ämnet cyklofilin D, ett 

protein som reglerar öppning av porer i mitokondrier-

nas innermembran. För mycket cyklofilin D leder till att 

membranet släpper in för stor mängd kalciumjoner, vil-

ket i sin tur kan orsaka celldöd. Genom att hämma cyklo-

filin D med hjälp av ämnet ciclosporin A har forskarna i 

experimentella modeller lyckats motverka den mus-

kelsvaghet som finns inom mitokondriell myopati.

Men ciclosporin har en del oönskade sidoeffekter för 

myopatipatienter vid kronisk behandling, bland annat 

försvagning av immunförsvaret. Forskarna vid Karolin-

ska har därför studerat NeuroVives nya cyklofilin-häm-

mare, vilka bedöms ha högre specificitet och tolerabili-

tet än ciclosporin. Detta kan i sin tur underlätta dosering 

och i förlängningen utsikterna för att utveckla ett nytt 

läkemedel. 

Studierna vid Karolinska genomfördes i en experimen-

tell djurmodell och i januari kunde forskarna rapportera 

att studien varit framgångsrik:  Vid slutet av behand-

lingstiden i studien var överlevnaden 94% i den behand-

lade gruppen, jämfört med 50% i kontrollgruppen. Dess-

utom var muskelfunktionen i den behandlade gruppen 

bättre än i kontrollgruppen.

Nästa steg och framtidsutsikter

Resultaten från Karolinska är en viktig milstolpe i 

NeuroVives NVP025-projekt och betyder att bolaget 

nu kan ta projektet vidare till nästa utvecklingsfas. I 

denna fas kommer NeuroVive att göra ytterligare tester 

på substanserna för att kunna välja ut och optimera en 

läkemedelskandidat som är lämplig att vidareutveckla 

för patienter med olika typer av muskelsjukdomar. Beho-

vet för nya behandlingar är betydande och de positiva 

resultaten har genererat ett stort intresse, inte minst 

från anhöriga till patienter med mitokondriell myopati. 

Även om resultaten från studierna vid Karolinska är 

positiva, och en förutsättning för att kunna ta projektet 

vidare, ligger klinisk utveckling och kliniska prövningar 

fortfarande ett par år fram i framtiden. Men NeuroVives 

strategi för läkemedelsutveckling, goda samarbeten 

och starka program inom mitokondriella sjukdomar 

skapar goda förutsättningar för att kunna ta projektet 

vidare genom utvecklingsfaserna fram till ett mycket 

efterlängtat läkemedel.



Särläkemedel – fördelar med 
utveckling av behandlingar för 
sällsynta sjukdomar

Mot slutet av 2017 kunde NeuroVive meddela att EU-kommissionen har beviljat särläkemedels-
klassificering, orphan drug designation, för KL1333, en läkemedelskandidat för behandling av genetiska 
mitokondriella sjukdomar. Dessa sjukdomar har ofta mycket allvarliga konsekvenser för de drabbade, 
men eftersom sjukdomarna är sällsynta och antalet patienter relativt få råder det brist på effektiva 
behandlingsalternativ. Genom att bevilja särläkemedelsklassificering kan läkemedelsmyndigheterna i 
Europa och USA både stimulera och underlätta utvecklingen av läkemedel för sällsynta sjukdomar. När 
denna typ av läkemedel är färdigutvecklade och har beviljats marknadsföringstillstånd kan de få mark-
nadsexklusivitet, sju år i USA och tio år i Europa, och därmed bättre förutsättningar för kommersiell 
framgång.

Fler särläkemedel med ny lagstiftning

Hittills har NeuroVive beviljats särläkemedelsklassifi-

cering för NeuroSTAT i USA och Europa, samt för KL1333 

inom Europa. Det finns dessutom förutsättningar för 

fler läkemedelskandidater i bolagets projektportfölj att 

kvalificera sig som särläkemedel. Utvecklingen av sär-

läkemedel stöttas ekonomiskt i amerikansk lag genom 

särläkemedelslagen från 1983. Dess framgång ledde till 

att den antogs på andra nyckelmarknader, framförallt i 

Japan (1993) och inom EU (2000). Under åren före det att 

1983 års lag infördes godkändes endast totalt 38 sär-

läkemedel. Det kan ställas mot de 16 särläkemedel som 

godkändes i USA enbart under 2016 och de över 900 sär-

läkemedel som har godkänts i USA sedan lagen infördes 

för 35 år sedan. 
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En snabbt växande marknad

Globalt beräknas cirka 350 miljoner människor lida av 

sällsynta sjukdomar, bland annat inom cancer-, infek-

tions- och neurologiska sjukdomar. Den globala mark-

naden för särläkemedel växer idag i högre takt än 

den totala läkemedelsmarknaden och beräknas vid 

utgången av 2017 ha överskridit 120 miljarder dollar. 

Fram till 2022 beräknas marknaden för särläkemedel 

ha vuxit till hela 209 miljarder dollar. Eftersom såväl 

antalet patienter som antalet tillgängliga behandlings-

alternativ i regel är få är priset för särläkemedel relativt 

högt, ofta mer än fyra gånger högre än för vanliga läke-

medel. Den snabba tillväxten och möjligheten till en god 

prissättning attraherar därför även större läkemedels-

bolag såsom Celgene, Bristol-Meyers Squibb, Novartis, 

Roche och Shire, vilka 2016 var topp fem sett till global 

försäljning av särläkemedel.1)

Stimulans och stöd för utökad utveckling

Trots den snabba tillväxten av särläkemedel finns fort-

farande inga godkända läkemedel för cirka 97% av alla 

sällsynta sjukdomar. Det beror till stor del på att läke-

medelsutveckling i sig är en mycket kostsam process. 

Den genomsnittliga kostnaden för att ta ett särläke-

medel genom ett fas III-program utgör dock ungefär 

hälften av kostnaden för att utveckla ett vanligt läke-

medel. Dessutom är lagstiftningsrådgivning och stöd 

under hela utvecklingsprocessen högre och median-

tiden för ansökan till godkännande hos FDA är i genom-

snitt tre månader kortare för särläkemedel jämfört med 

andra läkemedel. Inom EU stöds utvecklingen bland 

annat genom lägre ansökningsavgifter och tillgång till 

regulatorisk och vetenskaplig rådgivning, till exempel 

vad gäller utformning av kliniska studier. Dessutom 

är dokumentationsbördan lägre och omfattningen av 

de kliniska prövningarna mindre för särläkemedel än 

för vanliga läkemedel, som kostar ungefär dubbelt så 

mycket att utveckla genom fas III. Inom EU uppmunt-

ras även mindre bolag, så som NeuroVive, att utveckla 

särläkemedel genom särskilda regler för SME-företag 

(micro, small and medium-sized enterprise), vilka bidrar 

till minskade utvecklings- och kommersialiseringskost-

nader tack vare ytterligare sänkta och i flera fall helt 

avskaffade avgifter. 

Sammantaget skapar detta förutsättningar även för 

ett mindre bolag som NeuroVive att på egen hand kunna 

ta ett läkemedel från upptäckt till preklinisk utveckling, 

kliniska studier och, slutligen, marknaden. För patien-

ter med sällsynta diagnoser innebär detta hopp om nya, 

effektiva behandlingar. 
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1)  EvaluatePharma Oprhan Drug Report 2017 (info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EPOD17.pdf)



Intervju med Ramin Massoumi vid 
Lunds universitets avdelning för 
translationell cancerforskning
Ramin Massoumi och hans forskargrupp har tillsammans med NeuroVive beviljats anslag från 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för studier av levercancer. Forskningsanslaget finansierar en 
industridoktorand.

Vad handlar din forskning om? 

Dagens medicinska cancerbehandling behöver för-

bättras för att tumörcellerna ska kunna bekämpas mer 

effektivt samtidigt som biverkningarna kan hållas nere. 

För att lyckas behövs det skräddarsydda och individuellt 

anpassade behandlingar. Syftet med vår forskning är 

att studera nya molekyler som kan hämma spridning och 

tillväxt av tumörceller. 

Hur behandlas levercancer idag? 

Primär levercancer kan behandlas med kirurgi om 

tumören inte är för stor eller spridd och i vissa fall med 

levertransplantation. Lokal behandling med destruk-

tion av tumören med värme eller kemiska ämnen, cell-

gifter eller strålbehandling kan också komma i fråga. 

Det finns även specifika läkemedel som fungerar som 

hämmare av tumörcellens och blodkärlens signale-

ringssystem för tillväxt. Sorafenib (Nexavar) är ett av 

dem och nyligen har ett liknande läkemedel, regorafenib 

(Stivarga), registrerats som är avsett för dem som inte 

svarar på sorafenib.

Finns det behov av nya bättre behandlingsmetoder för 

levercancer?

Ja, absolut. I de fall där det inte går att avlägsna 

tumören helt och hållet så finns det ingen botande 

behandling, endast bromsande. Nuvarande läkemedel 

ökar medianöverlevnaden med några månader och är 

behäftade med besvärliga biverkningar. Det finns alltså 

ett stort behov av nya behandlingsmetoder för lever-

cancer liksom för andra tumörsjukdomar. Utvecklingen 

går mot att använda kombinationer av läkemedel med 

olika verkningsmekanismer och att i förväg undersöka 

vilka läkemedel en tumör är känslig för.
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Ramin Massoumi

Foto: Åsa Hansdotter



NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 

Medicon Village • 223 81 Lund

info@neurovive.com 

046-275 62 20

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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Vilka är de viktigaste frågeställningarna i 

doktorandprogrammet som SSF kommer att stödja? 

Det föreslagna forskningsprogrammet syftar till att 

i detalj förstå mekanismerna bakom läkemedelskan-

didaternas effekt, bekräfta dessa effekter i relevanta 

modeller och i vävnadsprov från faktiska levercancer-

patienter. Vi vill i mer detalj ta reda på hur den klass av 

läkemedelssubstanser som kallas sanglifehriner häm-

mar tumörcellers tillväxt. Sanglifehriner är spännande 

molekyler som kan blockera aktiviteten av specifika 

målproteiner i cellen, inkluderande så kallade cyklo-

filiner. En annan frågeställning är att undersöka vilka 

andra läkemedelssubstanser är lämpliga att kombi-

nera med sanglifehrinerna för att uppnå största möjliga 

anti-tumöreffekt. 

Vad känner man till om cyklofiliner, de proteiner som 

forskningsprojektet handlar om, har de tidigare visats 

ha någon roll i cancer? 

Cyklofiliner är en typ av proteiner som ser till att 

nysyntetiserade proteiner har korrekt struktur. De 

bäst kända cyklofilinerna, cyklofilin A och cyklofilin B 

har i experimentella studier visats vara betydelsefulla 

för att påverka cancercellernas förökning och överlev-

nad. Själva mekanismen för detta är inte känd men båda 

proteinerna förekommer ofta i stor mängd i levercancer 

och andra cancerformer. I vissa fall har man också kun-

nat sammankoppla högt uttryck av cyklofiliner med för-

sämrad överlevandsprognos hos cancerpatienter.

Vilka möjligheter (och eventuella svårigheter) ser du i 

ett samarbetsprojekt som det här mellan ett företag 

och universitetet? 

Kombinationen av den breda kunskap inom cancerbiologi 

som finns inom Lunds universitet och den innovations-

kraft som finns i företag som NeuroVive tror jag är grun-

den för att ta fram nya lovande typer av läkemedel. Sen 

är det alltid spännande och utmanande när den akade-

miska världen och industrin möter varandra och förut-

sättningar att industrialisera innovativa idéer skapas. 

Vi har haft tidigare samarbete med läkemedelsföre-

tag inom cancerdiagnostik och cancerbehandling, och i 

samtliga fall har dessa samarbeten resulterat i viktiga 

upptäckter. 


