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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya läkemedel mot ett flertal lungsjukdomar som idag saknar effektiv 
behandling såsom KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av 
läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem. 
 

 

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb 
  

PharmaLundensis har under det gångna året genomfört en process för att vidareutveckla 

tillverkningen av Bolagets läkemedelskandidat Iodocarb för behandling av Kronisk 

Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Syftet har varit att kraftigt reducera jodfrisättningen från 

substansen med bibehållen kvicksilverbindande effekt. En sådan substans kan förväntas 

uppvisa den positiva effekten på lungfunktionen som erhölls i Bolagets första kliniska KOL-

studie, men utan biverkningar från sköldkörteln. Denna utvecklingsprocess har nu blivit 

framgångsrik. 

 

Det nya jodkolet, Iodocarb Novum, frisläpper ca 70 % mindre jod vid alla jodhalter (3, 6 och 

9 %) jämfört med det gamla jodkolet, Fig 1. Den kvicksilverbindande förmågan är minst lika 

bra eller bättre för det nya jodkolet, Fig 2.  

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya jodkolet ger en kraftigt minskad jodfrisättning jämfört med 

det gamla jodkolet, medan det har en minst lika bra kvicksilverbindande förmåga. Jag 

bedömer att vi därmed har löst problemet med sköldkörtelbiverkningarna. Vi planerar att 

under 2018 initiera två nya kliniska studier med Iodocarb Novum. Vidare kommer den 

pågående kliniska studien med Iodocarb comp att avbrytas eftersom det nya jodkolet frisätter 

så lite jod att tillägg av Perklorat inte behövs. Att genomföra kliniska studier med ett 

läkemedel som bara innehåller jodkol (utan perklorat) kommer att förenkla 

registreringsprocessen avsevärt. En annan fördel med det nya jodkolet är att det är möjligt att 

patentskydda som en ny patentfamilj. Vi kan därmed erhålla patent i många länder som vi 

idag inte har patentskydd i.  

Sammanfattningsvis bedömer jag att utveckling av det nya högkvalitativa jodkolet, Iodocarb 

Novum, är en viktig milstolpe för KOL-projektet som kan vara ”nyckeln” till projektets 

framgång!    

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall, VD 

Telefon: 046-13 27 80 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 
 
 
 
Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 29 januari 2018. 
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Fig 1: Frisättning av jod från ny och gammal typ av Iodocarb. 

 

 
 

 

Fig 2: Kvicksilverbindning för ny och gammal typ av Iodocarb. 

 

 
 


