
 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, 
under kortnamnet NVP. Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på OTCQX Best market. För vidare marknadsinformation 

se www.otcmarkets.com/stock/NEVPF/quote. 
 

 
NeuroVive skriver samarbetsavtal med Karolinska Institutet 

 
Lund den 10 januari - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett 
företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att ett samarbetsavtal tecknats med Karolinska 
Institutet i Stockholm gällande utveckling av bolagets substans NV556 för behandling av 
mitokondriell myopati.  
 
Samarbetsavtalet innebär att forskargruppen vid Karolinska Institutet, som leds av professor Håkan 
Westerblad, ska studera NeuroVives cyklofilinhämmare NV556 och dess effekter i experimentella 
modeller av mitokondriell myopati.  
 
Forskargruppen på Karolinska Institutet har tidigare publicerat resultat1) som visar att en annan 
cyklofilinhämmare, ciklosporin, utövar mitokondrieskyddande effekter genom hämning av cyklofilin 
D och på så sätt förebygger försvagning av muskelfibrerna i en experimentell modell av mitokondriell 
myopati. De har även visat att patienter med mitokondriell myopati har förhöjda nivåer av cyklofilin 
D, målmolekylen för NeuroVives substans NV556. NV556 förväntas ha högre specificitet och 
tolerabilitet än ciklosporin vilket kan underlätta vad gäller dosering. 
 
“Vi adderar nu mitokondriell myopati till vår portfölj av genetiska mitokondriella sjukdomar, vilket är 
mycket spännande. Vi är också väldigt glada över att utforska detta område tillsammans med Håkan 
Westerblads skickliga team vid Karolinska Institutet och ser fram emot vårt fortsatta samarbete”, 
sade Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive. 
 
Samarbetet utökar NeuroVives närvaro i området genetiska mitokondriella sjukdomar, vilket är ett 
kärnområde för bolaget och där NeuroVive även utvecklar substanser inom NVP015-projektet mot 
mitokondriella sjukdomar där energiregleringen inte fungerar normalt. Substansen NV556 som 
studeras i detta samarbete har cyklofilin D som sin målmolekyl och har därmed en annan och 
kompletterande verkningsmekanism jämfört med NVP015-substanserna som är inriktade på 
andningskedjan i cellens energiproduktion. 
 
Fakta till redaktionen 
Om mitokondriell myopati 
Mitokondriell myopati är en grupp av neuromuskulära sjukdomar orsakade av medfödda skador på 
cellernas mitokondrier, de små energifabrikerna som finns i nästan alla kroppens celler.  Några av de 
vanligaste mitokondriella myopatierna är Kearns-Sayre syndrom, MERRF syndrom (myoclonic 
epilepsy with ragged red fibers) och mitokondriell MELAS (mitochondrial encephalomyopathy with 
lactic acidosis and stroke-like episodes). Symptomen på mitokondriell myopati är muskelsvaghet, 
träningsintolerans och trötthet och är ofta förknippad med andra symptom på genetisk mitokondriell 
sjukdom såsom hjärtsvikt och rytmstörningar, demens, rörelsehinder, perioder med stroke, dövhet, 
blindhet, hängande ögonlock, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper. Sjukdomsgraden 
hos dessa symptom går från en allmänt tilltagande svaghet till dödsfall.2) Det finns ett stort 
medicinskt behov av nya och effektiva behandlingsalternativ för mitokondriell myopati. 
 

1) Cyclophilin D, a target for counteracting skeletal muscle dysfunction in mitochondrial myopathy. 
Westerblad H. et al. Human Molecular Genetics, 2015, Vol.24, No 23; 6580-6587. 

2) http://www.ninds.nih.gov/disorders/mitochondrial_myopathy/mitochondrial_myopathy.htm 
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Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är 
fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar 
mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. 
Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, 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 utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande 
inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom 
mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och 
läkemedelsproduktion. 
 
NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk 
hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och 
USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden 
som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.  
 
NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i 
USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 
 
För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:  
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund  
Tfn: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48  
www.neurovive.com  

 
Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017, kl. 08.30. 
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