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NeuroVive uppmärksammar 

Global Mitochondrial 
Disease Awareness Week
Just nu uppmärksammar vi på NeuroVive Global 
Mitochondrial Disease Awareness Week. 
Patientorganisationer, företag, privatpersoner 
och forskargrupper runt om i världen vill under 
den här veckan sprida kunskap om ärftliga 
mitokondriella sjukdomar. Dessa sällsynta 
men mycket svåra sjukdomar saknar idag 
effektiva behandlingar, vilket vi på NeuroVive 
vill vara med om att förändra genom vår unika 
forskningsportfölj. 

På torsdagen anordnade vi en mitokondrie-
lunch i Stockholm med fokus på den 
mitokondriella ögonsjukdomen LHON, samt en 
mitokondriefrukost i Lund. I detta nyhetsbrev 
berättar NeuroViveforskare om det stora 
forskningsanslaget till CHOP. Dessutom svarar 
BridgeBios Michael Pettigrew på frågor om 
bolaget och det spännande LHON-avtalet.

Global Mitochondrial Disease 
Awareness Week 2018 i korthet

Vad: Utbildning, insamlingar och andra aktivi-
teter som syftar till att främja medvetenheten 
kring mitokondriell sjukdom.
När: 16 – 22 september.
Varför: De flesta människor har aldrig hört talas 
om mitokondriell sjukdom. Förr ansågs det vara 
sällsynt men nu tros 1 av 5000 människor drab-
bas, vilket innebär att den utgör den näst vanli-
gaste sällsynta genetiska sjukdomen efter cys-
tisk fibros. Genom att fokusera på mitokondriell 
dysfunktion tror forskare starkt på att i framti-
den kunna utveckla effektiva behandlingar och 
botemedel. 
Lär dig mer: www.gmdaw.org, Facebook, 
Instagram, Twitter, MitoSverige, UMDF, 
International mito-patients.
Källa: www.gmdaw.org
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Intressant ”Mito-lunch” kring LHON 
Den globala mitokondrieveckan Global Mitochondrial Disease Awareness Week 2018 den 16 – 22 
september är ett årligt initiativ för att öka kännedom, kunskap och förståelse kring mitokondriella 
sjukdomar. NeuroVive uppmärksammade årets vecka bland annat genom att arrangera en lunch i 
Stockholm med ett rundabords-samtal om mitokondriella sjukdomar och ett särskilt fokus på LHON. 

Erik Kinnman hälsade välkommen och betonade att för 

NeuroVive är det naturligt att medverka till en ökad 

insikt om mitokondriella sjukdomar. Han lämnade över 

ordet till Krister Inde, ordförande för LHON Eye Society 

som tillsammans med vice ordförande Agneta Löwen-

bring beskrev föreningens verksamhet, sjukdomen och 

det medicinska behovet samt vardagen med LHON uti-

från patientperspektivet. LHON EyeSociety gör stora 

insatser, bland annat tillsammans med Karolinska uni-

versitetssjukhuset och St. Eriks ögonklinik, där ett 

patientregister för LHON är under uppbyggnad. Idag 

saknas en standardiserad uppföljning, vilket detta initi-

ativ kommer att sörja för.

Martin Engvall, biträdande överläkare vid Centrum för 

medfödda metabola sjukdomar, CMMS, vid Karolinska 

universitetssjukhuset berättade om dagens vård och 

behandling av LHON-patienter. Diagnostik är idag, till 

skillnad mot förr, relativt enkel och genom en blodprovs-

analys från ett genetiskt laboratorium kan besked 

fås på någon vecka. Det är neuro-oftamologerna som 

ansvarar för patienternas behandling och idag används 

Raxone (idebenone) som i Europa och Israel fått god-

kännande som behandling av LHON och är den första 

läkemedelsbehandlingen mot en mitokondriell sjuk-

dom som erhållit godkännande. Dock lämnar behand-

lingen fortfarande mycket att önska och Krister Inde 

betonade patienternas behov av en behandling som ger 

bättre effekt.

Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive, beskrev 

mer specifikt vad som pågår inom läkemedelsutveck-

lingen kring LHON och övriga mitokondriella sjukdomar. 

I lunchen deltog även ett antal analytiker och journa-

lister i diskussionen som handlade mycket om vad som 

kan förväntas framåt för att erhålla bättre underlag i 

form av standardiserad uppföljningsdata samt utökade 

samarbeten för att ta fram verkningsfulla mediciner 

mot LHON och andra mitokondriella sjukdomar. Bland 

annat berördes det intresse som visats kring NeuroVi-

ves LHON-projekt som licensierats ut till BridgeBio och 

Fortify Pharmaceuticals i USA. 

Krister Inde, ordförande för LHON Eye Society beskriver föreningens verksamhet och hur det är att leva med  LHON . 
Krister är synpedagog och hedersdoktor och har utvecklat den svenska synrehabiliteringen.
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NVP015-programmet accelereras  
genom stort forskningsanslag till 
Children’s Hospital of Philadelphia
Nyligen kunde NeuroVive berätta om ett stort forskningsanslag om flera miljoner dollar från amerikanska 
försvarsdepartementet som tilldelats bolagets samarbetspartner the Children’s Hospital of Philadelphia 
(CHOP) för studier av NeuroVives substanser inom projektet NVP015. CHOP bedriver redan forskning, 
med forskningsanslag från amerikanska National Institutes of Health (NIH), kring NVP015 för att 
motverka kemiska hot. Michael Karlsson som är läkare och forskare knuten till NeuroVive är medsökande 
på anslaget och har tidigare arbetat två år på CHOP.

Michael, vad är NVP015 och hur kom NeuroVive in på 

detta nya spännande spår inom mitokondriell medicin?

NVP015 startade som ett akademiskt projekt vid Lunds 

universitet då vi arbetade med att undersöka mito-

kondriefunktionen i blodceller från patientprover och 

noterade att den del av mitokondrien som kallas kom-

plex I i respirationskedjan ofta var nedsatt. Idén bakom 

NVP015 är egentligen ganska enkel men elegant. Succi-

nat (bärnstenssyra) är en metabolit och energisubstrat 

som kan generera energi via mitokondriens komplex 

II, och kan till skillnad från våra vanliga näringsämnen 

ge energi till cellerna även om komplex I inte funge-

rar.  Problemet är att succinat inte tas upp särskilt väl 

av celler och kan därmed inte administreras som läke-

medel. Vi har helt enkelt med innovativ kemi skapat en 

cellpermeabel variant av succinat med hjälp av en unik 

prodrog-strategi, dvs vi får in läkemedlet inuti cellen 

med hjälp av en bärarmolekyl, och väl inne i cellen släpps 

succinat loss och kan användas till energiproduktion. 

Hur passar NVP015-projektet in med NeuroVives andra 

projekt inom medfödda mitokondriella sjukdomar, 

KL1333?

NeuroVive har tre projekt inriktade på medfödda mito-

kondriella sjukdomar. Utöver NVP015 utvecklar Neu-

roVive KL1333 och NVP025 för samma typ av sjukdo-

mar. Alla tre projekt har olika verkningsmekanismer och 

inriktar sig på olika aspekter av sjukdomsyttringarna. 

KL1333 är en potent NAD+ reglerare och leder till ökad 

bildning av mitokondrier och förbättrad energimetabo-

lism. NVP025 skyddar mitokondrier i muskler och mot-

Michael Karlsson är medsökande  
på anslaget och har tidigare arbetat  
två år på CHOP.
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verkar muskelförtvining och svaghet. NVP015 stöttar 

energiproduktionen, till exempel vid episoder av ökade 

energikrav såsom vanliga infektioner som friska perso-

ner klarar väl men som kan få allvarliga konsekvenser om 

energinivåerna redan ligger vid gränsen för att krop-

pens organ ska klara sina normala funktioner. Det finns 

mycket synergier i att utveckla projekten för samma 

patientgrupp. De behandlande läkarna och forskarna 

liksom patientorganisationerna som vi samarbetar med 

är samma för alla tre projekten. För framgångsrik läke-

medelsutveckling krävs också stor kunskap om sjuk-

domsområdet och erfarenheterna vi fått inom ett pro-

jekt är mycket värdefulla även för de andra. 

Vad kan du berätta om CHOP:s anslag från 

amerikanska försvarsdepartementet och forskningen 

som anslaget kommer att finansiera?

Anslaget finansierar preklinisk forskning i flera olika 

experimentella modeller, en del som är unika och endast 

finns på CHOP. Syftet är att utöka kunskapen kring hur 

behandlingen bäst kan användas för mitokondriella 

sjukdomar. Eftersom vi planerar att undersöka NVP015 

i många olika modellsystem kommer vi få mycket kun-

skap och erfarenhet som är viktig för att planera och 

designa kommande kliniska studier på ett så bra sätt 

som möjligt. Forskningen vid CHOP kommer att bedrivas 

parallellt med NeuroVives formella utveckling av pro-

jektet såsom uppskalning av tillverkningsprocesser och 

toxikologistudier.

Vad siktar CHOP på att åstadkomma med forskningen 

och på vilket sätt kan detta gynna NeuroVive?

Anslaget är väldigt omfattande och vi har möjlighe-

ter att utvärdera våra läkemedelssubstanser mycket 

grundligt i en rad olika modeller. Detta ger projektet en 

bredare och mer omfattande vetenskaplig grund än om 

NeuroVive hade finansierat utvecklingen själv, och ger 

oss också möjligheter att besvara grundvetenskapliga 

mekanistiska frågeställningar. Anslaget tillför givetvis 

också resurser till projektet som helhet vilket påskyn-

dar utvecklingsarbetet.

Varför intresserar sig amerikanska 

försvarsdepartementet för forskning kring medfödda 

mitokondriella sjukdomar?

Amerikanska försvarsdepartementet har ett sjukvårds-

uppdrag som även innefattar familjerna till de som är 

anställda inom försvarsmakten. De finansierar mycket 

forskning inom sjukdomsdiagnoser som kan tyckas vara 

en bit ifrån deras egna huvudområden. Utöver detta så 

inkluderar en ansökan om forskningsanslag till ameri-

kanska försvarsdepartementet också en förklaring om 

den direkta relevansen till deras egna behov. Traumatisk 

hjärnskada är nog det absolut viktigaste forskningsom-

rådet för försvarsdepartementet. Jag har tillsammans 

med Dr Kilbaugh påvisat dysfunktion i mitokondriens 

komplex I vid traumatisk hjärnskada. NVP015 kan där-

med eventuellt användas även som behandling för trau-

matisk hjärnskada och jag tror att detta var något som 

intresserade dem. 

Du har själv arbetat en tid på CHOP och University 

of Pennsylvania (Penn) – varför är det viktigt för 

NeuroVive att samarbeta med just CHOP och Penn?

Children’s Hospital of Philadelphia är utom tvekan 

världsledande inom mitokondrieforskning och är en 

perfekt samarbetspartner. Jag har som akademisk 

forskare vid Lunds universitet samarbetat med Dr Kil-

baugh sedan sex år tillbaka. På CHOP och Penn finns 

experimentella modeller som är helt unika och som vi 

inte har tillgång till vid Lunds universitet och ett nät-

verk med mycket kunskap inom mitokondriella sjukdo-

mar. De unika modellerna och nätverket vid Penn och 

CHOP kompletterar därmed vår egen expertis och erfa-

renhet inom mitokondriell medicin och NeuroVives läke-

medelsprojekt.

Michael tillsammans med NeuroViveforskare och medsökande Johannes Ehinger, MD, PhD och Principal 
Investigator Dr. Todd Kilbaugh, Associate Professor i anestesiologi, intensivvård och pediatrik.
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Samtal med BridgeBio
Den 18 juni tecknade NeuroVive ett exklusivt licensavtal med BridgeBio för en undergrupp 
succinatprodroger inom NeuroVives program NVP015. BridgeBio meddelade också att bolaget har 
etablerat dotterföretaget Fortify Therapeutics för att utveckla dessa prodroger för lokal behandling 
av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). För att lära mer om BridgeBio och planerna för LHON-
projektet kontaktade redaktionen för nyhetsbrevet Michael Pettigrew, Director of Asset Acquisition vid 
BridgeBio, för ett kort samtal.

Kan du kort beskriva BridgeBio, dess verksamhet och 

affärsmodell?

BridgeBio är baserat i Palo Alto i Kalifornien och är ett 

privatägt bioteknikföretag i kliniskt skede som utveck-

lar behandlingar mot genetiska sjukdomar.  Vi fokuse-

rar på läkemedelsprodukter, till skillnad från platt-

formsteknologier, och har en modell med holdingbolag 

där varje program ligger inom ett eget dotterföretag. 

Denna nav- och ekermodell gör att vi kan bedriva ett 

effektivt och fokuserat utvecklingsarbete inom respek-

tive tillgång, samtidigt som vi stöder den sjukdoms- och 

tillgångsspecifika forskningen och utvecklingen med 

mer allmänna expertkunskaper på koncernnivå inom 

BridgeBio. För närvarande har vi 19 program inom en rad 

olika terapeutiska områden, behandlingsmetoder och 

stadier av utveckling. 

Du har sagt att ”LHON-programmet passar bra ihop 

med BridgeBio-modellen”. Kan du precisera varför?

BridgeBio utvecklar främst behandlingar mot sjukdo-

mar där bara en gen är inblandad, med väl kartlagd pato-

fysiologi, och strävar efter att påverka dessa sjukdomar 

så nära den underliggande genetiska orsaken som möj-

ligt. Användningen av succinatprodroger mot LHON är 

ett utmärkt exempel på detta: vi kompenserar och kring-

går direkt komplex I-defekterna. LHON är generellt väl 

kartlagd och har homogena symptom, och vi inriktar oss 

på ett avgränsat vävnadsområde (ögat). 

Vad kommer att vara fokus för ert nya dotterföretag 

Fortify Therapeutics?

Fortify Therapeutics är BridgeBios nya dotterföretag 

som är till 100 procent inriktat på att föra fram succi-

natprodroger mot LHON, delvis genom att utnyttja de 

utmärkta framsteg som NeuroVive har gjort i utveck-

lingen av dessa substanser. 

Kan du berätta om teamet som ska utveckla LHON-

programmet?

Dr Robert Zamboni leder vårt arbete på kemiområdet 

i detta program; han är en oerhört erfaren kemist och 

har tilldelats utmärkelsen American Chemical Society’s 

Heroes of Chemistry Award för upptäckten av Singu-

lair® (montelukastnatrium). Dr Uma Sinha är Bridge-

Bios forskningschef. Hon var tidigare forskningschef 

för Global Blood Therapeutics, och har också innehaft 

seniora poster inom biologi på Portola Pharmaceuticals, 

Millennium Pharmaceuticals och COR Therapeutics. Jag 

leder verksamheten i Fortify genom att jag är Director 

of Asset Acquisition på BridgeBio. Min formella utbild-

ning är inom biomedicinteknik. Vi arbetar också med ett 

fantastiskt internationellt team av akademiker med 

expertkunskaper inom allt från LHON, mitokondriella 

sjukdomar, oftalmologi och läkemedelsadministrering. 

Hur kommer samarbetet med NeuroVive att fungera 

i praktiken? Kan du berätta om vem som ska göra/

ansvara för vad?

Vi har tur som får samarbeta med NeuroVive med tanke 

på deras oerhört stora förståelse för både kemin bakom 

denna substansgrupp och hur substanserna samverkar 

med mitokondrierna. Fortify ansvarar för den prekli-

niska och kliniska utvecklingen av succinatprodrogerna 

mot LHON och NeuroVive kommer att delge sin exper-

tis med Fortify, främst vad gäller design av analyser och 

tolkning av data, syntes av substanser och ytterligare 

karakterisering av substanser. 

När tror du att LHON-programmet kan tas till klinisk fas?

Vi bör veta mer om våra tidsramar inom de närmaste 

månaderna eftersom substanserna nu genomgår våra 

LHON-specifika analyser, men för närvarande bedömer 

vi att det kommer att ta cirka två år att komma till klinisk 

fas. 

Michael Pettigrew
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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) för 
genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen 
omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjuk-
domar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel 
för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklings-
fasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot van-

liga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En 
undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utli-
censierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, 
för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära 
optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq 
Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig 
för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market 
(OTC: NEVPF).

NeuroVive i världen

LSX Nordic Congress
NeuroVive deltog vid Life Science Executives, Leadership and 
Investment Congress i Stockholm den 29 – 30 augusti 2018.
VD Erik Kinnman presenterade NeuroVives arbete inom mito-
kondriell medicin samt en bolags- och projektuppdatering.

Military Health System Research 
Symposium
NeuroVive deltog och presenterade NeuroSTAT-programmet 
vid MHSRS (Military Health System Research Symposium) 
den 20 – 23 augusti 2018 i Kissimmee, Florida, USA.
Michael Karlsson, forskare vid NeuroVive, gav en muntlig pre-
sentation med titeln Translational Development of Cyclosporine 
as a Neuroprotective Drug – Porcine Efficacy and Human Pharma-
cokinetics.

NeuroTrauma 2018
NeuroVive deltog och presenterade NeuroSTAT-program-
met vid NeuroTrauma 2018 (The 3rd Joint Symposium of 
the International and National Neurotrauma Societies and 
AANS/CNS Section on Neurotrauma and Critical Care), den 11 
– 16 augusti i Toronto, Kanada.
Vid mötet presenterades en poster med titeln Copenhagen 
Head Injury Ciclosporin study: A safety and pharmacokinetics 
study of ciclosporin in severe head injury patients.

UMDF Mitochondrial Medicine 2018
NeuroVive deltog vid United Mitochondrial Disease Founda-
tions symposium UMDF Mitochondrial Medicine 2018, den 27 
– 30 juni i Nashville, USA.
Magnus Hansson, medicinsk chef & ansvarig preklinisk/kli-
nisk utveckling, var inbjuden att tala vid mötet och gav en pre-
sentation med titeln KL1333 - Mitochondrial Disease Treatment 
Opportunity by NAD+ Modulation and Mitochondrial Biogenesis.

NeuroVive är kontinuerligt engagerat i det mitokondriella forskarsamhället och inom världen av 
investerare och potentiella partner. Bara under de senaste månaderna har NeuroVive närvarat vid 
och presenterat på konferenser i Stockholm (Sverige), Kissimmee (Florida, USA), Toronto (Kanada) och 
Nashville (Tennessee, USA).


