Pressmeddelande 9 december 2010
Yield: intressebolaget Isofol Medical förstärker styrelsen
Yields intressebolag Isofol Medical AB har efter genomförd årsstämma förstärkt styrelsen
med Ulf Jungnelius, MD, Vice President of Oncology, Global Solid Tumors i det amerikanska
läkemedelsföretaget Celgene.
Ulf Jungnelius har omfattande erfarenhet av internationell utveckling av cancerläkemedel från ledande
positioner inom läkemedelsföretaget Takeda, Japan, samt de amerikanska storföretagen Pfizer och Eli
Lilly. Ulf har spelat en nyckelroll i den kliniska utvecklingen och tillståndsprocessen för framtagningen
av de etablerade cancerläkemedlen Gemzar® (gemcitabine) och Evista® (raloxifene). Ulf har också
väsentligen bidragit till den kliniska utvecklingen av läkemedlen Alimta® (pemetrexed), Revlimid®
(lenalidomide) and Vidaza® (azacitidine). Ulf har även deltagit i Due DiIligenceprocesserna vid
Cellgenes mångmiljardförvärv av läkemedelsföretagen Abraxis and Pharmion.
Om Isofol:
Isofols verksamhet baseras på den upptäckt Isofols grundare, professor Bengt Gustavsson,
tillsammans med en forskare i USA gjorde 1978, att folatderviatet Leucovorin ökar verkan och minskar
biverkningarna vid cancerbehandling med cellgifter. Upptäckten har blivit en del av grundstommen vid
behandlingen mot koloncancer och ges till mer än 120 000 patienter om året i världen. I samarbete
med Isofols strategiska utvecklingspartner i Schweiz, Merck & Cie, som är världsledande inom
framställning av reducerade folater, har Isofol efter 30 års utveckling exklusiv tillgång inom
cancerbehandling till den verksamma substansen i Leucovorin som fått namnet Modufolin®.
Substansen har i prekliniska försök visat sig öka effekten och minska bieffekterna vid behandling med
cellgifter. Läkemedelsverket har gett tillstånd för Isofol att inleda kombinerade kliniska fas 1 och 2
försök som beräknas ta sin början vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom kort. Parallellt med den
kliniska utvecklingen av Modufolin® arbetar Isofol med utvecklingen av en diagnosmetod för att
identifiera de patienter som har optimal nytta av behandling med Modufolin® vid cellgiftsbehandling
mot cancer.
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