Pressmeddelande 17 april 2012
Yields intressebolag Isofol Medical erhåller tillstånd för
sin andra kliniska fas I/II-studie med Modufolin®
Isofol Medical AB har erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta en
randomiserad fas I/II farmakokinetisk och farmakodynamisk studie med den
folatbaserade läkemedelskandidaten Modufolin® på patienter med
tjocktarmscancer.
- Studien (ISO-CC-002) är en viktig del av Isofols kliniska utvecklingsprogram för Modufolin®
och kommer att generera värdefull information som hjälper oss att bedöma viktiga egenskaper
hos Modufolin® i både blodplasma och tumörvävnad , säger Anders Rabbe, VD för Isofol
Medical.
- Grundpelaren i vår tro på Isofol Medical är att Modufolin har betydligt bättre klinisk nytta än
befintliga folatbaserade cancerläkemedel och dessutom på betydligt fler patienter. Isofols
målsättning är att ersätta befintliga folatbaserade cancerläkemedel med Modufolin®. Det öppnar
upp för en miljardmarknad, säger Yields VD Mats Lind.
Studien är en blindad, randomiserad fas I/II studie på 64 patienter med tjocktarmscancer. I
studien undersöks farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper hos Modufolin® jämfört
med folatläkemedlet levoleukovorin i tumörvävnad, slemhinnor och blodplasma. Studien utförs
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sverige.
Om Modufolin®
Modufolin® (6R-5,10 methylenetetrahydrofolat) är en ny folatbaserad läkemedelskandidat som
utvecklats för att öka effektiviteten och minska biverkningarna av cancerläkemedel. Isofol
Medical har, inom forskning och utveckling av Modufolin®, ett nära samarbete med strategiska
partnern Merck Millipore.
Förstärkt organisation
Isofol Medical är inne i en mycket dynamiskt fas, med flera pågående kliniska och prekliniska
studier. Nyligen förstärktes Isofols organisation med Eva Rongård som klinisk ledare. Eva
Rongård har mångårig bakgrund från bland annat Astrazeneca som ledare för internationella,
kliniska studier.
Isofol Medical äger genom ett exklusivavtal med Merck Millipore världsrättigheterna till
användningen av Modufolin® vid cancerbehandling. Yield äger idag cirka 32 % av Isofol
Medical.
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