Pressmeddelande 4 december 2013
Yields intressebolag Isofol Medical
visar betydelsefulla framsteg
Yields intressebolag Isofol Medical har kunnat rapportera en rad positiva
resultat under 2013. Bland annat har positiva överläggningar skett med
läkemedelsmyndigheterna i USA och Sverige. Isofols nästa mål är att
genomföra kliniska studier som visar att Isofols läkemedelskandidat,
Modufolin®, ger bättre verkan vid behandling av kolorektal cancer och
osteosarcom än de folatpreparat som idag används vid kemoterapi.
Betydelsefulla framsteg för Modufolin® under 2013:
•
Isofol har kommit överens med FDA i USA vad gäller de viktigaste principerna
för Isofols framtida utvecklingsprogram. Ett liknande samråd har skett med
svenska Läkemedelsverket vad gäller behandling av kolorektal cancer.
•

Isofol har genomfört en klinisk studie på 18 patienter där Modufolin®
kombinerats med cancerläkemedlet Alimta®. Studien indikerar ett positivt utfall,
men är ännu inte avslutad. Svenska Läkemedelsverket har godkänt en
fortsättning med högre dos Modufolin® för att studera om man kan uppnå ännu
bättre resultat.

•

Isofol har genomfört en klinisk, pharmakokinetisk studie på 32 patienter där
Modufolin® jämförts med dagens läkemedel, leucovorin. Studien visade ett
positivt resultat.

•

Modufolin®s betydelse för att stärka friska celler och dess positiva effekt vid
kemoterapi mot koloncancer är väl dokumenterad genom omfattande forskning.
Isofol har sammanfattat forskningen i vitböcker, med stöd av världens ledande
forskare inom dessa områden.

•

Ett omfattande licensavtal rörande tillverkning och leverans av råvaran till
Modufolin® har slutits med Merck & Cie i Schweiz.

•

Isofols ledningsorganisation och styrelse har förstärkts. Dels med personer med
lång erfarenhet av utveckling och registrering av läkemedel. Dels genom inval
av Anders Vedin i Isofols styrelse. Anders har bakgrund som ledare för Astra
Hässle och inom ledningen för Astra.

Yield Life Science äger cirka 25 % av Isofol Medical och är tillsammans med
bolagets grundare, Bengt Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i bolaget.
Om Modufolin®
Modufolin® (6R-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett folatbaserat läkemedel som
utvecklas för att öka effektiviteten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en
grupp läkemedel som används vid cancerbehandling. Modufolin® är den aktiva
nyckelmetaboliten av det allmänt använda folatbaserade läkemedlet Leukovorin. Till

skillnad mot Leukovorin kräver inte Modufolin® enzymatisk metabolisk aktivering.
Modufolin® har därför egenskaper som skapar förutsättningar att förbättra alla
folatbaserade behandlingar för alla patienter. Modufolin® utvärderas för närvarande i
två europeiska kliniska fas I/II-studier.
Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för
ouppfyllda behov inom onkologi. Isofol Medical har ett nära samarbete med sin
strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av reducerade
folater, inklusive Leukovorin och Levoleucovorin.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835
Anders Rabbe, VD Isofol Medical, 0707 646500

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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