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Modufolin® avancerar till nästa dosnivå i klinisk studie
Yield Life Science’s intressebolag Isofol Medical AB har meddelat att man i
den stegvist dosgruppindelade kliniska fas I/II studien, ISO-CC-005, går upp
till nästa dosnivå med Modufolin® i kombination med 5-FU och oxaliplatin
eller 5-FU och irinotecan,
Totalt har 16 patienter med kolorektal cancer i fas IV framgångsrikt
genomgått behandling med Modufolin® på 30 mg/m2 nivån. Isofol startat nu
en andra dosgruppnivå med 60 mg Modufolin®/m2, i kombination med 5-FU
och oxaliplatin eller 5-FU och irinotecan. Det är en säkerhetsstudie där fyra
olika dosnivåer Modufolin® studeras i avsikt att identifiera den dos som
tolereras bäst.
I studien mäts även tumörrespons efter 8 veckors behandling. 12 patienter har
hittills utvärderats och enligt det så kallade RECIST kriteriet har alla 12
patienterna svarat positivt på behandlingen.

-

Resultaten från våra kliniska studier med Modufolin® har hittills legat i
linje med våra förhoppningar och stöder till fullo våra fortsatta
utvecklingsplaner inom behandling av kolorektal cancer, säger Anders
Rabbe, VD för Isofol Medical.”

Om Modufolin®
Modufolin® utvärderas för närvarande i Fas I/II studier inom kolorektal cancer (CRC)
tillsammans med 5-FU och Oxaliplatin och inom Osteosarkom med HDMTX.
Med begränsad klinisk risk har Modufolin® potential att ersätta de folatmediciner som
används idag eftersom Modufolin® kan vara verksamt på alla patienter oavsett
förmåga att aktivera folater. En majoritet av alla patienter som behandlas med
kemoterapi mot kolorektal cancer behandlas också med folater vilket gör
kombinationen till den vanligast förekommande medicineringen i världen inom
cancerbehandling. Marknadspotentialen för Modufolin® uppskattas till miljardtals
US$.
Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för
ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat,
Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår
cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är
inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete

med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av
reducerade folater.
Yield Life Science ägarandel uppgår till cirka 15 % i Isofol Medical. Yield Life
Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt Gustavsson, huvudägare i Isofol
Medical.
För mer info:
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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