Välkommen till
Mitokondriedagen 2019
-ett samarbete mellan
NeuroVive och Santhera

Med anledning av den årliga Global Mitochondrial Disease Awareness Week
bjuder NeuroVive och Santhera in till en spännande eftermiddag med fokus
på medfödda mitokondriella sjukdomar.
Tid: Onsdagen den 18 september kl. 14:00.
Plats: GT30 Grev Ture, Hörsal Bond, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Eftermiddagen börjar med registrering och fika. Vi rundar av vid kl 18 med fortsatt
mingel och förfriskningar.
För anmälan, skicka ett mail senast den 10 september till: anmalan@neurovive.com

Medfödda mitokondriella sjukdomar
beror på genetiska defekter i mitokondrierna, cellernas kraftverk, vilket leder till
energibrist. Uppskattningsvis lider 1000
människor av någon form av medfödd mitokondriell sjukdom i Sverige idag. Sjukdomarna är ovanliga, ofta mycket allvarliga
och svåra att diagnosticera. På senare tid
har uppmärksamheten kring mitokondriell
medicin ökat och det ser nu lite ljusare ut
för patienter med mitokondrie-relaterade
sjukdomar. Numera finns det till och med
möjlighet till behandling av en av de
mitokondriella ögonsjukdomarna, LHON.

Möt bland annat:
-Representant från patientorganisationen
International Mito Patients,
-Specialistläkarna Karin Naess, Martin
Engvall och docent Lena Jacobson från
Karolinska Institutet,
-LHON-experter samt Fredrik Lindemark
Gúzman från LHON Eye Society.
Ta också del av vad som pågår inom läkemedelsutvecklingen idag och träffa ledande personer inom den mitokondriella läkemedelsbranschen.

Santhera Pharmaceuticals fokuserar på utveckling av behandlingar för neurooftalmologiska, neuromuskulära- och lungsjukdomar, såsom Lebers hereditära optikusneuropati
(LHON), Duchennes muskeldystrofi (DMD), medfödd muskeldystrofi (CMD) och cystisk
fibros (CF). Santhera har varit engagerade under mer än ett decennium med att utveckla
potentiella behandlingar för att göra effektiva läkemedel tillgängliga för dessa ofta förbisedda och livsförändrande sjukdomar. Santhera har som mål att förbättra patienternas
livskvalitet och visionen är att vara ledande inom behandling av sällsynta sjukdomar
inom dessa områden med stora medicinska behov.
www.santhera.com

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med
ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt som
förbereds för klinisk fas II-effektstudie för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk
hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt för medfödda
mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta
sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk
fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 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).
www.neurovive.com

