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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot svåra sjukdomar som idag saknar 
effektiv behandling!  

 

PharmaLundensis: Ansökningar om tillstånd för CFS klinisk 

studie nu inlämnade! 
 

Sammanfattning 

PharmaLundensis har nu färdigställt och lämnat in ansökningar till Läkemedelsverket och 

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund för att få tillstånd att genomföra bolagets kliniska 

studie, då IodoCarb® ges till patienter med kroniskt trötthetssyndrom (CFS). Detta är en 

sjukdom som bland annat kännetecknas av långvarig, svår trötthet i mer än 6 månader, 

minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnbesvär och värk i leder och muskler. CFS 

förekommer hos ungefär 1-2 % av befolkningen. Ingen effektiv behandling finns idag. 

PharmaLundensis kliniska studien är en öppen pilotstudie på 20 patienter i åldern 35-60 år för 

både män och kvinnor. Alla som deltar i studien kommer att få aktiv substans. Studien är 

planerad att påbörjas i höst så fort alla tillstånd är klara, och förväntas bli klar under hösten 

2012. Etiknämnden förväntas ta ca 1 mån för beslut, medan läkemedelsverket kan ta upp till 

60 dagar för att lämna godkännande. Studien kommer att genomföras på ProbarE i Lund 

under ledning av Dr Anders Luts, Specialistläkare i Psykiatri. 

  

Skulle PharmaLundensis behandling mot CFS bli framgångsrik kan det leda fram till en 

storsäljare, med försäljning på upp mot 2 miljarder kronor/år! 

 

Kroniskt trötthetssyndrom 

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS, även kallat för ME, Myalgisk Encefalomyelit) är ett tillstånd 

av konstant och svår trötthet med oklar bakgrund som varat i mer än 6 månader. Tillståndet 

förbättras sällan eller inte alls av vila men förvärras ofta i samband med fysisk aktivitet eller 

mental ansträngning. Symtomen på CFS är flera och inkluderar förutom tröttheten i sig även 

koncentrationssvårigheter, försämrat minne, sömnbesvär, muskelvärk och ledvärk. Patienter 

med CFS fungerar vanligen fysiskt och mentalt på en lägre nivå, jämfört med tiden innan 

sjukdom. Ofta försämras den psykosociala nivån dramatiskt, då patienten ofta inte orkar gå ut, 

kontakta vänner, arbeta, sköta sitt hem eller kanske inte ens stiga ur sängen. Kroniskt 

trötthetssyndrom kan vara i många år och ge handikappande besvär. Det pågår forskning kring 

orsakerna till CFS men någon entydig förklaring har inte kunnat fastställas. Det finns ingen 
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effektiv medicinsk behandling idag, och vanligtvis får patienterna hålla tillgodo med stöd och 

råd för att lära sig att leva med sjukdomen, s.k. "coping". 

 

Bakgrund till PharmaLundensis kliniska studie 

PharmaLundensis har noterat att det finns tidigare undersökningar som påvisat att 

tandsköterskor, som under sitt yrkesverksamma liv utsatts för höga halter kvicksilver, 

uppvisar många symptom som liknar kroniskt trötthetssyndrom, exempelvis svår och 

ihållande trötthet, sömnbesvär samt minnes- och koncentrationssvårigheter (Moen et al, 

2008). Frågan inställer sig därför om den kvicksilverbindande substansen IodoCarb® i denna 

pilotstudie kan minska de medicinska symtomen och de sociala problemen som är associerade 

med kroniskt trötthetssyndrom. PharmaLundensis har också blivit varse att det finns CFS 

patienter som på eget initiativ provat en industriell variant av jodkol, och att de upplevt klara 

förbättringar av sitt generella välbefinnande av detta ämne. PharmaLundensis har lämnat in en 

patentansökan för att skydda användning av joderat aktivt kol för behandling av kroniskt 

trötthetssyndrom. Ansökan fick ett mycket bra mottagande och en positiv granskningsrapport 

från Patent- och Registreringsverket. Ansökan har nyligen gått in i PCT-fas.  

BE Moen, BE Hollund and T Riise. (2008) Neurological Symptoms among Dental Assistants: A Cross-

Sectional study. J. of Occupational Medicine and Toxicology, 3:10 

 

Klinisk studie 

Detta är en öppen, icke jämförande pilotstudie med testsubstansen IodoCarb® för behandling 

av kroniskt trötthetssyndrom. 20 patienter, män och kvinnor i åldern 35-60 år deltar i studien. 

Kvinnor får inte vara gravida eller amma, och skall ha fullgott skydd mot graviditet (P-piller) 

eller genomgått klimakteriet. Studien genomförs på en klinik i Sverige, ProbarE i Lund, under 

ledning av Dr Anders Luts, Specialistläkare i Psykiatri. Studien varar upp till 6 veckor med 3 

klinikbesök: screening, behandlingsstart och avslutande besök. Behandlingstiden med 

testsubstansen IodoCarb® är 4 veckor. Vid varje klinikbesök görs läkarundersökning med 

fysiskt status, EKG samt blodprover (klinisk kemi inklusive sköldkörtelfunktion samt 

hematologi). Studien dokumenteras i särskilda studieformulär, Case Report Forms, 

journalförs, och monitoreras (övervakas) av representant för sponsorföretaget (Trial Form 

Support, TFS). Patienten ska dagligen fylla i formulär för livskvalitet och dagbok för att 



 
 

Pressmeddelande 
PharmaLundensis AB (publ) 

2012-07-25 
 

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot svåra sjukdomar som idag saknar 
effektiv behandling!  

registrera intag av lugnande/sömngivande/ångestdämpande mediciner samt eventuella 

biverkningar, samt använda en stegräknare för att fastställa den fysiska aktivitetsnivån. Dessa 

tre parametrar (livskvalitetsnivå, minskning av användning av ovan nämnda vanebildande 

läkemedel, samt den fysiska aktivitetsnivån) ligger till grund för utvärderingen av 

behandlingseffekten.  

Testsubstansen IodoCarb® skall patienten inta i dosen 3 g dagligen före frukost i form av 

pulver upplöst i ett glas vatten under 28 +-2 dagar. Patienten skall under studiens gång 

fortsätta med de läkemedel som han/hon regelbundet står på, och vid screeningbesöket 

upprättar prövningsläkaren en medicinlista och informerar vilka av läkemedlen som patienten 

skall notera i dagboken.  

 

Marknadspotential 

Det finns lite varierande uppfattning i litteraturen om andelen människor som har CFS. Två 

studier (Evengård et al, 2005, Reeves et al, 2007) visar på sjukdomstal på över 2 % av 

befolkningen, även om det finns andra studier som tyder på en lägre frekvens. Om vi i denna 

uträkning sätter förekomsten av CFS till 1 % så innebär det att det i västvärlden finns ca 10 

miljoner (1 miljard/100) patienter med CFS. Om PharmaLundensis, med den enda tillgängliga 

CFS-behandlingen, kan ta 20 % av den marknaden och IodoCarb® får ett behandlingspris per 

år på ca 1 000 SEK/patient ger detta en inkomst till PharmaLundensis på 2 miljarder kronor 

per år! Om vi därefter räknar bort hälften av detta för skatt och kostnader, blir det en årlig 

vinst på ca 1 miljard kronor! 

Evengård B, Jacks A, Pedersen NL, Sullivan PF. (2005) The Epidemiology of Chronic Fatigue in the Swedish 

twin Registry. Psychol Med. Sep;35(9):1317-26. 

Reeves WC, Jones JF, Maloney E, Heim C, Hoaglin DC, Boneva RS, Morrissey M, Devlin R (2007) 

Prevalence of chronic fatigue syndrome in metropolitan, urban, and rural Georgia. Popul Health Metr. 2007 Jun 

8;5:5. 

Helt klart är att även PharmaLundensis ”mindre” projekt (dvs förutom KOL) har 

potential att ge betydande inkomster till bolagets aktieägare!  
 

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall 

VD 

Telefon: 046-13 27 78 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 


