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Biovicas DiviTumTKa förutsäger utfall på lång sikt

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från bröstcancerstudien PROMIX vid 
Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open. Studien visar att 
TKa-nivåer tidigt under en behandling kan förutsäga det långsiktiga resultatet av preoperativa cellgifter.

“Studien vid Karolinska universitetssjukhuset är ännu ett exempel på ett av de många framstående 
forskningssamarbeten som Biovica har etablerat. Vi är glada att se resultaten publiceras i det välkända ESMO 
Open.  Resultaten visara att DiviTum®TKa kan vara ett blodbaserat alternativ till den biopsibaserad biomarkören 
Ki67 vid utvärdering av celltillväxt inom bröstcancer. Det är ytterligare ett bevis på DiviTum®TKas starka 
prognostiska förmåga.”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Studien PROMIX (NCT00957125) syftar till att förutsäga svaret från preoperativ behandling hos patienter med tidig 
bröstcancer. DiviTum®TKa var med i studien som en blodbaserad biomarkör för att förutsäga patienternas resultat 
mätt som behandlingssvar och risk för återfall efter operation för att avlägsna tumören. Målet var dessutom att validera 
biomarkören TKa mot en annan biomarkör, Ki67, som också är känd för att mäta aktivitet i tumörtillväxt. 
Arbetsflödet för Ki67 är dock mer besvärligt på grund av behovet av ett vävnadstest än arbetsflödet för DiviTum®TKa 
som enbart är blodbaserat. Prover från 125 bröstcancerpatienter samlades in före behandling, under behandling och 
vid operation.

Resultaten visar att seriella mätningar av TKa under den preoperativa behandlingsperioden med cellgifter ger 
långsiktig prognostisk information om Event Free Survival (EFS) och Overall Survival (OS). En hög ökning av TKa 
efter två cykler med cellgifter resulterade i förbättrad EFS och OS . Det innebär att tidig testning av TKa-nivåer kan 
förutsäga det långsiktiga resultatet av cellgifter som ges före operation. Studien visade också en signifikant interaktion 
mellan det prognostiska värdet av TKa och Ki67. Detta stöder användningen av DiviTum®TKa som ett blodbaserat 
alternativ till den vävnadsbaserade biomarkören Ki67 vid bedömning av celltillväxt i brösttumörer.

Länk till studiepublikationen: Prognostic role of serum thymidine kinase 1 kinetics during neoadjuvant chemotherapy 
for early breast cancer - ESMO Open
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Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom 
att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet 
kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första 
applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla 
cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och 
läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på 
Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, , 08-info@fnca.se
528 00 399. För mer information, besök gärna . www.biovica.com
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