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Biovicas DiviTum®TKa i studie av tidig behandlingsresistens
DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i den nya prospektiva kliniska studien TIRESIAS, i syfte att
undersöka om DiviTum®TKa kan användas för att tidigt identifiera behandlingsresistens mot en CDK4/6hämmare i kombination med en aromatashämmare vid behandling av bröstcancer.
TIRESIAS är en multicenterstudie som samlar in prover från 150 patienter med hormonreceptorpositiv spridd
bröstcancer som får första linjens standardbehandling med en CDK4/6-hämmare och en aromatashämmare. Syftet är
att visa att DiviTum®TKa kan förutsäga progressionsfri överlevnad och klinisk nytta av prover som tagits så tidigt som
efter två veckors behandling.
”Vår studie syftar till att visa att användningen av DiviTum®TKa – så tidigt som efter två veckors behandling – kan
förutsäga behandlingssvar och också tidigt identifiera behandlingsresistens. Vi har studerat DiviTum®TKa på det här
sättet tidigare och dokumenterat testets förmåga att förutsäga resultatet av CDK4/6-hämmare, vi ser därför fram emot
resultaten av denna prospektiva studie som syftar till att ge viktiga kliniska data till det medicinska samfundet för
klinisk användning av DiviTum®TKa för dessa patienter”, säger Dr. Luca Malorni, Prato Hospital och studiens
huvudprövare.
”Cirka en av sju patienter med spridd bröstcancer som får denna typ av behandling får praktiskt taget ingen nytta av
den. Idag tar det tre till sex månader innan man kan se om behandlingen har effekt eller inte, vilket är olyckligt. Vi är
glada att DiviTum®TKa kommer att vara en del av en studie som kan peka ut vägen mot en förbättring av nuvarande
vårdstandard”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.
Länk till studie https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04660435
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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, info@fnca.se, 08528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com.
Bifogade filer
Biovicas DiviTum®TKa i studie av tidig behandlingsresistens

