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Abstract för Orviglance jämförelsestudie mot
gadolinium accepteras till världens största
radiologikonferens RSNA
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att studien där Orviglance®
(mangankloridtetrahydrat, tidigare arbetsnamn Mangoral) jämfördes mot ett
gadoliniumbaserat kontrastmedel har accepterats som muntlig presentation vid världens
största radiologikonferens RSNA. Konferensen kommer att hållas 28 november – 3
december i Chicago, Illinois.
I december 2020 meddelade Ascelia Pharma resultaten från en jämförelsestudie mot ett
gadolinium-baserat kontrastmedel. Resultaten visade att MR-scanning med Orviglance var lika
effektiv som gadolinium-kontrastmedlet gadobenate dimeglumine (Multihance) för visualisering
av fokala leverlesioner. Faktum är att två av de tre oberoende bedömarna rapporterade högre
poäng för MR-scanning förstärkt med Orviglance. Resultaten visade också att MR-scanning med
Orviglance ger förbättrad diagnostisk effekt jämfört med MR utan kontrastmedel med
användning av identiska effektmått som i den pågående registreringsgrundande fas 3-studien
SPARKLE.
"Vi är mycket glada över att studien har valts ut till muntlig presentation vid den prestigefyllda
radiologikonferensen RSNA. Studien ger ett robust bevis på det diagnostiska värdet som
Orviglance kan erbjuda när finns tillgängligt för patienter och läkare. Orviglance utvecklas för att
tillgodose det ouppfyllda medicinska behovet hos patienter med nedsatt njurfunktion, och det
är glädjande att Orviglance* är lika effektivt som ett gadolinium-baserat kontrastmedel, säger
Carl Bjartmar, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.
*Varumärket är registrerat i Europa och flera andra marknader och inskickat för registrering i USA.
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Om oss
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två
produktkandidater – Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral) och Oncoral – i klinisk
utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm
(kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.
Om Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral)
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, som har beviljats
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration
(FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.
Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av
magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive
en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa
högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är Oncoral nu förbered för fas
2-studier.
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