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Biovica meddelar initiala resultat i klinisk genstudie med 
DiviTum®TKa

18 november 2020 - Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att de första resultaten från 
PROMISE-studien kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 8–11 december 
2020.

PROMISE-studien (NCT03281902) utvärderar användningen av genomik i samband med TK-aktivitet (TKa) för att 
förbättra monitoreringen av bröstcancerbehandling.

"Vi får ökad kunskap om användningen av genomik och TKa-mätningar som verktyg för potentiell tidig identifiering 
av tumörsvar och resistens vid behandling av patienter med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ spridd 
bröstcancer.", sa Ciara O´Sullivan, MB, B.Ch. BAO, onkolog vid Mayo Clinic och huvudprövare för studien.

För studien använde forskarna DiviTum®TKa för att analysera serumprover från patienter med spridd bröstcancer 
insamlade före behandling och efter två cykler av en standardbehandling med en kombination av endokrin terapi och 
en CDK 4/6-hämmare. Syftet med studien är att analysera den prediktiva kapaciteten hos DiviTum®TKa för att 
utvärdera effekt och tillhandahålla en omfattande genomisk analys för att identifiera nya genomvarianter och 
signalvägar associerade med en tidig sänkning av TKa.

Sista patienten av sextiotre inkluderades i PROMISE-studien i juli 2020. I denna initiala analys av 32 patienter fanns 
det en skillnad i genuttryck beroende på om patienten hade höga eller låga TKa nivåer. Mönstret mellan TKa och 
enskilda patienters genomiska uttrycksprofiler kan vara viktigt för framtida monitorering av spridd bröstcancer, med 
målet att testa nya behandlingsmetoder för att övervinna resistens mot CDK4/6-hämmare och endokrin terapi. 
Studien pågår och kommer att meddela uppdaterade data från ytterligare mätpunkter och ett större antal patienter 
framöver.

"Vi är glada över att återigen samarbeta med Mayo Clinic i denna viktiga studie för att öka kunskapen om 
resistensmekanismer och använda DiviTum®TKa tillsammans med andra biomarkörer i monitoreringen av spridd 
bröstcancer.", sa Anders Rylander, vd för Biovica.
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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

http://www.biovica.com
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