
Pressmeddelande
26 mars 2021 07:00:00 CET

  Oasmia Pharmaceutical Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala

Oasmia presenterar finala data från fas I-
studie med Cantrixil på AACR Annual Meeting 
2021
Uppsala den 26 mars 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-
bolag, meddelar idag att bolaget kommer att presentera finala data från doseskalerings- och 
dosutvidgningsgrupperna i fas I-studien med Cantrixil på konferensen AACR Annual Meeting 
2021 (American Association for Cancer Research), som i år kommer att genomföras virtuellt den 
10-15 april och 17-21 maj.

Information om abstract och presentation:

Abstract-nummer: 5183
 TRX-E-002-1 in treatment-refractory ovarian cancer: Final phase 1 study results from the Titel:

dose-escalation and dose-expansion cohorts 
 Jermaine Coward, MBBS PhD, ICON Cancer Centre, South Brisbane, QLD, AustralienPresentatör:

 Targeted Therapy and Ovarian Cancer TrialsPresentations-titel:
 CT012Presentationsnummer:

 15 minuters muntlig presentationPresentationstyp:
 Söndag 11 april 2021 14:00 - 15:45 (U.S. Eastern Time), måndag 12 april 2021 04:Datum och tid:

00 - 05:45 (Eastern Australian Time)

För mer information, se AACR:s hemsida .här

Oasmia meddelade nyligen att bolaget ingått avtal med Kazia Therapeutics, ett australiensiskt 
biotech-bolag fokuserat på onkologi, om att förvärva de exklusiva globala utvecklingsrättigheterna 
för Cantrixil, en läkemedelskandidat under utveckling för behandling av äggstockscancer.
Cantrixil består av den aktiva molekylen TRXE-002-01, en potent och selektiv tredje generationens 
bensopyran SMETI-hämmare, inkapslad i ett cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet 
av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för 
sjukdomsåterfall. I december 2020 publicerade Kazia top-line resultat från en öppen fas I-studie (

), som genomfördes på kliniker i USA och Australien. Fas I-studien nådde sina NCT02903771
primära mål och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept, för ytterligare klinisk utvärdering och 
bekräftelse.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att 
förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland 
cancer. Produktutvecklingen baseras på Oasmias egenutvecklade drug delivery plattform som kan 
användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga 

https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2021/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&amp;amp;term=NCT02903771&amp;amp;cntry=&amp;amp;state=&amp;amp;city=&amp;amp;dist=
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formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) 
är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit 
marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider 
av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och 
äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt 
för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella 
organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.

 för ytterligare information.oasmia.com
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