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FLER PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN KLINISK FAS 1-STUDIE
SpectraCure genomför en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer,
med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Som tidigare meddelats har den högsta
och slutliga läkemedelsdosen uppnåtts i studien. Under uppföljningen efter behandling följs patienternas
PSA-värde regelbundet. PSA (prostata-specifikt antigen) är en blodmarkör som kan indikera närvaro
av en cancertumör i prostata. Den senast behandlade patienten hade ett PSA-värde på 4.9 ng/ml före
behandlingen. Vid det senaste återbesöket efter behandlingen hade PSA sjunkit till 0.3 ng/ml, vilket indikerar
att cancertumören är utslagen.
SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling kommer att hålla ett föredrag om företaget vid ett
seminarium i Kista i samband med Photonics Swedens konferens Optics & Photonics in Sweden 2017, den
17 oktober 2017. Föredraget kommer i huvudsak presentera företaget i allmänna ordalag, och de aktuella
resultaten från den kliniska studien kommer att nämnas. Föredraget riktar sig till en publik bestående av
forskare och industriföreträdare inom fotonik. Seminariet kräver registrering.
SpectraCure har tidigare kommunicerat att magnetkamerabilder (MR) av prostata tagna en vecka efter
behandling på högsta läkemedelsdos tydde på att behandlingen haft avsedd effekt, det vill säga bilderna
uppvisade en tydlig förändring i prostatakörteln och tumörområdet som följd av PDT-behandlingen, vilket
kunde tolkas som att vävnaden hade slagits ut.
Det ska understrykas att det huvudsakliga målet med fas 1-studien är att visa att SpectraCures behandlings
metod är säker, och att fastställa rätt dosnivå. De preliminära resultaten antyder även att metoden har
avsedd effekt, vilket är ett sekundärt mål för fas 1-studien.
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SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett spin-of från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget
är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som
“Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata
och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

