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Data publicerade i PLOS ONE om Oncology Ventures DRP för identifiering 
av patienter som svarar på behandling med 5-FU 
Hørsholm, Danmark, 12 maj 2016 - Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar att positiva data om den från 
Medical Prognosis Institute (MPI) in-licensierade teknologin Drug Response Predictor (DRP™) publicerats i det 
vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Artikeln har titeln “Cell line derived 5-FU and irinotecan drug-sensitivity 
profiles evaluated in adjuvant colon cancer trial data”. Data från ett prospektivt, randomiserat kliniskt test 
undersöktes med hjälp av det unika verktyget DRP™. DRP™ för 5-FU kunde identifiera vilka patienter som drog 
nytta av behandling med 5-FU.  Överlevnadstid (overall survival) bland de patienter som visade högst potential att 
svara på behandling var dubbelt så hög jämfört med överlevnadstid hos de patienter som visade låg 
svarspotential. 
 

“Publikationen i PLOS ONE är en viktig milstolpe i dokumentationen av solida data för Drug Response Predictor, DRP™. DRP’er demonstrerad 

såväl via prospektiva och retrospektiva kliniska tester som via kliniska blindstudier, och denna gång i samarbete med en välkänd internationell 

akademisk grupp. Alla beräkningar gjordes av utomstående forskare, oberoende från MPI”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, 

M.D., DMSc och VD för Oncology Venture. 

“5-FU är en av de viktigaste cancerläkemedel cellgiftsbehandlingarna, brett använd runt om i världen – och ändå har det inte förrän nu funnits 

någon klinisk biomarkör för att avgöra huruvida en patient kan förväntas dra nytta av behandling eller ej. Jag tror att den 5-FU-specifika DRP™-

profilen har potential att höja överlevnadsgraden for visse cancerpatienter”, fortsätter Peter Buhl Jensen. 

I detta internationella samarbete mellan MPI och två oberoende offentliga forskargrupper, har genuttryck från 636 patienters 
koloncancertumörer i stadium 3 utvärderats. Slutsatsen var att responsförutsägelsen för 5-FU var prognostisk för patienter i stadium III med 
PETACC-3, men inte för stadium-II-patienter utan adjuvansbehandling (kemoterapi efter kirurgi). Detta tyder på att DRP™-profilen för 5-FU har 
potential att förutsäga vilka patienter som kan dra nytta av behandling med 5-FU. 

Utvalda data från publikationen visar att den 5-FU-specifika DRP™-profilen för PETACC-3 visar ett statistiskt säkerställt samband mellan 
återfallsfri överlevnad, RFS (riskfaktor (HR) = 0.54 (0.41-0.71), p<1e-05), och total överlevnad (HR = 0.47 (0.34-0.63), p<1e-06). Effekten av 5-
FU-profilen förblev betydande i en multivariabel modell, där hänsyn togs till flera olika relevanta kliniska och vävnadsspecifika parametrar.  
 

Om screeningverktyget Drug Response Predictor - DRP™ 

Oncology Venture använder MPI:s DRP™ för att välja ut de patienter som via gensignaturen i sina tumörer kan bedömas ha hög sannolikhet att 
svara på den aktuella behandlingen. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter, och genom att screena patienterna före behandling 
kan responsnivån signifikant höjas. 
DRP™-metoden bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancerceller, inkluderande genetisk information från cellinjer i 
kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologinätverk. DRP™ baserat på mikroRNA används för vissa 
produkter, där DRP™ baserat på budbärar-RNA har bredare användbarhet och är mer validerat. 
 
Publikationen i sin helhet kan läsas här: PLOS ONE 
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Om Oncology Venture Sweden AB  

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology 

Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat 

förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget 

använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av 

cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med 

en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.  

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-

onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer). 

http://journals.plos.org/plosone/

