
Oncos Therapeutics åstadkommer, genom lokal tillförsel av sin ledande 
produkt ONCOS-102, en tumörspecifik immunreaktion  

--En framgångsrikt avslutad fas I prövning i patienter med långt framskriden cancer, som 
behandlats med ONCOS-102, presenterades på den årliga CIMT kongressen-- 

 
Mainz, Tyskland, den 8. maj 2014 – Oncos Therapeutics, Ltd., ett bioteknologi företag som 
specialiserar sig på utvecklande av tumörspecifik immunterapi mot cancer, presenterade fas I data 
i patienter med långt gången cancer, som visar att lokal tillförsel av dess ledande produkt ONCOS-
102 framkallar en tumörspecifik immunreaktion som omfattar hela kroppen. Forskningsdata 
presenterades vid två skilda framföranden den 7:de samt 8:de Maj på den årliga CIMT 
(Association for Cancer Immunotherapy) kongressen i Mainz, Tyskland.  
   
I fas I prövningen, som utfördes på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors, Finland, behandlades 
tolv patienter med ONCOS-102, ett modifierat humant adenovirus som innehåller GM-CSF, en 
potent immunstimulerande transgen och specifikt riktad mot maligna tumörer. Patienterna som 
deltog i prövningen hade långt framskridna solida tumörer av olika typ. Behandlingen tillfördes i tre 
olika dosnivåer och patienterna fick upp till nio intratumorala injektioner. Behandlingen påvisade en 
utmärkt säkerhetsprofil och prövningen bekräftade dosnivån för kommande fas II prövningar. 
Sjukdomen stabiliserades i fyra av tio patienter (40%) för vilka tomografi kunde utföras 3 månader 
efter påbörjad behandling med ONCOS-102 som utvärderats enligt kriterierna för RECIST 
(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors). 
 
“Att kunna framkalla en tumörspecifik immunreaktion hos patienter med långt framskriden cancer 
utgör en betydelsefull milstolpe inom cancerimmunterapi, trots det låga patientantalet i denna 
prövning.” sade Magnus Jaderberg, M.D., Chief Medical Officer på Oncos.  
 
För att utvärdera behandlingens biologiska aktivitet togs ett antal prov både före och efter 
behandling med ONCOS-102. Analys av proven påvisade att behandlingen utlöste en omedelbar  
immunreaktion som kunde mätas i: 

- en tillfällig ökning av pro-inflammatoriska cytokiner 
- en infiltrering av immunologiska celler i tumörregionen 

Dessa reaktioner sågs både i blod- samt vävnadsprov. I vävnadsprov tagna efter behandlingen 
identifierdes en infiltrering av CD8+ T celler med cytotoxisk fenotyp. Analys av de cytotoxiska T 
cellernas specificitet i blodprov tagna före och efter behandling visar att tillförsel av  ONCOS-102 
framkallar en tumörspecifik immunreaktion hos patienter med långt framskridna solida tumörer.  
 
“Dessa resultat visar klart och tydligt potentialen i vår immunterapi plattform”, sade Frans Wuite, 
M.D., President och Verkställande Chef på Oncos. “Vi planerar nu att ta ONCOS-102 till fas II i 
utvalda tumörtyper i kombination med andra cancerläkemedel”. 
   
Om ONCOS-102 
ONCOS-102 (Ad5/3-D24-GMCSF) är ett modifierat humant adenovirus som verkar specifikt mot 
tumörer samt är kapabelt att lokalt leverera en potent immunstimulerande transgen, GM-CSF 
(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) till tumörregionen. Utöver denna fas I prövning 
har säkerhestprofilen för ONCOS-102 påvisats i över 100 patienter med refraktär cancer. 
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Om Oncos Therapeutics 
Oncos Therapeutics Ltd är ett privat finansierat bioteknologi företag som inriktar sig på att utveckla 
och kommersialisera produkter för cancerimmunterapi specifikt riktad mot den enskilda patientens 
unika cancerceller. Utöver sin ledande produkt, ONCOS-102, har Oncos skapat en pipeline av ett 
antal adenovirusbaserade kandidater inom sin cancerimmunterapi plattform. Företagets huvud 
investerare är HealthCap, en av de största venture capital – företagen inom bioteknologi i Europa. 
Oncos, som grundades 2009, har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland samt kontor i Schweiz. 
För ytterligare information om Oncos, gå till www.oncos.com. 
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