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Biovica och Eisai Inc. inleder samarbete med DiviTum™ som ett
verktyg för tidig effektutvärdering i cancermodeller
Biovica och Eisai Inc. har ingått ett lab-serviceavtal för att använda DiviTum™, ett test för att mäta
celltillväxt genom analys av tymidinkinas i ett blodprov, för bättre utvärdering av läkemedelseffekt i
djurmodeller.
I prekliniska studier vid Eisai’s Andover innovative Medicine’s (AiM) Institute, kommer Biovicas icke-invasiva
DiviTum™ teknologi att användas för att tillhandahålla underlag för tumörers tillväxttakt och korrelation till
tumörers volymförändring. Målet är att DiviTum™ ska användas som ett verktyg för att ge tidiga bevis för en
läkemedelskandidats effekt som senare kan överföras till människa och kliniska studier, då DiviTum™ mäter
aktiviteten av ett enzym med starkt samband till DNA-syntesen och cellers proliferationshastighet.
“Vi ser fram emot att samarbeta med Eisai, ett bolag som utvecklar viktiga cancerläkemedel och har en väsentlig
oncology pipeline. I detta projekt vill vi bevisa det prekliniska värdet och unika information DiviTum™ kan ge till
läkemedelsbolag som utvecklar nya cancerbehandlingar,” säger Anders Rylander, VD Biovica. “Detta är i linje
med vår strategi att erbjuda DiviTum™ som ett värdefullt verktyg vid tidig utveckling, för att tillhandahålla data
som kan vara av stort värde vid framtida kliniska studier och bättre behandlingar för cancerpatienter.”
Eisai’s AiM Institute är en dedikerad R&D innovation unit i Andover, Massachusets, USA, vilken består av 90
forskare fokuserade på att utveckla nya målinriktade läkemedel, framtagna och validerade av humangenetik
och relaterade patienter som källa. För mer information om Eisai AiM, se www.EisaiUS-Aim.com.
“Detta samarbete kommer att göra det möjligt för oss att undersöka om DiviTum™ kan ge oss tidiga signaler
gällande effektivitet i blod insamlat från våra prekliniska djurmodeller. Om det lyckas kan denna information
stödja den framtida utvecklingen av riktade läkemedel och leda till klinisk nytta,” säger Mark Matijevic, Associate
Director, Translational Biomedicine, Eisai AiM Institute.

EISAI inc.
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OM Biovica OCH DiviTum™

Biovica är ett bio-diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och
tillhandahålla förbättrad diagnostik, prediktiv information och
monitorering av cancerpatienter under behandling. Biovica
har utvecklat DiviTum™, en mycket känslig teknik för att mäta
cellproliferation. Då en av de mest fundamentala egenskaperna hos
cancer är okontrollerad celltillväxt kan DiviTum™ tillhandahålla
värdefull prediktiv och monitorerande data från substanser som
bromsar celltillväxt och reglerar cellcykeln. Biovica är ISO 13485
certifierat och DiviTum™ CE-märkt samt registrerat hos svenska
Läkemedelsverket.
Se även www.biovica.com
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