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DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, avslutas juni 2018
OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), är nu inne i slutfasen. Studien har titeln "A randomised, doubleblind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients
with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases" och bedrivs i Sverige
(Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i
Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu
University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional
Hospital). De sista patientbesöken kommer att ske före midsommar 2018. Arbetet fokuseras nu på
färdigställande av den formella studierapporten. Denna väntas vara färdig under oktober månad
2018, dvs. i enlighet med tidsplanen.
EY´s globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter, fortlöper enligt plan.
”- Vi kan notera att de positiva effektdata som tidigare kommunicerats kvarstår. Vi ser nu fram mot
att sammanställa alla patientdata inför avblindning av studiens tre doseringsarmar och den
slutliga, formella, studierapporten. Beträffande EY´s uppdrag är vi mycket glada över den positiva
responsen på vårt informationsmaterial, särskilt i skenet av den hårda konkurrensen inom
onkologiområdet. Vi känner stor tillförsikt med EY´s fortsatta arbete, säger vd Anders R Holmberg."
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DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som
skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med
skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med
lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie
utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

