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Foxy- 5 studien är öppen men screening procedure av patienter 
försenas ytterligare två veckor 

 
WntResearch AB ( WNT.ST ) meddelar att den pågående Foxy - 5 studien har försenats vad det 
gäller dosering av den första patienten på grund av problem med den teknisk överföringen av 
det immunhistokemiska färgningen av patienternas tumörvävnad, vilket används som en pre - 
screening process för att identifiera de mest lämpliga patienterna att ingå i studien. Vi 
samarbetar intensivt med Institutionen för patologi vid Herlev Universitetssjukhus och är 
mycket nära en lösning. Vi tror att vi är igång inom 2 veckor - och onkologi avdelningen är klar 
som tidigare aviserats att inkludera och behandla patienter i studien så snart en pre - 
screening har genomförts av patienternas tumörvävnad. 
 
  
Företaget genomför Foxy-5 studien vid onkologisk enheten vid Herlev Universitetssjukhus i Danmark 
på patienter med metastaserande bröst-, kolorektal. eller prostatacancer med ingen eller låga nivåer 
av proteinet Wnt - 5a i sina primära tumörer. Genom att erbjuda dessa patienter behandling med Foxy 
- 5 är målet att hämma den pågående metastatiska processen. Alla godkännanden från myndigheter 
finns på plats och onkologer och patienter är redo så snart rutinerna för den immunohistokemiska 
screeningmetoden finns på plats. 
 
VD Nils Brünners kommentar: 
" Vi är angelägna om att inkludera den första patienten i den pågående Foxy - 5 studien och arbetar 
intensivt med patologerna med de tekniska detaljerna för att få igång screeningmetoden inom de 
närmaste två veckorna. Vi har tagit fram Foxy - 5 för att förhindra metastaser - en fruktad och ofta 
dödligt utveckling hos många cancerpatienter . " 
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Om Foxy-5 
Foxy-5 har en signifikant marknadspotential inom området för onkologi. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept 
(first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska 
processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första 
antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt 
paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon-
och prostatacancer. 

  

Om WntResearch AB 
WntResearch (WNT.ST) är ett publikt bolag, listat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya antimetastatiska 
terapier för behandling av cancerpatienter.  


