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ILT Biotherapeutics kehittää uu-

sia, käytössä olevista lääkkeistä 

merkittävästi poikkeavia kiin-

teiden syöpäkasvainten hoitoja. 

Kiinteiden syöpäkasvainten te-

hokkaita lääkehoitoja on nykyisin käytössä 

vähän ja uusien hoitovaihtoehtojen tarve on 

suuri. TILTin kehittämät lääkkeet perustuvat 

syöpäsoluja tuhoavien, onkolyyttisten aden-

ovirusten hyödyntämiseen siten, että virukset 

on muunnettu lisääntymään ainoastaan syö-

päsoluissa ja myös sellaisiksi, että ne voivat 

syöpäsoluissa lisääntyessään tuottaa elimis-

tön omien syöpäsolujen tuhoamiseen kyke-

nevän immuunijärjestelmän aktivoimisessa 

tarvittavia aineita. Ensimmäinen TILTin ke-

hittämä tuote TILT-123 on edennyt kliinisiin 

potilastutkimuksiin Suomessa, Tanskassa, 

Ranskassa ja Kiinassa. Lisäksi yhtiö suunnit-

telee lähikuukausina avaavansa uuden tutki-

muksen USAssa.

Meneillään olevien ensimmäisen vaiheen 

kliinisten tutkimusten ensisijainen tavoite on 

tutkia ja varmistaa hoidon turvallisuus.  

”Kun hoito on havaittu turvalliseksi ja 

lääkkeen toimintamekanismia eri annosta-

soilla on selvitetty, niin päästään tutkimaan 

lääkkeen tehokkuutta – odotukset molem-

pien osalta ovat korkealla”, syöpätautien eri-

koislääkäri, TILT Biotherapeuticsin perus-

taja Akseli Hemminki valottaa. Yrityksen 

lääkeinnovaatioiden taustalla on sen oman 

tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen lisäksi 

Hemmingin 20 vuoden tutkimustyö onkolyyt-

tisten virusten parista. 

Myös monikansallisesti toimivat lääkeyh-

tiöt ovat kiinnostuneita TILTin tuotteista. 

Yhtiö on solminut yhteistyösopimuksen 

kahden suuren lääkeyhtiön Merckin ja 

Pfizerin muodostaman allianssin kanssa 

sekä toisen sopimuksen Merck & Co (MSD) 

kanssa. Sopimusten mukaisesti mainitut yh-

tiöt antavat kehittämänsä immuunivasteen 

muuntajalääkkeet käytettäviksi kliinisissä 

tutkimuksissa yhdessä TILT-123 lääkkeen 

kanssa. Lisäksi TILT on solminut yhteistyöso-

pimuksen Biotheus lääkekehitysyhtiön kans-

sa. Sopimus antaa Biotheukselle oikeuksia 

TILT-123  lääkkeen kehittämiseen markki-

noitavaksi Kiinassa ja eräillä sen lähialueilla. 

Vastineeksi tästä TILT saa merkittäviä etappi-

maksuja ja lisenssituloja.

”Vaikka lääkkeen loppukäyttäjiä ovat syö-

päpotilaat, TILTin asiakkaita ovat lääkeyhtiöt, 

joille tuotekehitysosaamista ja teollisoikeuk-

sia myydään. Tavoitteemme on tulevaisuu-

dessa kaupallistaa lääke yhdessä yhden tai 

useamman suuren lääkeyhtiön kanssa, jotta 

se saadaan maailmanlaajuiseen levitykseen”, 

Hemminki selventää. Yksi yhtiön seuraavista 

haasteista on viedä kliinistä kehitystä nopeas-

ti eteenpäin Euroopan lisäksi USAssa.  

”Syöpälääkkeiden kehityksessä kansainvä-

linen kilpailu on erittäin kovaa, mutta osaava 

monikansallinen tiimimme on saanut kliini-

set tutkimukset hyvään vauhtiin ja pidämme 

realistisena tavoitteena saada TILT-123:lle 

innovatiivisille syöpälääkkeille mahdollinen 

ehdollinen myyntilupa toisen vaiheen kliinis-

ten tutkimusten jälkeen maailman tärkeim-

millä markkina-alueilla”, toteaa Hemminki 

päättäväisesti.w
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TILT Biotherapeuticsin kehittämää syöpälääkettä annostellaan potilaille sekä systeemisesti 
verenkiertoon että paikallisesti suoraan kasvaimeen. (kuva Mika Pakarinen / Keksi) 

Suomalaisyrityksen 
syöpälääke kliinisessä 
kehityksessä Suomessa 
ja maailmalla

” TAVOITTEEMME ON TULEVAISUUDESSA KAUPALLISTAA LÄÄKE 
YHDESSÄ YHDEN TAI USEAMMAN SUUREN LÄÄKEYHTIÖN KANSSA, 

JOTTA SE SAADAAN MAAILMANLAAJUISEEN LEVITYKSEEN.”

Suomalainen lääkekehitysyhtiö TILT 
Biotherapeutics on käynnistänyt 

syöpälääkkeensä TILT-123:n kliiniset 
tutkimukset useissa maissa ja tähtää 

maailmanmarkkinoille yhdessä 
kansainvälisten lääkeyhtiöiden 

kanssa.


