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VitroScan B.V. is a young and small biotechnology company that is working on technology that makes it possible for the individual
(oncology) patient to predict which medicinal products give the most chance of successful treatment. For the clinical validation of
the technique VitroScan called for help from another young Dutch company: iClusion. Say you are a promising startup in biotechnology
and you have developed a great technique for in vitro testing of the sensitivity of tissue to medicinal products. This is followed by the step
to practice: to validate your technique you need material and data from ‘real’ patients. For this you have to consult intensively with various
hospitals about protocols, medical-ethics committees, logistics and money, whereas you actually want to spend your time and energy on
further development of your technique. iClusion can then be your ‘saving angel’. This also relatively young Dutch company has developed
an innovative infrastructure - Trial Eye - that supports clinical research with the local startup and everything relating to patient inclusion.
Read here the story of Dr Willemijn Vader, CEO of the Leiden biotechnology company VitroScan set up in 2016, who came knocking on
iClusion's door last year.

More personalized medicine “VitroScan was established in 2016 and was created as a spin-off of OcellO, another Leiden
biotechnology company”, says Vader. “OcellO has developed a technique that makes the in vitro testing of the sensitivity of tissues to
medicinal products possible. They use the technique mainly to investigate on behalf of pharmacists which tumours are sensitive to new
medicinal products developed by these pharmacists. We want to use the technique particularly to check which existing medicinal products
have the most effect on the tumour tissue of a specific patient. The fact is that, for almost every medicinal product, not every patient responds
to that medicinal product in the same way. Some patients will derive great benefit from it, other patients less or none at all. In addition some
patients will experience a lot of side effects and others few or none. In the clinic doctors do of course want to use the product that will give
a patient the greatest chance of successful treatment. You can then avoid a patient being exposed unnecessarily to - often very expensive treatment that does not have a positive clinical efficacy. The same applies to some extent for the side effects. As a practitioner, you want to
prescribe preferably the medicinal products with the maximum efficacy and minimum side effects. We want to use our in vitro technique as
a predictive, diagnostic test so as to arrive at more personalized medicine. In short the technique means that via a fully automatic system we
can seed tissue pieces into 384-well plates, after which we expose them to medicinal products. The response of the tissue pieces to the
medicinal products is also read out fully automatically using imaging technology to determine changes, for example change in the shape of
the cell nucleus or limitation of growth. The aim is therefore in the future to divide a piece of tumour over the different wells, to grow them
in culture and then to expose all these tumours to different medicinal product combinations. You then look to see which combination is best
able to fight the tumour.”

“With VitroScan I now only have to concern myself once with all the aspects to be dealt
with, after which iClusion can roll everything out to the participating hospitals”
Including patients Before this type of predictive testing of oncological medicinal products can be applied in daily practice, the
technique must of course first be validated. Vader says: “This means that you must demonstrate that what you find in vitro also happens with
the tumour in the living patient. In other words, you have to demonstrate that if a piece of tumour appears to be the most sensitive for example
to a combination of product A and product B in our test, the tumours in the patient are also sensitive to this combination.”
In order to set up such trials close cooperation with clinicians is necessary. “When I started VitroScan three years ago, first of all I assessed
the enthusiasm of practitioners for the validation of this technique. Everyone I spoke to appeared to be very enthusiastic and wanted to
participate in trials in this area. In essence these investigations are very simple to set up. After diagnosis the patients undergo the standard
treatment for their disease in the hospital. We receive left over tumour material from the patient and expose it to the same medicinal products
- plus possibly various experimental treatments - if these are administered to the patient. By comparing the clinical outcomes in the patient
with our in-vitro results, we often get an idea as to how far the in-vitro treatment is a good reflection of what is happening in the patient and
therefore how far our technique can be predictive.” But very large numbers of patients are necessary for this validation. This means that
many clinicians in many hospitals must be approached to ask whether they want to participate in the validation study. Vader says: “If a
hospital wants to participate, you have to sit round the table with all those involved to explain the research, agree protocols, deal with the
logistics, and not forgetting dealing with the consent for the trial with the Medical Ethics Committee. This takes a lot of time. Time that as a
small company - in addition to me since the start of the year two other people have been recruited - you would honestly prefer to spend on
optimising your technology. In addition these are all things with which with my biotechnology background I am less at home than in the
technical side of the business.”

Efficient roll-out This was why at the end of 2018 Vader teamed up with iClusion for her first big validation trial, a trial in patients
with ovarian cancer. “With Trial Eye, iClusion takes a lot of work off the hands of both ourselves and the doctors interested in participating
in clinical research: dealing with the consent of the Medical Ethics Committee in each hospital, delivering the protocols and patient
information, dealing with the informed consent of the patients, reaching financial agreements, dealing with the logistics around a trial, and
so on. With VitroScan I now only have to concern myself once with these things, after which iClusion can roll everything out to all the
participating hospitals. I do of course always go myself to explain and discuss the trial in each hospital that wants to participate. But I can
devote this time entirely to giving an explanation of what I know most about: the technology of our company and the purpose and set-up of
the research that I want to carry out with the doctors. iClusion now deals with all the practical matters for me. For our trial into the treatment
of ovarian cancer, iClusion has meanwhile also made the initial contact with the doctors in a dozen hospitals. The great thing here is that
iClusion is in contact with hospitals which I would not have immediately thought of. So they are increasing our patient range enormously.
On the other hand, doctors from hospitals who work with iClusion can quickly see via their portal for which clinical trials a patient may be
suitable and so come to us. This increases participation of patients in clinical trials in general. Furthermore centres can continue to join our
trial into ovarian cancer. It is very easy to register via the iClusion website.”

Klinische studies

“iClusion neemt voor onze validatiestudie veel regelwerk uit handen”
DR. MARTEN DOOPER, WETENSCHAPSJOURNALIST. DEZE BIJDRAGE IS FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT DOOR ICLUSION.

VitroScan B.V. is een jong en klein biotechnologiebedrijf dat werkt aan een technologie die het
mogelijk moet maken voor de individuele (oncologische) patiënt te voorspellen welke medicijnen
het meeste kans geven op een succesvolle behandeling. Voor de klinische validatie van de techniek
riep VitroScan een ander jong Nederlands bedrijf te hulp: iClusion.
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