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Biovicas DiviTum®TKa på ASCO

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolagets blodtest DiviTum®TKa kommer att 
finnas med i en muntlig presentation och två abstracts/posters, på världens största cancerkongress, ASCOs 
årsmöte, 3-7 juni, 2022, i Chicago, USA.

Resultat från BioItaLEE-studien, en italiensk multicenterstudie av spridd bröstcancer, CDK4/6-hämmare, 287 
patienter, DiviTum®TKa och ctDNA. Presentationen kommer att hållas den 6 juni i den största hallen, 
Clinical Science Symposium kl. 18:18 EDT (/00:18 CET 7 juni). Titeln på den muntliga presentationen är: 
“Circulating tumor DNA (ctDNA) and serum thymidine kinase 1 activity (TKa) matched dynamics 
in patients (pts) with hormone receptor–positive (HR+), human epidermal growth factor 2–
negative (HER2-) advanced breast cancer (ABC) treated in first-line (1L) with ribociclib (RIB) and 
letrozole (LET) in the BioItaLEE trial.”

PREDIX-studien vid Karolinska Institutet på 202 patienter med lokalt avancerad bröstcancer kommer att 
presenteras som ett ”abstact”. Rubriken är: “Serum thymidine kinase 1 and its kinetics in HER2-positive 
breast cancer: Results from the Swedish phase II PREDIX HER2 trial.”

En studie utförd av Imperial Collage och Royal Marsden Hospital, London, på 21 patienter med icke-
småcellig lungcancer (NSCLC) som behandlats med pemetrexed kommer att presenteras i en ”poster session”. 
Rubriken är: “[18F]fluorothymidine(FLT)-PET Imaging of thymidine kinase 1 pharmacodynamics in 

”Non-Small Cell Lung Cancer treated with pemetrexed.

”Vi är stolta över att DiviTum®TKa är med i en oral presentation och två abstracts/posters på ASCO, världens största 
cancerkonferens. Biovica fortsätter att stärka den kliniska evidensen för DiviTum®TKa inom strategiskt viktiga 
områden tillsammans med välrenommerade forskare. Klinisk evidens är en viktig framgångsfaktor för det kliniska 
upptaget av produkten”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.
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Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom 
att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet 
kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första 
applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla 
cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och 
läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på 
Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, , 08-info@fnca.se
528 00 399. För mer information, besök gärna . www.biovica.com
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