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Biovicas DiviTum® uppmärksammas i ASCO educational book

Uppsala, Sverige, maj 22, 2020. ”The ASCO educational book 2020” uppmärksammar att DiviTum® skulle 
kunna tillgodose ouppfyllda behov vid monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare.

Författarna Erik S. Knudsen, filosofie doktor vid Roswell Park Cancer Center, Geoffrey I. Shapiro, läkare och filosofie 
doktor vid Dana Farber Cancer Institute och Khandan Keyomarsi, filosofie doktor vid MD Anderson drar slutsatsen 
att: "Dessa preliminära resultat belyser potentialen för att serum TK1-aktivitet fungerar som en icke-invasiv biomarkör 
för att mäta CDK4/6 hämmares effekt förmåga att utöva effekt på det avsedda målet." Författarna sammanfattar också 
de kliniska studier som visar förmågan hos DiviTum att identifiera behandlingsresistens vid CDK4/6-hämmande 
behandling.

”Det är väldigt roligt att få denna typ av erkännande från ASCO, världens ledande professionella cancerorganisation. 
Författarna uppger att DiviTum® potentiellt kan vara ett verktyg för monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-
hämmare. Jag är stolt över att många års klinisk forskning från vårt team tillsammans med ledande bröstcancerläkare 
har lett till positiv vetenskaplig översyn i detta högt respekterade sammanhang. Vi ser fram emot resultaten från 
pågående kliniska studier med DiviTum®”, sa Anders Rylander, vd för Biovica.

ASCO (American Society of Clinical Oncology) samlar cancerpersonal över hela världen och har nästan 45.000 
medlemmar. ASCO är världens ledande professionella organisation för läkare och onkologer som tar hand om 
personer med cancer. I samband med ASCOs årsmöte ger ASCO varje år ut en utbildningsbok om viktiga ämnen 
inom onkologi.
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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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