
DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN AROCELL

AroCell växlar upp 
– satsar i USA

Genom att mäta koncentrationen av bio
markören TK1 i blodet får man en indikation 
på hur tumörutvecklingen ser ut. Det är 
tanken bakom AroCells test TK 210 ELISA.

– Biomarkörer kommer att spela en allt 
större roll i utvecklingen av individanpassad 
vård. Läkaren får mer information och kan 
anpassa vården efter varje enskild patient, 
säger Staffan Eriksson, grundare och forsk
ningschef på AroCell, och fortsätter:

– Istället för att det tar tre månader att få 
reda på om behandlingen fungerar tar det  
 

Läs mer på:
www.arocell.com

Besök oss på Facebook:
www.facebook.se/arocell

Följ oss på LinkedIn:
www.linkedin.se/company/arocell

Det svenska diagnostikbolaget AroCell 
har utvecklat ett test som visar om en 
cancerbehandling fungerar eller inte. 
Patienten som inte svarar på behand
ling slipper påfrestande cellgiftbehand
ling och man ökar chansen till ett 
lyck at resultat – och kan därmed 
både rädda liv och spara pengar.

några veckor. Så det går både fortare, vilket 
innebär att patientens lidande minskar, och 
blir billigare eftersom man slipper lägga resur
ser på dyra behandlingar som inte fungerar.  
 

I april påbörjade AroCell ett samarbete 
med amerikanska Corgenix som nu erbjuder 
analys av TK1 i deras FDAgodkända labb 
med TK 210 ELISA. Det är ett stort steg 
närmare målet att göra testet mer tillgäng
ligt för läkemedelsbolag och universitet. 
Samarbetet med Corgenix är en del av 
planen att få testet godkänt för registrering 
i USA och därmed utvidga användnings
området i samband med klinisk behandling 
av patienter. För att detta ska bli verklighet 
lägger AroCell nu i en extra växel. Med 
en ny ledning på plats ska kommersiali
seringen sätta igång på allvar. 

Staffan Eriksson, grundare och forskningschef och Michael Brobjer, vd på AroCell.

AroCell utvecklar och säljer tester för prognos, be
handling och uppföljning av cancer. Testet TK 210 
ELISA är CEmärkt sedan 2015 och kan användas 
på automatiserade plattformar, vilket ger möjlighet 
till snabb expansion.

FAKTA

”Biomarkörer kommer 
att spela en allt större 
roll i utveklingen av en 
individanpassad vård”
– Staffan Eriksson, grundare och forskningschef  
på AroCell

”Samarbetet i USA 
gör att jag ser en ökad 
spridning av vår teknik”
– Michael Brobjer, vd på AroCell

– Vi har under våren slutit många distri
butionsavtal på såväl befintliga som nya 
marknader, bland annat i Europa, Kina och 
Indien, säger Michael Brobjer, vd på AroCell 
sedan årsskiftet. Han fortsätter:

– Det i kombination med Corgenix 
samarbetet i USA gör att jag ser en ökad 
spridning av vår teknologi och större 
 möjlighet att hjälpa patienter.


