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                                               8 april 2016, Lund 

Immunovia utser Dr. Marco Del Chiaro från Karolinska Institutet till Scientific Advisory 
Board 
 

Dr. Del Chiaro bidrar med långvarig erfarenhet från kirurgi av pankreassjukdomar och 
identifikation av högriskindivider för cancer i bukspottskörteln 
 

LUND, Sverige - Immunovia meddelade idag att Dr. Marco Del Chiaro, som är en globalt erkänd 

expert på kirurgi av pankreassjukdomar, transplantation och robotkirurgi, har utsetts till bolagets 

Scientific Advisory Board, vilket är i linje med Immunovias strategi att leverera den första validerade 

testen för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln. 

Marco Del Chiaro, MD, PhD, FACS, är för närvarande docent i kirurgi och ansvarig för 

pankreaskirurgiska enheten vid avdelningen för kirurgi, inom institutionen för Klinisk vetenskap, 

intervention och teknik. Han är också överläkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Marco 

Del Chiaro erhöll sin läkarexamen från universitetet i Pisa, Italien, där han även fullgjorde sina studier 

i allmän- och transplantationskirurgi. Han tog sin doktorsexamen i nya teknologier för hälsovård från 

samma institution. Dr. Del Chiaro är revisor för European Pancreatic Club, medlem i rådet för 

International Association of Pancreatology samt grundare och samordnare av italienska Registry of 

Familial Pancreatic Cancer, av Young Pancreatologist Platform in Europe och av European Study 

Group on Cystic Tumors of the Pancreas. 

 "Vi är mycket glada över att Dr. Marco Del Chiaro har accepterat att ansluta sig till Immunovias 

Scientific Advisory Board. Som världsledande kirurg och expert på pankreassjukdomar, kommer han 

att ge ovärderlig erfarenhet och insikter till vårt program för pankreascancer”, säger Mats Grahn, VD, 

Immunovia. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Grahn  
VD, Immunovia 
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30 
E-post: mats.grahn@immunovia.com  
 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, 

strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovia strategi är att analysera den uppsjö av 

information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar 

så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, 

baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för 

kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I 

början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna 

sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för 

differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

 

Immunovia aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För 

mer information, vänligen besök www.immunovia.com 
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Om bukspottkörtelcancer  

Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och 

symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 personer i pankreascancer och 50 000 

nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget fyra till sex procent. Fram till 2020 

förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Och eftersom operation är mer 

framgångsrikt i fas I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från fyra-sex 

procent till potentiellt 50-60 procent. 
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