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Pressmeddelande 2013-08-14 
 

Genovis	  utvärderar	  ny	  teknik	  för	  tidig	  diagnostik	  av	  hjärt-‐	  och	  kärlsjukdomar	  

Genovis har tecknat avtal med Respiratorius för att testa och utvärdera RESP-3000 som ny biomarkör vid 

tidig diagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar med s.k. PET-kamera. Genovis koordinerar arbetet men den 

slutliga utvärderingen kommer att ske i Genovis helägda dotterbolag GeccoDots AB. Arbetet kommer att 

påbörjas omgående och utvärderingen förväntas vara klar kring årsskiftet 2013/2014  

 

Avtalet innefattar en möjlighet för Genovis att förvärva teknik och patent avseende RESP-3000 inom 

prekliniska applikationer och Genovis har för avsikt att inleda förhandlingar om förvärv om testerna visar 

positiva resultat. 

 

- Samarbetet med Respiratorius innebär att vi får en unik chans att utveckla nyskapande teknik inom 

medicinsk avbildning av patienter med kranskärlssjukdom, den vanligaste hjärtsjukdomen som också 

orsakar hjärtinfarkt. Projektet passar mycket bra ihop med de utvecklingsprojekt och produkter som nu 

kommersialiseras i GeccoDots och har en stor kommersiell potential. Vi ser fram emot att genomföra 

utvärderingsstudien, som kommer att ske i samarbete med Respiratorius och forskare vid Lunds 

Universitet, säger Sarah Fredriksson, vd i Genovis. 

 

Kort om Respiratorius: 

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot 

bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom 

innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för 

PET-kamera) 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Sarah Fredriksson, vd Genovis AB 

Tel: 046-10 12 35 

E-post: sarah.fredriksson@genovis.com 
 

 

OM GENOVIS 

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och 

möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri 

och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis 

utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar 

utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka 

en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.  


