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VibroSense Dynamics AB (publ) – Ansöker om patent på biomarkör för 
att prediktera risken för nervskador vid behandling av cancer med 
cellgifter 

I en nyligen avslutad pilotstudie i samarbete med Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus 
(SUS) i Lund och Malmö, samt Centralsjukhuset i Kristianstad, visar resultatet att instrumentet 
VibroSense Meter® och dess teknologi kan användas för att prediktera risken att få bestående 
nervskador vid behandling av cancer med cellgifter. Upptäckten bedöms bana väg för en helt ny 
biomarkör som kan ge ett mycket värdefullt stöd vid cellgiftsbehandling av cancer. 
 
Det ansökta patentet bygger på en studie som genomfördes under 2018-2020, på patienter med 
kolorektalcancer, som behandlas med oxaliplatinbaserade cellgifter. Patienternas känsel undersöktes med 
VibroSense Meter® på händer och fötter, före första behandling och därefter löpande under pågående 
behandling under 3-6 månader. En uppföljande undersökning med VibroSense Meter® gjordes slutligen 6 
månader efter avslutad behandling. 

Resultatet visade att det går att prediktera de patienter som löper risk att få bestående nervskador 6 
månader efter avslutad behandling, genom att mäta patienternas känsel med VibroSense Meter® före 
första behandling med cellgifter.  

- Det är väl känt att nervsystemet påverkas vid behandling med cellgifter, med stor risk att få 
bestående nervskador. Många behandlingar måste dessutom avbrytas i förväg som en följd av att 
nervskadorna blir för allvarliga. Med vår nya upptäckt kan vi hjälpa läkare och sköterskor att redan 
på ett tidigt stadium identifiera personer med ökad risk att få nervskador. Därigenom blir det möjligt 
att göra behandlingen mer individanpassad. Det krävs dock ytterligare studier, men jag har stort 
hopp om att vi ska kunna utveckla ett diagnos- och behandlingsstöd med utgångspunkt från 
resultatet i den genomförda studien säger Toni Speidel, CTO på VibroSense Dynamics AB. 
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Om VibroSense Dynamics AB (publ) 
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för 
diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan 
att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, 
sjukhus, vårdcentraler och forskare. 
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska 
undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras 
vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av 
nervskador i händer och fötter. 


