
STUDIE  VISAR ÖKAD RISK FÖR ANDRA CANCERFORMER EFTER
STRÅLBEHANDLING AV PROSTATACANCER
En ny översiktsstudie genomförd vid universitetet i Toronto visar en förhöjd risk för andra cancerformer hos patienter 
som fått extern strålbehandling mot prostatacancer. Risken är förhöjd för cancer i urinblåsa, tjocktarm, och ändtarm. 
Det handlar om en liten riskökning: i storleksordningen en patient av hundra riskerar att drabbas. 

– Risken är liten och ska inte avskräcka patienter från att genomgå strålbehandling, säger SpectraCures medicinskt 
ansvariga Katarina Svanberg, professor i onkologi vid Lunds universitet. 

– Men studien pekar på ett av problemen med strålbehandling: strålning är inte helt ofarligt. Därför är det önskvärt att 
hitta nya behandlingsformer för behandling av prostatacancer.

SpectraCure förbereder kliniska studier för behandling av prostatacancer baserat på det ljusaktiverade  läkemedlet 
verteporfin och SpectraCures IDOSE-teknik. Studierna skall genomföras vid Princess Margaret Hospital i Toronto och 
University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia. Målgruppen för behandlingen i studierna är patienter som genom-
gått extern strålbehandling men fått återfall av sin cancer. 

– En av fördelarna med SpectraCures behandlingsmetod är att den inte använder joniserande strålning, och därmed är 
den inte kopplad till riskerna med konventionell strålbehandling, säger Katarina Svanberg.

För ytterligare information kontakta:  
Spectracure AB, PR ansvarig, Lydia Salenborn, telefon: +46(0) 70 936 74 12 
E-post: ls@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

OM SPECTRACURE:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och 
fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva 
läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för 
interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud 
och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras 
att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toron-
to, Kanada. 
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