Göteborg den 16 juli 2021

Vetenskaplig studie med PExA beskriver monitorering av lungskada
vid COVID-19 inducerad ARDS.
I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Physiological Reports redogörs för hur PExAs metod skulle
kunna användas för att i realtid övervaka en lungskadas omfattning och återhämtning hos ECMO-patienter
med ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).
Vid svår ARDS är extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), det vill säga syresättning av blodet utanför
kroppen genom en konstgjord lunga, en livsförlängande behandling, särskilt bland COVID-19 patienter. Vid
pandemier såsom COVID-19 är nuvarande metoder, diagnostisk bildbehandling och/eller invasiv diagnostik,
med tanke på svårigheterna inom sjukhustransport, kontraindikation av biopsier och möjlig spridning av
infektioner, förenade med risker.
Studien med PExAs metod, som genomförts vid Lunds Universitet, visar att både återhämtning och försämring
av lungfunktionen återspeglades i mängden partiklar som registreras med en signifikant ökning av partiklar
under försämring såväl i en in-vivo djurmodell som i en klinisk undersökning. Under återhämtning hos två
patienter, vars lungfunktion förbättrades tillräckligt för att kunna avbryta ECMO-behandlingen, observerades
en minskning av partikelmängden.
Sandra Lindstedt, professor och överläkare vid avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i
Lund:
”Resultatet innebär att en realtidsmätning av partikelgenereringen skulle kunna användas för tidig upptäckt av
ARDS men också för övervakning av statusen hos lungskador över tid. Med hjälp av partikelmätningen kan
läkare snabbt få ett kompletterande kliniskt stöd för att kunna bedöma lungans funktion, vilket kan minska
behovet av invasiv diagnostik samt bidra till att optimera eller anpassa terapier.”
Länk till artikel: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14802
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PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt
samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för
närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30
vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att
marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för
diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med
försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder
sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
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