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Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används 
som förstahandsbehandling med positivt kliniskt 
resultat i Ukraina 
 
Onkologiska Ulis-sjukhuset i Ukraina har rapporterat stora framgångar där lokalt 
avancerad skivepitelcancer har behandlats med IQwave och Tumörspecifik 
Elektroporation™ (TSE), med 90 % remission (förbättring) och en förväntan på full 
återhämtning. 
 
Som ett resultat av det pågående kriget i Ukraina kunde patienten inte diagnostiseras och 
behandlas innan tumören växte till en sådan storlek att strålbehandling bedömdes ge liten 
chans till regression (tillbakagång). På grund av tumörens placering och storlek skulle 
operation ha skapat stora skador och behovet av efterföljande plastikkirurgi samt 
hudtransplantation skulle vara oundvikligt. Patienten avböjde operation och TSE-behandling 
valdes som ett lämpligt alternativ. 
 
Inte bara har TSE-behandlingen gett en remission på 90 % hittills, utan teamet på Ulis har 
också hittat biomarkörer som bevisar att TSE genererar ett bra immunologiskt svar. En 
drastisk ökning av både CD45 och CD8, som är T-cellslipocyter, observerades genom 
laboratorietester efter behandlingen och tyder på att immunförsvaret angriper tumören. 
 
”Som forskare, och samtidigt en praktiserande onkolog med mer än 25 års erfarenhet, är jag 
mycket nöjd med det faktum att en behandlingsmetod såsom TSE har blivit tillgänglig för 
ukrainska läkare. Vi är mycket motiverade att fortsätta använda TSE för att behandla 
cancerpatienter, men vi ser även stor potential för mer klinisk forskning för att använda TSE 
som en immunterapi eller för att förbättra effektiviteten hos olika immunterapimolekyler.” – 
säger Konstantin Kovalev, kandidat för medicinska vetenskaper, grundare och chef för 
välgörenhetsorganisationen World Against Cancer Foundation 
 
"Efter mer än 4 år av frekvent användning av TSE runt om i världen, och som vetenskapsman, 
är det fantastiska nyheter för oss att äntligen få ett komplett dokumenterat fall som tydligt 
indikerar de biomarkörer som genererar de otroliga, snabba reaktionerna och läkningen av 
vävnaden som vi har sett tidigare." - säger Dr Suhail, medicinsk rådgivare på Scandinavian 
ChemoTech 
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Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-18 18:30 CET. 
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge 
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för 
behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan 
behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya 
möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se. 
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