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Patienter med pankreascancer i Ukraina som 
behandlats med Tumörspecifik Elektroporation™ 
(TSE) fortsätter att ha god livskvalitet - närmar 
sig sex månader efter behandling 
 
Scandinavian ChemoTech har fått uppdaterad uppmuntrande information från Ulis 
Hospital Ukraine, som säger att de behandlade pankreascancerpatienterna fortsätter att 
visa på god livskvalitet nära sex månader efter behandling. 
 
De två icke-opererbara pankreascancerpatienter på Ulis sjukhus i Ukraina som fick TSE-
behandlingar i kombination med en låg dos kemoterapi, med ChemoTechs IQwave™-enhet 
för sex månader sedan, har fortsatt god livskvalitet med ett ECOG-poäng på 1, och får inte 
smärtstillande medicin. Båda patienterna är begränsade vad gäller fysiskt ansträngande 
aktiviteter, men de behöver inte hjälp att förflytta sig och kan utföra arbete av lätt eller 
stillasittande karaktär, t.ex. lättare husarbete, kontorsarbete. "Eastern Cooperative 
Oncology Group" (ECOG)-poängen är en prognos- och hälsostatusskala som ofta används för 
att bedöma en patients funktionella status.1 
 
Det är relevant att nämna att CT-skanningarna efter behandling av de två patienterna har 
visat på en nästan 50 % minskning av tumörmassan. 
  
Fler patienter står i kö för behandling på Ulis sjukhus. Efter att ha sett de lovande resultaten i 
Ukraina planeras nu en internationell studie av TSE i kombination med immunterapi. 
  
"Sex månader är en viktig milstolpe för avancerad bukspottkörtelcancer och våra patienter 
fortsätter att må bra. Vi är av den uppfattningen att TSE-tekniken har haft stor inverkan på 
primärtumörreduktionen hos dessa två patienter som inte kunde opereras. Förebyggande av 
metastatisk progression kräver att kombinationer av TSE undersöks. Vi vill återigen vädja till 
cancerforskare internationellt att samarbeta med oss i vår strävan efter att utforska TSE-
teknologin ytterligare, eventuellt i kombination med immunonkologiska läkemedel. ”- säger 
professor Alexei Kovalev vid Ulis Hospital. 
 
"När vi ser på behandlingssvaret hittills är vi optimistiska om en gynnsam överlevnad för 
dessa patienter. Detta är en viktig effektsignal för TSE-teknik, och vi går vidare med en 
internationell studie för cancer i bukspottkörteln och gallvägar." - säger Dr Suhail Mufti, 
medicinsk direktör på Scandinavian ChemoTech. 
  
Den globala bukspottkörtelcancermarknaden värderas till cirka 2 125,57 miljoner USD 2023. 
Denna marknad förväntas dessutom accelerera med en CAGR på 13,5 % för att överstiga 7 
541,09 miljoner USD år 2033.2 
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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 Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se. 
 

https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status/
https://www.futuremarketinsights.com/reports/pancreatic-cancer-market
mailto:ir@chemotech.se
http://www.chemotech.se/

