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XVIVO får Vinnova–finansiering för cancerforskning 
  
Vinnova har valt att finansiera ett av XVIVO Perfusions projekt inom In Vivo Lung Perfusion (IVLP) 
genom forsknings- och innovationsprogrammet Forska & Väx.  
 
 
XVIVO Perfusion har idag en ledande internationell position inom Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) med STEEN Solution™ och 
ser nu en möjlighet att använda den etablerade plattformen till att expandera inom In Vivo Lung Perfusion (IVLP). 
Förstudien, som Vinnova valt att finansiera, syftar till att utvärdera möjligheten att behandla lungcancer genom att isolera 
lungan in situ och perfundera med kemoterapi. Metoden går ut på att skölja isolerade lungor i kroppen med STEEN 
Solution™ som fungerar som bärare av cellgifter. Hypotesen är att IVLP med STEEN Solution™ som perfusat kommer att 
leda till färre biverkningar. 
 
"IVLP kan visa sig vara revolutionerande för behandling av lungcancer. Förstudien görs tillsammans med en av de ledande 
klinikerna i Europa och vår målsättning är att skapa optimala förutsättningar för att, i nästa steg genomföra en klinisk multi-
center studie, "säger Petra Apell, regionchef på XVIVO Perfusion.  
 
Ett problem inom behandling av vissa former av lungcancer är att de cellgifter som används vid behandlingen riskerar att 
skada andra organ i kroppen. Genom att isolera lungan och bara behandla lungan med cellgifter kan skadliga biverkningar 
begränsas. Eftersom STEEN Solution™ möjliggör perfusion av lungan kan lösningen användas som bärare av cellgifter i den 
isolerade lungan. 
 
"Vi är mycket glada över att Vinnova har beslutat att stödja detta projekt ekonomiskt. IVLP med hjälp av STEEN Solution™ 
som bärare av cancerläkemedel har god potential att minska biverkningarna och kan kanske till och med öka överlevnaden 
för vissa patienter med lungcancer", säger Dr Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion. 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com  
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XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att 
selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. 
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North 
listan och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, 
www.redeye.se. 
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