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NY CoreTherm®-studie publicerad
I Scandinavian Journal of Urology publicerades igår en ny vetenskaplig studie om CoreTherm®, 
ProstaLunds behandlingsmetod vid godartad prostataförstoring. Forskare vid Sahlgrenska 
akademin i Göteborg presenterar sin studie som har titeln:” Treatment with CoreTherm in 570 
patients with prostate volumes of 80-366 ml: an evaluation of short- and long-term retreatment 
risk”

Syftet med denna studie, med Dr Fredrik Stenmark som huvudförfattare, var att utvärdera den kort- 
och långsiktiga risken för återbehandling hos män med stor prostata samt godartad 
prostataobstruktion (BPO) eller kronisk urinretention, alla primärt behandlade med CoreTherm.

570 män med prostatavolymer ≥ 80 ml som CoreTherm-behandlades 1999–2015 inkluderades i 
studien och har följts fram till och med december 2019. Endast 12% behövde ytterligare kirurgisk 
behandling under uppföljningsperioden som i medeltal var 11 år men upp till 20 år. Den långsiktiga 
återbehandlingsfrekvensen i studien var 23% där majoriteten av dessa kunde återbehandlas med 
CoreTherm eller TURP (hyvling) och för endast 3% var öppen kirurgi nödvändig att ta till.

Författarna drar slutsatsen att CoreTherm är ett lämpligt öppenvårdsalternativ hos patienter med 
mycket förstorad prostata, oavsett ålder, prostatastorlek och behandlingsorsak.

VD Johan Wennerholm kommenterar: ”Det är både viktigt och glädjande att akademin fortsätter att 
studera vår metod. För män med mycket stora prostatakörtlar (större än 80 ml) erbjuds ofta öppna 
kirurgiska ingrepp då körtelns storlek gör dem olämpliga för en hyvling (TUR-P). Detta innebär att 
operationerna utförs under generell anestesi, männen är sövda, med ibland hög risk för blödningar och 
andra komplikationer, i tillägg en i många fall tidskrävande och dyr operation. Nu har vi vetenskapliga 
belägg för att CoreTherm är ett mycket effektivt behandlingsalternativ, både på kort och lång sikt, för 
denna patientgrupp.”

https://doi.org/10.1080/21681805.2022.2108139
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Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
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