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Xintela erhåller godkänt patent i USA för 
stamcellsbehandling
Xintela meddelar att det amerikanska patentverket USPTO idag har godkänt 
bolagets patent avseende behandling av muskuloskeletala sjukdomar med Xintelas 
stamcellsprodukter.

USPTO har idag publicerat godkännandet av Xintelas patent US 11,517,593 för 
stamcellsbehandling av muskuloskeletala sjukdomar som inkluderar artros och andra 
degenerativa ledsjukdomar samt behandling av traumatiska ledskador inklusive skador 
på ledbrosk, ben, senor och ligament. Xintelas patentskyddade stamcellsbehandling 
består av integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller för behandling av både 
människor (XSTEM®), hästar (EQSTEM®) och andra djur. Patentet är giltigt fram till år 
2039.

“Det nyligen godkända patentet har tillsammans med våra tidigare godkända produktpatent i 
Europa och flera andra länder ett mycket stort värde i våra diskussioner med potentiella 
samarbetspartners och licenstagare. Våra patent säkrar fortsatt utveckling och 
kommersialisering av XSTEM och våra veterinärmedicinska stamcellsprodukter på viktiga 
marknader under många år framåt”, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.
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Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi 
baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala 
stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin 
α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den 
patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för 
behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska 
studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som 
drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade 
behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och 
hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och 
är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas 
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 
80 00, .certifiedadviser@penser.se
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