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Första patienten i den europeiska hjärtpreservationsstudien har 
blivit transplanterad

Den första patienten i XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie transplanterades under november 
månad. Den patentskyddade hjärtpreservationsteknologin, vilken utvecklats av Professor Stig Steen och 
kommersialiseras av XVIVO, använder en ny teknik för bevarande av donatorhjärtat under transport. Nio 
europeiska transplantationscentran kommer att inkludera totalt 202 patienter i studien som ligger till grund 
för en ansökan om regulatoriskt godkännande i Europa. Studiens mål är att undersöka om den nya tekniken 
kan förbättra kliniska resultat och minska komplikationer efter hjärttransplantation.

XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie, vilken nu är igång, kommer att undersöka om den nya teknologin 
kan förbättra resultatet efter hjärttransplantation. Bristen på donerade hjärtan och den maximala 
transporttiden för organet begränsar för närvarande antalet patienter som erbjuds ett nytt hjärta.
 
I de cirka 7 500 hjärttransplantationer som utförs i världen varje år kan frånvaron av blodflöde och syre under 
transport av donatorhjärtat leda till försämrade kliniska resultat efter transplantation. XVIVOs nya 
förvaringsmetod innebär att hjärtat perfunderas under transport med hjälp av en maskin som tillför syre och 
viktiga substanser i en patenterad vätska inför transplantationen. Patent för vätskan är godkänt i Europa, USA 
and Kanada. I pre-kliniska studier med XVIVOs nya förvaringsmetod av hjärtan har det påvisats att det 
donerade hjärtat fungerar bättre och att bevarandetiden förlängs avsevärt. En tidigare säkerhetsstudie som 
publicerades i Nature Communications i juni 2020 visade att användningen av denna hjärtpreservationsteknik, 
vilken utvecklats av professor Stig Steen, är en säker metod för att bevara mänskliga hjärtan under transport.
 
XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie kommer att omfatta totalt 202 patienter med fokus på säkerhet 
och effekt av XVIVOs nya teknologi. Tidig dysfunktion av donatorhjärtat observeras ofta efter transplantation, 
vilket kan försämra både det kort- och långsiktiga resultatet för patienterna. Det primära målet med studien är 
att undersöka om den nya tekniken kan förbättra resultaten efter transplantation.
 
"Vi är mycket glada över att denna studie har startats, särskilt i detta svåra år för vårdpersonal på sjukhusen. 
Vi är starkt övertygade om att hjärttransplantationssamfundet, nu när mer än 50 år gått sedan den första 
hjärttransplantationen, behöver denna ”game changing” teknologi, säger professor Filip Rega från 
Universitetssjukhuset i Leuven, Belgien, som är huvudprövare för studien.
 
"Det är uppmuntrande att den europeiska studien för hjärtpreservation har startat eftersom företaget anser 
att teknologin har potential att möjliggöra många fler transplantationer när den har godkänts. Pre-kliniska och 
kliniska data har hittills visat på mycket goda resultat för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi", säger Dag 
Andersson. XVIVO Perfusions VD.

Pressmeddelande
1 december 2020
Göteborg



XVIVO Perfusion AB, Box 530 15, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69. E-
mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www.xvivoperfusion.com

Göteborg, 1 December 2020
Dag Andersson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Detta är en svensk översättning av den engelska versionen av pressmeddelandet. Vid diskprepans 
versionenerna emellan skall den engelska versionen anses gällande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, Investor Relations, +46 73-519 21 59, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Om oss

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, Sverige och ytterligare kontor finns i 
Lund, Sverige, Groningen, Nederländerna och i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm 
och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
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