
 
 

XELTIS START EERSTE KLINISCHE STUDIE TER WERELD MET TECHNOLOGIE DIE 
SPONTANE WEEFSELGROEI MOGELIJK MAAKT; EERSTE RESULTATEN VEELBELOVEND 

VOOR KINDEREN MET EEN AANGEBOREN HARTAFWIJKING 
 
ZÜRICH – 27 februari 2014 – Xeltis, een privaat medical device bedrijf dat zich richt op baanbrekende 
nieuwe behandelmethoden voor hartklepvervanging en vaatchirurgie, heeft aangekondigd dat het de 
inclusie heeft afgerond voor een haalbaarheidsstudie met vijf patiënten. Deze patïenten zijn geïmplanteerd 
met een nieuw soort product dat bedoeld is om voor de eerste keer de spontane groei van natuurlijke, 
gezonde hartkleppen en vaten mogelijk te maken. Op basis van gepatenteerde technologie, heeft het bedrijf 
een volledig nieuwe therapeutische categorie ontwikkeld genaamd Endogenous Tissue Growth (ETG, 
endogene weefselgroei), waarbij chirurgen gebruik maken van unieke implantaten ontworpen om het 
lichaam zichzelf te laten herstellen door op natuurlijke wijze gezond weefsel aan te maken. 
 
Xeltis’ eerste haalbaarheidsonderzoek op mensen, onder leiding van de gerenommeerde hartchirurg 
professor dr. Leo Bockeria aan het Bakoulev Centrum voor Hartchirurgie aan de Russische Academie van 
Medische Wetenschappen in Moskou, is gericht op de implantatie van een verbindingsbuis (of ‘conduit’) 
ontworpen om kinderen te behandelen die zijn geboren met slechts één ventrikel. Eerste resultaten van deze 
studie laten zien dat deze experimentele behandeling de potentie heeft om deze pediatrische patiënten 
eenmalig en afdoende te behandelen, terwijl ze onder de huidige zorgstandaarden elke paar jaar opnieuw 
een gevaarlijke operatie moeten ondergaan en vaak hun hele leven medicatie nodig hebben. Xeltis koos het 
Bakoulev Centrum voor haar studie omdat het één van de grootste en meest ervaren ziekenhuizen in de 
wereld is voor de behandeling van complexe aangeboren hartaandoeningen bij kinderen. 
 
“De Xeltis-technologie is werkelijk opzienbarend, want het houdt de belofte in om ETG voor de eerste keer 
toe te passen,” aldus Prof Bockeria. “Zodra de werking bewezen wordt, zal deze therapie uiteindelijk de 
tragische cyclus doorbreken van herhaalde operaties en levenslange medicatie die deze kinderen en hun 
familie momenteel moeten doorstaan. Dit zal niet alleen de pijn en het leed voor deze gezinnen verlichten, 
maar het zal de gezondheidszorg ook miljarden dollars per jaar besparen.” 
 
Over Endogenous Tissue Growth (endogene weefselgroei) en de technologie van Xeltis 
 
Endogene weefselgroei is het proces van natuurlijke weefselgroei in het lichaam, zonder gebruikmaking 
van stamcellen of dierlijke materialen. Omdat het weefsel dat door ETG wordt geproduceerd van de patiënt 
zelf afkomstig is, heeft de behandeling de potentie om de beperkingen van de huidige zorgstandaarden te 
overwinnen. Er wordt geen lichaamsvreemd materiaal permanent in het lichaam geïmplanteerd, zodat 
medicatie over een langere periode niet meer nodig hoeft te zijn. Bovendien kan het risico van herhaalde 
operaties worden verminderd. 
 



 

Aan de basis van de technologie van Xeltis ligt de Nobelprijs winnende wetenschap bekend als 
‘supramoleculaire chemie’ of de chemie van geassembleerde moleculen. De producten van Xeltis zijn 
synthetische matrices, ontworpen om de natuurlijke herstelreactie van het lichaam van binnen te stimuleren 
en te sturen. De matrices dienen na verloop van tijd biologisch af te breken terwijl de nieuwe hartkleppen 
en bloedvaten groeien, zodat er geen vreemd materiaal achterblijft. 
 
De eerste patiënt 
De kinderen die deelnemen aan het haalbaarheidsonderzoek van Xeltis zijn slechts met één hartventrikel 
geboren in plaats van met twee gezonde, functionerende ventrikels die het bloed door het lichaam pompen. 
De eerste patiënt was de 6-jarige Dominika Zhurkina. Voorafgaand aan haar operatie op 22 oktober 2013 
was Dominika snel buiten adem, had ze een grauwe huid en was ze in haar activiteiten zeer beperkt. Bij 
haar één maand follow-up bezoek was haar huid gezond roze, en was ze in staat om te lopen en te dansen, 
één van haar favoriete hobby's. Tijdens haar follow-up bezoek na drie maanden genoot ze nog steeds van 
haar actievere levensstijl. 
 
“Alles veranderde al vanaf de eerste dag, vanaf het moment dat Dominika uit het ziekenhuis werd 
ontslagen,” zei Dominika's vader, Sergey, tijdens haar drie maanden follow-up bezoek. “We merkten direct 
dat ze met gemak een kilometer kon lopen zonder te stoppen en daarbij rustig ademhaalde. Daarvoor 
konden we nauwelijks 100 meter lopen en dan moest ze stoppen om uit te rusten. Al op de eerste dag, toen 
we het ziekenhuis verlieten, liep ze zonder enig probleem naar de parkeerplaats. 
 
Impact op de gezondheidszorg 
Miljoenen mensen over de hele wereld lijden aan aangeboren hartafwijkingen, degeneratieve 
hartaandoeningen of vaatziekten. Zodra is bewezen dat de technologie van Xeltis haalbaar, veilig en 
effectief is, heeft Xeltis de potentie om een revolutionaire ommekeer teweeg te brengen in de praktijk van 
cardiale en vasculaire chirurgische ingrepen. 
 
Het eerste product van Xeltis zal een vervangende klep zijn bij kinderen met een aangeboren hartafwijking 
waarvoor een vervanging van de pulmonaalklep nodig is. Circa 100.000 kinderen worden jaarlijks geboren 
met een dergelijke medische aandoening. Onder de huidige zorgstandaarden kunnen chirurgen 
transplantaten van kunststof of dierlijk materiaal implanteren om het beschadigde of misvormde hart en/of 
bloedvat te herstellen. Deze technieken werken echter niet altijd goed en gaan gepaard met complicaties, 
waaronder de mogelijkheid van afstoting, stenose, verkalking en chronische infecties. Bovendien kunnen 
de implantaten niet met de patiënt meegroeien, waardoor ze vaak gedurende hun hele leven diverse 
operaties moeten ondergaan en medicatie nodig hebben.  
 
“De voltooiing van de patiënteninclusie en de zeer positieve vroege klinische follow-up is een belangrijke 
mijlpaal voor Xeltis en voor het nieuwe en opkomende veld van ETG,” verklaart Laurent Grandidier, CEO 
van Xeltis. “Als de resultaten uitwijzen dat onze technologie haalbaar is, zullen we een belangrijke stap 



 

dichter bij de verwezenlijking van onze visie zijn om het mogelijk te maken dat deze kinderen voor hun 
hele leven behandeld kunnen worden met slechts één operatie.” 
 
Uiteindelijk heeft deze technologie van het bedrijf het potentieel om toegepast te worden voor een breed 
spectrum aan cardiovasculaire aandoeningen en patiëntenpopulaties, waarmee het de basis vormt voor een 
business van vele miljarden dollars. 
 
Over Xeltis 
Xeltis is een Europees medical device bedrijf dat zich richt op het transformeren van zorgstandaarden voor 
hartklepvervanging en vaatchirurgie. Het bedrijf ontwikkelt implanteerbare producten met als doel om voor de 
eerste keer de spontane groei van natuurlijke, gezonde hartkleppen en vaten mogelijk te maken. De producten van 
Xeltis zijn synthetische matrices ontworpen om de natuurlijke herstelreactie van het lichaam van binnen te 
stimuleren en te sturen. De matrices dienen na verloop van tijd biologisch af te breken terwijl de nieuwe 
hartkleppen en bloedvaten groeien, zodat er geen vreemd materiaal achterblijft. Xeltis’ gepatenteerde technologie 
is gebaseerd op Nobelprijs winnende technologie. 
Voor meer informatie: www.xeltis.com. 
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