
Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhus använder Cline
Scientifics Teknologi för att bekämpa Alzheimers sjukdom
26 Maj 2020, Mölndal, Sverige: 
En forskargrupp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset använder Cline Scientifics nanogradient-teknologi för att bättre förstå
Alzheimers sjukdom. Genom att skapa neuroner av stamceller som sedan utsätts för den ansvariga komponenten som
orsakar Alzheimers sjukdom skall gruppen bättre förstå sjukdomsförloppet.

Alzheimers sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom som drabbar över 50 miljoner individer världen över.
Forskargruppen undersöker i sin forskning ett specifikt protein, Amyloid-β, som anses vara en stark bakomliggande orsak till att
Alzheimers sjukdom utvecklas i hjärnan. För att bättre förstå hur sjukdomen utvecklas och ännu viktigare, hur man kan bekämpa
den, används Clines teknologi för att avancera forskningen.

Proteinfragmentet Amyloid-β produceras huvudsakligen av neuroner i hjärnan och hittills har de flesta kliniska studier som är
inriktade på Amyloid-β-produktion för att stoppa Alzheimers, misslyckats. Med hjälp av Clines nanogradient-teknik kan forskarna
stimulera neuronerna med proteinfragmentet på ett nytt och kontrollerat sätt, som samtidigt liknar hur detta förlopp sker i hjärnans
naturliga miljö. Clines nanoteknik banar därför vägen för att arbeta med Alzheimers sjukdom på ett sätt som ännu inte har varit
möjligt, fram tills nu.

"Den största fördelen med Clines teknik är möjligheten att undersöka direkta effekter av olika koncentrationer av Amyloid-β -
peptiden på neurit- och synapsfysiologi under neuronal mognad." - Sandra Roselli, doktorand i gruppen för neurokemisk
patofysiologi och diagnostik

Clines nanogradient-teknik används främst för att utveckla stamcellterapier och cancerdiagnostik men används även av
forskargrupper som ett forskningsverktyg för att bättre förstå cellbiologi inom ett flertal sjukdomsområden. Denna forskargrupp är
en återkommande kund och har tecknat ett årligt ramavtal med Cline på 100 000 SEK.

"Vårt uppdrag och vision för Cline Scientifics framtid har alltid varit att utveckla en teknik som kan användas på flera områden
inom Life Science. Detta projekt är ett spännande exempel på vad våra kunder arbetar med och använder vår teknologi till.
Detta projekt rör en mycket allvarlig och stor sjukdom som drabbar många patienter varje år. Vi är mycket glada om vi kan
bidra till att avancera denna forskning mot bättre läkemedel och slutligen en bot. Vi ser fram emot att ytterligare undersöka hur
vår teknik kan förbättra liv för patienter med olika sjukdomar runt om i världen och på sikt utveckla vår portfölj av projekt och
applikationer där vår teknologi ger ett mervärde. " - Patrik Sundh, VD för Cline Scientific
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Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa
områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom
diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder
nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer
för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.


