
Cline Scientific tillsätter ny rådgivare för
StemCart-projektet
Cline Scientific meddelar att de har utsett professor och ortopedkirurg Mats Brittberg till ny
rådgivare för företagets StemCART-projekt. 

Professor Mats Brittberg är medlem i Cartilage Repair Unit, inom Avdelning för ortopedi, vid
Göteborgs universitet och ortopedkirurg vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Mats Brittbergs
forskning har varit inriktad på broskreparation och med huvudfokus på broskregenerering med
autologa kondrocyter. Mats Brittberg har suttit i styrelsen för TESI (Tissue Engineering Society
International) och varit ordförande för ESSKAs broskkommitté 2006-08. Sedan 1997 har han
arbetat med ICRS (International Cartilage Regeneration and Joint Repair Society), som
sekreterare, viceordförande och ordförande (2006-2008) och avgående ordförande (2008-2009).
Sedan januari 2013 har han varit chefredaktör för tidskriften CARTILAGE. Han har mottagit
flera utmärkelser, till exempel ICRS Genzyme Lifetime Achievement Award i broskforskning,
United Kingdom Cartilage Club och Shetty-Kim Research Foundations vetenskapliga pris,
Canterbury Christ Church University och UK Cartilage Clubs Lifetime Award inom
broskforskning. Han har också nyligen fått utmärkelsen Lifetime Achievement från Joint
Preservation Congress i Warzaw, Polen.

I samarbete med professor Brittberg kommer Cline att få tillgång till stor erfarenhet inom
området broskreparation, led-vårdande åtgärder och vävnadsteknik. Professor Brittberg har varit
och är en pionjär inom utvecklingen av in vitro-expanderade autologa kondrocyter och ledande i
forskningssamarbeten runt om i världen. Dessutom kommer hans omfattande erfarenhet som en
framstående kirurg inom detta område att vara en stor tillgång då Cline fortsätter sin resa för att
ta StemCART in i kliniska prövningar.

”Vi är både hedrade och glada för att få addera Mats Brittberg till vårt StemCART-team. Den
rikedom av både kunskap och erfarenhet han kan tillföra projektet i vetenskapliga och kliniska
aspekter är ovärderligt. Vi välkomnar professor Brittberg varmt att följa med oss på resan med
StemCART-projektet!” säger Patrik Sundh, VD Cline Scientific.

”Det är väldigt stimulerande att få möjligheten att arbeta med Cline-teamet för att utveckla nya
reparationsmetoder och att kontrollera- och styra stam- och progenitorceller in i den
kondrogena utvecklingsprocessen", säger professor Mats Brittberg.
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Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför
utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och
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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.


