
Cline publicerar en ny översiktsartikel
om framtiden för reparation av skadat
brosk med hjälp av cellterapi
Cline Scientifics senaste publikation finns att läsa här. Artikeln med titeln "Insights into the
present and future of cartilage regeneration and joint repair", skrevs tillsammans med
medförfattare från Göteborgs universitet och publiceras i Cell Regeneration.

Den granskande vetenskapliga artikeln ger en översikt över marknadens aktuella tillstånd inom
regenerativ broskreparation. Dessutom görs en djupgående undersökning av vilka
cellkarakteriseringsmetoder som används världen över och hur differentieringsprotokoll
optimeras för att studera cellers funktioner och för att uppnå en jämn och repeterbar cellkvalitet.

Detta område är mycket relevant för Cline som utvecklar StemCART, en
broskreparationsprodukt med potential att revolutionera behandlingen för patienter med
broskskador, t. ex artros. StemCART är baserad på Clines unika nanogradientteknologi som
möjliggör exakt kontroll av stamcellsdifferentiering till funktionella broskceller på ett sätt som
inte tidigare varit möjligt. 

"Vår senaste publikation inom området för broskreparation utforskar flera olika aspekter som
är relevanta inom vårt StemCART-projekt. För Cline är att bedriva forskning och utveckling i
framkant av fältet en del av vår kärnidentitet och är värdeskapande för företaget.
Publiceringsarbeten som detta är en bidragande del. Vi riktar vår tacksamhet till våra
medarbetare och rådgivare som låtit oss nyttja deras expertis för att främja detta viktiga
kunskapsområde och vårt övergripande mål om bättre broskbehandling för patienter.” PhD
Hanne Evenbratt, Produktutvecklingchef.

Publikationen finns tillgänglig här
https://cellregeneration.springeropen.com/articles/10.1186/s13619-021-00104-5. Läs mer om
Clines nuvarande arbete i StemCART-projektet i vårt nyhetsbrev eller vår hemsida.
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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
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.
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