
Nyhetsbrev februari 2022 - En stor start
på ett stort år för Cline
Cline Scientific-teamet är glada över att ge dig det första nyhetsbrevet 2022 och dela
uppdateringar från de aktuella projekten och kommande aktiviteter. Först och främst innefattar
detta kvartal en viktig milstolpe för StemCART-projektet, nämligen starten av de planerade ex-
vivo-testerna.

StemCART

Clines cellbaserade terapi under utveckling, StemCART, syftar till att reparera broskskador.
Detta görs med en unik kombination av allogena broskceller framodlade från inducerade
pluripotenta stamceller (iPSC) och en stödmatris. Framodlandet av dessa reparerande celler
möjliggörs av Clines egenutvecklade nanoteknologi genom riktad och exakt differentiering av
stamceller. StemCART-produkten har potential att revolutionera behandlingen av ledsjukdomar
som artros vilken drabbar miljontals patienter världen över vilka därmed lever med smärta och
nedsatt rörlighet. En kort uppdatering om projektet presenteras nedan.

Ex vivo-testning stakar ut vägen framåt för StemCART
I januari 2022 fick Cline tillstånd från Etikprövningsmyndigheten för insamling av mänsklig
broskvävnad. Med hjälp av samarbetande ortopedkirurger kan Cline ta emot rutinmässigt
avlägsnat broskmaterial från kirurgiska ingrepp. Testning av StemCART på den första
uppsättningen patientprover började i januari.

Testerna syftar till att påvisa och förfina hur Clines patenterade nanoteknologi och metod
framgångsrikt differentierar iPS-celler till funktionella kondrocyter. Dessutom visa att dessa
celler kan inducera läkning av skadad broskvävnad. Experimenten kommer att ge Cline
väsentlig kunskap om de differentierade cellerna och funktionen av den stödjande matrisen.

Ex-vivo tester är ett viktigt steg mot att färdigställa utvecklingsstadiet för StemCART-
produkten. Efter ex-vivo testningen kommer Cline att gå vidare till nästa steg i förberedelserna
för att ta StemCART mot produktion, utföra nödvändiga prekliniska studier och sedan ansöka
om godkännande för att starta kliniska prövningar på människa.

Cline förstärker vårt team av rådgivare
Denna månad välkomnade Cline professor emeritus Lars Peterson som ny rådgivare till
StemCART-projektet och förstärker rådgivarteamet ytterligare. Lars Peterson har varit
banbrytande inom ortopedi och idrottsmedicin och har varit en ledande figur över hela världen.
Tillsammans med Clines rådgivare Mats Brittberg ansvarade han för att introducera en, av
kirurger världen över, allmänt vedertagen autolog (personbunden) kondrocyt-
transplantationsmetod för att reparera ledbrosk. Med omfattande kunskap inom området, har
han publicerat mer än 200 artiklar, recensioner och bokkapitel.

För Cline är ett starkt rådgivarteam avgörande för att säkerställa en framgångsrik utveckling av
StemCART-projektet. Rådgivarna har redan varit oerhört värdefulla för Cline genom att ge
avgörande klinisk insikt, erfarenhet av att driva innovation in i sjukvårdssystemet och hjälpa till
att möjliggöra ex-vivo-testning av StemCART-produkten.



Cellkvalitet i fokus
I oktober 2021 kommunicerade Cline ett projekt för att utveckla metoder för att testa cell-
viabilitet (cellernas kvalitet och livskraft) inom de olika stadierna av cellernas utveckling. Detta
projekt fungerade som en förberedelse för ex-vivo-testningen för att säkerställa cell-viabilitet
under hela cellhanteringen och produktionsprocessen.

Resultaten ger Cline-teamet ett kvantifierbart sätt att kontinuerligt övervaka de producerade
cellernas kvalitet och studera effekterna av olika metoder och sammansättningar. Detta arbete
kommer inte bara att vara till nytta i den nuvarande ex-vivo-testningen utan bidrar till Clines
kvalitetskontrollmetoder, en viktig komponent för att kommersialisera en cellbaserad terapi som
StemCART-projektet.

V.A. Cure

Samarbetet med AstraZeneca utökades
Sedan 2021 har Cline Scientific AB ingått i ett samarbete med AstraZeneca för att utnyttja
Clines gradientteknologi som en del av det europeiska MSCA-ITN-nätverket, V.A Cure-
projektet i flera länder. Parterna har nu kommit överens om att fortsätta detta samarbete till
2022.

Projektet använder Clines gradientytteknologi och metodik för att utveckla protokoll för
differentiering av iPS-celler till celltyper som är relevanta för kärlsjukdomar. Detta är viktigt för
Cline eftersom detta skulle validera vår teknologi och metoder inom en annan celltyp och
terapeutiskt område.

Det kommande året kommer att bli det mest spännande året hittills för oss på Cline, och vi ser
fram emot att fortsätta dela med oss av fler uppdateringar i framtida nyhetsbrev!

Med vänlig hälsning, 
Team Cline Scientific
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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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