
Cline Scientifics StemCART-projekt
rapporterar framgångsrika resultat från
ex-vivo tester
Cline Scientific har nyligen avslutat den första serien av ex-vivotester. Testerna, vars syfte var
att verifiera kvaliteten på kondrocytceller, observera bevis på broskregenerering och utvärdera
matrismaterialet, har visat mycket positiva resultat.

Sedan januari 2022 har Cline genomfört tester av StemCART på mänsklig broskvävnad som
har tagits bort under proteskirurgi. Principen har varit att testa StemCART-produkten i
broskvävnad som har skadats på konstgjord väg för att efterlikna broskskador, samt att testa
dess förmåga att reparera broskvävnaden. Med utgångspunkt från tidigare uppdateringar har
Cline nu genomfört den första hela serien av experiment.
 
Projektet hade tre primära delmål: att visa att metoden utvecklar stamceller till funktionella
broskceller, att testa cellernas regenererande förmåga i skadad broskvävnad och att utvärdera
matrisens förmåga att stödja cellerna på plats.
 
Angående det förstnämnda delmålet visar analyser att Clines celler uttrycker markörer
specifika för broskceller medan markörer specifika för stamceller tydligt minskar. Detta
verifierar att cellerna har utvecklats som förväntat mot broskceller. Dessutom visades cellernas
livskraft, cellviabiliteten, vara hög under aktivering på Clines unika yta, vilket bekräftar att vår
metod är säker och har effektiv inverkan på cellutvecklingen. Dessa resultat är viktiga eftersom
de bidrar till säkerheten och kvaliteten på de producerade cellerna.
 
Det andra syftet var att studera cellernas regenerativa förmåga i de inducerade broskskadorna.
Det visar sig att de implanterade cellerna interagerar med broskvävnaden vilket är vad teamet
hoppades att se. Resultatet är uppmuntrande eftersom detta är en central del av hur
StemCART förväntas läka skadat brosk hos patienter.
 
Det tredje delmålet var att testa prestandan hos matrisen som stödjer cellerna på plats under
implantationen. Som kommunicerats tidigare den 11 april, uppvisade matrisen den förväntade
funktionaliteten.
 
”Vi har samlat värdefull kunskap som bekräftar värdet att fortsätta framåt enligt plan. De
lärdomar vi dragit ger oss möjligheten att med små justeringar ytterligare optimera produkten
och i förlängningen underlätta inför framtida nödvändiga fas-studier.” -  Dr Hanne Evenbratt,
PhD, VP R&D.
 
Vägen framåt för StemCART
StemCART är en preklinisk medicinsk produkt för avancerad terapi (ATMP) som syftar till att
revolutionera behandlingen av broskskador för patienter över hela världen. För att uppnå detta
kommer Cline att fortsätta förberedelserna för kliniska prövningar på människa, inklusive att
skala upp produktionen i en GMP-anläggning, utveckla QA/QC-metoder och nödvändig
säkerhetstestning samt dokumentation för en klinisk prövningstillämpning. Cline planerar att
utlicensiera StemCART till en kommersiell partner efter en framgångsrik fas I-studie.
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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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