
Kraften från AI vid diagnos av
bröstcancer i rampljuset
Ny teknik för att analysera bröstmammografi har potential att hitta bröstcancer tidigare och
rädda liv. Framsteg inom 3D-avbildning och AI möjliggör tidigare, mer individualiserade och
exakta bröstcancerdiagnoser.

Igår under morgonnyheterna på TV4 berättade professor och överläkare Sophia Zackrisson
hur nya tekniker inom digital bildbehandling kan ge en 3D-vy av bröstet under en
mammografiscreening. Tekniken visade sig leda till en 30% förbättring av diagnoser, vilket gör
att tumörer kan hittas tidigare än förut var möjligt. Många faktorer som vävnadstäthet kan leda
till att cancer missas, därför behövs mer individualiserad analys som kan övervinna dessa
barriärer.
 
Utöver de framtida möjligheterna med framväxande digitala teknologier, nämner professor
Sophia Zackrisson att AI kan användas för att ge en riskbedömning av tumören, om tumören
kommer sprida sig och resultera i metastaser.
 
CellRACE är ett exempel som ska möjliggöra mycket tidigare och mer exakt diagnos och som
kan gå hand i hand med tekniker som den som beskrivs ovan. Införandet av AI och
maskininlärning möjliggör en djupgående analys av levande tumörceller, något som tidigare
varit för komplicerat att använda och som har potential att upptäcka metastaserande beteende,
eller potential, innan en tumör har spridit sig.
 
Om CellRACE
I cancerdiagnostikprocessen, när en mammografi har upptäckt ett onormalt område i bröstet,
tas en biopsi av vävnaden som analyseras för att ställa patientens diagnos. CellRACE är en
cellbaserad IVD-produkt under utveckling av Cline, tillsammans med AI-mjukvaruexperten
IFLAI, och syftar till att fastställa metastaserande risk för tumörcellerna genom att kombinera
användandet av gradient-nanoteknologi, avancerad holografisk bildbehandling och
banbrytande maskininlärning. CellRACE ska detektera risken för spridning genom analys av
levande celler på ett sätt som inte är möjligt idag samt i ett tidigare skede så att patienten kan
påbörja relevant behandling.
 
Se hela intervjun i TV4 här https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/br%C3%B6stcancer-
kan-uppt%C3%A4ckas-tidigare-med-3d-teknik/13797662?offset=15
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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
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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.


