
Nyhetsbrev oktober 2022 - Steg framåt
under den internationella
bröstcancermånaden
Oktober är den internationella bröstcancermånaden, då Rosa Bandets kampanj pågår för att
öka medvetenheten om effekterna av bröstcancer och vikten av tidig upptäckt. I detta
nyhetsbrev kommer Cline att dela med sig av spännande nyheter om framstegen inom
området och hur CellRACE går framåt på sin resa för att rädda liv för patienter med
bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Europa och den vanligaste ledande orsaken till
cancerdöd bland kvinnor1. Varje år får mer än 7 500 personer diagnosen bröstcancer i Sverige,
vilket är cirka 20 personer om dagen2.  På grund av tidig upptäckt och bättre behandling har
prognosen för 5-årsöverlevnad ökat från 74,3 % 1980 till 91,8 % år 2015. Innovationer som
introduktionen av nya bröstcancerläkemedel på 60-talet, mammografi på 70-talet, förståelse av
generna och inriktning på hormon receptorer på 80-talet, upptäckten av BRCA1/2-genvarianter
på 90-talet och ända fram till de senaste genombrotten inom AI kan och har räddat liv3. Läs
mer om Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj här.
 
Ett nytt partnerskap driver CellRACE framåt
Den här månaden har varit spännande för CellRACE-projektet då vi inledde ett nytt samarbete
med AI-programvaruföretaget IFLAI (Innovations for Life Sciences through Artificial
Intelligence), ett spinoff-företag med forskare från Göteborgs Universitet och Chalmers
Tekniska Högskola. Detta partnerskap ger Cline tillgång till de mest avancerade AI-
kunskaperna och teknikerna och tillåter användningen av dem i en livräddande applikation.
 
Projektet bygger på tidigare genomfört arbete och syftar till att utveckla skräddarsydd AI-
baserad mjukvara för att förutsäga metastaser. Sammanfattningsvis kommer projektet att
fokusera på att implementera algoritmer för Deep Learning (en typ av Machine
Learning/Artificiell Intelligens) för att spåra och analysera tumörcellers beteende och funktioner
automatiskt och objektivt. Det första delprojektet som kommer att slutföras under Q4 2022 ska
användas vid observation av celler på Cline nanogradient samt för vidare tester och fortsatt
vidareutveckling av CellRACE.
 
Det övergripande målet är att sedan bygga systemet så att det "lär sig" ett brett spektrum av
cancerfenotyper och med hjälp av den informationen möjliggöra en automatiserad
enstegsanalys för att fastställa metastaserings potentialen när ett patientprov appliceras på
CellRACE-nanogradientchipp. Teamet är mycket glada att ha detta arbete igång och kommer
att hålla dig uppdaterad om projektet i framtida uppdateringar!
 
AI inom bröstcancer skapar vågor
Mer allmänt inom cancerforskningen och industrin, har det stora intresset för att tillämpa AI-
baserade lösningar för att lösa utmaningarna inom bröstcancer börjat visa framsteg. Tidigare i
veckan lyfte vi fram ett inslag från TV4s morgonnyheter i måndags om svensk forskning kring
att använda förbättrade mammografitekniker för att hitta fler tumörer samt AIs potential vid
canceravbildning och diagnostik.
 
I ett liknande exempel senare samma vecka samlade det tyska företaget Vara in €4,5M för att
utöka tillgången till AI-mammografiscreeningsplattformer internationellt för upp till 1 miljard
kvinnor, särskilt i underfinansierade områden. AI-plattformen effektiviserar arbetsflödet och

https://www.cancerfonden.se/rosabandet/om-kampanjen
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/br%C3%B6stcancer-kan-uppt%C3%A4ckas-tidigare-med-3d-teknik/13797662?offset=15
https://www.forbes.com/sites/marijabutkovic/2022/10/25/vara-raises-44-million-in-funding-to-bring-its-groundbreaking-ai-breast-cancer-screening-platform-to-millions-more-women/?sh=236a61893a0e


minskar det med 73 % och dess beslutsstöd tillsammans med en radiograf hittar 42 % av
missade cancerfall.
 
I slutet av förra månaden Optellum fick Oxford start-up $14M i serie A-finansiering för deras
lungcancer AI-system. Tillsammans med GE Healthcare och Johnson och Johnson kan deras
FDA-godkända programvara analysera CT-bilder och fastställa en riskpoäng och vägleda
läkare mot en lämplig behandlingsplan. Finansieringen kommer att öka den kommersiella
räckvidd och integrera flytande biopsiteknologi och molekylär data i deras system och därmed
ytterligare individualisera patientbehandlingen.
 
Vi ser också fler lanserade AI-produkter på marknaden, exempelvis uppnådde den fransk-
amerikanska startupen Owkins AI-diagnostiska lösningar för bröstcancer CE-IVD-godkännande
i EU. Systemet läser patologibilder och avgör risken för återfall av cancer, vilket hjälper
onkologer att fokusera sin behandling. Företaget stöds av Sanofi och har samlat in över $300M
sedan grundandet 2016.
 
Teamet på Cline ser fram emot att fortsätta berätta om hur vi driver cancerdiagnostik framåt
och dela med oss av vår resa i framtida nyhetsbrev!
 
Med vänlig hälsning
Team Cline Scientific
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Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika,
patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade
produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART -
en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE - en cancerdiagnostisk produkt för att
förutsäga metastasering.
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