
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  17  •  1997 1595

Kan man »vaccinera» mot cancer-
sjukdomar och på detta sätt förhindra
återväxt eller metastasering av sjukdo-
men? Frågan om huruvida kroppens
immunsystem kan känna igen cancer-
celler som »främmande» på samma sätt
som celler som infekterats med virus el-
ler intracellulära bakterier har sysselsatt
immunologer sedan seklets början.
Hoppet om att kunna vaccinera mot
cancersjukdomar på samma sätt som
mot infektionssjukdomar har burit upp
den forskningsgren som kallas tumör-
immunologi.

Mycket lite av denna forskning har
tyvärr kommit den cancersjuke patien-
ten till godo. Idén att en av immunsyste-
mets viktigaste roller är att skydda oss
mot cancer, den s k immunövervak-
ningsteorin mot cancer postulerad av

S M Burnet [1], har visat sig till stora
delar vara felaktig.

Vi vet nu att immunsystemets hu-
vudroll är att bekämpa infektioner och
inte cancersjukdomar. Det finns dock
stöd för att en immunologisk övervak-
ning har betydelse vid vissa typer av
tumörer, bl a sådana som är associerade
med virus: lymfom (Epstein–Barr-vi-
rus) och livmoderhalscancer (papillom-
virus).

En helt annan fråga är om vi ändå
kan påverka immunförsvaret till att fun-
gera som en terapiform mot vissa tu-
mörsjukdomar eller för att förebygga
cancer, primärt eller sekundärt (mot
spridning efter initial behandling med
exempelvis kirurgi). Nya utvecklings-
linjer inom den moderna cellulärimmu-
nologiska och molekylärbiologiska
forskningen gör att det nu är på sin plats
att hysa en försiktig optimism. Kun-
skapsutvecklingen gör det möjligt att
utveckla och pröva helt nya immunolo-
giskt baserade behandlingsprinciper
som ett komplement till väletablerade
metoder såsom kirurgi, radioterapi och
cytostatika.

Vi har idag molekylärt definierade
antigen och immunstimulerande ämnen
i form av exempelvis cytokiner samt
god kännedom om de cellulära reaktio-
ner som dessa framkallar. Man kan
kontrollera och monitorera behandling-
en på ett bättre sätt och det blir därmed
lättare att utveckla och följa upp be-
handlingsprotokoll. 

Förutsättningar för
specifik immunterapi
Flera viktiga genombrott i den im-

munologiska forskningen har revolu-
tionerat förståelsen av hur T-celler kän-
ner igen antigen på tumörceller eller vi-
rusinfekterade celler. Detta har skapat
nya förutsättningar för att aktivera
kroppens tumörspecifika T-celler ge-
nom vaccination. Det har sagts att om
1980-talet var det decennium där mono-
klonala antikroppar dominerade den
immunologiska forskningen så håller
90-talet på att bli vaccinteknologins
genombrottsdecennium. Denna opti-
mism kommer av att vi nu vet den struk-
turella bakgrunden till hur T-cellen kän-
ner igen antigen på cellmembranet och

hur dessa antigen uppkommer inom
cellen.

Bearbetning och presentation
av antigen för T-celler 
Man vet idag varför T-lymfocyterna

samtidigt måste känna igen främmande
antigener och kroppsegna transplanta-
tionsantigener (HLA-molekyler); en
upptäckt som gjordes i mitten av 70-ta-
let [2] och belönades med Nobelpriset i
fysiologi eller medicin 1996. T-cellsre-
ceptorn ser ett komplex av en peptid
(själva antigenet) och en HLA-molekyl.
Peptiden, som ligger förankrad i en sär-
skild klyfta i HLA-molekylen, är ett
fragment från ett nedbrutet protein. De
senaste årens forskning har kartlagt det
maskineri som bearbetar antigenet från
protein till peptid på cellytan, s k anti-
gen processing. Om proteinet har till-
verkats i cellen och kommer från cel-
lens cytoplasma eller kärna så bryts det
ner till peptider i särskilda enzymkom-
plex, s k proteosomer. Därifrån trans-
porteras peptiderna in i endoplasmatis-
ka retiklet via särskilda transportmole-
kyler som levererar dem till klyftan i en
HLA-molekyl av klass I-typ.

HLA-molekylerna blir när de har
omslutit en peptid (vanligen mellan åtta
och elva aminosyror lång) stabila och
mogna att vandra ut med den sekretoris-
ka vesikeltransporten till cellytan [3].
Antigener i tumöromvandlade och vi-
rusinfekterade celler kan alltså trots att
de ej föreligger i form av proteiner för-
ankrade i cellens yttermembran ändå
exponeras för T-lymfocyter, nämligen i
form av peptider i HLA-molekylerna;
man kan säga att HLA klass I-maskine-
riet tillåter T-cellerna att se ett stickprov
av cellens totala proteinproduktion. 

Om en cell själv tillverkar ett felak-
tigt protein som ger upphov till antige-
na peptider är den sjuk och bör elimine-
ras. Celler som visar upp fel peptider i
HLA klass I-molekylerna blir också i
allmänhet eliminerade genom att de sti-
mulerar och utgör måltavla för T-mör-
darceller. Vissa celler kan också presen-
tera peptider från proteiner i extracellu-
lärvätskan. Dessa peptider hamnar efter
upptag i celler i särskilda vesiklar dit
cellen har styrt HLA-molekyler av en
annan typ, s k HLA klass II-molekyler.
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Tumörimmunologin är inne i
en ny fas, även ur klinisk syn-
vinkel. Framsteg inom den mo-
lekylära immunologin och tu-
mörbiologin omsätts snabbt till
verktyg att pröva i behandling.
Genom ny kunskap om bl a
antigenpresentation och cytoki-
ner kan tumörimmunologisk be-
handling standardiseras och
monitoreras på ett effektivt sätt.
Här ges en översikt över centra-
la begrepp och aktuella utveck-
lingslinjer med tonvikt på cell-
förmedlad immunitet mot tumö-
rer. 



Dessa tar upp peptider i vesiklarna och
bär ut dem till cellytan. Eftersom det här
rör sig om felaktiga proteiner, som cel-
len ej har producerat själv, är det inte
adekvat att framkalla mördarceller för
att eliminera cellen.

HLA klass II-molekyler med pepti-
der från extracellulära proteiner aktive-
rar också främst andra typer av T-celler,
såsom inflammatoriska T-celler eller
T-hjälparceller som med hjälp av cyto-
kiner aktiverar makrofager och anti-
kroppsproducerande B-celler. Dessa
immunologiska mekanismer, exempel-
vis antikropparna, är bättre skickade att
handskas med antigen i extracellulär-
vätskan.

Sammanfattningsvis måste alltså T-
celler se sina antigen som peptider
bundna till cellytans HLA-molekyler,
en fundamental skillnad mot immun-
globulinernas sätt att binda till proteiner
när de cirkulerar fritt i blodet eller andra
kroppsvätskor. Vaccin som syftar till att
aktivera T-celler måste därför baseras
just på dessa små peptider. 

Adjuvans och
kostimulatoriska molekyler
Immunsystemets aktivering styrs

inte enbart av om molekyler är »själv»
eller »icke själv». Immunologerna vet
sedan länge att immunisering med rent
antigen sällan fungerar, vilket man ofta
löser genom att blanda sitt protein med
en oljeemulsion, med eller utan till-
blandning av bakteriekomponenter.
Dessa tillredningar benämns adjuvans,
och har även kallats »immunologernas
smutsiga lilla hemlighet». Med en mer
biologisk terminologi kan man uttrycka
det så att adjuvans framkallar ett in-
flammatoriskt/infektiöst sammanhang,
vilket krävs för att reaktioner mot »icke
själv» skall aktiveras. Idag kan vi börja
uttrycka det inflammatoriska samman-
hanget i molekylära termer. T-cellens
igenkänning av peptid i HLA-klyftan är
bara signal 1. För en fullständig reak-
tion krävs att de HLA-bärande cellerna
är »professionella antigenpresenteran-
de celler», dvs de måste också uttrycka
vissa molekyler som förmedlar signal 2,
de s k kostimulatoriska signalerna [4].
Makrofager och dendritiska celler, men
även B-lymfocyter kan uttrycka kosti-
mulatoriska molekyler. Dessa känns
igen av särskilda receptorer på T-celler-
na som förmedlar ett nödvändigt slut-
steg för att klonal expansion skall äga
rum. I närvaro av signal 1 men frånvaro
av signal 2 händer antingen ingenting
eller så sker det motsatta till aktivering:
T-cellen inaktiveras och blir anergisk,
vilket kan resultera i specifik tolerans
mot det aktuella antigenet. Detta är av
vikt inom tumörimmunologin, då de
flesta tumörantigen antagligen först
presenteras för immunsystemet av tu-

mörceller, dvs utan adekvat kostimula-
tion. 

Ytterligare faktorer som måste till
för att åstadkomma en inflammatorisk,
immunologiskt aktiverande miljö är rätt
kombination av cytokiner. Här vet man
nu att vissa cytokiner kan inaktivera el-
ler styra in immunsvaret på för denna si-
tuation helt inadekvata reaktioner. Det-
ta kan bl a ske genom att dominansen
skiftar från »inflammatoriska» T-celler
(Th1) till T-hjälparceller (Th2) som
producerar olika typer av cytokiner. Cy-
tokiner producerade av Th1-celler, så-
som gammainterferon eller interleukin
2, aktiverar makrofager och mördarcel-
ler, medan cytokiner producerade av
Th2-celler, såsom interleukin 4 och 5,
framförallt stimulerar syntes av vissa
immunglobuliner [5].

Sammanfattningsvis är det alltså
viktigt att inte bara presentera rätt anti-
gen, det måste också ske på rätt sätt, vil-
ket är en viktig faktor i den tumörimmu-
nologiska forskningen. Men hur tar
man till att börja med reda på vilka an-
tigen som bör presenteras?

Definition av epitoper
När T-cellsantigenernas peptidnatur

och bearbetningsmaskineriet klarlades
under slutet av 1980-talet blev det up-
penbart för tumörimmunologer och
vaccinforskare att en väg att åstadkom-
ma vacciner var att definiera peptidepi-
toper. Med detta avses exakt de delar av
ett protein som ger upphov till peptider
som kan presenteras av HLA-molekyler
och som kan kännas igen av T-lymfocy-
ter. För att göra ett vaccin som skall ak-
tivera T-celler måste man dels definiera
peptider med rätt struktur, dvs rätt se-
kvens av aminosyror, dels tillföra vacci-
net till kroppen på ett sådant sätt att pep-
tiderna får möjlighet att bindas till
HLA-molekylen och visas upp på cell-
ytan i rätt miljö med avseende på cyto-
kiner, kostimulatoriska molekyler m m.

En av de teknologier som utvecklats
för att bestämma strukturen på T-cells-
epitoper bygger på att den antigena pep-
tiden isoleras från tumörcellens HLA-
molekyler genom en serie biokemiska
metoder där kromatografisk fraktione-
ring (HPLC) utgör en av hörnstenarna,
men där även mer högteknologiska me-
toder såsom masspektrometri har kom-
mit att inta en viktig plats [6]. En annan
genetiskt baserad teknik går ut på att ett
cDNA-expressionsbibliotek tillverkat
från tumörcellens RNA transfekteras
till »indikator»-celler som även ut-
trycker den rätta MHC-molekylen, och
dessa transfektanter sedan screenas
med tumörspecifika T-celler [7]. På det-
ta sätt kan den transfektant som innehål-
ler DNA kodande för den tumörspecifi-
ka T-cellsepitopen identifieras.

Immunologerna har sökt tvärveten-

skapliga samarbeten med biokemister
och molekylärbiologer i sina försök att
på detta sätt karakterisera T-cellsanti-
gen. Med dessa nya teknologier har ge-
nerna för de första tumörantigenen klo-
nats och karakteriserats från humana
tumörer, framför allt melanom [6, 7]. 

Exempel på T-cellsantigen
från humana tumörer
T-cellsepitoper i melanomceller.

Vilken typ av antigen är det då som T-
cellerna från patienter med tumörer
känner igen? Det första humana tumör-
antigenet klonades genom en pionjärin-
sats av belgaren Thierry Boon. Det in-
går i vad som visade sig vara en genfa-
milj av s k MAGE-proteiner med minst
tolv medlemmar [7]. Deras funktion är
okänd, men det är en attraktiv möjlighet
att utnyttja dem i ett tumörvaccin då de
uttrycks i ett stort antal tumörer men ej
i motsvarande normalvävnad. Undanta-
get är celler i testis och placenta (Tabell
I). Dessa uttrycker dock inte heller
HLA-molekyler och är således ej anti-
gena för T-celler, varför MAGE-antige-
nen är att betrakta som tumörspecifika.
Ett flertal peptidepitoper för cytotoxis-
ka T-celler har isolerats från MAGE-
proteiner; en av dessa från MAGE 3-
proteinet ingår nu som ett peptidbaserat
terapeutiskt vaccin i en klinisk fas I/II-
samarbetsstudie i Europa. Lovande pre-
liminära resultat från denna studie har
redan publicerats. Man har iakttagit en
mätbar klinisk respons hos patienter
med avancerat malignt melanom [8].
Masucci och Hansson på Radiumhem-
met, Karolinska sjukhuset, har påbörjat
en liknande studie i samarbete med
forskare på Mikrobiologiskt och tumör-
biologiskt centrum vid Karolinska in-
stitutet.

Majoriteten av de antigena moleky-
ler som definierats är emellertid inte tu-
mörspecifika, och flera uttrycks även i
normalvävnad. Exempel på sådana är
de melanomantigen som även uttrycks
på normala melanocyter och på andra
neuroektodermala celler. Tre av dessa
är melanosomala membranglykoprotei-
ner (tyrosinas, TRP-1 eller gp75 och
gp100/pMel17). Ett är ett hittills oka-
rakteriserat melanocytspecifikt protein
(MelanA/MART-1) [6, 7]. Man kan
säga att ett immunsvar mot dessa
kroppsegna proteiner snarare är en au-
toimmun reaktion än ett tumörspecifikt
svar. Det faktum att man kan isolera T-
celler specifika för peptider från dessa
proteiner från friska givare visar att des-
sa potentiellt »självreaktiva» T-celler ej
är eliminerade i tymus, något som man
nu visat vara fallet för ett stort antal oli-
ka kroppsegna proteiner. Normalt rea-
gerar T-cellerna ändå inte, men om de
kommer i kontakt med dessa autoanti-
gen i rätt »inflammatoriskt samman-
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hang» (se ovan), där även en kostimule-
rande signal ges av professionellt anti-
genpresenterande celler, så kan ett auto-
immunt svar uppkomma. Detta kan för-
klara sporadiska observationer av vitili-
go hos melanompatienter spontant eller
när dessa behandlats med immunterapi,
ofta associerat med regress av tumör-
sjukdomen.

Detta har förknippats med en T-
cellsförmedlad reaktion mot tyrosinas
uttryckt i melanomcellerna såväl som
normala melanocyter. Eftersom tyro-
sinas även uttrycks i melaninproduce-
rande celler i ögats retina och i CNS
finns dock rädslan att biverkningar ge-
nom autoimmunitet kan uppträda vid
vaccination med detta protein. Inga så-
dana har emellertid ännu rapporterats i
de pågående kliniska studierna.

Antigener genom förändrat maski-
neri för celldelning. Peptider kodade av
muterade onkgener, såsom Ras och
p53, utgör mycket attraktiva kandidater
till helt specifika tumörantigen [9].
Tumörer visar ofta en stor heterogenitet
med avseende på de ingående cellernas
arvsmassa. Genom immunologisk se-
lektion uppkommer lätt tumörcellsvari-
anter som har förlorat antigen analogt
med selektionen av immunologiska va-
rianter från virus och andra mikroorga-
nismer. Tumörcellers maligna fenotyp
är ofta dock helt beroende av uttrycket
av muterade onkgener, vilket gör pepti-
der baserade på dessa till extra intres-
santa vaccinkandidater.

Risken för spridning av immunresis-
tenta tumörvarianter borde vara mini-
mal. Problemet med att använda pepti-
der från onkgener som tumörantigen är
att en viss mutation endast uttrycks i en

liten andel tumörer, och chansen att en
antigen peptid ligger just där mutatio-
nen finns är liten. Vissa mutationer i p53
och Ras är dock relativt vanliga, fram-
för allt i kolorektalcancer och pankreas-
cancer. En fas I/II-studie på patienter
med pankreascancer i avancerat stadi-
um med ett peptidbaserat vaccin från
en vanlig mutation på Ras-proteinet på-
går redan vid Radiumhospitalet i Oslo
[10].

Muterat cyklinberoende kinas 4
(CDK4) utgör ett annat intressant ex-
empel på ett muterat cellcykelprotein
som isolerats från melanomceller ge-
nom sin antigenitet för cytotoxiska T-
celler. Den muterade CDK4-allelen
finns endast i en liten andel av malignt
melanom, men ej i lymfocyter eller an-
nan normalvävnad, och utgör således
ett typexempel på ett tumörspecifikt an-
tigen. Uttrycket av den muterade
CDK4-genen är troligen nödvändigt för
bibehållandet av den maligna fenoty-
pen hos dessa melanomceller. Mutatio-
nen är nämligen lokaliserad till det om-
råde av molekylen som är av vikt för
bindningen till tumörsuppressorprotei-
net p16. Mutationen förhindrar därmed
p16-proteinets cellcykelreglerande ef-
fekt.

En annan typ av specifikt uttryckta
tumörantigen är de som kodas av gener
uppkomna genom kromosomtransloka-
tioner. Ett exempel är Bcr/abl-translo-
kationen i kronisk myeloisk leukemi,
den molekylärgenetiska grunden för
»Philadelphia-kromosomen». Peptider
som genereras från området kring
»brytpunkten» mellan Bcr- och abl-
proteinet kommer att få en helt unik se-
kvens som skiljer sig helt från peptider

som uppkommer från proteiner från
motsvarande icke translokerade gener.
Dessa peptider kan erbjuda mycket in-
tressanta möjligheter att utveckla tu-
mörvaccin mot leukemier, förutsatt att
de kan binda HLA-molekyler och akti-
vera T-celler.

Icke muterade onkgener som p53
och HER2/neu överuttrycks i flertalet
tumörtyper, varför de har potential att
kunna användas i ett mycket brett ver-
kande antitumörvaccin. Då de även vi-
sar ett lågt uttryck i normala celler, och
där fyller viktiga fysiologiska funktio-
ner, finns en viss risk för aktivering av
autoimmuna reaktioner.Trots detta upp-
visar ett T-cellssvar mot dessa onkgener
en »relativ» specificitet för tumörcellen
jämfört med normalvävnad, troligen
genom att mängden antigen i normal-
vävnad ej räcker till för att nå det »trös-
kelvärde» som behövs för att starta ett
immunologiskt svar. 

Övriga epitoper; tumörvirus, muci-
ner m m. Man har uppskattat att ca 9
procent av humana tumörer är inducera-
de av virus, såsom EBV-virus, humant
papillomvirus (HPV) och hepatitvirus.
Eftersom hela genomet från flera av
dessa vira är sekvensbestämda är det i
dessa fall betydligt lättare att leta efter
T-cellsepitoper med genetiska metoder.
Längst har här försöken kommit att
framställa vaccin mot HPV [11]. Ca 90
procent av all cervixcancer är positiv
för HPV typ 16 och 18. Positiva tumö-
rer uttrycker de två HPV-kodade protei-
nerna E6 och E7, vilka båda är viktiga
för transformationen till tumörcell.
Därför har experimentella och kliniska
försök till vaccination fokuserats på T-
cellsepitoper definierade från dessa
proteiner.

Ett flertal kliniska försöksserier och
en fas I/II-studie har nyligen visat att
vaccination med E6- och E7-generna i
en konstruktion baserad på en vaccinia-
virusvektor ger upphov till HPV-speci-
fika antikroppar och till cytotoxiska T-
celler hos patienter med avancerad cer-
vixcancer [12]. Men detta skedde en-
dast i en liten andel av patienterna, vil-
ket kan tyda på att dessa patienter är im-
munsupprimerade. Det nedsatta im-
munförsvaret som patienter med avan-
cerad cancer ofta har [13] är ett allmänt
problem för denna typ av terapeutisk
immunterapi. Om denna typ av terapeu-
tisk vaccination skall ha någon klinisk
effekt kan det därför vara nödvändigt att
man även utvecklar metoder som häver
immunsuppressionen.

Intressanta kandidater till ett vaccin
mot bröstcancer, ovarialcancer och
pankreascancer är mucinerna, en grupp
av starkt glykosylerade cellmembran-
molekyler. Den långa »peptidryggrad»
på vilken kolhydraterna på denna mole-
kyl är förankrade består av repeterande
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Tabell I. Exempel på humana tumörantigen som kan kännas igen av T-celler.

Tumör- och
Kategori av antigen Namn vävnadsdistribution

Tumörspecifika MAGE 1 och 3, Melanom, ovarialcancer,
klonades först från melanom, MAGE 3, BAGE, GAGE bröstcancer m m
men uttrycks i många olika 1 och 3 Testis och placenta
tumörtyper och även i testis

Differentieringsantigen RAGE Njurcancer
uttrycks i celler av Tyrosinas, gp 100, gp 75/ Melanom, melanocyter
neuroektodermalt ursprung, TRP-1, Mart 1/MelanA
ej tumörspecifika

Unika Muterade onkgener Kolorektalcancer,
uppkommer genom punkt- (Ras, p53) pankreascancer m m
mutation, helt tumörspecifika cDK-4, LB33-E Melanom

Ej i normalvävnad
beta-Caterin Melanom

Överuttryckta i tumören Icke muterat p53 Många tumörtyper
uttrycks i normalvävnad men
kvantitativt mest i vissa tumörer

Virala HER2/Neu Ovarial- och bröstcancer
specifika för den tumör som E7 och E6 från HPV Cervixcancer
uttrycker det virala genomet

LMP-1 och -2, EBNA 4 EBV-associerat lymfom,
från Epstein–Barr-virus Burkitlymfom,

nasofaryngealcancer



enheter av 20 aminosyror. Hos tumör-
cellerna har denna peptidryggrad ofta
för få sockerrester, vilket gör att den ex-
poneras och känns igen av tumörspeci-
fika, cytotoxiska T-celler. Detta kan ak-
tivera T-celler på ett okonventionellt
sätt genom att T-cellsreceptorn effektivt
binds till dessa »repetitiva enheter»
oberoende av tumörens HLA-haplotyp.
En fas I-studie av ett vaccin baserat på
en syntetisk mucinpeptid pågår [13]. 

Även om det således finns en rad ny-
upptäckta molekyler som uttrycks på
humana tumörer mer eller mindre spe-
cifikt och som har förmågan att aktive-
ra mördar- och T-hjälparceller återstår
det att visa vilka av dessa som verkligen
kan ge upphov till en tumöravstötnings-
reaktion hos cancerpatienter, samt att
konstruera vaccin som optimerar be-
tingelserna för att detta skall uppkom-
ma. Genom att använda definierade an-
tigen och olika metoder att mäta T-
cellsaktivitet kan man nu monitorera
styrka och kvalitet på patienternas im-
munologiska svar. Det kommer att bli
viktigt att också monitorera effekter på
tumören, även vid s k mikroskopisk
sjukdom.

Nya principer för specifik
T-cellsmedierad immunterapi
Under de senaste årtiondena har ett

mycket stort antal försök gjorts att i se-
kundärpreventivt syfte vaccinera can-
cerpatienter med hela avdödade eller ly-
serade tumörceller, på samma sätt som
man ursprungligen definierade tumör-
antigen i möss.

Det har även gjorts försök att göra
humana tumörceller mer effektiva som
vaccin genom att infektera dessa med
virus, eller att koppla små immunogena
molekyler (»haptener») till dem. Svå-
righeten med att använda hela tumör-
celler är dock att dessa vaccin är dåligt
definierade med avseende på vilka anti-
gena molekyler som aktiverar immun-
försvaret och att tumörceller ofta själva
är dåliga på att aktivera immunförsva-
ret. De saknar ju kostimulerande mole-
kyler.

Den moderna genterapin har dock
medfört nya möjligheter att framställa
mer effektiva helscellsvaccin. Här har
tumörcellernas förmåga att aktivera im-
munförsvaret förbättrats genom att de
med hjälp av virala vektorer tillförts
viktiga kostimulerande aktiveringsmo-
lekyler (B.7) eller cytokinmolekyler
(GM-CSF, IL-2, IL-7) [4]. Tumörcel-
lerna har på detta sätt manipulerats till
att bli högeffektiva antigenpresenteran-
de celler, och tanken är att då de återin-
jiceras till patienten skall de åstadkom-
ma rätt inflammatorisk miljö och »lura»
det trögstartade immunförsvaret att nå
den kritiska tröskel som fordras för att
aktiveras [4]. De vaccinerade individer-

nas T-celler borde då effektivt elimine-
ra inte bara de manipulerade cellerna
utan även de ursprungliga cancerceller-
na.

Möjligheten att använda genmani-
pulerade tumörceller som ett terapeu-
tiskt vaccin utprovas nu i flera olika kli-
niska försök på patienter med malignt
melanom och njurcancer.

Peptidvaccination. Strukturellt väl
definierade subcellulära tumörvaccin,
framställda enligt de principer som dis-
kuterats ovan, är ett alternativ som nu
prövas av allt fler forskargrupper och
kliniker. Tumörvaccin baserade på väl
definierade peptidepitoper förutsätter
att man genom HLA-typning och PCR-
analys av tumörbiopsi undersöker om
patientens tumör uttrycker en viss kom-
bination av peptid/HLA-komplex. Ge-
nom att använda vaccin som utgör en
»cocktail» av många olika peptider som
associerats med ett flertal olika HLA-
haplotyper kan man täcka in en stor del
av populationen. Kombination av pepti-
der baserade på flera olika tumöranti-
gen minskar dessutom möjligheten att
tumören »flyr undan» immunövervak-
ningen genom selektion av antigenne-
gativa genetiska tumörcellsvarianter.

Vaccination med protein eller peptid
isolerade från dessa måste för att vara
effektiva kombineras med olika typer
av adjuvans, men kliniska och djurex-
perimentella försök har gjorts även
utan. I en pilotstudie med MAGE-3-
peptid, som var en förstudie till kom-
mande försök där immuniseringen skall
kombineras med olika typer av adju-
vans, erhölls i tre av tolv patienter en
partiell regress av tumörsjukdomen [8].
Lovande resultat har rapporterats även
med patienter som vaccinerats intrader-
malt med andra melanomspecifika pep-
tider (Melan A/Mart-1, tyrosinas och gp
100) tillsammans med cytokinet GM-
CSF som adjuvans [15]. Men immuni-
sering med enbart peptider kan teore-
tiskt till och med medföra ett försämrat
antitumörsvar, och djurexperimentella
försök har visat att vaccination med en-
bart vissa tumörspecifika peptidepito-
per kan påskynda tumörväxten [16].
Detta sker troligen genom att man fram-
kallar tolerans hos T-celler genom sti-
mulering av T-cellsreceptorn i frånva-
ron av den rätta stimulerande miljön.
För att undvika detta och uppnå optimal
T-cellsaktivering pågår kliniska försök
med att kombinera tumörpeptider med
ett flertal olika typer av adjuvans (QS-
21, cytokinet GM-CSF, BCG m m).

Dendritiska celler är kroppens mest
effektiva antigenpresenterande celler
som uttrycker en hög koncentration av
samtliga de kostimulerande molekyler
och cytokiner som fordras för initiering
av ett optimalt T-cellssvar. Tidigare har
det varit mycket svårt att erhålla till-

räckligt stora mängder av denditriska
celler. Genom ett teknologiskt genom-
brott kan man nu lätt odla denditriska
celler in vitro i närvaron av cytokiner
(GM-CSF, IL-4) [17] vilket möjliggjort
att dessa kan renframställas i relativt
stora mängder. På detta sätt kan man in
vitro odla patientens denditriska celler,
tagna från patienten med leukoferes,
och sedan »ladda» dessa med tum-
örspecifika peptider eller transfektera
denditriska celler med hela tumörpro-
teiner. De peptidladdade cellerna kan
sedan injiceras tillbaka till cancerpati-
enten, en metod som använts i den ovan
beskrivna vaccinstudien med muterad
Ras-peptid [10].

DNA-vaccination. De senaste åren
har vaccin som baserats på injektion av
renframställt DNA givit förhoppningar
om en viktig ny vaccinationsprincip
mot infektionssjukdomar och kanske
även cancer [18].

Metoden baseras på det oväntade
fyndet att DNA som injicerats intra-
muskulärt eller »skjutits» in intrader-
malt med små DNA-täckta guldkulor
uttrycks i celler in vivo mycket mer ef-
fektivt än man hade kunnat förvänta sig
av försök baserade på in vitro-transfek-
tion. Metoden har fördelen av att DNA
är lätt att framställa storskaligt till hög
renhet.

Från ett immunologiskt perspektiv
är det en fördel att man genom DNA-
vaccination kan få ett långvarigt uttryck
av genen genom stabil integration eller
genom att den bibehålls i episomal form
under lång tid. Ett stort antal rapporter
har nu visat att denna metod effektivt
aktiverar T-celler såväl som B-celler,
men mekanismen för hur detta sker och
vilka de antigenpresenterande cellerna
är är fortfarande okänd. Ett spännande
alternativ för tumörimmunologer och
kliniker till att använda protein- eller
peptidbaserade vaccin är således att in-
jicera DNA som kodar för tumöranti-
gen.

Ett alternativ till aktiv immunisering
är att inokulera cancerpatienter med au-
tologa T-celler eller NK-celler som in
vitro aktiverats med cytokiner och/eller
specifika peptidantigen, en metod som
utarbetats framför allt genom pionjärin-
satser av Steven Rosenberg, NCI, Be-
thesda [19].

Genom att aktiveringen av lymfocy-
terna sker utanför kroppen kan man
undvika de immunhämmande mekanis-
mer som förekommer i patienter med
avancerad cancer. Denna »adoptiva»
immunterapi utprovades först med IL-
2-aktiverade NK-celler, s k LAK-celler
(lymfokinaktiverade dödarceller) på
patienter med melanom och njurcancer.
Biverkningarna var betydande och re-
sultat i form av partiell tumörregression
erhölls endast i en mindre andel av de
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behandlade patienterna (20–30 pro-
cent).

Senare studier har visat att man kan
uppnå samma resultat genom behand-
ling av patienter med enbart IL-2. För-
sök har gjorts att förbättra metoden ge-
nom att använda IL-2-expanderade
tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL)
som är naturligt anrikade med avseende
på tumörspecifika T-celler, men dessa
försök har ej givit resultat som varit av-
sevärt bättre än de erhållna med LAK-
celler eller enbart IL-2. I de första för-
söken som någonsin utförts med gene-
tiskt manipulerade humana celler be-
handlas cancerpatienter med TIL vilka
in vitro har transfekterats med genen för
tumör nekrosis faktor-α (TNF-α). Stra-
tegin bakom dessa försök är att de till
patienten injicerade TIL-cellerna för-
väntas finna vägen tillbaka till tumören
och lokalt utsöndra höga nivåer av tu-
mörtoxiskt TNF-α. 

Möjligheten att öka de inokulerade
T-cellernas effektivitet genom in vitro-
stimulering med tumörceller eller med
tumörspecifika peptider och antigen-
presenterande celler undersöks nu. Lo-
vande resultat har nyligen publicerats
på benmärgstransplanterade patienter
som löper risk att utveckla EBV-associ-
erad lymfoproliferativ sjukdom. Då
dessa patienter inokulerats med in vit-
ro-expanderade EBV-specifika T-celler
kunde patienternas cellulära immunför-
svar mot EBV normaliseras och en
långvarig förmåga att ge ett EBV-speci-
fikt svar hos deras T-celler erhållas
[20].

Liknande försök med adoptiv im-
munterapi med in vitro-stimulerade T-
celler mot humant melanom skall också
påbörjas på Radiumhemmet. 

Framsteg i kunskapen om de s k na-
turliga mördarcellerna, som aktiverades
i de ursprungliga försöken med IL-2,
kan leda till nya kombinationsterapier.
NK-cellerna kan nämligen genom sär-
skilda inhibitoriska receptorer styras att
selektivt döda tumörceller som tappat
MHC klass I-molekyler. Sådana varian-
ter uppkommer ofta i tumörer och utgör
givetvis en möjlighet att komma undan
specifika T-celler. En komplementär
arm som kväser dessa variantceller
skulle kunna effektivisera en immunte-
rapeutisk behandling.

Sammanfattning
En ny tumörimmunologisk era har

inletts där molekylär definition av T-
cellsepitoper, inflammatorisk miljö och
immunologiska regleringsmekanismer
bäddar för nya metoder att inducera och
monitorera cellförmedlade reaktioner
mot tumörer. Skall tre decenniers inten-
siv tumörimmunologisk forskning till
slut komma patienterna tillgodo på
2000-talets första år?
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