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❙❙ Våren 2000 rapporterade Marina Cavazzana-Calvo och
medarbetare, barnläkare och immunologer vid Hôpital Neck-
er – Enfants Malades i Paris, om tre barn med svår kombine-
rad immunbrist som framgångsrikt hade behandlats med gen-
terapi och synbarligen var botade [1]. Decenniers arbete hade
burit frukt och prestigen att komma först var enorm. Följaktli-
gen fick forskningen vid Hôpital Necker stor uppmärksamhet. 

En uppföljning av Science-artikeln har nu kommit i New
England Journal of Medicine. Nyligen publicerades resulta-
ten av behandlingen av de fem första fallen, ett projekt som
gruppen hade forskningsetiskt tillstånd att genomföra i en
första etapp; uppföljningstiden är nu 2,5 år [2]. Därefter har
ytterligare fyra barn genomgått transplantation med samma
goda resultat [Alain Fischer, pers medd, 2002]. I en ledare
kommenterar Fred Rosen, professor i pediatrik vid Harvard
School of Medicine och en nestor inom vården av och forsk-
ningen om primära immundefekter, den franska gruppens ge-
nombrott [3]. 

Forskningen väcker många frågor, bl a: Varför blev just
behandling av svår kombinerad immundefekt det första lyck-
ade exemplet på genterapi? Och är vägen nu öppen för att bota
andra sjukdomar med genterapi? 

Varierande genetik bakom svår kombinerad immundefekt
Primära immundefekter har alltid fångat forskarnas intresse i
högre grad än vad deras sällsynthet motiverar. Som professor
Robert Good påpekade redan på 1960-talet, långt innan de
första »knock-out«-mössen skapades, har detta sin förklaring
i att primära immundefekter är ett naturens experiment som
kan ge oss viktiga ledtrådar till hur det normala immunsyste-
met fungerar. De primära immundefekterna är naturliga »hu-
man knock-outs«, majoriteten är monogena sjukdomar och
flera har en X-bunden nedärvning. Successivt som olika
knock-out-möss har blivit tillgängliga för forskarna, och re-
sultaten av bortfall av olika immunfunktioner när en genpro-
dukt plockats bort har kunnat studeras experimentellt, har re-

sultaten kunnat konfirmeras i levande livet på barn med olika
primära immundefekter. 

Ett exempel är svår kombinerad immundefekt (SCID), en
grupp av sjukdomar med mycket olika genetisk bakgrund och
den vanligaste monogena primära immundefekten. Ett till två
barn föds varje år i Sverige med SCID; de flesta av dessa är
pojkar, på grund av att den vanligaste formen av SCID är X-
bunden. Vid X-bunden SCID saknas T-celler och NK-celler,
medan B-lymfocyter finns i normal eller ofta i ökad mängd.
Dessa pojkar har en mutation i en komponent (gammakedjan)
i receptorn för interleukin 2. Genen som kodar för denna gam-
makedja finns på X-kromosomens långa arm. Till en början
kunde man inte förstå hur detta förklarade pojkarnas immun-
defekt, då möss med knock-out av genen för interleukin 2 inte
fick SCID. Förklaringen ligger i att gammakedjan är gemen-
sam för receptorerna för interleukin 2, 4, 7, 9, 15 och 21. In-
terleukin 7 är nödvändigt för T-lymfocyternas utveckling, in-
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terleukin 15 för NK-cellernas. Men hur skall man förklara den
genetiska bakgrunden hos de flickor som hade SCID med
samma fenotyp, och som råkade ha en »Norrlandssjukdom«?
Med Norrlandssjukdom avses vanligen en autosomalt reces-
sivt ärftlig sjukdom med starkt ökad incidens i vissa delar av
norra Sverige till följd av den isolering befolkningen levt i un-
der många hundra år och de därigenom knutna blodsbanden.
Svaret var att interleukinets bindning till receptorn leder till
aktivering av en intracellulär enzymkedja som i slutänden ak-
tiverar specifika gener i cellkärnan. Ett intracellulärt nyckel-
protein är JAK-3, och det är genen för detta enzym som är mu-
terad vid autosomalt recessiv SCID med avsaknad av T- och
NK-celler men med normalt antal B-celler. 

SCID kan framgångsrikt behandlas med hematopoetisk
stamcellstransplantation (HSCT eller »benmärgstransplanta-
tion«), och om diagnosen ställs mycket tidigt botas nära 100
procent av pojkarna med X-bunden SCID. Tyvärr är genom-
snittsåldern vid diagnos av barn med SCID omkring 6 måna-
der, vilket innebär att chansen till bot, särskilt om en syskon-
givare saknas, är väsentligt mindre.

Utan stamcellstransplantation drabbas barnen av upprepa-
de infektioner och dör ofta före 1 års ålder. SCID är därför en
akutsjukdom, och blotta misstanken om att ett barn har SCID
skall leda till att barnet omedelbart remitteras för utredning
till ett centrum för primära immunbristsjukdomar. I Sverige
har samtliga barn med SCID de senaste 25 åren utretts och ge-
nomgått transplantation i Göteborg. Det absolut viktigaste la-
boratoriefyndet, en grav lymfopeni med ett absolut lymfocyt-
tal <2×109/l i perifert blod, förbises ofta på grund av att även
barnläkare saknar kunskap om att nedre normalvärdesgrän-
sen för lymfocyter hos spädbarn är betydligt högre än hos äld-
re barn och vuxna.   

Varför lyckades man just med X-bunden SCID?
De citerade artiklarna ger inte bakgrunden till varför den
franska gruppen valde just X-bunden SCID. Andra forskare

har tidigare utan framgång behandlat en annan form av SCID
orsakad av en biokemisk defekt, adenosindeaminasbrist
(ADA-SCID), så varför skulle man lyckas just med X-bunden
SCID? Som så ofta spelade slumpen, tillsammans med ett ly-
sande forskarintellekt, in. Alain Fischer behandlade ett barn
som uppenbarligen hade X-bunden SCID men som tycktes på
något sätt ha botat sig själv. Förklaringen befanns vara en ny
mutation i en T-cellsprekursor som korrigerade den första
mutationen i genen för gammakedjan. Detta naturens eget
genterapiexperiment visade att den »botade« T-cellen hade en
överlevnadsfördel framför de muterade cellerna. De friska
cellerna kunde expandera och helt ersätta de skadade celler-
na.

Man hade nu resultat som visade att även om genterapi av
ett barn med X-bunden SCID endast delvis lyckades, och en-
dast några få hematopoetiska stamceller hade inkorporerat
den »friska« genkopian (transducerats) i sitt genom, skulle
stamcellerna kunna utvecklas till T-celler normala i antal och
funktion. Att så är fallet har man nu visat mycket vackert. Fyra
av de fem pojkarna har normalt antal T-celler som fungerar
som de skall och där 100 procent av cellerna innehåller den
korrekta genen. 

På samma sätt kan man påvisa normala NK-celler som in
vitro uppvisar cytotoxisk aktivitet. De fyra barnen kunde av-
sluta sin immunglobulinprofylax, och vaccination ledde till
skyddande antikroppsbildning. 

Man spekulerar över att misslyckandet i det femte fallet
berodde på den massiva splenomegali pojken uppvisade på
grund av en spridd BCG-infektion, och att de transducerade
cellerna fångades i den stora mjälten och aldrig fick möjlig-
het att repopulera benmärg och tymus. Vid splenektomi några
månader efter genterapin kunde man också påvisa transduce-
rade celler i den bortopererade mjälten. 

Nu har ytterligare fyra barn genomgått genterapi för X-
bunden SCID i Paris, och resultaten har konfirmerats genom
att en pojke med samma form av SCID framgångsrikt har be-

Läkartidningen  ❙ Nr 28–29  ❙ 2002  ❙ Volym 99 3011

Virus naturliga förmåga att kunna ta sig in 
i celler via receptorer på cellytan kan utnyttjas
för genterapi. 

Virus känner igen och fäster till receptorer (a)
och kan på så sätt ta sig in i cellen (b). Väl inne i
cellen tömmer virus sitt innehåll (c). 
Virusgener passerar in i cellkärnan (d). 

Vissa virus har förmågan att bygga in sina ge-
ner i värdens DNA, vilket utnyttjas vid gentera-
pi, där förändrat virus får tjäna som vektor för
en genkopia som kan ersätta en skadad gen. 

Bilden är hämtad ur artikeln »Gene therapy« 
av Eric B Kmiec i American Scientists maj–juni-
nummer 1999 (volym 87, nr 3).
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handlats med genterapi vid Great Ormond Street Hospital for
Sick Children i London. 

Framtida genterapi av andra sjukdomar möjlig?
Än är vägen mycket lång – fem till tio år eller kanske till och
med längre – innan genterapi kan bli en behandling som ingår
i terapiarsenalen för vanliga sjukdomar som t ex cancer. Da-
gens protokoll för transduktion använder ofta onkoretrovira-
la vektorer för att inkorporera en normal kopia av en gen i pa-
tientens celler [4]. Denna metod är ineffektiv; endast några
procent av cellerna transduceras, och bara celler som är i del-
ning kan inkorporera genen. Per definition är våra stamceller
»odödliga« såtillvida som de har förmåga till självförnyelse
förutom att de kan ge upphov till mer mogna celler. De delar
sig mycket sällan, och när de delar sig, framför allt in vitro,
finns det risk för att de mognar ut till celler med förlorad för-
måga till självförnyelse. Risken finns således att de få trans-
ducerade cellerna så småningom differentierar ut och dör,
varvid sjukdomen återkommer. Den relativt långa uppfölj-
ningstid som Parisgruppen kan visa är därför en indikation på
att åtminstone en del mycket primitiva celler, kanske till och
med »äkta« stamceller, har transducerats.

Parisgruppens resultat visar att de transducerade cellerna
har en överlevnadsfördel framför celler med en muterad gen.
Detta innebär att forskarna fick hjälp av naturen att förbättra
resultatet av den genöverföring som de åstadkommit i labora-
toriet. Vid de flesta sjukdomar som kan tänkas vara kandida-
ter för genterapi kan man inte påräkna samma hjälpande ef-
fekt in vivo. Därför kan man förvänta att även nästa sjukdom
akuell för framgångsrik genterapi blir någon av de svåra im-
munbristsjukdomarna, eller en annan monogen sjukdom där
korrektion av mutationen leder till att en viss typ av celler får
en överlevnadsfördel. 

Italienska forskare har nyligen i en kort mötessammanfatt-
ning redovisat resultat från en studie där man behandlat barn
med ADA-SCID med genterapi [5]. Jämfört med de ovan re-
laterade studierna har man denna gång förbehandlat barnen
med en låg, icke-myeloablativ, dos cytostatika för att uppnå
högre benmärgsanslag av de manipulerade stamcellerna.
Uppföljningstiden är än så länge mycket kort, men resultaten
verkar vara lovande. Genterapin hämtar således kunskap och
erfarenhet från den utveckling som skett vad gäller hemato-
poetisk stamcellstransplantation, där användningen av redu-
cerad icke-myeloablativ konditionering har ökat de senaste
åren. Resultaten visar också på vikten av att utveckla metoder
för att uppnå bättre benmärgsanslag av stamceller som trans-
duceras i laboratoriet.

Nya virusvektorer måste utvecklas
Nya virusvektorer måste utvecklas för att effektivisera trans-
duktionen av stamceller. Förhoppningarna står idag till lenti-
virala vektorer, dvs vektorer som deriverats från HIV och be-
släktade virus [6, 7]. Fördelen är att dessa vektorer åtminsto-
ne delvis har förmågan att transducera vilande celler. Tanken
på att använda HIV-baserade vektorer väcker dock rädsla hos
en del. Även om många forskare inom området anser att de
HIV-baserade vektorerna idag är lika säkra som de onkoretro-
virala vektorer som hittills använts kliniskt måste även all-
mänheten och tillståndsgivande myndigheter vara lika över-
tygade om detta innan patientförsök kan påbörjas. 

När en gen förs in med en viral vektor i en cell inkorpore-
ras den slumpmässigt i genomet, inte på sin normala plats.
Det innebär att den normala regleringen av genen går förlo-
rad, vilket leder till dels att genen är ständigt aktiverad, dels
att det protein genen kodar för produceras hela tiden. Så länge
transduktionseffektiviteten är låg, eller så länge bara gener ut-
trycks som inte behöver regleras noga, är detta inget problem.

Om man däremot önskar uttrycka gener som kodar för protei-
ner som behöver styras noggrant (exempelvis hormoner) be-
höver nya typer av reglerbara vektorsystem utvecklas för att
undvika att överproduktion av genprodukten ger oönskade ef-
fekter.

Idag har vi kunskap, om än ofullständig, om hur vi skall
transducera hematopoetiska stamceller. Vi har mycket mind-
re kunskap om hur andra typer av stamceller skall transduce-
ras och odlas i laboratoriet. En bild av pågående intensiv tvär-
vetenskaplig forskning framträder, där bl a forskare inom ba-
sal stamcellsbiologi och gentransferteknologi samarbetar
med kliniker för att i bästa fall inom en tioårsperiod ge oss nya
verktyg för att behandla sjukdomar där vi idag endast har be-
gränsade terapimöjligheter.  

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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