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En kort historik över immunterapier

Konventionella cancerbehandlingar, såsom 
kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, är 
fortfarande förstahandsalternativ för de �esta 
cancerpatienter, och behandlingarna är ofta 
effektiva mot lokala tumörer. Immuntera-
pierna är dock ett växande område och de 
utgör ett nytt behandlingsalternativ som kan 
användas vid sidan om, i stället för eller efter 
traditionella behandlingar (1). Trots att det 
�nns fallbeskrivningar som går 4500 år tillba-
ka i tiden brukar immunbehandlingens rötter 
vanligen spåras till senare delen av 1800-ta-
let, när cancerpatienter �ck experimentella 
mikrobiologiska behandlingar. William Coley 
lade märke till fall där cancerpatienter hade 
botats efter en genomgången infektion, och 
han började sedan behandla patienter med 
en blandning av inaktiverade bakterier, så 
kallade "Coleys toxiner". Vi vet nu att det 
inte var så långsökt, eftersom en av de aktiva 
beståndsdelarna i blandningen verkar ha va-
rit cytokinen tumörnekrosfaktor (TNF)-alfa. 
Rekombinant TNF-alfa godkändes 1998 att 
användas kliniskt för regional behandling av 
sarkom och melanom med perfusion av en 
isolerad extremitet. 

På 1970-talet användes det mykobakterie-
baserade tuberkulosvaccinet bacillus Calmet-
te-Guérin med framgång för att behandla ytlig 
cancer i urinblåsan. Behandlingen anses nu 
vara god medicinsk praxis, och verkningsme-
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Immunterapier vid cancer omfattar olika metoder som alla har som mål att inducera immuno-
logiska reaktioner mot tumörer eller förhindra tumörinducerad immunsuppression. För närva-
rande verkar kontrollpunktshämmande antikroppar, såsom anti-PD-1 och anti-CTLA-4, vara det 
mest e�ektiva och lockande sättet att hindra immunsuppression. Dessa antikroppar hindrar ak-
tiveringen av vissa T-cellsreceptorer som i normala fall leder till inaktivering av T-celler. James P. 
Allison och Tasuku Honjo, som upptäckte dessa kontrollpunkter, �ck nobelpriset i medicin 2018. 
Tyvärr är kontrollpunktshämmarna i vissa fall till ingen nytta, eftersom patienten inte har 
funktionella antitumör-T-celler som kan skyddas från att hämmas. I dessa fall kan adoptiva 
T-cellsbehandlingar vara användbara. Nyligen har onkolytiska virus visats vara mycket e�ektiva, 
inte bara för att inducera immunologiska e�ekter utan också för att förstärka e�ekten av andra 
immunterapeutiska substanser. De prekliniska resultaten har varit ytterst imponerande.










