
Behandla leukemi genom att aktivera patientens eget immunförsvar? 
 

Kronisk myeloid leukemi (KML) är en sjukdom som gör att vissa av våra immunceller börjar 
dela sig okontrollerat. Orsaken till den okontrollerade delningen är att en bit av den långa 
armen av kromosom 9 och 22 byter plats. Kromosom 22 med en bit av kromosom 9 kallas för 
philadelphiakromosomen och den bildar ett 
nytt protein, BCR-ABL se Figur 1. BCR-
ABL gör så att cellen delar sig 
okontrollerat. Tio procent av alla 
leukemipatienter har KML och 
medianåldern vid diagnos är 60 år i Sverige. 
Den vanligaste behandlingsmetoden är med 
ett läkemedel som hämmar BCR-ABL och 
hindrar cellerna från att dela sig 
okontrollerat. Tyvärr hjälper inte 
läkemedlet alla patienter och en del 
patienter som först blir bättre blir senare 
resistenta mot läkemedlet. För dessa 
patienter behövs nya behandlingsmetoder.  
 
En ny potentiell behandlingsmetod för KML 
är att föra in genen för CD40 ligand in i KML 
cellerna med hjälp av ett virus. CD40 ligand 
är en molekyl involverad i aktiveringen av flertalet av våra immunceller. Om vi kan föra in 
CD40 ligand i KML-celler kan vi hjälpa till att aktivera patientens immunförsvar. Tanken är 
då att patientens eget immunförsvar kan döda på cancercellerna. Viruset vi använder för att 
föra in CD40 ligand kan inte direkt infektera KML-cellerna då de saknar en molekyl på 
cellytan som viruset behöver för att ta sig in i cellen. Därför infekterade vi andra celler med 
viruset som bar på CD40 ligand. Dessa celler odlade vi sedan tillsammans med KML-
cellerna. Denna metod går ut på att CD40 ligand förs över mellan celler som odlas 
tillsammans. Vi lyckades dock bara föra över CD40 ligand i några av våra odlingar. 

Figur 1. Kromosom 9 och 22 före och efter 
kromosomförändingen.  

 
Eftersom överföringen av CD40 ligand från celler som odlats tillsammans med KML-celler 
bara fungerade ibland bestämde vi oss för att försöka producera en modifierad variant av 
viruset som skulle kunna föra in CD40 ligand i KML- cellerna genom att infektera dessa 
celler direkt. För att producera detta virus fördes arvsmassan för viruset in i speciella celler 
som är bra på att producera virus. Produktion av viruset är nu pågående i vårt laboratorium. 
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