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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Cancer kännetecknas av en abnorm och okontrollerad celldelning och spridning av kloner av 

transformerade celler till andra vävnader. Tillväxten av maligna tumörer bestäms i huvudsak 

av cellernas kapacitet att dela sig och invadera andra vävnader och därmed metastasera till 

andra platser i kroppen. Metastaserande melanom är en mycket aggressiv cancerform som 

uppkommer genom onormala förändringar av melanocyter. Normalt sätt är dessa cellers 

uppgift att producera melanin och finns bland annat i huden och vävnader som täcker våra 

inre organ. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdomar 

och malignt melanom är den sjätte vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Vårt 

immunförsvar finns till för att skydda oss ifrån infektion av främmande och skadliga 

mikroorganismer såsom till exempel svampar, bakterier och virus, men också från 

kroppsegna celler, som inte beter sig normalt.  

 

Vid uppkomst av cancer måste tumörcellerna ha genomgått ett antal förändringar varav en 

del gör att de kan undkomma vårt immunförsvar. Tumörcellerna kan till exempel reglera ner 

vissa molekyler från sin yta vilket gör dem mindre synliga för våra immunceller och/eller 

tillverka och utsöndra ämnen som leder till att en immunosuppressiv miljö skapas kring 

tumörerna. En del immunterapier mot cancer fokuserar på att försöka stimulera och stärka 

vårt immunförsvar och dirigera våra immunceller till att attackera tumörceller så specifikt 

som möjligt. Detta kan göras genom att t.ex. rikta antikroppar mot ett specifikt ytprotein på 

en viss typ av immunceller i syfte att stimulera ett immunsvar mot tumören. Dendritceller är 

en typ av immunceller som presenterar antigen (en bit av en mikroorganism eller en 

tumörcell) för andra immunceller som t.ex. T celler. Om dendritceller presenterar tumör-

antigen för T celler under immunstimulerande förhållanden kan dessa sedan utvecklas till 

effektor celler, som har kapacitet att söka upp och eliminera tumörceller, som presenterar det 

specifika antigenet på sin yta. I det här projektet utvärderas en kombinationsterapi bestående 

av lokalt administrerade immunstimulerande antikroppar tillsammans med systemisk 

administrering av tumör-specifika T celler. Terapin utvärderas i en mus modell och har syftet 

att öka det immunologiska anti-tumörsvaret mot etablerade melanom tumörer. 
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