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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Det finns olika typer av demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste 

formen i Sverige. AD karakteriseras av att nervceller i hjärnan dör som leder till försämring av minne 

och kognitiva förmågor. Det är ungefär 100 000 personer i Sverige som lever med AD och det är 

vanligast hos äldre över 65 år. Eftersom genomsnittsåldern hos människor ökar i hela världen ökar även 

antalet människor som får sjukdomen. I nuläget finns det ingen behandling som botar AD utan endast 

läkemedel som dämpar symptomen. I ungefär två decennium har forskare studerat AD och utvecklat 

aktiv och passiv vaccinering med varierande resultat. Tanken är att passiv vaccinering ska minska 

Amyloid-beta (Aβ) plack som anses vara av stor betydelse för sjukdomsförloppet och stoppa 

fortsättningen av förloppet och förbättra de kognitiva förmågorna. Syfte: Syftet med detta 

examensarbete var att redogöra för rådande utvecklingsläge vid framtagandet av antikroppsbaserad 

terapi vid AD. Utifrån syftet ställdes tre frågeställningar upp. Frågeställning 1: Hur fungerar passiv 

vaccinering vid AD? Frågeställning 2: Hur tidigt behöver en behandling med passiv vaccinering sättas 

in vid AD och är det några personer som speciellt ska få behandling? Frågeställning 3: Vilken potential 

har passiv vaccinering vid AD och kommer behandlingen att bota AD? Metod: Detta examensarbete 

är en litteraturstudie baserad på 6 vetenskapliga artiklar. Resultat: Samtliga musstudier visade uppfylla 

sina syften. Alla tre antikropparna visade en effektiv penetration till hjärnan och effektiv reduktion av 

Aβ plack nivån. För Fas 1-studierna erhölls antikropparna vara säkra och väl tolererade hos människor 

upp till specifika doser. Antikropparnas förmåga att förbättra de kognitiva förmågorna hos människorna 

studerades via Mini-Mental State Examination (MMSE) där alla tre studierna presenterade ett MMSE 

värde före start av behandling men ingen Fas 1-studie presenterade MMSE värdet efter behandling, 

vilket betyder att antikropparnas förmåga att förbättra kognitiva förmågor inte har presenterats i dessa 

studier. Slutsats: Alla tre antikroppar studeras just nu i Fas 3-studier och förväntas att avslutas 2022-

2023. Det är fortfarande oklart om passiv vaccinering kommer att fungera för att bota AD. Studierna 

visar en reduktion av Aβ plack, dock är det viktigt att poängtera att studiegrupperna är små och 

studierna är sponsrade av läkemedelsföretagen. Läkemedelskandidaterna kan förhoppningsvis 

tillsammans med stamcellsterapi och anti-aggregerande Aβ-molekyler ha goda potentialer för att hejda 

och till och med bota uppkomsten av AD.  

 

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, passiv vaccinering, BAN2401, aducanumab, gantenerumab.  
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Summary  

 

 

Background: There is different types of dementia and Alzheimer´s disease is the most 

common form in Sweden. AD is characterized by neuron loss in the brain which causes 

a decline in memory and cognitive abilities. There is approximately 100 000 people in 

Sweden living with AD and it´s most common in people over 65 year. Because of the 

increase in the average age of humans over the world, the number of people getting AD 

also increase. Today there is no cure for AD but only medicines that suppress the 

symptoms. For about two decades scientist have studied Alzheimer´s disease and 

developed active and passive vaccination strategies with variable results. The idea is that 

passive vaccination should decrease Aβ burden (i.e. plaque deposition in the brain and 

soluble protofibrils) which is considered of great importance for the course of the disease, 

and stop the continuation of the disease course and improve the cognitive abilities.  

 

 

Objective: The aim of this study was to investigate the current state of development in 

the production of antibody-based therapy in Alzheimer´s disease. Three questions based 

on the objective of the study were set. Question 1: How does passive vaccination work 

on AD? Question 2: How early does a treatment with passive vaccination need to be put 

in AD and are there any risk groups who should specifically receive treatment? Question 

3: What is the potential of passive vaccination on AD and will the treatment alone cure 

AD? 

 

 

Methods: This work is a literature study based on 6 scientific articles.  

 

 

Results: All mouse studies proved to meet their objectives. All three antibodies 

(BAN2401, aducanumab and gantenerumab) showed an effective penetration into the 

brain and an effective reduction of  Aβ plaque levels. For Phase 1 studies, the antibodies 

were observed to be safe and well tolerated in humans up to specific doses. The ability of 

the antibodies to improve the cognitive abilities in humans studied through Mini-Mental 

State Examination (MMSE) where all three studies presented a MMSE value before the 

treatment began but no Phase 1 study presented the MMSE value after treatment, which 

means that the ability of the antibodies to improve cognitive abilities has not been 

disclosed in the studies.  

 

 

Conclusion: All three antibodies are currently in Phase 3-studies which are expected to 

end by 2022-2023. It is still unclear if passive vaccination will work to cure AD. Up until 

Phase 2, the studies show a reduction of Aβ plaques but here the study groups where 

relatively small. In addition, the selected studies were sponsored by pharmaceutical 

companies, which can influence the interpretation of the potential of the drugs. The drug 

candidates can hopefully together with stem cell therapy and anti-aggregated Aβ-

molecules have good potentials to stop and even cure the onset of Alzheimer´s disease.  

 

 

Key words: Alzheimer´s disease, passive vaccination, BAN2401, aducanumab, 

gantenerumab.  
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Förkortningar  

 

AD Alzheimers sjukdom 

Aβ Amyloid-beta 

ARIA Amyloid Related Imaging Abnormalities (Amyloid-relaterade 

avbildnings avvikelser)  

ARIA-E Ödem/svullnad 

ARIA-H Mikroblödning/hemosiderosis 

ApoE Apolipoprotein E   

APP Amyloid prekursorprotein   

CSF Cerebrospinalvätska  

CT Datortomografi  

EEG Elektroencefalografi  

EKG Elektrokardiogram  

FAD Familjär Alzheimers sjukdom  

FLAIR Fluid-Attenuated Inversion Recovery  

IC50 Halva maximala hämmande koncentrationen   

i.p. Intraperitoneal  
i.v. Intravenös  

LCMS Liquid Chromatography and Mass Spectrometry  

LPECL Liquid Phase Electrochemiluminescence  
MMSE Mini-Mental State Examination   

MRI Magnetisk resonanstomografi   

PET Positron Emission Tomographic  

PiB Pittsburgh Compound B  

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography  

SPR Surface Plasmon Resonance  

SUVR Standard Uptake Value Ratio  

TEAEs Treatment Emergent Adverse Events (Behandling som 

framkallade biverkningar)  
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Introduktion 
 

 

 

Alzheimers sjukdom 

 

 

Det finns flera olika typer av demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom (AD) är den 

vanligaste och utgör 60 till 70 procent av alla fall (1). AD karakteriseras av att nervceller 

i hjärnan dör, vilket orsakar en försämring av minne och kognitiva förmågor (2). I Sverige 

är det ungefär 100 000 personer som lever med AD. AD och andra demens sjukdomar är 

vanliga i högre ålder, vanligast är efter 65 års ålder (3). AD kan även uppträda i tidigare 

ålder (mellan 35 och 65 år), och omkring 10 000 av de 100 000 i Sverige som har AD är 

under 65 år. Det är en kronisk och invalidiserande sjukdom och för att klassas som dement 

krävs det en minnesstörning samt minst en kognitiv störning, som exempelvis svårigheter 

med språket eller vardagliga sysslor (1). Sjukdomen kommer vanligen successivt vilket 

gör att det är svårt att kartlägga när problemen började. Detta tyder på att en tidig 

insättning av behandlingen krävs för att motverka nervcellsförlusten vilka ger upphov till 

symptomen (3).  

 

Eftersom genomsnittsåldern hos människor ökar i hela världen, ökar även antalet 

människor som får sjukdomen. Detta ger ökade ekonomiska och sociala belastningar på 

samhället (4). Då sjukdomen kan leda till försämringar av språk, igenkänning och 

orientering får de flesta problem i vardagen och kan inte ta hand om sig själva. 

Personlighetsförändringar och psykiska symtom är inte heller ovanligt att se. Sjukdomen 

försämrar ofta livskvalitén hos individen, dock drabbas även individens anhöriga av detta 

(2).  

 

 

Symptom vid Alzheimers sjukdom 

 

 

AD kommer smygande och det kan vara svårt att säga när sjukdomen började. Sjukdomen 

brukar delas in i tre stadier, mild demens, medelsvår demens och svår demens (5). 

Eftersom sjukdomen är olika för alla som drabbas, ser även de olika stadierna olika ut 

mellan personer (6). Exempelvis så är det vanligare att minnesstörningar visas tidigare 

hos de yngre som drabbas av sjukdomen. Detta då de har högre krav på minneskapacitet 

(5). 

 

I det tidiga stadiet så är det vanligt att personen fortfarande kan göra alla vardagssysslor 

själv, så som att köra bil och att jobba. De vanligaste tecknen som först kommer är att 

personen får minnesluckor och har svårt att komma ihåg var saker är (6). Dessa 

minnesluckor kan vara mera uppenbara för de närstående än för den drabbade, det kan 

handla om att individen upprepar frågor. Det kan också vara visa kognitiva symtom som 

upptäcks, så som att individen har svårt att hitta ord och undviker situationer där de har 

problem (5).  

 

Mellan-stadiet, medelsvår demens, är normalt det längsta av de tre stadium och personen 

kan vara kvar i detta stadium i flera år (6). I detta stadium är symptomen mera uttalande 

och det är vanligt att personen behöver vård och hjälp med vardagliga sysslor. Personen 
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får problem med ord och kan lättare bli frustrerad och arg, detta då skadorna på 

nervcellerna i hjärnan gör att det blir svårt att uttrycka sig och utföra enkla uppgifter (6). 

Även individens insikt om sjukdomen kan minska successivt, vilket ställer krav på de 

närstående (5).  

 

I det svåra stadiet av sjukdomen så förlorar vanligen individen all förmåga att kunna 

kontrollera kroppen och att utföra en konversation med en annan person. Deras minne 

och kognitiva förmåga försämras ännu mera och de behöver hjälp med vardagen (6). 

Samtliga symptom försämras och individen har svårt att känna igen närstående och har 

svårt att komma ihåg vad de heter. Denna svåra fasen kan vara olika lång tid, vanligen ett 

till fyra år och i slutstadiet är den sjuke individen säng- eller rullstolsbunden. Individen 

får allt svårare att äta och har svårt att tillgodogöra födan som den får i sig (5).  

 

AD drabbar även den sjuka individens anhöriga. Det kan vara väldigt svårt även för 

anhöriga att få beskedet AD, och även för de kan sjukdomen ändra deras vardag. Fall det 

går är det många anhöriga som tar hand om den sjuka så länge som det går. Det är inte 

alltid lätt att ta hand om den sjuka hemma, det är en stor förändring och det tar tid att växa 

in i rollen som anhörigvårdare. I den milda till måttliga demensen upplever många 

anhöriga att detta stadium är svårast att ta hand om den sjuka individen (7). Det kan i 

detta stadium vara svårt att inse att den närstående är sjuk då symptomen kanske mer ses 

till vanligt åldrande. Den sjuka kan också i detta stadie bli lätt arg och frustrerad som gör 

att det är höga påfrestningar på den anhöriga (7). En del anhöriga känner också 

skuldkänslor då de känner sig otillräckliga. En del isolera sig och känna ensamhet då det 

kan vara svårt att prata om sjukdomen med andra (8). Därför upplever flera anhöriga att 

det blir lättare när det blir svårare då påfrestningen minskar och de har haft tid att 

acceptera och anpassa sig. Det är även vanligt att den anhöriga får mera hjälp och stöd 

längre fram i sjukdomsförloppet, eller att den sjuke flyttar in på hem (8).  

 

 

Patofysiologi vid Alzheimers sjukdom 

 

 

AD är vanligen en sporadisk sjukdom men det har samtidigt identifierats en gen som leder 

till en högre risk för att få sjukdomen, Apolipoprotein E (ApoE). Det finns dock de 

personer som inte har denna gen och som har AD och även de som har genen och som 

inte får sjukdomen (9). Den sporadiska sjukdomen brukar ibland delas in i två subgrupper 

vilka beror på insjuknande ålder. Vid insjuknande senast vid 65 års ålder kallas 

sjukdomen presenil AD och insjuknande efter 65 års ålder kallas det senil demens av 

alzheimertyp. Mängden senila plack och neurofibriller är vanligen större vid presenil och 

hjärnatrofin är vanligen mera uttalad (9). 

 

ApoE har tre olika alleler, ε2, ε3 och ε4, och dessa kodar för tre motsvarande isoformer 

(proteinvariationer). Isoformerna kallas ApoE2, ApoE3 och ApoE4, där ApoE4-allelen 

är en riskfaktor för AD. Det är en bas i gensekvensen och isoformerna på en aminosyra i 

proteinsekvensen som skiljer sig mellan allelerna.   

 

Eftersom det är svårt att sätta en åldersgräns vid 65 år har en annan indelningsgrund 

föreslagits. Där tas även den kliniska symtomatologi och övriga fynd upp. Indelningen är 

alzheimer typ I och typ II. Typ I är den klassiska symtomatologin och det är vanligen 

tidig debut av sjukdomen. Typ II motsvarar den senila demensen där det är mer generell 

symtomatologi i kombination med atrofi i hjärnans vita substans (9).   
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Det har även påvisats familjära former av AD (FAD) vilka är sällsynta varianter där 

ungefär 1–2% av alla med AD har FAD. Vid denna ses en autosomalt dominant ärftlighet 

och sjukdomen är orsakad av mutationer i generna som kodar för amyloid 

prekursorproteinet (APP), samt  presenilinproteinerna, PSEN-1 och PSEN-2 (9).  

Det finns också en del andra riskfaktorer för sjukdomen, så som kön, där det är vanligare 

att män får sjukdomen före 75 års ålder medan det ändras till kvinnor efter 85 års ålder. 

Även vaskulära faktorer (t.ex. hypertoni, diabetes mellitus, fetma och övervikt och 

ateroskleros) kan spela in där studier visar att blodtrycket är förhöjt 10–25 år innan AD 

utvecklas. Även stress och fysisk aktivitet hör ihop med AD och även skalltrauma, där 

vissa studier visar samband mellan skalltrauma och demens och andra inte, vilket kan 

bero på att det i vissa fall är svårt att definiera traumat. Även vissa läkemedel har visat 

sig ha betydelse för utveckling av AD (9).  

 

 
Neuropatologiska kännetecken vid Alzheimers sjukdom 

 

 

Vid AD ses vanligen hjärnatrofi, vilket betyder att hjärnan förtvinar parallellt med 

påvisandet av vida fåror i cortex och vidgade hjärnventriklar. Vanliga mikroskopiska 

förändringar är också plack och neurofibriller (tangles) (9). Hjärnans volym och vikt 

minskar på grund av atrofi, vilket betyder att en person med AD har en vikt på sin hjärna 

som ungefär är mellan 100–200 gram lättare än en frisk hjärna. Atrofin ses i mediala 

temporalloben och i parahippocampusområdet. Även parietalloberna är involverade och 

i frontotemporalt ses också atrofi. Detta är en effekt av förlust av neuroner (nervcellsdöd) 

och därmed tydlig synapsförlust och försämrade kortikokortikala kopplingar i 

hjärnbarken (7). Plack och neurofibriller kallas i samlat namn för proteininlagringar och 

de är tillsammans med hjärnatrofin grunden för en sjukdomsdiagnos (7).  

 

Placken består främst av aggregerat amyloid-beta (Aβ) peptidfragment vilket klyvs ut 

från APP, och det är framförallt den 42 aminosyror långa varianten som ingår här. Även 

andra former av Aβ fälls ut, exempel Aβ1-40 och Aβ1-38 (9). Det finns olika typer av 

plack där den neuritiska placken är den som vanligen klassas som den ’’klassiska’’ 

formen. I denna form är en central Aβ-kärna omgiven av skadade neuriter och reaktiva 

astrocyter och mikroglia. Det första stadiet av plack är det diffusa och det består av 

utfällningar av löst aggregerat Aβ och utan att omges av skadade neuriter eller reaktiva 

astrocyter och mikroglia. Det sista stadiet är sedan plack som endast består av en kärna 

av aggregerat Aβ (9).   

 

Neurofibrillära tangles av sjukligt förändrat tau-protein är onormala vävnadsstrukturer i 

olika delar av hjärnan. Normalt så är tau det som stabiliserar nervcellen och dess 

föreningar. Hos patienter med AD har proteinet i hjärnan blivit hyperfosforylerat vilket 

leder till en försämrad funktion och ökad aggregationsförmåga. Medan i en normal 

hjärnan är det ett antal fosfatgrupper kopplade till tau. Denna kunskap visar att antalet 

neurofibrillära tangles i hjärnan är korrelerat till sjukdomens svårighetsgrad (7). Både 

plack och neurofibrillära tangles har en ökad förekomst i cortex och hippocampus vid 

stigande ålder. Vid över 90 år syns plack och neurofibrillära tangles i hjärnan hos alla 

människor (9).  

 

Vaskulär demens är det näst vanligaste typen av demenstillstånd i Sverige. Vaskulär 

demens är orsakad av förändringar i hjärnans blodkärl. Dessa förändringar kan utgöras av 

arterioskleros i hjärnans kärl, eller inflammationer i kärlen. Vaskulär demens räknas att 
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stå för ungefär 25-30% av alla demenssjukdomar, dock är frekvensen av denna demens 

inte helt känd (7). I de fall där både alzheimerförändring och vaskulär demens syns är det 

svårt att se vilket av de som dominerar. I de fallen benämns det som AD med 

cerebrovaskulär skada (9).  

 

 
Amyloid prekursorprotein - APP 

 

 

Aβ är en del av ett större moderprotein, vilket är amyloid prekursorprotein (APP). APP 

bildas i alla kroppens kärnförande celler och även i trombocyter. Det är membranbundet 

och har en lång extracellulär del och en kortare intracellulär del och APP-genen finns på 

kromosom 21. Vid delning av APP klyvs det till olika enzymer som kallas sekretaser och 

detta genom olika vägar. Vid en amyloidogen APP-metabolism så klyvs först APP av ett 

enzym som kallas β-sekretas. Vid denna metabolisering utsöndras den extracellulära 

delen av APP (β-sAPP). Efter denna klyvning så kommer γ-sekretas att klyva APP och 

då bildas fritt β-amyloid. γ-sekretas består av ett enzymkomplex och presenilin är det 

aktiva enzymet. Medan proteinerna nicastrin, PEN-1 och APH-2 reglerar klyvningen (9). 

Lösligt Aβ och aggregerar till olösliga amyloidfibriller och senila plack vid AD i vissa 

delar av hjärnan. Varför dessa aggregerar är fortfarande oklart (9).   

 

Den första mutationen av APP-genen upptäcktes i början av 1990-talet. Svenska forskare 

upptäckte bland annat en svensk släkt som insjuknade redan i 50–60 årsåldern och hade 

en APP-mutation. Denna mutation benämns den ’’svenska’’ mutationen. Denna mutation 

upptäcktes leda till förhöjda Aβ-nivåer (7). Den svenska mutationen är en dubbelmutation 

som motsvarar aminosyrorna 670/671 på APP770 och den är belägen precis framför β-

sekretas vilket betyder att den är belägen precis innan den N-terminala delen av Aβ (9).  

Då den svenska mutationen är precis framför β-sekretas resulterar det i att både Aβ42 och 

Aβ40 höjs i plasman och fibroblasterna för de som bär på denna mutation. Aβ proteinerna 

bildar amyloida fibriller som ackumulerar till senila plack i hjärnor hos de med AD. 

Denna process är en komplex flerstegs reaktion och den går genom en kärnbildnings- och 

förlängningsfas (10).  

 

En mutation vid kodon 693 är benämnd den arktiska mutationen. Mutationen vid vilken 

glutaminsyra är substituerad för glycin har visat sig ha kliniska egenskaper på mycket 

tidig insjuknande av AD. Denna mutation har fått namnet den arktiska mutationen då den 

upptäcktes i en familj som var från norra Sverige. Vid test på plasman upptäcktes här att 

både Aβ42 och Aβ40 nivåerna var låga för de som hade mutationen i jämförelse med friska 

familjemedlemmar. Även in vitro studier har visat att Aβ peptider med den arktiska 

mutationen har en högre benägenhet att bilda protofibriller (10).   

 

 
Amyloidkaskadhypotesen 

 

 

Amyloidkaskadhypotesen handlade innan om olösliga Aβ fibriller och plack, medan den 

under senare år har förändrats och numera ligger fokus på lösliga förstadier till fibriller, 

oligomerer eller protofibriller då dessa har visat sig utgöra de toxiska formerna (7). 

Mutationerna som orsakar FAD är det som utvecklade amyloidhypotesen. Mutationerna 

i FAD finns antingen på APP-genen eller PSEN1- och PSEN2-generna. Enligt studier har 

det visats att om APP-mutationen ligger nära sekretasernas klyvningsställe erhålls en 
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ökad bildning av Aβ och framförallt Aβ42. Medan en del av de APP-mutationer som ligger 

i mittendelen leder till ökad aggregationstendens av peptiden. Mutationerna på PSEN1- 

och PSEN2-generna visar också en ökad produktion av Aβ (9).  

 

De lösliga oligomererna och protofibrillerna som är neurotoxiska har i nyare studier också 

visat att de kan påverka så kallad långtidspotentiering i nervcellernas synapser. 

Utfällningen av större aggregat i plack kan då vara hjärnans sätt att få bort de toxiska 

oligomererna (9). 

 

Bildningen av olika former av Aβ-aggregat och utfällningen leder till olika reaktiva 

processer enligt hypotesen. De reaktiva processerna är exempelvis inflammation och 

oxidativ stress. Även obalans mellan de kinaser och fosfataser som reglerar 

fosforyleringen av tau har rapporterats, vilket leder till degeneration av nervcellernas 

synapser och axoner och bildning av neurofibrillära tangles (9).   

 

Det som har gjort att vissa tvivlar på amyloidkaskadhypotesen är att det inte finns några 

terapeutiska mål av Aβ som har varit framgångsrika vilket har lett till tvivel och att flera 

försöker studera andra terapeutiska mål. Det kan också vara så att det inte är någon 

framgång på grund av dålig affinitet av antikropparna eller att antikropparna har kopplat 

till fel mål, det kan också vara att fel patientpopulation har studerats (11).  

 

 
Neuroinflammation vid Alzheimers sjukdom 

 

 

Flera upptäckter för utveckling av AD har att göra med Aβ plack, tau avlagring, 

metabolism och atrofi och olika biomarkörer i kliniska prövningar har införts som slut 

test för utveckling av terapeutiska mål. Det har även upptäckts att glia aktivering och 

neuroinflammation uppstår tidigt i sjukdomsförloppet, detta ger även en annan möjlighet 

till lovande terapeutiskt mål. Astrocytaktivering har visat en association med frisättning 

av reaktiva syreradikaler. Detta leder potentiellt till överdriven oxidativ skada, 

neuroinflammatoriska förändringar, mera Aβ plack och andra patologiska förändringar 

som kan erhållas vid AD (12).  

 

 

 

Utredning och diagnos vid Alzheimers sjukdom  

 

 

Det är viktigt att ställa diagnos till en demenssjuk så fort som möjligt för att den ska kunna 

få den behandling som krävs. Vid AD söker man efter typiska symptom och 

undersökningsfynd för att kunna ställa diagnos. Det handlar om minnesstörningar och 

tecken på afasi (språkrubbning) eller apraxi (svårigheter i vardagliga uppgifter). Även 

successiva försämringar eller tecken på förtvining i hjärnan och även påverkan på Aβ 

plack i hjärnan. En del personer blir även aggressiva, stresskänsliga eller har nattlig oro 

som även är symptom på AD (13).  

 

Vanligen går en läkare först igenom personens medicinska historia ifall det är så att 

personen sedan tidigare har andra sjukdomar eller andra läkemedel. Dessutom belyses 

ifall någon annan i familjen tidigare har haft AD eller annan demens. Familjemedlemmar 

märker ofta av sjukdomen innan personen själv gör det, vilket gör att de får en stor 
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betydelse vid ställande av diagnos på grund av sina erfarenheter av den sjukes beteende. 

Det går sedan vidare till diagnostiska tester och psykiska tester. Dessa är viktiga för att 

upptäcka om det finns medicinska problem eller hälsoproblem som kan ha lett till demens. 

Det kan vara infektion, diabetes, njurproblem eller leverproblem. Mentala tester på 

personen görs vidare för att utvärdera minne och problemlösning. De vanligaste testerna 

är Mini-Mental State Examination (MMSE) och Mini-Cog test. MMSE är ett test där 

läkaren frågar patienten flera frågor för att ta reda på vardagliga mentala förmågor och 

ger olika poäng beroende på svar. Maximalt är det 30 poäng. Poäng mellan 20 och 24 

föreslår mild demens, 13 och 20 föreslår måttlig demens och mindre än 12 poäng föreslår 

svår demens. En person med AD räknar att minska med två till fyra poäng varje år. Mini-

Cog testet går ut på att personen ska utföra två uppgifter. Det första är test på minnet där 

personen får tre vanliga objekt att komma ihåg och ska efter någon minut upprepa dessa. 

Det andra är att personen ska rita en klocka och sätta ut alla 12 nummer på rätt plats under 

en specifik tid som bestäms av utvärderaren (14).  

 

I vissa fall där diagnosen är oklar kan ytterligare undersökningar behöva utföras. Härvid 

mäts så kallade biomarkörer i cerebrospinalvätskan (CSF), vilka analyserar tau, 

fosforylerat tau och Aβ. Därtill används avbildningstekniker av hjärnan såsom, magnetisk 

resonanstomografi (MRI), Positron Emission Tomographic (PET), Single Photon 

Emission Computed Tomography (SPECT), elektroencefalografi (EEG) och 

datortomografi (CT) (15). Detta för att dels utesluta andra sjukdomar som kan ge liknande 

symptom som AD och dels för att titta på drabbade hjärnregioner som kan kopplas till 

demens (14).   

 

 

 

Behandling vid Alzheimers sjukdom  

 

 

I nuläget finns det ingen behandling som botar AD utan endast läkemedel som dämpar 

symptomen (7). De behandlingsstrategier som dämpar symptomen är 

kolinesterashämmare och memantin. En kraftig minskning av acetylkolin erhålls vid AD 

och denna minskning leder till negativa effekter på kognitiva funktioner. Genom att 

hämma nedbrytningen ökar halten acetylkolin, vilket kan ha positiv påverkan på 

kognitionen (15). 

 

Kolinesterashämmare används vid mild eller måttlig AD och det finns tre olika hämmare 

– donepezil, galantamin och rivastigmin. De är alla olika och har delvis olika effekter. 

Dock är det ingen säker skillnad mellan läkemedlen. De har dock inte visat någon säker 

effekt på sjukdomsförloppet vilket leder till att sjukdomsprocessen fortsätter. 

Kolinesterashämmare, speciellt rivastigmin, behöver vid insättning och under 

upptitreringsfasen ha kontakt med läkare/sjuksköterska då behandlingen kan ha en del 

biverkningar (15).  

 

Memantin används vid måttlig eller svår AD och den stabiliserar glutamataktiviteten i 

NMDA-receptorn och förbättrar de kognitiva funktionerna. Det kan ges som monoterapi 

och även som tillägg till kolinesterashämmare (15).  
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Framtida behandlingar vid Alzheimers sjukdom 

 

 

Aktiv och passiv vaccinering för AD är något som forskare i ungefär två decennium 

tillbaka har studerat för att kunna behandla AD. Specifikt utvecklas antikroppssvar direkt 

hos människor via så kallad aktiv vaccinering av Aβ eller som passiv vaccinering där 

antikropparna genereras utanför kroppen. Via passiv och aktiv vaccinering transportera 

antikropparna till det centrala nervsystemet där de via sin specificitet för Aβ, därefter kan 

de elimineras genom Fc-receptormediated clearance av mikroglia-celler (16). Fc-

receptorer finns på antikroppar och har en roll vid antigenigenkänning som kan vara 

belägna hos glia-celler. Receptorerna kan binda till antikroppar som fäster på infekterade 

celler för att kunna skydda och stimulera fagocytos (17). Dock har problem uppstått då 

få antikroppar har tagit sig över blod-hjärnbarriären. Då antikropparna också behöver 

passera andra barriärer för att nå intracellulärt är det en liten del av antikropparna som har 

effekt, vilket också kan ge problem i doseringen (16). Detta leder till problem då 

antikropparna har en utvecklats för sin specificitet i hjärnan och fall det är en mindre del 

av antikropparna som transporteras över blod-hjärnbarriären leder det till mindre effekt 

av antikropparna. I en del fall har dosen för antikropparna ökats, det som då kan uppstå 

är en överdosering och även biverkningar som är relaterade till monoklonal antikropps 

behandling.  

 

Den vanligaste antikroppen som används för utveckling som terapi vid AD är 

immunoglobulin klass G, IgG. Just IgG typ antikropp används då den har en god förmåga 

att binda till bestämda strukturer på olika cellytor. IgG har även en lång livstid och 

dominerar i ’’det immunologiska minnet’’ och har i normala fall en hög koncentration i 

serum. IgG finns i fyra olika subklasser: IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4. IgG består av en 

tung kedja och två lätta, där de lätta är där antigen binder, den har även disulfidbindning 

och kolhydrat i sin struktur (18). IgG1 och IgG3 är de subklasser som har en starkare 

bindning till Fc-receptorn och används därför vid immunoterapi vilket kan vid 

immunoterapi leda till en bättre Aβ clearance mekanism (19).  

 

 
Aktiv vaccinering vid Alzheimers sjukdom 

 

 

Aktiv vaccinering innebär att vaccinet innehåller antigen eller andra stimuli avsedda för 

att inducera ett immunsvar vilket leder till generering av antikroppar hos mottagaren (20). 

Antigen till aktivt vaccin framställs genom att odla fram stora mängder av 

mikroorganismer så som bakterier eller virus. Då det finns en stor mängd bakterier så kan 

de skördas och separeras från odlingsmediet genom olika metoder, så som centrifugering 

eller filtrering. Organismerna försvagas därefter och i flera fall genom tillsättning av 

formaldehyd och kallas därefter för antigen vilket kan användas i aktivt vaccin. I de fall 

då antigenet som framställts inte är tillräckligt effektiv kan det kopplas till bärarprotein 

som ökar immunsvaret (21). Aktiv vaccinering har strategin att direkt hantera toxicitet 

och clearance av Aβ (20).  
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AN-1792 

 

 

AN-1792 var den första aktiva immunoterapistrategin för AD. Det var Janssen och Pfizer 

som i partnerskap utvecklade och studerade denna antikropp. AN-1792 bestod av 

syntetiskt full längd Aβ peptid med QS-21 adjuvans och skulle avlägsna hjärnamyloid 

(22).   

 

En Fas 2a-studie på AN-1792 som hade 372 patienter inskrivna med mild till måttlig AD 

var avstängd då fyra patienter utvecklade inflammation i hjärnan som senare visade sig 

vara aseptisk meningoencefalit. År 2002 avslutades helt utvecklingen av AN-1792 då 

totalt sex procent av patienterna hade visats sig erhålla aseptisk meningoencefalit. 

Uppföljningsbedömning av behandlade patienter fortsatte. Vid obduktion av patienter 

som hade fått AN-1792 i Fas 1 eller 2 visade det sig att vaccinet hade minskat placken i 

hjärnan markant dock hade inte de neurofibrillära tangles minskat. Obduktionen visade 

också T-cells infiltration och inflammation runt lepto meningeala blodkärl. En minoritet 

av patienterna visade ett signifikant antikroppssvar vid behandling med AN-1792, och 

huvudsakligen var det antikroppar som var riktade mot N-terminala delen av Aβ. Även 

om Aβ i hjärnan minskade i Fas 1-studien rapporterades åtta av de dö från slutstadiet av 

AD (22).  

 

I Fas 2b-studien följdes 159 patienterna under 4,6 år och rapporter visade funktionell 

nytta. CSF analyser visade en trend hos patienterna mot minskning av CSF-fosfat-tau 

koncentrationer och MRI visade övergående ökning av hjärnatrofi efter behandling vid 

jämförelse mot baslinje (22).  

 

 
CAD106  

 

 

CAD106 är en aktiv immunoterapi som utvecklas av Novartis Pharmaceuticals 

Corporation. CAD106 är utvecklad för att framkalla ett starkt antikroppsvar och inte 

aktivera inflammatoriska T-celler. CAD106 är en kombination av kopior av Aβ1-6 peptid 

som kommer från den N-terminala B-cells epitopen av Aβ och vidare kopplad till en QB 

partikel som liknar virus (23).  

 

I en Fas 1-studie studerades 58 patienter med mild till måttlig AD i Sverige med start 

2008 och ett år framåt. Denna studie erhöll en dosberoende inducering av Aβ IgG 

mängden som redan uppfyllde bestämda responderkriterier för ett immunsvar. Vidare har 

även CAD106 studerats i fem multicenter Fas 2-studier i USA och Europa. Två Fas 2-

studier visade långvarig antikroppsmängd hos respondenterna. En Fas 2-studie har 

rapporterat delvisa resultat vilka indikerar antikroppsmognad (23). 

 

År 2015 startade en Fas 2/3-studie med CAD106 som beräknas att pågå till 2023 med en 

behandlingsperiod på fem år i ett partnerskap mellan Novartis och Banner Alzheimers 

Research Institute. Denna studie beräknar att skriva in 1340 homozygota ApoE4 bärare 

som är mellan 60 och 75 år och har normala kognitiva funktioner (23).  
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Passiv vaccinering vid Alzheimers sjukdom 

 

 

Passiv vaccinering innebär att antikroppar kommer från en annan källa än den egna 

personens immunsystem. Det kan vara humaniserade monoklonala antikroppar från möss 

eller humana polyklonala antikroppar som kommer från donatorer. Passiv vaccinering är 

som aktiv vaccinering avsedd att direkt hantera toxicitet och clearance av Aβ (20).  

 

Har passiv vaccinering också en möjlighet att hindra den kognitiva nedgången eller 

kommer vaccineringen enbart att leda till reduktion av plack och ingen påverkan på 

kognition? För detta så är det intressant att visa vilka pågående passiva vaccineringar som 

sker till AD, vilket detta arbete syftar på där tre antikroppar studeras för att se hur långt 

fram i utvecklingen de är och hur de möjligen kommer att fungera i försöket med att bota 

AD.  
 

 

 

Syfte  
 

 

Syftet med detta arbete var att redogöra för rådande utvecklingsläge vid framtagandet av 

antikroppsbaserad terapi vid Alzheimers sjukdom.  

 

 

Utifrån syftet användes 3 olika frågeställningar: 

 

1. Hur fungerar passiv vaccinering vid Alzheimers sjukdom? 

 

2. Hur tidigt behöver en behandling med passiv vaccinering sättas in vid Alzheimers 

sjukdom och är det några personer som speciellt ska få behandling?  

 

3. Vilken potential har passiv vaccinering vid Alzheimers sjukdom och kommer 

behandlingen att bota Alzheimers sjukdom?  

 

 

 

Material och metoder  
 

 

Detta arbete är en litteraturstudie baserad på 6 vetenskapliga artiklar där artiklarna söktes 

via PubMed och Alzforum.org. De sökorden som användes i PubMed var ’’Passive 

immunotherapy Alzheimer´s disease’’ AND ’’Passive vaccination Alzheimer´s disease’’ 

AND ’’immunotherapy Alzheimer´s disease’’ AND ’’vaccination Alzheimer´s disease’’. 

Dock gav dessa sökord inte många resultat under kliniska studier. En forsknings artikel 

upptäcktes som tog upp tre antikroppar (BAN2401, aducanumab och gantenerumab) med 

lovande resultat från sina kliniska studier där dessa söktes vidare i Alzforum.org. Via 

therapeutics på Alzforum.org söktes passiv vaccinering vid AD upp och de tre 

antikropparna av intresse erhölls och en musstudie och en Fas 1-studie valdes för varje 

antikropp. Aducanumabs första studie på människa erhölls inte via Alzforum.org utan 

den söktes i PubMed genom att använda sökord ’’BIIB037’’. Inklusionskriterier var att 
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studierna skulle vara på engelska samt en studie på varje antikropp skulle vara på mus 

och en Fas 1-studie på människa där personerna skulle ha diagnosen AD och MMSE 

värde som erhöll mild till måttlig AD.  

 

 

 

Resultat 
 

 

I studie 1 och 2 studeras BAN2401 som är utvecklad av BioArtic vilket är ett svenskt 

företag och utvecklingen av BAN2401 sker i partnerskap mellan BioArctic och Eisai, 

vilket är ett japanskt globalt läkemedelsbolag. BAN2401 är en humaniserad IgG1 

monoklonal antikropp som binder selektivt till Aβ protofibriller. Antikroppen har visat 

sig ha 10–15 gånger bättre bindning till protofibriller jämfört med fibriller och 1000 

gånger högre selektivitet till protofibriller jämfört med monomerer (24). BAN2401 riktar 

sig mot det toxiska lösliga Aβ oligomerer och Aβ fibriller. Den är tänkt att vid tidig 

Alzheimers sjukdom stoppa och fördröja den kontinuerliga kognitiva nedsättningen hos 

patienter med Alzheimers sjukdom (2).  

 
 
Studie 1. Tucker S. et al. The Murine Version of BAN2401 (mAb158) Selectively 

Reduces Amyloid-β protofibrils in Brain and Cerebrospinal Fluid of tg-ArcSwe 

Mice (25). 

  

 

Syfte  
 

  
Syftet med studien var att utvärdera potentialen av BAN2401, en humaniserad version av 

mAb158, genom en studie på möss för att undersöka selektivitet för antikroppen vid 

reduktion av Aβ protofibriller i hjärnan och CSF på tg-ArcSwe möss.   
 

  
Metod och deltagare  
 

  
En kort studie gjordes på 19 tg-ArcSwe möss som var 13–14 månader gamla och som 

behandlades under fyra veckor, och en lång studie gjordes på 111 tg-ArcSwe möss som 

var 11–13 månader gamla och som behandlades under 13 veckor.  I både den korta och 

den långa studien fick mössen injektion varje vecka intraperitoneal (i.p.) av antingen D-

PBS (5 ml/kg) eller 10 mg/kg mAb158.   
 

I korttidsstudien delades mössen in i tre grupper. En mAb158 grupp (grupp 1) där mössen 

avlivades 24 timmar efter den sista injektionen, och en mAb158 grupp (grupp 2) och en 

PBS grupp (grupp 3) där mössen avlivades 7 dagar efter sista injektionen.   
 

I långtidsstudien delades mössen jämt mellan två grupper, en grupp fick mAb158 och den 

andra PBS. Alla möss i långtidsstudien avlivades 7 dagar efter den sista injektionen.   
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I studien användes Biacore analys, där BAN2401 och mAb158 utvärderades genom 

Surface Plasmon Resonance (SPR) analys för att undersöka deras bindning till Aβ 

monomerer och Aβ protofibriller. Inhiberings ELISA användes för att komma fram till 

halva maximala hämmande koncentrationen (IC50) för BAN2401 och mAb158 för 

Aβ protofibriller och Aβ monomerer. mAb158 sandwich ELISA detekterar speciellt 

Aβ protofibriller utan inblandning av Aβ monomerer eller mAb158 vid nivåer som finns 

i hjärnans TBS-extrakt från tg-ArcSwe möss. 82E1 sandwich ELISA studeras då 82E1 är 

en antikropp som används för att fånga och detektera, där den detekterar 

Aβ oligomerer/protofibriller utan att binda till Aβ monomerer och utan inblandning av 

mAb158 vid nivåer som finns i cerebrospinal vätskan från tg-ArcSwe möss. 

 

 

Resultat  
 

  
Bindningen till Aβ monomerer och Aβ protofibriller genom SPR för BAN2401 och 

mAb158 studerades och båda antikropparna visade en stark bindning till protofibriller då 

både mAb158 och BAN2401 visade en långsam dissociation från Aβ protofibriller. Båda 

antikropparna visar en selektiv bindning till Aβ protofibriller och en svagare bindning 

till monomeriskt Aβ. Inhiberings ELISA som gjordes för att mäta IC50 studerades för att 

uppskatta antikropparnas bindning för Aβ monomerer och Aβ protofibriller. Både 

mAb158 och BAN2401 visade hög selektivitet för bindningen. Båda antikropparna 

uppvisar en låg nivå på IC50 för protofibriller. Medans antikropparna uppvisar en högre 

IC50 nivå för monomerer.  En signifikant reduktion på 29% av total Aβ42 observerades 

även hos möss som behandlades under en längre tid i jämfört med placebo och där ingen 

ändring i monomeriskt Aβ42 observerades.  

 

I långtidsstudien där mAb158 eller placebo administrerades till tg-ArcSwe möss under 

13 veckor erhölls en signifikant (42%) reduktion av protofibriller i hjärnan för de möss 

som behandlats med mAb158 jämfört med placebo. Det sågs även en 53% reduktion 

av protofibriller/oligomerer i CSF för de möss som behandlats med mAb158 jämfört med 

placebo. I långtidsstudien där mössen behandlades med mAb158 var det fyra möss som 

utvecklade anti-läkemedel antikroppar och var exkluderade från alla senare analyser.   
 

Då studien var utförd på möss som bar den arktiska mutationen utfördes även en 

långtidsbehandling med mAb158 på Tg2576 möss. Resultaten erhöll en reduktion på 27% 

av protofibriller i hjärnan. Detta efter en behandling med 12 mg/kg mAb158. En 40% 

reduktion såg efter behandling med 24 mg/kg mAb158.   
 

Korttidsstudien erhöll det att mAb158 behandling erhöll en signifikant reduktion på 42% 

av Aβ protofibriller i hjärnans TBS extrakt för möss som avlivades 7 dagar efter sista 

injektion jämfört med placebo. För mössen som behandlades med mAb158 och avlivades 

24 timmar efter sista injektionen sågs en trend mot protofibrill reduktion. En trend 

mot protofibrill reduktion sågs även i CSF protofibrill/oligomers för alla möss i 

korttidsstudien dock nåde inte dessa reduktion signifikans.   
 

Antikropps nivån i hjärnan och plasman vid avlivningen mättes också för att kontrollera 

om mAb158 når hjärnan av tg-ArcSwe möss. Hos de möss som var med i långtidsstudien 

var det 0,2% penetration av mAb158 till hjärnan. I korttidsstudien var det 0,1% 

penetration till hjärnan i grupp 1 och 0,2% i grupp 2.  
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I tabell I sammanfattas resultatet avseende studie 1 där antikroppen BAN2401 och den 

murina versionen mAb158 analyseras.  

 
Tabell I. Sammanfattning av studien om mAb158 och BAN2401.  

Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

 

The Murine 

Version of 

BAN2401 

(mAb158) 

Selectively 

Reduces 

Amyloid-β 

Protofibrils in 

Brain and 

Cerebrospinal 

Fluid of tg-

ArcSwe Mice 

 

S Tucker et al. 

2014 

Att utvärdera 

potentialen av 

BAN2401 för 

reduktion av 

Aβ 

protofibriller i 

hjärnan och 

CSF på tg-

ArcSwe möss.  

En 

korttidsstudie 

och en 

långtidsstudie 

på tg-ArcSwe 

möss.  

130 tg-

ArcSwe 

möss. 

 

Mössen 

skulle vara 

mellan 11–

14 månader 

gamla. 

Både mAb158 och 

BAN2401 visade en 

selektiv bindning till Aβ 

protofibriller. I 

långtidsstudien visad 

mAb158 en 42% 

reduktion av 

protofibriller i hjärnan 

och en 53% reduktion 

av 

protofibriller/oligomerer 

i CSF. Korttidsstudien 

visade en 42% reduktion 

av Aβ protofibriller i 

hjärnan och en trend 

mot reduktion av 

protofibriller i CSF. 

  

 

 
Studie 2. Logovinsky V et al. Safety and tolerability of BAN2401 a clinical study in 

Alzheimer´s disease with a protofibril selective Aβ antibody (24).  

 

  
Syfte  
 

  
Syftet med studien var att utvärdera BAN2401 säkerhet och tolerans hos patienter med 

AD, vilka följer enstaka eller flera stigande doser, och studera effekten av BAN2401 

genom att bedöma farmakokinetiken i serum och CSF.  
 

 

Metod och deltagare   
 

  
En multicenter dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie utfördes på 

personer med mild till måttlig AD. Totalt deltog 80 patienter i studien, vilka delades in i 

två olika delar, den ena gruppen fick en enskild stigande dos (SAD) och den andra fick 

flera stigande doser (MAD). I MAD kohorten fick de en dos var 4e vecka, totalt fyra doser 

över fyra månader, och en högre dos varannan vecka, totalt sju doser över fyra månader. 

Patienterna skulle vara 50 år eller äldre, ha mild till måttlig AD och MMSE poäng av 16–

28. Fall de använde symptomatisk behandling för AD behövde de ha haft stabila doser i 

minst 12 veckor före baslinje-besöket.   
 

Behandlingsperioderna gjordes på ett förskjutet parallellt sätt och innan fortsättning till 

nästa dos så observerades varje SAD kohort under fyra veckor efter dosen. Där icke-
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kontrast hjärn-MRI vid vecka tre utfördes för att utvärdera närvaron av amyloid-

relaterade avbildnings avvikelser (ARIA-E för ödem/H för blödning) för att kontrollera 

säkerheten av BAN2401. I MAD kohorten granskades data från MRI, vitala tecken, 

elektrokardiogram (EKG) och laboratoriedata innan ny behandling började med ökad dos. 

Efter den sista dosen följdes patienterna under 180 dagar.   

 

Serumkoncentrationen av BAN2401 mättes i båda kohorterna vid olika tillfällen genom 

Liquid Chromatography and Mass Spectrometry (LCMS) och koncentrationen i CSF 

mättes i den högsta dosen i SAD kohorten genom användning av validerad ELISA. 

Koncentrationerna för Aβ(1-42), t-tau och p-tau mättes i CSF efter sista dosen i de högsta 

doserna för båda kohorterna för att kolla bindningen till målet och farmakodynamiken.  
 

  

Resultat  
 

  
Patienterna som upplevde behandling som framkallade biverkningar (TEAEs) visade 

ingen ökad incident av TEAEs med ökad dos i SAD kohorten. De patienterna som 

observerade TEAEs med en enda stigande dos av BAN2401 upplevde yrsel, trötthet och 

bihåleinflammation och de upplevdes som milda till måttliga. I SAD kohorten var det en 

patient som vid baslinje hade två mikroblödningar och som utvecklade nya 

asymtomatiska ARIA-Hs som identifierades vid MRI på dag 90 och 180. Patienten 

förblev kliniskt stabil under hela studien. En annan patient i SAD kohorten som fick 

BAN2401 fick asymtomatisk ARIA-H som upptäcktes genom MRI på dag 21. Patienten 

förblev asymtomatisk genom studien och ARIA-H hade försvunnit på MRI vid dag 180.  

De vanligaste TEAEs som observerades i gruppen som fick flera doser av BAN2401 var 

infektioner i de övre luftvägarna, huvudvärk och ortostatisk hypotension och dessa 

klassificerades som milda till måttliga TEAEs. Vid baslinjen var det 6 patienter (1 på 

placebo) som upptäcktes ha ARIA-H genom MRI. Hos två patienter som fick placebo 

och en patient som fick BAN2401 fick nya asymtomatiska ARIA-H och alla tre förblev 

kliniskt stabila genom studien. Patienten som fick BAN2401 hade två nya ARIA-H på 

MRI efter dos tre.  

 

Den genomsnittliga serumhalveringstiden för BAN2401 i SAD kohorten var 6,9 dagar i 

den näst högsta dosen (10 mg/kg) och 7,3 dagar i den högsta dosen (15 mg/kg). På grund 

av begränsningar erhölls värden endast för dessa två grupper. För MAD kohorten erhölls 

serumhalveringstiden på 5,3 dagar för sista dosen (10 mg/kg varannan vecka). Det skede 

ingen ackumulation av BAN2401 vid 28 dagars intervall administrering och varannan 

vecka infusion gav stabila tillstånd efter tredje dosen.   

 

För koncentrationen av Aβ(1-40) i plasman var BAN2401 associerat med små dosberoende 

ökningar i MAD kohorten. Plasma nivån av Aβ(1-40) minskar över tiden med fall i serum 

koncentrationen av BAN2401. Dock är det ingen klar effekt av BAN2401 på CSF Aβ(1-

42), t-tau eller p-tau jämfört med placebo i MAD kohorten.   

 

I tabell II sammanfattas resultatet avseende studie 2 där antikroppen BAN2401 analyseras 

i en Fas-1 studie 
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Tabell II. Sammanfattning av studie 2 som studeras en Fas-1 studie på BAN2401. 
Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

 

Safety and 

tolerability of 

BAN2401 – a 

clinical study in 

Alzheimer´s 

disease with a 

protofibril 

selective Aβ 

antibody 

 

V Logovinsky 

et al. 2016 

Att utvärdera 

BAN2401 

säkerhet och 

tolerans med 

enstaka och 

flera stigande 

doser.  

En multicenter 

dubbelblind 

randomiserad 

placebo-

kontrollerad 

studie.  

 

En Fas-1 

studie.  

80 patienter 

med mild 

till måttlig 

AD deltog.  

 

De skulle 

vara 50 år 

eller äldre 

och ha ett 

MMSE 

poäng 

mellan 16–

28.  

TEAEs visade ingen 

ökad incident med ökad 

dos i SAD kohorten. 

Två patient utvecklade 

ARIA-H och de förblev 

kliniskt stabila under 

studien. En upptäcktes 

tidigare och den hade de 

försvunnit på MRI vid 

dag 180. I MAD 

kohorten klassificerades 

de flesta TEAEs som 

milda. 2 patienter i 

placebo och 1 i 

behandlande kohort fick 

nya ARIA-H och alla 

förblev kliniskt stabila 

genom studien.  

 

 

 

I studie 3 och 4 studeras Aducanumab (BIIB037) som är utvecklad ursprungligen av 

bioteknikföretaget Neurimmune vilket är ett företag i Schweiz. Utvecklingen av 

aducanumab sker i partnerskap mellan Neurimmune och Biogen som startades i Schweiz. 

Neurimmune tog fram aducanumab från friska, äldre donatorer som hade normala 

kognitiva funktioner. Detta då personernas immunsystem hade framgångsrikt motsatt AD 

och antikropparna kunde omvandlas till läkemedelsterapier genom reverse translational 

medicine (omvänd translationell medicin) (26). Aducanumab är human IgG1, anti-Aβ 

antikropp och riktar sig selektivt mot aggregerad form av Aβ, lösliga oligomerer och 

olösliga fibriller och riktar in sig på mild AD (27).  

 

 

Studie 3. Sevigny J. et al. The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in 

Alzheimer´s disease (11). 

  

 

Syfte   
 

  
Syftet med studien var att bedöma om aducanumab var säker och väl tolererad för vidare 

behandling i AD patienter. Detta genom studie på transgena möss för att undersöka 

aducanumabs förmåga att penetrera till hjärnan och dess förmåga att reducera löslig och 

olösligt Aβ. För att senare vidare undersöka reducering av Aβ hos patienter med AD i en 

PRIME studie.   
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Metod och deltagare  
 

  

Aducanumab var framtagen genom en reverse translational medicine (bakvänd 

translationell medicin). Detta genom att blod samlades in från friska äldre människor som 

inte hade några kognitiva nedsättningar och även äldre människor med AD som hade 

lätta kognitiva nedsättningar. Från blodet isolerades B-lymfocyter ut. Supernatanten från 

isolerade B-lymfocyter var screenad för deras förmåga att färga in Aβ plack i 

hjärnvävnads sektioner från patienter med AD eller äldre APP transgena möss. De 

isolerade IgG1 antikroppar för human användning och från denna genererades en murin 

chimaeric IgG2 version av aducanumab (chaducanumab) för användning i APP transgena 

möss. Parallellt med musstudien gjordes en PRIME studie  (priority  medicines). PRIME 

studier görs för att utvecklingen av lovande läkemedel ska påskyndas vid utvärdering för 

att de snabbare ska kunna nå patienter.   
 

Aducanumabs förmåga att penetrera till hjärnan utfördes på 4–5 kvinnliga Tg2576 möss 

(per tillfälle) som var 22 månader gamla och som fick en enda intraperitoneal (i.p.) dos 

av aducanumab. För aducanumabs förmåga att reducera Aβ hos möss studerades kronisk 

behandling på 20–55 manliga och kvinnliga Tg2576 möss (i varje behandlingsgrupp) 

som var 9 månader gamla. Dessa fick en i.p. administrering en gång i veckan under 6 

månader med PBS eller chaducanumab.   
 

En ytterligare doseringsstudie gjordes för att jämföra förmågan att rensa plack. Detta 

jämfördes mellan chaducanumab och en variant med försämrad effekt (chaducanumab-

Agly). Denna studie utfördes på 12–14 Tg2576 möss (per behandlingsgrupp) som var 9.5 

månader gamla och fick en i.p. dos med PBS, chaducanumab eller chaducanumab-Agly 

under 6 månader. Mikroglia kan också användas för att identifiera mekanismen av 

Aβ clearance då mikroglia förbättrar fagocytos aktivitet genom att binda Fc-regionen av 

en antikropp.   
 

Mössen avlivades och blodprover samlades in och deras hjärna togs ut och för ytterligare 

biokemisk analys. Mössen delades in i en behandlingsgrupp utefter kön, medelålder och 

medelvikt vid baslinje och de som utvärderade experiment var blinda för behandling.   
PRIME studien var en multicenter, randomiserad, 12 månader, dubbelblind, placebo-

kontrollerad, fler dos studie av aducanumab. Det var 165 patienter som randomiserades 

till behandling av aducanumab mellan oktober 2012 och januari 2014 vid 33 platser i 

USA. Patienterna skulle vara 50–90 år och hade prodromal eller mild AD genom 

bestämning med MMSE test. Denna PRIME studie utvärderade effekten av aducanumabs 

förmåga att reducera cerebrala Aβ plack och serumkoncentration efter flera doser av 

aducanumab. Aβ plack undersöktes genom en PET skanning.    
 

  
Resultat  
 

  
För aducanumabs penetration till hjärnan i Tg2576 möss erhölls det att aducanumab band 

till diffusa och kompakta Aβ plack i hjärnan. För aducanumabs förmåga att reducera Aβ 

i hjärnan på transgena möss erhölls ett samband linjärt med dos efter kronisk dosering i 

plackbärande transgena möss. chaducanumab visade dosberoende reduktion av Aβ i 

hjärnan i upp till 50% i relation till kontroll. Färgningen av kompakta Aβ plack visade 

dosberoende och statistisk signifikant reduktion i cortex och hippocampus i upp till 
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63%. Resultat visade också att chaducanumab signifikant reducerade antalet plack av 

olika storlekar.   
 

Det sista transgena mus testet som studerade chaducanumab och chaducanumab-Agly 

visade tillsammans med fagocytos data att FcγR-medierad mikroglia rekrytering och 

fagocytos spelar roll i Aβ clearance i dessa modeller.    
 

I PRIME studien penetrerade aducanumab in i hjärna och minskade Aβ i AD 

patienter i ett samband mellan tid och dos. Medel PET Standard Uptake Value Ratio 

(SUVR) poäng visade en signifikant minskning hos patienter behandlade med 

aducanumab medan för placebo behandlade erhölls endast en minimal förändring. 

Amyloid PET SUVR visade också en signifikant minskning för de patienter som fått 

aducanumab till skillnad från de som fått placebo.   
 

Även för MMSE erhölls nya värden efter studien vilket stödjer den kliniska hypotesen att 

reduktionen av Aβ i hjärnan ger klinisk fördel.   
 

De främsta biverkningarna för aducanumab i PRIME studien var ARIA, 

huvudvärk, urinvägsinfektion och infektion i övre luftvägarna. ARIA-E uppstådd i alla 

doser av aducanumab medan ingen patient i placebogruppen erhöll ARIA-E. Initialt 

skulle doser upp till 30 mg/kg utvärderas, dock på grund av upptäckten av ARIA vid 10 

mg/kg så bestämdes det att endast doser upp till 10 mg/kg skulle undersökas. ARIA-E 

uppkom tidigt i behandlingen och inom 4–12 veckor så syntes inte ödemen på MRI och 

54% av de som utvecklade ARIA-E fortsatte behandling.   

 

I tabell III sammanfattas resultatet avseende studie 3 där antikroppen aducanumab 

studeras i en musstudie.  

 
Tabell III. Sammanfattning av studien om aducanumab.  

Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

 

The antibody 

aducanumab 

reduces Aβ 

plack in 

Alzheimer´s 

disease 

 

J Sevigny et al. 

2016 

Att bedöma om 

aducanumab är 

säker och väl 

tolererad för 

vidare 

behandling. 

Genom att 

undersöka 

aducanumab i 

transgena möss 

för dess förmåga 

att penetrera till 

hjärnan och 

reduktion av 

Aβ.   

 

En studie på 

Tg2576 möss. 

165 Tg2576 

möss.  

 

Mössen skulle 

vara 22 månader 

i en del av 

studien och 9 

månader i den 

delen.  

 

 

Aducanumab 

band till diffusa 

och kompakta 

Aβ plack i 

hjärnan. Ett 

samband mellan 

dos och 

reduktion av Aβ 

i hjärnan 

erhölls, 

aducanumab 

penetrerade in i 

hjärnan och 

minskade i Aβ i 

ett samband 

mellan tid och 

dos. Även 

MMSE stödjer 

den kliniska 

hypotesen att 

Aβ i hjärnan 

minskar.  
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Studie 4. Ferrero J. et al. First-in-human, double-blind, placebo-controlled, single-

dose escalation study of aducanumab (BIIB037) in mild-to-moderate Alzheimers´s 

disease (27). 

 

  
Syfte  
 

  
Syftet med studien var att bedöma aducanumabs säkerhet, tolerans och farmakokinetik 

hos patienter med mild till måttlig AD genom enskilda stigande doser.   
 

 

Metod och deltagare  
 

  
Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Fas 1-multicenter 

studie där patienterna fick en enskild stigande dos. Studien utfördes mellan juni 2011 och 

augusti 2013 vid tre platser i USA. Patienterna skrevs in i sju kohorter med åtta patienter 

i varje kohort. De randomiserades in till sju olika kohorter med ett förhållande av 6:2 till 

att få aducanumab eller matchande placebo. I sista kohorten skulle ett förhållande 

av ApoE ε4 bärare och icke-bärare finnas, dock på grund av avhopp uppfylldes inte detta. 

Aducanumab administrerades intravenöst (i.v) efter att det spätts ut i saltlösning. 

Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara mellan 55 och 85 år, ha en klinisk 

diagnos och demens av Alzheimers typ och en MMSE poäng på 14–26. 

 

För att kunna trappas upp till nästa nivå granskade Data Safety Review Committee 

säkerhetsdata för patienterna i den aktuella kohorten 21 dagar efter dosering. Innan 

upptrappning till högsta dosen granskades alla tidigare kohorter 11 veckor efter dosering. 

Varje patient följdes under 24 veckor efter dosering.   
 

Patienterna bedömdes genom vitala tecken, psykiska och neurologiska undersökningar, 

klinisk kemi och hematologi och urinprov vid åtta olika tillfällen efter första dosen. Ett 

EKG utfördes och även MRI skanning gjordes och utvärderades av lokala radiologister 

och en central läsare. MRI skanning gjordes vid screening och vid vecka 3, 11 och 24 för 

bedömning av ARIA-E och ARIA-H för att kontrollera säkerheten. Genom mätning i 

plasman kunde Aβ40 och Aβ42 bedömas.   
 

För att utvärdera koncentrationen av aducanumab i serum utfördes en validerad sandwich 

ELISA. I denna ELISA var standardkurvan 0.2–10 µg/mL för aducanumab och mätning 

över 10 µg/mL analyserades om vid lämplig utspädning och mätning under 0.2 

µg/mL rapporterades som under gränsen för kvantifiering.   

 

 

Resultat   
 

  
Av de 53 patienterna som randomiserades så fick 39 patienter behandling med 

aducanumab och 14 patienter fick placebo. I den högsta dosen av 60 mg/kg var det tre 

patienter och efter att två av dessa presenterades med ARIA-E avslutades ytterligare 

dosering av 60 mg/kg. Den tredje patienten hade redan randomiserats och påbörjat 
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behandling. Det var 36% av patienterna som var ApoE ε4 bärare och det var en högre 

procent i 10 mg/kg och 30 mg/kg aducanumab grupperna än i de andra.  
 

Av de 39 patienter som fick aducanumab så var det 21 patienter som upplevde 

biverkningar och hos 10 av dessa ansågs biverkningarna vara behandlingsrelaterade. De 

vanligaste biverkningarna för aducanumab var huvudvärk, diarré och infektion i övre 

luftvägarna. För placebo var det två patienter som rapporterade huvudvärk och en patient 

som rapporterade om diarré. För de tre patienter som ingick i 60 mg/kg kohorten 

observerades ARIA-E för alla tre och dessa bedömdes som seriösa. En av de som var en 

icke ApoE ε4 bärare rapporterades att ha flera behandlingsrelaterade ARIA vid dag 22 

och de hade försvunnit på MRI vid dag 106. En av de andra patienterna i denna kohort 

var också icke ApoE ε4 bärare och hade milda behandlingsrelaterade symtomatiska 

ARIA-E på dag 22 och de hade försvunnit på MRI tills dag 78. Den tredje patienten var 

en ApoE ε4 bärare och hade måttliga behandlingsrelaterade symtomatiska ARIA-E på 

dag 31 och dessa hade försvunnit från MRI vid dag 59. Det var inga andra fall av ARIA 

som observerades vid aducanumab doser ≤ 30 mg/kg.   
 

Doser upp till 30 mg/kg ansågs vara väl tolererade och inga svåra biverkningar 

rapporterades. De kliniska resultaten, vitala tecken, psykiska och neurologiska 

undersökningarna och EKG var som förväntade och konsekvent då det är en population 

av äldre patienter med mild till måttlig AD.  

 

Det var ingen signifikant effekt på plasma Aβ mellan de patienter som hade fått 

behandling, det enda var att den högsta dosen som avslutades hade en ökning av Aβ40 och 

Aβ42, dock hade denna grupp också högre värden vid baslinje.  

 

I tabell IV sammanfattas resultatet avseende studie 4 där antikroppen aducanumab 

studeras i en Fas-1 studie.  

 
Tabell IV. Sammanfattning av studien om aducanumab.  

Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

 

First-in-

human, 

double-blind, 

placebo-

controlled, 

single-dose 

escalation 

study of 

aducanumab 

(BIIB037) in 

mild-to-

moderate 

Alzheimer´s 

disease  

 

J Ferrero et 

al. 2016 

Att bedöma 

aducanumabs 

säkerhet, 

tolerans och 

farmakoterapi 

med enskilda 

stigande 

doser.  

En randomiserad, 

dubbelblind, 

placebokontrollerad, 

multicenter studie. 

Studien pågick i 2 

år i USA.  

 

En Fas 1-studie. 

53 patienter 

deltog.  

 

De skulle 

vara mellan 

55 och 85 

år, ha en 

klinisk 

diagnos och 

demens av 

Alzheimers 

typ och ha 

ett MMSE 

poäng 

mellan 14–

26.  

2 av 3 patienter i den 

högsta dosen av 

aducanumab 

utvecklade ARIA-E 

och därefter 

avslutades ytterligare 

dosering i den 

kohorten. 21 av 39 

patienter som 

behandlades med 

aducanumab upplevde 

biverkningar och 10 

av dessa var 

behandlingsrelaterade. 

Det var 3 av 14 i 

placebokohorten som 

upplevde 

biverkningar. Det var 

inga andra fall av 

ARIA som 

observerades vid 
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aducanumab doser ≤ 

30 mg/kg och 

aducanumab upp till 

30 mg/kg ansågs vara 

väl tolererade.  

 

 

 

I studie 5 och 6 studeras gantenerumab som är utvecklad i samarbete mellan Chugai 

Pharmaceutical Co., Ltd. och Hoffmann-La Roche. Chugai Pharmaceutical Co,. Ltd. är 

ett japanskt företag medan Hoffmann-La Roche är ett schweiziskt företag (28). 

Gantenerumab är en human IgG1 antikropp som har en hög affinitet för fibrillär Aβ. 

Original klonen var deriverad från MorphoSys HuCAL-Fab1 fag display human 

kombinatorisk antikropps bibliotek och optimerad av in vitro affinitets mognad (29). 

Gantenerumab agerar centralt då den bryter ner Aβ plack genom rekrytering av mikroglia 

celler och aktiverande fagocytos (28).  

 

 
Studie 5. Bohrmann B. et al. Gantenerumab: A Novel Human Anti-Aβ Antibody 

Demonstrates Sustained Cerebral Amyloid-β Binding and Elicits Cell-Mediated 

Removal of Human Amyloid-β (30).  

  

 

Syfte  
 

  
Syftet med studien var att undersöka bindningen av gantenerumab till Aβ plack in vivo, 

bindning till olika aggregerade former av syntetiskt Aβ40 och gantenerumabs Aβ 

clearance mekanism.   
 

  
Metod och deltagare  
 

  
Studien var utförd på manliga och kvinnliga PS2APP möss som var mellan 4–10 månader 

gamla. De fick olika i.v. doser av gantenerumab administrerat tillsammans med 20 nM 

histidin buffert med 140 nM NaCl och 0.01% Tween-20, pH 5.5 och en grupp fick enbart 

buffert för kontroll. För kontroll av bindningen av gantenerumab till plack 

administrerades en enskild injektion till PS2APP möss som var sju månader gamla. 

Denna analys gjordes tidigast tre dagar efter administrering och upp till nio veckor efter 

dosering. Efter avslut av studien avlivades mössen och deras hjärna togs bort för vidare 

analysering.   
 

Även en kronisk behandling av gantenerumab utfördes. Där administrerades 

gantenerumab i.v. bolusinjektion varje vecka i fem månader till manliga PS2AβPP möss 

som var 5–6 månader. Nivån av Aβ plack vid baslinje var bestämd hos PS2APP möss 

som var obehandlade. För att förebygga att transgena möss skulle erhålla en antikropps 

respons till gantenerumab så fick mössen en icke-lytisk anti-CD4 monoklonal antikropp 

som verkar på regulatoriska T-celler. Denna injektion gavs till alla möss en dag före start 

av gantenerumab behandling. Mössens minne och lokomotorik testades genom ett 

beteende test med Morris vattenlabyrint. Morris vattenlabyrint är en rund pool med vatten 
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och en plattform i mitten som befinner sig en centimeter över ytan för att lära musen att 

denna plattform finns. Efter träning så flyttas denna plattform ner så den är precis vid 

vattenkanten så att den inte syns för att se om musen kommer ihåg att det finns en 

plattform. Även nivåerna av lösligt och olösligt Aβ40 och Aβ42 i hjärnan analyserades 

genom en ELISA.   
 

För att kolla Aβ peptider i plasman undersöktes PS2APP möss som var fyra månader 

gamla. De fick en enda i.v. injektion av gantenerumab, BAP41 (specifik för Aβ peptid 

epitop som innefattar aminosyror 5–10) och BAP44 (specifik för Aβ peptid epitop som 

innefattar aminosyror 20–21) och koncentrationen av Aβ40 och Aβ42 peptider bestämdes 

genom användning av Liquid Phase Electrochemiluminescence (LPECL) bedömnings 

teknologi tre dagar efter administrering.   
 

 

Resultat   
 

  
Gantenerumabs bindning till Aβ plack utvärderades genom att studera PS2APP möss. 

Mössen avlivades vid olika tidpunkter och de första var tre dagar efter dosering. Genom 

att i olika sektioner av hjärnan färga mot Aβ kunde bindningen utvärderades genom 

mikroskop. Efter tre dagar erhölls det att gantenerumab visade association med cerebral 

Aβ plack och gantenerumab visade också en dosberoende bindning till Aβ plack. 

Gantenerumab visade bindning till Aβ plack i alla regioner med bildning av plack och 

observerade hos alla djur vilket demonstrerar en effektiv penetration in i hjärnan. Den 

maximala bindning till Aβ plack erhölls efter två till tre veckor och var liknande i alla 

doser.   
 

En signifikant reduktion av Aβ plack i gantenerumab behandlade möss erhölls i 

jämförelse med kontrollgrupp. Aktiviteten av gantenerumab korrelerade med plack 

måtten och storleken på placken visade också skillnad. Mindre Aβ plack hade bättre 

minskning vid jämförelse med kontrollgrupp, och större plack hade liknande effekt i båda 

grupperna. Vilket troligen beror på större resistens för clearance i PS2APP möss.   
 

En reduktion av medelnivån av lösligt Aβ42 i gruppen som behandlades med 

gantenerumab erhölls till skillnad från kontrollgruppen. Nivåerna av lösligt Aβ40 och 

olösligt Aβ visade dock inte skillnad mellan grupperna vid ELISA. För bindningen till 

olika aggregationsformer av syntetiskt Aβ40 så mättes surface plasmon resonance KD och 

erhöll att den mest stabila var Aβ fibriller och oligomerer medan monomeriskt hade en 

högre dissociationshastighet. Vilket förmodligen betyder ett snabbt utbyte av antikropp 

bundet till monomeriskt Aβ.   
Mikroglia celler är en hypotes som tros vara medierad av Aβ clearance. Dock är den 

exakta mekanismen fortfarande väl debatterad för Aβ clearance. Därför gjordes en 

trippelmarkerings process för att visualisera gantenerumab, Aβ och mikroglia. Mikroglia 

celler och mikroglia föreningar var frekvent detekterade i närheten av plack som 

reagerade med gantenerumab. Vilket indikerar rekrytering av murina mikroglia med 

gantenerumab reaktiva Aβ plack. Vilket föreslår att mikroglia medierad fagocytos av 

antikropps-belagda Aβ plack är en mekanism av Aβ plack clearance i hjärnan.   
 

Efter fem månaders behandling, lärde sig alla grupperna att hitta den synliga 

plattformen. Ingen generell beteende försämring observerades, dock var det en brist i 

inlärningen i Morris vattenlabyrint testet hos de olika grupperna.  
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I tabell V sammanfattas resultatet avseende studie 5 där antikroppen gantenerumab 

studeras i en musstudie.  

 
Tabell V. Sammanfattning av studien om gantenerumab.  

Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

 

Gantenerumab: 

A Novel Human 

Anti-Aβ 

Antibody 

Demonstrates 

Sustained 

Cerebral 

Amyloid-β 

Bindning and 

Elicits Cell-

Mediated 

Removal of 

Human 

Amyloid-β 

 

B Bohrmann et 

al. 2012 

Undersöka 

bindningen till 

Aβ plack genom 

bindning till 

olika 

aggregerade 

former av 

syntetiskt Aβ 

och 

gantenerumabs 

Aβ clearance 

mekanism.  

En studie på 

PS2APP möss.  
Mössen skulle 

vara mellan 4–

10 månader i 

ena delen av 

studien och 5–

6 månader i 

den andra 

delen.  

Gantenerumab 

visade en 

dosberoende 

bindning till Aβ 

plack och band 

till alla regioner 

med bildning av 

plack. En 

signifikant 

reduktion av Aβ 

plack erhölls i 

jämförelse med 

kontrollgruppen 

och en bättre 

bindning till 

mindre plack 

erhölls. En 

mekanism av Aβ 

plack clearance i 

hjärnan är 

mikroglia 

medierad 

fagocytos av 

antikropps-

belagda Aβ plack.  

 

 

 

Studie 6. Ostrowitzki S. et al. Mechanism of Amyloid Removal in Patients With 

Alzheimer Disease Treated With Gantenerumab (29).  

 

Syfte  
 

  
Syftet med studien var att undersöka om gantenerumab behandling leder till reduktion av 

Aβ nivån i hjärnan och även för att klargöra mekanismen av amyloid reduktion.   
  
 

Metod och deltagare  
 

  
Studien var en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, flera 

stigande doser (MAD), PET studie. 18 patienter randomiserades till 60 eller 200 mg av 

gantenerumab eller placebo med ett förhållande på 4:1. Även ex vivo studier av skivor av 

human hjärna från patienter med AD utfördes. Patienterna skulle var mellan 50 och 90 år, 

ha AD och ett MMSE poäng mellan 16 och 24, en MRI skanning som säger AD och en 

modifierad Hachinski ishemia poäng på 4 eller mindre. Patienter som hade stabil 
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symtomatisk behandling för AD fick fortsätta den behandlingen under studien. De 

patienter som hade fått strålning under det senaste året eller hade planerade 

strålningsbehandlingar exkluderades från denna studie.  
 

I studien för MAD kunde patienter erhålla upp till sju i.v. injektioner av 

antingen gantenerumab eller placebo, där infusioner skedde var 4e vecka. Tester var 

MRI, Fluid-Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) sekvens, klinisk bedömning med 

AD bedömningsskala – kognitiv subskala, MMSE, modifierat neuropsykologisk test, 

handikapps bedömning för demens, biverkningsrapportering och laborativa tester.  
 

PET substudien utfördes på tre platser, där ungefär 370 MBq av [11C] 

Pittsburgh Compound B (PiB) administrerades som en i.v. bolusdos. PET data samlades 

därefter in 60 och 90 minuter efter injektion. PiB var även registrerad till patientens MRI 

skanning. Volymen som var av intresse användes därefter till alla PET skanningar för 

varje patient och mål-region till referens-region SUVRs var beräknad. För att utreda om 

fokala upptäckter var relaterade till nivån av amyloid clearance studerades MRI 

skanningarna.  

 

En in vitro studie utfördes även då gantenerumabs interferens med [3H]-PiB bindning till 

amyloid utvärderades. Där studerades olika sektioner från två AD patienters hjärnor, 

dessa två patienter var inte med i den kliniska studien. De olika sektionerna inkuberades 

med [3H]-PiB i närvaro av ett överskott av ligand för att kunna bestämma den icke-

specifika bindningen.   

 

I en ex vivo studie utvärderades gantenerumabs förmåga att rensa plack via fagocytos, där 

humana primära mikroglia celler isolerades från friska människors hjärnor. Efter 

homogenisering berikades mikroglia celler och analyserades av fluorescens-aktiverade 

celler och sorterades genom anti-CD45. De användes sedan i fagocytos bedömningen om 

mera än 95% av cellerna var positiva för CD45. Gantenerumab tillsattes före mikroglia 

celler och odlades därefter och efter fixering detekterades Aβ plack genom färgning med 

N-terminal specifika mus monoklonal antikropp med en kontroll av en human IgG1 

antikropp.  
 

  
Resultat  
 

  
I PET studien randomiserades 18 patienter till gantenerumab eller placebo. På grund av 

den tidiga avslutet av 200 mg dosering så erhöll inte alla patienter de planerade sju 

infusionerna. MMSE poäng var liknande mellan grupperna, dock observerades det att 

patienterna i placebogruppen var yngre och hade lägre nivå av Aβ amyloid i hjärnan 

vilket kan ha med resultatet att göra och därför skedde en justering för baslinje SUVR.   
Egentligen skulle 4 dos kohorter vara med, dock deltog endast två. En lägre (20 mg) som 

inte var inkluderad i PET studien och den högre dosen (400 mg) var inte med i MAD 

studien då det identifierades vasogeniskt ödem och mikroblödningar på MRI skanning 

redan vid 200 mg. Därför endast 60 eller 200 mg till de 18 som var med eller placebo.  

 

Effekten av gantenerumab på amyloida plack vid SUVR bedömning visade en ökning i 

placebo och en minskning i de behandlade med 200 mg gantenerumab vid jämförelse 

med baslinje och efter slut av behandling.  
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Vid fokal MRI observerades även ändringar hos två ApoE ε4 patienter vilka hade fått två 

och fyra doser av 200 mg gantenerumab. Dessa upptäcktes vid FLAIR sekvens 

tillsammans med inflammation och vasogent ödem och vid avslutad dosering försvann de 

från MRI spontant. Patienterna utvecklade också mikroblödningar och en hade milda 

symptom i form av huvudvärk, yrsel och tremor. Andra patienter med MRI förändringar 

i MAD studien visade inga symptom. Hög signal på FLAIR visades ofta med 

framträdande minskningar i SUVR.   
 

I in vitro bedömningen erhölls en brist av interferens mellan [3H]-PiB och gantenerumab. 

Vilket stödjer att in vitro ändring i SUVR som är baserad på [11C] PiB bindning 

reflekterar ändring i fibrillära plack.   
 

För minskningen av Aβ plack i sektioner av hjärnan som inkuberades med mikroglia 

celler upptäcktes ett beroende av koncentration av gantenerumab. Med en mindre 

plack clearance vid lägre koncentration av gantenerumab och en större plack clearance 

med högre koncentration av gantenerumab.    

 

I tabell VI sammanfattas resultatet avseende studie 6 där antikroppen gantenerumab 

studeras i en Fas-1 studie.  

 
Tabell VI. Sammanfattning av studien om gantenerumab.  

Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

 

Mechanism of 

Amyloid 

Removal in 

Patients With 

Alzheimer 

Disease Treated 

With 

Gantenerumab  

 

S Ostrowitzki et 

al. 2011 

Att undersöka 

om 

gantenerumab 

behandling leder 

till reduktion av 

Aβ nivån i 

hjärnan och 

klargöra 

mekanismen av 

amyloid 

reduktion.  

En multicenter, 

randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad 

PET studie.  

 

En Fas 1-studie. 

18 patienter 

deltog i 

studien.  

 

De skulle vara 

mellan 50 och 

90 år, ha AD 

och ha ett 

MMSE poäng 

mellan 16–24 

och en 

modifierad 

Hachinski 

ishemia poäng 

på 4 eller 

mindre.  

 

Vid fokal MRI 

observerades 

ändringar hos 2 

ApoE ε4 patienter 

som fått 200 mg, 

vilka spontant 

försvann från 

MRI. De 

upptäcktes 

tillsammans med 

inflammation och 

vasogent ödem. 

Vid SUVR 

bedömningen 

minskade 

amyloida plack 

vid behandling 

med 200 mg 

gantenerumab. 

En minskning av 

Aβ plack var 

beroende av 

koncentrationen 

av gantenerumab.  
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Diskussion 
 

 

Vilken effekt har antikropparna visat i musstudierna?  

 

 

I studie 1 om BAN2401 visar antikroppen en selektiv bindning till Aβ protofibriller och 

en större reduktion av protofibriller i hjärnan och i CSF för de möss som studerats under 

13 veckor än de som studerades under fyra veckor. Reduktionen i hjärnan var 42% och i 

CSF var den 53% i långtidsstudien och för korttidsstudien var reduktionen också 42% i 

hjärnan dock erhölls enbart en trend mot reduktion i CSF vilket tyder på en bättre effekt 

av plackreducering under en längre administreringstid i CSF för möss. mAb158 visade 

reduktion och selektiv bindning till Aβ protofibriller vilket resulterar i att syftet 

uppfylldes vilket var att utvärdera om den murina versionen av antikroppen reducerade 

Aβ protofibriller i hjärnan och CSF på möss som bar den arktiska mutationen (25).  

 

I studie 3 om aducanumab visar antikroppen en bindning till diffusa och kompakta Aβ 

plack i hjärnan. Antikroppen visade också ett samband mellan dos och reduktion vilket 

föreslår att flera doser kommer att behöva studeras för att erhålla en säker och 

effektgivande dos av antikroppen. Aducanumab visade en reduktion av placken i hjärnan, 

vilken var bättre vid större dos och efter längre tid (11). 

 

I studie 5 om gantenerumab visar antikroppen bindning till Aβ plack i alla regioner som 

innehåller plack. I jämförelse med kontrollgruppen visade gantenerumab också en 

signifikant reduktion av Aβ plack och en bättre bindning till mindre plack. Gantenerumab 

visade också ett samband mellan dos och plackbindning (30).  

 

 

Vilken effekt har antikropparna visat i Fas 1-studierna? Plackreducerande, minskad 

kognitiv minskning eller båda och? 

 

 

I studie 2 om BAN2401 studerades antikroppens säkerhet och tolerans genom två 

kohorter, en SAD och en MAD kohort. För SAD kohorten erhölls ingen ökande incidens 

av biverkningar med ökande dos vilket tyder på att BAN2401 är säker vid enskilda doser. 

Det var två patienter som utvecklade ARIA-H, den ena patienten var stabil under resten 

av studien och för den andra syntes inte några mikroblödningarna på MRI vid dag 180. I 

MAD kohorten klassades biverkningarna som uppstod som milda. Det var tre nya ARIA-

H som utvecklades under studien, två i placebogruppen och en i behandlingsgruppen och 

alla dessa tre förblev kliniskt stabila under studien. Det var ingen patient exkluderades 

studien på grund av biverkningarna vilket tyder på att BAN2401 var väl tolererad av 

patienterna. Dock visade inte BAN2401 i denna studien någon uppenbar effekt på CSF t-

tau, p-tau eller Aβ(1-42) och då det inte finns någon analys för att mäta protofibriller i 

human CSF var det inte möjligt att analyserar BAN2401. Detta leder till att BAN2401 

kan ha effekt på CSF utan att en uppenbar effekt erhålls, därför gjordes även ex-vivo 

immunutfällningar på BAN2401 där antikroppen visade reducering av nästan alla Aβ(1-

42) från AD-hjärnvävnad (24).  

 

Inklusionskriterier var för MMSE värde mellan 16–28, och medelvärde var 23,8 för SAD 

kohorten och 23,3 för MAD kohorten. Dock erhölls aldrig MMSE värden i slutet av 

studien, vilket betyder att den kognitiva förmågan inte erhålls i slutet och det går inte att 
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svara på utifrån studien om BAN2401 har effekt på kognitionen. Då plackreduceringen 

inte mättes i denna studie är det något som förhoppningsvis vidare studier kommer att ta 

upp, det som denna studie visar är att BAN2401 kan mättas i CSF och penetrerar då blod-

hjärnbarriären (24).  

 

I studie 4 om aducanumab studerades antikroppens säkerhet och tolerans i enskilda 

stigande doser upp till 30 mg/kg. I den högsta dosen av aducanumab, 60 mg/kg, var det 

två av tre patienter som utvecklade ARIA-E vilket lede till att ingen ytterligare dosering 

skede. I doser upp till 30 mg/kg erhölls inga fall av ARIA och aducanumab upp till dessa 

doser är väl tolererade för patienterna. För att få börja studien krävdes ett MMSE värde 

på mellan 14–26 och medelvärdet av patienterna var 21,3. Dock erhölls heller inte i denna 

studien ett MMSE värde efter behandling. Även ADAS-Cog 13 mättes i denna studie och 

det är en skala som mäter olika kognitiva funktioner och detta visade ingen dos-respons 

ändring i medelvärde efter administrering av aducanumab (27).  

 

I studie 6 om gantenerumab studerades antikroppens reduktion av Aβ och även 

mekanismen för amyloid reduktion. Gantenerumab visade sig reducera Aβ plack i 

beroende av koncentrationen. En högre dos gav bättre reduktion och en lägre dos gav en 

sämre reduktion. Studien visar att en gantenerumab behandling under två till sju månader 

leder till en amyloid reduktion i hjärnan hos patienter med AD. Det som behöver studeras 

vidare är vilken dos som är den maximala då det var få olika doser i denna studie. MMSE 

poänget för inkludering i studien skulle vara mellan 16–26 och medelvärdet av 

patienterna som kom med var på 21,6. Även i denna studien erhölls inget MMSE poäng 

efter studien för att kunna jämföra poängen från baslinje och slut (29).  

 

 

Hur ska en behandling sättas in? Vem ska få behandling och hur tidigt i livet? Alla 

med de kända aggressiva mutationerna och alla ApoE4-bärare kanske?  

 

 

Alla de tre Fas 1-studierna i detta examensarbete som studeras undersöker effekten av 

antikropparna på patienter som har mild till måttlig AD. Förmodligen så krävs det då att 

antikroppen sätts in tidigt i sjukdomsförloppet för AD. I studien om aducanumab tar 

författarna också upp att Aβ plack förekommer en långt tid innan några kliniska symptom 

av AD förekommer (27). Räcker det då att sätta in de vid tidig diagnos av AD? Eller krävs 

det andra utredningar för att ta reda på om en person har mutationer eller är bärare av 

riskfaktorer som anses ha högre risk för AD för att sätta in antikroppar innan symptomen 

har uppstått? Det är förmodligen inget som kan besvaras ännu utan mer utredning krävs 

för att en antikropp ska kunna godkännas som behandling av AD, dock utifrån Fas 1-

studierna på antikropparna krävs en tidig insättning då dessa kliniska studier innefattar 

patienter med mild till måttlig AD (24, 27, 29).  

 

Då symptomen kommer smygande för AD är det även problem med att sätta in 

antikropparna i rätt tid. Deras mål är att komma åt placken i hjärnan för att motverka 

nervcellsförlusten vilka ger upphov till symptom, dock om det är så att de inte sätts in i 

tid kan antikropparna få problem med effektiviteten på grund ut av att om de sätts in för 

sent har redan många nervceller dött och antikropparna kan mycket osannolikt återskapa 

dessa igen. Därför utvecklas även andra behandlingsstratergier för att just fokusera mera 

på nervcellerna som dör vid AD.  
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Vilken potential har passiv vaccination för behandling av Alzheimers sjukdom? Räcker 

det enbart med att behandla med antikropp för att bota sjukdomen?  

 

 

Passiv vaccinering har en god möjlighet för att kunna vara med i behandlingen av AD, 

dock är det nog inte enbart en vaccinering som kommer att räcka utan en kombination av 

olika terapier kommer sannolikt behöva sättas in. De tre Fas 1-studierna tar upp om att 

det är tillåtet med symptomatisk behandling i samband med den passiva vaccineringen, 

det är endast studie 4 som tar upp om hur många patienter som använder symptomatisk 

behandling vilket var 74% av patienterna (27). Det kan vara så att det är mer än 

vaccinering och symptomatisk behandling som krävs och att andra behandlingsstrategier 

krävs för att bota AD. Exempelvis forskas det om transplantation av stamceller och anti-

Aβ inhibitorer, vilka kanske borde utgöra behandling tillsammans med vaccinering för 

att bota AD.  

 

Är stamceller ett bättre sätt för att återställa en del av den neurologiska förlusten? Det är 

för tidigt att säga, det som troligtvis är en del för att det ska fungera är att de riktar sig till 

rätt mål i hjärnan och till rätt patientgrupp. Flera forskare tror på stamceller då den 

nervcellsförlusten kan har stor betydelse för symptom och då förbättra de kognitiva 

förmågorna (31).  

 

Eisai som är med och utvecklar BAN2401 och Biogen som är med och utvecklar 

aducanumab studerar även möjligheten för små molekyler, BACE inhibitorer för att 

begränsa produktionen av Aβ efter en behandling med immunoterapi för att undersöka 

möjligheten att avlägsna befintliga amyloidinlagringar. Den de utvecklar heter 

elenbecestat och har visat minskning av Aβ koncentrationen i hjärnan, CSF och plasma 

på råttor och marsvin, och minskning av CSF och plasma Aβ i icke-humana primater (32).  

Då antikropparna i Fas 1-studierna visar en reduktion av Aβ plack kan dessa fungera som 

plackutrensande verktyg och andra behandlingar, såsom stamceller eller små molekyler, 

bör utvecklas för att mota nervcellsförlusten och därmed minska försämrad kognition.  

 

Det forskas även idag om ännu ett behandlingsalternativ, som är i tidigt 

utvecklingsstadium, vilket kallas immunmodulering. Detta involverar användningen av 

cytokiner eller andra molekyler som är utvecklade för att ändra immunsystemets 

funktioner (20).  

 

 

I vilken Fas är antikropparna nu?  

 

 

BAN2401  

 

 

BAN2401 har genomgått en Fas 2b-studie som pågick i 18-månader på 856 patienter i 

tidig AD. Resultaten har inte presenterats i en studie utan endast i pressmeddelande än så 

länge. I den Fas 2b-studien visade BAN2401 med en dos på 10 mg/kg två gånger i 

månaden en signifikant mindre grad av försämring av sjukdomstillståndet. Dessa resultat 

stödjs av amyloid PET och ryggmärgsbiomarkörer (2). Den 4 februari 2019 meddelades 

det också att BAN2401 går vidare till Fas 3-studie i patienter med tidig AD under första 

kvartalet av 2019 och vidare undersöks även möjligheten till tidigare godkännande av 

BAN2401 (33). Ytterligare pressmeddelande den 7 mars 2019 bekräftar att Fas 3-studien 
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kommer att starta under mars och att förväntade studieresultat kommer under 2022 och 

även att förlängning studien med patienter från Fas 2b har startat. En till Fas 3-studie 

kommer förmodligen också att starta för att testa möjligheten av BAN2401 hos individer 

med amyloidpatologi i hjärnan för att undersöka antikroppen i ett tidigare skede av AD 

(34). 

 

 

Aducanumab 

 

 

Biogen har två stora Fas 3-studier med aducanumab igång just nu. Den ena kallas 

ENGAGE och den andra EMERGE och de båda studerar aducanumabs förmåga i tidigt 

stadie av AD. Båda studierna har 1350 patienter inskrivna och pågår på 187 platser 

respektive 194 platser. ENGAGE studien startade i augusti 2015 och förväntas att sluta i 

april 2022. EMERGE studien startade i september 2015 och förväntas också att sluta i 

april 2022. Biogen har även sponsrat sex andra kliniska studier på aducanumab, fyra Fas 

1-studier där den ena är en PRIME studie och de två Fas 3-studierna som pågår just nu 

(35).  

 

 

Gantenerumab 

 

  

Gantenerumab har studerats i fyra Fas 1-studier på totalt 308 patienter, även en Fas 2-

studie på 260 patienter startades 2010 och 2012 expanderade den till en Fas 2/3-studie 

med totalt 799 patienter. I december 2014 stoppades denna studie då den inte visade effekt 

på primär eller sekundär endpoint. Den visade dock en trend mot en fördel i de snabbaste 

framstegen baserat på posthoc analys. Senare rapporter bekräftade också noterade 

biomarkörer och effekt vid hög dos och en öppen förlängning löper av studien fram till 

juli 2020 (28).  

 

Gantenerumab är även i Fas 3-studie från 2014 där 1000 personer med mild AD var tänkt, 

dock avslutades rekryteringen efter 389 patienter då även denna likt Fas 2/3 inte hade 

tillräckliga resultat. Fas 3-studien bytte därefter till en öppen förlängningsstudie. 2018 

rapporterade Roche vid en konferens att Fas 2/3 och Fas 3 att amyloid i hjärnan minskade. 

Två nya Fas 1-studier har även startats på gantenerumab 2016 och även en Fas 3-studie 

2017 (28).  

 

 

Kommer passiv vaccinering att bota Alzheimers sjukdom? 

 

 

Förhoppningsvis ja, dock kan inte enbart passiv vaccinering räcka för att både minska 

plack i hjärnan och motverka den försämrade kognitionen. Därutöver har det visats att det 

är en mycket liten del av de administrerade antikropparna som verkligen transporteras 

över blod-hjärnbarriären. Eftersom blod-hjärnbarriären är ett mycket tätt skydd för 

hjärnan har dessa stora (159kDa) biologiska läkemedel svårigheter att transporteras, med 

bibehållen biologisk aktivitet, över blod-hjärnbarriären och nå sitt mål, varför forskning 

fokuserar på mer effektiv läkemedelsformulering i form av nanopartiklar, liposomer och 

andra hjälpmedel för att öka tillgänglig antikroppsdos för läkemedelsmålen i hjärnan.  
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Slutsats 
 

 

Syftet med examensarbetet var att redogöra för rådande utvecklingsläge vid framtagandet 

av antikroppsbaserad terapi vid AD. Samtliga antikroppar visade penetration över blod-

hjärnbarriären och bindning till deras specifika mål. För studierna på möss visade alla 

antikroppar en reduktion av Aβ plack där mAb158 visat specificitet för Aβ protofibriller, 

aducanumab visat specificitet för diffusa och kompakta Aβ plack och gantenerumab visat 

specificitet för Aβ fibriller. För Fas 1-studierna var antikropparna säkra och väl tolererade 

med milda biverkningar för de säkra behandlingsdoserna och biverkningarna var jämna 

mellan behandlingsgrupperna och placebogrupperna, där svåra biverkningar endast 

observerades i aducanumabs högsta dos som avslutades för vidare doseringar. 

Antikropparna visade även vanligen en dosberoende koncentration där en högre 

koncentration erhöll bättre plackreducering. Det som dock inte erhölls var ett MMSE 

värde efter studiernas slut vilket inte ger svar på om antikropparna gav resultat på de 

kognitiva förmågorna.  

Alla antikroppar är just nu i Fas 3 där BAN2401 precis har börjat sin rekrytering av 

patienter och beräknar avslutas under 2022 medan aducanumab har två Fas 3 studier igång 

som beräknas avslutas under det andra kvartalet av 2022 och gantenerumab har två Fas 

3-studier som har avslutats på grund av otillräckliga resultat och även 2 ny Fas 3-studie 

som startade 2018 och förväntas avslutas 2023.   

 

Det är fortfarande oklart om passiv vaccinering kommer att fungera för att bota AD. Det 

som studierna dock visar är att antikropparna kan penetrera över blod-hjärnbarriären och 

kan reducera placken. Studierna är dock på få patienter och är sponsrade av 

läkemedelsföretagen som tar fram antikropparna, vilka gärna vill ha bra resultat på 

antikropparna de utvecklar varför vidare studier på större patientgrupper krävs för att 

tydligare klinisk relevans ska kunna framgå.  

 

Utifrån antikropparnas Fas 1-studier kan det anses att BAN2401 har bäst förutsättning för 

att lyckas och nå ut till patienter med AD. Förhoppningsvis kommer någon av dessa tre 

antikroppar nå ut till marknaden (eller någon annan antikropp som inte tas upp i detta 

arbete) där de tillsammans med stamcellsterapi och behandling med anti-aggregerande 

Aβ-molekyler kan utvecklas för att bota AD. Med rådande forskningsläge kan det anses 

att BAN2401 är den mest lovande kandidaten i nuläget då den fokuserar på Aβ 

protofibrillerna som mål, vilka anses som de mest toxiska i sjukdomsförloppet. Både 

aducanumab och gantenerumab har specificitet mot dels oligomerer som är toxiska och 

dels till olösliga fibriller men har i dessa Fas 1-studierna visat bäst affinitet för de olösliga 

fibrillerna. Dock kan de toxiska protofibrillerna anses som de mest skadliga och om dessa 

kan reduceras innan de aggregerar till fibriller är detta ett bättre läkemedelsmål. 

BAN2401 har även visat sig vara säker och väl tolererad och i Fas 1-studien avslutades 

ingen behandlingsgrupp och det var även flera doser som jämfördes och olika kohorter 

som jämfördes mot placebo.  

 

Utifrån de studerade läkemedelskandidaterna för immunoterapi vid AD kan dessa 

tillsammans med stamcellsterapi och behandling med anti-aggregerande Aβ-molekyler 

ha god potential att verka som motmedel för att hejda och till och med bota uppkomsten 

av AD. 

 

 

 



  
 

35 

Referenser 
 

 
1. Hjärnfonden. Alzheimers sjukdom och övrig demens [Internet]. Stockholm: Hjärnfonden [citerad 

2018-12-19] Hämtad från: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/alzheimers/#. 

2. BioArctic. Alzheimer´s disease [Internet]. Stockholm: BioArctic [citerad 2018-12-11] Hämtad från: 

https://www.bioarctic.se/en/alzheimers-disease-2541/. 

3. Alzheimer, fonden. Alzheimers sjukdom [Internet]. Stockholm: Alzheimer fonden [citerad 2019-01-31] 

Hämtad från: https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-sjukdom. 

4. Mangialasche F, Solomon A, Winblad B, Mecocci P, Kivipelto M. Alzheimer's disease: clinical trials 

and drug development. Lancet Neurol. 2010;9(7):702-16. Epub 2010/07/09. 

5. Alzheimer fonden. Symptom och sjukdomsfaser [Internet]. Stockholm: Alzheimer fonden [citerad 

2018-12-10] Hämtad från: https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-

sjukdom/symptom-och-sjukdomsfaser. 

6. Alzheimer´s association. Stages of Alzheimer´s [Internet]. Chicago: Alzheimer´s association; 2019 

[citerad 2019-01-24] Hämtad från: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages. 

7. Basun H. Boken om demenssjukdomar. Stockholm: Liber; 2013. 

8. Ekman S-L, Fratiglioni L, Graff C, Jansson W, Eriksdotter Jönhagen M, Kivipelto M, et al. Alzheimer. 

Stockholm: Karolinska Institutet University Press; 2011. 

9. Marcusson J, Blennow K, Skoog I, Wallin A, Röhl A. Alzheimers sjukdom och andra kognitiva 

sjukdomar. Stockholm: Liber; 2011. 

10. Nilsberth C, Westlind-Danielsson A, Eckman CB, Condron MM, Axelman K, Forsell C, et al. The 

'Arctic' APP mutation (E693G) causes Alzheimer's disease by enhanced Abeta protofibril formation. Nat 

Neurosci. 2001;4(9):887-93. Epub 2001/08/31. 

11. Sevigny J, Chiao P, Bussiere T, Weinreb PH, Williams L, Maier M, et al. The antibody aducanumab 

reduces Abeta plaques in Alzheimer's disease. Nature. 2016;537(7618):50-6. Epub 2016/09/02. 

12. Rodriguez-Vieitez E, Saint-Aubert L, Carter SF, Almkvist O, Farid K, Scholl M, et al. Diverging 

longitudinal changes in astrocytosis and amyloid PET in autosomal dominant Alzheimer's disease. Brain. 

2016;139(Pt 3):922-36. Epub 2016/01/28. 

13. Nationalencyklopedin. Alzheimers sjukdom [Internet]. Nationalencyklopedin [citerad 2019-02-20] 

Hämtad från: https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alzheimers-

sjukdom. 

14. Alzheimer´s association. Diagnosis [Internet]. Chicago: Alzheimer´s association; 2019 [citerad 2019-

02-20] Hämtad från: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/diagnosis/medical_tests. 

15. Karlsson I, Wimo A. Demens [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket; 2019 [uppdaterad 2019-01-24; 

citerad 2019-02-24] Hämtad från: https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/demens.html#s7_30. 

16. Winblad B, Graf A, Riviere ME, Andreasen N, Ryan JM. Active immunotherapy options for 

Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):7. Epub 2014/01/31. 

17. Sino Biological. What is Fc receptor [Internet]. Beijing: Sino Biological [citerad 2019-02-06] Hämtad 

från: http://www.sinobiological.com/About-Us-a-59.html. 

18. Nationalencyklopedin. Antikropp [Internet]. Malmö: Nationalencyklopedin [citerad 2019-02-27] 

Hämtad från: https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antikropp. 

19. Bio-Rad. IgG: Immunoglobulin G Class [Internet]. Bio-Rad [citerad 2019-03-06] Hämtad från: 

https://www.bio-rad-antibodies.com/igg-immunoglobulin-g-antibodies.html. 

20. Lannfelt L, Relkin NR, Siemers ER. Amyloid-ss-directed immunotherapy for Alzheimer's disease. J 

Intern Med. 2014;275(3):284-95. Epub 2014/03/13. 

21. Läkemedelsverket. Så tillverkas vacciner [Internet] Uppsala: Läkemedelsverket [uppdaterad 2018-11-

23; citerad 2019-04-06] Hämtad från: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-

vacciner-och-vaccination/Sa-tillverkas-vacciner/. 

22. Alzforum. Therapeutics AN-1792 [Internet]. Alzforum [citerad 2019-02-26] Hämtad från: 

https://www.alzforum.org/therapeutics/an-1792. 

23. Alzforum. Therapeutics CAD106 [Internet]. Alzforum [uppdaterad 2015-10-09; citerad 2019-02-26] 

Hämtad från: https://www.alzforum.org/therapeutics/cad106. 

24. Logovinsky V, Satlin A, Lai R, Swanson C, Kaplow J, Osswald G, et al. Safety and tolerability of 

BAN2401--a clinical study in Alzheimer's disease with a protofibril selective Abeta antibody. Alzheimers 

Res Ther. 2016;8(1):14. Epub 2016/04/07. 

25. Tucker S, Moller C, Tegerstedt K, Lord A, Laudon H, Sjodahl J, et al. The murine version of 

BAN2401 (mAb158) selectively reduces amyloid-beta protofibrils in brain and cerebrospinal fluid of tg-

ArcSwe mice. J Alzheimers Dis. 2015;43(2):575-88. Epub 2014/08/07. 

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/alzheimers/
https://www.bioarctic.se/en/alzheimers-disease-2541/
https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-sjukdom
https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-sjukdom/symptom-och-sjukdomsfaser
https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-sjukdom/symptom-och-sjukdomsfaser
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alzheimers-sjukdom
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alzheimers-sjukdom
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/diagnosis/medical_tests
https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/demens.html#s7_30
http://www.sinobiological.com/About-Us-a-59.html
https://www.bio-rad-antibodies.com/igg-immunoglobulin-g-antibodies.html
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-vaccination/Sa-tillverkas-vacciner/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-vaccination/Sa-tillverkas-vacciner/
https://www.alzforum.org/therapeutics/an-1792
https://www.alzforum.org/therapeutics/cad106


  
 

36 

26. Alzforum. Therapeutics  Aducanumab [Internet]  Alzforum [uppdaterad 2018-05-11; citerad 2019-02-

25] Hämtad från: https://www.alzforum.org/therapeutics/aducanumab. 

27. Ferrero J, Williams L, Stella H, Leitermann K, Mikulskis A, O'Gorman J, et al. First-in-human, 

double-blind, placebo-controlled, single-dose escalation study of aducanumab (BIIB037) in mild-to-

moderate Alzheimer's disease. Alzheimers Dement (N Y). 2016;2(3):169-76. Epub 2016/06/20. 

28. Alzforum. Therapeutics Gantenerumab [Internet]. Alzforum [uppdaterad 2019-02-11; citerad 2019-

02-26] Hämtad från: https://www.alzforum.org/therapeutics/gantenerumab. 

29. Ostrowitzki S, Deptula D, Thurfjell L, Barkhof F, Bohrmann B, Brooks DJ, et al. Mechanism of 

amyloid removal in patients with Alzheimer disease treated with gantenerumab. Arch Neurol. 

2012;69(2):198-207. Epub 2011/10/12. 

30. Bohrmann B, Baumann K, Benz J, Gerber F, Huber W, Knoflach F, et al. Gantenerumab: a novel 

human anti-Abeta antibody demonstrates sustained cerebral amyloid-beta binding and elicits cell-

mediated removal of human amyloid-beta. J Alzheimers Dis. 2012;28(1):49-69. Epub 2011/10/01. 

31. Duncan T, Valenzuela M. Alzheimer's disease, dementia, and stem cell therapy. Stem Cell Res Ther. 

2017;8(1):111. Epub 2017/05/13. 

32. Alzforum. Therapeutics Elenbecestat [Internet]. Alzforum [uppdaterad 2018-11-09; citerad 2019-03-

08] Hämtad från: https://www.alzforum.org/therapeutics/elenbecestat. 

33. BioArctic. BioArctic meddelar att Eisai kommer att starta en bekräftande Fas 3-studie med BAN2401 

för tidig Alzheimers sjukdom [Internet]. Stockholm: BioArctic; 2019 [citerad 2019-02-25] Hämtad från: 

https://www.bioarctic.se/sv/bioarctic-meddelar-att-eisai-kommer-att-starta-en-bekraftande-fas-3-studie-

med-ban2401-for-tidig-alzheimers-sjukdom-4075/. 

34. BioArctic. Eisai informerar om tidsplanen för den enda bekräftande Fas 3-studien med BAN2401 för 

tidig Alzheimers sjukdom [Internet]. Stockholm: BioArctic 2019 [citerad 2019-02-08] Hämtad från: 

https://www.bioarctic.se/sv/bioarctic-eisai-informerar-om-tidplanen-for-den-enda-bekraftande-fas-3-

studien-med-ban2401-for-tidig-alzheimers-sjukdom-4144/. 

35. Alzheimer´s News Today. Aducanumab [Internet]. Pensacola: Alzheimer´s News Today [citerad 

2019-02-16] Hämtad från: https://alzheimersnewstoday.com/aducanumab/. 

https://www.alzforum.org/therapeutics/aducanumab
https://www.alzforum.org/therapeutics/gantenerumab
https://www.alzforum.org/therapeutics/elenbecestat
https://www.bioarctic.se/sv/bioarctic-meddelar-att-eisai-kommer-att-starta-en-bekraftande-fas-3-studie-med-ban2401-for-tidig-alzheimers-sjukdom-4075/
https://www.bioarctic.se/sv/bioarctic-meddelar-att-eisai-kommer-att-starta-en-bekraftande-fas-3-studie-med-ban2401-for-tidig-alzheimers-sjukdom-4075/
https://www.bioarctic.se/sv/bioarctic-eisai-informerar-om-tidplanen-for-den-enda-bekraftande-fas-3-studien-med-ban2401-for-tidig-alzheimers-sjukdom-4144/
https://www.bioarctic.se/sv/bioarctic-eisai-informerar-om-tidplanen-for-den-enda-bekraftande-fas-3-studien-med-ban2401-for-tidig-alzheimers-sjukdom-4144/
https://alzheimersnewstoday.com/aducanumab/


 

I 
 

 


