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Sammanfattning   

 
Cancer är idag en vanlig sjukdom som uppstår på grund av okontrollerad celltillväxt och kan visa sig 

som cirka 200 olika sjukdomar beroende på vilken celltyp som drabbas. Trots dagens standardterapier 

med kirurgi, strålning och kemoterapi så dör årligen runt 23 000 människor av cancer i Sverige. 

Dödsfallen beror ofta på svåråtkomliga metastaser som bildats från ursprungstumören och sedan 

spridits med blod och lymfa ut i kroppen. En långt gången cancer kan även visa upp resistens mot 

vissa terapier, vilket försvårar behandling ytterligare.  Det är därför viktigt att nya effektiva läkemedel 

och behandlingsmetoder utvecklas. Ett alternativ är onkolytisk virusterapi. Onkolytiska adenovirus är 

modifierade till att selektivt replikera i och lysera tumörceller, samtidigt som friska celler lämnas 

opåverkade. Genom att armera det onkolytiska adenoviruset med cytokinet granulocyt makrofag-

kolonistimulerande faktor (GM-CSF) kan den terapeutiska effektiviteten ökas ytterligare. GM-CSF 

kommer då uttryckas i infekterade tumörceller och stimulera kroppens immunförsvar till ökad 

antitumoral immunrespons. Syftet med detta arbete var att undersöka om behandling med onkolytiskt 

adenovirus armerat med GM-CSF kan fungera som behandling mot cancer. För att svara på 

frågeställningen analyserades fem vetenskapliga studier som rörde frågeställningen. Två av dessa var 

av fas I-typ och hade därför som främsta syfte att undersöka säkerheten hos olika doser. Den 

antitumorala effekten studerades dock också och därför inkluderades de i arbetet. Antitumorala 

effekter sågs hos vissa patienter i form av minskning av tumörstorlek, densitet och tumörmarkörer i 

blodet. I studier där CD8
+
 T-celler mättes sågs ofta en ökning av nivån vilket kan tyda på ökad 

immunrespons.  Patientgrupperna var små i samtliga studier vilket gör det svårt att dra några slutsatser 

om behandlingens effektivitet. I tre av fem studier hade patienterna även olika cancersjukdomar, vilket 

försvårar analysen ytterligare. Resultaten från behandlingen ser lovande ut med milda biverkningar, 

men för att med säkerhet kunna säga att det finns en antitumoral effektivitet hos onkolytiskt 

adenovirus armerat med GM-CSF krävs större studier på mer specifika patientgrupper.  
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SUMMARY  

Cancer is a common disease caused by uncontrolled cell growth where about two 

hundred different diseases can arise depending on which cell type that is affected. 

Despite current standard therapies cancer is the cause of many deaths each year. 

Often when death occurs in cancer patients it is due to the formation and spread of 

metastases that are difficult to reach with available therapies. Therefore, it is of 

importance that new effective cancer treatments are developed. Oncolytic virus 

therapy has shown promising results, but the efficiency needs to be improved. One 

option is to make oncolytic adenoviruses armed with some sort of cytokine to 

stimulate and enhance the anti-tumor immune response.  

The aim of the study was to examine whether treatment with oncolytic adenovirus 

expressing GM-CSF could represent an effective treatment for cancer.  

A literature study was made which were based on five scientific articles concerning 

the issue. The articles selected were found through PubMed. Two of these were 

phase I-studies and therefore had a primary purpose to investigate the safety of 

different doses. However, these two studies had a secondary objective to study the 

antitumor efficiency and were therefore included in this study.  

Antitumor effects were observed in patients in terms of reduction in tumor size, 

density and tumor markers in the blood. The results may be due to the oncolytic 

effect of the oncolytic adenovirus itself. However, the increased number of CD8
+
 T-

cells in the majority of patients examined indicated that an anti-tumor immune 

response occurred in these patients. The treatment showed safety in all studies with 

only low grade adverse effects, except in some patients. Patient groups were however 

consistently small in all five studies, making it difficult to determine if the treatment 

actually had been effective against cancer or not. In three of the studies, patients also 

had different kind of cancers, which complicated the analysis further. However, the 

results of oncolytic virotherapy combined with immunotherapy are promising and 

there are reasons to believe that oncolytic adenoviruses armed with GM-CSF will 

serve as a treatment for cancer in the future.  
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INTRODUKTION  

 

Cancer  
I Sverige insjuknar cirka 60 000 personer i cancer varje år.

1
 Just nu lever cirka 

450 000 personer i Sverige med cancer och fler än vad tredje människa kommer 

någon gång under livet drabbas av någon form av cancersjukdom.
1,2

 Vem som helst 

kan drabbas, men risken ökar betydligt med åldern.
3
 Cancer kan beskrivas som ett 

samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar.
4
 Dessa har alla gemensamt att de är 

genetiska sjukdomar som uppstått genom att en cell av någon anledning fått en 

förändring i en eller flera gener som reglerar cellens tillväxt, replikation eller 

apoptos.
1
 Konsekvenserna blir att cellen börjar tillväxa och dela sig ohämmat, vilket 

tillslut ger upphov till en stor klump av celler, en tumör.
2
 Typiskt för tumörceller är 

även att de tappar sin ursprungliga funktion.
5
 Tumörer kan både vara benigna, vilket 

betyder att de är godartade, eller maligna, elakartade, men vid en cancersjukdom är 

det alltid en malign tumör som menas.
2
 En malign tumör kan, till skillnad mot en 

benign, metastasera.
5
 Detta innebär att en malign tumör kan sprida sig via 

exempelvis blod och lymfa och bilda sekundära dottertumörer som sedan i sig kan 

tillväxa i angränsande vävnad och organ i kroppen.
5
 Efter signalering från olika 

tillväxtfaktorer utvecklar tumören efter en tid även nya blodkärl med hjälp av 

angiogenes för att få tillräcklig syreförsörjning och kunna tillväxa ännu mer.
6
 

Angiogenesen, ohämmad celldelning och metastasering till olika vävnader är vad 

som gör cancer till en så pass farlig sjukdom som den är.
5
  

Olika sjukdomar uppstår beroende på vilken typ av cell och vilket organ som 

drabbas.
7
 De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige idag är bröstcancer, 

prostatacancer, lungcancer, tjocktarmscancer och hudcancer.
1,2

 Av dessa är det 

lungcancer som dödar flest människor varje år.
2 

Cancer är, efter hjärt- och 

kärlsjukdom, den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och årligen dör cirka 23 000 

människor av någon sorts cancersjukdom.
2
 I och med att cancer kan uppstå i så pass 

många olika vävnader och celltyper kan prognosen se väldigt olika ut beroende på 

vilken cancersjukdom som uppstått och den kan även skilja beroende på vem det är 

som drabbats.
1
 Att drabbas av en cancersjukdom kan både innebära stor lidande för 

den drabbade och närstående, men även stora kostnader för samhället.
3
 Behandlingen 

för själva cancern och dess symptom innebär direkta kostnader.
3
 Att vara sjuk i 

cancer innebär även indirekta kostnader i form av frånvaro från arbete och liknande.
3
  

 

Cancers uppkomst  

Människokroppen byggs upp av cirka 10
14

 celler av olika typer.
8
 Med tiden som 

cellerna blir äldre, skadade eller utslitna ersätts de av nya celler, vilket sker genom 

proliferation, celldelning, av ursprungscellerna.
9
 Olika celltyper delar sig olika ofta 

men varje dag delar sig cirka 10 miljarder celler i kroppen.
6,9

 Samtidigt genomgår en 

lika stor mängd celler apoptos, vilket håller cellantalet på en jämn nivå.
6
 Apoptosen 

är en viktig kontrollmekanism då kroppen skall göra sig av med skadade eller 

felaktiga celler.
10

 Varje cell innehåller DNA som under proliferationen måste 

genomgå replikation för att cellen ska kunna dela sig till två identiska dotterceller.
6, 10
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En cells tillväxt, proliferation och apoptos är processer som noggrant kontrolleras av 

olika gener.
10

 Gener som är inblandade i dessa processer brukar kallas för proto-

onkogener, vilka ger cellen signaler om ökad tillväxt och delning, och 

tumörsuppressorgener, vilka gör motsatsen och alltså hämmar tillväxt eller får cellen 

att genomgå apoptos.
6, 10

 Vanligtvis uppstår väldigt få mutationer i DNA, men skulle 

en mutation inträffa i någon av de viktiga generna som reglerar proliferation eller 

apoptos finns en stor risk att cellen börjar tillväxa och dela sig okontrollerat och 

sedan utvecklar en tumör.
10

  

 

Vanliga mutationer  

Mutationer i DNA kan ske på olika sätt. En så kallad punktmutation omfattar endast 

enstaka baspar och kan göra att ett protein exempelvis mister någon av sina 

funktioner.
10, 11

 Ett exempel är proteinet p21
ras

 som vid en typ av punktmutation 

förlorar sin förmåga att inaktiveras via den GTP/GDP-bindande delen.
10

 p21
ras

 är en 

produkt från ras-genen och blir, då det är aktivt, ett onkoprotein som verkar 

celldelningsframkallande.
10

 Konsekvenserna av mutationen blir då en ökad 

celltillväxt.
10

 Mutationer kan även ske i form av insertioner. Vid en insertion kan 

exempelvis genomet från ett virus infogas i det humana genomet.
10

 Promotorer i 

virusgenomet kan då verka på regioner som påverkar humana proto-onkogener till att 

utvecklas till onkogener.
10

 Translokation är en annan typ av mutation som kan ge 

upphov till en så kallad fusionsgen som i sin tur kodar för ett fusionsprotein.
10

 Delar 

av olika protein sätts då ihop och ger upphov till ett nytt protein som kan ha nya 

egenskaper.
10

 En gen kan även amplifieras, dvs. öka i mängd.
8 

En gen som ofta 

associeras till cancer och som kan amplifieras är Myc-genen. Konsekvensen blir en 

förhöjd mängd Myc-protein i cellen, vilket verkar som transkriptionsfaktor och 

stimulerar till celltillväxt och celldelning.
8 

 

Mutationer i proto-onkogener, som kodar för exempelvis tillväxtfaktorer, receptorer 

till tillväxtfaktorer eller signalförmedlande protein, kan alltså göra att genen 

överaktiveras utvecklas till en tumörframkallande onkogen. Cellen får då för starka 

signaler om ökad överlevnad och stimulering till celldelning och tillväxt.
10

 Samma 

typ av mutationer kan även ske i tumörsuppressorgener vilka gör att cellen förlorar 

vissa egenskaper till tillväxthämning eller funktionen att kunna gå in i apoptos.
10

 Ett 

exempel på en suppressorgen som kan vara muterad vid cancer är 

retinoblastomgenen (RB) som kodar för retinoblastomproteinet (pRB). Genom att 

binda och hämma vissa transkriptionsfaktorer kan pRB hämma en cell från att gå in i 

S-fas, där replikationen annars sker.
6, 10

 Vid mutation i genen inaktiveras pRB och 

cellen förlorar förmågan till blockering av cellcykeln via denna väg.
10

 p53 är en 

annan suppressorgen vars protein normalt finns i låga nivåer i cellen men ansamlas 

då DNA-skador i genomet uppstått, eller då cellen genomgår stress i form av ex. 

kraftiga temperaturförändringar.
6, 10

 p53-proteinet verkar som transkriptionsfaktor 

och hämmar celler med skadat DNA från att genomgå celldelning genom att öka 

bildningen av p21.
6
 p21 hämmar cyklinberoende kinaser, CDKs, vilket indirekt 

hämmar cellcykeln eftersom RB-proteinet fosforyleras mindre och därmed inte 

aktiveras lika hög grad.
10

 Då cellcykeln avstannat repareras antingen DNA-
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molekylen eller så går cellen in i apoptos med hjälp av p53-proteinet.
6
 Vid en defekt 

p53-gen finns därför möjligheter för en cell att dela sig okontrollerat.
6
  

 

Vem får cancer?  

Cirka 5-10 % av alla cancrar är ärftliga, men det är ofta en kombination av arv, miljö 

och livsstilsfaktorer som avgör vem som kommer drabbas.
3, 5

 Orsaken kan skilja sig 

åt mellan olika cancertyper men risken för att mutationer ska ske i DNA ökar vid 

ökad utsatthet för cancerogena ämnen och miljöer.
3, 9

 Joniserande strålning, UV-

strålning, tobaksrök, alkohol och cytotoxiska läkemedel är alla exempel på 

cancerframkallande faktorer.
1, 3, 10

 Vissa typer av virusinfektioner ökar också risken 

för mutationer i DNA efter inkorporering av viralt genom i det humana.
3, 10

 Även 

valet av arbete påverkar risken för att utveckla cancer. En person som varje dag i sitt 

arbete utsätts för carcinogena kemikalier eller mycket solljus löper större risk att 

utveckla någon form av cancer än en person som inte gör det.
3
 Eftersom UV-ljus i 

höga mängder är en riskfaktor har hudtypen hos människor också betydelse.
3
 En 

person med ljus hy som lätt bränner sig i solen löper större risk att drabbas av 

hudcancer än en person med mörkare hy.
3
 Ofta krävs det flera mutationer i DNA för 

att en cancer ska uppstå och risken för sjukdomen ökar därför med åldern eftersom 

molekylen då hunnit samla på sig fler skador.
3, 9  

 

Symptom  

Symptom vid cancer varierar beroende på storlek, placering och grad av 

metastasering, men allmänna tidiga symptom kan vara oförklarliga blödningar eller 

att knölar och hudförändringar uppstår någonstans på kroppen.
12

 Det är även vanligt 

att en person med cancer känner sig allmänt sjuk med feber och kanske även har gått 

ner i vikt eller känner sig trött av okänd anledning.
12

 Smärta är också vanligt och är 

även det symptom som ofta påverkar livskvaliten i högst grad.
13

 Smärtan uppstår 

vanligtvis då närliggande nerver påverkas av tumören.
1
 Andra symptom uppstår 

beroende på vart tumörerna befinner sig och märks vanligtvis av då tumörvävnaden 

växer sig så pass stor att den påverkar och kanske rent av tränger undan vävnad och 

organ runt om.
5, 12

 Exempelvis kan en lungcancer ge upphov till hosta eller andnöd.
5
  

 

Diagnos  

När en diagnos ska ställas är det väldigt viktigt att identifiera vilken celltyp cancern 

ursprungar från och även i vilket stadium den befinner sig för att kunna anpassa 

behandlingen.
1, 5

 Ett klassifikationssystem som ofta används för att bestämma 

stadium hos en solid cancers är TNM (tumor, nodes, metastasis)-systemet.
5
 TNM 

består av en skala mellan 0-4 som beskriver storlek på tumörer (0-4), graden av 

spridning till lymfkörtlar (0-1) och om det bildats metastaser (0-1), se tabell I.
5
 

Celltyp kan identifieras genom en provtagning, biopsi, av tumörvävnaden som sedan 

får undersökas på laboratorium.
5
 Patienten får sedan genomgå någon form av 

röntgen-, ultraljud- eller magnetkameraundersökning för att storlek och spridning av 
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tumörerna ska kunna fastställas. Även blodprov brukar tas från patienten för 

undersökning av tumörmarkörer.
14

  

 

Tabell I. Sammanfattning av hur en cancers stadium kan beskrivas med hjälp av TNM-

klassifikation.
15

  

Stadium  Tumör   Noder  Metastaser  

0 Ingen tumörbildning  
Ingen spridning till 

lymfnoder  
Inga metastaser  

I  Liten  
Spridning till 

lymfnoder  
Metastaser har bildats  

II  Något större  - - 

III  Större  - - 

IV  
Vuxit in i angränsande 

vävnad  
- -  

 

 

På grund av förbättrad diagnosticering och upptäckt av cancer förväntas antal 

cancerfall öka i framtiden.
2
 Att bättre och lättare kunna ställa diagnos leder även till 

tidigare behandling och därmed en ökad överlevnad.
2
 Då antalet äldre människor 

förväntas öka på grund av en bättre livssituation med läkemedel och liknande 

kommer även antal cancerfall i befolkningen att öka på grund av detta.
3
  

 

Behandling 

Efter diagnos ställts är det viktigt att tidigt ge patienten adekvat behandling för att 

undvika spridning och tillväxt av tumörceller vilket i värsta fall kan leda till döden.
3
 

Behandling anpassas efter cancersjukdomen och patientens tolerans.
5
 De vanligaste 

behandlingsmetoderna innefattar operation, strålning eller någon typ av systemisk 

behandling.
5, 6

 Det är inte ovanligt att dessa metoder ges i kombination.
9
 När en 

behandling är genomförd utvärderas den inte endast genom att mäta hur tumörerna 

påverkats, utan även hur toxisk den varit och hur patientens livkvalitet påverkats.
5  

 

Kirurgi  

Kirurgi är den äldsta formen av cancerbehandling vid solida tumörer och går helt 

enkelt ut på att kirurgiskt avlägsna tumörvävnad från kroppen.
5
 Ofta tas även normal 

vävnad runt om tumören bort för att inte missa enstaka cancerceller.
5,16

 Operation 

som metod är mest effektiv då en patient inte har några metastaser men kan också ses 

som en symptomlindring.
16

 Patienten blir därmed inte helt botad med hjälp av 

operationen men får på detta sätt ändå en ökad livskvalitet.
5 
 

 



9 

 

 

Strålning 

Strålning är en behandlingsmetod som både kan användas innan operation för att 

underlätta borttagandet av en tumör, men även efter operation för att avlägsna 

eventuella tumörrester.
17

 Behandlingen går ut på att förstöra cancercellerna genom 

att bestråla dem med joniserande strålning.
16

 Strålningen skadar tumörcellernas DNA 

så pass att de inte kan reparera skadorna och då heller inte kan dela sig och tillslut 

dör.
16

 Fördelarna med strålning jämfört med operation är att det når ställen i kroppen 

där det är svårt att komma åt via kirurgi och att det även finns möjlighet att behandla 

flera ställen samtidigt.
5
 Nackdelarna är att alla cancrar inte är känsliga mot 

behandlingen.
5
 Trots att friska celler ofta kan reparera sig från eventuella DNA-

skador efter behandlingen finns också en risk för biverkningar.
5, 16

 Vanliga 

biverkningar är hudreaktioner, illamående och trötthet.
5, 17 

  

 

Systemisk behandling 

Systemisk cancerbehandling används ofta då det är svårt att komma åt tumörer via 

kirurgi och strålning, som exempelvis då metastaser hunnit sprida sig eller 

tumörrester blivit kvar.
5
 En vanlig form av systemisk behandling är kemoterapi, 

vilket är cytotoxiska läkemedel som förstör celler genom att antingen skada DNA, 

hämma DNA-syntesen eller hämma själva celldelningen.
5
 Det finns alltså olika typer 

av kemoterapi men gemensamt för alla är att de är giftiga för celler som ofta 

genomgår celldelning.
5
 Problemet med denna typ av behandling är att även friska 

celler som genomgår celldelning drabbas, vilket kan ge svåra biverkningar.
6
 Andra 

systemiska behandlingar är exempelvis specifikt riktade monoklonala antikroppar, 

tyrosinkinashämmare eller endokrina behandlingar vid exempelvis bröst- eller 

prostatacancer.
5 

 

 

Genterapi  

Då nuvarande behandling med både kirurgi, strålning och läkemedel kan ge 

obehagliga biverkningar och det heller inte är ovanligt med återfall och död pågår det 

mycket forskning om nya cancerläkemedel.
18

 På grund av en ökad förståelse för 

cancerns utveckling och en ökad kunskap inom genteknik har tanken på genterapi 

som behandling mot cancer ökat de senaste två decennierna.
19, 20, 21

 Med genterapi 

menas att det via en vektor transporteras in genetiskt material till en målcell som 

sedan på något sätt ger en terapeutisk effekt.
6, 19

 Det finns olika varianter av 

genterapi men vad gäller cancer har stort fokus lagts på genöverföring, onkolytisk 

virusterapi och immunoterapi.
18

 Av dessa olika metoder har de onkolytiska virusen 

visat sig ha en god effekt vid hämning av tumörtillväxt.
20

 Olika vektorer och system 

har undersökts som eventuella bärare och transportörer av det genetiska materialet 

till målcellerna; både virala och icke-virala.
6
 En bra vektor ska helst ha en hög 

säkerhet, med lätthet kunna överföra genetiskt material, kunna verka under en längre 
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tid och även kunna bära en relativt stor mängd genetiskt material.
6
 Vid användning 

av virus som vektor är säkerheten extra viktig.
6
 Ett antal virus har idag genomgått 

undersökningar om lämplighet som vektor för genterapi vid cancer; bland annat 

vacciniavirus, herpes simplex virus, Newcastle disease virus, retrovirus och 

adenovirus, alla med olika för- och nackdelar.
6, 21

 Adenoviruset har många fördelar 

som vektor vid genterapi och har därför blivit populärt att använda och även därför i 

olika former genomgått ett antal in vivo-studier på människor.
6
   

 

 

Adenovirus  
Adenoviruset ingår i familjen Adenoviridae som kan delas in i fem olika genus vid 

namn Mastadenovirus, Aviadenovirus, Atadenovirus, Siadenovirus och 

Ichtadenovirus, vilka alla infekterar olika djurarter.
22

 Humana adenovirus ingår i 

gruppen Mastadenovirus och kan i sin tur delas in i sju undergrupper som benämns 

A-G.
22

 I dessa undergrupper ingår hittills 57 olika serotyper av adenoviruset och de 

idag mest undersökta är dem som ingår i grupp C; 1, 2, 5, 6 och 57.
22, 23

 Virusets 

namn härstammar från grekiskans adenos, vilket på svenska kan översättas till körtel, 

då det var i human körtelvävnad vid nässvalget som adenoviruset för första gången 

isolerades på 1950-talet.
22, 23

 Beroende på vilken typ av adenovirus som infekterar 

kan viruset ge upphov till olika sjukdomar.
22

 Ad C typ 2 och 5, vilka är de vanligaste 

typerna vid genterapi, infekterar främst epitelet i luftvägarna och ger upphov till 

respiratoriska sjukdomar som både kan vara milda eller åt det svårare hållet.
23, 24

  

 

Morfologi  

Adenovirus mäter mellan 70-90 nm i diameter och består av en ohöljad ikosahedral 

kapsid innehållande en dubbelsträngad linjär DNA-molekyl.
25, 26

 Kapsiden är 

uppbyggd av 240 hexon-kapsomerer med 12 pentoner i varje ”hörn”, se figur 1.
22

 

Pentonerna i sig är uppbyggda av en pentonbas med en uppskjutande fiber med en 

knopp på längst ut.
22

 Det är fiberknopparna som står för inbindning till olika 

receptorer.
26

 Adenovirus infekterar celler via integriner och en receptor som kallas 

coxsackievirus- och adenovirus-receptorn, CAR.
24, 27

 När viruset bundit till sin 

receptor förs det in till cellen via endocytos. Virusets transkription börjar då dess 

DNA förts in till kärnan via porer.
24  
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Figur 1. Adenoviruset byggs upp av en ikosahedral kapsid med 12 

pentoner i varje hörn (efter Nancy Smyth Templeton, Gene and Cell 

Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Fourth Ed, 2015).  

 

Genom  

Adenoviruset har ett genom bestående av 38 kb DNA som kodar för cirka 40 olika 

polypeptider.
25, 26, 27

 DNA-molekylen kan delas in i tidiga och sena regioner.
25

 

Generna i den tidiga regionen benämns som E1A, E1B, E2, E3 och E4 och är de 

gener som uttrycks tidigast hos viruset.
25

 Dessa gener är de som styr och inducerar 

virusets replikering vilket görs genom att exempelvis binda till protein hos värdcellen 

som annars skulle hindra virusets replikering.
24

 De sena regionerna benämns som L1, 

L2, L3, L4 och L5 och är de som kodar för de strukturella proteiner som krävs för 

uppbyggnad av kapsiden och den slutgiltiga uppbyggnaden av viruset innan det 

släpps ut från värdcellen via cytolys.
22, 24 

 

 

Adenovirus inom genterapin  
Adenovirus från grupp C har blivit populära att använda som vektorer i genterapi då 

de både är lätta att genmanipulera och har en förmåga att kunna lagra en relativt stor 

mängd genetiskt material efter att regioner av virusets genom raderats (upp till 10 

kb).
6, 25, 27, 28 

Ytterligare fördelar med viruset är att det är lätt att isolera i hög titer, att 

viruset både infekterar de celler som genomgår celldelning och de som inte gör det, 

vilket innebär att även celler i G0-fas kan infekteras, och att dess DNA förs in till 

kärnan men inte inkorporeras permanent i målcellens arvsmassa.
25, 28

 Då viralt DNA 

inkorporeras i målcellens genom finns annars en risk för cancerutveckling.
6
  

 

Genöverföring  

Fördelarna med att använda adenovirus vid genterapi har bidragit till att viruset 

genomgått ett antal in vivo-studier där genterapi mot cancer testats.
6
 De första 

genmanipulerade adenovirusen som utvecklades till cancerbehandling var av typ 5 
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och fick sin E1-gen ersatt med en p53-gen.
19

 Detta ledde till att viruset förlorade sin 

förmåga till att ge uttryck för sina virala gener och istället gav uttryck för p53-

proteinet, vilket drevs av en cytomegaloviruspromotor.
19, 20

 Mutationer i p53-genen 

bidrar till ökad tumörväxt och även minskad känslighet mot strålningsbehandling.
20

 

Cancrar med denna typ av mutation är därför associerade till en sämre överlevnad 

och målet med terapin var således att ersätta den defekta p53-genen.
20

 När p53-

proteinet börjar uttryckas i cancercellerna ökar apoptosen och cellerna blir även 

känsligare för strålning och kemoterapi.
20

 Exempel på läkemedel som fungerar på 

detta sätt är Gendicine och Advexin.
19, 20

 Gendicine är godkänt i Kina för behandling 

av bland annat huvud- och nackcancer.
20

 Problemet med dessa preparat är att det 

finns svårigheter med dosbestämning.
6
 För låga doser ger inte tillräcklig effekt och 

högre doser ger en ökad risk för toxicitet.
6
 Behandlingen är dessutom svår att 

upprepa då kroppen neutraliserar virusen med hjälp av antikroppar.
6
 Ofta är det även 

fler än en gen inblandade vid en cancer vilket betyder att det inte ger tillräcklig effekt 

att endast ersätta en av dessa som vid genöverföringen av p53.
21  

 

Onkolytiska adenovirus  

Något som studerats mycket är onkolytiska virus mot cancer.
28

 Med onkolytiskt virus 

menas ett virus som selektivt replikerar och sedan lyserar tumörceller men lämnar 

friska celler ifred.
18

 En fördel med att använda sig av denna virustyp är att det endast 

behövs administreras i liten mängd. Viruset infekterar och replikerar nämligen i 

tumörcellerna som sedan lyserar och låter viruset spridas vidare till omkringliggande 

tumörvävnad, se figur 2.
29

 Detta kan vara en fördelaktig cancerbehandling vid 

metastaser eftersom det blir en naturlig spridning av viruset.
18

 Med de små mängder 

viruspartiklar som krävs för effekt minskar även toxiciteten av behandlingen.
29

 Ett 

virus av denna typ är det uppmärksammade ONYX-015.
20

 ONYX-015 är en hybrid 

mellan Ad2 och Ad5 där E1B-55 kDa-genen i genomet tagits bort.
19, 20

 E1B-55kD-

proteinet krävs för att adenoviruset ska kunna inaktivera p53-proteinet i värdcellen 

och påbörja sin replikering.
20

 Då denna gen är borttagen kan viruset inte längre 

inaktivera p53 och kan därmed endast replikera i celler med avsaknad av p53, som 

exempelvis vissa tumörceller, vilket ger viruset sin replikationsselektivitet.
20

 ONYX-

015 har genomgått över 15 kliniska prövningar upp till fas 3, främst mot huvud- och 

nackcancer men även vid bukspottskörtelcancer och levermetasatsser.
20

 Viruset har 

både administrerats intratumoralt, som munskölj, intraperionetalt och intravenöst.
20

 

Studierna har, speciellt i kombination med cytostatika, visat lovande antitumorala 

resultat med acceptabla biverkningar som feber eller reaktioner vid 

injiceringsstället.
19, 20

  

H-101 är ett virus som till stor del liknar ONYX-015 och har, precis som ONYX-

015, undersökts i studier och visat sig ha god effekt mot tumörer i kombination med 

kemoterapi utan några allvarliga biverkningar.
19

 I november 2005 godkändes H-101 

för behandling av nasofaryngeal carcinom i Kina under namnet Oncorine och var då 

den första godkända onkolytiska virusterapin mot cancer.
19, 21

 Studier som 

publicerats för läkemedlet är dock bristfälliga och har uteslutit fakta om bland annat 

effektens varaktighet och långvarig överlevnad bland deltagarna.
19, 30 
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Trots lovande resultat har den onkolytiska virusterapin som monoterapi inte haft 

tillräckligt bra effektivitet och det har även visats i senare studier att ONYX-015 inte 

endast är specifik för tumörceller utan att specificiteten beror på fler saker än p53-

proteinet.
20

 Det undersöks därför idag hur effektiviteten hos onkolytiska virus kan 

förstärkas.
21 

 

 

Onkolytiska adenovirus i kombination med immunoterapi  

Då adenovirus används som vektor måste det beaktas att viruset är mycket 

immunstimulerande, vilket både kan ses som positivt och negativt.
27

 Negativt då 

immunreaktionen i sig kan hindra virusspridning till omkringliggande tumörceller 

genom neutralisering via antikroppar och även då immunresponsen blir för stark och 

leder till toxicitet, men positivt då dess effektivitet mot tumörceller kan ökas.
27

 

Onkolytiska adenovirus har ju i sig en dödlig effekt i sig då de genomgår replikation 

i tumörceller, men en del av effektiviteten kan även tänkas bero på just deras 

Figur 2. Det onkolytiska adenoviruset replikerar selektivt i tumörceller som då 

genomgår lys och sprider nya virus vidare som kan infektera ytterligare tumörceller 

(efter Nancy Smyth Templeton, Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms 

and Strategies, Fourth Ed, 2015).  
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immunstimulerande effekter.
31 

Efter att adenoviruset genomgått replikation lyserar 

tumörcellen samtidigt som nya virus och antigen släpps ut som immunförsvaret kan 

reagera på.
31

 Idag ligger fokus på om det går att öka immunsystemets effektivitet mot 

cancer genom att infektera tumörcellerna med onkolytiska adenovirus som armerats 

med cytokiner och därmed ökat sin immunogenicitet.
20

 På detta sätt kommer 

tumörceller producera immunstimulerande cytokiner vilket aktiverar immunförsvaret 

till att ge en mer specifik och starkare antitumoral respons som kan överrösta 

tumörernas naturligt immunosuppressiva miljö.
29, 31 

   

Cytokiner som hittills undersökts i denna typ av virala immunoterapi mot cancer är 

interleukin 1 och 12, interferon-alfa och gamma, B7-1 och granulocyt makrofag-

kolonistimulerande faktor (GM-CSF) där GM-CSF är mest potent av de 

uppräknade.
32

 GM-CSF utövar sin effekt via NK-celler och APC-celler som 

makrofager och dendritiska celler.
32

 De aktiverar och rekryterar i sin tur T-

hjälparceller (CD4
+
 T-lymfocyter) och cytotoxiska T-celler (CD8

+
 T-lymfocyter).

32
 

CD8
+
 T-celler finns ofta redan vid tumörerna, men på grund av den 

immunosuppressiva miljö tumörerna skapar så är det ofta i för låga nivåer för att 

kunna vara effektivt mot tumörcellerna.
33 

Immunosuppression skapas främst av 

regulatoriska T-celler.
31

 GM-CSF släpps ut från tumörcellerna i takt med onkolysen 

och stimulerar då till en långvarig immunrespons som kan bidra till den antitumorala 

effekten från det onkolytiska viruset.
34 

  

 

SYFTE  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att med hjälp av publicerade vetenskapliga 

kliniska studier undersöka om behandling med onkolytiskt adenovirus kodande för 

granulocyt makrofag-kolonistimulerande faktor kan utgöra en effektiv behandling 

vid cancer.  

 

METOD  
 

Det här arbetet är en litteraturstudie baserat på 5 vetenskapliga studier hämtade från 

databasen PubMed/Medline. Artikelsökningen skedde under februari månad 2015 

med sökorden ”oncolytic adenovirus”, ”GM-CSF”, ”cancer” och ”gene therapy”. 

Även databaserna Cochrane och Science Direct användes, men inga artiklar valdes 

därifrån.  

För att få relevanta resultat för frågeställningen begränsades sökningen till studier 

publicerade efter 2000-01-01. Inklusionskriterier var att studierna skulle vara utförda 

på människor och vara skriva på engelska. Till en början begränsades sökningen 

även till randomiserade, kontrollerade studier, men då antalet sökresultat blev för få 
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avlägsnades detta krav. Sökningen resulterade i 33 artiklar varav 16 stycken valdes ut 

till en första granskning baserat på titel. Efter en närmare granskning av dessa valdes 

slutligen 5 artiklar ut baserat på hur väl de matchade frågeställningen och om de var 

utförda på människor.  

Introduktionen har baserats på information från vetenskapliga artiklar, böcker samt 

internet.  

 

RESULTAT  
 

Av de granskade studierna valdes slutligen fem stycken ut, se tabell II. En mer 

ingående beskrivning följer nedan.  

 

Tabell II. Översikt av de fem utvalda studier som besvarade frågeställningen i arbetet.   

 

Studie  

 

Syfte 

 

Deltagare  

 

Resultat  

 

A Phase I study 

of KH901, a 

conditionally 

replicating 

granulocyte-

macrophage 

colony-

stimulating 

factor  

 

Att hos patienter med 

huvud- och nackcancer 

undersöka säkerhet och 

effekt av olika doser 

med KH901, ett 

onkolytiskt adenovirus 

armerat med GM-CSF. 

Sekundärt syfte var att 

undersöka antitumoral 

effektivitet.  

 

 

 

 

23 patienter 

med hTERT-

positiv huvud- 

och nackcancer.  

 

Av 19 patienter fick 12 stycken en 

stabilisering av sin sjukdom och 7 

stycken en progression. Tumörer 

hos två patienter erhöll en mjukare 

konsistens efter behandling och 

visade efter analys förhöjda nivåer 

av både KH901 och GM-CSF. 

Biverkningar som uppstod var 

främst milda i form av feber, 

reaktioner vid injektionsplatsen och 

anemi.  

 

 

A First in 

Human Phase 1 

Study of 

CG0070, a GM-

CSF Expressing 

Oncolytic 

Adenovirus, for 

the Treatment of 

Nonmuscle 

Invasive Bladder 

Cancer  

 

Att hos patienter med 

ytlig urinblåsecancer 

studera säkerhet och 

effekt vid olika doser 

av CG0070, ett 

onkolytiskt adenovirus 

armerat med GM-CSF. 

Sekundärt syfte var att 

studera antitumoral 

effektivitet.   

 

 

35 patienter 

med ytlig 

urinblåse-

cancer.  

 

17 av 35 patienter (48,6 %) fick en 

fullständig respons på behandlingen 

som i genomsnitt höll i sig i 10,4 

månader. Effektiviteten var bäst hos 

patienter som erhållit den lägsta av 

fyra dosnivåer, med en terapieffekt 

på 61,5 %, och sämst hos de som 

erhållit den högsta dosen, med en 

terapieffekt på 0,0 %. Biverkningar 

som uppstod hade främst med 

urinblåsan att göra och var av mild 

grad. Även influensaliknande 

symptom och trötthet uppstod i 

vissa fall.  
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Oncolytic 

Adenovirus 

Coding for 

Granulocyte 

Macrophage 

Colony-

Stimulating 

Factor Induces 

Antitumoral 

Immunity in 

Cancer Patients  

 

 

Att undersöka 

immunologiska 

effekter och 

antitumoral 

effektiviteten vid 

behandling med Ad5-

D24-GMCSF, ett 

adenovirus armerat 

med GM-CSF.   

 

 

19 patienter 

med olika typer 

av avancerad 

metastaserande 

solid cancer.  

 

Terapieffekten var 47 % enligt 

RECIST. Av 15 patienter fick 2 

patienter en 100 % reduktion av 

tumördiametern, 1 patient en 20 % 

reduktion, 5 patienter en 

stabilisering och 7 patienter en 

progression. Nivån av CD8
+
 T-

celler steg hos 9 av 10 utvärderade 

patienter. Två patienter fick 

tumördensiteten utvärderad vilka 

båda fått en minskning med 4,6 % 

respektive 27 %. Biverkningar som 

uppstod var milda och måttliga och 

bestod främst av influensaliknande 

symptom.  

 

 

Treatment of 

Cancer Patients 

With a Serotype 

5/3 Chimeric 

Oncolytic 

Adenovirus 

Expressing 

GMCSF  
 

 

Att hos patienter med 

olika cancersjukdomar 

undersöka säkerhet, 

antitumoral effektivitet 

och immunrespons vid 

behandling med Ad5/3-

D24-GMCSF, ett 

onkolytiskt adenovirus 

av typ 5/3 armerat med 

GM-CSF.  

 

21 patienter 

med olika typer 

av avancerad 

solid cancer.  

 

Terapieffekten var 67 %. Av 12 

patienter som kunde utvärderas fick 

8 en terapeutisk effekt; 2 patienter 

fick en mindre reduktion på 9 % 

och 15 %, 6 patienter fick en 

stabilisering och 4 patienter fick en 

progression av tumörstorleken. 8 av 

14 patienter fick en ökad nivå av 

CD8
+
 T-celler. Biverkningar var 

främst milda-måttliga och visade 

sig som feber, reaktioner vid 

injektionsplatsen, trötthet och 

magsmärta.    

 

Immunological 

data from cancer 

patients treated 

with Ad5/3-E2F-

D24-GMCSF 

suggests utility 

for tumor 

immunotherapy 

 

Att hos patienter med 

olika cancersjukdomar 

undersöka antitumoral 

effektivitet och 

immunrespons av 

Ad5/3-E2F-D24-

GMCSF, ett 

onkolytiskt adenovirus 

av typ 5/3 armerat med 

GM-CSF.  

 

13 patienter 

med olika typer 

av avancerad 

cancer.  

 

Antitumoral effektivitet sågs hos 9 

av 12 patienter (75 %). 8 av 11 fick 

förhöjda nivåer av CD8
+
 T-celler 

riktade mot adenovirus typ 5 och 

tumörceller. Biverkningar var 

främst milda-måttliga och visade 

sig som influensaliknande 

symptom, trötthet, feber, anemi och 

smärta.  

 
 

Studie 1. A Phase I study of KH901, a conditionally replicating 

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
35

 
 

 

Syfte  

Huvudsyftet med den här fas I-studien var att bestämma den optimala dosen av 

KH901, ett onkolytiskt adenovirus kodande för GM-CSF för behandling av huvud- 



17 

 

och nackcancer, och att även se om eventuella negativa effekter uppstod hos de 

behandlade. Sekundärt syfte var att undersöka de antitumorala effekterna.  

 

Metod  

I studien deltog 23 patienter vilka alla rekryterats från samma sjukhuscenter i 

Shanghai, Kina. Samtliga patienter hade hTERT (humant telomeras reverse 

transriptas)-positiv huvud- och nackcancer med återfall, men en förväntad 

överlevnad på minst 3 månader. Av 23 patienter var 20 män och 3 kvinnor med en 

medelålder på 51 år. För att få delta i studien var patienterna tvungna att ha tumörer 

som lät sig injiceras och mätas, antingen kliniskt eller via röntgen. Patienterna fick 

inte ha genomgått kemoterapi under de senaste 4 veckorna eller behandling med 

steroidhormoner under de senaste 8 veckorna innan behandlingsstart. De hade dock 

alla genomgått tidigare behandling, varav 16 av deltagarna fått strålbehandling i 

monoterapi eller i kombination med systemisk behandling och/eller kirurgi, 6 

patienter fått systemisk behandling i kombination med kirurgi eller som monoterapi 

och 1 patient endast genomgått kirurgi. Patienternas tumörstorlekar varierade mellan 

1 – 56 cm
2
, men medianvärdet var 17,3 cm

2
. Medianvärdet på Karnofsky 

performance status låg på 85,2 % och ingen deltagare hade lägre än 80 % eller högre 

än 90 %. Karnofsky performance-skalan sträcker sig från 0 % - 100 % och beskriver 

tillståndet hos cancerpatienter.
36

 Ett värde på 100 % betyder att personen inte har 

några tecken på cancer medan ett värde på 0 % betyder att patienten är död på grund 

av cancer.
36

 Alla deltagare hade adekvata funktioner och värden hos njurar, lever och 

blod.  

Som behandling gavs KH901, ett selektivt replikerande onkolytiskt typ 5 adenovirus 

kodande för humant GM-CSF. För att erhålla tumörselektivitet hade modifierat 

humant hTERT inkorporerats i virusgenomet som en promotor. KH901 

administrerades via intratumoral injektion. Två patientgrupper bildades varav den 

ena innehöll 13 patienter vilka alla fick en singelbehandling av KH901 med en dos 

mellan 3 x 10
11

 viruspartiklar (vp) till 1 x 10
13

 vp, se tabell III. Den andra gruppen 

innehöll 10 patienter vilka alla fick en multibehandling med två injektioner/vecka 

under tre veckor med en dos på antingen 1 x 10
12

 vp eller 3 x 10
12

 vp, se tabell III.  

Injektionsvolymen anpassades efter patienterna och var mellan 20-30 % av 

måltumörens volym. Preparatet späddes med 0,9 % NaCl. 

Den antitumorala effekten utvärderades genom kliniska bedömningar och 

röntgenundersökningar och hos 2 patienter även genom analys av exsudat från 

tumörerna. Biverkningar som rapporterades klassificerades med hjälp av NCIC, en 5-

gradig skala med kriterierna mild/måttlig, allvarlig, livshotande, dödlig och okänd.  

Studien godkändes av The Fudan University Cancer Hospital Ethics Committee.  
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Tabell III. Översikt av använda doser i studien.  

 Singelbehandling (n = 13)  Multibehandling (n = 10)  

Dos (vp)   Antal patienter  Antal patienter  

3 x 10
11 

3 0 

1 x 10
12 

3 5 

3 x 10
12 

4 5 

1 x 10
13 

3 0 

 

 

Resultat  

Hos 19 deltagare kunde den antitumorala effekten utvärderas. Av dessa fick 7 

patienter en fortsatt progression och 12 en stabilisering av tumörtillväxten. 

Tumörerna hos 2 patienter som genomgått multibehandling med 3 x 10
12

 vp 

upplevdes mjukare och förändrade i konsistensen. Efter en närmare analys på dessa 

visade båda tumörerna förhöjda värden av KH901 (95,600 pg/ml och 116,900 pg/ml 

jämfört med startvärdet på 23,501 DNA-kopior/ml) och uttryck av GM-CSF (15,626 

pg/ml och 273,636 pg/ml jämfört med startvärdet på <4,5 pg/ml).  

Ingen allvarlig toxicitet uppstod med någon av doserna. Biverkningar som uppstod 

på grund av KH901 var milda eller måttliga. Vanliga biverkningar var feber (12 av 

13 hos patienter med singelbehandling, 9 av 10 hos patienter med multibehandling), 

olika typer av reaktioner vid injektionsplatsen i form av smärta, förhårdnader, 

svullnad eller klåda (8 av 13 av patienterna med singelbehandling, 5 av 10 av 

patienterna med multibehandling) och anemi (12 av 13 hos de med singelbehandling, 

4 av 10 hos de med multibehandling). Biverkningarna ökade inte med antalet 

injektioner.  

 

 

Studie 2. A First in Human Phase 1 Study of CG0070, a GM-CSF 

Expressing Oncolytic Adenovirus, for the Treatment of Nonmuscle 

Invasive Bladder Cancer
37

  
 

Syfte  

Huvudsyftet med denna fas I-studie var att studera säkerhet och farmakokinetik hos 

CG0070, ett onkolytiskt adenovirus kodande för GM-CSF, hos patienter med ytlig 

urinblåsecancer. Det sekundära syftet var att undersöka den antitumorala 

effektiviteten av behandlingen.   



19 

 

Metod  

I studien deltog 35 patienter med konstaterad ytlig urinblåsecancer, vilka alla hade 

genomgått minst en behandling med BCG-vaccin utan att bli botade.  Som 

behandling gavs CG0070, ett onkolytiskt adenovirus av typ 5 som selektivt replikerar 

i Rb-defekta celler och kodar för GM-CSF.  

Efter en ursköljning av urinblåsan med 0,1 % dodecylmaltosid och NaCl erhöll 

samtliga patienter en intravesikal behandling med CG0070. Doserna som då gavs var 

1 x 10
12

 vp, 3 x 10
12

 vp, 1 x 10
13

 vp eller 3 x 10
13

 vp. Efter denna singelbehandling 

fortsatte 22 av patienterna med en multibehandling. 13 av dessa fick då ytterligare tre 

behandlingar med 28 dagars mellanrum med en dos på antingen 1 x 10
12

 vp (7 

patienter), 3 x 10
12

 vp (3 patienter) eller 1 x 10
13

 (3 patienter). 9 patienter fick en 

behandling i veckan i sex veckor med en dos på 1 x 10
12

 vp (3 patienter), 3 x 10
12

 vp 

(3 patienter) eller 1 x 10
13

 vp (3 patienter). De patienter i gruppen som erhöll tre 

behandlingar var 28:e dag var berättigade till tre ytterligare behandlingar om de 

uppvisade en 100 % förbättring efter tre månaders behandling.  

I studien mättes var tredje månad den antitumorala effekten genom cystoskopi och 

biopsi av urinblåsan. Undersökningarna pågick fram till dess att sjukdomen blev 

värre eller patienten av någon anledning drog sig ur studien. Biverkningar kunde 

rapporteras in från första behandlingstillfälle fram till fyra veckor efter sista 

behandlingstillfälle såvida patienterna inte erhöll någon annan form av behandling 

under tiden. De klassificerades via kriteriet National Cancer Institute Common 

Toxicity, version 3. Detta kriterium är uppbyggt av en skala mellan 0-4, där ett högre 

värde står för allvarligare biverkningar. Studien gjordes i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen och International Conference on Harmonization/Good 

Clinical Practice Guidelines.  

 

Resultat  

17 av 35 patienter (48,6 %) fick fullständig respons och minskning av tumörerna 

efter behandling. Hos dessa 17 var medianvärdet på tiden innan återfall 10,4 

månader.  

Vid jämförelse av de olika doserna hade 8 av 13 patienter (61,5 %) som behandlats 

med en dos på 1 x 10
12

 vp, 4 av 9 patienter (44,4 %) som behandlats med 3 x 10
12

 vp 

och 5 av 10 patienter (50 %) som behandlats med en dos på 1 x 10
13

 vp
 
fått en 

fullständig respons och minskning av tumörer i urinblåsan. Av de tre patienter som 

erhållit en dos på 3 x 10
13

 vp hade ingen patient fått en 100 % minskning.  

Vid jämförelse av de olika multibehandlingsgrupperna hade 7 av 9 patienter (77,8 %) 

i gruppen som behandlades en gång i veckan i sex veckor och 7 av 13 patienter (53,9 

%) i gruppen som behandlades tre gånger med 28 dagars mellanrum erhållit en 100 

% tumörminskning. Då de båda kombinerades fick 14 av 22 patienter (63,6 %) en 

100 % tumörminskning.  
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Biverkningar som uppstod var främst av grad 1-2 och hade ofta med urinblåsan att 

göra. De visade sig bland annat som smärta vid miktion (hos 71,4 % av patienterna), 

blod i urinen (42,9 %), ökad miktionsfrekvens (42,9%) och en känsla av att behöva 

skynda sig till toaletten (34,3 %). Övriga biverkningar som uppstod var trötthet (20,0 

%), magsmärtor (14,3 %) och influensaliknande symptom (11,4 %). Det fanns ingen 

korrelation mellan biverkningar och antal injektioner eller virusdos.  

 

 

Studie 3. Oncolytic Adenovirus Coding for Granulocyte Macrophage 

Colony-Stimulating Factor Induces Antitumoral Immunity in Cancer 

Patients
38

  
 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka de immunologiska och antitumorala effekterna 

hos patienter med avancerad solid cancer vid behandling med Ad5-D24-GMCSF, ett 

onkolytiskt typ 5 adenovirus armerat med GM-CSF.  

 

Metod  

19 patienter deltog i studien, vilka alla hade avancerad metastaserande solid cancer 

av olika typer, se tabell IIII. Samtliga hade tidigare genomgått någon form av 

standardbehandling utan att bli botade. Av 19 patienter var 8 män och 11 kvinnor, 

med en medelålder på 56 år. Medelvärdet på WHO performance-skalan var 1,5. 

WHO performance scale är en skala som beskriver tillstånd hos cancerpatienter. 

Skalan sträcker sig mellan 0-4, där 0 betyder att patienten inte visar några symptom 

på cancer och 5 betyder att patienten är död.
39

 Ingen av patienterna hade allvarliga 

brister i organ, hade genomgått organtransplantation eller hade sjukdomar som HIV 

eller svårare hjärt-, lung- eller metabolisk sjukdom som gav ett okontrollerat 

blodtryck eller symptomatisk hjärtsjukdom.  

Som behandling gavs Ad5-D24-GMCSF, ett onkolytiskt adenovirus av typ 5 

kodande för humant GM-CSF. Viruset replikerade selektivt i Rb-defekta celler 

genom att en borttagning av 24 baspar skett i virusets E1A-region. GM-CSF 

infogades i E3-regionen och ersatte därmed gp19k och 6.7k.  Samtliga deltagare 

erhöll en singelbehandling med Ad5-D24-GMCSF. Virusdosen varierade mellan 8 x 

10
9
 - 4 x 10

11 
viruspartiklar, se tabell IV. En femtedel av viruspreparatet 

administrerades intravenöst och resten administrerades via intratumoral injektion, 

bortsett hos patienter med mesoteliom och äggstockscancer, vilka erhöll intrakavitär 

injektion.  

Tumörerna hos patienterna mättes vid studiestart och sex veckor efter behandling 

med hjälp av datortomografi. Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, ett 
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kriterium som mäter förändringar i den totala tumördiametern hos en patient, 

användes för att utvärdera den antitumorala effekten.
40

 Till detta inräknades både 

tumörer som genomgått injektion och de som inte gjort det. Även tumörmarkörer i 

serum utvärderades via detta kriterium. I RECIST ingår kriterierna; total respons 

(100 % minskning av tumördiameter) partiell respons (över 30 % minskning), 

stabilisering (ingen förändring) samt progression av sjukdomen (ökning med minst 

20 %). Vid mätning av tumörmarkörerna ingick även ”mindre respons” som 

klassificerades som en minskning av nivåerna med mellan 12 – 29 %. Nivåer av 

CD8
+ 

T-celler i cirkulationen mättes också.  Utöver detta utvärderades 

tumördensiteten i levermetastaser hos 2 patienter, varav den enda hade 

magsäckscancer och den andra hade livmoderhalscancer med ett WHO performance-

värde på 1 respektive 2.   

Biverkningar klassificerades via Common Terminology Criteria for Adverse Events, 

CTCAE, version 3.0. CTCAE är en skala mellan 1-5 där 1 står för milda 

biverkningar och 5 för död orsakad grund av biverkningar.
41

 Vid utvärdering av 

biverkningar som uppstått exkluderades de symptom som existerade innan 

behandlingsstart, såvida de inte blev värre. Maximal tid för uppföljning var 18 

månader. Studien gjordes i enlighet med Good clinical practice guidlines och 

Helsingforsdeklarationen.  

 

Tabell IIII. Översikt av cancersjukdomar hos studiedeltagarna.  

Cancertyp  Antal patienter  

Äggstockscancer  3  

Bröstcancer  2  

Mesoteliom  2  

Mjukdelssarkom  2 

Koroidal melanom  1 

Levercancer  1  

Livmoderhalscancer  1  

Lungcancer  1  

Magsäckscancer  1  

Melanom  1  

Njurcancer  1  

Sköldkörtelcancer 1 

Tjocktarmscancer  1  

Tunntarmscancer  1  
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Tabell IV. Översikt av använda doser i studien.  

Dos (vp)   Antal patienter  

8 x 10
9 

1 

1 x 10
10  

1 

3,6 x 10
10 

1 

1 x 10
11 

2 

2 x 10
11 

5 

2,5 x 10
11 

1 

3 x 10
11 

5 

4 x 10
11 

3 

 

 

Resultat  

Hos 15 patienter kunde den antitumorala effekten utvärderas. Av dessa hade 2 

patienter fått en 100 % reduktion av sin tumördiameter, 1 patient en mindre 

reduktion på 20 %, 5 patienter en sjukdomsstabilisering och 7 patienter en 

progression av tumördiametern vilket enligt RECIST betydde att behandlingen haft 

en antitumoral effekt på 47 %. Ingen signifikant skillnad vad gäller tumörrespons 

fanns mellan injicerade och icke-injicerade tumörer. Vad gällde tumörmarkörer i 

blodet hade en patient en 100 % återställning till normala värden, två patienter en 

partiell minskning, två patienter en mindre minskning och en patient en stabilisering 

av sina värden.  Hos två patienter vars levermetastaser fick densiteten undersökt 

erhöll båda en densitetsminskning av sina tumörer med 4,6 % (magsäckscancern) 

och 27 % (livmoderhalscancern) efter behandling.   

Hos 9 av 10 patienter hade den totala mängden CD8
+
 T-celler stigit efter behandling, 

både riktade mot Ad5 och survivin, vilket är en vanlig antigen på tumörceller. Det 

fanns dock fler CD8
+ 

T-celler riktade mot Ad5 än vad det gjorde mot survivin.  

Biverkningar som uppstod var främst av grad 1 och 2 och visade sig bland annat i 

form av feber, trötthet, hemoglobinsänkningar, hyponatremi och hypokalemi. Tre 

biverkningar av grad 3 uppstod vilka var hyponatremi, ileus och magsmärta. Inga 

biverkningar av grad 4-5 uppstod. Efter 500 dagar var 30 % av patienterna 

fortfarande vid liv.  
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Studie 4. Treatment of Cancer Patients With a Serotype 5/3 Chimeric 

Oncolytic Adenovirus Expressing GMCSF
42

  
 

Syfte  

Syftet med studien var att studera säkerhet, effektivitet och immunrespons vid 

behandling med Ad5/3-D24-GMCSF, ett tumörselektivt onkolytiskt adenovirus 

kodande för GM-CSF, hos patienter med olika typer av avancerad cancer.  

 

Metod  

I studien deltog 21 patienter vilka alla hade någon form av avancerad solid cancer, se 

tabell V. Patienterna bestod av 10 män och 11 kvinnor med en medianålder på 63 år. 

Samtliga hade tidigare genomgått någon form av standardbehandling utan att bli 

botade.  Deltagarna hade inga brister i några organ, inte genomgått 

organtransplantation och hade heller inga sjukdomar som hyperbilirubinemi, allvarlig 

trombocytopeni eller förhöjda värden av ALAT eller ASAT. Medelvärdet på WHO 

performance-skalan var 1, och ingen av patienterna hade högre än 3.  

Som behandling gavs Ad5/3-D24-GMCSF, ett onkolytiskt adenovirus som selektivt 

replikerar i celler med defekta p16-Rb-vägar och kodar för humant GMCSF. 

Adenoviruset var en hybrid mellan typ 5 och typ 3, vilket betyder att virusets 

grundkapsel var av typ 5, men att fiberknopparna ersatts med typ 3-knoppar. 

Samtliga 21 patienter fick en singelbehandling med Ad5/3-D24-GMCSF. Dosen 

varierade mellan 8 x 10
10

 vp - 4 x 10
11

 vp, se tabell VI. 4/5 av viruspreparatet 

administrerades intratumoralt och 1/5 intravenöst. Hos patienter med intrapleural 

eller intraperionetal cancer administrerades preparatet intrakavitärt i stället för 

intratumoralt. Hos 16 av 21 patienter gavs preparatet i kombination med 50 mg 

cyklofosfamid dagligen per oralt, för att hämma regulatoriska T-celler.  

Den antitumorala effektiviteten undersöktes genom att mäta förändringar av 

tumörmarkörer i blodet och den totala tumördiametern via RECIST. Även nivåer av 

CD8
+
 T-celler riktade mot tumörceller mättes innan och efter behandling. 

Biverkningar som inrapporterades bedömdes med hjälp av CTCAE version 3,0. 

Symptom som existerade hos patienterna innan studiestart inkluderades inte som 

biverkningar såvida de inte blev värre efter behandlingen. Studien gjordes i enlighet 

med Good Clinical Practice och Helsingforsdeklarationen.  
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Tabell V. Översikt av cancersjukdomar hos studiedeltagarna.  

Cancertyp  Antal patienter  

Äggstockscancer  4  

Sarkom  3  

Bukspottkörtelcancer  3  

Melanom i öga/hud  3  

Tjocktarmscancer  2  

Gallgångscancer 1 

Huvud- och nackcancer 1 

Livmodercancer 1 

Lungcancer  1 

Mesoteliom  1 

Prostatacancer  1  

Urinblåsecancer 1 

 

 

Tabell VI. Översikt av använda doser i studien. 

Dos (vp)   Antal patienter  

8 x 10
10  

1  

1 x 10
11  

2  

2 x 10
11

  5  

3 x 10
11

  11  

4 x 10
11

  2  

 

 

Resultat  

Av 12 patienter som kunde utvärderas vad gäller tumördiametern fick 2 patienter en 

mindre reduktion (-9 % och – 15 %), 6 patienter en stabilisering (+ 20 %, + 11 %, + 

7 %, + 6 %, + 5 % och + 1 %) och 4 patienter en progression av sin sjukdom. 67 % 

av patienterna hade alltså fått respons från behandlingen enligt RECIST. Vad gäller 

nivån av tumörmarkörer i blodet kunde 9 patienter utvärderas varav 2 hade en mindre 
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reducering och 7 patienter en ökning av nivåerna. Med en intent-to-treat-analys sågs 

sammanlagt en antitumoral effekt hos 62 % (13 av 21 patienter). Effekten sågs både 

hos patienter som erhållit cyklofosfamid och de som inte erhållit det. Hos 8 av 14 

patienter hade även nivåerna av CD8
+
 T-celler riktade mot survivin ökat.  

Biverkningar som uppstod var främst av grad 1 och 2 och var bland annat feber, 

reaktioner vid injektionsplatsen, smärta vid buk/magområdet och trötthet. Efter 200 

dagar var 38 % av patienterna vid liv och efter 400 dagar var 19 % av patienterna vid 

liv.  

 

 

Studie 5. Immunological data from cancer patients treated with Ad5/3-

E2F-D24-GMCSF suggests utility for tumor immunotherapy
43

  
 

Syfte  

Syftet med studien var att hos patienter med avancerad solid cancer studera de 

immunologiska effekterna och den antitumoral effektiviteten vid behandling med 

CGTG-602, ett onkolytiskt adenovirus typ 5/3 som armerat med GM-CSF.  

 

Metod  

I studien deltog 13 patienter vilka alla hade någon form av avancerad metastaserande 

cancersjukdom, se tabell VII. Samtliga patienter hade tidigare genomgått 

standardterapi utan att bli botade. Patienterna bestod av 10 kvinnor och 3 män med 

en medelålder på 59 år. Medelvärdet på WHO performance-skalan var 1,3 poäng.  

Som behandling gavs Ad5/3-E2F-Δ24-GMCSF, ett onkolytiskt adenovirus som 

selektivt replikerar i Rb-defekta celler och kodar för GM-CSF. Viruset var en hybrid 

mellan Ad5 och Ad3, och hade därmed en grundstruktur som Ad5 men fiberknoppar 

som Ad3. Viruspreparatet gavs intratumoralt och vid första behandlingstillfället även 

1/5 intravenöst. Antal injektioner var i genomsnitt 3 per patient och doser som 

användes varierade mellan 1 x 10
11

 – 1 x 10
12

 vp, se tabell VIII. 50 mg 

cyklofosfamid per oralt gavs dagligen i kombination med viruspreparatet för att 

hämma regulatoriska T-celler. 5 patienter fick även 100 mg temozolomid dagligen i 

5-7 dagar innan och i 7-14 dagar efter virusbehandling.   

Mellan 3-4 veckor efter sista behandlingen undersöktes den antitumorala effekten via 

PET-CT och tumörmarkörer i blodet. PET-CT är en kombinationsundersökning av 

positronemissionstomografi och datortomografi som ger information om både 

funktion/metabolism och utseende av tumörerna.
44

 I studien mättes även 

serumnivåerna av CD8
+
 T-celler.  Biverkningar klassificerades via CTAE-kriteriet, 

version 3, och kunde rapporteras in under 28 dagar efter behandling. Symptom som 

existerade innan studiestart borträknades såvida de inte blev värre.  
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Tabell VII. Översikt av cancersjukdomar hos studiedeltagarna.  

Cancertyp  Antal patienter  

Äggstockscancer  4  

Bröstcancer  3 

Bukspottskörtelcancer 2 

Sarkom  2  

Rektumcancer 1  

Melanom  1 

 

  

 Tabell VIII. Översikt över använda doser i studien.  

Dos (vp)   Antal patienter  

1-3 x 10
11  

2  

3 x 10
11 

4  

3-5 x 10
11 

1 

5 x 10
11 

3  

8 x 10
11 

1  

3-10 x 10
11 

1  

1 x 10
12 

1  

  

 

Resultat  

6 patienter kunde utvärderas via PET-CT varav 1 hade en fullständig metabolisk 

respons, 1 patient en partiell metabolisk respons, 1 patient en mindre metabolisk 

respons, 2 patienter en stabilisering och 1 patient en progressiv metabolisk respons. 

Terapieffekten som visades från PET-undersökningen var därför 50 %. Den 

radiologiska undersökningen visade en terapieffekt på 83 % då stabilisering eller 

bättre inkluderades.  

Av 10 patienter kunde en förändring av tumörmarkörer ses hos 6 patienter varav 3 

patienter hade en tydlig minskning, 2 fick en initial minskning som efter en tid steg 

igen och 1 patient hade en initial höjning som sedan övergick till en minskning. PET-

CT-analysen visade att 1 patient fick en fullständig respons, 3 patienter en partiell 
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respons, 1 patient en mindre respons, 1 patient en stabilisering och 4 patienter en 

progression av nivån tumörmarkörer i blodet.  

Antitumoral effektivitet sågs hos 9 av 12 undersökta patienter (75 %). Då resultat 

från 1 patient uteblev var terapieffekten med en intent to treat-beräkning 69 %. 

Medianvärdet av överlevnad hos patienter som upplevt antitumoral effektivitet 

jämfört med de som inte gjort det var 135 respektive 80 dagar efter behandling. Av 

11 utvärderade patienter sågs en nivåökning av CD8
+
 T-celler hos 8 patienter. Dessa 

var riktade både mot tumörceller och mot adenovirus typ 5. Biverkningar som 

uppstod var främst av grad 1-2 och var influensaliknande symptom, feber, trötthet, 

anemi och smärta vid injektionsplats och i mage. Enstaka biverkningar av grad 3 

uppstod vilka var feber, hyponatremi, anemi och olika typer av smärtor.  

 

 

DISKUSSION  
 

Cancer är idag en vanlig sjukdom som drabbar cirka 60 000 människor varje år i 

Sverige.
1
 Trots dagens behandlingsmetoder med kirurgi, strålning och 

läkemedelsbehandling, där målet alltid är att bota en patient om möjlighet finns, så 

dör cirka 23 000 människor i cancer varje år bara i Sverige.
2
 Metastaser är ofta en 

stor anledning till att cancer leder till döden. De är ofta svåra att komma åt med 

behandlingsmetoderna som används idag och det är även vanligt att tumörcellerna 

efter en tid anpassar sig och blir resistenta.
26

 Dagens behandlingar påverkar även 

flera av kroppens friska celler, vilket självklart leder till många biverkningar.
6
 

Utveckling av nya läkemedel och behandlingsformer mot cancer är därför 

välbehövligt. Den ideala behandlingen av cancer hade varit ett läkemedel som på ett 

enkelt sätt tar död på tumörceller men samtidigt lämnar friska celler opåverkade. 

Onkolytiska virus är därför intressanta eftersom de just har egenskapen att selektivt 

replikera och lysera tumörceller och därför teoretiskt sett utgör den ideala 

cancerbehandlingen.
18

 Forskning om onkolytiska virus har pågått under de senaste 

decennierna och många olika virus har blivit prövade som lämpliga vektorer.
6, 21

 

Adenovirus är en lämplig vektor vid cancerterapi eftersom det virala genomet inte 

permanent infogas i det humana, som det exempelvis gör med retrovirus.
25 

Adenoviruset har flera fördelar, vilka beskrevs i introduktionen, och har visat sig ha 

en god effekt och framförallt säkerhet i många studier.
45 

 

Trots att onkolytiska adenovirus som exempelvis ONYX-015 visat effektivitet mot 

tumörer, framför allt i kombination med cytostatika, så har behandlingen som 

monoterapi inte tillräckligt bra effektivitet och det undersöks därför om den kan 

stärkas genom att armera viruset med immunstimulerande cytokiner.
20

 Syftet med det 

här arbetet var därför att genom att utföra en litteraturstudie undersöka om 

onkolytiskt adenovirus armerat med GM-CSF kan fungera som en behandling mot 

cancer. Efter litteratursökning via PubMed hittades fem studier som mer eller mindre 

besvarade frågeställningen. Av dessa fem var två fas I-studier, vilka hade ett primärt 
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syfte att utvärdera säkerhet hos olika virusdoser och endast sekundärt undersöka 

effektiviteten av viruset mot cancer. Då ett av inklusionskriterierna vid valet av 

studier var att de skulle vara utförda på människor sjönk urvalet av studier eftersom 

ett flertal endast beskriver försök på cellodlingar eller djur. Detta var en anledning 

till varför två fas I-studier inkluderades. Patientgrupperna var små i samtliga studier 

som valdes och sträckte sig mellan 13-35 deltagare. Innan påbörjad sökning hade jag 

satt krav på att studierna skulle vara randomiserade prövningar gjorda på en specifik 

patientgrupp där egenskaper inte skiljde så mycket åt. Idealiskt för att kunna svara på 

min frågeställning hade även varit om studierna var placebokontrollerade och 

innehöll större patientgrupper, med kanske till och med en utförd powerberäkning för 

att få tillförlitliga resultat. Flera faktorer kan ha påverkat att resultatet inte levde upp 

till mina krav. För det första är behandlingsmetoden med onkolytiskt virusterapi 

ganska ny. För att inte tala om onkolytiskt adenovirus kodande för GM-CSF. Det 

finns än så länge, med undantag i Kina, inga godkända läkemedel med onkolytiska 

adenovirus och det har helt enkelt inte hunnit publicerats studier som inte är av de 

första faserna än. För det andra är det antagligen svårt att rekrytera deltagare till 

dessa studier. Inkluderade patienter befinner sig ofta i en långt gången 

metastaserande cancer, har genomgått flera tidigare standardbehandlingar utan att bli 

botade men ska fortfarande ha en så pass lång beräknad överlevnad att ett resultat i 

studien ska kunna utvärderas. De som inte är i detta stadium väljer kanske hellre att 

genomgå standardterapi som de vet är väl beprövad. För det tredje skulle det aldrig 

vara etiskt acceptabelt att dela ut placebobehandling till människor som befinner sig i 

ett sådant sjukdomstillstånd.  

I den första studien, som var av en av fas I-studierna, utvärderades den antitumorala 

effekten hos 19 patienter med huvud- och nackcancer vilka alla genomgått 

behandling med KH901. Patienterna fick antingen en engångsbehandling med 1 av 4 

möjliga virusdoser eller en flergångsbehandling med 1 av 2 möjliga virusdoser. Det 

studien visade var att ingen av patienterna fick en reduktion av tumörstorleken, men 

att 12 stycken fick en stabilisering och 7 en progression av sin sjukdom. Detta 

resultat stämmer inte överrens med resultaten en studie publicerad 2008.
46

 I denna 

studie beskrevs nämligen hur TOA02, ett virus konstruerat på samma sätt som 

KH901, gav en stark antitumoral effekt hos möss med odlad levercancer och huvud- 

och nackcancer då det administrerats i en dos på 5 x 10
10

 vp respektive 3 x 10
10

 vp. 

Att 12 av 19 patienter erhöll en stabilisering av sin cancersjukdom kan kanske 

förklaras med att viruset hämmat en progressiv sjukdom. 2 patienter fick sina 

tumörer analyserade efter att de förändrats i konsistensen. Analysen visade då en 

förhöjd halt av både viralt DNA och GM-CSF, vilket kan tyda på att det pågått en 

virusreplikation med efterföljande lys av tumörcellerna. I studien nämndes inget om 

eventuella skillnader i antitumoral effektivitet mellan olika dosgrupper eller mellan 

singel- och multigrupp, vilket skulle varit intressant att veta. Att studera 

effektiviteten av läkemedlet var ju dock inte studiens primära syfte, vilket kan vara 

en förklaring till varför denna information utlämnades. Patientantalet var för litet för 

få att kunna få tillförlitliga svar vad gäller effektiviteten. Ingenting nämndes om 

långtidsöverlevnaden. Studien mätte heller inte nivåerna av CD8
+
 T-lymfocyter hos 

patienterna, vilket annars kan visa om uttrycket av GM-CSF har gett någon 

immunologisk effekt. Biverkningarna som feber och reaktioner vid injektionsplatsen 
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var vanliga och även väntade då flera andra studier beskriver liknande symptom efter 

behandling med onkolytiska adenovirus.
28, 47 

En annan biverkning som var relativt 

vanlig var anemi vilket drabbade 92 % (n = 12) av singel- respektive 40 % (n = 4) av 

multigruppen. Ingen förklaring till anemin gavs i studien. Flera injektioner gav inte 

fler biverkningar, vilket enligt forskarna i studien betyder att en ökad mängd 

neutraliserande antikroppar nödvändigtvis inte ökar toxiciteten.   

I den andra studien, som även den var en fas I-studie utvärderades 

tumöreffektiviteten hos 35 patienter med ytlig urinblåsecancer som antingen fick 

CG0070 som en engångsbehandling eller flergångsbehandling, samtliga med 

intravesikulär administrering. Doserna varierade mellan 1 x 10
12

 vp, 3 x 10
12

 vp, 1 x 

10
13

 vp och 3 x 10
13

 vp. Den totala terapieffekten hos samtliga patienter och 

behandlingsmetoder var 48,6 %. 48,6 % av patienterna fick alltså respons av 

behandlingen och denna effekt höll i genomsnitt i sig i 10,4 månader. Terapieffekten 

var högre hos gruppen med multibehandling jämfört med singelbehandling (64 % 

jämfört med 23 %). Gruppen som fick behandling varje vecka i 6 veckor fick en 

bättre antitumoral effektivitet (77,8 %) än de som fick 3 behandlingar med 28 dagars 

mellanrum (53,9 %). Patienterna behandlade med den lägsta dosen (1 x 10
12

 vp) fick 

högst terapieffekt på 61, 5 % jämfört med de andra på 44,4 % (3 x 10
12 

vp), 50,0 % 

(1 x 10
13

 vp) och 0,00 % (3 x 10
13

 vp). Patienterna som erhållit den högsta dosen fick 

alltså lägst terapieffekt då ingen av dessa fick en fullständig respons. Anledningen till 

detta är okänd men kan kanske bero på att en högre dos innebär högre nivåer av 

neutraliserande antikroppar. Det är svårt att säga om resultaten är statistiskt 

signifikanta på grund av de små patientgrupperna i studien. I studien mättes inte 

nivåerna CD8
+
 T-lymfocyter riktade mot varken viruset eller tumörer, vilket annars 

kan ge information om förändringar av immunrespons mot tumörerna.  Det hade 

varit extra intressant att veta i denna studie då patienterna tidigare behandlats med 

immunstimmulerande BCG-vaccin. Biverkningarna var något annorlunda i denna 

studie vilket var väntat då administreringssättet vad annorlunda. Viruspreparatet gavs 

här intravesikulärt i stället för intratumoralt. Vanliga biverkningar var därför 

förknippade med urinblåsan, men även influensaliknande symptom och feber 

uppstod. De flesta var av mild eller måttlig grad vilket tyder på att viruset visade en 

säkerhet trots doser upp mot 3 x 10
13

 vp, vilket är i en högre nivå jämfört med 

resterande studier.  

I den tredje studien ingick 19 patienter med olika cancertyper vilka alla fick en 

singelbehandling med Ad5-D24-GMCSF. Dosen varierade mellan 8 x 10
9
 vp – 4 x 

10
11

 vp. Den antitumorala effekten enligt RECIST var 47 %. 8 av 15 patienter fick 

någon form av respons varav två patienter fick en fullständig reduktion av tumörer, 

en patient en mindre reduktion och fem patienter en stabilisering. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i respons hos injicerade och icke-injicerade tumörer vilket kan 

tyda på att en spridning av viruset skett till omkringliggande tumörer. Hos två 

patienter undersöktes tumördensiteten innan och efter behandling. Resultaten visade 

en minskning på 4,6 % respektive 27 %. Intressant nog hade patienten med 27 % 

densitetsminskning fått en 55 % ökning i tumörstorleken. Antingen har tumören 

blivit större till ytan, samtidigt som densiteten minskat, eller kan en förklaring vara 

faktumet att RECIST endast mäter tumörstorlek. Vid onkolys med hjälp av ett 

adenovirus kodande för GM-CSF frigörs det immunstimulerande faktorer, både i 
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form av viruset och GM-CSF, vilket antagligen leder till inflammation och svullnad 

av tumörvävnaden. Detta kan ge en falsk information om tumörprogression vid 

användning av RECIST. Vad gäller densitetsminskning hade det varit intressant att 

undersöka hos samtliga deltagare då det har föreslagits att densitet och antitumoral 

effektivitet har att göra med varandra.
48

 Hos 9 av 10 undersökta patienter kunde det 

ses en ökning i nivån av CD8
+
 T-celler. Det var något oklart hur stor del av dessa 

som var riktade mot tumörceller men enligt författarna till studien var antalet CD8
+
 

T-celler riktade mot adenoviruset något högre än mot tumörcellerna. Att nivåerna av 

CD8
+
 T-celler riktade mot tumörceller stigit visar att det onkolytiska adenoviruset 

haft en effekt i immunresponsaktivering mot tumörerna. Patientantalet i studien var 

lågt och det var därför svårt att dra några slutsatser vad gäller den antitumorala 

effektiviteten. Biverkningar som uppstod var acceptabla och främst av mild eller 

måttlig grad och yttrade sig i form av bland annat feber och trötthet.   

I den fjärde studien fick 21 patienter en singelbehandling med Ad5/3-D24-GMCSF. 

16 patienter kombinerade viruset med en lågdosbehandling av cyklofosfamid för att 

hämma regulatoriska T-celler, som annars skapar en immunosuppressiv miljö kring 

tumörvävnad.
31

 67 % av patienterna hade fått en radiologisk respons (8 av 12).  Av 

dessa var det 2 patienter som fått en mindre reduktion av sin tumördiameter och 6 

patienter som fått en stabilisering. De andra fyra hade ökat i tumördiameter efter 

behandling. Enligt författarna till studien skulle egentligen även 2 av de progressiva 

patienterna klassificerats som stabila om de inte hade utvecklat nya metastaser. Den 

ena patienten fick nämligen stabilisering av sin snabbväxande 

bukspottskörtelscancer, och den andra fick en 6 % reduktion på tumördiametern. 

Med en intent-to-treat-analys var den sammanlagda antitumorala effekten 62 %. Det 

var alltså över hälften av de utvärderade deltagarna som fått effekt av behandlingen. 

Det är ett något bättre resultat än det i studie 1, 2 och 3. Detta kan bero på att studien 

både använde sig av ett adenovirus som var en hybrid mellan typ 5 och 3 och att 

cyklofosfamid gavs till patienterna. Ad 5/3 kan ha ett övertag över Ad5 då Ad5 

binder till coxsackievirus- adenovirusreceptorn som ofta är nedreglerad i tumörer. 

Forskarnas tanke i studien var att byta ut fiberknopparna på Ad5 mot Ad3-knoppar 

eftersom Ad3 binder in via en annan receptor, och på så sätt öka inbindning och 

effektivitet, vilket har visat sig vara effektivt i tidigare studier.
49

 Användningen av 

cyklofosfamid kan ha ökat immunresponsen mot tumörerna då detta läkemedel, som 

tidigare nämnts, hämmar regulatoriska T-celler, vilka annars kan skapa en 

immunosuppressiv miljö vid tumörerna.
31

 Nivåerna av CD8
+ 

T-celler hade efter 

behandling stigit hos 8 av 14 utvärderade patienter, vilket kan vara ett bevis på att 

immunsystemet reagerat på GM-CSF från adenoviruset. Även i denna studie var 

patientgruppen väldigt liten vilket gör det svårt att dra några egentliga slutsatser vad 

gäller den antitumorala effektiviteten av viruset.  

I den femte studien behandlades 13 patienter med olika cancersjukdomar med Ad5/3-

E2F-D24-GMCSF. Studien hade gemensamt med studie 4 att adenoviruset som 

användes var en hybrid mellan Ad5 och Ad3 för att öka effektiviteten av 

receptorinbindning hos viruset. Gemensamt var även att 50 mg cyklofosfamid 

dagligen gavs till patienterna i ett försök att minska den immunosuppressiva miljön 

vid tumörerna. Resultatet blev att 9 av 12 undersökta patienter (75 %) visade tecken 

på antitumoral respons efter tre till fyra veckor, både vad gäller tumörstorlek, 
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metabolism och tumörmarkörer. Med en intent-to-treat-analys hade behandlingen en 

antitumoral effekt på 69 % av patienterna. Det är den högsta responsen bland alla 

fem studier. Den höga terapieffekten kan bero på olika saker. Virushybriden och 

cyklofosfamiden kan vara en del av anledningen då även studie 4 visade upp en hög 

terapieffekt. Det här var också den enda studien som använde sig av PET-CT för 

undersökning av den antitumorala effektiviteten. Kanske kan resultaten i studien bero 

på att just detta mätsystem användes istället för RECIST, vilket inte tar hänsyn till 

funktion och metabolism hos tumörerna utan endast den totala storleken. Studien 

visade att majoriteten av de behandlade patienterna fick ökad nivå av CD8
+
 T-celler. 

Detta stämmer med resultatet från studie 3 och 4, vilka också mätte dessa nivåer, då 

majoriteten av dessa patienter också fick ökade nivåer av CD8
+
 T-celler. Detta tyder 

på att en immunrespons riktat mot tumörcellerna har uppstått. I vissa fall kunde det, 

precis som i studie 1, uppstå anemi hos patienter. 2 av 17 inrapporterade anemier var 

av grad 3. Det är dock oklart varför detta uppstod och de främsta biverkningarna var, 

precis som i övriga studier, annars av grad 1-2 och yttrade sig i form av 

influensaliknande symptom, feber, trötthet och vissa typer av smärtor.  

De analyserade studierna hade alla vissa brister. Det var exempelvis ofta inte alla 

patienter fick den antitumorala effektiviteten undersökt efter behandling, utan 

förklaring till varför. En förklaring kan vara att vissa patienter avled på grund av 

cancern innan undersökning hann genomföras. En intent-to-treat-analys i studie 1, 2 

och 3 hade kunnat göra resultaten mer tillförlitliga. Ofta angavs heller inte när 

undersökningar gjordes eller under hur lång tid studien pågick. Ett mätkriterium som 

var gemensamt för två av studierna var RECIST. Att använda ett kriterium som 

mäter diametern på tumörer kanske inte är det optimala mätsystemet då viruset har 

immunstimulerande effekter. I studie 5 användes PET-CT som mätsystem och det 

var även denna studie som visade upp bäst terapieffekt.  

Patienterna i tre av studierna hade väldigt olika cancersjukomar. Detta kan göra det 

svårt att utvärdera den antitumorala effektiviteten. Tumörerna befinner sig på olika 

platser i kroppen, kan ge olika typer av symptom och även bete sig på olika sätt. De 

flesta patienter i studierna erhöll en intratumoral injektion av viruset, medan vissa 

patienter på grund av sin cancertyp erhöll en intrakavitär injektion. Det är inte 

optimalt att undersöka och jämföra effektiviteten hos patienter då både sjukdom och 

administreringssätt skiljer sig åt eftersom detta kan ha påverkat resultatet. Studier 

som undersökt intravenös administrering med onkolytiska virus har exempelvis inte 

visat några signifikanta antitumorala effekter, till skillnad från de med intratumoral 

administrering.
50

 Det kan tänkas att en intrakavitär injektion skulle ha svårare att nå 

sitt mål än en intratumoral injektion, främst på grund av neutraliserande antikroppar 

som binder viruset. Detta stämmer dock inte överens med vissa av resultaten i de 

analyserade studierna då patienterna i vissa av dessa fall erhållit reduktioner, 

stabiliseringar och till och med fullständig reduktion av tumörerna. Exempel på detta 

är en patient med äggstockscancer i studie 3, som fick en 100 % minskning av 

tumördiametern efter intrakavitär administrering. Detta kan dock berott på andra 

orsaker än virusbehandlingen. Patienten hade exempelvis ett WHO performance 

värde på 1, vilket betyder att hon inte var så sjuk från början. Ett annat problem med 

att använda patienter med olika cancersjukdomar är att det kan vara svårt att veta om 

symptom som uppstår är biverkningar på grund av läkemedlet eller om det uppstått 
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från cancersjukdomen i sig. De som uppstod i studierna liknade dock alla varandra 

förutom i studie 2, där patienterna även drabbades av biverkningar i urinblåsan.  

Som tidigare nämnt var det i samtliga studier för få deltagare för att kunna dra några 

slutsatser om de erhållna resultaten. Med dessa typer av studier kan dock inte 

förväntas annat eftersom de alla är i tidiga faser. Studierna som analyserats visade 

ändå lovande resultat vad gäller effektivitet och säkerhet och det måste även 

uppmärksammas att samtliga patienter genomgått tidigare standardbehandlingar utan 

att bli av med sin cancersjukdom. Att vissa av dessa patienter då, trots detta, fick en 

reduktion av sina tumörer visar att det finns potential i behandlingsmetoden.  Dock 

skulle det vara intressant att studera metodens effektivitet i kombination med någon 

typ av standardbehandling. I en studie publicerad 2000 administrerades ONYX-015, 

som nämnts tidigare, intratumoralt i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil till 

37 patienter med huvud- och nackcancer.
51

 Av 30 utvärderade erhöll 8 patienter en 

fullkomlig och 11 patienter en partiell tumörrespons. I en annan, randomiserad, 

studie undersöktes hos 160 patienter effektiviteten av H-101 i kombination med 

cisplatin och 5-fluorouracil jämfört med cisplatin och 5-fluorouacil ensamt.
52

 

Terapieffekten var då 78,8 % (42 av 52 patienter) i gruppen som erhållit H-101i 

kombination med kemoterapi respektive 39,6 % (21 av 53 patienter) hos de som 

endast erhållit kemoterapi. Biverkningar som uppstod var influensaliknande 

symptom och reaktioner vid injektionsplatsen, vilket visar på en god säkerhet och 

även stämmer överrens med biverkningar i de analyserade studierna i detta arbete. 

Båda dessa studier visar alltså på en förstärkt antitumoral effektivitet då cytostatika 

kombineras med onkolytiska adenovirus. Det skulle därför i framtiden vara intressant 

att se studier med GM-CSF-armerade onkolytiska adenovirus i kombination med 

cytostatika eftersom den då stärkta effektiviteten hos adenoviruset kan tänkas ge 

ytterligare effektivitet till behandlingen.   

 

SLUTSATS  
 

Cancer är en sjukdom som idag tar alltför många liv varje år. Dagens 

standardbehandling med kirurgi, strålning och kemoterapi ger en viss respons på 

sjukdomen, men ofta lämnas tumörceller kvar av misstag som i sin tur kan växa till 

och bilda nya tumörer och metastaser. Många gånger är det just svåråtkomliga 

metastaser som leder till död och det är därför viktigt att nya, effektivare, läkemedel 

skapas. Studierna som granskats i detta arbete visar att det finns en viss antitumoral 

effektivitet hos onkolytiskt adenovirus armerat med GM-CSF. En del av 

effektiviteten som visats kan tänka sig bero på den antitumorala effekten hos ett 

onkolytiskt virus i sig, men då det i 3 av 3 artiklar där nivåer av CD8
+
 T-celler mättes 

kunde konstateras en ökning av nivåerna hos majoriteten av patienterna tyder detta 

även på en ökad antitumoral immunrespons. Trots svårigheter att endast från dessa 

studier dra några slutsatser om effektiviteten finns det skäl att tro att onkolytiska 

adenovirus i någon form kommer att utgöra en behandlingsmetod mot cancer i 
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framtiden. Armering med GM-CSF som cytokin kan vara ett alternativ för att öka 

effektiviteten då studieresultaten tyder på att detta har en immunstimulerande effekt. 

Preparatet kanske inte räcker till som monoterapi mot cancer, men kanske som 

kombinationsterapi med någon av dagens standardterapier för att minska risken för 

återkommande sjukdom och metastaser.  
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