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Immunsystemet
Immunterapien og dens ulike 

former
Kreftsykdommer som behandles

Bivirkninger av immunterapi
Laboratorieanalyser nå og i fremtiden
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IMMUNSYSTEMET
Immunsystemet vårt er designet for beskytte kroppen mot farer utenfra, som invaderende 
virus, bakterier og andre mikroorganismer.

Det er også utviklet til å beskytte mot farer innenfra, som skadede, syke og døde celler, samt 
unormale og fremmede celler.

De hvite blodlegemene som utgjør immunforsvaret vårt, består av mange forskjellige 
celletyper som alle har helt spesifikke funksjoner.

Granulocyttene utgjør over halvparten av de sirkulerende hvite blodlegemene og er vårt 
førstelinjeforsvar mot infeksjoner. De bidrar til uspesifikk bekjempelse av bakterier, i 
renovasjonsprosesser, allergiske reaksjoner og betennelsesprosesser.

Lymfocyttene utgjør den delen av immunforsvaret som spesifikt bekjemper virus og bakterier, 
som danner antistoffer og som utvikler hukommelse. De to celletypene som bygger opp denne 
hukommelsen er B – og T – celler. 

Det er disse cellene som er målet for immunterapien.

HVA ER IMMUNTERAPI?
• Immunterapi er en samlebetegnelse på alle behandlingsformer som påvirker og 

hjelper pasientenes eget immunforsvar til å bekjempe sykdom. Noen vaksiner og 

visse typer genterapi, samt benmargstransplantasjon er også immunterapi. 

Enkelte av disse behandlingsformene har blitt brukt i årevis mot astma og ulike 

autoimmune sykdommer, som psoriasis, revmatiske sykdommer, noen 

tarmsykdommer og også mot kreft.

• Det finnes flere ulike typer immunterapi mot kreft som hjelper og stimulerer 

immunforsvaret på ulike måter, og målet med immunterapien er å gjøre 

immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulster.

• Immunterapi gis intravenøst.
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KREFT IMMUNITETSSIRKELEN

Immunterapi mot kreft kan ha ulike innfallsvinkler og virker på ulike måter:

• Monoklonale antistoffer – blokkerende effekter

• Onkolytisk virusterapi – ødelegger kreftcellene direkte

• T – celle terapi – «utdanner» immunforsvaret til å gjenkjenne kreftceller

• Kreftvaksiner – forbyggende og behandlende

• Uspesifikke immunterapier – signalstoffer

EKSISTERENDE FORMER FOR 
IMMUNTERAPI
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En av forsvarsmekanismene til immunsystemet er å danne antistoffer som fester seg på noe 
som oppfattes som skadelig, og derved gjør det skadelige til et mål for en spesifikk 
immunrespons i form av signalstoffer og spesialiserte celler. Det dannes i prosessen 
hukommelsesceller som gir en mer effektiv respons ved neste nærkontakt.

Kreftceller bekjempes vanligvis av immunsystemet, men kan endre både arvemateriale og 
overflatestrukturer for å unngå immunforsvaret. I en kreftsvulst er det flere mekanismer som 
gjør det vanskelig for immunsystemet å gjenkjenne og bekjempe kreftcellene.

En immunrespons må kontrolleres for å unngå skader på friskt vev og en slik 
justeringsmekanisme er tilbakemelding via immunsjekkpunkter. Kreftceller klarer noen ganger 
å dempe immunresponsen ved å gi «riktig» tilbakemelding til slike sjekkpunkter. For å øke 
immunresponsen mot kreftcellene, har man utviklet sjekkpunkt – hemmere.

Dette er monoklonale antistoffer mot enten reseptorer eller ligander som uttrykkes av 
immunceller.

MONOKLONALE 
ANTISTOFFER

Sjekkpunkthemmere: (2 hovedklasser pr mai 2018)

• PD1 – hemmere (Nivolumab og Pembrolizumab)

• PD1 er en reseptor som sitter i membranen til mange immunceller og aktiveres av PD –

ligand 1 eller 2 som kan produseres av friske celler. Immuncellenes respons dempes ved 

signal gjennom PD1.

• Kreftceller kan selv dempe immunresponsen ved å øke produksjonen av PD1 eller PD1 –

ligand.

• Ved å manipulere B – celler til å produsere monoklonalt antistoff mot PD1 eller PD1 –

ligand (Atezolizumab og Avelumab), kan man blokkere signalet gjennom PD1 og 

dermed øke immunresponsen mot kreftcellene.

• PD1 – hemmere brukes ved lungekreft,  føflekkreft og nyrekreft, men virker dessverre 

bare på 20 – 40 prosent av pasientene.
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• CTLA4 – hemmer (Ipilimumab)

• CTLA4 er en reseptor i membranen hos cytotoksiske T – celler  som i likhet med PD1 

mottar et immunhemmende signal fra friske celler.

• Monoklonalt antistoff mot CTLA4 blokkerer reseptoren og dermed det immunhemmende 

signalet slik at immunresponsen mot kreftcellene øker.

• Brukes ved føflekkreft, men det pågår kliniske undersøkelser for behandling av 

lungekreft, urinveiskreft og hormonresistent prostatakreft med spredning.

• Også her virker behandlingen bare på 20 – 40 prosent av pasientene.

Monoklonale antistoffer kan også brukes….

• …til målrettet behandling for å blokkere unormale proteiner i en kreftcelle.

• …til å feste seg til spesifikke proteiner på kreftcellene og på den måten merke dem slik at 

immunsystemets celler kan finne dem og ødelegge dem.

• …til å transportere kreftmedisiner (antistoffene konjugeres) direkte til kreftsvulsten for å øke 

effekten av medisinen på svulsten og samtidig redusere skade på friskt vev.
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I denne behandlingen brukes genmodifiserte virus (f.eks. Herpes Simplex virus) til å 

drepe kreftceller. Viruset trenger ikke inn i friske celler.

Viruset injiseres direkte inn i kreftsvulsten, hvor det trenger inn i kreftcellene og lager 

mange kopier av seg selv. 

Kreftcellene brister og dør og frigjør i prosessen antigener som trigger 

immunsystemet til å angripe alle kreftceller i kroppen med de samme antigenene.

Behandlingene består vanligvis av en serie injeksjoner inntil svulstvevet er borte.

Andre virus som Adenovirus og poliovirus blir testet for ulike krefttyper og de blir 

også testet i kombinasjon med andre behandlingsmetoder som kjemoterapi. Mulig 

effekter mot brystkreft og hjernekreft.

ONKOLYTISK VIRUSTERAPI

I T – celleterapien blir enten pasientens egne T – celler, eller T – celler fra en frisk donor, 
høstet fra perifert blod, sendt til et produksjonssenter og genetisk manipulert til å uttrykke 
spesifikke reseptorer (CAR) som gjør det mulig for T – cellene å gjenkjenne helt spesifikke 
antigener som kun finnes på kreftcellenes overflate.

• CAR er kimære antigenresptorer (Chimeric Antigen Receptors) og betegnes som dette fordi 
de kombinerer både antigenbinding og T – celle aktiverende funksjoner i en og samme 
reseptor.

De genmodifiserte T – cellene dyrkes så i stort antall, sendes tilbake og settes inn igjen i 
pasientens kropp hvor de finner, kommer i kontakt med og binder seg til kreftcellene.  Denne 
bindingen aktiverer T – cellene, de proliferer og blir cytotoksiske. Gjennom flere ulike 
mekanismer ødelegger de så kreftcellene.

• Brukes bare mot leukemier og lymfekreft foreløpig.

• De seneste årene har kliniske studier med CAR T – celler mot B – celleantigenet CD19 gitt 
lovende resultater hos pasienter med B-cellemaligniteter.

T – CELLE TERAPI/GENTERAPI/CAR 
– T 
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Genterapi med T – cellereseptorer

• kan kjenne igjen mål inne i kreftcellene

• pasientens mutasjoner kartlegges og settes inn på ett gen som introduseres for 

immunceller fra friske donorer. 

• gener som koder for T – cellereseptorer som gjenkjenner mutasjonene isoleres 

fra donorens immunceller, settes inn i pasientens immunceller som så kan settes 

tilbake i pasienten. 

• kan prinsipielt brukes til alle kreftformer, siden alle kreftceller inneholder 

mutasjoner, men er utrolig ressurskrevende. 
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To typer:

Forebyggende vaksiner: (Livmorhalskreft)

• HPV vaksinen der overflateproteiner som ligner virusets gir en immunrespons med dannelse av 
antistoffer.

Behandlingsvaksiner: (Forstadier til livmorhalskreft, tarmkreft, metastatisk føflekkreft, 
lymfekreft)

• Kroppens immunsystem eksponeres for kreftantigener eller RNA strenger med kreftcellenes 
mutasjoner innkodet. 

• Hvite blodceller fra pasienten dyrkes så de kan kjenne igjen og spise døde kreftceller, 
sprøytes så tilbake i en bestrålt kreftsvulst der de kjenner igjen døde kreftceller og spiser 
dem. Prosessen aktiverer immunforsvaret til å identifisere kreft i hele kroppen, og produserer 
flere immunceller som angriper levende kreftceller. 

KREFTVAKSINER

Interferoner (Int-α)

• Virker ved å forhindre kreftcellenes vekst og gjøre cellen mer mottagelig for angrep 
fra immunsystemet, i tillegg til å aktivere immunsystemet.

• Int-α kan føre til reduksjon av størrelsen på nyrekreft og forbedret overlevelse.

Interleukiner (IL-2)

• IL-2 brukes til behandling av utbredt nyrekreft og føflekkreft. Det aktiverer særlig to 
typer hvite blodlegemer: T – celler og NK – celler. Disse immuncellene kan gjenkjenne 
og drepe kreftceller.

• Hos en mindre gruppe av pasienter med utbredt nyrekreft er denne behandlingen 
mulig helbredende.

USPESIFIKKE 
IMMUNTERAPIER
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•Føflekkreft

•Leukemi

•Lymfekreft/Hodgkins lymfom

•Ikke – småcellet lungekreft

•Nyrekreft

•Hode – halskreft 

KREFTSYKDOMMER SOM 
BEHANDLES MED IMMUNTERAPI

Forårsakes av overaktivering av immunsystemet som da vil angripe friske celler og gi 
autoimmun – relatert betennelse i normalt vev.

Vanligst er betennelse i tarmen med diarè, kolitt, kvalme og magesmerter. Dødsfall har 
forekommet pga perforert tarm.

Hudreaksjoner med kløe og utslett forekommer.

Pneumonitt med tørr hoste, tretthet og tung pust. Fibrose kan oppstå etter avsluttet 
behandling. Har også hatt fatale utfall.

Påvirkning av lever (hepatitt) og nyrer (nefritt) og autoimmune bivirkninger i form av skader 
på kroppens hormonsystemer, skjoldbruskkjertel – diabetes type 1.

Vanlig er også influensalignende symptomer og feber, hetetokter, tåkesyn, muskel – og 
leddsmerter.

CAR – T behandling kan gi alvorlige og fatale nevrologiske bivirkninger, CRS (kraftige 
betennelsesreaksjoner pga cytokiner, leversvikt, nedsatt nyrefunksjon og hjertefunksjon), 
anafylaksi (immunrespons mot fremmed mAb) og angripe friske celler (CD19) etc… etc…

BIVIRKNINGER VED 
IMMUNTERAPI
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Påvirkning av laboratorienalyser – må analyser endres?

Monoklonale antistoffer kan gi falske positive resultater på analyser som skal 

avdekke antistoff/irregulære antistoff, f.eks. gammopatier.

• DARA (Daratumumab) – mAb til behandling av myelomatose, binder til CD38 på 

maligne plasmaceller. Erytrocytter har også lave nivåer av CD38 i membranen 

og Daratumumab bundet til erytrocytter kan maskere påvisning av antistoffer 

mot svake antigener i pasientens serum. 

• Kan også gi positiv indirekte Coombs test i flere mnd etter siste injeksjon.

Immunologiske assays påvirkes av genmodifiserte T – celler? Vil nye reseptorer 

eller antistoffene forstyrre analyser som involverer binding av antistoff til cellene?

LABORATORIEANALYSER NÅ OG I 
FREMTIDEN

TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!

IDA AAGÅRD , BLODBANKEN ØSTFOLD

TRONDHEIM 27/11-18 


