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Immunicum utvecklar banbrytande cancerstrategi
Presentation

Avancerad immunterapi ger nytt hopp om framgångsrik behandling av svåra cancersjukdomar. En ny
cellbaserad läkemedelskandidat utvecklad av Immunicum har potential att bli en banbrytande, snabb och
lättillgänglig strategi för cancerbehandling.
Olika former av immunterapi, där patientens eget immunförsvar aktiveras för att
bekämpa tumörer kommer nu på bred front. Svenska Immunicum var tidigt ute och går
i bräschen för att utveckla avancerad och innovativ immunbaserad behandling för
olika typer av svår cancer.
Immunicums huvudsakliga läkemedelskandidat, ilixadencel, testas nu i flera kliniska
studier för olika former av solida tumörer. Hittills ser resultaten lovande ut.
– I den första, mindre, studien på patienter med nyupptäckt, spridd njurcancer sågs
tecken till tumörspecifik aktivering av immunsystemet samt tecken till förlängd
överlevnad jämfört med historiska data, berättar Immunicums forskningschef Alex
Karlsson-Parra.
Sprutas in i tumör
Förenklat går metoden ut på att använda en typ av vita blodkroppar, dendritceller, från
friska blodgivare. Efter aktivering och efterföljande frysförvaring kan dessa celler
sedan tinas upp och injiceras direkt in i patientens tumör. Där fungerar de som en
https://cancerforskningraddarliv.se/immunicum-utvecklar-banbrytande-cancerstrategi/

Alex Karlsson-Parra,
forskningschef på
Immunicum.
1/6

5/29/2019

Immunicum utvecklar banbrytande cancerstrategi | Cancerforskning räddar liv

”primer”, som skapar en inflammatorisk reaktion som leder till att patientens egna immunceller, inklusive så kallade
NK-celler och dendritceller, rekryteras och aktiveras. Aktivering av NK-cellerna leder till frisättning av
tumörspecifika proteiner som äts upp av dendritcellerna, som på så sätt blir fullmatade med tumörspecifika
proteiner/antigen. De vandrar sedan vidare till lymfsystemet och aktiverar så kallade mördarceller, som i sin tur ger
sig ut på jakt på tumörceller som spritt sig i kroppen.
–En blodgivare kan hjälpa upp till 50 patienter, och inte minst är ilixadencel en frusen produkt med en
hållbarhetstid på 36 månader. Därmed kan den lätt lagras på sjukhusen och snabbt tillgängliggöras. Den fungerar
även att injicera direkt in i metastaser och har inte hittills visat sig ge några svåra biverkningar, säger Alex
Karlsson-Parra.
Kombinationsbehandling
Allra bäst förväntas Immunicums metod fungera i kombination med vissa andra cancerläkemedel, inklusive så
kallade tyrosinkinas- och checkpoint-hämmare, som hämmar tumörens immundämpande effekt. Nu pågår fas 1studier för att testa detta för tumörer i lever, lunga, mage, huvud och hals (i kombination med checkpointhämmare) samt GIST, och en större fas 2-studie för njurcancer (i kombination med tyrosinkinas-hämmare), vars
resultat väntas i höst.
Står starkt rustat
Immunicum har positionerat sig som ett av de mest innovativa bolagen inom
cellbaserad immunterapi. Långsiktiga ägare och samarbeten med ledande
läkemedelsföretag ger muskler för fortsatta framgångar.
– Vi verkar inom ett område med stora behov av nya och mer effektiva behandlingar.
Under de senaste åren har vi tagit viktiga steg för att stärka bolaget på en rad
områden, exempelvis genom nyckelrekryteringar och att vi numera är noterade på
börsens huvudlista. Därigenom förbättrar vi möjligheterna att få ut våra läkemedel på
marknaden, så att de kommer patienterna till nytta, säger vd Carlos de Sousa.
Han framhåller att Immunicum har säkrat långsiktig finansiering, med välrenommerade
och tunga institutionella ägare. Tack vare en stark ekonomi kan företaget fortsätta att
investera i utveckling och preklinisk validering av sina produkter samt förbereda för
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säkrat viktiga tillstånd av regulatoriska myndigheter i USA och EU.
En viktig milstolpe är de två samarbetsavtal som Immunicum tecknat med de ledande läkemedelsbolagen Merck
och Pfizer för att testa sina produkter i kombinationsbehandling.
– Vi är mycket optimistiska eftersom ilixadencel är en kostnadseffektiv, cellbaserad, lagringsbar produkt utan
tidskrävande individanpassning. Dessutom är säkerhetsprofilen mycket bra. Den har en klar potential att bli en
grundpelare i framgångsrik kombinationsbehandling av cancertumörer.
Immunicum
Immunicum har utvecklat ett unikt angreppssätt inom immunonkologi,
med lagringsbara, allogena cellbaserade terapier, som injiceras direkt in i tumören. Målet är att bekämpa cancer
genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.
Idag pågår ett flertal kliniska studier och de första resultaten väntas under året.
E-post: info@immunicum.com (mailto:info@immunicum.com)
www.immunicum.com (http://www.immunicum.com)
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