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Sammanfattning 

Ämne och fokus: En översikt av marknaden för terapeutiska monoklonala 

antikroppar. 

Syfte: Att ge insikt i den växande marknaden för terapeutiska monoklonala 

antikroppar. 

Publik: Avsedda läsare för denna rapport är forskare och universitetsstudenter. 

 

Målet med denna litteraturstudie är att sammanställa en översikt av den växande 

marknaden av monoklonala antikroppar. 

Den första terapeutiska monoklonala antikroppen (mAb) kommersialiserades 

1986. Efter det har denna klass av biofarmaceutiska produkter vuxit signifikant att 

det i slutet av 2015 fanns 50 mAb-produkter godkända i Europa och USA för 

behandling av en mängd olika sjukdomar. Många av dessa produkter har också 

blivit godkända på andra globala marknader. Vid samma tidpunkt fanns det 53     

mAb-terapeutika i fas 3 av kliniska studier. Med nuvarande beviljningsgrad av 

ungefär fyra nya produkter per år kommer cirka 70 mAb-produkter att finnas på 

marknaden 2020, och den globala försäljningen uppgå till ungefär 1 000 miljarder 

kronor. 

Utvecklingen och kommersialisering av mAb-produkter ser ut att fortsätta utan 

någon begränsning i sikte. Lärdomar från den tidiga utvecklingen av              

mAb-produkter tillsammans med användningen av avancerad och ny produktions-

teknologi samt den ökande förtrogenheten från globala tillsynsmyndigheter för 

terapeutiska mAb-produkter har alla bidragit till deras fortsatta dominans som 

huvudklass av biofarmaceutiska produkter över hela världen. 
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Abstract 

Topic and focus: An overview of the therapeutic monoclonal antibody market. 

Purpose:  To  provide  insight  into   the   growing   market   of   the   therapeutic 

monoclonal antibody market. 

Audience: The intended  readers  of  this  report  are  researchers  and  university 

students. 

The aim of this literature study is to compile an overview of the growing market 

of monoclonal antibodies. 

The first therapeutic monoclonal antibody (mAb) was commercialized in 1986. 

After that, this class of biopharmaceutical products has grown significantly so at 

the end of 2015 there were 50 mAb products approved in Europe and the US for 

the treatment of a variety of diseases. Many of these products have also been 

approved on other global markets. At the same time, there were 53 mAb 

therapeutics in Phase 3 clinical trials. At the current approval rate of about four 

new products per year, approximately 70 mAb products will be on the market in 

2020, and worldwide sales estimated roughly $125 billion.  

The development and commercialization of mAb therapeutics continues with no 

limit in sight. Lessons from the early development of mAb products along with 

the use of advanced and novel technologies, as well as the increasing familiarity 

of global regulatory authorities for therapeutic mAb products have all contributed 

to the their continued dominance as the major class of biopharmaceutical products 

worldwide. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Immunsystemets uppbyggnad 

Genom evolutionen har människan utvecklat ett immunförsvar som kan delas upp 

i  två olika typer av system, det medfödda (ospecifika) och det adaptiva 

(specifika) systemet. Sammantaget har immunsystemets celler en vikt av ca 2-3 

kg hos en vuxen människa. 

Det medfödda ospecifika immunsystemet är kroppens första försvarslinje mot en 

infektion (ett antigen). Hit räknas det kemiska försvaret, till exempel vissa 

fettsyror på hud och peptider på slemhinnor som tjänar som skyddsmedel. Även 

magens saltsyra utgör en verkningsfull barriär som avsevärt minskar antalet 

levande organismer i den nedsvalna födan. Ett annat kemiskt vapen är ett enzym-

system i kroppen som kallas komplementsystem. Detta komplementsystem kan 

aktiveras av kemiska ämnen som finns på många bakteriers yta. Vid denna 

aktivering omvandlas proteinerna till aggressiva molekyler som kan slå sönder 

bakterieväggen och döda inkräktaren. De aktiverande proteinerna kan alternativt 

få granulocyter att attraheras till området. Dessa kan i sin tur kan bekämpa 

bakterierna [1]. 

Till det medfödda immunförsvaret hör framför allt också ett antal ”gamla” 

celltyper, det vill säga vita blodkroppar som makrofager, granulocyter, naturliga 

mördarceller och dendritiska celler. Makrofagen (grekiska `storätare`) har en 

utpräglad förmåga att äta upp och bryta ned (fagocytera) det främmande 

smittämnet, men kan också utsöndra cytokiner, vilket rekryterar fler vita 

blodkroppar till platsen. Om antikroppar fäst sig vid det främmande ämnet kan 

makrofagens aggressivitet öka. En av de nya cellerna i immunsystemet,              

B-lymfocyten, tillför antikroppar som gör den äldre celltypen makrofagen 

effektivare (I figur 1 illustreras människans blodkroppar). 

 

Figur 1. Översiktbild av immunförsvarets celler. Dendritisk cell saknas på bild. 
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Granulocyten är en vit blodkropp med små korn, granula, i cellplasman. Vid 

aktivering av granulocyten kan granulakorn frigöras. Granulakornen innehåller 

biologiskt aktiva ämnen såsom heparin, histamin och vissa nedbrytande enzymer. 

Aktivering av granulocyterna sker huvudsakligen med hjälp av antikroppar. 

Antikropparna kan finnas på ytan av granulocyten och aktivera den när ett 

passande antigen reagerar med  antikropparna. Granulocyter kan också attraheras 

och aktiveras av antikroppar som sitter på ytan av en invaderande mikroorganism 

och därefter fagocytera antigenet, alternativt frigöra sina nedbrytande korn med 

aktiva ämnen och därigenom döda inkräktaren. 

En tredje äldre celltyp är den så kallade naturliga mördarcellen. Den kan likvidera 

framför allt vissa virusinfekterade celler och en del cancerceller. Med hjälp av 

antikroppar från B-lymfocyter kan de naturliga mördarcellerna även stimuleras till 

att attackera andra mål än de ovan angivna. Naturliga mördarlymfocyter kan 

också framkalla aggressivitet hos makrofager genom sin produktion av gamma-

interferon. 

En fjärde äldre celltyp är dendritiska celler. De har fått sitt namn av att de är 

rikligt försedda med utskott, så kallade dendriter. Dendritceller tar upp antigen 

och bryter ned det i mindre delar och transporterar sedan molekylfragmenten till 

cellmembranet där de kan uppfattas av T-lymfocyter (antigen presentation). De 

kan också vandra vidare till regionala lymfkörtlar där de kan sätta igång en 

kraftigare immunreaktion. 

Det andra immunsystemet, det adaptiva, är ett specifikt försvar. Detta system har 

förmågan att anpassa sig till olika inkräktande antigen som människan utsätts för. 

Systemet  kräver dagar för att reagera vid en förstagångsinfektion till skillnad från 

det medfödda immunförsvaret  som kan svara inom minuter. De båda delarna av 

infektionsförsvaret har visserligen utvecklats tillsammans och samverkar i ett 

rörligt försvar, men har olika roll utifrån deras egenskaper. Det specifika försvaret 

utförs av celler som kallas lymfocyter, namnet kommer av att de först isolerades i 

nästan ren form ur lymfan det vill säga vätska från lymfkärl. Lymfocyter är en typ 

av vita blodkroppar som består av nya mera sofistikerade celltyper. Dessa har 

uppkommit senare i evolutionen och kompletterar de äldre celltyperna. 

Det finns två huvudtyper av Lymfocyter, B-lymfocyter och T-lymfocyter. Hos 

människan är dessa två grupper ungefär jämnstora och består av en biljon (10
12

) 

lymfocyter vardera [2]. Namnet B-lymfocyt kommer av att de först upptäcktes i 

”bursa fabricii” (latin), ett B-lymfocytbildande organ som är en utbuktning från 

baktarmen hos fåglar. B-celler mognar i benmärgen och är de antikropps-

producerande cellerna. En B-cell kan omvandlas till B-plasmaceller för att 

producera mängder av antikroppar av bara en typ och ett utseende. Eftersom det 

cirkulerar miljontals B-celler i kroppens alla vävnader och vätskor finns det en 

omfattande specificitet mot olika antigener. En tredje typ av B-celler,                  
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B-minnes-celler, är involverade i immunitet. Antikroppar, som även kallas 

Immunglobuliner (Ig), delas in i fem huvudklasser: IgA, IgD, IgE, IgG och IgM. 

T-lymfocyter produceras i benmärgen, mognar och utbildas i brässen, ett organ i 

immunsystemet som sitter bakom bröstbenet, även kallat thymus, därav T:et i     

T-lymfocyt. Den ”skolning av T-lymfocyter som sker i thymus medför att endast 

lymfocyter vilkas specificitet inte kan skada personens egna vävnader tillåts 

mogna och lämna thymus, medan resten, det vill säga de flesta lymfocyter, dör i 

thymus. T-lymfocyternas huvudfunktion är dels att reglera immunförsvaret, dels 

att döda celler med främmande antigener.  

Det finns tre olika typer av T-lymfocyter. Hjälpar-T-lymfocyt reglerar immun-

försvaret genom att befordra eller hämma B-lymfocyter och troligen också andra 

T-lymfocyters funktion. Även makrofager kan attraheras och göras aggressiva av 

cytokiner från Hjälpar-T-lymfocyt vid en vävnadsinfektion. En annan typ är 

Mördar-T-lymfocyt (eller cytotoxiska T-celler). När dessa är aktiverade, vilket de 

ofta är i samarbete med antikroppar, dödar de celler som är infekterade av virus 

eller intracellulära parasiter genom att aktivera apoptos i målcellen, eller döda 

dem med toxiska ämnen. En tredje sorts T-cell är Minnes-T-lymfocyt. Dessa kan 

snabbt öka immunförsvarets effektivitet eftersom de minns antigenet. De kan 

också direkt locka till sig försvarets fagocytceller genom att avsöndra lockmedel. 

   

1.2 Antikroppar 

Antikroppar eller immunglobuliner produceras av den vita blodkroppen              

B-lymfocyt. Antikroppar finns i kroppens alla vävnader och vätskor i olika former 

och mängder. När immunglobuliner reagerar med främmande ämnen utlöses ofta 

olika försvarsmekanismer. 

Ett antikroppssvar kan bestå av att cirkulerande lymfocyter och lymfocyter i 

lymfknutor exponeras för främmande antigen via så kallade antigenproducerande 

celler (dendritiska celler, makrofager och B-celler). En B-cell som presenteras för 

antigenet på detta sätt och har specificitet för den genomgår klonal celldelnings-

expansion. Denna celldelning ger upphov till en mängd B-lymfocyter samtliga 

med förmågan att producera antikroppar som kan binda till det främmande 

antigenet. 

Antikroppar fyller flera funktioner. De fungerar som aktivatorer för till exempel 

lymfocyter, makrofager och komplementsystem. När antikropparna binder till 

patogenets yta immobiliseras dessutom smittämnet eftersom dess receptorer 

blockeras från att binda till sina ligander. Vidare har antikroppar mer än en 

bindningsyta, vilket gör att de kan bilda komplex med flera antigen. 

En grundstruktur för antikroppars uppbyggnad är att två lätta (korta) och två tunga 

(långa) proteinkedjor tillsammans bildar en Y-formig molekyl. I vardera av 
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molekylens två övre skänklar finns en grottliknande struktur vars väggar består av 

delar från en lätt och en tung kedja. I detta hålrum får endast molekyler med en 

speciell form plats. Hålrummet kallas för antikroppens antigenbindande område 

(Figur 2 och 3).                                                                                                                                      

           

Figur 2. Anatomi av en antikropp. Figur 3. Antikropp (överst). Den allmänna 

principen för antikropparnas uppbyggnad är två 

lätta (korta) respektive två tunga (långa) 

proteinkedjor. En lätt och en tung kedja bildar 

tillsammans en yta (ett antigenbindande område) 

som kan omsluta främmande ämnen – ungefär 

som ett par händer som omsluter ett äpple. 

För att kunna försvara kroppen mot alla varianter av smittämnen kan de 

antigenbindande områdena i antikroppen bilda miljarder olika variationer av 

sådana områden. Immunsystemet skapar detta genom att låta flera olika små 

arvsanlag via rekombinant-DNA delta i tillverkningen av dessa områden                   

i antikropps-molekylen [3]. 

Antikroppar delas in i fem olika klasser utifrån vilken tung kedja som antikroppen 

består av. Hos människan finns nio former av tunga och två former av lätta kedjor. 

De tunga kedjorna kallas A, D, E, G och M, och det finns fyra G- och två  

A-varianter. 

Immunglobulin klass A, IgA, är den vanligaste antikroppsklassen hos människan 

och finns framför allt i mag-tarmkanalens lymfatiska system. Antikroppen-IgA 

förekommer i två former i kroppen. IgA1 dominerar i serum medan IgA2 

dominerar på slemhinnor i sekret som saliv, tårar och tarmsekret. IgA2 består av 

två sammanlänkande IgA-molekyler och är mycket motståndskraftigt mot 

nedbrytning (Figur 4). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs7TakZbKAhXo_HIKHWwMATkQjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/stock-photos-anatomy-antibody-image12436223&psig=AFQjCNHYyRtn3Tn0dEzKf15AJm3kL6VhmQ&ust=1452202049621386


Hans Heckscher            Masteruppsats            Monoklonala antikroppar -en översiktsstudie 

5 
 

 

Figur 4. Antikropp IgA1 till vänster och antikropp IgA2 till höger. 

Immunglobulin klass D, IgD, finns i låg koncentration i serum hos människan.  

Dess funktion är ännu ej helt klarlagd men det antas att de IgD-antikroppar som 

sitter förankrade på ytan av de flesta mogna B-lymfocyter fungerar som receptorer 

för antigener. En sammankoppling mellan IgD-molekyl och antigen får sannolikt 

B-lymfocyter att aktiveras och börja producera antikroppar för utförsel till 

kroppsvätskorna. Dessa antikroppar är dock vanligtvis av en annan klass än IgD 

(Figur 5).  

 

Figur 5. Antikropp IgD. 

Immunglobulin klass E, IgE, finns i ytterst låg koncentration i serum hos 

människan. IgE-antikropparnas funktion är sannolikt att ge ett visst skydd mot 

parasitinfektioner. När en IgE-antikropp möter sitt motsvarande antigen och sedan 

binder till mastceller och basofila granulocyter, kan kraftiga inflammatoriska 

reaktioner framkallas. Dessvärre kan också allergiska reaktioner som till exempel 

astma och hösnuva uppstå vid denna process, och till och med leda till en 

anafylaktisk reaktion (Figur 6). 
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Figur 6. Antikropp IgE. 

Immunglobulin klass G, IgG, ”gammaglobulin”, har lång livslängd och därav den 

immunglobulinklass med högst koncentration i blodet. Denna antikropp 

förekommer hos människan i fyra olika subklasser: IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4. 

Viktiga funktioner för denna antikroppsklass är exempelvis att kunna binda 

komplement, att passera över moderkakan till foster och att binda till  

Fc-receptorer på olika cellytor. IgG används i stor omfattning som profylax, vid 

behandling mot infektioner, vid Rh-immunisering samt vid gammaglobulinemi 

(figur 7). 

 

Figur 7. Antikropp IgG. 

Immunglobulin klass M, IgM, är den antikroppstyp som kommer tidigast vid till 

exempel en infektion. IgM-molekylen består av fem grundenheter och är störst 

bland antikroppsmolekylerna. På grund av sin storlek är IgM-antikroppen särskilt 

effektiv vad gäller aktivering av komplementsystemet (figur 8). 
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Figur 8. Antikropp IgM. 

 

1.3 Monoklonala antikroppar 

Monoklonala antikroppar är, som namnet antyder, antikroppar som alla tillhör en 

klon uppkommen ur en och samma B-cell. En klon är en population av celler som 

uppkommit från ett gemensamt ursprung och är genetiskt identiska. I människo-

kroppen finns däremot en naturlig blandning av antikroppar som kallas för 

polyklonala antikroppar, det vill säga många olika typer av antikroppar 

producerade av många olika B-celler. En mikrob (antigen) har många olika epitop 

(en del av en antigen, vanligtvis en kort aminosyrasekvens av ca sex aminosyror) 

som antikroppar kan binda till. När immunförsvaret reagerar kommer olika 

antikroppar att bildas mot olika delar av mikroben. 

Monoklonala antikroppar kan produceras  med hjälp av hybridomtekniken. Man 

börjar med att föra in en främmande substans i ett ryggradsdjur som därefter får 

immunsystemets B-lymfocyter att aktiveras och omvandlas till plasmaceller. 

Plasmacellerna börjar producera antikroppar som känner igen antigenet i den 

främmande substansen. Efter att djuret blivit utsatt för den aktuella antigenen flera 

gånger tar man B-celler från talrika ställen, till exempel från mjälten och 

lymfknutor. Dessa B-celler slås sedan samman med en typ av cancerceller och får 

namnet hybridomer. Hybridomerna kan odlas i stora mängder och kan producera 

stora kvantiteter av endast en typ av antikropp, det vill säga monoklonala 

antikroppar.  

Hybridommetoden utarbetades av Georges Köhler och César Milstein och 

belönades med nobelpriset i fysiologi eller medicin 1984 [4]. Eftersom deras 

metod med cellinjer från mus har tumöregenskaper, kan de odlas fram utan 

tidsgräns och producera obegränsade kvantiteter monoklonala antikroppar som 
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alla kan vara riktade mot ett särskilt antigen. Tekniken med monoklonala 

antikroppar kan ses som en återkomst i sofistikerad form av immunserumterapi 

som funnits sedan slutet av 1800-talet.  

Monoklonala antikroppar som läkemedel har fått stor betydelse eftersom deras 

specifika bindning till ett visst antigen i kroppen medfört att de har ”målsökande” 

karaktär och därmed förmåga att med precision åstadkomma önskad inverkan. Ett 

problem med immunglobuliner från mus är dock att de framkallar oönskade     

mot-antikroppar när de kommer in i människokroppen. Dessa mot-antikroppar 

förminskar den eftertraktade effekten och kan medföra överkänslighetsreaktioner. 

Problemet med monoklonala mus-antikroppar har efter hand reducerats genom 

molekylärgenetiska tekniker så att mus-antikropparna får delvis eller hel human 

struktur (figur 9). Mediciner med oförändrade monoklonala mus-antikroppar 

tillverkas inte längre i dag. 

 

Figur 9. Jämförelse av monoklonala antikroppar (blå: icke-mänsklig, brun: mänsklig): 

 Övre raden:  mus, chimär. 

 Nedre raden: humaniserad, chimär/humaniserad, mänsklig  (min översättning). 

Vid sidan om hybridomtekniken och efterföljande modernare metoder finns 

läkemedel baserade på hela eller fragment av humana antikroppar till vilka 

kopplats en annan biologisk aktiv molekyl, så kallad antikroppskonjugat. (figur 

10, 11). 

Monoklonala antikroppar används bland annat inom medicinsk forskning, 

läkemedel mot vissa sjukdomar såsom cancer, mot avstötning av transplanterade 

organ samt som diagnostiska hjälpmedel.  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Chimeric_and_humanized_antibodies.svg
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Figur 10. Olika typer och fragment av monoklonala antikroppar. 

 

1.4 Forskningsfråga och syfte 

Monoklonala antikroppar har fått ett enormt genomslag i olika medicinska 

tillämpningar de senaste 10-20 åren och man tror att världen kommer att lägga 

uppåt 1 000 miljarder kronor på läkemedel av denna typ 2020. För att belysa detta 

ämne har en litteraturstudie genomförts med syfte att skapa en överblick över 

denna växande marknad av monoklonala antikroppar. Studien har jag avgränsat 

till mediciner av monoklonala antikroppar för de fyra folksjukdomarna astma, 

reumatiod artrit, cancer och multipel skleros. 
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2. Metod 

Litteraturstudie valdes som metod för att skapa en översikt av forskningsfältet 

monoklonala antikroppar. Information har hämtats från kursboken i immunologi 

”The immune system” [3], och artiklar i Nationalencyklopedin, Wikipedia och 

Google, samt ett urval av vetenskapliga artiklar. Sökningar av vetenskapliga 

artiklar gjordes inledningsvis i flera databaser som Pubmed, Medline, Web of 

science, Google scholar och MeSH database. Den bästa databasen var Pubmed. 

Eftersom antal träffar på artiklar blev flera hundra tusen gjordes begränsningar av 

urvalet (se Sökord nedan). Kvar blev mera hanterbara 29 reviewartiklar. Mina 

handledare Torbjörn Gräslund och Stefan Ståhl har också förmedlat några 

översiktsartiklar om monoklonaler på marknaden. Förutom KTHB, har KIB 

(Karolinska institutets bibliotek) större tillgänglighet till medicinska artiklar att 

söka fram. 

Sökord: ”therapeutic monoclonal antibodies”, ”monoclonal antibody treatments”; 

”market”; Filter: artikeltyp>Review, publikationsdatum>10 years, art>Humans, 

språk>English. 
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3. Översikt av marknaden för terapeutiska mAbs 

3.1 Inledning till terapeutiska monoklonala antikroppar 

3.1.1 OKT3    

Den första monoklonala antikropp som registrerats som läkemedel för människor 

är Orthoclone OKT3 (Janssen-Cilags varunamn) [5]. Antikroppsnamnet är 

Muromonab-CD3 som är en sammandragning av ”murine monoclonal antibody 

targeting CD3”, och benämndes så innan WHO tog fram en nomenklatur för 

monoklonala antikroppar. Muromonab-CD3 godkändes av United States Food 

and Drug Administration (FDA) för klinisk användning i människa 1985, men har 

numera dragits tillbaka från marknaden på grund av minskad användning [6]. 

OKT3 är ett immunsuppressivt läkemedel som ges för att förhindra avstötning hos 

patienter som genomgått organtransplantation [7]. Denna monoklonala antikropp 

är riktad mot CD-3 receptorn, ett membranprotein på ytan av T-celler. 

Verkningsmekanismen är att T-lymfocyter känner igen främmande antigen främst 

via sina T-cellsreceptorer. För att dessa receptorer ska fungera behövs olika       

co-receptorer av vilka en är CD3. Detta T-cellreceptor-CD3-komplex omvandlar 

signalen för T-cellen till att föröka sig och attackera antigenet. Vidare är OKT3 en 

monoklonal hel mus IgG2-antikropp som skapades med hybridomteknologi. Den 

administreras intravenöst och har den kemiska formeln C6460H9946N1720O2043S56  

med molekylmassan 146.091 kDa. Den binder till CD3 epsilonkedjan hos                   

T-cellreceptor-CD3-komplexet som finns på ytan av cirkulerande T-celler. Detta 

leder till blockering och apoptos av T-cellerna, vilket i sin tur skyddar 

organtransplantationen mot T-celler. 

Komplikationer kan uppkomma vid den första infusionen när Muromonab-CD3 

binder till CD3. En oönskad aktivering av T-celler kan få till följd att aggressiva 

cytokiner, till exempel tumörnekrosfaktor och interferon-gamma, frigörs. Detta 

cytokin-frisättningssyndrom (CRS) innefattar biverkningar såsom hudreaktioner, 

feber och frossa. Det kan även leda till allvarligare tillstånd såsom apné och hjärt-

stillestånd. Före infusionen kan därför medel ges för att minimera risken för CRS 

och en del mindre biverkningar. Andra biverkningar som är typiska för 

immunsuppressiva terapier är leukopeni (minskning av vita blodkroppar) med en 

ökad risk för allvarliga infektioner. En upprepad användning kan även resultera i 

en minskad läkemedelseffektivitet på grund av bildandet av anti-mus-antikroppar 

hos patienten som accelererar elimineringen av medicinen ur kroppen. Det kan 

också leda till en anafylaktisk reaktion mot musproteinet. Läkemedlet har 

kontraindikationer för patienter med till exempel allergi mot musproteiner och 

epilepsi och bör inte användas under graviditet eller amning. 
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3.1.2 Antikropp-toxinkonjugat    

Antikropp-toxinkonjugater eller Antibody-drug conjugates (ADCs) är en ny klass 

av högpotenta biofarmaceutiska läkemedel utformade som en riktad behandling 

för personer med cancer. ADCs är komplexa molekyler bestående av en antikropp 

(kan vara en hel antikropp eller ett antikroppsfragment, exempelvis ett 

enkelkedjigt variabelt fragment (scFv)) som är kopplat via en länkare till en 

biologisk aktiv cytotoxisk nyttolast eller ett läkemedel (Figur 11). 

 
Figur 11. Exempel på antikropp-toxinkonjugat. Trastuzumab är antikroppen. Thioether Linker är 

länkaren. DM1 är cellgiftet (läkemedlet). 

Genom att kombinera monoklonala antikroppars unika målsökande kapacitet med 

celldödande förmåga hos cytotoxiska medel medger ADCs känslig diskriminering 

mellan frisk och sjuk vävnad. I motsats till traditionella kemoterapeutiska medel 

innebär detta att ADCs målsöker och attackerar cancercellerna så att friska celler 

blir mindre allvarligt drabbade. 

Verkningsmekanismen fungerar på det viset att antikroppen specifikt riktar in sig 

på en viss tumörmarkör, exempelvis ett protein som bara finns i eller på tumör-

celler. Antikroppar spårar dessa proteiner i kroppen och fäster sig på ytan av 

cancerceller. Den biokemiska reaktionen mellan antikroppen och målproteinet 

(antigen) utlöser en signal i tumörcellen, som därefter internaliserar antikroppen 

tillsammans med cytotoxinet. Efter att ADC är absorberat frisätts läkemedlet och 

dödar cancern. På grund av denna målinriktade leverans av cellgift  har 

läkemedlet lägre biverkningar och ger ett bredare terapeutiskt fönster än andra 

kemoterapeutiska medel (figur 12). 
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Figur 12. Leverans av cytotoxiska läkemedel till cancerceller genom ADC (antikropp-

toxinkonjugat). Den monoklonala antikroppskomponenten av en ADC binder selektivt till en 

tumörantigen på cellytan, vilket resulterar i en internalisering av ADC-antigenkomplexet genom 

processen med receptorförmedlad endocytos. ADC-antigenkomplexet traffikeras sedan till 

lysosomer där de bryts ned, och frisätter aktivt cytotoxiskt läkemedel inuti cellen. Fritt läkemedel 

orsakar därmed celldöd genom antingen inhibition av tubulinpolymerisation eller DNA  

bindning/skada beroende på läkemedlets verkningsmekanism (min översättning). 

Det har tagit årtionden att hitta rätt kombination av målsökande antikropp, länkare 

och cytotoxiska läkemedel som undviker toxicitet i samband med kemoterapeutisk 

last och att transportera tillräckliga mängder ADC till tumörstället [8]. För detta 

nya biofarmaceutiska läkemedel finns för närvarande bara ett fåtal ADCs som har 

blivit godkända på marknaden. Det finns dock tiotals ADCs riktade mot cancer i 

kliniska prövningar. Läkemedelsutvecklare har även utforskat möjligheterna att 

utvidga tillämpningen av ADC utanför onkologi och hematologi till andra viktiga 

sjukdomsområden.  

 

3.2 Marknaden för terapeutiska monoklonala antikroppar  

Den första monoklonala antikroppen (mAb) Orthoclone OKT3 kom ut på 

marknaden 1986 och var godkänd för att förhindra avstötning av njurtransplantat. 

Sedan godkännandet av OKT3 har terapeutiska mAbs och antikroppsrelaterade 

produkter såsom Fc-fusionsproteiner, antikroppsfragment och antikropp-

toxinkonjugat (sammantaget kallade monoklonala antikroppsprodukter (mAb-

produkter)) vuxit till den dominanta produktklassen inom den biofarmaceutiska 

marknaden. I dag är mAb-produkter godkända för behandling av en mängd 

sjukdomar alltifrån patientgrupper på några tusen eller färre för sällsynta 

sjukdomar såsom sporadic inclusion body myositis eller neuroblastoma, till 

sådana som behandlar hundratusentals patienter för vissa cancerformer och 
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multiple sclerosis, eller till och med miljontals patienter för sjukdomar såsom 

astma och reumatoid artrit (RA). Försäljningsmässigt består onkologi för 51 % 

och autoimmuna / inflammatoriska sjukdomar för 38 % 2010 (se diagram i figur 

13). 

 

Figur 13. Monoklonal antikroppsförsäljning per behandlingsområde för år 2010 (min 

översättning). 

Efter att den första mAb släppts på marknaden 1986 var försäljningstillväxten 

tillsammans med nya liknande godkända läkemedel långsam till att börja med. 

Från sent 1990-tal när chimeric mAbs, humaniserade och helt humana mAbs 

började godkännas ökade försäljningshastigheten dramatiskt. År 2013 var globala 

intäkter för alla mAb-produkter cirka 640 miljarder kronor, vilket representerar 

approximativt hälften av den totala försäljningen av alla biofarmaceutiska 

produkter. 

I november 2014 hade 58 mAb-produkter blivit godkända i Europa och/eller USA 

sedan 1986. Elva av dessa 58 produkter har dragits tillbaka av olika skäl så vid 

denna tidpunkt fanns 47 godkända mAb-produkter på marknaden. Tre av dessa 47 

producerades i E.coli medan resterande 44 stycken producerades i däggdjursceller. 

Av produkterna producerade i däggdjurcellskultur var 31 full-längds omodifierade 

mAbs, en bispecifik Ab, två antikropp-toxinkonjugat, en radio-märkt                

Ab-konjugat, en antigen-bindande fragment (Fab) och åtta Fc-fusionsproteiner 

innehållande antikroppens konstanta region fuserad med ett annat icke-antikropps-

relaterat proteindomän. Två av de tre produkterna producerade i E.coli var Fabs 

medan den tredje var ett Fc-fusionsprotein. Denna lista på 47 godkända mAb-

produkter inkluderade också två så kallade biosimilars, det vill säga läkemedels-

kopior av ursprungliga mAbs. 

Av de 47 mAb-produkter på den Europeiska och USA marknaden i november 

2014 hade 18 en årlig försäljning 2013 på över 9 miljarder kronor var, medan sex 

av dessa produkter (Humira, Remicade, Enbrel, Rituxan, Avastin och Herceptin) 

hade en försäljning på vardera över 50 miljarder kronor. Humira såldes för cirka 
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95 miljarder kronor 2013, den högsta noterade försäljningssiffran någonsin för en 

biofarmaceutisk produkt. Figur 14 visar de 20 mest sålda biofarmaceutiska 

produkterna för 2013. 

Med denna tillväxthastighet förmodas försäljningen av de nuvarande och för de 

kommande godkända mAbs att driva den globala försäljningen av mAb-produkter 

till uppskattningsvis 800 miljarder kronor för 2017 och en biljon (10
12

) kronor 

2020. Efterfrågan av mAb-produkter har resulterat i en betydande ökning av 

global tillverkningskapacitet såväl som signifikanta förbättringar av metoder och 

tillvägagångssätt i tillverkningsprocessen, design och optimisering [9]. 

 
 

Figur 14. De 20 mest sålda biofarmaceutiska produkterna 2013 tillsammans med 

Försäljningsbelopp i dollar, Godkännandeår, Företag och Patentutgångsår. 

 

3.3 Marknaden för terapeutiska mAbs för typiska folksjukdomar 

3.3.1 Astma 

En av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen är astma. Det uppskattas att 

omkring 300 miljoner människor har astma och 250 000 dör varje år på grund av 

denna sjukdom [10]. Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, 

vilket kan ha en skadlig effekt på livskvaliteten och i extrema fall leda till döden. 

Majoriteten av patienterna kan kontrollera sina  astmasymtom med en 

kombination av steroider och betaagonister. Däremot finns det fortfarande en 

grupp av patienter vars astma förblir symtomatisk trots bästa möjliga behandling. 

Dessa allvarliga astmafall representerar ett ouppfyllt medicinskt behov och står i 

fokus för de som utvecklar nya mAb-baserade läkemedel. Det komplexa nätverk 
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av cytokiner och celler som är involverade i patologin av astma ger gott om 

utrymme för tillämpningar med mAb-baserade läkemedel som kan blockera 

interaktioner med cytokin- eller chemokinreceptorer, tömma celler som uttrycker 

en specifik receptor eller blockera cell/cell-interaktioner. För tillfället är anti-IgE 

(Xolair ©) det enda mAb-baserade läkemedel som godkänts för behandling av 

astma. Emellertid har också ett antal andra Ab-baserade läkemedel kliniskt testats 

för astma såsom anti-IL-5, anti-IL-4, anti-IL-13, anti-TNFa, anti-CCR, anti-CCR4 

och anti-OX40L [11]. 

 

 

3.3.2 Reumatoid artrit 

 

Reumatoid artrit (RA) är en systemisk sjukdom och den mest prevalenta av alla 

autoimmuna sjukdomar. I Sverige har knappt 1 % RA och sjukdomen är vanligare 

hos kvinnor än hos män. 

 

Upptäckten av tumörnekrosfaktor (TNF) som en nyckelcytokin inblandad i 

inflammation vid RA ledde fram till det första lyckade försöket av chimära 

mus/mänsklig monoklonala anti-TNF-antikropp infliximab (sedemera  

Remicade ®) 1993 [12,13]. Som en följd av denna framgång utvecklades även 

andra biologiska läkemedel med olika verkningsmekanism för RA, exempelvis 

Etanercept (Enbrel®), som är ett fusionsprotein producerat med rekombinant 

DNA-teknik bestående av en TNF-receptor vidhäftat till Fc-delen av en mänsklig 

IgG. 

 

I dag finns en rad biologiska läkemedel tillgängliga som blockerar antingen 

proinflammatoriska cytokiner eller lymfocytaktivering/lymfocytöverlevnad som 

möjliggör en betydande förbättring jämfört med konventionella sjukdoms-

modifierande antireumatiska läkemedel (DMARD). 

 

Betydande insatser har gjorts för att behandla RA och komma åt dess 

sjukdomsmekanism genom inriktningar som att interferera med B-cellsfunktion 

(med precisa mål såsom CD20, CD38, B-celllsaktiverande faktor, transmembran 

aktivator och calciummodulerande och cyklofilin interaktor), med T-cellsfunktion 

(CD3, CD4, CD28), med ben erosion (RANKL) och med cytokiner eller 

tillväxtfaktorer (tumörnekrosfaktor, interleukin-1 (IL-1), IL-6, IL-17, VEGF) [14]. 
 

 

3.3.3 Cancer 

 

Konceptet att utnyttja immunterapi för behandling av cancer har lockat forskare 

och kliniker i över ett sekel. Immunterapi för cancer omfattar kunskap från ett 

brett spektrum av discipliner och är en avgörande potential för behandling av 

cancer. Tillkomsten av hybridomteknologi 1975 och utvecklingen av chimära, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reumatoid_artrit
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humaniserade, och humana Abs har ökat tillgänglighet och nyttan av immunterapi 

för behandling av cancer [15]. Genom att med Abs rikta in sig på tumörer med 

specifika eller associerade antigener är det möjligt att selektivt eliminera 

tumörceller och upprätthålla en acceptabel toxicitetsprofil. Terapeutiska Abs med 

immuncellsmål utvecklas också med målet att bryta lokal tolerans och stimulera 

patienternas   anti-tumörimmunsvar. I likhet med andra behandlingsformer är 

immunterapi långt ifrån perfekt och kräver ytterligare studier för att optimera 

kliniska svar och övervinna terapeutiska motstånd. 

 

Antikroppar eller immunoglobuliner (Ig) förekommer i fem separata former 

betecknade av skillnader i deras konstanta region, vilket ger dem unika 

egenskaper och funktioner. De är IgA, IgD, IgE, IgG och IgM där IgG är den 

isotyp som vanligast används vid immunterapi för cancer. Antikroppar har två 

antigenbindande fragment (Fab) och ett konstant fragment (Fc). Fab tilldelar 

antigen specificitet via de komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR), 

medan Fc-domänen ansluter IgG-antikroppar mot immuneffektor-mekanismer av 

inblandade Fcγ-receptorer på naturliga mördarceller (NK), neutrofiler, monocyter, 

dendritiska celler (DC) och eosinofiler [16]. Fc-regionen binder också neonatal 

Fc-receptor som är tänkt att skydda Abs från nedbrytning [17]. Abs utövar en 

antitumöreffekt genom fyra mekanismer - störning av tumörcellssignalering, 

aktivering av komplementberoende cytotoxicitet (CDC), antikroppberoende 

cellulär cytotoxicitet (ADCC) och induktion av adaptiv immunitet [18].  

 

Under det senaste decenniet har den kliniska nyttan av mAbs realiserats och Ab är 

nu en stöttepelare vid behandling av cancer. Abs har den unika förmågan att både 

rikta in sig mot och fästa vid tumörceller, och därefter aktivera immuneffektorer 

att döda tumörceller genom komplementkaskaden (CDC) eller 

antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (ADCC). Denna mångfacetterade 

verkningsmekanism kombinerat med målspecificitet ligger bakom förmågan hos 

Abs att framkalla anti-tumörsvar och samtidigt minimera frekvensen och 

omfattningen av biverkningar [19]. 

 

 

3.3.4 Multipel skleros 

 

Det finns för närvarande cirka 2,3 miljoner personer i världen med multipel 

skleros (MS). Den diagnostiseras ofta i andra eller tredje decenniumet av livet och 

är vanligare bland kvinnor än män. Sjukdomen försämrar patienternas livskvalitet 

betydligt och är förenade med väsentliga kostnader för patienter, hälso- och 

sjukvårdssystem och samhället [20]. 

 

Multipel skleros är en komplex autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet. 

Den kännetecknas av en proinflammatorisk neurodegenerativ process som 

resulterar i neuroaxonala skador. Under de senaste två decennierna har ett brett 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_skleros
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utbud av immunmodulerande och immunsuppressiva behandlingar använts för att 

bemöta MS. Flera terapier har utvecklats eller är under utvärdering för att minska 

skovåterfall, sjukdomsprogression och långsiktig MS-relaterat funktionshinder. På 

senare tid har intresset ökat för läkemedel med mycket selektiva åtgärder, i 

synnerhet mAbs, som riktar in sig mot flera biologiska reaktionsvägar involverade 

i MS. Hittills har endast Natalizumab (Tysabri ® 2006) godkänts för behandling 

av aktiva former av MS [21]. Läkemedlets terapeutiska mekanism är en blockad 

av a4-integrinmolekylen på många leukocyter, vilket leder till en minskning av 

immuncellsmigration av i synnerhet lymfocyter genom blod-hjärn-barriären [22]. 

 

3.4 Jämförelse med andra proteinläkemedel 

Beviljningsgraden av mAb-produkter och deras globala försäljning har vuxit 

snabbare än andra biofarmaceutiska produkter de senaste fem åren. Från cirka 330 

miljarder kronor år 2008 till cirka 640 miljarder kronor år 2013, en ökning med  

90 %. Detta kan jämföras med försäljning av rekombinanta proteinläkemedel som 

endast har ökat med ungefär 26 % för samma tidsperiod. Figur 15 visar 

fördelningen av försäljningen för biofarmaceutiska produkter baserade på 

produkttyp. 

 

Figur 15. Försäljningen av biofarmaceutiska produkter  per produkttyp. Totala årliga försäljningen 

av biofarmaceutiska produkter  visas som en funktion av produkttyp. Notera att rekombinanta 

proteiner som produceras av mikrobiell jäsning inkluderar rekombinanta humana insulinpreparat 

som utgör nästan 50 % av försäljningen  och >90 % av materialet som produceras i denna kategori. 

För första stapelns förklaringstext högst upp till höger är rekombinanta proteiner till exempel 

hormoner, enzymer och antigener (min översättning). 

För att ytterligare belysa tillväxten av mAb-produkter under de sista tio åren 

(2004-2013) har de sex mest säljande mAb-produkterna Humira, Remicade, 

Enbrel, Rituxan, Avastin och Herceptin,  jämförts i en studie med de två mest 
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säljande icke-antikropps rekombinanta proteinprodukterna, cytokinerna Avonex 

och Rebif. Den genomsnittliga årliga tillväxthastigheten för de sex                 

mAb-produkterna för denna period var 20 % , medan för de två rekombinanta 

proteinprodukterna var den flat (figur 16) [9]. 

  

Figur 16. Jämförelsestudie mellan de sex mest säljande mAb-produkterna och de två mest säljande 

icke-Ab rekombinanta proteinprodukterna. 
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4. Framtidsöversikt för terapeutiska monoklonala antikroppar 

4.1 Den framtida marknaden för terapeutiska mAbs 

Utvecklingen av Ab-produkter är delvis präglad av snabba framsteg av vår 

förståelse av sjukdom på en molekylär nivå. Genomik, proteomik och andra 

systembiologiska verktyg har funnit, och kommer även fortsätta att finna nya 

viktiga läkemedelsmål för att modulera sjukdom. MAb-produkter erbjuder ofta 

den snabbaste vägen till en klinisk bevis-av-koncept för molekylärfysiologiska 

mekanismer såsom aktivering, hämning eller blockering av nya läkemedelsmål. 

Eftersom produktion av de flesta mAb-produkter är lätttillgängliga för effektiva 

plattformsbaserade  metoder och mAbs skapar få sidoeffekter samt är högt 

specifika, är risken för oväntade säkerhetsfrågor i humana  kliniska prövningar 

lägre än i åtskilliga andra typer av terapeutiska produkter. MAb-produkter blir 

därför för många av dessa nya läkemedelsmål ofta den första produktkandidaten 

att avancera till klinisk prövning. Om de initiala bevis-av-koncept-studierna av 

dessa produkter är framgångsrika kan de snabbt röra sig mot kommersialisering 

och tillhandahålla en först-till-marknad-fördel. Figur 17 visar årliga 

godkännanden av monoklonal antikroppsprodukter 1982-2014 på Europa och 

USA marknaden [23,24]. 

 

Figur 17. Årliga godkännanden av monoklonal antikroppsprodukter 1982-2014 på Europa och 

USA marknaden. Produkter godkända men därefter avlägsnas från marknaden betecknas i blått. 

Produkter som för närvarande saluförs betecknas i grönt (min översättning). 
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Vartefter den biofarmaceutiska industrin mognar kommer antal och typer av 

sjukdomar som kan behandlas ekonomiskt med mAb-produkter att öka. Kostnads-

effektiv tillgång av stora kvantiteter av produkter för folksjukdomar såsom astma 

och reumatism har bland annat medfört att utvecklingen av produktions-

teknologier för mAbs väsentligen förbättrat processutbyten och reducerat faktiska 

tillverkningskostnader. Som ett resultat av detta finns det en allt större möjlighet 

för  lågprofila produkter att penetrera mer kostnadskänsliga indikationer och 

marknader. 

Eftersom exklusiva patenträttigheter till många av de högprofila och storsäljande 

(blockbusters) mAb-produkterna upphör efter ett antal år, ger det upphov till ett 

växande intresse för utvecklingen av liknande kopior (biosimilars) som inte för 

med sig höga utvecklingskostnader. Det finns också ett omfattande intresse för 

billiga kopior av mAbs på den globala marknaden i regioner där de ursprungliga 

mAb-produkterna redan godkänts. Införandet av biosimilars på dessa marknader 

kommer sannolikt att ha en mycket stor inverkan på den globala försäljningen av 

mAb-produkter eftersom de blir godkända på geografiska områden, där tillgång 

saknas till dyra originalprodukter [9]. 

Andra faktorer som bidragit till försäljningen av mAb-produkter på den globala 

expansionsmarknaden är den ökande och åldrande befolkningen i världen, och den 

ökande levnadsstandarden på tillväxtmarknader. Dessutom har den fortgående 

utvärderingen av mAb-produkter i nya och utökande kliniska indikationer 

resulterat i fortsatt efterfrågan på produkter i kliniska studier och efterföljande 

försäljning för nyligen godkända indikationer.  

 

4.2 Den framtida marknaden för mAbs för typiska folksjukdomar 

4.2.1 Astma 

 

Stor möda har lagts på att utveckla nya mAbs för behandling av astma. 

Godkännandet av Xolair © (anti-IgE) var en tidig framgång i denna strävan. 

Framtagandet av annan medicin med mål IL-5 har visat sig effektiv endast för ett 

relativt litet antal astmatiker, och liknande utfall har skett för många andra mAbs 

som testats mot astma. Detta belyser problemet med att använda mycket specifika 

mAb-baserade läkemedel för behandling av en heterogen sjukdom såsom astma, 

och indikerar behovet av att utveckla biomarkörer för att stratifiera patienter i 

grupper som är benägna att svara på en specifik terapi. Dessa samband pekar 

också på vikten av att förstå sjukdomsdrivarna hos enskilda patienter och att 

identifiera biomarkörer för att selektera patienter som sannolikt kommer att svara 

på ett särskilt läkemedel. Med användning av detta tillvägagångssätt blir det 

möjligt att utveckla terapier som kan användas för att förbättra behandlingen av 

patienter med okontrollerad astma. Trots många tveksamma frågor mot att 
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utveckla     mAb-baserade läkemedel mot astma finns det betydande pågående 

arbete med att testa nya sådana läkemedel. Klinisk utveckling pågår av anti-IL-17, 

anti-IL-5R, anti-IL-5, anti-IL-13 och anti-IL-9 som skulle kunna ge läkemedel för 

att behandla svåra astmafall. Nyckeln till framgång kommer att vara att kunna 

identifiera biomarkörer och göra lämpliga urval av patientpopulationer för att 

genomföra kliniska prövningar [11]. 

 

 

4.2.2 Reumatoid artrit 

 

Många framsteg har gjorts med nya mAb-terapeutika mot RA såsom exempelvis 

Remicade och Enbrel, men den diagnostiska delen är fortfarande underutvecklad, 

vilket delvis kan bero på komplexiteten av RA i sig. För närvarande behandlas 

inte RA-patienter strategiskt utan behandlingsbesluten baseras på försök-och-

misstag, och denna strategi återspeglas i rådande anvisningar för sjukdomen [25]. 

Om det vore möjligt att bättre kunna identifiera de patientgrupper som svarar bra 

på en viss terapi skulle detta vara ett stort steg framåt. Nyare diagnosverktyg 

och/eller biomarkörer behövs, och kommer att hjälpa till att bättre för-stratifiera 

patienter och finjustera RA terapi. 

  

Den nuvarande gyllene medicinstandarden för RA är metotrexat (MTX) och en 

TNF-blockerare, men kombinationsterapier med mer än en biologisk agent plus 

konventionella DMARD har börjat utvärderas. En strävan pågår efter ett 

botemedel (eller en mer fullständig blockad av strukturella skador) mot RA 

eftersom befintliga terapier endast kan reducera tecken och symtom av RA för 

många patienter. För att komma dithän kommer det att behövas tillvägagångssätt 

som inte enbart begränsas till att blockera en viss cytokin, en viss receptor eller 

autoreaktiva B eller T-celler involverade i sjukdomsförloppet. Pågående framsteg 

inom proteinteknik gör det möjligt för produktion av nästa generation av 

biologiska läkemedel av andra format såsom scFv, diabodies, triabodies, 

minibodies, enkeldomän antikroppar och komplex antigen-specificiteter 

(bispecifika antikroppar). Framtida behandlingsval kan komma att omfatta 

blockad eller modulering av molekylära mönster associerade med fara såsom 

HMGB1, mönsterigenkänningsreceptorer, budbärar-RNA-molekyler eller icke-

kodande RNA-molekyler, histonacetylering och inflammasoma komponenter 

[14]. 

 

Alla de metoder som finns i dag syftar till att behandla symtomen av RA men inte 

sjukdomen i sig. Orsakerna till RA är fortfarande svårfångade och metoder som 

att etablera tolerans har bara börjat växa fram. Immunisering med specifika 

epitoper av själv-antigener och/eller miljö-antigener kan bidra till att återupprätta 

toleransen hos vissa patienter. Kroniskt sjuka patienter, som kanske måste förlita 

sig på biologiska läkemedel för en livstid, är också en mångmiljardmarknad för 

företag som måhända därför inte vill rikta sin uppmärksamhet mot dessa typer av 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reumatoid_artrit
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ansatser. Det ultimata målet för RA borde vara en återinställning av immun-

systemet. Från stora tvillingstudier vet man att endast cirka 60 % av RA fenotypen 

ärvs [26]. I denna framtida uppgift kommer det att krävas både djupgående 

genetisk och epigenetisk information från RA-patienter men också ledtrådar till 

vilka miljötriggarna kan vara.  

 

 

4.2.3 Cancer 

 

Den biofarmaceutiska industrin dedikerade betydande resurser till forskning och 

utveckling av cancerterapeutika under 2000-talet. Denna investering i 

kombination med ökad kunskap om cancerbiologi och mekanismerna för hur 

cancerterapeutika fungerar, har lett till rekordantal av nya anticancermedel som 

introducerats i kliniska studier. Kommersiell utveckling av cancerläkemedel har 

fokuserat allt mer på personlig medicin och målsökande terapeutika. Som en 

konsekvens steg det genomsnittliga antalet nya mAbs med påbörjade kliniska 

studier per år av cancerbehandlingar från approximativt 10 i början av  

2000-talet till över 30 2011 (figur 17). 

 

 
 

Figur 18. Antal nya anticancer mAbs som introducerats i kliniska studier, tillsammans med FDA-

godkända läkemedel under 1997-2011 (min översättning). 

 

De flesta mAbs som för närvarande finns på marknaden som cancerläkemedel är 

kanoniska, det vill säga av full-längd och omodifierade IgG-molekyler. Nya 

trender går också mot utvecklingen av en mängd olika icke-kanoniska mAbs 

inkluderande ADCs (antikropp-toxinkonjugat), bispecifika Abs, konstruerade Abs 

och Ab-fragment och/eller domäner. Andra märkbara trender är inriktande Ab 

som inte är väldokumenterade och utforskning av innovativa metoder såsom 

användning av indirekta verkningsmekanismer (MOA), exempelvis agonism av 
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immunaktiverande receptorer eller antagonism av immuninhiberande receptorer, 

och de Ab som rekryterar cytotoxiska T-celler. 

 

MAb-terapi har revolutionerat behandlingen av cancer och kommer att fortsätta 

att vara en viktig behandlingsform de kommande årtiondena. Klinisk framgång är 

beroende av att förstå effekterna av Ab-terapi på tumörbiologi och anti-cancer 

immunsvar. Rationella kombinationer av tumörriktade Ab med andra anti-

cancerläkemedel och medel som riktar sig mot immunsuppressiv tumör-

mikromiljö erbjuder det bästa hoppet att maximera den kliniska nyttan av Abs 

[27]. 

 

 

4.2.4 Multipel skleros 

 

Mabs används som läkemedel i flera discipliner inom medicin, såsom onkologi, 

reumatologi, gastroenterologi, dermatologi och förebyggande av transplantations-

avstötning. Sedan införandet 2004 och återinförandet 2006 av anti-alfa4-integrin 

mAb natalizumab med varunamnet Tysabri ® har mAbs vunnit relevans vid 

behandling av multipel skleros (MS) [28]. Andra mAb-läkemedel mot MS är 

Lemtrada ® och Rituxan ®, och många mAbs har testats i kliniska prövningar för 

skovvis fortlöpande MS och i progressiva former av MS.  

 

Det finns ett ständigt växande bevis för den terapeutiska relevansen för mAbs mot 

neuroinflammatoriska sjukdomar. Flera MS-studier har givit bevis för detta. 

Utöver de kända varunamnen för behandling av MS finns andra nya målstrategier 

såsom anti-IL-17 och störning av komplementvägen som delvis också utvecklats 

för andra neuroinflammatoriska sjukdomar [29]. 

   

Tysabri med flera läkemedel har visat sin effektivitet men också visat på de 

potentiella riskerna och farorna med mycket potenta moderna terapeutika. 

Regelbunden kontroll av biologiska markörer kommer troligtvis att krävas för att 

säkerställa patientsäkerheten. Flera andra mAbs kan framöver få godkännande för 

MS, exempelvis ocrelizumab, ofatumumab och obinutuzumab. Den ultimata 

utmaningen för läkare blir att identifiera rätt läkemedel till rätt patient. 

  

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_skleros
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5. Slutsats 

Inom den farmaceutiska industrin har mAbs och deras derivat numera utvecklats 

till nyckelmodaliteter, från godkännandet av den första mus mAb för terapeutisk 

användning i människa 1986 till den första bispecifika mAb 2009. Framsteg inom 

ingenjörskonst och produktionsteknik för mAb har aktiverat den kliniska 

utvecklingen av mAbs med skräddarsydda egenskaper såsom halveringstid, 

effektorfunktion och stabilitet. Vidare har mycket mer komplexa mAb-baserade 

terapier utvecklats såsom ADC (antikropp-toxinkonjugat), bispecifika Ab,        

mAb-blandningar och potentiellt hjärnpenetrerande mAbs [30]. Dessa nya              

mAb-baserade terapeutika kommer sannolikt revolutionera läkemedelsterapi i ett 

brett spektrum av sjukdomsområden. Förhoppningsvis kommer även ännu 

ouppfyllda medicinska behov att kunna behandlas. Det finns i dag cirka 50 

monoklonala antikroppar för medicinska behandlingar och lika många i pipeline 

fas 3 med avsikt att försöka introduceras på marknaden [31].  
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