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Det finns förhoppningar om att virusterapi i framtiden ska revolutionera behandlingen av 
cancer. I dag är genetiskt konstruerade virus av stort intresse inom virusterapi. Adenovirus är 
ett av våra vanligast förekommande förkylningsvirus och är ett av de virus som lämpar sig 
bäst för viroterapi. Anledningen är att adenovirus har låg patogenitet, dess DNA integreras 
inte in i värdens genom, de är lätta att manipulera genetiskt och viruset är relativt stabilt i 
blodomloppet vilket är viktigt om viruset ska kunna administreras i blodet. Virusterapi har 
dock vissa begränsningar som måste lösas för att behandlingsmetoden ska bli effektiv. Ett av 
de största problemen är att immunförsvaret förstör virus. Man kan försöka lösa problemet 
genom att använda en bärarcell till viruset. Ytterligare problem är att många virus kräver 
injektion direkt i tumören för att uppvisa effektivitet, vilket kan bli ett problem om tumören är 
svårtillgänglig. Slutligen finns stödjande vävnad i tumören som skapar fysiska barriärer vilka 
begränsar spridningen av virus. 
 
Det finns virus som utvecklats för att enbart infektera tumörceller och inte kroppsegna celler. 
Dessa viruset replikerar inuti tumörcellerna och  lyserar cellerna för att ta sig ut i den 
omgivande miljön. Väl utanför tumörcellen kan viruset infektera nya celler. Ett virus med 
denna funktion har producerats vars replikering är begränsat till syrefattiga miljöer, vilket är 
tillståndet i de flesta tumörer. Elementet hypoxia responsive element (HRE) som aktiveras i 
syrefattiga miljöer har satts in i virusets genom. När HRE är aktiv aktiveras ytterligare gener 
som i sin tur startar replikeringen av viruset. Viruset uttrycker luciferas, en luminiscerande 
molekyl som kan detekteras med en kamera. Immunceller t.ex. monocyter har använts som 
värdceller för viruset och injicerats intravenöst på nakenmöss som bar på humana tumörer. 
Även virus utan värdceller injicerades direkt i tumören. Jag har kunnat detektera luciferas i 
tumörer injicerade med naket virus men tyvärr kunde ingen signal detekteras i tumörer på 
möss injicerade med virus inuti monocyter. Tidigare studier har visat att monocyter i större 
utsträckning migrerar mot prostatacancerceller än cancerceller från bukspottkörteln. Studien 
skall därför upprepas med möss som bär på prostatacancerceller. Det finns stora 
förhoppningar att viruset ska kunna användas inom behandling av cancer. 
 
En annan metod är att konstruera virus som kan påverka kroppens eget immunförsvar. 
Tumörer försöker undkomma kroppens immunförsvar genom att sända ut olika signaler och 
ändra sina ytproteiner, vilket gör att immuncellerna inte känner igen tumören. Genom att 
modifiera ett virus så att det kodar för ett protein som attraherar immunceller kan 
immunförsvaret återfå sin förmåga att döda tumören. En variant av adenovirus kodar for ett 
protein vid namnet neutrophil attraherande protein (NAP). Viruset är designat för att endast 
kunna replikeras i prostatacancerceller. Jag har kunnat visa att celler från prostatatumörer som 
infekterats med detta virus innehåller NAP och att proteinet har förmåga att attrahera 
neutrofiler (en immuncell). Fler studier behöver utföras men det står helt klart att NAP har en 
potential att bli en framtida behandlingsmetod mot prostatacancer. 
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