
 

 

 

 

 

 

Varje år, varje dag, varje timme, dör någon av 
cancer. Cancer är den näst dödligaste 
sjukdomen i världen efter hjärt- och 
kärlsjukdomar. Dessutom drabbar sjukdomen 
inte bara de som dör. Många lider fysiskt och 
psykiskt av sin diagnos och nära och kära utsätts 
för stor oro för sina närstående. Proteinet 
rVAR2-aCD3 är ett nytt, lovande läkemedel mot 
cancer som snart kan börja prövas kliniskt.  

Immunterapi för cancerbehandling har fått stor 
uppmärksamhet de senaste åren. Terapin går ut på 
att aktivera patientens eget immunförsvar för att 
bekämpa sjukdomen. En variant av immunterapi 
involverar proteiner som har två inbindningssäten, 
ett som binder specifikt till en cancercell och ett som 
binder till immunförsvarets T-celler. På det viset kan 
läkemedlet direkt koppla samman immunförsvaret 
med cancertumörer.  

År 2003 upptäckte forskaren Ali Salanti att proteinet 
VAR2 uttrycktes på ytan av malariainfekterade röda 
blodkroppar. Senare fann man att samma ytprotein 
även kunde binda specifikt till cancerceller. En idé 
började ta form att kombinera detta protein med en 
del av vårt immunförsvar, antikroppen CD3 (aCD3) 
som sitter på T-cellernas yta.  

 
rVAR2-aCD3 kopplat till en cancercell och en T-cell 

(VAR2 pharmaceuticals, 2020). 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Denna kombination, kallad rekombinant VAR2-
aCD3 (rVAR2-aCD3), blev startskottet för företaget 
VAR2 Pharmaceuticals som idag hoppas kunna starta 
kliniska prövningar på läkemedlet inom en snar 
framtid. 

För att ett läkemedel ska hålla kvalitet och funktion 
hela vägen från tillverkning till patient är det viktigt 
att det trivs i sin miljö. Syftet med detta 
examensarbete var att hitta den bäst lämpade 
buffertlösningen till fas I kliniska studier för att hålla 
proteinet så stabilt som möjligt. Under arbetets gång 
användes 10 olika analytiska tekniker för att mäta 
egenskaper hos proteinet kopplade till stabilitet. 

Studien innefattade att hitta rätt pH, 
förvaringstemperatur och hjälpämnen samt att 
undersöka hur proteinet påverkades av fysisk stress. 
Ett läkemedel kan utsättas för fysisk stress exempelvis 
under transport eller förvaring i rumstemperatur. Det 
konstaterades att lågt pH (3-4,5) tycktes destabilisera 
proteinet. Det upptäcktes även att både socker 
(sackaros) och vanligt bordssalt (NaCl) kunde fungera 
som stabiliserande hjälpämnen till proteinet. Under 
stresstudien fann man att proteinet behöll sin 
stabilitet trots frysning och upptining upp till sex 
gånger.  

Slutligen utsågs histidin med salt (pH 6) till att vara 
den mest stabila bufferten för förvaring av proteinet i 
en temperatur på -80°C. Buffertlösningen gav upphov 
till minst antal nedbrytningsprodukter och minst antal 
aggregat under stress, samt påvisade god inbindning 
till cancercellernas bindningssäte. I framtiden är 
förhoppningen att rVAR2-aCD3 proteinet i 
histidinbuffert med salt ska kunna bli ett effektivt 
cancerläkemedel ute på marknaden. 
 
 
 


