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Kan en spruta under huden bota en hjärntumör? 
 

Den vanligaste och mest aggressiva av alla elakartade hjärntumörer kallas för 
glioblastoma multiforme. Patienter överlever sällan mer än två år efter att de 
fått sin diagnos, trots opererationer och cytostatikabehandling. Detta beror 
främst på tumörens förmåga att sprida sig till de friska delarna av hjärnan, 
vilket gör det svårt att operera bort hela tumören. Syftet med vår forskning är 
att utveckla en alternativ behandlingsmetod som minskar dödligheten hos 
patienter med glioblastoma multiforme.  
 
I vår forskning arbetar vi både med djurexperiment och med kliniska försök på 
människor. En behandlingsmetod testas först på råttor och möss, och om den verkar 
ha en positiv effekt testas den sedan på patienter som har drabbats av hjärntumörer. 
Vår behandlingsmetod går ut på att försöka få kroppens eget försvar, immunförsvaret, 
att angripa hjärntumören. Detta gör vi genom att immunisera patienter med deras egna 
tumörceller, vilket innebär att vi plockar ut enstaka tumörceller, strålar dem så att de 
inte kan växa och sedan sprutar in dem i kroppen igen tillsammans med ett ämne som 
aktiverar immunförsvaret. Immuncellerna lär sig då hur tumörcellerna ser ut och att 
tumörceller är farliga för kroppen. Förhoppningsvis kommer sedan immuncellerna att 
ta sig upp till hjärnan och bekämpa tumören som finns där. 
 
Den här behandlingsmetoden har fungerat bra vid behandling av råttor och möss, men 
behöver förbättras vid behandling av människor. Ett sätt att förbättra metoden på 
skulle kunna vara att ändra ställe på kroppen där de strålade tumörcellerna sprutas in. 
Man vet sedan tidigare att huden är ett lämpligt ställe att immunisera på för att få en 
bra aktivering av immunförsvaret och därför har patienter hittills immuniserats i 
huden. Vi upptäckte nyligen att råttor som bär på hjärntumörer överlever längre om de 
immuniseras under huden i stället för i huden. Nu undrar vi om detta också skulle 
kunna stämma hos människor. 
 
Mitt arbete har handlat om att ta reda på varför det gör så stor skillnad om man 
immuniserar i eller under huden på råttor. Vi tror att skillnaden handlar om att det 
finns olika celler i och under huden, och att dessa celler aktiverar immunförsvaret på 
olika sätt. Framför allt tror vi att de celler som finns under huden är bättre på att tala 
om för immunceller att de ska ta sig till hjärnan där tumören finns, i stället för att 
stanna kvar ute i kroppen där de inte gör någon nytta för patienten. Om framtida 
studier visar att vår teori stämmer kommer vi att börja behandla patienter med 
immuniseringar under huden i stället för i huden som vi gjorde tidigare. På så vis 
hoppas vi att vi ska kunna förbättra överlevnaden hos patienter som drabbas av 
glioblastoma multiforme.  
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Route of immunization determines the efficacy of interferon-γ-

transduced tumor cell vaccine in the rat N32 glioma model 
 

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common and most malignant brain 
tumor in humans. Despite treatment it is associated with a poor prognosis, therefore 
immunotherapy has emerged as a complement to traditional therapies. Whole cell 
based tumor vaccines have been investigated in experimental and clinical glioma 
immunotherapy, although little is known about the importance of immunization route 
for therapeutic efficacy.  
 
In this study we have investigated the immune response induced by either intrader-
mally (i.d.) or subcutaneously (s.c.) administered N32-IFNγ cells in the experimental 
rat glioma model N32. Fischer 344 rats were immunized three times either i.d. or s.c. 
and the induced immune response was investigated with immuno-fluorescent staining 
of immunization sites and draining lymph nodes (dLNs). Initial survival studies have 
indicated that the therapeutic efficacy is greatly enhanced by s.c. immunization 
compared to i.d. immunization.  
 
Here we show that mononuclear phagocytes (MNP) engulf tumor cells at the 
immunization sites despite of which immunization route was used. In dLNs, tumor 
engulfing MNPs mature into OX62+ dendritic cells (DCs) and present tumor debris to 
T lymphocytes. Moreover, we find that i.d. immunization increases phagocytosis and 
transport of tumor debris to dLNs, and that cyclooxygenase  2 (COX-2) positive cells 
are found at immunization sites after s.c. immunization, but not after i.d. 
immunization.  
 
In conclusion, our results suggest a superior therapeutic effect of the s.c. 
administration route in glioma immunotherapy. Further studies are needed to 
elucidate the underlying mechanisms of the immune responses induced by i.d. and s.c. 
immunization routes. 
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