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E n av de Idogens viktigaste milstolpar under 

2019 var signeringen av samarbetsavtalet  

med Radboud University Medical Center i 

Nijmegen i Nederländerna för produktion av  

bolagets cellterapi. Samarbetet syftar till att 

effektivt anpassa Idogens teknologiplattform  

för klinisk användning och att säkerställa 

GMP-kompatibla tillverkningsprocedurer för  

bolagets tolerogena cellterapi som utvecklas  

för behandling av antikroppar mot biologiska  

läkemedel, avstötning av organ efter  

transplantation och autoimmuna sjukdomar.

Intervju med Professor 
Jolanda de Vries,
Radboud University  
Medical Center

Professor Jolanda de Vries och 

hennes medarbetare vid Radboud 

University Medical Center är världs-

ledande inom området och har mer 

än 20 års erfarenhet av att bedriva 

forskning och praktisk tillverkning av 

cellterapier baserade på dendritiska 

celler, främst inom onkologi. Deras 

omfattande kunskap om hur man tar 

en dendritcell-baserad terapi från 

laboratorieskala till patienten utgör 

ett viktigt komplement till den interna 

expertis som byggts upp inom Idogen.

Kan du dela med Idogens aktieägare 

vilka era viktigaste prestationer inom 

cellterapier varit under åren?

Vår viktigaste prestation under 

åren är att vi har kunnat framställa 

dendritiska celler för behandling av 

patienter. Under de senaste 20 åren 

har vi utvecklat protokoll för att gene-

rera dendritiska celler från monocyter 

och gjort många viktiga vetenskapliga 

laboratoriefynd. Till exempel har vi 

kunnat ge cellerna speciella funk-

tioner att utföra in vivo, hos patien-

terna själva. Numera har vi utvecklat 

ett protokoll för att isolera naturligt 

förekommande dendritiska celler 

direkt från patienten. I våra studier 

på prostata- och hudcancerpatienter 

upptäckte vi att dessa dendritiska 

celler, isolerade direkt från patientens 

blod, hade bättre effekt än de celler 

vi tidigare genererat från monocyter. 

Därför inledde vi en stor fas 3-studie 

med 150 patienter. Att göra cell- 

terapier för 150 patienter på ett år var 

en viktig prestation i vårt labb och  

det var en väldigt spännande tid.  

Nu väntar vi på resultaten från denna 

kliniska prövning och förhoppningsvis 

kommer resultaten att vara positiva.

Genom åren har vi erhållit väldigt 

viktig kunskap om celltillverkning i 

allmänhet. Vi tillverkar redan cell- 

terapier baserade på T-celler och nu 

även tolerogena dendritiska celler. 

Det är väldigt roligt att vi, tillsammans 

med Idogen, kan använda vår expertis 

att göra dendritiska celler för andra 

sjukdomar än cancer. 

Varför, enligt din åsikt, är cellterapi 

en så intressant teknik att behandla 

patienter?



Vi tycker att cellterapier är mycket 

intressanta för behandling av 

patienter eftersom det knappast finns 

biverkningar, åtminstone vid behand-

ling av cancerpatienter. Bland de 150 

patienterna som vi behandlade i vår 

kliniska fas 3-studie observerade vi 

inga allvarliga biverkningar. Ibland ses 

mindre reaktioner vid injektionsstället 

och visst obehag kan förekomma 

under afereres (metoden för att samla 

stora blodvolymer) men i allmänhet 

tolereras cellterapierna väl. Dessutom 

uppskattar patienter behandlingar 

baserade på sina egna celler, då de 

gillar tanken på att deras egen kropp 

kan bekämpa sjukdomen. Patienterna 

blir då mycket engagerade eftersom 

deras egna celler kan bota sjukdomen 

och det är naturligtvis mycket viktigt.

Naturligtvis kan det vara utmanande 

i framtiden att behandla varje patient 

med egna celler. Men genom att 

utveckla cellterapier så kan vi under 

tiden lära oss mycket: vad är avgö-

rande faktorer för dessa celler och 

hur vi utrustar dem bättre? Genom att 

lära oss mer om detta kanske vi kan 

utveckla nästa generation av celltera-

pier. Framförallt djupanalyser genom 

immunövervakning (immune monito-

ring) av patientprover kan hjälpa oss 

att optimera behandlingen. Vi kanske 

kan ta reda på vilka celler vi ska sikta 

in oss på i patientens kropp, och detta 

skulle öppna vägar för tillverkning 

av cellterapier som kan användas för 

flera patienter.

Vilka är de viktigaste lärdomarna 

från all erfarenhet av att arbeta med 

cellterapi?

Vi har lärt oss att producera cell- 

terapier är inte alltid lätt och 

processen är strängt kontrollerat 

av flera förordningar och regelverk. 

Cellterapier är patientspecifika och 

därför variabla, vilket gör tillverkning 

av dessa produkter komplicerad. Att 

utveckla en validerad produktions-

process är avgörande men, enligt 

min åsikt, är det lika viktig att titta på 

cellodlingarna för att kunna få en bild 

av en funktionell cellprodukt. Under 

åren har vi lärt oss hur vi ska generera 

dessa celler och hur vi ska gå tillväga 

för att de ska erhålla önskvärda funk-

tioner. För att kunna göra detta är det 

avgörande att ha ett dedikerat team 

som arbetar i celltillverkningsanlägg-

ningen. Våra teammedlemmar älskar 

att arbeta med celler, de strävar efter 

att göra den bästa produkten de kan 

och göra denna unika produkt till-

gänglig för patienter.

Vad var orsaken till att Radboud 

University Medical Center startade 

samarbetet med Idogen?

Under våra tjugo år inom fältet har 

vi också lärt oss att samarbete är 

mycket viktigt. Vi är experter på att 

producera cellterapier och andra 

anläggningar är experter på att te.x. 

tillverka peptider. Tillsammans kan vi 

uppnå så mycket mer än om vi skulle 

jobba på varsitt håll.

Detta är också anledningen till att 

samarbetet med Idogen inleddes. Att 

göra dendritiska celler är vår expertis 

och andra bör ta del av denna kunskap 

så mycket som möjligt. Det är mycket 

ineffektivt om andra måste utveckla 

liknande arbetsflöden som vi har gjort, 

särskilt eftersom det är ett mycket 

långt och mödosamt förfarande. Att 

samarbeta sparar mycket tid och 

genom att arbeta tillsammans kommer 

cellterapier mycket snabbare och billi-

gare nå till klinikerna och kunna ges till 

patienterna. Därför ser vi vårt samar-

bete med Idogen som en stor möjlighet 

- vi kan dela med oss av vår omfat-

tande erfarenhet, men det är också en 

vinst för oss själva när vi lär oss andra 

tekniker, nya odlingsförfaranden och 

nya celltillverkningsmetoder.

Det är viktigt att vårt samarbete inte 

begränsas till att bara skapa cellpro-

dukten. Vi samarbetar gärna även 

gällande att bestämma effektiviteten 

hos cellprodukten hos patienter. 

Därför är omfattande immunövervak-

ning mycket viktigt. Det är verkligen 

spännande att analysera blodet från 

de första patienterna: inducerade 

cellerna ett svar eller inte? Utveckling 

av biomarkörer kommer att vara  

av yttersta vikt för att bestämma 

klinisk effekt.

Vi har lärt oss att immunövervak-

ning inte är trivialt hos våra cancer-

patienter. Endast små skillnader i 

kroppen kan vara kliniskt relevanta, 

dvs göra skillnad för patienten.  

Vi hoppas att de tekniker som redan 

utvecklats av Radboud University 

Medical Center och de nya teknikerna 

som utvecklats på Idogen kan kombi-

neras i immunövervakningsstrategier 

för att hitta de behandlingsinducerade 

förändringarna hos patienterna.

Vad är spännande för er  

i detta projekt?

Det är ett spännande projekt och 

det är också en spännande produkt. 

Hemofili A-patienter med hämmande 

antikroppar mot FVIII är en helt ny 

indikation/sjukdom för oss då vi 

hittills bara arbetat med cancer- 

patienter. Hos cancerpatienter är det 

utmanande att få bra immunsvar. Att 

stänga av immunförsvaret mot vissa 

antigener (skapa tolerans) är ett nytt 

fält för oss och det är därför vi ser 

fram emot att arbeta tillsammans.

Dessutom är det väldigt roligt att 

samarbeta med människor som verk-

ligen är stolta över sin produkt, vilket 

gör att också vi blir entusiastiska över 

samarbetsprojektet. Vi har nu startat 

detta samarbete med Idogen och 

det känns verkligen som att vi till- 

sammans kommer se till att projektet  

blir framgångsrikt.
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När immunsystemet blivit din fiende
Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska  

läkemedel, transplanterade organ, kroppens egna celler eller 

vävnad angrips av patientens immunförsvar.


