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verkningsmekanismen för anti-CTLA-4-antikroppar 
 

Lund, Sverige – 22 Mars 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV)  

I nästa nummer av Cancer Cell, och online idag, publicerar forskare från University College 
i London translationella data som visar att aktiviteten hos kliniskt validerade anti-CTLA-4-
antikroppar åtminstone delvis är beroende av utarmning av tumörinfiltrerande regulatoriska 
T-celler. Forskningsgruppen, som leds av BioInvents samarbetspartner professor Sergio 
Quezada, visar dessutom att intratumoral utarmning av regulatoriska T-celler var beroende 
av samverkan mellan humana IgG-antikroppar och Fc-gamma-receptorer. Förbättrad 
antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet, antigen genom Fc-optimering eller genom 
närvaro av Fc-gamma-receptorvarianter med hög bindningsaffinitet, förbättrar 
behandlingsresultaten, men endast för starkt immunogena tumörer.  

Resultaten som presenteras i denna artikel stödjer uppfattningen att modulering av Fc-
gamma-receptorbindning kan utgöra en attraktiv strategi för att förbättra CTLA-4-
antikroppars aktivitet, och potentiellt också aktiviteten hos antikroppar riktade mot andra 
målstrukturer med högt relativt uttryck på regulatoriska T-celler.  

BioInvents forskare har bidragit till denna artikel genom att bistå i bestämningen av uttryck 
och funktion hos antikroppars interaktioner med Fc-gamma-receptorer på tumörinfiltrerande 
immunceller. 
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Om BioInvent  
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya 
och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska 
program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk 
lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot 
medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya 
immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och 
tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt 
forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande 
akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och 
Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat 
Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna 
anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen 
fas. För mer information se www.bioinvent.com   
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Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva 
uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per 
det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt 
utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. 
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