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 L undabolaget CombiGene utvecklar 
genterapibehandling mot svårbe-
handlad epilepsi, baserad på forsk-
ning vid Lunds och Köpenhamns 
universitet.

Hjärnans neurotransmittorer är essentiella 
för hur hjärncellerna kommunicerar med 
varandra över synapserna. Den vanligaste, 
glutamat, ger vid överfrisättning en över-
signalering mellan hjärncellerna vilket 
kan utlösa ett epileptiskt anfall.

En annan transmittor, neuropeptid Y 
(NPY), motverkar överfrisättningen av glu-
tamat och kan därför förhindra eller dämpa 
det epileptiska anfallet.

– Vårt grundkoncept är att få ett större 
uttryck av NPY i det aktuella området i hjär-
nan genom att föra in en extra gen för NPY 
i hjärncellerna, förklarar vd Bengt Westrin.

– Dessutom har våra forskare kommit 
på att om man överuttrycker även en av re-
ceptorerna för NPY, den G-proteinkoppla-
de receptorn Y2, kan man få en bättre och 
mer specifik effekt. Därför heter vi Combi-
Gene. Vi jobbar inte med en gen utan två.

För att föra in generna använder man en s 
k virusvektor, i det här fallet en AAV-vek-
tor – adenoassocierat virus. Det är ett litet 
virus som i sin vildtyp inte orsakar sjuk-
domar och som bara ger ett svagt immun-
svar. Den tas inte upp i värdcellens genom 
utan lägger sig vid sidan av.

– Vi bedömer inte riskerna som större 
med genterapi med AAV-vektorer än inom 
vanliga läkemedelsprojekt. 

– Det är väldigt spännande att arbeta 
inom ett område med så många projekt 
på randen till genombrott.

Bengt Westrin har erfarenhet från flera 
små bioteknikbolag.

–  Jag har nog aldrig jobbat i ett projekt 
med så stark vetenskap, så starkt patent 
och framför allt så stort medicinskt be-
hov. Farmakologiskt sett känns det inte 
så mycket mer komplicerat än något an-
nat läkemedelsprojekt.

Hittills finns bara en godkänd genterapi-
behandling i väst, Glybera, från det hol-
ländska bolaget UniQure, men det är fler 
på gång.

– Globalt finns runt 900 projekt inom 
genterapi, de flesta inom cancerområdet 
och CNS (centrala nervsystemet). Unge-
fär en fjärdedel av dem befinner sig i kli-
nisk fas, förklarar Casper René Götzsche, 
forskningschef i bolaget.

– Grovt räknat är det ca 45 bolag som 
har minst fem projekt på gång och därtill 
kommer 150-200 bolag i vår storlek med 
mindre än fem projekt.

– Vi har idag tillräckligt med resurser 
för att göra det vi vill – nämligen fokusera 
på vårt epilepsiprojekt.

CombiGene har inte bestämt hur fram-
tiden ska se ut, t ex om och när utlicensie-
ring till större bolag ska ske. Teknikplatt-
formen har även potential att användas 
för fler neurologiska sjukdomar.

– Vi är opportunistiska men inser att vi 
med all sannolikhet inte blir ett bolag som 
sätter ett färdigt läkemedel på marknaden, 
säger Bengt Westrin.

Målgruppen för behandlingen, en en-
gångsbehandling, är de som inte blir hjälp-
ta av befintliga läkemedel, ca en tredjedel 
av alla epilepsipatienter. För dem kan epi-
lepsikirurgi idag vara det enda alternativet.

Nyligen levererades en uppsättning vekto-
rer från det nyzeeländska bolaget Gene-
Detect, men Bengt Westrin söker nu ock-
så det bolag som i framtiden ska tillverka 
CombiGenes virusvektorer i större skala 
och enligt GMP.

– De flesta bolag som kan tillverka vi-
rusvektorer gör det idag åt kunder som 
fortfarande är utvecklingsprojekt.

– Det är dyrt, framförallt eftersom det görs 
i liten skala och tillverkarna är få. Markna-
den är för liten än för att man ska kunna tala 
om priser och kostnader egentligen. Men vi 
har några bra alternativ som vi pratar med.

När det kommer fler behandlingar kom-
mer tillverkningskostnaden att sjunka, 
precis som för biologiska läkemedel som 
antikroppar. Det finns ingen anledning att 
tro att det skulle fungera annorlunda med 
genterapi, menar Bengt Westrin. Tillverk-
ningsmetodiken är jämförbar och tillver-
karna är ofta desamma.   KB

Svensk-danskt projekt

CombiGene grundades 2006 för att han-

tera patentkostnaderna men först för ca 

ett år beslöts att börsnotera bolaget och 

växla upp verksamheten.

Bolaget bygger på ett svensk-danskt 

forskningssamarbete mellan Merab 

Kokaia, Lunds universitet, och David 

Woldbye, Köpenhamns universitet, kring 

nya behandlingsformer mot svårbehand-

lad epilepsi. 

Ett dotterbolag för veterinärmedicinsk 

användning av genterapin bildades i som-

ras och en klinisk prövning på hundar har 

fått klartecken från myndigheten.

Bolaget är noterat på Aktietorget sedan 

i maj och hade i slutet av november ca 

700 aktieägare. Största ägaren är fort-

farande affärsängeln som varit med från 

början, Lars Thunberg från Hässleholm.

läkemedel

Virusvektorer på väg
[Av Boel Jönsson]

Efter ett decennium av bakslag är nu genterapi ett av de hetaste områdena inom 
biotech. Svenska CombiGene är ett av få svenska bolag med inriktningen.

Casper René Götzsche och Bengt Westrin.

Elektrofysiologisk mätutrustning för  

mätning av synaptisk signaltransmission  

i hjärnvävnad.
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