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Framtidens läkemedel i fokus på
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världskongressen om proteomik
– Apotekarsocieteten värd när HUPO arrangeras i Stockholm

Nu är det klart: Stockholm får behålla
värdskapet för världskongressen för
proteomik, men arrangemanget flyttas
fram till hösten 2021. Coronapandemin
gör att HUPO 2020, som skulle arrangerats i höst, blir HUPO 2021. Som
lokal värd står Apotekarsocieteten som
härmed får en unik möjlighet att lyfta
Sverige som en ledande arena för utvecklingen av framtidens läkemedel.
– Proteomik är ett växande forskningsområde där Sverige är framstående,
säger professor György Marko-Varga,
som representerar Swedish Proteomics
Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som arbetat intensivt med
kongressplaneringen. Redan idag är 90
procent av de läkemedel vi använder
riktade mot proteiner, inte gener.
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eskedet om att den inplanerade kongressen flyttas
fram ett år kommer under arbetet med den här artikeln. Efter en tid av ovisshet, och förmodligen en
viss dragkamp då kongressen 2021 ursprungligen redan
tillfallit Mexiko, står det klart att Stockholm, med ett års
fördröjning, behåller rollen som arrangör. Även Mexiko får
arrangemanget framflyttat ett år, till 2022.
– Det känns fantastiskt bra och är en väldig lättnad med
tanke på allt arbete som många redan lagt ned, säger György
Marko-Varga.
Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en stor och växande roll för utvecklingen av innovativa
läkemedel. Proteomiken är också av central betydelse för biomarkörforskningen och utvecklingen av diagnostik och biologiska läkemedel, områden där svensk forskning står sig väl
i en internationell jämförelse. Att Sverige har en så stark ställning inom proteomiken kan förklaras med banbrytande initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry.
Ironiskt nog har det nya coronaviruset, som ju satte stopp
för HUPO2020, nu också satt ljuset på proteomikens kliniska potential. Det är SPS-anknutna forskare som ligger
bakom det serologiska test som, till skillnad från snart sagt
alla de antikroppstester som kommit fram världen över,
gett övertygande resultat i en uppmärksammad studie på
500 anställda vid Danderyds sjukhus.
Baserat på erfarenheter och teknologi som utvecklats
inom ramen för bland annat SciLifeLab och Human Protein Atlas har Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik
vid KTH tillika medlem i SPS vetenskapliga nämnd, och
kolleger på rekordtid lyckats ta fram ett skalbart test som,
åtminstone i initialskedet, varit hundraprocentigt både vad
gäller sensitivitet och specificitet.

Särskild fokussatsning
Att Apotekarsocieteten i hård internationell konkurrens
förärats värdskapet för den högprofilerade konferensen
sammanfaller också med en särskild fokussatsning på området ”framtidens läkemedel” inom organisationen.
– Det här är ett fokusområde där alla våra kretsar och
vetenskapliga sektioner kan känna sig involverade, säger
Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten.
Organisationen har haft flera workshops för att identifiera prioriterade områden för exempelvis utbildningssatsningar och seminarier. Det gäller bland annat ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, biologiska läkemedel
och det som brukar kallas precision medicine.

Satsningen på profilområdet ´framtidens
läkemedel´ har potential
att involvera alla våra
kretsar och vetenskapliga sektioner”,
säger Lisa Bandholtz, vetenskaplig
sekreterare på Apotekarsocieteten.
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De senaste tio åren har det
skett stora organisationsförändringar i industrin.
Läkemedelsbolag köper
i stor utsträckning sina forskningstjänster från akademin och behåller
enbart nyckelfunktioner”, säger György
Marko-Varga i ledningen för HUPO
2021 och professor vid Tokyo Medical
University (den förste icke-japanen på
posten). Han har ett starkt engagemang
i Apotekarsocieteten via sektionen
för analytisk kemi dit han även knutit
Swedish Proteomic Society.

Med det växande intresset för cell- och genterapier kan
ATMP bli ett område som utgör att brett tema som involverar även externa aktörer.
– Tanken är att vi kan ta ledarskap inom det här viktiga
området, säger Lisa Bandholtz och förklarar Apotekarsocietetens övergripande hållning:
– Modern läkemedelsutveckling kännetecknas av snabba innovationsprocesser där helt nya tekniker och läkemedel når patienten. Några av trenderna är nya typer av terapeutiska små molekyler, allt fler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi och individualiserad
läkemedelsbehandling. I takt med detta krävs fokus på hela
utvecklingskedjan från upptäckt till produkt. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning – gemensamt med industri och
akademi – för att Sverige ska ha ett gynnsamt vetenskapligt
klimat som stärker kompetensen i hela denna kedja.

Första gången i Skandinavien
När delegaterna hälsas välkomna till HUPO 2021 i Stockholm den 24 oktober nästa år är det första gången som
världskongressen för proteomik arrangeras i Skandinavien. Det är också första gången på ungefär tio år som
både vården och läkemedelsindustrin aktivt medverkar i
konferensen.
– Jag är otroligt glad över detta, säger György MarkoVarga. Vi tappade den viktiga länken i några år, kanske för
att forskningsområdet är så otroligt komplext och att utvecklingen gick långsammare än man hoppats från industrins sida.
Nu går den tekniska utvecklingen däremot snabbt och
temat för konferensen är Clinical Proteomics for the Benefit of
Patients.
– Och det här området engagerar inte bara de stora multinationella läkemedelsbolagen, säger György Marko-Varga.
Det har skett en explosionsartad utveckling inom de mindre
biotech-bolagen under de senaste fem åren.
Själv har han sin bakgrund på AstraZeneca men har sedan 2010 en akademisk hemvist vid Lunds universitet. Han
är chef för 50 forskare och beskriver sitt ledarskap för divisionen för klinisk proteinvetenskap och imaging vid Biomedicinskt centrum som att han ”driver en industriell enhet”. Och att han alltid får mycket att hända bevisas av att
han under en tjänsteresa till USA, strax innan coronapandemin lamslog allt resande och många verksamheter, lyckades få med både mäktiga NIH och FDA i HUPO-konferensen.

– Det innebär både resurser och prestige. Flaggan i topp,
säger han nöjt.

Fokus flyttades till proteiner
En av de inledande föreläsningarna kommer, i alla fall i
skrivande stund, att vara en presentation av vad som hänt
under de snart 20 år som gått sedan det statliga Hugoprojektet och uppstickaren Celera gemensamt presenterade
kartläggningen av människans samtliga gener via amerikanska Science och brittiska Nature. Därmed slutade det
som såg ut att bli en bitter forskarstrid i någon typ av enighet kring vad som gagnar vetenskapen bäst.
Så vi tar det från början. Hos människan är arvsmassan
lagrad i 46 kromosomer som alla består av DNA, som i sin
tur byggs upp av fyra byggstenar – A, G, C och T. Dessa
byggstenar sätts ihop till den spiralvridna repstegsliknande formation som brukar kallas DNA-spiralen. De fyra
byggstenarna (som uttyds adenin, guanin, cytosin och tymin) utgör själva stegpinnarna, och det är ordningsföljden
mellan dessa som bestämmer hur kroppens funktioner
styrs.
Det var efter presentationen av kartläggningen av den
mänskliga arvsmassan 2001 som fokus förflyttades till nästa nivå i komplexiteten, det som generna ger upphov till –
proteinerna. Snabbt blev proteinerna det verkligt intressanta i jakten på svar om allt från möjligheten att förebygga
sjukdomar till drömmen om helt skräddarsydda läkemedel
och behandlingar.

Vissa proteiner är helt enkelt byggstenar i kroppen, medan andra, som kallas enzymer, möjliggör och reglerar de
kemiska reaktioner som ständigt sker på cellnivå. Vidden
av komplexiteten i proteinstudier kan åskådliggöras genom
att erinra om att det i en tumörcell från tjocktarmscancer
kan finnas upp till 11 500 genförändringar, mutationer. Om
varje gen då styr flera proteiner är det lätt att inse vad detta innebär för just cancerforskningsfältet.
Det är också den stora proteinvariationen som anses förklara människans speciella egenskaper. När det gäller antalet gener skiljer vi oss inte nämnvärt från andra organismer, men människans gener är mångsidigare och också
längre, det vill säga omfattar en större ”bit” av DNA-spiralen.
Medan många läkemedelsbolag dragit ner på
hjärt-kärlforskning har
AstraZeneca storsatsat
på området. ”Ett dåligt kranskärlsflöde ligger bakom många hjärtkärlproblem”, säger Li Ming-Gan,
ansvarig för de kliniska projekten
på AstraZeneca och parallellt verksam som forskare vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
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Kombinerar akademi och industri
Men tillbaka till HUPO. En av de experter som ska hålla en
av konferensens plenarföreläsningar är professor Li-Ming
Gan, vice president och ansvarig för alla kliniska projekt
inom området hjärt- och kärl, njur- och metabola sjukdomar
på AstraZeneca. Det innebär projekt från tidiga undersökande humanstudier till kliniska prövningar i fas IIb. Han
är också forskare inom ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt, och knuten till avdelningen för molekylär och klinisk
medicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Li-Ming Gan är läkare och sätter stort värde på att kunna
verka parallellt i båda världarna – industrin och akademin.
– Det möjliggör en kontinuitet och en win-win-situation,
säger han. När hela kedjan fungerar som bäst innebär det
att resultat från Sahlgrenska når den globala forskningen
för att sedan tas vidare till kliniker runt om i världen och
förhoppningsvis vidare in i guidelines, samtidigt som arbetet resulterar i olika läkemedelsprojekt.
Nu fick han plötsligt betydligt längre tid att planera sitt
HUPO-anförande, men arbetstiteln är ”En fysiologisk och
molekylär approach för att införa precisionsmedicin”.
I korthet går det ut på att bestämma patienters molekylära fenotyp och sedan hitta pathways för att blockera sjukdomsutvecklingen.
– Frågan jag ständigt ställer mig är ”vad driver sjukdomsutvecklingen”?
Och nästa fråga blir hur man hittar en pathway och sedan
hur det ska gå att bevisa att ett läkemedel har effekt.
– När industrin är med ska det förstås helst också handla om unmet need, säger Li-Ming Gan, väl medveten om de
olika drivkrafterna i hans båda världar.

Studerar de små kranskärlen
När det gäller biomarkörer är den centrala frågan övergripande – har det här något värde? Li-Ming Gan tar parallellen med PSA, prostataspecifikt antigen.
– PSA är otroligt specifikt och ändå får vi inse att det är
ett ganska trubbigt vapen i kampen mot prostatacancer.
Inom sitt eget forskningsområde, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt, har han under många år lyft vikten av
funktionen i de små kranskärlen.
– För 15 år sedan var det ingen som brydde sig om de här
kärlen, men när vi hittade metoder för att mäta funktionen
stod det klart hur centralt detta är. Utan fungerande flöde
i de minsta kranskärlen kommer man att drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.
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2013 kom den nya kunskapen med i guidelines för behandlingen, något som gjorde Li-Ming Gan ”väldigt lycklig”.
Flera läkemedelsprojekt i fas II har kommit ut av arbetet
och Li-Ming Gan undervisar nu över hela världen.
– Vi använde oss av proteomik hela vägen för att hitta
molekylära pathways associerade med dålig hjärt-kärl-funktion. Jag tycker det här är ett bra exempel på när samarbeten
fungerar som bäst.

GITTE STRINDLUND
Medicinsk skribent

Coronapandemin gör att HUPO 2020 blir HUPO 2021 i
Stockholm. Apotekarsocieteten är lokal värd och i ledningen
står professor György Marko-Varga, här vid offentliggörandet
i Adelaide.

HUPO – internationellt konsortium
Den vetenskapliga världsorganisationen, Human Proteome
Organisation (HUPO), är ett internationellt konsortium som
består av nationella proteomikforskningsorganisationer,
akademiska institutioner och branschpartners. Organisationens syfte är att främja kunskap och utveckling på proteomikområdet genom att företräda proteomikforskare över
hela världen och underlätta vetenskapliga samarbeten mellan medlemmar. HUPO:s största och viktigaste möte är HUPO
World Congress som anordnas enligt ett roterande schema
i olika delar av världen.

