
 
KARLSKRONA LÄKAREFÖRENINGS 1348:e ORDINARIE MÖTE 
Å Sjöofficersmässens lokaler den 26:e januari 2009. 
 
 
 

1. Ordförande Bengt Åberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
2. Årsmötesprotokollet samt revisionsberättelsen för 2008 upplästes och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet. Föregående mötesprotokoll var ännu inte skrivet då den 
vikarierande sekreterare varit i Egypten och drabbats av Faraos hämnd. 

 

3. Kvällens föreläsare var Magnus Thörn, docent vid Karolinska institutet och verksam 
som gastrokirurg på Södersjukhuset i Stockholm. Han berättade om ”Cellterapi vid 
spridd cancersjukdom”.  

Genom att spruta blåfärgad spårsubstans i tumörvävnad kan man detektera den 
lymfkörtel som först dränerar tumören. Denna körtel kallas sentinal node eller på 
svenska, portvaktarkörtel. Denna används för att stadieindela bl. a maligna melanom 
och bröstcancer. Portvaktarkörteln är det första lymfoida organet tumören träffar på, 
den har unika immunologiska egenskaper och bildar en T-cellsklon riktad mot 
tumören. Studier har visat att ju större andel av dessa T-cellskloner som finns i 
tumören, ju bättre överlevnad har den sjuke. Kan man då använda dessa T-cellskloner 
för att behandla tumören? Ja, företaget SentoClone med Magnus Thörn i spetsen har 
byggt en träningsbana för T-celler i den gamla chokladfabriken i Sundbyberg. Där tar 
man emot preparat med tumör och portvaktarkörtlar, expanderar T-cellsklonerna och 
ger tillbaka dem fyra veckor senare i en albumininfusion. I en första pilotstudie med 
16 patienter med spridd malignitet gick fyra av patienterna i remission! En fas två 
studie med 80 patienter pågår just nu på tio olika sjukhus runt om i landet, varav 
Karlskrona är ett av dem. Vi väntar med spänning på resultatet av denna studie! 
Företaget genomgår i dagarna en prövning för att SentoClone ska bli godkänt som 
läkemedel. Bl. a krävs en klädcertifiering för att överhuvudtaget komma in i 
laboratoriet. Om denna klädcertifiering är i närheten av Blekinge sjukhuset stränga 
regler önskar vi dem alla lycka till! 
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