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andre behandlingsmuligheder var udtømt, modtog og
tålte 20 patienter (69%) mere end to PIPAC-behandlinger. PIPAC-behandlingen inducerede histologisk
tumorrespons hos mere end halvdelen af patienterne,
og hos 30% var der næsten komplet eller komplet histologisk respons. Livskvaliteten steg under behandlingen, og medianoverlevelsen fra sidste PIPAC-behandling var 26,6 måneder [30].

HENVISNING AF PATIENTER
PIPAC-behandlingen gennemføres på Odense Universitetshospital i et bredt samarbejde mellem Kirurgisk,
Onkologisk, Patologisk og Radiologisk Afdeling. Ved
henvisning til PIPAC skal der foreligge en CT af thorax
og abdomen, denne skal være foretaget inden for en
måned, og henvisningen stiles til: Odense PIPAC Center, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital.

Henvisningen visiteres umiddelbart, og patienten drøftes på to ugentlige multidisciplinære konferencer.

KONKLUSION
PIPAC-behandlingen er fortsat et protokolleret eksperimentelt behandlingstilbud til patienter med peritoneale metastaser i Danmark. Behandlingens sikkerhed og
gennemførlighed er nu veldokumenteret, og PIPAC
medfører et histologisk målbart tumorrespons. Sammenhængen mellem histologisk respons og prognose er
ikke endeligt afklaret, og igangværende studier skal afklare behandlingseffekten.
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Overlevelsen ved en række hæmatologiske cancerformer er øget markant i de seneste år. Et eksempel er
akut lymfoblastær leukæmi (ALL), hvor bedre risiko
stratificering kombineret med intensivering af kemo
terapien har medført overlevelsesrater på op til 90%
hos børn og yngre voksne [1, 2]. Prisen for den mere
intensive kemoterapi har dog været alvorlige akutte bivirkninger og fysiske eller psykosociale senfølger hos
en stor del af patienterne [3]. Hos patienter med høj
risiko-ALL og hos patienter med recidiv efter standardbehandling anvendes allogen stamcelletransplantation,
som kombinerer intensiv kemoterapi med vedvarende
immunologisk kontrol af leukæmicellerne via effekten
af donorderiverede lymfocytter. Ved denne tilgang helbredes op til 70%, men med risiko for alvorlige bivirkninger som følge af helkropsbestråling, kemoterapi og
graft-versus-host-sygdom og med en nonrelapsmortalitet på omkring 10% [4, 5]. For en række andre kræftformer hos børn, inkl. solide tumorer og cancer i centralnervesystemet, har udviklingen været mere
beskeden, og hos børn med recidiv af ALL ses der fortUgeskr Læger 181/20A / 14. oktober 2019

HOVEDBUDSKABER
▶▶ Behandlingsmuligheder ved relaps af hæmatologisk
cancer og primær behandlingsresistent sygdom er
begrænsede.
▶▶ Chimeric antigen receptor (CAR)-T-celler er et lovende
immunologisk behandlingsprincip.
▶▶ Behandling med CD19 CAR-T-celler fra kommercielle
og nonkommercielle produkter etableres p.t. på
Rigshospitalet.
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sat høje mortalitetsrater [6, 7]. Et tilsvarende billede
ses hos voksne, hvor langtidsoverlevelsen f.eks. efter
recidiv af ALL er på 10-30% og ca. 20% ved behandlingsrefraktært eller recidiverende diffust storcellet Bcellelymfom (DLBCL) [8-10]. Der er således behov for
udvikling af nye behandlingsprincipper, der kombinerer effektiv sygdomskontrol med en mere acceptabel
bivirkningsprofil.
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CANCERIMMUNTERAPI
Cancerimmunterapi udgør et gennembrud i behandlingen af cancer og udnytter immunsystemets evne til at
genkende og dræbe cancerceller. P.t. bliver nye former
for immunterapi godkendt i hastigt tempo til stadig
flere kræftformer, og de nye behandlingsmuligheder
tyder på, at langt flere patienter, selv med fremskreden
sygdom, kan blive langtidsoverlevere. Cancerimmunterapi omfatter forskellige behandlingsprincipper, hvoraf
de såkaldte checkpointinhibitorer (CPI) er inde i en betydelig udvikling. CPI er antistoffer, der binder til receptorer på immunceller og/eller cancerceller og blokerer for inhibitoriske immunologiske signaler. Klinisk
effekt af CPI er påvist over en bred række af hæmatologiske og solide cancerformer og skyldes aktivering/
styrkelse af et T-cellebaseret immunrespons mod muterede tumorproteiner [11]. For flere cancerformer med
lave mutationsrater, herunder akut leukæmi, er cancercellernes immunaktiverende effekt imidlertid så ringe,
at der ikke induceres et naturligt immunrespons, og
ved disse cancerformer har CPI begrænset effekt.
CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR-T-CELLER
En ny lovende strategi til generering af et effektivt anticancerimmunrespons ved de kræftformer, der ikke
fremkalder et sufficient naturligt immunrespons, er
anvendelse af chimeric antigen receptor (CAR)-T-celler.

FIGUR 1 / Chimeric antigen receptor (CAR)-T-cellens design. CAR-T-cellens receptor er
sammensat af forskellige komponenter. Ekstracellulært sidder et fusionsprotein bestående af
den antigenbindende del af et immunglobulinmolekyle, som kan genkende og binde et antigen
på en tumorcelle eksempelvis CD19. Et transmembrant domæne med en spacer forankrer CARconstructet i cellemembranen. Intracellulært kan der være placeret et eller to kostimulatoriske
domæner (oftest 4-1BB eller CD28), afhængigt af den specifikke generation af CAR-T-celler.
Disse forøger signaleringen i CAR-T-cellen og er koblet til et signaleringsdomæne, der svarer til
den normale T-cellereceptor.
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Udviklingen af CAR-T-celler er et lysende eksempel på,
hvordan detaljeret grundvidenskabelig immunologisk
indsigt kan føre til et muligt paradigmeskifte i cancerbehandlingen. Ved behandling med CAR-T-celler modificeres patientens egne T-celler ex vivo til på celle
overfladen at udtrykke en CAR, der er en kimærisk
antigenreceptor bestående af den antigenbindende del
af et immunglobulinmolekyle koblet til T-cellereceptorens intracellulære domæne (Figur 1). For at opnå tilstrækkelig proliferation og aktivering efter infusion i
patienten modificeres constructet i de nyere CARs til at
indeholde et eller flere kostimulerende domæner (oftest CD28 eller 4-1BB). Uden disse ekstra signaler bliver både naturlige T-celler og CAR-T-celler anerge og
dermed klinisk ineffektive [12-14].
Patientbehandlingen med CAR-T-celler er kompleks
og kræver et tværfagligt setup med henblik på timing,
leukaferese, genmodificering, opbevaring og administrering af genmodificerede celler samt mulighed for
hurtig adgang til en intensivafdeling pga. risiko for alvorlige akutte toksiciteter. Behandlingen indledes med
høst af autologe lymfocytter fra patienten ved leukaferese. De høstede T-celler transduceres in vitro under
GMP-vilkår med anvendelse af en viral vektor (retroeller lentivirus), der bærer CAR-constructet, og cellepopulationen ekspanderes med anvendelse af cytokiner.
Efter denne procedure, der som oftest tager 10-14
dage, skal CAR-T-celleproduktet kontrolleres for bl.a.
virus og kan herefter reinfunderes intravenøst, som oftest forudgået af en kort forbehandling af patienten
med lymfocytreducerende kemoterapi (Figur 2).

KLINISKE UNDERSØGELSER
Behandling med CAR-T-celler rettet imod maligne Bcellesygdomme er på nuværende tidspunkt den mest
veletablerede, og de kliniske resultater har været bemærkelsesværdige, hvad angår både effekt og bivirkningsprofil. CAR-T-celler rettet mod CD19-receptoren
på maligne celler har således i flere kliniske 1-2studier vist høj antitumoreffekt hos børn og voksne
med fremskreden ALL, kronisk lymfatisk leukæmi og Bcellelymfom [13]. De anvendte CAR-T-celleprodukter i
disse studier adskiller sig i CAR-design, T-celleaktiverings- og transduktionsmetoder samt celledoser. Et af
de bedst undersøgte CAR-T-celleprodukter er udviklet
på University of Pennsylvania og Children‘s Hospital of
Philadelphia og er efterfølgende i samarbejde med Novartis godkendt til klinisk anvendelse til CD19-positiv
hæmatologisk cancer. Dette produkt, tisagenlecleucel,
er undersøgt i et internationalt fase 2-studie af recidiverende/behandlingsrefraktær CD19+-B-celle-ALL hos
75 børn og yngre voksne i 25 centre. Resultaterne viste
en recidivfri overlevelse og en samlet overlevelse på
henholdsvis 73% (95% konfidens-interval (KI): 60-82)
og 90% (95% KI: 81-95) ved seks måneder og på henUgeskr Læger 181/20A / 14. oktober 2019
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holdsvis 50% (95% KI: 35-64) og 76% (95% KI: 63-86)
ved 12 måneder [15]. Samme produkt blev undersøgt i
et fase 2-studie med voksne med behandlingsrefraktært
eller recidiverende DLBCL. Af 93 behandlede patienter
responderede 52% (95% KI:41-62), 40% med komplet
respons og 12% med partielt respons. Blandt de responderende var 79% i live ved 12-måneders opfølgning [16]. I et studie af et lignende CAR-T-celleprodukt
fra Kite/Gilead (axicabtagenciloleucel) hos patienter
med progredierende B-cellelymfom fandt man responsrater på mere end 80% og over 70% progressionsfri
overlevelse efter 24 måneder hos de patienter, der var i
remission ved tremånedersopfølgning. For alle behandlede var den progressionsfri og den samlede overlevelse på henholdsvis 39% og ca. 50% ved 24-månedersopfølgning [17]. Dette har medført godkendelse i
både USA og Europa af disse to nu kommercielt tilgængelige CAR-T-celleprodukter til behandling af patienter, som er op til 25 år og har recidiverende eller
refraktær B-ALL, samt til patienter med behandlingsrefraktært eller recidiverende DLBCL efter flere systemiske behandlinger. Behandling med CAR-T-celler er meget dyr, og i Danmark har Medicinrådet i starten af
2019 anbefalet brugen af tisagenlecleucel til B-ALL i
ovenfor anførte situationer. Derimod anbefaler Medicinrådet hverken tisagenlecleucel eller axicabtagenciloleucel som standardbehandling hos patienter med
relaps/refraktært DLBCL, idet det vurderes, at der
mangler evidens for den kliniske merværdi i forhold til
den bedst tilgængelige behandling, samt at der ikke er
et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostningerne ved denne behandling.

VIDEREUDVIKLING AF CAR-T-CELLEBEHANDLING
På trods af høje primære responsrater er recidiv efter
CAR-T-behandling en betydelig risiko. Forskelle i de observerede respons- og recidivrater afspejler dels forskelle i CAR-constructet, dels forskelle i celledosering og
sammensætningen af de transducerede celler og forskelle i anvendelsen af den indledende lymfocytreducerende kemoterapi. Recidiver kan skyldes tab af CART-cellerne, tab af deres cytotoksiske aktivitet eller udvikling af CD19-negativ leukæmi. Nye strategier for at
imødegå dette er sikring af bedre CAR-T-celleekspansion bl.a. via indsættelse af flere kostimulatoriske domæner i CAR-constructet eller supplerende transduktion med andre aktivatorer som f.eks. cytokinreceptorer
og cytokiner. Kombinationsbehandling med CPI er en
anden lovende strategi til modvirkning af tab af CAR-Tcelleaktivitet. En anden mulighed, der p.t. afprøves, er
anvendelse af bispecifikke CAR-T-celler rettet mod en
kombination af antigene epitoper. F.eks. har en kombination af CD22- og CD19-specificitet vist lovende resultater ved tilbagefald af CD19-negativ B-ALL efter primær behandling med CD19-CAR-T-celler [18, 19].
Ugeskr Læger 181/20A / 14. oktober 2019

FIGUR 2 / Oversigt over chimeric antigen receptor (CAR)-T-cellebehandling. T-celler isoleres fra patientens blodbane og manipuleres ved hjælp af genteknologi til at udtrykke en
antigenreceptor rettet mod et overfladeantigen på en tumorcelle. Herefter opformeres CAR-Tcellerne i højt antal, før de gives tilbage til patienten, som forinden har fået kortvarig kemoterapi.
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Udvidelse af anvendelsen af CAR-T-celler til behandling af solide tumorer og andre hæmatologiske
cancere er et vigtigt mål, men resultaterne har hidtil
været skuffende. Det drejer sig bl.a. om kræftformer
som glioblastom, gliom, mesoteliom og neuroblastom
samt akut myeloid leukæmi. Den foreløbig begrænsede
succes på dette område skyldes bl.a. det immunhæmmende tumormikromiljø, der gør CAR-T-cellerne
anerge, og udfordringer med at identificere egnede
tumorspecifikke target-molekyler uden risiko for kryds
reaktivitet over for raske væv [20, 21]. En mere fuldstændig gennemgang af dette mangeartede forskningsområde ligger uden for målet med denne artikel, men
er resumeret i en aktuel oversigtsartikel [22].
Behovet for adgang til CAR-T-celler rettet mod et
større spektrum af cancertyper og ønsket om at øge effekten via supplerende aktiveringsmekanismer forklarer dynamikken på dette forskningsområde. Feltet er i
en hastig udvikling med mere end 300 igangværende
kliniske undersøgelser primært i USA og Asien, rettet
mod mere end 20 forskellige cellulære overflademarkører [23, 24]. Flere af CAR-T-celleprodukterne er udvik-
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let i universitetsmiljøer, og omkring en tredjedel af de
kliniske studier udgår fra nonindustrielle forskningsinstitutioner, bl.a. pga. udfordringer med pris og tilgængelighed af de kommercielle produkter. Herhjemme er
klinisk anvendelse af det kommercielle tisagenlecleucel
tilgængelig på Rigshospitalet, ligesom behandling med
egenproducerede CAR-T-celler er undervejs gennem et
samarbejde mellem Herlev Hospital og Rigshospitalet.

BIVIRKNINGER OG RISICI
Toksicitet ved CAR-T-cellebehandling forårsages af inflammatoriske reaktioner som følge af forstyrrelser i
den normale immunologiske homøostase. Hos hovedparten af patienterne ses der varierende grader af cytokin-release-syndrom (CRS) i dagene umiddelbart efter
infusionen af CAR-T-celler med høj feber, myalgier, generel utilpashed og evt. capillary leak-syndrom, der kan
medføre hypoksi, hypotension, nyresvigt og koagulopati [25]. Syndromet skyldes stærkt øgede niveauer af
cirkulerende inflammatoriske cytokiner bl.a. interleukin (IL)-6 og ses særligt hos patienter med stor tumorbyrde pga. øget initial aktivering af CAR-T-cellerne
[12, 15, 26]. Forløbet er i de fleste tilfælde mildt, og i
sværere tilfælde kan tilstanden behandles med en kombination af kortikosteroid og cytokininhibitorer primært rettet mod IL-6 (f.eks. tocilizumab). Hos nogle få
patienter er der dog rapporteret om dødelig udgang
[13, 27]. En innovativ og lovende strategi til kontrol af
svære tilfælde af CRS er neutralisering af aggressive
CAR-T-celler via kotransduktion af inducerbare »selvmordsgener« (f.eks. caspase 9), der selektivt inducerer
apoptose i CAR-T-cellerne efter aktivering ved indgivelse af en kemisk inducer hos patienter, der udvikler
ukontrollerede immunreaktioner [28].
Neurotoksicitet er en anden relativt hyppig kom
plikation, som indtræder 1-3 uger efter CAR-T-celle
infusion. Symptomerne er generelt forbigående med en
varighed på 5-10 dage og omfatter tremor, afasi, kon-
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fusion, hallucinationer og undertiden kramper [29].
Symptomerne tilskrives til dels inflammatoriske mekanismer og ledsages i svære tilfælde af EEG-forandringer
[24, 30].
Anvendelsen af CAR-T-celler rettet mod CD19receptoren ledsages generelt af et reduceret niveau af
normale, raske B-celler (on-target off-tumour toxicity)
med resulterende reduktion i plasmaceller og hypogammaglobulinæmi, hvilket nødvendiggør substitu
tionsbehandling med immunglobulin [14, 16]. Hos
hovedparten af patienterne ses der efter CAR-T-celle
behandling tillige korterevarende anæmi, trombocytopeni og neutropeni, som bl.a. tilskrives den indledende
lymfocytreducerende kemoterapi. Hos nogle patienter
varer cytopenien dog i flere måneder efter CAR-Tcellebehandling, men dette har kun i få tilfælde medført alvorlige infektioner eller blødning [30].

KONKLUSION
CAR-T-cellebehandling er et helt nyt behandlingsprincip inden for cellulær immunterapi og har vist meget
lovende kliniske resultater. Hos patienter med behandlingsrefraktær hæmatologisk cancer ses der respons
rater på op til 90% med bivirkninger, der oftest er forbigående. CAR-T-celler og andre former for cellulær
immunterapi kan potentielt ændre de terapeutiske strategier inden for en række kræftformer i de kommende
år. Perspektivet er, at flere kan blive kræftoverlevere og
med væsentligt færre senfølger, da behovet for toksisk
kemoterapi og bestråling reduceres.
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SUMMARY
Klaus Müller, Marianne Ifversen, Katrine Kielsen, Søren Lykke Petersen, Özcan Met & Inge Marie Svane:

Chimeric antigen receptor T-cell therapy
Ugeskr Læger 2019;181:V05190309
Although treatment of haematological cancer has improved
significantly during the latest decades, the prognosis is
poor in case of relapse or refractory disease. This review
describes the chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy,
which has emerged as a new promising treatment principle,
in which the patient’s own T-cells are genetically modified to
recognise cancer cells. The possible side effects are usually
only transient. A commercial CD19 CAR T-cell product has
recently been approved as treatment for acute
lymphoblastic leukaemia in children and young adults in
Denmark, and a non-commercial CAR T-cell production is
being established.
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