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Abstract 
Background: Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cell therapy has shown promising results 

in cancer treatment, especially the use of CD19 CAR T-cell in B-lineage Acute 

Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) which was recently approved for clinical use. 

Nonetheless, studies performed to date are relatively small. Major differences in CAR T-cell 

design and the specifics of the treatment protocols utilized suggest results from these studies 

are not necessarily comparable. 

 

Aims: To summarize the results of CD19 CAR T-cell trials performed to date, and explore 

the possibility of a systematic review of existing data on use in B-ALL, including treatment 

efficacy and key variables of potential relevance to treatment efficacy.  

  

Materials and methods: Based on a systematic review of publications available from 

MEDLINE, we included eight studies reporting on the use of CD19 CAR T-cells in 

relapsed/refractory B-ALL.  

 

Results: Eight published clinical studies were identified and analyzed, including 170 patients 

with B-ALL and one patient with T-ALL. 138 patients achieved MRD-negative status (ORR 

80,7%, 95% CI: 74,7-86,7%) following therapy. We observed that use of 4-1BB versus 

CD28 costimulatory domain (84,7% vs. 68,3%), longer T-cell persistence (90,0 vs. 77,2%) 

and preconditioning by lymphodepletion (81,9% vs. 71,4%) were all positively correlated 

with improved MRD rate. The use of allogenic versus autologous CAR T-cells (81,8% vs 

80,6%), and a high infused CAR T-cell number (83,3% vs 82,2%) might also confer benefit.  

 

Conclusion: Clinical trials of CD19 CAR T-cell therapy in B-ALL present promising results.  

Reported data appears to indicate a potential impact of T cell dosage, preconditioning and 

choice of CAR costimulatory domain on therapeutic efficacy. Existing studies include few 

patients and differ greatly in study design, which limits our ability to draw firm conclusions. 

Larger and more standardized studies, as well as an improved understanding of 

pharmacokinetics/dynamics are warranted. This will assist in further advancing this new form 

of therapy by providing more robust data on efficacy and side effects. 
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Forkortelser 
ACT  Adoptive cell therapy  

ALL  Acute lymphoblastic leukemia/Akutt lymfatisk leukemi 

Allo-HSCT  Allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation/ 

Allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon 

APC  Antigen presenting cell/Antigenpresenterende celle 

B-ALL  B-lineage Acute Lymphoblastic Leukemia/B-celle akutt lymfatisk leukemi 

CAR  Chimeric antigen receptor/Kimerisk antigenreseptor 

CR  Complete remission/Komplett remisjon 

CRS   Cytokine release syndrome 

EFS  Event-free survival 

GVHD  Graft-versus-host disease  

mAb  Monoclonal antibody/Monoklonalt antistoff 

MRD  Minimal residual disease/Minimal restsykdom  

OS  Overall survival  

TCR  T-cell receptor/T-cellereseptor 

TIL  Tumor infiltrating lymphocyte/Tumor-infiltrerende lymfocytt 
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1 Innledning   
I januar 2017 deltok vi på kurs i kreftforskning på Radiumhospitalet. Der ble det holdt en 

inspirerende forelesning om kreftimmunologi og immunterapi som kreftbehandling. Vi begge 

fattet raskt interesse for temaet immunterapi, og bestemte oss da for å skrive vår 

prosjektoppgave innenfor dette fagfeltet. Det er svært begrenset undervisning om 

immunterapi som kreftbehandling i løpet av medisinstudiet. Vi så på dette som en gyllen 

mulighet til å tilegne oss kunnskap om dette svært aktuelle og nyskapende fagfeltet. 

 

Denne prosjektoppgaven er en litteraturstudie som omhandler CAR T-celler og deres rolle i 

kreftbehandling. Dette er et stort tema, så for å begrense oppgaven har vi valgt å ha spesielt 

fokus på behandling av B-ALL med CD19 CAR T-celler. Oppgaven er todelt. Første del er 

en litteraturgjennomgang hvor vi gjennomgår og gir en oversikt over temaene kreft, 

kreftimmunologi, krefttilstander i immunsystemet inkludert leukemier, immunterapi som 

kreftbehandling inkludert T-celleterapi, og CAR T-celler. Vi gir i tillegg en grundigere 

presentasjon av kreftsykdommen akutt lymfatisk leukemi (ALL) og CD19 CAR T-celler. I 

denne delen av oppgaven har vi hatt som mål å best mulig legge frem kunnskap som er 

allmenn kjent og akseptert. Første del danner basis for andre del av oppgaven, hvor vi har 

utført en metaanalyse av åtte relevante kliniske studier av CD19 CAR T-celler som 

behandling for B-ALL. I denne delen av oppgaven har vi hatt som mål å sammenligne og 

oppsummere funn og resultater fra de kliniske studiene, for dermed å kunne vurdere effekt av 

CD19 CAR T-celleterapi for B-ALL. Vi skal undersøke om det er mulig å trekke en 

konklusjon angående behandlingens effekt. 

 

Immunterapi er en ny og sammensatt kategori av behandlingsformer, som i de siste årene har 

fått innpass i klinisk kreftbehandling. Ved immunterapi vil man enten stimulere pasientens 

immunsystem til å angripe og eliminere kreftcellene, eller passivt tilføre immunceller eller 

antistoffer som har reaktivitet mot kreftceller (1). Det finnes således en rekke ulike typer 

immunterapi, hvorav T-celleterapi er en av dem. T-celleterapi går ut på at pasienten tilføres 

kreftspesifikke cytotoksiske T-celler, som kan gjenkjenne og eliminere kreftceller (2). Dette 

kan være kreftspesifikke, naturlig forekommende T-celler som er isolert fra pasienten selv, 

eller naturlig forekommende eller genmanipulerte T-celler fra en donor. Tanken bak slik 

behandling er å styrke eksisterende immunresponser mot kreftcellene ved tilførsel av et stort 

antall kreftspesifikke T-celler som er dyrket i laboratoriet, eller å introdusere T-celler med 
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nye spesifisiteter, og dermed indusere de novo immunresponser mot kreftcellene. CAR T-

celleterapi er en av flere ulike former for T-celleterapi. Dette er en relativt ny form for 

kreftbehandling, og et fagfelt hvor det foregår mye forskning. Utviklingen av CD19 CAR og 

den kliniske utprøvingen av CD19 CAR T-celler som behandling for B-cellemaligniteter, 

som har vist lovende resultater, har skapt mye oppmerksomhet rundt denne formen for T-

celleterapi (3). Begrepet ”Chimeric antigen receptor” (CAR) beskriver kunstige, 

transmembrane reseptorer som er generert ved å kombinere elementer av ulike proteiner 

involvert i celle-signalering. Disse reseptorene har evne til å binde bestemte molekylære 

strukturer (antigener) på kreftceller (4), og basert på hvilke elementer som inngår, utløse 

ulike former for cellesignalering ved binding til målstrukturen. Slike reseptorer kan uttrykkes 

i cellemembranen på T-celler, og dermed overstyre den normale spesifisiteten, funksjonen 

eller metabolismen til T-cellen. Reseptorene gjør det mulig for T-cellene å lokalisere, binde 

til og drepe kreftceller som har bestemte antigener på overflaten. Forutsetningen for at slik 

behandling skal være aktuelt er at den aktuelle målstrukturen har begrenset utbredelse, og 

fortrinnsvis uttrykkes på kreftcellene, slik at man begrenser risikoen for skade på normale 

celler. Et eksempel på et slikt antigen er CD19; et transmembran glykoprotein som finnes i 

B-celler (5). CD19-antigenet er en biomarkør for både normale og neoplastiske B-celler, og 

uttrykkes på de fleste B-celletumores, blant annet ved B-ALL. CD19 CAR T-celler kan 

eliminere leukemiceller og potensielt kurere B-ALL (6).  

 

ALL er en lymfekreftsykdom med malign transformasjon og akkumulering av lymfoblaster 

(7, 8). Sykdommen er lokalisert til blod og beinmarg, og forekommer i to former: B-ALL 

som utgår fra B-lymfocytter og T-ALL som utgår fra T-lymfocytter (8). Blant voksne utgjør 

B-ALL 75% av alle ALL-tilfellene, mens T-ALL kun utgjør 25% av tilfellene (9). ALL 

behandles i hovedsak med ulike kombinasjoner av ulike typer kjemoterapi (7). Målet med 

behandlingen er å oppnå complete remission (CR), dvs. fravær av kliniske eller cellulære 

tegn på leukemi (10). Vi vil gi en mer detaljert definisjon av CR senere i denne oppgaven. 

Behandlingsresponsen evalueres også ved monitorering av MRD, som ved ALL er definert 

som tilstedeværelse av en liten mengde leukemiceller i beinmargen til tross for at pasienten 

oppfyller kriteriene for CR (11, 12). MRD vurderes som negativ dersom man ikke kan 

detektere leukemiceller i beinmargen ved svært sensitive deteksjonsmetoder. 85% av barn 

med ALL og 50% av voksne med ALL blir i dag friske ved tilpasset kjemoterapibehandling 

(7).  

 



	3	

Pasienter med refraktær B-ALL/tilbakefall har derimot dårlig prognose, og behandling av 

disse pasientene med dagens terapi gir et dystert utfall (13). Ved tilbakefall av ALL er ny 

remisjon og allogen stamcelletransplantasjon nødvendig for at pasienten skal ha muligheter 

for å bli frisk (7). Behandling av tilbakefall av ALL er vanskelig til tross for tilgjengelige 

aggressive terapiformer (14). Det er vanligvis kun høydose kjemoterapibehandling med 

allogen stamcelletransplantasjon som kan gi helbredelse ved tilbakefall, og kun 10-15% av 

ALL-pasientene med tilbakefall blir friske (7). For pasienter med primær eller 

tilbakevendende refraktær B-ALL som ikke oppnår MRD-negativ CR med kjemoterapi er 

overlevelsesraten på under 10% (15). Ved manglende oppnåelse av CR sees svært begrenset 

effekt av allogen stamcelletransplantasjon, særlig hos pasientene med refraktær 

ALL/tilbakefall (13). Det er derfor nødvendig å utvikle nye behandlingsstrategier som 

effektivt kan behandle disse pasientene og gi remisjon. En slik ny behandlingsmodalitet er 

immunterapi, og flere kliniske studier gjennom de siste årene har vist at CD19 CAR T-

celleterapi kan overkomme mange av begrensingene ved konvensjonell terapi og gi remisjon 

hos pasienter med refraktær B-ALL/tilbakefall (14). Siden B-ALL utgjør en klar majoritet av 

ALL-tilfellene, er CD19 CAR T-celleterapi relevant for stor andel av pasientene med ALL. 

Videre har det skjedd en rakt utvikling fra kliniske studier til FDA-godkjenning av CD19 

CAR T-celleterapi. I 2017 ble to CD19 CAR T-celleprepareter, tisagenlecleucel (Kymriah) 

og axicabtagene ciloleucel (Yescarta), godkjent for klinisk bruk i USA av FDA (16, 17). 

Dette har banet vei for en stor forskningsinnsats knyttet til videreutvikling av CAR T-

celleterapi. 

 

Det er utført en rekke kliniske studier av CD19 CAR T-celler som behandling for B-ALL, 

men flere av disse studiene har svakheter og begrensninger. For det første er de hittil utførte 

studiene relativt små med et lavt antall inkluderte pasienter, og man kan derfor stille spørsmål 

om studiene faktisk er representative for pasientpopulasjonen. Få eller ingen av studiene er 

randomiserte. Det er også en rekke forskjeller mellom de ulike studiene. Man ser blant annet 

at forberedelsen og gjennomføringen av selve CAR T-celleterapien varierer. CD19 CAR T-

terapi representerer det første eksempelet på klinisk applikasjon av denne nye og komplekse 

behandlingsmodaliteten, og man har sett en meget rask progresjon fra tidlige prekliniske 

forsøk til klinisk utprøving. Flere grunnleggende tekniske elementer i behandlingen, samt 

forståelse av virkningsmekanismer og bivirkningsprofil er under stadig utvikling, og dette er 

nok en vesentlig forklaring på det store spennet i utformingen av de kliniske studiene som er 

gjennomført til nå. I de forskjellige studiene benyttes det ulike CAR T-celleprodukter, 
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prepareringen av CAR T-cellene foregår på ulike måter, det gis ulike CAR T-celledoser, og 

bruken av kjemoterapi som premedikasjon er varierende. Disse variablene kan trolig påvirke 

studieresultatene på ulike måter, og dette kan være en utfordring om man skal sammenligne 

resultatene av de ulike studiene og trekke en slutning ut fra dette. 

 

Hensikten med denne oppgaven er å gi en oversikt over temaet CAR T-celler og hvilken rolle 

denne behandlingen har ved kreftsykdom, med hovedfokus på CD19 CAR T-celler som 

behandling for B-ALL. 
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2 Metode  
2.1 Søkestrategi og valg av inklusjonskriterier  
Vi har gjennomført vår studie i samsvar med anbefalingene til PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis)(18). Vi har valgt å se bort fra punkt nr. 5 

”Protokoll og registrering”, under seksjonen for metode, som omhandler å registrere en 

protokoll for vår systematiske oversikt. Vi anså det ikke som nødvendig å gjennomføre dette, 

da denne systematiske oversikten er en skoleoppgave som ikke skal publiseres offentlig.  

 

Vi søkte etter artikler publisert i databasen MEDLINE. Vi brukte ulike søkeord for B-ALL 

som vi kombinerte med søkeord for CAR, T-celle og CD19 ved å bruke bindeordet ”AND”. 

Søkeordene ble valgt ut i fra vår problemstilling. Videre benyttet vi oss av MEDLINE sin 

database Medical Subject Headings (MeSH) for å identifisere relevante emneord. 

Søkestrategien er angitt i figur 1. Vi valgte å kombinere flere søkeord for å begrense antall 

artikler uten relevans for vår studie. Vi søkte etter artikler publisert på engelsk eller språk i 

Skandinavia. Da bruk av CD19 CAR T-celler for behandling av B-ALL er et relativt nytt 

tema, valgte vi å ikke begrense søket etter årstall, da alle artiklene vi fant uansett var av nyere 

karakter. Vi har dermed vurdert alle artikler publisert før 18. januar 2018. Vi ønsket å kun 

inkludere reviews, systematiske oversikter og kliniske studier. Vi søkte kun etter studier 

utført på mennesker for å få et godt sammenligningsgrunnlag. Av kliniske studier utført på 

mennesker fant vi kun fase 1- og fase 2-studier.  

 
Figur 1. Søkestrategi 
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Grunnet begrenset antall studier på dette fagområdet, valgte vi å inkludere studier med ulike 

krav til forsøkspersoner. Vi valgte derfor studier uavhengig av kjønn og alder på deltakerne. 

Vi valgte også å inkludere studier uavhengig av deltakernes tidligere behandling. Flere av 

studiene benyttet seg av pasienter med flere ulike typer B-cellemaligniteter. Vi inkluderte 

studier som tok for seg alle typer B-cellemaligniteter, så lenge de hadde spesifikke tall for B-

ALL-pasientene. Vi ekskluderte studier som tok for seg behandling med førstegenerasjons 

CD19 CAR T-celler, grunnet inadekvat effekt i in vivo-studier (19). I tillegg ekskluderte vi 

studier der antall deltakere med B-ALL var mindre enn fem, grunnet risiko for bias. Vi 

ønsket en oppfølgingstid etter CD19 CAR T-celleterapien på minimum fire uker. Vi kunne 

ikke valgt noe kortere oppfølgingstid, da vi blant annet ønsket å undersøke hvilke CR-rater 

som er funnet i de ulike studiene, og vurdering av CR krever minimum fire ukers 

oppfølgingstid. Da dette er en behandlingsform med store påkjenninger, er det vanskelig å 

gjennomføre enkelt-eller dobbeltblinde studier. Mange mener også at det er etisk uforsvarlig 

å gjennomføre RCT, da det allerede finnes holdepunkter for at behandlingen har effekt, og at 

det derfor blir galt å gi placebo-behandling. Vi hadde derfor ingen krav om at studiene vi 

inkluderte måtte ha en kontrollgruppe eller måtte være blinde.  

 

2.2 Litteraturscreening  
Begge de to forfatterne av denne systematiske oversikten gikk gjennom potensielt aktuelle 

artikler for denne oppgaven, uavhengig av hverandre. Etter gjennomført søk på databasen 

MEDLINE valgte vi først ut artikler etter overskrift sammen, deretter leste vi gjennom 

artiklenes sammendrag hver for oss. Vi leste også gjennom kildelistene til systematiske 

oversikter, reviews og publiserte artikler, for å lete etter mulige aktuelle studier til vår 

oppgave. De artiklene som en eller begge forfatterne mente var relevant, ble grundig 

gjennomgått i full-tekst. Vi vurderte artiklene ut fra de inklusjons- og eksklusjonskriteriene vi 

hadde valgt på forhånd. De ble også vurdert ut fra egnethet i forhold til problemstillingen, i 

tillegg til risiko for systematiske skjevheter, altså bias. For å vurdere bias brukte vi Cochrane 

Collaboration sine anbefalinger og benyttet oss av deres verktøy, ”Risk of bias” (20), som 

gjør det mulig å vurdere den metodiske kvaliteten i studier ved å gjennomgå ulike kriterier. 

Denne prosessen hvor vi valgte ut studier er illustrert i figur 2.  
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  Figur 2. Flytskjema 
 

2.3 Data og statistisk analyse  
I denne oppgaven ønsket vi å se på effekten av behandling med CD19 CAR T-celler, ved å 

sammenligne sykeligheten før og etter behandling hos pasienter med B-ALL. Som mål på 

effekt av behandlingen, brukte vi at pasienter gikk fra dokumentert sykdom til å bli MRD-

negative. Dette er et behandlingsmål som ble beskrevet i alle studiene vi inkluderte, og som 

derfor gjorde det mulig å sammenligne effekt i de ulike kliniske studiene. Vi har valgt å 

bruke MRD som behandlingsmål i vår sammenligning av studier, da flere studier tyder på at 

dette er den sterkeste prognostiske faktoren ved ALL (11, 21). Studier av både barn og 

voksne med ALL har vist høy korrelasjon mellom MRD og prognose, inkludert risiko for 

tilbakefall. I dag er MRD-status en viktig faktor i vurderingen av hva slags type behandling 

pasienten skal få ved ALL. Data fra de inkluderte studiene ble samlet og ført inn i et 

dataekstraksjonsskjema (Vedlegg 1. Dataekstraksjonsskjema). I dette skjemaet registrerte vi 

karakteristika fra studiene som vi anså som relevante i forhold til vår problemstilling. Data 

som ble hentet ut var antall pasienter, tidligere bruk av allogen hematopoietisk 

stamcelletransplantasjon (allo-HSCT), bruk av kjemoterapi som ledd i CAR T-celleterapi, T-

celleopprinnelse, kostimulerende domene, dose CAR T-celler, CAR T-celle-persistensen, 

bruk av allo-HSCT etter CAR T-celleterapi, effekt og oppfølgingstid.  
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3 Litteraturgjennomgang  
3.1 Kreft 
Begrepet neoplasi betyr ny vekst av celler (22, 23). Disse neoplastiske cellene fortsetter å 

replikere og vokse uten påvirkning av regulatoriske signaler som kontrollerer normal 

cellevekst. De neoplastiske cellene vokser autonomt i den forstand at de er uavhengig av de 

normale vekstreguleringsmekanismene i kroppen. Cellene er imidlertid fortsatt avhengig av å 

få næringsstoffer og blodtilførsel fra sin vert. I klinisk medisinsk praksis benyttes ofte 

betegnelsen neoplasi synonymt med tumor eller svulst. Man skiller mellom to hovedtyper 

neoplasier eller tumores; benigne og maligne (22). En benign, eller godartet, tumor er klart 

avgrenset, ofte med en kapsel, vokser ikke inn i omliggende vev og kan ikke metastasere, 

men forblir lokalisert på stedet den oppstår. En malign, eller ondartet, tumor er det samme 

som kreft, og denne tumoren er dårlig avgrenset, kan invadere og ødelegge omliggende vev 

og metastasere. En tumor er altså en unormal, uhensiktsmessig vevsmasse med autonom 

vekst. Kun ondartede tumores betegnes som kreft.  

 

Det er mulig å skille benigne og maligne tumores fra hverandre på grunnlag av fire 

fundamentale egenskaper (22): 

1. Differensiering: benigne og maligne tumores har ulik grad av differensiering. 

Differensieringen sier i hvilken grad tumorcellene ligner morfologisk og funksjonelt 

på de normale cellene som tumorcellene er utviklet fra. I benigne tumores er cellene 

vel-differensiert og ligner normale celler. I maligne tumores er cellene lite 

differensiert eller fullstendig udifferensiert.  

2. Vekstrate: generelt vokser benigne tumores sakte, mens maligne tumores vokser 

raskere. Det finnes likevel mange unntak fra denne hovedregelen.  

3. Lokal invasjon: lokal invasjon vil si at kreftceller beveger seg fra tumor inn i 

omliggende vev. Kun maligne tumores har evnen til invasjon. Vekst av en malign 

tumor fører til infiltrasjon, invasjon, destruksjon og penetrering av omliggende vev. 

Benigne tumores har ikke evnen til lokal invasjon. De forblir lokalisert på sitt 

opprinnelsessted og har ofte en kapsel som skiller de fra omliggende vev. 

4. Metastasering: metastasering vil si spredning av kreftceller fra primær tumor til andre 

steder i kroppen hvor de har dannet nye tumores som kalles metastaser. Kun maligne 

tumores kan metastasere. Benigne tumores har ikke evnen til metastasering. 
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Metastasering kan skje på tre ulike måter. For det første kan det skje via hematogen 

spredning, altså via blod. Det kan også skje via lymfogen spredning, altså at 

kreftceller følger lymfedrenasje via lokale lymfeknuter. For det tredje kan spredning 

fra et fokus skje lokalt, enten spontant eller i forbindelse med terapeutiske 

intervensjoner gjennom såkalt «seeding» i kroppshuler. Det skjer ved at tumor 

invaderer en naturlig kroppshule, slik som pleura, perikard, peritoneum og 

subaraknoidalrommet.  

 

Kreft er en genetisk sykdom som oppstår som følge av DNA-mutasjoner (22). Disse DNA-

mutasjonene kan oppstå spontant eller være indusert av miljø, og de fører til endret 

ekspresjon eller funksjon av gener som regulerer vekst, overlevelse og andre grunnleggende 

cellulære prosesser. Genforandringene er arvelige, altså overføres de til datterceller ved 

celledeling. En celle med mutasjoner som gir vekst- eller overlevelsesfordeler får 

seleksjonsfordel og utkonkurrerer andre celler, og denne cellen kan da gi opphav til en tumor. 

Generelt vil benigne tumores ha færre mutasjoner og være genetisk mer stabil, altså de 

forandres lite i genotype over tid, sammenlignet med maligne tumores. Kreft omfatter en 

gruppe tilstander eller sykdommer med samme grunnleggende dysregulering av celledeling 

og cellevekst.  

 

Genetisk skade er utgangspunktet for karsinogenese, altså kreftutvikling, og utgjør det 

molekylære grunnlaget for kreft (22). Den genetiske skaden, eller mutasjonen, kan enten 

erverves via påvirkning av miljøfaktorer eller nedarves. Klonal ekspansjon av en enkelt 

progenitorcelle1 med genetisk skade fører til dannelse av en tumor. De genetiske skadene 

som kan gi opphav til tumor vil alle gi vekst- eller overlevelsesfordeler for cellen. Genetisk 

skade forekommer hovedsakelig i fire grupper normale regulatoriske gener: vekstfremmende 

proto-onkogener, veksthemmende tumorsuppressorgener, apoptose-regulerende gener og 

gener involvert i DNA-reparasjon. Proto-onkogener er normale gener som fremmer 

cellevekst. Om det forekommer mutasjoner i disse genene som gir økt nivå eller aktivitet av 

genproduktet, kan det bidra til kreftutvikling (25). De muterte, kreftfremkallende formene av 

proto-onkogenene kalles onkogener (22). Tumorsuppressorgener er gener som normalt 

																																																								
1	Celler som er mer spesialiserte enn stamceller. Disse cellene kan kun gjennomgå celledeling 
et begrenset antall ganger (24. medisin Ifk. Celleterapi [Internett]: Universitetet i Oslo 
2017 [cited 2019 01-09]. Available from: 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/celleterapi/.). 	
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hindrer ukontrollert cellevekst. Om det forekommer mutasjoner i disse genene som gir 

redusert nivå eller aktivitet av genproduktet, kan det bidra til kreftutvikling (25). Det er ikke 

tilstrekkelig med en mutasjon i ett gen for kreftutvikling. Kreft utvikles som følge av 

akkumulasjon av mutasjoner i flere gener, dette kalles flertrinnskarsinogenese (22).  

 

Genetisk skade, eller mutasjoner, ligger altså til grunn for karsinogenese (22). Karsinogener 

er fellesbetegnelsen på eksterne faktorer som kan forårsake slik genetisk skade. Karsinogener 

er faktorer som er kreftfremkallende, altså faktorer som øker sjansen for DNA-mutasjoner 

(25). Det finnes to hovedgrupper karsinogener. Den første er mutagener, som er faktorer som 

direkte forårsaker mutasjoner i cellens DNA. Den andre gruppen er tumor-promotere, som er 

faktorer som enten stimulerer celledeling eller hemmer apoptose, og dermed gir økt sjanse for 

at DNA-mutasjoner kan oppstå. Det finnes tre typer karsinogener: kjemiske stoffer, 

ioniserende stråling og mikrobiologiske agens slik som HTLV-1, HPV, EBV, hepatitt B 

virus, hepatitt C virus og helicobacter pylori (22). 

 

”Hallmarks of cancer” er en skjematisk fremstilling av egenskaper eller biologiske 

fellesnevnere ved kreftceller som oppfattes som vesentlige for kreftutviklingen, og som 

oppstår som følge av akkumulasjon av mutasjoner i cellene og andre former for cellulær 

adaptasjon til miljøet de vokser i (22). Denne listen har gjennomgått flere revisjoner i takt 

med med økende forståelse av kreftutvikling, og er basert på en artikkel av Hanahan og 

Weinberg (26). De ti ”hallmarks of cancer” er (22, 26): 

1. Opprettholder, eller er selvforsynt med henhold til, vekststimuli 

2. Ufølsomme for veksthemmende signaler 

3. Unngår apoptose  

4. Ubegrenset replikasjonspotensial  

5. Induserer angiogenese 

6. Evnen til invasjon og metastase 

7. Endret metabolisme 

8. Evne til å unngå immunsystemet 

9. Genom-ustabiltet og mutasjon 

10. Tumorfremmende inflammasjon 

Vi kommer ikke til å gå ytterligere inn på disse biologiske fellesnevnerne i denne oppgaven, 

men samspillet mellom disse faktorene danner basis for moderne forståelse av kreftutvikling 

og samspillet mellom kreftceller og deres omgivelser.  
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De fleste kreftformer er sporadiske (22). Noen kreftformer er familiære, altså skyldes arv. 

Miljøfaktorer er hovedårsak til de hyppigst forekommende sporadiske kreftformene. Ved 

noen kreftformer foreligger det hereditær predisposisjon i tillegg til at miljøfaktorer bidrar til 

kreftutviklingen. Den arvelige predisposisjonen for kreft kan være autosomalt dominant eller 

autosomalt recessiv. Ved autosomal dominant arvelig predisposisjon for kreft foreligger det 

vanligvis en nedarvet kimlinjemutasjon i et tumorsupressorgen. Ved autosomalt recessivt 

arvet predisposisjonen for kreft foreligger det vanligvis nedarvede defekter i DNA-

reparasjonsmekanismer. Familiær kreft oppstår ofte tidligere i livet enn sporadisk kreft. 

Størsteparten av krefttilfeller er ikke arvelige, kun 5-10% av krefttilfellene skyldes arv (27). 

  

Kreftinsidensen varierer med alder, rase, genetisk bakgrunn og geografisk (22). Det 

forekommer kreft i alle aldersgrupper (28). Kreftinsidensen øker med økende alder (22). 

Dette kan skyldes akkumulasjon av somatiske mutasjoner som fører til dannelse av maligne 

neoplasmer, og svekkelsen av immunforsvaret som forekommer hos eldre. Tre av fire 

krefttilfeller forekommer i aldersgruppen over 60 år (29). Størst antall dødsfall forårsaket av 

kreft ses i aldersgruppen 55 til 75 år (22). Det er hovedsakelig ulik miljøpåvirkning som 

bidrar til den geografiske variasjonen, både når det gjelder insidens og dødsrate ved ulike 

former for kreft. Eksempler på miljøfaktorer som varierer geografisk og kan bidra til 

kreftutvikling er sollys, kosthold, sigarettrøyk og alkoholforbruk.  

 

Etter 1952, da Kreftregisteret påbegynte sin registering, er det observert en økt forekomst av 

kreft hos voksne (28). Dette skyldes bl.a. livsstilsfaktorer, at befolkningen øker, at man lever 

lenger og at en økende andel av befolkningen er eldre (28, 29). Hos barn er det ikke med 

sikkerhet påvist en slik økning i forekomst (28). Den årlige økningen i antallet nye 

krefttilfeller har vært relativt liten fra 2013 til 2017 (29). I 2017 forekom det 33 564 nye 

tilfeller av kreft i Norge. De hyppigst forekommende kreftformene i Norge er prostatakreft, 

brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft og føflekkreft. Menn rammes hyppigere av kreft enn 

kvinner. Fra år 2017 har kreft vært den hyppigste dødsårsaken i Norge, og overgår hjerte- og 

karsykdommer som tidligere har vært hyppigste dødsårsak (30). I 2017 døde 10 894 personer 

av kreft i Norge. De siste 20 årene har antallet dødsfall forårsaket av kreft gradvis sunket, og 

stadig flere kreftpasienter overlever (29, 30). Mulighet for helbredelse og dødelighet varierer 

mellom de ulike kreftformene (22). Det er generelt bedre prognose ved kreft hos barn, enn 

ved kreft hos voksne (28). Kreft i barnealder skiller seg betydelig fra kreft i voksen alder, og 
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dette skyldes i stor grad at barn rammes av andre kreftformer enn voksne. De vanligste 

kreftformene hos barn er leukemier, tumores i CNS og lymfomer. I Norge forekommer det 

ca. 150 nye krefttilfeller hos barn under 15 år kreft hvert år (31). Kreft hos barn og ungdom 

opptil 18 år utgjør under 1% av alle krefttilfeller i Norge. Med behandling blir ca. ¾ av barn 

med kreft helbredet (28). Over 10% av dødsfall blant barn under 15 år skyldes kreft (22).  

 

Videre skal vi ta for oss temaet kreftimmunologi, før vi skal nærmere inn på krefttilstander i 

immunsystemet med hovedfokus på leukemier og ALL. 

	

3.2 Kreftimmunologi - Immunsystemets rolle i utvikling 

og bekjempelse av kreft 
Det er mulig at immunsystemet har en funksjon som et naturlig forsvarsverk mot malign 

transformasjon og vekst og spredning av kreftceller, men temaet er omdiskutert (1). Det 

utføres intens forskning på dette området i dag, med håp om å kunne manipulere 

immunsystemet til å angripe kreftceller. Store fremskritt innenfor immunologi har gitt bedre 

forståelse av samspillet mellom immunsystemet og kreftceller, både på molekylært og 

cellulært nivå (32). Det er utført studier for å undersøke om immunsystemets funksjon er 

forbundet med forekomst av kreftsykdom, og flere studier viser at endret immunrespons 

påvirker initiering og progresjon av kreft (32, 33). En studie gjennomført av Rothmaier et al. 

mellom 1989 og 2004, viser økt kreftinsidens hos immunsupprimerte pasienter sammenlignet 

med den generelle populasjonen (32). Thun et al. (2004) viste i sin studie at pasienter med 

kroniske inflammatoriske sykdommer har økt risiko for å utvikle kreft (33). Flere studier 

viser at immunsystemet kan ha betydning for prognosen ved krefttilstander og kan påvirke 

tilbakefall av kreft (1, 32).  

 

To viktige begreper innenfor kreftimmunologi er immunovervåking og immunterapi. 

Immunovervåkning vil si at immunsystemet reagerer på og eliminerer kreftceller, før cellen 

har rukket å utvikle seg til klinisk erkjennbar kreftsykdom (1, 32). En forutsetning for at 

immunsystemet skal kunne angripe og eliminere kreftceller, er at kreftcellene uttrykker ”nye” 

antigener, kalt tumorspesifikke antigener, som normalt ikke finnes i kroppen (1). Dermed kan 

lymfocytter erkjenne disse nye tumorantigenene som fremmede, og utløse en immunrespons 

mot kreftcellene som fører til at de elimineres. Immunterapi av kreft vil si at man stimulerer 

immunsystemet til å angripe og eliminere kreftcellene. Målet ved immunterapi er å forbedre 
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immunresponsen mot et tumorspesifikt antigen. Immunterapi benyttes ikke alene i 

behandling av kreftsykdom, men i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling som 

kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling.  

 

Tumorspesifikke antigener kan oppstå på ulike måter. En første mulighet er at antigenene kan 

oppstå som følge av somatiske mutasjoner i normale cellulære gener i kreftcellen, som fører 

til at kreftcellen produserer et endret protein som er unikt for kreftcellen og har evnen til å 

indusere immunrespons (1, 32). Samme mutasjoner kan oppstå i samme type tumores i 

forskjellige individer (1). Disse mutasjonene, og påfølgende tumorspesifikke antigener, vil 

være velegnede mål for immunterapi, fordi det gjør det mulig å bruke samme type 

immunterapi for de fleste pasienter med samme krefttype. Det forekommer også at tumores 

uttrykker unike somatiske mutasjoner, som ikke uttrykkes i den samme type tumores hos 

andre individer. I slike tilfeller hvor mutasjoner og tumorspesifikke antigener er unike for 

hver enkelt tumor, kreves det at immunterapien tilpasses hver enkelt tumor og pasient.  

 

En annen type tumorspesifikt antigen er differensieringsantigener, som uttrykkes særlig 

kraftig på kreftceller fordi kreftcellene begynner å overuttrykke gener som normalt er lite 

uttrykt i normale celler (1, 32). Differensieringsantigene kan bli immunogene når 

ekspresjonen oppreguleres på kreftcellene (1). Slike differensieringsantigener uttrykkes ikke 

bare på kreftceller, men kan ofte være uttrykt i små mengder i normalt vev, og er derfor ikke 

alltid fullstendig tumorspesifikke. Disse antigenene kalles også tumor-assosierte antigener 

(32). Kreftfremkallende onkogener er hyppig mutert eller overuttrykt i kreftceller, og gir 

endrede onkoproteiner (1). For det tredje kan fusjonsproteiner fungere som tumorspesifikke 

antigener. Fusjonsproteiner oppstår som følge av kromosomale translokasjoner. 

Kromosomale translokasjoner kan forårsake kreft. Til slutt kan virusantigener i tumores 

forårsaket av virus, fungere som tumorspesifikke antigener (1, 32).  

 

3.2.1 Immunresponser mot kreftceller 
Det er ikke fullstendig klarlagt hvilke typer immunceller som har betydning for bekjempelse 

av kreftceller, men det antas at både T-celler og antistoffer kan ha slike effekter (1). Når det 

gjelder B-celler og antistoffer, er de eksperimentelle dataene sprikende; ved noen kreftformer 

er det tydelig at B-celler og antistoffer bidrar til å forsinke eller blokkere vekst av tumores, 

mens i andre tilfeller kan derimot B-celler og antistoffer øke kreftcellenes vekst. Både CD4+ 
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T-celler og CD8+ T-celler viser seg å ha en viss betydning for bekjempelse av kreft i 

eksperimentelle systemer, men det er uavklart hvilken rolle disse cellene har i kreftpasienter. 

NK-cellers betydning for bekjempelse av kreft er usikker.  

 

Immunresponsen mot tumorantigener kan igangsettes på to måter, både av kreftceller og av 

profesjonelle antigenpresenterende celler (APC) (1). Kreftcellene kan selv presentere 

tumorantigener til T-celler og dermed direkte stimulere kreftspesifikke T-celler. Derimot er 

de fleste kreftceller formodentlig dårlige APCer, fordi de ofte mangler både MHC klasse II -

molekyler og kostimulatoriske molekyler, som fører til at cellen ikke kan stimulere CD4+ T-

celler og naive CD8+ T-celler. En primær aktivering av T-celler fordrer også at kreftcellen 

kan komme i kontakt med sirkulerende naive T-celler, noe som sannsynligvis bare kan opptre 

ved vekst i lymfatiske strukturer eller i sirkulasjonen. Likevel kan kreftcellen stimulere 

hukommelses-CD8+ T-celler, da de har mindre behov for kostimulatoriske molekyler. 

Profesjonelle APC, slik som dendrittiske celler og makrofager, kan også presentere 

tumorantigener til T-celler. Dendrittiske celler kan presentere tumorantigener til T-celler både 

på stedet hvor tumor er lokalisert og i lymfeknuter (33). Tumorantigener kan overføres fra 

kreftceller til profesjonelle APCer som har både MHC klasse I-molekyler, MHC klasse II-

molekyler og kostimulatoriske molekyler, og dermed stimulere naive kreftspesifikke T-celler, 

både CD4+ og CD8+ (1, 33). Det er delvis ukjent hvordan tumorantigener overføres til de 

profesjonelle APC (1). Det antas at den indirekte presentasjonen av tumorantigener via 

profesjonelle APC gir aktivering av naive kreftspesifikke T-celler, som er viktig i den initiale 

antitumorresponsen. Den direkte presentasjonen av tumorantigener på kreftceller har større 

betydning når T-cellene, som effektorceller, angriper og eliminerer kreftcellene. Ved 

aktivering av naive CD8+ T-celler vil cellene differensiere til cytotoksiske T-lymfocytter som 

kan angripe og drepe kreftcellene direkte (1, 33). CD8+ T-celler anses som de viktigste 

effektorcellene med antitumoreffekt (33). Aktiverte CD4+ T-celler kan drepe kreftcellene via 

nærkontakt med kreftcellen, induksjon av apoptose via interaksjon mellom Fas-ligand på T-

celle og Fas på kreftcellen og utskillelse av toksiske cytokiner (1).  

 

Kreftceller kan undertrykke immunitet, både systemisk og i mikromiljøet omkring 

kreftcellene (32). Kreftcellene vil derfor ikke nødvendigvis bli eliminert, til tross for at 

kreftceller er immunogene og induserer T-cellerespons (1). Trolig forhindres kreftutviklingen 

kun av og til, og i de resterende tilfellene vil kreftcellene ”overvinne” T-cellene som angriper 

dem. Det er en rekke mekanismer som gjør det mulig for kreftceller å unnslippe eller 
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overvinne kreftspesifikke T-celler, blant annet: 

1. Det er større antall kreftceller enn T-celler, og kreftcellene vokser raskere enn T-

cellene (1). 

2. T-celler har begrenset levetid, særlig i det hypoksiske miljøet som ofte finnes i en 

tumor (1). 

3. Kreftcellene uttrykker ofte for få MHC-molekyler, og dermed blir ikke 

tumorspesifikke antigener effektivt presentert til T-celler (1).  

4. Kreftcellene har vanligvis ikke kostimulatoriske molekyler, og deres stimulering av 

T-celler er derfor dårlig (1). 

5. Kreftcellenes produksjon av tumorspesifikt antigen kan opphøre (1). 

6. Kreftceller og celler i kreftcellenes mikromiljø kan produsere immunsuppresive 

molekyler (32). Cytokiner som utskilles fra kreftcellene og fra omliggende støttevev 

(stroma), kan virke hemmende på immunresponser. 

7. Kreft kan føre til fysisk eliminasjon og død av kreftspesifikke T-celler. Det er ukjent 

hvilke molekylære og cellulære mekanismer som ligger til grunn for denne 

kreftresponsen (1).  

8. Immune checkpoints (PD1/PD-L1 og CTLA-4), som er inhibitoriske reseptorer, vil 

ofte aktiveres i tumores og dermed supprimerer T-cellefunksjon (34).  

 

3.3 Krefttilstander i immunsystemet og 

blodkreftsykdommer 
Kreftutvikling kan skje i immunsystemet, og krefttilstandene som utgår fra celler i 

immunsystemet er heterogene (35). I befolkningen utgjør kreft i celler i immunsystemet en 

betydelig andel av antallet krefttilfeller. Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad blant de ulike 

krefttilstandene i denne sykdomsgruppen. Disse krefttilstandene i immunsystemet blir også 

omtalt som hematologiske maligniteter, maligne blodsykdommer eller blodkreftsykdommer.  

 

En udifferensiert, pluripotetent hematopoetisk stamcelle gir opphav til alle typer blodceller 

(36). Utviklingen av blodceller kan deles inn i to cellerekker; den lymfoide cellerekken som 

gir opphav til lymfocytter, og den myeloide cellerekken som gir opphav til granulocytter, 

monocytter, erytrocytter og trombocytter (35, 36). Både i den lymfoide og myeloide 

cellerekken kan det skje malign transformasjon av celler.  
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Krefttilstander utgått fra den lymfoide cellerekken er meget heterogene, og de atskiller seg 

både biologisk og klinisk (35). For det første skyldes denne heterogeniteten at lymfocytter 

kan gjennomgå malign transformasjon på ulike stadier i deres utvikling. For det andre bidrar 

også lokalisasjonen av kreftcellene til heterogeniteten. Man skiller mellom lymfom, leukemi 

og myelomatose. Ved lymfom, også kalt lymfekreft, er maligne lymfocytter hovedsakelig 

lokalisert i lymfoide organer. Ved leukemi, eller blodkreft, er maligne leukocytter 

hovedsakelig lokalisert i blod og beinmarg. Ved myelomatose, også kjent som 

beinmargskreft, er maligne plasmaceller hovedsakelig lokalisert i beinmarg. Kreftcellene ved 

disse formene for kreftsykdom er som oftest ikke begrenset til sine hovedlokalisasjoner, men 

forekommer som regel samtidig i andre kroppslokalisasjoner. Ulike krefttilstander utgått fra 

den lymfoide cellerekken er: 

1. Akutt lymfatisk leukemi 

2. Kronisk lymfatisk leukemi 

3. Non-Hodgkin lymfomer 

4. Hodgkins lymfom 

5. Myelomatose 

Kreftcellene utgår hyppigere fra B-cellerekken enn fra T-cellerekken, dette gjelder både 

samlet sett og for hver type krefttilstand i denne sykdomsgruppen. Videre er det fire ulike 

krefttilstander som utgår fra den myeloide cellerekken (22): 

1. Akutt myelogen leukemi 

2. Kronisk myelogen leukemi 

3. Myelodysplastiske syndromer 

4. Myeloproliferative neoplasier 

Betegnelsene ”akutt” og ”kronisk” beskriver det kliniske forløpet. Ved malign transformasjon 

av modne differensierte celler i cellerekkene, vil cellene ha lav vekstfraksjon, krefttilstanden 

progredierer vanligvis langsommere og pasienten får indolent sykdom (35, 37). Ved malign 

transformasjon av umodne, primitive stamceller i cellerekkene, vil cellene ha høyere 

vekstfraksjon og krefttilstanden progredierer vanligvis raskere. 

 

Diagnostikk av krefttilstander i immunsystemet er som regel et samarbeid mellom kliniker, 

genetiker, immunolog og patolog (38). Diagnostikken følger WHO-klassifikasjonen av 

hematopoietiske og lymfoide neoplasier med retningslinjer for diagnostikk. 

Laboratoriediagnostikk er nødvendig for diagnostikk av disse krefttilstandene (35). Både 

morfologiske, immunologiske, genetiske og molekylære undersøkelser er viktig (38). Noen 
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sentrale diagnostiske undersøkelser som benyttes er (35): 

1. Blodprøver som inkluderer blodcelletelling med differensialtelling og måling av Ig i 

serum. 

2. Histopatologi: morfologisk undersøkelse og vurdering av celler i blod, beinmarg og 

lymfeknuter. 

3. Flowcytometrisk immunfenotyping: denne undersøkelsen kartlegger hvilke CD-

antigener som finnes i kreftcellens cellemembran. Undersøkelsen utføres med 

fluorokrommerkede antistoffer mot CD-antigener. 

4. Genteknologiske teknikker: undersøkelser som kan påvise og karakterisere genetiske 

forandringer i kreftcellens DNA.  

5. Karyotyping av kromosomer i kreftcellene: en undersøkelse som kan påvise 

kromosomavvik i kreftcellene i form av avvikende kromosomantall fra det vanlige 

eller kromosomale translokasjoner.  

Krefttilstander i immunsystemet gir som regel disseminert sykdom, og derfor er generelt 

kjemoterapi og strålebehandling de viktigste behandlingsformene, mens kirurgi er en mindre 

viktig behandlingsform. Ulike behandlingsformer benyttes for de ulike kreftsykdommene.  

 

3.4 Leukemier  
Betegnelsen ”leukemi” brukes på blodkreftsykdommer hvor kreftcellene sirkulerer i blodet i 

betydelig antall, i motsetning til andre blodkreftsykdommer hvor kreftcellene i liten grad eller 

ikke sirkulerer i blodet (38). Leukemier er en gruppe maligne blodsykdommer som er 

karakterisert av akkumulasjon av maligne leukocytter i beinmarg og/eller perifert blod (37). 

Opprinnelig kommer leukemicellene fra beinmargen hvor de dannes, og derfra kan de bevege 

seg ut i blodet. Leukemier deles inn i akutte og kroniske former. Ved akutt leukemi skjer det 

en økt proliferasjon av umodne, primitive stamceller som fører til akkumulasjon av 

blastceller hovedsakelig i beinmarg og ofte også i blod. Ved kronisk leukemi skjer det en økt 

proliferasjon og akkumulasjon av mer modne celler. Denne akkumulasjonen av kreftceller i 

beinmargen vil videre føre til beinmargssvikt. Videre deles akutt og kronisk leukemi inn i 

lymfatisk og myelogen type avhengig av hvilken type celle i beinmargen som kreftcellene 

stammer fra. Ved lymfatisk type har det skjedd malign transformasjon av celler i den 

lymfoide cellerekken, med økt proliferasjon og akkumulasjon av lymfocytter. Ved myelogen 

type har det skjedd malign transformasjon av celler i den myeloide cellerekken, med økt 

proliferasjon og akkumulasjon av celler med opphav i granulocytter, monocytter, erytrocytter 
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og/eller megakaryocytter. Totalt klassifiseres altså leukemier inn i fire hovedtyper: 

1. Akutt lymfatisk leukemi (ALL) 

2. Akutt myelogen leukemi (AML) 

3. Kronisk lymfatisk leukemi (CLL) 

4. Kronisk myelogen leukemi (CML) 

 

Leukemi er generelt en sjelden sykdom (39). Total insidens av alle leukemityper i 

befolkningen er ca. 10/100 000 per år (37). Årlig får ca. 500 personer i Norge diagnosen 

leukemi (40). Leukemi forekommer noe hyppigere hos menn enn kvinner, med størst 

kjønnsforskjell i forekomst av CLL, som forekommer dobbelt så hyppig hos menn som hos 

kvinner (37). Forekomsten varierer mellom ulike aldersgrupper. Akutte leukemier 

forekommer i alle aldersgrupper. Kroniske leukemier oppstår hovedsakelig hos 

middelaldrende og eldre personer. Forekomsten av leukemi stiger med alderen blant voksne 

(39). Hvilken leukemitype som er vanligst varierer mellom ulike aldersgrupper. ALL er 

vanligst blant barn. Blant voksne er CLL vanligst, og deretter AML. 

 

Hos flertallet av leukemipasientene er årsaken til leukemien ukjent (37). Risikofaktorer for 

leukemi er ioniserende stråling, cytotoksiske legemidler og da særlig alkylerende midler, 

eksponering for benzen, genetikk som inkluderer Downs syndrom og enkelte andre genetiske 

sykdommer, og immunsvikttilstander. I tillegg er en sjelden form for T-celleleukemi assosiert 

med infeksjon forårsaket av et humant retrovirus.   

 

Kjernesymptomene ved leukemi skyldes beinmargssvikten som oppstår når antallet maligne 

leukocytter øker i beinmarg og blod, og dermed reduseres produksjonen av normale 

leukocytter, erytrocytter og trombocytter i beinmargen (37, 39). Redusert antall normale 

leukocytter gir nedsatt immunforsvar og økt infeksjonstendens. Redusert antall erytrocytter 

gir anemi som presenteres med bl.a. tretthet, slapphet, blekhet, svimmelhet og dyspnoe. 

Redusert antall trombocytter gir økt blødningstendens, for eksempel hyppige blødninger fra 

hud og tannkjøtt eller i form av blåmerker. Pasienten kan også ha B-symptomer i form av 

vekttap, nattesvette og residiverende feber (41). Ved akutt leukemi utvikles symptomene 

raskt, dvs. over få dager til uker (39). Symptomene utvikles over lengre tid ved kronisk 

leukemi, dvs. over måneder til år. Forløpet av sykdommen er ulikt for de ulike 

leukemitypene, og varierer fra få dager eller uker til flere år (37). Akutte leukemier er 

livstruende sykdommer hvor pasienten ubehandlet kan dø i løpet av få uker til måneder. 
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Kroniske leukemier kan derimot forløpe over flere år (39).  

 

En blodprøve med unormalt antall blodceller, gjerne økt antall hvite blodceller, kan vekke 

mistanke om leukemi (37). Diagnosen stilles ved undersøkelse av blod og beinmarg med 

både morfologiske, immunologiske, genetiske og molekylære undersøkelser.  

 

Behandlingen er ulik for de ulike typene leukemi. Vi vil senere gjøre rede for behandlingen 

av ALL, men kommer ikke til å gå inn på behandlingen av de andre leukemiformene i denne 

oppgaven. Prognosen ved leukemi er ulik for de ulike typene leukemi. Ved behandling vil 

størstedelen av barn med leukemi bli friske (40); 80-90% av barn med ALL og 60-70% med 

AML blir helbredet.  Det er generelt vanskeligere å kurere voksne med leukemi, og for 

voksne med akutte leukemier synker sannsynligheten for å bli helbredet med økende alder. 

Hos yngre voksne ligger overlevelsen opp mot den man ser hos barn.  

 

3.5 Akutt lymfatisk leukemi 
Akutt lymfatisk leukemi, også kalt akutt lymfoblastisk leukemi, er en lymfekreftsykdom som 

utgår fra lymfoblaster, dvs. rasktvoksende, umodne lymfatiske celler (7). Det er store 

likhetstrekk mellom lymfekreftsykdommer utgått fra lymfoblaster, og man skiller mellom to 

tilstander ut fra antallet lymfoblaster i beinmargen (7, 38): 

1. ALL: tilstand med mer enn 25% lymfoblaster i beinmarg.  

2. Lymfoblastisk lymfom: tilstand med mindre enn 25% lymfoblaster i beinmarg og 

påvist lymfoblastisk lymfom i biopsi fra tumor eller lymfeknute.  

ALL er altså karakterisert ved malign transformasjon, proliferasjon og akkumulasjon av 

lymfoblaster (9). Sykdommen er lokalisert til blod, beinmarg og ekstramedullære 

lokalisasjoner. ALL deles inn i to hovedtyper avhengig av hvilken type lymfocytter 

leukemicellene utgår fra (8): 

1. B-ALL som utgår fra B-lymfocytter 

2. T-ALL som utgår fra T-lymfocytter 

Blant voksne utgjør B-ALL 75% av alle ALL-tilfellene, mens T-ALL kun utgjør 25% av 

tilfellene (9). Videre klassifiseres B-ALL inn i ulike undergrupper ut fra ulike genetiske 

endringer i leukemicellene (7).  

 

Som tidligere nevnt forekommer ALL både hos barn og voksne. 80% av ALL-tilfellene 
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forekommer hos barn (9). Sykdommen har høyest insidens blant barn i alderen 3-7 år (7). 

Denne leukemitypen er den vanligste kreftformen hos barn og utgjør ca. 1/3 av alle 

krefttilfeller hos barn. I Norge i perioden 1992-2000 ble det påvist gjennomsnittlig 33 nye 

tilfeller av ALL per år blant barn under 15 år. Ifølge Kreftregisteret var den årlige insidensen 

av ALL i Norge i perioden 2003-2007 på 1,4/100 000 for befolkningen i alderen 15-20 år og 

0,5/100 000 for befolkningen i alderen 20-65 år (8). ALL utgjør 85% av alle leukemier hos 

barn og 20% av alle leukemier hos voksne (7). 

 

I flertallet av ALL-tilfellene er årsaken til sykdommen ukjent, og sykdommen oppstår som en 

de novo-malignitet hos tidligere frisk personer (7, 9). Som oftest er det heller ingen 

disponerende faktorer. Predisponerende faktorer for ALL er ioniserende stråling og 

cytotoksiske legemidler, og noen få pasienter med ALL har tidligere blitt behandlet med 

kjemoterapi eller strålebehandling. Noen få tilfeller av ALL er assosiert med medfødte 

genetiske syndromer slik som Downs syndrom. Når det gjelder patogenesen ved ALL er det 

kromosomale abnormaliteter og genetiske endringer i hematopoietiske stamceller som bidrar 

til malign transformasjon til leukemiceller. Dette fører til endringer i cellefunksjonen, og 

leukemicellene mister sin evne til å kunne modnes og differensiere. Videre vil ukontrollert 

proliferasjon av leukemicellene føre til at normale beinmargsceller fortrenges.  

 

ALL fører til beinmargssvikt og dermed anemi, granulocytopeni og trombocytopeni med 

påfølgende symptomer (7, 9). Ved ALL vil symptomene som regel debutere subakutt eller 

akutt . Som følge av anemi opplever pasienten slapphet, tretthet og dyspnoe. 

Granulocytopenien fører til hyppige infeksjoner, og trombocytopenien gir økt 

blødningstendens i hud og slimhinner. I tillegg opplever ofte pasientene B-symptomer som 

feber, nattesvette og vekttap. Andre symptomer som noen av pasientene kan få er hodepine, 

kvalme og oppkast som følge av meningeal affeksjon, uskarpt syn eller dobbeltsyn, utslett og 

smerter i bein og ledd (7). Ved klinisk undersøkelse av pasienter med ALL er blekhet og 

andre anemitegn, pågående infeksjon og hudblødninger, i form av petekkier, ekkymoser og 

hematomer, klassiske kliniske funn. Allmenntilstanden er ofte betydelig nedsatt. Andre 

kliniske funn kan være lymfeknutesvulst, enten utbredt eller som en lokalisert tumor, moderat 

hepatosplenomegali og palpasjonsømhet over bein, spesielt tibia og sternum (7, 9).  

 

Diagnosen ALL stilles ved undersøkelser av blod og beinmarg, både morfologiske, 

immunologiske, genetiske og molekylære undersøkelser (38). Diagnostikken av ALL er 
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derfor oftest et samarbeid mellom hematolog, patolog, immunolog og genetiker. På alle 

pasienter blir det gjennomført blodprøvetaking, beinmargsaspirasjon og beinmargsbiopsi. En 

kliniker, oftest en hematolog, utfører morfologisk undersøkelse av utstrykspreparat fra blod 

og beinmargsaspirat, og en patolog utfører morfologisk undersøkelse av biopsier. Det utføres 

flere høyspesialiserte tester av blod og beinmarg, bl.a. cytogenetikk, molekylærgenetisk 

undersøkelse, PCR, genotyping og immunfenotyping (7, 9, 38). Videre gjennomføres det 

MRD-monitorering. Ved B-ALL gjøres dette oftest ved immunfenotypisk undersøkelse i 

form av flowcytometri, mens ved T-ALL gjøres dette ved PCR av T-cellereseptor (TCR) for 

påvisning av pasient- og sykdomsspesifikke markører i genet for TCR (38). Det er ikke 

nødvendig å utføre lymfeknutebiopsi ved leukemi, men det utføres ved lymfeknutesvulst 

hvor man mistenker B- eller T-lymfoblastisk lymfom eller Burkitts lymfom hos pasienter 

under 60 år (7, 38). Øvrig utredning av ALL består bl.a. av spinalvæskeundersøkelse og ulike 

blodprøver slik som LD, lever- og galleprøver, virusserologi og HLA-klasse II og klasse II 

typing.  

 

Undersøkelser av blod viser typisk kombinasjon av ensartede, umodne blaster i perifert blod 

og cytopeni i de andre cellelinjene (7). For å stille diagnosen ALL må følgende diagnostiske 

kriterier være oppfylt: 

1. Pasienten må ha et typisk sykdomsbilde med anemi, økt infeksjonstendens og økt 

blødningstendens 

2. Det kan påvises cytopeni eller pancytopeni, blaster i perifert blod og høyt antall 

blaster i beinmarg hos pasienten 

 

Ved behandling av ALL har man ett av to ulike behandlingsmål (7). Målet ved behandlingen 

kan være å oppnå CR hos pasienten med eliminasjon av leukemicellene og gjendannelse av 

normalt perifert blod, normal beinmarg og normal klinisk status. Etter dette vil man så gi 

konsolideringsbehandling for å holde pasienten i remisjon. Om det ikke er mulig å oppnå CR, 

vil målet ved behandlingen være palliasjon. Vi skal her ta for oss hva slags behandling det gis 

i Norge til ALL-pasienter med mål om CR. Fordi ALL er en heterogen tilstand må 

behandlingen individualiseres ved tilpassing til fenotype, genotype og risiko. Behandlingen 

består i hovedsak av kombinasjon av ulike typer kjemoterapi, og deles inn i tre ulike faser; 

først en induksjonsfase hvor pasienten blir gitt høydose kjemoterapi for å oppnå remisjon, 

deretter en konsolideringsfase hvor det gis gjentatte kjemoterapikurer, og tilslutt en 

vedlikeholdsfase hvor det også gis kjemoterapi (7, 9, 42). Kjemoterapi har som formål å 
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drepe en størst mulig andel av kreftcellene, og bidrar også til normalisering av antallet friske 

blodceller ved å fasilitere reetablering av normal hematopoiese (40). Det kan eventuelt også 

gis strålebehandling (7). Behandlingen av barn og voksne er noe ulik, og 

behandlingsresultatet er klart bedre hos barn. Barn under 18 år behandles etter NOPHO2 

ALL-2008 protokollen. Tidligere ble voksne opptil 55-60 årsalder med ALL behandlet etter 

Hammersmith 82-protokollen, som ble introdusert i Norge i 1982 (7, 8). I dag anbefales det 

at behandlingen av voksne i aldersgruppen 18-45 år også følger NOPHO ALL-2008 

protokollen, mens det for voksne aldersgruppen 45-65 år benyttes doseredusert NOPHO 

ALL-2008 protokoll. Hos pasienter over 65 år benyttes norsk eldreprotokoll som tilsvarer 

doseredusert NOPHO ALL-2008 protokoll (7). NOPHO ALL-2008 protokollen deler ALL-

pasientene inn i tre risikogrupper, som er standard risiko, intermediær risiko og høy risiko, ut 

fra definerte risikofaktorer som detekteres hos pasienten ved diagnosetidspunktet og 

pasientens respons på tidligere behandling (42). Denne risikovurderingen av pasientene er 

avgjørende for valg av behandling (7). Behandlingen i NOPHO ALL-2008 protokollen består 

av intensiv kombinert kjemoterapibehandling, med ulike behandlingsregimer for de tre 

risikogruppene (42). For å beskytte mot CNS-leukemi gis metotrexat intraspinalt profylaktisk 

under induksjonsfasen (7, 42). Ved manifest CNS-leukemi gis intratekal trippelbehandlling 

bestående av metotrexat, cytarabin og prednisolon (7). Vi kommer ikke til å gå mer detaljert 

inn på de ulike regimene i denne oppgaven. Noen få pasienter, i visse undergrupper av ALL 

med høy residivrisiko, behandles med allogen stamcelletransplantasjon ved første remisjon 

(9, 42). Stamcellebehandling har to gunstige funksjoner (40). For det første vil den 

gjenopprette beinmargsfunksjonen etter at kjemoterapibehandlingen har utryddet pasientens 

egne stamceller i beinmargen, og muliggjør dermed bruk av høye doser kjemoterapi. For det 

andre kan donorstamcellene angripe gjenværende leukemiceller. 

 

Ved bruk av tilpasset kjemoterapi blir 85% av barn med ALL og 50% av voksne med ALL 

friske (7). Det er krevende for ALL-pasientene å bli behandlet med kraftig kjemoterapi, da 

det kan gi betydelige bivirkninger og alvorlige komplikasjoner. Risikoen for 

behandlingsrelatert død er høy hos pasienter over 60 år. Størsteparten av ALL-pasienter over 

																																																								
2	Nordisk forening for pediatrisk hematologi og onkologi, NOPHO ALL-2008 protollen er en 
kombinert behandlings- og forskningsprotokoll (42. Helsebiblioteket. Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos 
barn, 2017 [Internett]: Helsedirektoratet; 2017 [cited 2018 12-19]. Available from: 
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/behandling-av-
kreftsykdommer/leukemier-og-lymfomer/leukemier ).	
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65 år vil ha nytte av kjemoterapi, men for å redusere den behandlingsrelaterte dødeligheten er 

dosereduksjon nesten alltid nødvendig.   

 

Ved tilbakefall av ALL er ny remisjon og allo-HSCT nødvendig for helbredelse av pasienten 

(7). Helbredelse oppnås kun hos 10-15% av ALL-pasientene med tilbakefall. Det er vanligvis 

kun høydose kjemoterapibehandling med allo-HSCT som kan gi helbredelse ved tilbakefall, 

og dersom det ikke er aktuelt å gjennomføre allo-HSCT vil pasienten behandles palliativt. 

Det er omdiskutert hvor stor nytte høydosebehandling med stamcelletransplantasjon har hos 

barn.  

 

Som tidligere nevnt vil ALL som regel debutere subakutt eller akutt (7). Sykdomsforløpet 

varierer, det kan være stormende eller mer langtrukkent. Ved induksjonsbehandling oppnår 

størstedelen av ALL-pasienten primær remisjon. 95% av barn med ALL oppnår primær 

remisjon, og 90% av voksne med ALL oppnår primær remisjon. Videre er 

postremisjonsterapi kurativt hos 60-80% av barn med ALL og 30-50% av voksne med ALL. 

Tall fra Norge i perioden 2011 til 2015 viser at 1-års relativ overlevelse for menn med ALL 

var 83% og for kvinner med ALL 64% (43, 44). 5-års relativ overlevelse i samme periode i 

Norge var for menn med ALL 63% og kvinner med ALL 41% (45, 46). Langtidsoverlevelsen 

hos barn med ALL er på over 80% (8) Kun 30-40% av voksne med ALL vil oppnå 

langtidsremisjon (9). Pasientens alder, antall hvite blodceller, andel leukemiceller, 

immunfenotype, karyotype, respons på kjemoterapi og MRD-status er viktige prognostiske 

faktorer ved ALL (7, 9). Når det gjelder alder, blir prognosen bli dårligere med økende alder 

(9). Pasienter over 60 år har spesielt dårlig prognose, med større forekomst av 

behandlingsrelaterte komplikasjoner og dødsfall. Det kromosomavviket som har størst 

innvirkning på prognosen er tilstedeværelse av Philadelphiakromosom3. Prognosen ved 

Philadelphiakromosom-positiv ALL varierer med alderen på pasienten; hos barn i alderen 1-9 

år er prognosen gunstig, hos ungdom er prognosen dårligere og hos eldre er prognosen svært 

dårlig (7). Sensitiviteten ovenfor kjemoterapi er ulik for de ulike genetiske undertypene av 
																																																								
3	Philadelphiakromosom er betegnelsen på et unormalt kromosom 22 som skyldes 
translokasjon mellom kromosom 22 og kromosom 9 (47. Evensen SA. Philadelphia-
kromosom [Internett]: Store norske leksikon; 2016 [cited 2018 12-20]. Available from: 
https://sml.snl.no/Philadelphia-kromosom . Ved translokasjonen dannes fusjonsgenet BCR-
ABL1. Påvises hos 25% av voksne med ALL og 2-5% av barn med ALL (48.
 Legehandboka. Philadelphiakromosom [Internett]: Norsk elektronisk legehåndbok; 
2017 [cited 2018 12-20]. Available from: https://legehandboka.no/handboken/parakliniske-
kapitler/laboratoriemedisin/medisinsk-genetikk/philadelphiakromosom.	
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ALL. Ved diagnosetidspunktet vurderes risikoen for tilbakefall på bakgrunn av kliniske data, 

leukemicellenes immunfenotype, cytogenetiske og molekylære karakteristika. Sammenlignet 

med den generelle befolkningen, vil personer som har overlevd ALL i barndommen ha 13,5 

ganger høyere risiko for å utvikle en sekundær kreftsykdom.  

 

3.6 Immunterapi som kreftbehandling 
Immunterapi er en behandlingsform som benyttes til behandling av ulike former for kreft, i 

tillegg til andre sykdommer (49, 50). Begrepet immunterapi omfatter et bredt spekter av 

behandlingsformer (51). I flere tiår har konvensjonell kreftbehandling bestått av kirurgi, 

kjemoterapi og strålebehandling, men de siste årenes suksess med immunterapi har 

revolusjonert den tradisjonelle kreftbehandlingen (50). Immunterapi er et fagfelt i stor vekst 

og utvikling, men likevel er det fortsatt utfordringer ved bruk av immunterapi som 

kreftbehandling. Ved immunterapi benytter man seg av kroppens immunsystem for å 

indusere en antitumorrespons. Immunterapi mot kreft deles inn i passiv og aktiv immunterapi 

på grunnlag av virkningsmekanisme (33, 50). Ved passiv immunterapi tilføres celler, 

antistoffer eller cytokiner som har antitumoraktivitet, som forbedrer eksisterende 

antitumorrespons. Ved aktiv immunterapi forsøker man å stimulere pasientens immunsystem 

slik at dets funksjon bedres eller gjenopprettes, og det dermed kan oppdage og angripe 

kreftcellene. Målet med behandlingen er eliminasjon av kreftceller gjennom et immunologisk 

angrep (49).  

 

Ved immunterapi benyttes det substanser som enten er laget av kroppen eller i et 

laboratorium (49). Behandlingen gis som intravenøs infusjon eller som vaksine. Foreløpig er 

denne typen behandling mest aktuell for pasienter med behandlingsrefraktær/inoperabel 

kreftsykdom, og ved langtkommet metastastert sykdom, men for flere immunterapeutiske 

agens foregår utprøving også tidligere i behandlingsforløpet. Det finnes ulike typer 

immunterapi: kreftvaksiner, monoklonale antistoffer, uspesifikke immunostimulerende agens 

(f.eks. cytokinterapi), onkolytisk virusterapi og T-celleterapi. I Norge har man tatt i bruk flere 

ulike typer immunterapi i klinisk kreftbehandling. Per dags dato har immunterapi dessverre 

ikke effekt ved alle former for kreft. Generelt har behandlingen har vist effekt ved leukemi, 

lymfom, malignt melanom, ikke-småcellet lungekreft og nyrekreft. Et problem med 

immunterapi er at behandlingen ikke har like god effekt på alle pasienter med samme type 

kreft.  
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Det er utviklet to former for kreftvaksiner: forebyggende vaksiner, som skal forhindre 

kreftutvikling, og behandlingsvaksiner (50). Vaksiner tilfører kroppen tumorantigen og 

adjuvant (33). Som respons på vaksinasjonen vil dendrittiske celler presentere antigenet, og 

dermed fasilitere differensiering av lymfocytter. På denne måten stimuleres immunsystemet 

til å gjenkjenne og eliminere tumorantigenet og relatert vev via dannelse av tumorspesifikke 

antistoffer og/eller T-celler (33, 51). Kreftvaksiner kan benytte seg av dendrittiske celler eller 

mikroorganismer, for eksempel virus, som bærer antigenet (50, 51). Hvilke bivirkninger som 

oppstår ved bruk av kreftvaksine varierer mellom de ulike typene kreftvaksiner og mellom 

personer (50). Den hyppigste forekomne bivirkningen av kreftvaksiner er betennelse på 

injeksjonsstedet.  

 

Ved enkelte krefttilstander har behandling bestående av passiv tilførsel av kreftspesifikke 

monoklonale antistoffer (mAbs) effekt (1). MAbs er modifiserte proteiner som har som 

hensikt å oppsøke kreftcellene og binde spesifikt til disse eller interferere med 

immunologiske prosesser (1, 50). I kreftbehandling brukes flere typer mAbs, blant annet 

nakne mAbs og konjugerte mAbs (50). Den vanligste typen mAbs innenfor kreftbehandling 

er nakne mAbs er. De kan bl.a. virke ved å ”markere” kreftceller ved å binde til spesifikke 

antigen på kreftcellene. ”Markeringen” gjør at immunsystemet kan oppdage og eliminere 

kreftcellene, og dermed forbedres immunresponsen mot kreftcellene. Andre nakne mAbs 

virker ved å binde til og blokkere tumorantigener som bidrar til vekst og spredning av 

kreftceller. Konjugerte mAbs brukes til å transportere kreftmedisiner direkte til kreftcellene. 

Man kan merke antistoffene med en type kjemoterapi som skal gi en lokal virkning på 

kreftcellene. Antistoffene kan også merkes med radioaktive partikler som skal gi en lokal 

strålingseffekt på kreftcellene. På denne måten kan man øke effekten av medikamentet på 

kreftcellene og redusere skadevirkningen på friske celler (49). Bivirkninger som kan oppstå 

ved bruk av mAbs er bl.a. feber, hodepine, kvalme, diaré, utslett og hypotensjon (50). 

 

En relativt ny applikasjon for monoklonale antistoffer er aktiv immunmodulering gjennom 

interaksjon med overflateproteiner som er involvert i regulering av T-celleaktivering 

(”immune checkpoints”) (50, 52). Disse kalles checkpoint-hemmere. De monoklonale 

antistoffene som i dag brukes som checkpoint-hemmere er rettet mot CTLA-4, PD-1 og PD-

L1 (52). CTLA-4 og PD1 uttrykkes på T-celler, og er reseptorer som er involvert i 

nedregulering av T-celleresponser, og under fysiologiske forhold fungerer som en negativ 
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feedback-mekanisme som begrenser omfang og varighet av T-celleresponser (51, 52). PD-L1 

er et ligand som binder til og aktiverer PD1 (52). APCer og andre celler i inflammerte 

områder uttrykker ligander som binder til checkpointmolekylene CTL4 og PD1 på T-celler, 

og deretter aktiverer ulike signalkaskader som bidrar til å nedregulere T-cellenes 

proliferasjon, effektorfunksjoner og overlevelse (51, 52). Dette er en måte for kroppen å 

kontrollere, og ved behov bremse, en immunrespons, og dermed unngå skade på friskt vev 

(49, 51). Immune checkpoints vil ofte aktiveres i tumores og dermed vil immunresponsen 

mot kreftcellene nedreguleres (50). Prinsippet ved checkpoint-hemming er at man ved bruk 

av monoklonale antistoffer som bindes til checkpointmolekyler, blokkerer den hemmende 

interaksjonen mellom chekpointmolekyler og deres ligand (50, 52). Dermed vil 

immunresponsen mot kreftcellene øke og T-cellene vil angripe kreftcellene (50). Ved bruk av 

monoklonale antistoffer mot PD-1 eller PD-L1 blokkeres interaksjonen mellom PD-L1 og 

PD-1 (52). Ved bruk av monoklonale antistoffer mot CTLA-4 blokkeres signalet fra dette 

checkpointmolekylet. Det finnes også eksempler på immunmodulerende antistoffer som 

motsatt stimulerer T-cellefunksjon ved å aktivere kostimulatoriske reseptorer, men disse er 

ikke kommet i klinisk bruk. Behandling med checkpoint-hemmere kan bl.a. gi 

gastrointestinale bivirkninger, dermatologisk bivirkninger, hepatiske bivirkninger og 

endokrine bivirkninger (50).  

 

Uspesifikke immunostimulerende immunterapier hjelper også immunsystemet til å eliminere 

kreftceller (49, 51). Denne gruppen omfatter en rekke cytokiner og andre immunstimulerende 

faktorer, med interferoner og interleukiner som to av de mest studerte og anvendte former. 

Interferoner kan bremse kreftcelleveksten gjennom direkte effekter på kreftcellene og 

omliggende neovaskulatur (49, 53).  I tillegg kan de stimulere antitumorresponser via ulike 

mekanismer, inkludert økt priming, effektorfunksjoner og proliferasjon av lymfocytter.  

 

Ved onkolytisk virusterapi benyttes genmodifiserte virus som trenger inn i kreftceller, hvor 

de replikeres og dermed fører til cellelyse og celledød (51, 54). Ved cellelyse vil det frigjøres 

tumorantigener som stimulerer immunsystemet til å angripe og eliminere alle kreftceller i 

kroppen med samme antigener. Viruset mangler evnen til å trenge inn i normale, friske celler.  

 

En annen form for immunterapi er passiv tilførsel av kreftspesifikke T-celler som er 

ekspandert til store antall i laboratoriet, såkalt T-celleterapi (50). Nå skal vi videre i denne 

oppgaven gi en grundigere beskrivelse av T-celleterapi og CAR T-celler, som er en bestemt 
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form for T-celleterapi.  

 

3.7 T-celleterapi 
T-celler gjenkjenner antigener, og spesifisiteten bestemmes av TCR (55). TCR består av en 

alfa-kjede og en beta-kjede som er non-kovalent assosiert med CD3-komplekset på T-

celleoverflaten. Aktivering av T-cellen skjer når TCR gjenkjenner peptider som er 

nonkovalent bundet til MHC på overflaten av APCer eller kreftceller. Dette skjer ved at den 

APCen eller kreftcellen degraderer proteiner inne i cellen, som presenteres og bindes til HLA 

på cellens overflate (56). Når T-cellen gjenkjenner en kombinasjon av MHC og peptid, 

startes en intracellulær signaleringskaskade som ender med aktivering av T-cellen, og dermed 

drap av målcellen (19). 

 

T-celleterapi, også kalt adoptive cell therapy (ACT), er en viktig behandlingsstrategi innenfor 

immunterapi, og baserer seg på at man tilfører kreftspesifikke cytotoksiske T-celler til 

pasienten (2, 57). Behandlingsmetoden benytter seg av pasientens egne T-celler, som hentes 

ut fra pasientens blod eller fra tumor. Dette gir muligheter til å modifisere T-cellenes 

egenskaper ved genmanipulasjon eller ved å kontrollere vekstbetingelsene under 

ekspansjonen. Etter at de modifiserte T-cellene har blitt dyrket in vitro, settes de tilbake i 

pasienten for å gjenkjenne og eliminere kreftcellene. Bruk av T-celler i behandling av kreft 

har potensielt flere fordeler (57). For det første har T-celler et potensielt meget høyt nivå av 

spesifisitet, og kan dermed angripe kreftceller spesifikt uten å affisere omliggende friske 

celler. Videre er T-celleresponser robuste og selvforsterkende, da T-cellene gjennomgår 

klonal ekspansjon etter aktivering, slik at det kan dannes et stort antall T-celler spesifikke for 

kreftcellene. Til slutt har T-celleresponsen en såkalt ”immunologisk hukommelse”. 

Kreftspesifikke T-celler kan persistere etter en initial regresjon av tumor, og agere raskt om 

de på et senere tidspunkt møter den samme strukturen igjen i forbindelse med et 

tumorresidiv. En vellykket T-celleterapi kan dermed bidra til immunovervåkning og 

forebygge tilbakefall.  

 

Det finnes ulike typer ACT. Blant de mest brukte variantene er CAR T-celler, som vi 

kommer tilbake til senere i denne oppgaven, og tumor-infiltrerende lymfocytt (TIL)-terapi 

(58). TIL er autologe lymfocytter som allerede finnes i pasientens tumor, da de har forflyttet 

seg hit for å angripe kreftcellene. TIL kan benyttes i kreftbehandling ved at man først henter 
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ut disse lymfocyttene fra pasienten. Videre blir lymfocyttene dyrket og modifisert in vitro 

med substanser som gjør at de blir bedre egnet til å angripe kreftcellene. Til slutt blir de 

modifiserte lymfocyttene tilbakeført til pasientens blod, slik at de kan fortsette å angripe 

kreftcellene. Det bakenforliggende rasjonalet for denne typen behandling vil være at naturlig 

forekommende immunresponser mot kreftsvulsten inneholder T-celler med anvendbare 

spesifisiteter, og at amplifikasjon av disse responsene gjennom in vitro ekspansjon og 

kondisjonering gir de nødvendige kvantitative endringer i immunresponsen som er 

nødvendige for å oppnå tumorforkastelse. Til forskjell fra før modifiseringen, antas in vitro-

ekspanderte TILs å være bedre rustet til å overleve de immunsuppressive signalene som 

tumoren frigjører, og dermed være mer virksomme intratumoralt. I tillegg har man nå et mye 

større antall tumorspesifikke lymfocytter. Til tross for lovende resultater, blant annet i 

behandling av melanomer, er det en rekke tekniske og logistiske utfordringer med 

konvensjonell TIL-terapi (59). Blant annet er HMC-avhengighet og problemer med å 

utelukke kryssreaktivitet faktorer som bidrar til at slik behandling kan bli svært kostnads- og 

arbeidsintensiv. En annen metode å benytte T-celler på i kreftbehandling er TCR-basert terapi 

(60). I mens CAR kun kan gjenkjenne antigener på overflatemembraner, kan TCR potensielt 

gjenkjenne et hvilket som helst peptid som stammer fra protein-degradering. Ulempen ved 

denne behandlingen er at TCR er svært avhengig av signaleringssystemer som finnes i T-

celler, og de kan dermed ikke benyttes på andre celletyper enn T-celler.  

 

3.7.1 Historie og klinisk utprøving  
ACT er en relativt ny form for behandling, sammenlignet med mer konvensjonelle metoder 

innen kreftbehandling (57). En av de første studiene av ACT ble gjennomført ved National 

Cancer Institute (NCI) i Maryland i 1988, og benyttet seg av TIL-terapi, altså in vitro-

ekspanderte lymfocytter som allerede hadde infiltrert en tumor hos pasientene. Studien 

observerte effekten av TIL-terapi hos pasienter med metastatisk melanom. Til tross for at 

behandlingen ga objektive responser hos elleve av 20 pasienter, var responsene kortvarige. 

Det ble dermed fokusert på strategier for å forbedre behandlingsmetoden. Man har nå 

identifisert ulike strategier for å øke effekt og varigheten av behandlingen, blant annet 

gjennom bruk av lymfodeplesjon før ACT-terapien. I tillegg er det funnet metoder for å 

kunne benytte seg av ACT ved flere former for kreft. 

 

Etter oppdagelsen av ACT har det blitt gjennomført en rekke studier med bruk av ACT som 
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behandling for B-ALL og andre hematologiske kreftformer. Generelt har prognosen ved ALL 

hos barn og unge forbedret seg kraftig de siste tiårene (61). For pasienter under 19 år har 5-

års overlevelse økt fra 31% i 1975 til over 90% på starten av 2000-tallet. Likevel har 2-3% av 

pasientene sykdom som ikke responderer på kjemoterapi, og ytterligere 10-15% opplever 

tilbakefall til tross for initial vellykket behandling. Selv om prognosen ved primær ALL har 

økt kraftig, er prognosen til pasienter med refraktær ALL/tilbakefall fortsatt dårlig og 

pasientene har få behandlingsalternativer. For barn med førstegangs-tilbakefall av ALL, hvor 

standard behandlingsregime er kjemoterapi og allo-HSCT, varierer forekomsten av sekundær 

remisjon fra 70 til 90%. Likevel er 5-års overlevelse kun ca 30% etter første tilbakefall, og 

den er redusert til 10% etter to eller flere tilbakefall. Det er derfor et stort behov for nye 

behandlingsmetoder for både barn og voksne med refraktær ALL/tilbakefall.  

 

Tidlige kliniske studier av CAR T-celler undersøkte CAR T-celleterapi for pasienter med 

CLL eller non-Hodgkins lymfom (62). Erfaringen fra disse studiene la grunnlaget for videre 

undersøkelse av behandling med CAR T-celler ved ALL. Mellom 2013 og 2015 publiserte 

tre akademiske fagmiljøer fem rapporter som omhandlet kliniske studier av CD19 CAR T-

celler som behandling av refraktær B-ALL/tilbakefall hos barn og voksne. Totalt ble 67 

pasienter behandlet. Den første rapporten kom fra Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

(MSKCC) i 2013 og tok for seg fem pasienter med tilbakefall av B-ALL. I det påfølgende 

året ble denne studien utvidet til 16 pasienter, som ble behandlet med autologe 19-28z CAR 

T-celler (10, 62). 14 av pasientene oppnådde CR, i mens tolv av pasientene oppnådde MRD 

negativ-status. Denne studien er grundigere beskrevet i resultatdelen av denne oppgaven, da 

den er inkludert i vår metaanalyse. Lignende resultater ble beskrevet i studiene til University 

of Pennsylvania (UPENN) i 2014 og National Cancer Institute (NCI) i 2015 (62). Disse 

studiene er også inkludert i vår metaanalyse, og blir grundig gjennomgått i resultatdelen av 

denne oppgaven.  

 

Utviklingen fra prekliniske studier av CAR T-celler til FDA-godkjenning har gått svært raskt. 

I august 2017 fikk Novartis, en av verdens største legemiddelprodusenter, US FDA-

godkjenning for sitt medikament tisagenlecleucel (Kymriah) (63). Dette er første CAR T-

celleterapi som har fått godkjenning fra FDA. Tisagenlecleucel (Kymriah) er et 

infusjonspreparat som består av autologe CD19 CAR T-celler (64). Preparatet ble godkjent 

for barn og ungdom med refraktær B-ALL og barn/ungdom som har hatt tilbakefall av denne 

sykdommen minst to ganger (63). I mai 2018 ble dette medikamentet godkjent av US FDA 
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for en ny indikasjon, nemlig behandling av voksne med visse typer refraktær non-Hodgkins 

lymfom eller tilbakefall av denne sykdommen etter to eller flere forsøk med systemisk 

behandling. I juni samme år ble tisagenlecleucel (Kymriah) anbefalt av the Committee for 

Medicinal Products for Human Use (CHMP) for godkjenning som behandling av flere 

pasientgrupper. Det var pasienter opp til 25 år med refraktær B-ALL eller som har hatt to 

tilbakefall av B-ALL, og pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom som er refraktær 

eller har tilbakefall etter to eller flere forsøk med systemisk behandling. I desember 2018 

besluttet Beslutningsforum for nye metoder at tisagenlecleucel (Kymriah) kan innføres som 

behandling av B-ALL i Norge (65, 66). Dette preparatet har foreløpig vist lovende resultater 

(61). I en global fase 2-studie gjennomført i 2018 ble barn og ungdom med refraktær B-

ALL/tilbakefall behandlet med tisagenlecleucel (67). I studien opplevde 81% av pasientene 

remisjon i løpet av tre måneder, og EFS4 og OS5 var henholdsvis 73% og 90%. Et annet 

preparat som fikk FDA-godkjenning i 2017 er axicabtagene ciloleucel (Yescarta) (17). 

Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) består av CD19 CAR T-celler, og er per i dag godkjent 

for behandling av refraktær storcellet B-celle lymfom og tilbakefall av denne sykdommen 

etter to eller flere forsøk med systemisk behandling hos barn og voksne.  

 

Vi skal videre ta for oss ulike aspekter ved CAR T-celler. 

 

3.8 Oppbygning av CAR T-celler 
CAR T-celler er etter hvert en av metodene innenfor ACT som man har mest klinisk 

kunnskap om (19), og den raske implementeringen av slik behandling i klinisk praksis har 

basis i svært lovende resultater i fase 2-studier av behandling av B-ALL. CAR er en 

rekombinant reseptor som er laget for å binde bestemte proteiner på blant annet kreftceller 

(4). CAR kan kobles til T-celler og dermed endre spesifisiteten, funksjonen eller 

metabolismen til T-cellen. Dette bidrar til at T-cellene kan lokalisere og drepe kreftceller som 

																																																								
4	EFS: lengden på perioden etter at primær kreftbehandling er avsluttet, hvor pasienter ikke 
opplever komplikasjoner eller hendelser som behandlingen skulle forebygge eller utsette (68.
 Cancer. EFS [Internett]: National Cancer Institute [cited 2019 01-25]. Available from: 
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/efs. 
5 OS: den prosentvise andelen av pasienter i en studie eller et behandlingsløp som er i live på 
et bestemt punkt, ofte fem år, etter at de fikk diagnosen eller startet opp med behandling (69.
 Cancer. Overall survival rate [Internett]: National Cancer Institute;  [cited 2019 01-
14]. Available from: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/overall-survival-rate.	
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har det bestemte proteinet på overflaten. 

 

CARs består av et ekstracellulært antigen-bindende domene og et intracellulært signalerende 

domene (3). Det ekstracellulære antigen-bindende domenet er oftest et antistoff single-chain 

variabelt fragment (scFv), men det kan også være et annet peptid med høy spesifisitet og 

affinitet mot målstrukturen. Dette ekstracellulære domenet binder til det tumor-

assosierte/tumorspesifikke antigenet (TAA/TSA). Det ekstracellulære domenet er koblet til 

en serie av intracellulære signaleringsdomener, som innehar evnen til å igangsette de 

signalkaskader som er nødvendige for å aktivere T-cellen. Den ekstracellulære delen av CAR 

gjør at T-cellen kan gjenkjenne et spesifikt antigen, og det intracellulære signalerende 

domenet stimulerer til T-celleproliferasjon, og aktiverer aktuelle effektorfunksjoner, oftest 

cytolyse og cytokin-sekresjon, som bidrar til destruksjon av målcellen.  

 

Med økende forståelse av de essensielle elementene i en CAR har strukturen blitt stadig mer 

sofistikert, og det er utviklet flere ”generasjoner” av CAR-elementer. Førstegenerasjons CAR 

T-celler bruker oftest CD3-zeta signalerings-kjeden som intracellulært signalerende domene 

(3). Dette betegnes signal én og gir et aktiveringssignal inn i T-cellen. Førstegenerasjons 

CAR T-celler har kun vist begrenset effekt i kliniske studier, mest sannsynlig grunnet 

aktiverings-indusert celledød (AICD) for CAR T-cellene eller pga. mangel på T-

celleekspansjon på lang sikt. Det er derfor utviklet andregenerasjons CAR T-celler, som i 

tillegg inneholder et kostimulatorisk signalerings-domene, som betegnes signal to fordi det 

gir et sekundært signal som er viktig for å oppnå en robust og persisterende aktivering av T-

cellen. Den signalerende, intracellulære delen (endodomene) er her koblet til CD3-zeta, de 

vanligst benyttede er CD28 eller 4-1BB (CD137) (55). De fleste kliniske studier av CAR T-

behandling har benyttet slike andregenerasjons CAR T-celler (19). Tredjegenerasjons CAR 

T-celler inneholder to kostimulerende domener sekvensielt bundet til CD3-zeta-domenet, 

vanligst brukt er CD28 kombinert med 4-1BB eller OX40 (CD134). I kliniske studier har 

tredjegenerasjons CAR vist økt antitumoreffekt sammenlignet med andregenerasjons CAR, 

og det er hypotisert at to kostimulatoriske domener bidrar til å forsterke effektorfunksjoner og 

beskytte cellene mot celledød, slik at de persisterer lengre intratumoralt.  

 

Selv om CAR har visse likhetstrekk med TCR, har den noen egenskaper som gjør den bedre 

egnet enn TCR for den aktuelle behandlingsstrategien. I motsetning til TCR, som krever 

MHC klasse I-ekspresjon og HLA matching på kreftcellene, er CAR uavhengig av MHC for 
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å gjenkjenne et tumor-antigen (55). Dette er en stor fordel i bekjempelsen av kreftceller, da 

tap av MHC-assosiert antigenpresentasjon er en viktig mekanisme kreftcellene benytter seg 

av for å unngå kroppens immunforsvar. En annen ulikhet mellom TCR og CAR er at TCR 

gjenkjenner intracellulære proteiner, i mens CAR T-celler gjenkjenner overflatestrukturer, 

som kan være proteiner, lipider eller karbohydrater. 

 

Illustrasjon 1. Skjematisk oppbygning av en konvensjonell T-cellereseptor (TCR; venstre), versus en 
CAR (høyre) (4). I en CAR er variable region fra alfa/betakjeden byttet ut med et scFv-fragment. På denne 
måten skjer antigengjenkjennelse via direkte binding til det tumorspesifikke antigenet i sin native form, mens en 
TCR krever gjenkjennelse av et antigenfragment presentert på HLA i målcellen. I tillegg til det intracellulære 
signaleringsdomenet fra CD3 inneholder en CAR ofte ett eller flere kostimulatoriske domener, som gjenskaper 
signalering fra kostimulatoriske reseptorer i en normal immunologisk synapse. 
 

3.9 Produksjon av CAR T-celler  
CAR T-celler kan produseres på ulike måter. Per i dag er den vanligste strategien å ta blod fra 

pasienten og deretter separere leukocytter fra resten av blodets bestanddeler ved leukaferese 

(16). Leukocyttene høstes til man har et tilfredsstillende antall. Dersom man ønsker å skille 

ulike undergrupper av T-celler, kan dette gjøres på grunnlag av at de ulike undergruppene har 

forskjellige sammensetninger av CD4 og CD8 på overflaten. Dermed kan man skille 

undergruppene ved å bruke spesifikke antistoffer mot CD4 og CD8. Gensekvenser kodende 

for CAR-elementet introduseres så i T-cellene enten gjennom stabil integrering i genomet 

eller det leveres som et plasmid/mRNA. Sistnevnte vil bare gi et kortvarig uttrykk av CAR-

elementet i mottakercellene, så en slik strategi kun vil gi en transient tilstedeværelse av CAR 

T-celler (dager til uker). Per i dag er stabil integrering i T-cellegenomet ved bruk av 
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retrovirale vektorer den mest brukte strategien. Ved denne metoden inkuberes T-cellene med 

en replikasjonsdefekt retroviral vektor, som inneholder et gensegment som koder for CAR-

elementet. Vektoren inneholder genetisk materiale i form av RNA, som inkorporeres i T-

celle-genomet ved revers transkribering. Reseptorene gjør at T-cellene kan gjenkjenne og 

binde spesifikke antigener uttrykt på overflaten av andre celler. Når CAR T-cellene settes inn 

i pasienten vil de kunne angripe kreftceller med det spesifikke antigenet på overflaten. 

Metoden har lav sannsynlighet for konvensjonell GVHD, så fremt man benytter seg av T-

celler fra pasienten selv (3). Likevel kan reaktivitet mot antigener uttrykt i friske organer 

potensielt gi GVHD-liknende fenomener. Ved å benytte seg av denne metoden kan både 

lipid-, protein- og karbohydrat-antigener være mål for T-cellene, ettersom målstrukturen 

gjenkjennes direkte uten å være avhengig av presentasjon på MHC-molekyler. Behandlingen 

er derfor heller ikke avhengig av et intakt apparat for antigenprosessering/presentasjon i 

MHC i kreftcellen. 

 

Det er i senere tid utviklet nye metoder for å produsere CAR T-celler, der man ved ulike 

verktøy for genomredigering målrettet kan danne dobbeltbrudd i DNA, for deretter å endre 

genomet (55). Ved bruk av CRISPR/cas9-teknologi kan man oppnå et målrettet dobbeltbrudd 

i DNA med integrering via homolog rekombinasjon. Med en slik tilnærming kan man sette 

inn den aktuelle CAR-sekvensen i et egnet og veldefinert sted i genomet, for eksempel kan 

man erstatte den endogene T-cellereseptorsekvensen (70). I dyrestudier har denne metoden 

for genomisk integrering vist seg å ha signifikant bedre effekt mot lymfatisk leukemi hos 

mus, enn de mer utbredte metodene for CAR T-celleproduksjon som er nevnt over. Foreløpig 

er anvendelsen av slike teknikker begrenset av utfordringer knyttet til produksjon, 

rekombinasjons-effektivitet og levering av CAR-kodende gensegmenter, men det er 

sannsynlig at slike teknikker vil bli mer anvendelige etter hvert som teknologien modnes. En 

annen metode for å produsere CAR T-celler er Sleeping Beauty transposon-systemet (71). 

Metoden baserer seg på å innføre fremmed DNA i en celle uten bruk av virus som vektor, 

ved integrering i genomet mediert av enzymet transposase (72). Foreløpig er det knyttet visse 

bekymringer til sikkerheten og effektiviteten ved denne metoden for klinisk anvendelse.  

 

I ulike studier av CAR T-celler er det benyttet forskjellige CAR-design, og dette kan trolig ha 

betydning for effekten av CAR T-celleterapien. For å inkorporere gensekvenser som koder 

for CAR-elementet i T-cellene blir det som tidligere nevnt ofte benyttet en viral vektor (73). 

Valg av viral vektor varierer mellom ulike forskningsgrupper og deres studier av CAR T-
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celler. Forskningsgruppene ved MSKCC, UPENN, NCI og Baylor College of Medicine har 

benyttet seg av samme gamma retrovirale vektor. City of Hope Comprehensive Cancer 

Center, UPENN og Fred Hutchinson Cancer Research Center har utviklet et system som 

benytter seg av et lentivirus. Ved MD Anderson Cancer Center foregår det forskning for å 

videreutvikle Sleeping Beauty transposon-systemet. Det er både fordeler og ulemper ved 

bruk av de ulike metodene for inkorporering av gensekvenser. Dette er ikke fullstendig 

klarlagt, men man går ut fra at valg av metode kan ha sammenheng med ekspresjonen av 

CAR på T-cellene, T-cellepersistensen, risiko ved behandlingen og kostnader knyttet til 

produksjonen av CAR T-celler. En utfordring ved bruk av retrovirus og lentivirus, er at det 

potensielt kan føre til integrasjon av gensekvensen for CAR i nærheten av vekst-fremmende 

gener, som videre kan resultere i malign transformasjon. Ved bruk av et transposon-system 

hevdes risikoen for malign transformasjon å være lavere. En ulempe ved denne metoden er 

imidlertid at ekspresjonen av CAR på overflaten av T-cellen blir lavere enn ved bruk av en 

viral vektor. En annen faktor som varierer mellom studier er prebehandling før behandlingen 

med CAR T-celler. I flere studier mottar pasientene kjemoterapi, eller lymfodeplesjon, noe 

som reduserer tumorantigen-forekomsten hos pasienten. Dette oppnås fordi antall kreftceller 

reduseres samtidig som at immunosuppresive celler i tumorens mikromiljø overarbeides, som 

videre fører til utskillelse av overlevelsessignaler som stimulerer til ekspansjon og persistens 

av CAR T-cellene. I resultatdelen av denne oppgaven har vi sett på bruk av kjemoterapi som 

prebehandling i de ulike studiene, og videre vurdert om dette kan ha betydning for effekten 

av CAR T-celleterapien.  

 

3.10 CD19 CAR T-celler 
CD19 er et transmembran glykoprotein med en cytoplasmatisk C-terminal og en 

ekstracellulær N-terminal som finnes uttrykt på overflaten av de fleste modne B-celler (5). 

Det ekstracellulære elementet består av to C2-type Ig-lignende domener som er skilt av et 

mindre disulfid-linket domene. Det cytoplasmatiske domenet består av 242 aminosyrer, blant 

annet ni tyrosin-residier nær C-terminalen. Studier har vist at den biologiske funksjonen er 

avhengig av noen av disse tyrosinene, ettersom fosforylerering i disse posisjonene er 

vesentlig for aktivering av nedstrøms signalering. CD19 er viktig for en optimal 

immunrespons, ved at det er involvert i både den antigen-uavhengige utviklingen og den 

immunglobulin-induserte aktiveringen av B-celler. CD19 fungerer i et kompleks med B-

cellereseptoren og andre overflatemolekyler, blant annet komplementreseptoren CD21, og gir 
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både direkte og indirekte aktivering av ulike nedstrøms protein kinaser. Signalering via B-

cellereseptorer er avhengig av aktivering av tyrosin kinaser. CD19-komplekset rekrutterer og 

forsterker aktiveringen av tyrosin kinaser i Src-familien, og bidrar dermed til signalering via 

B-cellereseptoren. Nyere studier har vist at CD19 også er viktig for optimal HMC II-mediert 

signalering, ved at det modulerer tyrosin-fosforylering og Akt kinase-signalering (74). 

 

De siste årene har flere kliniske studier med CAR T-celler mot B-celleantigenet CD19 vist 

lovende resultater for pasienter med B-cellemaligniteter, først og fremst B-ALL (3). Det 

forskes også på behandling med disse cellene ved andre hematologiske og solide tumores. 

CD19 er en biomarkør for både normale og neoplastiske B-celler, i tillegg til follikulære 

dendrittiske celler (5). Det uttrykkes i varierende grad i de fleste B-celle-tumores (med 

unntak av plasmacellemaligniteter), spesielt ved ALL, CLL og B-cellelymfomer. 

 

3.11 Utfordringer ved CAR T-celleterapi 
Tre viktige utfordringer ved CAR T-celleterapi er CRS, nevrotoksisitet og tap av CD19-

epitopen som gjenkjennes av CAR T-cellene. 

 

3.11.1 Cytokine release syndrome 
Alvorlig CRS har vært observert ved behandling med CD19-, BCMA- og CD22-spesifikke 

CAR T-celler (55). Alvorligheten av CAR T-celle-assosiert CRS er korrelert med dosen CAR 

T-celler som benyttes og alvorlighetsgraden av kreftsykdommen. CRS er en systemisk 

inflammatorisk respons som er assosiert med en kraftig, hurtig frigjøring av cytokiner i 

blodet. Særlig frigjøring av IL-6 fra myeloide celler er implisert i patogenesen, og per i dag er 

standardbehandling av CRS anti-IL6R (tocilizumab), noe som har vist signifikant effekt. 

(75). Cytokinene frigjøres fra immunceller som respons på behandlingen med immunterapi 

(76). De fleste pasienter med CRS får milde og selvbegrensende reaksjoner med høy 

temperatur og myalgier, men i noen tilfeller kan reaksjonen være alvorlig og livstruende 

grunnet vaskulær lekkasje, hypotensjon, respiratorisk besvær, nyresvikt, cytopeni og 

koagulopati (14). CRS er en av de mest særegne og potensielt alvorlige bivirkningene ved 

behandling med CAR T-celler, og det er derfor av stor interesse å finne effektive metoder for 

å redusere denne systemiske inflammatoriske responsen (75). En mulig metode ble i 2018 

foreslått av forskningsgruppen til Norelli et al., og baserer seg på å bruke IL-6- og IL-1-
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reseptorantagonister, som kan hemme funksjonen av makrofagene. Dermed kan man 

forhindre eller redusere forekomsten av CRS, samtidig som at man behandler 

kreftsykdommen med like god effekt. I museforsøk er det påvist at en høyere forekomst av 

monocytter er assosiert med mer alvorlig CRS. Den samme forskningsgruppen har sett på 

effekten av å eliminere monocyttene fra musene før de ble behandlet med CAR T-celler. 

Dette ga et fullstendig opphør av CRS, men det gjorde samtidig at det tok lenger tid å 

eliminere kreftcellene. En annen forskningsgruppe, Giavridis et al., så i 2018 på effekten av å 

bruke CAR T-celler med en rekombinant IL-1-reseptor-antagonist. I likhet med studien til 

Norelli et al. hemmet dette CRS, uten å påvirke behandlingen av kreftsykdommen i negativ 

retning. Ved å koble IL-1-reseptor-antagonistene til CAR T-cellene slipper man å 

administrere rekombinante proteiner etter tilførselen av CAR T-celler, noe som er en fordel 

økonomisk. Det er også påvist at andre CAR T-celle-deriverte cytokiner kan aktivere 

makrofager, som granulocytt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), makrofag 

inflammatorisk protein-1-alfa (MIP-1-alfa) og interferon (IFN)-gamma. Dette kan muligens 

være alternative angrepspunkter for å redusere makrofagaktivering og dermed utbredelsen av 

CRS. I dag er standardbehandling av CRS anti-IL6R (tocilizumab), noe som har vist 

signifikant effekt. 

 

Diagnosen CRS er basert på ulike kliniske symptomer (77). Tidligere ble CRS gradert etter 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) graderingsskalaen. Etter 

oppdagelsen av CAR T-celleterapi-assosiert CRS, har gradering ved bruk av denne skalaen 

avslørt mangler. Blant annet tar ikke graderingsskalaen hensyn til at pasientene kan få en 

forsinket utvikling av CRS etter infusjon av CAR T-celler, i motsetning til ved behandling 

med visse antistoffer mot T-celler, der CRS utvikles i løpet av minutter til timer etter 

infusjon. I tillegg er denne graderingsskalaen basert på at symptomene ved CRS kan lindres 

umiddelbart dersom man stopper en pågående infusjon, noe som ikke er tilfelle ved infusjon 

av CAR T-celler. Det ble derfor utviklet en ny graderingsskala i 2015, kalt Penn Grading 

Scale, som tar hensyn til disse aspektene. Skalaen ble utviklet med utgangspunkt i en av de 

første studiene som benyttet seg av CD19 CAR T-celler i behandling av pasienter med ALL. 

Skalaen har, i likhet med CTCAE graderingsskalaen, fire graderinger av CRS. Ved CRS grad 

1 har pasienten en mild reaksjon som kan behandles med antipyretika og antiemetika. Ved 

CRS grad 2 har pasienten en moderat reaksjon. Pasienten kan da ha tegn til organdysfunksjon 

relatert til CRS, som kan påvises ved økt nivå av kreatinin eller leverparametre. Det er ofte 

nødvendig å legge pasienten inn på sykehus, for å få behandling av symptomer relatert til 
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CRS, som feber og neutropeni. Neste steg, CRS grad 3, klassifiseres som en alvorlig 

reaksjon. Da er det alltid nødvendig å legge pasienten inn på sykehus for behandling. Det er 

mer alvorlige tegn til organdysfunksjon, som først og fremst ses ved en ytterligere økning av 

nivåene av kreatinin og leverparametre. Pasienten kan ha behov for intravenøs behandling 

grunnet hypotensjon og behandling med plasma eller konsentrat av fibrinogen grunnet 

koagulopati. I tillegg kan pasienten være hypoksisk, og dermed ha behov for 

oksygenbehandling ved bruk av nesekateter, High Flow, CPAP eller BiPAP. Den mest 

alvorlige formen for CRS, grad 4, kan være livstruende. Vanlige symptomer er alvorlig 

hypotensjon, som behandles med høydose vasopressorer, og hypoksi som krever behandling 

med mekanisk ventilator. Det er utviklet enda et system for å gradere CRS; Lee Grading 

Scale fra 2014. I denne oppgaven kommer vi til å benytte oss av Penn Grading Scale ved 

gradering av CRS.  

 

3.11.2 Nevrotoksisitet 
Pasienter som behandles med CAR T-celler kan også oppleve ulike nevrologiske toksisiteter 

av varierende alvorlighetsgrad (62). Disse nevrotoksisitetene kan oppstå grunnet utbredt T-

cellemediert betennelse eller som følge av andre mekanismer. Flere studier har påvist 

forekomst av CAR T-celler i cerebrospinalvæsken hos pasienter med nevrotoksisitet, men det 

er foreløpig ikke en klar sammenheng mellom dette og utviklingen av nevrotoksisitet. Selv 

om nevrotoksisitet ofte forekommer i kombinasjon med CRS, antas det at dette er to ulike 

fenomener. Symptomenes intensitet kan variere fra afasi og lett forvirring til respiratorisk 

besvær med behov for intubasjon. Nevrotoksisitetene er ofte selvbegrensende og pasienten 

får oftest ingen langsiktige nevrologiske utfall. Det er foreløpig ikke utviklet et standard 

behandlingsregime ved nevrotoksisitet, men mulige intervensjoner kan være profylakse, 

lindrende pleie eller medikamenter.  

 

3.11.3 Tap av CD19-epitop 
CAR T-celler har vist god effekt i behandlingen av pasienter med tilbakefall av ellers 

refraktære B-cellemaligniteter (78). Likevel har videre oppfølging av pasienter avdekket en 

høy forekomst av tilbakefall etter terapi som synes betinget i ervervet resistens i kreftcellene. 

Fra tidligere forsøk på immunterapi har man funnet at den vanligste mekanismen for dette er 

at kreftcellene drives til å modulere ekspresjon av målantigenet for immunresponsen. 

Hoveddelen av foreløpige data på dette feltet kommer av forskning på pediatriske B-ALL-
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pasienter behandlet med CD19 CAR T-celler. Studier viser tap av CD19 på overflaten av 

kreftcellene via to bestemte mekanismer. Den første er basert på antigen escape, og fører til at 

pasienten får tilbakefall av samme sykdom, men kreftcellene mangler CD19 på overflaten 

som kan bindes av anti-CD19 antistoffer på CAR T-cellene. Den andre mekanismen kalles 

linjetilhørighet, og innebærer tilbakefall med en genetisk relatert malignitet, ofte AML. De 

nye kreftcellene uttrykker ikke lenger CD19 på overflaten, og reagerer dermed ikke på 

behandling med CD19 CAR T-celler.  

 

Tidlige rapporter fra fase 1-studier av CD19 CAR T-celler som behandling hos pasienter med 

B-ALL demonstrerte responsrater mellom 70 og 90% (78). Hos mange pasienter hadde denne 

responsen begrenset varighet, da det ble utviklet CD19-negativ leukemi, spesielt hos 

pasienter som hadde blitt behandlet med CAR T-celler over en lengre periode. I en fase 1-

studie gjennomført ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center ble 44 voksne ALL-

pasienter behandlet med CD19-CD28 CAR T-celler. 25 pasienter (57%) opplevde tilbakefall, 

og av disse påviste man CD19-negative kreftceller hos fire av pasientene. Children’s Hospital 

of Philadelphia gjennomførte en fase 1-studie der 55 pediatriske B-ALL-pasienter ble 

behandlet med CD19-4-1BB-CAR T-celler. Av disse opplevde 20 pasienter (36%) tilbakefall 

i løpet av studiets oppfølgingstid, hvorav 13 fikk påvist CD19-negative kreftceller. I andre 

studier, hos bl.a. Novartis, NCI og Fred Hutchinson Cancer Center, er det rapportert 

tilbakefall av CD19-negative kreftceller hos henholdsvis 25%, 18% og 7% av pasientene. Det 

er foreløpig lite kunnskap om hvilke faktorer som øker sannsynligheten for CD19-negativt 

tilbakefall.  

 

Det foregår omfattende forskning på hvordan man kan bekjempe problemet med tap av 

CD19-epitop (78). En mulig metode er å produsere CAR-elementer som gjenkjenner 

alternative epitoper på CD19-proteinet. Likevel er det usikkert om dette vil ha effekt, da 

mange studier viser at hele CD19-komplekset tapes på celleoverflaten. En annen mulig 

metode er å produsere T-celler som kan angripe flere deler av antigenet samtidig, altså 

multispesifikke CAR T-celler, ved at de har flere ulike CAR-molekyler på overflaten. En 

ulempe med denne metoden er høye kostnader fordi man da må produsere og introdusere 

flere type vektorer. Eventuelt er det mulig å produsere CAR som kan gjenkjenne multiple 

antigener, såkalte tandem-CAR. Dette har blant annet vært utført av Hegde og kollegaer, som 

utviklet en tandem-CAR som kunne angripe både HER2 og IL13R-alfa2. Dette viste økt 

effekt in vivo, sammenlignet med å bruke to separate CAR på hver sin T-celle. En vesentlig 
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bekymring her vil være den økte risikoen for reaktivitet mot normale celler/vev. 

 

3.12 Potensielle fremtidige bruksområder for CAR T-

celler 
3.12.1 Solide tumores 
Som tidligere nevnt, foregår det forskning på hvordan man kan benytte seg av behandling 

med CAR T-celler på andre hematologiske og solide tumores (3). For hematologiske tumores 

er mulige mål for CAR T-celleterapien CD20, CD22, ROR1, Ig-kappa, BCMA, CD138, 

CD33, CD123 og LewisY antigen. Uttrykk av BCMA og CD22 er, i likhet med CD19, 

begrenset til B-cellelinjen (55). For solide tumores har man kliniske studier hvor PSMA, 

FAP, CEA, CD171, GD2, glypican-3, HER2 og IL-13R-alfa benyttes som målstrukturer (3). 

Foreløpig har kliniske studier på solide tumores kun vist begrenset effekt (79). Noen av de 

mest positive resultatene har vært bruk av GD2 CAR T-celler i behandling av neuroblastom, 

der tre av elleve pasienter oppnådde CR, og bruk av HER1 CAR T-celler i behandling av 

lungekreft, der to av elleve pasienter opplevde delvis effekt av behandlingen. Man antar at 

forklaringen på hvorfor bruk av CAR T-celler har mindre effekt ved solide tumores enn ved 

visse hematologiske tumores er multifaktoriell. Ved behandling av solide tumores er det 

barrierer som ikke er til stede ved behandling av hematologiske kreftformer. For det første 

har det vært mer utfordrende å finne tumor-antigener som er spesifikke for kreftcellene og 

samtidig uttrykkes i høy nok grad til å få effekt av behandlingen. Lokalisasjonen av 

kreftceller kan også være en utfordring ved solide tumores, da CAR T-cellene må være i 

stand til å forlate blodet og infiltrere tumoren. Dersom CAR T-cellene lykkes i å infiltrere 

tumoren, er det en rekke faktorer som gjør det vanskelig for CAR T-cellene å oppholde seg i 

dette området. Mikromiljøet rundt tumoren er ofte karakterisert av oksidativt stress, mangel 

på næringsstoffer, lav pH og hypoksi, noe som kan forstyrre funksjonen av T-celler. Det er 

ofte også en høyere konsentrasjon av hemmende faktorer og cytokiner i området rundt 

tumoren, der transforming growth factor beta (TGF-beta) er en av de viktigste inhibitoriske 

cytokinene assosiert med kreft. I tillegg kan det finnes immunceller i området med suppressiv 

effekt på behandling av tumoren, blant annet regulatoriske T-celler og tumor-assosierte 

makrofager. Til tross for at tidlige studier med bruk av CAR T-celler i behandlingen av solide 

tumores har vist begrenset effekt, er det sannsynlig at en bedre forståelse av barrierene i 

solide tumores vil kunne bidra til å gjøre behandlingen mer effektiv i fremtiden. En rekke 
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strategier for å overkomme disse barrierene er foreslått og testet. Noen eksempler er bruk av 

alternative cytoplasmatiske aktiveringsdomener eller bruk av killer immunoglobulin-like 

receptor (KIR), som har vist å gi økt aktivitet av T-cellefunksjonen.  

 

3.12.2 Universale CAR T-celler 
Universale CAR T-celler er celler som produseres ut fra allogene donor T-celler, i motsetning 

til autologe T-celler (55). Disse cellene har potensiale til å overkomme mange av 

immundefektene som er assosiert med kreftbehandling. En av de første studiene som 

rapporterte bruk av universale CAR T-celler ble gjennomført av forskningsgruppen Torikai et 

al. i 2012. Det ble da bekreftet en allerede forutsett utfordring ved bruk av T-celler fra en 

donor, nemlig ulik ekspresjon av MHC klasse I-molekyler, som videre ga GVHD. GVHD 

oppstår når donor T-celler reagerer på fremmede HLA-molekyler hos pasienten, som gir en 

immunologisk reaksjon (80). Det ble dermed tydeliggjort at det er nødvendig med en større 

modifisering av CAR T-cellene før de kan tilføres pasienten. En foreslått metode er å erstatte 

HLA-A, -B og -C på de universale T-cellene med HLA-E, da dette muligens vil hindre 

pasientens egne T-celler i å angripe de universale T-cellene. Det foregår mye forskning på 

dette feltet, og det er håp om at universale CAR T-celler etter hvert vil få en viktig rolle i 

behandlingen av kreft.  
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4 Resultater  
4.1 Grunnleggende informasjon 
Ved bruk av våre søkeord (figur 1) i MEDLINE, fikk vi totalt 169 søkeresultater. Etter å ha 

ekskludert artikler basert på begrensninger for språk, type artikkel og type klinisk studie, 

endte vi opp med 127 artikler. Etter at de to forfatterne hadde gjennomgått artiklene basert på 

tittel og sammendrag, endte vi opp med 20 egnede studier. Ved å lese gjennom kildelisten til 

studier og systematiske oversikter, fant vi i tillegg to andre aktuelle studier. Etter å ha lest 

gjennom og vurdert full-tekst på disse 22 studiene, endte vi opp med åtte studier som vi 

valgte å inkludere i vår metaanalyse (figur 2). Resten av studiene ble ekskludert på bakgrunn 

av for få forsøkspersoner med B-ALL, behandling som avvek fra andre studier eller for kort 

oppfølgingstid. 

 

4.2 Karakteristika for inkluderte kliniske studier 
Vår metaanalyse inkluderer åtte fase 1- eller fase 2-kliniske studier med totalt 187 pasienter 

som har mottatt CD19 CAR T-celleimmunterapi. I disse studiene ble det til sammen 

beskrevet 177 pasienter med refraktær B-ALL eller tilbakefall av B-ALL. To av studiene vi 

inkluderte er gjennomført av samme forskningsgruppe ved MSKCC (10, 81). De fem 

pasientene som beskrives i Brentjens et al. blir senere omtalt i studien Davila et al. Vi valgte 

derfor å se bort fra disse fem pasientene i studien til Davila et al. når vi har sett på resultatene 

i studiene. I studien til Gardner ble det i utgangspunktet inkludert 45 pasienter, men kun 43 

pasienter mottok behandling (82). Det ble derfor vurdert effekt av CD19 CAR T-celleterapien 

hos 170 unike pasienter med refraktær B-ALL/tilbakefall. I studien utført av Maude et al. er 

det inkludert en pasient med tilbakefall av T-ALL, og vi har beklageligvis ikke klart å skille 

denne ene pasienten fra pasientene med B-ALL pga. manglende presentasjon av individuelle 

pasientresultater i den aktuelle studien (14). Totalt har vi derfor sett på effekt av CD19 CAR 

T-celleimmunterapi hos 171 unike pasienter, som inkluderer 170 pasienter med B-ALL og en 

pasient med T-ALL som uttrykker CD19.  

 

Før vi ser nærmere på de ulike studiene vil vi gi en definisjon på de ulike behandlingsmålene 

vi har valgt å presentere. CR er definert som fravær av kliniske eller cellulære tegn på 

leukemi (10). Det ble brukt ulike krav for denne betegnelsen i de ulike studiene, der flertallet 
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av studiene definerte CR som under 5% blastceller i beinmargen til pasienten. Studien til Pan 

et al. henviste til National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (13), som definerer CR 

som fravær av blastceller i blodet, i tillegg til at det ikke kan påvises ekstramedullær sykdom 

(11, 83). Definisjonen krever også at det ikke kan påvises over 5% blastceller i beinmargen til 

pasienten, og det skal være gjenopprettet normal hematopoiese med neutrofile > 

1000/mikroL og trombocytter > 100 000/mikroL (11). Studien til Maude et al. oppgir ingen 

spesifikke krav for CR (14). Pasienter som har oppnådd CR-status etter morfologiske og 

kliniske kriterier, kan potensielt ha et relativt stort antall leukemiceller i beinmargen, da 

kriteriet for CR er at det ikke skal påvises over 5% blastceller i beinmargen. 

 

MRD ved ALL er definert som tilstedeværelse av en liten mengde leukemiceller i 

beinmargen til tross for at pasienten oppfyller kriteriene for CR (11, 12). MRD vurderes som 

negativ dersom man ikke kan finne leukemiceller i beinmargen ved svært sensitive metoder. 

Disse metodene har en grenseverdi for når de klarer å detektere leukemicellene i beinmargen, 

som oftest er på 0,01% leukemiceller (11). Dermed kan pasienten likevel ha tilstedeværelse 

av leukemiceller i beinmargen, i en mengde under denne grenseverdien, uten at det blir 

oppdaget. Oftest benytter man seg av flowcytometri eller qPCR, eventuelt dypsekvensering, 

for å detektere leukemiceller. Sensitiviteten ved bruk av disse metodene er relativt lik. De 

ulike studiene har benyttet seg av samme kriterier for MRD, men de har benyttet seg av ulike 

metoder for å detektere leukemiceller i beinmargen. Med unntak av studien til Brentjens et al. 

(81), har alle studiene benyttet seg av flowcytometri for å detektere leukemiceller. Studiene 

til Davila et al., Chen et al. og Pan et al. har i tillegg benyttet seg av qPCR (6, 10, 13), i mens 

studien til Brentjens et al. kun har benyttet seg av qPCR for å detektere leukemiceller (81).  

 

Et fåtall av studiene har også benyttet seg av OS og EFS som effektmål (14, 82). OS, eller 

overall survival, er definert som den prosentvise andelen av pasienter i en studie eller et 

behandlingsløp som er i live på et bestemt punkt, ofte fem år, etter at de fikk diagnosen eller 

startet opp med behandling (69). EFS, eller event-free survival, er definert som lengden på 

perioden etter at primær kreftbehandling er avsluttet, hvor pasienter ikke opplever 

komplikasjoner eller hendelser som behandlingen skulle forebygge eller utsette (68). Dette 

effektmålet brukes ofte for å studere hvordan en behandlingsform virker på pasientens 

sykdom. Kun et fåtall av studiene vi har sett på har valgt å bruke disse effektmålene. Dette er 

ført opp i dataekstraksjonsskjemaet (Vedlegg 1. Dataekstraksjonsskjema), i tillegg til at vi 

kommenterer det senere i denne oppgaven. Vi har valgt å ikke legge noe større vekt på disse 
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to effektmålene siden de ikke presenteres i alle studiene. Videre skal vi gi en nærmere 

beskrivelse av de åtte studiene vi har inkludert. 

 

Lee et al. ved US NCI utførte en fase 1-studie hvor de behandlet totalt 21 pasienter med 

CD19 CAR T-celleterapi (15). Av disse hadde 20 pasienter refraktær B-ALL/tilbakefall, en 

pasient hadde refraktær non-Hodgkin lymfom. Pasientene var barn og unge voksne i alderen 

5 til 27 år. Syv av pasientene med B-ALL hadde tidligere gjennomgått allo-HSCT. Alle 

pasientene fikk prebehandling med kjemoterapi bestående av fludarabin og syklofosfamid. 

Det ble benyttet andregenerasjons CD19 CAR T-celler med CD28 kostimulatorisk 

domenene, disse var av autolog opprinnelse. I studien ble det benyttet et standard 3+3 

doseeskaleringsskjema for å bestemme maksimal tolerert dose, og pasientene skulle motta 

enten 1x106 CAR T-celler/kg eller 3x106 CAR T-celler/kg. Den maksimalt tolererte dosen ble 

definert som 1x106 CAR T-celler/kg. Totalt 14 pasienter mottok 1x106 CAR T-celler/kg, fire 

pasienter mottok 3x106 CAR T-celler/kg, mens fra to pasienter mottok lavere dose pga. 

manglende evne til produksjon av tilstrekkelig antall CAR T-celler. Av pasientene med B-

ALL fikk 14 stk. (70%) CR, og tolv stk. (60%) ble MRD-negative. Ti av tolv pasienter med 

MRD-negativ CR fikk allo-HSCT etter avsluttet CD19 CAR T-celleterapi, og forble 

sykdomsfrie i oppfølgingstiden. To av pasientene som ble MRD-negative var ikke kvalifisert 

til allo-HSCT og fikk tilbakefall etter tre og fem måneder med CD19-negativ sykdom. CD19 

CAR T-celleekspansjonen ble målt ved hjelp av flowcytometri. Høyest ekspansjon ble målt 

rundt dag 14, og cellene hadde forsvunnet fra blodsirkulasjonen hos alle pasientene ved dag 

68. Det ble observert at CAR T-celleekspansjonen korrelerte både med respons og toksisitet. 

Totalt fikk 16 pasienter CRS i varierende grad. CRS-insidensen korrelerte med 

sykdomsbyrden. Reversibel nevrotoksisitet ble observert hos seks pasienter. Ingen GVHD ble 

observert. Median oppfølgingstid var ti måneder.  

 

Maude et al. ved UPENN og Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) utførte en fase 1-

studie hvor de behandlet totalt 30 pasienter med refraktær ALL/tilbakefall med CD19 CAR 

T-celler (14). Pasientene var både voksne og barn med alder fra 5 til 60 år. Av de 30 

pasientene hadde 29 B-ALL og en pasient hadde T-ALL. 17 av pasientene med B-ALL hadde 

tidligere gjennomgått allo-HSCT. Før infusjon fikk alle pasientene prebehandling med 

kjemoterapi bestående av fludarabin og syklofosfamid, med unntak av tre pasienter med 

persisterende cytopeni. I studien ble det benyttet CD19 CAR T-celler av autolog opprinnelse 

med 4-1BB kostimulatorisk domene. Dosen av infunderte CD19 CAR T-celler var 0,76 – 
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20,6x106/kg. Av de 30 pasientene fikk 27 stk. (90%) CR, av disse var 22 stk. MRD-negative. 

Vi har beklageligvis ikke klart å skille den ene pasienten med T-ALL fra pasientene med B-

ALL når det gjelder respons. Av de 27 pasientene som oppnådde CR, fikk syv stk. tilbakefall 

mellom 1,5 og 8,5 måneder etter infusjon av CD19 CAR T-celler. Av disse syv fikk tre stk. 

tilbakefall med CD19-negativ sykdom. Oppfølgingstiden varierte fra 1 til 24 måneder, med 

en median på syv måneder. Ved seks mnd. var EFS 67%, og ved tolv mnd. var OS 78%. Det 

var ingen signifikant forskjell når det gjaldt EFS og OS mellom pasientene som tidligere 

hadde gjennomgått allo-HSCT og de som ikke hadde gjennomgått allo-HSCT. Tre pasienter 

fikk allo-HSCT etter avsluttet CAR T-celleterapi mens deres sykdom var i remisjon. 

Remisjonen var varig gjennom observasjonstiden, selv uten påfølgende allo-HCT. CD19 

CAR T-cellene var mulig å påvise i blod ved hjelp av flowcytometri i opptil elleve måneder 

etter infusjon, og detekterbare ved PCR i opptil to år etter infusjon. CRS oppsto hos alle 

pasientene, og sykdomsbyrden korrelerte med alvorlighetsgraden av CRS. Alvorlig CRS 

(grad 3 eller 4) oppsto kun hos åtte pasienter (27%) og var assosiert med en høyere 

sykdomsbyrde før påbegynt behandling. Reversibel nevrotoksisitet ble observert hos 13 

pasienter. Nevrotoksisitetens art varierte fra delirium til global encefalopati med afasi, 

forvirring, delirium og/eller hallusinasjoner.  

 

Chen et al. ved Peking University utførte en fase 1/2-studie hvor de behandlet totalt seks 

pasienter med CD19 CAR T-celleterapi (6). Alle pasientene hadde tilbakefall av B-ALL. 

Pasientene var voksne og barn i alderen 8 til 44 år. Alle pasientene hadde tidligere blitt 

behandlet med allo-HSCT fra haploidentisk donor, men hadde fått tilbakefall av sykdommen 

etter dette, og responderte ikke på donorlymfocyttinfusjon (DLI). Pasientene ble gitt 

prebehandling i form av kjemoterapi for å oppnå lymfodeplesjon før CAR T-celleinfusjonen. 

Ulike typer kjemoterapi ble gitt, men de fleste pasientene fikk fludarabin eller syklofosfamid. 

Det ble benyttet fjerdegenerasjons CD19 CAR T-celler av allogen opprinnelse, produsert fra 

mononukleære celler fra hver enkelt pasients allo-HSCT-haploidentiske donor. Disse cellene 

inneholdt CD28, CD137 og CD27 kostimulerende domener. Pasientene mottok 0,38-4,1x108 

CAR T-celler/kg, median infusjonsdose var på 1,7x108 CAR T-celler/kg. To av pasientene 

mottok en CAR T-celleinfusjon, mens fire av pasientene mottok to CAR T-celleinfusjoner. 

Pasientene mottok CAR T-celleinfusjonsdose nummer to når de ikke responderte på første 

infusjon og det ble observert positiv MRD eller morfologisk tilbakefall. Fem av de seks 

pasientene (83,33%) fikk MRD-negativ CR, mens den siste pasienten ble tatt ut av studien 

uten å bli evaluert etter å ha utviklet alvorlig trombotisk mikroangiopati. Fire av de fem 
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pasientene som responderte på behandlingen, fikk tilbakefall av sykdommen 2-7 måneder 

etter CAR T-celleinfusjonen. Den siste pasienten døde av sepsis i MRD-negativ remisjon. 

Ingen av pasientene fikk allo-HSCT etter avsluttet CD19 CAR T-celleterapi. 

Oppfølgingstiden av pasientene var opptil 14 mnd. Nivået av CD19 CAR T-cellene i blod ble 

målt ved qPCR på dag 7, 14 og 21 etter infusjon. Antallet CAR T-celler i blod nådde sitt 

toppnivå på dag 14 og sank igjen ved dag 21. Det er ikke angitt i artikkelen hvor lenge CD19 

CAR T-cellene kunne detekteres i blod. Fem av pasientene utviklet totalt åtte tilfeller av CRS 

(grad 1-3), og tre av pasientene fikk medikamentell behandling for dette. Fem pasienter 

utviklet CRS etter første infusjon, og tre av disse utviklet et nytt tilfelle av CRS etter andre 

infusjon. Tre av pasientene utviklet akutt GVHD i ulik grad, som ble behandlet 

medikamentelt.  

 

Gardner et al. ved Seattle Children’s Hospital utførte en fase 1-studie hvor de behandlet 43 

pasienter med CD19 CAR T-celleterapi (82). Totalt 45 pasienter ble i utgangspunktet 

inkludert i studien. Pasientene var barn og unge voksne i alderen 1,3 til 25,3 år, som alle 

hadde refraktær B-ALL/tilbakefall. 27 av pasientene hadde tidligere blitt behandlet med allo-

HSCT. Syv pasienter hadde tidligere blitt behandlet med CD19-målrettet terapi, hvorav seks 

pasienter med blinatumomab og en pasient med andregenerasjons CD28zeta CD19 CAR T-

celler. 14 pasienter fikk prebehandling med kjemoterapi bestående av fludarabin og 

syklofosfamid før CD19 CAR T-celleinfusjon. 27 pasienter fikk prebehandling med 

kjemoterapi bestående av syklofosfamid alene før CD19 CAR T-celleinfusjon. CD19 CAR 

T-cellene benyttet i denne studien var av autolog opprinnelse med 4-1BB kostimulatorisk 

domene. Dosen av infunderte CD19 CAR T-celler var 0,5-10x106/kg. Den maksimalt 

tolererte dosen var 1x106 CAR T-celler/kg. Ti pasienter mottok totalt to CD19 CAR T-

celleinfusjonsdoser. Samlet oppnådde 40 av de 45 inkluderte pasientene (89%) i denne 

studien MRD-negativ CR. Av de 43 pasientene som mottok CD19 CAR T-celleterapi fikk 40 

(93%) MRD-negativ CR. 14 av 14 pasienter (100%) som fikk fludarabin og syklofosfamid 

før CAR T-celleinfusjonen fikk MRD-negativ CR. Blant de behandlede pasientene var 

estimert 12-måneders EFS 50,8% og estimert 12-måneders OS 69,5%. 18 av de 40 (45%) 

pasientene som oppnådde MRD-negativ CR fikk tilbakefall av sykdommen. Syv pasienter 

fikk tilbakefall med CD19-negativ sykdom, mens elleve pasienter fikk tilbakefall med CD19-

positiv sykdom. Elleve av pasientene som oppnådde CR ble videre behandlet med allo-HSCT 

etter avsluttet CD19 CAR T-celleterapi. To av disse pasientene fikk tilbakefall, begge med 

CD19-positiv sykdom. Av de 29 pasientene som oppnådde CR, men ikke gjennomgikk 
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videre allo-HSCT fikk 16 stk. tilbakefall. Oppfølgingstiden av pasientene varierte fra 2 til 28 

måneder. Median oppfølgingstid var 9,6 mnd. Påvisbar engraftment og ekspansjon av CAR 

T-celler ble observert i 42 av 43 pasienter, og B-celleaplasi ble observert i 40 av 43 pasienter. 

Persistensen av funksjonelle CD19 CAR T-celler ble vurdert indirekte gjennom å bestemme 

varigheten av B-celleaplasi ved flowcytometri. Median varighet av B-celleaplasi var tre mnd. 

De hyppigste bivirkningene var CRS og nevrotoksisitet. Totalt 40 av 43 pasienter (93%) 

opplevde CRS. Ti av 43 pasienter (23%) utviklet alvorlig CRS (grad 3 eller 4). 26 pasienter 

mottok medikamentell behandling av CRS i form av tocilizumab eller kortikosteroider, og 

bruk av disse medikamentene påvirket ikke forekomst eller varighet av remisjon. Det ble 

observert korrelasjon mellom CAR T-celledose og alvorlighetsgrad av CRS, hvor høyere 

dose var assosiert med høyere rate av alvorlig CRS. Det ble ikke observert korrelasjon 

mellom sykdomsbyrden på tidspunktet for CAR T-celleinfusjon og alvorlighetsgrad av CRS. 

Totalt 21 av 43 pasienter (49%) fikk nevrotoksisitet. Ni av 43 pasienter (21%) fikk alvorlig 

nevrotoksisitet. Dosenivå eller sykdomsbyrde hadde ingen effekt på forekomst av alvorlig 

nevrotoksisitet.  

 

Pan et al. ved Hebei Yanda Lu Daopei Hospital og Shanghai Pulmonary Hospital utførte en 

fase 2-studie hvor de behandlet totalt 51 pasienter med CD19 CAR T-celleterapi (13). Alle 

pasientene hadde refraktær B-ALL/tilbakefall. Pasientene ble delt i to grupper; en R/R-

gruppe med 42 pasienter med primær refraktær eller hematologisk tilbakefall av B-ALL, og 

en flowcytometri-MRD+ gruppe med ni pasienter med refraktær MRD-positiv B-ALL. 

Pasienten var voksne og barn i alderen 3 til 68 år. Det fremkommer ikke av artikkelen om 

pasientene tidligere har gjennomgått allo-HSCT. Før CAR T-celleinfusjon fikk alle 

pasientene prebehandling med kjemoterapi bestående av fludarabin og syklofosfamid, med 

unntak av en pasient med persisterende cytopeni. I studien ble det benyttet andregenerasjons 

CD19 CAR T-celler av autolog opprinnelse med 4-1BB kostimulatorisk domene. Pasientene 

mottok en infusjonsdose på 0,05-14x105 CAR T-celler/kg, og gjennomsnittlig dose var 1x105 

CAR T-celler/kg. Det ble observert at høyest responsrate oppsto i pasientgruppen som mottok 

en CAR T-celledose på 1x105/kg eller mer. Samtidig oppsto det kun mild til moderat CRS 

når det ble benyttet 1x105 CAR T-celler/kg som infusjonsdose. Resultatene indikerer at en lav 

CAR T-celleinfusjonsdose på 1x105/kg er både effektiv og trygg som behandling av refraktær 

B-ALL/tilbakefall. 40 av de 42 pasientene i R/R-gruppen ble evaluert, hvor 36 av 40 

pasienter (90%) fikk CR, og 34 av 40 pasienter (85%) ble MRD-negative. To av 42 pasienter 

døde av behandlingsrelatert mortalitet tidlig i studien. Ni av ni pasienter (100%) i 
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flowcytometri-MRD+ gruppen ble MRD-negative. Fire pasienter oppnådde ikke 

sykdomsremisjon, hvor tre av disse hadde TP53 mutasjon. Det var en signifikant forskjell i 

CAR T-celleresponsrate mellom pasienter med TP53 mutasjon og pasienter uten denne 

mutasjonen. De 45 pasientene som responderte på CAR T-celleterapien ble fulgt opp i 

varierende tid fra 45 til 427 dager. Median oppfølgingstid var 206 dager. 27 av disse 45 

pasientene (60%) fikk allo-HSCT etter CAR T-celleterapi. Pasientene ble fulgt opp i 31 til 

330 dager etter allo-HSCT, median oppfølgingstid var 133 dager. 23 av 27 pasienter forble 

MRD-negative gjennom oppfølgingstiden etter allo-HSCT, mens to pasienter døde av 

behandlingsrelatert mortalitet etter allo-HSCT og to pasienter fikk tilbakefall av B-ALL eller 

allo-HSCT. Blant de 18 pasientene som responderte på behandlingen, men ikke mottok allo-

HSCT, fikk ni pasienter tilbakefall, og seks av disse fikk CD19-negativ sykdom. Resultatene 

i studien indikerer at allo-HSCT etter CD19 CAR T-celleterapi kan redusere tilbakefallsraten. 

CAR T-cellenivå i blod ble målt ved hjelp av flowcytometri. Høyest ekspansjon ble målt 

mellom dag 8 og 11. Hos 42 pasienter kunne ikke CAR T-celler detekteres i blod etter 30 

dager, mens hos tre pasienter kunne CAR T-celler detekteres på dag 60. De fleste pasientene 

opplevde mild til moderat CRS, men alvorlighetsgraden av CRS var generelt høyere i R/R-

gruppen. CRS-alvorlighetsgraden korrelerte med sykdomsbyrden. Åtte pasienter i R/R-

gruppen fikk anfall som ble behandlet medikamentelt.  

 

Brudno et al. ved US NCI utførte en fase 1-studie hvor de har behandlet totalt 20 pasienter 

med B-cellemaligniteter med CD19 CAR T-celleterapi (84). Av disse 20 pasientene var det 

fem pasienter med B-ALL; to pasienter med tilbakefall av B-ALL og tre pasienter med 

progressiv sykdom. Pasientene med B-ALL var voksne i alderen 20 til 68 år. Alle pasientene 

hadde tidligere gjennomgått allo-HSCT, men sykdommen hadde progrediert etter denne 

behandlingen. I denne studien ble det ikke gitt noe premedikasjon i form av kjemoterapi før 

infusjonen. CD19 CAR T-cellene var av allogen opprinnelse, produsert fra mononukleære 

celler hentet fra hver enkelt pasients allo-HSCT-donor, med CD28 kostimulatorisk domene. 

Dosen som B-ALL-pasientene mottok var 4,2-7,0x106 CAR T-celler/kg. Det ble benyttet et 

standard 3+3 doseeskaleringsskjema. Maksimal tolerert dose ble ikke nådd. Totalt åtte av 20 

pasienter oppnådde remisjon, av disse var det seks pasienter med CR og to pasienter med 

partiell remisjon. Av de fem pasientene med B-ALL fikk fire pasienter (80%) MRD-negativ 

CR, mens en pasient fortsatt hadde progressiv sykdom etter behandling. Ingen av pasientene 

fikk allo-HSCT etter CD19 CAR T-celleterapien. Ingen av pasientene hadde fått tilbakefall 

av sin sykdom ved siste oppfølging. Oppfølgingstiden for pasientene med B-ALL varierte fra 
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3 til 16+ måneder. Nivået av CD19 CAR T-cellene i blod ble estimert ved qPCR. Høyest nivå 

ble målt innen to uker etter infusjon. Persistensen av CD19 CAR T-cellene var generelt 

begrenset til mindre enn fire uker. Sykdomsbyrden før CAR T-celleinfusjon var assosiert 

med høyere nivå av CAR T-celler etter infusjon. Pasientene som oppnådde sykdomsremisjon 

hadde signifikant høyere toppnivå av CAR T-celler i blod, sammenlignet med pasientene som 

hadde stabil eller progressiv sykdom og ikke oppnådde remisjon. Pasientene opplevde ulike 

grader toksiske effekter av behandlingen, i form av bl.a. feber, takykardi og hypotensjon, 

forenlig med CRS. Hos alle pasientene med B-ALL oppsto feber og forhøyede nivåer av 

serum laktatdehydrogenase og IL-6 i løpet av de første to ukene etter CD19 CAR T-

celleinfusjonen. Ingen av pasientene fikk akutt GVHD som følge av CD19 CAR T-

celleinfusjonen. 	

 

Brentjens et al. ved MSKCC utførte en fase 1-studie hvor de behandlet totalt fem pasienter 

med CD19 CAR T-celleterapi (81). Alle pasientene var voksne i alderen 23 til 66 år, og 

hadde tilbakefall av B-ALL etter salvage kjemoterapi. Ingen av pasienten hadde tidligere blitt 

behandlet med allo-HSCT. Alle pasientene ble prebehandlet med kjemoterapi i form av 

syklofosfamid. Det ble benyttet autologe andregenerasjons CD19 CAR T-celler med CD28 

kostimulatorisk domene. Dosen av infuderte CD19 CAR T-celler var 1,5-3,0x106/kg. Ved 

infusjonstidspunktet hadde to av pasientene kjemoterapi-resistent sykdom, to pasienter hadde 

respondert på kjemoterapien, men var MRD-positive, og en pasient var MRD-negativ. Alle 

fem pasientene fikk MRD-negativ CR innen 8-59 dager etter infusjon. Etter CD19 CAR T-

celleterapien skulle alle kvalifiserte pasienter motta allo-HSCT. Fire av pasientene ble videre 

behandlet med allo-HSCT, og alle disse fire pasientene forble i CR. En pasient var ikke 

kvalifisert for allo-HSCT eller ytterligere CAR T-celleterapi, og fikk tilbakefall av 

sykdommen etter 13 uker med CD19-positive kreftceller. Denne pasienten ble behandlet med 

høydose steroider for CRS, noe som kan ha redusert persistensen av CD19 CAR T-cellene. 

CD19 CAR T-cellene var mulig å påvise i blod og beinmarg ved bruk av FASC eller PCR i 

opptil 3-8 uker etter infusjon. Oppfølgingstiden og observasjonen av CAR T-cellepersistens 

og langtidsremisjon ble i denne studien begrenset pga. påfølgende allo-HSCT etter CD19 

CAR T-celleterapi. Fire av pasientene gjennomgikk allo-HSCT i løpet av 1-4 måneder etter 

infusjon, noe som begrenset muligheten til å vurdere varigheten av MRD-negativ-responsen. 

Terapien var generelt godt tolerert. Tre av fem pasienter opplevde CRS. To av disse fikk 

signifikant forhøyede cytokinnivåer og en alvorligere grad av CRS, og måtte behandles med 

høydose steroidterapi. Grad av cytokinøkning og CRS korrelerte med sykdomsbyrden hos 
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pasienten ved tidspunktet for CD19 CAR T-celleinfusjon.  

 

Den samme forskningsgruppen ved MSKCC gjennomførte en ny fase 1-studie hvor de 

behandlet elleve nye pasienter med CD19 CAR T-celleterapi (10). Davila et al. publiserte 

resultatet for alle 16 pasientene behandlet med CD19 CAR T-celleterapi ved MSKCC, dvs. 

fem fra den første studien og elleve fra den andre studien, i én artikkel. Alle pasientene hadde 

refraktær B-ALL/tilbakefall. Det var voksne pasienter i alderen 23 år til 74 år. Også disse 

pasienten hadde tidligere fått behandling med salvage kjemoterapi. Fire pasienter hadde 

tidligere fått allo-HSCT og fått tilbakefall av sykdommen etter dette. Alle pasientene fikk 

prebehandling med kjemoterapi i form av syklofosfamid. I studien ble det benyttet autologe 

CD19 CAR T-celler med CD28 kostimulatorisk domene. 15 av 16 pasienter mottok 3x106 

CAR T-celler/kg, mens en pasient kun mottok 16% av forskrevet dose pga. manglende evne 

til produksjon av tilstrekkelig antall CAR T-celler. Av de totalt 16 pasientene oppnådde 14 

stk. (88%) CR, og 12 av 16 pasienter (75%) ble MRD-negative. Syv pasienter fikk allo-

HSCT etter CD19 CAR T-celleterapien, og ingen av disse fikk tilbakefall av sykdommen i 

løpet oppfølgingstiden som varierte fra 2-24 mnd. etter allo-HSCT. Tre pasienter fikk 

tilbakefall av sykdommen etter at de ble behandlet med høydose steroider for CRS, hvor 

steroidene ga suppresjon av CAR T-celleekspansjonen og redusert persistens av CAR T-

cellene, og dermed en negativ innvirkning på antileukemieffekten. CD19 CAR T-

cellepersistens i beinmarg ble monitorert ved dypsekvensering. Nesten alle pasientene hadde 

høyest ekspansjon av CAR T-celler innen 1-2 uker etter infusjon, og cellene hadde 

forsvunnet fra beinmargen ved 2-3 måneder etter infusjon. Analyse av CAR T-cellepersistens 

ble begrenset hos pasienter som videre ble behandlet med allo-HSCT. Oppfølgingstiden av de 

syv pasientene som ble behandlet med allo-HSCT varierte fra 2-24 mnd. etter allo-HSCT. 

Det er ikke angitt hvor lang oppfølgingstiden var for de resterende pasientene. Ni av 16 

pasienter utviklet mild eller ingen CRS. Syv av 16 pasienter utviklet alvorlig CRS (grad 3 

eller 4). Tre av pasientene med alvorlig CRS (grad 4) utviklet alvorlige nevrologiske 

komplikasjoner som krevde intubasjon og mekanisk ventilasjon. Økning av cytokinnivå og 

risikoen for å utvikle CRS korrelerte med sykdomsbyrden ved tidspunktet for CD19 CAR T-

celleinfusjon. 

 

Av de 171 pasientene som mottok CD19 CAR T-celleterapi, var det totalt 138 pasienter som 

oppnådde MRD-negativ status, noe som gir en responsrate på 80,7% (95% KI: 74,7-86,7%). I 

denne utregningen har vi valgt å se bort fra pasientene som ble behandlet i studien til 



	 50	

Brentjens et al. fra 2013, fordi resultatene for de samme pasientene er inkludert i studien til 

Davila et al. fra 2014 (10, 81). Dermed unngår vi å bruke tall fra de samme fem pasientene to 

ganger. Blant pasientene som ikke oppnådde MRD-negativ status, var det flere som ble 

kategorisert som CR.  

 

4.3 Klinisk behandling  
Behandlingsstrategien i de ulike studiene er oppsummert i dataekstraksjonsskjemaet 

(Vedlegg 1. Dataekstraksjonsskjema), i tillegg til at den beskrives grundigere tidligere i 

denne oppgaven. Alle pasientene ble behandlet med andregenerasjons eller nyere CD19 CAR 

T-celler, med ulike kostimulerende molekyler. Seks av studiene benyttet autologe CAR T-

celler (10, 13-15, 81, 82), mens to av studiene brukte allogene CAR T-celler som kom fra 

donorer som tidligere hadde donert stamceller til pasientene (6, 84). Flertallet av studiene 

beskrev at pasientene tidligere hadde fått behandling med allo-HSCT. Noen av studiene 

inkluderte pasienter både med og uten prebehandling med stamceller. Årsaken var enten at 

noen pasienter ikke var egnet til å få stamcellebehandling, eller at de ønsket å undersøke om 

det er forskjell i behandlingseffekt av CAR T-celler avhengig av prebehandling med 

stamceller. Noen av studiene så også på effekten av allo-HSCT etter behandlingen med CAR 

T-celler. I syv av studiene ble det gitt behandling i form av kjemoterapi til alle pasientene før 

CAR T-celleterapien, med unntak av et fåtall av pasientene i studiene til Maude et al. og Pan 

et al. (13, 14), grunnet persisterende cytopeni hos pasientene. I studien til Brudno et al. ble 

det ikke benyttet kjemoterapi (84). Flertallet av studiene undersøkte CAR T-cellepersistensen 

på ulike tidspunkt etter gitt behandling. Tilstedeværelsen av CAR T-celler ble undersøkt ved 

flowcytometri, PCR eller fluorescence activated cell sorting. De ulike studiene benyttet CD19 

CAR T-celler med ulike kostimulatoriske domener og i ulik dose. Dette er oppgitt i 

dataekstraksjonsskjemaet i vedlegg 1.  

 

Oppfølgingstiden varierte i de ulike studiene. Som tidligere nevnt, valgte vi å ekskludere 

studier som hadde kortere oppfølgingstid enn fire uker da vi valgte studier til metaanalysen. 

To av studiene vi har inkludert, altså Brentjens et al. og Davila et al., ønsket å se på effekten 

av å gi allo-HSCT-behandling etter behandling med CAR T-celler (10, 81). 

Stamcellebehandlingen ble gitt 1-4 måneder etter infusjon av CAR T-celler, noe som 

begrenset oppfølgingstiden for den isolerte behandlingen med CAR T-celler. I studien til 

Davila et al. var det kun syv av 16 pasienter som mottok allo-HSCT etter CAR T-celleterapi 
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(10). Oppfølgingstiden for de resterende pasientene er ikke oppgitt, og vi har derfor valgt å se 

bort fra disse to studiene i beregningen av median oppfølgingstid. For de seks gjenværende 

studiene var median oppfølgingstid 9,8 måneder. Det er stort sprik både mellom studiene og 

innad i studiene. Pasientene som ikke oppnådde MRD-negativ status etter behandlingen med 

CD19 CAR T-celler, ble i de fleste studiene fulgt opp frem til dødsfall inntraff. Pasientene 

som opplevde effekt av behandlingen CD19 CAR T-celler ble fulgt opp frem til studiene ble 

avsluttet.   

 

4.4 Metaanalyse  
Responsraten med 95% konfidensintervall i de ulike studiene er illustrert i figur 3. Vi har da 

valgt å bruke MRD-negativ status som effektmål for respons. Totalt sett har alle studiene en 

relativt høy responsrate, som for alle ligger mellom 60,0% og 100%.  

 
Figur 3. Forest plot 
 

Heterogenitet refererer til variasjon mellom enkeltstudier som ikke kan tilskrives 

tilfeldigheter, men som heller har sin årsak i at enkeltstudiene faktisk er forskjellige (85). I 

figur 4 har vi beskrevet ulike kliniske eller metodiske forskjeller som forekommer i studiene 

vi har inkludert i denne oppgaven. Vi har valgt å se på forskjeller i T-celleopprinnelse, 

kostimulatorisk domene, dose av CAR-T-celler, T-cellepersistens og bruk av kjemoterapi før 
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behandlingen med CAR T-celler. Når vi slår sammen resultatene i de åtte kliniske studiene, 

ser vi at flere av disse variablene muligens kan være assosiert med klinisk respons av 

behandlingen. Likevel kan vi ikke konkludere med at variablene viser en statistisk signifikant 

forskjell, da de to konfidensintervallene innen hver av variablene overlapper (86). Dermed 

kan vi ikke med sikkerhet si at det er en reell heterogenitet. Forklaringen til de overlappende 

konfidensintervallene kan være at variabelen ikke har noen betydning for resultatet av 

behandlingen. En annen mulig årsak er at vi har inkludert for få pasienter i denne 

metaanalysen, som dermed gir brede konfidensintervaller. Vi kan derfor ikke utelukke en 

reell heterogenitet.  

Faktorer	 Antall	pasienter		 Responsrate	(95%	KI)	
T-celleopprinnelse	
Autologe	 160	 80,6%	(74,4%-86,8%)	
Allogene		 11	 81,8%	(58,5%-100%)	
Kostimulatorisk	domene	
CD28	 41	 68,3%	(53,8%-82,8%)	
4-1BB	 124	 84,7%	(78,3%-91,1%)	
Dose	CAR	T-celler	
>107	 6	 83,3%	(52,8%-100%)	
≤ 107 135	 82,2%	(75,6%-88,8%)	
T-cellepersistens		
>3	mnd.	 30	 90.0%	(79,0%-100%)	
<3	mnd.	 92	 77,2%	(68,4%-86,0%)	
Kjemoterapi	før	CAR	T-celler	
Ja		 83	 81,9%	(73,5%-90,3%)	
Nei		 7	 71,4%	(37,2%-100%)	
Figur 4. Heterogenitetstabell 
 

For variabelen ”T-celleopprinnelse”, viser våre studier liten forskjell i responsrate. Studiene 

som benyttet seg av autologe CAR T-celler, med totalt 160 pasienter, viser en samlet 

responsrate på 80,6% (95% KI: 74,4-86,8%), mens bruk av allogene CAR T-celler gir en 

samlet responsrate på 81,8% (95% KI: 58,5-100%). Allogene CAR T-celler ble kun benyttet 

hos elleve pasienter totalt, noe som gir større usikkerhet i responsraten. Dette gjenspeiles i et 

bredt konfidensintervall. 

 

Det er også liten forskjell i responsrate avhengig av hvilken dose CAR T-celler studiene har 

benyttet seg av. Det er benyttet ulike doser av CAR T-celler både mellom og innad i studiene, 

blant annet fordi det var ulikheter i hvor stor dose de forskjellige pasientene tolererte. For å 

kunne sammenligne de ulike studiene, valgte vi å sette en fast grense på 1x107 CAR T-celler 

per kg. Kun studien til Chen et al. (6), med seks pasienter, hadde benyttet seg av doser over 
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1x107/kg, som ga en responsrate på 83,3% (95% KI: 52,8-100%). Vi valgte å se bort fra 

studien til Maude et al. i denne sammenligningen, grunnet stort sprik i dosene som ble 

benyttet og mangel på spesifikke tall for hvilken dose de enkelte pasientene fikk (14). For de 

gjenværende seks studiene, med totalt 135 pasienter, som altså benyttet en dose lavere eller 

lik 1x107/kg, fikk vi en samlet responsrate på 82,2% (95% KI: 75,6-88,8%).  

 

I de ulike studiene ble det benyttet CAR T-celler med ulike kostimulatoriske domener. Med 

unntak av studien til Chen et al. (6), har alle studiene brukt enten CD28 eller 4-1BB (CD137) 

som kostimulatorisk domene. I studien til Chen et al. ble det benyttet fjerdegenerasjons CAR 

T-celler med både CD28 og 4-1BB som kostimulatorisk domene, i tillegg til CD27. Vi har 

derfor valgt å se bort fra denne studien når vi sammenligner effekten ved bruk av de ulike 

kostimulatoriske domenene. Totalt var det fire studier, med til sammen 41 pasienter, som 

benyttet seg av CD28 som eneste kostimulatorisk domene (10, 15, 81, 84). Disse studiene 

hadde en samlet responsrate på 68,3% (95% KI: 53,8-82,8%). De tre gjenværende studiene, 

med til sammen 124 pasienter, benyttet seg av 4-1BB som kostimulatorisk domene (13, 14, 

82). De hadde en samlet responsrate på 84,7% (95% KI: 78,3-91,1%). Da 

konfidensintervallene for de to responsratene overlapper kan vi ikke konkludere med at det er 

en statistisk signifikant forskjell mellom bruk av CD28 og 4-1BB som kostimulatorisk 

domene. Likevel kan det tenkes at bruk av 4-1BB som kostimulatorisk domene gir best 

respons, grunnet en relativt stor forskjell i responsraten.  

 

Vi ser også en relativt stor forskjell i responsraten når man sammenligner CAR T-

cellepersistensen. Likevel er det ingen statistisk signifikant forskjell i responsratene. De ulike 

studiene har målt tilstedeværelse av CAR T-celler hos pasientene på ulike tidspunkt. For å 

kunne sammenligne de ulike studiene, valgte vi å sette et skille mellom studier som kunne 

detektere CAR T-celler etter tre måneder og studier hvor det ikke fantes tegn til CAR T-celler 

etter tre måneder eller mindre. Metodene som ble brukt for å måle CAR T-cellepersistensen 

varierte mellom ulike studier. Studiene har benyttet seg av enten flowcytometri, PCR eller 

fluorescence activated cell sorting . Vi har valgt å ikke ta hensyn til de ulike metodene for 

deteksjon. For noen av studiene hadde vi ikke nok grunnlag til å vurdere om CAR T-

cellepersistensen var over eller under 3 måneder, vi har derfor valgt å se bort fra disse. Det 

var kun studien til Maude et al. som klarte å detektere CAR T-celler senere enn tre måneder 

etter CAR T-celleinfusjonen (14). For de 30 pasientene i denne studien ble responsraten 

90,0% (95% KI: 79,0-100%). For de gjenværende studiene ble det oppgitt en CAR T-



	 54	

cellepersistens på under tre måneder. For de 92 pasientene i disse studiene fikk vi en samlet 

responsrate på 77,2% (95% KI: 68,4-86,0%). Selv om det ikke er en statistisk signifikant 

forskjell mellom responsratene, kan det virke som at persistensen av CAR T-celler i 

pasientens kropp kan fungere som en indikator for hvorvidt behandlingen virker. Det kan 

virke som at lang persistens av CAR T-celler er assosiert med høyere responsrate på 

behandlingen. 

 

Den siste variabelen vi har valgt å vurdere er behandling med kjemoterapi før infusjon av 

CAR T-celler. I studiene til Maude et al. og Pan et al. er det oppgitt at flertallet av pasientene 

mottok kjemoterapi, men noen få pasienter mottok ikke kjemoterapi grunnet persisterende 

cytopeni (13, 14). Vi har dessverre ikke klart å finne spesifikke tall på effekt hos pasientene 

som ikke mottok kjemoterapi, og har derfor valgt å se bort fra disse to studiene her. I studien 

til Brudno et al. mottok ingen av de fem pasientene kjemoterapi (84). I studien til Gardner var 

det to av de 43 pasientene som ikke mottok kjemoterapi (82). Vi har klart å skille effekt-

tallene for disse to pasientene og de resterende pasientene som mottok kjemoterapi, og har 

derfor inkludert studien til Gardner et al. For de totalt syv pasientene som ikke mottok 

kjemoterapi før CAR T-celleterapi, fikk vi en total responsrate på 71,4% (95% KI: 37,2-

100%). For de resterende studiene mottok alle pasientene behandling med kjemoterapi. Vi 

har også tatt med de 41 pasientene i studien til Brudno et al. som mottok ulike former for 

kjemoterapi (84). Total responsrate for denne gruppen med 83 pasienter ble 81,9% (95% KI: 

73,5-90,3%). Da vi har få pasienter som ikke mottok kjemoterapi, blir konfidensintervallet 

for responsraten for disse pasientene svært bredt. Dette gjør at konfidensintervallet 

overlapper med responsraten for pasientene som mottok behandling med kjemoterapi. Vi kan 

dermed ikke konkludere med at det er en statistisk signifikant forskjell mellom disse to 

gruppene. Likevel kan det tenkes at prebehandling med kjemoterapi kan ha en positiv effekt 

ved behandling med CAR T-celler. Dette kunne blitt vurdert grundigere dersom vi hadde 

inkludert flere pasienter i metaanalysen og dermed fått et større antall pasienter i gruppen 

som ikke mottok behandling med kjemoterapi før CAR T-celleinfusjon. 
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5 Diskusjon  
CAR T-celleterapi er en relativt ny form for kreftbehandling som det forskes mye på. Flere 

kliniske studier av CD19 CAR T-celleterapi som behandling for B-cellemaligniteter har vist 

lovende resultater, først og fremst for B-ALL, men også for CLL, follikulært lymfom, 

mantelcellelymfom og diffust storcellet B-cellelymfom (3). Pasienter med refraktær B-

ALL/tilbakefall har ved bruk av dagens terapi dårlig prognose, men studier tyder på at CD19 

CAR T-celleterapi kan overkomme mange av begrensingene ved konvensjonell terapi og gi 

remisjon hos disse pasientene (14). Det foregår fortsatt en rekke studier av CD19 CAR T-

celleterapi for behandling av B-ALL. Ved å kombinere søkerordene ”CD19 CAR T-cell” og 

”B-ALL” i databasen clinicaltrials.gov, fant vi per 21.1.19 33 studier hvor det blir benyttet 

CD19 CAR T-celleterapi som behandling for B-ALL. Selv om tidligere studier har vist 

lovende resultater og høye CR-rater, er det fortsatt behov for å videreutvikle og forbedre 

behandlingsformen for å kunne øke effekten og redusere toksisiteten av behandlingen.  

 

5.1 Metode  
Vi søkte etter artikler publisert i databasen MEDLINE. Vi anså dette som den mest relevante 

kilden til artikler som omhandlet problemstillingene i oppgaven. Det kunne vært en fordel å 

foreta søk i flere databaser, fordi det ville gitt oss et bredere søk og muligens flere relevante 

artikler. Søkeordene vi benyttet ble valgt med utgangspunkt i vår problemstilling, før vi 

benyttet oss av MeSH for å identifisere flere relevante emneord.  

 

Vi søkte kun etter artikler publisert på engelsk eller språk i Skandinavia. Dette kan muligens 

ha gitt en seleksjonsskjevhet for hvilke artikler vi fant, dog er denne behandlingsformen 

fortsatt begrenset til et beskjedent utvalg akademiske institusjoner, hovedsakelig i USA og 

Europa. Grunnet et begrenset antall tilgjengelige studier på dette fagområdet, valgte vi å 

inkludere studier med ulike krav til forsøkspersonenes kjønn og alder. Vi valgte også å 

inkludere studier uavhengig av deltakernes tidligere behandling. Vi har ikke undersøkt 

grundigere om pasientene som er inkludert i studiene, faktisk er et representativt utvalg for 

pasienter som kan være aktuelle for behandling med CAR T-celler. Ettersom 

behandlingsformen er ny foreligger det heller ingen klar konsensus på inklusjonskriterier. Vi 

ekskluderte studier som tok for seg behandling med førstegenerasjons CAR T-celler, da det 

er påvist raskere aktivering og lenger T-cellepersistens ved bruk av senere generasjoner av 
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CAR T-celler (87). En rekke prekliniske studier har også vist at førstegenerasjons CAR T-

celler gir klart inferiøre terapeutiske effekter sammenliknet med andre- og tredjegenerasjons-

kimerer. Vi anså det derfor som uhensiktsmessig å sammenligne studier der det ble benyttet 

første genererasjons CAR T-celler med studier der CAR T-celler var av nyere generasjon. I 

tillegg tar de fleste kliniske studier av nyere karakter for seg behandling med 

andregenerasjons eller nyere CAR T-celler. 

 

Søkene ble gjennomført av begge forfatterne av denne metaanalysen, før vi hver for oss leste 

gjennom sammendrag og fulltekst for aktuelle artikler. Dette var for å kvalitetssikre og for å 

sørge for at artiklene vi valgte ut til metaanalysen vår var sammenlignbare og godt egnet i 

forhold til problemstillingen.  

 

5.2 Resultater  
I vår metaanalyse har vi sett på ulike variabler i de forskjellige studiene som kan ha 

betydning for resultatet av behandlingen. I figur 4 har vi beskrevet ulike kliniske eller 

metodiske forskjeller fra studiene som vi har brukt i metaanalysen. Vi har valgt å se på 

forskjeller i T-celleopprinnelse, kostimulatorisk domene, dose av CAR T-celler, T-

cellepersistens og bruk av kjemoterapi før behandlingen med CAR T-celler. Når vi slår 

sammen resultatene i de åtte kliniske studiene, ser vi at flere av disse variablene muligens kan 

være assosiert med klinisk respons av behandlingen. Likevel kan vi ikke konkludere med at 

variablene viser en statistisk signifikant forskjell, da de to konfidensintervallene innen hver 

av variablene overlapper (86). En mulig forklaring på dette kan være at variablene ikke har 

noen betydning for resultatet av behandlingen. Samtidig kan det også forklares ved at vi har 

svært brede konfidensintervaller for flertallet av responsratene våre. De brede 

konfidensintervallene skyldes at vi har inkludert få pasienter i metaanalysen vår, noe som gir 

lite presise tall på responsratene. Dersom vi ønsker å undersøke nærmere om det faktisk er en 

reell heterogenitet, er det nødvendig å inkludere flere studier i metaanalysen vår, noe som vil 

gi et større pasientgrunnlag. Dermed kan vi få mer presise tall på responsrate og smalere 

konfidensintervaller.  

 

For variabelen T-celleopprinnelse viser studiene vi har inkludert liten forskjell i responsrate 

mellom bruk av autologe og allogene T-celler. En metaanalyse gjennomført av Zhang et al. 

fra 2015 har studert den samme variabelen, og har påvist en mulig positiv assosiasjon mellom 
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bruk av autologe CAR T-celler og effekt av behandlingen (88). Likevel kunne de ikke påvise 

noen statistisk signifikant forskjell. Denne metaanalysen inkluderte fire av de samme 

studiene som vi har inkludert (Brentjens et al. 2013, Davila et al. 2014, Lee et al. 2014, 

Maude et al. 2014), men inkluderte i tillegg studier hvor de behandlet pasienter med CLL og 

lymfom. Det faktum at Zhang et al. inkluderte pasienter med CLL og lymfom kan ha bidratt 

til at deres resultater ikke var forenelig med våre resultater. Både vår egen metaanalyse og 

metaanalysen til Zhang et al. har brede konfidensintervaller. En mulig årsak til forskjellig 

resultat i de to metaanalysene kan være undersøkelse av små pasientgrupper, og dermed 

usikre tall.  

 

De ulike studiene har benyttet seg av forskjellige kostimulatoriske domener, og vi har valgt å 

sammenligne bruk av CD28 med bruk av 4-1BB som kostimulatorisk domene. Da 

responsraten ved bruk av 4-1BB som kostimulatorisk domene synes høyere enn ved bruk av 

CD28, kan det muligens være en positiv assosiasjon mellom bruk av 4-1BB som 

kostimulatorisk domene og bedre effekt av behandlingen. Likevel kan vi ikke konkludere 

med en statistisk signifikant forskjell. Dersom vi hadde inkludert flere studier i vår 

metaanalyse, og dermed fått smalere konfidensintervaller, hadde vi hatt større grunnlag for å 

konkludere med om det faktisk er en forskjell ved bruk av de ulike kostimulatoriske 

domenene. Tidligere studier har vist at bruk av 4-1BB som kostimulatorisk domene fremfor 

CD28 har gitt større ekspansjon og persistens av CAR T-cellene (89). Dette kan muligens 

være assosiert med høyere effekt av behandlingen med CAR T-celler. Likevel kan andre 

forskjeller mellom studier, for eksempel leveringsmetode og t-cellepreparering, være 

betydelige potensielle konfundere. Dermed vil en god sammenlikning være utfordrende inntil 

det etableres en større grad av konsensus knyttet til tekniske aspekter av 

produksjon/preparering av CAR T-celler. 

 

Ofte velger man å benytte seg av kjemoterapi som prebehandling før infusjon av CAR T-

celler (89). Prebehandling med kjemoterapi gir lymfodeplesjon hos pasienten, noe som bidrar 

til eliminasjon av regulatoriske T-celler og andre potensielt ”konkurrerende” immunceller. 

Gjenværende T-celler gjennomgår kompensatorisk ekspansjon, kalt homeostatisk 

proliferasjon, for å gjenopprette immunsystemet (90). Dette øker ekspansjon, persistens og 

sannsynligvis effektiviteten av CAR T-cellene. Likevel innebærer en slik 

kombinasjonsbehandling med kjemoterapi nokså åpenbart en økt risiko for bivirkninger. I 

studiene vi har inkludert ser vi at prebehandling kan være assosiert med bedre respons av 
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CAR T-celleterapien, men vi kan ikke konkludere med en statistisk signifikant forskjell. 

Studiene i metaanalysen har til sammen kun inkludert syv pasienter som ikke har mottatt 

kjemoterapi. Dette har gitt en usikker verdi for responsrate og et svært bredt 

konfidensintervall. Det hadde derfor vært ønskelig med flere pasienter i denne gruppen, for å 

kunne komme med en sikrere konklusjon. I metaanalysen til Zhou et al. er det funnet 

assosiasjon mellom prebehandling med kjemoterapi og et bedre resultat av CAR T-

celleterapien (89). I likhet med vår egen metaanalyse har de likevel ikke funnet noen 

statistisk signifikant forskjell mellom bruk av kjemoterapi som prebehandling og ingen 

prebehandling. De ulike studiene har benyttet seg av ulike typer kjemoterapi og ulike regimer 

ved denne prebehandlingen. Det synes å være en utbredt konsensus innen celleterapi-feltet på 

at det foreligger en gunstig effekt av lymfodepleterende prekondisjonering. Det hadde likevel 

vært interessant å undersøke om noen typer kjemoterapi eller regimer ved behandlingen gir 

bedre respons enn andre. Vi har valgt å ikke fokusere på dette i denne metaanalysen, blant 

annet grunnet et begrenset materiale for sammenligning.  

 

Vi fant også en forskjell i responsrate avhengig av T-cellepersistens, der pasienter som hadde 

tilstedeværelse av CAR T-celler i over tre måneder etter infusjon hadde en høyere responsrate 

enn pasientene som man ikke kunne detektere CAR T-celler hos etter tre måneder. Likevel 

kan vi ikke konkludere med en statistisk signifikant forskjell. Også for denne variabelen har 

responsratene store konfidensintervaller, og det hadde vært ønskelig med et større 

pasientgrunnlag. I metaanalysene til Zhou et al. og Zhang et al. er det også funnet en høyere 

responsrate for pasientene med lengst T-cellepersistens (88, 89). Grunnet store 

konfidensintervaller kan heller ikke disse metaanalysene konkludere med statistisk 

signifikant forskjell. En dypere innsikt i virkningsmekanismer og dynamikk i CAR T-

medierte antitumorresponser vil trolig bidra til å gi bedre og mer presise parametere for 

prediksjon av respons. Eksempelvis vil det muligvis være kvalitative forskjeller i CAR T-

cellene som bedre kan predikere behandlingsrespons. En bedre forståelse av slike forhold vil 

være vesentlig for en videre optimalisering av denne typen behandling, både mht. valg av 

CAR T-design, mulighet for synergi med andre typer immunmodulerende behandling og evt. 

indikasjon for gjentatte doseringer. 

 

Den siste variabelen vi undersøkte var dose CAR T-celler som ble benyttet. Tidligere studier 

har påstått at den maksimalt tolererte dosen CAR T-celler er 1x106 CAR T celler/kg 

kroppsvekt hos pasienten (89). Likevel har flertallet av pasientene i våre studier mottatt en 



	59	

høyere dose enn dette. Dette kan ha bidratt til at noen av pasientene opplevde alvorlige 

bivirkninger. I flere av studiene vi har sett på, var det store likheter når det gjaldt dose CAR 

T-celler som ble gitt til pasientene. Studien til Chen et al. skilte seg ut på dette punktet, da de 

benyttet en dose som var svært mye høyere enn i de andre studiene (6). Likevel er det liten 

forskjell mellom responsraten i studien til Chen et al. og responsratene i de andre studiene. 

Det må samtidig poengteres at det kun er inkludert seks pasienter i studien til Chen et al., noe 

som gir en lite presis responsrate med et stort konfidensintervall. I studien til Chen et al. 

opplevde alle pasientene å få CRS. Likevel er det flere variabler som kan ha bidratt til dette, 

og vi kan dermed ikke konkludere med at den høye forekomsten av CRS var forårsaket av 

den høye dosen CAR T-celler som ble benyttet.  

 

Alle pasientene i studiene vi har inkludert ble behandlet med andregenerasjons eller nyere 

CD19 CAR T-celler. Studier har vist at behandling med andregenerasjons CAR T-celler gir 

raskere aktivering, større ekspansjon og lengre T-cellepersistens sammenlignet med 

behandling med førstegenerasjons CAR T-celler (87). I metaanalysen til Nagle et al. er det 

beskrevet en lengre PFS-tid hos pasientene som fikk andregenerasjons CAR T-celler. Likevel 

kunne de ikke konkludere med en statistisk signifikant forskjell i responsrate mellom bruk av 

førstegenerasjons og andregenerasjons CAR T-celler. Vi anså ikke materialet vårt som stort 

nok til å kunne undersøke eventuelle forskjeller i responsrate avhengig av CAR T-cellenes 

generasjoner. Ved videre undersøkelse hadde det vært interessant å se om det er en forskjell i 

responsrate avhengig av om man benytter seg av andregenerasjons CAR T-celler eller nyere 

typer.  

 

I de inkluderte studiene ble det også presentert hvilke bivirkninger som ble observert hos 

pasientene etter CD19 CAR T-celleterapien. De hyppigste bivirkningene var CRS, 

nevrotoksisitet og GVHD. Forekomsten av bivirkninger har vi presentert under beskrivelsen 

av hver enkelt studie. Det ble observert at CRS-insidensen og alvorlighetsgraden av CRS 

korrelerte med sykdomsbyrden, både i studien til Lee et al., Maude et al., Pan et al., Brentjens 

et al. og Davila et al. (10, 13-15, 81). I tillegg observerte Gardner et al. korrelasjon mellom 

CAR T-celledose og alvorlighetsgrad av CRS (82). En grundigere oversikt over bivirkninger 

faller utenfor målsetningen med denne oppgaven, og av plassmessige hensyn har vi har 

derfor ikke valgt å inkludere dette, men dette er helt klart et viktig tema for å klargjøre 

indikasjonsstilling og utbredelse av behandlingsformen.  Det å kunne finne riktig balanse 

mellom effekt og bivirkning av CAR T-celleterapi kan være en utfordring, men er en 
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forutsetning for å kunne benytte seg av denne behandlingen på en sikker måte.  

 

5.3 Bruk og fremtidig forskning 
I 2017 kåret den amerikanske onkologiforeningen, ASCO, CAR T-celleterapi til ”årets 

fremskritt” (65). Samme år ble CD19 CAR T-celler, som første form for CAR T-celleterapi, 

godkjent for klinisk bruk i USA av FDA (91). 17.12.18 besluttet Beslutningsforum for nye 

metoder at tisagenlecleucel (Kymriah) kan innføres til behandling av B-ALL i Norge (65, 

66). Preparatet innføres til behandling av barn og unge voksne opptil 25 år med B-ALL hvor 

sykdommen er refraktær, pasienten har tilbakefall etter transplantasjon eller pasienten har 

hatt to eller flere tilbakefall. Årlig er ca. fem pasienter aktuelle for denne behandlingen i 

Norge, og behandlingen vil gjennomføres ved OUS (65).  

 

Kliniske studier har altså vist at CD19 CAR T-celleterapi gitt til pasienter med refraktær B-

ALL/tilbakefall er en effektiv og forholdsvis trygg behandlingsform som gir høy CR-rate (6, 

13, 14, 82). Dette har ført til at to nye, svært viktige problemstillinger har kommet opp: 

hvordan kan man øke effekten av behandlingen og hvordan kan man redusere de toksiske 

bivirkningene som behandlingen gir? Dette er aktuelle problemstillinger som må undersøkes 

videre. For å kunne gjøre behandlingen mer effektiv og trygg, anser vi det som nødvendig å 

undersøke, kvalitetssikre og forbedre en rekke punkter eller prosesser, som bl.a. CAR-design, 

metoder for produksjon av CAR T-celler, type CAR T-celler, prebehandling av pasient før 

CAR T-celleinfusjon, infusjonsdose, og ekspansjon og persistens av CAR T-celler i 

pasienten. Når det gjelder toksiske bivirkninger ved CD19 CAR T-celleterapi, altså i 

hovedsak CRS, er det spesielt to aspekter vi mener det er viktig å studere nærmere. Det første 

aspektet er hvordan man kan redusere forekomsten av denne bivirkningen. Det kan for 

eksempel forsøkes å endre selve CD19 CAR T-celleterapien eller kombinere CD19 CAR T-

celleterapi med en form for CRS-profylakse. Det kan også være aktuelt å undersøke om det 

ut fra ulike parametre kan forutses hvilke pasienter som vil oppleve alvorlig CRS kontra 

lettere former for CRS eller ingen CRS. Det andre aspekt ved CRS som må undersøkes er 

hvordan man effektivt kan behandle CRS. Hittil har det vært uavklart i hvilken grad 

bivirkninger av CD19 CAR T-behandling skyldes ”target-spesifikke effekter” (dvs. 

gjenkjennelse av CD19) og/eller er en konsekvens av CAR T-aktivering/signalering per se. 

Kunnskapsgrunnlaget er her raskt økende, men en rekke fundamentale patofysiologiske 

forhold krever avklaring, ikke minst fordi behandlingen omfatter en kunstig, suprafysiologisk 
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immunrespons som bare til dels følger normale immunologiske ”spilleregler”. Etter hvert 

som det framkommer data for CAR T-terapi mot andre målstrukturer vil det forhåpentligvis 

være mulig å differensiere mellom target-spesifikke og gruppe-effekter, slik at man bedre vil 

kunne klargjøre basis for ulike bivirkninger. 

 

En annen interessant problemstilling som kan undersøkes videre er kombinasjon av CD19 

CAR T-celleterapi med annen behandling. Er det mulig å bedre utfallet for B-ALL-pasienten 

ytterligere ved bruk av kombinasjonsbehandling? Det kan bl.a. være å aktuelt å undersøke 

hvilke former for behandling som kombinert med CD19 CAR T-celleterapi kan gi økt effekt, 

om det er en statistisk signifikant forskjell i effekt mellom kombinasjonsbehandling og CD19 

CAR T-celleterapi alene, og indikasjoner for å gi kombinert behandling kontra CD19 CAR 

T-celleterapi alene. Med et økende spekter av immunmodulerende behandlingsformer vil 

denne problemstillingen trolig få stadig større relevans, og undersøkelser av mulig synergi 

med checkpoint-inhibitorer er allerede underveis. 

 

En siste problemstilling som vi tenker at det kan være aktuelt å undersøke videre, er CD19 

CAR T-celleterapiens plass i behandlingsforløpet. I de kliniske studiene vi har lest og når det 

gjelder dagens godkjente behandling i Norge, gis CD19 CAR T-celleterapi til pasienter med 

refraktær B-ALL/tilbakefall. Dette er en gruppe pasienter som ikke har hatt noe 

behandlingstilbud, og derfor har hatt stort behov for nye terapiformer. Når man har sett gode 

resultater blant denne pasientgruppen, kan man videre undersøke om andre pasientgrupper 

kan ha nytte av CD19 CAR T-celleterapi. Dette kan for eksempel være pasienter som ellers 

må behandles med store mengder kjemoterapi eller må gjennomgå stamcelletransplantasjon. 

Det er også tenkelig at CAR T-terapi også vil kunne bli aktuelt som førstelinjebehandling i 

visse pasientgrupper, ikke minst dersom effektivitet og sikkerhetsprofil forbedres ytterligere. 

Her vil trolig også samfunnsøknomiske forhold spille inn, da et bredere anvendelsesområde 

trolig vil fordre en betydelig reduksjon i behandlingskostnader. Per i dag koster det $475 000 

for en behandling med tisagenlecleucel (Kymriah) og $373 000 for en behandling med 

axicabtagene ciloleucel (Yescarta) (92). Dette beløpet inkluderer kun kostnadene for 

ekstraksjon av pasientens T-celler, produksjonen av CAR T-celler og infusjonen av CAR T-

celler til pasienten. I Norge er det beregnet at behandlingen av B-ALL med tisagenlecleucel 

(Kymriah) vil koste sykehusene ca. 15 millioner kroner per år (65). 
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5.4 Konklusjon  
Vi har her bestrebet en systematisk analyse av kunnskapsgrunnlaget for en radikalt ny 

behandlingsform som på svært kort tid har vekket stor oppmerksomhet og entusiasme, og 

som tross et sterkt begrenset antall effektstudier allerede er godkjent for klinisk bruk. 

Oppsummert kan vi konkludere med at det generelt er høye responsrater i alle studiene vi har 

inkludert. Grunnet begrenset antall pasienter i denne metaanalysen, kan vi ikke med sikkerhet 

si hvilke variabler som er assosiert med bedre effekt av CAR T-celleterapien. Likevel kan det 

tyde på at bruk av 4-1BB som kostimulatorisk domene, prebehandling med kjemoterapi og 

lengre T-cellepersistens er assosiert med bedre effekt av CAR T-celleterapien. Vi kan heller 

ikke utelukke at bruk av allogene T-celler og høyere dose CAR T-celler kan påvirke 

behandlingseffekten på en positiv måte. Både det lave antallet pasienter og de store 

ulikhetene mellom studiene vi har inkludert, har bidratt til at det er vanskelig å trekke sikre 

konklusjoner i denne metaanalysen.  

 

For at vi skulle oppnådd en fastere konklusjon angående effekten av CD19 CAR T-celleterapi 

som behandling for B-ALL, måtte vi inkludert et større antall pasienter og dermed et større 

antall studier. Vi anser ikke materialet i denne oppgaven som stort nok til å være 

representativt for hele B-ALL-pasientpopulasjonen. Samtidig er det en utfordring at det er en 

rekke forskjeller mellom de ulike studiene vi har inkludert, både når det gjelder forberedelsen 

til og gjennomføringen av CD19 CAR T-celleterapien. I de forskjellige studiene blir det bl.a. 

benyttet ulike CAR T-celleprodukter, prepareringen av CAR T-cellene foregår på ulike 

måter, det gis ulike CAR T-celledoser, og bruken av kjemoterapi som premedikasjon er 

varierende. Disse variablene kan trolig påvirke studieresultatene på ulike måter, og dette gjør 

det utfordrende for oss når vi skal sammenligne resultatene av de ulike studiene og 

konkludere ut fra dette. Om vi hadde benyttet oss av et større antall inklusjonskriterier for å 

sikre at studiene i større grad var like, kunne vi mest sannsynlig oppnådd en fastere 

konklusjon. Dette lot seg dessverre ikke gjøre på grunn av det begrensede antall studier som 

faktisk var gjennomført om CD19 CAR T-celleterapi som behandling for B-ALL. CAR T-

celleterapi representerer et paradigmeskifte innen kreftbehandling, og er et fascinerende 

eksempel på hvor raskt utviklingen fra prekliniske studier til klinisk implementering kan gå. 

Samtidig er det klart at rask utviklingshastighet og begrenset kunnskap om de 

tilgrunnliggende farmakodynamiske/farmakokinetiske egenskapene har bidratt til at det 

objektive grunnlaget for sammenlikning av ulike kliniske studier er sterkt begrenset. 
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Historien vil vise hvorvidt en slik tilnærming på sikt vil bidra til en rask utbredelse av denne 

behandlingsformen, eller om viktige forhold av betydning for terapeutisk effekt og 

bivirkningsprofil kunne vært mer effektivt identifisert gjennom en mer systematisk og 

ensartet utforming/koordinering av studier.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1. Dataekstraksjonsskjema  



Studie Antall 
pasienter 
med B-ALL 
(totalt antall 
pasienter) 

Antall 
pasienter med 
B-ALL 
tidligere 
gjennomgått 
allo-HSCT 
(totalt antall 
pas. tidligere 
gjennomgått 
allo-HSCT) 

Kjemoterapi 
gitt som ledd i 
CAR  
T-celleterapi 

T-celleopprinnelse   Kostimulatorisk 
domene  

Dose CD19 
CAR T-
celler/kg 

CD19 CAR T-
celle-persistens 

Effekt Oppfølgingstid  Allo-HSCT 
etter CAR 
T-
celleterapi 

OS/EFS Ref. 

Lee et al. 
(2015) 

20 (21) 7 (8) Fludarabin og 
syklofosfamid 
gitt til alle 
pasientene 

Autolog 
 

CD28 14 pas. 
mottok 
1x106/kg.  4 
pas. mottok  
3x106/kg. 1 
pas. mottok 
0,03x106/kg. 
1 pas mottok 
0,48x106/kg. 

Kunne ikke 
detekteres etter 
dag 68 vha. 
flowcytometri 

14 av 20 
(70%) CR. 
12 av 20 
(60%) 
MRD-.  

Median 10 
mnd.  

10 av 12 
MRD- 
pasienter 

Ikke angitt 15 

Maude et 
al. (2014)  

 

29 (30) 17 (18) Fludarabin og 
syklofosfamid 
gitt til alle 
pasientene, 
med unntak av 
3 stk. med 
persisterende 
cytopeni 

Autolog 4-1BB (CD137) 0,76 – 
20,6x106/kg 

Kunne 
detekteres i blod 
ved 
flowcytometri 
opp til 11 mnd. 
og ved PCR opp 
til 2 år etter 
infusjon 

27 av 30 
(90%) CR, 
av disse var 
22 MRD-. 

Median 7 mnd. 3 stk.  6-måneders 
EFS 67%. 12-
måneders OS 
78%. 

14 

Chen et al. 
(2017) 

6 6 Ulike typer 
cytostatika ble 
gitt til alle 
pasientene 

Allogen 
 

CD28, CD137 og 
CD27 

0,38 - 
4,1x108/kg 

Ikke angitt 5 av 6 
(83,33%) 
MRD- CR  

Opptil 14 mnd. Ingen 
 

Ikke angitt 6 

Gardner et 
al. (2017) 

45 inkludert. 
43 fikk 
behandling. 

27  Fludarabin og 
syklofosfamid 
gitt til 14 av 
pasientene.  
Syklofosfamid 
alene gitt til 27 
av pasientene. 

Autolog 4-1BB 0,5-
10x106/kg 

Persistensen 
vurdert ved 
måling av B-
celleaplasi- 
varigheten ved 
flowcytometri. 
Median B-
celleaplasi-  
varighet 3 mnd.  

40 av 43 
behandlede 
pas. (93%) 
MRD- CR.  
 

Median 9,6 
mnd.  

11 stk. 12-måneders 
EFS 50,8%. 
12-måneders 
OS 69,5%. 

77 

Pan et al. 
(2017) 

51 Ikke angitt  Fludarabin og 
syklofosfamid 
gitt til alle 

Autolog  4-1BB 0,05-
14x105/kg 

Kunne ikke 
detekteres i blod 
vha. 

R/R-
gruppen: 40 
pas. ble 

Median 206 
dager. 

27 stk. Ikke angitt 13 



 
 
Vedlegg 1. Dataekstraksjonsskjema  
 
	

pasientene, 
med unntak av 
1 pas. med 
persisterende 
cytopeni 

flowcytometri 
etter 30 dager 
hos 42 pas. Hos 
3 pas. kunne 
cellene 
detekteres etter 
60 dager.  

evaluert. 36 
av 40 (90%) 
CR, 34 av 
40 (85%) 
MRD-. 
FCM-
MRD+ 
gruppen: 9 
av 9 (100%) 
MRD- CR. 

Brudno et 
al. (2016)  

5 (20)  5  (20) Ingen  Allogen CD28 4,2-
7,0x106/kg 

Kunne generelt 
ikke detekteres i 
blod med qPCR 
etter 4 uker. 

4 av 5 
(80%) 
MRD- CR.  

Opptil 16+ 
mnd.  

Ingen   Ikke angitt 79 

Brentjens 
et al. 
(2013)  

5  0 Syklofosfamid 
gitt til alle 
pasientene 

Autolog  CD28 1,5-
3,0x106/kg 

Kunne 
detekteres  i 
blod og 
beinmarg 
med FACS eller 
PCR opptil 3-8 
uker. 

5 av 5 
(100%) 
MRD- CR 

Begrenset 
oppfølgingstid 
da alle 
kvalifiserte 
pasienter fikk 
allo-HSCT 1-4 
mnd. etter 
infusjon  

4 stk. Ikke angitt 76 

Davila et 
al. (2014) 
 

16  4 Syklofosfamid 
gitt til alle 
pasientene 

Autolog CD28 15 pas. 
mottok 3x106 
CAR T-
celler/kg. En 
pasient 
mottok kun 
16% av 
forskrevet 
dose.  

Kunne ikke 
detekteres i 
beinmarg  med 
dypsekvensering 
etter 2-3 mnd.   

14 av 16 
(88%) CR. 
12 av 16  
(75%) 
MRD-.  

De 7 pas. som 
videre ble 
behandlet med 
allo-HSCT, ble 
fulgt opp i 2-24 
mnd. For de 
resterende 
pasientene er 
oppfølgingstid 
ikke angitt.  

7 stk.   Ikke angitt 10 


