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Rapport
Allmänt om substansen
Axicabtagene ciloleucel (KTE-C19) från Kite Pharma använder sig av en chimär
antigenreceptor (CAR) som känner igen CD19, ett protein som finns på cellytan hos
tumörcellsomvandlade B-celler och lymfomceller [1, 2]. Patientens egna T-celler, som
utvinns vid leukaferes, modifieras genetiskt bland annat med hjälp av en retroviral vektor för
att uttrycka CAR. CAR T-celler får sedan expandera (öka i antal) in vitro. Efter att patienterna
genomgått förbehandling med kemoterapi (i ZUMA-1 studien cyklofosfamid och fludarabin
[2]) återförs CAR T-cellerna intravenöst. CAR T-cellerna aktiveras när de känner igen CD19antigenet på tumörcellerna, expanderar i antal och börjar producera cytokiner av olika slag
[1]. CAR T-cellerna dödar sedan tumörcellerna bland annat med cytotoxiska molekyler [1].
Effekt av behandlingen tycks kunna kvarstå efter det att anti CD19 CAR T-cellerna inte
längre kan detekteras [3].
I den mest omfattande studien (ZUMA-1) administrerades 1–2 x 106 CAR T-celler/kg som
intravenös infusion med en måldos på 2 x 106 CAR T-celler/kg [2].
Förväntat godkännande
FDA godkännande förväntas komma under sen höst 2017 [4]. Ansökan för
marknadsföringstillstånd inom EU lämnades in under sommaren 2017 efter att företaget hade
beviljats accelererad godkännandeprocess. I maj 2016 inkluderades axicabtagene ciloleucel på
indikationen refraktärt DLBCL i det regulatoriska initiativet PRIME (Priority Medicines), ett
initiativ för att skynda på utveckling och godkännande av läkemedel för tillstånd där det finns
omötta behov [4].
Kliniskt behov och patientpopulation
De indikationer man förväntas söka godkännande för är refraktärt DLBCL, transformerat
follikulärt lymfom (TFL) och primärt mediastinalt B-cells lymfom (PMBCL) där APSCT inte
är aktuellt.
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Incidensen för DLBCL ökade under decennierna före millennieskiftet men har nu stabiliserats
[5] på cirka 500 fall per år i Sverige [6]. Sjukdomen är något vanligare hos män och
medianåldern vid insjuknandet är 70 år. Knappt hälften av patienterna har begränsad
spridning av lymfomet (stadium I-II) [6]. Cirka tio patienter insjuknar varje år i PMBCL i
Sverige [7]. Follikulära lymfom kan transformeras till diffust storcelligt B-cellslymfom och
behandlas som det senare. Mycket få patienter med DLBCL och PMBCL är primärt refraktära
men uppskattningsvis 20–25 procent recidiverar efter första linjens behandling. Av dessa
botas cirka 50 procent med andra linjens kemoterapi + APSCT [7]. För patienter som inte kan
genomgå APSCT kan många gånger ändå remission uppnås med kemoterapi men sällan, hos
färre än en tiondel, leder detta till bot [8]. I SCHOLAR-1 studien, en metaanalys omfattande
635 patienter med refraktära, aggressiva Non-Hodgkin lymfom (dit DLBCL och PMBCL
räknas), fann man komplett remission hos sju procent, positivt behandlingssvar (pooled
objective respons) hos 26 procent och en medianöverlevnad på 6,3 månader [9]. Detta innebär
att 50–60 patienter i Sverige årligen kan beräknas falla i gruppen refraktär DLBCL eller
PMBCL där APSCT inte är aktuell.
Förskrivarkategori
Hematologer/onkologer. På grund av kraven på förbehandling och risken för biverkningar
efter tillförsel av CAR T-cellerna måste behandlingen ske inom slutenvård på klinik med god
kännedom om behandlingen samt infrastruktur för att genomföra den.
Rekommenderad behandling idag
Förstalinjebehandling
av DLBCL är R-CHOP-kurer
som
består
av en
kombinationsbehandling med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och vinkristin [6]. Vid
dåligt behandlingssvar eller återfall i DLBCL rekommenderas högdos cytostatika följt av
APSCT till yngre patienter (vanligen inte äldre än 70 år). En del yngre personer som fått
återfall efter högdos cytostatika kan behandlas med allogen stamcellstransplantation. Vid
återfall efter högdos cytostatika används palliativ eller remissionssyftande behandling med
cytostatika, bland annat upprepning av R-CHOP-kurer, den vanliga förstalinjensbehandlingen. I palliativt syfte används ofta något av vinorelbin, gemcitabin, oxaliplatin,
bendamustin, eller daglig peroral behandling med cyklofosfamid eller vepesid i förhoppning
att kunna bromsa sjukdomsutvecklingen [6]. Även om behandlingen kan bromsa sjukdomen
beräknas färre än tio procent av dessa patienter bli botade av denna behandling [8].
Klinisk effekt
Det föreligger preliminära data från två öppna fas I/II-multicenterstudier [1, 2, 9, 3, 11]. De
kliniska prövningar som finns är öppna och utan jämförelsearm. Eftersom det saknas data från
en randomiserad studie är man tvungen att relatera behandlingseffekten mot historiska
kontroller.
Den mest omfattande studien är ZUMA-1, som inkluderade 111 patienter med DLBCL,
PMBCL och TFL [1, 11]. Studien pågår och endast interimsanalyser finns tillgängliga [1, 2, 9,
3,11]. I en tidig publikation ifrån denna studie presenteras utfallet för nio patienter med
refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom [2]. Medianuppföljningstiden var nio månader och
långtidsuppföljning pågår. En månad efter infusion noterades ett positivt behandlingssvar
(objective response rate, ORR) hos fem av de sju patienter som fick behandling (71 %) och
komplett remission (CR) hos fyra av sju patienter (57 %). Tolv månader efter infusionen var
fortfarande tre patienter utan återfall [2].
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Preliminära data för samtliga 111 inkluderade patienter i ZUMA-1 presenterades under en
internationell konferens om maligna lymfom i juni 2017 (14th International Conference on
Malignant Lymphoma, ICML) [11]. Totalt hade 101 patienter erhållit behandling med
axicabtagene ciloleucel. Man delade patienterna i två kohorter: 1) DLBCL och 2) PMBCL
och TFL [11]. Primärt utfallsmått var ”best overall response rate”. Efter en mediantid på sex
månader noterades CR hos 54 procent och positivt behandlingssvar hos 82 procent i hela
patientgruppen. Patienter med TFL och PMBCL svarade något bättre på behandlingen än
patienter med DLBCL (Tabell 1). Vid denna interimsanalys av ZUMA-1 redovisar man att
95 procent av patienterna hade en medianöverlevnad överstigande 10,5 månader och fortsatt
uppföljning pågår [11]. I den retrospektiva meta-analysen SCHOLAR-1 studien som hade en
liknande patientpopulation var medianöverlevnaden 6,3 månader (95 % KI: 5,9–7,0 månader)
[9].
I en tidig studie där anti-CD19 CAR T-cellsbehandling går under benämning FM63-28Z
(enligt uppgift från Kite Pharma rör det sig om samma behandling) inkluderades 15 patienter,
varav fem med DLBCL, fyra med PMBCL, två med indolenta lymfom och fyra med kronisk
lymfatisk leukemi (KLL) [10]. Doserna varierade mellan 1–5 x 106 celler/kg. Resultaten
redovisas i tabell 1. Det föreligger data ifrån långtidsuppföljning av sju patienter med DLBCL
och PMBCL [3]. Uppföljningstiden varierar och är som längst 56 månader. Fyra av de sju
patienterna hade en långvarig CR som kvarstod i 38–56 månader (två med DLBCL och två
med PMBCL) [3]. (Tabell 1)
Kliniska observanda
Eftersom det saknas direkta jämförande studier är det svårt att avgöra vilka rapporterade
biverkningar som är relaterade till axicabtagene ciloleucel, andra läkemedel eller till
grundsjukdomen. Dessutom är det totala patientantalet lågt och uppföljningstiden är
begränsad och risken för mindre vanliga eller ovanliga biverkningar därmed ofullständigt
känd [12]. Typiska CAR-T biverkningar inkluderar cytokine release syndrome (CRS), feber,
hypotension, feber och neurotoxicitet (se nedan) var vanligare i axicabtagene
ciloleucelgruppen [2].
Frånsett de patienter som avled till följd av lymfom var det fyra patienter (av de 101
axicabtagene ciloleucel-behandlade) som dog i ZUMA-1 [1]. En patient avled efter att ha
drabbats av hemofagocyterande lymfohistocytos, en av hjärtstillestånd efter CRS och en
patient avled till följd av lungemboli [1]. Dessutom avled en patient som ingick i fas 1-delen
av studien av CRS och neurotoxicitet, klassificerad som grad fyra dosbegränsande toxicitet
[2]. Denna patient fick även pseudomonassepsis, trombocytopeni, hjärtsvikt och en
intrakraniell blödning [2].
Biverkningar av grad tre eller högre rapporterades hos 95 procent av de 101 behandlade i
ZUMA-1 [11]. De vanligaste var neurologisk händelse (28 %), CRS (13 %), pyrexi (11 %),
hypotension (9 %) och hypoxi (9 %). De vanligaste beskrivna neurologiska grad tre eller
högre biverkningarna var encefalopati (28 %), konfusion (9 %), afasi (7 %) och somnolens
(7 %) [11]. De flesta svåra biverkningarna var reversibla. [1, 2].
I den tidiga studien på 15 patienter rapporterades ett dödsfall 16 dagar efter infusion av antiCD19 CAR T celler hos en patient med PMBCL (med tidigare konstaterad nedsatt
ejektionsfraktion i vänster kammare) [10]. En patient som uteblev från återbesöken kunde inte
heller följas upp över längre tid [3]. Biverkningar av grad 3 eller mer finns redovisade i
tabell 1. Biverkningarna debuterade generellt inom två veckor från behandling. I denna studie
var alla neurotoxiska biverkningarna som patienterna drabbades av reversibla [10].
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I fas I-delen av ZUMA-1 monitorerades alla biverkningar upp till tre månader efter infusion
och följande 21 månader monitorerades enbart de av neurologisk, hematologisk och infektiös
natur samt autoimmuna sjukdomar och sekundära maligniteter [2]. Med tanke på att
behandlingen syftar till en exponentiell expansion av de genetiskt modifierade T-cellerna, att
dessa kvarstår under en avsevärd, men varierande, tid efter infusion [3] och att effekten man
åstundar är intracellulär kan man fundera på om denna uppföljningstid är tillräcklig.
Fatala cerebrala ödem har varit ett problem med andra experimentella CAR T-behandlingar
[13, 14]. Cerebralt ödem sekundärt till CRS med dödlig utgång har rapporterats hos en patient
som behandlades med axicabtagene ciloleucel, men vi saknar detaljerade uppgifter och det är
oklart i vilken studie patienten deltog [13].
Andra avslutade och pågående studier med aktuell substans
Det pågår flera fas II-studier med axicabtagene ciloleucel: ZUMA-2 omfattande 70 patienter
med refraktär mantelcellslymfom [15], ZUMA-3 [16, 17] omfattande 75 vuxna patienter med
refraktär akut lymfoblastisk leukemi (ALL); och ZUMA-4 [18, 19] som utvärderar effekten
på 75 barn med refraktär ALL. ZUMA-5 [20] inkluderar patienter med refraktära indolenta
non-Hodgkinlymfom, i ZUMA-6 kombineras axicabtagene ciloleucel med den monoklonala
antikroppen atezolizumab hos patienter med DCLBC [21, 22].
Andra substanser i pipeline för samma indikation
Tisagenlecleucel som nyligen godkändes i USA för behandling av barn och unga vuxna upp
till 25 år med återkommande eller refraktärt B-cells akut lymfatisk leukemi [23] studeras i en
fas II-studie på indikationen DLBCL [24].
I studiedatabasen Clinicaltrials.gov finns flera fas II/III studier registrerade på indikationen
återkommande eller behandlingsrefraktär DLBCL som inte är aktuell för
stamcellstransplantation:
 avelumab i kombination med epigenetisk modulator, CD20 antagonist och/eller
konventionell kemoterapi [25]
 bendamustin kombinerat med MOR208, en CD19 antikropp [26], eller rituximab [27]
 lenalidomid jämfört med valfri behandling [28]
 kemoterapi med och utan rituximab för patienter i denna grupp med CD20uttryckande aggressivt B-cells-non-Hodgkins lymfom [29]
 för patienter som inte är lämpliga för högdos cytostatika studeras inotuzumab
ozogamicin kombinerat med rituximab jämfört med valfri behandling [30].
Kostnad
En liknande behandling med CAR T-cellsterapi, tisagenlecleucel (Kymriah® från Novartis),
är godkänd för behandling av ALL i USA. Priset där har satts till 470 000 USD för en
injektion [31].
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för vården
Infrastruktur för CAR T-cellsbehandlingen kommer krävas. I en översiktsartikel om detta
konstateras av det krävs ett multidisciplinärt välutbildat team som handhar produktionen av
anti-CD19 CAR T-celler [32]. Det krävs träning för personalen som utför behandlingarna och
monitoreringen efteråt. Vidare krävs utbildning av akutmottagnings- och intensivvårdspersonal som kan komma behöva identifiera och behandla de biverkningar som kan
uppkomma efter behandling med axicabtagene ciloleucel [32]. CD19 finns ej uttryckt hos alla
patienter med DLBCL/PMBCL/TFL varför detta måste testas [10]. Sjukdomsprogress och
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tidigare behandlingsterapier kan också begränsa möjligheten att få eller producera anti-CD19
CAR T-celler.
Patienten har i studierna slutenvårdats åtminstone under en vecka efter infusion av
axicabtagene ciloleucel [11] och det krävs besök innan axicabtagene ciloleucelbehandlingen
för kemoterapi, undersökning med MR-hjärna och aferesbehandling [11]. Monitorering som
rekommenderas under vårdtiden inkluderar kontinuerligt EKG, syrgasmättnad och blodtryck,
dessutom neurologiskt status minst tre gånger dagligen och monitorering av laboratoriestatus
dagligen [33].
Om behandlingen är effektiv innebär den en möjlighet att uppnå botande behandling för en
patientgrupp som idag är har begränsade behandlingsalternativ.
Uppföljningsmöjligheter
Om läkemedlet godkänns blir det viktigt med strukturerad uppföljning framförallt avseende
effekt och säkerhet i synnerhet, eftersom randomiserade studier saknas. Det förväntade priset
blir högt vilket gör att det också blir viktigt med uppföljning för att säkerställa att man
undviker indikationsglidning.
Det finns ett nationellt kvalitetsregister för lymfom som har god täckningsgrad, cirka
92 procent 2014 [34], vilket gör att uppföljningsmöjligheterna bedöms som goda. Detta
förutsätter dock att specifika CAR-T biverkningar fångas upp vilket kan kräva modifiering av
formulären.
Andra marknader
Axicabtagene ciloleucel har “Breakthrough Therapy Designation” status för DLBC, TFL och
PMBCL av FDA i USA.
Troliga framtida försäljningsargument
I ett uttalande framhåller David Chang, MD, PhD och forskningschef på Kite Pharma, att
patienter med refraktär aggressiv NHL har en mycket dålig prognos och det finns ett akut
behov av bättre behandling och att företaget tror att man med axicabtagene ciloleucel kan
möta detta behov och skapa en ny väg för framtidens cellbehandling [35].
Författare
Sebastian Ek
ST-läkare
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Docent Överläkare

Mia von Euler
Docent, spec. Neurologi/Klin. Farm
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Tabell 1
NCI KTE-C19 [9, 3]

ZUMA-1 [1, 2, 36]

Antal patienter

15 varav 13 uppföljda

111 inkluderade, 101 behandlade

Studietyp
Inklusionskriterier i urval

Öppen, icke randomiserad, fas I/II
- 18-68 (70) år
- B-cellsmalignitet som uttrycker CD-19
- Non-responder eller återfallit efter minst två
standard kemoterapibehandlingar
- Informerat samtycke
- Beräknad överlevnad >3 mån.
- Använda preventivmedel under studien och 4
månader efter
- Negativ för HIV, hepatit B och C
- Blod, lever och el-status inom specificerade ramar
- Normal kardiell EF
- Ingen annan systemisk cancerterapi inom 3
veckor
- Genomgått allogen stamcellstransplantation
- CNS sjukdom t.ex. metastaser
- Graviditet eller amning
- Aktiv systeminfektion
- Primär immundefekt eller opportunistisk infektion
- behandling med systemiska steroider

Öppen, icke randomiserad, fas I/II
- Över 18 år
- Aggressiv NHL: DLBCL, PMBCL, TFL
- Kemoterapirefraktär sjukdom: ingen respons på senaste
kemoterapi eller återfall inom 12 månader efter autolog
benmärgstransplantation
- Tidigare anti-CD20 monoklonal antikropp och
antracyklinbehandling
- Eastern Cooperative Oncology Group performance score (ECOG
PS) 0-1
- Informerat samtycke
- Blod, lever och elektrolyt-status inom specificerade ramar

Exklusionskriterier

Primär utfallsvariabel

- Fastställa säkerhet och genomförandemöjlighet
av behandling med anti-CD-19-CAR hos patienter
med B-cellsmalignitet

- Malignitet senaste 3 åren
- Genomgått allogen stamscellstransplantation
- Tidigare CAR eller genetisk modifierad T-cellsterapi
- Aktiv systeminfektion
- Positiv för HIV, hepatit B och C
- Maligna celler i likvor eller hjärnmetastas
- CNS sjukdom
Fas 1-delen: Fastställa säkerhet och maximal tolerabel dos
Fas 2-delen: Effekt i form av bästa svar på behandlingen (overall
response rate, ORR) > 6 mån. uppföljning

Sekundär
Utfallsvariabel i urval

- Överlevnad av anti-CD-19-CAR- T celler
- Andel med regression av B-cellsmalignitet

Uppföljningstid

Planerad till 3 år

- Duration av behandlingssvar
- Säkerhet
- Nivå av CAR T-celler och cytokiner
12 månader

Jämförelsearmar

Ingen, experimentell singelarm

Ingen, experimentell singelarm

Dos

1–5 x 106 celler/kg IV

1–2 x 106 celler/kg IV

Resultat effekt

CAR T-celler kunde produceras för samtliga
patienter på första försöket

Fas 1-delen (n=7):
Dosbegränsande toxicitet: 14 %
CR 57 %. Andel i CR efter 1 år: 43 %
Fas 2-delen (n=101)
Bästa svar: ORR: 82 %, CR: 54 %
Pågående svar: ORR: 44 %, CR: 29 %
Subgruppsanalyser:
Bästa svar:
DLBCL: ORR 82 %, CR 49 %
PMBCL/TFL: ORR 83 %, CR 71 %
Pågående svar:
DLBCL: ORR 36 %, CR 31 %
PMBCL/TFL: ORR 67 %, CR 63 %
(n=101)
Anemi:
43 %
Neutropeni:
39 %
Febril neutropeni: 31 %
Leukopeni:
29 %
Trombocytopeni: 24 %
Encefalopati:
21 %
Lymfocytopeni:
20 %

Svar på behandlingen vid interimsanalys
(varierande, som längst 56 månader)
DLBC (n=4): 3 CR, 1 PR
PMBCL (n=3): 2 CR, 1 stabil
iNHL (n=1): 1 CR
KLL (n=4): 3 CR, 1 PR

Resultat säkerhet
Grad >3 biverkningar
under behandlingen

Feber(n=11):
73 %
Bakteriemi (n=6):
40 %
Hypotension (n=4):
27 %
Konfusion (n=3):
20 %
Njurpåverkan (n=3):
20 %
Afasi (n=3):
20 %
Huvudvärk (n=3):
20 %
Urinvägsinfektion (n=3): 20 %
Död (n=1):
7%
ORR: overall response rate, behandlingssvar
CR: komplett remission
PR: partiell remission
DLBCL: diffust storcelligt B-cells lymfom
PMBCL: primärt mediastinalt B-cells lymfom
TFL: transformerat follikulärt lymfom
iNHL: indolent Non-Hodgkins lymfom
KLL: kronisk lymfatisk leukemi
CAR: chimär antigenreceptor
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