
       

          

      

 

 
 
 
 

 
   

    
 

 
 

           
 
 
 

    
 

 
   

 
         

           
           

       
       

            
      

 
         

    
 

          
         

      
 
 

  
       

           
            

          
            

           
          

            

Helsedirektoratet 
v/seniorrådgiver Rolf Dalseg 
PB 7000 St. Olavs Plass 
0130 Oslo 

Vår ref.: 2015/113 Dato: 26.11.2015 

Uttalelse om søknad om klinisk utprøving av CTL019
genterapi 

Sammendrag 
Seksjon for Cellebiologi ved Radiumhospitalet i Oslo, i samarbeid med 
legemiddelfirmaet Novartis Norge AS, ønsker å gjennomføre to kliniske utprøvinger av 
ny genterapi for lymfekreft, herunder akutt lymfatisk leukemi (ALL) hos barn, 
ungdommer og unge voksne (studie CTL019B2202) samt diffust storcellet B-
cellelymfom (DLBCL) hos voksne (studie CTL019C2201). Felles for pasientgruppene 
som inkluderes er at de responderer dårlig på annen tilgjengelig behandling, og derfor 
har kort forventet levetid (få måneder). 

Søknaden ble forelagt Bioteknologirådet den 8. September 2015, i tråd med 
Bioteknologilovens §6-3 annet ledd. 

Et enstemmig Bioteknologiråd er meget positiv til søknaden fra fagmiljøet 
på Radiumhospitalet, og anbefaler at den kliniske utprøving av dette 
genterapikonseptet startes på de norske pasientene i henhold til søknaden. 

Bakgrunn for vurderingen 
I korte trekk innebærer behandlingen at man henter ut T-celler (immunceller) fra 
pasienten som transporteres til Novartis eget laboratorie i New Jersey, USA. Ved hjelp 
av et modifisert HIV-virus setter man her inn et gen for en antigen-reseptor (chimeric 
antigen receptor (CAR)) i T-cellene som gjenkjenner overflatemolekylet CD19 på B-
celler (både kreftceller og normale celler). Etter tilbakeføring til pasienten vil dermed 
de genmodifiserte T-cellene angripe og drepe kreftcellene (figur 1). Dette representerer 
en generell mekanisme hvor T-cellene kan programmeres til å gjenkjenne og angripe 
celler med ulike overflatemolekyler. Det er derfor grunn til å forvente at CTL019 i 
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fremtiden vil kunne benyttes også mot andre typer kreft (særlig lymfekreft) enn de som 
undersøkes i de aktuelle studiene. 

Figur 1: Illustrasjon av prosessen ved CAR-terapi 

Hovedformålet med studien er å kartlegge eventuelle bivirkninger, i 
tillegg til å studere hvordan og hvor godt legemiddelet fungerer. 

Klinisk utprøving skjer ved Seksjon for Cellebiologi, Radiumhospitalet, Oslo 
Universitetssykehus (godkjent for arbeid med GMOer), under ledelse av Dr. Steinar 
Aamdal. 

Dette er internasjonale utprøvinger med ca. 100 DLBCL-pasienter og 78 ALL-pasienter 
fra ulike land, hvorav ca. 3-5 deltakere i hver gruppe kommer fra Norge. 

Tidligere kl iniske studier 
CTL019 har blitt undersøkt for flere typer lymfekreft, og hittil har mer enn 100 
pasienter blitt behandlet i kliniske utprøvninger i USA. 

CTL019 har hatt spesielt god suksess i pasienter med akutt lymfatisk leukemi (ALL), 
hvor over 90% har respondert enten helt eller delvis, hos de som ikke responderte på 
annen behandling1. For diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) er tallene noe lavere, 
hvor respons-raten er på litt under halvparten av pasientene2. Det er fortsatt for tidlig å 
si noe sikkert om utviklingen over tid, men de preliminære tallene viser at 75% av ALL-
pasienter var sykdomsfrie 6 måneder etter behandling. Mange har også i etterkant av 
behandling fått stamcelle-/ benmargstransplantasjon (for å øke populasjonen av friske 
hvite blodceller) og er fortsatt friske. 

1  http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2014/12/ctl019/  
2  https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-highlights-ctl019-data-showing-its-potential-
treatment-specific-types  
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I følge Novartis innvilget U.S. Food and Drug Administration (FDA) i juli 2014 CTL019 
status som en ”breakthrough therapy” for ALL – en behandling med betydelige fordeler 
sammenlignet med tilgjengelige behandlingsalternativer – for å fremskynde utvikling3. 

Sikkerhet 
Bruk av virus som vektor for å levere genetisk materiale til celler er ikke uten risiko. 
Fordelen med den typen genterapi som skisseres i den aktuelle søknaden er at 
genoverføring til cellene foregår utenfor kroppen, slik at faren for overføring til 
uspesifikke vev elimineres. Man minimerer også uønskede immunreaksjoner mot den 
virale vektoren siden den ikke gis direkte til pasienten. 

Videre er også faren for ukontrollert spredning av viruset minimal. Først og fremst er 
genene for de individuelle viruskomponentene delt opp i mange biter, så det er svært 
usannsynlig at disse på tilfeldig vis skal settes sammen til en funksjonell enhet. 
Arbeidet foregår også i strengt regulerte laboratorier med avanserte 
sikkerhetsmekanismer på plass. 

I følge tilgjengelig dokumentasjon anser både Legemiddelverket og Miljødirektoratet at 
studien er forsvarlig og i henhold til gjeldende forskrifter, og at tester rundt sikkerheten 
av virusvektoren er tilfredsstillende. De oppfordrer dog til sikring av ytterligere 
dokumentasjon og tiltak vedrørende ulike sikkerhetsaspekter underveis i studien (for 
eksempel at antallet ondartede B-celler minimeres etter cellehøsting fra pasienten og at 
virus ikke er tilstede i de modifiserte T-cellene ved tilbakeføring). Bioteknologirådet 
slutter seg til denne vurderingen. 

Risiko for uti lsiktede genetiske effekter 
Bruken av virale vektorer medfører et særskilt problem; man kan ikke kontrollere hvor 
i cellens genom DNAet settes inn. Dermed risikerer man å påvirke cellens egne gener. 
For eksempel har det med enkelte virus blitt rapportert om tilfeller av kreft fordi det 
overførte DNAet økte produksjonen av kreft-assosierte gener. Derimot har slike 
hendelser ikke blitt rapportert for viruset som skal benyttes i de aktuelle studiene, som 
generelt har en god sikkerhetsprofil. Et tankekors er likevel at DNA-integrering 
fortrinnsvis skjer i aktive gener, og i genomregioner med høy gentetthet. Det vil derfor 
alltid være en risiko for at et av cellens egne gener kan bli ødelagt og dermed deaktivert. 
Konsekvensen av dette vil avhenge av genproduktets biologiske funksjon. 

Mulige bivirkninger 
Behandlingsprosessen er omfattende, og innebærer flere potensielle ulemper for 
pasienten. Flere av inngrepene kan være fysisk ubehagelige (som benmargsprøver og 
andre invasive prosedyrer), og behandling med modifiserte T-celler kan medføre en 
rekke bivirkninger. Vanligvis reduseres allmenntilstanden (feber, hodepine, kvalme og 

3  https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-personalized-cell-therapy-ctl019-receives-fda-
breakthrough-therapy  
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lignende), og man blir mer mottakelig for infeksjoner siden de genmodifiserte T-cellene 
ikke bare angriper kreftceller, men også friske B-celler som har til oppgave å bekjempe 
bakterier og virus. Mindre vanlige bivirkninger kan også oppstå, som allergiske 
reaksjoner, nyreskader og økt blodtrykk. I mange tilfeller er forbehandling med 
kjemoterapi nødvendig for å oppnå tilstrekkelig effekt, som kan medføre egne alvorlige 
bivirkninger. 

Kanskje den mest alvorlige potensielle bivirkningen av CTL019 er en tilstand kalt 
Cytokine Release Syndrome (CRS), hvor T-cellene frigir store mengder proteiner kalt 
cytokiner. Dette forårsaker en systemisk betennelsesreaksjon, og kan medføre alt fra 
milde til alvorlige reaksjoner som i verste fall kan være livstruende. Et betydelig antall 
av pasientene i tidligere studier av CTL019 fikk CRS, og flere måtte gjennom 
intensivmedisinsk behandling for dette. I tre voksne ALL-pasienter ble tilstanden så 
alvorlig at de døde, selv om det spekuleres i om dette delvis skyldes sammenfallende 
infeksjoner (upubliserte data4). Likevel viser studiene at graden av CRS korrelerte med 
sykdomsbyrde, noe som gjør det mulig å predikere hvilke pasienter som vil rammes 
hardest. Dermed kan man iverksette forebyggende behandlingstiltak, blant annet med 
medikamentet tocilizumab (IL-6-hemmer) som demper CRS, i de pasientene med høy 
risiko. 

Særlige hensyn 
Inklusjonsgruppene i studiene er pasienter som ikke responderer på tilgjengelig 
behandling for lymfekreft, og det er derfor et stort behov for nye behandlingsmetoder. 
Siden CTL019 har vist god effekt hos mange av disse pasientene i tidligere studier 
representerer det et lovende alternativ med behov for ytterligere klinisk utprøving, ikke 
minst fordi det ennå er for tidlig å si noe om langtidsvirkninger. 

Siden pasientene i fravær av CTL019-terapi har kort forventet levetid er det 
nærliggende å tro at de vil oppleve eventuelle risikofaktorer, bivirkninger og utilsiktede 
effekter over tid som akseptable. Samtykkeskjema gir også en grundig og lettfattet 
beskrivelse av både behandlingsforløp og mulige komplikasjoner, slik at pasienten kan 
fatte en informert beslutning. Det er egne nivåtilpassede samtykkeskjemaer for barn og 
foresatte ved inklusjon av barn. 

Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en av de vanligste formene for barnekreft, hvor ca. 40 
barn i Norge får diagnosen hvert år5. Selv om mange blir friske av konvensjonell 
behandling (som cellegift) er det fortsatt enkelte som ikke responderer. Inklusjon i 
studien (CTL019B2202) kan på nåværende tidspunkt derfor være eneste reelle 
behandlingsmulighet for disse. Det er også i økende grad anerkjent at klinisk forskning 
på barn bør prioriteres, fordi man ikke automatisk kan overføre kunnskap fra forskning 
på voksne til barnegrupper. For eksempel er mange av kroppens biologiske systemer 
under utvikling, noe som gjør at behandlingsrespons bade kan være annerledes og i 
kontinuerlig endring. Barn vil også gagnes av at det forskes på sykdommer som 

4 http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2014/12/ctl019/ 
5 http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/barneleukemi-2865.html 
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rammer dem spesielt. Samtidig er det viktig å ta særskilt hensyn til barnets beste, og 
det bør sørges for at både barnet og dets foresatte tilbys tilstrekkelig informasjon og 
veiledning. Det faktum at pasientene i denne studien primært er barn og unge voksne 
har blitt vektlagt særskilt i saksbehandlingen. 

Det har tidligere blitt gjennomført kliniske studier på genterapi i Norge, men dette 
representerer en helt ny metode. Siden genterapi er et ungt felt i Norge er det viktig at 
det opparbeides kompetanse innen fagfeltet, samt tilrettelegges for implementering i 
klinikken. Denne studien kan således bidra til en positiv utvikling. 

Bioteknologirådet mener at de potensielle helse- og samfunnsmessige gevinstene ved 
utprøving og utvikling av CTL019-genterapi oppveier risikoen for bivirkninger og 
utilsiktede genetiske effekter. 

Med vennlig hilsen 

Kristin Halvorsen Sissel Rogne 

Leder Direktør 

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen 
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