Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft, ikke-småcellet-lungekræft og blærekræft med spredning med
personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi.
Formål: 1) afklare tolerabilitet og sikkerhed ved at vaccinere med personspecifik neo-antigen vaccine, 2)
evaluere det adaptive immunrespons respons før, under og efter anvendelse af den personspecifikke neoantigen-vaccine, og 3) evaluere den kliniske effekt af behandlingen.
Baggrund: Personspecifikke vacciner produceres ved først at udtage kræftceller og normale celler fra
deltager (henholdsvis biopsi og blodprøve). Efterfølgende udføres hel-exom-sekventering, hvorved de
kodende gener i kræftcellerne indsamles og sammenlignes med de kodende gener fra normale celler. Der
udvælges 5-15 muterede proteiner fra kræftcellerne, der mest sandsynligt vil generere et immunrespons
efter en vaccination. Fragmenter fra disse muterede proteiner (neopeptider) syntetiseres og udgør basis for
vaccinationen sammen med adjuvansen: CAF09b. Udvælgelsen af neopeptiderne udføres af firmaet
Evaxion. Efter injektion stimuleres et immunrespons (CD4+ og CD8+ T-celler), hvilket forhåbentligt er stærkt
nok til at fjerne kræftsygdommen. Deltager modtager vaccinen samtidig med standard immunterapi (antiPD-1 eller anti-PD-L1 behandling).

Egnede patienter inkluderes og behandles på onkologisk afdeling (EFEK), Herlev Hospital.
Population: Patienter med metastatisk eller ikke-resektabel malignt melanom, NSCLC og blærekræft, som
passer i kohorte A eller B:
o Kohorte A: kandidat til at begynde behandling med enten anti-PD-1 eller anti-PD-L1
o Kohorte B: modtaget anti-PD-1 eller anti-PD-L1 kontinuerligt i mindst 4 måneder uden progression eller
utvetydigt objektiv respons, og som stadig er kandidat til at fortsætte den påbegyndte behandling.
Anti-PD-1 eller Anti-PD-L1 omfatter: pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, atezolizumab eller avelumab.

Inklusionskriterier
• Alder over 18 år.
• Histologisk verificeret inoperabel eller metastastisk sygdom: (malignt
melanom, NSCLC eller blærekræft).
• Patienten skal falde ind under følgende:
o Kohorte A: kandidat til at begynde behandling med enten anti-PD-1 eller antiPD-L1
o Kohorte B: modtaget anti-PD-1 eller anti-PD-L1 kontinuerligt i mindst 4
måneder uden progression eller utvetydigt objektiv respons, og som stadig er
kandidat til at fortsætte den påbegyndte behandling.
• Mindst 1 målbar parameter i henhold til RECIST 1.1 kriterier.
• Performance status 0-1.
• Acceptabel organfunktion.
• Forventning om overlevelse >12 uger efter informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
• Patienter med CNS metastase, mistanke om CNS metastase eller med
udelukkende kun CNS metastase. Undtagelse af dette: hvis metastasen er under
kontrol og ikke har progredieret mindst 4 uger efter stråle- eller kirurgisk
behandling ved deltagelses-samtykke. Patienten må ikke have fået steroid
behandling i 2 uger før samtykke, og der må ikke være neurologiske symptomer
på CNS metastase.
• Alvorlige autoimmune sygdomme.
• Patienten må ikke have haft andre kræftsygdomme indenfor sidste 3 år,
undtagen lokale kurerbare kræftsygdomme (hudkræft, CIS i prostata,
livmoderhals eller bryst).
• svær allergi eller anafylaksi tidligere i livet.
• Dårligt hjerte, svær lungesygdom eller andre betydende sygdomme.
• Daglig iltbehandling.
• Historik med pneumonitis, organtransplantation, HIV, Hepatitis B eller C.
• Modtaget systemisk eller topikal steroidbehandling i immunosuppresive doser
indenfor 2 uger før behandlingsstart.
• Modtaget palliativ- eller gamma-kniv strålebehandling indenfor 2 uger før
behandlingsstart.
• Indenfor 4 uger før behandlingsstart er patienten behandlet med: anden
antikræft behandling, anden vaccine eller adjuvans, allergen hyposensitization
terapi, væktsfaktorer, større kirurgisk indgreb som patienten ikke er
tilfredsstillende ophelet fra.
• Patienten har bivirkninger fra tidligere kræftbehandling med enten
kemobehandling, immunterapi, stråleterapi eller biologisk kræftbehandling.
• Historik med livstruende eller svære bivirkninger til tidligere immunterapi.
• Kendte eller mistanke om bivirkninger til vaccine adjuvans.
• Svær astma, svær KOL, dysreguleret hjertesygdom eller diabetes.

Forsøgsansvarlig læge: Sofie Kirial Mørk , MD, PhD-studerende
Tlf: 38682980
email: sofie.kirial.moerk@regionh.dk
Egnede patienter henvises til EFEK (HGH RA52A1) ved at kontakte forsøgsansvarlige læge, som booker tid til informationssamtale.
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