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Sammanfattning 
Att förstå olika tumörers biologi är en viktig förutsättning för att kunna utveckla nya 
cancerbehandlingsmetoder. Ett nytt verktyg inom cancerterapin, både för att förstå tumörers 
uppkomst samt hitta nya läkemedelsmål och behandlingar, är det mycket potenta 
genredigeringsverktyget Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats med 
CRISPR-Associerade proteiner, CRISPR-Cas9. Det är ett adaptivt immunförsvar funnet hos 
prokaryoter. CRISPR är ett programmerbart RNA-guidat system som har DNA som mål. 
Tekniken går att tillämpa inom cancerimmunologin genom att t ex manipulera T-celler på olika 
sätt. Syftet med den här litteraturstudien var att: 1) undersöka vilka idag pågående kliniska 
prövningar, med cancerimmunologisk inriktning, som använder sig av CRISPR-Cas9 samt 2) 
vilka resultat som framkommit; 3) hur CRISPR-Cas9 ska kunna levereras till celler in vivo; 4) 
vilka problem har stötts på samt 5) hur framtiden kan se ut med CRISPR inom 
cancerforskningen. Information inhämtades under tidsperioden januari till maj 2019 på främst 
PubMed, clinicaltrials.gov och Google. Idag pågår 8 kliniska prövningar men studierna har ännu 
inte publicerat några resultat. Att finna en lämplig leveransmetod för leverans av CRISPR till 
målcellen är en av de stora utmaningarna med CRISPR där virala metoder är den leveransmetod 
som hittills har använts mest. Många studier undersöker möjligheterna med lipida nanobärare 
men ingen leveransmetod överträffar någon annan i dagsläget. Problem som framkommit med 
CRISPR-Cas9-tekniken är att metoden kan orsaka cancer vid redigering i celler som saknar p53 
(ett viktigt tumör-supressor-protein); det kan orsaka patogena konsekvenser pga långa deletioner 
då Cas9 klyvt DNA; samt Cas9 kan klyva på andra ställen i genomet än det önskade. I 
framtiden kan CRISPR, med olika Cas-proteiner, komma att användas för att bland annat 
tillverka universella T-celler med chimär antigenreceptor (CAR-T-celler), förstå tumörers 
uppkomst och utveckling, finna nya läkemedelsmål, radera DNA-sekvenser från virus som 
inkorporerat sitt genom i vårt, och kanske även för redigering i könscellslinjen för att minska 
risker för bland annat cancerutveckling. 

Abstract 
Understanding the biologi of tumors is an important prerequisite to develop new methods for 
cancer treatment. The gene editing tool Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats (CRISPR) with CRISPR-associated proteins (Cas9), CRISPR-Cas9 is a new tool in 
cancer therapy, both for understanding the origins of the tumors and for finding treatments and 
drug targets. It is an adaptive immune system in prokaryotes. CRISPR is a programmable RNA-
guided system which targets DNA. The technology is applicable in cancer immunology by e.g. 
manipulating T-cells. The purpose of this literature study was to: 1) investigate which cancer 
immunotherapy clinical trials, using CRISPR-Cas9, that are ongoing today and 2) which results 
have emerged so far; 3) how CRISPR-Cas9 can be delivered to cells in vivo; 4) which problems 
have arisen, and 5) what the future might hold for CRISPR within cancer research. The 
information was gathered from January to May 2019 from primarily PubMed, clinicaltrials.gov, 
and Google. Today, 8 clinical trials are ongoing but the studies have not yet published any 
results. One of the main challenges of CRISPR is finding a suitable methodology of delivery 
where viral methods is the one that has mainly been used. Many studies investigate possibility 
of lipid nanocarriers but as of today, no one single delivery system is superior to the others. The 
problems with CRISPR-Cas9 that have emerged is that it can cause cancer when editing cells 
that are missing p53 (an important tumor suppressing protein); it has pathogenic consequenses 
due to long deletions as Cas9 cuts DNA; and Cas9 can cut the DNA at off-targeted sites. In the 
future, CRISPR with different Cas-proteins, can be used to manufacture universal Chimeric 
antigen receptor T cells (CAR-T-cells), understanding the origin and development of tumors, 
finding new drug targets, deleting DNA-sequences from viruses that have incorporated their 
genome into ours, and maybe also for editing the germ line in order to reduce the risk of e.g. 
developing cancer.  
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Nyckelord 
Allogen = från annan individ av samma art. 

Autolog = organ eller vävnad från patienten själv. 

B2M = Beta-2-Mikroglobulin är den lätta peptidkedjan av MHC-klass I molekylen 
(HLA-antigenet). 

CAR-T-cell = Chimär AntigenReceptor insatt i en T-cell. Riktad mot CD19 är det en 
godkänd immunologisk behandling för lymfom och lymfatisk leukemi.  

Cas9 = CRISPR associated protein 9. Ett endonukleas i CRISPR-system klass II. 

CRISPR-Cas = Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) 
med CRISPR-associerade proteiner (Cas). Ett adaptivt immunförsvar funnet hos 
prokaryoter. 

CRISPR-matris = DNA-sekvens som består av korta repetitiva palindroma element på 
ca 30 baspar som kallas ”repeats”. Mellan dessa repeats finns spacers, sekvenser från 
främmande DNA. 

EBV = Epstein-Barr virus. Det vanligaste viruset hos människor och förknippas med ett 
tiotal cancertyper. 

Endonukleas = ett enzym som klyver polydiesterbindningen i en DNA-sträng. 

graft-versus-host sjukdom = transplantat mot värdsjukdom. Då transplanterade organ 
angriper mottagarens egen vävnad och skadar den. Beror på att MHC-strukturerna 
mellan donator och värd skiljer sig åt. 

HDR = Homolog rekombination. Reparerar skador i DNA under närvaro av en DNA-
mall. 

HLA = Human Leukocyte Antigen. Människans MHC. 

MHC = Major Histocompatibility Complex. Styr och aktiverar det adaptiva 
immunförsvaret genom att presentera avvikande intracellulära peptider eller peptider 
från invaderande patogener för vårt immunförsvar. 

NHEJ = icke homolog sammanfogning. Reparerar skador i DNA genom att ansluta 
dubbelsträngsbrotten med varandra vilket ofta resulterar i små insertioner eller 
deletioner. 

PAM = Protospacer Adjacent Motif. En kort sekvens i anslutning till bindningsstället i 
det främmande DNAt som är direkt avgörande för Cas9 ingripande och förvärvande av 
protospacer. Består av 2-6 baspar.  

PD-1 = Programmed cell Death protein 1. Ytprotein som reglerar kroppens 
immunförsvar.  

PD-L1 = Ligand till PD-1. Uttrycks på dendritceller och olika tumörceller och kan 
dämpa effekten av CAR-T-celler och cytotoxiska T-celler. 
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p53 = ett protein som agerar som cellens ”första hjälpen” vid skador på DNA. 
Aktivering av p53 leder till cellcykelarrest eller apoptos, vilket gör genredigering 
mindre effektiv. 

Single guide RNA (sgRNA) = En version av det naturligt förekommande tvådelade 
RNA-komplexet konstruerad i en enkelsidig kontinuerlig sekvens. Det förenklade 
sgRNA används för att rikta Cas9-proteinet till att binda och klyva en specifik DNA-
sekvens för genredigering. 

TCR = T-cells-receptor. Det är en heterodimär receptor på T-celler som känner igen 
små peptider som presenteras av MHC I eller II och proteiner uttryckta på cellytan hos 
stressade celler, inklusive maligna förändringar.  
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1 Inledning 
1.1 Cancer 
Förra året drabbades 18,1 miljoner människor och 9,6 miljoner dog av cancer världen 
över. En av sex kvinnor och en av fem män kommer drabbas av någon form av cancer 
under sin livstid medan en av elva kvinnor och en av åtta män kommer avlida av 
cancer (1). Tumörutveckling drivs av flera genetiska förändringar och associeras med 
ett komplicerat immunsvar. Dessutom undkommer tumörceller immunförsvaret och vid 
tumören skapas en immunsuppressiv mikromiljö vilket också driver på tumörernas 
tillväxt (2). 

Samtidigt som cancer är en av de vanligaste orsakerna till sjukdomsmortalitet har 
behandlingen av många cancertyper förbättrats och lett till både förlängd överlevnad 
och tillfrisknande. En viktig del av cancerforskningen och cancerbehandlingen är 
förståelsen för tumörers olika biologi vilket har lett till utvecklingen av små molekyler 
eller antikroppar som riktats mot speciella mål i onkogena signalvägar (3).  

Ett relativt nytt verktyg inom cancerforskningen är CRISPR-Cas9. CRISPR står för 
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats och Cas9 är en förkortning 
av CRISPR associated protein 9. CRISPR upptäcktes 1987 i E. Coli och senare i fler 
bakterier men det skulle dröja till 2005 innan forskare drog slutsatsen att CRISPR är en 
del av bakteriers immunförsvar (3). CRISPR har kommit att bli en kraftfull och effektiv 
teknik för genmanipulering och används för att bättre förstå och bota genetiska 
sjukdomar, olika cancertyper och infektioner (4). Den första kliniska prövningen på 
människa utfördes 2016, där en patient med aggressiv lungcancer injicerades med 
CRISPR-modifierade celler. Denna studie beräknas avslutas våren 2019 (5). 

1.2 CRISPR 
CRISPR-Cas är ett adaptivt immunförsvar funnet hos prokaryoter (6). I drygt 40% av 
alla sekvenserade bakteriers genom och i majoriteten av arkéers genom återfinns 
CRISPR-Cas-system (7). Systemet är specifikt riktat mot inkräktare, det är adaptivt och 
ärftligt (8) och liknar vårt eget adaptiva immunförsvar på så sätt att det anpassar sig till 
och kommer ihåg angripares (t ex bakteriofagers eller plasmiders) specifika genetik för 
att kunna försvara sig vid upprepade angrepp (9). 

Efter bakterien blivit angripen, i själva immuniseringsprocessen, integreras korta 
fragment av angriparens DNA (”spacers”) i den delen av bakteriens kromosom som 
kallas CRISPR (7, 10). CRISPR-matrisen består också av korta repetitiva palindroma 
element på ca 30 baspar som kallas ”repeats” (6-8). 

Spacers fungerar som en genetisk registrering av det främmande DNAt och kan 
användas för att förhindra en upprepad infektion av samma angripare (10). Skulle 
bakterien åter infekteras, kan angriparens DNA kännas igen och Cas-proteinerna 
kommer då klyva dubbelsträngen och därmed eliminera attacken (11) (se Figur 1). 
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Figur 1. Då bakterien angripits av t ex ett virus klipps en bit av virusets DNA ut, så kallat spacer, och inkorporeras i 
bakteriens egna genom, i CRISPR-matrisen. Matrisen består av korta repetitiva palindroma upprepningar, repeats, 
mellan vilka spacers sätts in. Då bakterien åter infekteras av samma virus känns virusets DNA igen och kan med 
hjälp av Cas-proteiner klippa dubbelsträngen i det främmande DNAt och eliminera attacken. 

1.2.1 CRISPRs uppbyggnad 
CRISPR-matrisen innehåller korta repetitiva palindroma upprepningar, sk ”repeats”. 
Mellan dessa repeats återfinns unika DNA-sekvenser (”spacers”) som härrör från 
tidigare inkräktare. Sekvensen och längden av dessa upprepningar bevaras i CRISPR-
locuset men skiljer sig väsentligt mellan olika CRISPR-system, allt mellan 2-249 
baspar. I direkt anslutning till matrisen finns cas-gener (8). 

CRISPR-Cas består av en eller två typer av RNA: CRISPR RNA (crRNA) som 
förekommer i alla CRISPR-Cas system och tracrRNA (trans-activating CRISPR-RNA 
(11) som finns i typ II system (i t ex Streptococcus pyogenes). CRISPR-Cas består 
också av proteinkomponenter (Cas proteiner) som tillsammans med RNAt bildar 
ribonukleoproteinkomplex. Det är Cas-proteiner som klyver det främmande DNAt (4) 
medan RNAt aktiverar och guidar Cas-proteinet för att kunna detektera och binda till de 
specifika nukleotidsekvenserna i det främmande DNAt (3, 6, 11). CRISPR-RNA är 
guiden och tracrRNA assistenten som behövs för att framställa CRISPR-RNA samt 
hålla ihop CRISPR-RNA med Cas9 (12). 

Det finns två huvudklasser av CRISPR-Cas-system, som vidare delas in i sex typer och 
flera subtyper beroende på vilka Cas-protein som ingår. Klass 1 (typ I, III och IV) består 
av ett multiproteinkomplex medan klass 2 (typ II, V och VI) enbart består av ett protein 
(6, 13); endonukleaset Cas9 (10). 

Det är främst CRISPR typ II som kommit att användas vid genmodifiering (6, 11, 13) 
eftersom den endast är beroende av ett Cas-protein för att finna den främmande DNA-
sekvensen (3). Denna typ kan även kombinera crRNA och tracrRNA till ett enda singel-
RNA (sgRNA) vilket ytterligare förenklar systemet (12). 

Cas-gener

Repeat Repeat

Spacer

Spacer-sekvens

Guide RNA

Immunisering

Virus

Bakteriecellvägg

Immunitet

Bakteriegenom

CRISPR-matris
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1.2.2 Cas9 
Cas9 ingår i CRISPR-system klass II och är ett stort endonukleas som klipper av 
dubbesträngat DNA, 3 nukleotider från PAM (protospacer-adjacent motif), med sina två 
nukleasdomäner, HNH och RuvC (8, 10). PAM består av nukleotiderna NGG (14) eller 
NAG (3) och är en nödvändig kort nukleaskomplementär igenkänningssekvens i direkt 
anslutning till målsekvensen på DNAt. Cas9 behöver alltså både en guideRNA-sekvens, 
på 20 nukleotider, komplementär till DNA-sekvensen och PAM för att kunna binda till 
DNA och klippa av dubbelsträngarna (15, 16) (se Figur 2). 

 

Figur 2. Schematisk representering av hur CRISPR-Cas9 binder till och klyver främmande mål-DNA. Bild 1: Cas9 är 
inaktiverat. Bild 2: Cas9 aktiveras och genomgår en stor konformationsändring då sgRNA tillsätts och hamnar i 
pretarget-stage, redo för målsökning. Bild 3: Cas9 har bundit till PAM-sekvensen på det främmande DNAt. Bild 4 
och 5: sgRNA binder till DNAt. Bild 6: Hela sgRNA har nu bundit in till DNAt och de två nukleasdomänerna klipper 
dubbelsträngen. 

1.3 CRISPRs immuniseringsprocess 
Immuniseringsprocessen sker i tre steg; adaptation/anpassning, uttryck/mognad och 
interferens/ingripande (eng. adaptation, expression och interference) (6, 10, 11) (se 
Figur 3). Cas9 ingår i immuniseringsprocessens andra och tredje steg (10, 11).  

1.3.1 Adaptation 
I den adaptiva fasen känner Cas-proteinerna av främmande DNA och integrerar korta 
fragment, ca 30-40 bp långa, från det angripande virusets eller plasmidens DNA 
(protospacers) i den proximala delen av CRISPR-matrisen (7, 8, 11). De korta fragment 
som väljs ut i protospacern för att integreras i CRISPR, är inte slumpmässigt utvalda. I 
direkt anslutning till protospacern finns en kort sekvens, PAM, som är direkt avgörande 
för ingripande och förvärvande av protospacer. I CRISPR-system typ II är den PAM-
igenkännande domänen hos Cas9 ansvarig för valet av protospacer (6, 13). 

När fragmenten från det främmande DNAt (spacers) infogats sker en duplikation av 
repeat. Detta steg är själva immuniseringen av bakterien (8). 

1.3.2 Uttryck 
I denna fas transkriberas hela CRISPR-matrisen till ett långt primär RNA-transkript 
(precrRNA) som innehåller både de repetitiva och de variabla segmenten. Transkriptet 
bearbetas vidare till små crRNA som består av en variabel sekvens och en repetitiv 
sekvens. Dessa små crRNA förenar sig med Cas-proteiner till effektorkomplex (8). 
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1.3.3 Interferens 
I det sista steget känner effektorkomplexet av målsekvensen i angriparens DNA och 
binder till protospacern genom basparning. Cas-proteinet klyver DNAt vilket förhindrar 
proliferation och fortplantning av det främmande DNAt. Detta steg kan liknas vid en 
immunrespons hos en ”vaccinerad” värd (8). 

 

Figur 3. Under adaptationsfasen förvärvar Cas-proteiner en protospacer från ett främmande DNA och integrerar 
denna nya spacer i CRISPR-matrisen. Integreringen innefattar även att ett repeat i matrisen dupliceras. I 
uttrycksfasen transkriberas CRISPR-matrisen och processas till CRISPR RNA (crRNA) som består av en 
transkriberad spacer och en repeat-sekvens. Dessa förenar sig med Cas-proteiner och bildar 
ribonukleoproteinkomplex. I interferensstadiet känner ribonukleoproteinkomplexen igen ett främmande DNA med 
hjälp av PAM-sekvensen och binder till DNAt genom basparning. DNAt degraderas av nukleasdomänerna i Cas-
proteinet och angreppet har stoppats. 

1.4 Genredigering med CRISPR-Cas 
CRISPR-Cas, detta kraftfulla programmerbara RNA-guidade system som har DNA som 
mål, har kommit att bli ett effektivt verktyg för genredigering, epigenetisk modulering, 
störning av transkriptionen och avbildning av genom (10). Det har dessutom visat sig 
användbart även inom andra områden så som djursjukdomsmodellering, genetiskt 
modifierad växtteknik, biobränsleteknik och läkemedelsutveckling (17). 

Tekniken gör det möjligt att påverka och ändra i vilken gensekvens som helst. Tack 
vare att tekniken är så exakt går det lättare och snabbare att t ex hitta vilka gener som är 
inblandade i olika sjukdomar, korrigera sjukdomsframkallande gener, inaktivera 
aktiverade onkogener eller aktivera deaktiverade cancer-suppressorgener. Tekniken 
tillåter även att flera gener undersöks samtidigt vilket påskyndar vår förståelse för t ex 
tumörers utveckling som innefattar stora uppsättningar av gener eller mutationer (10). 
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crRNA-Cas RNP komplex
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crRNA

5' 3'
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1.4.1 Hjälpmedel online 
Till skillnad från konventionella DNA-redigeringstekniker, som t ex zinkfingernukleas 
(ZFN) och transkriptionsaktivatorliknande effektornukleaser (TALEN) som känner igen 
DNA med hjälp av protein, känner CRISPR igen DNA med hjälp av en RNA-sekvens. 
Detta eliminerar behovet av att konstruera ett protein för varje DNA-mål. Genom att 
ändra RNA-sekvensen kan CRISPR-Cas9 programmeras för att rikta sig till vilken 
DNA-sekvens som helst. Genom att använda RNA-bibliotek kan CRISPR nyttjas för att 
screena genom för att identifiera möjliga läkemedelsmål, så som tumörsuppressorer 
eller onkogener (10). 

På Internet finns flera olika hjälpmedel för att välja sgRNA beroende på uträknad 
effektivitet och specificitet. Algoritmerna som avgör effektiviteten, alltså hur väl 
sgRNA hittar sitt mål, baseras på stora screeningdata som sett till både 
nukleotidsammansättningen vid bindningsstället samt bindningsställets position i 
genmodellen. Specificiteten är svårare att räkna ut pga att off-targets ofta inte resulterar 
i detekterbara fenotyper utan måste identifieras experimentellt t ex genom att integrera 
syntetiska oligonukleotider vid dubbelsträngsbrott i levande celler. Specifika 
webbaserade och lokala bioinformatikslösningar har utvecklats för att utforma sgRNA-
bibliotek (t ex CRISPR Library Designer, CLD) och för att analysera poolade CRISPR-
Cas9 screeningar (t ex CRISPRanalyzeR, CAR). Andra programvaror är t ex E-CRISP, 
CRISPR Design Tool, CHOPCHOP v2 och sgRNA Scorer 1.0 (3). 

1.4.2 DNA-reparering 
Efter Cas9 klippt dubbelhelixen startas en reparation av DNA antingen genom icke-
homolog sammanfogning (NHEJ) eller homolog rekombination (HDR) (se Figur 4).  
NHEJ reparerar skador genom att ansluta dubbelsträngsbrotten med varandra vilket ofta 
resulterar i små insertioner eller deletioner utan att en DNA-mall är närvarande. Genom 
detta kan mRNA degraderas eller ickefungerande protein produceras. NHEJ kan även 
användas för att återställa läsramen för dysfunktionella gener vilket kan behandla 
sjukdomar som Duchennes muskeldystrofi. HDR däremot, kräver en DNA-mall och 
reparerar skador mer korrekt än NHEJ och kan användas för att korrigera 
dysfunktionella gener och återställa genfunktioner (18) genom att tillföra DNA-mallar 
med väldefinierade mutationer (3).  
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Figur 4. Cas9 har bundit till målsekvensen genom basparning med sitt medföljande sgRNA och har bundit till PAM-
regionen. Efter att dubbelsträngarna klippts av startas en reparationsprocess, antingen med icke-homolog 
sammanfogning (NHEJ) eller homolog rekombination (HDR). 

Det går även att mutera de två nukleasdomänerna i Cas9 för att inaktivera dess 
katalytiska förmåga. Då kan Cas9 binda till DNA utan att klyva strängarna. Ett sådant 
Cas9 kallas dCas9 och kan användas för att blockera inbindning av 
transkriptionsfaktorer eller RNA-polymeras och på så sätt effektivt tysta gener hos 
däggdjur. dCas9 kan även bindas till aktivatordomäner för att istället aktivera 
transkription (14). Det går även att använda dCas9 för epigenetisk modifiering samt för 
utbyte av nukleotider (3) (se Figur 5). 
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Figur 5. dCas9 fuserar med en transkriptionsaktivator (grön boll) för att aktivera transkription. dCas9 fuserar med 
epigenetisk modifierare (metyltransferas) (lila boll) för att modifiera lokala metyleringsmönster. dCas9 fuserar med 
en repressor (röd boll) för att nedreglera transkription. dCas9 fuserar med baseditorer (gul boll) för exakt utbyte av 
en nukleotid. 

Genredigering med CRISPR hyser stora förhoppningar om att kunna behandla och bota 
genetiska sjukdomar såsom neurodegeneration, olika cancerformer, sickelcellanemi, 
cystisk fibros, Duchennes muskeldystrofi men även virala infektioner samt 
immunologiska och kardiovaskulära sjukdomar (10). 

1.5 CRISPR i cancerimmunterapin 
Idag är immunterapi en extremt lovande terapeutisk strategi, speciellt i 
cancerbehandling. Framförallt har adoptiv T-cellsterapi visat sig ge signifikant effekt 
vid behandling av cancer. Vid en sådan behandling tas T-celler från patienten ut, 
modifieras genetiskt in vitro och transfunderas till patienten för att leta upp tumörer och 
döda dessa. CRISPR-Cas9 kan användas för att öka produktionen av terapeutiska 
immunceller, som t ex CAR-T-celler och PD-1 knockout (se nedan), vilket gör 
CRISPR-Cas9 till ett lovande verktyg i olika cancer-immunterapier (18). 

1.5.1 Manipulering av T celler 
T-celler kan användas på olika sätt för att kunna nyttjas som behandling vid t ex olika 
cancertyper. Tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) kan expanderas ex vivo som vid 
återförande till patienten ger ett starkt antitumörsvar. Adoptiv TIL-terapi har visat sig ge 
viss framgång vid behandling av kemoterapiresistent melanom, även i sena stadier. 
Tyvärr är tekniken svår eftersom T-cellerna måste isoleras från melanom-biopsier och 
det är inte alltid att tillräckligt med TIL kan fås fram. Tekniken kan inte heller användas 
till olika cancertyper eftersom det bara är en liten andel maligniteter som innehåller 
TIL (19). 

T-celler kan också omdirigeras ex vivo att attackera nästan varenda cancercell. Tekniken 
här är att perifera T-lymfocyter tilldelas en rekombinant T-cellsreceptor (TCR) med 
känd specificitet som känner igen kända peptid-laddade histokompatibilitetskomplex 
(pMHC, eng: peptide major histocompatibility complex) på så kallade tumörassocierade 
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antigen. Sådana T-celler har visat sig effektiva i kliniska prövningar. Dock begränsas 
den breda tillämpningen av TCR-manipulerade T-celler av HLA (human leukocyte 
antigen)-restriktionen, adekvat MHC (major histocompatibility complex)-uttryck på 
tumörceller, det begränsade antalet pMHC-komplex som hittills identifierats genom 
screening samt att den nya endogena TCR kan uttrycka nya oförutsedda specificiteter 
som kan leda till allvarlig autoimmunitet efter infusion (19).  

1.5.1.1 CAR-T-celler 
CAR-T-celler är en immunologisk teknik godkänd 2017 som behandling av lymfom och 
akut lymfatisk leukemi. CAR står för Chimär Antigen Receptor (20) och är en artificiell 
molekyl som består av en intracellulär domän med förmåga att aktivera T-cellen och en 
extracellulär del specifikt anpassad för att känna igen antigen på tumörer (18, 21). CAR 
känner igen antigen på ytan oberoende av MHC (19). 

CAR-T-celler har visat sig vara effektiva i behandlingen mot B-cellsleukemi och 
lymfom men inte lika effektiva i behandling av andra typer av leukemier och solida 
tumörer (22). 

Oftast används autologa T-celler vilket både är kostsamt och tidskrävande. I vissa fall, 
som för spädbarn och äldre, är det inte möjligt att isolera tillräckligt med autologa T-
celler vilket gör det svårt att nyttja CAR-T-cellsterapi. Att använda donerade T-celler 
kan då vara ett alternativ men för att undvika graft-versus-host sjukdom behövs dessa 
celler modifieras ytterligare. CRISPR-Cas9 kan användas för att konstruera sådana 
universella CAR-T-celler som uppvisar stark antitumöraktivitet och kan förlänga 
cellernas livslängd genom att simultant hindra flera genomiska sites och därmed 
dessutom minska risken för graft-versus-host sjukdom (18). 

I Sverige är de godkända CAR-T-cellerna riktade mot CD19 (20) och alldeles nyligen 
blev CAR-T-cellsbehandling (kallad Kymriah) också godkänt för behandling av akut 
lymfatisk B-cellsleukemi hos barn (23). CD19 är ett transmembranöst glykoprotein på 
B-celler och uttrycks på de flesta B-cellstumörer, som t ex akut lymfatisk leukemi, 
kronisk lymfatisk leukemi och B-cellslymfom. CD19 kan vara en viktig biomarkör vid 
identifiering av vissa subtyper av lymfom (24). 

1.5.1.2 TCR 
T-cells-receptorn (TCR) är en heterodimär receptor på T-celler som känner igen små 
peptider som presenteras av MHC (histokompatibilitetskomplex) I eller II och proteiner 
uttryckta på cellytan hos stressade celler, inklusive maligna förändringar (25). MHCI-
peptid komplex känns igen av TCR på CD8+ T-celler och MHCII-peptid komplex av 
TCR på CD4+ T-celler. 

Som tidigare nämnts kan autologa T-celler modifieras med en rekombinant TCR, vilket 
visat ha en betydande terapeutisk förmåga för behandling av hematologiska och solida 
tumörer. Ett stort problem med dessa är de redan existerande endogena TCR kan 
hämma T-cellerna eftersom de då tävlar med de transgena TCR. Detta kan skapa 
mixade dimära formationer och ge farliga, och även dödliga, autoreaktiva svar. 
CRISPR-Cas9 kan användas för att stänga av en av de endogena TCR-kedjorna och 
samtidigt transducera en rekombinant TCR riktad mot ett selekterat cancerspecifikt 
antigen och därigenom skapa effektiva celler mot cancer (25). 

1.5.1.3 PD-1 och kontrollpunktsblockering 
Checkpoint blocking (kontrollpunktsblockering) på T-celler är ett sätt att förbättra 
immunresponsen vid cancerbehandling. Istället för att ingripa direkt på tumörcellerna 
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kan kontrollpunktsinhibitorer förbättra eller stimulera immunresponsen för eliminering 
av cancerceller. En sådan kontrollpunkt är PD-1 (Programmed Death-1) som är en 
receptor på aktiverade T-celler. Dess ligand, PD-L1, uttrycks på dendritceller (DC) och 
olika tumörceller (26) och kan dämpa effekten av CAR-T-celler (22) och cytotoxiska T-
celler. 

Kontrollpunktblockering av den immunsuppressiva PD-1/PD-L1-vägen har visat ge 
signifikanta antitumörsvar hos patienter med bland annat avancerat malignt melanom 
och lungcancer eftersom T-cellerna är funktionellt aktiverade och uppvisar en ökad 
proliferation genom stimuleringen av DC eller tumörcellerna och producerar högre 
nivåer av bland annat cytokiner samt har en bättre lytisk förmåga. Hittills har bland 
annat blockerande antikroppar använts för kontrollpunktsblockering (både mot PD-1 
och PD-1-L) vilket gett goda resultat. Trots detta finns det några negativa bieffekter 
med användning av antikroppar. Patienten kan behöva upprepade behandlingar eftersom 
blockerande antikroppar är kortlivade och därför kostsamma. Långvarig behandling 
med blockerande antikroppar kan också leda till en ökad risk för en immunattack mot 
normala vävnader eftersom de kan aktivera autoreaktiva T-celler (26). Ett annat 
problem är att de monoklonala antikropparna inte alltid når fram till T-cellerna eftersom 
de kan fångas av makrofager på vägen (21). 

Ett annat nyare sätt att blockera kontrollpunkter är genom genmanipulering i T-cellerna, 
vilket sannolikt kommer att visa sig säkrare än den systemiska administreringen av 
blockerande antikroppar (26). CRISPR-Cas9 kan användas för att slå ut Pdcd1 (genen 
som kodar för PD-1) och därmed förstärka CAR-T-cellens och T-cellers förmåga att 
döda tumörceller (22, 26). 

1.5.1.4 Mesotelin 
Vissa cancertyper visar ett överuttryck av ytproteinet mesotelin som vanligtvis uttrycks 
i låga nivåer på alla normala mesotelceller. Ett överuttyck av detta cellprotein främjar 
proliferation av cancerceller, bidrar till tumörinvasion, metastaser och 
läkemedelsresistens. Mesotelin har därför också varit ett viktigt mål i immunterapin och 
flera studier har uppvisat goda och säkra resultat med en sådan behandling då CAR-T-
celler riktade mot CD19 inte gett önskat utfall. En studie visar att CRISPR-Cas9-
medierad störning av PD-1 förstärker mesotelinriktade CAR-T-cellers 
antitumörfunktion i humana celler in vitro (21). 

1.5.1.5 Epstein-Barr virus 
Epstein-Barr virus (EBV) finns utbrett över hela jorden med en prevalens på 90-95% 
hos den vuxna befolkningen. Det är det vanligaste viruset hos oss människor och 
förknippas med ett tiotal cancertyper, som t ex olika typer av lymfom (B-cellslymfom 
hos immunsupprimmerade patienter, Burkitts lymfom och Hodgkins lymfom), 
magcancer, nasofarynxcancer och godartade slemhinnetumörer (27, 28). Minst 170 000 
nya cancerfall per år världen över förknippas med EBV. EBV kan infektera lymfocyter 
och epitelceller (27). EBV-associerade maligniteter har visat sig ha hög nivå av 
uttryckta PD-L1. CRISPR-Cas9 kan användas för att modifiera EBV-positiva 
cytotoxiska lymfocyter, genom att slå ut PD-1. Detta har visat sig ge kraftigt immunsvar 
och cytotoxicitet i EBV-associerad magcancer (28).  

1.5.1.6 MHC/HLA 
Major histocompatibility complex, MHC, styr och aktiverar det adaptiva 
immunförsvaret genom att presentera främmande peptider från invaderande patogener 
för vårt immunförsvar. Vid transplantation kan detta skapa problem eftersom värdens 
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MHC-komplex kan presentera och reagera kraftigt på allogena peptider från donatorns 
MHC-molekyler. Det har därför varit viktigt att vid transplantation se till att MHC-
alleler mellan donator och värd matchar. Tyvärr kan det vara svårt att finna en lämplig 
donator och därför har många ex vivo studier gjorts för att försöka mildra MHC-
inkompatibilitet och skapa mer kompatibla eller även universella donator-T-celler. ZFN 
har använts för att slå ut B2M (beta2mikroglobulin) som är subenhet av MHCI, eller 
hela MHC-allelen vilket har resulterat i att MHC inte presenterats på cellytan. Detta kan 
dock på längre sikt leda till ett minskat immunförsvars-svar eftersom MHC-alleler 
raderats. En annan strategi är istället att byta ut MHC-alleler, vilket CRISPR-Cas9 kan 
användas till. Då förbättras matchning mellan donator och mottagare och full 
immunologisk funktionalitet upprätthålls (29). 
 
CRISPR-Cas9 har också använts för att slå ut endogena B2M, PD-1 och TCR i allogena 
T-celler för att skapa universella T-celler mot cancer och infektioner utan att riskera 
graft-versus-host sjukdom (30). 
 
1.5.1.7 NY-ESO-1 
New York esophageal squamos cell carcinoma 1 (NY-ESO-1) är ett välkänt 
cancer/testis antigen som uttrycks på flera olika cancertyper, som t ex myelom, 
metastatiskt melanom, cancer i esofagus, icke-småcellig lungcancer och bröstcancer. 
Eftersom det har begränsat uttryck i normal vävnad anses detta antigen vara en bra 
kandidat inom cancerimmunterapin (31). 

1.6 Leveranssystem 
Även om CRISPR-Cas9 redan har revolutionerat teknologin inom genredigering in 
vitro, kvarstår problemet med hur CRISPR ska levereras, både intracellulärt och till sitt 
mål in vivo. Ett av de stora bekymren med leverans av CRISPR-Cas9 är risken för 
mutationer på andra ställen i värdgenomet. Även om guide RNAt designas att passa ett 
speciellt ställe i genomet, tolererar Cas9 upp till fem mismatches vilket ger många 
träffar utanför ursprungsmålet (15). Vid leverans in vivo är problemet att CRISPR-Cas9 
ska hitta till rätt organ eller vävnad samt att systemet ska vara tillräckligt stabilt och 
funktionellt för att inte degraderas och elimineras på vägen dit (32).  
 
1.6.1 Leveransformat 
CRISPR-Cas9-systemet kan levereras intracellulärt i olika format; som Cas9-kodad 
plasmid DNA (pDNA), som mRNA eller som färdigt Cas9-protein (15). 

De tre sätten har olika fördelar och nackdelar. Bland annat är pDNA och proteinet stora 
molekyler vilket gör dem svåra att kapsla in i virus för viral leverans. mRNA däremot är 
liten och kan lättare paketeras och skyddas vid leverans. Både mRNA och protein är 
snabba på genredigering eftersom de har färre intracellulära checkpoints (plasmid-DNA 
måste först transkriberas och sedan translateras för att bilda ett aktivt Cas9-
ribonukleoprotein, (RNP), medan mRNA enbart behöver translateras till ett aktivt Cas9 
RNP och Cas9-protein är redan aktivt vid leverans). Dessutom är det lättare att 
kontrollera dosering med mRNA och protein eftersom uttryck av pDNA (med slutgiltig 
dosering) beror på design av plasmid (vilken enhancer och promotor som integreras i 
plasmiden) samt vilken celltyp och aktivitet som används. Användning av pDNA har 
däremot fördelen att den är flexibel eftersom plasmider kan utformas med selektiva 
promotorer och enhancers för vävnads- eller cellspecifik redigering, vilket förhindrar 
redigering i annan vävnad. Plasmider har även hög stabilitet jämfört med mRNA. 
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Däremot är pDNA-leverans av CRISPR-Cas9-systemen associerade med högre off-
target-redigering, vilket kan leda till oavsiktliga och potentiellt skadliga mutationer i 
värdgenomet (15). 

1.6.2 Leverans intracellulärt 
Det finns idag tre metoder för leverans intracellulärt; viralt, fysiskt och kemiskt (2) (se 
Figur 6). 
 

 
Figur 6. CRISPR-Cas9 kan levereras intracellulärt med virala bärare, kemiska bärare i form av exempelvis 
nanobärare eller med fysiska metoder. 

1.6.2.1 Virala leveransmetoder 
De senaste åren har viral leverans använts i stor utsträckning som metod för leverans in 
vivo på grund av hög leveranseffektivitet och stabilt uttryck av transgenen (33). Virus-
medierad leverans inkluderar lentivirus, adenovirus och adenoassocierade virus (2) och 
kan leverera CRISPR-Cas9 som pDNA eller RNA, som antingen inkorporeras i 
värdgenomet eller uttrycks extrakromosomalt, beroende på vilken metod som valts. 
Problem med viral leverans är bland annat kostnad, toxicitet, immunsvar och begränsad 
packningskapacitet (15), men även den höga risken för mutagenes och 
carcinogenes (32). Tidigare har mest lentivirus använts men på grund av komplikationer 
med dessa (pga att viralt DNA inkorporeras i värdgenomet kan mutationer uppstå som 
kan bidra till tumörbildning) har nu fokus skiftat till forskning och användning av 
adenovirus och adenoassocierade virus. Adenovirus och adenoassocierade virus kan 
användas både vid transduktion med delande celler och icke delande celler och uttrycks 
extrakromosomalt, vilket gör dem säkrare än lentivirus (15). 
 
1.6.2.2 Ickevirala leveransmetoder 
Icke-virala metoder har också sina fördelar som leveransmetod av CRISPR-Cas9. De 
kan bära större material och de triggar inte immunsystemet som de virala bärarna kan 
göra (15, 34). Icke-virala metoder kan delas upp i fysiska och kemiska 
leveransmetoder (15). 
 
1.6.2.3 Fysiska leveransmetoder 
Fysiska metoder inkluderar elektroporering och hydrodynamisk injektion. 
Elektroporering är en strategi för att leverera större molekyler genom att skapa porer i 
cellmembranet med hjälp av ett elektriskt fält (32). Elektroporering är därför begränsad 
till ex vivo. Hydrodynamisk injektion innebär att CRISPR-Cas9-komponenter injiceras 
intravenöst tillsammans med en stor volym vätska vilket “trycker” in komponenterna i 
cellen. Denna metod tillämpas inte kliniskt för leverans av terapeutiska medel (15). 

Viral bärare

Kromosom-
integra on

Membran-
deforma on

Nanobärare Fysiska metoder
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Även mikroinjektion och membrandeformering är exempel på fysiska metoder som kan 
leverera CRISPR-Cas9 in i celler (32). 
 
1.6.2.4 Kemiska leveransmetoder 
Kemiska leveransmetoder innefattar lipida system, polymerer, icke-organiska 
nanopartiklar eller kombinationer av dessa. De lipida leveranssystemen är ofta miceller 
som smälter ihop med cellmembranet och lämnar sitt innehåll inuti cellen. Polymerer 
med katjoner är en vanlig metod för leverans in vivo. Dessa interagerar och smälter 
samman med negativt laddade nukleinsyror och proteiner. På senare år har 
guldnanopartiklar blivit intressanta och flera studier påvisar goda resultat med dessa 
som bärare (15). 
 
Eftersom virus har begränsad packningskapacitet har även en kombination av viral och 
ickeviral leverans studerats (15). 
 
1.7 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien var att undersöka hur det nya revolutionerande 
genredigeringsverktyget CRISPR-Cas9 används i cancerimmunologin i mänskliga 
kliniska prövningar idag, hur systemet ska kunna levereras in vivo, vilka risker som 
framkommit samt hur CRISPR-Cas9 ska kunna användas inom cancerforskningen i 
framtiden. 

1.7.1 Frågeställningar 
1. Vilka studier av CRISPR-Cas9 med cancerimmunologisk inriktning pågår 

idag? Vilka resultat har framkommit? 

2. Hur ska CRISPR-Cas9 levereras och användas in vivo? 

3. Vilka problem med CRISPR-Cas9 har uppträtt? 

4. Hur ser framtiden ut för CRISPR-Cas9 inom cancerforskningen?  

2 Metod 
Information om pågående studier på människa inhämtades på hemsidan 
clinicaltrials.gov under perioden februari till maj 2019. Totalt antal träffar blev 26 med 
sökordet CRISPR, varav 15 studier rekryterade deltagare och två var pågående men inte 
längre rekryterade deltagare. Åtta studier valdes ut för närmare undersökning eftersom 
dessa använde CRISPR-Cas9 som behandling vid olika cancersjukdomar. 

Sökningar på PubMed och Google gjordes kontinuerligt under februari till maj månad 
för att finna studier och artiklar om leveransmetoder och olika problem med 
användningen av CRISPR-Cas9. 

3 Resultat 
För närvarande (februari 2019) finns 17 pågående studier registrerade på 
clinicaltrials.gov som använder CRISPR. Åtta av dessa studier använder sig av CRISPR 
för att bota svår cancer, tre behandlar olika blodsjukdomar med CRISPR-Cas9- 
manipulerade CAR-T-celler riktade mot CD34+, samt 6 studier använder CRISPR-Cas9 
för sekundära utfallsmått eller för detektion av biomarkörer i prov (Se Bilaga A). Här 
följer en sammanställning av de studier som använder CRISPR som ett redskap i 
immunbaserad terapi vid cancer. 
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3.1 Kliniska prövningar där CRISPR-Cas9 används för att behandla 
cancer  

3.1.1 Study of CRISPR-Cas9 Mediated PD-1 and TCR Gene-knocked Out 
Mesothelin-directed CAR-T Cells in Patients With Mesothelin Positive Multiple 
Solid Tumors (NCT03545815)  
Pågående och rekryterande fas 1-studie (oblindad) vid Biotherapeutic Department and 
Hematology Department of Chinese PLA General Hospital Beijing, Kina. Studien 
påbörjades 1 mars 2018 och förväntas pågå till 30 juni 2019. Patienter som inkluderas i 
studien ska bland annat vara över 18 år, ha histologiskt konfirmerade mesotelinpositiva 
solida tumörer och ha minst en misslyckad standardbehandling med kemoterapi för 
avancerad sjukdom. Uppskattningsvis 10 män och kvinnor ska ingå i studien.  

CRISPR-Cas9 används för att skapa mesotelinriktade CAR-T-celler med utslagen PD-1 
och TCR. 

Studien ska utvärdera genomförbarheten och säkerheten hos CRISPR-Cas9-medierade 
PD-1- och TCR-genutslagning i CAR-T-celler för patienter med mesotelinpositiva 
multipla solida tumörer. Studien ska även utvärdera hur lång överlevnad överförda 
CAR-T-celler har in vivo samt observera och mäta antitumörsvar hos patienter med 
detekterbara mesotelinpositiva tumörer. 

Patienterna infunderas med CAR-T-cellerna i en doseskalering enligt en 
standarddosering om 3+3 enligt vissa regler. Patienterna infunderas på dagarna 0, 1 och 
2 om sjukdomen inte förvärras eller behandlingen uppvisar oacceptabel toxicitet. 

De primära utfallsmåtten är: 

• Att studera relaterade ogynnsamma biverkningar (tidsram 24 veckor och enligt 
vissa uppsatta kriterier) 

3.1.2 Study of PD-1 Gene-knocked Out Mesothelin-directed CAR-T Cells With the 
Conditioning of PC in Mesothelin Positive Multiple Solid Tumors (NCT03747965) 
Pågående och rekryterande fas 1-studie (oblindad) vid Chinese PLA General Hospital 
Beijing, Kina. Studien påbörjades 19 november 2018 och förväntas pågå till maj 2020. 
Patienter som inkluderas i studien ska bland annat vara över 18 år, ha histologiskt 
konfirmerade mesotelinpositiva solida tumörer speciellt i pankreas, kolangiocarcinom 
(gallvägscancer) eller cancer i äggstockarna. Patienterna ska även ha minst en 
misslyckad standardbehandling med kemoterapi för avancerad sjukdom och ha en 
förväntad livslängd på minst 12 veckor. Uppskattningsvis ska 10 män och kvinnor ingå 
i studien. 

Studien ska utvärdera genomförbarheten och säkerheten hos CRISPR-Cas9-medierade 
PD-1-genutslagning i CAR-T-celler hos patienter med mesotelinpositiva solida tumörer. 
Studien ska även utvärdera hur lång överlevnad överförda CAR-T-celler har in vivo 
samt observera och mäta antitumörsvar hos patienter med detekterbara 
mesotelinpositiva tumörer. Patienterna ska förbehandlas med Paclitaxel och 
cyklofosfamin innan CAR-T-cellerna infunderas i en doseskalering enligt en 
standarddosering om 3+3 enligt vissa regler.  
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De primära utfallsmåttet är: 

• Att studera relaterade ogynnsamma biverkningar (tidsram 24 veckor och enligt vissa 
uppsatta kriterier) 

3.1.3 A Study Evaluating UCART019 in Patients With Relapsed or Refractory 
CD19+ Leukemia and Lymphoma (NCT03166878) 
Pågående och rekryterande fas 1 och 2-studie (oblindad) vid Biotherapeutic Department 
and Hematology Department of Chinese PLA General Hospital Beijing, Kina. Studien 
påbörjades juni 2017 och förväntas pågå till maj 2022. Inklusionskriterier är bland annat 
män och kvinnor i åldrarna 12-75 år med recidiverande och okänslig CD19-positiv B-
cellsleukemi eller lymfom. Patienterna ska ha en förväntad livslängd på 12 eller fler 
veckor. Uppskattningsvis ska 80 personer ingå i studien. 

Studien ska utvärdera säkerheten och toleransen av flera doser av UCART019 hos 
patienterna för att kunna fastställa en rekommenderad dos och/eller ett schema för 
dosering av UCART019 i fas 2. UCART019 är universella CD19-specifika CAR-T-
celler som kan ges till patienter oavsett HLA-typ. UCART019 ska administreras 
intravenöst under 20-30 minuter. Dag 0 ges 10% av den totala dosen. Dag 1 ges 30% av 
den totala dosen, om patienten inte uppvisar någon signifikant toxicitet från tidigare 
dos. Dag 2 ges 60% av den totala dosen, om patienten fortfarande är stabil och inte 
uppvisar någon signifikant toxicitet från tidigare dos. 

CD19-riktade CAR-T-celler har modifierats av CRISPR-Cas9 genom RNA-
elektroporering för att simultant förstöra generna för de endogena TCR och B2M för att 
se om detta kan undvika värdmedierad immunitet och ge antileukemisk effekt utan att 
orsaka graft-versus-host sjukdom. 

Studien ska också utvärdera hur lång överlevnad de överförda T-cellerna har in vivo, 
samt fastställa fenotyp hos de kvarvarande T-cellerna. 

De primära utfallsmåtten är: 

• Antal deltagare med svåra/negativa upplevelser för att mäta säkerhet och 
toleransnivå (tidsram 24 veckor) 

• Högsta dos av UCART019 som beräknas resultera i definierad DLT 
(dose limiting toxicity) med undantag för infusionsrelaterade förväntade 
biverkningar av UCART019 hos mindre än 1/3 av patienterna (tidsram 8 
veckor) 

• Mäta antalet UCART019 i perifert blod, benmärg och lymfnoder 
(tidsram 24 veckor) 

3.1.4 A Feasibility and Safety Study of Universal Dual Specificity CD19 and CD20 
or CD22 CAR-T Cell Immunotherapy for Relapsed or Refractory Leukemia and 
Lymphoma (NCT03398967) 
Pågående och rekryterande fas 1 och 2-studie (ickerandomiserad och oblindad) vid 
Biotherapeutic Department and Hematology Department of Chinese PLA General 
Hospital Beijing, Kina. Studien påbörjades 2 januari 2018 och förväntas pågå till maj 
2022. Inklusionskriterier är bland annat män eller kvinnor i åldrarna 12-75 år med 
återkommande och okänslig B-cellsleukemi eller lymfom. Patienterna ska ha en 
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förväntad livslängd på 12 eller fler veckor. Uppskattningsvis ska 80 personer ingå i 
studien. 

Studien syftar till att undersöka om CRISPR-modifierade CAR-T-celler med dubbel 
specificitet för antingen CD19 och CD20 eller CD19 och CD22 kan behandla patienter 
med återkommande eller okänsliga hematologiska maligniteter. Vissa patienter får 
återfall efter CAR-T-cellsbehandling mot enbart CD19 pga förlust av CD19 på 
tumörcellerna. Studien ska också utvärdera hur lång överlevnad de överförda T-cellerna 
har in vivo, samt fastställa fenotyp hos de kvarvarande T-cellerna. 

CAR-T-cellerna ska administreras intravenöst under 20-30 minuter. Dag 0 ges 10% av 
den totala dosen. Dag 1 ges 30% av den totala dosen, om patienten inte uppvisar någon 
signifikant toxicitet från tidigare dos. Dag 2 ges 60% av den totala dosen, om patienten 
fortfarande är stabil och inte uppvisar någon signifikant toxicitet från tidigare dos. 

De primära utfallsmåtten är: 

• Antal deltagare med svåra/negativa upplevelser för att mäta säkerhet och 
toleransnivå (tidsram 24 veckor) 

• MTD (maximum tolerated dose) av universella CAR-T-celler med dubbel 
specificitet, antingen CD19 och CD20 eller CD19 och CD22 (tidsram 4 veckor). 
Högsta dos av CAR som beräknas resultera i definierad DLT (dose limiting 
toxicity) med undantag för infusionsrelaterade förväntade och tillåtna 
biverkningar. 

• Mäta antalet CAR i perifert blod, benmärg och lymfnoder (tidsram 24 veckor) 

3.1.5 PD-1 Knockout Engineered T Cells for Advanced Esophageal Cancer 
(NCT03081715) 
Pågående och rekryterande fas 2-studie (oblindad) vid Hangzhou Cancer Hospital, 
Hangzhou, Zhejiang, Kina. Studien påbörjades 20 mars 2017 och förväntas pågå till 30 
december 2018 (men är ännu inte avslutad). Inklusionskriterier är bland annat män och 
kvinnor i åldrarna 18-75 år med histologiskt konfirmerad återkommande eller 
metastatisk cancer i esofagus. Patienterna ska ha en förväntad livslängd på 3 eller fler 
månader. Sjukdomen ska ha fortgått trots all behandling efter standard. Toxicitet från 
tidigare behandling ska ha försvunnit och kvinnor i fertil ålder ska använda 
preventivmedel. Förväntat antal deltagare är 21. 

Studien syftar till att utvärdera säkerheten kring att använda T-celler med genutslagen 
PD-1 som behandling för långt framskriden cancer i esofagus. 

Perifera lymfocyter från patienten kommer att, med hjälp av CRISPR-Cas9, genomgå 
knockout av genen för PD-1 ex vivo. Lymfocyterna kommer att sorteras genom 
flödescytometri och expanderas för att sedan infuseras tillbaka till patienten. Inför varje 
infusion kommer patienterna få 50 mg hydrokortison intramuskulärt för att förhindra en 
allergisk reaktion. Totalt 5.0 x 108/kg av PD-1 knockout T-celler kommer infuseras i en 
cykel. Patienterna kommer att fortsätta denna behandling ytterligare en gång om de inte 
upplever oväntade biverkningar, sjukdomen fortskrider eller patienten drar tillbaka sitt 
samtycke. 

De primära utfallsmåtten är: 

• Förekomst av biverkningar av behandlingen (tidsram 6 månader) 
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• Antal deltagare med biverkningar och/eller dosbegränsande toxiciteter som ett 
mått på säkerhet och tolerans av dos enligt kriterierna i Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE v 3.0). 

3.1.6 PD-1 Knockout Engineered T Cells for Metastatic Non-small Cell Lung 
Cancer (NCT02793856) 
Pågående, inte rekryterande fas 1-studie (icke-randomiserad, oblindad) vid West China 
Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, Kina. Studien påbörjades augusti 2016 
och förväntas avslutas 20 juni 2019. Förväntat antal deltagare i studien uppgick till 15 
men totalt ingår 12 i studien. Patienter som inkluderats i studien är män och kvinnor 18-
70 år med patologiskt verifierat icke-småcellig lungcancer stadium 4 med mätbara 
tumörer. Andra inklusionskriterier är bland annat att sjukdomen ska ha fortskridit trots 
all standardbehandling, förväntad livslängd 6 månader eller mer samt toxicitet från 
tidigare behandling ska helt ha eliminerats. 

Studien syftar till att utvärdera säkerheten i att använda T-celler med utslagen PD-1 som 
behandling mot icke-småcellig lungcancer. Perifera lymfocyter samlas in och genen för 
PD-1 kommer att slås ut genom CRISPR-Cas9 ex vivo. Cellerna sorteras med 
flödescytometri och expanderas innan de infuseras tillbaka till patienten. Patienterna 
tilldelas en av tre behandlingsgrupper för att bestämma den maximala toleransnivån. 
När det lägre antalet cykler anses tolererbart kommer nästa nivå med högre antal cykler 
att tilldelas nästa patient. Biomarkörer och immunologiska markörer kommer också att 
analyseras i blodprov. 

Försök A: Tre dagar innan de modifierade T-cellerna infuseras behandlas patienten med 
20 mg/kg cyklofosfamid intravenöst. Totalt erhåller patienten 1 x 107/kg modifierade T-
celler i en cykel uppdelat på tre administreringar. I första ges 20%, i andra 30% och i 
sista de restrerande 50%. Totalt erhåller varje patient två cykler, dvs totalt 6 infusioner. 

Försök B: Tre dagar innan de modifierade T-cellerna infuseras behandlas patienten med 
20 mg/kg cyklofosfamid intravenöst. Totalt erhåller patienten 2 x 107/kg modifierade T-
celler i en cykel uppdelat på tre administreringar. I första ges 20%, i andra 30% och i 
sista de restrerande 50%. Totalt erhåller varje patient två cykler. 

Försök C: Tre dagar innan de modifierade T-cellerna infuseras behandlas patienten med 
20 mg/kg cyklofosfamid intravenöst. Totalt erhåller patienten 4 x 107/kg modifierade T-
celler i en cykel uppdelat på tre administreringar. I första ges 20%, i andra 30% och i 
sista de restrerande 50%. Totalt erhåller varje patient två cykler. 

Primärt utfallsmått: 

• Antal deltagare med biverkningar och/eller dosbegränsande toxiciteter som ett 
mått på säkerhet och tolerans av dos enligt kriterierna i CTCAE v4.0 (tidsram: 
upptrappning av dos – ungefär 6 månader) 

3.1.7 PD-1 Knockout EBV-CTLs for Advanced Stage Epstein-Barr Virus (EBV) 
Associated Malignancies (NCT03044743) 
Pågående och rekryterande fas 1 och 2-studie (oblindad) vid The Comprehensive 
Cancer Center of Nanjing Drum Tower Hospital, Nanjing, Jiangsu, Kina. Studien 
påbörjades 7 april 2017 och förväntas avslutas mars 2022. Förväntat antal deltagare i 
studien är 20. Inklusionskriterier är bland annat män och kvinnor 18-75 år med 
patologiskt verifierad magcancer, nasofarynxcancer och lymfom (T-cellslymfom, 
Hodgkins lymfom och diffust storcelligt B-cellslymfom) med mätbara lesioner, 



  

 

17 

samtliga cancerformer ska vara av stadie IV. Patienterna ska ha patologiskt verifierade 
EBV-positiva maligniteter och ha en förväntad livslängd på 3 månader eller mer. 
Sjukdomen ska ha fortskridit trots standardbehandling, alternativt ska patienten ha 
vägrat standardbehandling. Toxicitet från tidigare behandling ska ha eliminerats och 
stora organ ska fungera normalt. 

Syftet med studien är att utvärdera säkerheten med eliminerat genuttryck av PD-1 i 
EBV-CTL (EBV-positiva cytotoxiska T-lymfocyter) vid behandling av EBV-positiva 
maligniteter i avancerat stadie. T-cellerna är autologa och patienterna ska motta 4 cykler 
cellterapi. Säkerheten och den kliniska responsen utvärderas, liksom kontroll av 
biomarkörer och immunologiska markörer. Perifera lymfocyter samlas in och genen för 
PD-1 slås ut med CRISPR-Cas9 och EBV-CTL kommer att genereras in vitro. 
Singeldoser av Fludarabin (30 mg/m2) och cyklofosfamid (300 mg/m2) kommer att ges 
intravenöst 3 dagar innan cellinfusion. Totalt ges 2 x 107/kg PD-1-utslagna CTL i en 
cykel som delas upp i tre administreringar. I första administeringen ges 20%, andra 30% 
och sista 50%. Varje patient ska motta 4 cykler. Interleukin-2 (IL-2) ges intravenöst 
dagligen från första dag av cellinfusion och fem dagar framåt (4000,000 IU/dag).  

Primärt utfallsmått: 

• Antal deltagare med biverkningar och/eller dosbegränsande toxiciteter som ett 
mått på säkerhet och tolerans av dos enligt kriterier i CTCAE v4.0. (tidsram: 
upptrappning av dos – ungefär 6 månader) 

3.1.8 NY-ESO-1-redirected CRISPR (TCRendo and PD1) Edited T Cells (NYCE T 
Cells) (NCT03399448) 
Pågående och rekryterande studie (icke-randomiserad och oblindad) vid University of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Studien påbörjades 5 september 2018 
och beräknas avslutas januari 2033. Förväntat antal deltagare är 18 och både män och 
kvinnor över 18 års ålder kan delta om de bland annat har en konfirmerad diagnos av 
återkommande, refraktorisk multipelt myelom, melanom, synovialt sarkom eller 
myxoid/rundcells liposarkom enligt vissa kriterier. Vidare inklusionskriterier är bland 
annat att de ska ha dokumenterat uttryck av NY-ESO-1 och/eller LAGE-1 på 
tumörvävnaden, HLA-A*201-positiva, adekvat funktion av vitala organ enligt vissa 
kriterier samt att kvinnor i barnafödande åldrar måste använda preventivmedel. 

Studien syftar till att testa HLA-A*201-begränsande NY-ESO-1-riktade autologa T-
celler med, av CRISPR, genredigerade endogena TCR och PD-1. Dessa celler kallas för 
NYCE-T-celler (autologa T-celler som genom transduktion av en lentiviral vektor 
uttrycker NY-ESO-1 och elektroporerade med CRISPRs guide RNA för att bryta 
uttrycket av endogena TCRα, TCRβ and PD-1). Patienterna ska innan infusion av 
NYCE-T-celler behandlas med Cyklofosfamid (cytotoxisk kemoterapi som används för 
lymfodepletion) och Fludarabin (kemoterapi för lymfodepletion). Test ska sedan göras 
för att avgöra om tumörvävnaden uttrycker NY-ESO-1. 

Primära utfallsmått: 

• Bestämma säkerhetsprofilen för en enda infusion av NYCE-T-celler genom att 
övervaka frekvensen och svårighetsgraden av biverkningar som bedömts av 
National Cancer Institute - Common Toxicity Criteria (v4.03) (Tidsram: 5 år) 

• Utvärdera genomförbarheten av tillverkningen av NYCE-T-celler (tidsram: 5 
år) 
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3.2 Sammanfattning av kliniska prövningar  
Studie Syfte Mål Intervention Sjukdom Påbörjas Avslutas 

Study of CRISPR-Cas9 Mediated 
PD-1 and TCR Gene-knocked Out 
Mesothelin-directed CAR-T Cells 
in Patients With Mesothelin 
Positive Multiple Solid Tumors 
(NCT03545815) 

Studien ska utvärdera 
genomförbarheten och säkerheten 
hos CRISPR-Cas9-modifierade CAR-
T-celler med utslagen PD-1- och 
TCR-gener för patienter med 
mesotelinpositiva multipla tumörer 

Mesotelin Mesotelinriktade 
CAR-T-celler med 
utslagen TCR- och 
PD-1-gener 
(UCART019) 

Mesotelinpositiva solida 
tumörer 

180301 190630 

Study of PD-1 Gene-knocked Out 
Mesothelin-directed CAR-T Cells 
With the Conditioning of PC in 
Mesothelin Positive Multiple 
Solid Tumors (NCT03747965) 

Studien ska utvärdera 
genomförbarheten och säkerheten 
av CRISPR-Cas9-modifierade CAR-T-
celler med utslagen PD-1-gen för 
patienter med mesotelinpositiva 
multipla tumörer 

Mesotelin Mesotelinriktade 
CAR-T-celler med 
utslagen PD-1-gen 

Mesotelinpositiva solida 
tumörer speciellt i pankreas, 
kolangiocarcinom 
(gallvägscancer) och cancer i 
äggstockarna 

180919 Maj 2020 

A Study Evaluating UCART019 in 
Patients With Relapsed or 
Refractory CD19+ Leukemia and 
Lymphoma (NCT03166878) 

Studien ska utvärdera säkerheten 
och toleransen av flera doser av 
UCART019 hos patienter med 
CD19-positiv B-cellsleukemi eller 
lymfom för att fastställa en 
rekommenderad dos och/eller ett 
schema för dosering av UCART019 i 
fas 2. 

CD19+ UCART019 CD19-positiv B- cellsleukemi 
eller lymfom 

Juni 
2017 

Maj 2022 

A Feasibility and Safety Study of 
Universal Dual Specificity CD19 
and CD20 or CD22 CAR-T Cell 
Immunotherapy for Relapsed or 
Refractory Leukemia and 
Lymphoma (NCT03398967) 

Studien syftar till att undersöka om 
CAR-T-celler med dubbel 
specificitet för antingen CD19 och 
CD20 eller CD19 och CD22 kan 
behandla patienter med 
återkommande/okänsliga 
hematologiska maligninteter 

CD19 och 
CD20 eller 
CD19 och 
CD22 

CAR-T-celler med 
dubbel specificitet 

B-cellsleukemi eller lymfom 180102 Maj 2022 

PD-1 Knockout Engineered T 
Cells for Advanced Esophageal 
Cancer (NCT03081715) 

Studien syftar till att utvärdera 
säkerheten kring att använda CAR-
T-celler med genutslagen PD-1 som 
behandling för långt framskriden 
cancer i esofagus 

CD19+ T-celler med 
genutslagen PD-1 

Cancer i esofagus 170320 181230 
(ännu ej 
avslutad) 

PD-1 Knockout Engineered T 
Cells for Metastatic Non-small 
Cell Lung Cancer (NCT02793856) 

Studien syftar till att utvärdera 
säkerheten I att använda CAR-T-
celler med utslagen PD-1 som 
behandling mot icke-småcellig 
lungcancer 

CD19+ T-celler med 
genutslagen PD-1 

Icke-småcellig lungcancer 
stadium 4 

Augusti 
2016 

190620 

PD-1 Knockout EBV-CTLs for 
Advanced Stage Epstein-Barr 
Virus (EBV) Associated 
Malignancies (NCT03044743) 

Syftet med studien är att utvärdera 
säkerheten med genutslagen PD-1 i 
EBV-CTL vid behandling av EBV-
positiva maligniteter 

EBV-CTL EBV-CTL med 
genutslagen PD-1, 
Fludarabin och 
cyklofosfamid 

Magcancer, nasofarynxcancer 
och lymfom 

170407 Mars 2022 

NY-ESO-1-redirected CRISPR 
(TCRendo and PD1) Edited T Cells 
(NYCE T Cells) (NCT03399448) 

Studien syftar till att testa HLA-
A*201-begränsande NY-ESO-1-
riktade autologa T-celler med, av 
CRISPR, genredigerade endogena 
TCR och PD-1. 

NY-ESO-1 NYCE T-celler, 
Fludarabin  och 
cyklofosfamid 

Multipelt myelom, melanom, 
synovialt sarkom eller 
myxoid/rundcells liposarkom 

180905 Januari 
2033 

 

3.3 Leveranssystem 
3.3.1 Genome Editing for Cancer Therapy: Delivering of Cas9 Protein/sgRNA 
Plasmid via a Gold Nanocluster/Lipid Core-Shell Nanocarrier 
En studie från 2017 (35) undersökte möjligheten att leverera både Cas9 och sgRNA-
plasmid in i tumörceller och tumörvävnad genom att konstruera en nanobärare med en 
kärna av guldnanopartiklar (GN) och ett lipidskal. sgRNAs mål var en av 
huvudregulatorerna vid mitos, genen Plk1 (Polo-like kinase-1), som är överuttryckt i 
många tumörceller (t ex A375) och tumörvävnader och inhibition av denna kan 
frambringa apoptos. 

För att skapa katjoniska GN fästes peptider, så kallade TAT (HIV-1-transaktivator för 
transkription), på dess yta. Dessa syntetiserades genom reduktion av Au3+ med glutation 
och glutationet byttes sedan mot TAT-peptider. De positivt laddade TAT-GN och de 
negativt laddade Cas9-proteinerna och sgRNA-plasmiderna blandades och bildade ett 
ternärt komplex (Gold cluster plasmid, GCP) genom elektrostatiska interaktioner. 
Eftersom det fanns ett överskott av anjoniska sgRNA-plasmider i komplexet förblev 
GCP främst negativt laddat. GCP kapslades sedan in i ett anjoniskt lipidskal (LGCP). 
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Nanopartikeln resulterade i 26,2% Cas9-medierad genmodifiering i A375-celler in vitro 
(vilket är en faktor tio bättre än traditionella plasmidtransfektionsmetoder),  >70% 
nedreglering av Plk-1-protein-uttryck på A375-celler in vitro samt en dämpning av 
melanomutvecklingen med 75% hos möss. Deras slutsats är att de presenterat en ny 
strategi för att effektivt kunna leverera Cas9-protein och sgRNA-plasmid för genterapi i 
cancerbehandling. 

3.3.2 Artificial Virus Delivers CRISPR-Cas9 System for Genome Editing of Cells 
in Mice 
I en studie utförd i Kina 2016 (34) tillverkades och testades för första gången ett 
artificiellt virus för leverans av CRISPR-Cas9-plasmid för behandling av ovariecancer 
hos möss. De konstruerade ett multifunktionellt artificiellt ”core-shell” virus med 
nukleus som mål för att leverera CRISPR-Cas9 riktat mot MutT Homolog1 (MTH1) 
som är överuttryckt i många typer av cancerceller. Kärnan av viruset bestod av en 
fluorerad polymer (PF33) som var bunden till CRISPR-Cas9-systemet (PF33/Cas9-
hMTH1 nanopartikel). Skalet var en mångsidig och multifunktionell polymer med bland 
annat naturlig hyaluronsyra (HA) som naturligt binder till CD44-receptorer som allmänt 
finns överuttryckt på många typer av tumörceller. Detta skulle förbättra 
cellupptagningen. Väl inne i vävnaden degraderas HA partiellt pga de höga halterna av 
hyaluronidas och PF33/Cas9-hMTH1 nanopartikeln frisläpps. För att utvärdera 
cytotoxiciteten utfördes försöken på HEK-293 (human embryonic kidney cells) och 
SKOV3 (human ovarian cancer cells) och resultaten visade på en liten cytotoxicitet. 
Studien utfördes sedan på ett flertal olika celltyper, samt in vivo på möss. 

Resultaten visade en transfektionseffektivitet på >90% i SKOV3-celler och medierade 
en effektiv störning av MTH1. In vivo inhiberades tumörtillväxten signifikant på 
mössen och visade på små biverkningar. Även i andra cellinjer uppnåddes en effektiv 
tranfektionseffektivitet. Det multifunktionella skalet kan dessutom anpassas för att 
riktas mot andra typer av vävnader/celler och kärnan skulle kunna leverera Cas9-protein 
istället för plasmider som i det här fallet. 

Slutsatsen i studien är att deras artificiella virus är ett effektivt leveranssätt för CRISPR-
Cas9-plasmid in vivo. 

3.3.3 Cancer-derived exosomes as a delivery platform of CRISPR/Cas9 confer cell 
tropism-dependent targeting 
Genom att använda cancerderiverade exosomer laddade med CRISPR-Cas9-plasmider 
visade en studie från Korea 2017 (36) en lovande leveransmetod inom cancerterapin. 
Cas9 och sgRNA riktades mot poly (ADP-ribos) polymeras-1 (PARP-1) som finns 
rikligt i olika celler och deltar i reparation av enkelsträngsbrott i DNA. 

Cellerna som användes i studien var SKOV3 (humana cancerceller) och HEK293 
(humana njurceller). Exosomerna isolerades från de båda celltyperna genom 
centrifugering och Cas9-/sgRNA-plasmider tillsattes genom elektroporering. 

För att undersöka anticancereffekten av exosomerna in vivo testades dessa i en 
xenograftsituation på möss som injicerats med SKOV3. CRISPR-Cas9-laddade 
exosomer som administrerades intravenöst eller direkt i tumören visade anti-
cancereffekt, särskilt de cancer-deriverade exosomerna, troligtvis pga celltypsspecifik 
tropism. 
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Vidare visade en kombinationsbehandling av genredigering och kemisk behandling 
(platinumbaserad kemoterapi) en synergistiskt minskad viabilitet av cancerceller med en 
högre apoptoshastighet på 27,56%, medan behandlingarna var för sig enbart hade en 
apoptoshastighet på ca 11%. 

3.4 Problem som framkommit 
3.4.1 CRISPR-Cas9 genome editing induces a p53-mediated DNA damage 
response 
I juli 2018 publicerades två artiklar i tidskriften Nature Medicine som oberoende av 
varandra visade att genterapi med CRISPR kan öka risken för cancer (37, 38). Då DNA-
strängen bryts startas en repareringsprocess i cellen. I studien från Karolinska institutet 
(37) gjordes tester på mänskliga näthinneceller när de noterade att vissa celler slutade 
att växa medan andra fick en ökad tillväxt. De fann att då Cas9 klipper i DNA-strängen 
aktiveras p53, vilket leder till tillväxthämning/cellcykelarrest under tiden DNAt 
repareras och att genredigeringen blir mindre effektiv. 

För att förbättra effektiviteten i genredigeringens precision går det att helt eller tillfälligt 
stänga av signaleringsvägen för DNA-skada, men det kan leda till vissa risker. Då p53 
är avstängd ökar risken för mutationer och okontrollerbar celltillväxt. Vid tillfällig 
avstängning kan celler undkomma som fått ett skadat genom av själva 
genredigeringsprocessen (37). 

Tyvärr finns det också celler som saknar p53, eller som har fel i den signaleringsvägen. 
Genredigering fungerar bättre i dessa celler men kan också leda till en okontrollerbar 
celltillväxt vilket kan leda till cancer (37). 

3.4.2 Repair of double-strand breaks induced by CRISPR–Cas9 leads to large 
deletions and complex rearrangements 
En studie från 2018 (39) rapporterar signifikanta on-target mutationer, så som långa 
deletioner och mer komplexa genomiska omlagringar i embryonala stamceller (ES) hos 
möss, hematopoetiska progenitorceller hos möss och en human differentierad cellinje. 

Författarna till studien skapade guideRNA vars mål, tillsammans med Cas9, var introner 
och exoner i olika gensekvenser. Redigeringen skedde i aktivt transkriberade loci i 
normala ES-celler och progenitorceller, båda med intakta DNA-repareringsprocesser, 
samt i en immortaliserad, differentierad human cellinje.  

Genom att sedan använda sig av DNA-sekvensering av långa kedjor och long-range 
PCR-genotypning visade det sig att då Cas9 klipper DNA-strängen ofta resulterar i 
långa deletioner som kan sträcka sig över flera tusen baser. Detta skedde i samtliga 
testade loci och cellinjer. Vidare observerades lesioner och överkorsningshändelser 
långt från klippstället. 

Slutsatsen från artikeln är att dessa observerade skador i genomet kan, i mitotiskt aktiva 
celler, leda till patogena konsekvenser som neoplasi, vilket gör det viktigt att noga 
analysera ett redigerat genom ex vivo. Eftersom genetiska skador är vanliga och 
omfattande samt odetekterbara med hjälp av short-range PCR är en omfattande genom-
analys befogad för att inte celler med skadat genom ska administreras till patienten.  
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3.4.3 CRISPR/Cas9 systems have off-target activity with insertions or deletions 
between target DNA and guide RNA sequences 
En studie från 2014 (40) undersökte aktivitet utanför målsekvensen där DNA-strängen 
klipps på annat ställe än vid det önskade målet. De olika felmoderna uppstår när: ett 
baspar inte matchar, en eller flera baser saknas (deletioner) eller om det finns en eller 
flera extra baser (insertioner) och studien undersökte de två senare varianterna. 

För att utföra studien varierades systematiskt singleguideRNAt (sgRNA) vid olika 
positioner, antingen genom att ta bort eller lägga till baser. På så sätt efterliknades 
insertioner och deletioner som kan finnas i DNAt. De fann att klippningar utanför 
målsekvensen förekom vid flera olika positioner, ibland med samma frekvens eller till 
och med högre än med det ursprungliga sgRNA, beroende på vilka baser som ändrats. 
Studien undersökte även 114 potentiella off-target positioner med det ändrade sgRNAt 
och kunde bekräfta 15 off-target sites med en mutationsfrekvens på så högt som 45,5%. 

För att identifiera off-target sites i det humana genomet användes web-verktyget 
TagScan som tillhandahåller sökning av genom för korta sekvenser, samt COSMID 
(bioinformatic program) som kan identifiera potentiella off-target sites som beror på 
insertioner eller deletioner mellan mål-DNA- och guide-RNA-sekvenser. 

Slutsatsen från artikeln är att det krävs att aktivitet utanför det önskade målet analyseras 
samt att man tar fram riktlinjer för hur denna oönskade aktivitet ska reduceras. 

4 Diskussion 
4.1 Pågående cancerbehandlingsstudier som använder CRISPR-Cas9 
CRISPR-Cas9 har precis börjat prövas i behandling på människa och det är ännu för 
tidigt att utvärdera hur det kommer att gå. 

Den första studien, där CRISPR-modifierade celler injicerats på patienter med aggressiv 
lungcancer, är ännu inte avslutad eller utvärderad. I en artikel från 2016 (5) hade studien 
precis påbörjats och de första patienterna hade mottagit sin första dos med autologa 
CRISPR-modifierade T-celler. Lu You, onkolog och ansvarig för den kliniska 
prövningen, berättade att behandlingen gått smidigt och att patienterna skulle få en 
andra injektion. Mer ville han inte säga pga patienternas konfidentialitet. Andra 
onkologer var exalterade över att CRISPR nu hade börjat användas i cancerterapin men 
såg vissa problem med den här studien. Processen med att extrahera, genetiskt 
modifiera och föröka celler är besvärlig och om det inte visar sig att tekniken ger en stor 
vinst i effektivitet så kommer det vara svårt att motivera en fortsatt användning av 
tekniken. Onkologen Naiyer Rizvi tvivlar på att metoden kommer att vara överlägsen 
användningen av antikroppar eftersom antikroppar är så lätta att expandera. På detta 
svarade Lu att frågan ska utvärderas i den kliniska prövningen men att det för tillfället 
var för tidigt att avgöra vilken metod som är bäst (5). Antikroppar som blockerar PD-1 
eller PD-L1 användes redan då framgångsrikt i behandling av bland annat lungcancer 
och frågan är om T-celler med genutslagen PD-1 kommer att föredras framför dessa då 
processen med att genredigera, föröka och infusera T-cellerna är besvärligare än att 
framställa antikroppar (3). 

National Public Radio (41) har intervjuat en patient i Kina som vid intervjun mottog sin 
andra dos av autologa CRISPR-modifierade T-celler för sin cancer i esofagus (studie 
PD-1 knockout engineered T cells för advanced esophageal cancer NCT03081715). 
Patienten Deng är en av 21 patienter med obotlig cancer som nu behandlas med 
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CRISPR-redigerade T-celler vid Hangzhou Cancer Hospital. Han säger att innan han 
fick sin första dos för en månad sedan, var han så svag att han behövde rullstol. Nu 
känner han sig stabil och inte längre svag. Wu, ansvarig läkare och rektor på 
cancersjukhuset i Hangzhou, säger att ungefär 40% av patienterna har svarat på 
behandlingen men att det är för tidigt att avgöra hur effektiv behandlingen är eller hur 
biverkningarna kommer att vara. Wu berättar att dessa patienter brukar inte ha något 
hopp om överlevnad och att utan den här behandlingen skulle de dö, de flesta inom 3-6 
månader. En av patienterna lever fortfarande efter ett år. Biverkningarna har varit få och 
lindriga, mestadels feber eller utslag. En patient har lämnat studien pga hög feber medan 
resten verkar stabila. Hittills har 9 patienter i studien avlidit men Wu hävdar att det är 
pga cancern, inte behandlingen. 

CRISPR används i några pågående studier för att tillverka CAR T-celler. Att tillverka 
autologa CAR-T-celler är både dyrt och tidskrävande och överträffar inte användningen 
av antikroppar i dagsläget. Däremot är förhoppningen att i framtiden kunna tillverka 
universella CAR-T-celler från donatorer vilket skulle kunna bredda användningen av 
CAR-T-cellsterapin och göra den mer lönsam och effektiv. För att minska riskerna med 
graft-versus-host sjukdom och bortstötning av CAR-T-cellerna samt effektivisera CAR-
T-cellerna kan T-cellerna modifieras ytterligare med hjälp av genredigering. I dagsläget 
går det inte att förutspå om ZFN, TALEN eller CRISPR är det bästa verktyget för detta 
men CRISPR har en stor fördel tack vare att Cas9 är så snabb och enkel att 
reprogrammera och att det går att redigera på flera ställen samtidigt (42). 

En del kritik har hörts gällande huruvida vi är redo för CRISPR-behandlingar på 
människor än (41, 43). Det är fortfarande mycket vi inte förstår om CRISPR och det kan 
resultera i att vi gör mer skada än nytta. Det finns dessutom redan godkända och säkra 
mediciner och behandlingar som gör samma sak som det CRISPR gjort med T-cellerna i 
de pågående studierna (41). En forskningsartikel (43) har kritiskt undersökt de 
prekliniska bevisen som använts för att få den första fas-1-studien godkänd i USA där 
CRISPR editerat gener för att behandla cancer (studie NY-ESO-1-redirected CRISPR 
(TCRendo and PD1) Edited T cells). Deras slutsats är att studien inte uppfyller det 
etiska kravet på vetenskaplig validitet eftersom de prekliniska bevis som använts för att 
få studien godkänd är bristfällig. De menar att fler djurstudier behöver göras och att 
behandlade patienter utsätts för en risk. 

Intresse finns för att använda CRISPR-Cas9 i kliniska prövningar i syfte att behandla 
olika typer av cancer. Tyvärr har flera av dem dragits tillbaka pga att de inte blir 
finansierade (se Bilaga B). Resultaten från de första genomförda studierna borde 
komma inom kort och utfallet av dem kommer antagligen styra hur CRISPR kommer att 
användas i kommande studier. Även förbättringar i Cas9s specificitet som reducerar off-
target aktivitet samt bättre leveransmetoder kommer förmodligen avgöra CRISPRs 
användning i framtiden. 

4.2 Leveranssystem 
För att kunna använda CRISPR-Cas9 in vivo behövs en leveransmetod som kan leverera 
både Cas9 och sgRNA till målcellen. Dessutom behöver metoden kunna ge en hög 
genediteringseffekt samtidigt som den inte får orsaka hög immunogenicitet (3). 

Just leveransmetoden är en av de största utmaningarna med CRISPR-tekniken. Virala 
vektorer, framför allt adenoassocierade virus-vektorer (AAV-vektorer), är den mest 
lovande leveransmetoden in vivo och har nyligen godkänts för klinisk tillämpning. AAV 
har olika serotyper och hög leveranseffektivitet för olika vävnadstyper, som t ex hjärna, 
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öga, lever och muskel. Problemet med AAV är deras låga packningskapacitet vilket 
försvårar leverans av nukleaser. Forskare har därför studerat andra virala vektorer, t ex 
adenovirus och lentivirus, som har större lastkapacitet. Ett annat problem med AAV är 
att personer som tidigare blivit utsatta för AAV förmodligen är immuna mot vissa 
serotyper och därför inte mottagliga för denna typ av leveransmetod (44).  

En alternativ metod för virala leveransmetoder är nanopartiklar. De kan produceras i 
industriell skala och kan doseras som ett vanligt läkemedel (3). Lipida bärare är den 
mest populära leveransmetoden för mediciner idag. Flera lipida formuleringar har blivit 
godkända och har använts i stor utsträckning i tumörterapi (35). Lipida nanopartiklar 
har redan använts framgångsrikt i kliniska prövningar för att leverera siRNA och 
mRNA och nyligen har flera studier visat att Cas9 mRNA och sgRNA effektivt kan 
paketeras och levereras till lever i gnagare. Det går dessutom att modifiera nanopartiklar 
så att de även kan laddas med en givarmall, vilket gör det möjligt med homolog 
rekombination (3). 

I en nyligen publicerad review om olika leveransmetoder för CRISPR-Cas9 konstateras 
att samtliga leveransmetoder har svagheter som måste beaktas innan de tillämpas 
kliniskt. Den största risken och problematiken med alla levransmetoder är risken för 
aktivitet utanför målområdet. En leveransmetod måste därför ha hög specificitet. 
Dessutom utvecklas CRISPR-tekniken ständigt vilket gör att leveransmetoder måste 
utvecklas och anpassas med dessa (45). Eftersom ingen leveransmetod är tillräckligt 
precis tillämpas CRISPR-tekniken ännu inte in vivo. Alla kliniska prövningar som tagits 
upp i det här arbetet tillämpar CRISPR-tekniken ex vivo. 

Lipida bärare är den mest populära leveransmetoden för mediciner idag. Flera lipida 
formuleringar har blivit godkända och har använts i stor utsträckning i tumörterapi. 
Guldnanokluster skulle kunna användas för leverans av CRISPR-Cas9 tack vare sin 
storlek (»2 nm), bra kemisk stabilitet och biokompatibilitet. Den kan laddas med både 
Cas9-protein och sgRNA-plasmid och levereras till tumörceller och tumörvävnad och 
har låg cytotoxicitet. Studien som testat guldnanokluster både in vitro och in vivo på 
möss anser att metoden visar på stora fördelar med att behandla cancer på gennivå 
jämfört med andra cancerbehandlingsmetoder. In vitro uppnåddes upp till 26,2% 
genmodifiering av A375-celler, vilket är mer än tiofaldigt effektivare än traditionella 
plasmidtransfektionsmetoder. Vilka traditionella plasmidtranfektionsmetoder de jämför 
med framgår inte av studien. In vivo var tumörstorleken efter behandling en fjärdedel 
jämfört med kontrollgruppen. Det går dock inte att utläsa hur många möss som 
användes i studien (35). En annan variant av guldnanopartikel är CRISPR-Gold som 
visat sig kunna leverera Cas9 och en DNA-mall till olika celltyper och effektivt 
korrigera DNA-mutationen som orsakar Duchennes muskeldystrofi. Studien utfördes på 
möss genom lokal injektion och visade på minimal DNA-skada utanför 
målområdet (46). 

Enligt författarna till studien om ett artificiellt virus som leveransmetod var de först med 
att leverera CRISPR-Cas9-plasmid i en nanopartikel. Tidigare har detta endast testats 
med virala vektorer. Andra studier som använt sig av nanopartiklar har endast levererat 
Cas9-protein och sgRNA. De fann det enkelt att konstruera skalet runt viruset vilket gör 
det möjligt att anpassas efter vilka celler eller vävnader som önskas. PF33, som var 
bundet till CRISPR-Cas-systemet, uppvisade en utmärkt transfektionseffektivitet i flera 
typer av cellinjer. PF33 bidrog även till att förbättra det artificiella virusets förmåga till 
endosomal flykt medan skalet bidrog med stabilitet, målsök och förmågan att penetrera 
djupt i målcellerna. De jämför sitt artificiella virus med andra transfektionsmetoder, så 
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som Lipofectamine 2000, Lipofectamine 3000 och Superfect och kan visa att deras 
metod är mer effektiv än dessa. Författarna har förhoppningen om att det artificiella 
viruset också ska kunna leverera Cas9/sgRNA-nukleaskomplex men även zinkfinger-
nukleaser, TALE-nukleaser och transkriptionsfaktorer (34). 

Exosomer är naturliga nanovesiklar som produceras av olika celltyper och deltar i 
många biologiska processer, så som immunmodulering och signaltransduktion samt 
som viktiga mediatorer vid cell-till-cell-kommunikation. Eftersom de liknar kroppens 
egna celler kan exosomer vara en bra leveransmetod. Tyvärr visade studien att de var 
svåra både att laddas med önskade molekyler och sedan svåra att få att öppnas i 
cytosolen för att släppa ut sitt material (36).  

Samtliga studier om leveransmetoder som tagits upp i det här arbetet har varit olika 
varianter på nanopartiklar för leverans in vivo. Samtliga leveransmetoder har visat på 
låg toxicitet och effektiv transfektion samt effektiv genredigering med hög 
tumörsuppression som resultat. Ingen av studierna verkar ha några intressekonflikter 
eller blivit finansierade av någon aktör som skulle påverka resultatet i någon riktning. 
Ingen av metoderna verkar vara överlägsen någon annan och utvecklingen av nya bättre 
leveransmetoder fortsätter. 

4.3 Problem 
4.3.1 Cancer 
Haapaniemi et al (37) visade att transkriptionsfaktorn p53 aktiverades vid genredigering 
med Cas9 och minskade därmed genredigeringens effektivitet. I celler som saknar p53 
blir genredigeringen mer effektiv men kan också orsaka cancer eftersom mutationer kan 
uppstå och celltillväxten kan öka okontrollerbart. 

I cirka hälften av humana maligniteter är just genen för p53 (tumörsuppressorgenen 
TP53) muterad vilket gör TP53 till ett viktigt mål i cancerterapin. Chira et al (47) 
föreslår ett tumörspecifikt leveranssystem för TP53 som ska byta ut den muterade TP53 
med en funktionell kopia med hjälp av CRISPR-Cas9-tekniken. Detta ska leda till 
uttryck av p53 och därmed ge tumörregression tack vare ökad apoptos. 

Att kunna kontrollera uttrycket av p53 ger oss möjligheter att effektivisera 
genredigering eller cancerbehandling. 

4.3.2 Stora deletioner och off-target-aktivitet 
Ett uppmärksammat problem med CRISPR-tekniken är att det kan uppstå långvariga 
transkriptionella konsekvenser på grund av translokationer, inversioner och deletioner 
under DNA-repareringsprocessen. Tyvärr inträffar dessa också utanför målet eftersom 
Cas9 även klipper dubbelsträngen på andra ställen i genomet. Detta kan leda till bland 
annat neoplasier, cancer och att ressesiva alleler kommer till uttryck (39). 

För att minska dessa problem har flera känsliga detekteringsmetoder och bättre 
protokoll för förbättrad leverans utformats och utvecklats (39). För att förstå var Cas9 
kommer att klyva dubbelsträngen har stora biokemiska och strukturella studier gjorts på 
Cas9 och med olika PAM-varianter vilket också bidragit till en ökad förståelse för hur 
CRISPR-Cas9-mekanismen fungerar. Tack vare denna förståelse kan mer precisa och 
effektiva Cas9-baserade verktyg utformas (10). Det har även visat sig att 
koncentrationen av Cas9 spelar roll för dess specificitet. Höga koncentrationer av Cas9 
minskar specificiteten och därmed ökar off-target-aktiviteten (44).  
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Men hur exakt måste CRISPR vara? Enligt Jennifer Doudna, biokemisten som 
tillsammans med Emmanuelle Charpentier upptäckte CRISPR-Cas9-mekanismen, talar 
allt för att redigering i könscellslinjen kommer att bli tillräckligt säkert för att kunna 
tillämpas kliniskt. Den senaste forskningen visar att CRISPR kommer att kunna göras 
tillräckligt precist för att enbart modifiera precis den avsedda genen exakt så som 
avsetts. Det kommer att vara säkrare än det som faktiskt sker slumpmässigt i våra 
kroppar dagligen. Under celldelningen, då DNAt kopieras, sker mellan två och tio nya 
DNA-mutationer. Det innebär att varje person genomgår omkring en miljon mutationer 
per sekund! Dessa slumpmässiga och naturligt förekommande mutationer börjar redan 
vid befruktningen och faktiskt redan i könscellerna som skapar embryot. Hoten från 
dessa slumpmässiga mutationer torde vara större än genredigering med CRISPR (48). 

4.4 Etik 
Möjligheterna med CRISPR är många. Kanske kommer det att kunna stoppa HIV, bota, 
utrota och stoppa spridning av olika sjukdomar (hemofili, malaria, cancer m fl) och 
förebygga genetiska sjukdomar (Huntingtons, Cystisk fibros etc). Med genredigering 
går det även att tillföra människan nya och ärftliga egenskaper vilket skapar en mängd 
etiska utmaningar. 

Ett forskningsprojekt pågår nu vid Umeå universitet för att se kulturella och etiska 
perspektiv med CRISPR. Syftet med projektet är att initiera och utveckla humanistisk 
och filosofisk forskning om den nya gentekniken CRISPR/Cas9. Projektet finansieras av 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och förväntas pågå mellan 
2017-07-01 och 2020-06-30. Projektet vill undersöka hur vi kan förstå och rationellt 
och etiskt ansvarsfullt förhålla oss till de medicinska möjligheter och risker som 
CRISPR/Cas9 leder (eller skulle kunna leda) till? Projektet delas in i två delstudier där 
den ena är en empirisk grundad undersökning baserad på de internationella diskurserna 
om CRISPR som kommit fram i vetenskapliga tidskrifter, dagspress och sociala medier. 
Den andra delstudien utförs av en filosof och kommer handla mer direkt om CRISPRs 
moraliska dimensioner och de etiska problem och utmaningar som det innebär (49). 

De etiska frågorna om CRISPR-tekniken tas kontinuerligt upp internationellt. 2015 togs 
de etiska frågorna upp vid ett stort internationellt toppmöte som anordnats av 
vetenskapsakademierna i USA, Storbritannien och Kina. Där diskuterades etiska och 
säkerhetsmässiga problem som måste lösas. Etiker och politiker måste hålla jämna steg 
med forskarna. I Kina har det redan experimenterats på mänskliga embryon som blivit 
över efter provrörbefruktning vilket inte är tillåtet i många andra länder. Olika länders 
lagstiftningar kommer göra det svårt att få till stånd någon internationell 
lagstiftning (50). 

Doudna ställer frågan ”bara för att vi kan redigera den mänskliga könscellslinjen, 
betyder det att vi bör göra det?” Om det går att redigera i könscellslinjen på ett säkert 
sätt, så att barn kan födas utan genetiska sjukdomar, ska vi tillåta det? Vissa sjukdomar 
går att behandla med genredigering i somatiska celler, men om det går att undvika att 
sjukdomen alls bryter ut genom att redigera i könscellslinjen, ska vi tillåta det? Och i de 
fall där det finns en risk för en genetisk sjukdom, utan att den är oundviklig, ska vi 
tillåta genredigering där? Ska genredigering i syfte att skapa genetiska förstärkningar 
tillåtas, dvs där genredigering inte syftar till att korrigera en skadlig genvariant utan 
enbart för att åstadkomma en genetisk fördel? En del är rädda för att återuppliva 
eugeniken och att vi skapar ett mindre inkluderande samhälle där alla pressas till att bli 
likadana (48).  
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En annan tanke är att det går att redigera olika gener för att förhindra eventuell 
uppkomst av sjukdom, t ex CCR5 för att få livslång resistens mot HIV, APOE för att 
förhindra utvecklingen av Alzheimers eller GHR för att minska risken för 
cancerutveckling. Detta skapar ytterligare frågor att beakta. Vem ska få ta del av detta? 
Hur ska tekniken kunna tillämpas så att det leder till bättre hälsa för alla? (48) 

Andra viktiga frågor är vem som ska betala för genredigering? Vem definierar vilka 
sjukdomar som anses vara tillräckligt allvarliga för att redigering i könscellslinjen ska 
tillåtas? Att redigera i könscellslinjen väcker såklart större etiska dilemman än att 
använda CRISPR till att finna relevanta läkemedelsmål eller tillverka universella CAR-
T-celler. De etiska frågorna om vem som ska få ta del av, samt vem som ska betala för 
denna nya teknik kvarstår dock. 

För att säkerställa en säker och etisk användning av CRISPR-tekniken finns behov av 
nya lagar och förordningar (44). 

4.5 Mer framtid med CRISPR 
De mutationer som leder till tumörinitiering och progression är fortfarande inte helt 
kända trots intensiva och omfattande studier de senaste tio åren. Då CRISPR kan rikta 
sig mot flera mutationer i taget kan tekniken användas för att modellera komplexa 
genetiska sjukdomar som just cancer (44), vilket kan öka vår förståelse för hur cancer 
uppstår. CRISPR kan komma att bli viktig inom cancerforskningen också för att 
identifiera lämpliga läkemedelsmål. Enligt Zhan et al, kommer det i framtiden att finnas 
poolade CRISPR screens med en omfattande uppsättning av gener för de flesta 
cancercellslinjerna. Tillsammans med redan tillgänglig information om 
cancercellslinjers olika genetiska och epigenetiska egenskaper kommer det möjliggöra 
och underlätta upptäckten av nya läkemedelsmål (3). Förhoppningsvis kan cancerterapi 
bli mer specifik och effektiv genom CRISPR-Cas9. 

Även andra Cas-enzymer än Cas9 kan komma att bli aktuella för genredigering. Cas9 är 
ett stort protein vilket inte är helt praktiskt i alla lägen (50). Alldeles nyligen (april 
2019) har forskare kunnat visa att Cas3 kan användas i mänskliga celler. Cas3 raderar 
långa sekvenser i DNAt och förhoppningen är att den ska kunna användas för att bland 
annat studera de 98% av vår arvsmassa som inte kodar för gener för att se vilka 
funktioner dessa har. En annan tanke är att Cas3 ska kunna radera DNA-sekvenser som 
egentligen tillhör virus som inkorporerat sitt genom i vårt, t ex EBV och hepatit B 
virus (51). 

4.6 Slutsats 
Det verkar som att CRISPR-Cas-systemet kommer att kunna användas på flera sätt i 
kampen mot cancer. Systemet underlättar och påskyndar arbetet med att förstå tumörers 
olika biologi och på så sätt finna nya läkemedelsmål. Det kan också genredigera 
autologa T-celler vid cancerbehandling och inom en snar framtid kanske CRISPR-Cas 
kan tillverka universella CAR-T-celler vilket kan bredda användningen av CAR-T-
cellsterapi. Trots vissa problem med Cas9s specificitet kommer troligtvis CRISPR-Cas 
att bli så specifikt att det kommer att kunna redigera i könscellslinjen. Detta kan komma 
att nyttjas för att t ex redigera gener som kan orsaka olika sjukdomar, som GHR för att 
minska risken för cancerutveckling. 

En av de största utmaningarna med CRISPR är leverans in vivo pga Cas9s aktivitet 
utanför det önskade målområdet. Flera olika leveransmetoder har testats men ännu har 
alla uppvisat vissa svagheter vilket gör att de inte kan tillämpas kliniskt. Däremot går 
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det bra att redigera med CRISPR-Cas9 ex vivo eftersom det då går att analysera det 
redigerade genomet för att identifiera off-target-aktivitet så att skadade genom inte 
administreras till patienter. 

Snart kommer publikationer på resultaten från de första kliniska studierna och det 
kommer att bli väldigt intressant att se om dessa resultat bekräftar de initiala 
förväntningarna på genredigeringsverktyget.
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Bilaga	A Pågående	kliniska	prövningar	(2019-05-26)	
 

Title Status Study results Conditions Interventions Locations 

A Safety and Efficacy Study of TALEN and CRISPR/Cas9 in the 
Treatment of HPV-related Cervical Intraepithelial Neoplasia 

Not yet 
recruiting 

No Results 
Available 

• Human Papillomavirus-Related Malignant Neoplasm • Biological: TALEN 
• Biological: CRISPR/Cas9 

• The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen 
University, Guangzhou, Guangdong, China 

Safety of Transplantation of CRISPR CCR5 Modified CD34+ Cells in 
HIV-infected Subjects With Hematological Malignances 

Recruiting No Results 
Available 

• HIV-1-infection • Genetic: CCR5 gene modification • 307 Hospital of PLA (Affiliated Hospital of 
Academy to Military Medical Sciences), Beijing, 
Beijing, China 

Study of CRISPR-Cas9 Mediated PD-1 and TCR Gene-knocked Out 
Mesothelin-directed CAR-T Cells in Patients With Mesothelin 
Positive Multiple Solid Tumors. 

Recruiting No Results 
Available 

• Solid Tumor, Adult • Biological: anti-mesothelin CAR-T cells • Biotherapeutic Department and Hematology 
Department of Chinese PLA General Hospital, 
Beijing, China 

A Safety and Efficacy Study Evaluating CTX001 in Subjects With 
Transfusion-Dependent b-Thalassemia 

Recruiting No Results 
Available 

• Beta-Thalassemia 

• Thalassemia 

• Genetic Diseases, Inborn 

• Hematologic Diseases 

• Hemoglobinopathies 

• Biological: CTX001 • Hospital for Sick Children, Toronto, Canada 

• University Hospital Regensburg, Regensburg, 
Germany 

• University Hospital Tübingen, Tuebingen, 
Germany 

• Imperial College Healthcare, London, United 
Kingdom 

NY-ESO-1-redirected CRISPR (TCRendo and PD1) Edited T Cells 
(NYCE T Cells) 

Recruiting No Results 
Available 

• Multiple Myeloma 

• Melanoma 

• Synovial Sarcoma 

• Myxoid/Round Cell Liposarcoma 

• Biological: NY-ESO-1 redirected autologous T 
cells with CRISPR edited endogenous TCR and 
PD-1 

• Drug: Cyclophosphamide 

• Drug: Fludarabine 

• Device: NY-ESO-1 expression testing 

• University of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pennsylvania, United States 

A Safety and Efficacy Study Evaluating CTX001 in Subjects With 
Severe Sickle Cell Disease 

Recruiting No Results 
Available 

• Sickle Cell Disease 
• Hematological Diseases 

• Hemoglobinopathies 

• Biological: CTX001 • Columbia University Medical Center, New 
York, New York, United States 

• The Children's Hospital at TriStar Centennial 
Medical Center/ Sarah Cannon Center for Blood 
Cancers, Nashville, Tennessee, United States 

• Methodist Children's Hospital/Texas 
Transplant Institute, San Antonio, Texas, United 
States 

iHSCs With the Gene Correction of HBB Intervent Subjests With b-
thalassemia Mutations 

Not yet 
recruiting 

No Results 
Available 

• Thalassemia • Biological: iHSCs treatment group  

Study of PD-1 Gene-knocked Out Mesothelin-directed CAR-T Cells 
With the Conditioning of PC in Mesothelin Positive Multiple Solid 
Tumors 

Recruiting No Results 
Available 

• Solid Tumor, Adult • Biological: Mesothelin-directed CAR-T cells • Chinese PLA General Hospital, Beijing, Beijing, 
China 

Exploiting Epigenome Editing in Kabuki Syndrome: a New Route 
Towards Gene Therapy for Rare Genetic Disorders 

Active, not 
recruiting 

No Results 
Available 

• Kabuki Syndrome 1 • Genetic: Intervention on primary cultured 
cells 

• Arnaud de villeneuve Hospital, Montpellier, 
Herault, France 

Identification of Host Factors of Norovirus Infections in Mini-Gut 
Model 

Recruiting No Results 
Available 

• Gastrointestinal Infection • Procedure: Duodenal biopsy 

• Procedure: Saliva 

• Endoscopy Centre, Prince of Wales Hospital, 
Hong Kong, China 
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Title Status Study results Conditions Interventions Locations 

A Study Evaluating UCART019 in Patients With Relapsed or 
Refractory CD19+ Leukemia and Lymphoma 

Recruiting No Results 
Available 

• B Cell Leukemia 

• B Cell Lymphoma 

• Biological: UCART019 • Biotherapeutic Department and Hematology 
Department of Chinese PLA General Hospital, 
Beijing, Beijing, China 

Lavage of the Uterine Cavity for Diagnosis of Ovarian Cancer Recruiting No Results 
Available 

• High Grade Ovarian Serous Adenocarcinoma 

• Stage III Ovarian Cancer AJCC v8 

• Stage IIIA Ovarian Cancer AJCC v8 
• Stage IIIA1 Ovarian Cancer AJCC v8 

• Stage IIIA2 Ovarian Cancer AJCC v8 

• Stage IIIB Ovarian Cancer AJCC v8 

• Stage IIIC Ovarian Cancer AJCC v8 

• Stage IV Ovarian Cancer AJCC v8 

• Stage IVA Ovarian Cancer AJCC v8 
• Stage IVB Ovarian Cancer AJCC v8 

• Other: Biospecimen Collection 

• Other: Laboratory Biomarker Analysis 

• Other: Lavage 
• Other: Pap Smear 

• Fred Hutch/University of Washington Cancer 
Consortium, Seattle, Washington, United States 

A Feasibility and Safety Study of Universal Dual Specificity CD19 and 
CD20 or CD22 CAR-T Cell Immunotherapy for Relapsed or 
Refractory Leukemia and Lymphoma 

Recruiting No Results 
Available 

• B Cell Leukemia 

• B Cell Lymphoma 

• Biological: Universal Dual Specificity CD19 
and CD20 or CD22 CAR-T Cells 

• Biotherapeutic Department and Hematology 
Department of Chinese PLA General Hospital, 
Beijing, Beijing, China 

PD-1 Knockout Engineered T Cells for Advanced Esophageal Cancer Recruiting No Results 
Available 

• Esophageal Cancer • Other: PD-1 Knockout T Cells • Hangzhou Cancer Hospital, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

Stem Cells in NF1 Patients With Tumors of the Central Nervous 
System 

Recruiting No Results 
Available 

• Neurofibromatosis Type 1 

• Tumors of the Central Nervous System 

• Diagnostic Test: Collection of Stem Cells • Children's National Medical Center, 
Washington, District of Columbia, United States 

Cell Therapy for High Risk T-Cell Malignancies Using CD7-Specific 
CAR Expressed On Autologous T Cells 

Not yet 
recruiting 

No Results 
Available 

• T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia 

• T-cell Acute Lymphoblastic Lymphoma 

• T-non-Hodgkin Lymphoma 

• Genetic: CD7.CAR/28zeta CAR T cells 

• Drug: Fludarabine 

• Drug: Cytoxan 

• Houston Methodist Hospital, Houston, Texas, 
United States 

• Texas Children's Hospital, Houston, Texas, 
United States 

First-time-in-human (FTIH) Study of GSK3145095 Alone and in 
Combination With Other Anticancer Agents in Adults With 
Advanced Solid Tumors 

Recruiting No Results 
Available 

• Neoplasms, Pancreatic • Drug: GSK3145095 

• Drug: Pembrolizumab 

• GSK Investigational Site, New York, New York, 
United States 

PD-1 Knockout Engineered T Cells for Metastatic Non-small Cell 
Lung Cancer 

Active, not 
recruiting 

No Results 
Available 

• Metastatic Non-small Cell Lung Cancer • Drug: Cyclophosphamide 
• Other: PD-1 Knockout T Cells 

• West China Hospital, Sichuan University, 
Chengdu, Sichuan, China 

PD-1 Knockout EBV-CTLs for Advanced Stage Epstein-Barr Virus 
(EBV) Associated Malignancies 

Recruiting No Results 
Available 

• Stage IV Gastric Carcinoma 

• Stage IV Nasopharyngeal Carcinoma 

• T-Cell Lymphoma Stage IV 

• Stage IV Adult Hodgkin Lymphoma 

• Stage IV Diffuse Large B-Cell Lymphoma 

• Drug: Fludarabine 

• Drug: Cyclophosphamide 

• Drug: Interleukin-2 

• The Comprehensive Cancer Center of Nanjing 
Drum Tower Hospital, Nanjing, Jiangsu, China 

• The Comprehensive Cancer Center of Nanjing 
Drum Tower Hospital, Nanjing, Jiangsu, China 

Single Ascending Dose Study in Participants With LCA10 Not yet 
recruiting 

No Results 
Available 

• Leber Congenital Amaurosis 10 • Drug: AGN-151587 • Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, 
Massachusetts, United States 

Malignant Hyperthermia Registry and Genetic Testing Recruiting No Results 
Available 

• Malignant Hyperthermia  • Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 
Cincinnati, Ohio, United States 
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Bilaga	B Suspenderade	och	tillbakadragna	kliniska	prövningar	(2019-05-26)	
 

Title Status Study results Conditions Interventions Locations 

Examining the Knowledge, Attitudes, and Beliefs of Sickle Cell Disease Patients, 
Parents of Patients With Sickle Cell Disease, and Providers Towards the 
Integration of CRISPR in Clinical Care 

Suspended No Results 
Available 

• Sickle Cell Disease  • National Human Genome Research Institute (NHGRI), 
Bethesda, Maryland, United States 

Study of People With Metastatic Gastrointestinal Epithelial Cancer 
Administering Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Which the Gene Encoding CISH 
Was Inactivated Using the CRISPR/Cas9 System 

Withdrawn No Results 
Available 

• Gastrointestinal 

• Epithelial Cancer 

• Gastrointestinal Neoplasm 
• Cancer of Gastrointestinal Tract 

• Cancer, Gastrointestinal 

• Drug: Cyclophosphamide 

• Drug: Fludarabine 

• Drug: Aldesleukin 
• Biological: CISH inactivated TIL 

 

PD-1 Knockout Engineered T Cells for Muscle-invasive Bladder Cancer Withdrawn No Results 
Available 

• Invasive Bladder Cancer Stage IV • Biological: PD-1 Knockout T Cells 

• Drug: Cyclophosphamide 

• Drug: IL-2 

• Department of Urology Peking University First Hospital, Beijing, 
Beijing, China 

PD-1 Knockout Engineered T Cells for Castration Resistant Prostate Cancer Withdrawn No Results 
Available 

• Hormone Refractory Prostate Cancer • Biological: PD-1 Knockout T Cells 

• Drug: Cyclophosphamide 
• Drug: IL-2 

• Department of Urology Peking University First Hospital, Beijing, 
Beijing, China 

PD-1 Knockout Engineered T Cells for Metastatic Renal Cell Carcinoma Withdrawn No Results 
Available 

• Metastatic Renal Cell Carcinoma • Biological: PD-1 Knockout T Cells 

• Drug: Cyclophosphamide 

• Drug: IL-2 

 

 


