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De relevante celler isoleres 
(lymfocytes og monocytes) 

Vækstfaktorer og  
aktiverende faktorer tilsættes. 

Antallet af Kræft-specifikke kamp- 
celler (CTL og NK celler) ekspanderes 
under optimale vilkår 

Der udtages en blodprøve 
 fra patienten 

Aktivering og ekspansion 

De aktiverede kamp-celler leveres 
 tilbage til samme patient 

Hele proceduren tager 20-26 dage 

Skematisk kan ALECSAT processen illustreres således:

Vision for CytoVac A/S
Det er CytoVac’s vision at ud-
vikle supplerende virksomme 
behandlinger primært til kræft-
patienter baseret på styrkelse 
af patienternes eget immunfor-
svar. Det er ligeledes CytoVac’s 
vision at behandlingerne skal 

ALECSAT til supplerende 
behandling af kræftpatienter

Af Bent Alsø, 
medlem af PROPA, 
bestyrelsesmedlem i
CytoVac A/S

Er cellebaseret styrkelse og aktivering af immunforsva-
ret en fremtidig supplerende behandlingsmulighed for 
kræftpatienter, heriblandt prostatakræftpatienter? Det 
blev diskuteret på CytoVacs generalforsamling i 2013, 
hvor de seneste resultater af kliniske forsøg blev gen-
nemgået.

være skånsomme og uden ne-
gative bivirkninger og dermed 
øge livskvaliteten for patien-
terne under og efter behand-
lingsforløbet.
Kan CytoVac´s produkter få 
betydning for prostatakræftpa-
tienter?
 

CytoVac har gennemført et 
klinisk fase Ia forsøg med en 
behandling og et klinisk fase Ib 
forsøg med tre behandlinger til 
hver patient på Frederikssund/
Herlev hospital med prostata- 
kræftpatienter. Forsøgene er 
gennemført med patienter, der 
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modtog en hormonbehandling, 
hvis effekt var aftagende eller 
ophørt. Patienternes sygdom 
var således i den hormonre-
fraktære fase. Resultaterne 
med virksomhedens produkt 
ALECSAT var positive både 
hvad angår bivirkninger og ef-
fekt i begge forsøg jfr. neden-
stående afsnit om resultater.
For opnåelse af tilladelse til 
brug af det anvendte produkt, 
så skal dette testes i yderligere 
kliniske forsøg i fase II og fase 
III, hvilket er en proces, der 
må forventes at tage yderligere 
4-6 år. Processen kræver bety-
delig kapital og vil kun blive 
gennemført i samarbejde med 
partner, der kan tilføre kapital 
og de kompetencer der skal til 
for at gennemføre store fase II 
og fase III kliniske forsøg.
På det foreliggende grundlag 
ser det ud til at ALECSAT kan 
hjælpe prostatakræft patienter 
også på et sent tidspunkt i syg-
domsforløbet. Imidlertid vil det 

vare nogle år før dette bliver 
endeligt verificeret ved yderli-
gere større forsøg og derefter 
godkendt af sundhedsmyndig-
hederne.
 
ALECSAT er et lægemid-
del, der produceres in-
dividuelt til hver enkelt 
patient.
Fra patienten modtages en 
portion blod. Herfra udtages 
bestemte celler med betydning 
for patientens immunforsvar. 
Disse celler opformeres og 
aktiveres i CytoVac`s produkti-
onslaboratorium uden for kræf-
tens begrænsende rækkevidde. 
Kræftceller har nemlig en hæm-
mende indvirkning på vores 
immunforsvar. Produktionspro-
cessen varer i 20-26 dage. Der 
produceres meget betydelige 
mængder af aktiverede celler, 
der efterfølgende gives tilbage 
til patienten med henblik på 
bekæmpelse af kræften. Det er 
således patientens egne celler 

og aflæggere heraf der tilføres 
patienten.
 
Blandt de tilførte celler er der 
også såkaldte hukommelses-
celler, der kan medvirke til 
at styrke og aktivere patien-
tens immunforsvar generelt. 
Hvorvidt disse celler kan be-
vare deres kræftbekæmpende 
egenskaber i længere tid vides 
endnu ikke, men perspektivet 
er særdeles interessant da det 
så vil beskytte patienten imod 
sygdoms tilbagefald. 
 
Resultater 
CytoVac har udover de tidligere 
nævnte forsøg med prostata-
kræft desuden gennemført et 
klinisk fase I forsøg hvor ALEC-
SAT blev afprøvet til behand-
ling af hjernekræft, glioblast-
om. Forsøget blev gennemført i 
samarbejde med læger fra Rigs-
hospitalet. I alle tre kliniske 
forsøg kunne det konstateres, 
at ALECSAT var vel tolereret og 
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uden negative bivirkninger og 
en del patienter har også givet 
udtryk for, at de generelt fik 
det bedre. 
 
For både prostatakræftpatien-
terne og hjernekræftpatienter-
ne var der tillige tale om meget 
positive resultater for så vidt 
angår den mulige effekt af be-
handlingerne. Nedenfor et kort 
sammendrag af resultaterne

Prostatakræft forsøgene 
I de to kliniske fase Ib pro-
statakræft-forsøg, der er gen-
nemført i samarbejde med Fre-
derikssund / Herlev Hospital, 
ses der ingen bivirkninger, der 
skyldes behandlingerne, og i 
begge de gennemførte forsøg, 
ses der indikationer for effekt. 
I begge forsøg ses det, at pa-
tienternes PSA niveau i blodet 
umiddelbart falder, og i det 
senest afsluttede forsøg med 
flere behandlinger, ses det, at 
PSA niveauet falder hver gang, 
man behandler, og effekten på 
PSA stigningerne forstærkes. 
For disse patienter måtte det 
uden behandling forventes, 
at deres PSA niveau i blodet 
ville stige eksponentielt, og 

de umiddelbare fald ved hver 
behandling, samt den tilsynela-
dende ændrede stigningstakt, 
er en indikation for positiv ef-
fekt (PSA er en god indikator 
for prostatakræft-sygdommens 
udvikling). 

Det ses også, at over halvde-
len af patienterne synes at 
have færre eller mindre aktive 
knogle-tumorer (metastaser). 
At prostatakræftpatienternes 
knoglemetastaser kan påvirkes 
er både meget usædvanligt og 
positivt. 

Hjernekræft forsøget 
Der blev screenet i alt 24 Glio-
blastoma Multiforme stadie IV 
(GBM) hjernekræft patienter til 
forsøget. Alle patienterne er 
sent i deres sygdomsforløb, de 
er opereret og har modtaget 
hele standardbehandlingen, 
som er et forløb af operation, 
kemoterapi og stråleterapi, 
men sygdommen udvikler sig 
fortsat. Så de patienter, der 
indgik i forsøget, var meget 
syge med en begrænset forven-
tet restlevetid. På dette stadie 
af deres sygdom er det forven-
tet, at patienternes tumorer vil 

vokse konstant og med stigen-
de vækstrate. 

De kliniske fase I data, der al-
lerede er opnået, er langt over 
forventning. De fleste patien-
ter, der er behandlet, synes 
at have god gavn af ALECSAT 
behandlingerne, patienterne 
synes at leve længere end for-
ventet og endda med en højere 
livskvalitet. For flere af patien-
terne ses det endda, at tumo-
rerne i hjernen bliver betydelig 
mindre.

For de to patienter i studiet, 
der har overlevet længst og 
modtaget de fleste ALECASAT 
behandlinger, har både PET og 
MR-scanninger vist, at både 
tumorstørrelse og -aktivitet af 
tumorvæv reduceres markant. 

I de kliniske forsøg er det også 
vist, at ALECSAT cellerne fin-
der frem til og ophobes netop 
i tumorvævet, og det er vist, 
at de celler der kan bekæmpe 
kræftceller findes i tumorvævet 
længe efter ALECSAT behand-
lingerne. Det er også vist at 
ALECSAT behandlede patienter 
efter ALECSAT behandling sy-

5 patienter (33%) havde færre metastaser
og samtidig lavere tumor aktivitet.

3 patienter (20%) havde enten færre
metastaser eller lavere tumor aktivitet.

7 patienter (47%) havde flere eller mere
aktive metastaser.

Knogle scintigrafi data fra CV002 studiet. For mere end halvdelen af patienterne synes ALECSAT behandlingerne at have 
påvirket spredning  af kræftsygdommen positivt. 8 af 15 patienter har enten færre og mindre aktive metastaser, eller også 
har de enten færre eller mindre aktive metastaser. Af de 20 patienter, der indgik i denne del af studiet, havde 6 patienter 
ikke kræft-spredning til knoglerne, der kunne evalueres med denne analyse metode.
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nes at have et langt mere aktivt 
immunsystem. Det er vigtige 
observationer der har en afgø-
rende betydning for forståelsen 
af ALECSAT behandlingernes 
effekt. 

I CytoVac er vi overbeviste om, 
at behandlinger hjælper pa-
tienterne, og de medvirkende 
læger ser også meget positivt 
på de data der er opnået. Men 
for både de klinisk effekt ob-
servationer, der er set i pro-
statakræftforsøgene, og for 
de effekt observationer, der er 
set i hjernekræftforsøget, gæl-
der det, at der foreløbig kun 
er behandlet så få patienter, 
at disse data ikke er statistisk 
signifikante. De planlagte klini-
ske fase II forsøg vil inkludere 
tilstrækkelig mange forsøgs-
personer og kontrolgrupper, så 
den statistiske signifikans kan 
påvises.
 
Hvorved adskiller ALEC-
SAT sig fra andre lignen-
de behandlinger?
Hovedparten af sammenligne-
lige behandlinger er baseret 
på de såkaldte dendritcelle im-
munterapi teknologier. Disse 
behandlinger kræver, at pa-
tientens immunforsvar er vel-
fungerende, da dendritcellerne 
skal aktiverer dette forsvar. 

Behandlingerne er oftest mål-
rettede mod blot en enkelt af 
kræftcellernes karakteristiske 
strukturer. Behandlingerne kan 
dog være effektive i en række 
situationer og for en tid. 
 
Svaghederne ved disse behand-
linger er, at kræften normalt 
hæmmer immunforsvaret, så-
ledes at dette efter nogen tid 
er svækket og ofte så svagt, 
at behandlingen ikke altid 
kan gennemføres med succes. 
Kræftcellerne har desuden en 
evne til at mutere, hvorved de-
res karakteristiske strukturer 
kan ændres. Derved vil den-
dritcelle behandlingerne ikke 
længere have effekt, da det 
immunforsvar dendritcellerne 
har aktiveret ikke længere kan 
finde kræftcellerne.
 
ALECSAT tilfører immunfor-
svaret ekstra kapacitet, da der 
tilføres en stor mængde akti-
verede celler, der vil indgå i 
immunforsvaret. Således kan 
ALECSAT behandling også an-
vendes hvor immunforsvaret er 
svagt, hvilket ofte er tilfældet 
for kræftpatienter.
ALECSAT er målrettet mod 
mange af kræftcellernes karak-
teristiske strukturer og ikke 
kun imod en enkelt eller to. 
Dette medfører, at de muteren-

de kræftceller har meget svære-
re ved at undgå angreb fra det 
styrkede immunforsvar.
 
Ideelt set har begge produkt-
typer fordele og bør anvendes 
efter patientens situation. Efter 
CytoVac’s opfattelse findes der 
p.t. ikke andre produkter på 
markedet eller i udvikling, der 
svarer til ALECSAT.
 
Generelt er det CytoVac’s 
opfattelse, at ALECSAT er et 
produkt, der supplerer de 
hidtidige behandlingsformer 
og derved giver lægerne flere 
værktøjer at råde over ved 
behandlingen af hver enkelt 
kræftpatient.
 
Planer for fremtiden 
Udvikling af lægemidler er tids-
krævende og omfattet af mange 
tests og kontroller til sikring 
af patienterne og til sikring af, 
at nye produkter rent faktisk 
er udtryk for forbedringer i 
forhold til eksisterende og kon-
kurrerende lægemidler. Dette 
medfører, at udviklingen af nye 
lægemidler kræver betydelig 
kapital. CytoVac er kommet ret 
langt for de investerede midler, 
men den fortsatte udvikling af 
denne metode til at behandle 
kræft er dog afhængig af tilfør-
sel af yderligere kapital. Med 

Juli 2012 November 2011 August 2012 Marts 2012 

Pt303 Pt303 

Tumorvolumen estimeret ved MR-skanning viser, at tumor 
volumen for denne patient er reduceret 76% i løbet af 11 må-
neder

Det aktivt voksende (PET aktive) tumor væv ses også at 
blive reduceret I løbet af blot 5 måneder efter ALECSAT 
behandlingerne.
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andre ord så er kapital p.t. den 
begrænsende faktor for at brin-
ge ALECSAT til patienterne.
 
Lovgivningsmæssigt er der for-
skellige krav til godkendelse 
af lægemidler til store og små 
sygdomme. Dokumentations-
kravene til små sygdomme 
kan være mindre end til store 
sygdomme og der kan opnås 
gratis hjælp og vejledning fra 
lægemiddelmyndighederne, alt 
dette er med det formål også 
at få udviklet lægemidler til 
sygdomme med færre patien-
ter. De anderledes krav kan 
betyde bl.a. mindre omfattende 
kliniske forsøg og dermed 
kortere tid til der kan opnås 
godkendelse af lægemidlet. 
Hjernekræften Glioblastom og 
kræft i bugspytkirtelen tilhører 
gruppen af små sygdomme. 
Hvorimod prostatakræft tilhø-
rer gruppen af store sygdomme 
med mere omfattende krav til 
kliniske forsøg, før et lægemid-
del kan godkendes til disse 
sygdomme.
 
På den baggrund iværksætter 
CytoVac allerede i efteråret 
2013 et klinisk fase II forsøg 
i samarbejde med bl.a. Rigs-
hospitalet og en række andre 
hospitaler i Danmark med 
hjernekræften Glioblastom. 
Forsøget er designet, så det 
kan danne baggrund for en læ-
gemiddelgodkendelse. Ligele-
des iværksættes et klinisk fase 
I forsøg på Bispebjerg hospital 
med patienter med bugspytkir-
telkræft. Begge sygdomme er 
meget aggressive og der findes 
ingen effektive behandlinger 
for disse patienter. Disse akti-
viteter planlægges finansieret 
ved indskud af yderligere ak-
tiekapital fra private investo-
rer i lighed med den hidtidige 
finansiering af virksomhedens 
udvikling.
 

For så vidt angår prostatakræft 
forventes det ikke, at der kan 
rejses tilstrækkelige midler 
fra private investorer, til at 
der for nuværende kan gen-
nemføre kliniske fase II forsøg. 
Derfor søger CytoVac partnere, 
der kan tilføre kapital og res-
sourser der vil muliggøre den 
videre udvikling af ALECSAT til 
behandling af prostatakræft. 
Succes med ALECSAT behand-
ling dokumenteret i løbet af 
2014 for de mindre sygdomme 
forventes at fremme interessen 
hos de større medicinalfirmaer, 
såfremt en partneraftale ikke 
er landet inden da. CytoVac har 
allerede fået flere henvendelser 
fra potentielle partnere, der 
har opdaget Cytovac’s know-
how og ALECSAT teknologiens 
potentiale.

Ud over de kliniske udviklings-
aktiviteter så er det selskabets 
strategi at fortsat forske i vide-
reudvikling af ALECSAT samt 
effektivisering af produktions-
processen med henblik på at le-
vere et bedre produkt til lavere 
produktionsomkostninger. 

Historik 
CytoVac blev stiftet i 2008 af to 
russiske forskere, der i mange 
år havde arbejdet på Kræftens 
Bekæmpelse, Alexei Kirkin og 
dennes hustru Karine Djand-
jougazian samt Bent Alsø A/S. 
Parterne stiftede et 50/50 ejet 
selskab Baias ApS, der igen 
stiftede og finansierede Cyto-
Vac A/S. Gradvist lykkedes en 
række tiltag og selskabet vok-
sede og det gjorde kapitalbeho-
vet også, hvorfor flere private 

aktionærer kunne tilknyttedes. 
Løbende er denne proces fort-
sat. I begyndelsen var investo-
rernes investeringer i det væ-
sentlige idealistisk motiveret, 
men i takt med at resultaterne 
ser fornuftige ud, har de øko-
nomiske aspekter også fået en 
større plads i investorernes 
bevidsthed. Selskabet tegner ny 
aktiekapital i august måned i 
år. Kursen på selskabets aktier 
er 150 svarende til kr. 15.000 
pr kr. 10.000 aktie. Der er for-
håndstegnet for et betydeligt 
beløb. Inden kapitalforhøjelsen 
i efteråret 2013 udgør selska-
bets aktiekapital kr. 43.000.000 
fordelt på ca. 80 aktionærer. 

Selskabets produkt er patent-
beskyttet i alle de vigtigste 
lande. Videreudviklinger af nye 
cellebaserede immunterapier 
og version to af ALECSAT er 
under udvikling til senere pa-
tentering.

Konklusion 
Ledelsen i CytoVac er over-
beviste om, at ideologien og 
teknologien omkring ALECSAT 
har en plads i den fremtidige 
kræftbehandling til glæde for 
patienterne, hvorved selskabet 
er på vej til at opfylde første 
fase af sin vision om at udvikle 
supplerende virksomme kræft-
behandlingsformer uden nega-
tive bivirkninger. De næste år 
vil vise, om det også statistisk 
kan bevises, at vor overbevis-
ning er korrekt. CytoVac er 
ikke i tvivl.

Yderligere oplysninger kan 
indhentes på selskabets hjem-
meside www.cytovac.dk eller 
hos selskabets administrerende 
direktør Martin Roland Jensen 
på mail mrj@cytovac.dk, der 
også kan oplyse om eventuelle 
aktietegningsmuligheder i ef-
teråret 2013.


