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Under det nye initiativ ’Danske 
Kræftforskningsdage’ var der et 

foredrag om immunterapi, hvor Inge 
Marie Svane, der er professor og over-
læge ved Herlev Hospital og leder af 
det Nationale Center for Cancer Im-
munterapi, fortalte om behandlings-
formen, og Lars Bastholdt, der er over-
læge ved Odense Universitetshospital, 
fortalte om bivirkninger forbundet 
med immunterapi. 

Ved immunterapi arbejder og mani-
pulerer man med immunforsvaret og 
får det til at behandle kræftcellerne, 
så kræftbehandlingen så at sige er 
skiftet fra at være målrettet kræftsvul-
sten til at være målrettet immunsy-
stemet, der selv skal ud og bekræfte 
kræftcellerne. Det er et gigantisk gen-
nembrud i kræftbehandlingen, men 
der er visse udfordringer forbundet 
med immunterapi, fortalte Inge Marie 
Svane: 

- Udfordringen er, at vi ikke ved så 
meget om immunsystemet. Kræftcel-
ler indeholder kræftproteiner, og det 
adskiller dem fra normale celler. Vi 
ved om immunterapi, at det kan fin-
de frem til kræftcellerne via kræftpro-
teinerne. Immunterapi er i stand til at 
skubbe til balancen mellem kræften 
og immunsystemet, så immunsyste-

met kan få overtaget. Immunsystemet 
har ’hukommelse’, og det kan medføre 
en langvarig behandlingseffekt.

T-celler kan dræbe 
kræftceller
Immunterapi kan styrke immunfor-
svaret på forskellige måder, enten di-
rekte ved at anvende antistoffer eller 
aktiverede immunceller eller indirekte 
ved at påvirke immunforsvarets for-
skellige celler. 

- T-celler er de vigtigste immunceller, 
vi har, for de kan dræbe kræftcellerne. 
Det sidste nye inden for immunterapi 
er, at vi tager T-cellerne og ’uddan-
ner’ dem ved at give dem gener, så 
de kan genkende kræftcellerne og 
ramme dem præcist. T-celleterapi er 
unik for hver enkelt patient, for det er 
patientens egne T-celler, vi tager ud 
af kroppen og omformerer. Det er en 
intensiv behandling, hvor patienten er 
indlagt i tre uger og sandsynligvis er 
dårlig i en periode. Men det er noget, 
patienten kun skal igennem én gang, 
og så ser vi, om immunterapien virker, 
udtalte Inge Marie Svane. 

Udviklingen går stærkt
Immunterapi er først blevet udviklet 
til modermærkekræft, men behand-
lingen har allerede bredt sig til blandt 
andet lungekræft, blærekræft, hoved-
halskræft og nyrekræft. 

- Udviklingen inden for immunte-
rapi rykker sig næsten fra måned til 
måned, og det undersøges, hvilke 
patienter, der kan have gavn af im-
munterapi. Hos patienter med mo-
dermærkekræft og lungekræft måler 
man, om der er et særligt immun-
hæmmende protein, som kan bloke-
res, til stede i patientens kræftceller, 
og målingen afgør, om patienten er 
kandidat til immunterapi. Ny forsk-
ning tyder på, at jo flere genfejl, der 
er til stede i en kræftsvulst, jo bedre 
er det i forbindelse med immunterapi, 
for disse genfejl skaber kræftprotei-
ner, som er gode mål for angreb fra 
immunforsvaret. Dermed kan patien-
ten få en større effekt af immunterapi, 
forklarede Inge Marie Svane. Det un-
dersøges, hvilke stadier af kræft, der 
kan behandles med immunterapi. Det 
kan for eksempel være i de tilfælde, 

Immunterapi brager frem
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Immunterapi forventes at blive en 
lige så vigtig behandlingsform som 
kemoterapi. Men hvad er immun-
terapi, hvilke kræftformer kan den 
behandle, og hvilke bivirkninger er 
der? 

Inge Marie Svane
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hvor der enten er tale om udbredt 
sygdom, minimal restsygdom, før en 
kræftoperation, eller forebyggende 
mod tilbagefald efter operation. Igen 
er det i første omgang tale om til-
fælde inden for modermærkekræft, at 
man har vist, at immunterapi kan fore-
bygge tilbagefald, men man vil frem-
over også teste på andre kræftformer.

- Sammenfattende kan jeg sige, at 
immunterapi viser en effekt ved et sti-
gende antal kræftformer. Immunterapi 
er primært dokumenteret effektivt ved 
udbredt sygdom, men også i nogle 
tilfælde forebyggende mod tilbagefald. 
Immunterapi er en ny søjle i kræftbe-
handlingen, der bliver en central spiller 
ved mange kræftformer. Undersøgelser 
har vist, at den gruppe af kræftpatien-
ter, der får en effekt af immunterapi, 
overlever i længere tid sammenlignet 
med patienter, der får standardterapi. 
Vores håb er, at endnu flere kræftpa-
tienter kan blive langtidsoverlevere, 
konstaterede Inge Marie Svane. Men 
immunterapi har store økonomiske ud-
fordringer for sundhedsvæsenet, fordi 
det medfører mange dyre behandlin-
ger. Immunterapi er heller ikke ’gratis’ 
for patienterne, for der er mange bivirk-
ninger forbundet med behandlingen. 

Immunterapiens 
bivirkninger
- Vi oplever en ny bivirkningsprofil 
med immunterapi, indledte overlæge 
Lars Bastholdt, da han overtog scenen 
efter Inge Marie Svane.

- Vi ser alvorlige, men håndterbare 
bivirkninger, og det er meget vigtigt, 

at både vi og patienterne er opmærk-
somme på alle symptomer, så snart de 
opstår. Mange af bivirkninger kan ’re-
pareres’, såsom bivirkninger i huden, 
leveren, knoglerne og nyrerne, men 
en bivirkning ved immunterapi kan 
være diabetes type 2, og den kan ikke 
kureres. Vi undersøger derfor, hvordan 
vi bedst kan vurdere og håndtere 
bivirkninger ved immunterapi. Vi har 
blandt andet udviklet appen ’Immun-
Tox’, som alle kan bruge. 

Lars Bastholdt fortalte videre, at 
patienterne bliver instruerede i at 
henvende sig med relativt svage 
symptomer, så det kan blive vurderet, 
om de skal undersøges nærmere og 
behandles. Selv om bivirkningerne 
ved immunterapi kan være milde, kan 

nogle af dem udvikle sig til at blive al-
vorlige og behandlingskrævende.

- De praktiserende læger har aldrig 
tidligere mødt patienter med bivirk-
ninger efter immunterapi, og derfor 
er det vigtigt, at vi behandlere følger 
op. I den forbindelse har vi udviklet 
en ’Caregiver Guide’, hvor sygeplejer-
skerne kan stille konkrete spørgsmål 
til patienten, når vedkommende næv-
ner et symptom, sagde Lars Bastholdt. 
Han forklarede, at nogle af bivirknin-
gerne efter immunterapi kan behand-
les med binyrebarkhormoner.

- En steoridbehandling med binyrebark-
hormoner er effektiv mod bivirkninger-
ne. Behandlingen var tidligere bandlyst, 
fordi den efter lang tid både kan afkalke 

Et forskningsprojekt fra Herlev Hospitals Center for Cancer Immune Therapy (CCIT) skal give et fingerpeg om, i hvilke kræftformer 
immunterapiformen T-celleterapi kan tænkes at have en effekt. Pointen med studiet er at se, om man uanset kræftform kan få succes 
med T-celleterapi. 

- Det er først og fremmest formålet at se, om det er forsvarligt og sikkert at give behandlingen til de her patienter. Men det er klart, at 
vi er meget interesserede i at se, hvor det også giver noget behandlingseffekt. Håbet er, at vi får en ide om, hvor det giver mening at 
gå videre med T-celleterapi, og hvor vi i stedet skal fokusere på noget andet, siger Anders Kverneland, der er læge, ph.d. og cheffor-
sker på studiet. Der skal deltage 25 patienter fra forskellige diagnosegrupper i forsøget. De fleste af patienterne har enten tyktarms-
kræft eller okulær modermærkekræft, men der deltager også patienter med hoved-halskræft og galdegangskræft. 

Kilde: Onkologisktidskrift.dk

Nyt projekt tester immunterapi på tværs af kræftformer

Lars Bastholm
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knoglerne og give diabetes type 2. I dag 
monitorerer vi derfor binyrebarkhor-
monbehandlingen tæt og benytter den, 
fordi den er god til at blokere bivirknin-
gerne af immunterapi, samtidig med at 
effekten af immunterapien bevares.

Immunterapi gav mig livet 
tilbage
En af de modermærkekræftpatienter 
med spredning, der har fået immunte-
rapi med gode resultater – men også 
har oplevet bivirkninger – er Søren 
Chrestensen. Han fik konstateret mo-
dermærkekræft i 2010. I 2012 vendte 
kræften tilbage i halsen, og i 2015 

havde kræften spredt sig til hjernen, 
maven, lunger og brystkasse. På det 
tidspunkt havde Søren Chrestensen 
både været igennem operationer, 
stråleterapi og flere slags immunterapi, 
der havde givet ham bivirkninger som 
brandsår og blødende tarmdiarré. 

- I 2015 blev jeg tilbudt en ny behand-
ling af Inge Marie Svane, en kombina-
tion af to slags medicin, Debrafenib 
og Trametinib, der gik ind og angreb 
den genfejl, som en del modermærke-
kræftpatienter har. Jeg havde kun få 
bivirkninger som småfeber i 14 dage. 
Efter fem dage på den nye medicin 

Immunterapi bruges som led i behandlingen af fx lymfeknudekræft, leukæmi, lungekræft, nyrekræft og modermærkekræft. Des-
uden er der lovende udvikling af forskellige former for immunterapi af flere andre typer kræft på vej. Ved immunterapi er der risiko 
for alvorlige bivirkninger. De hyppigste er: 

•	 Nyopstået, tør hoste, åndenød (bivirkning i lungerne)
•	 Øget antal afføringer evt. med samtidige mavesmerter, blod i afføringen, eller mørkfarvet, ildelugtende afføring (bivirkning i 

tarmsystemet)
•	 Mørk urin, skummende eller meget uklar urin (bivirkning i nyrene)
•	 Hovedpine, ekstraordinær træthed, smerter bag øjnene, nedtrykthed, synsforstyrrelser (hormonforstyrrelser)
•	 Rødme og udslæt, ofte kløende, væskende sår er et mere alvorligt tegn (bivirkning i huden)
•	 Påvirkning af bevidsthed (bliver sløv eller konfus), nedsat kraft- og følesans i arme/ben (bivirkninger i nervesystemet)

Disse bivirkninger kræver særlig og hurtig behandling, da bivirkningerne kan udvikle sig livstruende.
Kilde: Cancer.dk

gik jeg på arbejde igen, og efter få 
måneder var alle mine tumorer væk! I 
kan sikkert forestille jer, hvordan man 
som patient, der har været SÅ tæt på 
at blive stemt hjem og pludseligt får 
livet tilbage, har armene helt oppe 
over hovedet!, smilede Søren Chre-
stensen. Han har stadig diarré efter 
immunterapien, og den er ifølge ham 
næsten værre end kræften.

- Jeg skal altid være tæt på et toilet. 
Men mine knuder er væk, og immun-
terapien med bivirkninger har været 
det hele værd. Fordi jeg arbejder og 
lever livet, understregede han.

Søren Chrestensen, Lars Bastholm og Inge Marie Svane

Bivirkninger ved immunterapi


