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Kanser ve Kanser Yönetimi

ANLAYIŞ...

❖Deliliğin tanımı;

❖sürekli AYNI şeyleri yapıp

FARKLI sonuçlar beklemektir

(Paradigma değişimi).
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CAR T Hücresi

Maus MV, et al. The Oncologist. 2016;21:608–617

• CAR T hücreleri, genetik olarak tasarlanmış yapay T-

hücresi reseptörleridir.

• T hücrelerini yönlendirebilir ve tümör antijenlerinin 

tanınmasını sağlar.

• Teorik olarak, bu modifiye edilmiş hücreler, herhangi bir 

antijene karşı yönlendirilebilir.

• Hedef tümör hücrelerini öldürme yeteneğini arttırır.
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AFEREZ GENETİK AKTARIM ÇOĞALTMA İNFUZYONU İZLEM

PBMCs: peripheral blood mononuclear cells; QC: quality control; QA: quality assurance

Adapted from Mato A, et al. Blood. 2015;126:478-485. Davila ML, et al. Oncoimmunology. 2012;1:1577-1583. Davila ML, et al. Int J Hematol. 2014;99:361-371. Tumaini B, et al. Cytotherapy. 2013;15:1406-1415. 

• Periferik Kan 

Mononükleer

Hücreleri lökoferez 

yoluyla toplanır. 

• Bir üretim tesisine 

taşınır. 

• T hücreleri aktive 

edilir ve ekspanse

edilir. 

• CAR kodlayan 

genetik materyal, 

vektör vasıtasıyla T-

hücresi DNA'sına 

aktarılır.

• CAR T hücreleri 

terapötik doza 

ulaşınca dondurulur.

• Güvenlik testleri 

yapılır. 

• Hastanın merkezine 

gönderilir.

• CAR T hücreleri, 

lenfodeplesyonun

ardından hastaya 

infüze edilir. 

• CAR T hücreleri, 

tümörlerdeki 

antijenleri hedefler ve 

hücreleri yok eder.

• Uzun süreli takip 

planı ile CAR T 

hücrelerinin 

infüzyonundan

sonra hasta 

yakından izlenir.

CAR T Hücre: 

Üretim
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• Periferik Kan Mononükleer Hücreleri standart 

lökoferez yoluyla toplanır ve bir üretim tesisine 

gönderilir.

CAR T hücre üretimi:

Aferez
1



CAR Anatomisi

• CAR T hücresi terapisi, bir antikorun spesifikliğini T 

hücrelerinin sitotoksik ve hafıza fonksiyonları ile 

birleştirir.

• CAR T hücrelerinde, bir antikor fragmanı hücre içi 

sinyal alanlarıyla birleşir.

• CAR özgüllüğü, bir antijen reaktif monoklonal 

antikorun antijen bağlama bölgesinden türetilen 

hücre dışı alandan gelir.

• Hücre içi etki alanı, T hücrelerinin aktif hale geldiği 

normal olaylar dizisini yeniden özetlemeye çalışır.
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CAR T hücre: 

Fonksiyon

Sinyal yolaklarının aktivasyonu:

• Hedef hücreyi öldürmek için perforin ve granzim içeren 

litik granüllerin salınımına yol açar.

• Sitokinleri aktive eder: IL-2, T hücresi çoğalmasını ve 

fonksiyonunu arttırır. INF-gama, doğal immün cevabı 

aktive eder.

• FasL, hedef hücrelerin apoptozunu indükler.

Maus MV, et al. The Oncologist. 2016;21:608–617

AP-1, activator protein 1; CAR, chimeric antigen receptor; Fas-L, Fas ligand; IFN-g, interferon-g; IL-2, interleukin-2; LAT, linker of 

activated T cells; MTOC, microtubule-organizing center; NFAT, nuclear factor of activated T cells; NF-kB, nuclear factor k-light chain-

enhancer of activated B cells; P, phosphate group; ZAP70, z-chain-associated protein kinase 70.
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CAR T hücre:

Klinik Kullanımı

• CAR-T tedavisinden önce, lenfodeplesyon amaçlı bir hastaya kısa süreli 

kemoterapi (Flu / Cy) verilir.

• Genetik olarak değiştirilmiş T hücreleri, hastaya bu lenfodeplesyonun ardından 

verilir.
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CAR T hücre klinik kullanımı

Hedef antijenler

• CAR-T hücre tedavi stratejisinin en etkileyici özelliği, tümöre özgü toksisitedir. Bunu başarmak için, tümör 

hücrelerini normal hücrelerden ayıran antijenler bulunmalıdır. 

• CD19, modifiye T hücresi tedavisi için bir hedef haline gelmiştir. Ümit vadeden başka hedef antijenleri de vardır.
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Philipp Vormittag , Rebecca Gunn , Sara Ghorashian and Farlan S Veraitch. A guide to manufacturing CAR T cell therapies. Current Opinion in Biotechnology 2018, 53:164–181  

CAR T hücre klinik kullanımı

Ürün Kaynağı

• Ürünler çoğunlukla otolog anti-

CD19 CAR T hücreleridir.

• Çoğu ürün 20 günde 

üretilmektedir.

• Şuana kadar tedavi edilen 

hastalıkların çoğu hematolojik 

malignitelerdir (özellikle ALL)
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CAR T hücre klinik kullanımı

Endikasyonları

• Lenfoid malignensiler

• Akut Lenfoblastik Lösemi

• Lenfomalar

• DLBCL

• Kronik Lenfositik Lösemi

• Solid Tümörler

• Multiple Myeloma

• Myeloid maligniteler
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• CAR T hücre tedavisi ile ilgili klinik 

araştırmalar 2016 yılıyla birlikte hızla 

artmıştır.

• Her yıl yaklaşık 100 klinik araştırma 

eklenmektedir.

• Sadece ABD’de bugüne kadar 1000’in 

üzerinde hastaya CAR T hücresi verilmiştir.

• Avrupa’da 2018'den beri 350'den fazla 

hastaya CAR-T hücreleri (%93 klinik 

çalışma) verilmiştir.

CAR T hücre klinik kullanımı
Klinik Çalışmalar

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=plLz5wzJKRdxaM&tbnid=lSnDEqxlSv6xoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hastanerandevu.net/ankara-onkoloji-egitim-ve-arastirma-hastanesi.html&ei=5ukDUsXHAcHo4QSynYC4CQ&psig=AFQjCNG6m0F9VRkjqF1LaTlvDbwSjNNCLA&ust=1376074598064824


• ALL: %68 - 93

• B hücreli lenfoma: %64 - 86

• KLL: %57 – 71

• Solid tümör: %9 - 35

CAR T hücre klinik kullanımı
Yanıt Oranları
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• Cevap oranları= %68 - 93

• Kök hücre nakli sonrası dirençli ALL vakalarında 

bile 2 yıla kadar uzayan remisyonlar gözlenmiştir.

• Tam yanıt elde edilen hastaların yüzdesi ALL'de

daha yüksek olmasına rağmen, esas problem 

remisyonun devamlılığıdır. 

• Zira nüks görülme sıklığı %15 - 45 arasında 

değişmektedir.

CAR T hücre klinik kullanımı

ALL
1



CAR T hücre klinik kullanımı: Non-Hodgkin Lenfoma



• CD19 hedefli modifiye T hücreleri ile tedavi edilen 

nüks KLL olgularında çok umut verici klinik sonuçlar 

gözlemlenmiştir.

• Yanıt oranları: % 57 -71 

• Remisyonlar yaklaşık 3 yıl devam etmiştir.

• 12 ayda hastaların % 65'i MRD negatif remisyonda 

kalmıştır.

• Bu tedavi yanıtları nakil sonrası tekrarlayan vakaları 

bile içerir.

CAR T hücre klinik kullanımı

KLL
3



CAR T hücre klinik kullanımı

Multiple myeloma



CAR T hücrelerinin klinik kullanımı

AML

• AML ve B hücre maligniteleri arasındaki en önemli fark, AML'nin sadece kısmen immün yanıtlı 

olmasıdır.

• Bu nedenle, AML'de immünoterapi sonuçları B hücre malignitelerine göre daha kötüdür.

• AML'de spesifik bir hedef antijen bulmak çok zordur, çünkü hematopoetik kök hücre neoplazisidir.

• Ayrıca, bazı neoplastik kök hücre antijenleri de sağlıklı dokularda bulunur.

• En önemli sorun, hedeflenen antijenleri normal hücre antijenlerinden ayırt etmektir.

• Biyolojik olarak çözünebilen modifiye T hücresi, anti-EGFR antikorlarının kullanımı ve intihar 

genleri gibi yeni teknikler, AML'ye karşı immünolojik tedavinin geliştirilmesinde ve ilerletilmesinde 

umut vericidir.



CAR T hücrelerinin klinik kullanımı

Hodgkin Lenfoma

• Hodgkin lenfoma B hücrelerinden oluşur, ancak B hücreli yüzey antijenleri Reed Sternberg

hücrelerinde sunulmaz, CD30 sunarlar.

• CD30 zaten Brentuximab vedotin adında bir ilacın hedefidir.

• Brentixumab ile çok iyi tedavi yanıtları alındı, ancak bu tedavide en önemli sorun remisyon 

süresidir. 

• Brentixumab tedavisinden sonra nükseden Hodgkin Lenfoma hastalarında modifiye T hücre 

tedavisi yapılabilir.

• CD30, Hodgkin Lenfoma için CAR-T hücre terapisinde hedeflenebilir.

• Hodgkin lenfomaya karşı modifiye T hücre tedavileri hakkında devam eden çalışmalar vardır.



CAR T hücrelerinin klinik kullanımı

T- NHL

• T hücre neoplazisine karşı CAR-T hücre tedavisi kolay değildir. Neoplastik T hücrelerinde sunulan, 

ancak transgenik T hücrelerinde bulunmayan benzersiz bir antijene ihtiyaç vardır.

• CD30 bazı T hücreli lenfomalarda bulunur, bu nedenle modifiye T hücresi tedavisinde hedef 

alınabilir bu vakalardır.

• Başka bir alternatif, T hücre malignitelerinin tedavisi için benzersiz antijenlere karşı hedeflenen 

doğal öldürücü hücrelerin kullanılması olabilir.

• T hücresi malignitelerine karşı modifiye T hücresi tedavisi hakkında mevcut veri yoktur.

• Bu alan hala belirsizliğini korumaktadır ve T hücreli neoplazilerde CAR-T hücre tedavisinin 

araştırılması için daha fazla çalışma yapılmalıdır.



Solid tümörlerde CAR T hücre hedefleri



Solid tümörlerde CAR T hücre hedefleri



Solid tümörlerde CAR T hücre tedavisi

• Solid tümörlerde CAR T hücre tedavisi ile ilgili yapılan klinik araştırma sayısı hematolojik 

kanserlerdeki çalışmalara göre daha az sayıda ve daha az hasta ile yapılmıştır.

• Ekim 2018’e kadar yapılan tüm solid tümör çalışmalarında CAR T hücre tedavisine cevap 

oranı %9’a ulaşmaktadır.

• En iyi yanıt oranı nöroblastomada gözlenmiştir (ORR %35).

Hou B, Tang Y, Li W, et al. Efficiency of CAR-T Therapy for Treatment of Solid Tumor in Clinical Trials: A Meta-Analysis. Hindawi Disease Markers Volume 2019, Article ID 

3425291



• Hematolojik kanserlere göre CAR T hücre tedavisi ile solid tümörlerde beklenen yanıtların 

alınamamasının nedenleri:

• Hematolojik tümörlerin aksine, solid tümör hücreleri dolaşım sisteminde nadiren bulunur.

• Tümör hücreleri, T hücrelerinin infiltre olmasının zor olduğu birkaç ayrı odak oluşturabilir. 

• Fiziksel engellere ek olarak, solid tümör hücreleri tarafından salgılanan kemokinler genellikle 

anormaldir, bu da yetersiz T hücre cevabına neden olabilir.

• Hematolojik kanserlerdeki gibi iyi hedef antijenler (CD19 gibi) yoktur.

Hou B, Tang Y, Li W, et al. Efficiency of CAR-T Therapy for Treatment of Solid Tumor in Clinical Trials: A Meta-Analysis. Hindawi Disease Markers Volume 2019, Article ID 3425291

Solid tümörlerde CAR T hücre tedavisi



Solid tümörlerde CAR T hücre çalışmaları



Solid tümörlerde CAR T hücre çalışmaları



CAR T hücre tedavisi sırasında görülebilecek advers 

olaylar

Miliotou N. Androulla and Papadopoulou C. Lefkothea. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2018, 19, 5-18.



Sitokin Salınım Sendromu

• CAR-T hücre tedavisinin ana yan etkilerinden biri sitokin salınım 

sendromudur.

• Prevalansı % 58 -% 93 (yaklaşık% 77) arasında bildirilmektedir.

• CRS'nin varlığı, CAR T hücresi tedavisinin etkinliği ile yakından 

ilgilidir.

• Bununla birlikte, CRS'nin ciddiyeti her zaman tedavi yanıtının 

derecesi ile ilişkili değildir.

• CAR-T hücre tedavisi kandaki sitokinlerde artışa neden olur.

• Grip benzeri belirtilerden organ hasarlarına kadar çok çeşitli yan 

etkilere neden olur.

• CAR T hücresi infüzyonundan sonra 1 ila 21 gün içinde ortaya 

çıkar.

• 1 ila 2 hafta içinde çözülür



Nörolojik Toksisiteler

• CAR-T hücre tedavisi nörolojik sistemde önemli yan etkilere neden olabilir.

• Nörolojik olayların sıklığı % 21 -% 64 arasındadır.

• Ensefalopati, nöbet, deliryum görülebilir.

• Yaygın semptomlar afazi, konfüzyon, halüsinasyonlar, tepkisizlik vb.

• Nörotoksisite çoğu vakada geri dönüşlü olmuştur ve semptomlar müdahale olmadan veya uzun 

süren belirgin etkiler olmadan birkaç gün içinde düzelmiştir.

• Ancak hayatı tehdit eden olumsuz nörolojik olaylar olabilir.

• Nörolojik yan etkilerin altında yatan nedenler henüz açıklanmamıştır.

• CAR-T ürünleri arasında nörolojik etkilerin sıklığı, şiddeti ve doğası farklı görünmektedir.

• Tedavi: sistemik kortikosteroidler, antikonvülsanlar, antipiretikler, anti-sitokin tedavileri.



B-hücre aplazisi

• CAR T hücre tedavisi sadece kanserli B hücrelerini değil aynı zamanda normal B hücrelerini de 

tahrip eder.

• CD19'a karşı CAR T hücre tedavileri normal B hücre klonlarını sonlandırır

• Bu nedenle, hipogamaglobülinemi oluşur.

• Bu bulgu aslında tedavi yanıtının göstergesidir.

• Gama globülin seviyelerindeki azalma, modifiye T hücrelerinin etkinliğini izlememizi sağlar

• Enfeksiyonu önlemek amacıyla intravenöz immünoglobulin replasman tedavisi verilebilir.

• B hücre aplazisinin geç etkilerini değerlendirmek için uzun süreli takip çalışmasına ihtiyaç vardır.



CAR T hücre tedavisi sonrası enfeksiyonlar



CAR T hücre tedavisi ile ilişkili diğer advers olaylar

• CAR T hücresi tedavisinin bilinen bir başka yan etkisi, tümör lizis sendromudur.

• Birkaç akut anafilaksi bildirisi var.

• CAR-T hücre tedavisinden sonra salınan sitokinlerin hemafagositik lenfohistiyositozu taklit ettiği 

gösterilmiştir.

• Modifiye T hücrelerinin infüzyonundan sonra “sitokin fırtınası” nedeniyle ölüm raporları vardır.



CAR T ilişkili advers olayların yönetimi

• IL-6 inhibitörü (tocilizumab), tedaviye cevabı azaltmadan 

CAR-T hücre tedavisinin yan etkilerini azaltabilir. 

• Ek olarak, sarilumab ve olokizumab ayrıca CRS'yi önlemek 

için kullanılabilecek umut verici ajanlardır.

• CRS'nin önlenmesi için steroid tedavisi denenebilir, ancak 

kortikosteroid kullanımı tedavi başarısını azaltabilir.

Immune effector cell

Prevention

of JAK/STAT 

signaling

IL-6R

IL-6R 

blockade

Prevention 

of immune 

activation

Glucocorticoid 

receptor

Corticosteroid

CRS: cytokine release syndrome; IL: interleukin; JAK/STAT: janus kinase/signal transduction and activators of transcription

Bonifant et al. Molecular Therapy — Oncolytics. 2016; 3: 16011
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