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Opis przypadku

Niniejsze studium prezentuje jedną z pierwszych osób
leczonych CAR-T w Polsce i - według naszej
najlepszej wiedzy - pierwszy opis przebiegu ICANS.
Terapia odbyła się na przełomie 2019 i 2020 roku
w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Narodowego Instytutu Onkologii (Państwowy Instytut
Badawczy, Oddział w Gliwicach) u 62-letniej pacjentki
z opornym nawrotowym chłoniakiem DLBCL po
wcześniejszym niepowodzeniu dwóch linii leczenia.

Innowacja w diagnostyce neurotoksyczności 
Analiza piśmiennictwa dotyczącego ICANS dokonana
przez członków zespołu wykazała duże rozbieżności
co do częstości występowania ICANS (od 25 do 65%),
jego objawów oraz dynamiki. Przyjęto założenie, że
rozbieżności te mogą być wynikiem stosowania
niewystarczająco czułego narzędzia diagnostycznego
(ICE score) i u naszej pacjentki dodatkowo codziennie
przeprowadzaliśmy badanie testem MoCA (Ryc. 1).

Wnioski

Uzupełnienie protokołu monitorowania funkcji
poznawczych pacjentów poddawanych terapii CAR-T
o bardziej czułe narzędzie diagnostyczne, takie jak
test MoCA, daje szansę na wcześniejsze wykrywanie
neurotoksyczności, szybsze wdrożenie odpowiednich
interwencji terapeutycznych i zmniejszenie ryzyka
powikłań natury neurologicznej.

W latach 2021-2025 w Polsce w ramach współpracy
wieloośrodkowej przeprowadzone będzie badanie
kliniczne CAR-NET-1 (Ryc.2), w ramach którego
opracowany zostanie polski produkt CAR-T.
W procedurze badania CAR-NET-1 uwzględniono
obserwacje z niniejszego pilotażu i każdy pacjent,
oprócz standardowego ICE score, będzie badany
testem MoCA.

Ryc. 1. Narzędzia badawcze

Wstęp

Terapia CAR-T cells
Jest to innowacyjna i spersonalizowana metoda
leczenia pacjentów z chłoniakiem DLBCL, ostrą
białaczką limfoblastyczną oraz szpiczakiem mnogim,
u których nie uzyskano remisji choroby w I i II linii
leczenia standardową chemio- i radioterapią. Terapia
ta polega na podaniu pacjentowi jego własnych
limfocytów T modyfikowanych genetycznie w taki
sposób, by rozpoznawały i niszczyły komórki
nowotworowe. Szacuje się, że zastosowanie CAR-T
cells zwiększa szanse pacjentów na wyzdrowienie
z 10-15% na ok. 35% (ostatnia nadzieja dla pacjentów
bez nadziei). Po raz pierwszy terapię CAR-T
zastosowano w 2012 roku w USA, w Polsce –
w 2019 roku.

Powikłania terapii CAR-T cells
Podstawowym działaniem niepożądanym leczenia
CAR-T, oprócz tzw. zespołu uwalniania cytokin (CRS),
są powikłania neurologiczne (ICANS). ICANS ujawnia
się między 4 a 10 dniem terapii. Pierwsze objawy to
zazwyczaj dysgrafia i dyskalkulia. Ponadto obserwuje
się: drgawki, senność, ból głowy, splątanie,
pobudzenie, zaburzenia mowy, drżenia. Wyróżnia się
4 stopnie ICANS; st. 4 wiąże się z ryzykiem
utrwalenia powikłań i bezpośrednim zagrożeniem
życia. W st. 1 leczenie pacjenta ma charakter
objawowy, począwszy od st. 2 wdraża się leczenie
przyczynowe – leki immunosupresyjne oraz
steroidowe. Dynamika rozwoju ICANS może być
bardzo duża – stan pacjenta może się zmieniać
na przestrzeni kilku godzin. W przypadku
dynamicznie rozwijającego się ICANS możliwie
najszybsze wdrożenie leczenia ma zasadnicze
znaczenie dla przeżycia pacjenta i jakości jego
przyszłego funkcjonowania. Wciąż trwają badania
mające na celu dokładny opis ICANS.

Diagnostyka neurotoksyczności/ICANS
Obraz mózgowia w TK i MR w ICANS jest zazwyczaj
bezzmianowy, dlatego jedyną możliwością diagnozy
jest obserwacja i badanie bezpośrednie. W 2017 roku
celem obiektywizacji diagnostyki ICANS
skonstruowano 5-itemowe narzędzie do pomiaru
funkcji poznawczych – ICE score (Ryc. 1).

ICE score - przesiewowe narzędzie do diagnozy funkcji
poznawczych. składa się z 5 prób badających:
1) orientację w czasie i miejscu, 2) nazywanie
(3 przedmioty), 3) wykonywanie prostych poleceń („Pokaż
dwa palce”), 4) pisanie, 5) uwagę (odliczanie co 10).
Badany może zdobyć od 0 do 10 pkt., co określa jego
funkcjonowanie poznawcze na 5 poziomach: pierwszy
oznacza brak zaburzeń (10 pkt.), piąty (0 pkt.) - ICANS 4 st.
MoCA (The Montreal Cognitive Assessment) - narzędzie
do przesiewowej diagnozy funkcji poznawczych. Składa
się z 30 prób oceniających: 1) funkcje wzrokowo-
przestrzenne (naprzemienne łączenie liter i cyfr, zegar),
2) nazywanie, (3 obrazki), 3) pamięć (5 słów), 4) uwagę
(powtarzanie ciągów cyfr, klaskanie na bodziec,
odejmowanie seryjne), 5) mowę (powtarzanie zdania
i fluencja), 6) abstrahowanie (podobieństwa),
7) orientację w czasie i miejscu. Pacjent może zdobyć
od 0 do 30 pkt. Wynik poniżej 26 pkt. oznacza zaburzenia
funkcjonowania poznawczego.

Dzień 
leczenia

MoCa
pkt.

ICE 
pkt. Obserwacja kliniczna

0 28 10 Bez zaburzeń i deficytów
1 29 10 j.w.
2 28 10 j.w.
3 27 10 j.w.
4 26 10 j.w.
5 24 10 j.w.
6 14 10 Spowolnienie

7 4 4
Splątanie, spowolnienie, 
encefalopatia, afazja, oczopląs, 
senność

8 15 9
Niewielki oczopląs, nieznaczne 
zaburzenia mowy, kontakt 
logiczny

9 20 9 Nieznaczne drżenia, poza tym 
bez zaburzeń i deficytów

10 23 10 j.w. Tab. 1 i 2. Wyniki pacjentki w czasie terapii CAR-T

Ryc. 2. Schemat badania CAR-NET-1

Implikacje praktyczne

Wyniki
W badaniu testem MoCA, już począwszy od 5 dnia, odnotowano narastające zaburzenia funkcji poznawczych,
podczas gdy obserwacja kliniczna i badanie ICE score zmiany ujawniły dopiero w 6-7 dniu terapii. Wyniki
przedstawiono w Tabeli 1 i 2. Szybsze rozpoznanie objawów neurologicznych w badaniu MoCA zaalarmowało
zespół medyczny do wnikliwszej obserwacji pacjentki pod kątem rozwoju ICANS i umożliwiło szybsze wdrożenie
leczenia (w 6 dniu terapii), co pozwoliło zahamować postępującą neurotoksyczność i mogło mieć wpływ na sukces
całej terapii CAR-T cells. Pacjentka nadal pozostaje w remisji choroby bez powikłań natury neurologicznej.


