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UPPDRAGSANALYS 

Våg av ny data 

CAN04 visar god effekt…… 

Cantargia meddelade i förra veckan resultat från behandling med 

antikroppen CAN04 i kombination med cellgifter på 36 patienter med 

bukspottkörtelcancer. Bolaget har därmed lyckats med bedriften att 

genomföra en klinisk studie på en svårartad cancerform under en 

period då mycket av annan klinisk forskning tvingats trycka på 

pausknappen.  

Bland flera olika mått märks progressionsfri överlevnad (PFS), den 

period då tumörens börda inte växer under behandlingen. 

Kombinationen CAN04 och cellgifter uppnådde 7,8 månader på 

skalan iRECIST, vilket kan jämföras med 5,5 månader i en äldre 

referensstudie på cellgifterna utan CAN04. Denna studie, MPACT, 

använde med en delvis annan skala, RECIST 1.1, men siffrorna pekar 

på en tydlig fördel för CAN04. Ytterligare en viktig information från 

studien handlade om 5 patienter med så kallad pseudoprogression, 

ett tillstånd då tumören inte går tillbaka men patienten ändå tycks ha 

nytta av behandlingen. 

…… men biverkningar ligger på hög nivå 

Liksom vid all form av aggressiv cancerbehandling var siffrorna för 

registrerade biverkningar höga. Enligt det abstract som Cantargia 

lämnat in till den amerikanska cancerkonferensen ASCO avbröt 33 

procent av PDAC-patienter sin behandling i CANFOUR-studien på 

grund av biverkningar. Sextiosju procent av den behandlade gruppen 

fick neutropeni, en allvarlig form av blodpåverkan. I MPACT-studien 

var motsvarande siffra 38 procent. Nivån av neutropeni i CANFOUR-

studien kan vara för hög för att CAN04 ska få klartecken att gå vidare 

till fas 3-studier, men vi tror att ledningen kan nå en lösning genom 

att överge den högsta dosen 7,5 mg/kg och behandla patienterna med 

ett förebyggande preparat.  

Möjlig överreaktion skapar långsiktigt tillfälle 

Förväntningarna på CAN04 har pyst ut ordentligt under de senaste 

månaderna. Motgångar för en konkurrent, oro för biverkningar och 

frågetecken kring deltagandet på ASCO kan ha bidragit till denna 

nedvärdering, som nu skapar ett bra tillfälle för långsiktiga 

investerare. Bolagets välfyllda kassa finansierar ett imponerande 

kliniskt program inom IL1RAP-blockering med både CAN04 och 

CAN10. Vi tar dock i beaktanden en ökad osäkerhet kring CAN04 och 

sänker motiverat värde till 59 kronor (72).   
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Cantargia OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 0 0 0 0

Resultat f. skatt -111 -174 -305 -508

Nettoresultat -111 -174 -305 -508

Vinst per aktie -1,1 kr -1,7 kr -3,0 kr -5,1 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Likvida medel 150 913 608 100

Nyemission 106 951 0 0

P/e-tal neg neg neg neg

Direktavkastning 0% 0% 0% 0%

http://www.cantargia.com/
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Investeringstes 

Välfylld kassa öppnar för fortsatta framsteg 

Cantargia planerar för en imponerande rad av kliniska studier för sin 

antikropp CAN04 (nadunolimab). CANFOUR-studiens båda delar, 

som startade redan 2017, fortsätter med en utökning på lägre doser 

för patienter med bukspottkörtelcancer och inom återfall i icke-

småcellig lungcancer. Bolaget ligger också i startgroparna för att 

inleda studier tillsammans med en annan standardbehandling för 

bukspottkörtelcancer, FOLFIRINOX. Under årets andra halva 

förväntas dessutom resultat från en pågående studie i kombination 

med Keytruda, världens mest sålda läkemedel och en ledande 

behandling inom flera cancerformer.  

Utöver dessa studier väntar försök inom andra cancerformer, i 

samtliga fall som en tilläggsbehandling till redan etablerade 

behandlingsalternativ. Bakgrunden till detta tillvägagångssätt är 

ledningens tes att bolagets teknologi, blockering av vissa typer av 

interleukin, kan minska behandlingsresistens och öka 

tumörformernas svar på befintliga behandlingar. Till detta kommer 

att bolagets andra ben, CAN10, förväntas inleda studier på svåra 

inflammatoriska sjukdomar under nästa år. Allt detta är möjligt tack 

vara bolagets goda kassaposition, som uppgick till 842 miljoner 

kronor vid senaste kvartalsskiftet.  

CAN04-data ett steg i rätt riktning 

I den våg av nya data på CAN04 som Cantargia publicerade nyligen 

avtecknar sig ett intressant mönster: tecken på bättre tumöreffekt än 

dagens standardbehandling men också fler biverkningar. Vår fortsatt 

positiva syn på aktien bottnar i att vi räknar med att Cantargia med 

hjälp av dosjustering och tillsats av andra läkemedel kan övervinna 

en del av biverkningarna. Om detta löser sig tror vi den förlängning 

av progressionsfri överlevnad med ett par månader som CAN04 ser 

ut att åstadkomma i fas 2 bör gå att översätta i förlängd total 

överlevnad i en fas 3-studie. Det skulle i så fall vara ett viktigt steg på 

vägen för att ge ett nytt vapen i onkologernas händer.  

Ökad risk leder till mindre justering av SOTP 

Vi står fast vid en positiv syn på aktien efter den senaste tidens 

kursfall. Sammantaget ser vi att nyhetsflödet kring CAN04 marginellt 

ökar risken i projektet, men tror att kursfallet är en överreaktion. 

Motiverat värde, eller SOTP, sänks till 59 kronor per aktie från 72 

kronor i förra rapporten.   
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Motvind på nyhetsfronten 

En ny våg av data på CAN04 (generiskt namn nadunolimab) har sköljt 

över aktiemarknaden den senaste tiden. Det startade redan i mars, då 

Novartis meddelade att en av bolagets tre stora studier med 

canakinumab, en CAN04-liknande antikropp, inte lyckades visa upp 

förbättrad överlevnad för patienter med återfall i icke-småcellig 

lungcancer, en av de svårbehandlade populationer som också 

Cantargia studerar med CAN04. Canakinumab är en antikropp som 

blockerar interleuklin-1β och skiljer sig därigenom från CAN04 som 

blockerar IL1RAP, ett receptorprotein som bland flera andra 

cytokiner binder IL-1 β. Vår slutsats är ändå att sannolikheten för att 

CAN04 ska lyckas inom lungcancer påverkas marginellt negativt av 

nyheten, som också visar på behovet av att differentiera anti-

inflammatoriska behandlingar mot cancer.  

Senare i mars kom uppgifter om att GlaxoSmithKline driver ett 

utvecklingsprogram med en antikropp mot IL1RAP, det första 

projekt utanför Cantargia som vi känner till. GSK tog beslut om att 

licensiera ut projektet till Boston Pharmaceuticals för vidare 

utveckling mot tester på patienter. Detta program skärper marginellt 

konkurrensen för Cantargia, som har ett patent på att behandla 

cancer med antikroppar riktade mot IL1RAP-receptorn. Vi ser att 

nyheten bekräftar industrins intresse för IL1RAP-blockerande 

cancerbehandlingar och att CAN04 har ett gott försprång till GSK-

substansen.  

Omfattande paket med nya data 

Under förra veckan avlossade sedan Cantargia ett nytt batteri med 

data på CAN04 vid första linjens behandling av patienter med 

avancerad bukspottkörtelcancer (Pancreatic Ductal 

Adenocarcinoma, PDAC). I takt med att denna studie fortskrider har 

Cantargia möjlighet att ändra fokus från det enklare måttet Objective 

Response Rate (ORR) till mått som bättre korrelerar med patientens 

chans till förlängd överlevnad, i första hand progression-free survival 

(PFS). Detta mått tas fram genom att var annan månad röntga 

patientens tumörbörda under behandlingen. Så länge tumörbördan 

inte ökar anses patienten befinna sig i progressionsfri 

överöverlevnad, som är en bättre indikator för det avgörande måttet 

total överlevnad (overall survival, OS) än ORR.  

Bolaget presenterar en progressionsfri överlevad på 7,8 månader för 

mer än hälften av det statistiska material (55%) som behövs för att 

säkerställa måttet. Denna siffra jämförs fördelaktigt med äldre data 

för de cellgifter som CAN04 kombineras med, Abraxane (nab-

paclitaxel) och gemcitabine. Dessa två preparat uppvisade i en studie 

från 2013, MPACT-studien, en PFS på 5,5 månader. Det bör dock 

understrykas att skiktröntgen görs var åttonde vecka, varför måttet 

fortfarande är att betraktat som grovt under så pass korta 
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tidsperioder som dessa. Dessutom är dessa mätningar utförda på 

basis av något olika kriterier, iRECIST för CAN04 och RECIST 1.1 för 

cellgifterna. Vår slutsats är ändå att CANFOUR-resultatet 

underbygger fortsatt utvecklingen av CAN04 i en fas 2/3-studie.  

Ingen presentation på ASCO i juni 

Till detta nyhetsflöde lägger vi även att den amerikanska 

cancerkongressen ASCO, som arrangeras virtuellt under 4–6 juni, 

valde att inte inkludera CAN04-data på den vetenskapliga session 

som annars hade utgjort ett utmärkt tillfälle för Cantargia att 

presentera sina fynd och marknadsföra preparatet. Vi känner inte till 

ASCO:s motiv men kan inte utesluta att organisationens 

vetenskapliga panel inte låtit sig imponeras tillräckligt av de data som 

lagts fram. Cantargia kommer nu att medverka på ASCO med ett 

abstract, som beskriver PDAC-datan.  

Siffra på tumörsvar lägre än i tidigare analys  

Bolaget uppgav också att ORR (Objective Response Rate) uppmättes 

på 9 patienter (27 procent) av de 33 patienter som fullföljt den första 

behandlingen med både CAN04 och cellgifter. Hela studien startade 

med 36 patienter men tre av dem drog tillbaka sitt samtycke till 

deltagande i studien direkt efter första dosen CAN04. Denna typ av 

selektering av patienter är inte helt ovanlig i tidiga fas 2-studier, men 

är inte tillåten i senare skeden av den kliniska utvecklingen då alla 

patienter som inkluderats i studien också ska tas med i slutanalysen, 

oavsett hur länge de står på behandlingen.  

ORR-siffran 27 procent föreföll lägre än vad bolaget tidigare har 

kommunicerat. Efter en interimsanalys i oktober förra året talade 

ledningen om 40 procents ORR, men det är viktigt att förstå att några 

av de patienter som då inkluderades inte hade genomgått den andra 

konfirmativa skannen för att säkerställa att den första positiva 

skannen inte var en tillfällighet. I dagsläget väntar ytterligare tre av 

patienterna på en andra, bekräftande skann, vilket kan föra upp ORR-

siffran till 36 procent. I den positiva vågskålen finns också en 

bekräftad Complete Response, avlägsnande av tumören, jämfört med 

analysen i oktober.  

Tabell över kliniska svarsgrader på PDAC-patienter 

Källa: Cantargia 
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Utvärdering av pseudoprogression 

Ytterligare en intressant faktor jämfört med interimsanalysen i 

oktober var att bolaget nu identifierat 5 patienter med så kallad 

pseudoprogression efter att tidigare ha talat om en. Inom behandling 

som syftar till att stimulera immunförsvaret är det inte ovanligt att 

patienter under de första testerna visar på ökad tumörbörda trots att 

biomarkörer vittnar om minskad sjukdom. För att komma till rätta 

med denna egenskap hos de nyare immun-onkologiska preparaten 

har nya kriterier införts vid bedömning av kliniska studier. De äldre 

RECIST 1.1-kriterierna har i CANFOUR-studien kompletterats med 

nyare iRECIST, särskilt lämpade vid bedömning av immunologiska 

läkemedelskandidater.  

Dessa fem patienter i CANFOUR-studien har alltså visat 

tumörprogression under två upprepade skanningar, trots att den 

viktiga tumörmarkören CA19-9 sjunker. Sjunkande CA19-9 är ett 

tecken på att tumörens metabolism går ned, men trots detta har alltså 

tumörens storlek ökat i dessa fem patienter. Två av de fem 

patienterna stod på behandlingen under en längre tid. Enligt iRECIST 

skulle bolaget ha kunnat inkludera dessa patienter i sin ORR om 

bördan efter andra skannen tydligt minskat, men så är inte fallet med 

dessa patienter, som därför faller utanför det exakta ORR-kriteriet.  

Att hela 15 procent av patienterna (5/33) uppvisar 

pseudoprogression är intressant eftersom tidigare immun-

onkologiska substanser, t ex de så kallade anti-PD antikropparna, 

inte lyckats visa pseudoprogression i PDAC, som är en mycket 

svårbehandlad cancerform. Nu återstår att se vad regulatoriska 

myndigheter säger om att inkludera dessa patienter i en positiv 

utvärdering.  

Nivåer av neutropeni högre än förväntat 

Förekomsten på 67 procent av svår neutropeni grad 3/4 måste 

betecknas som hög i jämförelse med andra studier på 

bukspottkörtelcancer. Sjutton procent av patienter i studien 

utvecklade dessutom feberartad neutropeni, vilket kan vara ett tecken 

på infektion hos patienten. De preparat som CAN04 kombineras med 

i studien, cellgifterna Abraxane och gemcitabin, visade tillsammans i 

MPACT-studien en förekomst av neutropeni på ca 38 procent. Tillägg 

av CAN04 leder alltså till en tydlig försämring, vilket är något 

överraskande för oss. I bolagets abstract till ASCO 2021 skriver 

forskarna att monoterapi med CAN04 upp till 15 mg/kg inte nådde 

maximalt tolererbar dos (MDT). I kombination med cellgifterna 

däremot ansågs dosen 7,5 mg/kg vara för påfrestande och 5 mg/kg 

har därför satts som maximalt tolererbar dos (MDT).  

Neutropeni innebär att produktionen av vita blodkroppar i 

benmärgen, närmare bestämt neutrofiler, sviktar och leder till ett 

underskott i blodcirkulationen. Följden kan bli allvarliga infektioner, 
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t ex sepsis. Neutropeni är en vanlig biverkan vid behandling med en 

lång rad cancerpreparat och uppskattningar säger att uppemot 

hälften av alla patienter drabbas någon gång under sin behandling, 

även om nivåerna inte alltid når upp till grad 3/4. Under akuta 

skeden, särskilt vid febrig neutropeni, korrigeras detta framgångsrikt 

med kortikosteroider eller en tillväxtfaktor, Granulocyte Colony-

Stimulating Factor (G-CSF), som adderas till behandling och 

stimulerar cellproduktionen.  

I tabellen nedan är trötthet och neuropati markerade för att visa att 

dessa biverkningar, trots höga nivåer av neutropeni, är lägre än för 

cellgifterna. Denna observation talar också för att bolaget ska kunna 

övertyga myndigheterna att biverkningsprofilen är tolererbar.  

Biverkningar vid behandling med CAN04   

Källa: Cantargia 

Frågor återstår innan avgörande studie kan starta 

Vi uppfattar att Cantargia fortfarande har några frågor att lösa innan 

bolaget kan sjösätta en registreringsgrundande fas 2/3-studie på 

bukspottkörtelcancer, i så fall troligen under nästa år.  

1. Bolaget kompletterar biverkningsprofilen med studier på 

CAN04-doser under 5 mg/kg. Den tidigare maximala dosen 

7,5 mg/kg förefaller alltför toxisk i kombination med 

cellgifterna nab-paclitaxel och gemcitabine. Denna extension 

av CANFOUR-studien utförs på 40 PDAC-patienter och 

startade under första kvartalet.  

2. En fas 1b-studie i kombination med FOLFIRINOX, en annan 

vanlig cellgiftsblandning för patienter med PDAC. En 

ansökan om att få starta studien lämnades in under första 

kvartalet.  

Vi tror att Cantargia kan reda ut återstående frågetecken hos 

läkemedelsmyndigheter som ska godkänna studiens design. Vi håller 

fast vid att en avgörande PDAC-studie kan början under nästa år. 

Denna studie förväntas innehålla ca 400 patienter och ser i dagsläget 

ut att vara finansierad åtminstone till utgången av 2022, vilket är en 

styrka för Cantargia. I dagsläget har vi en sannolikhet på 26 procent 
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att denna studie ska sjösättas och även lyckas uppvisa en tydlig 

förbättring på patienternas totala överlevnad, så kallat Overall 

Survival. 

Andra viktiga kommande händelser 

Cantargia har ett brett kliniskt program under uppbyggande. Längst 

har CANFOUR-studiens (NCT03267316) del inom 

bukspottkörtelcancer hunnit. Studiens andra del, som inkluderar 

patienter med återfall i icke-småcellig lungcancer, fortsätter att 

rekrytera patienter för att nå en första primär analys, som förväntas 

under årets andra halva.  

Som tidigare beskrivits innehåller CANFOUR-studien även en 

extensionsfas (utökning) som tittar på lägre doser av CAN04 hos 40 

patienter med bukspottkörtelcancer för att samla data på 

biverkningar. Sista patient ska vara inkluderad under tredje kvartalet.  

CRIFOUR-studien är en fas 1-studie i kombination med det 

immunonkologiska preparatet pembrolizumab. Studien förväntas 

redovisa ett första resultat under årets andra halva.  

Bland andra studier märks: 

• Fas 1-studie inom PDAC i kombination med FOLFIRINOX 

• Fas 1/2 inom trippelnegativ bröstcancer, ansökan Q2 

• Fas 1/2 inom tjocktarmscancer, ansökan Q2 

• Fas 1/2 inom gallgångscancer, ansökan Q2 

• Fortsättning på CANFOUR inom lungcancer, redovisning i 

H2 

Finansiell diskussion och värdering 

Vi väljer att sänka sannolikheten för en lansering av CAN04 

marginellt både för PDAC- och NSCLC-indikationerna. För PDAC 

menar vi att biverkningsprofilen motiverar en svag nedjustering till 

27 procents chans till lansering av CAN04. Inom NSCLC menar vi att 

Novartis bakslag och den hårda konkurrensen inom denna indikation 

motiverar en nedjustering till 15 procents chans från tidigare 20 

procent. I övrigt lämnar vi prognoserna oförändrade och det är värt 

att ta med i beaktande att vi ännu inte har satt ett marknadsvärde för 

de många andra cancerformer som kan bli aktuella för CAN04 senare 

i år.  

Vi menar att den första avgörande faktorn för värderingen av 

Cantargias CAN04-projekt är PDAC-indikationen. Vi tror att en 

produkt skulle kunna vara färdig för att lanseras tidigast 2025 efter 

en fas 2/3-studie på 400 deltagare som fått diagnosen icke-opererbar 

avancerad PDAC i kombination med antingen Abraxane/gemcitabine 
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eller FOLFIRINOX, som båda kan betecknas som 

standardbehandlingar.  

Cancer-indikationen anses vara den svåraste av alla områden för att 

utveckla ett nytt läkemedel. Historiskt anses så kallade 

småmolekylära föreningar, alltså inte antikroppar, att ha 5 procents 

chans att nå godkännande efter att de inlett en fas 1-studie på 

människa. Från fas 2 anses chansen vara ca 10 procent och under fas 

2 sker en stor utsortering av preparat som antingen inte visar 

tillräcklig förbättring eller har för stora biverkningar. Vi menar dock 

att data på antikroppar konstant uppvisat ett bättre utfall och stödjer 

oss på en studie från 2018 där visade författarna visade att en 

antikropp mot cancer har en sannolikhet på 17 procent att lyckas från 

och med att försök på människa startat (se högra delen av diagram 

nedan). Studien är baserad på försök med antikroppar som bedrevs 

under perioden 2000–2009. Även om studien är baserad på äldre 

data kan vi konstatera att småmolekylära föreningar inte lyckades nå 

samma höga Likelihood of Success (LoA) som antikroppar under 

denna period.  

Sannolikhet lyckad för lansering av antikropp 

Källa: Antibodies to Watch 2019, 11:2, 219-238 

En tilltagande trend inom utveckling av nya cancerläkemedel mot 

svåra cancerformer är att läkemedelsmyndigheterna godtar allt 

mindre studier för att ge produkten godkänt så länge biverknings- och 

effektdata ser acceptabelt ut i myndigheternas ögon. Ett exempel är 

det danska antikroppsbolaget Genmab och dess partner Seagen Inc 

som nyligen ansöker om godkännande hos FDA för 

livmoderhalscancer, cervixcancer, för antikropp-konjugatet 

tisotumab vedotin hos patienter som visar upprepad tumörväxt efter 

standardbehandlingar. Studien omfattade 101 patienter och var inte 

placebokontrollerad.  
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Summering av Cantargias projektvärden (SEK/aktie) 

Källa: Analysguidens prognoser 

Antaganden vid nuvärdesberäkning av CAN04  

 

 

Projektvärde 

(Mkr)

SEK/ 

aktie

Topp-

försäljning 

(USDbn)

Sannolikhet 

att lyckas 

(LOA) WACC

CAN04, PDAC 3 005 30,0 3,5 27% 12,0%

CAN04, NSCLC 1 553 15,5 4,0 15% 12,0%

CAN04 + Keytruda 466 4,7 1,7 10% 12,0%

CAN10 800 8,0 10% 12,0%

Avdrag underskott 450 1,0

Administration -50 -0,5

Summa 59

Beräknat på antal aktier (mln) 100,1 befintligt antal. 

2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2033p 2034p 2035p

Återstående kliniska investeringar, CAN04 (MSEK) -393 -364 -200 0 0 0 0

Pankreatiskt adenocarcinom (PDAC)

Globalt antal nya fall per år, miljoner 0,55

varav aktuella för nya läkemedel (mln) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Andel CAN04 1% 2% 3% 12% 10% 7%

motsvarande antal behandlingar 1 373 4 118 8 235 32 940 27 450 19 215

Pris per behandling (USD) 100 000 100 000 101 000 102 010 108 286 109 369 110 462

Årlig inflation 1%

Försäljning, PDAC (MUSD) 137 416 840 3 567 3 002 2 123

Möjliga milestone (MUSD) 950 150 200 300 0 0 0 0

Faktor riskjustering 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Royalty 14% 19 58 118 499 420 297

Totala PDAC-intäkter, riskjusterat i MSEK 339 495 809 266 1 127 949 671

Intäkter, nuvärdesjusterat i MSEK 193 252 367 108 232 174 110

Summa, MSEK 3 005

Icke-småcellig lung cancer (NSCLC)

Globalt antal nya fall per år, miljoner 2

varav aktuella för nya läkemedel (mln) 0,5 0,50 0,47 0,47 0,47

Årlig ökning av nya fall -1% -1% -1% 0%

Andel av nya fall för CAN04 1% 10% 9% 7%

motsvarande antal behandlingar 9 900 42 367 32 952 14 122

Pris per behandling (USD) 75 000 75 000 84 462 86 151 87 874

Årlig inflation 2%

Försäljning, NSCLC (MUSD) 50 375 3 976 3 650 2 896

Möjliga milestone (MUSD) 1 000 100 200 0 200 0 0 0

Faktor riskjustering 0,27 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15

Totala NSCLC-intäkter, riskjusterat i MSEK 224 291 10 313 689 633 502

Intäkter, nuvärdesjusterat i MSEK 128 148 5 127 142 116 82

Summa, MSEK 1 553

Försäljning, Keytryda+CAN04 100 200 1 400 1 400 1 000

Total försäljning CAN04 (MUSD) 137 566 1 415 8 943 8 052 6 018

NSCLC PDAC

SEK/USD 8,3 8,3

Antagen WACC 12,0% 12,0%

Skattesats 20% 20%

Framgång fas 1 100% 100%

Framgång fas 2a 90% 100%

Framgång fas 2b 30% 45%

Framgång fas 3 65% 65%

Regulatorisk framgång 85% 93%

Sannolikhet att lyckas 15% 27%

Antal aktier (mln) 100,1 100,1

Fas 2b Fas 3 Reg./Lansering

Fas 2b/3 Reg./Lansering
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Cancer och inflammation 

Interleukin-1 är en familj av olika cytokiner, proteiner producerade 

av immunceller, och brukar indelas i en pro-inflammatorisk och en 

anti-inflammatorisk klass. Den stora familjen av interleukin-1 

proteiner burkar beskrivas som sju pro-inflammatoriska (IL-1α och 

IL-1β, IL-18, IL-33, IL-36α, IL-36β, IL-36γ) och två anti-

inflammatoriska cytokiner (IL-37 och IL-38). Dessa substanser 

spelar en viktig roll både i det medfödda och adaptiva 

immunförsvaret.   

IL-1α och IL-1β binder till den membranbundna receptor, IL1-

receptorn (IL-1R). Detta nya komplex drar till sig IL-1RAP, som 

slutligen aktiverar signalering till cellens kärna, där produktionen av 

pro-inflammatoriska proteiner sätter igång. Flera studier pekar på 

den tumördrivande effekten av IL-1β, men när det gäller IL-1α är 

vetenskapen mindre säker. Denna undergrupp av cytokiner 

innehåller även ett tumörhämmande protein, IL-1R antagonist.  

CAN04 är en antikropp som binder till och blockerar IL1RAP-

receptorn, ett receptorprotein som ingår i den omfattande 

interleukin-familjen. Cantargias forskare har visat att blockering av 

IL1RAP-receptorn med CAN04 utestänger effekten av de båda 

proinflammatoriska cytokinerna IL-1α och IL-1β, vilket leder till en 

reduktion av den inflammation som tumörceller åstadkommer. 

Utöver denna anti-inflammatoriska effekt drar CAN04, när den 

binder vid receptorn på cellmembranet, till sig Natural Killer-Celler 

som har en direkt avdödande effekt på de tumörceller där CAN04 

sitter.  

Bakgrund till bukspottkörtelcancer 

Cancer i bukspottskörteln, eller duktalt adenocarcinom (PDAC), är en 

obotlig cancer som inte påverkas av traditionella cancerbehandlingar. 

Ett begränsat antal tidiga patienter kan genomgå radikal kirurgi i 

samband med tidig diagnos. Immunterapier för behandling av 

hematologiska cancerformer och olika solida tumörer har förbättrats 

avsevärt under de senaste decennierna men resultatet vid behandling 

av PDAC är svagt. Denna profil brukar knytas till den unika 

mikromiljön närmast kring pankreas-tumören (TME). Ett nätverk av 

olika tumör-infiltrerande immunceller skapar särskilt besvärliga 

förhållanden vid behandling med immunterapi, t ex anti-PD1 och 

anti-PD-L1 antikroppar. Under Cantargias FoU-dag visade bolaget 

data på att celler i pankreastumörer inte låter sig påverkas av 

interleukim-1β, som är måltavla för Novartis antikropp 

canakinumab. Däremot visar forskningslitteraturen att effekt på 

kringliggande stromala celler uppnås vid blockering av interleukin-

1α. Genom att använda en arsenal av olika immun-behandlingar 

hoppas forskarna på att vända suppressiva immunreaktioner, som 

skyddar tumören, till förbättrad antitumör reaktivitet. Traditionella 
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behandlingar, särskilt kemoterapi, kan också optimeras för enskilda 

patienter för att omforma den immunsuppressiva mikromiljön och 

göra tumören mer sårbar.  

Tanken på att sänka det inflammatoriska tillståndet i cancertumörens 

närmaste omgivning har funnits under en lång tid men endast ett fåtal 

anti-inflammatoriska substanser har godkänts för cancerbehandling. 

Interleukin (IL) är en stor familj av cytokiner som spelar en viktig roll 

i den inflammatoriska processen, bland andra de proinflammatoriska 

cytokinerna IL-1α och IL-1β. Cantargias läkemedelskandidat CAN04 

antas blockera verkan av dessa båda substanser genom att utestänga 

dem från deras receptor, IL-1 RAP (Receptor Accessory Protein). Det 

finns en oklarhet i forskningslitteraturen om IL-1a och IL-1b även har 

hämmande effekt på tumörväxt, alltså inte är onkogena.  

En av de många hypoteser som omger IL-blockerande substanser är 

att de kan verka synergistiskt med andra cancerbehandlingar, t ex 

Keytruda. Denna effekt har påvisats i olika musmodeller, bland annat 

i möss som saknar genuttryck för IL-1β. Andra modeller har visat att 

resistens mot Keytruda delvis kan förmedlas av myeloid-derived 

suppressor cells (MDSC), som behöver IL-1 för att produceras.  

Schematisk skiss över verkningsmekanism för CAN04 

Källa: Cantargia 
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Varken 

Aktiespararna eller rapportens författare kan dock garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som 

en rekommendation eller uppmaning att investera i något finansiellt 

instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast 

för mottagaren. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det 

analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna 

publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. 

Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 
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