
Engelsk tittel: Endocrinological and immunological late effects after lymphomas 
– effects of treatment and associations to chronic fatigue. 
 
Norsk tittel: Endokrine og immunologiske seneffekter etter lymfom 
-effekter av behandling og assosiasjoner til kronisk fatigue.  
 
 
Abstrakt: 
Pasienter behandlet for malignt lymfom er blant de gruppene av kreftoverlevere som i 
tidligere studier er vist å ha risiko for ulike seneffekter, slik som for eksempel 
hjerte/karsykdommer, hormonelle forandringer og infertilitet, økt forekomst av fatigue samt 
redusert livskvalitet.  
 
I denne studien ønsker vi å øke kunnskapen om mekanismene som ligger bak seneffekter som 
hormonelle forandringer og kronisk fatigue etter strålebehandling mot hode- og halsregionen 
for lymfom. Mange av pasientene i denne studien har også fått kjemoterapi. 
 
Denne studien inkluderer spørreskjemaundersøkelse og blodprøvetaking med hormonanalyser 
og ble gjennomført i 2009/2010. Totalt 267 pasienter ble invitert til å delta.  
Deltakende pasienter har tatt blodprøver for undersøkelse av hormonverdier, analyse av 
cytokiner og av genetiske variasjoner. Fire hormonakser ble undersøkt: 1: Hypothalamus-
hypofyse (HP)-thyroideaksen, 2: HP-binyreaksen, 3: HP-gonadeaksen og 4: 
Veksthormonaksen. I tilfeller hvor blodprøvene gav grunnlagt for ytterligere undersøkelser og 
eventuelt behandling, har endokrinolog ved OUS Rikshospitalet blitt konsultert og ved behov 
også mottatt pasientene til vurdering.  
Spørreskjemaet inkluderte: Fatigue (Fatigue Questionnaire), fysisk og mental helse (SF-36), 
angst og depresjon (HADS), seksualfunksjon, fertilitetshistorie, komorbiditet og 
medikamentbruk. 
 
Prosjektet har tre delmål: 
1: Undersøke sammenhengen mellom hormonverdier og strålebehandling gitt mot hypofyse, 
thyroidea og gonader. I tillegg vil relasjon mellom hormonverdier og kjemoterapiintensitet bli 
undersøkt.  
2: Undersøke om hormonverdier etter behandling for lymfom kan relateres til grad av fatigue / 
kronisk fatigue.  
3: Undersøke om det er noen sammenheng mellom immunologisk aktivitet og kronisk fatigue 
gjennom måling av cytokiner i serum samt å analysere sirkulerende mRNA og single 
nukleotid polymorfismer (SNP’s) i blodprøver. 
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