
 
 
 
 
Norsk tittel: Seneffekter etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for 
lymfomer hos voksne – en nasjonal etterundersøkelse. 
 
Engelsk tittel: Mortality and late effects after high dose chemotherapy with autologous stem 
cell support (HDT) for lymphomas in adults – a national follow up study. 
 
Abstrakt:  
Bakgrunn: Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) har vært et 
behandlingsalternativ for lymfomer i 25 år. Likevel vet vi lite om seneffekter etter denne 
meget intensive behandlingsformen. Seneffekter etter standard lymfombehandling er relativt 
godt studert, men om og i hvilken grad HMAS ytterligere forverrer disse er ukjent. Målet 
med prosjektet er å undersøke et bredt spekter av seneffekter etter HMAS for Hodgkins 
lymfom (HL) og Non-Hodgkins lymfom (NHL), slik som langtidsoverlevelse, medisinske og 
psykososiale seneffekter. Videre vil vi se etter mulige biomarkører og genetiske variasjoner 
assosiert med ulike seneffekter. 
Materiale og metode: Prosjektet er en nasjonal multisenter-studie, og inkluderer alle 
lymfompasienter ≥18 år ved HMAS behandlet fra 1987 til og med 2008 ved Oslo 
Universitetssykehus (Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus), Haukeland 
universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge (totalt antall: 
n=717).  
Prosjektet er delt opp i 4 substudier: 
1) ”Mortality and second cancer after HDT”:  
Data fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, samt behandlingsdata hvert av de 
deltagende sentrene sammenlignes med alders- og kjønnsmatchede kontroller. 
2) Return to ”a normal life” after HDT:  
Registerdata fra Statistisk Sentralbyrå på inntekt, bruk av trygdeytelser og 
familiesituasjon/skilsmisserater, samt velkjente spørreskjemaer som dekker fysisk og mental 
helse (SF-36), fatigue (Fatigue Questionnaire), angst og depresjon (HADS), personalitet 
(Eysenck), seksualitet, fertilitet, selvrapportert komorbiditet og medisinbruk. Normaldata fra 
den generelle norske befolkning til sammenligning finnes for noen av spørreskjemaene, samt 
fra HUNT 3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). 
3) Late medical effects in survivors after HDT: 
Alle deltakende pasienter vil få tilbud om en poliklinisk etterundersøkelse ved det sykehuset 
de fikk HMAS behandlingen. Dette vil være en omfattende undersøkelse som vil inkludere 
strukturert intervju av studiesykepleier med tanke på kunnskap om seneffekter, registrering 
av komorbiditet, klinisk legeundersøkelse, blodprøver, benmineralmåling (DXA-scan), 
hjerte/lungefunksjonsundersøkelser og røntgen av hjerte/lunger. Pasientene som undersøkes 
ved OUS vil også gjennomføre undersøkelser av kognitiv funksjon. 
 4) Biomarkers, cytokines and genetic variations associated with late effects: 
Blodprøver tas for analyse av biomarkører, cytokiner og genetiske variasjoner i relasjon til 
seneffekter etter HMAS. 
Etiske aspekter: Prosjektet er godkjent av Regional Etisk komite.  
Der undersøkelsene avdekker medisinske tilstander/sykdommer som trenger ytterligere 
utredning eller behandling, vil disse pasientene bli tatt hånd og henvist til riktig instans for 
medisinsk oppfølging. 
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