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Ágrip 
Áhrif greiningar góðkynja einstofna mótefnahækkunar á 

lifun sjúklinga með mergæxli. 
Elín Edda Sigurðardóttir1, Sigrún Helga Lund1, Sigurður Yngvi Kristinsson1,2 

Læknadeild Háskóla Íslands1, Blóðmeinafræðideild Landspítala2  

Inngangur: Mergæxli (MM) er sjúkdómur sem tekur til um 1% illkynja meina á 
alþjóðavísu og 12% illkynja meina í blóði/beinmerg. MM einkennist af fjölgun á 
einstofna plasmafrumum, einstofna mótefnum í blóði og/eða þvagi og 
líffæraskemmdum sem rekja má beint til sjúkdómsins. Góðkynja einstofna 
mótefnahækkun (MGUS) er ávallt undanfari MM, en einungis hluti MGUS þróast í 
illkynja mein.  
 Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif vitneskju um MGUS á lifun MM 
sjúklinga. 

Efniviður og aðferðir: Þýði rannsóknarinnar samanstóð af öllum einstaklingum 
sem greindir voru með MM í Svíþjóð á tímabilinu 1976-2005 (n=14.798). Þar af 
höfðu 394 sjúklingar verið greindir með MGUS sem undanfara MM. Upplýsingar um 
kyn, fæðingardag, greiningardag og aðra sjúkdóma lá fyrir hjá öllum sjúklingum og 
upplýsingar um tegund og styrk mótefna við greiningu MGUS lá fyrir hjá hluta þeirra. 
Kaplan Meier gröf voru notuð til að meta heildarlifun sjúklinga með tilliti til fyrri 
vitneskju um MGUS. Cox aðhvarfsgreiningarlíkan var notað til greiningar á þáttum 
sem hafa áhrif á lifun. Kí-kvaðrat próf var notað til að meta hvort marktækur munur 
væri á fjölkvillum milli þýðanna. 

Niðurstöður: MM sjúklingar með fyrri vitneskju um MGUS höfðu marktækt betri 
lifun borið saman við aðra MM sjúklinga (hlutfallsleg áhætta (RR) = 0,861; 
öryggisbil (öb) = 0,771-0,962). Miðgildi lifunar var 2,79 ár (öb = 2,56-3,25) ef fyrri 
vitneskja um MGUS lá fyrir en 2,14 ár (öb = 2,09-2,20) annars. M-prótín styrkur 
<5g/L við greiningu MGUS var tengdur verri lifun: RR = 1,858 (öb = 1,134-3,044) og 
einnig hækkandi greiningaraldur: RR = 1,043 (öb = 1,042-1,045). Kvenkyn og hærra 
greiningarár voru tengd betri lifun: RR = 0,864 (öb = 0,825-0,894) og 0,953 (öb = 
0,951-0,953). Algengi fjölkvilla var að meðaltali 2,5 sinnum algengara í þýði MM 
sjúklinga með fyrri vitneskju um MGUS samanborið við aðra MM sjúklinga.  

Ályktanir: Í þessari lýðgrunduðu rannsókn, sem byggð er á öllum MM tilvikum í 

Svíþjóð á árunum 1976-2005, sýndum við í fyrsta skipti fram á að horfur MM sjúklinga 
með fyrri vitneskju um MGUS eru betri en annarra MM sjúklinga. Þrátt fyrir það er tíðni 
fjölkvilla margfalt hærri í þeim sem hafa fyrri sögu um MGUS. Af þessu má álykta að 
eftirfylgni einstaklinga með MGUS sé mikilvæg.     
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Listi yfir skammstafanir 
 

ASCT 

CLL 

Autologous stem cell transplant 

Chronic lymphocytic leukemia 

CD Cluster of differentiation 

DKK1 Dickkopf 

IL Interleukin 

IMWG International myeloma working group 

Ig Immunoglobulin 

ISS International staging system 

MGUS Monoclonal gammopathy of undetermined significance 

MIP-1 Macrophage inflammatory protein 1 

MM Multiple myeloma 

OPG Osteoprotegerin 

RANK Receptor activator of nuclear factor kappaB 

RANKL Receptor activator of nuclear factor kappaB ligand 

SMM Smoldering multiple myeloma 

WM 

CT 

MRI 

Waldenströms macroglobulinemia 

Computed tomography 

Magnetic resonance imaging 
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Inngangur 

Einstofna mótefnahækkun 

 Einstofna mótefnahækkun er fyrirbrigði er tengist óeðlilegri fjölgun á einstofna 

mótefnum, svökölluðum M-prótínum.1 M-prótín eru einsleit á prótín rafdrætti og 

samanstendur hvert og eitt þeirra af tveimur þungum keðjum sömu gerðar 

(immunoglobulin-,IgG, IgA, IgM, IgD eða IgE) og tveimur léttum keðjum sömu 

gerðar (kappa (κ) eða lambda (λ)).2 

 Greining á einstofna mótefnahækkun fer fram með prótín rafdrætti (enska (e.) 

electrophoresis) á sermi (mynd 1) ásamt talningu á frjálsum léttum mótefnakeðjum (e. 

Free Light Chains, FLC) í sermi, en með FLC er átt við léttar mótefnakeðjur (κ eða λ) 

sem eru ekki bundnar við restina af mótefnasameindinni. Þegar þessum aðferðum er 

beitt saman er næmi hátt fyrir þá sjúkdóma sem einstofna mótefnahækkun getur 

stafað af. Til viðbótar við má framkvæma mótefnabindingu (e. immunofixation) á 

sermi ásamt prótín rafdrætti og mótefnabindingu á þvagi.3 Með mótefnabindingu er 

hægt að aðgreina einstofna mótefnahækkun frá fjölstofna mótefnahækkun ásamt því 

að greina undirgerð M-prótína (mynd 1).2 

  

  

 
Mynd 1: (vinstri) Prótín rafdráttur á sermi hjá einstaklingi með M-prótín (10), fjölstofna  

mótefnahækkun (11) og eðlilegan rafdrátt (12)  
(Hægri) Mótefnabinding sem sýnir undirtegund mótefna (IgG og κ) 
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 Einstofna mótefnahækkun tengist bæði forstigum illkynja sjúkdóma svo sem 

góðkynja einstofna mótefnahækkun (e. monoclonal gammopathy of undetermined 

significance (MGUS)) og illkynja sjúkdómum svo sem mergæxli (e. multiple 

myeloma (MM)), Waldenströms macroglobulinemia (WM) og krónísku 

eitilfrumuhvítblæði (chronic lymphocytic leukemia (CLL)).2  

Góðkynja einstofna mótefnahækkun (MGUS) 

Skilgreining 

 MGUS er fyrirbæri sem einkennist af mælanlegu M-prótíni á prótín rafdrætti án 

þess að skilmerkjum MM, WM, CLL eða annarra illkynja sjúkdóma af 

eitilfrumuuppruna sé fullnægt.2  

 Greiningarskilyrði MGUS eru eftirfarandi: minna en 30g/L af M-prótíni í sermi 

og minna en 10% af einstofna plasmafrumum í beinmerg án beinskemmda, 

blóðleysis, blóðkalsíumhækkunar, nýrnaskemmda, aukningu í seigju blóðs, uppsöfnun 

á mýelildi (e. amyloidosis) eða endurtekinna sýkinga sem rekja má til sjúkdómsins 

(sjá töflu 1).2 Ef styrkur M-prótíns nær yfir 30 g/L eða hlutfall plasmafruma í 

beinmerg yfir 10% án tilheyrandi einkenna sem rekja má til líffæraskemmda, þá er 

viðkomandi skilgreindur með mallandi mergæxli (e. smoldering multiple myeloma 

(SMM)), sem er millistig MGUS og MM. 

 MGUS má gróflega skipta í þrjá flokka eftir uppruna og áhættu á þróun í 

mismunandi illkynja sjúkdóma: IgG eða IgA MGUS, IgM MGUS og MGUS sem 

seytir einungis léttum mótefnakeðjum.4 

Faraldsfræði 

 Samkvæmt lýðgrundaðri (e. population-based) rannsókn, sem framkvæmd var á 

yfir 20.000 manna þýði frá Minnesota, var algengi MGUS um 3% í einstaklingum yfir 

fimmtugu og rúmlega 5% í þeim sem voru yfir sjötugt.5 En algengi MGUS er ekki 

einsleitt fyrir alla hópa: Tíðnin fer hækkandi með auknum aldri og greinist sjaldan í 

einstaklingum undir fertugu.6 MGUS er algengara í karlkyni en kvenkyni og einnig í 

einstaklingum af Afrískum uppruna, samanborið við hvíta, bæði í Bandaríkjunum og 

Ghana, en sjaldgæfara í Japönum.7-9 Samkvæmt niðurstöðum sænskra rannsókna, sem 

grundvallaðar voru á sama þýði og um ræðir hér, var hlutfallsleg áhætta skyldmenna 

MGUS tilfella og MM sjúklinga í 1. ættlið tvö- til þreföld samanborið við 
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viðmiðunarhóp.10,11 Í annarri nýlegri rannsókn mældist hlutfallsleg áhætta fyrir 

MGUS marktækt hærri hjá þeim sem höfðu verið greindir með 

sjálfsofnæmissjúkdóma, ákveðnar sýkingar og tegundir bólgusjúkdóma.12 Að auki 

hefur munur á algengi verið tengt við ýmsa umhverfisþætti, til að mynda mældist það 

um tvöfalt í einstaklingum sem höfðu reglulega meðhöndlað meindýraeyði 

samanborið við viðmiðunarhóp.13 

 Af þeim tegundum MGUS sem tjá þungar mótefnakeðjur er IgG algengast (um 

70%) og þar á eftir IgM (15%), IgA (12%) og tvístofna (3%). Aðrar tegundir, svo sem 

IgD eða IgE, greinast örsjaldan.6 Tæplega 20% af heildarfjölda MGUS seytir einungis 

léttum mótefnakeðjum.14 

Orsakir og meinmyndun 

 Ýmsir þættir (aldur, kyn, fjölskylda, umhverfisþættir og sjúkdómar) hafa áhrif á 

algengi MGUS og voru ræddir í faraldsfræði kaflanum hér að framan. Orsakir MGUS 

eru ekki þekktar, en vísbendingar benda til að fyrstu genabreytingarnar séu afleiðing 

af afbrigðilegu svari við mótefnavaka (til dæmis sýkingarvaldur eða eigin mótefni í 

sambandi við sjálfsofnæmissjúkdóma).15,16 Talið er að fyrsta meinvaldandi 

genabreyting í myndun MGUS sé í um helmingi tilfella tengd yfirfærslu (t) yfir á 

litning 14 hjá svæði q34, en það er genasvæði þungu mótefnakeðjunnar. Aðrar 

algengar genabreytingar sem taldar eru spila hlutverk í upphafi meinmyndunar eru 

þær sem valda vanlitnun (e. hypodiploidy) eða því að aukaeintak af litningi myndast 

(e. hyperdiploidy).17 Áhætta á þróun MGUS í illkynja sjúkdóm breytist ekki með 

tíma, sem gefur vísbendingu um að hún sé afleiðing af einum tilviljanakenndum 

atburði, frekar en af uppsöfnuðum skemmdum.6 Sömu breytingar, þar á meðal 

t(11;14), t(4;14), t(14;16) og eyðing (del) á litningi 13, finnast í frumum MM 

sjúklinga og einstaklingum með MGUS og því er ekki hægt að nota þær til 

aðgreiningar á þessu tvennu.18  

 Í kafla um orsakir og meinmyndun MM er fjallað nánar um framgang MGUS í 

MM.  

Einkenni og greining 

! Klínísk einkenni MGUS eru venjulega engin og ekki er mælt með að skimað sé 

fyrir því á skipulegan hátt. MGUS uppgötvast því gjarnan fyrir tilviljun þegar 



  

  7 

einstaklingur er að gangast undir rannsóknir vegna óskyldra meina og er greint með 

prótín rafdrætti á sermi (nánar í kafla um einstofna mótefnahækkun).  

Horfur 

 Samkvæmt rannsókn sem Kyle et.al. gerðu á 1384 einstaklingum, er greindust 

með MGUS á árunum 1960-1994, var heildaráhættan á þróun MGUS í MM eða 

skylda meinsemd um 1% á ári. Áhættan var 12% eftir 10 ár, 25% eftir 20 ár og 30% 

eftir 25 ár.6  

 Einungis hluti MGUS tilvika þróast í illkynja meinsemd.6 Þeir þættir sem auka 

líkur á slíkri þróun eru eftirfarandi: hátt magn einstofna mótefna (>15g/L), M-prótín 

af annarri gerð en IgG, hátt hlutfall af einstofna plasmafrumum í beinmerg og 

afbrigðilegt hlutfall eða hátt magn FLC í sermi.6,19,20 

 Árið 2009 var framkvæmd rannsókn á lifun 4.259 MGUS sjúklinga samanborið 

við lýðgrundaðan viðmiðunarhóp með 16.151 einstaklingum. Samkvæmt henni var 

eins, fimm, tíu og fimmtán ára hlutfallsleg lifun MGUS sjúklinga 0,98, 0,93, 0,82 og 

0,70. Lifun sjúklinga var háð greiningaraldri, kyni og tegund M-prótína, en yngri 

greiningaraldur, kvenkyn og IgM (samanborið við IgG og IgA) mótefni voru tengd 

betri lifun. Styrkur M-prótíns hafði ekki áhrif á lifun í þessari rannsókn.21 

Meðferð 

 Þar sem einungis hluti MGUS tilvika þróast í illkynja mein, þá er ekki veitt nein 

meðferð við MGUS. Engar almennar klínískar leiðbeiningar um meðhöndlun og 

eftirfylgni MGUS liggja fyrir, en venjulega fara einstaklingar í endurmat á 6 mánaða 

fresti fyrsta árið og svo árlega ef þeir eru stabílir. Það fer þó eftir styrk og tegund M-

prótína.19 Endurmatið felur gjarnan í sér mælingu á magni M-prótína í sermi (með 

prótín rafdrætti) og mælingu á styrk hemoglóbíns, kreatínín og kalsíum í sermi. 

Takmarkið með árlegu endurmati hjá þessum einstaklingum er að greina MM strax í 

fæðingu svo hægt sé að hefja meðferð við því um leið og þörf krefur.22 Einstaklingar 

með MGUS hafa aukna hættu á beinbrotum og mæla því sumir með að beinþéttni sé 

mæld í þeim.23 Bisfosfonöt hafa sýnt árangur til aukinnar beinþéttni í einstaklingum 

með lága beinþéttni og MGUS.24 
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Mergæxli (MM) 

Skilgreining 

 MM er illkynja sjúkdómur sem einkennist af fjölgun á einstofna plasma frumum, 

einstofna mótefni í blóði og/eða þvagi og starfsemistruflun á líffærum sem rekja má 

til sjúkdómsins.25 Algengustu birtingarmyndir starfsemistruflunar líffæra eru 

beinskemmdir, blóðkalsíumhækkun, nýrnaskemmdir og blóðleysi (sjá töflu 1). MM-

frumur eiga uppruna sinn að rekja til B-plasmafruma í eitlum. Óljóst er hvaða  

atburður veldur því að þær koma sér fyrir í beinmerg þar sem þær fjölga sér 

stjórnlaust.26 MM getur dreift sér til vefja utan beinmergs (oftast í kringum ásgrind, en 

einnig til eitla, húðar og annarra líffæra): Í rannsókn á yfir 1000 MM sjúklingum 

höfðu um 7% sjúklinga plasmafrumuæxli utan beinmergs við greiningu og 6% til 

viðbótar síðar í framgangi sjúkdómsins.27 

 

 

Mynd 2: Í þessu beinmergssýni, úr sjúklingi með multiple myeloma, má sjá 
      mikinn fjölda plasmafruma. 
 

 Til að greinast með MM þarf viðkomandi að hafa ≥30 g/L af einstofna mótefni í 

blóði og/eða ≥10% af einstofna frumum í beinmerg ásamt líffæraskemmdum er rekja 

má beint til sjúkdómsins. Ef ekki ber á líffæraskemmdum er viðkomandi skilgreindur 

með SMM sem, eins og áður hefur komið fram, er einkennalaust millistig MGUS og 

MM.2 Þróun SMM í MM með einkennum fer meðal annars eftir hlutfalli einstofna 
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fruma í beinmerg, magni M-prótíns við greiningu og hlutfalli FLC í sermi, en er að 

meðaltali 10% á ári fyrstu 5 árin eftir greiningu SMM.19,28  

Faraldsfræði 

 MM er um 1% af illkynja meinum á alþjóðavísu og 12% í blóði.29 Miðgildi 

greiningaraldurs er tæplega 70 ár á Vesturlöndum og aðeins 1% sjúklinga greinast 

undir 40 ára aldri.30 Aldursstaðlað nýgengi MM er frá fjórum til átta af hverjum 

100.000 einstaklingum í Bandaríkjunum, með hærri tíðni í körlum en konum.31 Tíðni 

MM er um tvöfalt hærri í einstaklingum af Afrískum uppruna en hvítum7,9 og er talin 

lægst í Asíu.32 Orsök mismunar í algengi milli kynþátta má að öllum líkindum rekja 

til mismunandi algengi MGUS milli þeirra.7,9,31 Skyldmenni MM sjúklinga í 1.ættlið 

hafa að minnsta kosti tvöfalda áhættu á MGUS og MM.11 Tilkynnt tilvik eru fleiri í 

þróuðum löndum samanborið við þróunarlönd, en óvíst er hversu stór hluti tilvika er 

vangreindur í þróunarlöndum.33  

 MM eru flokkuð eftir því hvers slags mótefnum þau seyta: IgG (52%), IgA 

(21%), léttar keðjur (20%) og tví-stofna (2%). IgM, IgD og IgE seytandi mergæxli eru 

afar sjaldgæf og um 3% seyta ekki mótefnum (e. non-secretory).14,34 

Orsakir og meinmyndun 

  Eins og áður hefur komið fram er MGUS undanfari MM og margar þær 

genabreytingar sem finnast í MGUS finnast einnig í MM.18,35 Það hefur því þótt 

áhugavert að skoða hvaða þættir eru mismunandi milli MGUS og MM við leit á 

orsakavaldi umbreytingar MGUS í illkynja mein. Til dæmis var gerð rannsókn á 400 

sjúklingum þar sem mældist mikill munur á æðaþéttleika í MGUS og SMM 

samanborið við MM.36 Einnig hefur verið mæld bæling á frumubundnu ónæmissvari37 

og aukning á ferlum ónæmisboðefna (e. cytokine) í MM samanborið við MGUS, en 

talið er að ferlar með ónæmisboðefni geti örvað bæði vöxt og æðanýmyndun í MM.38 

Einnig er talið að nánasta umhverfi (microenviromnent) hafi mikil áhrif, meðal annars 

vaxtarþættir og frumur beinmergs.  

 Meinmyndun beineyðingar og vaxtar MM-fruma í beinmerg er talið vera samspil 

margra þátta sem geta spilað mismunandi stórt hlutverk eftir tegund og 

einstaklingum.39 Receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (RANKL) er 

himnubundið prótín í beinmyndunar- og beinmergsfrumum sem binst receptor 

activator of nuclear factor kappaB (RANK) á beinátfrumum og örvar þroskun og lifun 
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þeirra.40,41 Osteoprotegerin (OPG) er prótín, framleitt meðal annars af 

beinmyndunarfrumum, sem hindrar beineyðingu með því að koma í veg fyrir 

víxlverkun milli RANK og RANKL.42 Í beinmerg MM sjúklinga er hlutfallið milli 

RANKL og OPG hækkað, sem leiðir til ójafnvægis milli beinát- og 

beinmyndunarfruma.43 Þar að auki er algengt að styrkur macrophage inflammatory 

protein-1α (MIP-1α), interleukin (IL)-3, IL-6, IL-7 og dickkopf (DKK1) sé hækkaður, 

en saman stuðla þessir þættir að aukinni virkni beinátfruma og hindrunar á sérhæfingu 

beinmyndunarfruma, sem leiðir til aukinnar beineyðingar og minni beinmyndunar.44-

49  Rannsóknir benda einnig til að MIP-1α og IL-3 geti stuðlað að auknum vexti 

illkynja fruma í MM.46,50  

Einkenni og greining 

 Í afturskyggnri íslenskri rannsókn sem gerð var á MM yfir árabilin 2000-2009 

voru algengustu einkenni sjúklinga verkir í stoðkerfi (58,5%), þreyta (27,9%), 

þyngdartap (9,5%) og lystarleysi (6,1%). Tæplega 3% sjúklinga höfðu engin einkenni 

þrátt fyrir að falla undir skilgreiningu MM (mallandi MM, sjá töflu 1).51 Aðrar 

rannsóknir sýna svipað hlutfall einkenna, en af fleiri einkennum má nefna dofa og 

endurteknar sýkingar.26,52 Í þessari sömu íslensku rannsókn höfðu sjúklingar ýmis 

teikn líffæraskemmda: Tæplega 80% þeirra reyndist hafa blóðleysi (hemoglobin  

<118g/L hjá konum og <135g/L hjá körlum), nýrnabilun var til staðar hjá um 40%, 

beinabreytingar hjá um þriðjungi og tæplega fjórðungur sjúklinga hafði beinbrotnað.51 

Tafla 1: Greiningarskilyrði MGUS*, SMM† og MM‡ 

 MGUS SMM MM 
M-prótín í 

sermi <30 g/L >30 g/L Hvaða styrkur sem er 

Einstofna 
plasmafrumur 

í beinmerg 
og <10% og/eða >10% Hvaða styrkur sem er 

Starfsemis-
truflun líffæra Nei Nei Já 

Athugasemd 

Útiloka þarf 
aðra illkynja 
sjúkdóma af 

eitilfrumuuppru
na. 

Hægfara (indolent) MM 
er óstaðlað hugtak sem 
hefur verið notað um 

einkennalaust MM með 
líffæraskemmdum. 

Starfsemistruflun 
líffæra: 

blóðkalsíumhækkun, 
nýrnabilun, blóðleysi 

og beinskemmdir. 
Int’l Myeloma Working Group. Br J Haematol 200353 
*MGUS = góðkynja einstofna mótefnahækkun, †SMM = mallandi mergæxli, ‡MM = mergæxli  
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 Áður hefur verið lýst hvernig greining á M-prótíni í blóði fer fram (kafli um 

einstofna mótefnahækkun). Við staðfestingu á MM þarf, til viðbótar við greiningu á 

M-prótíni, að meta hlutfall einstofna plasmafruma í beinmerg og hvort 

líffæraskemmdir séu til staðar. Hlutfall einstofna plasmafruma í beinmerg er metið 

með ónæmislitun fyrir Cluster of differentiation (CD)138 og léttu mótefnakeðjunum, 

κ og λ. Einnig er hægt að meta fjölda plasmafruma með frumuflæðigreiningu (e. flow 

cytometry) fyrir þeim mótefnavökum sem algengast er að séu mismunandi milli 

einstofna og fjölstofna plasmafruma (CD19, CD56, CD20, CD117, CD28, CD27).54 

Beinskemmdir eru greindar með hefðbundinni röntgenmyndatöku, segulómun (MRI) 

eða tölvusneiðmyndatöku (CT). Aðrar líffæraskemmdir eða afleiðingar þeirra eru 

greindar með mælingu á hemoglóbíni, kalsíum og kreatínín í sermi.2 

Horfur 

 Samkvæmt rannsókn Kristinssonar et.al. hefur eins árs lifun lengst talsvert 

undanfarin ár í öllum aldursflokkum. Einnig hefur fimm ára lifun lengst í sjúklingum 

undir sjötugu og tíu ára lifun í yngstu sjúklingunum, en það hefur lengi legið fyrir að 

aldur sjúklinga hefur mikil áhrif á horfur.30 Bættar horfur undanfarinna ára má að 

öllum líkindum rekja til nýrra meðferðarúrræða (sjá kafla um meðferð).55 Í annarri 

rannsókn frá árinu 2007 mældist meðallifun sjúklinga sem greindir voru undir 65 ára 

aldri 60 mánuðir samanborið við 42 mánuði fyrir sjúklinga yfir 65 ára við greiningu.56 

Kyn hefur einnig áhrif á horfur, en kvenkyns sjúklingar hafa betri horfur heldur en 

karlkyns sjúklingar.30 Mikil æðanýmyndun í beinmerg er merki um virkan sjúkdóm 

og verri horfur.36 Í rannsókn á 121 MM sjúklingum var hátt hlutfall RANKL og OPG 

tengt verri lifun, en það hlutfall gefur hugmynd um virkni beinsjúkdóms í MM.57 

 Durie og Salmon settu fram stigunarkerfi árið 1975 sem byggir á ýmsum þáttum 

er hafa áhrif á horfur. Þar má nefna tegund og styrk M-prótíns, hemóglóbín-, kalsíum- 

og kreatínínstyrk ásamt fjölda beinskemmda (tafla 2).58 Í niðurstöðum rannsóknar, 

sem framkvæmd var á yfir 10.000 MM sjúklingum frá 17 stofnunum í norður 

Ameríku, Evrópu og Asíu, var metið að styrkur á albúmíni og β2-microglobulin hefði 

mikil áhrif á horfur sjúklinga. Í kjölfarið setti International Myeloma Working Group 

(IMWG) fram alþjóðlegt stigunarkerfi (ISS) sem skiptir MM sjúklingum í þrjú stig 

eftir styrk á þessum þáttum (tafla 2).59 Þetta kerfi hefur reynst vel til að leggja mat á 

horfur MM sjúklinga, en gefur ekki góða vísbendingu um útbreiðslu sjúkdóms. 
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Tafla 2: Stigun á multiple myeloma samkvæmt 

international staging system (ISS) 

Stig Viðmiðun 

I Serum β2-microglobulin <3,5 mg/L; 

Serum albúmín >3,4 g/dL 

II Hvorki I né III 

III Serum β2-microglobulin >5,5 mg/L 

 

 Ákveðnar genabreytingar, greindar með in situ hybridisation (FISH), hafa 

forspárgildi fyrir horfur MM sjúklinga (tafla 3).60,61 Sumar genabreytingar hafa ekki 

nein þekkt eða jafnvel góð áhrif á horfur, á meðan aðrar hafa slæm áhrif.62 Sífellt 

fleiri vísbendingar hafa varpað ljósi á mikilvægi breytinga sem fela í sér genasvæði 

14q32, en eins og áður hefur komið fram þá er það genasvæði þungu 

mótefnakeðjanna. Þetta svæði hefur mikla umritunarvirkni í B plasmafrumum og 

getur því yfirfærsla  æxlisgena yfir á nærliggjandi svæði valdið stjórnleysi á tjáningu 

þess.63 Sem dæmi um litningaafbrigðileika er eiga við um genasvæði 14q32 má nefna 

t(4;14), t(11;14), t(14;16) og t(14;20), en fjöldi annarra litningaafbrigðileika hafa 

verið rannsakaðir í tengslum við MM. Þar má nefna þrístæður eða eyðingu á 

litningahlutum eins og 17p og 13q.64 Eins og hefur komið fram hafa margar þessara 

genabreytinga einnig fundist í tengslum við MGUS og því ekki hægt að nota þær til 

aðgreiningar á MGUS og MM.65  

 

Tafla 3: Áhættuflokkun á genabreytingum í MM* 

Stöðluð áhætta Miðlungs áhætta Há áhætta 

Þrístæður t(4;14) del(17p) 

t(11;14) del(13q) t(14;16) 

t(6;14)  t(14;20) 

Dispenzieri et al. Mayo Clin Proc 2007;82:323-341; Kumar et al. Mayo Clin Proc 2009 84:1095-1110 
*MM = mergæxli 
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Meðferð 

 Samkvæmt núverandi leiðbeiningum eru einkennalausir MM sjúklingar (SMM) 

ekki meðhöndlaðir, eða meðferð er takmörkuð við klínískar rannsóknir. Mælt er með 

að þeim sé fylgt mjög vel eftir með það að markmiði að fylgjast með teiknum 

líffæraskemmda svo sem blóðleysi og beinskemmdum.19,66 Mælt er með að 

meðhöndlun hefjist um leið og einkenni gera vart við sig, en val á meðferð er aðallega 

bundið við aldur sjúklings.67 Þá ber að taka tillit til þess að líffræðilegur aldur kann að 

vera frábrugðinn eiginlegum aldri.68 Með tilkomu nýrra lyfja eins og thalidomide, 

lenalidomide og bortezomib ásamt eigin stofnfrumumeðferð hafa orðið miklar 

framfarir á lifun sjúklinga.56 Þrátt fyrir það er MM enn ólæknandi sjúkdómur og við 

meðhöndlun á honum er einblínt á meðferð sem fækkar fjölda einstofna plasmafruma 

og þar af leiðandi minnkar einkenni sjúkdómsins. 

 Meðhöndlun sjúkdómsins er fjölþætt og henni má gróflega skipta í 

upphafsmeðferð (e. induction therapy), styrkingar- og viðhaldsmeðferð (e. 

consolidation & maintenance therapy), meðferð við endurkomu sjúkdóms (e. therapy 

at relapse), stuðningsmeðferð og meðferð við aukaverkunum.  

 Val á aðal meðferð sjúklinga með MM fer að mörgu leyti eftir hæfni þeirra til að 

gangast undir háskammta lyfjameðferð og eigin stofnfrumumeðferð (ASCT).  

Samkvæmt núgildandi leiðbeiningum er mælt með að nýgreindir sjúklingar undir 65 

ára aldri, sem eru að öðru leyti hraustir, gangist undir öflugustu meðferð sem völ er á. 

Hún samanstendur af þremur til fjórum umferðum af lyfjagjöf með cyclofosfamide 

ásamt thalidomide, lenalidomide eða bortezomib og sterameðferð. Henni líkur svo 

með háskammta lyfjagjöf með melphalan og eigin stofnfrumugjöf.69 Sjúklingar yfir 

65 ára aldri fá hefðbundna meðferð með melphalan og sterameðferð ásamt 

thalidomide eða bortezomib, en gangast sjaldan undir eigin stofnfrumumeðferð.70 

Mælt er með lægri lyfjaskömmtum fyrir sjúklinga yfir 75 ára aldri og þeim sem eru 

veikir fyrir.68  

 Styrkingar- og viðhaldsmeðferðir eru víða viðurkenndar, en engar 

viðmiðunarreglur eru í gildi eins og stendur. Styrkingarmeðferð samanstendur gjarnan 

af tveimur til fjórum umferðum af samsettum lyfjum og viðhaldsmeðferð af einu lyfi 

sem tekið er inn svo lengi sem sjúkdómurinn er í jafnvægi.68 Lenalidomide hefur sýnt 

góðan árangur til hindrunar á framgangi sjúkdóms eftir upphafsmeðferð.71,72 
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 Meðferð við endurkomu sjúkdóms er að mestu leyti háð svörun sjúklings við 

upphafsmeðferð. Fullkomin svörun við fyrri meðferð réttlætir oft endurtöku þeirrar 

meðferðar. Að sama skapi ætti að notast við önnur meðferðarúrræði hjá þeim sem sló 

fljótt niður eða svöruðu fyrri meðferð illa.68 Eigin stofnfrumumeðferð er möguleiki 

við endurkomu sjúkdóms ef sjúklingur telst hæfur og hlaut ekki slíka meðferð við 

greiningu og einnig ef sjúklingur gekkst undir slíka meðferð með tilheyrandi 

langvarandi rénun sjúkdóms.73 

 Fylgikvillar MM eru margir og stuðningsmeðferð til að lágmarka þá er 

nauðsynleg. Mælt er með efnum sem örva rauðkornamyndun til að minnka blóðleysi. 

Í upphafi er verkjameðferð bundin við verkjalyf og forðast skal notkun bólgueyðandi 

lyfja án stera vegna áhættu á nýrnaskaða. Staðbundin geislameðferð er skilvirk gegn 

linun beinverkja, en beinbrot sem rekja má til sjúkdómsins krefjast venjulega 

skurðaðgerðar.68 Bisfosfonöt geta minnkað líkur myndun nýrra beinskemmda og 

beinbrota, en aukaverkun slíkrar notkunar er beindrep í kjálka og er því yfirleitt ekki 

mælt með notkun þeirra í meira en sem nemur tveimur árum í senn.74 Ef vanstarfsemi 

nýrna er til staðar þarf að tryggja næga vökvagjöf, setja viðkomandi á hraðvirkandi 

meðferð við MM og meðhöndla hækkun á kalsíum og þvagsýru ásamt því að setja 

viðkomandi í himnuskiljun (e. dialysis). Meðhöndlun á kalsíumhækkun krefst 

vökvagjafar, þvagræsandi lyfja, steragjafar og bisfosfonata.75 Til viðbótar við það sem 

komið hefur fram geta sjúklingar þurft á fyrirbyggjandi sýkla- og/eða 

veirulyfjameðferð að halda.76 

 Af aukaverkunum sem komið geta fram vegna fyrrnefndar lyfjameðferðar má 

nefna daufkyrningafæð (e. neutropenia), blóðflögufæð, segastíflu í slag- og bláæðum 

og úttaugakerfistruflanir. Flestar aukaverkanir eru skammtaháðar og koma fram smám 

saman frekar heldur en skyndilega. Stundum nægir því að minnka og/eða fækka 

skömmtum, en í öðrum tilvikum krefjast aukaverkanir sérstakrar meðferðar.68 

Fjölkvillar 

 Einstaklingur sem þjáist af fleiri en einum sjúkdómi á sama tíma er sagður vera 

með fjölkvilla (e. comorbidity).77 Sumir fjölkvillar tengjast hvor öðrum á beinan hátt 

eða eru afleiðing annarra sjúkdóma. Sem dæmi má nefna hjartabilun í sjúklingum 

með háþrýsting. Aðrir fjölkvillar eru taldir alveg ótengdir. Þar má nefna beinþynningu 

í sjúklingi með ofvirkan skjaldkirtil.  
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 Þekkt er að fjölkvillar hafi slæm áhrif á lifun. Til dæmis í rannsókn á á 37.000 

krabbameinssjúklingum í Taiwan var sýnt fram á að tilvist annarra sjúkdóma hefði 

slæm áhrif á horfur. Þeir sjúkdómar sem höfðu mest áhrif á lifun 

krabbameinssjúklinga voru elliglöp, hjartasjúkdómar og heilaæðasjúkdómar.78 Árið 

1986 bjuggu Charlson et.al. til stuðul, Charlson comorbidity index, sem nota má til að 

meta áhættu á dauða eftir fjölda sjúkdóma sem viðkomandi hefur verið greindur 

með.79 Þar er meðal annars tekið tillit til hjartasjúkdóma, æðasjúkdóma, elliglapa, 

krónískra lungnasjúkdóma, lifrarsjúkdóma, sykursýki, nýrnasjúkdóma og annarra 

illkynja sjúkdóma. 
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Markmið 

Heildarmarkmið 

  Að kanna áhrif vitneskju um góðkynja einstofna mótefnahækkun á lifun 

mergæxlissjúklinga. 

Sérstök markmið/Undirmarkmið 

 Að skera úr um hvort tegund mótefna eða styrkur þeirra við greiningu góðkynja 

einstofna mótefnahækkunar séu sjálfstæðir áhættuþættir á lifun mergæxlissjúklinga.  

 Að meta og bera saman algengi fjölkvilla í mergæxlissjúklingum með og án fyrri 

vitneskju um góðkynja einstofna mótefnahækkun. 
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Efni & aðferðir 
 Árið 1958 var sett í lög í Svíþjóð að læknum bæri skylda til þess að tilkynna öll 

krabbamein sem þeir greina og/eða meðhöndla í almenna krabbameinsskrá. Þessi skrá 

inniheldur upplýsingar um greiningu, kyn, fæðingardag, aðra sjúkdóma, dagsetningu 

greiningar og umdæmi/sjúkrahús þar sem greiningin átti sér stað.80 Úr henni var 

unninn gagnagrunnur með um 18.000 greindum tilvikum af MM í Svíþjóð á árunum 

1958-2005.11  

 Eftirfarandi aðferðum var beitt til að búa til þýði MM sjúklinga með fyrri 

vitneskju um MGUS (MGUS-MM þýði): Upplýsingum um einstaklinga með staðfesta 

MGUS greiningu var safnað frá göngudeildum og öllum blóðmeina- og 

krabbameinsdeildum í Svíþjóð.10 Einnig var farið yfir sænska legudeildarskrá, sem 

inniheldur útskriftargreiningar og nær yfir alla sjúklinga frá legudeildum landsins.81 Á 

þennan hátt var unnið stórt gagnasafn með yfir 5000 MGUS sjúklingum í Svíþjóð á 

árabilinu 1960-2007. Auk upplýsinga um kyn, fæðingardag, greiningadag, aðra 

sjúkdóma og landsvæði greiningar var upplýsingum um tegund MGUS (IgG/IgA/IgM 

og κ/λ) og styrk M-prótíns við greiningu safnað ef þær lágu fyrir.10 Þýði MGUS 

sjúklinga var tengt saman við auðkenni úr sænsku krabbameinsskránni og á þann hátt 

var gagnasafn búið til með sjúklingum sem höfðu verið greindir með MGUS sem 

undanfara MM. Greiningarár MM í MGUS-MM þýðinu spannaði tímabilið 1976-

2005. Til þess að MM og MGUS-MM þýðin væru samanburðarhæf voru þeir sem 

greindir voru með MM fyrir árið 1976 undanskildir.  

 Notast var við sænsku krabbameinsskránna til að sía út úr rannsókninni þá sem 

höfðu áður verið greindir með illkynja sjúkdóm af eitilfrumuuppruna eða voru 

greindir með slíkan innan 6 mánaða frá greiningu MGUS. Þetta var gert til að koma í 

veg fyrir að misgreindir sjúklingar með SMM, eða annan tengdan sjúkdóm, væru í 

MGUS-MM þýðinu.81 Til að gæta samræmis við fyrri rannsóknir hófst eftirfylgni sex 

mánuðum eftir greiningu MGUS, svo að þeir einstaklingar sem létust innan sex 

mánaða frá greiningu voru undanskildir.21 

 Eins og áður hefur komið fram lágu upplýsingar fyrir um allar aðrar 

sjúkdómsgreiningar úr sænsku legudeildarskránni í gagnasöfnunum. Borið var saman 

hlutfall fjölkvilla í báðum þýðum, bæði við greiningu MM og við andlát/endalok 

rannsóknar. Tíðni eftirfarandi sjúkdómaflokka var skoðuð: sjálfsofnæmissjúkdómar, 

allar sýkingar, aðrir illkynja sjúkdómar, blóðþurrðarsjúkdómar í hjarta, hjartabilun, 
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heilaæðasjúkdómar, krónískir öndunarfærasjúkdómar og nýrnasjúkdómar (nánar í 

viðauka).  

 Tölfræðiforritið R82 var notað við gagnaúrvinnslu: Kaplan Meier kúrvur voru 

teiknaðar í pakkanum ggplot283 og notaðar til að meta lifun sjúklinga með tilliti til 

fyrri vitneskju um MGUS. Lifun var reiknuð frá greiningu MM fram að andláti eða 

endalokum eftirfylgni/flutningi úr landi. Fjölbreytugreining (e. multivariate analysis) 

var framkvæmd með Cox aðhvarfsgreiningarlíkani84 (e. proportional hazards model) í 

pakkanum survival.85 Hún var notuð til útreikninga á áhættuhlutfalli (e. hazards ratio) 

fyrir eftirfarandi breytur: MGUS-MM þýði samanborið við MM þýði, 

greiningaraldur, greiningarár, kyn, tegund þungra mótefnakeðja (IgG og IgA) og styrk 

M-prótíns. Áhættuhlutfallið táknar hlutfallslega áhættu á andláti, frá greiningu MM að 

endalokum rannsóknar, samanborið við viðmiðunarhóp eða viðmiðunargildi. 

Hlutfallsleg áhætta (RR) með 95% öryggisbili (öb) var notuð til að tákna 

áhættuhlutfallið. Kí-kvaðratpróf86 (e. chi-squared test) var notað til að meta hvort 

munur á hlutfalli fjölkvilla væri marktækur milli þýðanna. Tölfræðilegar niðurstöður 

töldust marktækar ef p-gildi var minna en 0,05. 

 Leyfi frá Siðanefnd Stokkhólms lá fyrir við upphaf rannsóknar.  

 



  

  19 

Niðurstöður 

Rannsóknarþýði  

 Alls samanstóðu gögn rannsóknarinnar af 14.798  sjúklingum (7.962 karlmenn og 

6.836 kvenmenn) sem greindir voru með MM á árunum 1976-2005. Þar af voru 394 

sjúklingar með þekkta fyrri sögu um MGUS (MGUS-MM). Eiginleika þýðisins má 

sjá í töflu 4.  

 

Tafla 4: Eiginleiki rannsóknarþýða  

 MGUS-MM* MM†  

Fjöldi tilfella, n. (% af heild) 394 (2,66) 14.404 (97,34) 
Kyn, n. (% af þýði)   
 Karlmenn 189 (47,97) 7.773 (53,96) 
 Kvenmenn 205 (52,03) 6.631 (46,04) 
Miðgildi greiningaraldurs MM (ár) 73 72 
 1976-1985 70 71 
 1986-1995 72 72 
 1996-2005 74 73 
Greiningarár, n. (% af heild)   
 1976-1985 26 (0,18) 4654 (31,45) 
 1986-1995 95 (0,64) 5198 (35,13) 
 1996-2005 273 (1,84) 4552 (30,76) 
Þungar mótefnakeðjur, n.   
 IgG 174  
 IgA 95  
 Ekki vitað 125  
Styrkur M-prótína, n.   
 <5 g/L 24  
 <15 g/L 120  
 ≥15 g/L 85  
 >25 g/L 11  
*MGUS-MM = Mergæxlissjúklingar með fyrri vitneskju um góðkynja einstofna 
mótefnahækkun 
†MM = Mergæxlissjúklingar án fyrri vitneskju um góðkynja einstofna mótefnahækkun 

  

 Miðgildi greiningaraldurs MM var 73 ár fyrir MGUS-MM þýðið samanborið við 

72 ár fyrir MM þýðið. Greiningaraldur MM spannaði aldursbilin 19-101 árs. 

Upplýsingar um undirflokk mótefna og styrk þeirra við greiningu MGUS lá fyrir hjá 

269 og 205 sjúklingum. Lægsti og hæsti styrkur M-prótína var 1g/L og 29g/L og 

miðgildi styrks var 12g/L. 
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Lifun mergæxlissjúklinga með tilliti til fyrri vitneskju um góðkynja 
einstofna mótefnahækkun 

 MGUS-MM sjúklingar höfðu marktækt betri lifun en MM sjúklingar án fyrri 

sögu um MGUS (mynd 3). X-ás sýnir ár frá greiningu MM og Y-ás sýnir hlutfall 

sjúklinga á lífi. Hlutfallsleg áhætta sjúklinga með fyrri sögu um MGUS var 0,861 (öb: 

0,771-0,962) þegar þeir voru bornir saman við MM án fyrri sögu um MGUS (tafla 4). 

Miðgildi lifunar (50% lifun) var 2,79 ár (öb: 2,56-3,25) í MGUS-MM þýði og 2,14 ár 

(2,09-2,20) í MM þýði.  

 

 

 

Tafla 5: Hlutfallsleg áhætta og miðgildi lifunar MM* sjúklinga með tilliti til fyrri vitneskju 
um MGUS†, p-gildi og 95% öryggisbil 

Breyta Hlutfallsleg 

áhætta‡ 

p-gildi 95% 

öryggisbil 

Miðgildi 

lifunar (ár) 

95% 

öryggisbil 

MM 1,00 (viðmið)   2,14 2,09-2,20 

MGUS-MM 0,861 <0,01 0,771-0,962 2,79 2,56-3,25 

* MM = mergæxli, †MGUS = góðkynja einstofna mótefnahækkun 
‡ Leiðrétt fyrir greiningaraldri, greiningarári og kyni 

Mynd 3: Lifun mergæxlissjúklinga sjúklinga með tilliti til fyrri vitneskju 
   um góðkynja einstofna mótefnahækkun 
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Styrkur og tegund mótefna 

 Sjúklingar með styrk ≤5g/L við greiningu MGUS höfðu marktækt verri horfur en 

þeir sem höfðu styrk >5g/L. Hlutfallsleg áhætta styrks <5g/L samanborið við 5-30g/L 

var 1,858 (95% öb: 1,134-3,044). Ekki mældist marktækur munur þegar styrkur 

≥15g/L var borinn saman við <15g/L og þegar 25-30g/L var borinn saman við ≤5g/L. 

Enginn marktækur munur var á lifun sjúklinga með tilliti til tegund mótefna 

(IgG/IgA). 

 

Tafla 6: Hlutfallsleg áhætta með tilliti til styrks og tegundar M-prótíns 

Breyta Hlutfallsleg 
áhætta* 

p-gildi 95% öryggisbil 

Styrkur  
 <15g/L samanborið við ≥15g/L 1,007 0,990 0,719-1,411 
 <5g/L samanborið við 5-30g/L 1,858 0,014 1,134-3,044 
 25-30g/L samanborið við ≤5g/L 0,792 0,527 0,385-1,632 
Tegund mótefna    
 IgG† 1,000 (viðmið)   
 IgA 1,109 0,468 0,835-1,472 
*Leiðrétt fyrir greiningaraldri, greiningarári og kyni 
† Ig = immunoglobulin 

Kyn, aldur og greiningarár 

 Karlkyn, hækkandi greiningaraldur og greining fyrr á því tímabili sem rannsóknin 

tekur til voru marktækt tengd verri lifun. Hlutfallsleg áhætta mældist 0,864 (öb: 

0,835-0,894) þegar kvenkyn var borið saman við karlkyn. Hlutfallsleg áhætta fyrir 

hækkandi greiningaraldur og greiningarár mældust 1,043 (1,042-1,045) og 0,953 

(0,951-0,955). 

 

Tafla 7: Hlutfallsleg áhætta, p-gildi og 95% öryggisbil fyrir kyn, greiningaraldur og 
greiningarár 

Breyta Hlutfallsleg áhætta p-gildi 95% öryggisbil 
Kyn  
 Karlkyn 1,000 (viðmið) 
 Kvenkyn 0,864 <0,001 0,835-0,894 
Greiningaraldur* 1,043 <0,001 1,042-1,045 
Greiningarár 0,953 <0,001 0,951-0,955 
*Greiningarár miðað við hverja fimm ára hækkun í árum 
† Greiningaraldur miðað við hverja eins árs hækkun í aldri 
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Fjölkvillar 

 Þýði MM sjúklinga með fyrri vitneskju um MGUS hafði að meðaltali tvö- til 

þrefalt fleiri fjölkvilla við greiningu MM samanborið við aðra sjúklinga. Hlutfall 

sjúkdómsflokka var í öllum tilfellum hærra í MGUS-MM þýði og í öllum tilfellum 

marktækt, ef frá eru taldir krónískir lungnasjúkdómar. Það sama átti við þegar metnir 

voru fjölkvillar við dauðadag/endalok rannsóknar (tafla 8).   

 

Tafla 8: Aðrir greindir sjúkdómar (fjölkvillar) við greiningu MM og við dauðadag/endalok 
rannsóknar 

Sjúkdómaflokkur* Hlutfall af þýði við greiningu  

MM % (fjöldi) 

Hlutfall af þýði við dauðadag/endalok 

rannsóknar % (fjöldi) 

 MGUS-MM† MM‡ P-gildi 

 

MGUS-MM MM P-gildi 

Kerfisbundnir 
sjálfsofnæmissjd. 

2,5 (10) 1,1 (154) 0,012 3,3 (13) 1,7 (241) 0,0241 

Líffærabundnir 
sjálfsofnæmissjd. 

8,6 (34) 5,1 (740) 0,003 14,5 (57) 10,6 (1534) 0,020 

Sjálfsofnæmissjd 
án mótefna 

8,4 (33) 2,3 (329) <0,001 18,3 (72) 10,7 (1552) <0,001 

Sýkingar 27,9 (110) 14,0 (2020) <0,001 62,2 (245) 46,0 (6643) <0,001 

Krabbamein 21,1 (83) 10,7 (1548) <0,001 
Allir komnir með krabbamein 

(mergæxli) 

Hjartasjd. vegna 
súrefnisskorts 

15,0 (59) 8,6 (1241) <0,001 24,1 (95) 16,4 (2372) <0,001 

Hjartabilun 9,4 (37) 5,1 (738) <0,001 25,1 (99) 20,4 (2952) 0,029 

Heilaæðasjd. 8,9 (35) 4,7 (680) <0,001 14,2 (56) 10,7 (1549) 0,036 

Krónískir 
lungnasjd. 

1,0 (4) 1,1 (159) 1,00 2,3 (9) 2,4 (352) 0,971 

Nýrnasjd.  2,0 (8) 0,5 (74) <0,001 3,3 (13) 0,9 (131) <0,001 

*Sjá nánar í viðauka þá sjúkdóma sem heyra undir hvern sjúkdómaflokk  
†MGUS-MM = Mergæxlissjúklingar með fyrri vitneskju um góðkynja einstofna mótefnahækkun 

‡MM = Mergæxlissjúklingar án fyrri vitneskju um góðkynja einstofna mótefnahækkun 
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Umræður 
 Í þessari rannsókn, sem byggð er á um 15.000 MM sjúklinga lýðgrunduðu þýði úr 

sænskum gagnaskrám (e. Register based cohort study), er í fyrsta skipti sýnt fram á að 

MM sjúklingar með fyrri vitneskju um MGUS hafa betri horfur en aðrir MM 

sjúklingar. Þrátt fyrir það eru þeir MM sjúklingar sem hafa fyrri vitneskju um MGUS 

greindir með tvö- til þrefalt fleiri fjölkvilla en aðrir MM sjúklingar. Einnig komumst 

við að því að þeir MM sjúklingar sem höfðu fyrri sögu um MGUS með lágum styrk 

M-prótína (<5g/L) höfðu verri horfur en þeir sem greindust með hærri styrk. 

Samkvæmt okkar bestu vitneskju, þá er þetta fyrsta rannsókn sem metur lifun MM 

sjúklinga með tilliti til þess hvort þeir hafi verið greindir með MGUS eða ekki.  

 MM sjúklingar með fyrri vitneskju um MGUS höfðu um 15% betri lífslíkur 

miðað við MM sjúklinga án slíkrar sögu. Miðgildi lifunar mældist tæplega átta 

mánuðum lengra fyrir MGUS-MM þýði samanborið við MM þýði, sem okkur leyfist 

að telja mikinn mun fyrir þennan illvíga sjúkdóm. Ástæðurnar fyrir muninum má að 

öllum líkindum rekja til þess hversu vel MGUS sjúklingum er fylgt eftir og að þeir 

eru sjálfir á varðbergi gagnvart einkennum MM. Það má því leiða líkur að því að þeir 

hljóti meðferð fyrr í sjúkdómsferlinu, áður en miklar líffæraskemmdir hafa átt sér 

stað. Þetta kemur hins vegar ekki heim og saman við miðgildi greiningaraldurs, sem 

er sambærilegt í báðum þýðum. Í kjölfarið af þessum niðurstöðum er vitaskuld vert að 

velta fyrir sér hvort taka ætti upp skipulega skimun fyrir MGUS. Áður en farið væri út 

í slíkar umræður þyrfti að staðfesta niðurstöðurnar með frekari rannsóknum, en á 

þessu stigi málsins myndi ég ekki álykta að slíkar aðgerðir væru réttlætanlegar. Þar 

sem einungis hluti MGUS þróast í illkynja mein yfir margra ára tímabil, þá myndi 

vitneskja um MGUS einungis valda óþarfa áhyggjum hjá háu hlutfalli eldri borgara, 

fyrir utan að það yrði kostnaðarsöm aðgerð. Skimunaraðgerðir myndu hins vegar 

mögulega vera réttlætanlegar ef hægt væri að spá fyrir um þróun MGUS með öruggu 

áhættumati.   

 Þeir MM sjúklingar sem höfðu fyrri sögu um MGUS með lágum styrk M-prótína 

(<5g/L) höfðu verri horfur en þeir sem greindir voru með hærri styrk (5-30g/L). Þetta 

gefur vísbendingu um það að þrátt fyrir að lágur styrkur M-prótína við greiningu hafi 

verið tengdur við minni hættu á þróun í illkynja sjúkdóm19, þá virðist eftirfylgni ekki 

síður skipta máli fyrir þá einstaklinga. Það ber þó að taka fram að styrkur var einungis 
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þekktur hjá hluta af MGUS-MM þýðinu og því mikilvægt að staðfesta þessar 

niðurstöður með frekari rannsóknum. Við fundum ekki tengingu þess efnis að greinast 

með mjög háan styrk (>25g/L) og lifunar og heldur ekkert samband milli tegund 

mótefna (IgG og IgA) og lifunar.  

 Eins og áður hefur komið fram eru MGUS og MM algengari í karlmönnum en 

kvenfólki. Hins vegar er ekki vitað hvers vegna kvenkyn er í meiri hluta í MGUS 

þýðinu. Ein möguleg ástæða er að kvenkyns einstaklingar leiti frekar á náðir lækna og 

láti frekar rannsaka sig til dæmis vegna annarra sjúkdóma. En fyrir utan mismun í 

algengi milli kynja, þá sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að kvenkyns sjúklingar 

hafa betri horfur en karlkyns sjúklingar. Það kemur heim og saman við aðrar 

rannsóknir, bæði á lifun MM sjúklinga og lifun sjúklinga með aðra illkynja 

sjúkdóma.87 Ekki er vitað hvað veldur þessum mun, en þættir eins og mismunandi 

lífsstíll, fjölkvillar og hormón gætu legið að baki honum. Áhugavert væri að bera 

saman þá þætti er þekkt er að hafi áhrif á horfur milli kynja. Einnig væri hægt að 

skoða hvort þeir þættir sem þekkt er að séu mismunandi milli kynja hafi áhrif á horfur 

sjúklinga, en í niðurstöðum rannsóknar á lyfjanotkun og lifun kvenkyns MM 

sjúklinga mældist marktækt betri lifun hjá þeim konum sem höfðu notast við estrogen 

hormónameðferð samanborið við aðra kvenkyns sjúklinga.88  

  Í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna,55 þá var hækkandi greiningaraldur 

tengdur verri horfum. Verri lifun í eldri sjúklingum er sennilega samspil margra þátta. 

Rannsóknir benda til að sjúkdómurinn sé oftar af hærra ISS stigi við greiningu hjá 

eldri sjúklingum.89 Eins og áður hefur komið fram þá er lyfjameðferð eldri sjúklinga 

ekki jafn öflug og þeirra sem yngri eru og þeir gangast til dæmis sjaldnast undir eigin 

stofnfrumumeðferð. 

 Lifun mældist betri með hækkandi greiningarári. Það kemur heim og saman við 

aðrar rannsóknir á lifun MM sjúklinga.56 Betri lifun má að öllum líkindum rekja til 

betri meðferðarúrræða undanfarin ár, en einnig ber að hafa bakvið eyrað að 

nákvæmari greiningartækni og bætt heilsuþjónusta geta leitt til þess að sjúkdómurinn 

greinist fyrr í ferlinu, sem getur valdið því að sjúklingar lifa lengur með sjúkdóminn 

(kallast greiningarforskotsbjögun og er rædd síðar í þessum kafla).  

 Þegar það lá fyrir að horfur sjúklinga með fyrri sögu um MGUS væru betri en 

annarra MM sjúklinga, þá datt okkur í hug að skoða tíðni annarra sjúkdóma í báðum 

þýðunum. Það kom í ljós að hlutfall þeirra sjúkdóma sem við skoðuðum var að 
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meðaltali um helmingi hærra ef fyrri vitneskja um MGUS lá fyrir en hjá öðrum MM 

sjúklingum. Það styður þá kenningu að flestir einstaklingar sem greinist með MGUS 

séu veikir fyrir. Hins vegar, eins og áður hefur komið fram, þá hefur tilvist fjölkvilla 

slæm áhrif á lifun einstaklinga. Af þessu má leiða líkur að því að munur lifunar milli 

MM sjúklinga með fyrri vitneskju um MGUS og annarra MM sjúklinga myndi 

mælast ennþá lengri ef svipuð rannsókn væri framkvæmd til dæmis með kembileit 

fyrir MGUS.  

 Þessi rannsókn hefur ýmsa styrkleika. Við notuðumst við ferilrannsóknarsnið 

byggt á gagnaskrám (e. register based cohort study) sem tryggði okkur lýðgrundað 

umhverfi og möguleika á alhæfingu niðurstaða. Samkvæmt mati sem gert var á 

sænsku krabbameinsskránni, þá nær hún yfir öll MM tilvik í landinu og er því af 

háum gæðaflokki. Auk þess er greiningarnákvæmni mikil í Svíþjóð.90 Allar 

upplýsingar voru skráðar fyrir og óháð þessari rannsókn. Þar að auki voru 

upplýsingarnar skráðar framskyggnt í gagnaskrána. Eins og áður hefur verið lýst var 

notast við allar skráningar frá göngudeildum blóðmeinadeilda og legudeilda við 

undirbúning þýðis MM sjúklinga með fyrri vitneskju um MGUS. Talið er að flestum 

þeim sem greinast með hækkun á M-prótíni sé vísað til frekara mats á 

blóðmeinadeildum sjúkrahúsa og því má álykta að MGUS úrtakið endurspegli að 

mestu leyti þann fjölda er greindist með MGUS í Svíþjóð á umræddu tímabili. Þó er 

ekki hægt að útiloka að einhverjir heimilislæknar eða læknar úr öðrum sérgreinum 

hafi ekki vísað MGUS tilvikum til frekari rannsókna. Ef það á við, þá vantar 

mögulega einhver greind MGUS tilvik í Svíþjóð á tímabilinu sem rannsóknin tekur 

til. 

 Rannsóknir sem þessi hefur nokkrar takmarkanir. Við höfðum ekki upplýsingar 

úr  einstökum sjúkraskrám. Því lágu ekki upplýsingar fyrir um meðhöndlun eða þætti 

sem þekkt er að hafi áhrif á horfur. Tegund og styrkur mótefna lá einungis fyrir hjá 

hluta sjúklinga. Eins og almennt á við um ferilrannsóknir (e. cohort study), þá geta 

niðurstöðurnar stjórnast af ýmiss konar bjögun (e. bias). Bjögun er hvers slags 

kerfisbundin skekkja sem kemur fyrir í hönnun klínískra rannsókna91 og valbjögun (e. 

selection bias) er skilgreind sem hvers slags skekkja sem verður til þegar 

rannsóknarþýði endurspeglar ekki hið almenna þýði.92 Eins og áður hefur verið rætt, 

þá gæti hafa myndast ákveðin valbjögun í þýði MM sjúklinga með fyrri sögu um 

MGUS. Það bendir þó allt til að slík valbjögun myndi einungis hafa verri áhrif á lifun 
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sjúklinga með fyrri sögu um MGUS og því væri forvitnilegt að sjá hvort munurinn í 

lifun hópanna myndi mælast ennþá meiri ef rannsóknin væri endurtekin með þýði 

grundvallað á kembileit fyrir MGUS.   

 Upplýsingabjögun á sér stað þegar viðfangsefnin sem bera á saman hafa verið 

skilgreind og orsakast af skekkju í mælingu á þeim upplýsingum sem nauðsynlegar 

eru.92 Ein tegund af upplýsingabjögun er greiningarforskotsbjögun (e. lead time bias). 

Greiningarforskotstími (e. lead time) getur myndast þegar sjúkdómur er greindur fyrr 

en ella t.d. með nýjum greiningaraðferðum, án þess að meðferð hefjist fyrr. 

Greiningarforskotstími lengir því einungis þann tíma sem viðkomandi er skilgreindur 

með sjúkdóminn og getur valdið bjögun á rannsóknarniðurstöðum t.d. á formi lengri 

lifunartíma. Í okkar tilfelli er einstaklingur skilgreindur sem MM sjúklingur ef 

viðkomandi fellur undir greiningarskilmerki SMM (M-prótín >30g/L eða >10% 

plasmafrumur í beinmerg án líffæraskemmda sem rekja má til sjúkdómsins). Óvíst er 

hversu hátt hlutfall sjúklinga í hvoru þýði fyrir sig var greindur með SMM sem 

þróaðist svo í eiginlegt MM. Þar sem sjaldan er veitt nokkur meðferð við SMM, þá er 

mögulegt að greiningarforskotsbjögun hafi myndast ef hlutfall þeirra sem greindir 

voru með SMM var ójafnt milli þýðanna. Hins vegar, eins og sjá má í töflu 3, þá er 

miðgildi greiningaraldurs mjög svipað í báðum þýðum og oftar en ekki örlítið hærra í 

MGUS þýðinu, sem bendir til þess að lítil greiningarforskotsbjögun sé fyrir hendi. 
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Ályktanir 
 Horfur MM sjúklinga með fyrri vitneskju um MGUS eru betri en annarra MM 

sjúklinga, þrátt fyrir að tíðni fjölkvilla sé hærri í þeim sem hafa fyrri sögu um MGUS. 

Af þessu má álykta að eftirfylgni einstaklinga með MGUS sé mikilvæg. Undirstrika 

þarf að einstaklingar með lágan styrk M-prótína (<5g/L) séu ekki afskrifaðir. 

Áhugavert væri að kanna hvort eftirfylgni MGUS tilvika með lágan styrk M-prótína 

sé af öðrum toga en þeirra með hærri styrk. Sú staðreynd að MM sjúklingar með fyrri 

sögu um MGUS hafi að meðaltali um helmingi fleiri fjölkvilla en þeir sem voru aldrei 

greindir með MGUS hefur ekki verið lýst áður en kemur heim og saman við þá tilgátu 

að flestar MGUS greiningar eigi sér stað fyrir tilviljun vegna rannsókna tengdum 

öðrum sjúkdómum, en gerir megin niðurstöður þessarar rannsóknar enn áhugaverðari. 

Spennandi væri að endurtaka þessa rannsókn með framskyggnu rannsóknarsniði þar 

sem MGUS sjúklingar væru greindir með kembileit.  
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Viðauki 

Viðauki: Tegundir sjúkdóma er notaðir voru við mat á fjölda fjölkvilla. 

Flokkur sjúkdóma Tegundir sjúkdóma í hverjum flokki 

Kerfisbundnir 
sjálfsofnæmissjúkdómar 

Rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, Sjögren’s heilkenni, 
systemic lupus erythematosus, polymyositis/dermatomyositis 

Líffærabundnir 
sjálfsofnæmissjúkdómar 

Hashimoto thyroiditis, Graves sjúkdómur, Addisons 
sjúkdómur, pernicious anemia, Autoimmune hemolytic 
anemia, immune thrombocytopenia, primary biliary cirrhosis, 
discoid lupus erythematosus, localized scleroderma, 
myasthenia gravis, autoimmune hepatitis, polyarteritis nodosa, 
Guillain-Barré heilkenni, sykursýki, lupoid hepatitis, celiac 
sjúkdómur, Wegener granulomatosis, Dressler heilkenni, 
chronic rheumatic heart disease, multiple sclerosis, 
amyotrophic lateral sclerosis 

Sjálfsofnæmissjúkdómar 
án mótefna 

Rheumatic fever, sarcoidosis, Reiter sjúkdómur, Crohn 
sjúkdómur, sáraristilbólga, ankylosing spondylitis, 
polymyalgia rheumatica, psoriasis 

Sýkingar Lungnbólga, berklar, sýkingar í meltingarvegi, rickettsiosis, 
syphilis, gonorrhea, klamidía, septicemia, herpes simplex, 
herpes zoster, lifrarbólga A, lifrarbólga B, lifrarbólga C, 
einkirningssótt, pyelonephritis, blöðrubólga, sinusitis, 
miðeyrnabólga, rhinitis, nasopharyngitis/laryngitis, inflúensa, 
encephalitis, malaría, lyme sjúkdómur, pericarditis, 
myocarditis, endocarditis, osteomyelitis, 
cytomegaloveirusýking, Epstein-Barr veirusýking, 
helicobacter pylori, HIV, gingivitis/periodontitis, tonsillitis, 
empyema, erysipelas (cellulitis), fascitis 

Krabbamein Öll illkynja mein 

Súrefnisþurrðar-
sjúkdómar í hjarta 

Hjartaáfall, stabíl og óstabíl angina 

Hjartabilun Hjartabilun 

Heilaæðasjúkdómar Heilablæðing, heilaáfall, transient ischemic attack 

Krónískir 
lungnasjúkdómar 

Allergic alveolitis, krónískur bronchitis 

Nýrnasjúkdómar Nephrotic syndrome, acute nephritis,  
chronic glomerulonephritis 

 


