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Bandvefsmyndun í beinmerg sjúklinga með mergæxli: áhrif og 

horfur 
Tinna Hallgrímsdóttir1, Sigrún Helga Lund1, Sigurður Yngvi Kristinsson1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Blóðsjúkdómadeild Landspítala 

 

Inngangur: Mergæxli er ólæknandi, illkynja sjúkdómur í B-eitilfrumum sem 

einkennist af offjölgun plasmafrumna í beinmerg og seytrun á einstofna mótefnum. 

Sjúkdómurinn kemur einkum fram í einstaklingum eldri en 65 ára og er um 1% allra 

illkynja æxla. Mikill breytileiki er í lifun sjúklinga en þekkt er að ákveðnir þættir hafi 

áhrif á horfur, meðal annars aldur og erfðabreytileiki. Bandvefsmyndun í beinmerg er 

þekkt í mergæxlum en hefur verið mjög lítið rannsakað og áhrif þess á horfur að 

mestu óþekkt. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna algengi 

bandvefsmyndunar í beinmerg sjúklinga með mergæxli og áhrif þess á lifun.  

 

Efniviður og aðferðir: Gagnasöfnun fór fram á Karolinska sjúkrahúsinu í 

Stokkhólmi og gögn voru fengin úr sjúkraskrám þaðan. Til að fá upplýsingar um alla 

sem greindust með mergæxli á árunum 2003 – 2011 var farið yfir öll beinmergssvör 

(N = 1500) mergæxlissjúklinga á tímabilinu. Gerð var ferilrannsókn þar sem metið 

var algengi bandvefsmyndunar í beinmerg við greiningu mergæxlis. Sjúklingar með 

bandvefsmyndun voru paraðir við sjúklinga án bandvefsmyndunar af sama kyni, 

greiningarári og fæðingarári svo framarlega sem unnt var. Metin var lifun milli hópa 

með Kaplan-Meier aðferð og Cox-líkani.  

 

Niðurstöður: Alls greindust 586 einstaklingar með mergæxli á Karolinska 

sjúkrahúsinu á árunum 2003 – 2011 en af þeim höfðu 223 (38%) bandvefsmyndun í 

beinmerg við greiningu. Borið saman við paraða sjúklinga án bandvefsmyndunar (N 

= 217) höfðu sjúklingar með bandvefsmyndun marktækt verri lifun (p = 0,0485). 

Munurinn var mestur hjá karlmönnum og hjá sjúklingum yngri en 65 ára. Jafnframt 

voru lífshorfur verri eftir því sem bandvefsmyndunin var meiri.  

 

Ályktanir: Bandvefsmyndun í beinmerg er algeng hjá sjúklingum með mergæxli og 

hefur slæm áhrif á horfur. Kanna þarf betur undirliggjandi ástæður þessa til dæmis 

svörun meðferðar, fylgikvilla og tengsl við aðra þætti sem hafa áhrif á horfur.  
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Skammstafanir 

 
MM  Multiple myeloma (mergæxli) 

MGUS  Monoclonal gammopathy of undetermined significance 

WM  Waldenström’s  macroglobulinemia 

AL  Amyloid light chain amyloidosis  

SMM  Smoldering multiple myeloma 

ISS  International staging system  

MP  Melphalan og prednisone 

TGF-β  Transforming growth factor beta 
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1. Inngangur 
 

1.1 Almennt um mergæxli 

Mergæxli (e. multiple myeloma, MM) er illkynja sjúkdómur í B-eitilfrumum 

ónæmiskerfisins sem einkennist af offjölgun á plasmafrumum í beinmerg og 

framleiðslu á einstofna mótefnum. (1) Mergæxli eru um 1% af öllum illkynja 

meinum og um 13% af blóðkrabbameinum. (2) Helstu einkenni sjúkdómsins eru 

blóðleysi, blóðkalsíumhækkun, nýrnaskemmdir og beinabreytingar. (3) Mergæxli eru 

ólæknandi en hægt er að stöðva eða hægja á framgangi sjúkdómsins í óákveðin tíma. 

Miðgildi lifunar eftir greiningu sjúkdómsins er nú um 6-7 ár. (4) 

 

1.2 Faraldsfræði 

Árlegt aldurstaðlað nýgengi í Bandaríkjunum er að meðaltali 5,8 tilfelli á hverja 

100.000 einstaklinga en 30,7 sé miðað við 65 ára og eldri og því ljóst að 

sjúkdómurinn leggst aðallega á eldra fólk. Meðalaldur við greiningu er um 70 ár hjá 

hvítum og 66 ár hjá þeldökkum sem hafa jafnframt tvöfalt hærra nýgengi 

sjúkdómsins en hvítir. (5, 6) 

Á Íslandi greindust að meðaltali 11 karlar og níu konur með mergæxli á ári á 

tímabilinu 2006 – 2010 en fimm einstaklingar létust árlega af hvoru kyni. Meðalaldur 

við greiningu var 68 ár hjá körlum og 71 ár hjá konum. Mikil aukning virðist hafa 

orðið á nýgengi sjúkdómsins frá því um 1960 um leið og fimm ára hlutfallsleg lifun 

hefur aukist mjög. (7) Aukning á sjúkdómstilfellum stafar þó líklegast af því að 

þjóðin er að eldast og greiningartæknin er orðin betri frekar en að sjúkdómurinn 

sjálfur sé að verða algengari. (8) 

Í Svíþjóð greinast um 600 einstaklingar með mergæxli árlega en á árunum 2007 

– 2011 var árlegt aldurstaðlað nýgengi 3,5 tilfelli á hverja 100.000 einstaklinga fyrir 

karlmenn og 2,5 fyrir konur. (9) 

 

1.3 Einstofna mótefnahækkanir 

Mergæxli teljast til sjúkdóma í flokki einstofna mótefnahækkana ásamt góðkynja 

einstofna mótefnahækkun (e. monoclonal gammopathy of undetermined significance, 

MGUS), Waldenströms risaglóbúlíndreyra (e. Waldenström’s macroglobulinemia, 

WM), léttkeðju mýlildi (e. amyloid light chain amyloidosis, AL) og skyldum 
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eitilfrumukrabbameinum. (3) Flokkurinn á það sameiginlegt að óeðlileg seytrun er á 

einstofna mótefni, M-prótíni, í sermi og/eða þvagi sem notað er til 

sjúkdómsgreiningar ásamt öðrum þáttum. (10) 

MGUS er algengasti plasmafrumu kvillinn og stendur fyrir einstofna 

mótefnahækkun án þess að aðrir illkynja sjúkdómar séu til staðar. MGUS finnst í um 

3% hvítra einstaklinga yfir fimmtugt og er talsvert algengari hjá þeldökka 

kynstofninum heldur en þeim hvíta. (11) Tíðnin eykst með aldri og er algengari hjá 

körlum en konum. (12) Greining á MGUS fæst ef styrkur M-prótíns í sermi er undir 

30 g/l, hlutfall plasmafrumna í beinmerg er undir 10% og engar skemmdir hafi orðið 

á líffærum eða vefjum vegna fjölgunar plasmafruma. (3) Árlega eru 1% líkur á að 

MGUS þróist yfir í eitilfrumukrabbamein en algengast er að það þróist yfir í 

mergæxli en rannsóknir benda til þess að mergæxli hafi líklegast alltaf MGUS sem 

undanfara. (13) (14) (15) 

Þegar að styrkur M-prótíns í sermi fer yfir 30 g/l og/eða hlutfall plasmafrumna í 

merg yfir 10% án annarra klínískra einkenna þá er talað um einkennalaus mergæxli 

(e. smoldering multiple myeloma, SMM). (3) Líkurnar á því að þau þróist yfir í 

mergæxli eru miklar, sérstaklega fyrst um sinn eða um 10% á ári fyrstu fimm árin, 

3% á ári næstu fimm árin og 1% á ári þar á eftir en þess vegna er mikilvægt að 

fylgjast vel með þessum einstaklingum. (16) 

Greining á mergæxli fæst þegar að klínísk einkenni koma fram auk M-prótíns í 

sermi og/eða þvagi og óeðlilegra plasmafruma í beinmerg eða plasmafrumuæxli (e. 

plasmacytoma). (3) 

Við samanburð á skilgreiningum MGUS, SMM og MM sést að þeir hafa allir 

einstofna mótefni í sermi og aukið hlutfall plasmafrumna í beinmerg. Auk þess hafa 

sjúklingar með mergæxli önnur sjúkdómseinkenni sem hinir tveir flokkarnir hafa ekki 

(sjá töflu 1). Jafnframt hefur SMM mun meiri áhættu á að þróast yfir í mergæxli 

heldur en MGUS.  
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Tafla 1. Samanburður á greiningarskilmerkjum MGUS, SMM og MM. Tafla unnin úr 

heimild (6).  

MGUS SMM MM 

Einstofna mótefni í sermi 

< 30 g/L og hlutfall 

plasmafrumna í beinmerg 

< 10% 

Einstofna mótefni í sermi 

≥ 30 g/L og/eða hlutfall 

plasmafrumna í beinmerg 

≥ 10% 

Einstofna mótefni í sermi 

og/eða þvagi, aukið hlutfall 

plasmafrumna í beinmerg 

eða plasmafrumuæxli 

Engin önnur klínísk 

sjúkdómseinkenni 

Engin önnur klínísk 

sjúkdómseinkenni 

Önnur klínísk 

sjúkdómseinkenni til staðar 

 

1.4 Einstofna mótefni og greining  

Einstofna mótefni eru greind með prótín rafdrætti á agarósa geli eða með 

ónæmislitun. Rafdráttur er framkvæmdur ef grunur er um mergæxli og gefur jákvætt 

svar ef M-prótínið sést sem einstakt band á gelinu (sjá mynd 1.A). Ónæmislitun er 

næmari aðferð og er framkvæmd þegar jákvætt svar fæst úr rafdrætti eða ef enn er 

grunur um sjúkdóminn þrátt fyrir neikvætt svar úr rafdrætti (sjá mynd 1.B). Mótefni 

eru gerð úr tveimur þungum keðjum sem geta verið af gerð IgA, IgG, IgM, IgD og 

IgE og úr tveimur léttum keðjum, lambda eða kappa. Langflestir hafa mótefni af gerð 

IgG en talsverður hluti IgA eða einungis léttar keðjur en þá kallast sjúkdómurinn 

léttkeðju mergæxli (e. Bence Jones myeloma). Í um 3% tilfella fæst greining á 

mergæxli en M-prótín finnast hvorki í sermi né í þvagi  (e.non-secretory myeloma). 

(3) 
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Mynd 1. A. Prótín rafdráttur úr sermi sem sýnir eðlilegan rafdrátt nr.12 en í nr. 10 

sést M-prótín neðst sem þykkt fjólublátt band. B. Ónæmislitun sem sýnir IgG kappa 

M-prótín. Myndir fengnar úr heimild (17).              

 

1.5 Einkenni og greining 

Blóðleysi er til staðar í um 70% nýgreindra og stafar oftast af ónægri framleiðslu á 

rauðum blóðkornum. Útbreiðsla krabbameinsfrumna í beinmerg og skortur á 

rauðkornavaka (e. erythropoietin) vegna vanstarfsemi nýrna hindra eðlilega myndun 

rauðkorna. Algeng einkenni eru því fylgikvillar blóðleysis eins og þreyta og 

slappleiki. (18, 19) 

Beinabreytingar finnast hjá um 80% einstaklinga við greiningu og eru í 

meginatriðum orsök aukinnar virkni beinátsfrumna (e. osteoclast) og minnkaðrar 

virkni beinmyndunarfruma (e. osteoblast) sem leiðir til aukinnar beineyðingar og 

hækkaðs styrks kalsíum í blóði. (20, 21) Vegna beinabreytinga eru verkir í beinum 

eitt helsta einkenni sjúkdómsins og beinbrot verða oft án þess að áverki hafi átt sér 

stað. (18, 22) 

Algengt er að finna hækkun a kreatinin í sermi við greiningu sem bendir til 

skerðingar á starfsemi nýrna en um 20% eru með gildi yfir 20 mg/dL sem flokkast 

sem nýrnabilun. Ástæður nýrnaskaðans eru meðal annars kalsíumhækkun, útfellingar 

léttra mótefnakeðja í nýrum og mýlilda (e.amyloid). (3, 18) 

Sýkingar eru tíðar í mergæxlissjúklingum vegna vanstarfsemi ónæmiskerfisins, 

fylgikvilla sjúkdómsins og aukaverkana af meðferðum. (23) Algengar sýkingar eru 

lungnabólga og blóðsýkingar en stór hluti sjúklinga deyr af þeirra völdum. (24)     

A B 
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Til greiningar á einkennum sjúkdómsins er nauðsynlegt að taka sögu, blóð- og 

þvagprufur og framkvæma skoðun. Við mat á beina- og stoðvefsbreytingum er ýmist 

notast við myndgreiningar, segulómanir eða tölvusneiðmyndir. (25) 

 

1.6 Stigun sjúkdómsins og þættir sem hafa áhrif á horfur 

Árið 2005 var sett fram alþjóðlegt stigunarkerfi (e. International Staging System, ISS) 

sem byggir á styrk albumins og β2-microglobulins í sermi en kerfið er í þremur 

stigum og spáir fyrir um horfur (sjá töflu 2). Áður hafði verið stuðst við stigunarkerfi 

Durie og Salmon frá 1975 en það lagði mesta áherslu á gerð og styrk M-prótíns, 

beinskemmdir, styrk hemóglóbíns og kalsíum í blóði. (26) Með árunum komu fram 

aðrir þættir sem höfðu mikið að segja um horfur eins og CRP (27), albumin (28) og 

β2-microglobulin (29), sem leiddu til upptöku nýja kerfisins. ISS er þó ekki gallalaust 

og nýtist meðal annars einungis við flokkun sjúklinga með mergæxli en ekki SMM 

eða MGUS. Einnig er óvíst um áhrif nýrra lyfja á horfur og hvort að kerfið spái 

réttilega til um þær. (30) 

 

Tafla 2. Stigun mergæxla samkvæmt alþjóðlega stigunarkerfinu og áhrif á horfur. 

Mynd fengin úr heimild (22). 

Stig sjúkdóms Skilmerki Miðgildi lifunar (mánuðir) 

I β2-microglobulin < 3,5 mg/L í sermi 

og albumin í sermi ≥ 3,5 g/dL 

62 

II Hvorki stig I né II 44 

III β2-microglobulin ≥ 5,5 mg/L 29 

 

1.7 Erfðabreytileikar og áhrif á horfur      

Horfur sjúklinga með mergæxli eru mjög mismunandi en sjúkdómurinn er oft 

skilgreindur út frá erfðabreytileikum sem hafa mikið að segja um horfur. Sem dæmi 

um erfðabreytileika má nefna yfirfærslur (e. translocation), litningafækkun (e. 

hypodiploid), litningafjölgun (e. hyperdiploid) og úrfellingar (e. deletion) á 

litningasvæðum. Yfirlit yfir helstu erfðabreytileikana og áhrif þeirra á horfur 

sjúklinga með mergæxli er að finna í töflu 3.  
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Tafla 3. Helstu erfðabreytileikar sem finna má hjá mergæxlissjúklingum og áhrif 

þeirra á horfur. Tafla fengin úr heimild (31).   

Slæmar horfur Betri horfur 

Úrfelling á 17p Litningafjölgun 

t(4;14) t(11;14) 

t(14;16) t(6;14) 

Brottfall eða úrfelling á 13 litningi 

Litningafækkun 

 

Algengt er að genayfirfærslur eigi sér stað á litningasvæðum sem skrá fyrir mótefnum 

og þá helst á svæði 14q32 sem tjáir þungu keðjur mótefnanna. Þetta svæði er mjög 

virkt í plasmafrumum svo að umröðun gena leiðir auðveldlega til truflunar í starfsemi 

frumunnar. Yfirfærslurnar virðast safnast saman á skipti svæðum (e. switch regions) 

og leiða til óeðlilegra flokkaskipta (e. class switch recombination) plamafruma sem 

talið er mikilvægt í meinmyndun sjúkdómsins. (32) Algengi þessara yfirfærsla er um 

50% í einstaklingum með MGUS og hærra hjá mergæxlissjúklingum eða um 60%, 

þannig eru þessir erfðabreytileikar oft undanfari beggja sjúkdómanna. (33) 

Algengustu yfirfærslurnar eru t(4;14) og t(11;14) en þær finnast í um 30-40% 

sjúklinga með mergæxli. Aðrar óalgengari yfirfærslur eru t(6;14), t(8;14), t(14;20) og 

t(14;16) sem er algengust þeirra. (34) Yfirfærslurnar geta leitt til örvunar á tjáningu 

æxlisgena en til dæmis veldur t(4;14) breytingu í tjáningu gens sem skráir fyrir 

fíbróblast-vaxtarþáttarviðtaka 3 (e. fibroblast growth factor 3, FGFR3) í um 70% 

tilfella og  MMSET (e. multiple myeloma set domain) í öllum tilfellum. (35, 36) 

Aðrir algengir erfðabreytileikar hjá mergæxlissjúklingum eru að of fá eða mörg 

eintök eru til staðar af litningum eða að úrfelling hafi orðið úr litningasvæði. 

Þrístæður af litningum 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 og 21 finnast í um 50% sjúklinga og 

virðast hafa jákvæð áhrif á horfur. (37) Um 10% hafa færri en 46 litninga sem tengt 

er við verri horfur. (38) Brottfall alls eða hluta 13 litnings hefur verið tengt við 

slæmar horfur en virðist helst vera vegna tengsla við brottfall á 17 litning eða t(4,14) 

sem eru oft samhliða. (39) Verstar eru horfurnar í sjúklingum með tap á p armi 17 

litnings sem veldur óvirkjun æxlisbæligensins p53 sem leiðir til örvunar á 

frumuskipingu og hindrun á sjálfstýrðum frumudauða (e. apoptosis). Um 10% 
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nýgreindra hafa þennan erfðabreytileika en tíðnin fer vaxandi með framgangi 

sjúkdóms. (34) 

 

1.8 áhrifavaldar á sjúkdómsþróun 

Karlkyn, vaxandi aldur, kynstofn þeldökkra, MGUS og fjölskyldusaga eru 

viðurkenndustu áhrifavaldarnir á þróun mergæxlis. Fjölmargar rannsóknir hafa verið 

gerðar á öðrum mögulegum orsakavöldum en mikið ósamræmi hefur verið í þeim 

niðurstöðum. (40) 

 

1.8.1 Lífstíll og umhverfi 

Niðurstöður rannsókna á áhrifum áfengisneyslu, tóbaksreykinga og matarræðis á 

sjúkdómsþróun hafa verið mjög misvísandi en af lífstíls tengdum þáttum benda 

margar rannsóknir til þess að offita gæti mögulega haft einhver áhrif. (40, 41) 

Áhrif ýmissa umhverfisþátta á mergæxli hafa verið rannsökuð svo sem áhrif 

geislunar og skordýraeiturs og lengi vel var haldið fram slæmum áhrifum 

kjarnorkusprengjunar á Hiroshima og Nagasaki á þróun sjúkdómsins sem virðist nú 

ekki vera á rökum reist. (42, 43) 

 

1.8.2 Fjölskyldusaga 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni mergæxla innan ákveðinna 

fjölskyldna en nánir ættingjar mergæxlissjúklinga virðast vera í meiri áhættu á því að 

fá sjúkdóminn en aðrir. (44) Íslensk rannsókn sýndi einnig sérstaklega fram á auknar 

líkur kvenkyns ættingja á að þróa með sér sjúkdóminn. (45) Einnig ber að nefna að 

mikill munur er á nýgengi sjúkdómsins eftir kynþáttum, eins og nefnt hefur verið í 

sambandi við blökkumenn, sem bendir til þess að erfðaþættir séu mikilvægir við 

meinmyndun sjúkdómsins. (46) 

 

1.8.3 Tengsl við aðra sjúkdóma 

Einstaklingar sem smitaðir eru af alnæmi virðast hafa mun hærri tíðni mergæxla en 

ósmitaðir. (47, 48)  

Saga um sýkingar, bólgusjúkdóma og sjálfsónæmissjúkdóma virðist tengjast 

auknum líkum á þróun MGUS en aðeins hefur verið sýnt fram á tengsl sýkinga við 

þróun mergæxla. Jafnframt virðist fjölskyldusaga um sjálfsónæmissjúkdóma tengjast 

auknum líkum á MGUS. (49) 
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1.9 Meðferð 

Um 8% nýgreinda hafa einkennalausan sjúkdóm (SMM) sem krefst ekki meðferðar 

fyrr en einkenni koma fram. (16) 

Fyrir tilkomu alkýlerandi lyfja var miðgildi lifunar eftir greiningu mergæxlis 

styttri en ár. Þetta breyttist þó talsvert þegar byrjað var að nota lyfin melphalan og 

prednisone (MP) fyrir um 50 árum og varð þá lifunin 2–3 ár. (50) Í lok síðustu aldar 

var byrjað að nota háskammtalyfjameðferð og stofnfrumuígræðslu sem virðist vera 

besta meðferðin sem völ er á í dag og veita lengstan lifunartíma. (51, 52)  

Upphafsmeðferð gegn mergæxli stuðlar að því að ná stjórn á sjúkdómnum og 

meðfylgjandi fylgikvillum. Meðferð er ekki læknandi en á að lengja líf sjúklinga án 

þess þó að aukaverkanir verði yfirþyrmandi. Við mat á upphafsmeðferð þarf að 

ákveða hvort að einstaklingurinn geti gengist undir stofnfrumuígræðslu því þá þarf að 

nota lyf sem hafa ekki eitrandi áhrif á stofnfrumur. Valið veltur aðallega á aldri 

sjúklings en einstaklingar yngri en 65 ára þykja hæfastir. Auk aldurs er horft til 

almenns líkamlegs ástands og annarra sjúkdóma sem geta komið í veg fyrir að 

sjúklingurinn þoli svo kröftuglega meðferð. (31) Fyrir aldamótin samanstóð 

upphafsmeðferð helst af vincristine, adriamycin og dexamethasone fyrir þá sem 

höfðu möguleika á stofnfrumuígræðslu. (53) Ný lyf með aðra verkunarmáta hafa nú 

bæst við meðferðarmöguleikana og má þar helst nefna thalidomide, lenalidomide og 

bortezomib sem hafa reynst vel og lengt lífshorfur en hafa talsverðar aukaverkanir. Í 

Bandaríkjunum er nú mælt með því að lyfjameðferðin innihaldi bortezomib eða 

lenalidomide og dexamethasone eftir því hvernig staða sjúkdómsins er. Eftir nokkra 

hringi af innleiðslumeðferð er stofnfrumum sjúklings safnað og honum gefin 

melphalan háskammtalyfjameðferð og loks eigin stofnfrumur aftur. Einnig er hægt að 

gefa sjúklingum stofnfrumur úr heilbrigðum einstakling (e. allogeneic 

transplantation) en það er mun sjaldnar gert. (31) 

Meðferð þeirra sem ekki eiga kost á stofnfrumuígræðslu hefur lengst af verið 

byggð á MP en nú hafa hin nýju lyf sótt á og rannsóknir sýna fram á að þau auki 

lífslíkur þegar þeim er bætt við. (54) 

 

1.10 Beinmergur  

Vefjafræði beinmergs virðist geta sagt mikið til um stöðu sjúkdóms og horfur 

sjúklinga með mergæxli en þess vegna er mikilvægt að taka beinmergssýni við 

greiningu. Beinmergur er byggður upp af frumum, utanfrumuefnum og leysanlegum 
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þáttum eins og boðefnum og vaxtarþáttum. Utanfrumuefnin mynda eins konar 

stoðnet í beinmergnum og hafa ýmiskonar hlutverk. Stærstur hluti utanfrumuefna eru 

bandvefs prótín (e. fibrous protein) sem mynda fínt net bandvefsþráða (e. reticular 

fibers) í eðlilegum beinmerg. Talið er líklegt að plasmafrumur festi sig við stoðnetið 

við meinmyndun mergæxla. (55) 

 

1.10.1 Bandvefsaukning og meinmyndun  

Í ýmsum blóðsjúkdómum sést aukning á kollagen og/eða reticulin bandvefsþráðum 

við skoðun á beinmergssýnum meðal annars í mergæxlum en þar eru áhrif þess ekki 

vel þekkt og þarfnast frekari rannsókna. Óeðlilegt magn reticulins í beinmerg bendir 

yfirleitt til einhvers afbrigðileika en er oftast saklausara en aukið magn collagens I 

sem sést helst í tengslum við meinvörp eða langt gengna blóðsjúkdóma.  (56) 

Meinmyndun bandvefsmyndunar er talin byggjast að mestu leyti á auknu seyti 

vaxtarþáttsins transforming growth factor beta (TGF-β) sem þekkt er að getur valdið 

aukinni myndun collagens og er myndað af mestu leyti af blóðflögum og forverum 

þeirra. TGF- β hefur víðtæk áhrif í beinmergnum og hefur mikið að segja í almennri 

meinmyndun mergæxla með beinum og óbeinum áhrifum þar sem það örvar meðal 

annars seytrun á boðefnunum vascular endothelial growth factor (VEGF) og 

interleukin 6 (IL-6) sem mynduð eru af stoðfrumum beinmergs. (57) 

 

1.10.2 Flokkun bandvefsaukningar  

Ýmis kerfi hafa verið sett fram í gegnum tíðina til þess að meta frumugerðir og gráða 

bandvefsmyndun í beinmerg. Þessi kerfi hafa verið notuð í bland af ólíkum 

meinafræðingum sem leitt hefur í ljós nauðsyn þess að koma upp almennu stöðluðu 

kerfi. Hópur sérfræðinga í blóðmeinafræði studdist við eldri kerfi og eigin reynslu 

þegar þeir fóru yfir 150 vefjasýni (e. biopsies) frá mismunandi stofnunum og komust 

að samkomulagi um nýjan evrópskan staðal. Eðlilegur bandvefur í beinmerg flokkast 

sem gráða núll og bandvefsaukningu er skipt í þrjá flokka eftir alvarleika svo um er 

að ræða fjögurra gráðu kerfi. (58) Gráða eitt er skilgreind sem aukið magn reticulin 

þráða sem skarast sérstaklega í kringum æðar, í gráðu tvö er reticulin magnið aukið 

og skörunin meiri auk þess sem að fókal (e. focal) collagen knippi geta verið til 

staðar, í gráðu þrjú verða kollagen knippin grófari. Í annarri og þriðju gráðu getur 

beinherðing (e. osteosclerosis) verið til staðar (sjá töflu 4). (58)  
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Tafla 4. Gráðun bandvefsmyndunar í beinmerg eftir hinum evrópska staðli. Mynd 

fengin úr heimild (54).  

Gráða Lýsing á bandvefsmyndun í beinmerg 

0 Dreifðir línulegir reticulin þræðir sem skarast ekki (eðlilegur beinmergur) 

1 Aukið magn reticulin þráða sem skarast, sérstaklega umhverfis æðar 

2 
Dreifð og þétt aukning á reticulin þráðum sem skarast mikið. Stundum með 

fokal collagen knippum og/eða fokal beinherðing 

3 
Reticulin aukning svipuð og í gráðu 3 en auk þess gróf kollagen knippi og 

oft mikil beinherðing 

 

1.10.3 Beinmergssýnataka og þættir sem hafa áhrif á horfur 

Hægt er að taka sýni úr beinmerg á tvennan hátt annars vegar með mergstungu (e. 

bone marrow aspiration) og hins vegar með vefjasýnatöku (e. bone marrow biopsy). 

Mælt er með því að notast sé við báðar aðferðir við greiningu mergæxla þar sem hægt 

er að sjá ákveðna þætti misvel eftir því hvernig sýnið er tekið.    

Formgerð plasmafrumna virðist vera best að meta með mergstungu en afbrigðilegar 

plasmafrumur greinast illa með vefjasýnatöku. Aukna bandvefsmyndun er aftur á 

móti best að meta með vefjasýnatöku þar sem að bandvefsmyndun veldur því oft að 

fáar frumur sjást í mergstungu. Jafnframt sést mynstur íferðar plasmafrumna betur í 

vefjasýnatöku. (59)  

Mynstur plasmafrumuíferðar, mítósuvísir (e. mitotic index) og formgerð 

plasmafrumna í beinmerg hafa áhrif á horfur sjúklinga með mergæxli. (60) Mynstur 

plasmafrumuíferðar hefur fylgni við stig sjúkdómsins, verst er þegar íferðin er dreifð 

um beinmerginn en þá verður hindrun á myndun blóðfruma (e. hematopoiesis). (59) 

Ósérhæfð plasmafrumu formgerð (e. plasmablast) hefur verri sjúkdóm og horfur 

heldur en hinar formgerðirnar. (61) Plasmablast formgerð hefur jafnframt fylgni við  

aukinn fjölda plasmafrumna og dreifða íferð í beinmerg, auknar mítósur og 

bandvefsmyndun. (62) Einnig virðist aukin bandvefsmyndun í beinmerg haldast í 

hendur við ósérhæfðari formgerð plasmafrumna og aukin mítósuvísi. (62)   
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1.11 Bandvefsmyndun í beinmerg mergæxlissjúklinga 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi og áhrifum bandvefsmyndunar í 

beinmerg hjá sjúklingum með mergæxli. Árið 2012 var birt króatísk rannsókn sem 

byggði á 42 nýgreindum sjúklingum með mergæxli og sýndi fram á 52% algengi 

bandvefsmyndunar. (63) Aðrar rannsóknir á algengi bandvefsmyndunar byggðar á 

297 og 44 sjúklingum hafa gefið mun lægra hlutfall en áðurnefnd rannsókn eða 8,8% 

og 20,5%. (64, 65)  

Algengi bandvefsmyndunar hefur ekki verið rannsakað nýlega hjá stórum hópi 

mergæxlissjúklinga þar sem sjúklingar hafa fengið staðlaða meðferð og beinmergur 

þeirra metin af fáum meinafræðingum. Einnig er nánast óþekkt hvernig áhrif 

bandvefsmyndunin hefur á þá sjúklinga sem hana hafa. Engar rannsóknir fundust 

varðandi áhrif bandvefsmyndunar á lifun mili ólíkra sjúkdómshópa til dæmis eftir 

kyni eða aldri sjúklinga.  
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2. Tilgangur 

Heildar markmið þessarar rannsóknar var að skrásetja alla sem greinst höfðu með 

mergæxli á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi á árunum 2003 – 2011 og meta 

algengi bandvefsmyndunar í beinmerg mergæxlissjúklinga og áhrif þess á horfur. 

Sértækari markmið voru að kanna algengi bandvefsmyndunar í beinmerg við 

greiningu sjúkdómsins og áhrif á lifun, meðferðarsvörun og fylgikvilla meðferðar. Í 

þessari ritgerð verða kynntar niðurstöður um algengi bandvefsmyndunar og áhrif á 

lifun.  
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3. Efniviður og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun og flokkun beinmergssvara  

Gagnasöfnun fór fram á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi og gögn voru fengin 

úr sjúkraskrám þaðan. Til að fá upplýsingar um alla þá sem greindust með mergæxli 

á árunum 2003 - 2011 á Karolinska sjúkrahúsinu var farið yfir öll beinmergssvör (N 

≈ 1500) mergæxlissjúklinga á tímabilinu. Fengnar voru útprentaðar niðurstöður 

beinmergssýna fyrir hvert ár en hver einstaklingur gat haft sýni yfir fleiri ár. Í lokin 

voru öll árin sameinuð og einstaklingar sem höfðu haft sýni frá öðrum árum, og 

þannig verið margteknir, teknir út. Þegar að flokkun beinmergssvara var lokið voru 

einstaklingar sem nýgreindust á rannsóknartímabilinu notaðir við frekari úrvinnslu.  

 

3.2 Skráðar breytur 

Öll beinmergssvör nýgreindra voru skoðuð og metin með tilliti til bandvefsmyndunar 

en auk þess var kyn, fæðingardagur og greiningardagur skráður. Einnig var skráð 

frumufjölda í beinmerg og hlutfall plasmafrumna en niðurstöður þess liggja ekki 

fyrir. Sjúklingum var skipt í tvo hópa eftir því hvort að bandvefsmyndun hefði verið 

til staðar í greiningarsýni eða ekki. Þeir sem höfðu bandvefsmyndun voru flokkaðir 

enn frekar eftir því af hvaða gráðu (1-3) bandvefsmyndunin var. Ef ekki var tekið 

fram af hvaða gráðu bandvefsmyndunin var heldur einungis lýsing á bandvefnum var 

gráðan ákvörðuð í samráði við sérfræðing í blóðmeinafræði.  

 

3.3 Pörun milli ólíkra hópa 

Sjúklingar með bandvefsmyndun voru paraðir við sjúklinga án bandvefsmyndunar 

svo betur væri hægt að meta mögulegan mun á milli hópana. Fyrir hvern sjúkling 

með bandvefsmyndun var fundinn annar án bandvefsmyndunar af sama kyni, með 

sama greiningar- og fæðingarár eða sem næst því var komist ef ekkert viðmiðanna 

uppfyllti skilyrðin. Helst var slakað á fæðingarári við pörun en þó var gerð sú krafa 

að bæði væru eldri eða yngri en 65 ára þar sem meðhöndlun sjúkdómsins er yfirleitt 

ólík milli þessara aldursflokka.   

 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Gerð var ferilrannsókn þar sem metið var algengi bandvefsmyndunar í beinmerg við 

greiningu mergæxlis. Einnig var athugað hvort að tengsl væru við kyn eða aldur 
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sjúklinga. Lifun sjúklinga var fundin út frá greiningardögum og dánardögum þeirra 

sem voru látnir. Lifun var metin með Kaplan–Meier aðferð og borin saman milli hópa 

með og án bandvefsmyndunar, kvenna með og án bandvefsmyndunar, karla með og 

án bandvefsmyndunar og milli aldurshópanna eldri eða yngri en 65 ára. Loks var 

metið hvort að gráða bandvefsmyndunar, gráða 1 eða >1 (2 eða 3), hefði áhrif á lifun.  

 

3.5 Frekari gagnasöfnun 

Í lokin var útbúinn listi (e. case record form) þar sem skrá á fyrir hvern og einn í 

paraða rannsóknarhópnum (N = 440) allt það sem fram kom við greiningu 

sjúkdómsins, öll greiningarpróf sem framkvæmd voru og niðurstöður þeirra meðal 

annars myndgreiningar, blóðprufur, beinmergssvör og erfðagreiningar. Skráðar verða 

allar meðferðir sem sjúklingurinn fékk, blóðprufur við upphaf meðferðar og tveimur 

vikum seinna, meðferðarsvörun og aukaverkanir af meðferð. Einnig verður athugað 

hvort að sjúklingurinn hafi sögu um krabbamein eða aðra illkynja sjúkdóma og hvort 

að hafi gengist undir geisla- eða krabbameinslyfjameðferðir áður. Ekki náðist að fara 

svo ítarlega í gegnum nægjanlegan fjölda sjúklinga til að kynna niðurstöður þess 

efnis hér á eftir.  

 

3.6 Tölfræðiforrit notuð við úrvinnslu 

Gögn voru skráð í Microsoft Excel. Við tölfræðilega útreikninga var notast við 

forritið R, lífshorfur voru metnar á Kaplan – Meier gröfum og með Cox-líkani. Við 

útreikninga á lifun var miðað við 1.maí 2013. Við marktækni var miðað við p-gildi < 

0,05.  Notast var við 95% öryggisbil sem sést á Kaplan – Meier gröfum sem 

strikalínur. T-próf var notað til að bera saman meðalaldur milli sjúklinga með og án 

bandvefsmyndunar. Kí-kvaðrat próf var notað til að bera saman kyn eftir tilvist 

bandvefmyndunar.  

 

3.7 Leyfi 

Leyfi voru fengin frá vísindasiðanefnd Stokkhólms í Svíþjóð og lágu þau fyrir áður 

en rannsókn hófst.  
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4. Niðurstöður  

4.1 Nýgreiningar, kyn og aldur 

Af um það bil 1500 beinmergssýnum mergæxlissjúklinga á tímabilinu 1.janúar 2003 

til 31. desember 2011 reyndust 586 vera greiningarsýni. Alls nýgreindust því 586 

einstaklingar með mergæxli á Karolinska sjúkrahúsinu á árunum 2003 – 2011. Karlar 

reyndust vera í meirihluta en þeir voru 327 (55,8%) og konur voru 259 (44,2%).  

 

4.2 Algengi bandvefsmyndunar, kyn og meðalaldur  

Af þeim 586 einstaklingum sem nýgreindust á rannsóknartímabilinu voru 223 með 

bandvefsmyndun í beinmerg við greiningu eða 38,1%. Af þeim voru karlar 135 

(60,5%) talsins og konur 88 (39,5%) talsins. Ekki reyndist vera marktækur munur á 

bandvefsmyndun eftir kynjum (p = 0,08475). Meðalaldur sjúklinga með 

bandvefsmyndun var lægri en þeirra sem ekki höfðu bandvefsmyndun (sjá töflu 5) en 

sá munur var marktækur með p-gildi = 0,01262.  

 

Tafla 5. Samanburður á meðalaldri sjúklinga eftir kyni og tilvist bandvefsmyndunar.  

Kyn 
Meðalaldur sjúklinga með 

bandvefsmyndun (ár) 

Meðalaldur sjúklinga án 

bandvefsmyndunar (ár) 
p-gildi 

KK 65,4 68,5 
 

KVK 69,6 71,0 

Bæði kyn 67,1 69,7 0,01262 

 

4.3 Gráða bandvefsmyndunar 

Af þeim sem voru með bandvefsmyndun höfðu flestir bandvefsmyndun af gráðu eitt, 

þar á eftir kom gráða tvö en fæstir voru með gráðu þrjú (sjá töflu 6).  

 

Tafla 6. Gráða bandvefsmyndunar og fjöldi einstaklinga í hvorum flokki. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráða bandvefsmyndunar Fjöldi einstaklinga (N = 223) 

Gráða 1 175 (78,5%) 

Gráða 2 33 (14,8%) 

Gráða 3 15 (6,7%) 
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4.4 Pörun 

Þegar að pörun hafði verið framkvæmd með tilliti til kyns, greiningarárs og 

fæðingarárs voru 217 einstaklingar án bandvefsmyndunar paraðir við 223 

einstaklinga með bandvefsmyndun. Alls voru því 440 einstaklingar teknir úr hópi 

nýgreindra og byggja allar niðurstöður hér á eftir á því úrtaki.  

4.5 Samanburður á lifun milli ólíkra hópa 

4.5.1. Lifun eftir tilvist bandvefsmyndunar 

Skoðað var áhrif bandvefsmyndunar í beinmerg á lifun en miðgildi lifunar var 5,0 ár 

fyrir þá sem voru með bandvefsmyndun við greiningu en 4,4 ár fyrir paraða 

einstaklinga sem höfðu ekki bandvefsmyndun (sjá töflu 7).  

  

Tafla 7. Fjöldi þeirra sem voru með og án bandvefsmyndunar, hlutfall þeirra af 

heildarfjölda, fjöldi á lífi 1.maí 2013 og miðgildi lifunar í árum með 95% öryggisbili. 

 

Lifun milli hópa úr töflu 7 var metin á Kaplan–Meier grafi og borin saman. Verri 

lifun virtist vera í hópnum með bandvefsmyndun heldur en í hópnum án 

bandvefsmyndunar (sjá mynd 2). Á x-ás eru ár frá greiningu mergæxlis og á y-ás er 

lifun sem stendur fyrir hlutfall einstaklinga á lífi.   

Hópar Fjöldi 
Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

látinna 

Miðgildi 

lifunar (ár) 

95% 

öryggisbil 

Með 

bandvefsmyndun 
223 50,7 123 4,4 3,6 – 6,0 

Án 

bandvefsmyndunar 
217 49,3 103 5,0 4,4 – 7,3 
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Mynd 2. Samanburður á lifun milli hópa með tilliti til bandvefsmyndunar. Fylltu 

línurnar tákna lifun og 95% öryggisbilið sést sem strikalínur umhverfis.  

4.5.2. Lifun eftir tilvist og gráðu bandvefsmyndunar   

Skoðað var áhrif gráðu bandvefsmyndunar á lifun og reyndist miðgildi lifunar vera 

4,5 ár fyrir einstaklinga með bandvefsmyndun af gráðu eitt og 3,0 ár fyrir 

einstaklinga með bandvefsmyndun af gráðu tvö eða þrjú (>1) (sjá töflu 8). 

Bandvefsmyndun af gráðu tvö og þrjú var sett saman við mat á lifun vegna þess hve 

fáir einstaklingar voru í hvorum hóp fyrir sig.  

 

Tafla 8. Fjöldi einstaklinga í hverjum hópi, fjöldi látinna og miðgildi lifunar í árum 

með 95% öryggisbili. 

Hópar Fjöldi Fjöldi látinna 
Miðgildi lifunar 

(ár) 

95% 

öryggisbil 

Engin bandvefsmyndun 217 103 5,0 4,4 – 7,3 

Bandvefsmyndun af 

gráðu 1 
175 95 4,5 3,6 – 6,4 

Bandvefsmyndun af 

gráðu >1 
48 28 3,0 1,6 – NA 
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Á mynd 3 sést samanburður á lifun milli hópanna úr töflu 8 á Kaplan–Meier grafi. 

Myndin er sambærileg við mynd 2 en hér hefur hópnum með bandvefsmyndun verið 

skipt upp eftir því hver gráða bandvefsmyndunar var við greiningu (gráða 1 eða >1). 

Verri lifun virðist vera í réttu hlutfalli við gráðu bandvefsmyndunar (sjá mynd 3).  

   

 

Mynd 3. Samanburður á lifun með tilliti til tilvistar og gráðu bandvefsmyndunar.   

 

4.5.3. Lifun eftir kyni og tilvist bandvefsmyndunar 

Lifun var skoðuð með tilliti til kyns og tilvist bandvefsmyndunar. Miðgildi lifunar 

var hærra í báðum kynjum sem ekki höfðu haft bandvefsmyndun við greiningu 

mergæxlis og lægra í þeim sem höfðu bandvefsmyndun. Innan bandvefshópsins var 

miðgildi lifunar 4,6 ár hjá konum og 3,8 ár hjá körlum en innan hópsins án bandvefs 

var miðgildi lifunar 5,0 ár hjá konum og 5,1 ár hjá körlum (sjá töflu 9).  
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Tafla 9. Fjöldi hvers kyns með og án bandvefsmyndunar, hlutfall af heildarfjölda, 

fjöldi látinna og miðgildi lifunar hvers hóps í árum með 95% öryggisbili.  

Hópar Fjöldi 
Hlutfall 

(%) 
Fjöldi látinna 

Miðgildi 

lifunar (ár) 

95% 

öryggisbil 

Kvk án bandvefs 85 19,3 41 5,0 4,1 – NA 

Kvk með bandvef 88 20,0 47 4,6 3,84 – NA 

Kk án bandvefs 132 30,0 62 5,1 4,4 – NA 

Kk með bandvef 135 30,7 76 3,8 3,0 – 6,4 

 

Borin var saman lifun milli kvenna með bandvefsmyndun og kvenna án 

bandvefsmyndunar við greiningu á Kaplan–Meier grafi. Munurinn milli hópanna 

virðist ekki mikill en konur með bandvefsmyndun höfðu þó verri lifun einkum þegar 

stutt var frá greiningu (sjá mynd 4).  

Borin var saman lifun milli karla með bandvefsmyndun við greiningu og karla 

án bandvefsmyndunar á Kaplan–Meier grafi. Munurinn í lifun milli hópanna virðist 

talsverður þar sem lifun karla með bandvefsmyndun er verri yfir nánast allan 

fylgitímann  (sjá mynd 5).   

 

Mynd 4. Samanburður á lifun milli kvenna með tilliti til bandvefsmyndunar í 

beinmerg.  
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Mynd 5. Samanburður á lifun milli karla með tilliti til bandvefsmyndunar í 

beinmerg.  

4.5.4. Lifun eftir aldurshópum og tilvist bandvefsmyndunar 

Lifun var skoðuð milli aldurshópana yngri en 65 ára og 65 ára og eldri eftir því hvort 

bandvefsmyndun hafi verið til staðar í beinmerg við greiningu eða ekki. Miðgildi 

lifunar var mun hærra í yngri aldurshópnum heldur en eldri en lægra í sjúklingum 

með bandvefsmyndun innan hvors aldurshóps. Í bandvefshópnum var miðgildi 

lifunar 9,9 ár hjá yngri en 65 ára en 3,8 ár hjá 65 ára og eldri. Í hópnum án 

bandvefsmyndunar var miðgildi lifunar 8,5 ára hjá yngri en 65 ára en 3,6 ár hjá 65 ára 

og eldri (sjá töflu 10).  
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Tafla 10. Fjöldi í hvorum aldurshóp með og án bandvefsmyndunar, hlutfall af 

heildarfjölda, fjöldi látinna og miðgildi lifunar hvers hóps í árum með 95% 

öryggisbili. 

Hópar Fjöldi 
Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

látinna 

Miðgildi 

lifunar (ár) 

95% 

öryggisbil 

< 65 ára án bandvefs 84 19,1 24 9,9 NA 

< 65 ára með bandvef 90 20,5 41 8,5 5,31 – NA 

≥ 65 ára án bandvefs 133 30,2 79 3,8 3,4 – 4,6 

≥ 65 ára með bandvef 133 30,2 82 3,6 2,7 – 4,6 

 

Metin var lifun sjúklinga yngri en 65 ára á Kaplan–Meier grafi og borin saman með 

tilliti til þess hvort bandvefsmyndun hafi verið til staðar við greiningu eða ekki. 

Mikill munur virðist vera á lifun milli hópanna þar sem bandvefsmyndun gefur mun 

verri lifun í þessum aldursflokki. (sjá mynd 6).  

Eins var lifun sjúklinga 65 ára og eldri metin á Kaplan–Meier grafi og borin 

saman eftir því hvort bandvefsmyndun var til staðar í beinmerg eða ekki. Ekki virðist 

vera mikill munur á lifun eftir tilvist bandvefsmyndunar í þessum aldursflokki en 

bandvefsmyndun gefur þó verri lifun (sjá mynd 7).  
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Mynd 6. Samanburður á lifun milli sjúklinga <65 ára með tilliti til 

bandvefsmyndunar í beinmerg.  

 

Mynd 7. Samanburður á lifun milli sjúklinga ≥ 65 ára með tilliti til 

bandvefsmyndunar í beinmerg.  
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4.6. Cox-líkan 

Í töflu 11 sjást niðurstöður úr cox-líkani. Hlutfallsleg áhætta var metin sem leiddi í 

ljós marktækt aukna áhættu sjúklinga með bandvefsmyndun miðað við sjúklinga án 

bandvefsmyndunar þegar leiðrétt hafði verið fyrir kyni, fæðingarári og greiningarári. 

Hlutfallsleg áhættan reyndist vera 1,30 með p-gildi = 0,0485. Að vera kvenkyns hafði 

hlutfallslega minni áhættu en að vera karlkyns eða 0,74 með p-gildi = 0,0278. Einnig 

fór hlutfallsleg áhættan minnkandi með hækkandi fæðingarári eða minnkandi aldri. 

Hlutfallsleg áhættan fyrir hvert fæðingarár var 0,95 með p-gildi <0,001. Greiningár 

hafði ekki marktæk áhrif á horfur sjúklinga (p-gildi = 0,6047).    

 

Tafla 11. Hlutfallsleg áhætta metin í cox-líkani eftir mismunandi breytum, p-gildi og 

95% öryggisbil fyrir hverja breytu.  

Breytur Hlutfallsleg áhætta p-gildi Öryggisbil (95%) 

Með bandvefsmyndun 1,30 0,0485 1,0017 – 1,6961 

Fæðingarár  0,95 <0,001 0,9386 – 0,9630 

Kyn (kvk) 0,74 0,0278 0,5607 – 0,9672 

Greiningarár 1,01 0,6047 0,9586 – 1,0753 
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5. Umræður 

Í þessari stærstu rannsókn sinnar tegundar byggða á 586 nýgreindum sjúklingum með 

mergæxli á Karolinska sjúkrahúsinu á árunum 2003 – 2011 var sýnt fram á að 

bandvefsmyndun í beinmerg nýgreindra væri mjög algeng eða um 38%. Sjúklingar 

með bandvefsmyndun höfðu marktæk verri lífshorfur heldur en paraðir sjúklingar án 

bandvefsmyndunar. Bandvefsmyndun virtist hafa verstu áhrifin á lífshorfur karla og 

sjúklinga yngri en 65 ára. Jafnframt virtust lífshorfur versna eftir því sem 

bandvefsmyndunin var meiri í beinmerg sjúklinga.  

 

Alls greindust 586 einstaklingar með mergæxli á Karolinska sjúkrahúsinu í 

Stokkhólmi á árunum 2003 – 2011 eða um 65 einstaklingar að meðaltali á ári. Tæp 

10% allra árlegra mergæxlisgreininga í Svíþjóð voru því gerðar á Karolinska 

sjúkrahúsinu miðað við að 612 einstaklingar greindust að meðaltali árlega í allri 

Svíþjóð á árunum 2006 – 2010. (9) Kynjahlutföllin voru ójöfn en 55,8% nýgreindra 

voru karlmenn og 44,2% kvenmenn sem er samsvarandi því að sjúkdómurinn er 

algengari í körlum heldur en konum eins og áður hefur verið lýst. (6) Þetta hlutfall er 

mjög sambærilegt við nýgreinda í allri Svíþjóð á árunum 2006 – 2010 þar sem 

hlutfall karla var að meðaltali 55,4% og kvenna 44,6%. (9) Kynjahlutföllin eru 

ójafnari hér á landi þar sem enn fleiri karlmenn greinast en konur og árlegt 

aldursstaðlað nýgengi er hærra á Íslandi fyrir bæði kyn, sérstaklega karlmenn, miðað 

við Svíþjóð. (7, 9)  

 

Algengi bandvefsmyndunar í beinmerg nýgreindra mergæxlissjúklinga reyndist vera 

38,1% í þessari rannsókn þar sem 223 einstaklingar voru með bandvefsmyndun af 

586 nýgreindum. Ársgömul króatísk rannsókn byggð á 42 nýgreindum 

mergæxlissjúklingum á einu sjúkrahúsi fann bandvefsmyndun í greiningarsýnum 22 

þáttakenda (52%), en erfitt er að segja til um marktæki hennar vegna lítils 

rannsóknarþýðis. (63) Indversk rannsókn, frá árinu 2007, byggð á 44 nýgreindum 

mergæxlissjúklingum fann að algengi aukinnar bandvefsmyndunar væri 20,5%. Ekki 

er hægt að draga ályktanir ef þeirri rannsókn vegna þess að hún flokkaði aukna 

bandvefsmyndun sem gráðu tvö eða þrjú og flokkaði enga bandvefsmyndun (gráða 

núll) og bandvefsmyndun af gráðu eitt saman sem litla bandvefsmyndun. (65) 

Bandarísk rannsókn frá árinu 1988 virðist vera sú stærsta sem gerð hafði verið á 
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undan þessari en þáttakendur voru 297 sjúklingar greindir með mergæxli á einni 

stofnun á árunum 1961 – 1982. Bandvefsmyndun fannst í greiningarsýnum 26 

þessara einstaklinga sem gefur algengið 8,8%. (64) Margt hefur breyst frá þessum 

tíma eins og greiningartækni, skilgreining og flokkun bandvefsmyndunar sem og 

horfur sjúkdómsins og því erfitt að bera þessar niðurstöður saman við nútímann.  

 

Bandvefsmyndun var algengari hjá karlkyns sjúklingum en af þeim 327 körlum sem 

nýgreindust voru 135 (41,3%) með bandvefsmyndun og af 259 nýgreindum konum 

voru 88 (34,0%) með bandvefsmyndun. Þessar niðurstöður bentu til þess að karlmenn 

væru líklegri til að hafa bandvefsmyndun í beinmerg við greiningu en munurinn á 

milli kynjanna reyndist ekki marktækur (p = 0,08475). Marktækur munur (p = 

0,01262) var á meðalaldri sjúklinga með bandvefsmyndun (67,1 ár) og meðalaldri 

sjúklinga án bandvefsmyndunar (69,7 ár). Sjúklingar með bandvefsmyndun eru því 

marktækt yngri heldur en sjúklingar án hennar sem er athyglisvert því sjúkdómurinn 

verður algengari með aldri og lífshorfur fara versnandi.  

 

Af öllum sjúklingum með bandvefsmyndun voru tæplega 80% með bandvefsmyndun 

af gráðu eitt sem er lítil bandvefsaukning. Um 20% voru með aukna bandvefsmyndun 

(gráðu tvö eða þrjú). Þetta hlutfall er sambærilegt við króatísku rannsóknina sem 

minnst hefur verið á en þar voru 77,3% með bandvefsmyndun af gráðu 1, 22,7% með 

gráðu tvö og enginn með gráðu þrjú. (63) Hvers vegna lítil bandvefsmyndun virðist 

vera algengari er óvíst en gæti mögulega verið vegna þess að bandvefsmyndun 

haldist í hendur við verri sjúkdóm sem þar af leiðandi greinist áður en 

bandvefsmyndunin er orðin mikil.  

Nýgreindir sjúklingar með bandvefsmyndun höfðu marktækt 30% verri lífshorfur 

heldur en paraðir sjúklingar án bandvefsmyndunar þegar leiðrétt var fyrir kyni, 

fæðingarári og greiningarári. Hlutfallslega fleiri voru látnir í hópnum með 

bandvefsmyndun (55,2%) heldur en í paraða hópnum án bandvefsmyndunar (47,5%). 

Á Kaplan – Meier grafi (mynd 2) sást talsverður munur á lifun milli þessara tveggja 

hópa og miðgildi lifunar sjúklinga með bandvefsmyndun var lægra (4,4 ár) heldur en 

hinna (5,0 ár). Í áðurnefndri króatískri rannsókn var athugað hvort að 

bandvefsmyndunin breyttist eftir meðferð frá því sem upphaflega var við greiningu. 

Bandvefsmyndunin minnkaði eða hvarf í átta sjúklingum og kom eða jókst í níu 
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sjúklingum en tilvist og gráða bandvefsmyndunar fyrir og eftir meðferð var ekki 

marktæk. Þeir sem höfðu bandvefsmyndun í beinmerg eftir fyrstu meðferð höfðu 

marktækt verri lifun og meðferðarsvörun. 5 ára hlutfallsleg lifun var 50% fyrir 

sjúklinga með bandvefsmyndun eftir meðferð á móti 79% fyrir þá sem ekki voru með 

bandvefsmyndun eftir meðferð. (63) Athuga þarf þó að lesa ekki of mikið í þessar 

niðurstöður þar sem að rannsóknin er byggð á mjög fáum sjúklingum (N = 42) og 

notast við gamlar meðferðir en bendir þó til þess að lífshorfur þessara sjúklinga séu 

verri sem er samræmanlegt okkar niðurstöðum. Athyglisvert er að bandvefsmyndunin 

breyttist með meðferð en við munum skoða þau áhrif á næstunni. Hvernig 

bandvefsmyndun í beinmerg hefur áhrif á lifun er ekki vel þekkt en líklegast kemur 

þar til flókið samspil ýmissa þátta í beinmergnum. Niðurstöður áðurnefndrar 

indverskrar rannsóknar sýndu fram á auknar mítósur og óserhæfðari plasmafrumu 

formgerð hjá einstaklingum með bandvefsmyndun en aftur skal tekið fram að sú 

rannsókn var byggð á mjög fáum sjúklingum (N = 44). Mögulegt er að 

bandvefsmyndun valdi því að meðferðarsvörun og aukaverkanir af henni séu verri. 

Þar sem að bandvefur tekur pláss í beinmergnum frá eðlilegum blóðfrumum er líklegt 

að sjúklingar með bandvef hafi minna af þeim og séu þannig útsettari fyrir blóðleysi 

og sýkingum.  

Sterk tengsl virtust vera á milli hækkandi gráðu bandvefsmyndunar og verri lifunar. 

Hlutfallslega fleiri voru látnir af þeim sem höfðu mikla bandvefsmyndun (gráða >1) 

heldur en af þeim sem voru með litla bandvefsmyndun (gráða = 1).  Mikill munur 

sást í lifun á milli hópanna á Kaplan–Meier grafi (mynd 3) og miðgildi lifunar var 

hærra í hópnum með litla bandvefsmyndun (4,5 ár) heldur en í hópnum með mikla 

bandvefsmyndun (3,0 ár). Miðgildi lifunar virðist því styttast verulega eftir því sem 

bandvefsmyndunin eykst sem taka þarf með fyrirvara þar sem tiltölulega fáir 

einstaklingar eru með mikla bandvefsmyndun. Niðurstöður benda þó til þess að þarna 

sé aukna bandvefsmyndunin að hafa þessi slæmu áhrif á lífshorfur. Sýnt var 

marktækt fram á að bandvefsmyndun í beinmerg hefði slæm áhrif á horfur 

mergæxlissjúklinga svo því ætti ekki að undra ef að horfur reyndust verri eftir því 

sem bandvefsmyndunin ykist. Engar sambærilegar rannsóknir fundust á áhrifum 

gráðu bandvefsmyndunar á lifun.  
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Bandvefsmyndun í beinmerg mergæxlissjúklinga hefur slæm áhrif á lífshorfur beggja 

kynja. Bandvefsmyndunin virðist þó hafa mun verri áhrif á lifun karla heldur en 

kvenna. Hlutfallslega fleiri karlar með bandvefsmyndun voru látnir heldur en konur. 

Á Kaplan– Meier gröfum (mynd 4 og 5) sést að bæði kyn án bandvefsmyndunar 

höfðu betri lifun en paraðir einstaklingar af sama kyni með bandvefsmyndun. 

Munurinn var þó mun meiri hjá körlum heldur en konum og náði yfir lengra tímabil. 

Miðgildi lifunar var svipað (5 ár) hjá báðum kynjum án bandvefsmyndunar en mun 

lægra hjá körlum með bandvefsmyndun (3,8 ár) heldur en konum með 

bandvefsmyndun (4,6 ár). Konur virðast því í heildina lifa lengur en karlar en þær 

reyndust hafa marktækt 26% betri lífshorfur en karlar þegar leiðrétt var fyrir 

bandvefsmyndun, fæðingar- og greiningarári. Hvers vegna karlar virðast frekar verða 

fyrir áhrifum af bandvefsmyndun er óvíst en engar rannsóknir fundust tengdar 

bandvefsmyndun og mismun í lifun milli kynja. Vitað er að konur fá síður 

sjúkdóminn en karlar svo mögulega eru einhver tengsl þar á milli sem gera karlmenn 

einnig veikari fyrir ákveðnum þáttum sjúkdómsins. Einnig er mögulegt að 

beinmergurinn sé ólíkur á milli kynjanna og að hann bregðist mismunandi við 

bandvefsmynduninni milli kynja.  

Þegar að aldurshóparnir yngri en 65 ára og 65 ára og eldri voru bornir saman kom í 

ljós að bandvefsmyndun virtist hafa mun verri áhrif á lífshorfur yngri sjúklingana (sjá 

myndir 6 og 7). Hlutfallslega voru mun fleiri látnir í eldri aldurshópnum heldur en 

þeim yngri en lítill munur var á hlutfalli látinna með tilliti til bandvefsmyndunar 

innan eldri hópsins. Munurinn innan yngri hópsins var hins vegar mjög mikill þar 

sem hlutfallslega voru mun fleiri af látnum með bandvefsmyndun. Mismunur á 

miðgildi lifunar var 1,4 ár hjá yngri hópnum en aðeins 0,2 ár hjá þeim eldri sem sýnir 

enn frekar hversu mikill munurinn virðist vera en athuga þarf þó að miðgildi lifunar 

er mun lægra yfir höfuð í eldri aldurshópnum en þeim yngri og því ekki um jafn 

raunverulegan mun að ræða eins og virðist. Einstaklingar undir 65 ára fá yfirleitt 

meðferð sem inniheldur stofnfrumuígræðslu sem er talin of áhættusöm fyrir eldri 

sjúklinga en hefur í för með sér mun betri lífshorfur heldur en aðrar meðferðir. (31) 

Vegna þessa og annarra þátta eins og vaxandi aldurs hafa eldri sjúklingar að jafnaði 

verri lífshorfur eftir greiningu en þeir yngri. (4) Þegar leiðrétt var fyrir kyni, 

greiningarári og bandvefsmyndun reyndust lífshorfur aukast marktækt um 5% á ári 

með hverju hækkandi fæðingarári. Því er athyglisvert að yngri einstaklingar sem fá 
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síður sjúkdóminn en þeir eldri og lifa lengur með hann virðast þola 

bandvefsmyndunina mun verr. Erfitt er að segja hvað gæti verið að valda þessum 

mun á milli aldurshópa. Mögulega svara yngri sjúklingar með bandvefsmyndun 

meðferð með stofnfrumuígræðslu verr eða þá að yngri sem hafa almennt betri 

meðferðarsvörun en eldri svari meðferðum almennt verr hafi þeir bandvefsmyndun. 

Einnig gæti verið að eldri sjúklingarnir hafi almennt svarað meðferðum illa eða verið 

orðnir mjög gamlir og því bandvefsmyndunin ekki haft jafn mikið að segja. Hvað 

raunverulega er að valda er þó óvíst en mun vonandi koma betur í ljós við áframhald 

rannsóknar. Engar aðrar rannsóknir fundust sem könnuðu áhrif bandvefsmyndunar á 

lifun í ólíkum aldursflokkum.  

Helstu styrkleikar rannsóknar felast í því að hún er framkvæmd á einu sjúkrahúsi sem 

þjónar nærliggjandi umhverfi í Stokkhólmi og því ættu sjúklingarnir að vera frekar 

einsleitir og beinmergssvör að vera sambærileg (metin af 5 meinafræðingum). 

Rannsóknarþýðið er stórt og margir með bandvefsmyndun sem auðveldar mat á 

áhrifum hennar. Þar sem að pörun var framkvæmd fyrir mat á áhrifum 

bandvefsmyndunar á lífshorfur ættu þær niðurstöður að vera samanburðarhæfar. 

Aðeins einn rannsóknaraðili fór yfir gögnin og skráði upplýsingarnar en hann hefur 

hvorki tengsl við sjúkrahúsið né sjúklingana sem voru viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Auk þess er fátítt að bandvefsmyndun sé skráð í beinmergssvör við greiningu 

mergæxlis eins og skapast hefur hefð fyrir á Karolinska sjúkrahúsinu og er því 

kjörstaður til þessarar rannsóknar.  

Helstu gallar rannsóknarinnar eru að hún er afturskyggn og upplýsingar því ekki jafn 

nákvæmlega skráðar og ef um framsýna rannsókn væri að ræða. Bandvefsmyndun í 

beinmerg var misjafnlega skráð eftir því hvaða meinafræðingur fór yfir 

beinmergssýnið. Í mörgum tilvikum var gráða bandvefsmyndunar ekki skráð heldur 

einungis lýsing á bandvefnum og þurfti þá að ákvarða gráðuna í samráði við 

sérfræðing í blóðmeinafræði sem starfaði á sjúkrahúsinu. Við mat á lifun er einungis 

tekið tillit til kyns, aldurs, greiningarárs og tilvist bandvefsmyndunar en ýmsir aðrir 

þættir geta haft áhrif á horfur en voru ekki teknir með í þessari rannsókn.  
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6. Lokaorð 

Bandvefsmyndun í beinmerg nýgreindra sjúklinga með mergæxli virðist vera mjög 

algeng og hafa slæm áhrif á lífshorfur. Sérstaklega varhugaverð virðist hún vera í 

karlmönnum og sjúklingum yngri en 65 ára. Lifunin var í réttu hlutfalli við magn 

bandvefsmyndunar í beinmerg sjúklinga sem gæti gefið vísbendingu um að það sé 

raunverulega bandvefurinn sem er að hafa þessi slæmu áhrif á horfur frekar en aðrir 

þættir. Nauðsynlegt er að kanna þessi tengsl betur og komast nánar að því í hverju 

munurinn á milli þessa sjúklingahópa liggur helst. Mjög fá sjúkrahús í dag skoða 

bandvefsmyndun í beinmerg við greiningu mergæxla en verði niðurstöður þessarar 

rannsóknar staðfestar gæti þurft að endurskoða það.  

Hafist hefur verið handa við að fara nákvæmlega í gegnum sjúkraskýrslur allra þeirra 

sem voru með bandvefsmyndun í beinmerg við greiningu og nýgreindust með 

mergæxli á Karolinska sjúkrahúsinu á árunum 2003 – 2011 sem og paraðra 

einstaklinga sem ekki voru með bandvefsmyndun en nýgreindust á sama tíma. 

Ætlunin er að komast vonandi nær því að skilja hvað aðgreinir þessa hópa meðal 

annars með tilliti til greiningar, meðferðarsvörunar og fylgikvilla.  
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