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Ágrip 

Bjarni Rúnar Jónasson1, Ingigerður S. Sverrisdóttir1, Sigrún H. Lund1, Sigurður Yngvi Kristinsson1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Blóðlækningadeild Landspítala 

Inngangur: Non-Hodgkin‘s eitilfrumukrabbamein (e. non-Hodgkin‘s lymphoma; NHL) er flokkur margra 

mismunandi tegunda eitilfrumukrabbameina. Í Svíþjóð er NHL um 3% af öllum greindum krabbameinum 

árlega. Horfur eru mismunandi eftir tegund, gráðu og stigun meinsins en í heildina er 5 ára hlutfallsleg lifun 

(HL) um 70%. Meðferðin er einnig mismunandi eftir fyrrgreindum þáttu og getur verið allt frá eftirliti og yfir í 

sterka krabbameins- og stofnfrumumeðferð. Algeng lyfjameðferð fyrir mið-til hágráðu NHL er geislameðferð 

og R-CHOP (rituximab, cyclophosamide, doxorubicin, vincristine og prednisone) fyrir B-frumu 

eitilfrumukrabbamein en án rituximab fyrir T-frumu eitilfrumukrabbamein. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin er lýðgrunduð ferilrannsókn. Þátttakendur voru allir einstaklingar sem greindir 

voru með NHL á árunum 1981-2013 (n=37.811) í Svíþjóð. Gögnin voru fengin frá krabbameinsskrá 

Svíþjóðar og voru upplýsingar um aldur, kyn, greiningardagsetningu og tegund NHL skráðar. HL er hlutfall 

á mælanlegri lifun annars vegar og lifuninni sem við búist er við hjá sambærilegu þýði. Með því að bera 

saman við sænskar töflur um lífslíkur miðað við aldur, kyn og fæðingarár þá var HL reiknuð til 1-, 5-, og 10- 

ára hjá fimm aldurshópum (18-49, 50-59, 60-69, 70-79 og ≥80 ára) á árunum 1981-1992 (einungis fyrir NHL 

í heild), 1993-2003 og 2004-2013 með 95% öryggisbili (ÖB). Auka áhættu hlutfall (e. excess hazard ratio; 

EHR) fyrrnefndra hópa var fengið með Poisson aðhvarfsgreiningar líkani. Tímaskalinn sem notaður var var 

tími frá greiningu. 

Niðurstöður: Skoðaðir voru eftirfarandi hópar: NHL í heild sinni (n=37.811), stórfrumu B 

eitilfrumukrabbamein (e. diffuse large B-cell lymphoma; DLBCL)(n=11.779), hnútótt eitilfrumukrabbamein 

(e. follicular lymphoma)(n=5.692) og T-frumu eitilfrumukrabbamein (n=6.821). Fimm ára HL hjá öllum 

aldurshópum NHL sjúklinga fór úr því að vera 0,49 (ÖB: 0,47-0,50) á árunum 1981-1993 og í 0,65 (ÖB: 

0,64-0,67) á árunum 2003-2013. Fimm ára HL á sömu tímabilum 18-49 ára var 0,70 (ÖB: 0,67-0,72) og 

0,85 (ÖB: 0,83-0,87) en 0,29 (ÖB: 0,25-0,33) og 0,43 (ÖB: 0,40-0,47) fyrir 80 ára og eldri síðasta 

aldursflokkin. Fimm ára HL DLBCL fór úr 0,54 (ÖB: 0,52-0,56) á tímabili 2 í 0,62 (ÖB: 0,60-0,64) á tímabili 

3. Fimm ára HL hnútótts eitilfrumukrabbameins fór úr 0,71 (ÖB: 0,69-0,74) á tímabili 2 í 0,85 (ÖB: 0,83-

0,88) á tímabili 3. EHR hjá síðasta aldurshópunum í T-frumu eitilfrumukrabbamein með 2004-2013 sem 

viðmiðunartímabil var 1,17 (ÖB: 0,99-1,40, p=0,09). 

Ályktanir: Ljóst er að lifun hefur batnað hjá flestum NHL sjúklingum frá árinu 1981. Hún hefur þó ekki 

batnað hjá sumum aldurshópum þeirra sem greindir voru með  T-frumu eitilæxli. Það sem skýrir það eru 

hugsanlega ný krabbameinslyf sem tekin voru í notkun á upphafsárum aldarinnar fyrir B-frumu 

eitilfrumukrabbamein. Einnig má velta því fyrir sér hvort greiningaraðferðir séu betri og stuðningsmeðferðir 

hafi breyst til batnaðar. 
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ÖB - Öryggisbil 

WHO – World Health Organization 

 

Ensk-íslensk orðaskrá yfir sjúkdómsheiti 
Diffuse large B-cell lymphoma – Dreift stórfrumu B eitilæxli 

Follicular lymphoma – Hnútótt eitilfrumuæxli 

Hairy-cell leukaemia – Loðfrumuhvítblæði 

Mucosa associated lymphoid tissue – Æxli í eitilstöðvum slímhúðar 

Mycosis fungoides – Húð-eitilvefjaæxli 

Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified – Útlægt T-frumu eitilæxli, ekki annars staðar tilgreint 

Sézary’s disease – Sézzary-sjúkdómur 
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1. Inngangur 

1.1 Almennt um non-Hodgkin’s lymphoma 

Non-Hodgkin’s eitilfrumukrabbamein (e. non-Hodgkin’s lymphoma: NHL) er hluti af hópi blóðkrabbameina. 

Aðrir flokkar eru Hodgkin’s eitilfrumukrabbamein, ýmis kyrningahvítblæði, blóðkrabbamein tengd 

ónæmisbælingu og sjaldgæf vefjakorna- (e. histiocytic) og hríslulaga (e. denditric) æxli (1, 2). NHL, er 

yfirflokkur margra mismunandi tegunda eitilfrumukrabbameina, þar sem 85-90% meinanna eiga uppruna 

sinn í B-frumum ónæmiskerfisins en restin í T-eða NK-frumum. Þessi mein þróast venjulega í eitlum en 

geta birtst í hvaða vef líkamans sem er (2, 3). Langstærstu undirhópar NHL eru dreift stórfrumu B frumu 

eitilæxli (e. diffuse large B-cell lymphoma: DLBCL) um 30% og hnútótt eitilfrumuæxli (e. follicular lymphoma) 

25% (1, 4, 5).  

1.2 Flokkun 

NHL er samansafn fjölda mismunandi sjúkdóma. Til þess að segja fyrir um horfur, veita viðeigandi meðferð 

og geta gert rannsóknir er nauðsynlegt að hafa nákvæmt flokkunarkerfi. Flokkun NHL var hins vegar mikið 

ádeiluefni á síðustu öld en hér verður sagan rakin í stuttu máli sem leiðir síðan að því hvernig NHL er 

skilgreint í þessari rannsókn.  

 Á 7.-og 8. áratugnum voru sex flokkunarkerfi til fyrir NHL. Sem dæmi má nefna Rappaport 

flokkunina sem tók tillit til vaxtamynsturs, stærðar og lögun frumna (6). Lukes og Collins, eftir að hafa 

uppgötvað að þetta væru æxli ónæmiskerfins, höguðu sinni flokkun  eftir ónæmifræðilegum eiginleikum 

æxlisins ásamt stærð þess og lögun (7). Í Evrópu var Kiel flokkunin við lýði en í henni var farið eftir 

ónæmisfræðilegum eiginleikum og formgerð (e. morphology)  æxlisins (8). 

 Vegna of mikils fjölda flokkunarkerfa fjármagnaði National Cancer Institute rannsókn sem birtist í 

Cancer árið 1981. Þeir fengu meinafræðinga fremsta á sýnu sviði til þess að flokka yfir þúsund tilfelli af NHL 

í 10 flokka byggt á 6 stærstu flokkunarkerfunum sem menn höfðu stuðst við (9). Árið 1994 betrumbætti 

International Lymphoma Study Group þessa flokkun (10). Í henni var formgerð, ónæmisgerð (e. 

immunophenotype), genagerð og klínísk ásýnd notað til þessa að flokka meinin. Hún er betur þekkt sem 

REAL flokkunin eða revised European American classification of lymphoid neoplasms. 

 Alþjóða Heilbrigðistmálastofnunin (e. World Health Organization: WHO) innleiddi REAL 

flokkunarkerfið inn í sína flokkun. Það betrumbætti klínsku, formfræðilegu og ónæmisfræðilegri 

skilgreiningu NHL (1). Ný tækni gerði mönnum einning kleyft að taka genatjáningu æxlisins með í flokkunina 

.(11-13) 

 Í þessari rannsókn verður stuðst við flokkun WHO frá 2008 með nokkrum undantekningum. Í töflu 

1 má sjá öll NHL samkvæmt flokkun WHO en þau sem eru stjörnumerkt verða ekki tekin með í þessari 

rannsókn. Ástæðan fyrir því er að í daglegu tali er ekki talað um þau sem NHL þó þau séu strangt til tekið 

hluti af þeim (Error! Reference source not found.). 



 
 

6 
 

Flokkun WHO á NHL. Hér má sjá hverni NHL er flokkað í dag (1, 14). Ekki er til íslensk þýðing yfir öll þessi 
sjúkdómsheiti en hægt er sjá einhverjar þýðingar í orðalistanum fremst í ritgerðinni. 

WHO flokkun NHL 

Tafla 1. WHO flokkun NHL. 
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1.3 Faraldsfræði 

 Aldursstaðlaða nýgengi NHL sjúklinga á Íslandi árið 2012 var 15,8 fyrir karla og 9,9 fyrir konur á hverja 

100.000 íbúa. Sama ár var aldursstaðlaða nýgengið 13,8 fyrir karla og 10,2 fyrir konur á hverja 100.000 

íbúa í Svíþjóð (15). Aldursstöðluð árleg dánartíðni á 100.000 manns í Svíþjóð á árunum 2009-2013 var 3,3 

fyrir karla og 2,0 fyrir konur (16) (Mynd 1). Fimm ára hlutfallsleg lifun (HL) NHL sjúklinga á árunum 1988-

2001 í Bandaríkjunum var 60,0%.  Ef skoðaðir voru mismunandi kynþættir á árunum 2008-2012  á 18 

svæðum í Bandaríkjunum var aldursstaðlað nýgengi 20,6 fyrir hvíta menn (e. caucasians), 17,8 fyrir 

spænskumælandi menn (e. hispanics), 14,6 fyrir svarta (e. african-americans) og 13,6 fyrir 

asíubúa/kyrrahafs eyjabúa á hverja 100.000 íbúa hver um sig (5). 

Hér má sjá þróunina á aldursstaðlaðri nýgengni NHL sjúklinga frá 1970. Hluti af skýringu mikillar aukningar 

9. áratugnum gæti verið vegna tilkomu HIV veirunnar. Graf frá NORDCARN (16). 

Mynd 1. Aldursstöðluð nýgengi og dánartíðni NHL frá 1970. 
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Hér má sjá nýgengi NHL sjúklinga eftir aldurshópum. Sjúkdómurinn verður algengari með hækkandi aldri. 

Graf frá NORDCAN (16). 

1.4 Orsakir 

Nýleg rannsókn sýndi að ættingjar DLBCL sjúklinga eru í tíu sinnum meiri áhættu (hlutfallsleg áhætta = 9,8, 

ÖB: 3,1-31) á að fá þann sjúkdóm heldur en almennt þýði. Sama rannsókn sýndi fjórfalda áhættu 

(hlutfallsleg áhætta = 4,0, ÖB: 1,6-9,5) ættingja FL sjúklinga á að fá þann sjúkdóm miðað við almennt þýði 

(17). 

Nokkrir sjúkdómar tengdir ónæmisbælingu hafa einnig verið tengdir við NHL. Líffæraþegar sem 

smitast af Epstein Barr vírus í kjölfar ónæmisbælingar eru í hættu á að þróa með sér NHL (18). Epstein 

Barr vírusinn sem sýkir meðal annars B-frumu ónæmiskerfisins hefur verið sterklega tengdur Burkitt’s 

eitilfrumuæxli (19).  Helicobacter pylori, bakterían sem getur valdið magasári, hefur einnig verið tengd við 

mucosa associated lymphoid tissue (MALT)-eitilfrumuæxli. Sjúklingar með MALT-eitilfrumuæxli og 

Helicobacter pylori geta þó læknast ef þeir fá sýklalyfjameðferð. Það er því eina krabbameinið sem þekkt 

er að geti læknast við slíka meðferð (20).  

Sterkasti orsakavaldandi sjúkdómur NHL er þó vafalaust HIV vírusinn. HIV smitaðir sjúklingar eru 

mjög ónæmisbældir og eru oft einnig sýktir af Epstein Barr vírusi. Á árunum 1990-1995 og 1996-2002 var 

Mynd 2. Nýgengi karlkyns NHL sjúklinga eftir aldurshópum frá 1970. 



 
 

9 
 

staðlað nýgengis hlutfall NHL meðal alnæmissjúklinga sjúklinga 53,2 og 22,6 þar sem minnkun milli tímabila 

hafði átt sér stað. Minnkunin gæti skýrst af bættri meðferð við HIV veirunni (21). Ef litið er til nýgengis 

grafsins frá NORDCAN þá mætti færi rök fyrir því að sú mikla aukning í nýgengni NHL sem sást upphafi 9. 

áratugarins hafi stafað af því að þá var HIV fyrst að koma fram. 

 Eins og sjá má út frá mynd 2 sem sýnir nýgengi NHL á 100.000 manns miðað við aldurshóp,  sést 

einnig að aldur er sterkur áhættuþáttur. 

1.5 Meinmyndun 

Meinmyndun NHL er mismunandi eftir undirhópum. Venjulega myndast B-frumur ónæmiskerfisins í fyrsta 

stigs eitilvefjum (beinmerg og hóstarkirtli) þar sem endurröðun V ,D og J gena mynda þungu og léttu keðju 

immunóglóbúlíns (IgH, IgL). Tvö ensím koma við sögu í þessu ferli, recombinase-activating genes (RAG1 

og RAG2). Þau skipta upp tvístrendum DNA bútnum en DNA viðgerðarferli sér um að tengja bútinn aftur 

saman (22). Þetta ferli getur hins vegar líka átt þátt í litninga tilfærslum (e. chromasomal translocations) 

sem leiðir af sér myndun krabbameinsvaldandi gena (e. proto-oncogenes) (23).  

Eftir að B-frumurnar hafa myndast ferðast þær til annars stigs eitilvefjar (milta, eitlar og eitilstöðvar 

í slímhúð). Þar geta þær virkjast í T-frumu-og kímstöðvarfrumulagin (e. follicular dendritic cells) umhverfis 

kímmiðju (e. germinal center). Til þess þurfa þær boð frá nærliggjandi T-frumu ónæmiskerfisins og að hitta 

mótefnavaka sem passar við sérhannaða yfirborðsviðtakann þeirra frá áðurnefndri endurröðun V, D og J 

gena. Þær fara svo í dökka svæði kímmiðjunnar og fjölga sér hratt. Nefnast B-frumurnar þá B-kímfrumur 

(e. centroblasts) og hafa óklofinn kjarna. Þessar nýmynduðu B-frumur fara í ljósa svæði kímmiðjurnar og 

umbreytast í B-verkfrumuforvera (e. centrocytes) með klofinn kjarna. Þessir B-verkfrumuforvera kljúfa 

mótefnavaka frá kímstöðvarfrumu og undirbúa það til sýningar fyrir nærliggjandi T-frumur. B-

verkfrumuforverarnir geta orðið aftur að B-kímfrumum og haldið fjölgun áfram eða umbreyst í B-

minnisfrumur (24). 

Við ferlið í kímmiðjunni gerist tvennt við B-frumuna: Ofurstökkbreyting (e. somatic hypermutation) 

og umskipti mótefnaflokks (e. class switch recombination). Þegar umskipti mótefnaflokks á sér stað 

umbreytist þunga keðja immunoglóbulín frá IgM til IgG, IgA eða IgE. Við ofurstökkbreytingu umbreytist 

breytilega svæði immunoglóbulín léttu keðjunnar og úr verður klasi B-frumna með aukna eða minnkaða 

sækni í mótefnavakann sem upphaflega virkjaði B-frumuna. Þessar breytingar á B-frumunni eru 

nauðsynlegar fyrir eðlilega ónæmissvörun en geta einnig orsakað DNA skemmdir, svo sem samruna gena, 

virkjun gena sem hamla stýrðum frumudauða (e. apoptosis) eða afvirkjun gena sem stjórna frumuhringnum 

(22). 

Kímmiðjan er talin vera uppruni nokkura NHL. Þar á meðal DLBCL, MALT-eitilfrumuæxlis FL og 

Burkitts eitilfrumuæxlis (25-27). NHL sem hafa uppruna sinn í frumum sem ekki hafa gengið í gegnum 

kímmiðju ferlið eru t.d. flest möttul frumu eitilæxli (e. mantle cell lymphoma) og bráðahvítblæði (e. acute 

lymphoblastic leukemia).  
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T-frumurnar ganga ekki í gegnum jafn afdrifamiklar breytingar á genatjáningu eins og B-frumurnar. 

Sú staðreynd að T-og NK-frumu krabbamein eru aðeins um 10-15% af öllum NHL kemur því ekki á óvart 

(1). Algengustu undirtegundir T-frumu eitilæxla eru útlæg T-frumu eitilæxli, ekki flokkuð með öðrum 

tegundum (e. peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified: PTCL NOS), “angioimmunoblastic” T-

frumu eitilæxli, garnakvilla T eitilfrumuæxli (e. enteropathy-type (intestinal) T-cell lymphoma), villivaxtar 

stórfrumu eitilæxli, villivaxtar eitilæxlis kínasa (e. anaplastic large cell lymphoma, anaplastic lymphoma 

kinase: ALCL ALK) jákvæð og neikvæð en þau eru um 80% allra T-og NK-frumu eitilfrumuæxla.(1, 28) 

Litningatilfærsla er ekki jafnalgeng og í B-frumu eitilfrumukrabbameinum. Undantekningin á því er t(2;5) í 

ALCL ALK æxlum.  

NHL getur myndast í hvaða vef líkamans sem er en það er algengast að hann myndist fyrst í eitlum 

eða í um 65-70% tilfella. NHL getur svo dreift sér og komið upp í öðrum vefjum en mikilvægt er að hafa það 

í huga varðandi meðferð (3, 5). Restin myndast utan eitla en algengustu staðirnir eru í húðinni, 

meltingarveginum og miðtaugakerfinu. Það er algengara að T-frumu eitlæxli myndist fyrst utan eitla heldur 

en B-frumu eitilæxli (29, 30). 

1.6 Einkenni og greining 

Einkenni sjúkdómsins fara eftir gerð NHL. Flest valda þau svokölluðum B-einkennum en þau eru mismikil 

og koma misfljótt fram eftir undirtegund. B-einkennin eru: þyngdartap sem nemur meira en 10% á sex 

mánuðum, nætursviti og sem nær yfir 38°C. Um tveir þriðju hluta sjúklinga er einnig með sársaukalausa 

eitlastækk-un/anir. Dæmigerð einkenni lág-gráðu eitilfrumukrabbameina eru jaðar (e. peripheral) 

eitlastækkanir (3). Almennt séð eru T-frumu eitilæxli ágengari heldur en B-frumu eitilæxli af svipaðri 

vefjagerð (28). 

1.7 Stigun 

Stigun er mikil vægur þáttur til þess að meta val á meðferð og til þess að veita sjúklingnum upplýsingar um 

horfur sjúkdómsins. Oftast hafa krabbamein verri horfur eftir því sem stigunin er hærri. Það á ekki alltaf við 

í NHL. NHL er stigað með Ann Arbor stigunarkerfinu en það var upphaflega hannað fyrir Hodgkin’s 

Tafla 2.  Ann Arbor stigun NHL. 
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eitlfrumuæxli árið 1971. Stundum er það tekið fram hvor B einkenni fylgja en það er oftast tengt verri horfum 

fyrir Hodgkin’s eitilfrumuæxli en þarf ekki að hafa forspárgildi um horfur hjá NHL sjúklingum (3, 31). 

1.8 Horfur 
Horfurnar eru metnar út frá klínískum og líffræðilegum þáttum sjúklings og meins. Sá vísir sem er mest 

notaður til þess að meta horfur NHL sjúklinga er International Prognostic Index (IPI). Fimm þættir eru notaðir 

til stuðnings; aldur, lactate dehydrogenase í blóðvatni (LDH), færni sjúklings (0=fullkomnlega frískur og 

4=algjörlega rúmliggjandi), stigun og fjöldi meinsemis staða utan eitla. Sjúklingum er svo skipt í fjóra 

áhættuhópa með tilliti til fyrrgreindra þátta. Aldursstaðlaður vísir var einnig búinn til fyrir sjúklinga yngri en 

60 ára með fyrrgreindum þáttum án meina utan eitla (32, 33). IPI spáir fyrir um svörunartíðni, 

endurkomulausa lifun og heildar lifun. Endurbætt IPI var hannað fyrir DLBCL eftir að rituximab kom fram á 

sjónarviðið um aldarmótin (34) vegna bættrar lifunar (35). Rituximab er einstofna mótefni sem binst CD20 

viðtaka B-frumna sérhæfða ónæmiskerfinsins og hefur hamlandi verkun á frumufjölgun þeirra (36). Ef um 

er að ræða FL er oft stuðst við Follicular Lymphoma International Prognostic Index. Sá vísir tekur til aldurs, 

Tafla 3. IPI vísir að horfum. 
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stigunar, blóðrauð (e. hemoglobin), blóðvatns LDH og fjölda meina utan eitla. Hann var hins vegar hannaður 

áður en CD20 mótefni komu til sögunnar og núna hefur komið fram á sjónarsviðið vísir sem tekur tillit til β2-

microglobulin magns (37). Vísar fyrir möttulfrumu eitilæxli og PTCL NOS eru einnig til (38, 39). 

 

1.9. Meðferð og horfur tengdar henni 
Meðferð NHL er mismunandi eftir tegund, stigun og gráðu. Hér verður farið í meðferð algengustu 

undirflokka. 

1.9.1. Stórfrumu B eitilfrumuæxli 

1.9.1.1 Stig 1 og 2 

Sýnt hefur verið fram á að lyfjameðferð ásamt geislameðferð sé betri kostur en einungis geislameðferð 

(40). Einnig hefur verið sýnt fram á að krabbameinslyfjasamsetningin CHOP (cyclophosamide, 

doxorubicine, vincristine og prenisolon) og geislameðferð sé betri kostur en ACVBP (doxorubicine, 

cyclophosamide, vindesine, bleomycin og prednisone) og geislameðferð með 5 ára atburðalausa lifun (e. 

event free survival) 82% á móti 74%, p <0,001 (41). Þessar rannóknir voru ekki að skoða rituximab sem er 

tiltölulega nýtt lyf sem byrjað var að nota í Svíþjóð árið 2003 (42). CHOP ásamt rituximab (R-CHOP) kemur 

út betur en CHOP eitt og sér, þar sem skoðuð var lifun án versnunar á sjúkdómi (e. progression free 

survival) var 88% á móti 78% yfir fjögurra ára tímabil (43). Mismunandi var eftir rannsóknum hversu oft 

lyfjasamsetningin var gefin og hversu langur tími leið á milli lyfjagjafa. Þau voru gefin 3-8 sinnum og á um 

þriggja vikna fresti. 

 

1.9.1.2 Stig 3 og 4  

Árið 2002 var um 400 sjúklingum á aldrinum 60-80 skipt tvo hópa. Annar þeirra fékk CHOP-21 (á 21. dags 

fresti) átta sinnum og hinn R-CHOP-21. R-CHOP hópurinn kom betur út með marktækt betri algjöra svörun 

(e. complete response) 76% á móti 63% (34). Önnur rannsókn með 824 sjúklingum sýndi fram á að R-

CHOP væri marktækt betri kostur en CHOP hjá sjúklingum á aldrinum 18-60 ára með DLBCL (44). Ekki 

tókst að sýna fram á það að hægt væri að auka verkun R-CHOP með því að gefa það á 14 daga fresti í 

stað 21 dags. Þetta leiddi einungis til fleiri tilfella af blóðeitrunum (45). Í sjúklingum með endurkominn 

sjúkdóm er venjan sú að gefa þeim aðra lyfjablöndu, R-ICE (rituximax, ifosfamide, carboplatin og etoposide) 

eða R-DHAP (rituximab, dexamethasone, háskammta cytarabine og cisplatin). Ef sjúklingurinn er 

viðkvæmur fyrir krabbameinslyfjum og honum er treystandi í eiginstofunfrumu gjöf skal það gert. Ef sjúklingi 

er ekki treyst í róttæka meðferð skal veita sársauka minnkandi meðferð með verkjalyfjum og geislameðferð. 

1.9.2 Hnútótt eitilfrumukrabbamein 

Sjúklingar með FL eru oft einkennalausir og meðferðin er því oft aukið eftirlit (e. watch and wait). Oftast 

þróast sjúkdómurinn yfir á alvarlegra stig og þá þarf að grípa til meðferðar, til dæmis lyfjameðferðar með 

rituximab og öðrum krabbameinslyfjum. 
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1.9.2.1 Stig 1 og 2  

Stór áhorfsrannsókn (e. Observational study) reyndi að leggja mat á hvaða meðferð væri best. Sú ransókn 

bar saman rituximab og krabbameinslyfjameðferð, geislameðferð, aukið eftirlit, krabbameinslyfjameðferð 

og geislameðferð, rituximab einlyfjameðferð og aðrar meðferðir. Lifun án versnunar á sjúkdómi var 

marktækt betri hjá þeim sem hlutu krabbmeinslyfjameðferð ásamt rituximab eða geislameðferð miðað við 

þá sem fengu bara geislameðferð (85% og 96% á móti 68%). Þessi rannsókn vekur upp þá spurningu hvort 

rét sé að meðhöndla sjúklinga með geislameðferð eingöngu eins og algengt er þó setja skuli fyrirvara á 

þessa rannsókn vegna rannsóknarsniðs (46). 

Rannóknin kannaði útkomu tvenns konar lyfjagjafa við FL af háu stigi. Myndin sýnir líkurnar á að hafa ekki 

orðið fyrir atburði sem er afleiðing af versnun í sjúkdómsgangi. Miðgildis tími atburðar er sýndur hjá línunum. 

R-CVP er marktækt með betri útkomu en CVP (47). 

 

1.9.2.2 Stig 3 og 4 

Nokkrar slembnar klínsískar rannsóknir (e. randomized clinical trials) þar sem einn hópur fær hefðbundna 

krabbameinslyfjameðferð og hinn hópurinn fær krabbameinslyfjameðferð ásamt rituximab hafa sýnt fram á 

verulega bætingu í lifun hjá hópnum sem fær einnig rituximab. Ein rannsókn, með 321 sjúklingum, bar 

saman hópa sem fengu átta lyfjagjafir af R-CVP (rituximab, cyclophosphamide, vincristine og prednisone) 

á móti átta lyfjagjöfum af CVP einu og sér. Svörun á meðferð (e. overall response rate) var 81% hjá R-CVR 

Mynd 3. Útkoma tvenns konar lyfjagjafa við FL.  
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á móti 57% hjá CVR, p<0,0001, algjör svörun var 41% á móti 10%, p<0,0001, miðgildistími þróunar 

sjúkdóms yfir á næsta stig var 32 mánuðir á móti 15 mánuðum, p<0,0001, miðgildistími þar til meðferð brást 

var 27 mánuðir á móti 7 mánuðum, p<0,0001 (47) (Mynd 3). Svipaðar niðurstöður fengust í öðrum klínískum 

rannsóknum þegar aðrar krabbameinslyfja samsetningar hafa verið skoðaðar með eða án rituximab eins 

og t.d. CHOP. Allar hafa þær sýnt bætta lifun hjá þeim sem fengu krabbameinslyf ásamt rituximab (48-51).  

1.9.3. T-frumu eitilæxli 

Undirgerðir T-frumu eitilæxlis eru nokkrar. Hér verður farið lauslega í meðferð stærstu undirflokkanna. Þeir 

eru PTCL NOS (34%), „angioimmunoblastic“ T-frumu eitilæxli (14%), ALCL ALK+ (9%), ALCL ALK- (15%) 

og garnakvilla T-frumu eitilæxli (9%) (28). 

. Algengasta meðferðin við T-frumu eitilæxli er CHOP en ekki eru til neinar klínískar slembnar 

rannsóknir um hvaða lyfjasamsetningu sé best að nota. Í sænskri rannsókn byggða á gagnagrunnum voru 

84% meðhöndlaðir með CHOP krabbameinslyfja-meðferð eða CHOP líkri meðferð. Fimm ára lifun án 

versnunar á sjúkdómi var 21% fyrir þessa hópa (52). Meðferð með einstofna mótefninu alemtuzumab, sem 

binst við CD52 viðtaka T-frumnanna, ásamt CHOP lofaði góðu varðandi lifun en í ljós komu fjöldi alvarlegra 

aukaverkanna. Sömu sögu var að segja um denileukin difitox en þar voru einnig dauðsföll tengd meðferðinni 

(53, 54). CHOP ásamt etiposide (CHOEP) hefur einnig verið tengt betri horfum í yngri sjúklingum með 

PTCL NOS. Heildar lifun var sú sama en þriggja ára atburðarlaus lifun var 75,4% og 51,0% hjá CHOEP og 

CHOP. Einnig sýndi þessi rannsókn bætingu í lifun í öðrum undirtegunum eins og villivaxtar stórfrum 

eitilæxli ALK jákvætt og tilhneiging (e. trend) í átt að bætingu í öðrum undirtegunum (55). Rannsókn var 

gerð með CHOEP meðferð og eiginstofunfrumugjöf í kjölfarið sem sýndi 51% algjöra svörun eftir 3 mánuði 

og 51% 5 ára heildar lifun. Til eru sérhæfð skotmörk eftir undirtegundum eins og t.d. CD30 viðtaki í ALCL 

og í einhverjum PTCL og „angioimmunoblastic“ T-frumu eitilæxli. Þar er stundum notað einstofna mótefnið 

brentuximab vedotin í endurkomu æxlum sem hefur reynst vel og verið er að skoða að nota það sem fyrsta 

val ásamt hefðbundum krabbameinslyfjum (56). Einnig er verið að skoða crizotinib á ALK+ æxli (57). CHOP 

er einnig notað garnakvilla T-frumu eitilæxli þar sem 5 ára heildar lifun er 21% (52).  
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2. Markmið 
Non-Hodgkin‘s eitilfrumukrabbamein er flokkur fjölmargra mismunandi tegunda eitilfrumukrabbameina. 

Með tilkomu nýrra lyfja um aldarmótin, sem bætast við hefðbundnu krabbameinslyfin, hafa orðið miklar 

framfarir í meðferð þessara meina undanfarin 10-15 ár. Þó sýnt hafi verið fram á betri lifun í klínískum 

rannsóknum hafa heildaráhrif þessara lyfja á horfur sjúklinga í heillri þjóð ekki verið metnar. Ætlunin er að 

meta lifun allra sænskra sjúklinga greinda með NHL frá 1981 til 2013 í Svíþjóð, til að meta hvort lifun hafi 

orðið betri, hvernig breyting hefur orðið á lifun með tilliti til adursflokka, kyns og greiningartímabils. Einnig 

munum við meta einstaka undirflokka innan NHL. Þeir flokkar eru DLBCL, FL og T-frumu eitilæxli. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hafa ný lyf sem notuð eru við NHL leitt til betri lifunar í lýðgrunduðu þýði? 

2. Hverjar eru lífslíkur NHL sjúklinga nú? 

3. Eru horfurnar betri hjá yngri miðað við eldri sjúklinga?
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3. Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur  
Gjaldgengir þátttakendur í rannsóknina voru allir íbúar í Svíþjóð, með sænska kennitölu, á árunum 1981-

2013. Kennitala íbúa gerir heilbrigðisstarfsmönnum kleift að skrá sjúkdóma þeirra í miðlæga gagnagrunna. 

Heilbrigðisstarfsmenn í Svíþjóð eru skyldugir til þess að skrá öll krabbamein í sænsku Krabbameinsskrána. 

Gagnagrunnurinn inniheldur upplýsingar um gerð krabbameins, kyn, fæðingardag og 

greiningardagsetningu. Hann hefur verið til frá 1958 (58). Hann er einnig samtengdur við aðra gagnagrunna 

eins og til dæmis fjölskyldugagnagrunn, sjúkdóma og dánarmeina skrár.  

Sænska krabbameinsskráin inniheldur afar áreiðanlegar upplýsingar en rannsókn var gerð á 

nákvæmni sjúkdómsgreiningar. Tekin voru um 1000 tilfelli af eitilfrumufjölgandi sjúkdómum (e. 

lymphoproliferative diseases) greind á árunum 1964-2003 úr Krabbameinsskránni og skoðuð í samanburði 

við krufningarskýrslur. Þarf af voru 189 NHL tilfelli og 166 tilvikum voru tilfellin rétt greind með NHL eða í 

88.7% tilvika (59). 

 

3.2 Þýði 
Skoðaðir voru 37.811 NHL sjúklingar greindir á árunum 1981-2013. Jafnframt voru þrír undirflokkar NHL 

skoðaðir sérstaklega á tímabilinu 1993-2013. DLBCL (n=11779), FL (n=5692) og T-frumu eitilæxli 

(n=6821). Ekki var unnt að skoða undirflokka NHL fyrir allt tímabilið þar sem nákvæm flokkun NHL var ekki 

hafin fyrr en árið 1993. 

3.3 Tölfræði 
Hlutfallsleg lifun (HL)(e. relative survival) er aðferðin sem notuð er í þessari rannsókn. Með þessari aðferð 

þarf ekki að taka tillit dánarorsaka heldur eru tveir hópar bornir saman, hópinn sem verið er að skoða og 

annan sem endurspeglar hið almenna þýði. Öll andlát eru því skráð í þessari rannsókn sama hvort þau séu 

beint eða óbeint af völdum NHL eða ótengt því. Uppsöfnuð hlutfallsleg lifun (e. cumulative relative survival) 

er mælanleg lifun þýðis útsett fyrir breytu deilt með áætlaðri lifun almenna þýðisins á skilgreindu tímabili 

(60). Þýðið sem útsett er fyrir breytu í þessari rannsókn er allir einstaklingar í Svíþjóð greindir með NHL 

borið saman við meðallífslíkur einstaklings í Svíþjóð. Uppsafnaða hlutfallslega lifunar fallið r(t) er því oftast 

minna en einn en getur verið hvaða jákvæða tala sem er ásamt núll. Fallið er: 

𝑟(𝑡) =
𝑆𝑂(𝑡)

𝑆𝑃(𝑡)
 

þar sem  So(t) er mælanleg lifun (e. observed survial) og SP(t) er áætluð lifun almenna þýðisins (e. 

population). HL var reiknuð með Ederer II aðferðinni (61, 62). 
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Sem dæmi þá má heimfærum jöfnuna yfir á þessa rannsókn. Búum til tvo 100 manna hópa. Annar 

með NHL en hinn endurspeglar almenna þýðið. Eftir 5 ár eru 60 dánir af NHL hópnum en 10 af almenna 

þýðinu. Fimm ára HL NHL sjúklinga í þessum hópi væri þá 40/90=0,44.  

Áætluð lifun hins almenna þýðis eru líkurnar á lifun miðað við kyn, aldur og fæðingarár. Töflur með 

lífslíkum einstaklinga í Svíþjóð miðað við fyrrnefndar breytur voru sóttar á www.mortality.org (63).  

Til þess að fá reikna út auka áhættuhlutföll (e. excess hazard ratio) milli einstakra hópa og tímabila 

innan NHL sjúklinganna var Poisson aðhvarfsgreiningarlíkan notað. Auka áhættan sem hópur hefur umfram 

annan er þá hversu mörgum prósentum líklegri einstaklingur í fyrri hópnum er til að deyja miðað við 

einstakling í seinni hópnum. Leiðrétt var fyrir kyni, aldri og fæðingarári. 

HL var reiknuð til 1-. 5-, og 10 ára fyrir 5 aldursflokka (18-49, 50-59, 60-69, 70-79 og >79 ára) og 

tímabil 1981-1992 (tímabil 1), 1993-2003 (tímabil 2) og 2004-2013 (tímabil 3). Aldursflokkurinn 0-17 ára var 

ekki hafður með svo aldursflokkurinn 18-49 ára væri einsleitari. Sama skipulag var notað til þess að reikna 

auka áhættuhlutfall til 10 ára með Poisson aðhvarfsgreiningar líkani og þá leiðrétt fyrir aldri, kyni og 

fæðingarári. Auka áhættu hlutfall er sú auka áhætta í prósentum talið sem tiltekinn hópur hefur á að deyja 

miðað við viðmiðunar hóp.  

Allar reikniaðgerðið voru gerðar í forritinu RStudio með pakka sem heitir relsurv. Hann má sækja á 

www.cran.r-project.org. Öll próf voru reiknuð með 95% öryggisbili (ÖB).

http://www.mortality.org/
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4. Niðurstöður 
 

4.1 Eiginleikar rannsóknarþýðis 
Samtals voru 37.811 NHL sjúklingar greindir á árunum 1981-2013. Meðalaldur við greiningu var 67,7 ár og 

miðgildi aldurs við greiningu var 70 ár. Fleiri karlar en konur greindust og flestir voru á aldrinum 70-79 ára. 

Flestir voru greindir á síðasta tímabilinu. 

Sjúklingar greindir með DLBCL voru 11.779 á árunum 1993-2013. Meðalaldur við greiningu var 

68,9 og miðgildi aldurs við greiningu var 71 ár. Fleiri karlar en konur greindust og flestir voru á aldrinum 70-

79 ára. Flestir voru greindir á árunum 2004-2013.   

Samtals voru 5.692 FL sjúklingar greindir á árunum 1993-2013. Meðalaldur við greiningu var 65,4 

ár og miðgildi aldurs við greiningu var 66 ár. Fleiri konur en karlar greindust og flestir voru í aldursflokkunum 

60-69 ára. Flestir voru greindir á árunum 2004-2013.  

Samtals voru 6.821 sjúklingar með T-frumu eitilæxli greindir á árunum 1993-2013. Meðalaldur við 

greiningu var 67,6 ár og miðgildi aldurs við greiningu var 71 ár. Fleiri karlar en konur greindust og flestir 

voru í aldursflokkunum 70-79 ára. Flestir voru greindir á tímabilinu 1993-2003 (Tafla 4). 

 

Tafla 4. Eiginleikar rannsóknarþýðis. 
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4.2. Hlutfallsleg lifun sjúklinga með non-Hodgkin’s eitilfrumuæxli 
HL sjúklinga með NHL má sjá frá töflu 5 og myndum 4, 5, og 6. Ef allir aldurshópar voru skoðaðir saman 

þá var eins árs HL, á árunum 1981-1992 (tímabil1), 1993-2003 (tímabil 2) og 2004-2013 (tímabil 3), 0,74 

(0,73-0,75), 0,75 (0,74-0,76) og 0,80 (0,79-0,81).  Fimm ára HL NHL sjúklinga var á tímabili 1, 0,48 (0,47-

0,50), á tímabili 2, 0,54 (0,53-0,55) og á tímabili 3, 0,65 (0,64-0,66). Tíu ára HL var reiknuð út á tímabili 1 

og 2 en hún var 0,36 (0,34-0,37) á tímabili 1 og 0,43(0,41-0,45) á tímabili 2.(Tafla 5 og mynd 4) 

 Ekki var mikil breyting á eins árs HL hjá 18-49 ára milli tímabila. Fimm ára HL var á tímabili 1, 0,70 

(0,67-0,72) samanborið við á tímabili 3, 0,85 (0,83-0,87). Tíu ára HL var reiknuð á tímabili 1 og 2 en hún 

var 0,57 (0,55-0,60) á tímabili 1 og 0,71 (0,69-0,74) á tímabili 2. 

 Hjá aldurshópnum 50-59 var heldur ekki mikil breyting á eins árs HL milli tímabila, en þó marktæk 

milli tímabils 1, 0,85 (0,83-0,87), og tímabils 3, 0,91 (0,90-0,93). Fimm ára HL hjá þessum aldurshópi fór úr 

því að vera, á tímabili 1, 0,61 (0,58-0,64) og í, á tímabili 2 og 3, 0,72 (0,69-0,74) og 0,80 (0,78-0,83). Tíu 

ára HL á tímabili 1 var 0,45 (0,42-0,48) en á tímabili 2 var hún 0,61 (0,59-0,64).  

Tafla 5. Hlutfallsleg lifun NHL sjúklinga. 
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 Eins árs HL hjá aldursflokki 60-69 ára á tímabili 1 var 0,79 (0,77-0,80) en á tímabili 2 var hún orðin  

0,87 (0,86-0,89). Fimm ára HL var einnig með stöðugan vöxt milli tímabila. Á tímabili 1, 2 og 3 var hún 0,51 

(0,49-0,53), 0,60 (0,58-0,62) og 0,74 (0,72-0,76). Tíu ára hlutfallsleg lifun á tímabili 1 og 2 var 0,36 (0,34-

0,38) og 0,47 (0,44-0,49).  

 Aldursflokkurinn 70-79 ára fór úr því að vera með eins árs HL, á tímabili 1, 0,69 (0,67-0,71) og í 

0,78 (0,77-0,80) á tímabili 3. Munurinn á fimm ára HL milli tímabila var mestur milli tímabils 2 og 3 en á 

tímabili 2 var hún 0,48 (0,46-0,49) og á tímabili 3 var hún 0,60 (0,57-0,62). 

Ekki var marktæk breyting á eins ár HL hjá aldursflokki 80 ára og eldri á milli tímabila 1 og 2 en 

hins vegar var hún það milli tímabila 2 og 3. Á tímabili 2 var hún 0,55 (0,53-0,57) og á tímabili 3 var hún 

0,62 (0,60-0,64). Sömu sögu er að segja um fimm ára HL. Á milli tímabila 2 og 3 var martækur munur. Á 

tímabili 2 var HL 0,33(0,30-0,36) en á tímabili 3 var hún 0,43 (0,40-0,47).  

Ef HL er skoðuð eftir aldursflokkum þá fór hún minnkandi eftir því sem farið var ofar í aldursflokk. 

Ef skoðuð var fimm ára HL á árunum 1981-1992 þá var hún 0,70 (0,67-0,72) hjá 18-49 ára, 0,61 (0,58-

0,64) hjá 50-59 ára, 0,51 (0,49-0,53) hjá 60-69 ára, 0,41 (0,39-0,44) hjá 70-79 ára og 0,29 (0,25-0,33) hjá 

80 ára og eldri. Á árunum 2004-2013 var fimm ára HL hins vegar betri hjá öllum aldursflokkum en í sömu 

röð og áður taldir aldursflokkar var hún 0,85 (0,83-0,87), 0,80 (0,78-0,83), 0,74 (0,72-0,76), 0,60 (0,57-

0,62), 0,43 (0,40-0,47) (Mynd 5 og 6 og tafla 5). 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfallsleg lifun allra NHL sjúklinga. 



 
 

21 
 

Mynd 6. Hlutfallsleg lifun út frá aldri.  

4.3. Auka áhættuhlutfall sjúklinga með non-Hodgkin’s eitilfrumuæxli 
Auka áhættuhlutfall sjúklinga með NHL má sjá út frá töflu 7. Ef allir aldurshópar voru teknir saman og 

tímabilið 2004-2013 (tímabil 3) haft sem viðmiðunartímabil þá var auka áhættuhlutfall sjúklinga á árunum 

Mynd 5. Hlutfallsleg lifun út frá aldri. 
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1993-2003 (tímabili 2), 1,43 (1,37-1,49, p<0,001) og sjúklinga á árunum 1981-1992 (tímabili 1), 1,79 (1,71-

1,87, p<0,001). Með aldurshópinn 18-49 ára sem viðmið og öll tímabilin reiknuð saman saman mátti einnig 

sjá stigvaxandi aukna áhættu ef farið var upp aldursflokk. Hjá sjúklingum á aldrinum 50-59 ára var auka 

áhættuhlutfallið 1,35 (1,25-1,45, p<0,001), hjá 60-69 ára var það 1,91 (1,78-2,05, p<0,001) hjá 70-79 ára 

var það 2,80 (2,62-2,99, p<0,001) og hjá 80 ára og eldri var það 4,94(4,61-5,30, p<0,001).  

 Ef lagskipt var eftir aldursflokki og tímabil 3 var haft sem viðmið mátti sjá aukna áhættu á tímabili 1 

og 2. Hjá 18-49 ára sjúklingum á tímabili 1 var áhættan aukin um 2,28 (1,94-2,69, p<0,001) og á tímabili 2 

um 1,47 (1,24-1,74). Hjá 70-79 ára sjúklingum á tímabili 1 var áhættan aukin um 1,65 (1,53-1,79, p<0,001) 

og á tímabili 2 um 1,42 (1,31-1,53, p<0,001). Í aldursflokknum 80 ára og eldri á tímabili 1 var áhættan aukin 

um 1,36 (1,24-1,49, p<0,001) og á tímabili 2 um 1,29 (1,19-1,40, p<0,001).  

Ef horft var til allra tímabila, allra aldurshópa og með konur sem viðmið þá voru karlar með meiri 

auka áhættu eða 1,15 (1,11-1,19, p<0,001). Karlar voru í aukinni áhættu á dauða borið saman við konur ef 

skipt var upp eftir aldursflokkum og reiknað yfir öll tímabilin fyrir utan þá sem voru 80 ára og eldri. Þar var 

ekki munur milli kynja, 1,02 (0,95-1,09, p=0,66). Munurinn milli kynja var ekki ýkja mikill eins og sjá má út 

frá mynd 7 sem sýnir HL kynja á tímabilunum þremur. 

 

 

 

Mynd 7. Hlutfallsleg lifun eftir kyni. 
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4.4. Hlutfallsleg lifun sjúklinga með dreift stórfrumu B eitilæxli 
HL sjúklinga með DLBCL má sjá út frá töflu 6 og mynd 8. Ef allir aldurshópar voru teknir saman þá fór fimm 

ára HL úr því að vera, á árunum 1993-2003 (tímabil 2), 0,54 (0,52-0,56) og í, á árunum 2004-2013 (tímabil 

3), 0,62 (0,60-0,63). Eins árs HL var batnaði einnig lítilega milli tímabila.  

 Hjá sjúklingum 18-49 ára var smávæg breyting til hins betra í eins árs HL en öryggisbilin sköruðust 

þó. Fimm ára HL á árunum 1993-2003 var 0,75 (0,71-0,80) en á árunum 2004-2013 var hún 0,84 (0,81-

0,87). 

 Aldursflokkurinn 60-69 ára var með einna mestu bætinguna í fimm ára HL meðal DLBCL sjúklinga. 

Á tímabili 2 var hún 0,58 (0,55-0,62) en á tímabili 3 var hún 0,71 (0,68-0,73).  

 Sjúklingar á aldrinum 70-79 ára voru með fimm ára HL á tímabili 2, 0,49 (0,45-0,52). Á tímabili 3 

var HL orðin 0,57 (0,54-0,60).  

Tafla 6. Hlutfallsleg lifun DLBCL sjúklinga. 
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Eins árs HL hjá sjúklingum 80 ára og eldri var á tímabili 2 0,54 (0,50-0,58) en á tímabili 3 0,60 

(0,58-0,63). Á tímabili 2 var fimm ára HL þeirra 0,37 (0,32-0,43) en á tímabili 3 var hún 0,42 (0,38-0,47).  

 Bæði á tímabili 2 og tímabili 3 minnkaði HL eftir því sem farið var upp aldurflokk. Á tímabili 2 var 

fimm ára HL 0,75 (0,71-0,80) hjá 18-49 ára, 0,68 (0,64-0,73) hjá 50-59 ára, 0,58 (0,55-0,62) hjá 60-69 ára, 

0,49 (0,45-0,52) hjá 70-79 ára og 0,37 (0,32-0,43) hjá 80 ára og eldri. Oftast var minnkun í HL marktæk ef 

farið var upp aldursflokk en það átti ekki alltaf við. Þetta munstur sást einnig ef skoðuð var eins árs og tíu 

ára HL fyrir tímabil 2 og eins 5 ára lifun á tímabili 3.  

4.5 Auka áhættuhlutfall sjúklinga með dreift stórfrumu B eitilæxli 

Auka áhættuhlutfall sjúklinga með DLBCL má sjá út frá töflu 7. Ef allir aldurshópar voru teknir saman og 

tímabilið 2004-2013 (tímabil 3) haft sem viðmiðunartímabil þá var auka áhættuhlutfall sjúklinga á árunum 

1993-2003 (tímabili 2), 1,31 (1,22-1,40, p<0,001). Með aldurshópinn 18-49 ára sem viðmið og öll tímabilin 

reiknuð saman mátti einnig sjá stigvaxandi aukna áhættu ef farið var upp aldursflokk. Auka áhættuhlutfallið 

var 1,41 (1,18-1,67, p<0,001) hjá 50-59, 1,92 (1,65-2,23, p<0,001) hjá 60-69, 2,99 (2,58-3,47, p<0,001) hjá 

70-79 og 5,34 (4,60-6,20, p<0,001) hjá 80 ára og eldri. 

 Ef lagskipt var eftir aldursflokkum mátti sjá aukna áhættu á að deyja tímabili  2 í öllum aldurshópum 

miðað við tímabil 3. Hjá 18-49 ára sjúklingum var aukin áhætta um 1,45(1,10-1,90, p=0,01) á tímabili 2 

miðað við tímabil 3. Áhættan var aukin um 1,48 (1,20-1,83, p<0,001) hjá 50-59 ára, 1,46 (1,26-1,69,  

p<0,001) hjá 60-69 ára, 1,24 (1,10-1,39, p<0,001) hjá 70-79 ára og 1,22 (1,07-1,38, <0,001) hjá 80 ára og 

eldri. 

Ef horft var til allra tímabila og allra aldurshópa og með konur sem viðmið þá var ekki munur milli 

kynja, 1,06 (0,99-1,13, p=0,11). Karlar voru í meiri áhættu á að deyja í aldursflokkunum 18-49 ára og 50-

59 ára, 1,36(1,02-1,81, p=0,04) og 1,65 (1,31-2,08, p<0,001). 

 

4.6. Hlutfallsleg lifun sjúklinga með hnúttótt eitilfrumuæxli 

HL sjúklinga með FL má sjá út frá töflu 8 og mynd 8. Ef allir aldurshópar voru teknir saman þá var eins 

árs HL á árunum 1993-2003 (tímabil 2) 0,91 (0,89-0,92) en var á árunum 2004-2013 (tímabil 3) 0,95 (0,94-

0,96). Fimm ára HL fór úr því að vera 0,71 (0,69-0,73) á tímabili 2 og í 0,85 (0,82-0,87) á tímabili 3. 

 Hjá sjúklingum 18-49 var eins árs HL með því sem best verður á kosið. Fimm ára HL var á tímabili 

2 0,87 (0,84-0,91) og á tímabili 3 0,94 (0,91-0,97). 

 Sjúklingar á aldrinum 70-79 ára voru með fimm ára HL á tímabili 2, 0,63 (0,59-0,68). Á tímabili 3 

var HL orðin 0,77 (0,72-0,83). Eins árs HL var á tímabili 2 og 3, 0,90 (0,88-0,93) og 0,94 (0,91-0,96). 

 Eins árs HL, á tímabili 2, hjá sjúklingum 80 ára og eldri var 0,74 (0,68-0,79). Á tímabili 3 var hún 

0,85 (0,80-0,89). Fimm ára HL, á tímabili 2, var 0,41 (0,33-0,51) en á tímabili 3 var hún orðin 0,70 (0,59-

0,81).  
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 Bæði á tímabili 2 og tímabili 3 minnkaði HL eftir því sem farið var upp aldurflokk. Á tímabili 2 var 

fimm ára HL 0,87 (0,84-0,91) hjá 18-49 ára, 0,85 (0,81-0,88) hjá 50-59 ára, 0,75 (0,72-0,79) hjá 60-69 ára, 

0,63 (0,59-0,68) hjá 70-79 ára og 0,41 (0,33-0,51) hjá 80 ára og eldri. Þetta munstur sást einnig ef skoðuð 

var eins árs og tíu ára lifun fyrir tímabil 2 og fimm ára HL á tímabili 3.  

4.7. Auka áhættuhlutfall sjúklinga með hnútótt eitilfrumuæxli 
Auka áhættuhlutfall sjúklinga með FL má sjá út frá töflu 9. Ef allir aldurshópar voru teknir saman og árin 

2004-2013 (tímabil 3) höfð sem viðmiðunartímabil þá var auka áhættuhlutfall sjúklinga á  árunum 1993-

2003 (tímabili 2), 2,14 (1,84-2,49, p<0,001). Með aldurshópinn 18-49 ára sem viðmið og öll tímabilin reiknuð 

saman saman mátti einnig sjá stigvaxandi aukna áhættu ef farið var upp aldursflokk. Aukna áhættan á að 

deyja var 1,43 (1,10-1,86, p<0,001) hjá 50-59, 2,01 (1,57-2,58, p<0,001) hjá 60-69, 3,34 (2,62-4,26, 

p<0,001) hjá 70-79 og 6,78 (5,19-8,85, p<0,001) hjá 80 ára og eldri. 

Tafla 8. Hlutfallsleg lifun FL sjúklinga. 
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 Ef lagskipt var eftir aldursflokkum mátti sjá aukna áhættu á að deyja tímabili  2 í öllum aldurshópum 

miðað við tímabil 3. Hjá 18-49 ára sjúklingum á tímabili 2 var auka áhættuhlutfallið 2,05 (1,21-3,49, p=0,01) 

miðað við tímabil 3. Auka áhættuhlutfallið var 1,87 (1,29-2,72, p<0,001) hjá 50-59 ára, 2,77 (2,02-3,91, 

p<0,001) hjá 60-69 ára, 1,84 (1,42-2,40, p<0,001) hjá 70-79 ára og 2,14 (1,55-2,95, p<0,001) hjá 80 ára 

og eldri. 

Ef horft var til allra tímabila og allra aldurshópa þá var ekki munur í áhættu milli kynja, 1,08 (0,95-

1,22, p=0,26). Karlar vour einungis í meiri áhættu á að deyja í aldurflokki 60-69 ára þar sem auka 

áhættuhlutfallið var 1,37 (1,06-1,78, p=0,01). Í öðrum aldurshópum var ekki munur á áhættu milli kynja.  

 

4.8. Hlutfallsleg lifun sjúklinga með T-frumu eitilæxli 
HL sjúklinga með T-frumu eitilæxli má sjá út frá töflu 10 og mynd 8. Ef allir aldurshópar voru skoðaðir saman 

var bæting HL milli tímabila lítil ef eins árs lifun var skoðuð en aðeins meiri ef fimm ára lifun var skoðuð. 

Eins árs HL á árunum 1993-2003 (tímabil 2) var 0,70 (0,69-0,72) og á árunum 2003-2013 (tímabili 3) var 

hún 0,74 (0,72-0,76) þar sem öryggisbilin sköruðust ekki. Fimm ára HL á tímabili 2 var 0,49 (0,47-0,51) en 

á tímabili 3 var hún 0,57 (0,54-0,60). Á tímabili 2 var tíu ára HL 0,38 (0,36-0,41). 

 Eins árs HL hjá aldurshópnum 18-49 ára á tímabili 2 var 0,84 (0,81-0,88) en á tímabili 3 var hún 

0,90 (0,86-0,93). Á sömu tímabilum í sömu röð var fimm ára HL 0,72 (0,68-0,76) og 0,79 (0,75-0,85). Í 

báðum tilfellum sköruðust öryggisbilin. 

 Lítil breyting var einnig á HL hjá 50-59 ára milli tímabila. Eins árs HL á tímabili 2 var 0,83 (0,80-

0,86) en á tímabili 3 var hún 0,82 (0,77-0,86). 

 Eins árs HL hjá 60-69 ára sjúklingum var sú sama, 0,77, á tímabili 1 og 2 með svipuðum 

öryggisbilum. Einnig var fimm ára HL lík milli tímabila en á tímabili 2 var hún 0,56 (0,52-0,56) og á tímabili 

3 var hún 0,58(0,53-0,58).  

 Á tímabili 2 var eins árs HL hjá sjúklingum í aldurshópnum 70-79 ára 0,68 (0,65-0,71) en á tímabili 

3 var hún 0,72 (0,69-0,76). Fimm ára HL var á tímabili 2 og 3 0,44 (0,41-0,48) og 0,50 (0,44-0,56). 

 Marktækur munur var á fimm ára HL hjá 80 ára og eldri. Á tímabili 2 var hún 0,28 (0,24-0,33) en á 

tímabili 3 var hún 0,43 (0,34-0,53). Eins árs HL var 0,53 (0,50-0,57) á tímabili 2 en 0,57 (0,52-0,63) á tímabili 

3.  

 Bæði á tímabili 2 og tímabili 3 minnkaði HL eftir því sem farið var upp aldurflokk. Á tímabili 2 var 

fimm ára HL 0,72 (0,68-0,76) hjá 18-49 ára, 0,65 (0,61-0,69) hjá 50-59 ára, 0,56 (0,52-0,59) hjá 60-69 ára, 

0,44 (0,41-0,48) hjá 70-79 ára og 0,28 (0,24-0,33) hjá 80 ára og eldri. Þetta munstur sást einnig ef skoðuð 

var eins árs og tíu ára HL fyrir tímabil 2 og fimm ára HL á tímabili 3. 

 HL DLBCL, FL og T-frumu eitilæxlis, til tíu ára, á tímabili 2 og 3 má sjá á mynd 8. 
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4.9. Auka áhættuhlutfall sjúklinga með T-frumu eitilæxli  
Auka áhættuhlutfall sjúklinga með T-frumu eitilæxli má sjá út frá töflu 9. Ef allir aldurshópar voru teknir 

saman og  árin 2004-2013 (tímabil 3) höfð sem viðmiðunartímabil þá var auka áhættuhlutfall sjúklinga á 

árunum 1993-2003 (tímabili 2), 1,17 (1,07-1,27, p<0,001). Með aldurshópinn 18-49 ára sem viðmið og öll 

tímabilin reiknuð saman saman mátti einnig sjá stigvaxandi aukna áhættu á að deyja ef farið var upp 

aldursflokk. Auka áhættan var 1,44 (1,21-1,71, p<0,001) hjá 50-59, 2,14 (1,83-2,50, p<0,001) hjá 60-69, 

2,87 (2,47-3,33, p<0,001) hjá 70-79 og 4,63 (3,97-5,41, p<0,001) hjá 80 ára og eldri.  

 Ef lagskipt var eftir aldursflokkum mátti sjá aukna áhættu á að deyja tímabili  2 miðað við tímabil 3 

einungis hjá aldursflokknum 70-79 ára þar sem auka áhættan á tímabili 2 var 1,19 (1,02-1,38, p=0,03). Í 

öðrum aldursflokkum var ekki marktækur munur á áhættu á að deyja milli tímabila. 

Tafla 10. Hlutfallsleg lifun T-frumu eitilæxlis 
sjúklinga. 
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Ef horft var til allra tímabila og allra aldurshópa og með konur sem viðmið þá var auka áhættuhlufall 

karla 1,14 (1,06-1,23, p<0,001) .Karlar voru í meiri áhættu á að deyja í aldurshópum 18-49 ára og 50-59 

ára þar sem auka áhættu hlutfallið var 1,43 (1,08-1,91, p=0,01) og 1,31 (1,05-1,65, p=0,02) í áður nefndri 

aldurshóparöð. Ekki var marktækur munur á auka áhættu milli kynja í öðrum aldursflokkum. 

 

 

 

Mynd 8. Hlutfallsleg lifun undirtegunda NHL. 
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5. Umræða 
Þessi lýðgrundaða rannsókn sem náði til 37.811 NHL sjúklinga á árunum 1981-2013 er eftir okkar bestu 

vitneskju, stærsta rannsókn sem gerð hefur verið til að meta lifun sjúklinga með NHL. Hún veitti okkur 

mikilvægar upplýsingar um HL og aukin áhættuhlutföll NHL sjúklinga í heild ásamt þrem undirflokkum þess.  

Þegar NHL sjúklingar voru skoðaðir í heildina varð HL betri á árunum 1993-2003 heldur en 1981-

1992. Hún varð einnig betri á árunum 2004-2013 heldur en 1993-2003. HL varð verri eftir því sem farið var 

upp aldursflokk en einnig mátti sjá það út frá auka áhættuhlutföllunum. Sjá mátti að karlar voru í meiri 

áhættu á að deyja en konur út frá auka áhættuhluföllunum. 

Þegar allir aldurshópar DLBCL sjúklinga voru teknir saman sást bætt HL milli tímabilanna 1993-

2003 og 2004-2013. Auka áhættuhlutföllin ásamt HL töflu sýndu að HL versnar eftir því sem farið er upp 

aldurflokk. Meðal aldursmestu aldurshópanna var ekki marktækur munur í áhættu á að deyja milli kynja. 

Sjúklingar með FL voru með mikið betri HL á árunum 2004-2013 heldur en á árunum 1993-2003. 

Bæting í fimm ára HL var hve mest hjá þrem aldursmestu hópunum. Auka áhættuhlutföllin ásamt HL töflu 

sýndu okkur einnig að HL lifun versnar eftir því sem farið er upp aldurflokk. Í heildina á litið voru karlar ekki 

í meiri áhættu á að deyja en konur. FL sjúklingar voru með bestu HL af þeim þrem undirtegundum sem 

skoðaðar voru í þessari rannsókn. 

 Bæting í HL milli tímabilanna 1993-2003 og 2004-2013 hjá sjúklingum með T-frumu eitilæxli var 

ekki jafn afgerandi og hjá hinum undirhópum NHL en var þó til staðar ef allir aldurshópar voru teknir saman. 

Einstakra aldurshópar voru ekki með marktækan mun í áhættu á að deyja milli tímabila. Meðal aldursmestu 

aldurshópanna voru karlar ekki í meiri áhættu á að deyja miðað við konur. 

 SEER undirdeild National Cancer Institute gerði HL greiningu á NHL og undirtegundum þess á 

árunum 1988-2001. Þessi gögn koma því frá Bandaríkjunum en í heildina voru þeir með 61.214 tilfelli án 

eyðni. Eins-, fimm- og tíu ára HL allra NHL tilfellanna þeirra á þessu tímabili var 0,775, 0,600 og 0,508 (64). 

Í þessari rannsókn á tímabilinu 1993-2003 var HL, í áðurnefndri röð, 0,75 (0,74-0,76), 0,54 (0,53-0,55) og 

0,43 (0,41-0,45). Í gögnum SEER var eins-, fimm- og tíu ára ára HL sama tímabils, á 22.390 sjúklingum 

með DLBCL, 0,670, 0,504 og 0,459. Þessi rannsókn sýndi 0,75 (0,73-0,76), 0,54 (0,52-0,56) og 0,43 (0,39-

0,47) á árunum 1993-2003. Eins-, fimm- og tíu ára HL 11.784 FL sjúklinga hjá SEER var 0,936, 0,758 og 

0,616. Þessi rannsókn sýndi 0,91 (0,89-0,92), 0,71 (0,69-0,73) og 0,57 (0,54-0,61) á árunum 1993-2003. 

Að sama skapi var algengasta T-frumu eitilæxli þeirra, PTCL NOS (n=725), með HL í áðurnefndri röð 0,619, 

0,381 og 0,325 en T-frumu eitilæxli í heild í þessari rannsókn á árunum 1993-2003 var 0,70 (0,69-0,72), 

0,49 (0,47-0,51) og 0,38 (0,36-0,41). Tímabilin sem borin eru saman milli rannsókna er afar svipað og að 

sama skapi er HL það einnig. Í gögnum SEER var HL FL sjúklinga einnig best af 3 undirtegundum NHL 

sem skoðað var í þessari rannsókn. Það átti líka við hjá okkur. 

 Rannsókn sem Swenson og fél. gerðu á tók m.a. til HL og auka áhættuhlutfalla hjá 14.564 

sjúklingum með FL á árunum 1978-1999 í Bandaríkjunum (65). Þar var minnkuð áhætta á að deyja á 

tímabilinu 1990-1999, ef tímabilið 1983-1989 var haft sem viðmið, um 12,2%, p<0,001. Ekki er hægt að 
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yfirfæra þessa niðurstöðu á þessa tilraun því flokkun á FL hófst í Svíþjóð 1993. Okkar niðurstöður sýndu 

214% meiri áhættu á að deyja á árunum 1993-2003 miðað við 2004-2013, p<0,001. Það er samt sem áður 

mikilvægt að vita að það sé til rannsókn sem sýnir að áhættan á að deyja með FL hafi verið byrjuð að 

minnka áður en okkar rannsóknartímabil hófst. HL var einnig lauslega skoðað og á árunum 1990-1999 var 

fimm ára HL 0,741 og 10 ára HL var 0,608. Í þessari rannsókn á árunum 1993-2003 var fimm og tíu ára HL 

0,71 (0,69-0,73) og 0,57 (0,54-0,61). Þetta eru svipaðir tímarammar og svipuð HL.  

 Issa og fél. (66) gerðu HL greiningu á sjúklingum 15 ára og eldri með DLBCL á árunum 1989-2010. 

Gögn voru fengin frá hollensku krabbameinsskránni og fjöldi sjúklinga á tímabilinu var 23.527. Fimm ára 

HL sjúklinga á aldrinum 15-65 ára á tímabilinu 2005-2010 var 0,75 (0,73-0,77) en hjá okkur var fimm ára 

HL fyrir DLBCL sjúklinga á tímabilinu 2004-2013 0,62 (0,60-0,63). Munurinn skýrist af því að við reiknuðum 

HL fyrir alla eldri en 17 ára en stoppuðum ekki í 65 ára. HL fellur svo skarpt þegar skoðað eru sjúklingar 

eldri en 65 ára. Þeir gerðu hins vegar líka greiningu á HL sjúklinga 75 ára og eldri en fimm ára HL á árunum 

2005-2010 var 0,41 (0,38-0,44) en hjá okkur á sambærilegu tímabili hjá sjúklingum 80 ára og eldri var hún 

0,42 (0,38-0,47). Þetta gefur vísbendingu um að HL sjúklinga með DLBCL í Svíþjóð og Hollandi sé sú 

sama, að minnsta kosti hjá eldri sjúklingum. 

 Rannsókn var gerð á HL í Bretlandi á árunum 2004-2014 á 4.961 NHL sjúklingum á öllum aldri 

(67). 5 ára HL hjá 308 sjúklingum með T-frumu eitilæxli var 0,454 (0,388-0,518). Sambærilegar tölur hjá 

okkur voru 0,57 (0,54-0,60) sem er aðeins hærra. HL hjá körlum annars vegar og konum hins vegar hjá 

DLBCL sjúklingum í þeirra rannsókn var 0,555 (0,520-0,588) og 0,542(0,507-0,575). HL var ekki reiknuð 

fyrir kynin hjá okkur en auka áhættuhlutfall hjá DLBCL benti engu síður á það sama að karlar væru ekki í 

aukinni áhættu á að deyja miðað við konur. 

Einn af styrkleikum rannsóknarinnar var hversu stór gagnagrunnurinn er sem við unnum með. Hann 

nær yfir breitt tímabil og er með skráðar upplýsingar um alla þá sem greinst hafa með NHL í Svíþjóð. Þessi 

rannsókn hefur því mikið tölfræðilegt afl. Gagnagrunnurinn er unnin úr sænsku Krabbameinsskráinni. Hún 

er af miklum gæðum en rannsókn var gerð á nákvæmni sjúkdómsgreiningar. Tekin voru um 1000 tilfelli af  

eitilfrumufjölgandi sjúkdómum greind á árunum 1964-2003 úr Krabbameinsskránni og skoðuð í samanburði 

við krufningarskýrslur. Þarf af voru 189 NHL tilfelli og 166 tilvikum voru tilfellin rétt greind með NHL eða í 

88.7% tilvika (59). HL, aðferðin sem m.a. var notast við í þessari rannsókn, hefur þann kost að öll dauðsföll 

eru tekin inn í myndina. Beint, óbeint eða ekki tengt NHL þá er allt skráð niður. Það sem er ekki tengt NHL 

leiðréttist svo. Því við ættum að fá sambærileg dauðsföll í samanburðarþýðinu. Restin veldur lækkun í HL 

sem segir okkur margt varðandi sjúkdóminn. Heimfæra mætti niðurstöðurnar yfir á íslenskt þýði þar sem 

þessar þjóðir eru líkar með tilliti til samfélags, heibrigðiskerfis og annara þátta sem snúa að daglegu lífi. 

Einn af veikleikum rannsóknarinnar var að ekki var byrjað að flokka NHL í algengustu undirtegundir 

fyrr en árið 1993. Það gaf okkur frekar stuttan tímaramma til að skoða HL undirtegunda. Samt sem áður 

öðluðumst við mikilvægar og gagnlegar upplýsingar um hvert hlutfallslega lifunin er að þróast í þessum 

undirtegundum. Í gagnagrunninum sem við notuðumst við voru ekki upplýsingar um meðferð sjúklinga. Sú 

vitneskja hefði vafalaust gefið kost á því að fara í nánari lifunargreiningar varðandi það hvaða meðferð 
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gagnast sjúklingum með tiltekinn sjúkdóm best. Einnig er stigun ekki skráð í gagnagrunninn en það myndi 

jafnframt gagnast. Með aukinni erfðagreiningartækni og tilheyrandi vali á meðferð í framhaldi þyrfti svo að 

fara að skrá niður genagerð æxlisins. Það myndi gefa kost á nákvæmari lifunargreiningum. 

6. Ályktanir 
HL NHL sjúklinga hefur batnað með árunum. Þá sérstaklega milli tímabilanna 1993-2003 og 2004-2013 og 

sérstaklega hjá eldri sjúklingum. Batinn var meiri hjá sjúklingum með aðrar undirtegundir heldur en T-frumu 

eitilæxli. Þetta gæti skýrst af því að innleiðing rituximab, einstofna mótefnis fyrir B-frumu eitilæxli, var hafin 

í Svíþjóð árið 2003. Lyfið hefur valdið mikilli bætingu í horfum sjúklina með B-frumu eitilæxli í klínískum 

prófunum í öllum aldurshópum. Við getum því ályktað sem svo að ágóðinn af þessu lyfi sé ekki eingöngu 

bundin við klínískar prófanir, þar sem mögulegur valbjagi er til staðar, heldur líka hjá lýðgrunduðu þýði. Við 

sáum líka bætingu á HL NHL sjúklinga milli 1981-1992 og 1993-2003 ásamt því að T-frumu lymphoma 

sjúklinga voru með smávægilega bætta lifun. Líklegt þykir því að aðrir þætti spili inn í bættar horfur NHL 

sjúklinga í heild. Eins og til dæmis bættar gjörgæslulækningar og sýklalyfjameðferðir. Til þess að fá svipaða 

bætingu í HL T-frumu lymphoma sjúklinga er samt sem áður þörf á að innleiða nýtt fyrstu meðferðar lyf með 

sérhæfðu skotmarki T-frumna. 

7. Þakkarorð 
Þakkir fær leiðbeinandinn minn Sigurður Yngvi Kristinsson ásamt meðleiðbeinundum, Ingigerði Sólveigu 

Sverrisdóttur og Sigrúnu Helgu Lund. Einnig vil ég þakka Jónasi Bjarti Kjartanssyni og Önnu Maríu 

Birgisdóttir bekkjarfélögum mínum. Þau voru með sömu leiðbeinundur og hjálpuðumst við stundum að á 

rannsóknartímabilinu.



 
 

34 
 

8. Heimildaskrá 

1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al. WHO 
Calssification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues2008. 439 
p. 
2. A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group 
classification of non-Hodgkin's lymphoma. The Non-Hodgkin's Lymphoma 
Classification Project. Blood. 1997;89(11):3909-18. 
3. Shankland KR, Armitage JO, Hancock BW. Non-Hodgkin lymphoma. The 
Lancet.380(9844):848-57. 
4. Morton LM, Wang SS, Cozen W, Linet MS, Chatterjee N, Davis S, et al. 
Etiologic heterogeneity among non-Hodgkin lymphoma subtypes. Blood. 
2008;112(13):5150-60. 
5. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Garshell J MD, Altekruse SF, Kosary 
CL, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2012, National Cancer Institute. 
2015. Available from: http://seer.cancer.gov/csr/1975_2012/ based on 
November 2014 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 
2015. 
6. Hicks EB, Rappaport H, Winter WJ. Follicular lymphoma; a re-evaluation 
of its position in the scheme of malignant lymphoma, based on a survey of 253 
cases. Cancer. 1956;9(4):792-821. 
7. Lukes RJ, Collins RD. Immunologic characterization of human malignant 
lymphomas. Cancer. 1974;34(4 Suppl):suppl:1488-503. 
8. Lennert K, Stein H, Kaiserling E. Cytological and functional criteria for 
the classification of malignant lymphomata. The British journal of cancer 
Supplement. 1975;2:29-43. 
9. National Cancer Institute sponsored study of classifications of non-
Hodgkin's lymphomas: summary and description of a working formulation for 
clinical usage. The Non-Hodgkin's Lymphoma Pathologic Classification 
Project. Cancer. 1982;49(10):2112-35. 
10. Harris NL, Jaffe ES, Stein H, Banks PM, Chan JK, Cleary ML, et al. A 
revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal 
from the International Lymphoma Study Group. Blood. 1994;84(5):1361-92. 
11. Rosenwald A, Wright G, Chan WC, Connors JM, Campo E, Fisher RI, et al. 
The use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for 
diffuse large-B-cell lymphoma. The New England journal of medicine. 
2002;346(25):1937-47. 
12. Monti S, Savage KJ, Kutok JL, Feuerhake F, Kurtin P, Mihm M, et al. 
Molecular profiling of diffuse large B-cell lymphoma identifies robust 

http://seer.cancer.gov/csr/1975_2012/


 
 

35 
 

subtypes including one characterized by host inflammatory response. Blood. 
2005;105(5):1851-61. 
13. Dave SS, Wright G, Tan B, Rosenwald A, Gascoyne RD, Chan WC, et al. 
Prediction of survival in follicular lymphoma based on molecular features of 
tumor-infiltrating immune cells. The New England journal of medicine. 
2004;351(21):2159-69. 
14. ICD-10 Version:2016: WHO; 2016. Available from: 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en. 
15. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JWW, 
Comber H, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates 
for 40 countries in 2012. European Journal of Cancer. 2013;49(6):1374-403. 
16. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the 
Nordic Countries, Version 7.2 (16.12.2015) [Internet]. Association of the 
Nordic Cancer Registries.  [cited 10/5/2016]. Available from: 
http://www.ancr.nu. 
17. Goldin LR, Bjorkholm M, Kristinsson SY, Turesson I, Landgren O. Highly 
increased familial risks for specific lymphoma subtypes. British journal of 
haematology. 2009;146(1):91-4. 
18. Andreone P, Gramenzi A, Lorenzini S, Biselli M, Cursaro C, Pileri S, et al. 
Posttransplantation lymphoproliferative disorders. Archives of internal 
medicine. 2003;163(17):1997-2004. 
19. de-The G, Geser A, Day NE, Tukei PM, Williams EH, Beri DP, et al. 
Epidemiological evidence for causal relationship between Epstein-Barr virus 
and Burkitt's lymphoma from Ugandan prospective study. Nature. 
1978;274(5673):756-61. 
20. Suarez F, Lortholary O, Hermine O, Lecuit M. Infection-associated 
lymphomas derived from marginal zone B cells: a model of antigen-driven 
lymphoproliferation. Blood. 2006;107(8):3034-44. 
21. Engels EA, Pfeiffer RM, Goedert JJ, Virgo P, McNeel TS, Scoppa SM, et al. 
Trends in cancer risk among people with AIDS in the United States 1980-
2002. AIDS (London, England). 2006;20(12):1645-54. 
22. Lenz G, Staudt LM. Aggressive lymphomas. The New England journal of 
medicine. 2010;362(15):1417-29. 
23. Kleinfield R, Hardy RR, Tarlinton D, Dangl J, Herzenberg LA, Weigert M. 
Recombination between an expressed immunoglobulin heavy-chain gene and 
a germline variable gene segment in a Ly 1+ B-cell lymphoma. Nature. 
1986;322(6082):843-6. 
24. MacLennan IC. Germinal centers. Annual review of immunology. 
1994;12:117-39. 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en
http://www.ancr.nu/


 
 

36 
 

25. Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE, Ma C, Lossos IS, Rosenwald A, et al. 
Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression 
profiling. Nature. 2000;403(6769):503-11. 
26. Shaffer AL, Rosenwald A, Hurt EM, Giltnane JM, Lam LT, Pickeral OK, et 
al. Signatures of the immune response. Immunity. 2001;15(3):375-85. 
27. Klein U, Tu Y, Stolovitzky GA, Keller JL, Haddad J, Jr., Miljkovic V, et al. 
Transcriptional analysis of the B cell germinal center reaction. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America. 
2003;100(5):2639-44. 
28. Kaushansky K, Lichtman M, Prchal J, Levi M, Press O, Burns L, et al., 
editors. Williams Hematology. 9th ed: McGraw-Hill Education; 2015. 
29. Chiu BC, Weisenburger DD. An update of the epidemiology of non-
Hodgkin's lymphoma. Clinical lymphoma. 2003;4(3):161-8. 
30. Groves FD, Linet MS, Travis LB, Devesa SS. Cancer surveillance series: 
non-Hodgkin's lymphoma incidence by histologic subtype in the United States 
from 1978 through 1995. Journal of the National Cancer Institute. 
2000;92(15):1240-51. 
31. Carbone PP, Kaplan HS, Musshoff K, Smithers DW, Tubiana M. Report of 
the Committee on Hodgkin's Disease Staging Classification. Cancer research. 
1971;31(11):1860-1. 
32. Perry MC. Perry's The Chemotherapy Source Book2012. 
33. A predictive model for aggressive non-Hodgkin's lymphoma. The 
International Non-Hodgkin's Lymphoma Prognostic Factors Project. The New 
England journal of medicine. 1993;329(14):987-94. 
34. Coiffier B, Lepage E, Briere J, Herbrecht R, Tilly H, Bouabdallah R, et al. 
CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly 
patients with diffuse large-B-cell lymphoma. The New England journal of 
medicine. 2002;346(4):235-42. 
35. Sehn LH, Berry B, Chhanabhai M, Fitzgerald C, Gill K, Hoskins P, et al. 
The revised International Prognostic Index (R-IPI) is a better predictor of 
outcome than the standard IPI for patients with diffuse large B-cell lymphoma 
treated with R-CHOP. Blood. 2007;109(5):1857-61. 
36. Tchetina EV, Pivanova AN, Markova GA, Lukina GV, Aleksandrova EN, 
Aleksankin AP, et al. Rituximab Downregulates Gene Expression Associated 
with Cell Proliferation, Survival, and Proteolysis in the Peripheral Blood from 
Rheumatoid Arthritis Patients: A Link between High Baseline Autophagy-
Related ULK1 Expression and Improved Pain Control. Arthritis. 
2016;2016:4963950. 



 
 

37 
 

37. Federico M, Bellei M, Marcheselli L, Luminari S, Lopez-Guillermo A, 
Vitolo U, et al. Follicular lymphoma international prognostic index 2: a new 
prognostic index for follicular lymphoma developed by the international 
follicular lymphoma prognostic factor project. Journal of clinical oncology : 
official journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2009;27(27):4555-62. 
38. Hoster E, Dreyling M, Klapper W, Gisselbrecht C, van Hoof A, Kluin-
Nelemans HC, et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-
stage mantle cell lymphoma. Blood. 2008;111(2):558-65. 
39. Gallamini A, Stelitano C, Calvi R, Bellei M, Mattei D, Vitolo U, et al. 
Peripheral T-cell lymphoma unspecified (PTCL-U): a new prognostic model 
from a retrospective multicentric clinical study. Blood. 2004;103(7):2474-9. 
40. Tondini C, Zanini M, Lombardi F, Bengala C, Rocca A, Giardini R, et al. 
Combined modality treatment with primary CHOP chemotherapy followed by 
locoregional irradiation in stage I or II histologically aggressive non-Hodgkin's 
lymphomas. Journal of clinical oncology : official journal of the American 
Society of Clinical Oncology. 1993;11(4):720-5. 
41. Reyes F, Lepage E, Ganem G, Molina TJ, Brice P, Coiffier B, et al. ACVBP 
versus CHOP plus radiotherapy for localized aggressive lymphoma. The New 
England journal of medicine. 2005;352(12):1197-205. 
42. Junlen HR, Peterson S, Kimby E, Lockmer S, Linden O, Nilsson-Ehle H, et 
al. Follicular lymphoma in Sweden: nationwide improved survival in the 
rituximab era, particularly in elderly women: a Swedish Lymphoma Registry 
study. Leukemia. 2015;29(3):668-76. 
43. Persky DO, Unger JM, Spier CM, Stea B, LeBlanc M, McCarty MJ, et al. 
Phase II study of rituximab plus three cycles of CHOP and involved-field 
radiotherapy for patients with limited-stage aggressive B-cell lymphoma: 
Southwest Oncology Group study 0014. Journal of clinical oncology : official 
journal of the American Society of Clinical Oncology. 2008;26(14):2258-63. 
44. Pfreundschuh M, Trumper L, Osterborg A, Pettengell R, Trneny M, Imrie 
K, et al. CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like 
chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large-B-
cell lymphoma: a randomised controlled trial by the MabThera International 
Trial (MInT) Group. The Lancet Oncology. 2006;7(5):379-91. 
45. Cunningham D, Hawkes EA, Jack A, Qian W, Smith P, Mouncey P, et al. 
Rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone 
in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell non-Hodgkin lymphoma: 
a phase 3 comparison of dose intensification with 14-day versus 21-day 
cycles. Lancet (London, England). 2013;381(9880):1817-26. 



 
 

38 
 

46. Friedberg JW, Byrtek M, Link BK, Flowers C, Taylor M, Hainsworth J, et 
al. Effectiveness of first-line management strategies for stage I follicular 
lymphoma: analysis of the National LymphoCare Study. Journal of clinical 
oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2012;30(27):3368-75. 
47. Marcus R, Imrie K, Belch A, Cunningham D, Flores E, Catalano J, et al. 
CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment 
for advanced follicular lymphoma. Blood. 2005;105(4):1417-23. 
48. Herold M, Haas A, Srock S, Neser S, Al-Ali KH, Neubauer A, et al. 
Rituximab added to first-line mitoxantrone, chlorambucil, and prednisolone 
chemotherapy followed by interferon maintenance prolongs survival in 
patients with advanced follicular lymphoma: an East German Study Group 
Hematology and Oncology Study. Journal of clinical oncology : official journal 
of the American Society of Clinical Oncology. 2007;25(15):1986-92. 
49. Bachy E, Houot R, Morschhauser F, Sonet A, Brice P, Belhadj K, et al. 
Long-term follow up of the FL2000 study comparing CHVP-interferon to 
CHVP-interferon plus rituximab in follicular lymphoma. Haematologica. 
2013;98(7):1107-14. 
50. Hochster H, Weller E, Gascoyne RD, Habermann TM, Gordon LI, Ryan T, 
et al. Maintenance rituximab after cyclophosphamide, vincristine, and 
prednisone prolongs progression-free survival in advanced indolent 
lymphoma: results of the randomized phase III ECOG1496 Study. Journal of 
clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2009;27(10):1607-14. 
51. Hiddemann W, Kneba M, Dreyling M, Schmitz N, Lengfelder E, Schmits R, 
et al. Frontline therapy with rituximab added to the combination of 
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) 
significantly improves the outcome for patients with advanced-stage follicular 
lymphoma compared with therapy with CHOP alone: results of a prospective 
randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood. 
2005;106(12):3725-32. 
52. Ellin F, Landstrom J, Jerkeman M, Relander T. Real-world data on 
prognostic factors and treatment in peripheral T-cell lymphomas: a study 
from the Swedish Lymphoma Registry. Blood. 2014;124(10):1570-7. 
53. Foss FM, Sjak-Shie N, Goy A, Jacobsen E, Advani R, Smith MR, et al. A 
multicenter phase II trial to determine the safety and efficacy of combination 
therapy with denileukin diftitox and cyclophosphamide, doxorubicin, 
vincristine and prednisone in untreated peripheral T-cell lymphoma: the 
CONCEPT study. Leukemia & lymphoma. 2013;54(7):1373-9. 



 
 

39 
 

54. Kluin-Nelemans HC, van Marwijk Kooy M, Lugtenburg PJ, van Putten 
WL, Luten M, Oudejans J, et al. Intensified alemtuzumab-CHOP therapy for 
peripheral T-cell lymphoma. Annals of oncology : official journal of the 
European Society for Medical Oncology / ESMO. 2011;22(7):1595-600. 
55. Schmitz N, Trumper L, Ziepert M, Nickelsen M, Ho AD, Metzner B, et al. 
Treatment and prognosis of mature T-cell and NK-cell lymphoma: an analysis 
of patients with T-cell lymphoma treated in studies of the German High-Grade 
Non-Hodgkin Lymphoma Study Group. Blood. 2010;116(18):3418-25. 
56. Pro B, Advani R, Brice P, Bartlett NL, Rosenblatt JD, Illidge T, et al. 
Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapsed or refractory 
systemic anaplastic large-cell lymphoma: results of a phase II study. Journal of 
clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2012;30(18):2190-6. 
57. Farina F, Stasia A, Ceccon M, Mologni L, Messa C, Guerra L, et al. High 
Response Rates To Crizotinib In Advanced, Chemoresistant ALK+ Lymphoma 
Patients. Blood. 2013;122(21):368-. 
58. Mattsson B, Wallgren A. Completeness of the Swedish Cancer Register. 
Non-notified cancer cases recorded on death certificates in 1978. Acta 
radiologica Oncology. 1984;23(5):305-13. 
59. Turesson I, Linet MS, Björkholm M, Kristinsson SY, Goldin LR, Caporaso 
NE, et al. Ascertainment and diagnostic accuracy for hematopoietic 
lymphoproliferative malignancies in Sweden 1964–2003. International 
journal of cancer. 2007;121(10):2260-6. 
60. Ederer F, Axtell LM, Cutler SJ. The relative survival rate: a statistical 
methodology. National Cancer Institute monograph. 1961;6:101-21. 
61. Pohar M, Stare J. Relative survival analysis in R. Computer methods and 
programs in biomedicine. 2006;81(3):272-8. 
62. Dickman PW, Sloggett A, Hills M, Hakulinen T. Regression models for 
relative survival. Statistics in medicine. 2004;23(1):51-64. 
63. Henson DE, Ries LA. The relative survival rate. Cancer. 
1995;76(10):1687-8. 
64. Ries LA, Young JL, Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-JD. Cancer 
Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001, Patient and Tumor 
Characteristics. Betheseda, MD: National Cancer Institute, SEER Program, 
2007. 
65. Swenson WT, Wooldridge JE, Lynch CF, Forman-Hoffman VL, 
Chrischilles E, Link BK. Improved survival of follicular lymphoma patients in 
the United States. Journal of clinical oncology : official journal of the American 
Society of Clinical Oncology. 2005;23(22):5019-26. 



 
 

40 
 

66. Issa DE, van de Schans SA, Chamuleau ME, Karim-Kos HE, Wondergem 
M, Huijgens PC, et al. Trends in incidence, treatment and survival of aggressive 
B-cell lymphoma in the Netherlands 1989-2010. Haematologica. 
2015;100(4):525-33. 
67. Smith A, Crouch S, Lax S, Li J, Painter D, Howell D, et al. Lymphoma 
incidence, survival and prevalence 2004-2014: sub-type analyses from the 
UK/'s Haematological Malignancy Research Network. British journal of 
cancer. 2015;112(9):1575-84. 

 


