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Inngangur: Ígræðsla eigin stofnfruma í kjölfar háskammta krabbameinslyfjameðferðar hjá sjúklingum
með illkynja sjúkdóma hefur verið framkvæmd á Landspítalanum (LSH) frá ársbyrjun 2004 með samstarfi
Blóðbankans og blóðlækningadeildar LSH. Fyrst og fremst er um að ræða sjúklinga með
eitilfrumukrabbamein og mergfrumuæxli.
Markmið: Meta árangur og forspársþætti fyrir alla hluta meðferðarinnar, þ.e. söfnun stofnfruma, frystingu
og varðveislu, inngjöf stofnfruma, rótun og afdrif sjúklinga.
Aðferðir: Rannsóknin náði til 227 sjúklinga sem gengust undir stofnfrumuígræðslu á LSH á árunum
2004-2017, þar af var 21 sjúklingur sem fékk tvær ígræðslur. Gögnum var safnað úr gagnagrunni
stofnfrumumeðferða og sjúkraskrám LSH. Tölfræðiúrvinnsla var framkvæmd með R forritinu. KaplanMeier aðferð með log-log öryggisbilum var notuð fyrir lifunargreiningar, Cox áhættulíkan var notað fyrir
rótunarþætti og aðhvarfsgreining var notuð fyrir söfnunarþætti. Öll p-gildi miða við 95% öryggismörk.
Niðurstöður: Í rannsóknarhópnum voru 140 (61,7%) karlar og 87 (38,3%) konur. 109 sjúklingar (48,0%)
voru með mergfrumuæxli eða skylda sjúkdóma (plasma cell disorders; PCD), 101 (44,5%)
eitilfrumukrabbamein (non-Hodgkins eða Hodgkins) og 17 (7,5%) aðra sjúkdóma. Forspárþættir fyrir
söfnunarhraða voru CD34+ blóðstyrkur, sjúkdómsgreining og fjöldi fyrri krabbameinslyfjameðferða (p <
0,001). Meðalstærð græðlings fyrir inngjöf var 6,39 ± 2,99 x 106 CD34+ frumur/kg. Alls hafa 17 sjúklingar
(10%) fengið Plerixafor sem viðbót við hefðbundna tilfærslumeðferð fyrir söfnun síðan notkun lyfsins hófst
árið 2009. Meðalaldur við fyrstu inngjöf var 60,6 ár (spönn 18-75 ár). Miðgildi rótunartíma eftir ígræðslu
stofnfruma var eftirfarandi: Daufkyrningar > 0,5 x 109/L = 13 dagar, blóðflögur > 20 x 10 9/L = 13 dagar og
blóðflögur> 50 x 109/L = 18 dagar. Forspárþættir fyrir rótunartíma voru sjúkdómsgreining og stærð
græðlings (p < 0,05). Fimm ára lifun allra sjúklinga var 69,1% (95% CI: 61,8-75,4) og 10 ára lifun var
47,8% (95% CI: 38,4-56,7). 10 ára lifun án framgangs sjúkdóms (progression free survival) var 49,6%
(95% CI: 47,5-68,3) hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein en 8,74% (95% CI: 3,78-17,9) hjá
mergfrumuæxlissjúklingunum.
Ályktun: Árangur af eigin stofnfrumumeðferð sjúklinga með illkynja sjúkdóma er sambærilegur við
nágrannalönd okkar, bæði hvað varðar rótun blóðfruma eftir ígræðslu og lifun. Skilgreindir voru þættir
sem spá fyrir um söfnunarhraða stofnfrumugræðlings og rótun.
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Listi yfir skammstafanir
AML

Acute myeloid leukemia

ANC

Absolute neutrophil count

BEAM

BCNU, etoposide, Ara-C (cytarabine), melphalan

BCNU

bis-chloroethylnitrosourea (einnig þekkt sem carmustine)

CD

Cluster of differentiation

CLL

Chronic lymphocytic leukemia

CNS

Miðtaugakerfi (e. central nervous system)

CXCR

CXC chemokine receptor

CXCL

Chemokine ligand

DMSO

Dimethyl sulfoxide

EBMT

European society for blood and marrow transplantation

G-CSF

Granulocyte colony stimulating factor

HIV

Human immunodeficiency virus

HLA

Human leukocyte antigen

HR

Áhættuhlutfall (e. hazard ratio)

ICE

Ifosfamide, carboplatin, etoposide

LSH

Landspítali Háskólasjúkrahús

MGUS

Monoclonal gammopathy of undetermined significance

MS

Heila- og mænusigg (e. multiple sclerosis)

NHL

Non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein (e. non-Hodgkins lymphoma)

PCD

Plasmafrumusjúkdómar (e. plasma cell disorders)

PFS

Lifun án framgangs sjúkdóms (e. progression free survival)

PLL

Prolymphocytic leukemia

SCT

Stofnfrumuígræðsla (e. stem cell transplant).

SDF

Stromal cell derived factor

VLA

Very late antigen

VCAM

Vascular cell adhesion molecule
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1 - Inngangur
Skammtastærð krabbameinslyfja takmarkast oft af eitrunaráhrifum þeirra á líffæri. Háir
lyfjaskammtar valda beinmergsbælingu sem leiðir til blóðleysis, fækkunar á blóðflögum og hvítum
blóðkornum sem eykur hættu á lífshættulegum sýkingum og blæðingum. Með ígræðslu blóðmyndandi
stofnfruma í kjölfar háskammta krabbameinslyfjameðferðar (e. stem cell transplant, SCT) er hægt að sporna
við þessum aukaverkunum og auka bæði lífsgæði og lífslíkur krabbameinsveikra sjúklinga. Ígræðslu
blóðmyndandi stofnfruma má skipta i tvo meginflokka, annars vegar ígræðslu með eigin stofnfrumum (e.
autologous) og hins vegar ósamgena ígræðslu (e. allogeneic) þar sem gjafinn er ýmist skyldur eða óskyldur
einstaklingur með sambærilega vefjaflokkagerð (e. human leukocyte antigen, HLA).

Ferli eigin stofnfrumuígræðslu má skipta í tvo hluta. Fyrst er CD34+ blóðmyndandi stofnfrumum safnað frá
sjúklingi og þær frystar. Eftir gjöf háskammta krabbameinslyfjameðferðar eru sjúklingum gefnar sínar eigin
stofnfrumur til baka sem skipta sér og sérhæfast til að endurbyggja blóðvef og ónæmiskerfi sjúklingsins.

Fyrsta ósamgena stofnfrumuígræðslan var framkvæmd árið 1957 undir leiðsögn Dr. E. Donall Thomas.
Meðferðin skilaði mjög slæmum árangri þar til á áttunda áratugnum eftir að þekking á HLA vefjaflokkum
jókst. Dr. Thomas hlaut Nóbelsverðlaun árið 1990 fyrir vinnu sína með stofnfrumuígræðslur. Upp úr 1980
jókst mjög notkun ígræðsla með eigin stofnfrumum og voru þær orðnar mun fleiri en ósamgena ígræðslur
upp úr 1990.[1] Á Íslandi var fyrsta eigin stofnfrumuígræðslan framkvæmd árið 2004 á Landspítalanum með
samstarfi blóðlækningadeildar og Blóðbankans.

1.1 - Almennt um stofnfrumur
Stofnfrumur eru frumur sem geta sérhæfst í margar mismunandi frumugerðir eða skipt sér til þess að mynda
fleiri stofnfrumur. Stofnfrumur eru lykilatriði í fósturþroskun dýra og gegna hlutverki í áframhaldandi vexti og
viðhaldi þegar líður á lífsferilinn.

Fjölhæfar (e. pluripotent) stofnfrumur geta myndað næstum því hvaða frumugerðir sem er í
mannslíkamanum, til dæmis hjartavöðvafrumur, heilataugafrumur og fleira. Í mannslíkamanum finnast
stofnfrumur af þessari gerð aðeins á fósturþroskaskeiði. Marghæfar (e. multipotent) stofnfrumur geta hins
vegar aðeins myndað afmarkaðar frumugerðir. Til dæmis gæti ein gerð af marghæfri stofnfrumu myndað
allar mögulegar gerðir af blóðfrumum en gæti þó ekki myndað hjartavöðvafrumur. Marghæfar stofnfrumur
starfa í mannslíkamanum ævilangt við vöxt og viðhald en virkni þeirra fer minnkandi með vaxandi aldri [2].

Blóðmyndandi stofnfrumur eru marghæfar (e. multipotent) stofnfrumur sem mynda allar blóðfrumur
líkamans, þar á meðal rauð blóðkorn, eitilfrumur og blóðflöguforstigsfrumur (e. megakaryocyte).
Blóðmyndandi stofnfrumur finnast aðallega í beinmerg en einnig í blóðinu sjálfu í litlu magni. Á yfirborði
blóðmyndandi stofnfruma finnst ákveðið glýkóprótein sem nefnist CD34 sem er notað til þess að aðgreina
stofnfrumurnar frá öðrum blóðfrumum með mótefnagreiningu. Hugtakið „CD34+ stofnfruma“ er oft notað
sem samheiti blóðmyndandi stofnfruma. CD34 finnst ekki einungis á blóðmyndandi stofnfrumum heldur
getur það einnig fundist á forstigsfrumum. Á blóðmyndandi stofnfrumum finnast einnig t.d. yfirborðspróteinin
CD45 og CD133 sem aðgreinir þær enn frekar frá öðrum frumugerðum.[3]

Mynd 1 - Myndun blóðfruma

Mynd 1 að ofan [4] sýnir þær frumutegundir sem blóðmyndandi stofnfrumur geta myndað.

Ástæðan fyrir því að blóðmyndandi stofnfrumur finnast aðallega í beinmerg er vegna samspils
frumuboðefna og viðloðunarsameinda sem halda þeim í beinmerg. Chemokine receptor-4 (CXCR-4)
prótein á yfirborði blóðmyndandi stofnfruma binst við stromal-derived factor-1a (SDF-1a) prótein á yfirborði
grunnvefsfruma (e. stromal) í beinmerg [5]. Við tilfærslumeðferð fyrir stofnfrumusöfnun eru þessi tengsl rofin
af proteösum sem daufkyrningar framleiða (e. neutrophil proteases) og stuðla þannig að tilfærslu stofnfruma
út í blóðrásina [6]

1.2 – Ábendingar fyrir meðferð
Stofnfrumuígræðslur er hægt að framkvæma með því að nota eigin stofnfrumur sjúklings (e. autologous
SCT) eða ósamgena stofnfrumur frá öðrum gjafa (e. allogeneic SCT). Á Landspítalanum (hér eftir LSH)
hafa einungis verið framkvæmdar eigin stofnfrumuígræðslur. Ósamgena stofnfrumur geta komið frá
náskyldum ættingjum, naflastrengsblóði eða frá óskyldum einstaklingum með samsvarandi HLA
vefjaflokka. Í Evrópu frá um 2010 er algengast að ósamgena stofnfrumur komi frá óskyldum
einstaklingum.[7] Gjafar eru paraðir saman við þega í gegnum stofnfrumugjafaskrár.

Algengustu ábendingar fyrir eigin stofnfrumuígræðslu í Evrópu árið 2016 voru plasmafrumusjúkdómar
(51,4%), eitilfrumukrabbamein (36,8%), aðrar tegundir krabbameina (6,4%), og aðrir sjúkdómar (1,6%)[8].
Þessi meðferð er venjulega notuð fyrir sjúklinga með eitilfrumukrabbamein, sem hafa mikla áhættu á
endurkomu sjúkdóms eða þegar endurkoma hefur orðið. Hjá sjúklingum með mergæxli er ígræðsla hluti af
fyrstu meðferð ef sjúklingarnir eru undir 70 ára. Mikilvægt er að sjúklingar hafi sýnt svörun við lyfjameðferð
(e. chemosensitive disease) til að sem bestur árangur náist. Blóðlæknir metur mögulega sjúklinga með tilliti
til líkamlegs ástands og svörunar við fyrri meðferð.[9]

Í Evrópu er algengast að nota ósamgena stofnfrumumeðferð við hvítblæði (96% ósamgena, 4% eigin
stofnfrumur) en ígræðslu með eigin stofnfrumum við eitilfrumukrabbameinum (89% eigin stofnfrumur, 11%
ósamgena).[7]

Plasmafrumusjúkdómar

er

sjúkdómsflokkur

sem

inniheldur

mergæxli

(e.

multiple

myeloma),

plasmafrumuæxli, mýlildi (e. amyloidosis) og fleira. Meinmyndun þessara sjúkdóma einkennist almennt af
stjórnlausri skiptingu plasmafruma sem leiðir til uppsöfnunar á plasmafrumum og framleiðslu einstofna
mótefna sem hægt er að mæla í blóði. Þessir sjúkdómar mynda oft æxli í beinmerg sem leiðir til niðurbrots
á beinvef sem veldur beinverkjum og hækkun á kalsíum í blóði. Æxlismyndun í beinmerg veldur einnig
truflun á blóðmyndun sem leiðir oft til blóðleysis. [2, 10]

Eitilfrumukrabbamein einkennast af stjórnlausri skiptingu einstofna eitilfruma sem myndar æxli. Þessi æxli
myndast í um helming tilfella í eitilvef en geta myndast nánast hvar sem er í líkamanum.
Eitilfrumukrabbamein eru algengasta gerð illkynja blóðsjúkdóma og sjöunda algengasta tegund
krabbameina í heiminum. Hodgkins eitilfrumukrabbamein svarar meðferð oftast mjög vel. Nýgengi
Hodgkins er hæst annars vegar hjá 19-24 ára og hins vegar hjá eldri en 60 ára gömlum einstaklingum.
Hodgkins eitilfrumukrabbamein einkennist af Reed-Sternberg frumum sem eru upprunnar úr B-frumum.
Önnur eitilfrumukrabbamein (e. non-Hodgkins) skiptast í margar undirgerðir með mismunandi meingerðir,
þær algengustu eru hnútótt (e. follicular) og stórfrumu eitilfrumukrabbamein.[2]

1.3 - Tilfærslumeðferð
Hægt er að safna blóðmyndandi stofnfrumum annaðhvort með beinmergsástungu eða með
blóðfrumuskiljun (e. apheresis). Nú til dags er langoftast notuð blóðfrumuskiljun til að safna blóðmyndandi
stofnfrumum. Helstu kostir blóðfrumuskiljunar fram yfir beinmergsástungu eru að stofnfrumur ná að rótast
fyrr, þægindi fyrir sjúkling og minni líkur á að æxlisfrumur séu teknar með. Söfnun úr beinmerg er venjulega
framkvæmd í eitt skipti undir staðdeyfingu á skurðstofu en söfnun með blóðfrumuskiljun getur tekið nokkra
daga af því að undir eðlilegum kringumstæðum er styrkur stofnfruma 10-100x hærri í beinmerg heldur en í
blóði.[6] [11] Áður en söfnun með blóðfrumuskiljun fer fram þarf því að gefa tilfærslumeðferð sem færir
stofnfrumurnar úr beinmerg út í blóðið.

Færsla stofnfruma út í blóðið (e. mobilization) er venjulega framkvæmd með notkun vaxtarþátta (G-CSF,
Granulocyte colony stimulating factor) og krabbameinslyfja. G-CSF er innrænt frumuboðefni (e.
endogenous cytokine) sem kemur við sögu í framleiðslu og sérhæfingu hvítkyrninga (e. granulocyta) en er
einnig notað í stofnfrumumeðferð til þess að ræsa stofnfrumur út í blóðrás. G-CSF er talið trufla tengsl á
milli viðloðunarsameindanna VLA-4 og VCAM-1 með óbeinum hætti og að sama skapi truflar það tengsl
CXCL12/CXCR4. Þessar viðloðunarsameindir halda stofnfrumum í skorðum í beinmerg þannig að þegar
þau tengsl eru rofin þá flæða stofnfrumur út í blóðið í auknum mæli [11]. Venjulegur skammtur af G-CSF
eru 10 μg/kg daglega gefin undir húð [12].

Krabbameinslyf gefin samhliða G-CSF geta bæði aukið heimtur stofnfruma úr söfnun með blóðfrumuskiljun
og fækkað æxlisfrumum í græðlingnum en hafa í för með sér auknar hjáverkanir [11]. Val á krabbameinslyfi
fyrir tilfærslumeðferð fer eftir undirliggjandi sjúkdómi. Fyrir plasmafrumusjúkdóma er cyclophosphamide +
G-CSF algengasta lyfjasamsetning í tilfærslumeðferð.[13] Fyrir eitilfrumukrabbamein er G-CSF + ICE
(ifosfamide, carboplatin og etoposide) algengasta lyfjasamsetning í tilfærslumeðferð á Landspítalanum.

Til þess að meta hvort hægt sé að hefja stofnfrumusöfnun er tekið blóðsýni til að meta styrkleika CD34+
fruma. Á LSH er miðað við að hefja söfnun þegar styrkur CD34+ fruma í blóði hefur náð um 10-20 frumum
á míkrólítra. Tilfærslumeðferð með krabbameinslyfjum og vaxtarhvötum er oftast gefin í nokkra daga áður
en söfnun stofnfruma með blóðskiljun getur byrjað. Í þeim tilvikum þar sem tilfærslumeðferð gengur hægt
getur þurft að framkvæma tilfærslumeðferð í nokkrar vikur eða meira áður en söfnun getur hafist.[6]

Áhættuþættir og eiginleikar sem tengjast verri árangri af tilfærslumeðferð eru hár aldur (>60 ára),
geislameðferð, háir skammtar og mikill fjöldi fyrri krabbameinslyfjameðferða, langt genginn sjúkdómur og
sjúkdómsgreining [6]. Lágur styrkur CD34+ fruma í beinmerg fyrir tilfærslumeðferð er sá þáttur sem hefur
sterkasta forspárgildið fyrir slæman árangur af tilfærslumeðferð en er sjaldan mældur.[13] Fyrri meðferð

með krabbameinslyfjum eins og fludarabini (og öðrum purine hliðstæðum) og melphalan geta skert árangur
af tilfærslumeðferð af því að þau lyf eru mjög skaðleg fyrir stofnfrumurnar [13].

Þegar tilfærslumeðferð gengur illa er lyfið Plerixafor notað sem viðbót við fyrri meðferð. Plerixafor er CXCR4
hemill og truflar þannig sama viðloðunarferli og G-CSF [6]. Notkun Plerixafor á LSH hófst árið 2009. Gefin
eru 240μg/kg undir húð daglega á meðan á söfnun stendur [13].

Krabbameinsfrumur finnast oft í blóðmyndandi stofnfrumugræðlingum sem er safnað frá sjúklingum með
mergfrumuæxli og eitilfrumukrabbamein [14] en óljóst er hvort að mengun krabbameinsfruma hafi áhrif á
horfur sjúklinga. Margar klínískar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til þess að meta áhrif
krabbameinsfruma í græðlingi á horfur sjúklinga en niðurstöður þeirra eru misvísandi. Margar rannsóknir
fundu engan mun á afdrifum sjúklinga. [15-19] Aðrar rannsóknir fundu hinsvegar marktækt styttri
sjúkdómsfría lifun og heildar lifun hjá sjúklingum með mergfrumuæxli sem fengu eigin stofnfrumuígræðslu
með græðlingi sem hafði mikinn fjölda af krabbameinsfrumum (>4.5*105 plasma frumur/kg sj.).[20, 21].
Hugsanlega hafa sjúklingar með hærra hlutfall krabbameinsfruma í græðlingi að jafnaði lengra genginn
sjúkdóm og verri svörun gegn krabbameinslyfjum og því verri horfur óháð mengun græðlinga.

1.4 - Söfnun stofnfruma
Söfnun stofnfruma á Landspítala er framkvæmd af hjúkrunarfræðingum Blóðbankans með blóðfrumuskiljun
(e. apheresis). Á Landspítala hefur blóðskilunarleggur í hálsbláæð (e. central venous catheter) verið
staðalæðaaðgangur fyrir stofnfrumusafnanir. Mögulegir fylgikvillar við notkun miðlægs æðaleggs eru til
dæmis blæðingar, blóðrek (e. embolism) og sýkingar. [6]

Stofnfrumusöfnun tekur um fjórar til sex klukkustundir á dag í einn til fjóra daga. Á meðan söfnun stendur
yfir geta sjúklingar fundið fyrir þreytu og dofa í kringum varir og fingurgóma vegna lækkunar á kalki í blóði
sem er meðhöndluð með gjöf kalktafla. Við stofnfrumusöfnun lækka oft blóðflögugildi í blóði og blæðing og
marblettir geta myndast vegna blóðflögufæðar. [22]

Miðað er við að safna að minnsta kosti 4,0 x 106 CD34+ frumum/kg fyrir eina ígræðslu eða 8,0 x 106 CD34+
frumum/kg fyrir tvær ígræðslur[12]. Ef ekki safnast ásættanlegur fjöldi af CD34+ frumum eftir daginn er
yfirleitt haldið áfram með söfnunina næsta dag þar til takmarki er náð.[6] Fyrir sjúklinga með
plasmafrumusjúkdóma er alltaf safnað fyrir tvær ígræðslur en langoftast er safnað fyrir eina ígræðslu fyrir
sjúklinga með eitilfrumukrabbamein þar sem sjúklingar með plasmafrumusjúkdóma fara oftar tvisvar í
stofnfrumuígræðslu [23].

1.5 - Vinnsla stofnfrumugræðlings og frysting
Eftir söfnun er tekið sýni úr græðlingnum og talning gerð á blóðfrumum. Fjöldi CD34+ fruma og lífvænleiki
þeirra er mældur með frumuflæðisjá. Einnig er bæði loftháð og loftfirrð sýklaræktun framkvæmd og settar
eru upp frumuræktanir, svo kallaðar kóloníuræktanir(CFU-GM, CFU-GEMM, CFU-E og BFU-E), til þess að
meta starfshæfni og þroskunarmöguleika frumanna.

Verndunarefninu dimethylsulfoxide (DMSO) er bætt við græðlinginn fyrir frystingu til þess að auka
geymsluþol. DMSO kemur í veg fyrir skaðlega ískristallamyndun innan frumanna. Styrkur DMSO í
græðlingum er venjulega 10% v/v.[6, 24]

Litlum hluta af hverjum græðlingi eru deilt niður í sýnaglös sem eru fryst við sömu aðstæður og
græðlingurinn og notuð síðar til gæðaprófa. Meira en sólarhring eftir frystingu er glasið þítt og lífvænleiki
fruma í sýninu er metinn með 7-AAD prófi. Fyrst er metið hlutfall lifandi CD45+ fruma í sýninu með
frumuflæðisjá en CD45 er yfirborðsprótein sem finnst á öllum blóðfrumum nema rauðum blóðkornum og
plasmafrumum. Ef >60% af CD45+ frumum er á lífi þá eru ekki gerðar fleiri prófanir. Ef <60% af CD45+
frumum eru á lífi þá er hlutfall lífvænlegra CD34+ stofnfruma metið og skal það vera >70%. Ef <70% af
CD34+ frumum er á lífi eru kólóníur taldar (GM-CFU). Ef GM-CFU er <50 * 104 /kg sjúklings stenst
græðlingurinn ekki gæðakröfur Blóðbankans sem hefur samband við ábyrgan blóðlækni varðandi afdrif og
notkun græðlingsins.[25] Geymsluþol græðlinga er a.m.k. 10 ár í frystingu [26].

1.6 - Háskammta krabbameinslyfjameðferð
Í háskammta krabbameinslyfjameðferð er notast við meira en tífaldar skammtastæðir miðað við hefðbundna
krabbameinslyfjameðferð.

Sjúklingar með eitlfrumukrabbamein fá BEAM meðferð sem er samsett lyfjameðferð með BCNU
(Carmustine), Etoposide, Ara-C (Cytarabine) og Melphalan. Gjöfin tekur sex daga og er skipt niður þannig
að BCNU 300 mg/m2 er gefið einu sinni á degi -7, Etoposide 200mg/m2 er gefið tvisvar á dag og Ara-C
200mg/m2 er gefið tvisvar á dag frá degi -6 til -3 og Melphalan 140mg/m2 er gefið einu sinni á degi -1. Talið
er niður að ígræðsludegi sem er skilgreindur sem dagur 0.

Sjúklingar með mergfrumuæxli og aðra plasmafrumusjúkdóma fá Melphalan. Lyfið er gefið á degi -1 og er
skammturinn á bilinu 100-200 mg/m2. Sjúklingar fá for- og eftirvökvun í æð og gætt er að því að
vökvaútskilnaður sé nægur. Síðustu ár hafa sjúklingar fengið klakameðferð í munn samhliða lyfjagjöf með
Melphalan en þessari meðferð er ekki beitt hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein. Sjúklingarnir eru látnir

sjúga eða bryðja ísmola fyrir og á meðan lyfjagjöf fer fram. Með þessari aðferð minnkar blóðflæði um
munnslímhúðina sem dregur þannig úr slímhúðarbólgu í munni og koki. [27]

1.7 - Ígræðsla stofnfruma
Ígræðsla fer yfirleitt fram 1-2 dögum eftir að háskammta krabbameinslyfjameðferð lýkur. Græðlingurinn er
þíddur í vatnsbaði við 37°C rétt fyrir inngjöf.[28] Inngjöf stofnfruma (ígræðsla) fer fram með notkun miðlægs
bláæðaleggs og tekur um 30-120 mínútur. Tímalengd ígræðslu er háð fjölda poka sem eru gefnir.

Fyrir og á meðan ígræðsla stendur yfir eru gefin ógleðistillandi lyf, barksterar og histamínhemjandi lyf til að
draga úr aukaverkunum. Bjúgur er meðhöndlaður með þvagræsilyfjum.

Algengar og mildar aukaverkanir við ígræðslu eru ógleði, uppköst, kviðverkir, blóðþrýstingsfall, hraður
hjartsláttur, bjúgur og höfuðverkir. Alvarlegar aukaverkanir eru takttruflanir, heilakvillar (e. encephalopathy),
bráð nýrnabilun og öndunarbæling. Mengun af völdum örvera í græðlingnum getur leitt til blóðeitrunar [6,
24]. Sjúklingar sem eru kvenkyns (OR 1,78), með sjúkdóma aðra en mergæxli (OR 1,44) eða sem fá
græðling með mikið rúmmál (~2.94 ml/kg) (OR 1,66) eru líklegri til þess að finna fyrir aukaverkunum við
ígræðslu.[28]

Sumar aukaverkanir er hægt að rekja beint til DMSO verndunarefnisins. Aðrir mögulegir orsakaþættir
hjáverkana eru dauðar frumur og frumuleifar sem þoldu ekki frystimeðferðina, saltaójafnvægi sem fylgir
inngjöf og forgjafalyf fyrir ígræðslu. [24]

Með því að takmarka magn DMSO í græðlingi er hægt að draga úr aukaverkunum. Algengasta aðferðin til
þess að fjarlægja DMSO fyrir ígræðslu er að nota spuna með skilvindu en því fylgir áhætta á mengun og
álag á stofnfrumurnar sem getur leitt til frumutaps. [24] Hjá Blóðbankanum var hætt að fjarlægja DMSO úr
græðlingum fyrir ígræðslu árið 2012 vegna mögulegs frumutaps en áfram notuð öflug forlyfjagjöf til þess að
draga úr aukaverkunum við ígræðslu.

DMSO berst inn í stofnfrumur og gerir þær mjög hýperosmótískar (2500-3000 mOsm fyrir 10% DMSO).
Þegar frumur í því ástandi fara út í venjulegt blóðstreymi leiðir það til mjög mikillar útþenslu frumanna sem
getur leitt til dauða þeirra.[24]

1.8 - Rótun
Rótun (e. engraftment) á sér stað þegar ígræddar stofnfrumur taka sér bólfestu í beinmerg þega með því
að ferðast til beinmergs og hefja framleiðslu á þroskuðum blóðfrumum. Árangur rótunar er metinn með
mælingum á fjölgun hvítra blóðkorna og blóðflagna. Oft er gefið G-CSF til þess að hraða rótunarferlinu.

Fjölgun hvítra blóðkorna er venjulega fyrstu merki um rótun. Viðmiðið er skilgreint sem hækkun
daufkyrninga (e. absolute neutrophil count, ANC) yfir 0,5 x 109/L í þrjá samfellda daga. Þetta á sér oftast
stað um sjö til fjórtán dögum eftir ígræðslu. Áður en þessi rótun á sér stað eru sjúklingar í mikilli
sýkingahættu. [6]

Fjölgun blóðflagna tekur yfirleitt lengri tíma en fjölgun hvítra blóðkorna. Viðmiðin eru skilgreind sem fjölgun
blóðflagna yfir ákveðin mörk þremur sólarhringum eftir að sjúklingur fékk síðast blóðflagnagjöf. Fjölgun
blóðflagna yfir 20 x 109/L á sér venjulega stað nokkrum dögum eftir rótun ANC >500/mm 3 og fjölgun
blóðflagna yfir 50 x 109/L gerist venjulega tveimur til þremur vikum eftir ígræðslu. Sjúklingar eru í aukinni
blæðingahættu á meðan blóðflögur eru lágar. Hjá einstaka sjúklingum fara gildi blóðflagna aldrei undir 20
x 10 9/L á meðan meðferð stendur og þá endurspeglar það viðmið því ekki rótun stofnfruma.

1.9 - Framtíð stofnfrumumeðferða
Stofnfrumumeðferðir eru gríðarlega spennandi svið. Notkun blóðmyndandi stofnfruma er eina
stofnfrumumeðferðin í klínískri notkun en fjöldi dýrarannsókna hefur skoðað möguleikana á notkun
stofnfruma til meðferðar við mörgum erfiðustu sjúkdómum sem við fáumst við í dag.

Stofnfrumumeðferð hefur nýlega sýnt góðan árangur í meðferð heila- og mænusiggs (MS) í mönnum[2931] og Parkinsons í öpum [32] og hefur verið rannsökuð sem meðferð við Alzheimers [33], HIV [34],
mænuskaða [35], lungnaskemmdum [36] og fleiri sjúkdómum.

Allt sem við lærum um söfnun, meðhöndlun og ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma getur mögulega nýst
okkur í stofnfrumumeðferðum framtíðarinnar.

2 - Markmið
Markmið rannsóknarinnar er að meta árangur og forspársþætti fyrir alla hluta eigin
stofnfrumumeðferðar á Landspítala rannsóknartímabilið 2004-2017, það er söfnun stofnfruma, frystingu og
varðveislu, inngjöf stofnfruma, rótun og afdrif sjúklinga.

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:
1. Hvernig er rótun og lifun eftir stofnfrumuígræðslu á LSH og samanborið við nágrannaþjóðir?
2. Hvaða þættir spá fyrir um árangur af stofnfrumusöfnun og rótun stofnfruma?
3. Hvaða þættir spá fyrir um þörf á Plerixafor í tilfærslumeðferð?

3 - Aðferðir
Rannsóknin var afturskyggn og byggði á Microsoft Access gagnagrunni sem inniheldur upplýsingar
um alla sjúklinga sem hafa farið í eigin stofnfrumuígræðslu á Íslandi frá árinu 2004, þegar þessar meðferðir
hófust á Íslandi. Gagnagrunninum er haldið við af hjúkrunarfræðingum blóðlækninga á LSH, starfsfólki
Blóðbankans og einnig hafa nemendur í læknisfræði og heilbrigðisverkfræði komið að upplýsingasöfnun.

Rannsóknin tekur til stofnfrumusafnana og ígræðslumeðferða sem voru framkvæmdar á árunum 2003-2017
á Landspítalanum og Blóðbankanum. Rannsóknin tekur aðeins til þeirra sem fóru í stofnfrumuígræðslu.
Söfnun og ígræðsla stofnfruma var framkvæmd með notkun miðlægs bláæðaleggs og Amicus
blóðfrumuskiljuvél. Markmið einfaldrar söfnunar var 4,00 x 106 CD34+/kg og markmið tvöfaldrar söfnunar
var 8,00 x 106 CD34+/kg. Tilfærslumeðferð var framkvæmd með notkun G-CSF, krabbameinslyfja og
Plerixafor. Líftala og CD34+ innihald stofnfrumugræðlinga var mælt með frumuflæðisjá.

Á árunum 2004 - 2016 notaði Blóðbankinn hraðastýrða frystingu sem kældi stofnfrumugræðlinga niður á
hraðanum -1 til -2.5°C/min þar til hitastig náði -150°C. Að því loknu voru græðlingar færðir í fljótandi
köfnunarefni eða rafknúna frysta og geymdir við <-135°C. Árið 2016 bilaði hraðastýrði frystirinn og nýtt tæki
var ekki komið í notkun við lok rannsóknartímans. Á meðan voru græðlingar frystir niður í -80°C kæli yfir
nótt og svo færðir í langtíma geymslutæki/-tank (-<135°C). Á árunum 2009-2015 voru stofnfrumugræðlingar
ekki alltaf frystir samdægurs heldur geymdir í kæli við 4°C yfir nótt. Þetta var gert í sparnaðarskyni en reynt
var að setja græðling með lágt magn af CD34+ frumum í frysti samdægurs. Þessi aðferð að geyma græðling
yfir nótt var notuð fyrir 36 sjúklinga.

Svörun við meðferð og ástand sjúklinga var metin samkvæmt leiðbeiningum EBMT fyrir sjúklinga með
mergfrumuæxli og skylda sjúkdóma [37] og Lugano flokkuninni fyrir sjúklinga með eitilfrumukrabbamein
[38].

Rannsökuð var heildarlifun, lifun án framgangs sjúkdóms (e. progression free survival), rótun blóðfruma,
líftala græðlings, sýkingarhlutfall eftir ígræðslu, fjöldi daga með hita eftir ígræðslu, fjöldi CD34+ fruma í
söfnun, söfnunartími, tilfærslumeðferð, aldur, undirliggjandi sjúkdómar, tími frá sjúkdómsgreiningu að fyrstu
stofnfrumuígræðslu, fjöldi legudaga, fjöldi daga með næringu í æð, fjöldi blóðhlutagjafa og fjöldi
blóðflagnagjafa.

Tölfræðiúrvinnsla var framkvæmd með forritinu Rstudio (útgáfa 1.1.419). Notuð var Kaplan-Meyer aðferð
með log-log öryggisbilum til að reikna lifunarkúrfu. Welch T-próf, Pearson kí-kvaðrat próf, Cox og línulegar

aðhvarfsgreiningar voru framkvæmdar. Fylgni var metin með Pearson product-moment correlation aðferð.
Öll p-gildi miða við 95% öryggismörk.

Rannsóknin hefur hlotið tilskilin leyfi siðanefndar Heilbrigðisrannsókna á LSH, leyfisnúmer 53/2017.

4 - Niðurstöður
4.1 – Sjúklingahópurinn
Fjöldi sjúklinga í rannsókninni var 227 og tók til þeirra sjúklinga sem fóru í að minnsta kosti eina
stofnfrumuígræðslu. Meðalaldur var tæp 57 ár og karlar voru fleiri en konur (tafla 1).

Tafla 1 - Almennar upplýsingar um sjúklingahópinn

Fjöldi

227

Kyn, n (% af þýði)
Karl

140 (61,7%)

Kona

87 (38,3%)

Meðalaldur við fyrstu inngjöf ± staðalfrávik (spönn)
Allir sjúklingar

56,8 ± 12,9 ár (18-75)

Eftir kyni
Karl

57,2 ± 13,0 ár (20-75)

Kona

56,1 ± 12,8 ár (18-73)

Eftir sjúkdómsflokkum
Plasmafrumusjúkdómar (PCD)

61,1 ± 8,5 ár (42-75)

Eitilfrumukrabbamein

54,0 ± 14,0 ár (19-75)

Annað

45,6 ± 18,3 ár (18-70)

Aldursdreifing, n (% af þýði)
18-30

13 (5,7%)

30-45

23 (10,1%)

45-60

75 (33,0%)

60-70

93 (41,0%)

70+

23 (10,1%)

Tafla 2 - Sjúkdómsgreiningar sjúklinga sem fóru í eigin stofnfrumuígræðslu

Sjúkdómsgreiningar, n (% af þýði)
Plasmafrumusjúkdómar (PCD)

110 (48,2%)

Mergæxli (e. multiple myeloma)

104

Plasmafrumuæxli

9

Mýlildi (e.amyloidosis) (6)
Eitilfrumukrabbamein

102 (44,7%)

Hodgkins

17

Stórfrumu

33

Hnútótt/hægfara (e. follicular)

23

Möttulfrumu (e. mantle cell)

15

T-frumu (6), MALToma (2), krabbamein í miðtaugakerfi (5), Marginal zone
(1)
Annað

16 (7,0%)

Ewing sarkmein

5

Hvítblæði*

CLL(4), PLL(1), AML(2)

Eistnakrabbamein (2), Germinoma (1), Psoriasis gigt (1)
*CLL: langvinnt eitilfrumuhvítblæði, PLL: prolymphocytic hvítblæði, AML: brátt mergfrumuhvítblæði

Sumir sjúklingar voru með fleiri en eina sjúkdómsgreiningu sem skýrir hvers vegna fjöldi sjúkdóma í töflu 2
er hærri en fjöldi sjúklinga. Einn sjúklingur var til dæmis bæði með eitilfrumukrabbamein og
plasmafrumusjúkdóm og er ekki talinn með í samanburði á þeim hópum.

Tafla 3 - Tími frá sjúkdómsgreiningu að fyrstu eigin stofnfrumuígræðslu á LSH

Sjúkdómsflokkur

Meðaltal

Staðalfrávik

Miðgildi

Spönn

Eitilfrumukrabbamein

2,4 ár

± 4,3 ár

0,72 ár

0,26-23,38 ár

Plasmafrumusjúkdómar

1,3 ár

± 2,9 ár

0,55 ár

0,30-23,39 ár

Annað

5,5 ár

± 9,5 ár

0,79 ár

0,45-32,84 ár

Töluverður breytileiki var í tíma frá fyrstu sjúkdómsgreiningu að fyrstu eigin stofnfrumuígræðslu (tafla 2).
Sumir sjúklingar voru greindir mörgum áratugum fyrir fyrstu eigin stofnfrumuígræðslu. Lengsti tíminn var
hjá eina gigtarsjúklingnum í rannsókninni þar sem tími frá greiningu að inngjöf var 32,8 ár.

Meðaltími frá sjúkdómsgreiningu að fyrstu eigin stofnfrumuígræðslu var marktækt lengri hjá sjúklingum
með eitilfrumukrabbamein (2,4 ár) miðað við sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma (1,3 ár, p = 0,039).

4.1.1 - Ígræðslur og græðlingar
Fjöldi sjúklinga sem fór í eina ígræðslu var 206. Fjöldi þeirra sem fóru í tvær ígræðslur var 21, þar af þrír
með eitilfrumukrabbamein og 18 sjúklingar með plasmafrumusjúkdóma. Þrír af sjúklingunum sem fóru í
tvær ígræðslur fóru í aðra stofnfrumusöfnun en átján fengu græðling úr fyrstu söfnun. Meðaltímalengd á
milli tveggja ígræðsla var 4,04 ár. (Spönn: 0,57 ár – 7,67 ár)

Mynd 2 - Fjöldi eigin stofnfrumuígræðsla á Landspítala eftir ári og sjúkdómsflokki

Í kringum 15-25 stofnfrumuígræðslur voru framkvæmdar árlega á LSH (mynd 2), eða að meðaltali 17,7 ±
6,6 ígræðslur/ár. Töluverð aukning í ígræðslum varð fyrstu fjögur árin en mikill breytileiki sést á milli ára.

Meðalstærð græðlings við inngjöf var 6,56 ± 2,92 x 106 CD34+ frumur/kg (mælingar gerðar fyrir frystingu)
en mikill breytileiki var á milli sjúklinga (spönn 2,99 - 23,6 x 106 CD34+ frumur/kg).

Meðalstærð græðlings við fyrstu inngjöf var marktækt lægri hjá sjúklingum með plasmafrumusjúkdóma
(5,76 ± 2,10 x 106 CD34+) miðað við sjúklinga með eitilfrumukrabbamein (6,81 ± 3,18 x 106 CD34+, p =
0,006).

Mynd 3 - Stærð inngefinna græðlinga (CD34+ frumur/kg sjúklings mælt fyrir frystingu) eftir ári.

Meðalstærð græðlings hefur ekki breyst mikið á milli ára og hefur að jafnaði verið á bilinu 5 -7 x 106
CD34+ frumur/kg. Kassar merkja það bil sem nær til 75% sjúklinga, láréttar línur merkja miðgildi ársins,
lóðréttar línur ná til allra sjúklinga að undanskildum útlögum og rauða lárétta línan merkir meðaltal
hópsins fyrir öll ár (6,39 x 106 CD34+ frumur/kg) (mynd 3).

4.2 – Rótun
Tafla 4 - Miðgildi og meðaltal rótunartíma mæld í dögum eftir ígræðslu.

Rótun

ANC >0,5 x 109 /L
Miðgildi

Meðaltal ±

Blóðflögur >20 x 109 /L
Miðgildi

staðalfrávik
Allir sjúklingar (n = 227)
Plasmafrumusjúkdómar

Meðaltal ±

Blóðflögur >50 x 109 /L
Miðgildi

staðalfrávik

Meðaltal ±
staðalfrávik

13

13 ± 2

14

20 ± 49

18

31 ± 72

14

14 ± 2

14

22 ± 69

18

33 ± 93

11

11 ± 2

13

16 ± 15

16

29 ± 43

(n = 109)
Eitilfrumukrabbamein
(n = 101)
*Ath. meðaltal og miðgildi eiga við þá sjúklinga sem náðu rótun yfirhöfuð.

Rótunartölur í töflu 4 miða aðeins við rótun eftir fyrstu stofnfrumuígræðslu. Allir sjúklingar náðu
daufkyrninga rótun (ANC) á ≤20 dögum, hins vegar hefur 1% sjúklinga hingað til ekki náð 20 x 10 9/L
rótunargildi blóðflagna og 2,9% sjúklinga hafa ekki náð 50 x 10 9/L rótunargildi blóðflagna. Eftir fyrstu
ígræðslu á LSH náðu 99% sjúklinga 20 x 10 9/L rótunargildi blóðflagna á einu ári og 96,8% náðu 50 x 10
9

/L rótunargildi á einu ári. Um 90% sjúklinga náðu 50 x 10 9/L rótunargildi blóðflagna á tveimur mánuðum

en örfáir sjúklingar voru meira en eitt ár að ná rótun sem skekkir meðaltalið. Lengsti mældi rótunartími 50
x 10 9/L blóðflagna var 2,48 ár.
Fylgni á milli ANC rótunartíma og 20 x 109/L rótunartíma blóðflagna var 0,25 (p < 0,001). Fylgni á milli ANC
rótunartíma og 50 x 109/L rótunartíma blóðflagna var 0,30 (p < 0,001)

Enginn marktækur munur var á rótunartíma eftir því hvort sjúklingur var að fara í sína fyrstu eða seinni
ígræðslu á LSH skv. Cox áhættugreiningarlíkani. (ANC, p = 0,28 / Blfl20, p = 0,71 / Blfl50, p = 0,12) eða
pöruðu T-prófi (ANC, p = 0,18 / Blfl20, p = 0,50 / Blfl50, p = 0,19)

Mynd 4 - Miðgildi rótunartíma eftir inngjafarári

Á mynd 4 sést að rótunartími daufkyrninga (ANC) helst stöðugur á milli ára en rótunartími blóðflagna á
árunum 2010-2015 er mikið lengri en önnur ár.
Árið 2014 var óvenjulegt ár þar sem fjöldi sjúklinga var lágur (n = 7) og meðferð hjá mörgum þessara
sjúklinga var sérstaklega erfið. Bæði voru þetta einstaklingar með óvenju erfiðan sjúkdóm og ekki í fullu
sjúkdómshléi við háskammtameðferðina og einnig fengu þeir alvarlegar sýkingar.

4.2.1 - Samanburður rótunartíma milli sjúkdómsflokka
Daufkyrninga rótunartími (ANC) var marktækt lengri hjá sjúklingum með plasmafrumusjúkdóma miðað við
sjúklinga með eitilfrumukrabbamein (mynd 5, p < 0,001).

Mynd 5 - Daufkyrningarótun (ANC) eftir sjúkdómsflokkum

Enginn marktækur munur fannst á milli sjúklinga með eitilfrumukrabbamein miðað við sjúklinga með
plasmafrumusjúkdóma hvað varðar meðalrótunartíma blóðflagna, hvorki fyrir 20 x 10 9/L (p = 0,369) né 50
x 10 9/L (p = 0,678) viðmið (mynd 6). Um 11% sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma og 0% sjúklinga með
eitilfrumukrabbamein fóru aldrei undir 20 x 10 9/L blóðflögur á meðan meðferð stóð yfir.

Mynd 6 - Rótun blóðflagna eftir sjúkdómsflokkum

4.2.2 - Tengsl rótunar við stærð græðlings

Mynd 7 - Samband fjölda CD34+ fruma í græðlingi og ANC rótunartíma

Fylgni á milli fjölda allra CD34+ fruma í græðlingi og ANC rótunartíma var -0,23 (p < 0,001). Það er að
segja því fleiri CD34+ frumur sem voru í græðlingi því styttri varð ANC rótunartími að jafnaði (mynd 7).

Marktækt samband fannst á milli fjölda CD34+ fruma í græðlingi og ANC rótunartíma í óleiðréttu Cox
líkani þar sem áhættuhlutfall (HR) var 1,065 (95% CI: 1,011-1,122).
Ekki fannst marktækt samband á milli fjölda CD34+ fruma í græðlingi og 20 x 109/L rótunartíma
blóðflagna í óleiðréttu (p = 0,93) eða leiðréttu (p = 0,53) Cox áhættugreiningarlíkani.
Marktækt samband fannst á milli fjölda CD34+ fruma í græðlingi og 50 x 10 9/L rótunartíma blóðflagna í
Cox áhættugreiningarlíkani sem var leiðrétt fyrir sjúkdómsgreiningu og frystiaðferðum (tafla 10). Þar var

áhættuhlutfall 1,05 (95% CI: 1,018-1,140). Aukið CD34+ innihald græðlings tengdist því styttri 50 x 109/L
rótunartíma blóðflagna.

4.2.3 - Afleiðingar rótunartíma
Ekkert marktækt samband fannst á milli ANC rótunartíma og sýkingatíðni (p = 0,9654) skv. T-prófi eða
fjölda daga með hita samkvæmt fylgniprófi (p = 0,349).

Rótunartími hvítfruma og blóðflaga hafði ekki marktæk áhrif á heildarlifun samkvæmt óleiðréttu Cox líkani
(ANC, p = 0,134 / Blfl20, p = 0,534 / Blfl50, p = 0,84).

Tafla 5 - Fylgni á milli fjölda legudaga og rótunartíma

Daufkyrningarótun
(ANC)
Blóðflögurótun 20
dagar
Blóðflögurótun 50
dagar

Sjúklingar með

Sjúklingar með

eitilfrumukrabbamein

plasmafrumusjúkdóma

0,37 (p < 0,001)

0,028 (p = 0,771)

0,27 (p = 0,009)

0,17 (p = 0,073)

0,13 (p = 0,222)

0,22 (p = 0,020)

Marktæk fylgni var á milli fjölda legudaga og rótunartíma hvítkorna og blóðflagna > 20 x 10 9/L fyrir
sjúklinga með eitilfrumukrabbamein og marktæk fylgni var á milli fjölda legudaga og rótunartíma
blóðflagna > 50 x 109/L fyrir sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma (tafla 5).

Lenging á daufkyrningarótun (ANC) um einn dag bætti að jafnaði við 1,58 legudögum hjá sjúklingum með
eitilfrumukrabbamein (leiðrétt R2 = 0,1294, p < 0,001).
Lenging á rótunartíma blóðflagna > 20 x 109/L um einn dag bætti að jafnaði við 0,12 legudögum hjá
sjúklingum með eitilfrumukrabbamein (leiðrétt R2 = 0,0641, p < 0,001).

4.2.4 - Stoðmeðferð og rótun
Tafla 6 - Fylgni á milli rótunartíma og stoðmeðferðar

Daufkyrningarótun (ANC)
> 0,5 x 109/L

Dagafjöldi með
næringu í æð
(fylgni, p-gildi)
-0,16
p = 0,024

Fjöldi
rauðkornaeininga
(fylgni, p-gildi)
-0,02
p = 0,77

Blóðflögur > 20 x 109/L

~0
0,001
p = 0,99
p = 0,89
Blóðflögur > 50 x 109/L
0,11
0,08
p = 0,12
p = 0,24
Ath. tölur miða bara við fyrstu ígræðslu sjúklings á LSH og þá sem náðu rótun.

Fjöldi
blóðflögueininga
(fylgni, p-gildi)
0,01
p = 0,159
0,33
p < 0,001
0,35
p < 0,001

Marktæk fylgni var á milli fjölda blóðflagnaeininga og rótunartíma blóðflagna. Neikvæð marktæk fylgni
fannst einnig á milli ANC rótunartíma og dagafjölda með næringu í æð (tafla 6).

4.2.5 – Frystiaðferð og rótun
Í þessum kafla er borið saman rótunartíma sjúklinga út frá mismunandi frystiaðferðum (sjá aðferðarkafla).

Mynd 8 - Rótun daufkyrninga eftir frystiaðferð

Ekki fannst marktækt samband á milli frystiaðferðar græðlings og rótunartíma daufkyrninga >0,5 x 10 9
(mynd 8) samkvæmt óleiðréttu Cox líkani. -80°C frystiaðferð var notuð sem viðmið (áhættuhlutfall: 1,0).
Fyrir hraðastýrða frystingu án geymslu yfir nótt var áhættuhlutfall 1,05 (p = 0,76) og fyrir hraðastýrða
frystingu með geymslu yfir nótt var HR 0,72 (p = 0,152).

Mynd 9 - Rótun blóðflagna >20 x 109/L eftir frystiaðferð

Marktækt samband fannst á milli frystiaðferðar græðlings og rótunartíma blóðflagna >20 x 10 9 (mynd 9)
samkvæmt óleiðréttu (og leiðréttu) Cox líkani. -80°C frystiaðferð var notuð sem viðmið (HR: 1,0). Fyrir
hraðastýrða frystingu án geymslu yfir nótt var HR 0,69 (p = 0,0396) og fyrir hraðastýrða frystingu með
geymslu yfir nótt var HR 0,38 (p = 0,000066).

Mynd 10 - Rótun blóðflagna >50 x 109/L eftir frystiaðferð

Marktækt samband fannst á milli frystiaðferðar græðlings og rótunartíma blóðflagna >50 x 10 9 (mynd 10)
samkvæmt óleiðréttu (og leiðréttu) Cox líkani. -80°C frystiaðferð var notuð sem viðmið (HR: 1,0). Fyrir
hraðastýrða frystingu án geymslu yfir nótt var HR 0,54 (p = 0,0007) og fyrir hraðastýrða frystingu með
geymslu yfir nótt var HR 0,34 (p = 0,0000057).

Tafla 7 - Samanburður á sjúklingahópum eftir frystiaðferð

Hraðastýrð og

Marktækni

geymt yfir nótt

fyrir mismun á

n = 36

milli hópa

-80°C frysting

Hraðastýrð

n = 43

n = 146

6,31 x 106

6,34 x 106

6,71 x 106

2,18

2,86

1,80

55,8%

48,6%

38,8%

Eitilfrumukrabbamein

34,9%

43,8%

55,6%

Annað

9,3%

7,5%

5,6%

Meðalstærð græðlings
(CD34+ frumur/kg)
Meðalfjöldi poka í
inngjöf

F = 0,78
(ANOVA)
F = 0,003
(ANOVA)

Sjúkdómshlutföll

Plasmafrumusjúkdómar

p = 0,48
(Chi-Square)

Í töflu 7 má sjá að enginn marktækur munur var á sjúkdómshlutföllum eða meðalstærð græðlinga á milli
frystiaðferðarhópanna. Meðalfjöldi poka í inngjöf var marktækt hærri hjá hraðastýrða hópnum en það voru
færri CD34+ frumur í hverjum poka hjá hraðastýrða hópnum.

4.2.6 - Rótun – samantekt
Leiðrétt Cox líkön (töflur 8-10) voru smíðuð fyrir rótunartíma með öllum þeim skýribreytum sem höfðu
marktækt tengsl við rótun í óleiðréttum líkönum.
Tafla 8 - Leiðrétt Cox líkan fyrir daufkyrningarótun > 0,5 x 109/L (ANC).

Mögulegir áhrifaþættir á

Áhættuhlutfall (HR)

95% öryggisbil

1,06

1,003-1,632

Plasmafrumusjúkdómur

1,0

1,00 (viðmið)

Eitilfrumukrabbamein

4,58

3,38 - 6,22

-80°C frysting

1,0

1,00 (viðmið)

1,15

0,81-1,63

0,48

0,30-0,77

daufkyrningarótun (ANC)
Stærð græðlings (106 CD34+
frumur/kg)

Hraðastýrð frysting án geymslu
yfir nótt
Hraðastýrð frysting með
geymslu yfir nótt

Áhættuhlutfall > 1 þýðir að þáttur tengist styttri rótunartíma.
Stærð græðlings, sjúkdómsflokkur og frystiaðferð voru allt marktækir áhrifaþættir á
daufkyrningarótunartíma í leiðréttu Cox líkani (tafla 8).
Tafla 9 - Leiðrétt Cox líkan fyrir blóðflögurótun > 20 x 109/L.

Mögulegir áhrifaþættir á rótun

Áhættuhlutfall (HR)

95% öryggisbil

1,02

0,97-1,07

Plasmafrumusjúkdómur

1,0

1,00 (viðmið)

Eitilfrumukrabbamein

1,18

0,89 – 1,56

-80°C frysting

1,00

1,00 (viðmið)

0,632

0,442 – 0,904

0,324

0,202 – 0,533

blóðflagna > 20 x 109/L
Stærð græðlings (106 CD34+
frumur/kg)

Hraðastýrð frysting án
geymslu yfir nótt
Hraðastýrð frysting með
geymslu yfir nótt

Áhættuhlutfall > 1 þýðir að þáttur tengist styttri rótunartíma.
Bæði hraðastýrð frysting með og án geymslu yfir nótt voru marktækir áhrifaþættir á rótunartíma blóðflagna
>20 x 109/L í leiðréttu Cox líkani. Stærð græðlings og sjúkdómsflokkur höfðu ómarktæk áhrif (tafla 9).
Tafla 10 - Leiðrétt Cox líkan fyrir blóðflögurótun > 50 x 109/L.

Mögulegir áhrifaþættir á rótun

Áhættuhlutfall (HR)

95% öryggisbil

1,05

1,005-1,102

Plasmafrumusjúkdómur

1,0

1,0 (viðmið)

Eitilfrumukrabbamein

1,03

0,77-1,36

-80°C frysting

1,0

1,0 (viðmið)

0,49

0,34-0,70

0,27

0,17-0,45

blóðflagna > 50 x 109/L
Stærð græðlings (106 CD34+
frumur/kg)

Hraðastýrð frysting án
geymslu yfir nótt
Hraðastýrð frysting með
geymslu yfir nótt

Áhættuhlutfall > 1 þýðir að þáttur tengist styttri rótunartíma.
Stærð græðlings og frystiaðferð voru marktækir áhrifaþættir á rótunartíma blóðflagna >50 x 109/L í
leiðréttu Cox líkani. Sjúkdómsflokkur hafði ómarktæk áhrif (tafla 10).
Stærð græðlings hafði marktæk áhrif á bæði rótunartíma daufkyrninga >0,5 x 10 9/L (tafla 8) og blóðflagna
> 50 x 109/L (tafla 10). Frystiaðferð var sterkur sjálfstæður áhrifaþáttur á öll rótunargildi (töflur 8-10).

4.3 - Tilfærslumeðferð

Mynd 11 - Notkun Plerixafor tilfærslumeðferðar eftir ári

Fyrsta notkun Plerixafor í tilfærslumeðferð var árið 2009 á LSH en notkun lyfsins tók stökk árið 2015
(mynd 11). Alls fengu 20,3% (n = 17) sjúklinga árin 2015-2017 Plerixafor sem viðbót við hefðbundna
tilfærslumeðferð.

Plerixafor er notað þegar hefðbundin tilfærslumeðferð skilar ekki nægum árangri. Samanburður var
gerður á sjúklingum sem fengu og fengu ekki Plerixafor til þess að reyna að bera kennsl á þætti sem

tengjast slæmum árangri af tilfærslumeðferð (tafla 11). Aðeins var litið til þeirra sjúklinga sem fóru í
stofnfrumusöfnun eftir að notkun Plerixafor varð algengari á LSH árið 2015 (n = 74).
Tafla 11 - Samanburður sjúklinga 2015-2017 með tilliti til Plerixafor notkunar

Plerixafor (n =

Ekki Plerixafor (n =

p-

15)

59)

gildi*

2,46

1,40

0,023

15,4%

7,4%

0,72

28% KK

72% KK

11,4% KVK

88,6% KVK

Plasmafrumusjúkdómar

16,2%

83,8%

Eitilfrumukrabbamein

16,7%

83,3%

Meðallíkamsþyngd (kg)

83,0

86,4

0,648

Meðalaldur við inngjöf (ár)

56,5

57,8

0,704

4,83 ± 1,00

6,14 ± 3,06

0,008

1,0

0,33

1,0

0,049

1,0

0,049

Fjöldi fyrri lyfjameðferða
Geislameðferð
Kynjahlutföll (kk/kvk)

0,16

Eftir sjúkdómsflokkum

Stærð græðlings
(x 106 CD34+ frumur/kg)
Áhættuhlutfall í óleiðréttu Cox líkani fyrir ANC
rótun

0,73
(95% CI: 0,3761,39)

Áhættuhlutfall í óleiðréttu Cox líkani fyrir Blfl
20 rótun

0,50
(0,249-0,9996)

Áhættuhlutfall í óleiðréttu Cox líkani fyrir Blfl
50 rótun

1,0

0,514
(0,266-0,997)

*p-gildi fengust úr Welch T-prófi (raðaðar breytur), Pearson kí-kvaðrat prófi (flokkabreytur) og Cox líkani
(rótunargildi)

Sjúklingar sem fengu Plerixafor höfðu fengið marktækt fleiri krabbameinslyfjameðferðir fyrir
tilfærslumeðferðina. Stærð græðlings í inngjöf var marktækt lægri og rótunartími blóðflagna var marktækt
lengri hjá sjúklingum sem höfðu fengið Plerixafor (tafla 11).

4.4 - Stofnfrumusöfnun
Meðalfjöldi daga í söfnun var 1,88 ± 1,04 (spönn: 1-6). Flestir (75%) sjúklingar voru einn til tvo daga í
söfnun en fyrstu fjögur árin var algengara að söfnunin tæki fleiri daga (mynd 12).

Mynd 12 - Fjöldi söfnunardaga eftir ári

4.4.1 - Fyrri lyfjameðferðir
Fjöldi fyrri krabbameinslyfjameðferða hafði marktæk áhrif á árangur söfnunar samkvæmt línulegri
aðhvarfsgreiningu. Fylgni á milli fjölda fyrri lyfjameðferða og samanlagðs keyrslutíma í stofnfrumusöfnun
var 0,31 (p < 0,001). Fjöldi fyrri lyfjameðferða skýrir 9,1% af breytileika í samanlögðum keyrslutíma (p <
0,001). Fjölgun um eina fyrri lyfjameðferð bætti að jafnaði 119 mínútum aukalega við samanlagðan
keyrslutíma í stofnfrumusöfnun samkvæmt línulegri aðhvarfsgreiningu (p < 0,001).

4.4.2 - Sjúkdómsflokkar
Tafla 12 - Samanburður á stofnfrumusöfnun eftir sjúkdómsgreiningu

p-gildi fyrir

Plasmafrumu-

Eitilfrumukrabbamein

sjúkdómar (n = 109)

(n = 101)

1,57 ± 0,91

1,88 ± 0,91

0,015

11,54 klst.

8,55 klst.

0,035

10,69 milljón

9,93 milljón

0,3095

Söfnunarhraði CD34+

23,40 þúsund frumur

30,75 þúsund frumur

(meðaltal)

per kg sjúklings per

per kg sjúklings per

(óleiðrétt)

mín.

mín.

33,71 þúsund frumur

43,19 þúsund frumur

per kg sjúklings per

per kg sjúklings per

mín.

mín.

mismun á
sjúkdómsflokkum*

Fjöldi fyrri
lyfjameðferða (meðaltal,
staðalfrávik)
Heildartími í
frumusöfnun (meðaltal)
Fjöldi CD34+ fruma
safnað per kg sjúklings
(meðaltal)

Söfnunarhraði CD34+
(meðaltal)
(leiðrétt f. fjölda
lyfjameðferða)

0,040

>0,001

*p-gildi fengust úr Welch T-prófi.

Söfnunarhraði var að meðaltali marktækt hærri hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein miðað við
sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma. Sjúklingar með eitilfrumukrabbamein höfðu að meðaltali farið í fleiri
krabbameinslyfjameðferðir miðað við sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma (tafla 12).
Óleiðréttur söfnunarhraði hjá sjúklingum í sjúkdómsflokki „Annað“ var að meðaltali 23,97 þúsund frumur
per kg sjúklings per mín.

4.4.3 - CD34+ blóðstyrkur

Mynd 13 - Samband CD34+ blóðstyrks og CD34+ innihalds stofnfrumusafns

Mynd 14 - Samband CD34+ blóðstyrks og CD34+ söfnunarhraða

Marktækt samband fannst á milli CD34+ mælinga í blóði að morgni söfnunardags og CD34+ innihalds
stofnfrumusafns (mynd 13, p < 0,001) annars vegar og söfnunarhraða (mynd 14, p < 0,001) hins vegar.
Breytileiki í CD34+ blóðstyrk útskýrir 79% af breytileika í söfnunarhraða CD34+ stofnfruma (leiðrétt R2 =
0,7889).

Aldur hafði marktæka öfuga fylgni við CD34+ blóðstyrk (-0,11, p < 0,001). Enginn marktækur munur var á
CD34+ blóðstyrk á söfnunardegi hjá eitilfrumukrabbameins- og plasmafrumusjúkdóma sjúklingum skv.
Welch T-prófi (p = 0,46). Fjöldi hvítra blóðkorna í blóði á söfnunardegi hafði ómarktæka neikvæða fylgni (0,064) við söfnunarhraða (p = 0,181).

4.4.4 - Aldur

Mynd 15 - Samband aldurs og söfnunarhraða

Aldur við söfnun hafði marktæk neikvæð áhrif á söfnunarhraða samkvæmt línulegri aðhvarfsgreiningu (p
= 0,0013). Skýringarhlutfallið var 2,12% (leiðrétt R2 = 0,0212).

4.4.5 - Áætlun heimta úr stofnfrumusöfnun
Við söfnun notar starfsfólk Landspítalans einfaldaða Pierelli formúlu[39] til þess að áætla heimtur úr
söfnun. Niðurstöður úr þessum útreikningum eru notaðar til þess að ákvarða hversu margir lítrar af blóði
eru keyrðir í gegnum söfnunarvélina.

Áæ𝑡𝑙𝑎ð𝑢𝑟 ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡𝑢𝑟 (𝑓𝑟𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔) =

𝐶𝐷34 𝑝𝑒𝑟 𝜇𝑙 𝑏𝑙óð𝑠 ∗ 0,5 ∗ 𝑢𝑛𝑛𝑖ð 𝐵𝑉 (𝐿)
𝑙í𝑘𝑎𝑚𝑠þ𝑦𝑛𝑔𝑑(𝑘𝑔) ∗ 100

Stuðullinn 0,5 miðar við 50% söfnunarárangur (e. collection efficiency).

Mynd 16 - Samanburður áætlaðra heimta og raunverulegra heimta

Á mynd 16 má sjá áætlaðar heimtur með einfaldaðri Pierelli formúlu á y-ás og raunverulegar heimtur á xás. Fylgni er 0,87 (p < 0,001).

Að meðaltali eru raunverulegar heimtur 10% hærri en áætlaðar heimtur.

Tafla 13 - Samanburður áætlaðra og raunverulegra heimta úr stofnfrumusöfnun

Raunverulegar heimtur (10e6 CD34+/kg)
0-2

2-4

4-6

6-8

8+

Rétt

Of-

spá (%)

metið
(%)

Áætlaðar

0-2

116

51

1

0

0

69,0%

0%

heimtur (106

2-4

9

51

43

12

0

44,3%

7,8%

CD34+/kg)

4-6

0

2

16

19

15

30,8%

3,8%

6-8

0

2

3

5

12

22,7%

22,7%

8+

0

2

3

6

57

83,8%

16,2%

Áætlaðar heimtur eru líklegastar til þess að vera réttar þegar áætlaðar heimtur eru á bilinu 0-2 eða 8+ x
106 CD34+/kg. Mestar líkur eru á ofmati (22,7%) þegar áætlaðar heimtur eru 6-8 (tafla 13).

4.4.6 - Samantekt – söfnun
Fjölþætt línuleg aðhvarfsgreining var reiknuð fyrir söfnunarhraða (tafla 14). Í leiðréttu líkani voru CD34+
blóðstyrkur, sjúkdómsflokkur og fjöldi fyrri krabbameinslyfjameðferða marktækir sjálfstæðir áhrifaþættir á
söfnunarhraða (tafla 14). Aldur við söfnun tapaði marktækni í leiðréttri aðhvarfsgreiningu.

Tafla 14 - Leiðrétt fjölþætt línuleg aðhvarfsgreining fyrir söfnunarhraða

Skýribreytur söfnunarhraða
6

(Eining: 10 CD34+ frumur safnaðar per klst.)
Skurðpunktur
CD34+ blóðstyrkur á söfnunardegi (eining: 106
CD34+ / L)
Plasmafrumusjúkdómsgreining (viðmið:
eitilfrumukrabbameinsgreining)
Fjöldi fyrri krabbameinslyfjameðferð (viðmið: 1)

Stuðull

Stuðull

(estimate)

(staðalfrávik)

0,752

0,087

< 0,001

0,012

0,0003

< 0,001

-0,204

0,065

0,002

-0,146

0,031

< 0,001

P-gildi

Leiðrétt R2 = 0,80, p-gildi = 2 * 10-16

4.5 - Líftala græðlings
Í þessari rannsókn var aðeins litið til líftölumælinga sem voru gerðar með eins tækis (e. single-platform)
aðferð en með þeirri aðferð er fjöldi bæði HBK og CD34+ fruma mældur með frumuflæðisjá í stað þess að
mæla fjölda HBK með blóðfrumuteljara eins og gert var með eldri tveggja tækja (e. dual platform) aðferð.
Þessi eins tækis aðferð sem tekin var í notkun árið 2014 jók nákvæmni CD34 mælinga.

Rannsökuð voru fryst gæðasýni úr 153 stofnfrumugræðlingum sem tilheyrðu 87 sjúklingum. Þar af voru
95 græðlingar frystir með -80°C frystiaðferð og 58 græðlingar voru frystir með hraðastýrðri aðferð. Af
þeim 58 græðlingum sem voru frystir með hraðastýrðri aðferð voru 47 frystir samdægurs en 13 voru
geymdir yfir nótt við 4°C. Allir græðlingar sem voru frystir með -80°C frystiaðferð voru frystir samdægurs.
Græðlingar sem voru ekki frystir samdægurs (n = 13) voru ekki taldir með í samanburði á
líftölumælingum.

Frystiaðferð hafði ómarktæk áhrif (p = 0,057) á CD45+ líftölu græðlinga. Með hraðastýrðri frystiaðferð (n =
47) var meðaltal CD45+ líftölu græðlinga 76,69% en með -80°C frystiaðferð (n = 95) var meðaltal CD45+
líftölu græðlinga 80,06%. Frystiaðferð hafði marktæk áhrif (p < 0,001) á CD34+ líftölu græðlinga. Með
hraðastýrðri frystiaðferð (n = 47) var meðaltal CD34+ líftölu græðlinga 72,9% en með -80°C frystiaðferð (n
= 95) var meðaltal CD34+ líftölu græðlinga 88,1%. CD34+ líftala var því 15,2% hærri með -80°C
frystiaðferð.

Skoðuð voru tengsl CD45+ og CD34+ líftölu við rótunartíma með Cox áhættugreiningarlíkönum (tafla 15)
hjá þeim 87 sjúklingum sem fengu græðling þar sem líftölur voru mældar með eins tækis mælingu á
frumuflæðisjá. Smíðuð voru tvö Cox áhættugreiningarlíkön; í fyrra líkaninu voru skoðuð tengsl CD45+
líftölu við rótunartíma en í því seinna voru skoðuð tengsl CD34+ líftölu við rótunartíma. Leiðrétt var fyrir
fjölda CD34+ fruma í græðlingi og sjúkdómsflokki.
Tafla 15 –Áhrif CD34+ og CD45+ líftölu á rótunartíma

Áhættuhlutfall fyrir ANC >
9

Áhættuhlutfall fyrir blóðflögur >
9

Áhættuhlutfall fyrir blóðflögur >

0,5 x 10 /L

20 x 10 /L

50 x 109/L

CD34+ líftala (%)

1,034 (p < 0,001)

1,047 (p < 0,001)

1,049 (p < 0,001)

CD45+ líftala (%)

0,992 (p = 0,61)

1,008 (p = 0,55)

0,997 (p = 0,82)

CD34+ líftala hafði marktæk áhrif á allan mældan rótunartíma en ekkert samband fannst á milli CD45+
líftölu og rótunartíma (tafla 15). Aukning á CD34+ líftölu um 10% stytti að meðaltali rótunartíma ANC > 0,5
x 109/L um 0,6 daga (p < 0,001) og rótunartíma blóðflaga > 20 x 109/L um 3,0 daga (p = 0,005)
samkvæmt fjölþátta aðhvarfsgreiningu sem var leiðrétt fyrir fjölda CD34+ fruma í græðlingi og
sjúkdómsflokki. Samband CD34+ líftölu og rótunartíma blóðflaga > 50 x 109/L varð ómarktækt í fjölþátta
aðhvarfsgreiningu.

4.6 - Lifun
4.6.1 - Heildarlifun
Miðgildi lifunar fyrir allan hópinn var 9,68 ár. Neðra öryggismark var 7,31 en efra öryggismarki hefur ekki
verið náð (mynd 17, tafla 16). Allar lifunartölur (myndir 17-22 og töflur 16-20) lýsa lifun eftir fyrstu
stofnfrumuígræðslu.

Mynd 17 - Heildarlifun allra sjúklinga

Tafla 16 - Heildarlifun allra sjúklinga - lýsistærðir

Allir sjúklingar

Eins árs lifun

Fimm ára lifun

Tíu ára lifun

Miðgildi lifunartíma

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

89,6%

69,1%

47,8%

9,68 ár

(84,8% - 93,0%)

(61,8% – 75,4%)

(38,4% - 56,7%)

(7,31 – N/A)*

*Efri öryggismörkum hefur ekki verið náð

Meðferðartengd dánartíðni
100 daga lifun var 97,4% (95% CI 94,2-98,8). Sex sjúklingar létust fyrstu 100 daga eftir inngjöf.
Meðalaldur við inngjöf þeirra sem létust 100 dögum eftir inngjöf var 65,4 ára (spönn 51-75). Fimm af þeim
sjúklingum höfðu eitilfrumukrabbamein og einn CLL.

Mynd 18 – Heildarlifun eftir sjúkdómsflokkum

10 ára lifun sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma er marktækt verri en 10 ára lifun sjúklinga með
eitilfrumukrabbamein (mynd 18, tafla 17).

Tafla 17 - Heildarlifun eftir sjúkdómsflokkum - lýsisstærðir

Sjúklingar með
plasmafrumusjúkdóma

Eins árs lifun

Fimm ára lifun

Tíu ára lifun

Miðgildi lifunartíma

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

97,1%

69,0%

31,3%

7,02 ár

(91,2% - 99,1%)

(57,3% - 78,1%)

(18,4%-45,1%)

(5,36 – 9,68)

82,9%

70,2%

62,1%

N/A *

(73,9% – 89,0%)

(59,4% - 78,7%)

(49,6%-72,4%)

81,6%

39,9%

N/A

(53,0% - 93,7%)

(14,0% - 65,1%)

(n = 101)
Sjúklingar með
eitilfrumukrabbamein
(n = 109)
Sjúklingar með aðra
sjúkdóma (n = 17)

2,99 ár
(1,03 - N/A)

*Miðgildi lifunartíma hefur ekki verið náð. Yfir 50% af sjúklingum með eitilfrumukrabbamein frá upphafi eru
enn á lífi. Dagsetning upplýsingaöflunar var 28. Febrúar 2018.

Mynd 19 - Heildarlifun eftir aldursflokkum

Tafla 18 - Heildarlifun eftir aldursflokkum - lýsisstærðir

Aldursbil

1 árs lifun (95% öryggisbil)

5 ára lifun (95% öryggisbil)

18-30 (n = 13)

92,3% (56,6-98,8)

92,3% (56,6-98,9)

30-45 (n = 23)

90,9% (68,1-97,6)

90,9% (68,1-97,6)

45-60 (n = 75)

90,4% (80,9-95,3)

74,5% (62,0-83,4)

60-70 (n = 93)

89,1% (80,7-93,9)

62,9% (50,1-73,2)

70+ (n = 23)

85,2% (62,1-95,2)

38,8% (16,7-60,6)

Aldur hafði marktæk áhrif á heildarlifun eftir stofnfrumuígræðslu (mynd 19, tafla 18). Fimm ára lifun
sjúklinga sem voru 45 ára eða yngri við fyrstu stofnfrumuígræðslu var yfir 90% en fimm ára lifun
einstaklinga sem voru yfir 70 ára var 38,8%.

4.6.2 - Lifun án framgangs sjúkdóms (e. progression-free survival)

Mynd 20 - Lifun án framgangs sjúkdóms allra sjúklinga
Tafla 19 - Lifun án framgangs sjúkdóms allra sjúklinga - lýsistærðir

Allir sjúklingar

Eins árs lifun

Fimm ára lifun

Tíu ára lifun

Miðgildi lifunartíma

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

80,9%

45,2%

27,4%

3,79 ár

(75,0% – 85,6%)

(37,6% - 52,5%)

(19,9% - 35,4%)

(3,04 – 5,27 ár)

Lifun án framgangs sjúkdóms (myndir 20-22 og töflur 19-20) (e. progression free survival) var reiknuð
með aðferð Kaplan-Meier. Mældur var tími fram að fyrstu versnun sjúkdóms eða dauða af öllum orsökum.

Mynd 21 - Lifun án framgangs sjúkdóms eftir sjúkdómsflokkum
Tafla 20 - Lifun án framgangs sjúkdóms eftir sjúkdómsflokkum - lýsisstærðir

Sjúklingar með
plasmafrumusjúkdóma
Sjúklingar með
eitilfrumukrabbamein
Sjúklingar með aðra
sjúkdóma (n = 17)

Eins árs lifun

Fimm ára lifun

Tíu ára lifun

Miðgildi lifunartíma

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

(95% öryggisbil)

86,2%

32,3%

7,9%

2,99 ár

(77,8% - 91,6%)

(22,2% - 42,7%)

(2,8% - 16,3%)

(2,53 – 3,69)

75,0%

59,3%

48,3%

8,59 ár

(65,0% – 82,5%)

(48,0% - 68,9%)

(35,4%-60,0%)

(3,62 – N/A)

81,6%

39,9%

N/A

2,99 ár

(53,0% - 93,7%)

(14,0% - 65,1%)

(1,03 – N/A)

Lifun án framgangs sjúkdóms var marktækt lægri hjá sjúklingum með plasmafrumusjúkdóma miðað við
sjúklinga með eitilfrumukrabbamein eftir fjögur ár (mynd 21, tafla 20).

Mynd 22 - Lifun án framgangs sjúkdóms eftir undirgerð eitilfrumukrabbameins

Hjá sjúklingum með Hodgkins eitilfrumukrabbamein var tíu ára sjúkdómsfrí lifun 78,3% (95% CI: 46,5 –
92,5) en hjá sjúklingum með Non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein var tíu ára sjúkdómsfrí lifun 42,1% (95%
CI: 28,3 – 55,3). Ekki var marktækur munur á milli hópanna (mynd 22).

Mynd 23 - Lifun án framgangs sjúkdóms eftir undirgerð non-Hodgkins eitilfrumukrabbameins

Hjá sjúklingum með möttulfrumu (e. mantle cell) eitilfrumukrabbamein var tíu ára sjúkdómsfrí lifun 70,1%
(95% CI: 32,3 – 89,5) en hjá sjúklingum með aðrar gerðir Non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein var tíu ára
sjúkdómsfrí lifun 37,6% (95% CI: 22,9 – 52,2). Ekki var marktækur munur á milli hópanna (mynd 23).

4.7 – Sýkingar og legudagar

Mynd 24 - Sýkingarhlutfall eftir ígræðslu

50,1% sjúklinga á árunum 2006-2017 greindust með sýkingu á rótunartímabilinu (mynd 24). Ekki fundust
gögn fyrir árin 2004 og 2005.

Engin marktæk tengsl fundust á milli sýkingartíðni og sjúkdómsflokka (p = 0,578) eða eftir því hvort
DMSO var fjarlægt eða ekki (p = 0,810) skv. Welch T-prófi.

Mynd 25 - Fjöldi daga með hita eftir ígræðslu

Meðalfjöldi daga með hita fyrir allt tímabilið var 5 ± 4 dagar (mynd 25). Marktækur munur var á dagafjölda
með hita eftir sjúkdómsflokki. Sjúklingar með eitilfrumukrabbamein voru með hita að meðaltali í 6 ± 4
daga en sjúklingar með plasmafrumusjúkdóma í 4 ± 4 daga (p < 0,001).

Mynd 26 - Meðalfjöldi legudaga eftir árum

Tafla 21 - Fjöldi legudaga

Sjúklingahópur

Meðalfjöldi

Staðalfrávik

legudaga (spönn)
Allir sjúklingar

21,09 (1-69)

9,45

Sjúklingar m. plasmafrumusjúkdóma

17,76 (1-69)

9,82

Sjúklingar m. eitilfrumukrabbamein

24,71 (18-64)

7,56

Meðalfjöldi legudaga var marktækt hærri hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein miðað við sjúklinga
með mergæxli (mynd 26, tafla 21) skv. Welch T-prófi (p < 0,001).

5 - Umræða
5.1 - Sjúklingahópurinn
Ábendingar fyrir eigin stofnfrumuígræðslu á LSH (tafla 3) eru svipaðar og annars staðar í Evrópu. Í
töflunni hér að neðan eru ábendingar á LSH bornar saman við evrópskar tölur frá 2016 sem fengust úr
skýrslu EBMT [8]. Heldur fleiri einstaklingar með non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein fara í eigin
stofnfrumuígræðslu á Íslandi miðað við EBMT en í Evrópu er algengara að þessir einstaklingar fari í
ósamgena ígræðslu. Fjöldi þeirra sem fór í eigin stofnfrumuígræðslu þrefaldaðist fyrstu fjögur árin eftir að
meðferð hófst hér á landi (Mynd 2) og hefur skert aðgengi að meðferðinni sennilega átt stærstan hlut að
máli en áður þurftu þessir einstaklingar að fá meðferðina erlendis. Fjöldi einstaklinga með
plasmafrumusjúkdóma fór vaxandi fyrstu árin en hefur haldist nokkuð svipaður allra síðustu ár. Þrátt fyrir
nýjungar í krabbameinslyfjameðferð plasmafrumusjúkdóma á síðustu árum hafa þær ekki leyst af hólmi
háskammtameðferðina. [40]
Tafla 22 – Hlutfall ábendinga á LSH samanborið við Evrópu

Ábending

LSH 2004-2017

Evrópa 2016 [8]

Plasmafrumusjúkdómar

48,0%

51,4%

Hodgkins eitilfrumukrabbamein

7,5%

8,8%

Non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein

37,0%

28,0%

Annað

7,5%

11,8%

5.2 - Lifun
Fimm ára heildarlifun eftir stofnfrumuígræðslu á Landspítalanum var 69,1%. Í eftirfarandi töflu er hundrað
daga dánartíðni og lifun á Landspítalanum borin saman við aðrar nýlegar rannsóknir frá nágrannaþjóðum.
Tafla 23 - Lifun á Landspítalanum miðað við aðrar rannsóknir

Landspítalinn 2004-2017
Hundrað daga dánartíðni
Plasmafrumusjúkdómar: miðgildi
lifunar án framgangs sjúkdóms (PFS)
Plasmafrumusjúkdómar: 4 ára
heildarlifun

2,6%

2,99 ár

Aðrar rannsóknir
2,8% [41]
3,0% [42]
3,66 ár [43]
1,66 ár [44]

76,4%

81,6% [43]

70%

69% [45]

Non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein:
tveggja ára lifun án framgangs
sjúkdóms (PFS)

Non-Hodgkins eitilfrumukrabbamein:
tveggja ára heildarlifun

70%

74% [45]

Í töflu 23 sést að heildarlifun og lifun án framgangs sjúkdóms (PFS) hjá Landspítalanum er sambærileg
nágrannaþjóðum okkar fyrir sjúklinga með plasmafrumusjúkdóma og eitilfrumukrabbamein önnur en
Hodgkins.

Dánartíðni innan hundrað daga (e. transplant-related mortality) frá inngjöf var 2,6% á LSH, eða sex
sjúklingar alls. Meðalaldur þeirra sem létust innan hundrað daga var um hálfu staðalfráviki hærri en
meðalaldur allra sjúklinga. Nær allir (5/6) voru greindir með eitilfrumukrabbamein en að jafnaði er notuð
mun þyngri lyfjameðferð við eitilfrumukrabbamein en plasmafrumusjúkdóma. Hundrað daga dánartíðni
samkvæmt öðrum rannsóknum er á bilinu 2,8% - 3% og er hærri hjá sjúklingum með
eitilfrumukrabbamein sem er í samræmi við okkar niðurstöður [41, 42]. Allir sjúklingar sem létust innan
hundrað daga höfðu greinst með sýkingar en helstu dánarorsakir voru sýkingar (fjögur tilfelli) og
framgangur sjúkdóms (tvö tilfelli).

Marktækur munur á lifun án framgangs sjúkdóms hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein og
plasmafrumusjúkdóma kom fram um fjórum árum eftir ígræðslu. Ellefu árum eftir ígræðslu var lifun án
framgangs sjúkdóms hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein 44,6% en aðeins 4,3% hjá sjúklingum með
plasmafrumusjúkdóma. Þetta kom ekki á óvart þar sem mergæxli er talinn ólæknandi sjúkdómur.[46]

Lifun án framgangs sjúkdóms (PFS) var hæst hjá sjúklingum með Hodgkins eitilfrumukrabbamein. Ellefu
árum eftir inngjöf var PFS 78,3% hjá Hodgkins sjúklingum en þýðið var of lítið til þess að hægt væri að
sýna fram á marktækan mun á PFS sjúklinga með Hodgkins miðað við sjúklinga með önnur
eitilfrumukrabbamein. Hodgkins eitilfrumukrabbamein er sjúkdómur sem svarar meðferð oftast mjög vel
svo þessar niðurstöður komu ekki á óvart.[2]

5.3 - Rótun
Samkvæmt handbók EBMT teljast 7-14 dagar eðlilegur rótunartími fyrir daufkyrninga >0,5 x 109/L (ANC)
og 14-21 dagur eðlilegur fyrir rótun blóðflagna.[6] Á LSH var miðgildi rótunartíma daufkyrninga 13 dagar og
miðgildi rótunartíma blóðflagna 13 dagar fyrir 20 x 109/L og 18 dagar fyrir 50 x 109/L. Samkvæmt þessu
telst rótunartími eftir eigin stofnfrumuígræðslu á LSH innan viðurkenndra marka.

Marktækir sjálfstæðir áhrifaþættir fyrir rótun daufkyrninga voru sjúkdómsflokkur, frystiaðferð og fjöldi CD34+
fruma í græðlingi í leiðréttu Cox líkani (tafla 8). Rótun daufkyrninga var marktækt hægari hjá sjúklingum
með plasmafrumusjúkdóma mögulega vegna þess að æxlisvöxtur hjá plasmafrumusjúkdómum er oftast í

beinmerg sem virðist trufla blóðmyndun enda fer hún fram í beinmerg. Miðgildi rótunartíma var samt sem
áður innan eðlilegra marka bæði hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein og sjúklingum með mergæxli.
Aðrar rannsóknir hafa hins vegar ekki fundið marktækan mun á rótunartíma hvítkorna eftir eigin
stofnfrumuígræðslu á milli sjúklinga með eitilfrumukrabbamein annars vegar og sjúklinga með
plasmafrumusjúkdóma hinsvegar. [47, 48]

Áhrif fjölda CD34+ fruma í græðlingi á rótunartíma eru vel þekkt [49] [50] en sterkustu tengsl er að finna þar
sem stærð græðlings er undir viðmiðunarstærðinni 4 x 106 CD34+/kg. Aðeisn örfáir sjúklingar á LSH fengu
græðling undir viðmiðunarstærð (fyrir frystingu) sem gæti útskýrt af hverju tiltölulega veikt samband fannst
í okkar rannsókn.

Í okkar þýði fannst marktæk fylgni á milli hærri CD34+ líftölu og styttri rótunartíma (tafla 15). Aðrar
rannsóknir hafa birt misvísandi niðurstöður um áhrif CD34+ líftölu á rótunartíma. Sumar rannsóknir hafa
fundið jákvæða fylgni [49, 51] en aðrar ekki [52] [53]. Í einni rannsókn virtust flestar CD34+ frumur lifa af
frystingu óháð CD45+ líftölu. [54]

Tengsl á milli frystiaðferðar og rótunartíma blóðflagna var óvænt uppgötvun. Rótunartími blóðflagna var
lengri hjá sjúklingum þar sem græðlingur var frystur með hraðastýrðri aðferð og lengstur hjá þeim hópi þar
sem græðlingur var geymdur yfir nótt. Ástæðan gæti verið sú að líftala CD34+ fruma var lægri með
hraðastýrðri frystiaðferð á LSH sem er tengt við lengri rótunartíma (tafla 15). Þessar niðurstöður eru í
mótsögn við fyrri rannsóknir sem hafa fundið engan mun á rótunartíma með mismunandi frystiaðferðum[55]
eða marktækt hraðari rótun með hraðastýrðri frystiaðferð[56]. Hafa ber í huga að hér hefur ekki verið sýnt
fram á orsakasamband og þessi aftursýna rannsókn var ekki hönnuð til þess að svara spurningum um áhrif
frystiaðferðar á rótunartíma. Varhugavert er að draga of miklar ályktanir af þessum niðurstöðum og þörf er
á að kanna fleiri mögulega orsakaþætti og framkvæma frekari rannsóknir.

Ástæðan fyrir því að aukinn rótunartími daufkyrninga fjölgar legudögum hjá sjúklingum með
eitilfrumukrabbamein en ekki sjúklingum með plasmafrumusjúkdóma (PCD) er sú að sjúklingar með PCD
eru vanalega sendir heim daginn eftir ígræðslu en sjúklingar með eitilfrumukrabbamein hafa fengið þyngri
krabbameinslyfjameðferð og eru því inniliggjandi á spítala þangað til að rótunargildum hvítkorna er náð og
þeir hafa jafnað sig eftir háskammtameðferðina.

Rótun hafði ekki áhrif á sýkingarhlutfall eða heildarlifun en aukinn rótunartími hefur í för með sér aukin
óþægindi fyrir sjúklinginn og aukinn fjölda legudaga hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein (tafla 5) sem
veldur frekari óþægindum og auknum kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið.

5.4 - Söfnun
Marktækir áhrifaþættir í leiðréttri fjölþátta aðhvarfsgreiningu fyrir söfnunarhraða (tafla 14) voru CD34+
blóðstyrkur á söfnunardegi, fjöldi fyrri lyfjameðferða og sjúkdómur. CD34+ blóðstyrkur fyrir söfnun hafði
öflugasta forspárgildið fyrir söfnunarhraða.

CD34+ blóðstyrkur lækkaði vægt með aldri sem skýrir líklega hvers vegna söfnunarhraði lækkaði einnig
vægt með aldri. Aldur missti þó marktækni í leiðréttu líkani (tafla 14).

Söfnun gekk marktækt hægar (~25%) hjá sjúklingum með plasmafrumsjúkdóma (PCD) miðað við
eitilfrumukrabbamein (tafla 12) þrátt fyrir að enginn marktækur munur væri á CD34+ blóðstyrk hjá þessum
sjúklingahópum og PCD sjúklingar hefðu að jafnaði fengið marktækt færri fyrri lyfjameðferðir. Sjúklingar
með plasmafrumusjúkdóma eru að jafnaði með meiri íferð í beinmerg miðað við sjúklinga með
eitilfrumukrabbamein sem væntanlega tengist verri söfnunarárangri [57]. Þetta er líklega hluti af ástæðu
þess að stærð græðlinga er að meðaltali ~15% minni hjá PCD sjúklingum sem gæti að hluta til útskýrt
það að rótunartími daufkyrninga var marktækt lengri hjá sjúklingum með PCD miðað við sjúklinga með
eitilfrumukrabbamein (tafla 15).

Flestar aðrar rannsóknir hafa fundið að aukinn fjöldi fyrri lyfjameðferða, aukinn aldur og aukin íferð í
beinmerg tengist verri árangri af söfnunarferli stofnfruma sem er í samræmi við niðurstöður þessarar
rannsóknar.[57, 58]

Einfaldaða Pierelli formúlan virðist nýtast vel til þess að áætla heimtur úr söfnun (Mynd 15). Þegar
áætlaðar heimtur eru á milli 6-8 x 106 CD34+ frumur hefur formúlan hins vegar aðeins 22,7% forspárgildi.
Á LSH er stuðullinn 0,5 notaður við söfnunarárangur til einföldunar og til þess að fá íhaldssamt mat á
heimtum. Sá stuðull við söfnunarárangur (e. collection efficiency) sem myndi að meðaltali ná nákvæmustu
áætlun heimta er 0,55018 fyrir allt tímabilið eða 0,5999 fyrir árið 2017 þar sem nýtt söfnunartæki var tekið
í notkun.

5.5 - Líftala
Í þessari rannsókn var aðeins litið til líftölumælinga sem voru gerðar eftir 2014 þegar ný eins tækis
mæliaðferð (e. single-platform) fyrir CD34+ frumur með frumuflæðisjá var tekin í notkun svo samanburður
yrði marktækur.

CD34+ líftala græðlinga var marktækt lægri þegar notað var hraðastýrð frysting sem útskýrir líklega hvers
vegna rótunartími var lengri hjá sjúklingum þar sem hraðastýrð frystiaðferð var notuð. Aðrar rannsóknir
hafa ekki fundið marktækan mun á líftölu græðlinga með -80°C frystiaðferð og hraðastýrðri frystiaðferð

[54, 59, 60]. Hraðastýrð frystiaðferð er staðalaðferð um heim allan þegar kemur að frystingu stofnfruma
og engin augljós skýring er á niðurstöðum þessarar rannsóknar.

5.6 – Sýkingar og legudagar
Um helmingur sjúklinga greindust með sýkingu á rótunartímabilinu eftir stofnfrumuígræðslu á
Landspítalanum sem er sambærilegt öðrum stofnunum. [61] Hlutfallið var tiltölulega stöðugt á milli ára og
nær alltaf á bilinu 40-60% (mynd 24). Sýkingar voru fyrst og fremst bakteríusýkingar en sveppa- og
veirusýkingar voru óalgengari.

Meðalfjöldi legudaga var 21 dagur og var hærri hjá sjúklingum með eitilfrumukrabbamein (tafla 21) enda
eru þeir inniliggjandi þangað til rótunargildi daufkyrningar er náð á meðan að sjúklingar með
plasmafrumusjúkdóma fá hjúkrunarþjónustu heima að jafnaði í viku eftir stofnfrumuinngjöfina. Á Íslandi er
skortur á meðferðarúrræðum til þess að þjónusta þessa sjúklinga á dagdeildum og í heimahúsum eins og
víða erlendis.

5.7 - Ályktanir
Árangur af háskammta krabbameinslyfjagjöf með stofnfrumuígræðslu hefur almennt verið góður á Íslandi
á tímabilinu 2004-2017. Heildarlifun og lifun án framgangs sjúkdóms er sambærileg og hjá
nágrannaþjóðum. Meðferðartengd dánartíðni er lág. CD34+ innihald stofnfrumugræðlinga er að meðaltali
um helmingi hærra en lágmarksgildi og rótunartími er innan eðlilegra marka hjá langflestum sjúklingum.

Marktækir áhrifaþættir á söfnun blóðmyndandi stofnfruma voru CD34+ blóðstyrkur á söfnunardegi,
mergsjúkdómur og fjöldi fyrri krabbameinslyfjameðferða.

Marktækir áhrifaþættir á rótunartíma voru CD34+ innihald stofnfrumugræðlings og sjúkdómsgreining.
Áhrif frystiaðferðar á rótunartíma þarfnast frekari rannsókna.

Eini forspárþátturinn sem fannst fyrir þörf á Plerixafor í tilfærslumeðferð var aukinn fjöldi fyrri
krabbameinslyfjameðferða.
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