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Flere eldre  
får HMAS



Flere eldre får HMAS

– Sterk utvikling av
induksjonsbehandlingen

Den strikte aldersgrensen for HMAS  
er formelt tatt bort i det oppdaterte  
handlingsprogrammet fra 2019. Isteden 
tar programmet utgangspunkt i gruppene 
«<ca 70 år» og «>ca 70 år». Det har  
gjort at behandlingen er tilgjengelig for  
vesentlig flere.¹
 – De siste tre årene har vi her på  
Rikshospitalet gjennomført HMAS på  
omkring 110 MM-pasienter per år,  
forteller Nina Gulbrandsen, overlege  
ved OUS, Rikshospitalet. Da vi hadde  
en strikt 65 års grense var tallet rundt  
60 pasienter per år.
 På Rikshospitalet er rutinen slik at hvis 
pasienten er over 65 år må det gjøres 

Stort sett alle nydiagnostiserte myelomatose-pasienter under 65 år får  
i dag høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS). I tillegg har 
behandlingen nylig også blitt tilgjengelig for de som er enda eldre.

ekko cor og spirometri. For å være aktuell 
for HMAS bør pasienten ikke ha betydelig 
hjertesvikt, lungeproblemer, nevropati 
eller diabetes.
 – Så vi gjør en helhetsvurdering.  
Og hvis pasienten er over 70 år så er vi 
ekstra nøye – da må vedkommende være 
helt frisk forøvrig.
 Avgjørelsen om HMAS tas primært  
på lokalsykehuset som vurderer behand-
lingen i forhold til pasientens tilstand, og 
forsikrer seg om at pasienten selv er 
motivert.
 – Jeg stoler på hvordan lokalsyke-
husene har vurdert pasienten, kommen-
terer Gulbrandsen. Behandlingen er ikke 
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så dramatisk så de fleste tåler den relativt 
godt. Det er veldig lav mortalitet.² Men på 
den andre siden er det endel morbiditet; 
det er mange som har plager lenge etter 
behandlingen.³ 

INDUKSJONSBEHANDLING I UTVIKLING
– Det er fremfor alt i forbehandlingen til 
HMAS som vi ser at det har vært en sterk 
utvikling de seneste årene, konstaterer 
Gulbrandsen. På 1990-tallet, da vi begynte 
med HMAS, brukte vi VAD, en kombinasjon 
av vincristin/Adriamycin/dexametason. 
Men Adriamycin (doxorubicin) skulle gis 
kontinuerlig over fire dager, og pasienten 
måtte gå med kateter i tre måneder. Det 
var ganske mange som fikk infeksjoner  
og annen sykelighet rundt VAD-kurene.
 I Norge gikk man derfor over til en 
kombinasjon av kun cyklofosfamid og 
dexametason.
 – Da var det flere som kom frem til 
høydosen, men den ga ikke så gode  
responser.
 Etter hvert begynte man med VCD  
(Velcade/Cyklofosfamid/Dexametason), 
som Gulbrandsen mener har vært en  
veldig god behandling.
 – Nå får de fleste VRD (Velcade/ 
Revlimid/Dexametason), hvilket gir  
enda bedre responser og er en lettere 
behandling for pasienten, konstaterer 
Gulbrandsen.                                                                                   
 I den ideelle verden ønsker hun fritt  

Induksjonsbehandling
Målet med induksjonsbehandlingen er å stabilisere sykdommen og få respons. 

Den gis vanligvis i fire runder á tre uker med én av de følgende kombinasjonene:
•  VCD som har vært standardbehandling i Norge i mange år  

(Bortezomib (Velcade)/Cyklofosfamid/Dexametason)
•  VRD standardbehandling i dag (Velcade/Revlimid/Dexametason)
•  VTD (Velcade/Thalidomid/Dexametason) (brukes sjelden)

Disse tre sidestilles som induksjonsbehandling i retningslinjene.   
EMA-godkjenningen for bortezomib inneholder regimene VTD og VD,  
men ikke VCD og VRD.¹
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å kunne kombinere de forskjellige  
medikamentene, alt etter pasientens  
behov, og uten hensyn til økonomiske  
rammer. Se faktaboks: Induksjons-
behandling.

AUTOLOG STAMCELLEHØSTING
Autolog stamcellehøsting bør foregå  
3-4 uker etter induksjonsbehandlingen.  
I forkant av selve høstingen får pasienten 
en kur med høydose cyklofosfamid.  
Noen dager senere starter man med 
stam cellemobiliserende sprøyter 
(G-CSF), og etter ti dager høstes stam-
cellene. Selve høstingen har de siste  
tiårene vært foretatt med leukaferese  
når det gjelder autolog stamcellestøtte. 
 Stamcellene fryses i konserverings-
midlet DMSO og kan brukes i over ti år 
etter høstingen. Dette har bidratt til at 
man nå kan høste nok stamceller for to 
ganger stamcellestøtte. DMSO hindrer at 
cellemembranen hos stamcellene skades 
ved nedfrysing. Når stamcellene skal gis 
til pasientene må også DMSO gis, fordi 
man ikke klarer å få vekk DMSO uten å 
skade stamcellene. Men jo mer DMSO 
som er brukt under innfrysingsproses-

sen, jo mer DMSO må tilføres pasienten, 
og jo flere bivirkninger får pasienten.⁴ 

HØYDOSE
Fire til seks uker etter høstingen får  
pasienten en høy dose melfalan, og dagen 
etter gis stamcellene tilbake. Én uke etter 
høydosen er det < 0,1 x 10*9 hvite blod-
celler i blodbanen og pasienten er spesielt 
infeksjonsutsatt. Først 12-14 dager etter 
stamcellebehandlingen begynner ben-
margen på ny å produsere blodceller.

VEDLIKEHOLDSBEHANDLING
Ifølge handlingsprogrammet anbefales 
oppstart av vedlikeholdsbehandling av 
lenalidomid tre måneder etter HMAS. 
Hos pasienter med høyrisikokriterier er 
anbefalingen svakere. Beslutningsforum 
har likevel sagt nei til lenalidomid  
(Revlimid) som vedlikeholdsbehandling.
 – En andre runde HMAS kan bli aktuelt 
ved tilbakefall for dem som tåler det, sier 
Gulbrandsen. Det forutsettes da at den 
første behandlingen ga remisjon i mer 
enn ett til to år.  Hvis remisjonen varte 
kortere tid enn ett til to år, bør man  
vurdere annen behandling.

Nina Gulbrandsen 
Cand.med 1986
Spesialist indremedisin 1996
Dr med 2006
Spesialist i hematologi 2006
Seksjonleder OUS,  
Blodsykdommer  

– HMAS er en veldig god behandling som jeg fortsatt anbefaler som førstelinje behandling for  
myelomatose-pasienter, poengterer Nina Gulbrandsen, OUS, Rikshospitalet. Det er veldig få  
pasienter som ikke er i gang igjen tre til seks måneder etter en høydosebehandling med autolog 
stamcellestøtte. (Foto: C. Deijenberg)

Allogen  
transplantasjon
– Ved allogen transplantasjon 
bruker vi oftere benmarg 
blant annet fordi det er  
mindre GVHD, forklarer  
Gulbrandsen. Men slike  
transplantasjoner er kun  
aktuelle i kontrollerte studier 
og etter individuell vurdering 
til sterkt motiverte og  
velinformerte yngre pasienter. 
Mortaliteten er høy. Allogen 
transplantasjon har vært gitt 
som primærbehandling  
eller etter HMAS, men  
resultatene har variert  
i forskjellige studier.⁸
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STØTTEBEHANDLING
 For alle pasienter med myelomatose kan 
forskjellige former for støttebehandling 
være aktuell:
–  Bisfosfonater (for å forebygge  

skjelettkomplikasjoner)
–  Granulocyttstimulerende medisin  

(for å øke nivået med neutrofile  
granulocytter når det er lavt, samt  
til å mobilisere stamceller til høsting)

– Intravenøs gammaglobulin (bedrer 
immunforsvaret når man har hyppige 
infeksjoner grunnet lave normale  
immunglobuliner)

– Blodfortynnende medisin (for å  
forebygge økt risiko for blodpropp 
spesielt ved lenalidomid9 og  
pomalidomid10 behandling)

– Smertestillende
– Syrepumpehemmer (for å forebygge 

magesår ved behandling med  
steroider)

– Erytropoietin (brukes lite ved  
myelomatose, fremst ved nyresvikt)

KURS
Gulbrandsen har de siste ti årene tilbudt 
myelomatose-pasienter kurs hvor hun 
tar opp både de medisinske og de følel-
sesmessige aspektene rundt sykdommen 
og behandling.
 – Til å begynne med ble dette kurstilbu-
det kun gitt etter gjennomført HMAS, men 
nå tilbyr vi det både før og etter HMAS. 
 Hennes erfaring er at mange pasienter 
synes høydosebehandling høres veldig 
skummelt ut, men kurset bidrar til å  
avmystifisere behandlingen.
 – Det er jo egentlig en vanlig, men litt 
sterk cellegiftkur hvor man får hjelp av 
blodstamceller slik at tiden uten hvite 
blodceller ikke skal bli så lang. Det er 
ikke så veldig dramatisk egentlig.  
Det høres verre ut enn det er.
 Men for noen er behandlingen likevel 
svært krevende.
 – Vi har hatt flere yngre pasienter som 
syntes behandlingen var såpass krevende 
at de valgte ikke å ta den andre HMAS 
behandlingen, forteller Gulbrandsen.  
Og det må være opp til pasientene – man 
må være motivert. 

LIVSKVALITET
Nina Gulbrandsen tok sin doktorgrad i 
2006 på myelomatosepasienter under  
60 år. Temaet var HMAS og livskvalitet.⁵
 – På den tiden var det en mer krevende 
forbehandling enn den vi har i dag,  
forteller hun. Pasientene fikk VAD kurer 
og det var flere som falt fra allerede under 
forbehandlingen. Men totaloverlevelsen 
økte med ett år sammenlignet med dem 
som ikke fikk høydosebehandling. 
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Kun høydose  
ga aplasi
På 1980-tallet begynte Bart Barlogie 
å gi høydose melfalan, men uten å 
tilføre stamceller i begynnelsen.⁷
 – Det var mange som fikk aplasi 
og det var 40 prosent som døde,  
kanskje også fordi Barlogie ga  
behandlingen til pasienter med langt 
kommen sykdom og ikke til dem  
som var nydiagnostiserte, forteller 
Gulbrandsen.
 Etter hvert tok man stamceller  
fra benmargen og responsen ble  
bedre, men inngrepet var krevende 
for pasienten. Leukaferese ble  
deretter en praktisk løsning.

For å være aktuell for HMAS bør pasienten 
ikke ha betydelig hjertesvikt, lungeproblemer, 
nevropati eller diabetes. (Foto: Johner)
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– Når det gjelder livskvalitet kan man si 
at de som ikke fikk høydosebehandling 
fikk økt livskvalitet tidligere. De som fikk 
høydosebehandling kom etter hvert opp 
på samme livskvalitetsnivå, men bare  
litt senere. Men; så levde de jo lenger.  
Vi konkluderte med at det var en veldig 
effektiv behandling.⁵
 I utgangspunktet opplever ikke  
Gulbrandsen noen forskjell i hvordan 
menn og kvinner takler og opplever 
HMAS.
 – Men kanskje menn tar det litt mer 
på strak arm og muligens kvinner  
bekymrer seg noe mer og syns det er 
vanskelig å miste håret.  Mange, spesielt 
yngre, synes det er vanskelig å bli satt 
helt ut og ikke kunne gå på jobben. 

FREMTID
Gulbrandsen mener at det har vært en 
fantastisk utvikling fra hun begynte å 
behandle myelomatosepasienter for 25 år 
siden.
 – Og for hvert nytt medikament vi får, 
lever pasientene litt lenger. Og det ser ut 
til at denne utviklingen kommer å fortsette 
en stund til.
 Hun er svært fornøyd med at pasientene 
i dag lever tre til fire ganger så lenge som 
for 50 år siden.⁶
 – I tillegg ser jeg at mange av dem har 
en veldig god livskvalitet. Mange av pasi-
entene tåler behandlingen veldig godt og 
lever gode liv. Ikke alle – men mange!

¹  Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer  
for diagnostikk, behandling og oppfølging av  
maligne blodsykdommer, 2019, https://www.helse-
biblioteket.no/retningslinjer/maligne-blodsykdom-
mer/forord, sist sett des. 2019.

²  Gertz et al. Autologous stem cell transplant in 716 
patients with multiple myeloma: low treatment- 
related mortality, feasibility of outpatient trans-
plant, and effect of a multidisciplinary quality  
initiative. Mayo Clin Proc. 2008 Oct;83(10):1131-8. 
doi: 10.4065/83.10.1131. (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/18828972)

³  Gulbrandsen et al, Health-related quality of life in 
multiple myeloma patients receiving high-dose 
chemotherapy with autologous blood stem-cell 
support. Medical Oncology, vol.18, no 1, 65-77, 2001 

⁴  Berz et al. Cryopreservation of Hematopoietic  
Stem Cells. Am J Hematol. 2007 Jun; 82(6):  
463–472. doi: 10.1002/ajh.20707. 

⁵  Nina Gulbrandsen: Health related Quality of  
Life and Cost-Utility in the treatment of Multiple 
Myeloma, University of Oslo 2006

⁶  Kreftregisteret, 5- års relativ overlevelse for  
myelomatose, kvinner respektive menn, 1958-1962 
og 2012-2016. https://www.kreftregisteret.no/

⁷  Balogie B., Hall R. et al. High-Dose Melphalan  
With Autologous Bone Marrow Transplantation for 
Multiple Myeloma. Blood, Vol 67, No 5 (may), 1986: 
pp 1298-1301

⁸  Attal et al, Stem Cell Transplantation in Multiple 
Myeloma, Hematology, January 1, 2007 Vol 2007  
no 1, 311-316

9  Felleskatalogen 2019, Revlimid

10 Felleskatalogen 2019, Imnovid

Benmargskreft kjennetegnes av ukontrollert vekst av de hvite blodcellene (plasmacellene) i benmargen. Når disse plasmacellene blir ondartede  
kalles de myelomceller. Myelomcellene undertrykker de normale blodcellene og påvirker skjelettet. (Foto: alamy.de)

Register
Alle som får HMAS blir  
registeret i EBMT (European 
Bone Marrow Transplant), 
men det finnes for tiden ikke 
noe løpende oversikt over hvor 
mange norske MM-pasienter 
som får HMAS per år, og hvor 
lang levetid denne gruppen 
har. Men noen sykehus som 
OUS bygger i dag opp egne 
register.
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TANDEM 
– eller ikke tandem?
Er det riktig, er det effektivt, og er det etisk å gi HMAS tandembehandling som førstelinje 
behandling til myelomatose-pasienter? I fagmiljøet finner vi forskjellige standpunkter.  
Det nye handlingsprogrammet for myelomatose (2019) åpner for tandem for høyrisiko-
pasienter FISH som ikke oppnår CR (< ca. 70 år).¹ 

En tandembehandling betyr at pasienten 
får en ny HMAS omkring tre måneder 
etter den første. Nina Gulbrandsen,  
nestleder ved Oslo myelomatosesenter 
og myelomatose-ansvarlig på avdeling 
for blodsykdommer, er en av dem som er 
litt skeptisk.
 – Jeg vil være varsom med hvem vi 
anbefaler tandem til. Men jeg ser at de 
som gjennom markører ved R-ISS viser 
at de har høyrisikosykdom, kan ha nytte 
av det. Og kanskje er det deres eneste 
mulighet til å få høydosebehandling  
nummer to, så de bør få et valg etter  
å ha fått grundig informasjon. 
 ISS og R-ISS er kun en vurdering  
av risiko som ikke nødvendigvis vil slå 
igjennom for den enkelte pasient, så  
Gulbrandsen poengterer at man må være 
varsom med å være veldig bastant på 
konklusjoner.

MYE TOKSISITET
Gulbrandsens forsiktige holdning til  
tandem er basert på konsekvensene av 
toksisitet.

MYELOMATOSE

- Vi har hatt flere yngre pasienter som  
syntes behandlingen var såpass krevende  
at de valgte ikke å ta den andre HMAS  
behandlingen, forteller Gulbrandsen.  
Og det må være opp til pasientene  
– man må være motivert. (Foto: Plainpicture)
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– Å gi tandem til alle vil ikke være mitt 
valg, slår Gulbrandsen fast. Jeg synes  
det er for mye toksisitet; kvalme, gastro-
intestinaleplager som diaré, vekttap, såre 
slimhinner og slapphet. Man må trene 
seg opp når man kommer hjem, da det 
ikke finnes noen energi «i banken» i det 
hele tatt. Og det tar tid å bygge opp den 
energien igjen. Dette koster mye for  
pasienten!
 Hun foretrekker at HMAS gis initialt  
og ved tilbakefall som kommer minst ett 
og et halvt til to år etter første HMAS.
Hennes erfaring viser at noen pasienter 
tåler HMAS veldig godt første gangen  
det gis, men kan likevel bli veldig dårlige 
etter runde to, på grunn av addering av 
toksisitet.
 – Sikkert ikke alle, men veldig mange 
har måttet betale litt ekstra. Noen vinner 
levetid – men jeg mener at den tiden ikke 
er så god.

SE OGSÅ:
http://www.ascopost.com/issues/ 
march-10-2018/european- 
study-shows-double-transplant- 
improves-survival-in-myeloma/

Observasjonsvindu

5-års relativ overlevelse % Kvinner Menn

1958-1962 15,4 11,2

1987-1991 27,3 27,6

1992-1996 25,6 25,5

1997-2001 31,4 34,8

2002-2006 32,3 36

2007 - 2011 46,6 42,2

2012 -2016 45,5 47,7

Fra 1962 - 2012 (50 år):  
relativ økning

3 x 4 x

I dag: nesten halvparten overlever i  5 år

Kilde:  Kreftregisteret  2018/19

5-års relativ overlevelse for myelomatose, 
ICD10:C90

Mange pasienter tåler behandlingen veldig godt og lever gode liv. Ikke alle – men mange! (Foto: Shutterstock)
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Banebrytende bioteknologisk  
forskning gir viktige legemidler

Hos Amgen utvikler og utnytter vi vår viten og kunnskap om molekylærgenetikken til å framskaffe nye innovative  
behandlinger til alvorlige sykdommer. Siden etableringen i 1980 har Amgen forsket fram og utviklet legemidler som har 
hjulpet millioner av mennesker på verdensbasis, både i behandlingen av kreft og blodsykdommer, kardiovaskulære 
sykdommer, nyresykdom, revmatoid artritt, osteoporose og andre alvorlige sykdommer. Amgen investerer i å utvikle 
fremtidige nyvinninger innen bioteknologisk forskning, og det er vår ambisjon å forene vitenskap og bioteknologi til 
behandlinger som kan helbrede, redde liv eller gi forbedret livskvalitet.
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For mer informasjon se www.amgen.no  
eller kontakt oss på telefon 23 30 80 00 


