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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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Overlege ved avd. for blodsykdommer Ann Kristin Kvam:

I FOKUS
Tre markører 

I de oppdaterte diagnosekriteriene for myelomatose (MM) fra 2014 inngår tre biomarkører i tillegg til 
CRAB-kriteriene¹. Dette er markører hvor studier har vist at ca. 80 % av pasientene med minst én av 
markørene vil utvikle en organskade innen to år.¹ Det betyr at flere personer vil kunne få en tidligere 
MM-diagnose og behandling.  

DE TRE AKTUELLE MARKØRENE ER: 
• ≥60 % plasmaceller i beinmargen
• ratio serum kappa/lamda eller lamda/

kappa ≥ 100 (høyeste lettkjedeverdi må 
være > 100 mg/ml)

• >1 fokal lesjoner på MR (undersøkelse 
kan begrenses til columna/bekken)

(Se illustrasjon 1 samt diagnosekriterier 
siste side)

MYELOMATOSE

– Dette er de internasjonale diagnose
kriteriene som vi forholder oss til også i 
Norge, kommenterer Ann Kristin Kvam, 
overlege, OUS, Rikshospitalet og tidl. 
overlege ved hematologisk avdeling, 
Ahus, Lørenskog. 
 – De reviderte diagnosekriteriene gjør 
at vi stiller diagnosen myelomatose til 
noen som tidligere ville blitt klassifisert 
som asymptomatisk eller ulmende MM. 
Dette innebærer et viktig skille fordi vi 
stiller MMdiagnosen tidligere, og kan 
starte behandling før det har utviklet seg 
til endeorganskade (jf. CRABkriteriene). 

DRØYT 400 NYE TILFELLER PER ÅR
I 2017 fikk 435 nordmenn diagnosen 
myelomatose (MM, C90), som er den nest 
hyppigste maligne blodsykdommen.² 
Sykdommen er noe mer vanlig blant 
menn enn blant kvinner.² Femårs relativ 
overlevelse er 40.3 % for kvinner og  
44,3 % for menn i gruppen 65 år+, og 
68.3% for kvinner og 69.8% for menn, 
064 år (20122017) ²
                             
M-KOMPONENTEN
Myelomatose kjennetegnes ved ukontrol

Om 10 år
Mye har skjedd innenfor  
myelomatosefeltet de siste  
10 årene. Ann Kristin Kvam har  
stor tro på at vi om ti år vil ha større 
kunnskap om individuelle risiko
faktorer og derved økt individuell 
behandling. – Jeg tror også at vi 
kommer til å vite mye mer om 
årsakene til at enkelte  
med MGUS/SMM  
utvikler MM,  
sier Kvam.

lert vekst av plasmaceller. De maligne 
plasmacellene produserer immunoglo
buliner som kan måles i serum eller i 
urin, såkalt Mkomponent (monoklonal 
komponent). Plasmacellene utvikler seg 
fra en premalign tilstand, MGUS, som 
man finner hos ca 3 % av befolkningen > 
50 år. Tilsvarende tall for alle over 70 år 
er 5 %.³ Av disse vil kun én prosent hvert 
år utvikle MM. 

Personer med monoklonal komponent 
deles inn i tre grupper i henhold til 
diagnosekriteriene (se illustrasjon 1 samt 
komplette diagnosekriterier på siste 
side): 
•  MGUS – forstadium  

– følges opp av fastlege
•  SMM (ulmende MM)  

– følges opp av spesialist
•  MM – behandles og følges opp av 

spesialist

VIKTIG MED TIDLIG BEHANDLING 
Gjennomsnittsalderen ved diagnosetids
punkt for MM er ca 70 år, men også 
yngre, til og med noen under 40 år, kan få 
sykdommen.⁴
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– Det er viktig å starte behandlingen av 
dem som oppfyller kriteriene for MM; 
man bør ikke vente og se, ettersom risiko 
for en irreversibel skade da øker 
vesentlig, poengterer Kvam.
 Hun forteller om tilfeller hvor yngre 
personer har hatt ryggsmerter over lang 
tid, uten å ha fått riktig diagnose eller 
behandling, og som har kommet til Ahus 
med brudd i ryggen. Ryggsmerter er et av 
de vanligste symptomer på MM, i tillegg 
til blant annet anemi, nyresvikt og 
hyperkalsemi.⁴
 – Vårt mål er selvfølgelig å identifisere 
personer i alle de tre gruppene så tidlig 
som mulig, for å kunne følge dem tett og 
sette inn behandling så snart kriteriene 
for MM eventuelt er oppfylt, forklarer 
Kvam.

KLARER FORLØPSTIDER
Forløpstider for myelomatose i  
pakke forløp, er maks 30 kalenderdager 
fra mottatt henvisning til start av 
behandling.⁵ 
 – Det klarte vi i stort sett på Ahus, 
husker Kvam. Tidsproblemet ligger 
kanskje oftere hos fastlegen, hvor 

Ann Kristin Kvam
Overlege ved avd. for  
blod sykdommer, Rikshospitalet  
fra 1.11.18. Kvam er tidligere 
overlege på Akershus 
universitets sykehus.  
Hun disputerte i 2011  
med avhandlingen  
«Healthrelated quality  
of life in patients with  
multiple myeloma   
What makes a difference  
to the patient?»

«Man bør ikke vente  
og se, ettersom risiko 

for en irreversibel skade 
da øker vesentlig.»

Overlege Ann Kristin Kvam, OUS, Rikshospitalet, har stor tro på at vi om ti år vil ha et enda 
tidligere diagnosetidspunkt, større kunnskap om individuelle risikofaktorer og derved en 
tydeligere individuell behandling. (Foto: C. Deijenberg)

Mekanisme
Mutasjon på kromosom  
13 og 14 leder til aktivering av 
onkogen, hvilket gjør at en 
plasmacelle begynner å klones. 
Klonene (cancercellene) produse
rer unormalt høye mengder av 
proteinet immunglobin (antistoff, 
oftest IgG). Disse paraproteinene 
samles for eksempel i nyrene og 
gir nyreproblemer. Cancercellene 
produserer også cytokin, IL6, som 
skaper betennelse i ben og til slutt  
osteoporose.

ryggpasienter først kan bli henvist til 
fysioterapeut eller få smertestillende, før 
vedkommende utredes videre. Og for 
mange pasienter er 30 dager altfor lenge.

– FASTLEGER MÅ TENKE MM
– Fastlegene har blitt mye flinkere over 
tid, sier Kvam.  Det eneste vi kunne ønske 
er at de tenker litt oftere på at vedvaren
de ryggsmerter eller anemi hos voksne 
faktisk kan være MM. Disse pasientene 
bør utredes med vanlige blodprøver og 
undersøkelse av Mkomponent ved 
proteinelektroferese.
 Kvam erfarte at henvisninger som 
kom til Ahus med spørsmål om MM  
oftest var av god kvalitet.  Det gjorde at 
den videre utredningen kunne gjennom
føres effektivt. Henvisninger ble vurdert 
flere ganger per uke. Ahus har også 
utviklet en veiledning for de fastlegene 
som må følge opp pasienter med MGUS.

BEHANDLE – ELLER IKKE?
Som tidligere nevnt gis kun oppfølging, 
ikke behandling, av pasienter med MGUS 
og ulmende myelomatose.



MYELOMATOSE

Definisjon av myelomatose

1.1.1 DEFINISJON AV BEHANDLINGSKREVENDE MYELOMATOSE

1. ≥10 % klonale plasmaceller i biopsi eller biopsiverifisert plasmacytom i bein 
eller ekstramedullært.

2. Myelomatosedefinerende kriterier;
 • C Hypercalcemi. Albuminkorrigert Ca > 0,25 mmol/l over  

 referanseverdi eller > 2,75 mmol/l. 
 • R Nyresvikt. Forhøyet kreatinin >177 µmol/l eller kreatinin clearance  

 <40 ml/min (målt eller estimert). Biopsi anbefales ved tvil om relasjon  
 mellom plasmacellesykdommen og nyresvikten. 

 • A Anemi. Hb < 10g/dl eller 2g/dl under laboratoriets referanseområde  
 eller under pasientens individuelle normalverdi.

 • B Skjelettsykdom. En eller flere osteolytiske lesjoner påvist ved lavdose  
 CT eller røntgen. Ved usikre funn bør undersøkelsen gjentas etter  
 36 måneder fremfor å starte behandling ≥60 % klonale plasmaceller  
 i beinmargen

 • ratio serum kappa/lambda eller lambda/kappa ≥100  
 (høyeste lettkjedeverdi må være >100 mg/L)

 • ≥2 fokale lesjoner på MR (undersøkelse kan begrenses til  
 columna/bekken, men mister da 20 % av diagnosene)

KOMMENTARER
Bemerk at infeksjonstendens, polynevropati, osteoporose eller kompresjons
fraktur ikke er blant kriteriene da de betraktes som for uspesifikke.

Størrelsen på MRlesjonen er satt til minst 5 mm. Hvis biopsi viser  
<10 % klonale plasmaceller og det fortsatt er mistanke om myelomatose,  
må biopsien gjentas. 

1.1.2 DEFINISJON AV ULMENDE MYELOMATOSE
• Serum monoklonalt protein ≥30 g/l og/eller urin monoklonalt protein  

≥500 mg per 24 t og/eller klonale plasmaceller i benmarg 10–59 %
• Ingen myelomdefinerende kriterier 

1.1.3 DEFINISJON AV MGUS
• <10 % klonale plasmaceller i benmarg og monoklonal komponent i serum  

< 30 g/l og urin monoklonalt protein < 500mg per 24t. 
• Ingen myelomdefinerende kriterier

Kilde: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av 
maligne blodsykdommer, IS-2806.⁶

¹ Rajkumar SV et al, International Myeloma Working 
Group updated criteria for the diagnosis of multiple 
myeloma. The Lancet oncology 2014; 15:538-48 

² https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/
Arsrapport-fra-kvalitetsregistrene/Arsrapport- 
for-lymfom-og-KLL/Kreftregisteret, 2017 

³ Kyle RA et al, Prevalence of monoclonal gammopathy 
of undetermined significance. NEJM 2006; 
354(13):1362-9   

CRAB
C  Hyperkalsemi
R  Nyresvikt
A  Anemi
B – Skjelettsykdom

– MGUS pasienter over 80 år er ofte 
veldig lite bekymret over dette og slår 
seg ofte til ro med at fastlegen følger 
dem opp livet ut, forteller Kvam. Yngre 
pasienter er selvfølgelig mer engstelig  
og usikre, men informeres nøye om at  
det kun er 1 % årlig som utvikler MM.3  
De må likevel følges opp livslangt med 
blodprøver og undersøkelser.
 For de som får diagnosen asymptoma
tisk MM vil ca 10 % årlig få behov for 
behandling. Disse følges regelmessig av 
hematolog. 

IKKE ARVELIG
Alle som får MM har vært igjennom 
forstadiet MGUS. Forskere kan per i dag 
ikke forutse hvilken pasient som vil 
utvikle den maligne sykdommen, men 
fagmiljøet tror at både genetiske faktorer 
og miljøfaktorer er vesentlige. 
 – Noen ganger kan man se en 
opphoping av MM eller andre lymfoproli
ferative sykdommer i familier, men noen 
sykdomsgener er så langt ikke definert, 
kommenterer Kvam. Sjansen for å få 
myelomatose er fortsatt svært liten selv 
med familiemedlemmer med sykdom
men. Vi kan derfor ikke si at sykdommen 
er arvelig.

⁴ Kyle et al, Review of 1027 patients with newly 
diagnosed multiple myeloma. Mayo Clin Proc.  
2003 78; 21-33

⁵ Helsedirektoratet Pakkeforløp for myelomatose, 
IS-nummer 2506: https://helsedirektoratet.no/
retningslinjer/pakkeforlop-for-myelomatose.  
Sist sett april 2019

⁶  Helsedirektoratet Nasjonalt handlingsprogram 
med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 

oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019  
Kap 9 Myelomatose. IS-nummer 2806  
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/
maligne-blodsykdommer/myelomatose.  
Sist sett april 2019
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1.1.4 Nivåer og rekkefølge på utredning

1.1.5 Oppfølging av MGUS, ulmende myelomatose og plasmacytomer

Kilde: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, IS-2806.

Kilde: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, IS-2806.⁶

1.1.4.1 LAVRISIKOUTREDNING  
(MGUS MER SANNSYNLIG DIAGNOSE)

Hvilke pasienter: Hva skal gjøres: 

Normal lettkjederatio,  
IgG mkomponent  
< 15g/l, ingen symptomer.

• Blod og urinprøver
• Anamnese  

på symptomer fra  
myelomatose og/eller 
amyloidose

• Ikke benmarg eller  
radiologisk undersøkelse

1.1.5.1MGUS
1.1.5.2 Plasmacytomer  

etter behandling og ulmende myelomatose

Hos fastlege etter 6 måneder og deretter årlig. Følgende  
prøver bør følges: Hb, kreatinin, calcium, proBNP, ALP, 
Selektroforese, frie lette kjeder, Ualbumin. Lav terskel  
for radiologiske undersøkelser, og tilbakehenvisning ved 
dynamikk i prøvene. Husk symptomer på ALamyloidose. 

Følges ved hematologisk poliklinikk hver 3.måned med standard 
blod og urinprøver. 

1.1.4.2 HØYRISIKOUTREDNING

Hvilke pasienter. Hva skal gjøres:

• Abnormal lettkjederatio 
eller

• IgG mkomponent >15g/l 
eller

• IgA mkomponent eller
• Plasmacytom eller
• Mistenkt relaterte  

symptomer

• Blod og urinprøver som 
over

• CT myelomatose
• Benmargsutstryk og 

benmargsbiopsi
• MR helkropp gjøres (ev. 

columna og bekken hvis ikke 
tilgjengelig) hos pasienter 
med >10% plasmaceller i 
biopsi, men uten å fylle 
kriterier for behandlings
krevende myelomatose. 

1.1.4.3 FULLUTREDNING

Hvilke pasienter: Hva skal gjøres: Andre undersøkelser

• Pasienter som har påvist behand
lingskrevende myelomatose 

• Nyhenviste pasienter med «sikker» 
behandlingskrevende myelomatose

• Pasienter med påviste plasmacytomer 
med klonal sykdom i benmargen

• Pasienter med ulmende myelomatose

• Utredning som under 
«høyrisikoutredning»

• FISH av benmarg
• Biobanking om mulig

• Flowcytometri: Fordi minimal restsykdom 
(MRD)vurdering ved flowcytometri har blitt mer 
vanlig, er det ønsket fra flowcytometrimiljøet at 
det tas en baseline flowcytometri av pasienter i 
førstelinje.

• PET ved diagnose, og hvordan dette endrer seg 
etter behandling, gir prognostisk informasjon, og 
kan være aktuelt på enkelte sykehus. 

MGUS ASYMPTOMATISK MYELOMATOSE MYELOMATOSE

SMkomponent IgA/IgG < 30g/l og klonale 
plasmaceller i benmarg < 10 % og ingen 
myelomatosespesifikke kriterier og fravær 
av annen B celle sykdom

SMkomponent type IgA/IgG > 30g/l
og/eller klonale plasmaceller i benmarg 
(aspirat eller biopsi) ≥ 10 % og ingen 
myelomatosespesifikke kriterier

Klonale plasmaceller i benmarg (aspirat eller 
biopsi) ≥ 10 % eller i biopsi fra tumor og minst ett 
myelomatose spesifikt kriterium

Oversikt over sykdomsdefinisjoner1
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