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Forord 

 
 
I vår iver etter å komme i gang med prosjektoppgaven i medisinstudiet var det Maya som 
først tok kontakt med professor Finn Wisløff for å forhøre seg om mulig oppgave innenfor 
fagområdet hematologi.  
Prof Wisløff hadde da idé og opplegg for oppgave rimelig klart, og arbeidet vårt kom så i 
gang våren 2004. 
 
Prosjektet har gått rimelig greit og gjennomføre selv om vi nok har brukt betydelig ressurser 
på søknader og brevskriving i forhold til fagområdet hematologi. Mye av forskningen 
innenfor medisin i dag krever vel like mye byråkratiske evner som skarpskodd faglig 
dyktighet. Sukk….. 
 
Utover dette har det vært givende å jobbe med denne oppgaven. Vi har jo funnet ut litt, selv 
om vi ikke skal overvurdere vårt bidrag til fremskritt innenfor medisinen.  
 
 
Vi vil først og fremst få takke Finn Wisløff som foreslo oppgave for oss og som har gitt god 
veiledning underveis. I tillegg har våre kontaktpersoner (Bjørn Holm - Lovisenberg sykehus, 
Knut Fjæstad - Hamar sykehus, Rolf Slaastad - Gjøvik sykehus, Nina Borge og Jacob 
Mosvold - Diakonhjemmet sykehus, Eystein Brandt - Lillehammer sykehus, Erik Anker - 
Kongsvinger sykehus og Bernt Ly - Aker sykehus)  gitt god hjelp. 
 
Magne Thoresen, Institutt for medisinsk statistikk - UiO, som har bistått oss i statistikk 
arbeidet, fortjener også en stor takk. 
 
 

Oslo 12. september 2005. 
 
 

Maya Bass       Hans Tore Heir 
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Summary 
 
 
Professor Finn Wisløff (et.al) at Ullevål Universitetssykehus started in 1984 a comprehensive 
study on multiple myeloma in a particular health region in Norway ( Myelomatoseprosjektet i 
helseregion I). All patients with a newly discovered M-component were registered during the 
period 1984-1986 and the patients with multiple myeloma were followed up until 1990. The 
aims of this study were to find the incidence of multiple myeloma, risk factors for multiple 
myeloma and the figures on asymptomatic multiple myeloma. 
 
Another goal related to this study was to carry out a long term follow up of the patients with a 
monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). Today, about 20 years after 
Wisløff (et.al) started their study, the time has come to accomplish this work. 
 
Thus, the main goals of our study has been to elucidate: 
 

- whether patients with MGUS have greater risk of developing multiple myeloma or 
another malignant lymphoproliferative disease than the normal population 

- how many years such a malignant progression of MGUS, if any,  has taken  
- if any of the registered parameters (blood values etc.) when MGUS were diagnosed, 

could be a predictor of malignant progression.  
 
Applications to The Directorate for Health and Social Affairs and the Data Inspectorate were 
sent autumn 2004 to get the necessary ethical permissions related to our study. 
151 patients from Wisløffs (et.al) study were identified  with MGUS and 40 of these were 
alive.   
Taken account for the patients that did not give a written permission to be included in the 
study and patient records not obtainable, a total number of 134 patients were included in the 
study. 
 
During the period from September 2004 to August 2005 a number of hospitals in the South 
East region of Norway were visited to obtain the necessary patient information.  
 
Among the 134 patients with MGUS, 61 (45,5%) were men and 73 (54,5%) were women. 
The median age when MGUS was diagnosed was 71,5 years.  
 
17 patients (12,7 %) had developed a malignant lymphoproliferative disease as follows: 
 
11 (64,7 %) – Multiple Myeloma 
2 ( 11,7 %) – Lymphoma 
1 (5,8 %) - Malignant Lymphoid Disease, unspecified 
1 (5,8 %) – Waldenströms Macroglobulinaemia 
1 (5,8 %) – Plasmacytoma 
1 (5,8 %)- Hairy Cell Leukaemia 
 
These figures are relatively low in comparision with other related studies carried out in other 
countries. It is assumed that such discrepancy is due to slightly different definitions of 
multiple myeloma in different countries, and that the material in our study also has included 
patients with very small monoclonal components.   
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Among the patients with a malignant progression, 12 (70,6 %) were women and 5 ( 29,3 %) 
were men. The median age when the malignant disease was diagnosed was 73,5 years. 
 
Of  the 17 patients who developped a malignant lymphoproliferative disease, 44% had such a 
progression after 5 years, 9,7% after 10 years and 100% after 18 years. 
The cumulative risk of developing a malignant plasma cell disease for the whole patient group 
(134) was 5,2% after 5 years, 9,7% after 10 years and 12% after 18 years. 
 
The results of a Cox regression model using four continuous variables (age, concentraion of 
M-component, creatinine, Ca, ) established at initial diagnoses of MGUS, showed that none 
of these factors are significant predictors for a malign progression of MGUS. 
 
On the basis of our data and figures on incidence of multiple myeloma and related disorders 
in the general population, it is demonstrated that patients with MGUS have a greater risk of 
developing a malignant plasma cell or lymphoproliferative disease than healthy subjects. 
Other related international studies have a similar conclusion.  
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1 Innledning - Problemstilling 
 
 
 
I 1984 startet professor Finn Wisløff (et.al) v/ Ullevål universitetssykehus en omfattende 
studie av myelomatose i helseregion I  som ble kalt  Myelomatoseprosjektet i helseregion I. 
Alle pasienter med nyoppdaget M-komponent ble registrert i perioden 1984  
1986, og pasientene som hadde myelomatose ble fulgt fram til 1990 (myelomatose og andre 
relaterte plasmacellesykdommer gjennomgås i neste kapittel). 
 
Målet med studien var bl.a. å se på insidensen av myelomatose,  
risikofaktorer for utvikling av myelomatose og hyppighet av asymptomatisk myelomatose.  
Resultatene ble bl.a. publisert i European Journal og Haematology i 1991. 
 
Studiet hadde også som mål å gjøre en langtidsoppfølging av den gruppen med pasienter som 
fikk påvist monoklonal komponent av ukjent betydning (MUB). Nå, ca 20 år etter starten av 
ovennevnte prosjekt har tiden vært moden for å gjøre en slik oppfølgingsundersøkelse.   
 
Hovedmålet med vår oppgave har derfor vært å  fullføre en lang tids studie av pasienter med 
MUB, herunder bl.a. belyse: 
 

• om pasienter med MUB har større risiko for å utvikle myelomatose eller annen malign 
lymfoproliferativ sykdom enn normalbefolkningen  

 
• hvor lang tid en evt. slik sykdomsutvikling har tatt etter påvisning av MUB 

 
• om noen av de undersøkelser som ble gjort ( bl.a.målte blod parametre) da MUB ble 

påvist har prediktiv betydning for evt. videre utvikling til malign lymfoproliferativ 
sykdom. 

 
 
 
2 Myelomatose og andre relaterte plasmacelle sykdommer  
 
 
En normal fordeling av immunglobuliner i serum er polyklonal, og representerer således 
antistoffer fra et høyt antall ulike plasmacelle-kloner. Dersom vekst og utvikling av 
plasmacellene forstyrres kan det oppstå en monoklonal opphopning av immunglobuliner i 
serum og/eller urin. Slike immunglobuliner stammer fra en enkelt plasmacelle – en klon.  
 
Slik monoklonal forekomst av immunglobuliner kan påvises ved serumprotein elektroforese 
der immunglobulinene framkommer som skarpe monoklonale bånd. Et slikt smalt bånd kalles 
for en monoklonal komponent – M-komponent 
 
M-komponent av IgG klasse er vanligst, sjeldnere av IgA eller IgM. 
 
Årsaken til at en slik abnorm produksjon av immunglobuliner fra en enkelt plasmacelle klon 
er kun delvis kjent. Man vet at cytokiner spiller en viktig rolle. Ved myelomatose 
(gjennomgått nedenfor) er interleukin (IL) 6  en potent vekstfaktor, muligens via en endokrin 
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mekanisme. Også andre cytokiner er involvert og et gjensidig samvirke mellom disse hemmer 
bl.a. osteoblastaktivitet samtidig som osteoklastaktivitet stimuleres.  
Ytterligere mutasjoner stimulerer bl.a. plasmacellenes formeringsprosess gjennom aktivering 
av onkogener, hemming av tumor suppressor gener og apoptose. 
 
 
 
2.1 Myelomatose – Multiple Myeloma 
 
 
Myelomatose er en neoplastisk proliferasjon av plasmaceller i beinmargen. Sykdommen er 
karakterisert ved akkumulering av monoklonale plasmaceller i beinmargen og forekomst av 
monoklonalt protein i serum og urin. Det finnes pasienter der monoklonalt protein i serum 
ikke kan påvises (ca 1 % av pasientene), men ved undersøkelse av benmarg finnes  
monoklonale plasmaceller. En noe større andel av myelomatose pasientene (ca 20%) skiller 
kun ut lette kjeder til serum. Dette proteinet har såpass lav molekylvekt at nyrene skiller ut 
mesteparten (Bence Jones proteinuri). De lette kjedene er nefrotoksiske og kan gi nyresvikt.  
Serumkonsentrasjonen blir på grunn av utskilling via nyrene nokså liten. Denne typen 
myelomatose kalles ”Light Chain Disease”. 
 
Mer enn 90 prosent får sykdommen etter en alder av 40 år. Insidensen er høyest ved 70 års 
alder. 
 
De maligne plasmacellene kan spre seg i selve beinmargsparenkymet og bl.a. danne små 
svulster her. En rekke pasienter med myelomatose har nettopp skjelettsmerter som sentralt 
symptom. Skjelettnedbrytning kan gi osteoporose, osteolytiske lesjoner, patologiske frakturer 
og hyperkalsemi. 
 
Den normale polyklonale fordeling av immunglobuliner blir forstyrret ved myelomatose, og 
immunforsvaret blir følgelig nedsatt. De maligne prosessene i beinmargen kan også føre til 
anemi og andre tegn på beinmargssvikt.  
Meget stor M-komponent kan føre til et hyperviskositetssyndrom, der  blodet blir svært 
viskøst. Dette kan bl.a. gi hodepine og omtåkethet. Syndromet er gjennomgått i eget punkt 
under.  
 
Diagnose 
 
Følgende diagnostiske kriterier legges til grunn (Nordisk Myelomatose Studie Gruppe 2001): 
A) M- komponent i serum av type IgG > 30g/l, type IgA > 20g/l, type IgD og IgE uansett 
konsentrasjon, og /eller utskilling i urinen av lettet kjeder > 1g/24 h. 
 
B) M-komponent i serum og /eller urin lavere enn i A 
 
C) ≥ 10 % plasmaceller i aspirat av beinmarg eller funn av atypiske plasmaceller ved biopsi 
av skjelett eller bløtdelstumor 
 
D, Osteolytiske skjelettdestruksjoner  
 
Diagnose krever en kombinasjon av A + C, A+ D eller B + C + D  
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2.2 M-komponent av usikker betydning 
 
 
 
Dersom M komponent kan påvises uten ledsagende symptomer eller tegn på myelomatose 
eller annen B-lymfoproliferativ sykdom  kalles dette M- komponent av usikker betydning 
(MUB). Det er ikke ledsagende skjelettdestruksjoner,  anemi eller hyperkalsemi. Eventuell   
Bence Jones proteinuri er moderat. Beinmargens innhold av plasmaceller er normal (< 4%) 
eller bare moderat forhøyet (< 10%). Konsentrasjonen av monoklonale immunglobuliner er 
oftest mindre enn 30g/l og nivået holder seg konstant over en periode på 2-3 år. Forekomsten 
av polyklonale immunglobuliner  er vanligvis normal. 
 
Etter flere års oppfølging av slike pasienter viser undersøkelser at en del av pasientene med 
MUB utvikler myelom eller lymfom.   
 
MUB er en relativt hyppig tilstand og insidensen ser ut til å øke med alderen. Omtrent 2 % av 
personer over 50 år har MUB. For personer eldre enn 70 år har ca 3 % MUB (Kyle. et al). 
 
 
 
2.3 Solitært plasmocytom 
 
 
 
Dette er isolerte plasmacelle tumorer, vanligvis i bein eller bløtvev .  I beinvev er tumor oftest 
lokalisert i ryggvirvel, bekken, humerus eller femur. I bløtvev oftest i  mucosa i øvre 
respirasjonsveier eller gastrointestinal trakten. Pasienter med tilstanden mangler vanligvis M-
komponent i serum. 
 
Tumor i beinvev har dårligst prognose. En del pasienter utvikler myelomatose. 
 
 
 
2.4 Plasmacelle leukemi 
 
 
Sykdommen forekommer enten som en sen komplikasjon til myelomatose eller, ofte hos 
yngre pasienter, som en primær sykdom karakterisert ved mer enn 20 % plasmaceller i blod. 
Prognosen er dårlig 
 
 
 
2.5 Waldenstrøms makroglobulinemi 
 
 
 
Sykdommen kjennetegnes bl.a. ved høy konsentrasjon av monoklonalt  makroglobulin i 
blodet. Makroglobulinet representerer monoklonalt IgM og stammer fra plasmaceller som 
normalt syntetiserer IgM globulin. Tilstanden kan forekomme som en del av en plasmacelle 
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dyskrasi, betegnet som primær eller Waldenstrøms makroglobulinemi, i forbindelse med 
maligne og progressive former av lymfom og mer sjelden som følge av infeksjoner og 
inflammatoriske tilstander (sekundær makroglobulinemi). 
 
Tilstanden ses hyppigst hos menn over 50 år, men insidensen er generelt 1/10 av 
myelomatose. Lymfocytter infiltrerer beinmarg og ofte lymfeknuter, lever og milt med 
påfølgende  lymfo- og plasmocytose i beinmarg, lymfeknutesvulst, stor lever og milt.   
Omlag en tredjedel har Bence Jones proteinuri og halvparten har anemi. Den høye 
konsentrasjonen av makroglobulin gjør blodet svært viskøst (hyperviskositetssyndrom) noe 
som bl.a. kan gi hodepine og svimmelhet. Også hemostasemekanismer kan hemmes og gi 
blødningstendens. 
 
 
 
2.6 Amyloidose og systemisk AL amyloidose 
 
 
 
Amyloidose er en heterogen gruppe sykdommer karakterisert ved ekstracellulær utfelling av 
protein i en abnorm fibrillær form. Sykdommen kan fremtre både lokalt eller systemisk.  
 
Systemisk AL amyloidose 
 
Denne amyloidosen er assosiert med klonal plasmacelle proliferasjon. Det finnes en utfelling 
av monoklonale komponenter av lette kjeder. Undersøkelser har vist at hovedproteinet i 
amyloidfibrillene er større eller mindre N-terminale fragmenter av monoklonale lette 
immunglobulinkjeder. Klinisk kjennetegnes sykdommen ved bl.a. hjertesvikt, perifer 
neuropati, carpal tunnel syndrom eller nyresvikt. 
 
 
 
2.7 Hyperviskositetssyndrom 
 
 
Vanligste årsak til hyperviskositetssyndrom er polycytemi. Men syndromet kan også oppstå 
som følge av myelomatose eller Waldenstrøms makroglobulinemi. Også pasienter med 
kronisk eller akutt leukemi med høye hvite celletall kan få dette.  
Klinisk fremtrer syndromet med bl.a. visuelle forstyrrelser, sløvhet/apati, forvirring, 
muskelsvakhet, symptomer fra nervesystemet og hjertesvikt 
 
 
 
 
 
2.8 Hårcelleleukemi 
 
Denne formen for leukemi karakteriseres av monoklonal ekspansjon av B - lymfocytter med 
"hårete" cytoplasmatiske utløpere. Forekommer hyppigst hos menn og 90 % har 
splenomegali.  
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3 Tidligere arbeider 
 
 
 
Det er søkt på Medline (søkeord: Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, 
MGUS, Multiple Myeloma, prognosis, Follow – up studies). Dette har gitt følgende treff som 
etter vår oppfatning har størst relevans for denne oppgaven: 
 

1. Robert A. Kyle et.al. publiserte i 2002 en lang tids studie fra USA om prognose for 
pasienter med M-komponent av usikker betydning – A Long Term Study of Prognosis 
in Monoclonal Gammopathy of Undertermined Significance.  Studien omfattet 1384 
pasienter  fra Minnesota som fikk påvist MUB i perioden 1960 – 1994. Gjennom 
11009 person år utviklet MUB seg videre for 115 av pasientene til myelomatose 
(25,0), IgM lymfom (2,4), primær amyloidose (8,4), macroglobulinemi (46,0), kronisk 
lymfatisk leukemi(0,9) eller plasmocytom (8,5). Relativ risiko for slik utvikling er 
angitt i parentes for de respektive sykdommer. 

 
Den generelle relative risiko for videre progresjon av MUB var 7,3 sammenlignet med 
den hvite befolkningen i Iowa (basert på en epidemiologisk studie i Iowa). 
 
For 32 ytterligere pasienter økte den monoklonale proteinkonsentrasjonen til mer enn 
30g/l eller konsentrasjonen av plasmaceller i beinmargen økte til mer enn 10%, men 
uten symptomer eller andre funn forenlig med myelomatose eller annen relatert 
plasmacellesykdom. Den kumulative sannsynligheten for progresjon av MUB var 12% 
etter 10 år, 25% etter 20 år og 30% etter 25 år. Den opprinnelige konsentrasjonen av 
serum monoklonalt protein var en signifikant prediktor for progresjon av MUB etter 
20 år.  

 
2. Helga M. Øgmundsdottir (et. al) har i en undersøkelse, publisert i 2002, blant 

befolkningen på Island vist at av pasienter med påvist MUB (Totalt 504 ), utviklet 10 
% av disse myelomatose eller Waldenstrøms makroglobulinemi i perioden 3-8 år etter  
påvist MUB. Tiden pasientene ble fulgt hadde en median verdi på 6 år. Studien viste 
videre at MUB var en klar risikofaktor for utvikling av malign blodsykdom og 
risikoen var større for de med IgA komponent i forhold til pas. med IgG eller IgM 
komponent. 

 
 

3. Anagnostopoulos ( et. al) har i en studie publisert i 2002, gjennomført blant 
befolkningen i Hellas fulgt totalt 1564 pasienter med ulike typer primærdiagnoser, 
hvorav 60 av disse fikk påvist MUB. Tiden disse 60 pasientene ble fulgt hadde en 
median verdi på 71 mnd. Av pasientene med påvist MUB utviklet to pasienter 
myelomatose i denne perioden. 

 
4. P Pasqualetti (et.al.) publiserte i 1997 en studie der en gruppe (273 pasienter) i Italia  

med påvist MUB ble fulgt i en periode på 5-20 år (median oppfølging tid  
11,5 år) . Av disse utviklet 48 (18,3 %) en malign immunoproliferativ blodsykdom, 
herunder 35 myelomatose. Den kumulative sannsynligheten for progresjon av MUB til 
myelomatose eller annen malign plasmacellesykdom var  6.1, 15.4, og 31,1 % etter 
hhv 5, 10 og 20 år. En multivariabel regresjonsanalyse viste at bare pasientenes alder 
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var en signifikant faktor for videre utvikling av en malign immunoproliferativ 
blodsykdom. 
 

 
5. Kyle (et .al) har gjennomgått pasientmateriale ved Mayo Clinic (totalt 241 pasienter 

med påvist MUB i perioden 1956 – 1970). Tiden pasientene ble fulgt hadde en median 
verdi på  13,7 år. Av disse utviklet 64 pasienter (26%) en malign plasmacellesykdom. 
Tiden fra påvist MUB til utvikling av slik sykdom hadde en median verdi på 10,4 år. 
Det ble ikke funnet noen valide prediktorer for progresjon av MUB til malign 
immunoproliferativ blodsykdom. 
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4 Materiale og metode 
 
 
 
4.1 Etiske og formelle godkjenninger av studien 
 
 
Vi har våren 2004 sendt søknad til Sosial – og helsedirektoratet om dispensasjon fra 
taushetsplikten (vedlegg 1). Bakgrunnen var at det ville være helt nødvendig at 
taushetsbelagte opplysninger (diagnose) fra de enkelte pasienter ble gjort tilgjengelig for vår 
studie. Vi har videre søkt om fritak fra kravet om personlig samtykke fordi pasientene ga 
muntlig samtykke i perioden 1984-1986.  
 
Vi søkte også Datatilsynet om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til 
personopplysningsloven (vedlegg 2).  
 
Svar fra ovennevnte institusjoner forelå 05.07 2004(vedlegg 3 og 4). 
Søknad om fritak fra kravet om personlig samtykke ble ikke innvilget. Det ble stilt krav om at 
alle levende pasienter som ble omfattet av studien skulle avgi skriftlig samtykke. 
På dette grunnlag ble det sendt eget brev til alle levende pasienter (totalt 40) med svarslipp 
(vedlegg 5). Et påminnelsesbrev ble sendt noe senere til pasienter som ikke hadde svart. 
Totalt 31 pasienter svarte på undersøkelsen og de pas. det ikke har vært mulig å få svar fra er 
følgelig ikke inkludert i studien. 
 
I svar fra Helse- og sosialdirektoratet/Datatilsynet er det også anmerket at det bør sendes 
søknad til Regional etisk komité (REK) for vurdering. På grunn av studiens relativt store 
omfang og den begrensede tid som var til rådighet for datainnsamling, valgte vi å starte 
arbeidet med datainnsamling i  påvente av vurdering fra REK. Vi har underveis i arbeidet tatt 
kontakt med sekretariatet i REK som har meddelt at påstartet arbeid neppe vil bli tatt opp til 
vurdering. I retningslinjer for den skriftlige oppgave i medisinstudiet og i veiledningen fra 
REK, står det for øvrig at oppgaver med journalbaserte pasientopplysninger ikke vil kreve 
vurdering av REK. På dette grunnlag har vi derfor ikke tatt videre initiativ til å få 
foreliggende studie vurdert i REK. 
 
 
4.2 Datainnsamling  
 
Av pasientmaterialet fra Myelomatoseprosjektet i Helseregion I ble det identifisert 151 
pasienter med påvist MUB fordelt på følgende sykehus: Diakonhjemmet, Lovisenberg, 
Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus, Sykehuset Innlandet v Gjøvik, 
Lillehammer, Hamar, Elverum og Kongssvinger sykehus.  
 
Vi har i perioden fram til august 2005 utført sykehusbesøk med innsamling av data fra 
aktuelle pasientjournaler. Et eget brev med prosjektbeskrivelse og pasientliste ble sendt til de 
aktuelle sykehus i forkant av besøket (vedlegg 6). Nødvendige personopplysninger til 
pasientlistene (bl.a. adresse, personnummer og evt. dødsdato) ble hentet fra folkeregisteret.  
 
Aktuelle pasient data ble registrert på eget skjema ( vedlegg 7) 
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Ambisjonen før studien startet var bl.a. å vurdere utviklingen av aktuelle blodparametre for 
pasientene over tid. Disse opplysningene har vært til dels nokså mangelfulle, slik at det for de 
fleste pasienter kun er registret opplysninger om dette på tidspunktet da MUB ble påvist. 
Generelt kan vi for øvrig fastslå at relevante opplysninger i pasientjournalene har variert 
betydelig. Det har derfor vært nødvendig å finne ytterligere opplysninger om dødsårsak i 
dødsårsaksregisteret for totalt 40 pasienter (egen søknad til Dødsårsaksregisteret ved SSB er 
gjengitt i vedlegg 8). 
 
 
4.3 Statistikk- metoder  
 
Vi har benyttet SPSS ( versjon 12.0) som database og analyseverktøy. Det er bl.a. gjort  en 
Cox regresjonsanalyse for å  påvise eventuelle prediktive faktorer for utvikling av kreft. 
Følgende kontinuerlige variable ble benyttet: alder ved MUB, M-komponent konsentrasjon av 
h.h.v. IgG, IgA eller IgM, S- kreatinin og  S- kalsium. 
 
 
 
5 Resultater  
 
 
 
Prof. Wisløff og medarbeidere registrerte i perioden 15. aug. 1984 - 31. des. 1986 alle 
pasientene med nyoppdaget M-komponent i serum i daværende Helseregion 1. De fant 393 
pasienter, som ble fulgt fram til 1.okt. 1990.  
 
Av disse fant vi 151 pasienter som hadde fått diagnosen MUB og som fortsatt var i live da 
datainnsamlingen ble avsluttet, dvs. 31.des.1986. Disse ble fulgt fram til 1.juli 2005. 
 
Da vi avsluttet oppfølgingstiden var 40 pasienter i live, og disse ba vi om skriftlig samtykke 
til å bli inkludert i studien (jfr.kap 4.1). Vi fikk positivt svar fra 31 pasienter. 
Vi  klarte ikke å finne journalene til 8  av de pasientene  som hadde fått påvist MUB.  
Det betyr at 17 pasienter ikke ble inkludert i studien. Vårt materiale omfatter  altså  134 
pasienter. 
 
Blant de 134 pasientene som hadde fått diagnosen MUB var det 61 menn (45,5%) og 73 
kvinner (54,5%). Median alder da MUB-diagnosen ble stilt var 71,5 år (spredning 36 - 87 år).  
 
Av disse var 103 pasienter (76,9%) døde da vi avsluttet vår oppfølgingstid og bare 31 
pasienter(23,1%) var fortsatt i live.  
 
Oversikt over fordelingen av M-komponenten og progresjon til malign sykdom er gitt i  
tabellen under. 
 
Tabell: M- komponentfordeling og malign progresjon  

M - komponent Fordeling  
Malign 

Progresjon(antall) 
IgG 105(78,4%) 14 
IgA 20(14,9%) 2 
IgM 5(3,7%) 1 
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For de lette kjedene i hele pasientgruppen (134) fant vi følgende fordeling: 
 
IgG-kappa - 53% 
IgG-lambda - 35,8% 
IgA-kappa - 8,2% 
IgA-lambda - 6% 
Vi fant altså at IgG-kappa var den hyppigst forekommende av immunglobulinene. 
 
 
Vi fant at 17 pasienter (12,7 %) hadde utviklet en plasmacelle- eller lymfoproliferativ 
sykdom,  fordelt på følgende måte: 
11 pasienter (64,7 %) - myelomatose 
2 pasienter (11,8 %) - lymfom 
1 pasient (5,8 %) - Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev,        
                              uspesifisert (info. fra dødsårsaksregisteret). 
1 pasient (5,8 %) - Waldenstrøm makroglobulinemi 
1 pasient (5,8 %) - plasmocytom. 
1 pasient (5,8 %)  -  hårcelleleukemi 
 
En av pasientene hadde først utviklet lymfom og så senere  myelomatose (denne har vi 
klassifisert som myelomatose). 
 
Blant disse pasientene fant vi 12 (70,6 %) kvinner og 5 (29.4 %) menn.  
 
Median alder da den maligne diagnosen ble stilt var 73 år (gjennomsnitt  72,5 år). 
 
 
Vi beregnet også den  kumulative andelen av pasienter som utviklet en plasmacelle-/ 
lymfoproliferativ sykdom etter 5, 10 og  20 år fra påvisning av MUB. Vi fant at av de 17 
pasientene var det  43,7%  som hadde fått en slik sykdom etter 5 år (95% KI <31,4%, 
67,9%>),   81,3%  etter 10 år (95%KI<65,9%, 96,5%>)  og 100% etter 18 år. 
 
Den kumulative risiko for å utvikle en  plasmacelle-/lymfoproliferativ sykdom for hele 
pasientgruppen var   5,2% etter 5 år (95%KI <1,5%,12,2%>), 9,7% etter 10 år (95%KI 
<4,7%,14,7%>) og  11,9% etter 18 år. 
 
 
Ved å bruke Cox regresjonsanalyse med fire kontinuerlige variable (alder ved MUB, M-
komponent konsentrasjon av h.h.v. IgG, IgA eller IgM, S- kreatinin og  S- kalsium ), fant vi 
ingen sammenheng mellom disse og utvikling av immunoproliferativ sykdom (p-verdi 
mellom 0,7og 0,8).      
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6 Oppsummering  
 
 
6.1 Diskusjon 
 
 
Prognose og evt. risikofaktorer for progresjon til malign plasmacellesykdom hos pasienter 
med MUB er fortsatt spørsmål som litteraturen og ulike studier ikke har klare svar på. 
 
I vår studie finner vi at overkant av 12 prosent av pasienter med påvist MUB videreutvikler   
en malign plasmacellesykdom. Insidensen for utvikling av malign plasmacellesykdom i 
normalbefolkningen er 9/100 000 pr. år. Beregninger vi har gjort1 viser på dette grunnlag at 
risiko for slik sykdomsutvikling er betydelig høyere hos pasienter med MUB. 
 
I vårt søk på Medline har vi funnet undersøkelser som viser progresjon av MUB til malign 
plasmacellesykdom hos 8-27% av pasientene. I pasientmaterialet fra Mayo Clinic (Kyle et. 
Al) utviklet hele 27 % en malign plasmacellesykdom. I vårt materiale er verdien 12,7 %, altså 
en relativt lav andel. Årsaken til denne relativt store variasjonen kan skyldes hvor lenge 
pasienter med MUB har blitt fulgt i de ulike undersøkelsene. På den annen side er pasienter i 
vårt materiale i gjennomsnitt fulgt flere år enn  en del andre undersøkelser. Likevel viser den  
relativt lav verdi for malign progresjon av MUB. Det må også anføres at vårt pasientmateriale 
er gjennomgående noe mindre enn de fleste andre undersøkelser. 
Man kan heller ikke utelukke at det opereres med noe ulik definisjon av hhv MUB og 
myelomatose. Det er bl.a. mulig at man i utenlandske studier også inkluderer symptomfrie 
pasienter i diagnosen myelomatose. Dette er ikke undersøkt nærmere. 
 
Det er også mulig at vår studie omfatter et mer komplett materiale enn andre studier, dvs at 
alle pasienter med M-komponent uansett størrelse på denne, er inkludert. 
 
Vår studie har videre vist at den kumulative sannsynlighet for vider progresjon av MUB er  
5,9 % etter fem år, 10% etter 9,7 år og 11,2 % etter 18 år. Dette er lavere verdier enn andre 
studier vi har sammenlignet med. 
 
Andre studier er ikke entydige når det gjelder hvilke faktorer som kan være av prediktiv 
betydning for progresjon av MUB. I studien til  Pasqualetti (et.al) er det vist at alder ved 
påvist MUB har prediktiv betydning. Øgmundsdottir (et.al) påviser i sin islandske studie at 
risiko for progresjon av MUB er større for de med IgA komponent enn pasienter med IgG 
eller IgM komponent. Også Kyles studie, blant 1384 pasienter i Minnesota, viste at det initiale 
nivå av monoklonalt protein var en statistisk signifikant prediktor for progresjon til 
myelomatose. Kyle fant videre at risiko for slik progresjon var større hos pasienter med IgA 
eller IgM komponent enn IgG komponent. Vår studie finner ingen signifikante prediktive 
faktorer for utvikling av myelomatose eller annen malign lymfoproliferativ sykdom.  
 

                                                           
1 134 pasienter er fulgt opp i 18 år (egentlig mindre, siden 
mange har falt fra tidligere, enten som døde eller med sykdommen). Grovt 
sett har vi da 18x134 = 2412 personår. Normalen er 9 pr. 100 000, 
så forventet antall er da 9 x 2412 / 100 000 = 0.2. Vi har 16. 
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6.2 Konklusjon 
 
 
Vi kan i vår studie vise at pasientgruppen med MUB har en forhøyet risiko for utvikling av 
malign plasma - eller lymfoproliferativ sykdom i forhold til normalbefolkningen. Også andre 
internasjonale studier viser en slik sammenheng.   
 
Vår studie har videre vist at for MUB pasienter som utviklet malign plasma -eller 
lymfoproliferativ sykdom var den kumulative sannsynlighet for vider progresjon av MUB  5,9 
% etter fem år, 10% etter 9,7 år og 11,2 % etter 18 år (det er relativt stor usikkerhet ved disse 
estimatene). Dette er noe lavere verdier enn i andre studier vi har sammenlignet med. 
 
Vår studie finner ingen signifikante prediktive faktorer for utvikling av myelomatose eller 
annen malign plasma- eller lymfoproliferativ sykdom hos pasienter med diagnostisert MUB. 
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