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Forord 
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Jeg er svært takknemlig for at Cecilie Essholt Kiserud sa seg villig til å være min veileder i 
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denne perioden.   
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Tusen takk til familie og venner for all støtte og gode stunder, jeg er heldig som har dere i 

livet mitt.  
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Abstract 
Introduction: Survivors of Hodgkin lymphoma has an excellent survival rate and a long life-

expectancy, and therefore an increased risk of late effects, including cardiovascular disease 

(3). During the last decades treatment of Hodgkin lymphoma has changed severally due to 

improvements in radiotherapy and the development of effective chemotherapy (1). Our 

knowledge of late effects today is based on treatments given many years ago, and we do not 

know so much about the late effects as a consequense of modern treatment.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze the amount of data given about 

cardiovascular late effects after treatment for Hodgkin lymphoma.  

.  

Methods: A non-systematic search in PubMed in June 2019 gave 8 articles which met the 

inclusion criteria. The articles were analyzed and organized in groups based on type of data: 

2 articles with self-reported data, 2 articles with clinical examination and 4 articles with 

register-based data.   

 

Results: The articles with self-reported data showed high prevalence (37-55%) of 

cardiovascular disease in patients treated for Hodgkin lymphoma. One article found that 

mean heart radiation dose and the dose of antracyklines were predictors of cardiovascular 

disease. The articles with clinical examination had in general short median length of follow-

up and showed an increased prevalence (9-61%) of cardiovascular disease in Hodgkin 

lymphoma survivors. The articles with register-based showed an increase risk in 

cardiovascular hospitalization after treatment for Hodgkin lymphoma, and more of the 

studies claimed an increased risk due to radiation therapy.  

 

Conclusion: This thesis reveals the lack of data in cardiovascular late effects after modern 

treatment of Hodgkin lymphoma. The existing data has several limitations. Very few of the 

studies exclusively analyze cardiovascular late effects due to treatment of Hodgkin 

lymphoma applied today.  
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Sammendrag 
Bakgrunn: Overlevere etter Hodgkin lymfom har lang forventet levetid og flere blir rammet 

av seneffekter (3). I løpet av de siste tiårene har det skjedd en endring i behandlingen av 

Hodgkin lymfom grunnet bedre strålebehandlingsteknikker og mer effektive 

kjemoterapiregimer (1). Den kunnskapen vi har om seneffekter etter kreftbehandling i dag er 

en konsekvens av behandling som ble gitt før denne endringen fant sted, og vi vet mindre om 

seneffekter etter moderne behandling.  

 

Mål: Målet med denne oppgaven er å undersøke hva som foreligger av litteratur om 

kardiovaskulære seneffekter etter Hodgkin lymfom.  

 

Metode: Et ikke-systematisk litteratursøk i PubMed gjennomført i juni 2019 resulterte i 8 

artikler som møtte inklusjonskriteriene. Disse artiklene ble analysert og gruppert etter 

datatype: 2 studier med selvrapporterte data, 2 studier med klinisk undersøkelse og 4 

registerbaserte studier.  

 

Resultater: Studiene med selvrapporterte data viste høy forekomst (37-55%) av 

kardiovaskulær sykdom hos pasienter som har blitt behandlet for Hodgkin lymfom. En studie 

fant økt stråledose mot hjertet og økt kumulativ dose antracykliner som prediktorer for 

kardiovaskulær sykdom. Studiene med klinisk undersøkelse hadde generelt kort 

oppfølgingstid, og fant økt forekomst (9-61%) av kardiovaskulær sykdom hos overlevere 

etter Hodgkin lymfom. De registerbaserte studiene fant økt risiko for hospitalisering grunnet 

kardiovaskulære sykdom, og flere av studiene fant at strålebehandling gir økt risiko.  

 

Konklusjon: Oppgaven viser at det foreløpig finnes lite publiserte data om kardiovaskulære 

seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin lymfom, og litteraturen som finnes har 

flere svakheter. De færreste av studiene ser utelukkende på kardiovaskulære seneffekter etter 

de behandlingsregimene som brukes ved Hodgkin lymfom i dag.  
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1 Generell introduksjon 
 

1.1 Innledning 
Kreft er en alvorlig diagnose som ofte truer pasientens liv (2). De siste 30 årene har moderne 

medisinsk behandling sørget for at flere helbredes eller lever lengere med sin kreftsykdom 

(2), og i dag er mer enn 65% av alle kreftpasienter i live 5 år etter diagnosetidspunkt (3). 

Antall kreftoverlevere øker raskt, og ifølge kreftregistrets rapport fra 2018 lever det ca. 

284 000 mennesker som har eller har hatt kreft i Norge (4). Mange av disse lever med 

bivirkninger og/eller seneffekter som følge av behandlingen de har fått, noe som potensielt 

kan redusere deres livskvalitet. Grunnet økt overlevelse av kreft samt økt levealder i 

befolkningen generelt, vil kreftoverlevere utgjøre en vesentlig del av alle pasienter, både i 

primær- og sekundærhelsetjenesten (2).  

 

Hodgkin lymfom har de siste tiårene blitt en kreftform der nærmere 90% av pasientene er i 

live 5 år etter diagnose (5, 6). Sykdommen debuterer i relativt ung alder hos mange og i 

kombinasjon med god overlevelsesprognose vil denne pasientgruppen ha lang forventet 

levetid. Den høye langtidsoverlevelsen hos disse pasientene gjør at mange blir rammet av 

alvorlige eller mindre alvorlige seneffekter etter den intensive behandlingen de mottok for å 

kurere sin kreftsykdom (7). I dag brukes regimer der kjemoterapi kombineres med mindre 

strålefelt og lavere stråledoser enn tidligere (6) for å minske forekomsten av seneffekter etter 

behandling av Hodgkin lymfom.  

 

1.2 Hodgkins lymfom 
1.2.1 Generelt 
Lymfom (lymfekreft) er den vanligste formen for kreft i blod- og lymfesystemet, og kan 

oppstå fra lymfeceller overalt i kroppen. Det er en fellesbetegnelse for mer enn 30 ulike 

krefttyper, der Hodgkin lymfom utgjør fem typer (6) og klassifiseres som tilstedeværelse av 

Reed-Sternbergceller eller store Hodgkin-celler. De fem typene av Hodgkin lymfom deles 

igjen inn i to hovedgrupper, hvorav fire typer klassifiseres som klassisk Hodgkin lymfom og 

den siste som nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (6). Man kjenner i de fleste tilfeller 

ikke årsaken til Hodgkin lymfom, men forskning viser noen miljøfaktorer og faktorer hos 

verten som muligens er assosiert med økt risiko for utvikling av lymfom. Disse er blant 



	

	 2	

andre: abnormal respons på virale infeksjoner (f.eks. Epstein-Barr-virus), svekket 

immunforsvar og eksponering for kjemiske komponenter (6). 

 

1.2.2 Epidemiolgi 
Ifølge Kreftregisteret ble det diagnostisert 154 nye pasienter med Hodgkin lymfom i Norge i 

2018, hvorav 92 var menn og 62 var kvinner (4). Insidensen varierer mellom ulike 

aldersgrupper og insidenskurven følger en bimodal form: den første toppen observeres hos 

unge voksne i alderen 15-34 år, den andre hos eldre (>50 år) (8). Klassisk Hodgkin lymfom 

utgjør 95% av tilfellene (8). 

31. desember 2018 levde det 2955 personer i Norge som var behandlet eller under behandling 

for Hodgkin lymfom (4).  

 

 

 
Figur 1: Trender i insidens, mortalitet and 5-års relativ overlevelse for Hodgkin lymfom (kopiert med tillatelse 
fra Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway (4)).  
 

1.2.3 Overlevelse og prognostiske faktorer 
Det har vært en betydelig bedring av overlevelse etter Hodgkin lymfom de siste 50 årene, og i 

2018 er 5-års overlevelsen etter Hodgkin lymfom oppgitt å være mer enn 85% (9). Dette 

skyldes bedre behandling, med mer effektive cytostatikaregimer og bedre bruk av 

strålebehandling (6). Den økte overlevelsesraten kan også tilskrives en mer fullstendig 

utredning av pasientene, slik at de raskere havner i riktig behandlingskategori. Det er ingen 

forskjell mellom histologiske undergrupper eller for menn sammenliknet med kvinner når det 

gjelder overlevelse (8). 
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Basert på data fra multiple studier er det utarbeidet risikofaktorer med prognostisk ugunstig 

betydning for overlevelse ved Hodgkin lymfom. Generelt har eldre pasienter (>60 år) hatt 

vesentlig dårligere overlevelse enn yngre pasienter (9) og tilstedeværelse av flere B-

symptomer eller allmennsymptomer (nattesvette, feber, vekttap) forverrer prognosen (9). 

 

1.2.4 Klassifikasjon 
Hodgkin lymfom deles inn i fire stadier basert på hvor utbredt sykdommen er, som hver er 

avgjørende for behandlingsvalget. Det finnes to skalaer for klassifikasjon av Hodgkin 

lymfom. For nodale lymfomer brukes Ann Arbor-skalaen. Nodale lymfomer utgår fra 

lymfeknuter eller fra et lymfatisk organ:  

• Stadium I: Sykdom i én lymfeknuteregion over eller under diafragma. 

• Stadium II: Sykdom i to eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma.  

• Stadium III: Sykdom i lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma. 

• Stadium IV: Diffus eller disseminert sykdom i et eller flere ekstralymfatiske 

organ/vev med eller uten affeksjon av lymfeknuter. 

For ekstranodale lymfomer brukes Musshoff-skalaen. Ekstranodalt betyr at lymfomet utgår 

fra andre organer/vev i kroppen enn fra en lymfeknute/lymfatisk organ (9). Denne skalaen vil 

ikke bli omtalt i oppgaven.  

 

Alle stadier blir subklassifisert for å indikere fravær (A) eller tilstedeværelse (B) av 

allmennsymptomer (B-symptomer). Pasientene som klassifiseres i undergruppe B har hatt en 

eller flere av følgende symptomer (9):  

• Uforklarlig vekttap mer enn 10% av kroppsvekten siste 6 måneder.  

• Uforklarlig persisterende eller residiverende feber med temperatur over 38°C siste 

måned.  

• Gjentatt kraftig nattesvette siste måned.  

 

1.2.5 Generelle behandlingsprinsipper for Hodgkin lymfom 
Behandlingen av Hodgkin lymfom i Norge følger nasjonale og internasjonale retningslinjer 

og består av kjemoterapi og strålebehandling, hver for seg eller i kombinasjon. Tidligere ble 

store områder bestrålt, enten som eneste behandling eller i kombinasjon med kjemoterapi.  

Denne behandlingen kurerte en stor andel av pasientene, men har i ettertid vist seg å gi økt 
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risiko for alvorlige seneffekter (1). På slutten av 1990-tallet var det et skifte i behandlingen 

for Hodgkin lymfom fra alkylerende kjemoterapi og store strålefelt, til moderne antracyklin-

basert kjemoterapi og mindre bruk av strålebehandling (10). 

 

 
 

Figur 2: Strålefelt tidligere brukt ved behandling av Hodgkin lymfom (kopiert fra: www.med-
ed.virginia.edu/courses/path/innes/wcd/hodgclinic.cfm). 

	

 
Figur 3: Utvikling av strålefeltstørrelse fra kappefelt (A) til involved field (B) til involved node (C) ved 
Hodgkin lymfom (kopiert fra: Maraldo MV, Specht L. A decade of comparative dose planning studies for early-
stage Hodgkin lymphoma: what can we learn? International journal of radiation oncology, biology, physics 
(11)) 
 

 

Behandling av begrenset sykdom (stadium I-IIa) før og nå 

Fra 1970 og frem til slutten av 1990-tallet dominerte strålebehandling med kappefelt eller 

omvendt Y-felt med høye doser (ca. 40 Gy (6)) som behandlingsregime, der store områder 

ble bestrålt (9) (figur 2). Dersom pasientene hadde risikofaktorer (stor mediastinal tumor, 

bulky sykdom1, ³ 3 lymfeknutestasjoner affisert over diafragma, B-symptomer, 

infradiafragmatisk sykdom eller lymfocyttfattig histologi (7)), ble stråleterapien kombinert 

med kjemoterapi (6).  

	
1	Tumorvolum	>10	cm	i	diameter.	

Kappefelt																		Para-aorta																		Omvendt	Y																		Total	nodal			

A B C 
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Fra 1997 ble de store strålefeltene erstattet med begrensede strålefelt (figur 3) med lavere 

doser (modifisert involved field, 20-30 Gy) (10). I forkant av strålingen blir det gitt 

antracyklin-basert kjemoterapi, fortrinnsvis 2-4 ABVD-kurer (doxorubicin, bleomycin, 

vinblastine og dacerbazin). Stråledose og antall ABVD-kurer avhenger av om pasienten har 

risikofaktorer, som i dag er følgende for supradiafragmatisk sykdom: Bulky sykdom, 2 ikke-

nabolokalisasjoner, ³ 3 lokalisasjoner og SR>50 (8). Pasienter uten risikofaktorer får 2 kurer 

ABVD etterfulgt av modifisert involved field strålebehandling (20 Gy), og pasienter med 

risikofaktorer får 4 kurer ABVD etterfulgt av modifisert involved field strålebehandling 

(29,75 Gy) (8). Dette er standard behandling for denne pasientgruppen i dag (6). 

 

Behandling av utbredt sykdom (stadium IIb-IV) før og nå 

Fra 1970 til 1980 ble denne pasientgruppen behandlet med total nodal stråling (TNI: 

kappefelt og omvendt Y-felt (40Gy)) (10). Fra 1980 og frem til i dag blir strålebehandling 

(29,75 Gy) gitt i fraksjonerte doser mot risikoområder (bulky tumor eller residualmasser) (6).  

Fra 1980 og frem til 1990 fikk pasienter med utbredt sykdom 6-8 kurer MOPP-liknende 

kjemoterapi (10). Rundt 1990 ble denne behandlingen erstattet av 6-8 kurer ABVD. Fra 1999 

og frem til i dag blir kjemoterapi gitt som 8 kurer ABVD ved lav prognostisk score (IPS2 0-2) 

eller BEACOPP (bleomycin, etopside, adriamycin, cuclophosphamide, vincristine, 

procarbazine, prenison) ved høy prognostisk score (IPS ³ 3) (7, 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
2	IPS	=	International	prognostic	score	
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Tabell: Behandling av Hodgkin lymfom ved Radiumhospitalet Oslo Universitetssykehus 

1970-2007.  

	 Kjemoterapi	 Radioterapi	(RT)	 Dose	og	fraksjoner	
av	radioterapi	

	
Stadie	I	og	II	
	

	 	 	

1970-80	 	 Extended	field	RT*	
(kappefelt	eller	
omvendt	Y-felt)	

2	Gy	x	20	

1980-88	 Med	risikofaktorer:		
4	MVPP/ChlVPP	før	
RT	

Extended	field	RT	
(kappefelt	eller	
omvendt	Y-felt)	

2	Gy	x	20	
Fra	1982:	1,8	Gy	x	23	
	

1988-97	 Med	risikofaktorer:		
2-4	EBVP	før	RT	

Extended	field	RT	
(kappefelt	eller	
omvendt	Y-felt)	

1,8	Gy	x	23	

1997-2007	 Ingen	risikofaktorer:	
2	ABVD	
Med	risikofaktorer:	4	
ABVD	

Modifisert	involved	
field	RT**	

1,75	Gy	x	17-20	

	
Stadie	III	og	IV	
	

	 	 	

1970-80	 8	MVPP/ChlVPP	 III:	Kappefelt	+	
omvendt	Y	

2	Gy	x	20	

1980-85	 8	MVPP/ChlVPP	 Mot	områder	med	
initial	bulky	
tumor***	eller	
resttumor	

2	Gy	x	20	

1985-91	 8	MVPP/ChlVPP	eller	
8	ABOD/ChlVPP	

Mot	områder	med	
intial	bulky	tumor	
eller	resttumor	

2	Gy	x	20	eller	
1,8	Gy	x	23	

1992-98	 8	ABVD	 Mot	områder	med	
intial	bulky	tumor	
eller	resttumor	

2	Gy	x	20	eller	
1,8	Gy	x	23	

1999-2007	 IPS	0-3	og	6-8:	ABVD	
	
IPS	4-7:	
2	eskalerte	BEACOPP	
+	6	standard	
BEACOPP	

Mot	intial	bulky	
tumor	eller	
resttumor	

1,75	Gy	x	17-20	

Oversatt og modifisert fra Kiserud CE. “Late effects after treatment for malignant lymphoma” University of 
Oslo; 2010. ISBN: 978-82-8072-600-1 
 
*Extended field RT = Store strålefelt mot flere lymfeknutestasjoner 
**Modifisert involved field RT = Strålefelt som omfatter makroskopisk affisert lymfeknuteregion eller organ med margin på 
2 cm til opprinnelig tumorvolum kranio-kaudalt. 
***Bulky tumor = Individuell tumormasse >10 cm i diameter 
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1.2.6 Oppfølging av pasienter med Hodgkin lymfom 
Overlevere etter Hodgkin lymfom følges i spesialisthelsetjenesten de første 5 årene etter 

avsluttet behandling. Videre oppfølging bør gjøres årlig i primærhelsetjenesten. Alle 

kontroller bør omfatte anamnese, klinisk undersøkelse og blodprøvetaking, med spesielt 

fokus på områder og organer som har vært affisert av sykdommen eller behandlingen (8). 

Bildekontroll med PET/CT bør gjøres ved første kontroll 1-2 måneder etter fullført 

behandling for å avklare om pasienten er i komplett remisjon. Øvrig bildediagnostikk og 

andre supplerende undersøkelse gjøres ved mistanke om residiv eller seneffekter. Pasienter 

som har fått strålebehandling mot hals eller thorax anbefales livslang årlig kontroll hos 

fastlegen med fokus på symptomer og risikofaktorer for hjerte-/karsykdom, 

stoffskiftesykdom og sekundær cancer (8). 

 

1.3 Seneffekter av kreftbehandling 
1.3.1 Generelt 
Både kreftsykdom og kreftbehandling kan medføre risiko for utvikling av seneffekter (3). 

Seneffekter etter kreft eller kreftbehandling defineres som en bivirkning eller komplikasjon 

som oppstår etter sykdom eller behandling, og som varer i mer enn 1 år etter avsluttet 

behandling. Begrepet omfatter også bivirkninger eller helseplager som sannsynligvis er 

forårsaket av kreftsykdom eller kreftbehandling, og som opptrer 1 år eller mer etter avsluttet 

behandling (12). Noen seneffekter, slik som for eksempel i hjerte/karsystemet, kan opptre så 

lenge som 20-30 år etter avsluttet behandling (2). 

Seneffekter kan vise seg i form av somatiske, psykiske og sosiale plager av ulik 

alvorlighetsgrad, og kan ha alt fra milde til alvorlige innvirkninger på pasientens liv og helse.  

 

1.3.2 Seneffekter etter behandling av Hodgkin lymfom 
Hodgkin lymfom var en av de første krefttypene der man klarte å oppnå veldig høy 

overlevelsesrate. Da sykdommen oftest rammer yngre mennesker, har disse pasientene lang 

forventet levetid (7). Den intensive behandlingen fører til at en stor andel av pasientene blir 

kurert for sin kreftsykdom, men medfører også økt risiko for alvorlige og mindre alvorlige 

seneffekter senere i livet. De mest alvorlige seneffektene etter behandling av Hodgkins 

lymfom er sekundær kreft og kardiovaskulær sykdom. Andre seneffekter er endokrin 

dysfunksjon, nedsatt fertilitet, sensorisk nevropati, muskelatrofi og fatigue (1). I denne 
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oppgaven skal jeg se på kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling for Hodgkin 

lymfom, og vil derfor ikke gå nærmere inn på de andre seneffektene.  

 

1.3.3 Kardiovaskulære seneffekter 
Kardiovaskulær sykdom er en av de hyppigste dødsårsakene generelt i befolkningen (13). For 

kreftoverlevere er kardiovaskulære seneffekter en av de mest alvorlige seneffektene (12). 

Strålebehandling mot hjerteregionen kan gi skader på myokard, perikard, hjerteklaffer og 

koronarkar, og dermed økt risiko for iskemisk koronarsykdom, hjertesvikt, kardiomyopati, 

arytmi og klaffefeil (3). Disse forandringene i hjertet oppstår typisk 5-20 år etter avsluttet 

kreftbehandling (2). Også enkelte typer kjemoterapi kan gi økt risiko for utvikling av 

kardiovaskulær sykdom. Spesielt cellegifttypen antracykliner er vist å gi nedsatt funksjon av 

hjertemuskulaturen med hjertesvikt til følge (3). Dette er vist i flere studier som har inkludert 

overlevere etter Hodgkin lymfom behandlet med eldre behandlingsregimer og eldre 

stråleterapiteknikker enn det som brukes i dag (14). 

Mange av pasientene som i dag er rammet av seneffekter ble behandlet med regimer og 

teknikker som ikke lenger er en del av standardbehandlingen. Fordi den kunnskapen vi har 

om kardiovaskulære seneffekter i dag er basert på behandlingen som ble gitt for mange år 

siden, vet man mindre om kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling.  

 

1.4 Spesifisert problemstilling/mål for oppgaven 

De seneffektene etter behandling av Hodgkin lymfom vi kjenner i dag er basert på data fra 

pasienter behandlet for mange år tilbake. Seneffektene etter denne behandlingen ble tydelig 

på 1980- og 1990-tallet, som følge av økt overlevelse hos pasienter med Hodgkin lymfom de 

foregående 20 årene (15). Det skjedde et skifte i behandlingsregimet for Hodgkin lymfom på 

slutten av 1990-tallet og kunnskapen som finnes om seneffekter etter behandlingen 

gjenspeiler derfor ikke risikoen knyttet til dagens behandling. 

På denne bakgrunnen er målsettingen for denne oppgaven å belyse hva som i dag finnes av 

litteratur innen forskning på kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling av 

Hodgkin lymfom.  
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2 Metode 
2.1 Begrunnelse for valg av metode 
En litteraturstudie er en søkestrategi for å studere litteraturen som finnes rundt et 

forskningsspørsmål eller -tema på en systematisk måte (16). I denne litteraturstudien var 

hensikten å undersøke hva som foreligger av data om kardiovaskulære seneffekter etter 

moderne behandling av Hodgkin lymfom, og om disse dataene indiserer at det er forskjeller 

mellom eldre og moderne behandling med tanke på kardiale seneffekter. For å avdekke mest 

mulig litteratur innenfor feltet, ble det gjennomført et ikke-systematisk litteratursøk. 

 

2.2 PICO-skjema  
Sentralt i kunnskapsbasert praksis står formulering av presise faglige spørsmål (17). Et 

verktøy som kan benyttes til dette er PICO-skjema. Det er et hjelpemiddel for å strukturere 

og presisere problemstillingen og derved planlegge søkestrategien. PICO er en forkortelse der 

hver bokstav står for bestemte elementer: P: Pasient (pasientpopulasjon/problem), I: 

Intervention (tiltak/eksponering), C: Comparison (sammenlikning) og O: Outcome (utfall).  

I denne oppgaven ser PICO-skjemaet ut som følger: 

  

P (pasientgruppe) I (eksponering) C (sammenlikning) O (utfall) 

Hogdkin lymfom hos 

voksne (>15 år ved 

diagnose) 

Moderne behandling 

(etter 1996) 

Eldre behandling (før 

1996) eller 

normalbefolkning. 

 

Gir moderne behandling 

mindre forekomst av 

kardiovaskulære 

seneffekter enn eldre 

behandling? 

 

2.3 Søkestrategi og resultater 
Denne litteraturstudien er basert på et ikke-systematisk litteratursøk i databasen PubMed. 

PubMed ble brukt som eneste database, da det antas at det avdekker det meste av relevant 

litteratur knyttet opp mot den aktuelle problemstillingen. Førstebibliotekar Ivana Malovic ved 

Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet bisto med veiledning og forslag til søkeord i forkant av 

litteratursøket. Litteratursøket ble foretatt 16. januar 2019, og gjentatt 14. juni samme år for å 

undersøke om det var tilkommet nye studier. Artikler publisert etter 14. juni 2019, er ikke 

inkludert i oppgaven. Med utgangspunkt i PICO-skjema, var søkeordene følgende: (Hodgkin 
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disease OR Hodgkin lymphoma) AND (Treatment OR survivors) AND (Cardiovascular 

disease OR CVD OR heart disease) kombinert med (late OR longterm) AND (risk OR 

riskfactors OR complications OR effects). Resultatene ble sortert etter beste treff og filteret 

«adults 19+ years» ble brukt. Dette resulterte i 307 treff. Som supplement ble 5 studier 

identifisert ved hjelp av veileder. Det totale antallet studier var 312. Ingen nye studier ble 

avdekket ved siste søk 14. juni 2019.  

 

2.4 Inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier 
Inklusjonskriteriene var som følger:  

• Moderne behandling av Hodgkin lymfom (etter 1996).  

Begrunnelse: Hensikten med denne oppgaven var å avdekke hva som foreligger av 

litteratur om kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin 

lymfom. For å inkluderes i oppgaven, måtte hele eller deler av pasientpopulasjonen 

være behandlet for Hodgkin lymfom etter 1996, da behandlingen fikk et skifte til den 

moderne behandlingen som gis i dag.  

• Undersøke kardiovaskulære seneffekter inkludert hjertet etter behandling.  

Begrunnelse: Studiene som ble inkludert måtte ha kardiale hendelser og/eller -

sykdom som et av sine utkomme. Oppgaven ble begrenset til å se på seneffekter på 

hjertet, slik at litteraturmengden ikke skulle bli for omfattende.  

• Voksne pasienter (> 15 år ved diagnose) 

Begrunnelse: Barn (<15 år ved diagnose) med Hodgkin lymfom får et annet 

behandlingsregime enn voksne pasienter med Hodgkin lymfom. Studier gjort på barn 

under 15 år ved diagnosetidspunkt ble derfor ikke inkludert i denne studien.  

Eksklusjonskriteriene var som følger: 

• Mortalitet som endepunkt.  

Begrunnelse: Ønsket med denne oppgaven var å se på seneffekter hos pasienter som 

var i live etter Hodgkin lymfom, og mortalitet som endepunkt ble derfor ekskludert.  

• Studier publisert på annet språk enn engelsk og skandinavisk.  

Begrunnelse: Grunnet begrenset tid og kapasitet i arbeidet med oppgaven, ble studier 

skrevet på andre språk enn engelsk og skandinavisk ikke inkludert.  
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2.5 Gjennomgang av søkeresultatet 
Samtlige titler og/eller sammendrag i de 312 studiene ble gjennomgått, hvorav 296 studier 

ble ekskludert da de ikke oppfylte inklusjonskriteriene, og dermed var uaktuelle for 

problemstillingen.  

 

De gjenværende 16 aktuelle studiene ble lest i sin helhet og vurdert opp mot 

inklusjonskriteriene.  

 

Syv studier møtte inklusjonskriteriene, mens ni av studiene ikke oppfylte disse kriteriene. To 

av de sistnevnte studiene ble likevel inkludert i oppgaven grunnet at de begge undersøker 

kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin lymfom, til tross for at 

behandlingstidspunktet er oppgitt å være før 1996 eller ikke er oppgitt. Av de syv ekskluderte 

studiene hadde fire mortalitet som utfall, en så på effekten av moderne behandling på 

overlevelse, en så på betydningen av dose ved strålebehandling for overlevelse og en hadde 

hjerneslag som endepunkt. To av de ni inkluderte studiene undersøkte samme 

pasientpopulasjon, og derfor ble den ene av disse ekskludert. Den som ble inkludert var av 

nyere tid og spesifisert mot Hodgkin lymfom. Studien som ble ekskludert undersøkte 

kardiovaskulære hendelser hos kreftoverlevere generelt, og hadde totalt to felles forfattere 

mot studien som ble inkludert. Totalt ble åtte studier inkludert i oppgaven.  
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Studier inkludert av 
databasesøk (Pubmed) 

(n = 307) 

Studier identifisert via 
andre kilder (veileder) 

(n = 5) 

Aktuelle studier 
(n = 16) 

Ant studier totalt 
(n = 312) 

Studier ekskludert etter gjennomgang 
av tittel og sammendrag 

(n = 296) 

Studier som møter 
inklusjonskriteriene 

(n = 7) 

Studier som ikke møter 
inklusjonskriteriene:  

(n= 9) 
Mortalitet som utfall (n=4) 

Effekt av behandling på overlevelse (n=1) 
Betydning av stråledose på overlevelse (n=1) 

Hjerneslag som endepunkt (n=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studier inkludert i analyse 
(n = 8) 

Studier som undersøker samme 
pasientpopulasjon som en av de 

inkluderte studiene.  
(n = 1) 

Studier som tas med selv om de 
ikke møter inklusjonskriteriene 

(n = 2) 
Behandlingstidspunkt før 1996 (n=1) 

Behandlingstidspunkt ikke oppgitt (n=1) 

Aktuelle studier 
(n =9) 
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3 Resultater 
 

3.1 Resultater fra tilgjengelig forskning 
Jeg fant totalt åtte artikler som møtte inklusjonskriteriene og ble inkludert i denne oppgaven. 

Av disse var to studier basert på selvrapporterte data fra pasientene, to basert på klinisk 

undersøkelse av pasienter og fire registerbaserte studier:  

Studier med selvrapporterte data fra pasienter:  

• Maraldo et al: Cardiovascular disease after treatment for Hodgkin´s lymphoma: an 

analysis of nine collaborative EORTC-LYSA trials. The Lancet Haematology, 2015 

(18).  

• Matasar et al: Late morbidity and mortality in patients with Hodgkin´s lymphoma 

treated during adulthood. Journal of the National Cancer Institute, 2015 (19).  

Studier med klinisk undersøkelse av pasienter: 

• Avilés et al: Late cardiac toxicity secondary to treatment in Hodgkin´s disease. A 

study comparing doxorubicin, epirubicin and mitoxantrone in combined therapy. 

Leukemia & lymphoma, 2009 (20).  

• Hequet et al: Subclinical late cardiomyopathy after doxorubicin therapy for 

lymphoma in adults. Journal of clinical oncology, 2004 (21).    

Registerbaserte studier:  

• Myrehaug et al: Cardiac morbidity following modern treatment for Hodgkin 

lymphoma: Supra-additive cardiotoxicity of doxorubicin and radiation therapy. 

Leukemia & lymphoma, 2008 (22).  

• De Vries et al: High burden of subsequent malignant neoplasms and cardiovascular 

disease in long term Hodgkin lymphoma survivors. British journal of cancer, 2018 

(23).  

• Maraldo et al: Involved node radiation therapy: An effective alternative in early-

stage Hodgkin lymphoma. International journal of radiation oncology, biology, 

physics, 2012 (24).  

• Rugbjerg & Olsen: Radiation therapy for treatment of adolescent and young adult 

Hodgkin lymphoma and risk for cardiovascular disease and cancer. Journal of 

adolescent and young adult oncology, 2018 (25). 
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I denne oppgaven har jeg valgt å beskrive studiene ut i fra hvilke type data de er basert på for 

å gjøre dataene mer oversiktlig for leseren og skape en bedre struktur i oppgaven. Studiene 

vil derfor bli beskrevet i undergrupper ut i fra hvilken metode forfatterne har brukt for å 

innhente data, henholdsvis studier med selvrapporterte data, studier med klinisk undersøkelse 

og registerbaserte studier hver for seg. 

For ytterligere detaljer kring studiene, se vedlagte tabeller (appendiks).  

 

3.1.1 Studier med selvrapporterte data 
Beskrivelse av materialene 

Studiene til Maraldo et al (18) og Matasar et al (19) undersøkte selvrapporterte tilfeller av 

kardiovaskulær sykdom etter behandling av Hodgkin lymfom. Begge studiene ble publisert i 

2015, og pasientene ble behandlet i omtrentlig samme tidsperiode (1964-2004 (18) og 1975-

2000 (19)). Maraldo et al distribuerte sitt spørreskjema til 2923 pasienter fra 7 europeiske 

land. Av disse responderte 1919 (66%) pasientene på spørreundersøkelsen. Studien til 

Matasar et al inkluderte pasienter fra en amerikansk klinikk (Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center (MSKCC)), der 520 pasienter ble invitert til å delta. Av disse responderte 238 

(46%) pasienter på spørreundersøkelsen. Samtlige stadier av Hodgkins lymfom (I-IV) er 

representert og median alder ved diagnose hos respondere var tilnærmet lik i de to studiene 

(30/29 år). I studien til Matasar et al er den yngste pasienten 14 år og den eldste 66 år ved 

diagnosetidspunkt, mens pasientgruppen i studien til Maraldo et al er i alderen 23 til 39 år 

ved diagnosetidspunkt. Median oppfølgingstid etter behandling var lenger i studien til 

Matasar et al (21 år) enn Maraldo et al (14 år) for respondere. 

 

Mål og metode for studiene 

Maraldo et al (18) ønsket å undersøke effekten av kjemoterapi og strålebehandling på 

risikoen for kardiovaskulære hendelser, og på denne måten bidra til å danne 

kunnskapsgrunnlag for å gi individuell rådgivning og tilrettelegging for pasienter. De tok i 

bruk et spørreskjema (LSQ, life situation questionaire) om livssituasjon og 

langtidsbivirkninger etter behandling av Hodgkin lymfom, der kardiovaskulær helse og 

hendelser ble tilegnet multiple spørsmål. Det er nøye spesifisert hvilke tilstander som 

omfattes av begrepet kardiovaskulær hendelse. Alvorlighetsgraden av hendelsene ble ikke 

registrert. Spørreskjemaet ble distribuert til overlevere etter Hodgkins lymfom som tidligere 
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hadde deltatt i randomiserte studier utført av blant annet The European Organisation for 

Research and Treatment of Cancer (EORTC).  

 

Matasar et al (19) ville vurdere byrden av sen morbiditet og mortalitet etter behandling av 

Hodgkins lymfom, og har flere endepunkter utover kardiovaskulær sykdom. Det ble 

rekruttert overlevere fra kliniske studier ved MSKCC i New York, og disse fikk tilsendt et 

spørreskjema om fysisk og mental helsetilstand. Alvorlighetsgraden av morbide tilstander ble 

gradert fra 1 til 4 basert på CTCAE kriterier (Common Terminology Criteria for Adverse 

Events (26)). Kardiovaskulær sykdom ble gradert ut ifra alvorlighetsgrad, hvor grad 1 

tilsvarte mild sykdom og grad 4 tilsvarte livstruende/invalidiserende sykdom. Det er ikke 

spesifisert hvilke tilstander som inngår i begrepet kardiovaskulær sykdom.  

 

I begge studiene ble medisinske journaler gjennomgått for å hente informasjon om blant 

annet demografi, kjemoterapiregime og strålebehandling. De fleste av pasientene fikk 

kombinert modalitetsbehandling, noe som innebærer at de har fått både kjemoterapi og 

strålebehandling. Se Vedlegg 1 i appendiks for detaljerte opplysninger om 

behandlingsregimene.  

 

Resultater 

Primært utkomme i studien til Maraldo et al (18) var første kardiovaskulære hendelse etter 

behandling for Hodgkin lymfom, men det vises også tall for totalt antall kardiovaskulære 

hendelser. Totalt var det 703 av pasientene (37% av responderne) som rapporterte første 

kardiovaskulære hendelse. Totalt ble det rapportert 1238 kardiovaskulære hendelser hos 

responderne. De mest frekvente hendelsene var iskemisk hjertesykdom, arytmi, hjertesvikt og 

klaffesykdom. I regresjonsanalysen fant de to signifikante prediktorer for kardiovaskulær 

sykdom etter behandling for Hodgkin lymfom: økende gjennomsnittlig stråledose mot hjertet 

og økende kumulativ dose av antracykliner.  

De kardiovaskulære hendelsene inkluderte også pasienter som hadde dødd av kardiovaskulær 

sykdom (n=46).  

 

Matasar et al (19) hadde flere utkommer i sin studie, hvorav en av dem var kardiovaskulær 

sykdom. Kardiovaskulær sykdom ble rapportert hos 130 pasienter (55% av responderne). 

Flest pasienter rapporterte moderat grad av kardiovaskulær sykdom (grad 2). Kardiovaskulær 

død er oppgitt som egen gruppe. Studien fant ingen signifikant økt forekomst av 
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kardiovaskulær sykdom hverken hos de som fikk kun kjemoterapi versus kombinert 

behandling, heller ikke hos de som fikk høy stråledose (>35 Gy) sammenliknet med de som 

fikk lav stråledose (<35 Gy).  

 

3.1.2 Studier med klinisk undersøkelse 
Beskrivelse av materialene 

To av studiene gjennomførte klinisk undersøkelse av pasientene (20, 21). Studien gjort av 

Avilés et al (20) vektlegges i størst grad, da den undersøkte 399 pasienter som tidligere er 

behandlet for Hodgkins lymfom. Studien til Hequet et al (21) omfattet pasienter behandlet for 

både Hodgkin og non-Hodgkin lymfom, hvor av kun 13 pasienter hadde Hodgkin lymfom, og 

vil derfor bli nevnt kort.  

I studien til Avilés et al (20) var pasientene mellom 18 og 65 år gamle ved 

behandlingstidspunkt og hadde stadium III og IV av Hodgkins lymfom, der tumormassen var 

mindre enn 5 cm. De ble diagnostisert i perioden 1988-1996 ved et onkologisk sykehus i 

Mexico (Oncology Hospital National Medical Center) og median oppfølgingstid fra 

behandling var 11,5 år. 

 

Mål og metode 

Avilés et al (20) ønsket å måle potensiell kardial toksisitet ved behandling med ulike 

antracyklinanaloger. Pasientene ble randomisert til tre ulike behandlingsregimer: ABVD 

(doksorubcin, bleomycin, vinblastine og dacarbazine), EBVD (epirubicin i stedet for 

doksorubicin) og MBVD (mixantrone i stedet for doksorubicin). Ingen fikk stråleterapi. 

Endepunktene i studien var klinisk kardial hendelse (CCE), definert som symptomer eller 

tegn på hjertesvikt i forbindelse med antracyklinbehandling eller abnormaliteter på ERNA 

(equilibrium radionuclide angiocardiography) eller ekkokardiogram. Klinisk og kardial 

evaluering ble gjort før oppstart av behandling og etter behandling, henholdsvis hver 4. 

måned de første 2 årene etter behandling, hver 6. måned i løpet av år 3 og 4 etter behandling 

og deretter hvert år frem til siste oppfølging (grunnet død, kardiovaskulær hendelse, 

tilbaketrekking fra studie eller avsluttet studie).  

Hequet et al (21) ønsket med sin studie å avdekke subklinisk kardiomyopati hos 

langtidsoverlevere etter behandling med doxorubicin etter Hodgkin og non-Hodgkin lymfom. 

Subklinisk kardiomyopati ble definert som forkortningsfraksjon <25% målt ved 
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ekkokardiografi uten kliniske tegn på hjertesvikt, samt fravær av annen årsak til 

kardiomyopati.   

 

Resultater 

I studien til Aviles et al  (20) ble CCE observert hos 9% av de som fikk ABVD, 6% hos de 

som fikk EBVD og 17% hos de som fikk MBVD. Abnormaliteter på ERNA eller 

ekkokardiogram ble observert 6-36 måneder før CCE. Både CCE og abnormaliteter på 

ERNA eller ekkokardiogram ble hyppigst observert mer enn 10 år etter avsluttet behandling.  

Avilés et al konkluderer med at mixantrone ikke bør anbefales ved behandling av Hodgkin 

lymfom, da det gir en betydelig økt risiko for kardiale hendelser sammenliknet med andre 

antracykliner.  

I Hequet et al (21) sin studie fant de 8 tilfeller av subklinisk kardiomyopati blant de 13 

pasientene med Hodgkin lymfom.  

 

3.1.3 Registerbaserte studier 
Fire av de aktuelle studiene var registerbaserte studier. Myrehaug et al (22) hentet 

pasientmateriale fra kanadiske registre, De Vries et al (23) fra nederlandske registre og 

Maraldo et al (24) og Rugbjerg & Olsen (25) fra danske registre. De Vries et al så på 

insidens av kardiovaskulær sykdom kombinert med sekundær malignitet, mens de tre 

resterende studiene hadde hospitalisering grunnet kardiovaskulær sykdom som endepunkt. 

Studiene differerer fra hverandre med tanke på blant annet antall inkluderte pasienter, periode 

for diagnosetidspunkt og behandlingsregimer. Studiene vil bli presentert hver for seg for å 

belyse likheter og forskjeller.  

 

Myrehaug et al 

Studien til Myrehaug et al (22) inkluderte 615 pasienter som ble diagnostisert i perioden 

1988 til 2000 og som ble hentet fra registre ved Princess Margaret Hospital eller Odette 

Cancer Center ved Toronto Sunnybrook Hospital. Median alder ved diagnose tidspunkt var 

23,0 år og median oppfølgingstid etter behandling var 11,8 år. Pasienter med alle stadier av 

Hodgkin lymfom (I-IV) ble inkludert i studien. Flesteparten av pasientene mottok 

kombinasjonsbehandling med doxorubicin og stråling (49%), mens noen fikk kun 

strålebehandling (31%) eller kun behandling med kjemoterapi inkludert doxorubicin (13%). 

Utkomme var definert som hospitalisering grunnet kardial diagnose. Formålet med studien 
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var å undersøke hvorvidt kombinasjonsbehandling med doxorubicin og strålebehandling kan 

gi økt risiko for kardial morbiditet sammenliknet med stråleterapi alene. Resultatene viste at 

pasienter med Hodgkin lymfom hadde signifikant økt risiko for hospitalisering grunnet 

kardiale diagnoser sammenliknet med befolkningen forøvrig. Risikoen var høyest for 

pasienter behandlet med både doxorubicin og mediastinal strålebehandling. Det ble også vist 

at insidensraten for kardial hospitalisering minsket med lavere alder ved 

behandlingstidspunkt.  

 

De Vries et al 

De Vries et al (23) inkluderte 2098 pasienter diagnostisert i perioden 1965 til 2000 hentet fra 

fem universitetssykehus eller kreftsentere i Nederland. Median alder ved diagnosetidspunkt 

var 27,3 år og median oppfølgingstid etter behandling var 21,8 år. De fleste pasientene 

mottok både strålebehandling og kjemoterapi (65,9%), mens noen kun fikk strålebehandling 

(27,1%) eller kun kjemoterapi (6,9%). Utkomme var kardiovaskulær hendelse, der det var 

nøye definert hvilke kardiovaskulære diagnoser som inngikk i dette begrepet. Intensjonen 

med studien var å undersøke kombinert byrde av sekundær malignitet og kardiovaskulær 

sykdom etter behandling for Hodgkins lymfom. Det ble funnet 1153 tilfeller av 

kardiovaskulær sykdom, og strålebehandling var oppgitt å være den største risikofaktoren.  

De resterende resultatene var oppgitt som samlet risiko for kardiovaskulær sykdom og 

sekundær malignitet.  

 

Maraldo et al 

Maraldo et al (24) inkluderte 97 pasienter diagnostisert i perioden 2005 til 2010. Pasientene 

var behandlet ved The Finsen Center ved Rigshospitalet i Danmark og informasjon om 

behandlingsregimer og nåværende helsestatus ble hentet fra nasjonale kreftregistre. Median 

alder var 36 år og median oppfølgingstid var 50 måneder. Pasientene hadde stadium I eller II 

av Hodgkins lymfom. Alle pasientene fikk involved node radioterapi (INRT) og flesteparten 

fikk i tillegg kjemoterapi i form ABVD. Formålet med studien var å undersøke effekten av 

INRT i behandling av Hodkin lymfom i tidlige stadier, samt hvorvidt bruk av INRT kan gi 

redusert risiko for seneffekter sammenliknet med mer omfattende strålebehandling. Det er 

ikke oppgitt mot hvilket område strålebehandlingen er gitt. Studien har flere utkomme, 

inkludert kardiale hendelser. De kardiale hendelsene inkluderte hjerteinfarkt, klaffesykdom 

og atrieflimmer. Resultatene viste at totalt fem pasienter ble hospitalisert grunnet 

hjertesykdom i løpet av observasjonsperioden, og to pasienter døde av hjertesykdom.  
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Rugbjerg & Olsen 

Rugbjerg & Olsen (25) inkluderte 1684 5-årsoverlevere etter Hodgkin lymfom hentet fra det 

danske kreftregisteret i perioden 1943 til 2004. Pasientene var i alderen 15-39 år ved 

diagnosetidspunkt og median oppfølgingstid var19,2 år. Nesten halvparten (49,7%) av 

pasientene ble behandlet med strålebehandling, mens de resterende pasientene (45,5%) ikke 

ble behandlet med strålebehandling. Formålet med studien var å sammenlikne risiko for 

hospitalisering blant pasienter som mottok strålebehandling med pasienter som ikke mottok 

strålebehandling. Kardiovaskulær sykdom var et av flere endepunkter og diagnosene som 

inngikk i begrepet var nøye definert. Resultatene viste at pasienter diagnostisert i perioden 

1943-1989 som mottok strålebehandling hadde høyere risiko for hospitalisering grunnet 

kardiovaskulær sykdom enn pasienter som ikke mottok strålebehandling. For pasientene 

behandlet i perioden 1990-2004 var det ingen signifikant forskjell i risiko mellom de som 

fikk strålebehandling og ikke. 
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4 Diskusjon 
 

4.1 Diskusjon av metode og resultater 
Litteratursøket som ble foretatt i denne oppgaven ga åtte studier, der det er brukt tre ulike 

metoder for innhenting av data. For å gi en oversikt over fordeler og ulemper ved de ulike 

metodene som er brukt, vil studiene bli diskutert i grupper ut fra metode og type data. 

 

4.1.1 Studier med selvrapporterte data 
To av studiene (Maraldo et al (18) og Matasar et al (19)) bruker selvrapport av 

kardiovaskulære hendelser etter behandling av Hodgkin lymfom som metode for innhenting 

av data. Ved denne type data vil resultatet i større grad avhenge av pasientenes informasjon 

om og subjektive opplevelse/oppfatning av symptomer og sykdom, sammenlignet med andre 

mer objektive typer data, for eksempel registerbaserte data. Det er en risiko for at 

misforståelser og manglende innsikt i egen helsetilstand hos pasientene kan føre til over-, 

under- eller feilrapportering av kardiovaskulær sykdom. Det vil også være risiko for at 

detaljer rundt helsetilstand og subkliniske forhold i liten grad avdekkes, da disse muligens 

ikke er bekreftet av leger eller sykehusjournaler. 

 

Responsrate 

Studien til Maraldo et al (18) har nokså høy responsrate (66%), mens responsraten er lavere i 

studien til Matasar et al (19) (46%). Dette fører til at det kan stilles spørsmål til 

representativitet i studien til Matasar et al, da det kan tenkes at det er demografiske eller 

andre forskjeller mellom de pasientene som responderte sammenliknet med de som ikke 

responderte på undersøkelsen.  

Maraldo et al (18) har i sin studie beskrevet forskjeller mellom respondere og non-

respondere (Maraldo et al (18): tabell 1), men har ikke utført analyser for å sammenlikne de 

to gruppene. Dermed er det vanskelig å si noe om representativiteten i denne studien. 

Matasar et al (19) har gjennomført frafallsanalyse der de har sammenliknet respondere med 

non-respondere. Det viste seg at flere respondere ble behandlet etter mer moderne 

behandlingsprotokoller (etter 1995) enn non-respondere (41,2% av respondere mot 27,3% av 

non-respondere). Ellers var det ingen demografiske forskjeller mellom de to gruppene. 

 



	

	21	

Pasientutvalg og oppfølgingstid 

Maraldo et al (18) inkluderer betydelig flere pasienter (2923 pasienter) enn Matasar et al 

(19) (520 pasienter). Pasientene i studien til Maraldo et al (18) er hentet fra 7 ulike 

europeiske land. Tabell 1 i manuskriptet viser en viss skjevhet i både antall pasienter og andel 

respondere fra de ulike landene. Det kan være demografiske forskjeller mellom pasienter i de 

forskjellige land og oppfattelsen av egen helse kan være ulik, og dermed kan det stilles 

spørsmål til representativiteten ved denne pasientpopulasjonen. Matasar et al (19) har hentet 

sine pasienter fra et tertiært kreftsenter, der pasientpopulasjonen har betydelig overvekt av 

velutdannede, velstående, hvite pasienter og kan ikke sies å være representativ for den 

generelle amerikanske befolkningen. 

 

Pasientene i studien til Matasar et al (19) har lengre median oppfølgingstid (21 år) enn 

Maraldo et al (18) (14 år). Kardiovaskulære seneffekter oppstår hyppigst 2-3 tiår etter 

behandling for Hodgkin lymfom (1), og en oppfølgingstid på 14 år kan være for kort tid for å 

avdekke disse. Studien med lengst median oppfølgingstid er den studien der størst andel av 

pasientene rapporterer kardiovaskulære seneffekter. Dette underbygger at risikoen for 

kardiovaskulære seneffekter øker med økt tid fra behandling.  

 

Utkomme 

Da Maraldo et al (18) konsentrerer seg om insidens av kardiovaskulær sykdom alene og har 

spesifisert hvilke tilstander som inngår i begrepet kardiovaskulære sykdommer, bør nok 

denne studien bør tillegges mer vekt enn Matasar et al (19). Selv om Matasar et al (19) ser 

på flere utkomme og ikke spesifiserer hva som inngår i begrepet kardiovaskulær sykdom, noe 

som klart er en svakhet, vil klassifiseringen av alvorlighetsgraden av kardiovaskulær sykdom 

i noen grad bidra til å gi et inntrykk av hvilken innvirkning kardiovaskulær sykdom har på 

pasientens liv og helse. Likevel vil det være stor usikkerhet knyttet til rapportering og 

gradering av kardiovaskulære hendelser i begge studiene, da de kun er basert på subjektive 

tilbakemeldinger fra pasientene.   

 

Behandlingsregime og resultater 

Maraldo et al (18) deler inn pasientene i grupper ut ifra hvilken periode de ble behandlet, 

hvorav 51% av responderne ble behandlet i perioden 1995-2004. De ulike behandlingstypene 

er nøye spesifisert og det oppgis median gjennomsnittlig stråledose mot hjertet. Selv om dette 

ikke settes opp mot periode for behandling kan det likevel si noe om effekten på 
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kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin lymfom, da de fant at økt 

gjennomsnittlig stråledose mot hjertet og økt kumulativ dose av antracykliner ga økt risiko 

for utvikling av kardiovaskulær sykdom. Da moderne behandling innebærer lavere 

gjennomsnittlig stråledose og lavere kumulativ dose av antracykliner for grupper av 

pasienter, kan et slikt funn tyde på at moderne behandling av Hodgkin lymfom vil gi mindre 

risiko for kardiovaskulære seneffekter enn tidligere behandlingsregimer.  

 

Matasar et al (19) har i sin studie tilgang på full behandlingsplan for alle inkluderte 

pasienter. Det er ikke spesifisert i hvilken periode pasientene ble behandlet for sin 

kreftsykdom, og noen av behandlingsregimene som er oppgitt er ikke lenger i bruk i dag. 

Matasar et al fant at hverken stråledose eller kjemoterapi var assosiert med økt risiko for 

kardiovaskulær sykdom. De fant imidlertid at økt tid fra behandling var assosiert med økt 

risiko for kardiovaskulær sykdom. Disse funnene kan tenkes å skyldes at hva som inngår i 

begrepet kardiovaskulær sykdom ikke er spesifisert. Da det ikke er oppgitt hvor mange av 

responderne som er blitt behandlet etter moderne behandlingsregimer, er det ut ifra denne 

studien vanskelig å si noe om langtidseffekter av dagens behandling for Hodgkin lymfom, 

 

En svakhet ved begge studiene er at det ikke er tatt høyde for andre risikofaktorer for 

kardiovaskulær sykdom. Ingen av studiene har innhentet informasjon om andre 

kardiovaskulære risikofaktorer hos pasientene, og heller ikke sammenliknet funnene med 

normalbefolkningen. Studiene kan derfor ikke med sikkerhet si noe om hvilke forhold som 

skyldes langtidseffekter etter behandling av Hodgkin lymfom og hvilke forhold som skyldes 

andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.  

 

Oppsummering og konklusjon 

Studier basert på selvrapport av kardiovaskulær sykdom er i seg selv en risiko for 

feilinformasjon, da de først og fremst er basert på pasientenes egen oppfatning og kunnskap 

om egen helse. Det kan stilles spørsmål ved begge studienes representativitet, da responsraten 

er noe lav i den ene studien, det bare er utført frafallsanalyse i en av studiene og 

pasientpopulasjonen i begge studiene har visse demografiske skjevheter. En betydelig 

svakhet ved studien til Matasar et al ligger i at de kardiovaskulære hendelsene ikke er 

spesifisert. Ingen av studiene har tatt høyde for andre risikofaktorer for kardiovaskulær 

sykdom, noe som kan medføre feilaktige sammenhenger. Begge studiene har nøye oversikt 

over behandlingsregimer, men ut ifra disse opplysningene er det bare studien til Maraldo et 
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al som kan si noe om kardiovaskulære langtidseffekter av moderne behandling av Hodgkin 

lymfom. Maraldo et al´s funn antyder at moderne behandling av Hodgkin lymfom vil gi 

mindre kardiovaskulære senskader grunnet lavere stråledose og lavere dose antracykliner til 

noen undergrupper av disse pasientene. Likevel er det betydelige svakheter ved begge 

studiene, og resultatene må tolkes deretter.  

 

4.1.2 Studier med klinisk undersøkelse 
To av studiene, Aviles et al  (20) og Hequet et al (21), gjennomførte klinisk undersøkelse av 

pasienter for å undersøke kardiovaskulære seneffekter etter behandling av Hodgkins lymfom. 

Som tidligere nevnt vil ikke studien til Hequet et al (21) vektlegges i stor grad i denne 

oppgaven, men den vil likevel tas opp i diskusjonen. Aviles et al avviker fra 

inklusjonskriteriene i studien, da pasientene er hentet fra perioden 1988-1996. Studien ble 

likevel inkludert da den inkluderer kjemoterapiregimer som brukes i moderne behandling. 

Aviles et al undersøker kardiovaskulære seneffekter etter kjemoterapibehandling og ingen av 

de inkluderte pasientene fikk strålebehandling. Det finnes dermed, så vidt denne oppgaven 

kan avdekke, ingen større studier per dags dato som har gjort klinisk undersøkelse av 

langtidsoverlevere etter moderne strålebehandling for Hodgkin lymfom med tanke på 

kardiovaskulære seneffekter. 

 

Pasientutvalg og oppfølgingstid 

Studien til Aviles et al  (20) undersøker hele 399 overlevere etter Hodgkin lymfom, noe som i 

denne oppgaven anses å være en relativt høy pasientpopulasjon med tanke på ressursene som 

kreves ved kardiovaskulær oppfølging og undersøkelser. Det er gjort statistiske analyser for å 

sammenlikne demografiske forskjeller mellom grupper av pasientene, der det ikke ble påvist 

signifikante skjevheter mellom gruppene som fikk ulike typer antracyklinbehandling (ABVD, 

EBVD eller MBVD). Studien inkluderer kun pasienter med stadium III og IV og vil dermed 

ikke fange opp kardiovaskulære seneffekter hos pasientgrupper med lavere stadier (I og II) av 

Hodgkin lymfom. 

Hequet et al (21) undersøker kun 13 pasienter etter behandling av Hodgkins lymfom, noe 

som er et for lavt antall pasienter til at denne studien tillegges noen betydning i denne 

oppgaven.  
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Både Aviles et al  (20) og Hequet et al (21) har relativt kort median oppfølgingstid (Aviles et 

al: 11,5 år og Hequet et al: 8 år) når det ses i sammenheng med utvikling av kardiovaskulære 

seneffekter. Da pasientene undersøkes med blant annet ekkokardiografi i begge studiene kan 

det muligens tillates kortere oppfølgingstid sammenliknet med studier med selvrapporterte 

eller registerbaserte data. Dette fordi ekkokardiografisk undersøkelse vil kunne avdekke 

subkliniske forandringer som tegn på begynnende kardiovaskulær sykdom, noe som ikke vil 

fanges opp i studier med andre former for datainnsamling. Likevel bør det etterstrebes lengre 

oppfølgingstid i studier med kliniske undersøkelse av pasienter enn i studiene til Aviles et al 

og Hequet et al, da kardiovaskulære seneffekter oftest utvikles tiår etter behandling av 

Hodgkin lymfom (2).  

 

Klinisk undersøkelse og utkomme 

Utkommene i studiene var definert som symptomer eller tegn på hjertesvikt (Aviles et al  

(20)) eller kardiomyopati (Hequet et al (21)). Begge studiene har nøyaktige definisjoner av 

hvilke kliniske funn som må være tilstede for å stille diagnosen. Dette er en fordel 

sammenliknet med studier som bruker selvrapporterte eller registerbaserte data, da det gir 

større grad av objektiv diagnostikk. Alle undersøkelser og analyser i studien til Aviles et al  

(20) ble utført av to operatører som var blindet for type behandling og malignitet, noe som er 

en styrke ved studien. Det er også gjort analyser for å sammenlikne risiko for kardiovaskulær 

sykdom hos overlevere etter Hodgkin lymfom med risiko hos befolkningen forøvrig, noe som 

gjør at studien kan påvise antracyklinbehandling som årsaksfaktor med større sikkerhet.  

Da studiene har noen få spesifikke endepunkter, kan det tenkes at noen hjertelidelser ikke 

avdekkes. Behandlingen kan gi hjertelidelser (f.eks. klaffedysfunksjon og angina) som ikke 

nødvendigvis faller innenfor kriteriene for hjertesvikt eller kardiomyopati. Dette vil i tilfelle 

medføre en underrapportering av kardiovaskulære seneffekter totalt sett.   

 

Behandlingsregime og resultater 

Aviles et al  (20) tar kun for seg seneffekter av kjemoterapibehandling alene og ønsker å 

sammenlikne effekten av ulike typer antracykliner (ABVD, EBVD og MBVD) på 

kardiovaskulære seneffekter. Dette kan si noe om hvilken rolle behandling med antracykliner 

alene har i utvikling av kardiovaskulære seneffekter. Da dagens behandling av Hodgkin 

lymfom hovedsakelig består av ABVD og strålebehandling, er det begrenset hvor mye denne 

studien sier om kardiovaskulære seneffekter etter den behandlingen som faktisk brukes i dag. 

Aviles et al fant at blant pasientene som mottok ABVD, utviklet 9% klinisk hjertesvikt og 
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25% subkliniske abnormaliteter. Da forekomsten i den generelle befolkning ikke er kjent, kan 

det stilles spørsmål vedrørende hvor stor andel av funnene som skyldes 

antracyklinbehandling. Man kjenner heller ikke betydningen av subkliniske funn.  

Forfatterne av studien hevder at funnene er forenlig med at antracykliner øker risiko for 

kardial toksisitet. Seneffektene har ifølge studien til Aviles et al sammenheng med økt tid fra 

behandling (>10 år). 

Hequet et al (21) oppgir ikke hvilket behandlingsregime pasientene med Hodgkin lymfom 

har fått, og det blir dermed vanskelig å si noe om resultatets betydning for seneffekter etter 

moderne behandling av Hogdkin lymfom.  

 

Oppsummering og konklusjon 

Klinisk undersøkelse av pasienter som har gjennomgått behandling av Hodgkin lymfom har 

en sentral rolle i avdekking av seneffekter etter behandling. Denne oppgaven viser at det per 

nå finnes lite publisert materiale der kliniske undersøkelser kan si noe om kardiovaskulære 

seneffekter etter moderne behandling av Hodgkins lymfom. Per dags dato finnes det ingen 

studier som ved hjelp av kliniske undersøkelser har sett direkte på effekten av 

strålebehandling. Det vil i fremtiden være behov for at det gjennomføres studier der man 

bruker klinisk undersøkelse for å undersøke kardiovaskulære seneffekter etter moderne 

behandling av Hodgkin lymfom.  

 

 

4.1.3 Registerbaserte studier 
Fire av studiene inkludert i denne oppgaven er registerbaserte studier: Myrehaug et al (22), 

Maraldo et al (24), De Vries et al (23) og Rugbjerg & Olsen (25). De har hentet sine data fra 

sykehusregistre, kreftregistre og nasjonale registre (Canada, Nederland og Danmark) og har 

tilgang til demografiske detaljer om pasientene, kreftbehandling og diagnoser for hjerte-

/karlidelser. Dette gir et objektivt bilde av forekomst av kardiovaskulær sykdom. Samtidig er 

det risiko for at subkliniske plager og pasientens perspektiv på egen helsetilstand ikke 

gjenspeiles i dataene. De registerbaserte studiene i denne oppgaven vil bli diskutert hver for 

seg.  
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Myrehaug et al 

Myrehaug et al (22) ser på stråleterapi med og uten kjemoterapi, og kan derfor si noe om 

forskjeller mellom ulike behandlingsregimer med tanke på kardiale seneffekter. Median 

oppfølgingstid er nokså kort i forhold til utvikling av kardiovaskulære seneffekter (11,8 år).  

Fordi studien ser på hospitalisering av pasienter vil kardiovaskulære tilstander som ikke 

krever sykehusinnleggelse, men følges poliklinisk eller i primærhelsetjenesten, ikke avdekkes 

i studien. Det er gjort analyser for å sammenlikne kardiovaskulær risiko i pasient-

populasjonen med risiko i den generelle befolkningen, og studien kan si noe om 

kardiovaskulær risiko forårsaket av behandling for Hodgkin lymfom.  

Samtlige av pasientene hadde fått behandling med moderne kjemoterapi regimer (ABVD). 

Strålebehandlingen ble gitt som kappefelt med høyere doser enn hva som brukes i dag, og 

resultatene i studien gjenspeiler dermed ikke den eksakte risikoen for kardiovaskulære 

seneffekter etter dagens behandlingsopplegg. Myrehaug et al finner i sin studie at pasienter 

behandlet for Hodgkin lymfom har en signifikant økt risiko for hospitalisering grunnet 

kardial diagnose sammenliknet med den generelle befolkningen. Dette gjelder først og fremst 

pasienter som har fått strålebehandling mot mediastinum (kappefelt), mens pasienter som kun 

har fått kjemoterapi (etter moderne regimer, ABVD) ikke har signifikant økt risiko for 

hospitalisering grunnet kardial diagnose. Ingen pasienter ble hospitalisert grunnet 

klaffesykdom. Det kan være at risikoen for kardiale hendelser etter kjemoterapi vil øke med 

lengre observasjonstid.  

 

De Vries et al 

De Vries et al (23) undersøker kombinert byrde av sekundær cancer og kardiovaskulær 

sykdom etter behandling av Hodgkin lymfom. De fleste tallene i studien er derfor oppgitt 

samlet for disse to utkommene. Da denne oppgaven har som formål å se på risiko for 

kardiovaskulære seneffekter alene, vektlegges denne studien i mindre grad da tall som angår 

kardiovaskulære seneffekter alene ikke kan ekstraheres fra resultatene. Da det i befolkningen 

generelt foreligger lite data om kombinert risiko for sekundær cancer og kardiovaskulær 

sykdom, vil det også være vanskelig å bruke tallene fra studien til å si noe om risiko etter 

behandling for Hodgkin lymfom sammenlignet med normalbefolkningen. Kun et fåtall av 

pasientene i studien har fått strålebehandling etter moderne regimer (begrenset strålefelt).  

Funnene i studien tyder på at risiko for utvikling av enten kardiovaskulær sykdom eller 

sekundær cancer er høyest for pasienter som har mottatt strålebehandling som kappefelt eller 
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subtotal nodalt, og for pasienter som har blitt behandlet med antracykliner. Til tross for nokså 

høyt antall inkluderte pasienter (n=2908) og lang median oppfølgingstid (22 år) er det likevel 

vanskelig å si noe om risiko for kardiovaskulær sykdom etter behandling av Hodgkin lymfom 

når dataene er presentert for samlet risiko, og ikke for kardiovaskulær risiko alene.  

 

Maraldo et al 

Maraldo et al (24) inkluderer få pasienter (97 stk), har svært kort median oppfølgingstid (50 

måneder) og inkluderer kun pasienter behandlet for stadium I-II av Hodgkins lymfom. Det er 

ikke utført analyser for å sammenlikne resultatene med kardiovaskulær risiko generelt i 

befolkningen. Nettopp fordi oppfølgingstiden er kort, er det mulig at forekomsten av 

kardiovaskulær sykdom skyldes andre kardiovaskulære risikofaktorer fremfor behandlingen 

av Hodgkins lymfom, da disse oftest utvikles over lengre tid (2). Analyser der 

kardiovaskulær risiko hos overlevere etter Hodgkin lymfom sammenliknes med 

kardiovaskulær risiko i befolkningen generelt ville med muligens avdekket dette, selv om det 

er usikkert da antallet pasienter i studien er såpass lavt. 

Stråledosen pasientene i studien fikk er noe høyere sammenliknet med dagens regimer (30 

Gy). Det er forøvrig ikke spesifisert hvilket område strålebehandlingen er rettet mot, noe som 

også er en svakhet ved studien. Det kunne vært interessant å vite dette med tanke på å 

differensiere mellom ulike behandlingsregimer relatert til de kardiovaskulære seneffektene.  

Studien vurderer utelukkende seneffekter etter moderne behandling, og det ville vært 

interessant å se resultatene av en liknende studie med flere inkluderte pasienter og betydelig 

lengre oppfølgingstid for å undersøke risiko for kardiovaskulære seneffekter.  

 

Rugbjerg & Olsen 

Rugbjerg & Olsen (25) undersøker i sin studie risiko for hospitalisering grunnet 

kardiovaskulær sykdom som følge av strålebehandling, og også her vil pasienter som følges 

poliklinisk eller i primærhelsetjenesten ikke fanges opp. Pasienter som har fått 

strålebehandling sammenliknes med pasienter som ikke har fått strålebehandling. Det er ikke 

innhentet informasjon om hvilke av pasientene som fikk strålebehandling som også fikk 

kjemoterapi, og studien kan derfor ikke med sikkerhet si om de kardiovaskulære seneffektene 

skyldes strålebehandling eller kjemoterapi. Studien mangler forøvrig informasjon om type 

strålebehandling og type kjemoterapibehandling, noe som er en svakhet. Studien viser tall for 

hospitalisering grunnet kardiovaskulær sykdom i ulike perioder, hvorav 39% av pasientene 

ble diagnostisert i perioden 1990-2004. Selv om perioden for behandling er oppgitt, er det 
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ikke beskrevet hvilke typer eller doser av strålebehandling eller kjemoterapi pasientene har 

fått, noe som gjør det vanskelig å si noe om kardiovaskulær risiko ved behandlingsregimet 

som brukes ved Hodgkin lymfom i dag. Det er gjort sammenlikninger mellom 

pasientpopulasjonen og den generelle befolkningen for å utelukke andre risikofaktorer for 

kardiovaskulær sykdom.  

Det er forskjell i median oppfølgingstid mellom de som har fått strålebehandling (19 år) og 

de som ikke har fått strålebehandling (12 år), noe som kan medføre en skjevhet av de 

kardiovaskulære seneffektene som øker med økende observasjonstid. For pasienter 

diagnostisert i perioden 1943-1989, hadde de som fikk strålebehandling økt risiko for 

hospitalisering grunnet kardiovaskulær sykdom sammenliknet med de som ikke fikk 

strålebehandling. For pasientene behandlet i perioden 1990-2004 var det ingen forskjell i 

risiko mellom de som fikk strålebehandling og ikke. Dette funnet kan indikere at moderne 

stråleteknikker og/eller stråledoser kan gi nedgang i kardiovaskulære seneffekter, men da det 

mangler informasjon om behandlingsregimer kan ikke dette sies med sikkerhet. Selv om noen 

av pasientene er behandlet for Hodgkin lymfom i nyere tid er studiens evne til å si noe om 

kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin lymfom nokså begrenset 

på grunn av manglende informasjon om behandlingsregimer. 

    

Oppsummering og konklusjon 

Ingen av de fire registerbaserte studiene er optimale for problemstillingen i denne oppgaven. 

Kun en av studiene (Maraldo et al (24)) ser på både moderne strålebehandling og moderne 

kjemoterapi i kombinasjon, men denne studien har kort oppfølgingstid og få pasienter. 

Myrehaug et al (22) ser på kardiovaskulære seneffekter av moderne kjemoterapibehandling, 

og viser at pasienter som har fått denne behandlingen som eneste behandling har lavere risiko 

for kardiovaskulær sykdom enn pasienter som har fått strålebehandling med kappefelt. Det er 

ønskelig å gjøre en liknende studie der pasientene også får moderne strålebehandling. I denne 

oppgaven er det vanskelig å hente ut informasjon fra studien til De Vries et al (23), da de 

presenterer sine data som kombinert risiko for kardiovaskulær sykdom og sekundær cancer. 

Også studien til Rugbjerg & Olsen (25) er av begrenset verdi for denne oppgaven, da den 

ikke beskriver typer og intensitet av gjennomgått kreftbehandling.  

 

De fire registerbaserte studiene viser at det er behov for studier med flere pasienter og lengre 

oppfølgingstid der man ser på moderne regimer av både kjemoterapi og stråleterapi.  
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Det kreves mer omfattende studier med flere inkluderte pasienter for å se på risikoen for 

spesifikke kardiovaskulære diagnoser. Fremtidige studier bør, om mulig, ha endepunkter 

utover hospitalisering, da dette gir risiko for å gå glipp av kardiovaskulær sykdom som 

behandles poliklinisk og i primærhelsetjenesten. Det bør også gjøres analyser for å 

sammenlikne kardiovaskulær risiko hos pasienter behandlet for Hodgkin lymfom med risiko i 

den generelle befolkningen, noe som er gjort i tre av de registerbaserte studiene.  

 
 

4.2 Oppfølging av kreftoverlevere med tanke på 

kardiovaskulære seneffekter 
Da kardiovaskulær sykdom er en av de mest alvorlige seneffektene etter behandling av kreft, 

bør det blant helsepersonell rettes ekstra oppmerksomhet mot symptomer og tegn på hjerte- 

og karsykdom hos kreftoverlevere som har fått kardiotoksisk behandling. Ifølge 

Helsedirektoratets faglige råd om seneffekter fra 2017, bør alle kreftoverlevere som har blitt 

behandlet med stråleterapi mot thorax eller med medikamenter som kan gi økt risiko for 

kardiovaskulære seneffekter kontrolleres av fastlegen minimum hvert 2.-3. år (12). 

Kontrollen bør i tillegg til informasjon om risikofaktorer inneholde grundig anamnese med 

fokus på familiær predisposisjon for kardiovaskulær sykdom, livsstil og mulige 

kardiovaskulære symptomer samt klinisk undersøkelse og laboratorieprøver med tanke på 

kardiovaskulærsykdom. Det bør settes fokus på livsstilintervensjoner som røykeslutt og 

vektnedgang, og terskelen for henvisning til kardiolog ved mistanke om kardiovaskulær 

sykdom bør være lav (2). 

 

Oppfølging og kontroll av langtidsoverlevere etter kreftbehandling er et omdiskutert tema.  

Seneffekter etter Hodgkin lymfom er en del av handlingsprogrammet for lymfom, men det er 

ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan oppfølgingen skal organiseres i praksis. Nasjonal 

kreftstrategi 2018-2022 har som mål å følge opp og behandle pasienter med seneffekter på 

riktig nivå i primær og spesialisthelsetjenesten, samt gi individuelt tilpasset informasjon om 

risiko for seneffekter til den enkelte kreftpasient (27). Dette krever både god kompetanse og 

avsetting av ressurser, samt samhandling mellom primærhelsetjenesten og ulike spesialister. 

Per 2020 finnes det et begrenset tilbud for diagnostikk og oppfølging av seneffekter etter 

kreftbehandling i spesialisthelsetjenesten, primært lokalisert i Oslo (2). Det er i vår 



	

	 30	

helseregion (Helse Sør-Øst) opprettet flere kardio-onkologiske poliklinikker, både ved Ahus, 

Ullevål og ved Radiumhospitalet. For å nå målene i Nasjonal kreftstrategi  (27) bør det det 

blant annet opprettes poliklinikker for seneffekter i alle helseregioner.  

 

Da antallet kreftoverlevere øker, er det hverken hensiktsmessig eller ønsket at all oppfølging 

av seneffekter skjer i spesialisthelsetjenesten (2). Siden de kardiovaskulære seneffektene 

oppstår lenge etter kreftbehandling, vil de fleste av pasientene ikke lenger være under 

oppfølging i spesialisthelsetjenesten når disse oppstår. Derfor er de viktig at også klinikere i 

primærhelsetjenesten og pasienten selv er klar over den mulige økte risikoen for 

kardiovaskulær sykdom etter behandlingen av Hodgkin lymfom. En samhandling mellom en 

godt informert pasient, fastlege og spesialist vil sannsynligvis være den beste kombinasjonen 

for tidlig å fange opp og behandle kardiovaskulær sykdom hos overlevere etter Hodgkin 

lymfom (2). 

 

Figur 4: Modell for organisering av klinisk tilbud for seneffekter (Kopiert og revidert fra Loge JH, Dahl AA, 
Fosså SD, Kiserud CE. Kreftoverlevere. 3 ed. Oslo: Gyldendal Akademisk 2013 (2)) 
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4.3 Hvordan vil moderne behandling av Hodgkin lymfom 

påvirke risiko for seneffekter? 
I løpet av de siste tiårene har det skjedd en endring i behandlingen av Hodgkin lymfom både 

når det gjelder strålebehandling og kjemoterapiregimer (1). Den kunnskapen vi har om 

seneffekter etter kreftbehandling i dag er først og fremst basert på forskning blant 

kreftoverelevere etter behandling som ble gitt før disse endringene fant sted. Tiden vil vise 

hvordan disse endringene i behandling vil påvirke forekomst av seneffekter, deriblant de 

kardiovaskulære, hos pasienter behandlet for Hodgkin lymfom. 

Grunnet redusert dose og volum av strålebehandling, samt bedre stråleteknikker, er risiko for 

seneffekter som kardiovaskulær sykdom etter behandling for Hogdkin lymfom forventet å 

reduseres (1). Kardiotoksisitet som følge av bruk av antrasykliner i kjemoterapi vil fortsatt 

trolig være en viktig faktor for utvikling av kardiovaskulære seneffekter hos denne 

pasientgruppen (1). Det tar tid å utvikle seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin 

lymfom, og pasientene bør følges for å avdekke eventuelle alvorlige seneffekter som 

eksempelvis kardiovaskulær sykdom.  
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5 Konklusjon 
Denne oppgaven har sett på hva som finnes av litteratur om kardiovaskulære seneffekter etter 

moderne behandling av Hodgkin lymfom. Oppgaven viser at det foreløpig finnes lite 

litteratur om temaet, og litteraturen som finnes har svakheter. De færreste av studiene ser 

utelukkende på kardiovaskulære seneffekter etter de behandlingsregimene som brukes ved 

Hodgkin lymfom i dag. Dermed er det i dag, ut ifra denne oppgaven, vanskelige å si noe om 

kardiovaskulære seneffekter etter moderne behandling av Hodgkin lymfom.  

 

I fremtiden bør temaet vies oppmerksomhet både fra forskere og klinikere. Det bør, om 

mulig, gjennomføres større studier med kliniske undersøkelse av pasienter etter behandling 

av Hodgkin lymfom for å objektivt avdekke kardiovaskulære kliniske og subkliniske 

forandringer hos pasientene. Registerbaserte studier og studier med selvrapport er også av 

verdi for å avdekke kardiovaskulære seneffekter, men har flere svakheter. Det er viktig at de 

kardiovaskulære hendelsene er nøye spesifisert, og at resultatene sammenliknes med 

forekomsten av kardiovaskulær sykdom i den generelle befolkningen for å utelukke andre 

årsaker/risikofaktorer for kardiovaskulære sykdom. Det er helt essensielt at oppfølgingstiden 

av denne pasientgruppen i fremtidige studier er lang nok for at eventuelle seneffekter 

utvikles.  

 

Det vil trolig ikke være mulig å utvikle effektive behandlingsregimer for Hodgkin lymfom 

helt uten risiko for seneffekter. Derfor er det svært viktig med fokus på og kunnskap om 

mulig økt risiko for seneffekter etter behandling av Hodgkin lymfom hos både pasienter og 

helsepersonell.  

 

 



	

	33	

Litteraturliste  
 

1.	 Aleman	BM,	van	Leeuwen	FE.	Are	we	improving	the	long-term	burden	of	
Hodgkin's	lymphoma	patients	with	modern	treatment?	Hematololgy/Oncology	Clinics	
of	North	America.	2007;21(5):961-75.	
2.	 Loge	JH,	Dahl	AA,	Fosså	SD,	Kiserud	CE.	Kreftoverlevere.	3	ed.	Oslo:	Gyldendal	
Akademisk	2013.	
3.	 Schlichting	E,	Wist	E.	Kreftsykdommer	-	en	basisbok	for	helsepersonell.	Oslo:	
Gyldendal	Norsk	Forlag	AS;	2018.	
4.	 Cancer	in	Norway	2018	-	Cancer	incidence,	mortality	and	prevalence	in	Norway.	
Oslo:	Cancer	Registry	of	Norway;	2019.	
5.	 van	Leeuwen	FE,	Ng	AK.	Long-term	risk	of	second	malignancy	and	
cardiovascular	disease	after	Hodgkin	lymphoma	treatment.	Hematology	American	
Society	of	Hematology	Education	Program.	2016;2016(1):323-30.	
6.	 Oncolex.	Lymfom	Oslo:	Oslo	Universitetssykehus	HF;	2012	[updated	29.03.2012.	
Available	from:	http://oncolex.no/Lymfom.	
7.	 Kiserud	CE.	Late	effects	after	treatment	for	malignant	lymphoma	University	of	
Oslo;	2010.	
8.	 Nasjonalt	handlingsprogram	med	retningslinjer	for	diagnostikk,	behandling	og	
oppfølging	av	pasienter	med	maligne	lymfomer.	Oslo:	Helsedirektoratet;	2019.	
9.	 Årsarapport	2018	med	resultater	og	forbedringstiltak	fra	Nasjonalt	
kvalitetsreginser	for	lymfoide	maligniteter.	Oslo:	Kreftregisteret;	2019.	
10.	 Smeland	KHB.	High	dose	therapy	with	autologus	stem	cell	transplantation	for	
lymphoma	in	Norway.:	University	of	Oslo;	2016.	
11.	 Maraldo	MV,	Specht	L.	A	decade	of	comparative	dose	planning	studies	for	early-
stage	Hodgkin	lymphoma:	what	can	we	learn?	International	journal	of	radiation	
oncology,	biology,	physics.	2014;90(5):1126-35.	
12.	 Helsedirektoratet.	Seneffekter	etter	kreftbehandling.	Faglige	råd.	Oslo:	
Helsedirektoratet;	2017.	
13.	 Helsetilstanden	i	Norge	i	2018.	Rapport	2018.	Oslo:	Folkehelseinstituttet	2018.	
14.	 Murbraech	K,	Smeland	KB,	Holte	H,	Loge	JH,	Lund	MB,	Wethal	T,	et	al.	Heart	
Failure	and	Asymptomatic	Left	Ventricular	Systolic	Dysfunction	in	Lymphoma	Survivors	
Treated	With	Autologous	Stem-Cell	Transplantation:	A	National	Cross-Sectional	Study.	
Journal	of	clinical	oncology	:	official	journal	of	the	American	Society	of	Clinical	Oncology.	
2015;33(24):2683-91.	
15.	 Om	kompetansetjenesten	for	seneffekter:	Oslo	Universitetssykehus;	2016	
[updated	2019.	Available	from:	https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-
seneffekter-etter-kreftbehandling/for-pasienter/om-kompetansetjenesten-for-
seneffekter.	
16.	 Pedersen	GA.	Litteraturstudie	som	metode.	NTNU	2018.	
17.	 Helsedirektoratet.	PICO	Helsebiblioteket.no2016	[Available	from:	
https://www.helsebiblioteket.no/249198.cms.	
18.	 Maraldo	MV,	Giusti	F,	Vogelius	IR,	Lundemann	M,	van	der	Kaaij	MA,	Ramadan	S,	
et	al.	Cardiovascular	disease	after	treatment	for	Hodgkin's	lymphoma:	an	analysis	of	
nine	collaborative	EORTC-LYSA	trials.	Lancet	Haematology.	2015;2(11):e492-502.	



	

	 34	

19.	 Matasar	MJ,	Ford	JS,	Riedel	ER,	Salz	T,	Oeffinger	KC,	Straus	DJ.	Late	morbidity	and	
mortality	in	patients	with	Hodgkin's	lymphoma	treated	during	adulthood.	Journal	of	the	
National	Cancer	Institute.	2015;107(4).	
20.	 Aviles	A,	Neri	N,	Nambo	JM,	Huerta-Guzman	J,	Talavera	A,	Cleto	S.	Late	cardiac	
toxicity	secondary	to	treatment	in	Hodgkin's	disease.	A	study	comparing	doxorubicin,	
epirubicin	and	mitoxantrone	in	combined	therapy.	Leukemia	&	lymphoma.	
2005;46(7):1023-8.	
21.	 Hequet	O,	Le	QH,	Moullet	I,	Pauli	E,	Salles	G,	Espinouse	D,	et	al.	Subclinical	late	
cardiomyopathy	after	doxorubicin	therapy	for	lymphoma	in	adults.	Journal	of	clinical	
oncology	:	official	journal	of	the	American	Society	of	Clinical	Oncology.	
2004;22(10):1864-71.	
22.	 Myrehaug	S,	Pintilie	M,	Tsang	R,	Mackenzie	R,	Crump	M,	Chen	Z,	et	al.	Cardiac	
morbidity	following	modern	treatment	for	Hodgkin	lymphoma:	supra-additive	
cardiotoxicity	of	doxorubicin	and	radiation	therapy.	Leukemia	&	lymphoma.	
2008;49(8):1486-93.	
23.	 de	Vries	S,	Schaapveld	M,	van	Nimwegen	FA,	Jóźwiak	K,	Lugtenburg	PJ,	Daniëls	
LA,	et	al.	High	burden	of	subsequent	malignant	neoplasms	and	cardiovascular	disease	in	
long-term	Hodgkin	lymphoma	survivors.	British	journal	of	cancer.	2018;118:887.	
24.	 Maraldo	MV,	Aznar	MC,	Vogelius	IR,	Petersen	PM,	Specht	L.	Involved	node	
radiation	therapy:	an	effective	alternative	in	early-stage	hodgkin	lymphoma.	
International	journal	of	radiation	oncology,	biology,	physics.	2013;85(4):1057-65.	
25.	 Rugbjerg	K,	Olsen	JH.	Radiation	Therapy	for	Treatment	of	Adolescent	and	Young	
Adult	Hodgkin	Lymphoma	and	Risk	for	Cardiovascular	Disease	and	Cancer.	Journal	of	
adolescent	and	young	adult	oncology.	2018.	
26.	 Oeffinger	KC,	Mertens	AC,	Sklar	CA,	Kawashima	T,	Hudson	MM,	Meadows	AT,	et	
al.	Chronic	health	conditions	in	adult	survivors	of	childhood	cancer.	The	New	England	
journal	of	medicine.	2006;355(15):1572-82.	
27.	 Leve	med	kreft.	Nasjonal	kreftstrategi	(2018-2022).	Oslo:	Helse-	og	
omsorgsdepartementet;	2018.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	35	

Vedlegg / Appendiks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 1	

Forfatter
,	år,	land.		

Register	 Formål	 Ant.	
pasienter	

Stadiu
m	

Diagno
se	
tidspun
kt	
	

Median		
alder	ved	
diagnose-
tidspunkt	

Median	
oppfølgingsti
d		

Type	behandling	 Utkomme	 Funn	

Maraldo	et	
al,	
2015,	
Danmark	
Belgia	
Nederland	
	

9	randomiserte	
studier	fra	
EORTC/LYSA	
(inkluderer	
pasienter	fra	13	
europeiske	land)	
	
Spørreskjema	
(LSQ)		
og	gjennomgang	
av	journaler.	
	

Kvantifisere	
effekten	av	
kjemoterapi	
(antracykliner	
og	
vincalkaloider)	
og	RT	på	
risikoen	for	
første	
kardiovaskulære	
hendelse.	
	
	

N=2923,	
hvorav	1919	
(66%)	
responderte.		
	
(51%	
behandlet	i	
perioden	
1995-2004)	

I-IV	 1964-	
2004	

29	år	(23-
39)	
	
	

14	år		
(10-19)	
	
	

Behandlingsregime:	
RT	+	kjemoterapi	
(respondere):		
-	Kun	RT	(18%)	
-	RT	+	antracykliner	+	
vinalkaloider	(67%)	
-	RT	+	vincalkaloider	(5%)	
-	Kun	kjemoterapi:		
			-	Antracykliner	+		
						vincalkaloider	(8%)	
			-	Kun	vincalkoloider	(<1%)	
-	Annet	(1%)	
	
RT	
Gjennomsnittlig	stråledose	
mot	hjertet:	22,7	Gy	
(Gitt	dose	ble	estimert	fra	
retrospektive	doseplaner	(46	
modellpasienter))	
	

Første	CVD	(37%)	
-	Iskemisk	hjertesykdom	(19%)	
-	Arytmi	(16%)	
-	Hjertesvikt	(12%)	
-	Klaffesykdom	(11%)	
-	Perikarditt	(5%)	
-	Annen	hjertesykdom	(<1%)	
-	Karsykdom	(23%)	
	
Totalt	CVD:	(n=1238)	
-	Iskemisk	hjertesykdom	(24%)	
-	Hjertesvikt	(21%)	
-	Arytmi	(17%)	
-	Klaffesykdom	(14%)	
-	Perikarditt	(3%)	
-	Annen	hjertesykdom	(<1%)	
-	Karsykdom	(17%)	
	
(Død	av	CVD	(4%))	

1238	kardiovaskulære	
hendelser	hos	703	
pasienter		
	
Median	alder	ved	første	
kardiovaskulære	
hendelse:	45	år.		
	
Økning	i	
gjennomsnittlig	
stråledose	mot	hjertet	
og	kumulativ	dose	av	
antracykliner	var	
signifikante	prediktorer	
for	for	kardiovaskulær	
sykdom.		

Matasar	et	
al,	
2015,	
New	York,		
USA	
	

6	kliniske	
studier	ved	
Memorial	Sloan-
Kettering	
Cancer	Center.	
	
Spørreskjema:		
Mental	og	fysisk	
helse	(grad	1:	
mild,	grad	2:	
moderat,	grad	3:	
uttalt,	grad	4:	
livstruende/inva
lidiserende)	
+	Innhenting	av	
behandlingsjour

Vurdere	byrden	
av	sen	
morbiditet	og	
mortalitet	blant	
voksne	
behandlet	for	
Hodgkins	
lymfom.			

N=	520,	
hvorav	238	
(46%)	
responderte.		

I-IV	 1975-	
2000	

29	år	(14-
66)	

21	år	(5,5-32)	 RT	+	kjemoterapi:	(totalt)	
IFRT	+	MOPP	(11%)	
IFRT	+	MOPP/ABVD	(9%)	
EFRT	+	MOPP/ABV/CAV	
(16%)	
EFRT	+	MOPP/ABVD	(15%)	
EFRT	+	MOPP	(12%)	
EFRT	+	TBV		(11%)	
Ingen	RT	+	ABVD	(10%)	
IFRT	+	ABVD	(3%)	
EFRT	+	ABVD	(3%)	
	
Stråledose:		
<35	Gy	(50%)	
>35	Gy	(50%)	

Mortalitet	og	morbiditet:		
CVD	som	minst	en	av	flere	
morbide	tilstander	(55%)	
-	Grad	1	(27%)	
-	Grad	2	(42%)	
-	Grad	3	(21%)	
-	Grad	4	(10%)	
	
Død	av	CVD	(3%)	
	
(Ikke	spesifisert	hvilke	CVD)	

CVD	utgjorde	55%	av	
morbide	tilstander.	
	
Ingen	signifikant	
forskjell	i	CVD	mellom	
de	som	kun	fikk	
kjemoterapi	og	de	som	
fikk	CMT.		
	
Ingen	signifikant	
forskjell	i	forekomst	av	
CVD	mellom	de	som	
fikk	stråledose	>35	Gy	
og	de	som	fikk	
stråledose	<35	Gy	
	

1 Vedlegg 1: Tabell med studier med selvrapporterte data 
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naler:	
Kjemoterapi	
(dose)	og	RT	
(felt	og	dose)	
	

Økt	tid	fra	behandling	
var	assosiert	med	CVD.		

EORTC	=	European	Organisation	for	Research	and	Treatment	of	Cancer.	LYSA	=	Tidligere	GELA	=	Groupe	d´Etude	des	Lymphomes	de	l´Adulte.	RT	=	Strålebehandling	(radiotherapy)	
CMT	=	Combined	modality	thereapy	(både	kjemoterapi	og	strålebehandling).	MOPP	=	Mechlorethamine,	vincristine,	procarbazine,	prednison.	IFRT	=	Involved	field	radiotherapy.	
ABVD	=	Doxorubicin,	bleomycin,	vinblastine,	dacarbazine.	ABV	=	Doxorubicin,	bleomycin,	vinblastine.	EFRT	=	Extended	field	radiotherapy.	TBV	=	Thiotepa,	bleomycin,	vinblastine.		
CVD	=	Kardiovaskulær	sykdom	(cardiovaskular	disease)	
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Forfatte
r,	år,	
land.		

Register	 Formål	 Ant.	
pasien
ter	

Stadiu
m		

Diagn
ose	
tidspu
nkt:		
	

Median	
alder	ved	
diagnose-	
tidspunkt:	

Median	
oppfølging
stid		

Type	behandling	 Utkomme	 Funn	

Avilés,	A	
2009,	
Mexico	

Oncology	
Hospital	
Nation	
Medical	
Center	

Måle	potensiell	
kardial	toksisitet	
som	følge	av	
behandling	med	
antracykliner	med	
konvensjonelle	
doser	ved	Hodgkins	
lymfom.		
	
Analysere	hvorvidt	
bruken	av	
antracyklinanaloger	
kan	reduserer	
risikoen	for	CCE	hos	
pasienter	med	
Hodgkins	lymfom.			

N=399	
	

III	-IV		
	
(Tumor
masse	
<5	cm)		

1988-
1996	

Ikke	oppgitt.	
(18-65	år)	

11,5	år	(7,5-
14,8)	

Pasienter	ble	randomisert	
til	standard	doser	av:	
ABVD	(40%)	
eller	
EBVD:	(38%)	
eller		
MBVD:	(22%)	
	
Ant	sykler:	6	(hver	28.	
dag)	
	
Ingen	fikk	RT	

Klinisk	kardial	
hendelse	(CCE):		
Symptomer/tegn	på	
hjertesvikt	i	
forbindelse	med	
antracyklinbehandling
.	(Annen	åpenbar	
årsak	til	hjertesvikt,	
perikarditt	og	
hjerteinfarkt	ble	
vurdert	når	pasienten	
utviklet	kliniske,	
radiologiske	og	
elektrokardiogram-
forandringer	etter	
behandling)	
	
Abnormaliteter	på	
ERNA/ekkokardiogra
m:Redusert	
ejeksjonsfraksjon	
<50%	eller	drop	>15%	
i	baseline	event	målt	
ved	serie-ERNA	ved	
fravær	av	kliniske	
symptomer	og	tegn	på	
hjertesvikt	
eller	redusert	
kontraktilitet	og/eller	
økt	ESWS	(>60)	målt	
ved	ekkokardiografi.		
	
(Ser	også	på	
mortalitet)	
	
	

ABVD:		
CCE:	9%	
Abnormaliteter	på	
ERNA/ekkokardiogram:	
25%	
	
EBVD:		
CCE:	7%	
Abnormaliteter	på	
ERNA/ekkokardiogram:	
26%	
	
MBVD:		
CCE:	17%	
Abnormaliteter	på	
ERNA/ekkokardiogram:	
37%		
	
Abnormaliteter	på	
ERNA/ekkokardiogram	ble	
observert	6-36	mnd	før	CCE.	
(>50%	ble	observert	innen	
10	år	etter	avsluttet	
behandling)	
	
	

2 Vedlegg 2: Tabell med studier med klinisk undersøkelse 
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CCE	=	Klinisk	kardial	hendelse	(Clinical	cardiac	event).	ABVD	=	Doxorubicin,	bleomycin,	vinblastine,	dacarbazine.	EBVD	=	Epirubicin,	bleomycin,	vinblastine,	dacarbazine.	MBVD	=	
Mitoxantrone,	bleomycin,	vinblastine,	dacarbazine.	ERNA	=	Equilibrium	radionuclide	angiocardiography.	ESWS	=	End-systolic	wall	stress.	HL=	Hodgkin	lymfom.	LVEF=	Venstre	
ventrikkel	ejeksjonsfraksjon.	FS	=	Forkortningsfraksjon.	MOPP	=	Meclorethamine,	vincristine,	procarbazine,	prednisone.	ABV	=	Doxorubicin,	bleomycin,	vinblastine.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

Hequet,	
O.	
2004,	
Frankrike	

Hematolo
gy	
Departme
nt	of	
Centre	
Hospitali
er	Lyon-
Sud	

Avdekke	
kardiologisk	status	
hos	
langtidsoverlevere	
og	estimere	
insidensen	og	
kjennetegn	ved	
subklinisk	
kardiotoksisitet	
indusert	etter	
konvensjonell	
behandling	med	
doxorubicin	etter	
non-Hodgkins	og	
Hodgkins	lymfom.		
	
	

N=141,	
hvorav	
13	med	
HL	

Ikke	
oppgitt.		

Ikke	
oppgitt	

47	år	(15-69)	 8	år	(minst	5	
år)	

Ikke	oppgitt	spesifikk	
behandling	for	HL	

Subklinisk	
kardiomyopati:		
Ekkokardiografi:	
FS<25%	uten	kliniske	
tegn	på	hjertesvikt,	
samt	fravær	av	annen	
årsak	til	
kardiomyopati.		
	
Alternative	kriterier	til	
subklinisk	
kardiomyopati:		
To	av	følgende:	
FS<28%,	LVEF<50%	
eller	
dyskinesi/akinesi/	
abnormal	bevegelse	av	
hjerteveggen.		

Kardiomyopati	hos	
pasienter	med	Hodgkins	
lymfom:		
Subklinisk:	38%	
Alternative	kriterier:	23%	
Totalt:	61%	
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Type	behandling	 Utkomme	 Funn	

Myrehau
g	et	al,	
2008,	
Toronto,	
Canada.			

Princess	
Margaret	
hospital	/	
Odette	
Cancer	
Centre	in	
Toronto	
Sunnybro
ok	
Hospital.	

Undersøke	hvorvidt	
kombinasjonasbeha
ndling	doxorubicin	
og	RT	gir	større	
risiko	for	kardial	
morbiditet	enn	RT	
alene.		

615	
	
	

I-IV	 1988	-	
2000		

Doxorubicin	+	
RT:	23,0	år.		
	
Kun	RT:	26,5	
år.	
	
Kun	
Doxorubicin:	
24,0	år.		
	
	
	

11,8	år	
(1	mnd-17	
år)	

Mediastinal	
RT+doxorubicin	(n=304,	
49%)	
Kun	mediastinal	RT	(n=	
198,	32%)	
Kun	doxorubicin	(n=80,	
13%)	
Annet	(n=33,	5%)	
	
Kjemoterapi:		
ABVD	(94%)	
ABVD/ABV	sammen	
annen	kjemoterapi	(6%)	
Median	ant	sykler:	6.		
RT:		
Kappefelt	med	
lungeskjold.		
>90%	fikk	stråledose	30-
35	Gy.		
								

Hospitalisering	
grunnet	kardial	
diagnose:		
Hjerteinfarkt	(4%)	
Hjertesvikt	(0,7%)	
Klaffesykdom	(0%)	
Revaskulariseringspro
sedyrer	(<0,7%)	
Annet	(3%)	
	

Sammenliknet	med	
befolkningen	forøvrig,	
hadde	HL-pasienter	
signifikant	økt	risiko	for	
hospitalisering	grunnet	
kardiale	diagnoser	
(O/E=1,87	(95%	CI=1,7-
2,99);	AER	=	35,63	per	104	
P-Y	(95%	CI=14,33-56,93))			
	
Sammenliknet	med	
befolkningen	forøvrig,	var	
risikoen	for	kardiovaskulær	
morbiditet	høyest	hos	
pasienter	behandlet	med	
både	doxorubicin	og	
mediastinal	RT	(HR=2,8,	
p<0,0001).		
Behandling	med	mediastinal	
RT	alene	ga	også	økt	risiko	
(HR=1,82,	p<0,038)	
Behandling	med	
doxorubicin	alene	ga	ingen	
økt	risiko	(HRR=0,82,	
p=0,7)	
	
Estimert	15-års	
insidensrate	for	kardinal	
hospitalisering	hos	
pasienter	behandlet	ved	40	
års	alder:	
Kvinner:	7,3%	
Menn:	16,5%	
(5-15%	høyere	enn	
forventet)	
Minsker	med	lavere	alder	
ved	behandlingstidspunkt.		

3 Vedlegg 3: Tabell med registerbaserte studier  
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De	Vries	
et	al,	
2018,	
Nederlan
d	

Fem	
universit
etssykehu
s/kreftse
nter	i	
Nederlan
d*	

Undersøke	
kombinert	byrde	av	
SMN	og	CVD	
(insidens)	

2908,	
(hvorav	
1045	
diagnos
tisert	
1989-
2000)	
	
	
(5	års	
overlev
else)	

Ikke	
oppgitt.		

1965	–	
2000	

27,3	år	(21,6-
35,3)	

21,8	år	
(15,9-29,4)	

Kun	RT	(40	Gy)	(27%)	
Kun	kjemoterapi	(7%)	
RT	(30-36	Gy)	+	
kjemoterapi	(66%)	
	
Kjemoterapi:		
Ingen	antrasykliner	(33%)	
Antrasykliner	(47%)	
Ingen	procarbazine	
(20%))	
	
RT:		
Begrenset	felt	(5%)	
Invertet-Y	(4,5%)	
Inkomplett	kappefelt	
(16%)	
Kappefelt	(24,5%)	
Inkomplett	subtotal	nodal	
(8%)	
Subtotal	nodal	(7%)	
Total	nodal	(7%)	
Ukjent	(2%))	

Kardiovaskulær	
hendelse:	
Koronarsykdom	
(12%)	
Klaffesykdom		
Hjertesvikt		
Kardiomyopati	
	
	

Antall	CVD:	1153		
	
Hos	355	pasienter	var	den	
første	hendelsen	
koronarsykdom.		
	
RT	var	sterkeste	
risikofaktor	for	utvikling	av	
CVD.		
	
CVD	eller	SMN:		
CI=67,8%	(95%	CI	=65,1-
70,4)	for	utvikling	av	enten	
CVD	eller	SMN.		
	
Pasienter	>35	år	hadde	
høyere	CI	enn	yngre	
pasienter.		
	
Mindre	risiko	ved	
ingen/begrenset	RT	(25	års	
CI=15,5%)	enn	ved	
kappefelt	RT	(25	års	
CI=38,3%)	og	subtotal	nodal	
RT	(47,9%).	
(for	CVD/SMN)	
	
Også	økt	risiko	ved	
antrasykliner	(HR=1,3).	
Kappefelt	+	antracykliner	ga	
25	års	CI=	51,4%.		
Subtotal	nodal	+	
antracykliner	ga	25	års	
CI=49,0%.		
(for	CVD/SMN)	
	

Maraldo	
et	al,	
2012,	
Danmark	

The	
Finsen	
Center,	
Rigshospi
talet,	
Danmark.		

Undersøke	effekten	
av	INRT	i	behandling	
av	HL	i	tidlige	
stadier,	samt	
hvorvidt	bruk	av	
INRT	i	behandling	av	

97	
	

I	-II		 2005-
2010	

36	år	(15-87)	 50	mnd	
(4-71	mnd)	

Kjemoterapi:		
ABVD	(93%)	
BEACOPP	(2%)	
ABVD/BEACOPP	(4%)	
ChlVPP	(1%)	
2-8	sykler.		

Kardiale	hendelser:	
Hjerteinfarkt	(3%)	
Klaffesykdom	(<1%)	
Atrieflimmer:	(<1%)	
	

Totalt	5	pasienter	utviklet	
hjertesykdom		
Samtlige	av	disse	fikk	
antrasykliner	i	kombinasjon	
med	INRT.		
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HL	i	tidlige	stadier	
kan	gi	redusert	
risiko	for	
seneffekter.			

RT:	Alle	fikk	INRT.	
Supradiafragmatisk	(89%)	
Infradiafragmatisk	(11%)	
Invovled	field:	30	Gy	
Redsidualmasse:	36	Gy.		
Med	boost	(73%)	
Uten	boost	(27%)	

Død	grunnet	
hjertesykdom:	
Hjerteinfarkt:	(<1%)	
Klaffesykdom.:	(<1%)	

Rugbjerg	
&	Olsen,	
2018,	
Danmark	

Danish	
Cancer	
Registry.	

Undersøke	forskjell	i	
risiko	for	
hospitalisering	blant	
pasienter	med	
Hodgkins	lymfom	
som	har	fått	RT	
sammenliknet	med	
de	som	ikke	har	fått			
RT.		

1684	
(hvorav	
39%	
diagnos
tisert	
1990-
2004)	
	
	
	

Ikke	
oppgitt.		

1943-
2004	
	
	

15-39	år	 RT:	19,2	år	
(0-34)	
	
Ikke	RT:	11,8	
år	(0-34)	

RT	(52%)	
Kun	kjemoterapi	(48%)	

Hospitalisering	
grunnet	CVD	hos	
pasienter	som	mottok	
RT:	
Totalt:	32%	
-	Klaffesykdom	(13%)	
-	Hjertesvikt	(7%)	
-	
Ledningsforstyrrelser	
(8%)	
-	Perikardsykdom	
(3%)	
-	Endokarditt	(2,5%)	
-	Kardiomyopati	(2%)	
-	Hjertestans	(0,5%)	
-	Atrieemboli/trombe	
(0,5%)	
-	Annet	(1,5%)	
	
Hospitalisering	
grunnet	CVD	hos	
pasienter	som	ikke	
mottok	RT:	
Totalt:	13%	
	
Ser	også	på	andre	
morbide	tilstander	
enn	CVD.			

Pasienter	som	mottok	RT	
hadde	økt	risiko	for	
hospitalisering	grunnet	CVD	
(RR=2,8)	enn	pasienter	som	
ikke	mottok	RT	(RR=2,2)	
	
	I	perioden	1990-2004	var	
det	ingen	signifikant	
forskjell	i	risiko	for	CVD	
mellom	de	som	fikk	RT	og	
de	som	ikke	fikk	RT.		
	

*The	Netherlands	Cancer	Institute	Amsterdam,	The	Erasmus	MC	Cancer	Institute	Rotterdam,	Leiden	University	Medical	Sentre,	Radboud	University	Medical	Centre	Nijmegen	og	
University	Medical	Centre	Utrecht).		
RT	=	Strålebehandling	(radiotherapy).	CVD	=	Kardivaskulær	sykdom	(Cardivascular	disease).SMN	=	Subsequentmalignant	neoplasms.	ABVD	=	Adrimycin,	bleomycin,	vinblastine,	
dacarbazine.	ABV	=	Doxorubicin,	bleomycin,	vinblastine.	INRT	=	Involved	node	radiotherapy.	BEACOPP	=	Cyclophosphamide,	doxorubicin,	etopside,	procarbazine,	prednnisolone,	
vencristine,	bleomycin.	ChlVPP	=	Chlorambucil,	vinblastine,	procarbazine,	prednisone.	CI	=	Cumulative	insidenc
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4 Vedlegg 4: Oversikt over de mest brukte 
kjemoterapiregimene ved Hodgkin 
lymfom 

 
(kopiert og revidert fra Kiserud CE. “Late effects after treatment for malignant lymphoma” University of Oslo; 
2010. ISBN: 978-82-8072-600-1) 
 
 
 
ABVD: doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine 

BEACOPP: bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclofosfamid, vincristine, procarbazine, 

prednison 

ChlVPP: chlorambucil, vinblastine, procarbazine, prednison 

EBVP: epirubicin, bleomycin, vinblastine, prednisone 

MIME: mitoguazone, ifosfamide, methotrexat, etopside 

MOPP: nitrogen mustard, vincristine, procarbazine, prednison 

MVPP: nitrogen mustard, vinblastine, procarbazine, prednisone 

OPPA: vincristine, procarbazine, prednisone, doxorubicin 

OEPA: vincristine, etoposide, prednisone, doxorubicin  

 


