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Abstract	  

There was a strong trend for incidence increase (p=0.054) but thus not statistically significant. 

However, in comparison to the incidence reported in older studies from Denmark (1971-

1990) and Norway (1999-2003), the incidence in our material of 0,36/100 000 is twice as 

high. The two most important prognostic factors were age and performance status. There was 

no prognostic difference between GC/non-GC. Non-GC was the most common subgroup 

(85%). The overall 5-yrs survival was 22% for all patients and 29% for those treated with 

curative intention. The treatment related deaths were high (15 %) and mainly due to 

infections. Evaluation of treatments is extremely difficult due to bias in treatment choice. 

However, patients treated with combinations including high-dose methotrexate had a superior 

survival. Patients not selected for high-dos methotrexate but treated with a “curative 

intention” with cytarabine alone had an extremely bad survival.  

 

 

Populärvetenskaplig	  sammanfattning 

Vi har genomfört en journalstudie på patienter som drabbats av den vanligaste formen av 

primärt CNS lymfom(PCNSL), diffust storcelligt B-cellslymfom(DLBCL), mellan 2000-2011 

i Uppsala-Örebro regionen. Detta gav 87 patienter som kom med i studien. Denna studie 

genomfördes för att avgöra om förekomsten av PCNSL har ökat jämfört med tidigare och 

under denna period. Vi har även undersökt om det kan finnas någon samsjuklighet mellan 

PCNSL och autoimmuna sjukdomar. Utöver detta har vi även genomfört immunohistokemisk 

färgning av biopsipreparat från en mindre del av dessa patienter för att i avgöra om cellerna 

vilka bildar lymfomet är av germinalcellsursprung(GC) eller icke-germinalcellsursprung(non-
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GC) och om det finns någon skillnad i överlevnad mellan patienter med lymfom av dessa 

båda olika former. 

Vad vi kommit fram till är att det med hög sannolikhet har skett nära på en fördubbling av 

antalet fall, från 0,19 till 0,36/100 000, av PCNSL under de senaste 12 åren. Av de drabbade 

patienterna bedömdes en fjärdedel för svaga för att tolerera någon behandling med syfte att 

bota. Av resterande patienter, vilka påbörjade behandling med intentionen att bota, var endast 

en tredjedel vid liv två år efter att de fått diagnosen. Någon skillnad i överlevnad mellan 

patienter med lymfom av GC eller non-GC form kunde ej ses.  

Förekomsten av autoimmuna sjukdomar var i denna studie något högre än de siffror som finns 

presenterade sedan tidigare för befolkningen i stort. Den begränsade omfattningen av studien 

gör dock att det är svårt att dra några slutsatser av detta resultat.  

 

 

Bakgrund	  

Primära CNS lymfom(PCNSL) är en ovanlig malignitet som utgör 2-5 % av samtliga 

intrakraniella neoplasier. Den vanligaste lymfomundergruppen är diffus storcellig B-

cellslymfom(DLBCL) som utgör 95 % av fallen[11, 2]. DLBCL i sig är dock en heterogen 

grupp med olika uttryck av cellytemarkörer. 

 

Till sin karaktär är PCNSL aggressiv. De vanligaste initiala symtomen är fokala bortfall, 

personlighetsförändringar och huvudvärk till följd av ökat intrakraniellt tryck[1]. Dessa 

symtom kommer ofta smygande, vilket inte sällan innebär en lång tid till diagnos, och 

patienterna är ofta allvarligt allmänpåverkade när behandling väl inleds.  
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Prognosen är dålig med 5-årsöverlevnad 20-30% och medianöverlevnad mellan 10-20 

månader. 

Dåliga prognostiska faktorer är hög ålder, nedsatt allmäntillstånd(performance status), förhöjt 

laktatdehydrogenas i serum(S-LD), förekomst av lymfomceller i ryggmärgsvätskan(CSF) 

samt tumörpåverkan på djupa hjärnstrukturer[1]. 

 

 

Under de senaste årtiondena har det i ett flertal studier noterats en ökad incidens av PCNSL. 

En del av denna ökning förklaras med en ökad spridning av HIV. Vid AIDS har risken för att 

utveckla PCNSL rapporterats vara så hög som 12% med en kraftig ökning vid längre 

överlevnad. I denna population är det dock endast 1,6-9,0% som diagnoseras med sjukdomen 

medan de ännu är vid liv. Sedan införandet av högaktiv antiretroviral terapi(HAART) har 

dock incidensen av PCNSL rapporterats minskat i den HIV-infekterade populationen[3]. 

 

En annan grupp med ökad incidens av PCNSL är patienter med immunosuppressiv 

behandling efter organtransplantation. Den sammanlagda risken ligger för dessa på 2,5 %, 

med en ökad förekomst vid intensivare immunosuppressiv behandling. Detta utgör en 

fjärdedel av samtliga cancertyper hos denna grupp, näst vanligast efter hudcancer[4].  

 

Även med dessa grupper borträknade har det i flera studier rapporterats en incidensökning 

under de senaste årtiondena. Från Norge har det rapporteras en ökning från 0,89/1 000 000 

mellan 1989-1993 till 1,82/1 000 000 mellan 1999-2003[5]. 
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Från det amerikanske SEER(Surveillance, Epidemiology, and End Results) registret, med 

data från flera spridda regioner i USA, är incidensen för perioden 1973-1984 1,6/1 000 000 

för att sedan stiga till hela 4,8/1 000 000 för 1985-1997[6].  

Andra studier har dock inte funnit någon signifikant ökning. Exempel på dessa är en studie 

med material från Danska lymfomregistret där man fick fram en incidens på 1,56/1 000 000 

för perioden 1971-1990 utan någon ökning över åren[7]. Denna frånvaro av ökning har 

noterats även i Alberta, Kanada[8] samt västra Indien[9]. 

 

Uppgifter för incidensutvecklingen de senaste 10 åren samt hur läget ser ut i Sverige finns 

inte tillgängliga. Misstankar om en ökad incidens har dock noterats av läkare vid Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala.  

 

Autoimmuna sjukdomar, såsom Sjögrens syndrom och reumatoid artrit, medför en ökad risk 

för lymfom[10]. Huruvida risken för PCNSL ingår i denna riskökning är inte studerat. Denna 

studie ämnar därför utreda ifall det finns belägg för sådana misstankar.  

 

Diagnostik 

Efter radiologiskt påvisande av tumör krävs en biopsi med immunohistokemi för säker 

diagnos av PCNSL. Sterotaktiskt guidad biopsi är den föredragna metoden då detta minskar 

risken för att inducera neurologiska bortfall samt fördröja behandlingen i jämförelse med 

komplett resektion, något som inte heller visat sig medföra några överlevnadsfördelar. 

Nackdelar med denna metod är dock att man endast erhåller små mänger material vilket 
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försvårar diagnostiken negativt[1]. Hos enstaka patienter förekommer lymfomceller i CSF 

vilket medför att biopsiprov ersättas med cytologi av CSF.  

 

Behandling	  

Basen i behandlingen för PCNSL utgörs i dagsläget av intravenös metotrexat i högdos. Detta 

kombineras vanligen med andra cellgifter såsom cytarabin. Polykemoterapi med metotrexat 

och cytarabin i kombination medför i jämförelse med monoterapi metotrexat en ökad risk för 

hematologisk toxicitet. Sammantaget erhålls dock en förbättrad utgång för patienter under 

75år[11].  

 

En liten studie innehållande metotrexat och temozolamid har visat sig uppnå resultat 

jämförbara med metotrexat/cytarabin men med vinsten av en mindre toxicitet[12].  

 

Teorier finns om att ryggmärgsvätskans utrymme tjänar som en fristad för lyfomatösa 

tumörceller och att intratekal administrering krävs för att slå ut dessa[13]. 

I tillägg till att ge metotrexat intravenöst ingår därför intratekal administrering av metotrexat 

och/eller cytarabin i många behandlingsregimer. Frågan är dock kontroversiell och flera 

retrospektiva analyser har påvisat en ökad incidens av neurotoxicitet vid denna behandling 

samtidigt som de ej kunnat visa på någon förbättrad överlevnad då detta ges. Ett ytterliggare 

argument för att undvika intratekal cytostatika är att systemisk administrering av högdos 

metotrexat visats ge terapeutiska läkemedelskoncentrationer i CSF[1]. 
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Rituximab som tillägg till cytostatika är standard vid behandling av systemisk DLBCL. 

Rituximab har på senare år även prövats vid behandling av PCNSL trots sin begränsade 

förmåga att korsa blodhjärnbarriären. Ännu saknas det prospektiva randomiserade studier på 

dess effekt men ett flertal icke-randomiserade fas II studier visar på en signifikant ökning av 

kompletta remissioner[14].  

 

Strålbehandling av hela hjärnan(WBRT) som del i primärbehandling av PCNSL är trots en 

god effekt på tumörerna ifrågasatt till följd av risken för neurotoxicitet som visar sig som  

demens vilken devuterar ett par år efter strålbehandlingen. Till följd av detta används WBRT 

på flera platser endast om komplett remission ej uppnås med kemoterapi eller vid recidiv[2]. 

Risken för strålinducerad demens är beroende av dos och förefaller betydligt mindre 

förkommande om <30Gy ges. 

 

Immunohistokemi	  

DLBCL kan delas upp i germinalcenter B-celler(GCB) eller icke germinalcenter B-

celler(non-GCB) beroende på när i utvecklingen B-cellerna övergår till tumörceller. Teorier 

förekommer om att behandlingsutfall och prognos påverkas av om tumörcellerna är GCB eller 

non-GCB. För att avgöra detta med en kostnadseffektiv samt tekniskt väl utbredd metod har 

ett flertal olika algoritmer baserade på immunohistokemisk färgning tagits fram. Den 

ursprungliga algoritmen framtagen av Hans et al(a9) använder sig av uttrycket av CD10, 

BCL6 och MUM1. Med denna algoritm uppnås en konkordans med den mer tillförlitliga gene 

expression profiling(GEP) analys på 86% för GCB samt 88% för non-GCB[15].  
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På senare tid har andra algoritmer innehållande ytterliggare markörer tagits fram för att uppnå 

högre konkordans. Två av dessa är Chois algoritm där man lagt till analys av Fox-P1 samt 

GCET-1 med vilka man uppnår 88% respektive 92% konkordans med GEP och Visco-

Youngs algoritm vilken använder sig av CD10, Fox-P1 samt BCL-6 med vilken en 

konkordans något högre än Chois algoritm uppnås framförallt vad gäller GCB(Tabell 1)[15].  

 

Tabell 1: Konkordans med GEP för olika algoritmer 

Algoritm Konkordans med GEP(%) 

Hans algoritm 
- GCB 
- Non-GCB 

 
86.3 
88.3 

Chois algoritm 
- GCB 
- Non-GCB 

 
88.6 
91.9 

Visco-Young algoritm 
- GCB 
- Non-GCB 

 
93.1 
92.0 

 

Värdet av CD10, BCL-6 samt MUM-1 som prognostiska markörer går brett isär i olika 

studier. För BCL-6 finns studier som visar att denna markör är associerad med en sämre 

prognos[16] medan andra studier tvärtom fann BCL-6 var fördelaktig[17].  

 

Ett delmål med denna studie är att avgöra om tumörernas immunohistokemiska profil mätt 

med dessa nya markörer kan vara av prognostiskt värde. 

 

Studien genomförs som en del i att kvalitetssäkra arbetet vid Uppsala Akademiska Sjukhus 

gällande behandling av PCNSL. Den ämnar även pröva följande hypoteser:  
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a. Har en reell ökning av PCNSL fallen har skett de senaste tio åren i Uppsala-Örebro 

regionen? 

b. Skiljer sig prognosen av PCNSL mellan GC har sämre prognos än non-GC? 

c. Har patienter med PCNSL i högre grad autoimmuna sjukdomar än populationen i övrigt? 
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Metod	  

Vi har genomfört en retrospektiv journalstudie av patienter med diagnosen PCNSL vid 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala(UAS) under perioden januari 2000 till mars 2012. Listor 

över patienter med lymfomsjukdom involverande CNS från INCA-registret från och med 

2006 samt patienter med immunohistokemiskt verifierad PCNSL från avdelningen för 

Immunologi, Genetik och Patologi vid UAS erhölls.  

Patienter inkluderade innefattar de med immunohistokemiskt verifierad PCNSL av 

DLBCL(n=90). Patienter med HIV infektion(n=1) eller tidigare systemisk 

lymfomsjukdom(n=2) exkluderades.  

 

Data har insamlats genom journalgranskning. För patienter behandlade vid UAS samt Örebro 

Universitetssjukhus har granskningen genomförts av författaren. Då hela eller delar av 

behandlingen har skett på andra sjukhus i regionen har kompletterande granskning vid behov 

skett av Dr Hans Hagberg.  

 

Ett protokoll upprättades med följande variablerna; ålder, kön yrke, diagnosdatum, övriga 

sjukdomar, WHO performence status preoperativt, S-LD, lymfomengagemang i CSF, 

GC/non-GC samt immunohistokemi innefattande CD10, BCL6 samt MUM1, behandling, 

biverkan, behandlingsresultat, underhållsbehandling, recidiv, recidivbehandling, 

demensutveckling, död i behandling, dödsdatum och dödsorsak(Tabell 2). 

Diagnosdatum är satt till det datum då diagnosen är immunohistokemiskt verifierad. 

Patienternas performance status uppskattades utifrån journaltexten i de fall någon bedömning 
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ej fanns aktuell preoperativt. Värde för S-LD är taget i så nära anslutning som möjligt inför 

operation. Samtliga behandlingar innefattande metotrexat eller cytarabin bedömdes vid 

sammanställningen givna i kurativt syfte oavsett om behandlingen fullföljdes eller ej.  

Tabell 2: Undersökta variabler hämtade ur patientjournaler. 

Kön Man/Kvinna 

Ålder  

Yrke  

Diagnosdatum Datum för immunohistokemiskt verifierad PCNSL 

Övriga sjukdomar  

WHO performance status 0-5, Preoperativt 

Tumörlokalisation  

Spinalvätska Lymfomengagemang Ja/Nej 

S-LD <70år -3,5µkat/L 

>70år -4,2µkat/L 

Immunohistokemi  Pos/Neg för cd10, bcl6, mum1.  

GC/non-GC Enl Hans algoritm 

Behandling  

Biverkan  

Behandlingsresultat SD/PR/CR/PD 

Underhållsbehandling  

Recidiv Datum  

Recidivbehandling  

Demensutveckling Ja/Nej 

Död i behandling Ja/Nej 

Dödsorsak  

Dödsdatum  

 

För beräkning av åldersstandardiserad incidensökning användes befolkningsdata från 

Statistiska Centralbyrån. Befolkningen summerades i fem ålderkategorier och 

standardiseringsvikter tagna från ålderfördelningen för Sveriges befolkning år 2000.  
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För uppskattning av skillnad i överlevnad mellan olika grupper användes Kaplan-Meier 

kurvor. Datainsamling skedde fram till 26 september 2012 vilket har använts som 

censureringsdatum för överlevande. Överlevnad(OS) har beräknats från diagnosdatum till 

dödsdatum eller censureringsdatum.  

 

För biopsipreparat erhållna via operation(n=33) eller obduktion(n=1) genomfördes 

immunohistokemisk färgning med antikroppar för CD10, MUM-1, BCL-6, BCL-2, FOX-P1 

samt GCET-1. Tre preparat föll bort vid granskning då de ej innehåll representativ 

tumörvävnad. Ytterliggare tre preparat ingick ej i den statistiska analysen då de tillhörde 

patienter diagnostiserade innan 2000. Som cut-off gräns för positiv färgning användes; CD10 

≥ 30%, BCL-6 ≥ 30%, MUM-1 ≥ 30%, FOX-P1 ≥ 60% och GCET-1 ≥ 80%.  

 

Artiklar för bakgrundsinformation har eftersökts med hjälp av databasen PubMed. Statistiska 

analyser utförda med Statistica 10.  
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Resultat	  

Studiematerialet utgjordes av 87 patienter varav 44 kvinnor och 43 män. Medelåldern vid 

diagnos för hela materialet var 62,7år varierande från 17år till 95år. Medelåldern för kvinnor 

var 5,6år högre än för män(65,5 respektive 59,9).(Figur 1) 

 

 

 

 

 

Figur 1: Åldersfördelning samtliga patienter. 

 

Yrke 

Patientens yrke fanns noterat i 56 journaler. Något uppenbart samband med någon yrkesgrupp 

har ej kunnat påvisas.  

 

Lokalisation 

Multipla tumörinfiltrat dominerade genom att utgöra 32 fall. Ett av dessa fall innefattade 

infiltrat i ögon. För solitära tumörer var fördelningen höger-vänster 13 respektive 28 medans 
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9 var ospecificerade. 17 tumörer involverade djupa hjärnstrukturer. Samtliga registrerade 

tumörers lokalisation ses i figur 2.  

 

Figur 2: Fördelning av tumörlokalisation 

 

Övriga sjukdomar 

Totalt 67 olika sjukdomsdiagnoser fördelade på 69 patienter registrerades. Vanligast 

förekommande var hypertoni(34,5%) följt av hyperlipidemi och diabetes typ 2(11,5%). Totalt 

åtta cancersjukdomar fanns registrerade fördelade på tre fall av bröstcancer och ett fall 

vardera av malignt melanom, skivepitel-, urinblåse-, livmoder- samt prostatacancer.  

Ett flertal autoimmuna sjukdomar registrerades. Dessa var ett fall vardera av alopecia, 

pustolosis palmoplantaris, Mb Bechterew, Mb Crohn, polymyosit, primär biliär cirros, 

pannikulit, SLE, ulcerös kolit samt tre fall av Sjögrens syndrom. Andra sjukdomar som finns 

noterade vilka kan ha en autoimmun komponent var hypotyreos(n=7), hypertyreos(n=1) och 

lungvaskulit(n=1).  
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Incidens 

Fallen fördelades över åren enligt figur 3.  Den åldersstandardiserade incidensen presenteras i 

figur 4. Uppdelat i två 6-årsperioder ger detta en incidens på 0,19/100 000 för de första åren 

och 0,41/100 000 för de senare.  

 

Figur 3: Antal fall av PCNSL 2000-2011 

 

Figur 4: Åldersstandardiserad incidens av PCNSL 2000-2011 
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Överlevnad 

För alla patienter som påbörjade en behandling i kurativt syfte(n=66) var 2-årsöverlevnaden 

32 %, 5-årsöverlevnaden 28 % och med en medianöverlevnad på 351dagar(Figur 5). 20 

patienter var vid diagnos så pass påverkade att någon behandling ej kunde påbörjas, 

alternativt gavs endast i palliativt syfte. 

 

Figur 5: Överlevnad för 66 patienter behandlade i kurativt syfte.  

 

En signifikant bättre 5-årsöverlevnad för patienter under 60 år noterades(30 % vs 10 %; 

p=0.04)(Tabell 3). För patienter över 70år var överlevnaden än sämre med en 2-årsöverlevnad 

omkring 5 % och inga patienter vid liv efter fem år(figur 6). Skillnad i överlevnad mellan män 

och kvinnor var marginellt bättre till fördel för männen med en 2- och 5-årsöverlevnad på 34 

% och 26 % respektive 22 % och 18 %. Spinalvätska togs i 47 fall och lymfomengagemang 

kunde ses i sju av dessa. För patienter med CSF-engagemang var 5-årsöverlenaden 71 % 

jämfört med 28 % för de utan engagemang(p=0.14).  
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En övervägande majoritet av patienterna hade vid diagnos WHO performance status 1 eller 

2(29st respektive 24st). 14 patienter bedömdes vara helt opåverkade i sin vardag(WHO 0) 

medans 3 var helt sängbundna(WHO 4) och 1(WHO 5) diagnoserades post mortum. 2- 

respektive 5-årsöverlevanden var för WHO 0-1 36 % samt 30 % och för WHO 2-4 21 % samt 

14 % (p=0.08). För tumörpåverkan på djupa hjärnstrukturer var samma siffror för de utan 

påverkan 22 % i båda fallen i förhållande till 8 % för de med påverkan. (Tabell 3) 

 

Tabell 3: 2- och 5-årsöverlevnad för olika prognostiska markörer. 
 2-

årsöverlevnad 
5-
årsöverlevnad 

p-värde 

Ålder 
- ≤ 60år 
- ˃ 60år 

 
36 % 
20 % 

 
30 % 
10 % 

0.04 

Kön 
- Män(n=43) 
- Kvinnor(n=44) 

 
34 % 
22 % 

 
26 % 
18 % 

--- 

WHO 
- 0-1(n=43) 
- 2-4(n=43) 

 
36 % 
21 % 

 
30 % 
14 % 

0.08 
 

CSF engagemang(n=7) 
ej CSF engagemang(n=40) 

71 % 
37 % 

71 % 
28 % 

0.14 

Immunohistokemisk profil 
- GC(n=8) 
- Non-GC(n=43) 

 
38 % 
27 % 

 
38 % 
17 % 

0.44 

Tumörlokalisation 
- Djupa hjärnstrukturer(n=16) 
- Ej djupa hjärnstrukturer(n=40) 
- Multipla(n=18) 

 
8 % 
22 % 
42 % 

 
8 % 
22 % 
22 % 

0.13 
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Figur 6: Överlevnad för patienter i olika ålderskategorier 

Behandlingsresultat 

För 56 patienter som genomgick någon form av behandling med avsikt att minska 

tumörbördan fanns behandlingsresultat noterat. Åtta patienter avled i behandlingen innan 

behandlingsresultat hade utvärderats och i ytterligare fem fall saknas uppgifter.  

Komplett remission(CR) uppnåddes i 19 fall, partiell remission(PR) i 11 fall och sjukdomen 

progredierade(PD) i 26 fall. Ytterligare fem patienter uppnådde CR efter tilläggsbehandling 

med strålbehandling(n=3), autolog stamcellstransplantation(n=1) eller temozolomide(n=1). 

Två patienter som initialt haft PD uppnådde PR efter strålbehandling(tabell 4).  
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Tabell 4: Utvärdering av behandlingsresultat efter primärbehandling samt efter tilläggsbehandling 

Behandlingsresultat Antal efter behandling(del av 
samtliga behandlade) 

Antal efter tilläggsbehandling (del 
av samtliga behandlade) 

CR 19 (34 %) 24 (43 %) 

PR 11 (20 %) 9 (16 %) 

PD 26 (46 %) 23 (41 %) 

 

Vad gäller överlevnad i relation till behandlingsresultat efter primärbehandling levde 53 

patienter tillräckligt länge för att behandlingen utvärderades. Uppdelat i komplett 

remission(CR), partiell remission(PR) samt progressiv sjukdom(PD) var 2-årsöverlevnaden 

för dessa i föregående ordning 62 %; 65 %; 17 % samt 5-årsöverlevnaden 35 %; 65 %; 17 

%.(p<0.0001, figur 7).  

 

Figur 7: 2- och 5-årsöverlevnad för patienter uppdelade utifrån behandlingsresultat 

 

Behandlingar innehållande metotrexat hade ett fördelaktigare resultat i jämförelse med de 

utan med en 2- och 5-årsöverlevnad på 44 % och 36 % till skillnad från 0 % för de utan(Figur 
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8a). Tillägg av rituximab i primärbehandlingen medförde ingen behandlingsvinst(32 % och 24 

% respektive 40 % och 40 %)(Figur 8b). För patienter behandlade med temozolamid var 

motsvarande siffror 62 % och 47 % samt för strålbehandling 41 % både i 2- och 5-

årsöverlevnad(Figur 8c, 8d). 

 
 

 
 

 

Figur 8: Överlevnad för patienter med primärbehandling innehållande a)Metotrexat b)Rituximab c)Temozolamid 
d)Strålbehandling 

  

 

Behandlingskomplikationer 

Av 72 patienter som genomgick någon form av cytostatikabehandling drabbades 42 stycken 

av komplikationer under behandlingen. 23 patienter drabbades av infektioner av olika slag, 

ofta till följd av nedsatt immunförsvar pga. hematologisk påverkan av cytostatika vilket 
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drabbade 21 patienter(tabell 5). Vanligast var luftvägsinfektion som drabbade sju patienter 

följt av sepsis och neutropen sepsis som drabbade totalt fem patienter. Utöver dessa var det 

endast oral candida(fyra fall) och UVI(två fall) som förekom hos mer än en patient.  

 

Komplikationer under 
cytostatikabehandling  

Antal(del av samtliga 
cytostatikabehandlade) 

 

Neutropeni 11 (15 %) 

Trombocytopeni 8 (11 %) 

Anemi 5 (7 %) 

Njurtoxicitet 5 (7 %) 

Levertoxicitet 2 (3 %) 

Mukosit 4 (6 %) 

GI 1 (1 %) 

Neuropati 6 (8 %) 

Koagulation/DVT 10 (14 %) 

Tabell 5: Andel drabbade patienter utifrån journaltext, exkl. infektioner 

 

Tio patienter, 15 % av samtliga cytostatikabehandlade, avled under eller till följd av 

behandlingen av annan orsak än lymfomprogress. Sepsis var här den ledande orsaken 

tillsammans med infektioner i luftvägarna med fyra respektive tre fall, varav två av 

infektionsfallen var orsakat av. Övriga fall var orsakade av hjärtstillestånd, lungemboli och 

oklar infektion.  

 

 

 



	   23	  

Immunohistokemi 

31 preparat innehöll representativt material på vilka bedömning kunde göras. Andelen 

positiva utfall blev i tur och ordning för CD10, BCL-6, MUM-1 FOX-P1 och GCET-1; 0.13, 

0.29, 0.84, 0,52 samt 0. Samtliga tre algoritmer som prövades gav samma resultat med fem 

preparat vilka bedömdes som GCB och 26 som Non-GCB. (Tabell 6) 

 

Tabell	  6:	  Resultat	  av	  immunohistokemisk	  färgning	  samt	  fördelning	  GCB/Non-‐GCB	  med	  olika	  
algoritmer 

 

 

pat.nr Hans Choi Visco-Young three-marker
1 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
2 - + - - - GCB GCB GCB
3 - + + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
4 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
5 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
6 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
7 - + + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
8 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
9 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB

10 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
11 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
12 + + + + - GCB GCB GCB
13 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
14 + - - + - GCB GCB GCB
15 - + + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
16 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
17 + + + + - GCB GCB GCB
18 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
19 - - - - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
20 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
21 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
22 - + + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
23 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
24 - + + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
25 - - + - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
26 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
27 + - + - - GCB GCB GCB
28 - + + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
29 - - + + - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
30 - - - - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB
31 - - - - - Non-GCB Non-GCB Non-GCB

Andel 0,13 0,29 0,84 0,52 0

CD10 
(30%)

Bcl-6 
(30%)

MUM-1 
(30%)

Fox-P1 
(60%)

GCET-1 
(60%)
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Sammantaget med de fall där tumörcellerna tidigare blivit klassificerade mellan GC/non-GC 

hade 51 fall bedömts. Dessa fördelade sig som 8 GC och 43 non-GC. 2- och 5-

årsöverlevnanden för dessa båda grupper var 38 % och 38 % för GC samt 27 % och 17 % för 

Non-GC(p=0.44)(figur 9). 

 

 
Figur 9: Överlevnad för patienter med tumör av GC respektive non-GC typ 
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Diskussion	  

Trots den relativt korta tidsperiod denna studie stäcker sig över, vilket medför att definitiva 

slutsatser rörande en eventuell incidensökning är svåra att ställa, framkommer det i materialet 

en kraftig tendens mot en ökad incidens under den observerade perioden. Denna 

incidensökning faller dock precis utanför att vara statistiskt signifikant(Figur 4). Incidensen 

räknad för hela tidesperioden hamnar på 3,6/1 000 000 och uppdelat i 2000-2005 och 2006-

2011 får man 1,9 respektive 4,1/1 000 000. Några större förändringar gällande diagnoseringen 

av PCNSL har under denna tidsperiod inte skett och då vi använt oss av två parallella 

patientregister har bias rörande registrering av patienter reducerats så långt det är möjligt. 

Sätter man dessa siffror i relation till tidigare nordiska studier ser man en tydlig skillnad. 

Krogh-Jensens beräkningar på incidensen i Danmark mellan 1971-1990 och Haldorsens från 

Norge mellan 1999-2003 hamnade på 1,56 respektive 1,82/1 000 000. Vi ser alltså en dubbelt 

så hög incidens i jämförelse med dessa studier och siffor som närmar sig de rapporterade av 

Olsen et al från amerikanska SEER registret.  

Det förefaller alltså finnas variationer både över tid och plats gällande incidensen. Någon 

förklaring till dessa variationer har inte givits i tidigare studier och då det saknas studier för 

den fortsatta incidensutvecklingen de senaste 10 åren kvarstår frågan om detta är en ökning 

som sker endast i delar av världen eller om det sker en ökning globalt men med fördröjning i 

delar av världen.  

Även vad gäller samsjukligheten med autoimmuna sjukdomar är det svårt att dra några klara 

slutsatser. Klart är att tolv av 87 patienter, 14 % av hela materialet, i denna undersökning hade 

vad som klassas som autoimmuna sjukdomar. Detta är klart högre än de prevalenssiffror för 

autoimmuna sjukdomar som omnämns från USA(3-7,5 %)[18, 19] 
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Tidigare har det visats att primärt Sjögrens syndrom medför en 16-faldigt ökad risk att 

utveckla non-Hodgkin lymfom[20]. Den studien innehåller dock inga fall av PCNSL och 

frågan kvarstår om denna ökade risk även gäller för denna subtyp av lymfomsjukdom.  

Vad gäller behandling och behandlingsutfall så syns en oroväckande hög grad av toxiska 

biverkningar. Med nästan en sjundedel av de behandlade patienterna avlida till följd av 

behandlingen väcks frågan om behandlingen bättre behöver anpassas individuellt och 

monitoreringen av patienternas labbvärden bör ske tätare. Man kan även tänka sig att det 

föreligger ett behov av ett par dagars inneliggande vård och övervakning i samband med att 

kemoterapi ges till denna patientgrupp. Denna studie bekräftar tidigare kända prognostiska 

faktorer såsom ålder, performance status och tumörpåverkan som de med störst inverkan på 

överlevnad.  

Värt att notera är även det dåliga behandlingsutfallet för patienter över 70år. Av de 26 

patienter som ingick i denna grupp behandlades 13 i kurativt syfte. Endast två av dessa 

patienter var fortfarande vid liv efter ett år och efter två år endast en. Marginalerna för denna 

patientgrupp är mindre både när de drabbas av sjukdom och tolerabilitet för behandlingar 

vilket i sin tur många gånger medför att mindre intensiva behandlingar ges. Ingen av de 

patienter som behandlades i kurativt syfte, men utan högdos metotrexat, var vid liv efter 2-års 

uppföljning. Detta belyser att en behandlingsregim med bättre effekt och mindre toxicitet 

behöver tas fram för denna patientgrupp vilka bedöms ej tolerera högdos metotrexat.  

Några större skillnader i överlevnad mellan patienter med PCNSL av GC vs Non-GC ses ej.  

Sammanfattningsvis har denna populationsstudie av PCNSL i modern tid visat att det med 

stor sannolikhet föreligger en incidensökning och att det finns ett stort behov av bättre 

behandling med mindre toxicitet framförallt för de äldre patienterna.  
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