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3. Abstract  

The purpose of this study was to investigate the problem of long-term oxaliplatin-induced 

neuropathy and compare the frequency of this problem in a control-group of patients only 

treated with 5-fluorouracil. The patients had the diagnosis colorectal cancer and were 

treated with the mentioned drugs between the years 2004-2011. 

76 patients in the oxaliplatin-group and 85 patients in the control-group were identified by 

the patient log at Akademiska hospital. They received self assessment-questionnaires with 

questions related to general life quality and symptoms from nerve impairment. The patients 

were disease free at the time of the study and had all undergone surgery and adjuvant 

treatment. Data were collected from December 2012 to January 2013. 

After two months 86 % of the OX-group and 84 % of the 5-FU-group had answered the 

questionnaire. Patients treated 2007-08, 2009, 2010 and 2011 had significantly more trouble 

with tingling and numbness in feet. In the group treated 2009-11 the patients in the OXA-

group had significantly (p=<0,05) lower score on the questions about total health and 

general life quality. The comparison between the patients that had received a higher dose of 

oxaliplatin than the median of 556 mg/m2, and the group which had received less showed 

that there was not a difference in the frequency of side effects between the two groups.  

Oxaliplatin containing adjuvant chemotherapy clearly induces long-lasting and clinically 

significant neuropathy, mostly pronounced in the feet. Patients must be informed about this 

risk prior to start of oxaliplatin-containing chemotherapy.  
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4. Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska  

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer, CRC) drabbar många svenskar varje år, men 

överlevnaden har ökat de senaste åren. Behandlingen går ut på att tumören opereras bort, 

och om man sedan ser spridning till lymfkörtlar behandlas patienten med cytostatika, s k 

adjuvantbehandling, under en tidperiod på 6 månader för att minska risken att cancerceller 

finns kvar och fortsätter växa. De cytostatika man idag använder adjuvant mot tjock- och 

ändtarmscancer är 5-fluorouracil, ensamt eller i kombination med oxaliplatin.   

Oxaliplatin har använts sedan början på 2000-talet då man sett en vinst i sjukdomsfri 

överlevnad1,2, dock har det visat sig att läkemedlet kan ge neuropatiska biverkningar som 

kvarstår flera år efter att kuren är avslutad3. I den kliniska vardagen i de nordiska länderna 

har dessa uppfattats vara allvarligare jämfört med vad som angivits i de första studierna. 

Mot denna bakgrund beslutades att göra en nordisk prospektiv studie för att utreda 

neuropatibesvären hos patienter. Som en del i detta görs denna mindre retrospektiva studie 

inkluderande de patienter som behandlats med oxaliplatin under tidsperioden 2004-2011 i 

landstinget i Uppsala län. De recidivfria patienterna, plus en kontrollgrupp bestående av 

patienter som under samma tidsperiod endast behandlats med 5-FU, tillsändes en enkät för 

bland annat livskvalitetsskattning och självskattning av neuropatibesvär, för ytterligare 

jämförelse besvarade även en grupp friska personer enkäten. En litteraturstudie 

genomfördes för att hitta relevanta publicerade artiklar. Resultaten från enkätstudien visade 

att patienter som behandlats med oxaliplatin hade signifikant större besvär med 

neuropatiska biverkningar i framför allt fötter och tår. När det gjordes jämförelser i 

subgrupperna beroende på när patienterna behandlats, sågs en skillnad för frågorna 

berörande besvär i fötter som dock inte var signifikant för gruppen som behandlats 2004-06, 

med 6-8 års uppföljning. För de övriga grupperna, uppdelade i fyra ytterligare delgrupper 

behandlade 2007-08, 2009, 2010 samt 2011, sågs i OX-gruppen en signifikant ökning 

(p=<0,05) avseende stickningar och domningar i fötter och tår. I tidigare studier har man sett 

att biverkningarna är dosberoende4 varför även mediandosen räknades ut och det gjordes 

jämförelse mellan den grupp som fått lägre kumulativ dos än median och den som fått 

högre. Det som visades då var att andelen fullföljda, planerade kurer för OX-gruppen var 12 
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%, mediandosen var 556 mg/m2 och att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

högdos- och lågdos-gruppen avseende neuropati. Slutsatsen är att oxaliplatin-innehållande 

adjuvantbehandling vid CRC ger tydliga besvär från främst fötterna till följd av nervpåverkan 

och att dessa besvär kvarstår lång tid efter behandlingen, och detta trots att den kumulativa 

dosen är lägre än i tidigare studier. Det är viktigt att patienterna informeras om denna 

biverkansrisk inför beslut om oxaliplatininnehållande adjuvantbehandling.   

5. Bakgrund  

År 2010 drabbades 6 087 svenskar av CRC vilket gör sjukdomen till en av de vanligaste 

tumörsjukdomarna. Förstahandsbehandling är radikal operation då det är möjligt. Vid 

operationen tar man även bort de lymfkörtlar som dränerar tumörområdet då man vet att 

CRC vanligtvis sprids via lymfan och eventuell metastasering oftast sker i dessa körtlar. Andra 

vanliga organ som metastaser brukar ses i är lungor och lever. Efter operation och utökad 

radiologisk utredning kan man senare stadieindela sjukdomen beroende på tumörens 

invasivitet, spridning till lymfkörtlar samt fjärrmetastasering. Stadieindelningen är viktig för 

att ge en prognos med risk för återfall och ger även underlag för att bedöma behovet av 

ytterligare behandling.  

Då patienter har spridning till lymfkörtlarna, stadium 3, är det indicerat med så kallad 

adjuvant behandling för att öka den sjukdomsfria överlevnaden. Tanken med adjuvant 

behandling är att med cytostatika förhindra att eventuella mikrometastaser överlever och 

tillväxer. Det finns olika regimer för administrering med olika läkemedel samt antal kurer. 5-

fluorouracil, 5-FU, eller dess perorala motsvarighet capecitabin, är standard som adjuvant 

behandling och minskar risken för recidiv med ca 40 %5. Med tillägg av oxaliplatin i regimer 

som XELOX och FOLFOX minskar recidivrisken med ytterligare ca 15 %1. 

Oxaliplatin är ett platinapreparat som räknas till gruppen alkylerande cytostatika6,7. Denna 

grupp av läkemedel karakteriseras av dess elektrofila egenskaper som gör att preparaten, 

eller nedbrytningsprodukter, skapar bindningar till elektronrika domäner på molekyler i 

cellerna, när det gäller oxaliplatin, företrädesvis DNA. Det som då sker är en korsbindning av 

kvävebaserna i DNA-kedjorna så att replikering hindras. Detta kan även inducera celldöd via 
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apoptos, detta är viktigt då det innebär att oxaliplatinets effekt på cellen inte är fasspecifikt i 

cellcykeln utan kan orsaka skador även på icke-delande cancerceller. Preparatet har setts 

främst ha effekt på olika typer av gastrointestinal cancer till skillnad från övriga 

platinapreparat som delvis har andra spektra.  

 

Som de flesta andra cytostatika administreras oxaliplatin enligt olika regimer för att 

åstadkomma största möjliga elimination av tumörceller utan att orsaka alltför allvarliga 

biverkningar och samtidigt ge tid för återhämtning mellan kurerna. När det gäller oxaliplatin 

mot gastrointestinal cancer kombineras läkemedlet alltid med 5-FU eller dess släkting för 

peroral administrering, capecitabin. 5-FU är en antimetabolit och förhindrar cellerna att 

replikera DNA genom att inhibera tymidylatsyntetas vilket även ger en hämning av RNA-

syntesen8. De biverkningar som man ser vid behandling med 5-FU är neutropeni samt 

gastrointestinala, som kräkningar och diarréer, men även så kallat hand-fot syndrom. Det 

senare ger påverkan på patientens hand- och fotsulor med sprickor, hudavlossning och 

smärta. Denna biverkan är dock övergående och dosberoende, liksom de andra 

biverkningarna.  

I studierna som gjordes av oxaliplatin adjuvant och jämfördes med den tidigare 

standardbehandlingen med enbart 5-FU sågs en förbättring avseende sjukdomsfri 5 års-

överlevnad som ökade från 58,9 % till 66,4 % vid stadium 39. Den komplikation som sågs 

redan i dessa studier var perifer sensorisk neuropati, PSN. Denna ansågs vara övergående 

och inte något som behövdes ta hänsyn till. I MOSAIC-studien sågs en grad 3-neuropati 

endast hos 0,7 % av de behandlade patienterna efter 48 månader9. Graderingen av 

neuropati var här från 0 till 4, där 3 motsvarar påverkan på aktiviteter i dagliga livet med 

funktionsförlust. I MOSAIC-studien byggdes resultatet på en läkarrapporterad 

symtomskattning vid uppföljningstillfällena. I relation till överlevnadsvinsten bedömdes 

denna biverkan inte vara något att ta hänsyn till.  
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I senare studier har man fokuserat mer på PSN som problematisk biverkan för patienterna. 

Ett flertal studier har gått ut på att försöka klargöra kring PSN och eventuella kopplingar till 

administration av oxaliplatin eller om det finns möjlighet att behandla patienterna med 

profylax för att undvika nervpåverkan. Man har i dessa studier delat upp neuropatin i en 

akut och en kronisk del vilka anses ha olika genes och förlopp. Den akuta neuropatin kan 

uppkomma redan under infusionen av läkemedlet eller kort därefter och kan arta sig som 

kramper i käkar, känselstörningar i ansiktet och parestesier utlösta av kyla10. Patienterna kan 

således få både sensoriska och motoriska besvär, utöver detta karakteriseras den akuta 

neuropatin av att den är snabbt övergående11. De besvär som kvarstår räknas som kronisk 

neuropati, är en kumulativ effekt av upprepad oxaliplatinadministrering och är oftast enbart 

sensorisk, som domningar och stickningar i extremiteterna. Denna biverkan är mer 

kvarstående men har även den uppfattats vara till stor del övergående.  

Frekvensen av kronisk PSN efter 18 månader varierar mellan olika studier, 41 till 143 procent. 

Det finns skilda teorier hur de olika typerna av neuropati uppkommer. Den akuta neuropatin 

skulle kunna bero på att oxalat-joner, vilka är en nedbrytningsprodukt av oxaliplatin, binder 

upp kalciumjoner i stor grad samt påverkar de spänningsstyrda natriumkanalerna i neuronen 

så att besvären uppkommer11,12. Som profylax mot detta har men försökt att ge magnesium 

och kalciuminfusioner i anslutning till läkemedelsadministrationen. De försöken har dock ej 

gett någon signifikant lindring utan orsakar istället eventuellt att effekten av oxaliplatin 

minskar med ökad recidivrisk som följd. Senaste studierna tyder dock ej på detta, men 

farhågorna har gjort att man numer är väldigt försiktig när det gäller denna behandling11.  

Kring den kroniska neuropatin finns teorier att den kan orsakas av att platinainnehållande 

molekyler ackumuleras i dorsalrotsganglier och orsakar atrofi och apoptos av neuronen. Det 

har identifierats olika riskfaktorer som är kopplade till administreringen av oxaliplatin; 

kumulativa mängden läkemedel, administrationstid och vilken typ av upplägg på 

behandlingen som genomförts. En signifikant riskfaktor som identifierats är om patienten 

drabbas av svår akut neuropati under behandlingens gång, de personer som fått detta har 

ökad risk för kronisk neuropati11. Intressant är att man i studier inte sett någon direkt 

koppling mellan diagnostiserad diabetes mellitus, som i sig självt kan orsaka neuropatier, och 
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ökad risk för neuropatiska biverkningar efter oxaliplatinbehandling hos drabbade 

patienter13. 

De första studierna som gjordes på oxaliplatin som adjuvant behandling mot CRC, vilka blev 

tongivande och betydelsefulla för introduktionen, genomfördes i Syd- och Centraleuropa och 

rapporterade en tämligen låg frekvens av kvarstående neuropatiska biverkningar. Den 

kliniska erfarenheten i de nordiska länderna har dock börjat tyda på att 

biverkningsfrekvensen som rapporterats tidigare är i underkant jämfört med vad man har 

tyckt sig se. Problemet i de nordiska länderna tros vara större och tankarna kring vad detta 

skulle kunna bero på är flera. Man kan tänka sig att ett kallare klimat jämfört med 

studieländernas kan orsaka värre besvär för patienterna, eventuellt kan 

administrationssättet vara annorlunda på ett negativt sätt ur biverkningssynpunkt. De olika 

regimer som används vid akademiska sjukhuset är FLOX, XELOX och FOLFOX. Skillnaderna 

mellan dessa är oral mot intravenös administration av 5-FU, samt olika cykellängd. I tidigare 

studier som genomförts har patienterna följts för att huvudsakligen fokusera på sjukdomsfri 

överlevnad, och då man beräknar att väldigt få återfall sker senare än fem år brukar 

studierna inte sträcka sig längre. Därför finns inget stort material angående neuropatibesvär 

som fortfarande är ett besvär för behandlade patienter efter flera år.  

För att utreda frekvensen av kronisk neuropati som kvarstår efter flera år och orsakar 

betydande besvär för patienten har en prospektiv, nordisk, multicenterstudie nyligen 

startats. Som en del i detta projekt genomförs denna retrospektiva studie bland de patienter 

som under tidsperioden 2004-2011 behandlats vid Akademiska sjukhuset med 

oxaliplatininnehållande behandling vid CRC. De frågeställningar som avsågs bli besvarade var 

om patienter som behandlats med oxaliplatin efter radikalt opererad CRC upplever 

kvarstående, perifer neuropati i högre grad än vad som tidigare har rapporterats, finns det 

någon skillnad i frekvensen av neuropati hos patientgruppen som behandlats med 

kombinationen 5-FU och oxaliplatin jämfört med dem som endast behandlats med 5-FU, och 

ser man denna skillnad flera år efter behandlingen?  
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6. Metod  

Studien var upplagd som en retrospektiv enkätbaserad kohortstudie med självskattning av 

global livskvalitet samt neuropatiska besvär efter cytostatikabehandling vid kolorektalcancer.  

Patienter 

För att identifiera patienter som skulle ingå i studien beställdes patientlistor från 

Akademiska sjukhuset för de besök eller vårdtillfällen som kodats med någon av de 

diagnoskoder som gäller för CRC. Detta material gicks sedan igenom för att plocka ut de 

patienter som kunde inkluderas i studiegruppen, och även de som kunde inkluderas i en 

kontrollgrupp. Inklusionskriterierna för studiegruppen var att de, utöver radikal operation, 

behandlats med en regim, adjuvant eller neoadjuvant, innehållande oxaliplatin. Övriga 

kriterier var att de skulle var recidivfria och behandlats vid Akademiska sjukhuset, detta för 

att på ett enkelt sätt kunna följa patienterna i journalsystemet Cosmic. Som kontrollgrupp 

valdes att plocka ut patienterna som enbart behandlats med 5-FU, antingen i peroral form 

(Xeloda) eller intravenöst (FLv-regim), även dessa under tidsperioden 2004-2011. 

Inklusionskriterierna är i övrigt desamma som för studiegruppen. För att få ytterligare 

jämförelse tillfrågades en grupp friska personer att anonymt besvara de 

neuropatifokuserade frågorna. Grupperna som på dessa sätt identifierats bestod av 76 

personer i OX-gruppen respektive 85 personer i 5-FU-gruppen och 52 friska personer. Då 

dessa identifierats skapades ett så kallat Case Report Form som fylldes i med uppgifter från 

patienternas Cosmicjournaler. De parametrar som togs hänsyn till var ackumulerad dos, 

regim, tumörstadium, komorbiditet, aktuella relevanta läkemedel samt under vilken 

tidsperiod som patienten behandlats.  

Projektet prövades och godkändes av etikprövningsnämnden i Uppsala med Dnr 2012/078 
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Datainsamling 

Då studiepopulationen med kontrollgrupp identifierats tillskickades de självskattningsenkät 

med en allmän livskvalitetdel om 30 frågor (EORTC-QLQ-30) och en del om 20 frågor med 

fokus på neuropatibesvär. Den senare (EORTC QLQ-CIPN20) innehåller 20 frågor speglande 

neuropatibesvär och är graderad med svarsalternativ 1 till 4, där 1 motsvarar ”Inte alls” och 

4 motsvarar ”Mycket”. Frågeformulären är hämtade från den internationella organisationen 

för forskning och behandling av cancer, EORTC, och finns bilagda denna rapport. 

Patienterna, identifierade till studien, tillskickades enkäten inklusive förfrankerat kuvert och 

ett förklarande följebrev med instruktioner om önskad svarstid inom två veckor. Innan 

planerad påminnelse skickades ut var svarsfrekvensen 72 % i OX-gruppen samt 65 % i 5-FU-

gruppen. Efter påminnelseutskicket uppgick den slutgiltiga svarsfrekvensen till 86 % (n=65) i 

studiegruppen samt 84 % (n=71) i kontrollgruppen. De friska personerna besvarade samma 

enkät, men endast de neuropatifokuserade frågorna och den enda demografiska data de 

uppgav var ålder. Datainsamlingen gjordes december 2012 – januari 2013. 

Databearbetning 

En databas med frågesvar och demografiska data lades upp i Microsoft Excel 2007 som också 

användes för grundläggande databearbetning och figurritning. Statistisk inferens beräknades 

i GraphPad Prism för Mac med icke-parametriskt Mann-Whitney test som baseras på 

skillnader i medianvärde samt Chi-2 test. Statistisk signifikans redovisas i tre nivåer; p<0.05*, 

p<0.01** och p<0.001***. Ingen korrektion har gjorts för massignifikanstestning. Resultaten 

redovisas som medelvärden ± 1 SD eller procentandelar.  

 

7. Resultat  

Av de 161 patienter, 76 i OX-gruppen och 85 i 5-FU-gruppen, som identifierats vid 

genomgången av patientlistorna svarade 86 % (n=65) i OX-gruppen och 84 % (n=71) i 5-FU-

gruppen. Demografin med medelålder vid besvarande av enkäten, kön samt tumörstadium 

enligt TNM för de svarande framgår i tabell 1, medelålder samt kön för hela den inbjudna 

populationen kan också ses i denna tabell. Den friska kontrollgruppen hade en 

sammanslagen medelålder på 51,9 år, och den delades upp i en äldre del med medelålder på 



Namn: Måns Stefansson 

Redovisning termin: Vt 2013 

Handledare: Peter Nygren 

Examinator: Hans Törmä/Mia Wadelius 

 
 

11 
 

61,9 år och en yngre med medelålder 41,9 år. För att göra en jämförande långtidsuppföljning 

delades sedan de svarande upp i tidsintervall beroende på vilket år merparten av 

adjuvantbehandlingen givits.  

 

 

 
OX 5-FU 

Medelålder 
(svarande) 64,2 år 70,8 år 

Medelålder 
(inbjudna) 63,9 år 70,5 år 

Kön (svarande) 49 % k, 51 % m  49 % k, 51 % m 

Kön (inbjudna) 49 % k, 51 % m  53 % k, 47 % m 

Svarsfrekvens 86 % 84 % 

  
Antal 
behandlade/medelålder   

2004-2006 13 st/63,6 år 19 st/70,6 år 

2007-2008 16 st/61,6 år 13 st/74,6 år 

2009 15 st/65,5 år 14 st/69,6 år 

2010 11 st/65,4 år 13 st/72,5 år 

2011 10 st/66 år 12 st/66,4 år 

  Stadium   

T 1/2/3/4/X (antal) 2/5/37/20/1 2/9/54/6/0 

N 0/1/2 (antal) 11/24/30 27/33/11 

M 0/1 (antal) 61/4 71/0 

S I/II/III/IV (antal) 0/10/51/4 3/24/44/0 

Full planerad 
behandling 12 % 69 % 

Mediandos 
oxaliplatin 556 mg/m2 

För denna redovisning bearbetades de 2 globala livskvalitets- och hälsofrågorna ur QLQ-30 

formuläret samt de 20 neuropatifrågorna. Genom att jämföra studiegruppernas svar på 

Tabell 1. Karaktäristika för de studerade patientgrupperna 
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neuropatifrågorna och utifrån bedömd klinisk relevans identifierades 11 frågor som 

bedömdes mest intressanta att bearbeta vidare och som detaljredovisas här, tabell över 

medelvärden samt p-värden återfinns i appendix liksom resultat på övriga frågor. De frågor, 

för vilka p-värden redovisas för de olika tidskohorterna, är de  där det sågs en signifikant 

skillnad för det totala medelvärdet. De olika tidskohorterna jämfördes sedan i diagram per 

fråga med tillägg av den friska referenspopulationen uppdelade i en äldre och en yngre 

grupp.  

Avseende övergripande och hälsorelaterad livskvalitet skattade 5-FU-gruppen oftast dessa 

högre jämfört med OX-gruppen men det inte fanns någon säkerställd skillnad mellan 

tidskohorterna (fig 1 och 2). För gruppen behandlad för 1- 4 år sedan (2009-2011) var dock 

hälsorelaterad och global livskvalitet signifikant lägre i OX- jämfört med 5-FU-gruppen 

(p<0.05 för båda; ej i figur). Graderingen på fråga 29 och 30 var 1 till 7, från mycket dålig till 

utmärkt. Observera att frisk referenspopulation ej besvarat dessa frågor.   
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Avseende stickningar i fingrar/händer sågs större besvär hos de personer som behandlats 

med oxaliplatin (fig 3). Störst skillnad på denna fråga ses hos grupperna som behandlades 

2007-08 samt 2011 där medelpoäng uppgetts till 2,07 respektive 2,20 för OX-gruppen 

jämfört med 1,31 respektive 1,17 för motsvarande grupper behandlade med enbart 5-FU, 

dock var det endast för 2011 som det sågs en signifikant skillnad (p=0,0148). 

 

De största skillnaderna mellan grupperna observerades för olika symtom tydande på 

neuropati i fötterna (fig 4-8). För stickningar och domningar rapporterade OX-gruppen 

genomgående klart mer symtom jämfört med 5-FU-gruppen för alla tidsperioder och 

skillnaderna var statistiskt signifikanta för alla tidsperioder utom 2004-06 där skillnaderna 

mellan grupperna var något mindre än för de mer nyligt behandlade. För frågorna gällande 

smärta, kramp och svårigheter att gå/stå var mönstret likartad men skillnaderna något 

mindre framträdande och statistiskt säkerställda skillnader sågs bland mer nyligt behandlade 

patienter.  
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Fig 3: Fråga 31,  Har Du haft stickningar i fingrar eller händer?
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Figur 4: Fråga 32, Har Du haft stickningar i tår eller 

fötter?

Sammanslagen skillnad mellan grupperna (p=<0,0001)
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Figur 5: Fråga 34, Har tår eller fötter känts 

bortdomnade?
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Figur 6: Fråga 36, Har Du haft ilande eller brännande 

smärta i tår eller fötter? 

Sammanslagen skillnad mellan grupperna (p=<0,0001)
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Figur 7: Fråga 38, Har Du haft kramp i fötterna?

Sammanslagen skillnad mellan grupperna (p=0,0003)
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Figur 8: Fråga 39, Har Du haft problem med att stå eller 

gå på grund av svårighet att känna underlaget under 

fötterna?

Sammanslagen skillnad mellan grupperna (p=0,0004)
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Frågor där det sågs en signifikant skillnad i jämförelsen 

mellan ox-gruppen och 5-FU-gruppen.  
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För att ytterligare undersöka skillnaden mellan grupperna avseende kliniskt signifikanta 

symtom redovisas nedan den andel av patienterna i respektive tidskohort som svarat 3 eller 

4, det vill säga att de hade en hel del eller mycket besvär, på de mest relevanta frågorna (fig 

9-12),  

 

En tydlig skillnad kan ses för tidigare nämnda frågor, huvudsakligen berörande neuropatiska 

besvär som domningar och stickningar i fötter men även stickningar i händer. Det märks 

även skild frekvens mellan de olika tidsgrupperna, med högre andel som svarat 3 eller 4 

bland dem som behandlades med oxaliplatin 2009-2011.  

Patienterna i oxaliplatingruppen fullföljde inte hela den planerade adjuvantbehandlingen i 

lika hög grad som 5-FU-gruppen; endast 12 % av patienterna som behandlades med 
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Figur 9: Andel svarande 3 eller 4 på fråga 31: har Du 

haft stickningar i fingrar eller händer?
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Figur 10: Andel svarande 3 eller 4 på fråga 32: har Du 

haft stickningar i tår eller fötter?

OX

5-FU

*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004-06 2007-08 2009 2010 2011

Figur 11: Andel svarande 3 eller 4 på fråga 34: har tår 

eller fötter känts bortdomnade?
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oxaliplatin genomgick full kur (8 cykler XELOX, 12 cykler FLOX/FOLFOX) jämfört med 69 % för 

5-FU-populationen (8 cykler Xeloda, 12 cykler FLv). Kumulativ mediandos oxaliplatin var 556 

mg/m2. De studier som tidigare gjorts har visat på en dosberoende svårighetsgrad av 

neuropatibesvär varför det även gjordes en sammanställning där man med mediandosen 

som gräns delade upp oxaliplatingruppen i en lågdos- respektive högdosgrupp. Detta 

redovisas för sammanslagna tidskohorter, de patienter som behandlades 2004-2008 

respektive 2009-2011, för de mest relevanta frågorna (fig 13). Det ses ingen uppenbar 

skillnad mellan högdos- respektive lågdosgrupp, bortsett från enskilda frågor men det går ej 

att se en övergripande trend. Det gick heller inte att se någon skillnad när det gällde kön och 

neuropatiska besvär, redovisas i figur 14. 

  

 

8. Diskussion  

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida patienter har stora besvär med 

neuropatier ett flertal år efter behandling med oxaliplatin. Med en svarsfrekvens på 84 % på 

enkäten kan resultatet anses vara väl underbyggt. De frågor där man såg tydligast skillnad, 

och där oxaliplatingruppen hade mest besvär, var de som huvudsakligen berörde 

neuropatiska besvär i fötter. Det fanns genomgående ett högre svarsmedelvärde i OX-

gruppen för dessa frågor som i enkäten var frågorna 32, 34, 36, 38 samt 39. Signifikant 

skillnad sågs för alla tidskohorter, förutom 04-06-gruppen, för frågorna berörande 
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Fig 13: Högdosgrupp mot lågdogrupp i tidskohorterna 
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stickningar och domningar i fötter. För de patienter som behandlats mellan 2004-06, alltså 

med uppföljning mellan 6 och 8 år, sågs fortfarande en skillnad för de ovan nämnda frågorna 

angående neuropatiska besvär i fötter och tår. Det sågs en ökad frekvens stickningar, 

domningar och kramper, men dock var inte skillnaden signifikant ställd mot besvären som 

personerna i 5-FU-gruppen hade. 5-FU-gruppen hade i sig ingen ökad frekvens av 

neuropatiska biverkningar jämfört med den äldre referenspopulationens besvär. Man kan 

således konkludera att 5-FU enbart inte ger neuropatiska besvär.   

Något som sågs redan vid identifieringen av patientgrupperna var att de personer som ingick 

i 5-FU-gruppen var äldre än motsvarande i oxaliplatingruppen, 63,4 år jämfört med 70,8 år 

vid tidpunkten för studien. Anledningen till att de som fick 5-FU-behandling är äldre kan 

förklaras av att man i studier sett en utebliven överlevnadsvinst hos personer som drabbas 

av CRC och behandlas med oxaliplatin när de är över 70 år14. Biverkningsprofilen hos 

oxaliplatin gör nog också att man undviker att behandla äldre med detta då dessa redan har 

en ökad risk för att ha neuropatiska besvär15. Åldersfaktorn talar till fördel för 

oxaliplatingrupppen och skillnaderna mellan grupperna hade förmodligen varit något större 

om det åldersskillnaden inte funnits.  

Den kumulativa mediandosen i OX-gruppen var 556 mg/m2, och andelen patienter som 

fullföljt samtliga kurer blev i OX-gruppen endast 12 %, övriga avbröt innan samtliga 

planerade behandlingscykler genomgåtts och fortsatte oftast med enbart 5-FU. 

Motsvarande andel för 5-FU-gruppen var 69 %. I de studier som tidigare publicerats och som 

var de tongivande vid introduktionen av oxaliplatin uppgick frekvensen fullföljd planerad 

behandling till 74,7 %1 och 69 %16 och kumulativ mediandos till 810 mg/m2 i MOSAIC9 samt 

677 mg/m2 i NSABP C-07-studien2. Det finns således stor diskrepans mellan tidigare 

rapporterat och faktisk andel fullföljande i Uppsala läns landsting. Med hänsyn till detta 

förväntades neuropatibiverkningar vara ett mindre problem i detta material då man tidigare 

sett att biverkningarna är dosberoende4 med ökad risk ju högre kumulativ dos. Denna 

dosberoende biverkan sågs ej i studien; då patienterna delades upp och jämfördes med 

mediandos som gräns mellan lågdos och högdos sågs ingen signifikant skillnad, varken för en 
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äldre grupp som behandlades mellan 2004-2008 eller den grupp som behandlades 2009-

2011.  

Onkologerna vid Akademiska sjukhuset verkar alltså vara försiktigare i sin användning av 

oxaliplatin, alternativt är de svenska patienterna känsligare än de som deltog i de kliniska 

studierna som anges ovan. Trots det rapporterade patienterna i denna studie kliniskt 

relevanta och statistiskt signifikanta neuropatibesvär som verkade vara bestående många år 

efter avslutad behandling. Man kan tänka sig är att de patienter som får kvarstående 

neuropatiska biverkningar är en känslig population hos vilka neurotoxiciteten yttrar sig tidigt 

och får dem att avsluta oxaliplatinkurerna i förtid men att de har fortsatta besvär. Kön verkar 

dock inte påverka risken att utveckla neuropatibesvär av oxaliplatin.  

Nyligen kom en studie, efterföljande NSABP C-07-studien, som med denna 

ursprungspopulation gjorde en långtidsuppföljning med fokus på neuropatibesvär17. Antalet 

patienter i den longitudinella delen uppgick till 92 stycken, 46 % i 5-FU-gruppen och 54 % 

som behandlats enligt FLOX-regim, vilka hade en mediantid från genomgången behandling 

på sju år. Detta är den första uppföljningsstudien som publicerats som handlar om 

neurotoxicitet efter så pass många år och är således intressant som jämförelse till detta 

arbete. I studien använde man sig av självskattningsformulär och patienterna fyllde i dessa 

under sina återbesök. Det blev då möjligt att följa utvecklingen av den neuropatibesvären. 

Utfallet man såg i denna studie var att de personer som behandlats med oxaliplatin initialt 

hade högre sammanlagt svarsmedelvärde som dock avslutades med en utjämning vid 

uppföljningen efter sju år. Det som då sågs var att 5-FU-gruppen snarare hade fått ökade 

besvär än att ox-gruppens besvär hade lindrats17.  I samma studie rapporterade ca 15 % av 

patienterna efter i genomsnitt 6 år efter behandlingen neuropatibesvär i fötterna ungefärligt 

motsvarande grad 3-4 på den skala som användes i föreliggande studie. I MOSAIC studien 

rapporterades kvarstående sensorisk neuropati efter 4 år hos 15 % av patienterna, men bara 

3,5 % på nivå som kan bedömas vara kliniskt signfikant.  

Det är dock svårt att jämföra resultaten direkt med de i de första publicerade studierna 

berörande perifer sensorisk neuropati då dessa angav läkarrapporterade biverkningsbesvär 
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enligt annan skala. Det som dock kan jämföras är huruvida man kan se om patienterna har 

kvarvarande besvär med neuropatiska biverkningar i de olika ålderskohorterna. 

Svårigheterna att jämföra till trots konkluderas att de patienter som ingått i föreliggande 

studie rapporterar tydligt högre besvärsnivåer från händer och framför allt fötter och under 

längre tid än vad som hittills rapporterats i litteraturen. Detta trots att kumulativ 

oxaliplatindos var väsentligen lägre i denna jämfört med publicerade studier. Orsakerna till 

detta är oklara. Genetiska skillnader på populationsnivå kan inte uteslutas liksom inte heller 

inverkan av vårt kallare klimat. Kulturella skillnader avseende patienters tendens att vilja 

medge och rapportera biverkningar skulle likaså kunna spela in.  

De studier där sjukvården skattat besvären enligt etablerad Common Toxicity Criteria (CTC) 

rapporterar avsevärt lägre besvärsnivåer än föreliggande studie och uppföljningen av NSABP 

C-07 studien17 som använt självskattningsformulär. CTC skalans gradering förmår inte spegla 

den typ av neuropatibesvär som oxaliplatin ger och verkar således också underskatta 

patienternas problem kraftigt. Då patienter informeras om risken för bestående neuropati av 

oxaliplatininnehållande adjuvantbehandling bör således enbart erfarenhet från studier som 

använt självskattning användas och helst då också sådana som utförts i det geografiska och 

kulturella område patienten befinner sig i. 

Styrkan i föreliggande studie är hög svarsfrekvens och inklusion av en kontrollgrupp med 

samma grundsjukdom men som enbart behandlades med 5-FU och vidare inklusion av en 

referensgrupp friska individer. Det som å andra sidan gör resultatet mer osäkert är att de 

olika jämförda grupperna inte är åldersmatchade med problem enligt ovan att de äldre 

personerna har en ökad risk för icke behandlingsorsakade neuropatiska besvär. Vidare är 

antalet patienter i minsta laget för att få säkra data för olika tidsgrupper. Man kan också 

spekulera i att de oxaliplatinbehandlade patienterna utifrån den information som gavs i 

följebrevet till enkäten ”kände efter mer” avseende besvär och därför generellt rapporterat 

högre besvärsnivåer. Till skillnad från vissa av de tidigare studierna har patienter med annan 

risk för neuropatier, till exempel drabbade av diabetes mellitus, ej exkluderats i 

jämförelserna. Detta dels på grund av att man tidigare sett att diabetes mellitus inte ger en 
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ökad frekvens av neuropatier hos patienter behandlade med oxaliplatin13, och dels för att 

patientunderlaget inte skulle decimeras ytterligare med osäkrare resultat som följd.  

Sammanfattningsvis visar denna studie att oxaliplatininnehållande adjuvantbehandling vid 

CRC under svenska förhållanden trots försiktig oxaliplatindosering ger upphov till kliniskt 

relevanta neuropatibesvär i f a fötterna i hög omfattning och att dessa besvär kan bli 

bestående under många år efter behandlingen, men med tendens till förbättring på lång sikt. 

För att minska dessa besvärliga biverkningar bör patienterna noggrant informeras före 

terapibeslut och vidare monitoreras noggrant under behandlingen och oxaliplatin sättas ut 

ännu tidigare än vad som görs idag vid tecken på kvarstående neuropati. Hur mycket sämre 

adjuvant effekt en sådan strategi skulle medföra är okänt men strategin kan likväl uppfattas 

vara rimlig givet principen om att prioritet ett inom läkekonsten är att inte skada.  
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10. Appendix 
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Fråga 33, Har fingrar eller händer känts bortdomnade?
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Fråga 35, Har Du haft ilande eller brännande smärta i 

fingrar eller händer? 
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Fråga 37, Har Du haft kramp i händerna?
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Fråga 40, Har Du haft svårt att skilja mellan varmt och 

kallt vatten? 
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Fråga 41, Har Du haft svårt att hålla en penna och 

därmed haft svårt att skriva? 

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2004-06 2007-08 2009 2010 2011 Friska

Fråga 42, Har Du haft svårt att hantera små föremål 

med fingrarna (t ex att knäppa små knappar)? 
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Fråga 43, Har Du haft svårt att öppna en burk eller 

flaska på grund av svaghet i händerna? 

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.
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Fråga 44, Har  Du haft svårt att gå på grund av 

svårighet att lyfta fötterna? 

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.
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Fråga 45, Har Du haft svårt att gå uppför trappor eller 

komma upp från en stol på grund av svaghet i benen?

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.
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Fråga 46, Har Du känt dig yr när Du rest Dig från 

sittande eller liggande? 

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.
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Fråga 47, Har Du haft dimsyn?

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.
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Fråga 48, Har Du haft svårt att höra?

Ox

5-FU

Yngre ref.pop.

Äldre ref.pop.
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Tabell 2 År 
Fråga 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ox 
2004-
11 5,05 5,41 1,92 2,34 1,58 2,17 1,38 1,81 1,28 1,75 1,56 

5-FU 
2004-
11 5,50 5,67 1,42 1,31 1,49 1,39 1,27 1,21 1,21 1,31 1,18 

P-värde   0,0934 0,3559 0,0008 <0,0001 0,3604 <0,0001 0,3204 <0,0001 0,2993 0,0003 0,0004 

Ox 
2004-
06 5,77 6,23 1,69 2,15 1,38 2,00 1,23 1,62 1,15 1,62 1,31 

5-FU 
2004-
06 5,50 5,72 1,63 1,53 1,56 1,42 1,47 1,26 1,21 1,42 1,26 

P-värde       0,9015 0,0556   0,1099   0,1323   0,7539 0,5295 

Ox 
2007-
08 5,25 5,69 2,00 2,50 1,69 2,06 1,47 1,94 1,13 1,56 1,44 

5-FU 
2007-
08 5,62 6,00 1,31 1,15 1,46 1,38 1,08 1,15 1,15 1,31 1,23 

P-värde       0,0601 0,0003   0,0435   0,06   0,2642 0,5097 

Ox 2009 4,60 4,80 1,86 2,43 1,79 2,43 1,36 1,57 1,57 1,86 1,79 

5-FU 2009 5,14 5,50 1,57 1,29 1,71 1,43 1,29 1,21 1,43 1,50 1,21 

P-värde       0,2987 0,0018   0,0091   0,3904   0,2681 0,0529 

Ox 2010 4,90 5,40 1,91 2,36 1,55 2,18 1,64 2,09 1,36 2,00 1,55 

5-FU 2010 5,46 5,38 1,31 1,23 1,38 1,33 1,31 1,23 1,08 1,08 1,00 

P-värde       0,131 0,007   0,0376   0,0307   0,0005 0,0311 

Ox 2011 4,60 4,80 2,20 2,20 1,40 2,20 1,20 1,90 1,20 1,80 1,80 

5-FU 2011 5,83 5,75 1,17 1,25 1,25 1,33 1,08 1,17 1,17 1,17 1,17 

P-värde       0,0148 0,0433   0,033   0,0372   0,1813 0,048 

 


