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Sammanfattning 
Introduktion: Det är ovanligt att barn får cancer men de vanligaste cancerformerna 
som drabbar barn är leukemier, hjärntumör, lymfom, Wilms njurtumör och 
neuroblastom. Behandlingsalternativen som finns idag för dessa cancertyper har god 
prognos. Det finns olika typer av behandlingar för leukemi beroende på vilken typ 
som den sjuke är drabbad av. Den vanligaste behandlingformen för barn med 
leukemi är att de får cytostatika. Den bästa kombinationsbehandlingen vid akut 
myeloisk leukemi är antracyklin och antimetaboliten cytrabin i högdos. Många 
studier har visat att cytokiner som används i behandlingen av leukemi har förmåga 
att sätta igång immunförsvaret. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och jämföra vilka effektiva 
behandlingsmetoder som används idag vid leukemi.  Vilka komplikationer finns det 
vid behandling med cytostatika?         
   
Metod: Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar från PubMed och från 

Web of science. För att få en djupare förståelse om cancer och leukemi användes 

några litteraturböcker som läkemedelsboken. Sökningarna gjordes mellan 28.01.2013- 

01.03.2013. 

 

Resultat/Diskussion: Vissa studier har visat att det är bättre med 
kombinationsterapi av olika cytostatika. Andra studier har visat sämre överlevnad 
när stamcellstransplantation och strålbehandling lades till. Den vanligaste 
komplikationen var infektion eller blödning. Orsakerna till varför barnen visar olika 
effekt på behandlingsmetoderna kan vara flera. Olika personer kan ha olika typer av 
leukemier vilket skiljer sig åt på behandlingen. Symtom på leukemi kan variera vilket 
leder till olika behandlingsmetoder och olika resultat. Förekomst av andra sjukdomar 
samtidigt kan också ändra på valet av behandlingen. Därför har en del av studierna 
gjort exklusionskriterier i en del studier så att resultatet blir så klart som möjligt. 
 
 
          
Nyckelord: leukemi hos barn, behandlingsmetoder, komplikationer 
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1.  Introduktion 

I Sverige drabbas ungefär 250-300 barn av cancer varje år. Det är ovanligt att barn 
får cancer men de vanligaste cancerformerna som drabbar barn är leukemier, 
hjärntumör, lymfom, Wilms njurtumör och neuroblastom. Behandlingsalternativen 
som finns idag för dessa cancertyper är goda. Barn under fyra år är den 
åldersgruppen som drabbas för det mesta av cancer och risken att dö är låg i alla 
åldersgrupper. I åldrarna 1-17 år är barn under 4 år den åldersgrupp som drabbas 
mest av cancer men risken att dö är låg i alla åldersgrupper. [1] Barncancer kan bero 
på genetiska orsaker men också på vissa mediciner och medicinska 
behandlingsmetoder. Joniserande strålning kan vara en orsak till cancer hos barn då 
fostret hos gravida kvinnor utsätts för strålningen. Därför bör gravida kvinnor 
skyddas så att livmodern inte utsätts för strålning. [2] 
 

1.1 Leukemi  
Leukemi är samlingsnamnet för en rad olika cancertyper i blodet med olika prognos 
och behandling. Leukemi är den vanligaste tumörsjukdomen som drabbar barn och 
akut lymfatisk leukemi (ALL) står för 75-85 % hos barn. Akut och kronisk leukemi är 
de två vanligaste huvudgrupperna av leukemi. Dessa delas sedan in i myeloisk och 
lymfatisk leukemi. I Sverige upptäcks det ungefär 1000 fall med leukemi varje år.  
Kronisk leukemi drabbar mest äldre personer medan akut leukemi drabbar personer 
i alla åldrar, även barn. Till skillnad från kronisk leukemi är akuta leukemier mycket 
allvarligare, som därför måste behandlas snabbt. Det som kännetecknar leukemi är 
att blodet hos den som är sjuk innehåller onormala vita blodkroppar. I vanliga fall 
bildas blodet i benmärgen som finns inuti benet i skelettet. De som är drabbade av 
leukemi har problem med att bilda blodkroppar i benmärgen. Joniserande strålning 
och vissa kemiska ämnen har en viss betydelse till uppkomsten av akut leukemi men 
orsakerna är inte klarlagda än. [3, 4] 
 

1.2 Symtom 
Beroende på hur mycket brist på normala blodkroppar det är kan tecken på akut 
leukemi uppstå oväntat. Brist på röda blodkroppar kan leda till bland annat 
blodbrist. Blekhet och onaturlig trötthet är vanliga symtom på akut leukemi. Vid akut 
leukemi kan mängden tumörceller samlas upp till två eller fem kg och fylla ut hela 
benmärgsrummet. Detta tillstånd kan leda till symtom som feber, avmagring, nattliga 
svettningar och skelettsmärtor. Andra symtom som kan framträda är svårbehandlade 
infektioner t.ex. med bakterier, virus eller svamp, viktnedgång, inflammation i 
munnen eller feber. Vid leukemi minskar bildningen av trombocyter som kan leda till 
låga trombocytvärden i blodet vilket ökar risken för blödningar. Inom vissa tillstånd 
av sjukdomen kan leukemin växa in i andra organ än benmärgen som centrala 
nervsystemet. Kroniska leukemier har ofta mer stillsamma symtom. [ 3,4] 
 

1.3 Behandling 
Det finns olika typer av behandlingar för leukemi beroende på vilken typ som den 
sjuke är drabbad av. Den vanligaste behandlingsformen för barn med leukemi är att 
de får cytostatika. Först inleds en intensiv behandling och därefter minskas dosen 
cytostatika under en längre period så att sjukdomen inte återkommer. Inom 
behandlingen kombineras ibland läkemedel med olika verkningsmekanismer för att 
uppnå maximal effekt vid acceptabel toxicitet. Behandlingsprocessen brukar 
vanligtvis pågå upp till cirka två och ett halvt år. När cytostatika inte har effekt på 
vissa delar av kroppen kompletteras behandlingen med strålbehandling. Förutom 
cytostatika får de som är drabbade av kroniska leukemier även andra läkemedel. Vid 
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akuta och kroniska leukemier är stamcellstransplantation en annan sorts behandling. 
[3,4] 
 

1.4 Akut leukemi 
 

1.4.1 Akut myeloisk leukemi (AML) 

Akut myeloisk leukemi representerar 15-20 procent av alla akuta leukemier som 
drabbar barn men svarar för 30-40% av dödsfallen . Trots de goda 
behandlingsalternativen som finns idag för leukemi kan det finnas svårigheter med 
att helt bota sjukdomen. Därför har cytokinernas betydelse för behandlingen av akut 
leukemi studerats. Många studier har visat att cytokiner som används i behandlingen 
av leukemi har förmåga att sätta igång immunförsvaret. I och med detta reagerar 
cytotoxiska effektorceller som T-celler och NK-celler för att skydda de sjuka från 
återfall. Cytotoxiska T-celler är en T-lymfocyttyp som har förmåga att döda 
tumörceller och virusinfekterade celler. IL-2 är det cytokin som används mest som 
adjuvans för behandling av akut myeloisk leukemi. [5]  
 
Syftet med behandlingen vid akut leukemi är en snabb minskning av antalet 
leukemiceller för att uppnå en normal benmärgsfunktion. Den bästa 
kombinationsbehandlingen vid akut myeloisk leukemi är antracyklin och 
antimetaboliten cytrabin i högdos. Behandlingsresultatet har inte visat sig bli bättre 
vid tillägg av andra cytostatika. Konsolideringsbehandling med upprepade 
cytostatikakurer utförs när det finns kvar leukemiceller. [6] 
 

1.4.2 Akut lymfatisk leukemi 

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste tumörsjukdomen hos barn. Faktorer som 
har betydelse för valet av behandlingsalternativet vid akut lymfatisk leukemi kan vara 
ålder, riskgrupp och leukemicellernas fenotyp. Vid akut lymfatisk leukemi är 
antracykliner, mitoshämmaren vinkristin, alkyleraren cyklofosfamid och L-
asparaginas de vanligaste cytostatika som används. Akut lymfatisk leukemi kan 
vanligtvis uppkomma som en leukemi med benmärgsengagemang men också utanför 
benmärg som i CSN eller testiklar. [6] 
                         

1.5 Olika typer av cytostatika 
Adriamycin (Doxorubicin)  är ett kempoterapeutiskt medel , en sorts cytostatikum 
som används bl.a. för behandling till barn med akut lymfatisk leukemi. Den kliniska 
användningen för medicineringen är begränsad på grund av dess kardiotoxicitet.[7] 
 
Metotrexat är ett kemoterapeutisk medel som används i höga doser vid 
tumörsjukdomar som akut lymfatisk leukemi. Läkemedlet verkar genom att 
omvandla folsyra till tetrahydrofolsyra vilket hämmar tillväxten av celler. Metotrexat 
skadar tumörcellerna som växer snabbt så att de inte kan föröka sig. Läkemedlet bör 
inte användas vid nedsatt leverfunktion, nedsatt njurfunktion, någon 
benmärgsskada, lugnsjukdom eller någon allvarlig infektion. [8,9] 
 
Gemtuzumab ozogamicin är en monoklonal antikropp som tillhör gruppen 
cytostatika och som fungerar genom att döda tumörceller. Det är en injektion som 
används för att behandla AML, när sjukdomen kommer tillbaka och inte kan 
behandlas med andra mediciner. [10] 
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Clofarabin är en sorts cytostatika som används vid behandling av akut lymfatisk 
leukemi. Denna kemoterapi används för att behandla barn och ungdomar upp till 21 
årsåldern. Den tillhör en grupp av cancerläkemedel som kallas för antimetaboliter. 
Clofarabin stoppar tillväxten av cancerceller men försiktighet bör iakttas om 
patienten kombinerar blodförtunnande läkemedel och kosttillskott tillsammans med 
cytostatikan vilket  leder till ökad risk för blödning. [11] 

 

 1.6 Biverkningar av cytostatika 
Cytostatika kan orsaka allvarliga och besvärliga biverkningar men ingen drabbas av 
alla biverkningar på samma gång. De vanligaste biverkningar är illamående och 
kräkningar som kan lindras med vissa läkemedel. Därför ges ibland lugnande medel 
till patienterna som gör att de sover och får bort sitt illamående. Det förekommer tre 
typer av illamående; akut illamående som uppträder inom 24 timmar, fördröjt 
illamående som kan dyka upp 3-20 dagar efter behandling och betingat illamående. 
Akut illamående uppstår för att serotonin frisätts från enterokromaffina celler som 
finns runt tarmen vilket stimulerar 5-HT 3-receptorer i vagusnerven. Denna 
stimulering leder till att kräkningar uppstår. När det gäller fördröjt illamående kan 
magtarmslemhinnan ha en betydelse för uppkomsten men orsaken är mindre 
klarlagd. Betingat illamående är kopplat till en psykologisk reaktion på 
cytostatikautlöst illamående. Cisplatin och alkylerande medel är högemetogena 
substanser som vanligtvis orsakar illamående och kräkningar.Mot illamående och 
kräkningar finns  läkemedel som kallas för anti-emetikum. Ibland kan viss mat och 
dryck hjälpa mot illamående som t.ex. Coca Cola, isglass, te, hårda karameller, salta 
kex eller buljong. När patienten äter mindre måltider, mat som inte innehåller stark 
smak eller lukt förebyggs illamåendet på ett bättre sätt [6]. Cytostatika kan även 
orsaka förstoppning och diaréer som leder till ett försämrat näringsupptag. En vanlig 
biverkan som många oroar sig för är håravfall. En del tappar bara några hårtussar, 
andra tappar hela sitt hår på olika ställen på kroppen. Infektioner kan uppstå i 
samband med cytostatikabehandling om antalet vita blodkroppar ligger lågt. Ett 
annat tillstånd som kan drabba barnet under behandlingen är att de får lågt antala 
röda blodkroppar. Symtomen som uppträder då är trötthet, blekhet och andfåddhet. 
Vissa mediciner kan ibland ge allvarliga allergiska reaktioner som hudutslag. Ett 
annat allvarligt problem är att adriamycin i höga doser kan ge skador på hjärtat som 
kan leda till hjärtsvikt. Därför bör barn behandlas med en lägre doser adriamycin. 
[12] 
 
Behandling med cytostatika kan leda till att barn växer dåligt och till och med 
långsammare än normala barn. Under behandlingen finns det risk att tonåringar får 
rubbningar under menscykelns gång eller störningar i spermaproduktionen. Dessa 
förändringar upphör när behandlingen har avslutats. [12] 
 

 

1.7 Stamcellstransplantation 
 Förutom cytostatika kan stamcellstransplantation vara en del av behandlingen för 
olika typer av leukemier. Den som drabbas av leukemi kan vid en 
stamcellstransplantation få nya blodbildande stamceller från sig själv eller från 
någon annan. Stamcellerna som används vid en stamcellstransplantation kan vara 
vita blodkroppar, röda blodkroppar samt blodplättar. Vid cancer blir det fel på 
celldelningen och därför används nya friska celler. När blodbildande stamceller 
används från patienten själv kallas det för autolog transplantation. Vid den typen av 
transplantation används blodbildande stamceller när patienter är i sitt friska 
tillstånd. Den andra typen av transplantation kallas för allogen transplantation. Den 
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som donerar blodbildande stamceller brukar vara ett syskon, släkting eller en person 
som har samma vävnadstyp. Avsikten med en stamcellstransplantation är att få bort 
alla sjuka celler och då får patienten höga doser av cytostatika. En 
stamcellstransplantation kan även innebära en hel del risker. Nackdelen med en 
autolog stamcellstransplantation är patienten kan få återfall. Vid en allogen 
transplantation kan en donatorcell få död på de tumörceller som finns i kroppen men 
risken är att de nya cellerna attackerar ett friskt organ. [13] 

 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och jämföra vilka effektiva 
behandlingsmetoder som används idag vid leukemi.  Stamcellstransplantation är en 
del av behandlingen vid cancer. I denna litteraturstudie ska det även undersökas 
vilka fördelar och nackdelar som finns vid denna behandling.  
 
Frågeställningarna är: 
Vilka komplikationer finns det vid behandling med cytostatika?                                                  
Är det bättre med kombinationsbehandling? 

 

3. Metod 

Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar från PubMed och från Web of 

Science. För att få en djupare förståelse om cancer och leukemi användes några 

litteraturböcker som läkemedelsboken. På Google användes sökorden leukemi hos 

barn som ledde sökningen vidare till 1177. Sökorden som användes i PubMed var 

treatment leukemia children, therapy in childhood leukemia, chemotherapy leukemia 

children, leukemia children treatment och acute lymphoblastic leukemia children 

treatment. Begränsningar som användes var clinical trial och review där totalt 4 

artiklar valdes . Sökorden som användes i Web of Science var chemotherapy 

leukemia children och där begränsades sökningen till ”Article”. Med dessa sökord gav 

Web of Science 4709 antal träffar och ifrån dessa valdes 4 orginalartiklar.   För att 

mögjliggöra sökningen begränsades urvalet utifrån rubrikerna som skulle innehålla 

sökorden akut lymfatisk leukemi och akut myeloisk leukemi. Sökningarna gjordes 

mellan 28.01.2013- 01.03.2013.  

 

Till inledningen söktes även översiktsartiklar i PubMed.  Orden som söktes i rubriken 

var children leukemia och därefter valdes 3 orginal artiklar inom de senaste 3 åren 

från PuBMed. Urvalet gjordes utifrån att artiklarnas rubrik ansågs vara relevanta för 

frågeställningen. Artiklarna valdes eftersom de verkade besvara syftet samt att de var 

intressanta. En del av urvalskriteriena var att de valdes i kronologisk ordning  och att 

de skulle innehålla en kombination av sökorden ”children och leukemia”. Den 

resterande artikeln var från 2006 och valdes från PubMed eftersom den innehöll orden 

children och acute lymphoblastic leukaemia i rubriken. 

 



5 
 

4. Resultat 

4.1 Protective Effect of Carvedilol on Adriamycin-Induced Left 
Ventricular Dysfunction in Children With Acute Lymphoblastic 
Leukemia 
 
I en artikel [7] från 2012 var syftet med studien att undersöka den skyddande effekt 
av carvedilol på Adriamycin-inducerad vänsterkammardysfuntkion hos barn med 
akut lymfatisk leukemi. Det var en randomiserad klinisk studie som utfördes i 
Egypten från mars 2008 till mars 2010. Femtio patienter med nydiagnotiserad akut 
lymfatisk leukemi deltog i studien och var mellan 6-12 år. Patienterna uppdelades 
slumpmässigt i två lika grupper som antingen fick adriamycin (ADR) eller 
ADR+carvedilol. Inom studien fanns det vissa kriterier som skulle vara uppfyllda före 
och efter behandlingen. Uteslutningskriterierna var kemoterapi eller radioterapi, 
förekomst av eventuell hjärtsjukdom, hjärtskada som upptäcks med ekokardiografi, 
systemisk sjukdom som njurstörning och läkemedel som kan påverka 
hjärtfunktionen såsom ACE-hämmare, angiotensin-receptorblockare, diuretika och 
andra betablockare. Barnens behandlings protokoll bestod av en kombination av 
cytostatika som var vincristine, L-asparaginase och prednisone. Carvedilol gavs till 
patienter fem dagar innan de fick dosen andriamycin. Startdosen för carvedilol var 
0,1 mg /kg per dag doser som ökade varje vecka tills en dos på 1 mg/ kg per dag 
uppnåddes  innan sista dosen av adriamycin. 
 
Hjärtutvärderingstekniker och insamling av blodprover gjordes en vecka efter sista 
dosen av andriamycin. Patienterna undersöktes med bland annat en konventionell 
2D-röntgen och en vävnadsdoppler som används för att studera hur hjärtats olika 
delar rör sig. Undersökningen gjordes på barnen före och efter terapibehandlingen. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader vad gäller ålder, kön, hemoglobinnivåer, 
hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck, ejektionsfraktion som är ett mått på hur mycket 
hjärtat pumpar ut blod och kropp mass index mellan patientgruppen före 
behandlingen med ADR och patientgruppen före ADR+carvedilol. Däremot kunde de 
finna en signifikant minskning (P=0,01) på 16, 25 % för barnen som behandlades 
med 30 mg/m2 ADR jämfört med värdena före ADR behandling. Dessa resultat 
nämndes i studien för dag 8 , 15, 22 och 29 efter remissionsinduktion. Barn som 
behandlades med ADR eller ADR+carvedilol orsakade en förändring i LV diastoliska 
funktionen jämfört med patienterna som inte fick behandlingen.  I studien 
diskuterades att med adriamycin behandling minskade systolisk dysfunktion, d.v.s. 
att hjärtats pumpförmåga förbättrades. Förklaringen till varför behandlingen 
orsakade en förändring för diastolisk dysfunktion kan enligt studien bero på att 
parametrarna som användes till systolisk dysfunktion var ett bättre verktyg till att 
upptäcka tidiga hjärtförändringar. Som slutsats nämner författarna att carvedilol kan 
användas för att skydda hjärtat mot kardiotoxiska effekter som ADR ger.  
 

4.2 ”Prediction of Bacteremia in Children with Febrile Episodes During 
Chemotherapy for Acute Lymphoblastic Leukemia” 
 
Syftet i denna studie [14] var att identifiera riskfaktorerna som uppstår vid 
bakteriemi i feberepisoder under cytostatika behandling för barn med akut lymfatisk 
leukemi. I en kohortstudie deltog 31 barn och ungdomar med diagnosen ALL som var 
mellan 1-17 år . Dessa patienter undersöktes på barnonkologiska center i Danmark 
och studien pågick från juli 2001 till juni 2008. Barnen behandlades med cytostatika 
enligt ”Nordic-ALL-protocol” och fick centrala venkateter insatta inför behandlingen. 
Försökspersonerna uppdelades i fyra grupper, en grupp med standardrisk, en grupp 
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med intermediär risk, en grupp med hög risk och särskilda gruppen (Downs 
syndrome). Barnen undersöktes när deras temperatur var <38.5˚C eller < 38.0 ˚C 
oralt mätt två gånger inom två timmar.  Vid denna undersökning togs blododlingar. 
För kateter-relaterade infektioner användes saltsyra för att utrota bakterier från 
lumen. 
 
Barnen som deltog i studien hade totalt 172 feber episoder  under cytostatika 
behandlingen vilket motsvarar 0,79 barn som får feber per år i studien. Av 172 
feberepisoder inträffade 14 innan behandlingen. Blododlingen som togs var positiv i 
49 fall, 15 med slemhinne infektion och 34 med främmande bakterier. I 123 episoder 
fann man inga bakterier. Ingen av infektionerna visade sig vara dödlig. Faktorerna 
som undersöktes vid bakteriemi var feber episoder, transmukosal bakteriemi, CVK-
infektioner och episoder med inga bakterier under behandlingen för barn med ALL. 
Efter induktionsbehandling inträffade slemhinneinfektion på en lagom takt medan 
CVK-infektionerna var konstanta under hela studien.  
Författarna nämner att dessa infektioner inte är relaterade till benmärgsdämpning 
utan beror snarare på förorening av kateter som kan inträffa under behandlingen. 
Därför har noggrann hygien stor betydelse för att få ner förekomsten av infektioner. 
Faktorerna som undersöktes hade en signifikant skillnad för resultatet. I studien 
diskuteras det att olika kemoterapi behandlingar kan leda till variationer av 
infektioner. Slutligen sammanfattas det i studien att vid ALL uppstår 
slemhinneinfektion vid bakteriemi när benmärgen infiltreras allvarligt av cytostatika 
medan CVK-infektioner kan uppstå när som helst. 
 
 
 

4.3 Effects of Methylenetetrahydrofolate Reductase and Reduced Folate 
Carrier 1 Polymorphisms on High-Dose Methotrexate-Induced Toxicities 
in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia or Lymphoma 
 
Syftet med denna studie [15] var att undersöka om biomarkörerna 
metylentetrahydrofolat (MTHFR)   eller reducerat folatbärare 1 (RFC1) medför 
toxicitet vid behandling med högdos metotrexat. Inom studien undersöktes 15 
japanska barn som var mellan 1 och 14 år med diagnosen akut lymfatisk leukemi. Det 
var en retrospektiv studie som utfördes i Tokyo under en 12 års period. Studien 
delades in i olika kemoterapeutiska protokoll som kallades för TCCSG  L92-13,  L95-
14,  L99-15,  och NHL T9604. Undersökningen inkluderade 43 kurer där deltagarna i 
studien skulle behandlas med högdos metotrexat (3 g/m2).  Inom den första kuren 
fick barnen högdosmetotrexat inom 12 timmar och under 24 timmar behandlades 
dem med liknande behandling som administrerades intravenöst följt av varje 
protokoll. Toxiciteten av metotrexat bedömdes under perioden som metotrexat 
administrerades tills det var dags för nästa kemoterapikur.  
 
Resultatet av denna studie dokumenterade allvarliga toxiska reaktioner för två 
patienter. Den ena patienten fick akut njursvikt efter första administreringen av 
metotrexat och därför uteslöts denna patient från vidare analyser. Patienten var 
homozygot för MTHFR C677-allelen och  för RFC1 G80-allelen. Den andra patienten 
fick leukoencefalopati efter tre kurer av metotrexat som var heterozygot för MTHFR 
T677 allelen och homozygot för RFC1 A80-allelen. Andra toxiska reaktioner som 
förekom i studien var mukosit, kräkningar, och förhöjning av serum lever 
tranaminase koncentrationer. 
 
I tabell 1 visas graden av toxiciteten för de olika reaktioner under 48 timmar efter en 
administrering av metotrexat via infusion: 
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Tabell 1. Grad av toxicitet för de olika reaktioner 
Toxicitet Patienter Kurser Oddskvot  95 % CL P Värde 
Oral 
mukosit 

3 (20%) 4(9%) 1.969 1.082–
3.585 

0.027 

Kräkning 6 (40%)  
 

6(14%) 1.464 0.850–
2.552 

0.179 

Kreatinin  1 (7%) 1(2%) Ej beräknat Ej beräknat Ej beräknat 
sALT grad 2 
eller högre 

7 (47%) 14(33%) 0.837 0.570–
1.230 

0.365 

HBC,WBC 
grad 3 
el.högre 

13 (87%) 22(51%) 2.898 0.769–
10.924 

0.116 

HBC, WBC 
grad 4 el. 
högre 

6 (40%) 8(19%) 1.599 0.926–
2.760 

0.092 

 
I tabell 1 visas att den vanligaste toxiciteten var hematologisk som bedöms enligt 
oddkvoten som ligger på 2.898. Värdena för HBC (hemoglobin) och WBC(vita 
blodkroppar) syftar på blodsjukdomarnas förekomst. Efter 14 kurer gav resultatet en 
förhöjning av transaminasnivåer i 7 patienter, alltså risk för att bli drabbad av 
leversjukdom. 
 
Slutligen nämner författarna att en hög metotrexat plasmakoncetration är den enda 
faktorn som påverkar utvecklingen av toxciteten för högdos metotrexat. Inom studien 
kunde man inte heller finna någon signifikant samband mellan plasma metotrexat 
koncentrationen och RFC1 A80 polymorfism ( som kodar för ett stort protein). 
Varken RFC1 A80 polymorfism eller MTHFR 677C.T polymorfism ( som kodar för ett 
viktigt enzym) förknippades med förhöjda levertransaminasnivåer. Slutligen 
diskuteras det att dessa biomarkörer inte medför någon utveckling av 
metotrexatinducerad toxicitet. 
 

4.4 Implantable versus cuffed external central venous catheters for the 
management of children and adolescents with acute lymphoblastic 
leukaemia 
 
I denna studie som publicerades år 2012 [16], undersöktes centrala venkateter på 
barn med diagnosen akut lymfatisk leukemi. Syftet var att avgöra om det fanns 
skillnad vid komplikationer mellan implanterade venportar och tunnelerad CVK som 
resulterar i tidig borttagning av CVK. Studien som genomfördes i barn cancer center 
inkluderade 322 patienter som var under 18 år och uppföljningstiden var 3 år. 254 
patienter behandlades med venportar och 68 fick tunnelerad CVK. Data spelades in 
från första införandet av CVK fram till att det var aktuellt för borttagning. 
Anledningen för borttagning registrerades i databasen. Sjukdomens svårighetsgrad 
delades in i låg risk grupp (grupp A), medelhögriskgrupp (grupp B)  och hög risk 
grupp ( grupp C) enligt protokoller från ”Medical Research Council ” , Tabell 2. Valet 
av CVK användningen begränsades endast hos hög risk gruppen. För grupp B och C 
styrdes valet av CVK antingen av förälder eller av vårdare och barnet i samband med 
en diskussion med en sjuksköterska. Kriterier för tidig borttagning av CVK var bland 
annat om patienterna fick CVK fraktur, erosion eller infektion. 
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Tabell 2 Riskindelning för sjukdomens svårighetsgrad 
Riskindelning Grupp  Kriterier  
Standardriskgruppen A  All barn <1>10 år med högsta antalet vita 

blodkroppar innan behandlingen 
Medelhögriskgruppen  B  Alla barn ≥10 år 
Högrisk gruppen C  Oavsett intialriskkategori 

  
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller ålder vid insättning, 
kön och graden av kirurg insättningen av CVK. 197 patienter avslutade sin 
behandling utan tidig borttagning av CVK. 23  (10 med venportar och 13 med externa 
tunnelerad CVK) patienter dog med sina centrala venkateter insatta men inga av 
dessa dödsfall berodde på CVK-relaterade komplikationer. CVK togs bort hos 102 
patienter innan behandlingen avslutades där 65 av dem behandlades med venportar 
och 37 med externa CVK. Erosion var en komplikation som inträffade för patienter 
som använde venportar. Patienter som låg i högrisk gruppen var mer benägna att 
drabbas av komplikationer och dessa krävde tidig borttagning av CVK. 
 
Författarna nämner att denna studie borde resultera i färre komplikationer vid 
behandling med venportar men när de uppdelar patienterna i riskgrupper försvinner 
denna skillnad. Slutligen diskuteras det i studien att komplikationerna som uppstår 
beror på sjukdomens svårighets grad och inte valet av CVK. 
 

4.5 Clofarabine, cyclophosphamide and etoposide for the treatment of 
relapsed or resistant acute leukemia in pediatric patients 
 
I en artikel från 2012 [17] presenteras användningen av clofarabine i samband med 
etoposid och cyklofosfamid för behandling av barn med diagnosen ALL och AML. 
Studien godkändes av den etiska kommittén där deltagandet utfördes enligt 
principerna i Helsingforsdeklarationen och varade mellan 2008 och 2010. 40 barn 
ingick i studien därav var 16 med akut myeloisk leukemi och 24 med akut lymfatisk 
leukemi som var i åldern 1 till 20. Barnen fick en kombination av läkemedel som har 
utvärderats i USA som en fas-II studie räddningsterapi. Patienterna administrerades 
en intravenös infusion av klofarabin under 2 timmar men barnen som var under 1 år 
eller vägde mindre än ett kilo fick en intravenös infusion under 3 timmar. Dosen 
klofarabin som de fick var på 40 mg/m2  som följdes av etoposide 100 mg/m2 
intravenöst över 2 timmar och slutligen cyklofosfamid 440 mg intravenös i över 1 
timme. Barnen behandlades med dessa läkemedel dagligen i fem dagar i följd. 
Behandlingen bestod av totalt 4 kurer och prednisolon administrerade för att 
förhindra att förhindra symtom relaterade till cytokinfrisättning.  
 
Stamcellstransplantation utfördes hos tjugo barn och två av dessa hade genomgått 
två transplantationer. 7 patienter av 16 med AML och 10 av 24 med ALL svarade på 
behandlingen. Av barnen som tidigare fått stamcellstransplantation visade 7 av de ett 
svar och av dem som inte transplanterades visade 10 av 20 ett svar. Resultatet visade 
att 10 av 20 barn som genomgick stamcellstransplantation överlevde, 4 fick återfall 
och 3 dog på grund av infektion. 26 patienter utsattes för minst en episod av grad 3-4 
toxicitet och 2 patienter dog på grund av bakteriell infektion. 
 
Enligt författarna beskriver de att en toxikologisk händelse som är värd att nämna är 
muskelsmärta med stigande funktionsnedsättning som leder till andningssvikt och 
kräver syre administration 17 dagar efter induktion cykeln. Detta tillstånd var 
relaterat till cytkinfrisättningssymtomet som behandlades med gabapentin och 
steroider. Slutligen diskuteras det att även om 30 % av patienterna som genomgick 
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stamcellstransplantation svarade på behandlingen fanns det en signifikant skillnad 
för sämre överlevnad än dem som inte transplanterades. 
 

4.6 AAML03P1, a Pilot Study of the Safety of Gemtuzumab Ozogamicin in 
Combination With Chemotherapy for Newly Diagnosed Childhood Acute 
Myeloid Leukemia 
 
Syftet med denna pilotstudie [18] var att bestämma säkerheten av att tillsätta 2 doser 
gemtuzumab ozogamicin, som är en humaniserad anti-CD33 antikropp, till en 
intensiv kemoterapi vid remissionsinduktion för barn med diagnosen AML. Studien 
startades 2003 och avslutades 2005. 350 barn med obehandad AMLvar inskrivna i 
studien. Barnen som hade en matchad familjedonator fick 3 kurer av kemoterapi 
medan de som inte hade någon matchad familjedonator fick 5 kurer av kemoterapi. 
Denna behandling kombinerades med gemutuzumab ozogamicin som 
adminstrerades under sjätte dagen av kur 1 och under sjunde dagen i kur 4, tabell 3. 
Cytostatikan som användes i induktionsbehandlingen var dexametason, cytarabin 
(Ara-C), tioguanin, etoposid och rubidomycin (daunomycin). 
 
 
 
 
 
Tabell 3.Barnens behandlingsplan 
 
Induktion I 

 
Induktion II Intensifiering  

  
Intensifiering 
II  
 

Intensifiering 
III 
 

cytarabine 100 
mg/m2 var 
12:e timme 
från dag 1 till 
10 

cytarabine 100 
mg/m2/dose 
var 12:e 
timme Dag 
1,8 

cytarabine 1 
g/m2 var 12:e 
timme Dag 
1,5 

cytarabine 1 
g/m2/dose var 
12:e timme 
Dag 1,4 

cytarabine 3 
g/m2 två 
gånger om 
dagen Dag 
1,2,8,9 

daunorubicin 
50 mg/m2 en 
gång om 
dagenDag 
1,3,5 

daunorubicin 
50 mg/m2/ en 
gång om 
dagen Dag 
1,3,5 

etoposide 150 
mg/m2 en 
gång om 
dagen Dag 
1,5 

mitoxantrone 
12 
mg/m2/dose 
en gång om 
dagen Dag 
3,6 

Escherichia 
coli L-
asparaginase 
6000 U/m2 
Dag 2,9 

etoposide 100 
mg/m2 en 
gång om 
dagen Dag 
1,5 

etoposide 100 
mg/m2 en 
gång om 
dagen Dag 
1,5 

   

Gemtuzumab 
ozogamicin 3 
mg/m2 Dag 
6 

 
     

 gemtuzumab 
ozogamicin 3 
mg/m2/ en 
gång om 
dagenDag 7 

 

 
Dödligheten under induktion I låg på 5 personer medan under induktion II låg den 
på 8 personer. Den totala dödligheten för båda induktionsfaserna låg alltså på 2,6%. 
Under induktion I var blödning och andnöd några av dödsorsakerna och infektion 
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var orsaken till 3 dödfall under induktion II. Infektioner var den vanligaste 
toxiciteten under varje behandlingskur. Förhöjning av ALAT var lika hög i 
intensifiering II som i intensifiering III som inte innehöll gemtuzumab ozogamicin. 
I studien diskuteras det att sepsis och kateter-relaterade infektioner var de vanligaste 
komplikationer. Tillägg av gemtuzumab ozogamicin under kemoterapibehandlingen 
visade ingen förbättring, snarare rapporterades en ökning av dödsfall under 
induktionen jämfört med de som endast fick kemoterapi. 

4.7 Efficacy of intravenous dexamethasone for the prevention of vomiting 
associated with intrathecal chemotherapy and ketamine sedation in 
children: a randomized, double-blinded, crossover, placebocontrolled 
trial 
 
Detta var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind studie[19] som 
studerade hur användningen av dexametason i kombination med ketamin och 
intratekal kemoterapi minskar risken för illamående och kräkningar hos barn med 
leukemi. Intretekal kemoterapi ges till patienter som har risk för återfall. 
Undersökningen som utfördes i Bangkok år 2010 inkluderade 34 patienter som var 
mellan 2-15 år. Studien uppdelades i en eller två interventioner där barnen 
randomiserades till att få dexametason eller vanlig saltlösning (eller ondansetron) 
under första perioden. Eftersom detta var en crossoverstudie vände de om 
behandlingen under den andra perioden, så att de som fick dexametason först under 
första perioden fick den sist under andra perioden. Under dessa två 
behandlingsperioder kombinerades denna behandling med lika mycket ketamin för 
båda grupperna. Ett barn uteslöts på grund av att den inte fick ketamin under andra 
perioden. Ondansetron användes då barnet fick återfall som kräkning och 
illamående, alltså som en ”räddnings läkemedel”. 
 
Utifrån 66 behandlingsperioder fanns det 21 kräkningsepisoder och 41 episoder med 
illamående. Det första resultatet visade fem episoder med kräkningar i dexametason-
gruppen och 16 episoder med kräkningar i placebogruppen. Det fanns alltså en 
signifikant skillnad mellan båda grupperna. Resultatet skiljde sig också mellan ålder 
och kön där yngre barn hade en större risk för kräkningsepisoder än äldre barn. Hos 
pojkar inträffade också fler kräkningsepisoder än hos flickor. Sekundära resultatet 
visade att det fanns 28 patienter som upplevde illamående minst en gång om dagen. I 
placebogruppen hade 26 patienter illamående jämfört med 15 patienter i 
dexametasongruppen. 
 
Författarna nämner att det inte fanns några signifikanta komplikationer efter 
adminstreringen av dexametason. Resultatet sammanfattas till att barnen som 
behandlades med dexametason fick en lägre risk att drabbas av kräkningar och 
illamående efter att de hade fått ketamin och intratekal kemoterapi jämfört med 
placebogruppen. 

4.8 The Effect of Dexrazoxane for Clinical and Subclinical Cardiotoxicity 
in Children With Acute Myeloid Leukemia 
 
I denna kohortstudie [20] var syftet att undersöka hjärtskyddande effekten av 
antracyklinen Dexrazoxan för barn med diagnosen akut myeolisk leukemi. Studien 
som utfördes i Mexiko inkluderade 50 barn. Kemoterapibehandlingen bestod av 
daunorubicin, cytarabin, etoposid och mitoxantron. Denna kemoterapibehandling 
avbröts när barnen blev sjuka på grund av infektion eller blödning. Hjärtfunktionen 
bedömdes med hjälp av ekokardiografi som är en undersökningsmetod för att 
studera hjärtat. 
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Resultatet visade kardiotoxicitet i 14 fall som klassificerades i olika grader. 12 
patienter hade grad 1 och 2 patienter hade grad två av toxicitet, men resultatet visade 
inte toxicitet grad 3 och 4. Det visade inte heller någon signifikant skillnad för de två 
patienter med toxicitet grad 2 när det gäller kön. Däremot visade resultatet en 
signifikant skillnad för kardiotoxiciteten när patienterna fick strålbehandling.  
 
Författarna diskuterar att patienter med diagnosen AML får normal en hög dos av 
antracykliner under induktionsbehandlingen som leder till att de behandlas med en 
hög dos varje vecka. Genom att tillägga dexrazoxane i behandlingen kunde 
patienterna få en högdos kemoterapi utan att utveckla kardiotoxicitet. Patienter som 
behandlades med antracykliner  fick samtidigt strålbehandling. När antracykliner ges 
i samband med strålbehandling visar det sig ge en ökad hjärttoxicitet. 

 
 
 
 
5. Diskussion 
  
Cytostatika i kombination med andra behandlingsmetoder är ett effektivt botemedel 
vid cancersjukdomar. Genom att kombinera behandlingen med andra mediciner fås 
en bättre effekt och risken för komplikationer minskar. Målet med 
cytostatikabehandlingen är att få död på spridda tumörceller i kroppen [ 8,9,10,11]. 
Då läkemedel påverkar andra delar av kroppen kan det leda till olika typer av 
biverkningar. I många studier undersöks hur dessa komplikationer kan undvikas 
eller reduceras.  
 
Syftet med den här litteraturstudien var att jämföra och undersöka vilka effektiva 
behandlingsmetoder som finns vid leukemi samt att undersöka komplikationer som 
uppstår. Det finns inte många studier som jämför behandlingsmetoder med varandra 
för leukemi. De flesta studier har fokuserat på att studera komplikationer som 
uppstår för olika kombinationsbehandlingar. 
 
 
I denna litteraturstudie användes 8 vetenskapliga artiklar om olika 
behandlingsmetoder i samband med kemoterapi. Det var svårt att jämföra studierna 
eftersom de hade olika upplägg och olika faktorer som påverkade resultatet. 
Dessutom användes olika typer av cytostatika i studierna vilket gör det svårt att 
jämföra vilken behandlingsmetod som är bättre. T.ex. undersöktes i en studie 
effekten av behandling med cytostatika i kombination med stamcellstransplantation 
vilket inte gjordes i alla studier i denna artikel [17]. En studie [7] visar att carvedilol 
kan användas för att skydda hjärtat mot kardiotoxiska effekter som adriamycin ger 
medan en annan studie [16] visar att komplikationerna som uppstår  beror på 
sjukdomens svårighets grad och inte valet av CVK. Det är alltså två olika faktorer som 
undersöks i studierna.   
 
Studierna visar att det är många faktorer som är inblandade och därför blir resultaten 
olika. Inklusions och exklusionskriterierna var olika i studierna som undersöktes 
vilket gör att resultaten bir svårare att analysera. Dessutom varierar antalet barn som 
deltog i studierna vilket gör det svårare att använda resultaten från dessa studier och 
jämföra dem. 
 
En viktig skillnad mellan studierna är att en av dem [19] var randomiserad, 
placebokontrollerad, dubbel-blind studie. Det som kännetecknar de typer av studier 
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är att patienterna fördelas slumpmässigt till att få en aktiv behandling som i det fallet 
var dexametason eller inaktiv behandling, placebo. Därför blir det inte lika lätt att 
beskriva hur effektivt ett läkemedel är när den inte har jämförts med en inaktiv 
behandling som den gjorde i studie 7[19]. 
 
Enligt studie nr.1 var det bättre att kombinera cytostatikan adryiamycin med 
carvedilol för barn med diagnosen akut lymfatisk leukemi eftersom denna 
kombination kan skydda hjärtat mot kardiotoxiska effekter som adriamycin själv 
orsakar [7]. En annan studie som undersökte riskfaktorerna vid bakteriemi visade 
resultatet att patienter som behandlas med kateter har större risk för att drabbas av 
infektioner [14]. Därför är både god hygien hos både patient och personal en viktig 
åtgärd för att förebygga infektioner. Infektionerna som uppstår beror inte bara på 
användningen av centrala venkateter utan också på sjukdomens svårighetsgrad [16]. 
 
I en av studierna undersöktes användningen av clofarabine i kombination med 
etoposid och cyklofosfamid .[17].  Denna behandling visade en bättre överlevnad hos 
patienter med ALL och AML men när behandling med stamcellstransplantation 
sattes in var resultatet inte densamma. Patienterna som genomgick en 
stamcellstransplantation fick alltså en sämre överlevnad vilket kan bero på att denna 
behandling påverkade andra organ i kroppen [17]. Antingen används cytostatika som 
en enda behandlingsmetod eller så kombineras den med andra behandlingsmetoder. 
Trots komplikationer som uppstår ger kombinationsbehandling bättre effekt enligt 
studierna[16,17,18]. Detta förklaras eftersom komplikationerna inte drabbar en stor 
andel av barnen samt att de inte rapporteras som allvarliga[15]. 
 
I studie 2  nämns det att barnen som deltog i studien hade totalt 172 feber episoder  
under cytostatika behandlingen vilket motsvarar 0,79 barn som får feber per år i 
studien. Författarna nämner att dessa infektioner inte är relaterade till 
benmärgsdämpning utan snarare beror på förorening från kateter vilket kan inträffa 
under behandlingen [14].  
 
I studie 3 undersöktes om biomarkörerna metylentetrahydrofolat (MTHFR)  eller 
reducerat folat bärare 1 (RFC1) medför toxicitet vid behandling  av högdos 
metotrexat. Där visade resultatet att biomarkörerna inte är det som medför toxicitet 
hos barn med akut lymfatisk leukemi utan det är en hög metotrexat plasma-
koncentration [15]. Detta kan bero på att högre doser än rekommenderade kan 
medföra risk för allvarliga biverkningar som leverskada. En annan studie visade 
däremot sämre överlevnad när patienterna fick tillägg av gemtuzumab ozogamicin 
under kemoterapibehandlingen jämfört med de som endast fick kemoterapi. De 
vanligaste komplikationer som uppstod i denna undersökning var sepsis och 
kateterrelaterade infektioner[18].  
 
Orsakerna till varför barnen visar olika effekt på behandlingsmetoderna kan vara 
flera. Olika personer kan ha olika typer av leukemier vilket skiljer sig åt på 
behandlingen. Symtom på leukemi kan variera vilket leder till olika 
behandlingsmetoder och olika resultat. Förekomst av andra sjukdomar samtidigt kan 
också ändra på valet av behandlingen. Därför har en del av studierna gjort 
exklusionskriterier i en del studier så att resultatet blir så klart som möjligt[7,19,20].  
 
Ingen av studierna rapporterade allvarliga komplikationer från cytostatika 
behandlingen men när CVK, stamcellstransplantation och strålning användes i 
kombination med behandlingen visade resultatet sämre överlevnad[17]. Även om 
avsikten för en stamcellstransplantation är att få bort de sjuka celler kan den även 
innebära en del risker. En patient som behandlas med stamcellstransplantation kan 
få återfall [14]. Det finns goda möjligheter till behandling för leukemi idag vilket ökar 
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chansen till överlevnad. Även om det finns en del risker med behandlingen bör 
patienten överväga fördelar med nackdelar. Det är bra att det finns någon särskild 
behandling mot komplikationer som uppstår till följd av behandlingen men är detta 
det bästa alternativet? Framtidens behandlingar bör enligt mig fokusera på att 
utveckla kombinationsbehandlingar med mindre biverkningar för att då slipper 
patienterna behandlas med ytterligare läkemedel som minskar komplikationerna. 
 
Risk för bias i denna litteraturstudie kan vara mitt eget urval av vetenskapliga artiklar 
då jag inte har hunnit studera samtliga artiklar som jämför det olika 
behandlingsmetoder. Urvalet av sökord kan ha lett att jag  missat vissa artiklarna 
som kunde varit relevanta för litteraturstudien. 
 
 

6. Slutsats 

Det är svårt att dra egentliga slutsatser eftersom studiernas upplägg var olika samt att 
det var olika faktorer som var inblandade i studierna. Kombinationsterpi med 
cytostatika var bättre i en del studier medan andra studier visade sämre överlevnad 
när stamscellstransplantation och strålning lades till. Försökspersonerna i studierna 
hade olika typer av leukemier vilket gör att behandlingsalternativen blir olika. 
Dessutom krävs det fler kliniska studier för att kunna jämföra behandlingsmetoder 
vid leukemi. Ingen av studierna rapporterade allvarliga komplikationer från 
cytostatikabehandlingen men när stamcellstransplantation och strålning användes i 
kombination med behandlingen visade resultatet sämre överlevnad.  
 

7. Tackord 

Ett stort tack till min handledare Jerker Fick för alla tips och kommentarer som jag 
fick under arbetets gång. 
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9. Appendix 1 

 
Centrala venkateter –CVK 
Med hjälp av en central venkatet som är en tunn plastslang kan man få läkemedel 
utan att behöva bli stucken. En CVK opereras in i ett av kroppens blodkärl på halsen 
eller under nyckelbenet. Det finns olika typer av centrala venkateter beroende på om 
de ska användas för långtidsbruk eller korttidsbruk. Det är sällan som någon får 
komplikationer av CVK men komplikationerna som kan uppstå är bland annat 
infektioner och en blodpropp. För att motverka dessa komplikationer kan skötsel av 
hygienrutiner ha stor betydelse. 
 
Venport är en typ av CVK som är ett bra val vid långtidsbruk som bland annat 
minskar risken för infektioner. En venport placeras underhuden med kateterspetsen 
som ligger i en ven nära hjärtat. Denna katet består av metall eller plastkapsel med 
ett silikonmembran. 
 
Tunnelerad CVK är en annan typ av CVK som ofta består av en kuff som är en sorts 
ballong fylld med vätska eller luft. Med hjälp av denna katet kan även här risken för 
infektioner minska genom att kuffen hanteras med ett antimikrobiellt ämne som 
silver.  
 
Labbprov- Alat 
s-ALAT :alaninaminotransferas blodserum ( s står för blodserum) 
Alaninaminotransferas är ett enzym som bl.a. används som en klinisk markör för att 
diagnostisera leversjukdomar. Vid vissa labbprover undersöker man 
alaninaminotransferas i blodplasman vilket betecknas med P-ALAT. När s-ALAT 
mäts vid exempelvis virushepatiter och leverskador fås en snabb förhöjning av värdet 
orsakade av vissa läkemedel . Värdet sjunker sedan igen när levern mår bättre. S-
ALAT kan också stiga kraftigt vid andra sjukdomar som primär biliär cirros där 
gallgångarna i levern är angripna. Andra sjukdomar där levern inte är inblandad kan 
också orsaka en liten förhöjning av s-ALAT som blodförgiftning, blodpropp i lungan, 
hjärtsvikt och njursvikt. 
 
Ord att förklara:  
Adjuvans: medel som understödjer verkan av ett huvudläkemedel. 
Lymfocyt: en typ av vita blodkroppar 
Systolisk dysfunktion: vanligaste formen av hjärtsvikt där den systoliska 
pumpförmågan är försvagad. 
Bakteriemi: närvaro av bakterier i blodet 
Polymorfism: en biologisk term som innebär att något förekommer i flera former 
 
Leukoencefalopati- term på en rad olika sjukdomar i hjärnans vita substans med 
undergång av nervtrådar, deras myelinskidor och tillhörande gliaceller 
Oral mukosit: inflammation i munslemhinnan 
 
Förkortningar: CVK-centrala venkateter, ALL-akut lymfatisk leukemi, AML-akut 
myeolisk leukemi 
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