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Sammanfattning 
Myelom är en hematologisk sjukdom där plasmacellerna i benmärgen malignifierar och tillverkar 

monoklonala antikroppar. Cirka 600 svenskar drabbas varje år av myelom och den vanligaste 

debutåldern är över 40 år. Myelom utgör cirka 10-15% av alla hematologiska maligniteter. 

Sjukdomen kan vara asymptomatisk i början, och upptäcks då av en slump i samband med andra 

provtagningar då man upptäcker en kraftigt förhöjd SR. De symtom som kan finnas är bland annat 

skelettsmärtor, trötthet, anemi, infektioner samt njursvikt. En vanlig komplikation vid myelom är 

njursvikt och njurskador och syftet med denna studie är att undersöka njurfunktionsmarkören 

HNL/NGAL på 50 patienter med myelom. Vi ville se om myelomsjukdomen i sig påverkar nivån av 

P- och eller U-HNL/NGAL samt om nivån HNL/NGAL i plasma och urin påverkas av Bence-

Jonesproteinuri eller albuminuri. Resultatet från studien kan sammanfattas i att halten P-

HNL/NGAL korrelerar som förväntat med njurfunktionen mätt med kreatinin eller cystatin-C. 

Utifrån studien drar vi slutsatsen att förekomst av och typ av M-komponent vid myelom i sig inte 

påverkar nivåer av P- respektive U-HNL/NGAL. Inte heller Bence-Jones proteinuri eller albuminuri 

påverkar halten P-HNL/NGAL eller U-HNL/NGAL. G-CSF leder, som tidigare är känt, till förhöjt 

nivå av P-HNL/NGAL.  

 
Key words: Myeloma, Kidney Disease, Bence-Jones proteinuri, HNL/NGAL 
 

Abstract 
Multiple myeloma is a haematological disease. Plasmacells malignify and produce monoclonal 

antibodies. About 600 Swedes are diagnosed with myleoma every year. Myeoma is uncommon 

before the age of 40 years and it makes up  about 10-15% of all haematological malignancies. The 

disease can be asymptomatic at first, being discovered by chance when other tests are taken and an 

a severely increased SR is found. The symptoms that may occur are skeletal pain, tiredness, 

anaemia, infections and renal failure. A common complication to myeloma is renal failure and the 

purpose of this study is to investigate the marker of kidney function HNL/NGAL in 50 patients with 

myeloma. We wanted to ascertain if the myeloma itself affects the level of P-HNL/NGAL and/or U-

HNL/NGAL and if the level of HNL/NGAL in plasma or urine is affected by Bence-Jones 

proteinuri or albuminuri. The conclusion is that  P-HNL/NGAL correlates as expected with the 

renal function measured with creatinine or cystatin-C. From this study we conclude that the 

presence and type of M component itself in the case of myeloma does not affect the levels of P- and 

U-HNL/NGAL. Bence-Jones proteinuri or albuminuri did not affect the levels of P-HNL/NGAL or 
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U-HNL/NGAL either. G-CSF leads to, as is already known to an elevated level of P-HNL/NGAL. 

 

Key words: Myeloma, Kidney Disease, Bence-Jones proteinuri, HNL/NGAL 
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BAKGRUND 

Inledning 

Myelom är en hematologisk cancersjukdom där plasmacellerna i benmärgen malignifierar och 

tillverkar monoklonala antikroppar som kan vara av olika typ, men det vanligaste är att 

antikropparna är av IgG- eller IgA-typ. Denna sorts antikropp som tillverkas i en ökad mängd 

kallas för M-komponent och kan hittas i serum och/eller urin1. Ungefär 10-15 % av alla 

hematologiska cancersjukdomar är myelom och sjukdomen utgör ca 1 % av alla maligniteter och 

det gör myelom till den andra vanligaste hematologiska maligniteten efter KLL2,3,4.  

Sjukdomen kan vara asymptomatisk under lång tid och upptäcks då av en slump i samband med 

annan provtagning då man upptäcker en mycket förhöjd SR. De symtom som kan finnas är bland 

annat trötthet, skelettsmärtor, feber, infektioner samt njursvikt. Anemi är mycket vanligt vid 

diagnosdebut och så många som upp till 75 % har anemi när diagnosen sätts2,5,6.  Infiltration 

av myelomceller i benmärgen kan leda  till skelettdestruktion och  patologiska  frakturer och 

kotkompressioner förekommer ofta. När skelettet bryts ner finns även risk för livshotande 

hyperkalcemi1.  

Varje år drabbas cirka 600 svenskar av myelom1. Cirka 1 % är yngre än 40 år och medianåldern 

vid diagnos är 72 år1. Myelom är något vanligare hos män än hos kvinnor och det är två gånger 

vanligare hos afrikan-amerikaner jämfört med kaukasier4. En vanlig komplikation till myelom är 

njursvikt och hos så många som 20-40 %7 ser man njursvikt redan vid diagnosen. Siffran varierar 

lite beroende på hur man klassificerar njursvikt. Vad som orsakar myelom är okänt men man har 

sett en ökad incidens hos förstagradssläktingar inom vissa familjer och därför misstänks 

genetiska faktorer ha betydelse1. MGUS (Monoclonal Gammopathy of unclear significance) är 

en känd riskfaktor för myelom. Vid asymptomatisk myelom är risken 10-20 % per år  att utveckla 

symtomatiskt myelom8. 

Utredning vid myelom 
Rekommendation i Svenska vårdprogrammet1 för plasmacellssjukdomar är att utredning vid 

skäligen misstänkt myelom bör innefatta blodstatus, B-celler, Ca, elektrolyter, albumin, 

kreatinin, S-elektrofores, U-elektrofores samt helkroppsröntgen av skelettet och 

benmärgsundersökning.  
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Vid konstaterad diagnos rekommenderas komplettering med leverstatus, LD, CRP samt S-β2-

mikroglobulin, U-elektrofores på 24-tim-urinsamling samt FISH analys avseende riskgenetik på 

CD 138 selekterade plasmaceller. 

En antikropps uppbyggnad 
Antikroppar är proteiner som är uppbyggda som en Y-form av två identiska tunga kedjor samt 

två identiska lätta kedjor. De lätta kedjorna består i sin tur av två olika typer som kallas för kappa 

och lambda. Hos människor är ca 60 % av typen kappa. Det finns fem olika typer av antikroppar, 

som benämns ”immunoglobulin” (Ig) M, Ig G, Ig E, Ig A samt Ig D. Det som skiljer de olika 

antikropparnas uppbyggnad åt är den tunga kedjan. Det är den tunga kedjan som kan vara av Ig 

M, Ig G, Ig E, Ig A samt Ig D-typ. I blodet är ca 75 % av typen Ig G och ca 10 % är Ig M9.   

 

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibody.JPG 

(This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.) 

En monoklonal ökning av ett gammaglobulin kallas M-komponent. En M-komponent kan finnas 

vid ett flertal olika sjukdomar och till de monoklonala gammopatierna hör myelom, 

Waldenströms makroglobulinemi, MGUS, heavy-chain disease, soliditärt plasmocytom essentiell 

monoklonal kryoglobulinemi och amyloidos. Antikropparna är ofta av olika typ vid de olika 

sjukdomarna och Ig G ses förutom vid myelom även vid MGUS, lymfom ffa KLL samt 

amyloidos, Ig A vid MGUS, amyloidos, myelom och Ig M förekommer vid Mb Waldenström, 

lymfom, amyloidos samt MGUS8. 

MGUS 
MGUS är ett tillstånd med M-komponent10 vid vilket ingen bakomliggande sjukdom kan 

påvisas. MGUS är asymptomatiskt och upptäcks ofta genom en förhöjd sänka i samband med 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibody.JPG�
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en�
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annan provtagning. Upptäcks en förhöjd sänka utreds den vanligen med elektrofores och vid 

MGUS ses i serum en M-komponent som inte får överstiga 30 g/l. För att ställa diagnosen 

MGUS krävs dessutom att andelen plasmaceller i benmärgen är < 10 %10 samt inga tecken på 

M-komponent-associerad organpåverkan1. M-komponenten är oftast av Ig G-typ. Man bör följa 

patienter med MGUS resten av livet för att se hur nivån av M-komponenten utvecklas genom 

åren då patienter med MGUS har ökad risk att utveckla myelom. Vid MGUS föreligger en risk 

på ca 1 % per år att utveckla myelom8.  MGUS har en prevalens på ca 3 % hos personer över 50 

år,1,4,6 och om man ser till hela befolkningen i stort har ca 1% förekomst av M-komponent i 

serum10 . 

Diagnoskriterier för myelom 

Diagnoskriterierna för myelom: mer än 10 % plasmaceller i benmärgen, monoklonalt 

immunoglobulin i serum och/eller urin, samt tecken på organskada till följd av myelomet; 

oesteolytiska skelettlesioner, hyperkalcemi, anemi eller njurfunktionsnedsättning11,6,3. 

Asymtomatisk myelom (ej behandlingskrävande) har kriterierna att M-komponent i serum ska 

vara >30 g/l och/eller klonala plasmaceller >10% i benmärgen men ingen organpåverkan till 

följd av myelomet1.  

Myelom indelas i högrisk respektive standardrisk beroende på  genotyp. Högriskfaktorer är 17P- 

del, t (4;14), t(14;16) eller t(14;20)4. 

Behandling 
Behandling vid myelom ges vid tecken på sekundär organpåverkan och det är i dagsläget nästan 

omöjligt att bota myelom. Vid lugn sjukdom är det viktigt med regelbundna kontroller för att 

behandling ska kunna sättas in vid rätt tidpunkt. Följande behandlingsstrategier är hämtade från 

vårdprogrammet1  för myelom.  

Den primära behandlingen för patienter som är äldre än 65-70 år är melfalan som är ett 

cytostatika samt prednisolon i 4 dagars per orala cykler som upprepas var sjätte vecka med 

tillägg av injektion bortezomib eller tablett talidomid. En vanlig biverkan vid 

melfalanbehandling är leukopeni och ibland kan dosen av melfalan behöva minskas för att 

minska denna biverkan. Dosen kan även behöva minskas vid njursvikt. 

För patienter yngre än 65-70 år med gott hälsotillstånd för övrigt ges högdosbehandling. Detta 

innebär induktionsbehandling med bortezomib eller talidomid tillsammans med dexametason 

och cyklofosfamid, stamcellsmobilisering med cyklofosfamid och G-CSF och därefter 
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högdosmelfalan följt av infusion av autologa blodstamceller. Detta har visat sig förbättra 

överlevnaden i flera studier12. Även en del äldre med gott allmäntillstånd för övrigt kan vara 

kandidater för högdosbehandling. 

Vid akut njursvikt och myelom är det viktigt med snabb behandling. Det är viktigt att behandla 

själva myelomsjukdomen och samtidigt behandla underliggande tillstånd som hyperkalcemi, 

infektioner och hyperurikemi. Vidare är det viktigt med adekvat hydrering samt eliminera 

njurtoxiska läkemedel och undvika kontrastmedel. 

Melfalan är ett cytostatika som tillhör gruppen alkylerare och som verkar myelosuppressivt. Hos 

patienter som redan har nedsatt njurfunktion har det setts en ökning av P-urea i början av 

behandlingen. 

Verkningsmekanismen för talidomid är delvis okänd men det antas att talidomid har 

immunmodulerande effekt. Vanliga biverkningar är neuropati, trötthet, obstipation och vid 

behandling i kombination med högdos steroider eller cytostatika är risken för venösa 

tromboser ökad. Talidomid är teratogent. Vid symtom på neuropati avbryts behandlingen1. 

Talidomid kan ges vid njursvikt12. 

Lenalidomid har immunmodulerande effekter4,12 och är en talidomidanalog12, men den har 

inga neurologiska biverkningar så som talidomid har1. Läkemedlet är effektivt vid återfall  

och refraktär myelom då speciellt i kombination med dexametason och kemoterapi. 

Lenalidomid utsöndras huvudsakligen genom njurarna och därför bör dosen minskas vid 

försämrad njurfunktion. Vanliga biverkningar är trötthet, hudutslag, neutropeni samt 

trombocytopeni. Vid behandlingskombination med steroider och cytostatika bör 

trombosprofylax ges1. 

Bortezomib är en proteosominhibitor4,6,12 som orsakar apoptos6 hos plasmacellerna genom 

att påverka proteiner som kontrollerar cellcykeln1. Det kan ges till patienter med njursvikt 

och är tillsammans med högdos dexametason förstahandsbehandling för patienter med 

påverkan på njurarna6, dosen behöver inte reduceras vid försämrad njurfunktion1. Vanliga 

biverkningar är trötthet, diarré, förstoppning, neuropati, trombocytopeni, neutropeni samt 

herpes zoster och därför bör profylax med aciclovir ges för att förhindra utbrott av herpes1. 

Dexametason leder till apoptos hos myelomcellerna genom ett flertal mekanismer och är 

effektivt vid akut njursvikt då man snabbt vill få en minskad produktion av lätta kedjor6,12. 

För att minska skelettkomplikationer ges bisfosfonater som både primär och 



 

9 

sekundärprofylax. De är även effektiva mot hyperkalcemi12 orsakat av själva myelomet. 

Patienter som har akut njursvikt vid diagnosdebut av sjukdomen löper risk för ytterligare 

njurpåverkan av själva bisfosfonaterna och därför bör försiktighet iakttas hos dessa. Det är 

viktigt att förhindra dehydrering samt att behandla själva myelomet12. Vid 

skelettförändringar på grund av myelomet kan det i vissa fall vara lämpligt med lokal 

strålbehandling13. För att förhindra infektioner ges ibland långtidsprofylax med antibiotika 

och även aciclovir ges för att förhindra utbrott av herpes zoster vid behandling med 

bortezomib. Vid symptomgivande anemi ges EPO eller blodtransfusion. 

Stadieindelning 
Det finns olika sätta att stadieindela myelom. Ett sätt är enligt ISS-kriterierna (International 

Scoring System) vilket är det system som används i Sverige1. Sjukdomen delas då in enligt nivån 

av S-ß2-mikroglobulin och P-albumin. Ett annat sätt att dela in myelom i är enligt Durie-Salmon 

stadieindelningen4 men den används inte längre i Sverige1. 

ISS är indelat i tre stadier enligt följande; 

I S-ß2-mikroglobulin <3,5mg/l och S-albumin >35g/l 

II Varken I eller III 

III S-ß2-mikroglobulin >5,5 mg/l 

ISS är en viktig prognostisk faktor. 

Prognos 

I dagsläget betraktas myelom som en sjukdom som inte är botbar. De flesta patienter svarar 

på behandlingsterapin men strikt remission uppnås framför allt efter högdosbehandlingar.  

Överlevnaden har förbättrats allt eftersom nya behandlingsmetoder utvecklas. I en svensk 

studie undersökte man överlevnaden hos patienter med myelom mellan år 1973 till 2003. 

Resultatet visade att ettårsöverlevnaden ökat i alla åldersgrupper och att 5- och 10-

årsöverlevnaden ökat hos patienter yngre än 70 år17. 

Njurpåverkan vid myelom 
Vid myelom är det vanligt med njurpåverkan och hos cirka 20-50 % av patienter som 

diagnostiseras med myelom observeras njursvikt redan vid diagnosen7,12. Ytterligare cirka 25 % 

utvecklar njursvikt någon gång under sjukdomsförloppet12. Dessa siffror varierar en del beroende 

på hur man klassificerar njursvikt3. Njursvikt är den näst vanligaste dödsorsaken efter infektioner 

vid myelom2. Njuren kan skadas på flera olika sätt av myelom. 
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Skadorna på njuren vid myelom kan delas in i immunglobulin-medierade respektive icke 

immunoglobulin-medierade orsaker. Till de immunglobulin-medierade orsakerna hör 

myelomnjure, amyloidinlagring samt IMDD (Monoclonal immunoglobulin despostion disease)6. 

Myelomnjure innebär att utfällningar sker i distala tubuli7,8,12. De lätta kedjorna är även direkt 

toxiska på proximala tubuli12. Behandlingen vid myelomnjure är adekvat vätskebalans, 

korrigering av elektrolyter, forcerad diures, alkalinisering av urinen samt kemoterapi för att 

minska produktionen av lätta kedjor14. Till de icke immunblogulin-medierade orsakerna hör 

njursvikt på grund av dehydrering, infektion, hyperkalcemi, uratstegring samt njursvikt på grund 

av läkemedel eller kontrastmedel. Det är viktigt att förhindra riskfaktorer för att utveckla akut 

njursvikt och därför bör man vid eventuella undersökningar med kontraströntgen undvika 

dehydering13. Vidare bör man undvika nefrotoxiska läkemedel, som till exempel NSAID och 

renin-angiotensinhämmare6, behandla hyperkalcemi, förhindra uttorkning samt behandla själva 

myelomet12 ..Störst risk att utveckla njurkomplikationer är det vid IgD-myelom samt vid mer än 

10 g lätta kedjor per dygn i urinen6. Eftersom njursvikt är så pass vanligt vid myelom är det 

viktigt att man hos medelålders personer med oförklarlig njursvikt utesluter myelom2.  

Hyperkalcemi, som är den andra vanligaste orsaken till akut njursvikt vid myelom12 är vanligast 

i samband med Bence-Jones proteinuri och är ovanligt om Bence-Jones proteinuri inte 

förekommer7. Hyperkalcemi kan ge uppkomst till både akut och kronisk njurskada8. För att 

förhindra skador av hyperkalcemi är det viktigt med adekvat behandling samt förebyggande av 

dehydrering. 
 

Cirka 10 % av myelompatienter har även amyloidos. Det innebär att en inlagring av amyloid 

sker i olika vävnader och det kan vara antingen i ett organ eller systematiskt i kroppen.  Det är de 

lätta kedjorna som bygger upp amyloiden. Lambdakedjor har större benägenhet att bilda amyloid 

än kappakedjor. Njurarna kan skadas och det kan uppkomma proteinuri, nefrotiskt syndrom och 

därmed nedsatt njurfunktion8.. 

Olika sätt att mäta njurfunktionen 
Njurarna är ett komplicerat organ med många olika funktioner. De är inblandade i syra-

basjämvikt, hormonproduktion, saltvattenbalans och de har komplicerade 

blodreningsmekanismer14. Att mäta hur njurarna fungerar är därför viktigt vid ett flera olika 

sjukdomstillstånd. För närvarande används kreatinin och cystatin C vid värdering av 

njurfunktion.  
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Kreatinin bildas vid muskelnedbrytning och utsöndras genom glomerulifiltration. Kreatinin är 

alltså beroende av individens muskelmassa14. Andra faktorer som påverkar kreatininvärdet är 

ålder, muskelmassa, kön och vikt. 

För ungefär 20 år sedan började cystatin C användas som alternativ till kreatinin. Cystatin C är 

en 13-kDa stor proteashämmare som är en tidig markör vid akut njursviktt17. Molekylen 

produceras av nästan alla kärnförande celler i kroppen och filtreras fritt i glomeruli, 

återresorberas och metaboliseras helt i proximala tubuli14. Är njurarna helt friska sker ingen 

utsöndring i urinen14. Cystatin C påverkas inte av muskelmassan, ålder eller kön14. En nackdel 

med cystatin C är att värdena kan påverkas av tyreoideafunktionen och behandling med 

steroider16,18. Vid myelom har man funnit en uppreglering av cystatin C-genen hos 

myelomcellerna. Det innebär att nivån av cystatin C skulle kunna speglar mängden 

tumörceller16. Cystatin C har visat sig vara förhöjt hos patienter med myelom även hos de med 

normalt kreatinin12.  

Glomerulusfiltration innebär produktion av primärurin i njurarnas glomeruli och GFR 

(Glomeural filtration rate) är det bästa sättet att mäta hur bra njurarnas funktion verkligen är14. 

GFR anger hur många milliliter plasma som renas från en viss substans per minut. Bäst mäter 

man GFR genom att analysera en markör som inte är proteinbunden, filtreras fritt och varken 

utsöndras eller återupptas i tubuli. Den första markören som användes för detta var kreatinin. 

Använder man cystatin C när man uppskattar GFR får man ett mer riktigt värde än vid 

användandet av kreatinin, som ofta ger ett falskt för lågt värde vid normal njurfunktion14  

Utifrån uppskattat GFR indelas njurskada i olika stadier (Chronic Kidney Disease, CKD 1-5 

enligt National Kidney Foundation, USA) enligt följande14: 

Stadie 1: GFR >90 ml/min/1,73m2 Njurskada utan påverkan på njurfunktionen. 

Stadie 2: GRF 60-89 ml/min/1,73m2 Njurskada med lätt nedsättning av njurfunktionen. 

Stadie 3: GFR 30-59 ml/min/1,73m2 Måttlig njurinsufficiens –asymptomatisk 

Stadie 4: GFR 15-29 ml/min/1,73m2 Avancerad njurinsufficiens – symtomgivande uremi. 

Stadie 5: <15 ml/min/1,73m2 Njursvikt. Terminal njurinsufficiens. 

Det finns flera biomarkörer för akut njurskada17 t ex cystatin C, U-HNL/NGAL, Interleukin-18 

(IL-18), Retinol-bindande protein (RBP) samt N-acetyl-B-D-glucosaminidase (NAG). I en 

studie17 mättes de 5 ovan nämnda markörerna hos 30 patienter som genomgick öppen 

hjärtkirurgi, 15 utvecklade akut njursvikt postoperativt och 15 genomgick kirurgin utan att 
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utveckla njursvikt. Resultatet visade att U-HNL/NGAL var den enskilda markör som hade det 

bästa prediktiva värdet. 

HNL/NGAL 
HNL (Human Neutrophil Lipocalin)/NGAL (Neutrofil Gelatinase-Associated Lipocalin)19 är en 

grupp proteiner som tillhör lipocalinfamiljen som har ett flertal olika funktioner20 , bland annat 

induktion av apoptos, hämning av bakterietillväxt och medverkan i inflammationsförsvaret21. 

Andra namn på HNL/NGAL är Lipocalin-2, lcn-2 och Sederocalin21. HNL/NGAL isolerades 

ursprunglingen från neutrofiler och deras granula. Den finns i två former, dels en 25-kDa22 

monomer, som består av 178 aminosyror21, och dels en 45-kDa disulfid-länkad homodimer19. 

HNL/NGAL filtreras fritt i glomeruli och reabsorberas i proximala tubuli enligt studier gjorda på 

djur23. 

HNL/NGAL uttrycks i flera vävnader och utsöndringen sker från till exempel njurar, lungor, 

magsäck, spottkörtlar, prostata, colon och lever från skadade epitelceller21,22,23 och även från 

hepatocyter och njurens tubuliceller20.  

Vid inflammation, cancer, infektion, kardiovaskulära sjukdomar, epitelskada, ischemi, 

intoxikation, cystisk fibros och vid akut njurskada har man påvisat en ökad syntes av 

HNL/NGAL19,20. I en studie hos 100 friska försökspersoner var medelvärdet EDTA-P-

HNL/NGAL 56,6ug/l (30,5ug/l – 105,8ug/l)24. 

 

När det gäller njurfunktion och HNL/NGAL har det i studier observerats att U-HNL/NGAL ökat 

efter hjärtkirurgi parallellt med försämrad njurfunktion19,25 hos både vuxna och barn. I 

djurmodeller har det framkommit att generna för HNL/NGAL är en av de mest uppreglerade 

generna i njurarna efter akut skada så som till exempel ischemisk skada samt nefrotoxicitet26. 

Även efter njurtransplantation har man funnit att urin och plasma-HNL/NGAL stiger vid akut 

njurskada21 . Data finns som indikerar att urin-HNL/NGAL kan prediktera postoperativ akut 

njursvikt19,21.. Studier visar att HNL/NGAL stiger i både blod och urin strax efter en akut 

njurskada22 och att HNL/NGAL kan förutsäga njursvikt tidigare än man ser en stegring av 

kreatinin21. Nivåerna i urinen har större diagnostiskt värde än nivåerna i blodet. Både U- och S-

HNL/NGAL-nivåer korrelerar med S-kreatinin vid akut njursvikt23. I en studie27 har man funnit 

att sambandet mellan HNL/NGAL och akut njurskada efter hjärtkirurgi varierar beroende på hur 

bra njurfunktionen var innan operationen. Studien visade att U-HNL/NGAL bäst identifierade 

akut njursvikt hos de patienter som från början hade GFR mellan 90-120ml/min/1,73m2. Vid 
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flera cancerformer har ett samband visats mellan ökad utsöndring av HNL/NGAL och dålig 

prognos23. P-HNL/NGAL har hos friska försökspersoner visat sig stiga efter tillförsel av G-CSF 

24,28 . Hos vuxna som fått kontrastmedel i samband med röntgenundersökning har en ökning av 

HNL/NGAL i båda plasma och urin observerats efter 2-4 h medan det inte setts någon ökning av 

cystatin C förrän efter 8-24 h. Detta skulle kunna innebära att HNL/NGAL är en tidigt biomarkör 

för kontrastnefropati23.  

 

När det gäller skillnaden av utsöndring av HNL/NGAL vid akut och kronisk njursvikt har man 

funnit att HNL/NGAL uttrycks i proportion till den akuta njurskadan, medan det vid kronisk 

njursvikt uttrycks hos patienter med progressiv men ej stabil njursvikt21.   

HNL/NGAL har även visat sig vara en lovande markör för att skilja om infektioner är orsakade 

av virus eller bakterier. Markören skulle kunna vara bättre än CRP för att övervaka behandling 

av en bakteriell infektion29. 

Problemformulering 
Idag används kreatinin och cystatin C för bedömning av glomerulär njurfiltration. Det är inte 

känt vilken av dessa som bäst visar hur njurarna fungerar. Analys av njurfunktionen är ett av de 

vanligaste proverna som tas och bara i Sverige utförs ca 10 miljoner mätningar av kreatinin varje 

år.  En systematisk litteraturöversikt över vilken av dessa markörer som bäst speglar 

njurfunktionen pågår just nu hos SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och 

litteraturöversikten beräknas vara klar hösten 2011. Skulle det kunna finnas en helt annan markör 

som speglar njurskador bättre än båda kreatinin och cystatin C? Kreatinin har sina brister som 

njurfunktionsmarkör och den påverkas av flera faktorer som till exempel ålder, kön och 

muskelmassa23. Kan det finnas en ny markör som reagerar tidigare än både kreatinin och cystatin 

C? Då njursvikt är en vanlig komplikation vid myelom14 som har betydelse för prognosen skulle 

det vara bra med en markör som tidigt kan förutsäga njursvikt redan innan njuren hunnit ta allt 

för stor skada.  

Akut njursvikt är ett allvarligt tillstånd och behovet av en markör som påvisar njurskada i mycket 

tidigt skede skulle vara av stor betydelse23. I flertalet studier19,22 har det visats att HNL/NGAL 

både i urin och serum är ett sensitiv, specifik och tidig biomarkör för akut njurskada vid bland 

annat akut njursvikt efter hjärtkirurgi. Kan den nya markören HNL/NGAL även vara en specifik 

och tidig markör för njurskada vid myelom? 
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Syfte 
Syftet med studien är att utvärdera U- och P-HNL/NGAL som njurfunktionsmarkör vid myelom. 

Detta är vad vi vet inte tidigare undersökt. Stegrade U-HNL/NGAL-nivåer har påvisats vid 

njurskada på grund av nefrotoxiska substanser. Studien ska svara på om P- och U-HNL/NGAL 

korrelerar till njurfunktionsmarkörer (kreatinin och cystatin C), om myelomsjukdomen i  sig 

påverkar nivåer av P- och U-HNL/NGAL samt om P- och U-HNL/NGAL är förhöjt hos patienter 

med Bence-Jones-proteinuri, ett tillstånd associerat med tubulär skada. 

 

Frågeställningar 
Utifrån denna bakgrund ska jag i mitt självständiga arbete besvara följande frågor: 

1. Har myelompatienter med Bence-Jonesproteinuri högre nivå av plasma och eller urin-

HNL/NGAL än myelompatienter utan Bence-Jonesproteinuri? 

2. Har myelompatienter med albuminuri högre nivå av P- och eller U-HNL/NGAL än 

övriga patienter? 

3. Hur korrelerar P- och U-HNL/NGAL-nivåerna med njurfunktion bedömd med kreatinin 

eller cystatin-C? 

4. Hur påverkar myelomsjukdomen i sig P- och U-HNL/NGAL-nivåer? 
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METOD 

Design 
Hypotesprövande och deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Patientmaterial och metoder 
Under perioden 3 augusti 2010 till 18 januari 2011 har 52 patienter med myelom givit sitt 

samtycke till deltagande i studien. Av dessa har 50 inkluderats. 2 exkluderades, 1 på grund av 

felhantering av forskningsproverna och 1 på grund av att flera för studien viktiga prover 

missades att tas. Totalt har vi således 50 patienter med i studien. 

Patienter med diagnosen myelom som haft planerade läkarbesök, tid för provtagningar eller fått 

intravenös behandling med Pamidronat eller cytostatika på behandlingsavdelningen, har 

tillfrågats om deltagande i studien. Även patienter som vårdats på avd 50C, Akademiska 

Sjukhuset, Uppsala (avdelningen för hematologi) med diagnosen myelom har tillfrågats om 

studiedeltagande. Information om studien och tillfrågandet om att delta i studien har skett 

antingen muntligen vid deras besök på mottagning/avdelning eller via telefon inför deras redan 

planerade besök. De som varit intresserade av att delta i studien har fått skriftlig 

patientinformation om studien (bilaga nr 1) och därefter har de fått ta ställning till om de velat 

delta eller inte.  Det har inte inneburit något extra sjukhusbesök för studiepersonerna att delta i 

studien, utan det har samordnats så att forskningsprover har tagits i samband med annat redan 

planerat besök på mottagning/avdelning. 

Inklusionskriterier : Diagnosen myelom samt undertecknat informerat samtycke. 

Exklusionskriterier: Inga. 

Insamlade data 

Data som samlats in från varje studiedeltagare är P-albumin, P-calcium, P-calciumjonaktivitet, 

Dygns-U-albumin, P-krea, P-cystatin-C, P-urea, blodstatus (inkluderande B-hemoglobin, B-EVF, 

B-Erytrocyter, (B)Erc-MCV, (B)-Erc-MCH, (B)-Erc-MCHC, B-Leukocyter, B-Trombocyter), S-

elfores (M-komponent) samt dygnsmängden lätta kedjor i urinen. Dessa prover har analyserats 

enligt sjukhusets rutin. Dessutom har ett extra serumrör, ett extra plasmarör och ett rör med 10 

ml färsk urin tagits för analys av HNL/NGAL i plasma och urin. 

På varje studiedeltagare har liggande blodtryck efter fem minuters vila tagits. Anamnes avseende 
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andra sjukdomar har dokumenterats. 

Alla analyser för varje enskild studiedeltagare skulle ha tagits på samma dag, men prover tagna 

två på varandra följande dagar har accepterats i de fall inget i anamnes talar för att resultaten 

påverkas av detta. I vissa fall har alltså urinproverna  tagits på en dag och blodproverna nästa 

dag. Även för albumin i urinen har acceptans givits för några dagars skillnad mellan proverna i 

några fall. 

Tillvägagångssätt vid datainsamling  

Studiedeltagarna har inför sitt besök eller vid planerad inläggning samlat urin i 24 h och när de 

sedan kommit och lämnat detta har blodprover för önskvärda analyser, 2 forskningsblodprover 

och urinprov speciellt avsett för forskningen tagits. Vidare har även ett liggande blodtryck efter 5 

minuters vila tagits. Blodproverna och blodtrycket har tagits av sjuksköterskor eller 

undersköterskor antingen på avdelning 50 C, på mottagning eller på behandlingsmottagningen på 

50 C vid UAS, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala.  

Forskningsproverna har skickats till klinisk kemi, där de har centrifugerats inom 60-90 minuter 

efter provtagningen i 5 minuter vid 2400 g. Därefter har urinen pipetterats över i tre stycken 

hitachirör och plasman/serum har pipetterats över i tre hitachirör. Proverna har sedan frysts ned i 

-20 grader.  

Analysmetod  P- och U-HNL/NGAL 

Humant HNL/NGAL har analyserats på forskningslaboratoriet med sandwich ELISA. Alla 

analyser har utförts vid ett tillfälle och samma ELISA batch har använts för samtliga prov.  

Proverna och standarderna inkuberades i en mikrotiterplatta belagd med monoklonal antihuman 

mus-HNL 763. Under inkuberingen bands HNL/NGAL i serum/urin till HNL 763 antikroppen.  

Det obundna materialet tvättades bort. Efter tvätt tillsattes den monoklonala sekundärantikroppen 

764. Efter ny inkubering och efterföljande tvätt tillsattes HRP streptavidin (1mg/ml)   för att 

stärka bindningarna till antikropparna. Innan dess spädning av HRP i PBS (BSA 0,2 %, tween 20 

0,1 %, CTAB 0,05 %, NaN3 0,02 %). Efter 30 minuters inkubering utfördes ytterligare tvätt. 

Därefter tillsattes konjugatet 3,3,5,5-tetramethyl-benzidin (Liquid Substrate supersensitive for 

ELISA, SIGMA) vilket ger en blå reaktionsprodukt relaterat till koncentrationen av HNL/NGAL 

i brunnarna. Efter 12 min stoppades reaktionen med tillsats av svavelsyra som även stabiliserar 

färgutveckligen. Tillsatsen av syra leder till att den blå färgen omvandlades till gult som därefter 

kunde mätas vid 450 nm i spektrofotometern.  
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Databearbetning 

Varje studiedeltagare har tilldelats ett nummer som sedan används på det protokoll som är 

upprättat för varje studiedeltagare. En kodlista har upprättats med studienummer och 

studiedeltagarens identitet. Det är enbart jag som studieansvarig som haft tillgång till denna 

kodlista. 

Primärt har samtliga inhämtade data skrivits in i ett protokoll i pappersformat för varje 

studiedeltagare, därefter har data avidentifierats och sammanställts. Efter sammanställning 

räknades kreatininclearance ut för varje försöksperson enligt formel på www.mdrd.com. 

Bearbetning av data har sedan skett i statistikprogrammet Statview. Basal deskriptiv statistik har 

utförts och för jämförelser har två-sidigt oparat Student t-test och korrelationsanalys har använts. 

Eftersom P- och U-HNL/NGAL-nivåer inte är normalfördelade har logaritmerade värden 

används vid jämförande statistik. P<0,01 har använts som signifikansnivå. 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av den etiska granskningsnämnden. Deltagandet har varit frivilligt och 

samtliga deltagare har fått skriftlig och muntlig information om studien där det även stått att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien utan motivering. Informerat samtycke samt 

samtycke till förvaring av prover i biobank inom studien HNL/NGAL och andra 

njurskademarkörer vid myelom har samlats in från samtliga försökspersoner och finns förvarade 

i därför avsedd pärm. Varje försöksperson har tilldelats ett kodnummer som skyddar deras 

identitet.  Data som samlats in har avidentifierats. Det finns inga risker med att delta i studien 

och ett deltagande i studien påverkar inte på något sätt fortsatt behandling och uppföljning av 

försökspersonerna i övrigt. I de fall där proverna har visat avvikande resultat har ansvarig läkare 

följt upp det. 

 

http://www.mdrd.com/�
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RESULTAT 
I studien ingår 50 patienter, 27 män och 23 kvinnor med en medelålder på 64,1 år (medianålder 

64,6 år). Yngsta deltagaren var 38 år och äldsta 87 år. Tiden som patienterna haft sin 

myelomdiagnos varierade mellan 0 månader och 26 år.  

Alla patienter hade tidigare fått eller hade pågående cytostatikaterapi vilket förklarar att 12 

patienter varken hade M-komponent i plasma eller urin. Ig-typ och förekomst av Bence-

Jonesproteinuri visas i tabell I. 

     

M-komponent i plasma 

    IgG                      27 

    IgA                      7 

35 

Bence-Jones proteinuri 

  Endast Bence-Jones proteinuri     3 

  Bence-Jones proteinuri + IgG       9 

  Bence-Jones proteinuri + IgA        2 

14 

Ingen M-komponent i plasma eller urin 12 

   Tabell I. Myelom Ig karaktäristiska (n=50) 

 

Diabetes och hypertoni kan tänkas påverka nivåerna av P-och eller U-HNL/NGAL.  Av våra 

studiedeltagare hade 14 hypertoni, 3 diabetes mellitus typ 2, 3 hypertoni och diabetes mellitus 

typ 2 och 30 hade varken hypertoni eller diabetes. 

 

Vid tillfället för provtagningen hade 28 studiedeltagare pågående myelombehandlng och 22 

studiedeltagar var inte under aktiv behandling. Vidare har studiedeltagarna delats in i aktiv 

sjukdom respektive inaktiv sjukdom. Med aktiv sjukdom menas stigande M-komponent. Med 

inaktiv sjukdom menas stabil eller sjunkande M-komponent. 17 studiedeltagare hade aktiv 

sjukdom och 33 inaktiv sjukdom. 
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Hb (g/L)                               117  (83-153) 

P-calcium (mmol/L)             2,24  (1,74-2,26) 

Albumin (g/L)                      35     (16-42) 

P-joniserat calcium (mmol/l)  1,18  (0,92-1,28) 

Kreatinin (μmol/L)               89    (46-356) 

Krea clearance                      81    (15-119) 

GFR (enl P-Cyst  C)          68    (12-120) 

   Tabell III. Medelvärde samt spridning (min-max) för Hb, P- 
   Ca, P-jon Ca,kreatinin, krea clearance och GFR enligit P- 
   Cystatin C (n=50). 

 

Resultat för P-HNL/NGAL 

Medelvärdet för P-HNL/NGAL (n=50) är  59,6 µg/l (11-427), medianvärde 36,7 µg/l.  För 

fördelningen se Fig 1.  

Behandling Ej behandling 

Aktiv sjukdom 

10 

Aktiv sjukdom 

7 

Inaktiv sjukdom 

18 

Inaktiv sjukdom 

15 

Tabell II.Indelning i behandling/ej 
behandling respektive aktiv/inaktiv 
j kd  
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Sju studiedeltagare har P-HNL/NGAL  > 105 µg/l, vilket var högsta värdet i en undersökning av 

friska frivilliga (ref 44). Se tabell IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-CSF är Neupogen och långverkande G-CSF är Neulasta. G-CSF och cancer kan leda till 

stegring av P-HNL/NGAL-nivåerna20,28. Dessa 7 patienter med förklaringar till sina 

extremvärden28 har därför i följande beräkningar (om inte annat anges) exkluderats. 

Eftersom P-HNL/NGAL-värdena inte är normalfördelade har vi logaritmerat dem innan 

113 μg/l Aktivt myelom. Inflammatorisk påslag. Nyopererad. 

121 μg/l G-CSF 

122 μg/l Cervixcancer 

134 μg/l G-CSF 

159 μg/l G-CSF 

261 μg/l Långverkande G-CSF 

427 μg/l G-CSF 

Tabell IV. De 7 patienterna med P-HNL/NGAL >105 µg/l. 

              Fig 1. Fördelning av P-HNL/NGAL  μg/l n=50 
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korrelationsanalysen utförts. Korrelation mellan P-HNL/NGAL och P-kreatinin har analyserats 

och visar på ett signifikant samband se Fig 2. 

 

 

 

Korrelation mellan P-HNL/NGAL och P-cystatin C (GFR) visar även den på signifikant 

korrelation (n=50, p<0,009). 

Nivåerna av P-HNL/NGAL och sambandet med Bence-Jones-proteinuri har undersökts men 

visar inte på något signifikant samband (n=43). 

BJ ja (n=12)   P-HNL/NGAL (µg/l) 41 (16-70) median: 39 

BJ nej (n=31) P-HNL/NGAL (µg/l) 37 (11-86) median: 33 

    Tabell V.Medelvärde, spridning samt median av P-HNL/NGAL hos        
    patienter med och utan Bence-Jones-proteinuri. 

 

Nivåerna av P-HNL/NGAL och sambandet med albuminuri har undersökts men visar inte på 

något signifikant samband. 

Albuminuri eller inte albuminuri (n=43). Gränsen för albuminuri har dragits vid >25mg/dygn. 

Fig 2. Figuren visar korrelation mellan P-
HNL/NGAL och P-kreatinin. (n=43) P<0,001) 
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Albuminuri   ja (n=16)   P-HNL/NGAL (µg/l)  41 (12-86) median: 30,80 

Albuminuri nej (n=37)   P-HNL/NGAL (µg/l)  36 (11-75) median: 35,86 

     Tabell VI. Medelvärde, spridning samt median av P-HNL/NGAL hos patienter 
 med och utan Bence-Jones-proteinuri. 

 

Nivåerna av P-HNL/NGAL och sambandet med typ av myelom har undersökts men visar inte på 

något signifikant samband (n=43). 

IgA (n=6)          P-HNL/NGAL (µg/l) 41 (20-75) median: 35,18 

IgG (n=24)       P-HNL/NGAL (µg/l) 36 (12-70) median: 32,17 

BJ   (n=3)        P-HNL/NGAL (µg/l) 34 (19-60) median: 22,52 

Ingen   (n=10)       P-HNL/NGAL (µg/l) 45 (12-86) median: 40,45 

    Tabell VII. Medelvärde, spridning samt median för P-HNL/NGAL hos  
    patienter uppdelade på Ig subtyp av myelom. 

 

Nivåerna av P-HNL/NGAL och sambandet mellan aktiv och inaktiv sjukdom har undersökts 

men visar inte på något signifikant samband (n=43). 

Aktiv    (n=28)   P-HNL/NGAL (µg/l) 39 (11-86) median: 34,90 

Inaktiv (n=15)    P-HNL/NGAL (µg/l) 38 (16-74) median: 29,01 

     Tabell VIII. Medelvärde, spridning samt median för P-HNL/NGAL hos   
     patienter uppdelat på aktiv eller inaktiv sjukdom. 

 

P-HNL/NGAL skiljer inte mellan patienter med eller utan pågående behandling (n=43). 

Behandling    (n=23)   P-HNL/NGAL (µg/l)  35 (11-75)  median: 30,20 

Ej behandling (n=20)    P-HNL/NGAL (µg/l) 43 (24-86) median: 37,17 

  Tabell IX. Medelvärde, spridning samt median för P-HNL/NGAL hos    
  patienter uppdelat på om behandling eller inte. 
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Nivåerna av P-HNL/NGAL och sambandet mellan hypertoni eller inte hypertoni har undersökts 

men visar inte på något signifikant samband (n=43). 

Hypertoni    (n=17)   P-HNL/NGAL (µg/l) 37 (11-81)   median: 32,52 

Ej hypertoni (n=26)  P-HNL/NGAL (µg/l) 39 (12-86)   median: 36,74 

  Tabell X.Medelvärde, spridning samt median för P-HNL/NGAL hos        
  patienter uppdelat på hypertoni eller inte hypertoni. 

 

Nivåerna av P-HNL/NGAL och sambandet mellan diabetes eller inte diabetes har undersökts 

men visar inte på något signifikant samband (n=43). 

 

 

Diabetes    (n=6)   P-HNL/NGAL (µg/l)  35 (11-75)  median: 30,20 

Ej diabetes (n=37)    P-HNL/NGAL (µg/l) 43 (24-86) median: 37,17 

       Tabell XI. Medelvärde, spridning samt median för P-HNL/NGAL hos    
  patienter uppdelat på diabetes eller inte diabetes. 

 

Regressionsanalys mellan P-HNL/NGAL (n=43) och Hb, Ca, albumin, U-HNL/NGAL, visar 

ingen signifikant korrelation. Däremot ses korrelation mellan P-HNL/NGAL och GFR enligt P-

cystatin C samt Lpk på signifikansnivå p<0,01.  

Resultat för U-HNL/NGAL 

Medelvärdet för U-HNL/NGAL (n=50) är  37,3 µg/l (4-429), medianvärde 14,2 µg/l. Se Fig 

3.



 

24 

  

Fyra studiedeltagare har U-HNL/NGAL >120 µg/l. På dessa har vi studerat om de vid tillfället 

för provtagningen hade någon sjukdom behandling känd för att kunna påverka U-HNL/NGAL. 

En av dessa 4 hade vid provtagningstillfället UVI, 2 aktivt myelom och 1 behandlades med G-

CSF. 

Korrelerar U-HNL/NGAL-nivåerna med njurfunktion bedömd med kreatinin eller Cystatin-C? 

Eftersom U-HNL/NGAL-värdena inte är normalfördelade har vi logaritmerat dem innan 

korrelationsanalysen utförts. Ingen korrelation finns mellan U-HNL/NGAL och P-kreatinin eller 

GRF (CystC).  

Har myelompatienter med Bence-Jonesproteinuri högre nivå av U-HNL/NGAL (n=50, ja=14, 

nej=36)? Inget samband kan ses med Bence-Jonesproteinuri och nivåen av U-HNL/NGAL. Fig 

4. 

             Fig 3. Fördelningen av U-HNL/NGAL (µg/l) n=50 
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Har myelompatienter med albuminuri högre nivå av U-HNL/NGAL (n=50, albuminuri=20, 

ingen albuminuri=30)?  

 

Albuminuri eller inte albuminuri (n=50). Gränsen för albuminuri har dragits vid >25 /dygn. Vid 

jämförelse mellan U-HNL/NGAL och albuminuri visade resultatet inte på något signifikant 

samband. 

Albuminuri   ja (n=20)   U-HNL/NGAL (µg/l)  48 (4-429)  median: 18,48 

Albuminuri nej (n=30)   U-HNL/NGAL (µg/l)  30 (4-241) median: 11,85 

Tabell XII. Medelvärde, spridning samt median av U-HNL/NGAL hos patienter               
med (n=20)och utan (n=30) albuminuri. 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. U-HNL/NGAL hos patienter med (n=14) och utan (n=36) Bence-
Jonesproteinuri. 
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Nivåerna av U-HNL/NGAL och sambandet med Ig-subtyp av myelom har undersökts men visar 

inte på något signifikant samband (n=50). 

IgA (n=7)          U-HNL/NGAL (µg/l) 49 (4-241) median: 10,24 

IgG (n=28)       U-HNL/NGAL (µg/l) 36 (4-429) median: 18,48 

BJ   (n=3)        U-HNL/NGAL (µg/l) 19 (10-26)   median: 19,50 

Ingen   (n=12)      U-HNL/NGAL (µg/l) 38 (4-228)  median: 8,86 

    Tabell XIII. Medelvärde, spridning samt median för U-HNL/NGAL hos  
    patienter uppdelade på Ig-subtyp av myelom. 

 

Nivåerna av U-HNL/NGAL och sambandet mellan aktiv och inaktiv sjukdom har undersökts 

men visar inte på något signifikant samband (n=50). 

Aktiv    (n=17)     U-HNL/NGAL (µg/l) 58 (4-429) median: 19,50 

Inaktiv  (n=33)     U-HNL/NGAL (µg/l) 27 (4-227) median: 11,05 

     Tabell XIV. Medelvärde, spridning samt median för U-HNL/NGAL hos   
     patienter uppdelat på aktiv (n=17) eller inaktiv (n=33) sjukdom. 

 

Ingen skillnad ses I U-HNL/NGAL-nivåer mellan patienter med eler utan pågående 

myelomterapi (n=50). 

Behandling    (n=28)   U-HNL/NGAL (µg/l)  54 (4-429  median: 21,04 

Ej behandling (n=22)  U-HNL/NGAL (µg/l)  16 (4-43)     median: 9,59 

  Tabell XV. Medelvärde, spridning samt median för U-HNL/NGAL hos    
  patienter uppdelat på om behandling eller inte. 
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Nivåerna av U-HNL/NGAL och sambandet mellan hypertoni eller inte hypertoni har undersökts 

men visar inte på något signifikant samband (n=43). 

Hypertoni    (n=17)   U-HNL/NGAL (µg/l) 21 (4-125)   median: 13,78 

Ej hypertoni (n=33)  U-HNL/NGAL (µg/l) 46 (4-429)   median: 18,28 

  Tabell XVI.Medelvärde, spridning samt median för U-HNL/NGAL hos    
  patienter uppdelat på hypertoni eller inte hypertoni. 

 

Nivåerna av U-HNL/NGAL och sambandet mellan diabetes eller inte diabetes har  undersökts 

men visar inte på något signifikant samband (n=50). 

 

Diabetes    (n=6)      U-HNL/NGAL (µg/l)  11 (4-26)  median: 8,61 

Ej diabetes (n=44)    U-HNL/NGAL (µg/l) 41 (4-429) median: 16,75 

       Tabell XVII. Medelvärde, spridning samt median för P-HNL/NGAL hos    
  patienter uppdelat på diabetes eller inte diabetes. 

 

Regressionsanalys mellan U-HNL/NGAL (n=50) och Ca, albumin, LPK, Cystatin C (GFR), P-

HNL/NGAL, visar inte på någon signifikant korrelation. Korrelation med Hb ses. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

De normalvärden man sett för P-HNL/NGAL i EDTA-plasma  i en studie var 56,6 µg/l (intervall 

31-106)24. De värden som uppmätts i denna studie ligger i stort sett i detta intervall med några få 

värden över 100 µg/l, för vilka vi dock hittat förklaringar. P-HNL/NGAL steg hos 

myelompatienterna på det sätt som kan förväntas utifrån bakomliggande faktorer som cancer, 

inflammation och G-CSF. 

Hos 5 av 6 patienter som behandlades med G-CSF noterades höga nivåer av P-HNL/NGAL. 

Detta är i överensstämmelse med vad som tidigare visats hos frivilliga försökspersoner som 

behandlades med G-CSF28. Aktiv infektion och cancer förklarar de övriga två patienterna med 

höga värden.  

Vi ville se om myelomsjukdomen i sig påverkar P- eller U-HNL/NGAL och undersökte därför 

flera olika samband. P- och U-HNL/NGAL korrelerade inte med myelom sub-Ig-typ, förekomst 

av Bence-jones-proteinuri, albuminuri, inaktiv sjukdom eller aktiv sjukdom eller pågående 

behandling. 

Således verkar myelomet i sig inte påverka varken urin- eller plasma-HNL/NGAL. Därmed kan 

antas att U-HNL/NGAL kan användas som markör för pågående akut njursvikt på samma sätt 

hos myelompatienter som hos andra patienter, till exemepl som markör på akut njursvikt efter 

kontrastundersökning eller efter ischemi. 

Metoddiskussion 

Urvalet av studiedeltagare till studien har skett slumpmässigt bland de patienter som under 

studieperioden besökt hematologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, då vi har använt oss 

av patienter som redan haft planerade mottagningsbesök för behandling, besök för provtagning 

eller varit inneliggande på avdelningen. Detta har inneburit att de friskaste myleompatienter som 

inte haft kontakt med sjukvården inte har deltagit i studien men inte heller de svårast sjuka har 

deltagit. Dessa har inte kunnat inkluderas på grund av svårigheter med insamling av 24-tim-urin 

samt pga oförmåga att lämna in samtycke  för deltagande i studien.  

En felkälla är att för några studiedeltagare har urininsamling och blodprover tagits olika dagar. 
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För att studiedeltagarna ska räknas med i studien har krävts att det skiljer högst en dag mellan 

urinproverna samt blodproverna. För albumin i urinen har dock större avvikelser accepterats.  

Det som inte undersökts eller tagits hänsyn till i studien är vilka eventuella läkemedel patienterna 

har. Då de flesta patienter har fångats upp i samband med sin behandling med antingen 

Pamidronat eller Velcade så skulle dessa läkemedel kunnat påverka njurfunktionen. Proverna har 

dock tagits innan Pamidronat eller Velcade givits. Enligt FASS är det ovanligt med njurskada vid 

behandling med Pamidronate, men det kan dock i sällsynta fall ge njursvikt. För Velcade är det 

enligt FASS vanligt med njurfunktionsnedsättning och dysuri som biverkan och till de ovanligare 

biverkningarna hör akut njursvikt, oliguri och proteinuri. Även patienternas övriga 

grundsjukdomar kan påverka njurarnas funktion men det har vi försökt fånga upp genom att 

försöka se vilka sjukdomar som kan ge njurskador. Vi fann att det fanns patienter med hypertoni 

samt diabetes och har därför valt att dela in dessa i separata grupper för att undersöka om dessa 

sjukdomar har någon påverkan på nivåerna av P-HNL/NGAL eller U-HNL/NGAL. Några 

skillnader i nivåerna av P- och U-HNL/NGAL mellan dessa patienter och de utan diabetes eller 

hypertoni fann vi inte. 

De läkemedel patienterna behandlades med vid provtagningstillfället har inte registrerats och 

således skulle patienterna kunna ha intagit läkemedel som direkt påverkar halten av U- och eller 

P-HNL/NGAL och leder till falskt för låga eller höga värden. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet från studien kan sammanfattas i att halten P-HNL/NGAL korrelerar som förväntat 

med njurfunktionen mätt med kreatinin eller cystatin-C. Myelomdiagnos, aktivitet i 

myelomsjukdom och pågående behandling, Bence-Jones proteinuri eller albuminuri tycks inte 

påverka P-HNL/NGAL eller U-HNL/NGAL-nivåer. G-CSF leder, som tidigare är känt, till 

förhöjt nivå av P-HNL/NGAL. 
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SLUTSATS 

Utifrån studien drar vi slutsatsen att förekomst av och typ av M-komponent vid myelom samt 

aktivitet i myelomsjukdomen i sig inte påverkar nivåer av plasma- respektive urin-HNL/NGAL. 

Plasma-HNL/NGAL korrelerade som förväntat med njurfunktionen mätt med P-kreatinin och P-

cystatin C. Patienter med Bence-Jones proteinuri, ett tillstånd som kan vara associerat med 

tubulär njurskada, eller albuminuri hade inte förhöjda nivåer av HNL/NGAL. G-CSF-behandling 

korrelerade som tidigare visats, signifikant med P-HNL/NGAL-nivåer. 
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Bilaga 1 
 
Patientinformation HNL/NGAL och andra njurskademarkörer vid 
myelom 
 
Tillfrågan om deltagande i forskningsstudie 
För att ytterligare förbättra behandlingen av patienter med myelom vill vi utvärdera ett nytt blod 
och urinprov som om det är förhöjt kan vara ett tecken på begynnande njurskada. Inför beslutet 
att delta eller inte i denna studie vill vi ge Dig denna information. 

Varför görs denna studie? 
Njursvikt är en komplikation till myelom som kan ha flera olika orsaker. Dels kan M-
komponenten (det skadliga protein som de sjuka cellerna vid myelom tillverkar) i sig vara 
skadlig för njuren. Dels kan urkalkningen av skelettet ge förhöjda kalknivåer i blodet vilket 
också kan skada njuren. 
 
Njurfunktionen hos patienter med myelom följs genom att man mäter kreatininhalten i blodet. 
Detta värde speglar dock bara hur väl njuren renar blodet och säger ingenting om huruvida 
njurna håller på att skadas.   
 
Det skulle vara av värde att ha ett snabbare sätt att mäta om njuren håller på att skadas.  
 
Ett nytt prov, HNL/NGAL (Human neutrophil lipocalin/ Neutrophil gelatinase-associated 
lipocalin) i blod eller urin, har nyligen visat sig vara förhöjt mycket tidigt vid vissa former av 
akut njurskada. Detta ger upphov till följande frågeställning. Är denna markör förhöjd även vid 
andra tillstånd då det finns risk för njurskador t ex vid myelom? 
 
Förutom HNL/NGAL har det visat sig att några andra prover är förhöjda i urinen vid olika 
former av akut njursvikt. Dessa prover heter interleukin-18 (IL-18), kidney injury molecule-1 
(KIM-1), och liver fatty acid binding protein (L-FABP). Cystatin-C mäts rutinmässigt i blod för 
att bestämma patienters njurfunktion. Cystatin-C i urin har nu också visat sig vara ett tecken på 
njurskada. Vi vill därför även undersöka om IL-18, Cystatin-C, KIM-1 och L-FABP ökar i urin 
vid njurskada orsakad av myelom. 
 

Vilka undersökningar kommer att göras? 
För din del innebär undersökningen följande. Du behöver lämna två extra rör blod vid ett tillfälle 
i samband med annan provtagning. Vi kommer att samordna denna provtagning med ett tillfälle 
då du ska lämna prov för elfores. Du behöver också lämna ett urinprov vid samma tillfälle. 
 
Vi kommer att registrera din ålder, om du är man eller kvinna, hur länge du haft myelom och 
vilka andra sjukdomar du har i ett forskningsregister. Vi kommer också att registrera ditt 
blodtryck, svaren på HNL/NGAL i blod och urin, IL-18, Cystatin-C, KIM-1 och L-FABP i urin, 
njurproverna kreatinin, urea.och cystatin-C, kalkvärdet i blodet, ditt blodvärde och hur många 
andra celler du har i blodet samt svaren på undersökningarna av proteiner i blod och urin. 
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Deltagandet är frivilligt  
Om Du väljer att tacka nej till denna förfrågan påverkas inte sättet som vi behandlar Din 
sjukdom i något avseende. Även om Du tackar ja kan Du när som helst avbryta Ditt deltagande i 
studien utan motivering. Blodproverna får endast användas på det sätt som Du samtyckt till. Du 
har full rätt att utan närmare förklaring begära att Dina prover ska förstöras eller avidentifieras 
(vilket innebär att de inte kan spåras till Din person). Däremot kan de resultat som redan erhållits 
från proverna inte återkallas (Biobankslagen; SFS 2002:297). Du kommer inte att få någon 
ekonomisk ersättning för att du är med i försöket.  
 

Behandling av personuppgifter 
Patientuppgifter från studien kommer att lagras i ett forskningsregister. Dina uppgifter är 
sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till forskningsregistet. Vid databearbetning 
kommer ditt namn och personnummer att vara ersatta av en kod. Då data från studien kommer att 
publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. Hanteringen av dina uppgifter 
regleras av personuppgiftslagen (SFS1998:204). 
 
 
Du har rätt att upp till en gång per år få information om vilka data som finns registrerade om Dig 
i vårt forskningsregister, och vid felaktigheter har Du rätt att få uppgifterna rättade. 
Personuppgiftsansvarig för registret är Landstingsstyrelsen i Uppsala Län. Kontaktperson är dr 
Jan Melin, Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala. 
 
Ytterligare upplysningar om studien lämnas av dr Jan Melin, Specialmedicin, Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala, tel. 018-611 00 00 
 

Samtycke 
Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående information och är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt samt att jag när som helst och utan närmare 
förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt framtida omhändertagande. 
 
______________________________ ____________________________ 
Datum Datum 
______________________________ ____________________________ 
Patientens underskrift Läkarens underskrift 
 
_______________________________ ____________________________ 
Patientens namnförtydligande Läkarens namnförtydligande 
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