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AUTO-LYMFOMSTUDIE 

Nationell bbservationsstudie av patienter med 
vissa autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och lymfom 
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Startdatum/slutdatum 
20100201 –  
 
Inklusion enligt avtal 

- 
 
Planerat totalantal patienter i studien 
- 
 
Sponsor 

Prövarinitierad studie utgången från Uppsala, Eva Baecklund, Verksam-
hetsområde Reumatologi, Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala, 
018/611 00 00. Eva.baecklund@swipnet.se 
 
Denna studie gäller alla patienter fyllda 18 år med RA, SLE, Sjö-
grens syndrom, pelvospondylit, psoriasis/psoriasisartrit, systemisk 
skleros, Wegeners granulomatos, celiaki eller inflammatorisk tarm-
sjukdom som diagnostiseras med lymfom av någon subtyp (inklusive 
kronisk lymfatisk leukemi). 
 
Kontrollpatienter 

Patienter med lymfom utan inflammatorisk sjukdom matchade för 
kön, ålder och lymfomsubtyp, rekryteras från centra i Uppsala och 
Stockholm. 
 
Syfte 
Få kunskap om både lymfomförlopp och inflammatorisk sjukdom efter 
lymfomdiagnos. Förbättra lymfombehandling och prognos. Få kun-
skap om lämplig antiinflammatorisk behandling efter lymfomdiagnos. 
Leta biomarkörer för lymfomutveckling och få kunskap om mekanis-
mer bakom lymfomuppkomst. 
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Upplägg 

Snabbt identifiera studiepatienter, helst innan start av lymfombe-
handling. Vid lymfomdiagnos tillvarata lymfomvävnad, blod/serum, 
ev synovialvätska som fryses för senare analys. 
Regelbundet och strukturerat ta in information om både lymfom och 
inflammatorisk sjukdom (var 6:e månad i 5 år). 
Extra blodprov 6, 12 och 24 månader efter diagnos. 
Vid ev lymfomrecidiv tillvarata lymfomvävnad samt extra blodprov. 
 
Inklusionskriterier 

Fall 

• Alla patienter fyllda 18 år med någon av följande inflammatoris-
ka/autoimmuna sjukdomar som diagnostiseras med lymfom av 
någon subtyp, inklusive kronisk lymfatisk leukemi och som lämnar 
samtycke till deltagande. Den inflammatoriska sjukdomen kan ha 
debuterat före 18 års ålder 

• Reumatoid artrit 
• SLE 
• Primärt Sjögrens syndrom 
• Ankyloserande spondylit (synonymer pelvospondylit, Bechterew) 
• Psoriasis 
• Psoriasisartrit 
• Systemisk skleros 
• Wegeners granulomatos 
• Celiaki 
• Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom och ulcerös colit) 
 
Kontroller 

Patient av samma kön och ålder (+/- 5 år, ej under 18 år) som fallet 
men utan inflammatorisk/autoimmun sjukdom som diagnostiseras 
med lymfom av samma subtyp som fallet och som lämnar samtycke 
till deltagande. Till varje fall skall två kontroller inkluderas. Kontroller-
na kan huvudsakligen komma att identifieras via Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Solna/Huddinge, och Akademiska Sjukhuset, Uppsala 
 
Exklusionskriterier 

• Inga 
• Patienter med blodsmitta (HIV, Hepatit B och C) kan ingå i studien 

men utan att lämna extra blodprov eller fryst lymfomvävnad 
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