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Behandling av Akut lymfatisk leukemi 

 

Detta häfte innehåller information för dig som bor i Norden och behandlas för eller 
har barn mellan ett och arton år som behandlas för akut lymfatisk leukemi. 

Sjukdomen brukar förkortas till ALL. Informationen är särskilt riktad till de som får 
behandling enligt det senaste behandlingsprotokollet som kallas ALL2008. 
 
Vi som är ansvariga för informationen är de läkare, vilka alla har särskilt intresse för 
och kunskap om barnleukemi, som utarbetat behandlingsprotokollet ALL2008. 
 
Informationen är samlad under nedanstående rubriker. Under rubriken 
Forskningsstudier i ALL 2008 finner du även information om Randomiserade studier i 
ALL 2008. 
 
Frågor om innehållet? Skicka e-post till mailto:jonas.abrahamsson@vgregion.se 

Vad är akut lymfatisk leukemi? 
Akut lymfatisk leukemi är en cancersjukdom som startar i benmärgen, som är kroppens organ 
för att bilda blodkroppar. Det är den vanligaste formen av cancer hos barn. Vid leukemi har 
det bildats sjuka celler som delar sig okontrollerat och som sprider sig till blodet och 
lymfkörtlar och ibland även andra organ. 

I normala fall så producerar benmärgen omogna stamceller som sedan kan utvecklas till 
mogna blodkroppar. En blodstamcell kan först utvecklas till en myeloid eller lymfoid stam 
cell som sedan mognar vidare. 

En myeloid stamcell mognar huvudsakligen till en av tre huvudtyper av blodkroppar. 

• Röda blodkroppar som transporterar syre i kroppen. 
• Blodplättar som förhindrar blödning genom att bilda sårskorpor 
• Granulocyter som är vita blodkroppar som bekämpar infektioner 
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Den lymfoida stamcellen utvecklas först till en lymfoblast som sedan utvecklas till en av 
tre typer av lymfocyter som också är vita blodkroppar. 

• B lymfocyter som producerar antikroppar för att bekämpa infektioner 
• T lymfocyter som hjälper B lymfocyterna 
• Naturliga mördarceller som kan döda virus och cancerceller. 

 

Hur uppkommer akut lymfatisk 
leukemi? 
Alla typer av ALL uppstår därför att det i någon cell har uppstått fel i gener som kontrollerar 
cellernas delning och överlevnad. Denna cell ger sedan upphov till ett successivt ökande antal 
nya celler som kallas för leukemiceller och som vid ALL liknar de friska lymfoblasterna eller 
lymfocyterna. Om de sjuka cellerna har egenskaper som mest liknar T lymfocyter kallar vi det 
för T cells ALL men de flesta barn har sk preB 
ALL där cellerna mest liknar omogna B lymfocyter. 
 
Varför det blir fel i den första sjuka cellen är idag okänt men vi vet att flera gener måste 
skadas för att sjukdomen skall uppstå. ALL utgörs av många olika undergrupper beroende på 
vilka genskador som orsakat sjukdomen. Vi kan idag identifiera flera av dessa undergrupper 
och använder oss av detta i behandlingen av barnen. 
 
Exposition för höga stråldoser och tidigare behandling med cytostatika ger ökad risk för 
leukemi. Sjukdomen uppstår mer ofta hos barn med Mb Down och vissa mycket ovanliga 
immunbristsjukdomar. Hos majoriteten av barn med ALL kan man inte finna någon förklaring 
alls till varför sjukdomen uppstod. 
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Vilka riskgrupper finns i ALL2008? 
 
En av de största framgångarna vid behandling av ALL är att vi har lärt oss att olika former 
behöver olika intensiv behandling. Genom att ge de barn som har en sjukdom med speciella 
riskfaktorer mer intensiv behandling kan man förbättra prognosen ordentligt ibland tom så 
mycket att den negativa effekten av riskfaktorn helt försvinner. Därför lägger protokollet ned 
mycket kraft på att identifiera de barn som har en sjukdom med speciella riskfaktorer. 

Den första riskindelningen 
Innan man startar induktionsbehandlingen i ALL2008 måste man veta tre saker 
 

• Att barnet har akut lymfatisk leukemi 
• Om barnet har T ALL eller preB ALL 
• Om barnet har ett högt antal vita blodkroppar i blodet (mer än 100 / mm3) 

 
Detta vet man efter det att det första benmärgsprovet analyserats. 

Preliminär riskgruppering 
• Barn med preB ALL och mindre än 100 vita blodkroppar får normal 

induktionsbehandling under de första 4 veckorna. 
• Barn med T ALL eller mer än 100 vita blodkroppar får högrisk induktionsbehandling 

under de första 4 veckorna. 
 
Det enda som skiljer de olika induktionsbehandlingarna är att man använder olika 
kortisonpreparat. I normal armen ger man prednisolon och i högrisk dexametason. 
Anledningen till detta är framför allt att leukemicellerna i T ALL är mer känsliga för 
dexametason. 
 

 
 

Finns leukemiceller i ryggmärgsvätskan? 
Nästa sak som man undersöker är om det finns sjuka celler i ryggmärgsvätskan. Man tar prov 
på vätskan redan i samband med eller strax efter den första benmärgsprovtagningen. Vi måste 
veta detta för att om det finns leukemiceller i ryggmärgsvätskan skall man ge extra 
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behandling med medicin i ryggmärgsvätskan och det kan också påverka den slutgiltiga 
riskgrupperingen. 

Hur ser benmärgen ut efter två veckors behandling? 
Efter två veckor, på dag 15, görs en kontroll av hur mycket sjuka celler som finns kvar i 
benmärgen. För de som får normal induktion påverkas inte behandlingen även om det skulle 
finnas många leukemiceller kvar. För denna grupp barn är det nämligen så att så länge 
leukemicellerna minskar bra fram till nästa provtagning (dag 29 benmärgen) så spelar det 
ingen roll hur dag 15 benmärgen ser ut. 
 
Däremot är det så att om de som får högrisk induktion har för många leukemiceller kvar på 
dag 15 så är det ett tecken på att leukemicellerna är mer motståndskraftiga. Det är ovanligt att 
så sker men i detta läget byter vi då behandling så att vi omedelbart påbörjar den definitiva 
högriskbehandlingen. 

Den andra riskindelningen 
Den andra riskgrupperingen, vilket också för det stora flertalet barn blir den slutgiltiga, görs 
när man har fått svar på dag 29 benmärgen. 
 
De faktorer som påverkar denna riskgruppering och därmed barnets fortsatta behandling är: 
 

• Behandlingssvar – dvs hur många sjuka celler finns kvar i benmärgen. Detta är den 
enskilt viktigaste faktorn. Vi delar upp svaret i tre kategorier 

 
1. Mycket bra behandlingssvar med mycket få eller inga påvisbara 

leukemiceller 
2. Bra behandlingssvar med få påvisbara leukemiceller 
3. Dåligt behandlingssvar 

 
• Genförändringar i leukemicellerna. Det finns vissa speciella genförändringar som, om 

de finns i de sjuka cellerna, gör att cellerna är något mer motståndskraftiga mot 
medicinerna och därför behöver mer intensiv behandling. Vi delar upp dem i två 
kategorier 

 
1. Intermediärrisk genförändringar för vilka barnen skall ha minst intermediär 

risk behandling 
2. Högrisk genförändringar där barnen behöver högrisk behandling 

 
Observera att detta inte är förändringar som finns i barnets normala gener utan bara i de sjuka 
cellerna. 
 

• Leukemiceller i ryggmärgsvätskan vid insjuknandet. Om barnet från början hade få 
eller inga sjuka celler i ryggmärgsvätskan så påverkar detta inte riskgrupperingen. Om 
cellerna var fler än gränsvärdet i protokollet så kallar vi detta för att barnet hade CNS 
leukemi (CNS = Centrala nervsystemet). Då skall barnet ha behandling minst enligt 
intermediärrisk schemat. Detta är ett bra exempel på en riskfaktor som nästan saknar 
betydelse för återfallsrisken bara man ger särskild behandling. 
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När vi känner dessa tre faktorer kan vi göra den andra riskindelningen. Denna skiljer sig 
beroende på om barnet från början fått normal induktion eller högrisk induktion. 

 
 
Bilden visar hur riskindelningen går till för barn med normal induktion. 
 

• Standard behandling. För att få standardbehandling skall man alltså ha ett mycket bra 
behandlingssvar, inte ha några högrisk eller intermediärrisk gener och inte ha haft 
CNS leukemi från början. 

• Intermediär behandling. För att få denna behandling skall man ha svarat bra på 
behandling och inte ha högriskgener. Denna behandling får man också om man har bra 
eller mycket bra behandlingssvar och har intermediärrisk gener eller CNS leukemi. 

• Högrisk behandling. Denna ges alltså till de som har högriskgener eller har svarat 
dåligt på behandling. De med dåligt behandlingssvar har en högre risk att få återfall 
och erbjuds stamcellstransplantation. 
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Bilden ovan visar riskindelningen för de som fått högrisk induktion. 
För dessa gäller att de får 
 

• Intermediär behandling om sjukdomen svarat mycket bra på behandling och de inte 
har högriskgener. 

• Högriskbehandling utan stamcellstransplantation om de har svarat bra och/eller har 
högriskgener. 

• Högriskbehandling med stamcellstransplantation om de har ett dåligt behandlingssvar. 

Slutlig riskgruppering 
Även om det är mycket ovanligt att den riskindelning som görs dag 29 sedan ändras så finns 
en extra kontrollpunkt inlagd i protokollet. För de som fär standard eller intermediär risk 
behandling sker denna dag 78 medan den för de som går på högriskbehandling sker inför start 
av det tredje behandlingsblocket vilket brukar inträffa runt dag 90. 
 
Vi kontrollerar då att alla har väldigt få kvarvarande leukemiceller i benmärgen. Det är 
extremt ovanligt att de med bra eller mycket bra behandlingssvar dag 29 har för mycket 
leukemiceller vid denna tidpunkt. Det är ändå viktigt att kontrollera för att hitta de få barn 
som har kvar för mycket leukemiceller då dessa har mycket hög återfallsrisk om man inte för 
över dem till högrisk behandling med stamcellstransplantation. 
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Vad innehåller ett modernt 
behandlingsprotokoll? 

• Ett leukemiprotokoll föreskriver först en noggrann kartläggning av vilken typ av ALL 
som det enskilda barnet har. I början trodde man att ALL var en enda sjukdom men 
idag vet vi att det finns många olika biologiska typer som ibland kräver olika 
behandling.  

 
• Protokollet ska innehålla tydliga riktlinjer för att mäta hur fort sjukdomen minskar av 

behandlingen. Det gör man i ALL2008 genom att vid tre bestämda tidpunkter mäta 
hur mycket leukemiceller som finns kvar i benmärgen. Detta är den enskilt viktigaste 
faktorn som avgör hur intensivt man sedan ska behandla sjukdomen.  

 
• Protokollet skall innehålla en bra riskgruppsindelning. När man kartlagt vilken typ av 

ALL barnet har och vet hur snabbt sjukdomen ”svarar på” behandling (dvs hur mycket 
leukemiceller som finns kvar vid de bestämda tidpunkterna) så kan man avgöra vilken 
riskgrupp som barnets sjukdom tillhör. Riskgruppsindelning är väldigt viktig eftersom 
den talar om hur intensivt man måste behandla ett barn för att få största chans till bot. I 
ALL2008 finns tre riskgrupper och varje riskgrupp har sedan sin egen behandling. 

 
• Protokollet skall garantera att alla barn får rätt behandling och anger i detalj hur 

cytostatikabehandlingen skall ske för de olika riskgrupperna. Protokollet innehåller 
även instruktioner för hur man ska behandla eventuella komplikationer som kan 
uppstå. 
 

• Protokollet skall öka vår kunskap om ALL. Detta gör vi först genom att i en databas 
samla all viktig information om barnet och dess sjukdom och hur behandlingen går. 
Detta analyseras sedan noga och kommer att ligga till grund för nästa ALL protokoll 
som troligen startar 2014. All information i databasen är sekretessbelagd och endast ett 
fåtal personer i protokollets styrgrupp har tillgång till den. 

 
• Protokollet skall svara på viktiga forskningsfrågor. Även om vi idag vet väldigt 

mycket om hur en bra ALL behandling ska vara så finns det fortfarande många frågor 
att besvara. Man kan inte få svar på alla frågor i ett protokoll men i ALL2008 har vi 
valt ut tre forskningsfrågor som vi tycker är särskilt viktiga. Dessa försöker vi få svar 
på genom att protokollet innehåller tre så kallade randomiserade studier. 

Hur behandlas akut lymfatisk leukemi? 
Behandling av leukemi går ut på att eliminera alla de sjuka cellerna. Ända sedan 
1960 talet har man vetat att man kan döda leukemiceller med cytostatika. 

Cytostatika är mediciner som tas upp av leukemicellerna och sedan oftast verkar 
genom att endera direkt skada eller förhindra att cellerna kan dela sig vilket slutligen 
leder till att de dör. Cytostatika kallas ofta också för cellmediciner. I början botade 
man väldigt få barn. Det berodde framför allt på att man inte behandlade tillräckligt 
lång tid vilket gjorde att det blev kvar leukemiceller som sedan kunde växa till igen 
och orsaka ett så kallat återfall. 
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Eftersom ALL är en så ovanlig sjukdom insåg barnläkare tidigt att man, för att kunna 
analysera och förbättra behandlingen var tvungna att samarbeta och utarbeta 
gemensamma behandlingsmetoder. Dessa kallar vi idag för behandlingsprotokoll 
eller bara protokoll och det är den successiva utvecklingen av protokollen som lett till 
att prognosen vid ALL hos barn har blivit så mycket bättre. I bilden på denna sida kan 
du se en beskrivning av hur protokollen driver utvecklingen framåt. Det protokoll som 
vi idag använder i Norden för behandling av ALL kallas för ALL2008. I princip består 
modern behandling av ALL av fyra faser. 
 

1. Induktionsfas 
– varar i fyra veckor och syftar till att ta bort >95% av 
alla sjuka celler och ta rätt på hur snabbt leukemicellerna försvinner. 

2. Konsolideringsfas 
– varar i cirka nio veckor. 

3. Sen intensifieringsfas  
– upprepas en eller två gånger beroende på typ av ALL 
och är vardera 5-8 veckor långa. 

4. Underhållsfas 
– huvudsakligen tablettbehandling som pågår tills det 
gått 2 ½ år från start av all behandling. 
 

Lite förenklat kan man säga att behandlingen eliminerar nästan alla sjuka celler 
under den första månaden och att resterande 2 år och 5 månader går ut på att döda 
den sista sjuka cellen. 
 
I de olika behandlingsfaserna får barnet på bestämda dagar behandling med flera 
olika cytostatika där vissa ges som injektioner eller dropp direkt i blodet, andra som 
tabletter och enstaka som injektioner i lårmuskeln. För att förhindra att leukemiceller 
kan tillväxa i hjärnan, dit mediciner i blodet har svårt att ta sig, får alla också 
regelbundet injektioner av cytostatika i ryggmärgsvätskan. Detta görs genom 
injektion i ländryggen in i ryggmärgskanalen vilket nästan alltid görs i narkos. 
 
En mer detaljerad beskrivning av behandlingen i ALL2008 finns i nästa avsnitt 
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ALL2008 Induktion 
Behandlingen börjar alltid med en 4 veckor lång behandling som kallas för 
induktionsfas. Det finns två olika behandlingsalternativ under denna fas. 

Normal induktion ges till barn med preB ALL och vita blodkroppar < 100 vid 
insjuknandet. 
Högrisk induktion ges till barn med T cells ALL eller med vita blodkroppar >100 vid 
insjuknandet. 
 
Det enda som skiljer dessa behandlingar åt är att i normal induktion ges prednisolon 
medan i högrisk induktion ges dexametason som kortisonpreparat. 
 
På dag 29 i behandlingen görs ett benmärgsprov där man analyserar hur mycket 
leukemiceller som finns kvar i benmärgen. Som du kan läsa om i avsnittet ”Vilka 
riskgrupper finns i ALL2008” ligger detta till grund för den riskgruppering som avgör 
vilken behandling barnet skall ha från dag 36 och framåt. Barnet kommer då att 
erhålla en av nedanstående behandlingar. Genom att klicka på länkarna kan du se 
en mer detaljerad bild av behandlingarna. 
 
Standard behandling 
Intermediär behandling 
Högriskbehandling 

Normal Induktion 
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Högrisk induktion 

 
Mer information 
Läs mer om Prednisolon, Doxorubicin, Vincristin, Metotrexate i ryggen, Puri-nethol, 
PEG-Asparaginase eller Dexametasontablett. 

Översikt för standardbehandling (SR) 

 
Mer information 
Läs mer om Konsolideringsfas, Sen intensifikation I, Underhållsfas I med stötdoser 
eller Underhållsfas II. 
 
Du kan också läsa mer om Puri-nethol studien och PEG-Asparaginase-studien. 
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Konsolideringsfas för Standard behandling 

 
Mer information 
Läs mer om Prednisolon, Doxorubicin, Vincristin, Metotrexate i ryggen, Puri-nethol 
och PEG-Asparaginase. 
 
Tillbaka till översikt 
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Sen intensifikation I – SR 

 
Mer information 
Läs mer om Dexametason, Vincristin, Metotrexate i ryggen, Lanvis, Cytarabine 
(högdos) och PEG-Asparaginase.  
 
Tillbaka till översikt 
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Underhållsfas I med stötdoser – SR 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (högdos), Metotrexate tablett, Puri-nethol, PEG-
Asparaginase, Dexametasontablett, Oncovin och Metotrexate i ryggen 
 
Tillbaka till översikt 

Underhållsfas II – SR 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexattablett eller Puri-nethol. 
 
Tillbaka till översikt 
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Översikt för intermediär behandling (IR) 

 
Mer information 
Läs mer om Konsolideringsfas, Sen intensifikation I, Underhållsfas I, Sen 
intensifikation II eller Underhållsfas II. 
 
Du kan också läsa mer om Puri-nethol-studien och PEG-Asparaginase-studien. 

Konsolideringsfas för IR 
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Mer information 
Läs mer om Prednisolon, Doxorubicin, Vincristin, Metotrexate i ryggen, Puri-nethol 
och PEG-Asparaginase. 
 
Tillbaka till översikt 

Sen intensifikation I – IR  

 
Mer information 
Läs mer om Daunorubicin, PEG-asparaginase, Cyklofosfamid, Cytarabine (lågdos), 
Lanvis, Metotrexate i ryggen, Vincristin eller Dexametason 
 
Tillbaka till översikt 
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Underhållsfas I med stötdoser – IR  

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate högdos, Metotrexate (tablett), Puri-Nethol, PEG-
asparaginase, Metotrexate i ryggen, Vincristin eller Dexametason  
 
Tillbaka till översikt 
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Sen intensifaktion II – IR  

 
Mer information 
Läs mer om Cyklofosfamid, Cytarabine (lågdos), Lanvis, Metotrexate i ryggen, 
Vincristin eller Dexametason. 
 
Tillbaka till översikt 
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Underhållsfas II – IR Intermediär behandling 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate i ryggen, Puri-nethol eller Metotrexate (tablett). 
 
Tillbaka till översikt 

Översikt för högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Block A, Block B eller Block C för högriskbehandling. 
Du kan också läsa mer om Underhållsfas 1, Intensifikationsfas 1 samt Underhållsfas 
2 eller Depocyt-studien. 
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Block A – Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Cyklofosfamid, Etoposid, PEG-asparaginase, G-CSF eller 
Trippelmedicin i ryggen. 
 
Tillbaka till översikt 

Tillbaka till index 23 



Block B – Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Cytarabine (högdos), Metotrexate (högdos), PEG-asparaginase, 
Trippelmedicin i ryggen, G-CSF, Puri-nethol, Vincristin eller Dexametason  
 
Tillbaka till översikt 
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Block C – Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (högdos), Fludarabine, Cytarabine (högdos), Idarubicin, 
PEG-asparaginase, Trippelmedicin i ryggen eller G-CSF.  
 
Tillbaka till översikt 
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Underhåll 1 Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (tablett), Puri-nethol, Metotrexate (högdos), Metotrexate i 
ryggen eller Trippelmedicin i ryggen. 
 
Tillbaka till översikt 
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Intensifikation I – Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om PEG-asparaginase, Cyklofosfamid, Cytarabine (högdos), Lanvis, 
Trippelmedicin i ryggen, Vincristin eller Dexametason. 
 
Tillbaka till översikt 

Underhåll 2 – Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (tablett) eller Puri-nethol. 
 
Tillbaka till översikt 
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Allmän information om cytostatika 
(cellmediciner) och biverkningar. 
Hur verkar cytostatika (cellmediciner)? 
 
Vid alla elakartade sjukdomar är målet att utrota alla cancerceller. Vid behandling av 
akut lymfatisk leukemi (ALL) gör man detta med mediciner som kallas cytostatika 
eller cellmediciner. 
 
Genom att använda flera olika sorters cellmediciner och höga doser så får man en 
bättre effekt mot sjukdomen. Tyvärr är inte cellmediciner målsökande robotar som 
kan leta upp leukemicellerna utan de flesta friska celler i kroppen blir också utsatta 
för dem. Detta gör att barnen får biverkningar av medicinerna. Anledningen till att 
behandlingen ändå är så effektiv är att leukemicellerna i de flesta fall är mycket mer 
känsliga för cellmedicinerna än vad de friska cellerna är. Detta beror framför allt på 
två saker: 
 

• Cellmediciner verkar starkast på celler som delar sig och leukemicellerna delar 
sig oftare än de flesta friska cellerna. 

• De enskilda leukemicellerna är i grunden svagare än friska celler när de 
utsätts för medicinerna. 

Vilka biverkningar får barnen? 
Eftersom cytostatika framför allt skadar celler som delar sig så drabbas de organ i 
kroppen där cellerna delar sig snabbast. 
 
Benmärgen är det organ i kroppen som bildar alla blodkroppar och det ställe där flest 
nya celler bildas varje dag. När man ger cellmediciner hämmas tillfälligt bildningen av 
nya blodkroppar och kroppen kan inte helt ersätta de blodkroppar som normalt dör 
undan. Beroende på vilken typ av blodkroppar som drabbas kan man få olika 
biverkningar. 
 

• Lågt blodvärde. Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till 
kroppens vävnader. Eftersom röda blodkroppar normalt lever i tre månader så 
påverkas dessa ganska långsamt av behandlingen. Det är dock vanligt att 
blodvärdet (som är ett mått på antalet röda blodkroppar), åtminstone under 
mera intensiva behandlingsperioder, sjunker så mycket att man behöver ge 
blod. Det vanligaste symptomet vid lågt blodvärde är trötthet. 

 
• Låga blodplättar. Blodplättar eller som de ofta kallas på sjukhus – trombocyter 

- hjälper till att stoppa blödningar. Blodplättar lever normalt bara i drygt en 
vecka varför de kan sjunka snabbare efter intensiv behandling. Trots att det 
under vissa behandlingsperioder är vanligt med låga värden på blodplättar är 
det mycket ovanligt med allvarliga blödningar. Det är vanligt att man ger 
transfusioner av blodplättar när barnen har ökad risk för blödning. 
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• Infektionskänslighet. ”Låga vita.”? Detta är den absolut viktigaste av alla 
biverkningar vid cytostatikabehandling och beror på att antalet vita 
blodkroppar minskar. Det finns många olika sorters vita blodkroppar. 
Gemensamt för dem är att de ska förhindra uppkomst av och bekämpa 
infektioner i kroppen. Många vita blodkroppar har en kort livslängd och därför 
så sjunker antalet snabbt (5-7 dagar) efter intensiv behandling. 

 
Särskilt betydelsefull är en bakteriedödande vit blodkropp som kallas för neutrofil eller 
granulocyt. När man har lågt antal neutrofiler kan kroppen inte ta hand om infektioner 
på normalt sätt utan barnet behöver läggas in för utredning och behandling om det 
får feber. Det viktigaste symptomet på en infektion är alltid feber. 

Om ditt barn får feber skall du alltid kontakta din hemavdelning 
Man kan aldrig i förväg avgöra om ett barn kommer att få en infektion eller inte efter 
en behandling men risken ökar ju längre tid barnet har låga neutrofiler. Det är alltid 
stor risk under de första behandlingsveckorna eftersom leukemisjukdomen också 
försvagar infektionsförsvaret. 
 
De mest intensiva behandlingarna i ALL2008 är de block som ges i 
högriskbehandlingen. Efter dessa kan neutrofilerna vara låga ända upp till 3-4 veckor 
och risken för en infektion hög. Eftersom de flesta infektioner som drabbar barnen 
orsakas av bakterier som normalt finns på huden eller i tarmen kan man, frånsett bra 
handhygien, egentligen inte leva på ett sätt så att man undviker infektionena. Man 
kan i de flesta fall sträva efter att barnet och familjen skall ha ett så normalt socialt liv 
som möjligt 
 

• Munnen och mag-tarm kanalen. Läpparna, munnen och insidan av 
magsäcken och tarmen är klädda med en skyddande hinna som kallas för 
slemhinna. Cellerna i slemhinnan delar sig också fort eftersom den ständigt 
nybildas underifrån. Vissa av cellmedicinerna kan därför ibland ge upphov till 
skador på slemhinnan som kan ge symptom i form av munsår, illamående 
eller diarréer. Alla barn får inte dessa symptom men det förekommer vanligast 
i induktionsfasen efter behandling med doxorubicin samt efter de block som 
används i högriskbehandlingen. Ibland kan man också få det efter metotrexate 
behandling. Många barn upplever också förändrad smak och lukt vilket kan 
bidra till att aptiten blir sämre. 

 
• Håravfall. I hårsäckarna där tillväxten av hår sker finns celler som påverkas 

av cellmedicinerna. Olika cytostatika påverkar hårväxten olika mycket men alla 
barn får ett kraftigt håravfall under de första veckornas behandling. Beroende 
på vilken behandlingsarm (standard, intermediär eller högrisk) som barnet 
sedan får tar det olika lång tid innan håret återväxer – men det kommer alltid 
tillbaka när de intensiva behandlingsfaserna är över. 

• Illamående. Många, men inte alla, cellmediciner kan orsaka akut illamående i 
samband med att man ger medicinen. Detta beror på en direkt påverkan på 
kräkcentrum i hjärnan. Idag finns mycket bra mediciner som vi ger i 
förebyggande syfte för att förhindra att detta uppstår men hos en del barn kan 
man inte alltid helt ta bort illamåendet. Detta är de vanligaste allmänna 
biverkningarna av cytostatikabehandling. 
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Cellmediciner  
Prednisolon 
Beskrivning 
Prednisolon är ett kortisonpreparat med mycket bra effekt mot leukemicellerna som 
barnet skall ta under fyra veckor i induktionen varefter dosen successivt minskas 
under nio dagar. Du får instruktion av din läkare om hur du skall minska doserna. 

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges som tabletter som skall tas tre gånger om dagen. Tabletten kan 
krossas och lösas upp i vätska. En del barn har svårt att få i sig medicinerna och då 
kan man sätta en sond genom näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både 
medicin och näring genom. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Prednisolon ger ökad infektionskänslighet trots att blodvärdena inte påverkas. Man 
kan få ökad aptit och även få ökad vattenmängd i kroppen varför det är vanligt att 
man går upp i vikt. Magslemhinnan blir skörare och kan ge magkatarr. Det är vanligt 
att humöret påverkas under behandlingen. En del barn kan bli irritabla medan andra 
kan bli ledsna. Förmågan att omsätta socker i kroppen minskar och enstaka barn 
behöver insulinbehandling. Många får en viss blodtrycksstegring men få behöver 
behandling för detta. Dessa biverkningar försvinner ett tag efter att behandlingen 
avslutas. 

Annan viktig information 
Kortison har en stark anti-inflammatorisk effekt. Därför kan medicinen delvis men inte 
helt dölja tecken på infektion och allvarliga tillstånd i magen. Kontakta din avdelning 
redan om barnet har lindriga infektionstecken eller magsmärtor. 
 
Vid prednisolonbehandling hämmas kroppens egen kortisonproduktion och det kan, 
efter man avslutat behandlingen, ibland ta litet tid innan den kommer igång. Då kan 
barnet få symptom på kortisonbrist (uttalad trötthet, saltrubbningar, smärtor i 
kroppen) och under några veckor behöva äta en låg dos kortison. 

Doxorubicin 
Beskrivning 
Doxorubicin är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. 
Medicinen ges vid två tillfällen (dag 1 och 22) under induktionsbehandlingen. En 
närbesläktad substans - daunorubicin - ingår i sen intensifikation 1 för de som får 
intermediär behandling. 

Hur får barnet medicinen? 
Doxorubicin ges som ett dropp (infusion) under 4 timmar i barnets CVK eller venport. 
Innan droppet påbörjas får barnet medicin mot illamående. 
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Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Doxorubicin är en typisk cellmedicin som ger påverkan på benmärgen. Medicinen 
hämmar nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. 
Doxorubicin kan ge illamående i anslutning till behandlingen. Medicinen ger också 
håravfall och kan ge upphov till sår på slemhinnorna i munnen och diarreer. Efter 
höga sammanlagda doser kan medicinen i enstaka fall ge hjärtmuskelpåverkan. 

Annan viktig information 
Medicinen är röd och urinen blir ofta rödfärgad under upp till ett dygn efter droppet. 

Vincristin 
Beskrivning 
Vincristin är en av de mediciner som utgör ryggraden i behandlingen av ALL. Den 
dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. Medicinen ges upprepade gånger 
i nästan alla behandlingsfaser. 

Hur får barnet medicinen? 
Vincristin ges antingen som ett snabbt dropp (infusion) på cirka 15 minuter eller som 
en injektion i barnets CVK eller venport. Om barnet mår bra behöver inga andra 
mediciner ges i samband med Vincristin. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Vincristin ger, till skillnad från de flesta andra cellmediciner, ingen större påverkan på 
benmärgen och därmed inte på blodvärdena. Medicinen påverkar känselnerver i 
kroppen och det är vanligt med smärtor i käke, rygg eller muskler dagarna efter 
injektionen. Även nerver som styr muskler kan påverkas, framför allt de som lyfter 
foten och ögonlocken. Detta kan ge hängande ögonlock och droppfot. Motoriken i 
magtarm kanalen minskar och förstoppning och magsmärtor är vanligt. Dessa 
effekter på nerverna är övergående men kan hos en del barn sitta i ganska länge. 

Annan viktig information 
För att minska besvär med magsmärtor är det viktigt att undvika förstoppning. Under 
behandlingsfaser där Vincristin ges tätt (en gång per vecka) bör barnet i 
förebyggande syfte få någon form av medicin mot förstoppning. 
 

Metotrexate (högdos) 
Beskrivning 
Metotrexate är en av de viktigaste cellmedicinerna och dödar leukemiceller genom att 
störa celldelningen. Medicinen används både under konsolideringsfasen, i första 
underhållsfasen och i block B. Metotrexate i högdos har särskilt bra verkan mot 
leukemiceller i hjärnan och för att förstärka denna effekt ger man metotrexate i 
ryggmärgsvätskan i samband med att man ger högdos metotrexate. 
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Hur får barnet medicinen? 
Innan man startar medicinen ges ett vätskedropp i minst 4 timmar. Därefter ger man 
metotrexate i CVK eller venport på 24 timmar. Sövning för att ge medicin i ryggen 
görs antingen före eller under metotrexate-droppet. 
 
Efter behandlingen mäter man regelbundet hur mycket medicin som finns i blodet 
och barnet kan gå hem när medicinnivån är under ett gränsvärde (0,2 µmol/L). 
Vätskebehandlingen, som är till för att barnet skall kissa ut medicinen bra, pågår fram 
till dess. 
 
Under behandlingen mäter man urinmängderna för att man säkert skall veta att 
barnet kissar tillräckligt. Dessutom ges, med början 42 timmar efter start av 
metotrexate-droppet, en motmedicin som ska skydda kroppen mot för mycket 
biverkningar. Barnet får också medicin mot illamående. .  

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Metotrexate ger en måttlig påverkan på benmärgen. Medicinen hämmar nybildningen 
av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita blodkroppar och 
blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. 
 
Medicinen kan ge illamående i samband med behandlingen. Medicinen påverkar 
också slemhinnorna så en del barn kan få blåsor i munnen och/eller diarreer efter 
några dagar. Ibland ser man en övergående påverkan på njurfunktionen.. 

Annan viktig information 
En del barn äter ett sulfapreparat i förebyggande syfte mot en viss typ av 
lunginflammation. Detta preparat skall man upphöra med minst 24 timmar innan 
metotrexatebehandlingen då den kan försämra utsöndringen. Säg till din doktor innan 
behandlingen startar om barnet har diarreer då risken för svår påverkan på 
tarmslemhinnan ökar. Metotrexate gör, precis som flera andra cellmediciner, att 
huden blir känslig för sol. Detta hindrar inte att barnet får vistas ute men man skall 
vara försiktig vid stark sol. 

Metotrexatetablett 
Beskrivning 
Metotrexate tabletter används i underhållsfasen av behandlingen. Den dödar 
leukemiceller genom att störa celldelningen och verkar särskilt bra i samarbete med 
medicinen Puri-nethol. Man börjar med en riktdos men behandling styrs sedan 
tillsammans med dosen av Puri-nethol så att man försöker hålla antalet vita 
blodkroppar mellan 1,5-3 x 109/L under så stor del av behandlingen som möjligt. 

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges som tabletter som skall tas en gång varje vecka. Medicinen skall ej 
ges om barnet samma vecka får metotrexat i blodet. Tabletten kan krossas och lösas 
upp i vätska. 
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En del barn har svårt att få i sig medicinerna och då kan man sätta en sond genom 
näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både medicin och näring genom. 
Under underhållsfasen brukar dock alla barn kunna svälja medicin. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Den viktigaste biverkan är påverkan på benmärgen med minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar. Detta ger ökad infektionskänslighet. Om värdena blir för 
låga får man ibland tillfälligt sätta ut medicinen. 

Annan viktig information 
Metotrexat göre, precis som flera andra cellmediciner, att huden blir känslig för sol. 
Detta hindrar inte att barnet får vistas ute men man skall vara försiktig vid stark sol. 

Metotrexate i ryggen 
Beskrivning 
Cellmediciner i ryggmärgsvätskan är en viktig del för att förhindra återfall vid leukemi. 
De flesta barn får behandling med enbart metotrexate medan de med CNS leukemi 
eller högrisk behandling får behandling med tre mediciner (metotrexate, cytarabine 
och prednisolon).  

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges via en injektion i ryggmärgskanalen. Barnet är oftast sövt eller har fått 
lugnande medicin och ligger på sidan på en brits och sticket görs mellan två kotor i 
ländryggen. Proceduren är inte farlig men kan upplevas obehaglig om man är fullt 
vaken. Efter injektionen skall barnet ligga med huvudändan lågt i 30-60 minuter. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Oftast ses inga biverkningar alls. Barnet kan ibland känna smärta från sticket. Vid 
enstaka tillfällen kan man få huvudvärk och illamående till följd av att 
ryggmärgsvätskans tryck blir lägre. I sällsynta fall kan man få en kemisk retning av 
medicinerna på hjärnhinnorna vilket ger huvudvärk, kräkningar, nackstelhet och 
ljuskänslighet. Detta är inte farligt och går över av sig självt. 

Annan viktig information 
Glöm inte att barnet måste vara svältande om det ska sövas för medicineringen. Din 
avdelning vet vilka tider som gäller. 

Puri-nethol (6 mercaptopurin) 
Beskrivning 
Puri-nethol är en av de äldsta medicinerna mot ALL, som dels utgör ryggraden i 
underhållsbehandlingen och dels används i konsolideringsfasen då den förstärker 
effekten av Metotrexat på ett bra sätt. Den används också i högre dos i Block B. Puri-
nethol dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. Medicinen är speciell, då 
ungefär 5-10% av alla barn har en genetisk variant som gör att de bryter ned 
medicinen långsammare och därför både får ökad effekt och litet mer biverkningar. 
Medicinen påverkar blodvärdena och i underhållsfasen styr man dosen så att nivån 
på vita blodkroppar försöker hållas mellan 1,5 - 3,0 x 109/L under så stor tid som 
möjligt. 
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Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges som tabletter som skall tas en gång om dagen. Det är mycket viktigt 
att man ger den på kvällen. Man bör undvika mjölkintag en timme innan till en timme 
efter tablettintaget då mjölk minskar upptaget i magen av medicinen. Tabletten kan 
krossas och lösas upp i vätska. 
 
En del barn har svårt att få i sig medicinerna och  då kan man sätta en sond genom 
näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både medicin och näring genom. När 
barnen hunnit till underhållsfasen brukar de flesta vara duktiga på att svälja medicin. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Den viktigaste biverkan är påverkan på benmärgen med minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar. Detta ger ökad infektionskänslighet. Om värdena blir för 
låga får man ibland tillfälligt sätta ut medicinen. Enstaka barn kan få lågt blodsocker 
på morgonen vilket kan visa sig som illamående, irritabilitet eller påtaglig slöhet på 
morgonen. Detta motverkas lätt genom att ge ett glas mjölk, en banan eller liknande. 

Annan viktig information 
Medicinen ingår i den randomiserade Puri-nethol studien som görs under den 
konsolideringsfas som barn med standard och intermediärbehandling får (start dag 
36). Du kommer att bli tillfrågad om du vill att ditt barn ska delta i denna studie. 
 

PEG asparaginase 
Beskrivning 
Asparaginase är en annorlunda medicin som verkar genom att ta bort asparaginsyra, 
som är ett nödvändigt näringsämne för leukemicellerna, ur blodet. Man kan säga att 
man svälter ut cellerna. Den har använts länge i behandlingen men tidigare har man 
använt kortverkande preparat varför man behövt ge medicinen ofta. PEG 
asparaginase är ett långverkande preparat som ges en gång varannan vecka under 
30 veckor till barn med standard och intermediär behandling. Barn med högrisk 
behandling får en dos i varje block. 

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen kan ges som en injektion antingen direkt i blodet eller i en muskel (oftast 
lårmuskeln). I ALL2008 ger vi bara injektion i muskel eftersom detta ger lägre risk för 
allergiska reaktioner. Sticket är smärtsamt men besvären kan minskas genom att 
använda bedövningssalva innan och/eller att ge lokalbedövning. Vissa barn får 
kortverkande lugnande medicin innan man sticker. Efter injektionen måste man 
stanna 2 timmar på sjukhuset för att se så barnet inte får en allergisk reaktion. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Ungefär 10% av barnen får någon gång en allergisk reaktion efter en injektion som 
oftast visar sig som nässelutslag. Om reaktionen är kraftig skall man sedan inte ge 
medicinen mer. PEG asparaginase ger ingen påverkan på benmärgen. Man kan må 
illa av medicinen och enstaka barn får förhöjda blodsockervärden. 5-10% av barnen 
får bukspottkörtelinflammation som ger kräkningar och magsmärtor och kan vara 
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allvarlig. Medicinen påverkar blodets levringsförmåga och enstaka barn får 
blodproppar som, om de sitter i hjärnans blodkärl, kan vara allvarliga. 

Annan viktig information 
Medicinen ingår i den randomiserade PEG asparaginase studien som görs efter den 
konsolideringsfas som barn med standard och intermediärbehandling får (start dag 
92). Du kommer att bli tillfrågad om du vill att ditt barn ska delta i denna studie. 

Dexametason 
Beskrivning 
Dexametason är ett kortisonpreparat med mycket bra effekt mot leukemicellerna. Det 
är väldigt likt prednisolon men har litet bättre effekt på sjuka celler i centrala 
nervsystemet. Dexametason används dels i högrisk induktion, då man får det tre 
veckor i rad, men även under sen intensifikationsfaser då man får det först en vecka 
sedan en veckas paus och sedan en vecka till. När medicinen ges under så lång tid 
så avslutar man behandlingen genom att långsamt trappa ut den under 9 dagar. 
Medicinen ges också under fem dagars tid i vissa faser och då behöver man inte 
trappa ut den.  

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges som tabletter som skall tas tre gånger om dagen. Tabletten kan 
krossas och lösas upp i vätska. 
En del barn har svårt att få i sig medicinerna och då kan man sätta en sond genom 
näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både medicin och näring genom. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Dexametason ger kraftigt ökad infektionskänslighet trots att blodvärdena inte 
påverkas. De flesta får rejält ökad aptit och också ökad vattenmängd i kroppen varför 
det är vanligt att man får stor mage och går upp i vikt. Magslemhinnan blir skörare 
och man kan få magkatarr. Humöret påverkas ibland kraftigt av dexametason. En del 
barn kan bli irritabla (kort stubin) medan andra kan bli deprimerade. Förmågan att 
omsätta socker i kroppen minskar och enstaka barn behöver insulinbehandling. 
Många får en viss blodtrycksstegring men få behöver behandling för detta. Dessa 
biverkningar försvinner ett tag efter att behandlingen avslutas. Vid de kortare 
femdagars-behandlingarna är biverkningar betydligt mindre uttalade.  

Annan viktig information 
Kortison har en stark anti-inflammatorisk effekt. Därför kan medicinen delvis men inte 
helt dölja tecken på infektion och allvarliga tillstånd i magen. Kontakta din avdelning 
redan om barnet har lindriga infektionstecken eller magsmärtor. 
 
Vid dexametasonbehandling hämmas kroppens egen kortisonproduktion och det 
kan, när man avslutat behandlingen, ibland ta litet tid innan den kommer igång. Då 
kan barnet få symptom på kortisonbrist (uttalad trötthet, saltrubbningar, smärtor i 
kroppen) och under några veckor behöva äta en låg dos kortison. 
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Oncovin 
Beskrivning 
Oncovin är en av de mediciner som utgör ryggraden i behandlingen av ALL. Den 
dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. Medicinen ges upprepade gånger 
i nästan alla behandlingsfaser. 

Hur får barnet medicinen? 
Oncovin ges antingen som ett snabbt dropp (infusion) på cirka 15 minuter eller som 
en injektion i barnets CVK eller venport. Om barnet mår bra behöver inga andra 
mediciner ges i samband med Oncovin. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Oncovin ger, till skillnad från de flesta andra cellmediciner, ingen större påverkan på 
benmärgen och därmed inte på blodvärdena. Medicinen påverkar känselnerver i 
kroppen och det är vanligt med smärtor i käke, rygg eller muskler dagarna efter 
injektionen. Även nerver som styr muskler kan påverkas, framför allt de som lyfter 
foten och ögonlocken. Detta kan ge hängande (men inte stängda) ögonlock och 
droppfot. Motoriken i magtarm kanalen minskar och förstoppning och magsmärtor är 
vanligt. Dessa effekter på nerverna är övergående men kan hos en del barn sitta i 
ganska länge. 

Annan viktig information 
För att minska besvär med magsmärtor är det viktigt att undvika förstoppning. Under 
behandlingsfaser där Oncovin ges tätt (en gång per vecka) bör barnet i förebyggande 
syfte få någon form av medicin mot förstoppning. 

Prednisolon 
Beskrivning 
Prednisolon är ett kortisonpreparat med mycket bra effekt mot leukemicellerna som 
barnet skall ta under fyra veckor i induktionen varefter dosen successivt minskas 
under nio dagar. Du får instruktion av din läkare om hur du skall minska doserna. 

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges som tabletter som skall tas tre gånger om dagen. Tabletten kan 
krossas och lösas upp i vätska. En del barn har svårt att få i sig medicinerna och då 
kan man sätta en sond genom näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både 
medicin och näring genom. 
 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Prednisolon ger ökad infektionskänslighet trots att blodvärdena inte påverkas. Man 
kan få ökad aptit och även få ökad vattenmängd i kroppen varför det är vanligt att 
man går upp i vikt. Magslemhinnan blir skörare och kan ge magkatarr. Det är vanligt 
att humöret påverkas under behandlingen. En del barn kan bli irritabla medan andra 
kan bli ledsna. Förmågan att omsätta socker i kroppen minskar och enstaka barn 
behöver insulinbehandling. Många får en viss blodtrycksstegring men få behöver 
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behandling för detta. Dessa biverkningar försvinner ett tag efter att behandlingen 
avslutas. 

Annan viktig information 
Kortison har en stark anti-inflammatorisk effekt. Därför kan medicinen delvis men inte 
helt dölja tecken på infektion och allvarliga tillstånd i magen. Kontakta din avdelning 
redan om barnet har lindriga infektionstecken eller magsmärtor. 
 
Vid prednisolonbehandling hämmas kroppens egen kortisonproduktion och det kan, 
efter man avslutat behandlingen, ibland ta litet tid innan den kommer igång. Då kan 
barnet få symptom på kortisonbrist (uttalad trötthet, saltrubbningar, smärtor i 
kroppen) och under några veckor behöva äta en låg dos kortison. 

Lanvis6-thioguanine 
Beskrivning 
Lanvis (6-thioguanine) är närbesläktad med Puri-nethol och används i 
intensifieringsfaser. Den dödar leukemiceller genom att störa celldelningen och 
verkar särskilt bra i samarbete med medicinen cytarabine. Medicinen är speciell, då 
ungefär 5-10% av alla barn har en genetisk variant som gör att de bryter ned 
medicinen långsammare och därför både får ökad effekt och litet mer biverkningar.  

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges som tabletter som skall tas en gång om dagen. Det är mycket viktigt 
att man ger den på kvällen. Man bör undvika mjölkintag en timme innan till en timme 
efter tablettintaget då mjölk minskar upptaget i magen av medicinen. Tabletten kan 
krossas och lösas upp i vätska. 
 
En del barn har svårt att få i sig medicinerna och  då kan man sätta en sond genom 
näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både medicin och näring genom. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Den viktigaste biverkan är påverkan på benmärgen med minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar. Detta ger ökad infektionskänslighet. I sällsynta fall kan 
man få påverkan på levern. 

Cytarabine (lågdos) 
Beskrivning 
Cytarabine är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. 
Medicinen ges i låga och upprepade doser under intensifieringsfaserna. Barn med 
högrisk ALL får också behandling med högre doser av cytarabine då den ges som ett 
tre timmars dropp under Block B och Block C (se Cytarabine högdos). 

Hur får barnet medicinen? 
Cytarabine ges som en snabb injektion i CVK eller venport en gång om dagen 4 
dagar i rad. Innan behandlingen får barnet medicin mot illamående. Inga andra 
mediciner eller vätskedropp behöver ges samtidigt. 
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Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Cytarabine ger påverkan på benmärgen. Medicinen hämmar nybildningen av 
blodkroppar med övergående minskning av antalet vita blodkroppar och blodplättar 
som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. Medicinen ger också håravfall. 
Cytarabine kan ge illamående i anslutning till behandlingen. Medicinen kan ge feber 
utan att barnet har infektion. 

Cytarabine (högdos) 
Beskrivning 
Cytarabine är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. 
Barn med högrisk ALL får behandling med cytarabine högdos i Block B då den ges 
två gånger dagligen i två dagar och i Block C då det ges en gång dagligen i fem 
dagar.  
 

Hur får barnet medicinen? 
Cytarabine ges som ett dropp i CVK eller venport under tre timmars tid. Innan 
behandlingen får barnet medicin mot illamående. Då medicinen kan ge irritation i 
ögonen ger man ögondroppar tre gånger dagligen under behandlingen.  
 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Cytarabine högdos ger kraftig påverkan på benmärgen. Medicinen hämmar 
nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita blodkroppar 
och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. Medicinen ger också 
håravfall. Cytarabine kan ge illamående i anslutning till behandlingen. Vid högdos 
cytarabine är det mycket vanligt att barnet får feber under behandlingen och 
samtidigt ibland också influensaliknande symptom i form av smärtor i kroppen. De 
kan också få hudutslag. Dessa symptom kräver oftast ingen behandling men kan 
vara svåra att skilja från en riktig infektion. 
Cytarabine kan ibland ge slemhinnepåverkan med munsår och diarreer. 

Daunorubicin 
Beskrivning 
Daunorubicin är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa 
celldelningen. Medicinen ges en gång i veckan under sen intensifikation 1 för barn 
som får intermediär behandling. Medicinen är mycket nära besläktad med 
doxorubicin som ges i induktionen. 

Hur får barnet medicinen? 
Daunorubicin ges som ett dropp (infusion) under 4 timmar i barnets CVK eller 
venport. Innan droppet påbörjas får barnet medicin mot illamående. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Daunorubicin är en typisk cellmedicin som ger påverkan på benmärgen. Medicinen 
hämmar nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. 
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Daunorubicin kan ge illamående i anslutning till behandlingen. Medicinen ger också 
håravfall och kan ge upphov till sår på slemhinnorna i munnen och diarreer. Efter 
höga sammanlagda doser kan medicinen i enstaka fall ge hjärtmuskelpåverkan.  

Annan viktig information 
Medicinen är orange och urinen blir ofta färgad under upp till ett dygn efter droppet. 

Cyklofosfamid 
Beskrivning 
Cyklofosfamid är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa 
celldelningen. Medicinen ges som endags behandling i intensifieringsfaser för barn 
med intermediär och högrisk behandling. Medicinen ges också, i en lägre dos, 5 
dagar i rad i Block A. 

Hur får barnet medicinen? 
Cyklofosfamid ges som ett dropp (infusion) under 15-60 minuter i barnets CVK eller 
venport. Innan droppet påbörjas får barnet medicin mot illamående. När man i 
endagsbehandlingen ger den högre dosen måste man ge extra vätskedropp 30 
minuter före till 8 timmar efter behandlingen. Medicinen ger nedbrytningsprodukter 
som kan irritera slemhinnan i urinblåsan. Därför ger man, åtminstone vid den högre 
cyklofosfamiddosen, vid tre tillfällen en injektion i blodet av ett ämne som motverkar 
detta (Innan start av cyklofosfamid och efter 4 och 8 timmar). 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Cyklofosfamid är en typisk cellmedicin som ger påverkan på benmärgen. Medicinen 
hämmar nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. Medicinen 
ger också håravfall och kan ge illamående i samband med behandlingen. 

Etoposid 
Beskrivning 
Etoposid är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. 
Medicinen ges fem dagar i rad under Block A i högrisk behandlingen. 

Hur får barnet medicinen? 
Etoposid ges som ett dropp (infusion) under 1 timme i barnets CVK eller venport. 
Innan droppet påbörjas får barnet medicin mot illamående. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Etoposid är en typisk cellmedicin som ger påverkan på benmärgen. Medicinen 
hämmar nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. Etoposid 
kan ge illamående i anslutning till behandlingen. Medicinen ger också håravfall och 
kan ge upphov till sår på slemhinnorna i munnen och diarreer. 
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G-CSF 
Beskrivning 
Alla tre blocken i högrisk behandlingen ger kraftig påverkan på benmärgen och det är 
att förvänta att de vita blodkropparna inklusive de bakteriedödande neutrofilerna är 
mycket låga ända upp till 3-4 veckor efter behandlingen. Risken att få en infektion 
ökar ju längre tid man har låga neutrofiler. G-CSF (granulocyte colony stimulating 
factor) är en tillväxtfaktor som kan påskynda återhämtningen av neutrofiler och ges 
därför efter varje block.  

Hur får barnet medicinen? 
G-CSF ges oftast med en mycket tunn nål som en injektion i underhuden en gång om 
dagen. Många föräldrar och äldre barn lär sig att göra detta själva hemma. 
Injektionen är förenad med mycket liten smärta. Till mycket stickrädda barn kan man 
ge medicinen som ett kort dropp (15 min) i CVK eller venport. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
G-CSF har väldigt få biverkningar. Man kan ibland få blåmärken runt stickstället 
särskilt om man har låga nivåer av blodplättar. I sällsynta fall kan man få smärtor i 
nedre delen av ryggen. 

Trippelmedicin i ryggen 
Beskrivning 
Cellmediciner i ryggmärgsvätskan är en viktig del för att förhindra återfall vid leukemi. 
De flesta barn får behandling med enbart metotrexate medan de med CNS leukemi 
eller högrisk behandling får behandling med tre mediciner (metotrexate, cytarabine 
och prednisolon).  

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges via en injektion i ryggmärgskanalen. Barnet är oftast sövt eller har fått 
lugnande medicin och ligger på sidan på en brits och sticket görs mellan två kotor i 
ländryggen. Proceduren är inte farlig men kan upplevas obehaglig om man är fullt 
vaken. Efter injektionen skall barnet ligga med huvudändan lågt i 30-60 minuter. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Oftast ses inga biverkningar alls. Barnet kan ibland känna smärta från sticket. Vid 
enstaka tillfällen kan man få huvudvärk och illamående till följd av att 
ryggmärgsvätskans tryck blir lägre. I sällsynta fall kan man få en kemisk retning av 
medicinerna på hjärnhinnorna vilket ger huvudvärk, kräkningar, nackstelhet och 
ljuskänslighet. Detta är inte farligt och går över av sig självt. 

Annan viktig information 
För barn med högrisk behandling prövar vi en ny medicin med förlängd verkan vid 
medicinering i ryggen. Detta gör vi i den randomiserade Depocyt studien som 
påbörjas vecka 36 vid start av underhållsfasen. Du kommer att bli tillfrågad av din 
doktor om du vill att ditt barn deltar i studien.Glöm inte att barnet måste vara 
svältande om det ska sövas för medicineringen. Din avdelning vet vilka tider som 
gäller. 
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Fludarabine 
Beskrivning 
Fludarabine är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. 
Medicinen ges fem dagar i rad under Block C i högrisk behandlingen. 

Hur får barnet medicinen? 
Fludarabine ges som ett dropp (infusion) under 30 minuter i barnets CVK eller 
venport. Innan droppet påbörjas får barnet medicin mot illamående. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Fludarabine är en cellmedicin som ger kraftig påverkan på benmärgen. Medicinen 
hämmar nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita 
blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet. 
Fludarabine kan ge illamående i anslutning till behandlingen. Medicinen ger också 
håravfall 

Idarubicin 
Beskrivning 
Idarubicin är en cellmedicin som dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. 
Medicinen ges två dagar i Block C i högrisk behandlingen. Medicinen är mycket nära 
besläktad med doxorubicin som ges i induktionen. 

Hur får barnet medicinen? 
Idarubicin ges som ett dropp (infusion) under 4 timmar i barnets CVK eller venport. 
Innan droppet påbörjas får barnet medicin mot illamående. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Idarubicin är en typisk cellmedicin som ger kraftig påverkan på benmärgen. 
Medicinen hämmar nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av 
antalet vita blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad 
infektionskänslighet. Idarubicin kan ge illamående i anslutning till behandlingen. 
Medicinen ger också håravfall och kan ge upphov till sår på slemhinnorna i munnen 
och diarreer. Efter höga sammanlagda doser kan medicinen i enstaka fall ge 
hjärtmuskelpåverkan.  

Annan viktig information 
Medicinen är orange och urinen blir ofta färgad under upp till ett dygn efter droppet. 

Depocyte i ryggen 
Beskrivning 
Cellmediciner i ryggmärgsvätskan är en viktig del för att förhindra återfall vid leukemi. 
De flesta barn får behandling med enbart metotrexate medan de med CNS leukemi 
eller högrisk behandling får behandling med tre mediciner sk trippelbehandling 
(metotrexate, cytarabine och prednisolon). 
 

Tillbaka till index 41 



Depocyte är en ganska ny medicin som framgångsrikt har använts vid behandling av 
återfall i hjärnan. Det är samma medicin cytarabine som används vid 
trippelbehandling men beredningsformen är annorlunda så att medicinen har effekt 
under flera veckor.  

Hur får barnet medicinen? 
Medicinen ges via en injektion i ryggmärgskanalen. Samtidigt med Depocyt ges 
också prednisolon i ryggmärgsvätskan. Barnet är oftast sövt eller har fått lugnande 
medicin och ligger på sidan på en brits och sticket görs mellan två kotor i ländryggen. 
Proceduren är inte farlig men kan upplevas obehaglig om man är fullt vaken. Efter 
injektionen skall barnet ligga med huvudändan lågt i 30-60 minuter. 

Vilka vanligare biverkningar har medicinen? 
Oftast ses inga biverkningar alls. Barnet kan ibland känna smärta från sticket. Vid 
enstaka tillfällen kan man få huvudvärk och illamående till följd av att 
ryggmärgsvätskans tryck blir lägre. Om man ger Depocyt ensamt får man ofta en 
kemisk retning av medicinerna på hjärnhinnorna vilket ger huvudvärk, kräkningar, 
nackstelhet och ljuskänslighet. Vi ger därför samtidigt medicinering med prednisolon i 
ryggmärgsvätskan vilket reducerar risken för denna biverkan betydligt. 

Annan viktig information 
Enbart barn med högrisk behandling som deltar i den randomiserade Depocyt 
studien och som har lottats till experimentarmen kommer att behandlas med 
Depocyt. Studien påbörjas vecka 36 vid start av underhållsfasen. Du kommer att bli 
tillfrågad av din doktor om du vill att ditt barn deltar i studien. 
 
Glöm inte att barnet måste vara svältande om det ska sövas för medicineringen. Din 
avdelning vet vilka tider som gäller. 
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Experimentarmar 
Experimentarm i Depocyt studien – 
Högriskbehandling 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (tablett), Puri-nethol, Metotrexate (högdos), Metotrexate i 
ryggen eller Depocyte i ryggen. 
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Experimentarm i Puri-nethol-studien (SR) 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (högdos), Puri-nethol, PEG-asparaginase, Metotrexate i 
ryggen eller Vincristin. 
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Experimentarm i Puri-nethol-studien (IR) 

 
Mer information 
Läs mer om Metotrexate (högdos), Puri-nethol, PEG-asparaginase, Metotrexate i 
ryggen eller Vincristin. 

Forskningsstudier i ALL 2008 
Det finns många olika sätt att utföra forskning på. I protokollet ALL2008 använder vi 
framförallt två huvudmetoder. 

Systematisk datainsamling 
Vi samlar in så mycket information vi kan om enskilda barns leukemisjukdom och 
behandling. Detta innefattar enkla saker som tex information om barnets ålder och kön liksom 
effekter och bieffekter av behandling men även resultatet av mycket avancerade 
laboratorieanalyser av barnets leukemiceller. När vi sedan analyserar detta kan vi öka vår 
kunskap om vilka barn och leukemityper som behöver olika typer av behandling och på så sätt 
förbättra behandlingen i framtiden. Vi kan också upptäcka om några delar av behandlingen 
inte fungerar så bra som vi hoppats och följdaktligen ändra detta redan i ALL2008 
protokollet. 

Randomiserade läkemedelsstudier 
De läkemedel som ingår i ALL2008 är väl beprövade och används i leukemiprotokoll över 
hela världen. För några av läkemedelen är det dock inte helt säkert att vi idag använder det 
mest effektiva sättet att dosera dem. 
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Vi har därför gjort två läkemedelsstudier där vi hos barn som får standard eller intermediär 
intensiv behandling jämför två olika sätt att dosera dessa läkemedel på. Dessa läkemedel heter 
6-mercaptopurin (Puri-nethol) och PEG-asparaginase (Oncaspar). För de med högrisk ALL 
har vi en studie där vi jämför två olika läkemedel som ges i ryggmärgskanalen.  
 
Bästa sättet att jämföra läkemedel är att göra en randomiserad studie vilket du kan läsa mer 
om i nästa avsnitt. 

Vad är en randomiserad studie? 
I en randomiserad studie så jämför man effekten av olika läkemedel eller olika doser av ett 
läkemedel i minst två grupper av patienter. Man har i förväg bestämt vad man skall mäta för 
att avgöra vilken behandling som är bäst. 
 
Ett stort problem är att det ofta finns många andra, både kända och okända, faktorer som 
också påverkar det man mäter. För att minska risken för att skapa systematiska skillnader 
mellan behandlingsgrupperna och för att garantera att grupperna blir lika stora så använder 
man lottning för att avgöra vilken grupp en enskild patient skall tillhöra. Ordet randomisering 
betyder just att välja med hjälp av slumpen. 
 
En del – särskilt föräldrar – upplever detta med lottning som väldigt jobbigt. Speciellt 
besvärligt är att läkaren inte vet vilken behandling som är bäst. Men detta är faktiskt en 
förutsättning för att göra studien – visste, eller trodde, vi att en grupps behandling var bättre 
vore det förstås inte etiskt att genomföra studien. Däremot vet vi faktiskt, i alla de studier som 
ingår i ALL2008, att båda de behandlingsalternativ som man lottar mellan är bra. Vi vet bara 
inte om ett är allra bäst. 
 
Många föräldrar kan känna att de gärna vill att barnet skall få den ”starkare” av de två 
behandlingarna för att de intuitivt tror att chansen till bot då borde bli större. Andra kan, 
särskilt om deras barn tidigare haft mycket biverkningar, vara mer rädda för ytterligare 
biverkningar och vill hellre ha den ”svagare” behandlingen. 
 
Men - det är viktigt att påpeka igen – när man gör en randomiserad studie så vet ingen i 
förväg vilken av behandlingarna som är bäst vare sig när det gäller effekten på sjukdomen 
eller biverkningar. 
 
Alla läkemedelsstudier inom EU är noggrant övervakade. Studierna i ALL2008 är granskade 
och godkända av etikprövningsnämnder och läkemedelsverk i alla nordiska länder. Att 
studierna genomförs på ett vetenskapligt och för patienten säkert sätt kontrolleras också av en 
utomstående oberoende granskare. 
 
Allt deltagande i läkemedelsstudier är helt frivilligt. Om man inte vill delta så får man 
behandling enligt den standardarm som finns angiven i protokollet. Rent formellt så krävs 
alltid vid läkemedelsstudier att man som vårdnadshavare ger skriftligt godkännande till 
deltagande. Detta godkännande är dock inget bindande avtal utan man kan när som helst 
begära att avsluta deltagande i en studie. 
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PEG-Asparaginasestudien 
Studie av effekten av olika intensitet i PEG asparaginase behandling efter 
konsolideringen - ALL2008 (barn med standard eller intermediär behandling) 

Varför vill vi göra denna studie? 
En av många anledningar till att prognosen förbättrats vid leukemi är att man idag 
använder en medicin vid namn PEGasparaginase under drygt 6 månader av 
behandlingen. Medicinen tömmer blodbanan på asparaginsyra, som är ett ämne som 
leukemicellerna behöver och inte kan tillverka själva. Tyvärr ger medicinen hos ett 
fåtal barn upphov till allvarlig inflammation i bukspottkörteln eller blodproppar. En del 
barn utvecklar också under behandlingen antikroppar mot medicinen vilket minskar 
effektiviteten och ibland kan ge allergiska reaktioner.  
 
Även om vi vet att det är viktigt att ge medicinen under 6 månaders tid så vet vi inte 
säkert hur ofta man måste ge den. Vi vill därför undersöka om effekten av medicinen 
är lika god om man ger den med 6 veckors eller 2 veckors intervall. Vi vill också 
undersöka om biverkningarna blir färre när man ger medicinen med längre intervall 
och om utvecklingen av antikroppar förändras.  
 
För att studien skall ge säkra och pålitliga resultat måste man göra en sk 
randomisering. Detta innebär att de barn som ingår i studien slumpmässigt lottas till 
antingen den grupp som får PEGasparaginase varannan vecka eller till den grupp 
där de får det var sjätte vecka. 

Hur går studien till? 
Alla barn får behandling med PEGasparaginase varannan vecka under 
konsolideringen dag 30 – 92. Därefter randomiserar man, dvs man lottar vilka barn 
som skall få behandling med PEGasparaginase varannan vecka och vilka som ska få 
var sjätte vecka. PEGasparaginase ges sedan fram till dag 245 och samtidigt får 
barnet också den övriga behandlingen som ingår i det behandlingsprotokoll som ditt 
barn skall ha (standard eller intermediär).  
 
Under hela behandlingen övervakas barnen noggrannt med kliniska kontroller och 
blodprovstagning. I samband med att man ger medicinen tar man ett blodprov för 
mätning av antikroppar mot medicinen.  
För att minska risken för allergiska biverkningar ges PEGasparaginase som en 
injektion i en lårmuskel. Detta upplevs oftast som obehagligt av barnen men vi 
försöker lindra besvären genom att ge lokalbedövande salva och spruta in 
lokalbedövningsmedel i benet. Barnet kan också vid behov få ett lugnande medel 
innan.  

Finns det några risker med studien? 
All behandling med PEGasparaginase innebär en liten risk för allvarliga biverkningar. 
Ändå använder man det över hela världen eftersom det har så bra effekt mot 
leukemi. Vi tycker att det är angeläget att undersöka om man med längre intervall 
mellan injektionerna kan minska dessa biverkningar utan att effekten på sjukdomen 
blir sämre. Vi kommer noggrannt att registrera uppkomsten av biverkningar och vid 
behov ge behandling mot dessa.  
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Finns det några fördelar med studien? 
Hela ALL2008 protokollet är ett modernt och mycket effektivt behandlingsprotokoll för 
ALL. Oavsett vilken grupp barnet lottas till kommer det att få en bra behandling med 
mer PEGasparaginase än vad som gavs i tidigare nordisk ALL behandling. Eftersom 
vi inte vet om något av behandlingsalternativen är bättre kan man inte påstå att just 
ditt barn får någon fördel. Däremot kommer vi att lära oss mer om hur man ska 
använda PEGasparaginase bäst i framtida protokoll. 
 
Om man väljer att inte delta kommer barnet att få protokollets grundbehandling vilket 
innebär PEGasparaginase varannan vecka. 

Depocytstudien 
Studie av biverkningar och effekt av Depocyte vid behandling av högrisk ALL  - 
ALL2008 

Varför vill vi göra studien? 
Vid behandling av högrisk ALL (ALLHR) är risken för återfall högre än vid andra 
former av ALL. Detta gäller även återfall som drabbar hjärnhinnorna (CNS återfall) 
vilka oftast upptäcks genom att man finner leukemiceller i ryggmärgsvätskan. För att 
undvika CNS återfall gav man tidigare alla barn med ALLHR förebyggande 
behandling med strålning mot hjärnan. Detta var effektivt men gav ofta 
långtidsbiverkningar på hjärn- och hormonfunktioner. Under de senaste åren har det 
visat sig att man genom intensiv behandling med cytostatika i ryggmärgsvätskan i 
hög utsträckning kan förhindra återfall i CNS utan att använda strålning.  
 
Traditionellt har man använt en kombination av tre mediciner – metotrexat, 
prednisolon och cytarabine. Sedan några år har man med god effekt använt en ny 
medicin - Depocyte - vid behandling av återfall i CNS. Det är egentligen också 
cytarabine men fördelen med Depocyte är att cytarabinet frisätts långsamt varför 
verkningstiden blir mycket längre. Vi vill därför nu studera om man genom att byta ut 
sex konventionella trippelbehandlingar mot Depocyte kan erhålla färre biverkningar 
och/eller bättre effekt.  
 
För att studien skall ge säkra och pålitliga resultat måste man göra en sk 
randomisering. Detta innebär att de barn som ingår i studien slumpmässigt lottas till 
antingen den grupp som vid sex tillfällen får Depocyte eller till den grupp som vid 
samma tillfällen får vanlig trippelbehandling. 

Hur går studien till? 
Alla barn med ALLHR får samma behandling fram till start av underhållet som 
förväntas börja v36 eller strax efter då det är vanligt med förskjutningar i 
behandlingen. Alla barn får någon form av behandling i ryggmärgsvätskan var sjätte 
vecka i underhållet. För att undvika obehaget med sticket i ryggen sövs barnen när 
de får medicinen.  
 
De barn som ingår i studien kommer att lottas till att vid 6 tillfällen, med 12 veckors 
intervall antingen få Depocyt + prednisolon eller vanlig trippelbehandling. Vid dessa 
tillfällen kommer prov, för analys av olika markörer för hjärnpåverkan, att tas från 
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ryggmärgsvätskan. Dessutom får alla barn, mitt i dessa intervall, behandling med 
metotrexate i ryggmärgsvätskan (sammanlagt fem gånger).  
 
För att kunna kartlägga och upptäcka biverkningar kommer alla barn att 6 månader 
efter avslutad terapi genomgå en undersökning av hjärnfunktionen vilket bla 
innefattar magnetröntgen av hjärnan, och neuropsykologisk undersökning. Under 
behandlingen följs barnen noggrannt med vanliga läkarundersökningar och 
provtagning. 

Finns det några risker med studien? 
All cytostatikabehandling i ryggmärgsvätskan är förenad med en liten risk för 
långtidseffekter på hjärnans funktion. Det finns inga studier som visar att Depocyte 
skulle vara förenad med en ökning av denna risk men antalet studier är få. Man kan 
också få en akut retning av hjärnhinnorna med huvudvärk och kräkningar men detta 
är ovanligt om man samtidigt ger prednisolon. 

Finns det några fördelar med studien? 
Hela ALL2008 protokollet är ett modernt intensivt behandlingsprotokoll för ALLHR dår 
vi helt undviker att ge strålning. Oavsett vilken grupp barnet lottas till kommer det att 
få en bra behandling. Eftersom vi inte vet om något av behandlingsalternativen är 
bättre kan man inte i förväg veta om just ditt barn får någon fördel. Däremot kommer 
studien att lära oss betydligt mer om både hur man i framtiden skall använda 
Depocyte i ALL behandling och om hur medicinering i ryggmärgsvätskan påverkar 
barnen. 
 
Om du väljer att inte delta kommer barnet att få protokollets grundbehandling vilket 
innebär att vanlig trippelbehandling ges istället för depocyte. 

Puri-netholstudien 
Intensifiering av Puri-netholdoser under konsolideringsbehandling hos barn med akut 
lymfatisk leukemi – ALL2008  (barn med standard eller intermediär behandling) 

Varför vill vi göra denna studie? 
Cellmedicinerna Puri-nethol (6-mercaptopurine), metotrexate och asparaginase är 
några av de viktigaste medicinerna i behandlingen, och alla barn med ALL kommer 
under behandlingen någon gång att få dessa droger. Många studier har visat att Puri-
nethol och metotrexate förstärker varandras verkan och också att effekten ökar när 
Puri-netholdosen ökas.  
 
Vi vet också att enskilda individer får olika stor effekt av Puri-nethol då de bryter ned 
medicinen olika fort. Eftersom Puri-nethols huvudsakliga biverkan är att hämma 
benmärgen kan man identifiera de barn som tål medicinen väl (och därigenom 
kanske får mindre effekt) genom att de har mindre påverkan på blodvärdena under 
behandlingen. I denna studie vill vi därför jämföra effekten av att ge en fast dos Puri-
nethol under hela konsolideringen mot att vid två tillfällen försöka höja dosen av Puri-
nethol. 
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För att studien skall ge säkra och pålitliga resultat måste man göra en sk 
randomisering. Detta innebär att de barn som ingår i studien slumpmässigt lottas till 
antingen den grupp som får en fast dos av purinethol eller till en grupp där man vid 
två tidpunkter försöker höja dosen om barnets blodvärden tillåter detta. 

Hur går studien till? 
Innan vi definitivt kan avgöra om barnet kan vara med i studien måste vi veta vilken 
riskgrupp som behandlingen skall följa. Detta vet man oftast inte förrän man fått svar 
på det benmärgsprov som tas dag 29. Studien omfattar de barn som sedan ska ha 
standard eller intermediär behandling efter dag 29. 
 
Alla barn börjar ta samma dos av Puri-nethol från dag 30. Om man är lottad till den 
grupp där man skall försöka höja Puri-netholdosen så gör man detta efter tre 
respektive sex veckor om barnet inte har haft låga blodvärden. Isåfall avstår man från 
att höja dosen. 
 
Alla barn i studien, oavsett vilken grupp de tillhör, kontrolleras två gånger i veckan 
med provtagning och kliniska kontroller. Detta görs för att inte Puri-nethol och 
metotrexate verkar i kroppen. Effekten av behandlingen mäter vi genom att jämföra 
antalet leukemiceller i märgen dag 78 med antalet som fanns dag 29. 

Finns det några risker med studien? 
Studien går ut på att intensifiera behandlingen. Det är att förvänta att doshöjningen 
av Puri-nethol kan ge lägre blodvärden vilket kan ge en viss ökad infektionsrisk. 
Denna risk är dock liten eftersom bara de barn som har blodvärden som visar att de 
tål medicinen bra kommer att få höjd dos. Vi förväntar oss inte att risken för andra 
biverkningar skall vara ökad i denna studie. Vi kommer dock att övervaka barnen 
noggrannt och registrera och analysera alla biverkningar som uppstår.  

Finns det några fördelar med studien? 
Hela ALL2008 protokollet är ett modernt och mycket effektivt behandlingsprotokoll för 
ALL. Det finns dock anledning att tro att vissa barn kan ha nytta av en högre dosering 
av Puri-nethol och det är just detta som studien går ut på att undersöka. Under alla 
omständigheter kommer studien att lära oss mer om hur de olika medicinerna verkar 
vilket är viktigt för utveckling av framtidens behandling av leukemi. 
 
Om man väljer att inte delta kommer barnet att få protokollets grundbehandling vilket 
innebär en fast Puri-netholdos under hela konsolideringen. 
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