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INTRODUKTION

Hårcelleleukæmi (HCL) er en sjælden malign B-celle-
lymfoproliferativ sygdom, der karakteriseres ved et 
kronisk forløb, som er præget af splenomegali, pan-
cytopeni og infektionstendens. Prognosen for patien-
ter med HCL blev markant forbedret efter indførelsen 
af behandling med purinanaloger for omkring 20 år 
siden, og de fleste patienter opnår i dag langvarig, 
undertiden livslang, remission. En velkendt bivirk-
ning til purinanaloger er dog øget risiko for infektio-
ner. Der foreligger imidlertid kun få populationsbase-
rede undersøgelser af incidens, risiko for infektion og 
mortalitet hos patienter med HCL.

MATERIALE OG METODER

Ved søgning i Landsregisteret for Patologi fandt vi 
209 patienter (57 kvinder og 152 mænd) med HCL i 
perioden fra januar 1997 til august 2007 i Danmark. 
Vi beregnede de kønsspecifikke incidensrater for HCL 
på baggrund af demografiske data fra Danmarks Sta-
tistik. Via CPR udvalgte vi 2.090 alders- og kønsmat-
chede personer fra den generelle befolkning som kon-
trolkohorte. Data om indlæggelse med pneumoni og 
bakteriæmi hos patienterne med HCL og kontrolko-
horten blev indhentet fra Landspatientregisteret. Ko-
morbiditet blev klassificeret efter Charlsons komorbi-
ditetsindex. Vi anvendte Cox-regressionsanalyse til at 
bestemme den relative risiko (RR) for infektion og 
mortalitetsrater (MRR) justeret for alder, køn og ko-
morbiditet. Vores followup for infektioner startede på 
datoen for diagnosen af HCL og fortsatte indtil første 
episode med pneumoni eller bakteriæmi, død eller til 
den 1. april 2008. 

RESULTATER

Middelalderen på diagnosetidspunktet var 63,5 år 
(32,1-89,1 år) for kvinder og 62,7 år (32,2-86,6 år) 
for mænd. Incidensraterne for HCL var 1,97 (95% 
konfidensinterval (KI) 1,51-2,53) og 5,37 (95% KI 
4,57-6,28) pr. million personår for henholdsvis kvin-
der og mænd. I løbet af en medianfollowuptid på 4,5 
år blev 48 HCL-patienter indlagt med pneumoni eller 
bakteriæmi. RR for infektion hos HCL-patienterne 
sammenlignet med kontrollerne var 2,59 (95% KI 
1,88-3,56). Risikoen for infektion afhang af tiden fra 

diagnose af HCL, idet der var en RR for infektion på 
8,04 (95% KI 4,99-12,95) det første år efter diagno-
sen og 1,17 (95% KI 0,71-1,94) for resten af fol-
lowupperioden. I alt 51 HCL-patienter døde i løbet af 
followupperioden, hvilket svarer til en MRR på 1,67 
(95% KI 1,24-2,26) i sammenligning med dødelighe-
den i kontrolkohorten. MRR var henholdsvis 4,26 
(95% KI 2,61-6,96) og 1,12 (95% KI 0,75-1,65) det 
første år efter diagnosen og i den resterende fol-
lowupperiode. Etårsoverlevelsen for danske patienter 
med HCL i perioden var 89% (95% KI 83,8-92,5%).

KONKLUSION

Patienter med HCL har en øget risiko for alvorlige in-
fektioner og en øget dødelighed sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen, men overvejende i det første 
år efter diagnosen. Etårsoverlevelsen for danske pa-
tienter med hårcelleleukæmi er lavere end den over-
levelse, der er rapporteret i flere internationale 
studier, og det skyldes sandsynligvis, at vores under-
søgelse var populationsbaseret og inkluderede alle 
HCL-patienter, uanset alder og komorbiditet. Resul-
taterne fra vores studie understreger behovet for øget 
opmærksomhed omkring HCL-patienter det første år 
efter diagnosen. 
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