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Storcellet granulær 
lymfocytt-leukemi1660

I en interessant og oversiktlig artikkel 
i Tidsskriftet nr. 11/2009 påviste Silje 
Michalsen og medarbeidere at 21 % av 
pasientene med storcellet granulær lymfo-
cytt-leukemi hadde revmatoid artritt. 
Revmatoid artritt er den hyppigste komor-
biditeten man finner ved denne leukemi-
formen (1). Ti pasienter hadde spleno-
megali ved diagnosetidspunktet og åtte 
pasienter var splenektomert før diagnosen 
storcellet granulær lymfocytt-leukemi ble 
stilt. Indikasjonene for gjennomført sple-
nektomi var uklar. Det ville være interes-
sant å vite forekomsten av revmatoid artritt 
hos disse 18 pasientene, og om noen av dem 
tidligere hadde fått diagnosen Feltys syn-
drom, en triade bestående av revmatoid 
artritt, leukopeni (nøytropeni) og varierende 
grad av splenomegali (2). Splenektomi har 
tidligere vært behandling for syndromet, 
men er vel blitt erstattet av medikamentell 
behandling (3). Selv om skillet mellom 
storcellet granulær lymfocytt-leukemi og 
Feltys syndrom tidligere er kort omtalt 
i Tidsskriftet (4), er det ønskelig med en 
differensialdiagnostisk grenseoppgang på 
bakgrunn av nyere kunnskap.
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S. Michalsen 
og medarbeidere svarer:1660
Vi er enig med Odd Kildahl-Andersen at 
det ville ha vært interessant å få avklart 
prevalensen av Feltys syndrom blant våre 
pasienter med storcellet granulær lymfo-
cytt-leukemi. Hos 11 av våre pasienter var 
det godt dokumentert at de også hadde rev-
matoid artritt, men vi hadde begrenset til-
gang til journaldokumentasjon for flere av 
pasientene som inngikk i materialet. Vi kan 

derfor ikke utelukke at flere enn disse 
11 pasientene hadde revmatoid artritt. 
Pga. mangelfull journaldokumentasjon 
(pasienter som ikke hadde vært til klinisk 
undersøkelse ved Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet) kan vi heller ikke si med 
sikkerhet hvor mange av våre pasienter som 
hadde granulocytopeni, revmatoid artritt og 
splenomegali. Så vidt vi kjenner til hadde 
ingen av pasientene eksplisitt fått stilt dia-
gnosen Feltys syndrom, men det er åpenbart 
at noen av pasientene tilfredsstilte de dia-
gnostiske kriteriene for det sykdomsbildet.
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Solide retningslinjer 
for forebygging 
av hjerte- og karsykdommer1660

Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet 
nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale ret-
ningslinjene for individuell forebygging 
av hjerte- og karsykdommer anbefaler 
statiner som primærforebyggende tiltak 
(1, 2).

Retningslinjene er et resultat av flere års 
arbeid som har omfattet gjennomgang av 
tilgjengelig litteratur og egne metaanalyser. 
Disse metaanalysene støtter bruken av sta-
tiner i primærprofylakse hos pasienter med 
økt risiko. Det samme gjør også en helt ny 
metaanalyse publisert i BMJ (3).

Faggruppen som har utarbeidet retnings-
linjene er trygg på at anbefalingen er tuftet 
på solid vitenskapelig grunnlag. Retnings-
linjene presiserer at kolesterolsenkende 
medisiner skal gis til dem som har forhøyet 
risiko og som vil ha klar leveårsgevinst ved 
behandling. Personer med gjennomsnittlig 
eller lav risiko skal ikke tilbys medikamen-
tell behandling. Alle skal imidlertid få råd 
om sunn livsstil, inkludert mosjon, kosthold 
og røykestopp.

Vi er enige om at unødvendig sykelig-
gjøring ikke er bra, men vi tror faktisk 
retningslinjene vil føre til det motsatte: 
Personer med høy risiko vil føle seg tryg-
gere når de vet at de får behandling som 
effektivt forebygger alvorlig sykdom.

Tor Ole Kjellevands synspunkter bør 
ikke få gjennomslag – verken hos leger, 
pasienter eller i opinionen.
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Årsaker til globalisering 
av klinisk forskning1660–1

Det er viktig å diskutere etiske problemer 
ved globaliseringen av klinisk forskning, 
slik det ble gjort i en kommentar i Tids-
skriftet nr. 9/2009 (1) som hovedsakelig 
refererte en artikkel i New England Journal 
of Medicine (2). Det er et faktum at en 
større og større del av den kliniske legemid-
delforskningen utføres i Russland (og andre 
tidligere sovjetstater), India, Kina, Latin-
Amerika og Det fjerne østen, de såkalte nye 
markedene («emerging markets»).

Kritikerne fremstiller flyttingen som 
utelukkende kostnadsmotivert – forsk-
ningen flyttes fra høykostland i Europa og 
Nord-Amerika til lavkostland. Det er imid-
lertid ikke riktig, som Riska gjør, å bruke 
begrepet «utviklingsland». De landene 
dette gjelder, er først og fremst Russland, 
India, Kina, Brasil og Sør-Korea – altså 
store, folkerike stater som er rimelig 
utviklet og i økonomisk vekst.

Det er riktig at det er billigere å gjøre 
studier i disse landene, men det er langt 
fra eneste årsak til utflyttingen av forsk-
ningen. Den internasjonale industrien 
ønsker å investere i nye markeder hvor det 




