
Mammografins
förmåga finna
högriskfallen
är nyckelfrågan
Ingvar Andersson efterlyser

i sitt inlägg i Läkartidningen
32–33/96 att debatten kring
mammografiscreeningen bor-
de centreras kring »balansen
mellan vinster i form av rädda-
de liv och skadliga effekter i
form av t ex upptäckt av biolo-
giskt insignifikant cancer».

Alldeles riktigt måste dis-
kussionen föras på detta plan.
Eftersom slutmålet med allmän
screening är att minska dödlig-
heten i bröstcancer, måste man
därför tidigarelägga diagnosen
av de tumörer som annars skul-
le leda till fjärrmetastas och
bröstcancerdöd. Därmed ställs
kravet på röntgenologen att
kunna hitta just dessa så kalla-
de högriskfall. Om röntgenolo-
gen däremot konsekvent hittar
de biologiskt mindre signifi-
kanta fallen uteblir vinsten i
form av räddade liv.

Mortaliteten minskade
I Kopparberg – Östergöt-

land (WE)-studien och i Stock-
holmsstudien började mortali-
tetsminskningen synas redan 4
respektive 5 år efter randomi-
seringen, och den är efter 16 re-
spektive 12 års uppföljning
fortfarande påvisbar [1, 2].
Detta är ett resultat av att man
upptäckte de lågt och medel-
högt differentierade cancerfal-
len tidigare än de diagnostise-
rades i kontrollgruppen (Figur
1). Vinsten är klart övervägan-
de, även om det säkert upp-
täcktes en del biologiskt mind-
re signifikanta cancerfall, där
möjligheten till en mindre radi-
kal behandling utgör vinsten.

Balans uppnås
Figur 2 visar att mortalitets-

minskningen under de första
tio åren i Malmöstudien ute-
blev, trots att många cancerfall
hittades i screeningen. Inte ens
i den senaste uppföljningen av
Malmöstudien till och med
1993 kan man se någon ned-
gång av dödlighet i bröstcan-
cer. Det är dessutom anmärk-
ningsvärt att Malmö i ålders-
gruppen 50–59 endast påvisar
överdödlighet, medan man i
Stockholm och i WE-studierna
redovisar mortalitetsminsk-
ning med 44 procent (relativ
risk 0,56, 95 procents konfi-
densintervall 0,31–1,0) re-

spektive 35 procent (relativ
risk 0,65, 95 procents konfi-
densintervall, 0,48–0,87) i
samma åldersgrupp.

Upptäcktes inte
Malmöstudiens avvikande

resultat kan förklaras av att
högriskfallen inte upptäcktes i
screeningen, vilket ledde till
hög dödlighet bland intervall-
cancerfallen (RR=2,3, P=
0,001) [3]. Det är uppenbart att
om man kan hitta högriskfallen
minskar man dödligheten, och
därmed uppnå en gynnsam ba-
lans mellan nytta och potentiell
risk. Under utbyggnaden av
den landsomfattande hälsoun-

dersökningen har detta visat
sig vara reproducerbart [4].

En debatt kring balansen
mellan vinster i form av rädda-
de liv och eventuellt skadliga
effekter är välkommen. Vi ser
fram emot en detaljerad redo-
visning av orsaken till avsak-
naden av mortalitetsminsk-
ningen i Malmöstudien.
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Figur 2.
Bröstcancerdödlighet i
Malmöstudien bland kvinnor i
åldersgruppen 45–64 [3].

Figur 1. Tidig upptäckt av
lågt differentierade cancerfall
i screeningen resulterar i
mortalitetsminskning ett fåtal
år efter randomisering.
Diagram från WE-studien
[konferensmanual till den

internationella konferensen i
Falun, mars 21–22, 1996]
visar kumulativ frekvens av
bröstcancerdöda bland
kvinnor i åldersgrupp 40–74
med lågt differentierad duktal
cancer.


