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Sedan introduktionen på 1960-talet
har p-piller använts av ca 200 miljoner
kvinnor i världen. Särskilt i Europa
och USA är andelen kvinnor som nå-
gon gång tagit p-piller stor; i Sverige är
den 75–80 procent. Produktionen av
könshormoner från äggstockar eller
placenta och dess variation under livet
har ett tydligt samband med bröstcan-
cerrisk.

Därför finns en oro att tillförsel av
syntetiska könshormoner genom p-pil-
ler skulle öka bröstcancerrisken. En
eventuellt ökad risk kan ha stor betydel-
se i ett folkhälsoperspektiv: expone-
ringen gäller många unga, friska kvin-
nor, och bröstcancer är en vanlig och
potentiellt allvarlig sjukdom.

Rapporten i Lancet i somras [1] är
banbrytande och väger tungt i kun-
skapsutvecklingen. Författarnas hu-
vudslutsatser är att det föreligger en li-
ten ökning av den relativa risken för
bröstcancer hos kvinnor som har en på-
gående behandling med p-piller, att det
inte finns någon ökad risk tio år efter av-
slutad behandling och att brösttumörer
som utvecklas hos p-pillerbehandlade
kvinnor oftast inte är spridda utanför
brösten. Effekten på den absoluta (ku-
mulativa) risken (hos kvinnor med på-
gående eller nyligen avslutad behand-
ling) kan anses försumbar, särskilt för
de yngsta kvinnorna.

Många
epidemiologiska studier
Forskningen för att kartlägga lång-

siktiga effekter av p-piller har varit in-
tensiv. Vad gäller samband mellan p-
piller och bröstcancer redovisar Lancet-
uppsatsen resultat från inte mindre än
65 epidemiologiska undersökningar
som rapporterats huvudsakligen sedan
1980-talet. Resultat från enskilda studi-
er har varit svårtolkade och ofta motsä-

gelsefulla. En rad kvalitativa samman-
ställningar [2 ,3], liksom meta-analyser
[4], har dock funnit belägg för olika ty-
per av risksamband, t ex att p-piller
ökar risken enbart för unga kvinnor
(yngre än 35 år) [5], att riskökningen är
störst om behandlingen startas tidigt i
livet (före 25 års ålder eller före första
barnets födelse) [6] och om den pågår
under lång tid (mer än 10–12 år) [7].

I studier som rapporterat en riskök-
ning har risktalen varit endast måttligt
förhöjda, dvs oftast med en relativ risk
mindre än 2. Brister i uppläggning och
genomförande, t ex för små material el-
ler systematiska fel, har ibland ansetts
vara en förklaring till såväl frånvaro av
risksamband som ökad risk [8]. Samti-
digt har enskilda studier som påvisat en
riskökning fått stort genomslag i medi-
erna och sannolikt påverkat en del kvin-
nors preventivmedelsval.

För att skapa ett bättre kunskapsun-
derlag genom att utnyttja information
från alla tillgängliga studier togs 1992
initiativ till att bilda en samarbetsgrupp
bland berörda forskare, den s k »Col-
laborative Group on Hormone Factors
in Breast Cancer». Genom ett mycket
omfattande och ambitiöst arbete under
ledning av epidemiologer i Oxford har
200 forskare från 70 institutioner in-
samlat och förberett data från 90 pro-
cent av alla kända epidemiologiska stu-
dier i 25 länder.

En sambearbetning
av en imponerande mängd data
Bästa möjliga fångst av tillgängliga

originaldata – även opublicerade – sä-
kerställdes genom sökning i databaser
och konsultationer med olika forskar-
grupper. Totalt identifierades alltså 65
arbeten; av dessa kunde 54 inkluderas,
varav 52 hade publicerats. I samarbete
med ansvariga forskare hämtades upp-
gifter om t ex socioekonomiska fakto-
rer, användning av p-piller, bröstcancer
i familjen, barnafödande, menstrua-
tionsförhållanden och tumörutbred-
ning. Resultatet av materialinsamling-
en är imponerande. Över 53 000 kvin-
nor med bröstcancer och över 100 000
friska kontrollkvinnor kunde inklude-

ras i sambearbetningen. I den statistiska
analysen utnyttjades alltså data om en-
skilda kvinnor från de många studier-
na.

Det bör påpekas att metoden är mer
sofistikerad än den matematiska sam-
manvägning av enbart riskestimat som
ofta tillämpas i meta-analyser av epide-
miologiska arbeten.

Tidssamband
I rapporten lyfts resultat fram från

analyser av ett flertal à priori-hypote-
ser (för en mer utförlig metodbeskriv-
ning hänvisas till rapporten i Contra-
ception [9]). Resultaten återges på ett
överskådligt sätt, med grafisk framställ-
ning: punktestimat för relativ risk visas
som en kvadrat vars yta är omvänt pro-
portionell till bakomliggande material-
storlek; 99 procents konfidensintervall
visas som horisontella linjer.

Fyra olika tidsdimensioner av p-pil-
lerexponering undersöktes:

– Behandlingstidens längd visade en-
dast en svag trend, med en lätt ökad
risk efter 10–14 års behandling, rela-
tiv risk (RR) = 1,16. Durationsbero-
ende risksamband har i flera tidigare
studier varit huvudfynd [3, 7].

– Ålder vid första användning visade
ett mönster med signifikant riskök-
ning för kvinnor som startat behand-
ling före 20 års ålder, RR = 1,22;
dock ej för högre åldrar.

– Tid sedan första användning (latens)
visade snarast ett negativt samband,
dvs en sjunkande risk med ökande
latenstid.

– Tid sedan sista användning visade ett
tydligt samband. Kvinnor med en
pågående behandling vid tidpunkten
för diagnos hade den största riskök-
ningen, RR = 1,24. Sambandet avtog
i styrka med tiden efter avslutad be-
handling, för att återgå till baslinje-
risk tio år eller mer efter behandling-
ens slut.
Av dessa fyra tidsberoende faktorer

hade tid sedan avslutad behandling
störst effekt. Bland kvinnor med be-
handling pågående vid diagnos eller av-
slutad inom fem år hade behandlingsti-
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dens längd eller tid sedan påbörjad be-
handling ingen ytterligare inverkan på
risken. Dock noterades en överrisk för
kvinnor som påbörjat behandling före
20 års ålder: RR = 1,59 vid pågående
behandling, och RR = 1,44 hos kvinnor
som avslutat behandling ett till fyra år
tidigare. Bearbetningar enligt andra in-
delningar, såsom ålder vid sista intag,
avslöjade heller inga samband när tid
sedan avslutad behandling tagits med.

Risksambandet med pågående eller
näraliggande intag är alltså ett huvud-
fynd, liksom den ytterligare ökade ris-
ken för kvinnor med behandlingsdebut
i unga år.

När ålder vid diagnos – ytterligare
en tidsdimension av betydelse i tidigare
studier [3, 5] – fördes in, observerades
störst risk för kvinnor som var yngre än
35 år vid diagnos (med tidig behand-
lingsstart och nyligen avslutad behand-
ling) jämfört med de äldre. För kvinnor
som var över 45 år vid bröstcancerdia-
gnosen och hade samma typ av expone-
ring var risken inte förhöjd.

Det var också av intresse att testa om
sambandet med tid sedan behandlingen
avslutats skilde sig mellan kvinnor med
olika uppsättningar av riskfaktorer för
bröstcancer. Likartade riskmönster, dvs
riskökning vid pågående och näralig-
gande behandling, noterades bland nul-
lipara jämfört med para, samt hos kvin-
nor med få/inga eller flera barn, med be-
handlingsstart före respektive efter
första barnets födelse, med låg respek-
tive hög ålder vid första barnets födelse,
med och utan familjär förekomst av
bröstcancer, med olika längd eller vikt,
med olika ursprungsland eller etni-
citet.

Tumöregenskaper
Brösttumörer hos kvinnor som an-

vänt p-piller var i större utsträckning lo-
kaliserade till bröstet, dvs mindre be-
nägna för axillära eller fjärrmetastaser.
Sambandet med i tiden näraliggande p-
pillerintag (mindre än fem år efter dia-
gnos) var säkerställt endast för tumörer
begränsade till bröstet. Vad gäller meta-
staserande tumörer förelåg snarast en
lätt sänkt risk för de kvinnor som avslu-
tat behandling för mer än fem år sedan.

Således tycks risksamband för p-pil-
ler vara begränsade till mindre avance-
rad bröstcancer, vilket är ett nytt och
viktigt fynd.

P-pillrens
sammansättning
Data om typ av östrogen och gesta-

gener i p-pillren var begränsade. Bear-

betningar från tillgängliga data visade
inga skillnader i risksambanden för oli-
ka preparattyper. Indelning av östro-
gendoser (etinylöstradiol) – låg (<50
mg), medelhög (=50 mg) eller hög
(>50 mg) – resulterade snarast i en
sänkt risk för de kvinnor som tagit hög-
doserade piller, och som avslutat sin be-
handling många år före diagnos. Inom
grupper av kvinnor med olika preparat-
doser fanns inget samband med be-
handlingstidens längd. Noteras bör att
alla dosnivåer var förknippade med en
ökad risk (för kvinnor med näraliggan-
de behandling), dock utan någon dosbe-
roende trend.

Data om hormonella preventivmedel
med enbart gestagen, minipiller eller
Depo-Provera var sparsamma; endast
0,8 respektive 1,5 procent av kvinnorna
hade sådan exponering. Resultaten lik-
nade dem för kombinerade p-piller, dvs
man såg en blygsam riskökning för
kvinnor med behandling som var pågå-
ende vid diagnos eller hade avslutats
inom fem år efter diagnos; RR = 1,17
för båda typerna av exponering.

Tolkning
av resultaten
Den stora fördelen med denna sam-

bearbetning av många (nästan alla) stu-
diers resultat är att god statistisk preci-
sion i riskmåtten kunde säkerställas,
även i de många detaljerade analyserna
av undergrupper av kvinnor. Resultaten
baserades på 90 procent av kända epide-
miologiska data i världen, och bör där-
för spegla den samlade erfarenheten. En
nackdel vid sambearbetning av resultat
från många sinsemellan olika studier
kan vara att resultaten blir svårtolkade.
Författarna fann dock att resultat från
olika studier överensstämde, särskilt
vad gällde den viktigaste orsaksfaktorn,
dvs tid efter avslutad behandling. Deras
bedömning var vidare att varken selek-
tivt minnesfel, olikhet i riskfaktorer el-
ler andra metodfel kunde i någon större
omfattning ha påverkat resultaten.

Tolkningen av resultaten för att för-
stå ett eventuellt biologiskt samband är
inte självklar. Sambanden med endast
pågående eller näraliggande p-pillerex-
ponering – såväl med kort som med
lång duration – och ett upphävt eller
omvänt risksamband tio år efter avslu-
tad behandling ger inte stöd för att en di-
rekt genotoxisk, mutagen, effekt skulle
föreligga. En möjlig mekanism är till-
växtstimulering av redan befintliga tu-
mörceller (promotion).

En annan förklaring kan vara att tid-
punkten för diagnos tidigarelagts för

kvinnor med p-pillerintag, ett antagan-
de som stöds av att risksambandet hu-
vudsakligen sågs för tumörer lokalise-
rade till bröstet. Huruvida p-piller på-
verkar tillväxtmönstret för en befintlig
tumör, eller om behandlade kvinnor får
en tumör upptäckt tidigare, går dessvär-
re inte avgöra från dessa data. 

Fyndet att kvinnor med behandlings-
start i unga år har en särskilt ökad risk är
betydelsefullt. En förklaring kan vara
att bröstkörtelcellerna vid ung ålder, el-
ler före första barnets födelse, är särskilt
känsliga för en cancerframkallande ef-
fekt av exogena könshormoner [10]. I
det aktuella arbetet saknas dock detalje-
rade analyser inom olika åldersgrupper
av kvinnor med behandlingsstart vid
ung ålder eller före första barnets födel-
se. P-pillerintag i tonårsperioden blev
vanligt först under 1980-talet. Kvinnor
som haft en så tidig behandlingsstart är
ännu för unga för att långsiktiga effek-
ter på bröstcancerrisk skall kunna ut-
värderas.

Betydelsen
av rapporterade risksamband
Om vi antar att de rapporterade rela-

tiva risktalen representerar ett orsaks-
samband med pågående eller i tiden nä-
raliggande behandling, kan den absolu-
ta, kumulativa, risken beräknas. Utifrån
uppskattade relativa risktal, ålder vid
behandlingens start och avslutande
samt åldersspecifika incidenstal skulle
t ex i Europa eller i USA bland 10 000
p-pillerbehandlade kvinnor följande ut-
fall kunna resultera:

Bland kvinnor behandlade under
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16–19, 20–24 respektive 25–29 års ål-
der skulle under en period från behand-
lingens start och tio år därefter upp-
skattningsvis 0,5, 1,5 respektive 4,7 yt-
terligare kvinnor drabbas av bröstcan-
cer.

Vidare skulle det inom en 20-årspe-
riod efter avslutad behandling troligen
inte finnas någon skillnad mellan be-
handlade och icke behandlade kvinnor i
det totala antalet inträffade cancerfall,
beroende på möjlig sänkt risk för kvin-
nor som avslutat behandling för många
år sedan.

Detta betyder att, vid samma antal år
av p-pillerintag, en behandling påbör-
jad i ung ålder skulle leda till en absolut
sett lägre risk än behandlingsstart i hög-
re ålder. Viktigt är också att merparten
av de eventuella »orsakade» cancerfal-
len inom tioårsperioden mest skulle be-
stå av tumörer begränsade till bröstet,
vilket troligen är förenat med en fördel-
aktig prognos.

Författarna spekulerar utifrån beräk-
ningar att det bland kvinnor som avslu-
tat p-pillerbehandling för mer än 20 år
sedan skulle uppstå fler cancertumörer
än förväntat begränsade till bröstet och
färre metastaserande tumörer, men att
den totala kumulativa incidensen skulle
vara oförändrad. Spekulationen kan
tyckas väl vågad, då få kvinnor med ti-
dig behandling ännu har kunnat följas
upp 20 år efter avslutad behandling. Av
detta skäl, och för att kunna studera ef-
fekter av moderna p-piller, behövs nya
studier.

Tillämpning
i klinisk praxis
Slutsatserna från denna magnifika

reanalys innebär att vi får en säkrare
grund för information och bedömning.
Det nya budskapet innebär att riskök-
ningen, i termer av relativ risk, är liten
och begränsad till tidsperioden då be-
handlingen pågår och de närmaste åren
efter avslutning; vidare att uppkomna
tumörer är av mindre allvarlig natur.
Den absoluta risken, som avgörs av
kvinnans ålder när behandlingen pågår
eller avslutas, kan tyckas vara försum-
bar, särskilt för unga kvinnor.

Uppgifterna i Lancet-rapporten är
klargörande och bör underlätta rådgiv-
ningen. Kvinnor som är i behov av hor-
monell antikonception kan ges sakligt
grundad information som bör eliminera
mångas oro vad gäller risken för bröst-
cancer, och därmed leda till en mer än-
damålsenlig antikonceptionell behand-
ling med p-piller enligt vedertagen
praxis.
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Eutanasi i Nederländerna
ökar sakta, ofta orapporterad
Nya studier tyder på att tillämpning-

en av eutanasi i Nederländerna ökat un-
der de senaste fem åren, medan dödan-
de utan patientens uttryckliga begäran
minskat något. Andelen rapporterade
fall av eutanasi och suicid där läkare va-
rit medverkande har ökat, men sex av
tio fall redovisas inte öppet. Forskarna
tyckte sig emellertid inte finna några
tecken på oacceptabel ökning av antalet
beslut om eutanasi.

Ett material redovisar en intervjustu-
die år 1995 med 405 läkare samt en en-
kät till läkare som utfärdat dödsbevis i
6 060 fall. Andelen dödsfall orsakade
av eutanasi var 2,3 respektive 2,4 pro-
cent, en ökning från 1,9 respektive 1,7
procent fem år tidigare. Andelen döda
genom läkarassisterad suicid var
0,2–0,4 procent.

I 0,7 procent av fallen 1995 dödades
patienten utan att det fanns någon ut-
trycklig begäran om det; motsvarande
andel år 1990 var 0,8 procent.

Av de svarande läkarna hade 53 pro-
cent utfört eutanasi eller medverkat till
självmord, 24 procent under de senaste
två åren. Två tredjedelar av familjelä-
karna hade gjort det men endast en tred-
jedel av sjukhemsläkarna. 12 procent
kunde inte tänka sig någon situation där
de skulle genomföra eutanasi eller re-
mittera patienten till en läkare som var
redo att göra det.

Totala antalet dödsfall i Nederlän-
derna 1995 var drygt 135 000, och en-
ligt en uppskattning i enkäten hade pa-
tienter vid 34 500 tillfällen bett om
hjälp att dö. I många fall vägrade alltså
läkaren att medverka.

Av de 6 324 fall som rapporterades
enligt reglerna under femårsperioden
1991–1995 ledde endast 13 till åtal. 120
fall utreddes av åklagare. Tveksamhe-
terna gällde främst följande frågor: var
patienten verkligen i terminalstadiet,
var lidandet hopplöst och outhärdligt,
hade reglerna för läkarkonsultation
uppfyllts, fanns en uttrycklig begäran
om eutanasi?

Ju dyrare vården är för patient och
anhöriga desto större är risken att lega-
liserad eutanasi missbrukas, påpekar en
ledarskribent. Var gränsen går i USA
skall Högsta domstolen ge besked om i
januari, sedan bl a amerikanska läkar-
förbundet överklagat två lägre domsto-
lars beslut att läkarassistans till själv-
mord.

N Engl J Med 1996; 335: 1676-8,
1699-705.
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