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Bröstcancerfrekvensen har ökat
från 2 000 fall 1960 till ca 5 500
fall vid mitten av 1990-talet.

Även om hänsyn tas till att befolkning-
en har ökat kvarstår det faktum att an-
talet bröstcancerfall har ökat från
knappt 70 till 110 per 100 000 kvinnor
under denna period. Detta kan endast
delvis förklaras av  förändringar av kän-
da riskfaktorer, såsom att kvinnor föder
färre barn eller börjar föda barn senare i
livet. Ökad diagnostisk aktivitet, inte
minst genom mammografi, har starkt
bidragit till ökningen under senare år. 

Minskande mortalitet
Mortaliteten i bröstcancer har under

perioden 1960–1975 legat förhållande-
vis stilla omkring 30–35 dödsfall per
100 000 kvinnor. Sedan 1970-talets
mitt har emellertid mortaliteten visat en
nedåtgående tendens. I mitten av 1970-
talet var den ca 32–33 per 100 000 kvin-
noår, medan den i mitten av 1990-talet
var omkring 26–27. En sådan minsk-
ning motsvarar fler än 200 kvinnoliv
per år.

I början av 1980-talet modifierade
Statistiska centralbyrån sina rutiner för
rapportering av den underliggande
dödsorsaken [1], men mortalitets-
minskningen synes fortsätta även där-
efter. Omfattande kliniska studier har
visat att tidig behandling och s k adju-
vant medicinsk behandling kan reduce-
ra dödligheten i bröstcancer.

Tidig upptäckt lönar sig
Det är möjligt att en del av den tidi-

gare ökningen av sjukdomen berodde

på en större benägenhet hos kvinnorna
att söka för bröstförändringar. Under
den s k prevalensscreeningen, dvs då
symtomfria kvinnor kallas till mammo-
grafi första gången, ökar antalet fall av
bröstcancer  mellan två och tre gånger
den årliga incidensen. De stora svenska
randomiserade studierna över värdet av
mammografi som hälsokontroll har en-
tydigt visat att tidigarelagd behandling
ger en överlevnadsvinst som inte blir
iakttagbar förrän efter fem till sju år [2].
Den första randomiserade studien över
tidig upptäckt genomfördes under
1960-talet i New York. Även denna vi-
sade en klar överlevnadsvinst efter ökad
diagnostisk aktivitet [3], trots att skill-
naderna i tidigareläggning av diagno-
sen mellan undersökningsgrupperna
var förhållandevis små i jämförelse med
dem i de senare svenska mammografi-
studierna.

Det kan därför inte uteslutas att även
den måttliga tidigareläggning av dia-
gnosen som kan åstadkommas genom
kvinnans egen ökade uppmärksamhet
kan påverka överlevnaden. Det stora in-
tresset för mammografi under 1970-
och tidigt 1980-tal medförde att många
kvinnor kom att undersökas med mam-
mografi även utanför de pågående stu-
dierna över värdet av hälsoundersök-
ning. I skenet av de senare resultaten
kan detta ha påverkat mortaliteten i
bröstcancer.

Allmän mammografiscreening har
successivt införts i landet sedan Social-
styrelsen som en följd av resultaten av
den stora undersökningen av mammo-
grafisk hälsokontroll i Kopparbergs och
Östergötlands län [4] rekommenderat
en allmän sådan hälsokontroll. Efter-
som det tar många år efter den första
mammografiska undersökningen av en
population till dess att överlevnadsvins-
terna visar sig bör mortaliteten först nu
börja sjunka av denna orsak. 

Adjuvant behandling
Redan i slutet av 1800-talet fann man

att ooforektomi kunde få en avancerad

bröstcancersjukdom att gå tillbaka. Se-
nare visades att tillförsel av androgener
liksom östrogener i högdos kunde ha
liknande effekt,  dock med betydande
biverkningar. Redan tidigt försökte man
använda endokrin behandling i »profy-
laktiskt», dvs adjuvant, syfte. En meta-
analys av samtliga randomiserade stu-
dier över kirurgisk och radiologisk kast-
ration som adjuvant behandling har vi-
sat att sådan minskar dödligheten i
bröstcancer bland premenopausala
kvinnor [5].

Under början av 1970-talet hade vi
förmånen att få följa och kliniskt pröva
en ny princip för endokrin behandling
av bröstcancer, nämligen tillförsel av
s k antiöstrogen (tamoxifen). Det har
senare visat sig att tamoxifen har såväl
östrogenantagonistiska som östrogen-
agonistiska effekter och att mekanis-
men för effekten är betydligt mer kom-
plex än ett enkelt blockerande av östro-
genreceptorerna. I praktiken visade sig
detta vara ett medel med ringa biverk-
ningar i jämförelse med både östrogen i
högdos och androgener. Tidigt  väcktes
tanken att pröva det i adjuvant syfte.
Studier visade att tamoxifen givet under
ett till flera år gav en reduktion av såväl
recidiv som bröstcancerdöd [6]. Det
kom snabbt till användning, huvudsak-
ligen till postmenopausala kvinnor, så-
väl vid behandling av avancerad sjuk-
dom som adjuvant.

Den överlevnadsförbättring som
sågs bland kvinnor vars cancer diagnos-
tiserades under sent 1970-tal tycktes
vara mest uttalad bland äldre kvinnor
[7]. Det är möjligt att denna förbättring
kan tillskrivas användningen av tamox-
ifen. Senare studier har visat att tamox-
ifen ger goda resultat även hos preme-
nopausala kvinnor. Tamoxifenbehand-
ling adjuvant minskar risken för en ny
bröstcancer i det andra bröstet. Därför
har studier igångsatts för att studera nyt-
ta och risk med sådan behandling profy-
laktiskt till kvinnor med förhöjd risk för
bröstcancer.
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ovarierna. Hos den postmenopausala
kvinnan bildas östrogener från prekur-
sorer i många vävnader, i synnerhet i
fettväven, genom en aromatisering. Det
enzym som leder till denna aromatise-
ring kan blockeras av aromatasinhibito-
rer. Flera sådana har syntetiserats. En
bröstcancer som varit hämmad av ta-
moxifen, men som börjar växa på nytt,
kan ofta bringas till ny vila med aroma-
tashämmare. Därför prövas nu sådana
substanser ensamma eller i sekvens
med tamoxifen som adjuvant behand-
ling. Hormonreceptorer i tumörcellerna
är viktiga indikatorer på möjligheten att
med endokrina behandlingsmetoder
uppnå effekt.

Även cytostatika har effekt vid
bröstcancer. Omfattande kliniska pröv-
ningar sedan 1960-talet har visat att cy-
tostatika givna under en period efter
operationen förbättrar överlevnaden i
jämförelse med att avvakta med be-
handling tills recidiv eller metastaser
uppstått [6]. Effekten är lika stor i alla
stadier, men nyttan i absoluta tal är
mindre om risken för recidiv – även
utan behandling– är liten.

Inter nationell konsensus
Eftersom bröstcancer är en vanlig tu-

mörsjukdom betyder en måttlig över-
levnadsförbättring en betydande vinst
mätt som antal räddade liv. Nyligen av-
hölls den internationella kongressen om
adjuvant terapi vid bröstcancer i S:t
Gallen i Schweiz. Dessa möten, som
hålls  vart tredje år och ger utmärkta till-
fällen att uppdatera sin kunskap, avslu-
tas med att en internationellt samman-
satt panel försöker åstadkomma konsen-
sus över vad som bör vara evidensbase-
rad behandling vid olika tumörstadier.

Denna panel hade i år att ta ställning
till inte bara adjuvant endokrin och cy-
tostatisk behandling utan även strålbe-
handling vid bröstcancer.

Strålbehandling
Strålbehandling av kvarvarande

bröst är standardbehandling efter bröst-

bevarande kirurgi. Även om man retro-
spektivt identifierat prognostiska fakto-
rer för bröstrecidiv har ingen prospek-
tivt kunnat finna någon undergrupp
med så låg recidivrisk i bröstet att strål-
behandling hade kunnat undvaras.

Däremot är strålbehandling av lymf-
körtelstationerna kontroversiell. Tidi-
gare studier över tilläggsvärdet av post-
operativ strålbehandling mot bröst-
korgsvägg och regionala lymfkörtlar
har klart visat att sådan behandling
minskar risken för både lokala och re-
gionala återfall betydligt bättre än ta-
moxifen och/eller cytostatika. Meta-
analyser av många randomiserade un-
dersökningar har även visat att bröst-
cancerdödligheten minskat något, men
att dödligheten av framför allt kardio-
vaskulära orsaker ökat, så att nettoef-
fekten på överlevnaden blivit obetydlig
[8]. Orsaken till den förhöjda risken att
avlida av hjärtsjukdom är att delar av
hjärtat tidigare inkluderats i behand-
lingsvolymen när man avsett att bestrå-
la bröstkorgsväggen och de parasterna-
la lymfkörtlarna.

Nyligen har två studier ingående i
metaanalysen uppdaterats som visar en
överlevnadseffekt av strålbehandling.

Dessa studier kom också att diskuteras
under konferensen i S:t Gallen.

Den största studien genomfördes i
Danmark 1982–1989 [9]. Den omfatta-
de inte mindre än 1700 pre- och peri-
menopausala kvinnor med lymfkörtel-
positiv bröstcancer eller bröstcancer
med stor lokal utbredning. Efter opera-
tionen randomiserades kvinnorna till
antingen enbart cytostatikabehandling
under nio månader eller cytostatikabe-
handling i kombination med strålbe-
handling efter den första cytostatika-
omgången. När hälften av kvinnorna
hade följts i mer än tio år noterades en
kraftig minskning inte bara av lokore-
gionala recidiv i strålbehandlingsgrup-
pen utan också av fjärrmetastaser. Även
överlevnaden var bättre efter strålbe-
handling: 54 procent levde efter tio år,
mot 45 procent i kontrollgruppen.

Denna studie har dock kritiserats av
medicinska onkologer, som ansett att
den cytostatika som gavs var subopti-
mal. Å andra sidan är överlevnadsför-
bättringen stor i denna studie i jämförel-
se med de studier där ingen cytostatika
gavs alls.

Kirurger har kritiserat den danska
studien på grund av att axillutrymning-
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en ansetts otillräcklig. Endast i hälften
av fallen hittade patologen fler än sju
lymfkörtlar, och recidiv i armhålan var
vanliga. Frekvensen av lokoregionala
recidiv var också högst (om ej radiote-
rapi gavs) i gruppen där 0–3 lymfkört-
lar undersöktes (40 procent, mot 27 pro-
cent om fler än nio lymfkörtlar togs
bort).

Den andra studien från British Co-
lumbia, omfattade endast 318 patienter
[10]. Den inkluderade även premeno-
pausala patienter med lymfkörtelposi-
tiv bröstcancer. Patienterna randomise-
rades till intravenös cytostatikabehand-
ling av liknande typ som i den danska
studien, men behandlingen gavs var
tredje vecka. Strålbehandling gavs mel-
lan den fjärde och den femte behand-
lingscykeln, men i betydligt lägre dos
än i den danska studien. Även denna
studie visade en kraftig reduktion av så-
väl lokoregionala recidiv som fjärrme-
tastaser. Överlevnaden förbättrades till
ungefär samma nivåer som i den danska
studien, även om skillnaderna statistiskt
sett inte var helt signifikanta (P=0,07).

Resultaten av dessa studier förstär-
ker slutsaterna från den ovan nämnda
metaanalysen [8]. Storleken på den
danska studien gjorde att förmågan att
upptäcka en skillnad var stor. Postope-
rativ strålbehandling kan minska risken
för lokala och regionala recidiv som i
vissa fall kan leda till disseminering och
bröstcancerdöd. Balansen mot en ökad
dödlighet av andra orsaker är dock
känslig. Risken för ökad kardiovaskulär
mortalitet var i metaanalysen i absoluta
tal förhöjd vid högre ålder, då den natur-
liga hjärtdödligheten är som störst.

En orsak till de gynnsamma resulta-
ten av de danska och kanadensiska stu-
dierna kan vara att kvinnorna fortfaran-
de är relativt unga. Om strålbehandling
används är det viktigt att undvika strål-
behandling av hjärtat.

Viktigt åstadkomma radikalitet
Sammantaget talar fynden i dessa

studier för att det är viktigt att åstad-

komma god radikalitet vid behandling
av bröstcancer. I vilken utsträckning
denna radikalitet bör förbättras med ra-
dioterapi är fortfarande en öppen fråga.
Rimligtvis är det kvinnor som löper
mycket hög risk för lokala och regiona-
la recidiv som kan ha så stor nytta av
strålbehandlingen att det uppväger be-
handlingens negativa effekter i form av
förlängd behandlingstid, vissa akuta
strålbiverkningar och senare problem
med stelhet i axeln och armödem. Här är
den kanadensiska studien intressant, ef-
tersom stråldoserna i denna var betyd-
ligt lägre än vad som i allmänhet ges,
och lägre doser bör ge mindre morbi-
ditet. Urval av patienter, liksom vilka
regioner som bör behandlas och strål-
dos, är viktiga forskningsområden. 

Mångas förenade krafter
Den förbättring av överlevnaden

som kan ses vid bröstcancer har kommit
till stånd genom decennielånga kliniska
prövningar, där det i princip är gammal
kunskap som har utsatts för kritisk test-
ning. Resultaten av mammografisk
screening har verif ierat den gamla hy-
potesen att det är viktigt att upptäcka
och behandla cancern tidigt. Här har
framför allt de svenska studierna varit
banbrytande.

Att behandlingen skall vara radikal
för att vara effektiv kan tyckas som en
truism, men får sitt stöd i att behandling
som minskar risken för lokala och re-
gionala recidiv också minskar dödlig-
heten i sjukdomen. Att tidig behandling
av systemiska metastaser borde ha för-
utsättning att vara mer effektiv än om
man väntar till dess att återfall är uppen-
bara har bekräftats genom studierna
över adjuvant endokrin och cytostatisk
behandling.

Bröstcancer kan ses som ett behand-
lingsområde som bevisar vikten av sto-
ra, väl genomförda kliniska studier–
projekt som idag kan komma till stånd
endast genom många centras förenade
krafter. Sådana studier är kostsamma,
men resultaten kommer sjukvården di-
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rit banbrytande.
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rekt till nytta. Därför är det olyckligt att
möjligheten att delta i kliniska studier
starkt har beskurits då »luften» har pres-
sats ur sjukvårdssystemet. Forsknings-
fonderna och råden har endast kunnat
ge resurser till utvärdering av studierna,
men inte till att finansiera själva det kli-
niska genomförandet.

Basal forskning är viktig, och vi vän-
tar på sådana resultat som ytterligare
skulle kunna förbättra behandlingen.
Utveckling av nya läkemedel som anti-
östrogener och aromatasinhibitorer, på-
visande av de prediktivt viktiga hor-
monreceptorerna och framtagande av
nya cytostatika är synnerligen väsent-
ligt, men utan de stora mödosamma och
för många deltagare föga meriterande
kliniska studierna hade sannolikt över-
levnadsförbättringen uteblivit.

Gemensamma riktlinjer
I alla sjukvårdsregioner i Sverige

tillämpas vårdprogram för bröstcancer
där de principer som lett till överlev-
nadsvinster tillämpas, om än med nå-
gon variation. Det finns en betydande
samsyn på hur behandlingen vid bröst-
cancer skall utformas. Cancerfondens

planeringsgrupp för bröstcancer har
därför tagit initiativet till gemensamma
riktlinjer, vilka sannolikt blir klara un-
der året och som kan läggas till grund
för regionala program och studier med
avsikt att ytterligare förbättra resultaten
av behandlingen av bröstcancer.
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Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motiverad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!

Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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