
4712 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  43  •  1998

▲

NS  KORRESPONDENS KORRESPONDEN

Lars Jakts inlägg visar hur svårt det
är att tolka data av det slag vi presente-
rade i artikeln. Först en kommentar till
incidensförändringarna och tidigdia-
gnostiken. Incidensen av bröstcancer
har ökat kraftigt. Hur mycket av denna
ökning som är en reell ökning och hur
mycket som beror på tidigareläggning
av diagnostiken är svårt att värdera. Det
är därför det är värdefullt att studera
mortaliteten. Genom att studera morta-
liteten i befolkningen kommer man bort
från den felkälla som Lars Jakt anför,
nämligen att tidig upptäckt ökar över-
levnaden utan att förlänga livslängden,
s k lead time bias.

Den registrerade dödligheten i bröst-
cancer har signifikant minskat sedan
mitten av 1970-talet. Svängningarna i
mortalitet dessförinnan är svårare att
tolka om man inte samtidigt förutsätter
en ökning av den underliggande bröst-
cancerincidensen. Det är emellertid
först sedan mitten av 1970-talet som de
nya endokrina behandlingsmöjligheter-
na och tidig upptäckt med mammografi
kan ha spelat någon reell roll. Vi har un-
der lång tid varit oroade över att morta-

liteten har legat så gott som konstant,
trots stora insatser, som var för sig i ran-
domiserade studier på ett signifikant
sätt kunde minska dödligheten. Därför
bedömde vi att den nu signifikanta, om
än måttligt sjukande trenden när det gäl-
ler bröstcancermortalitet är värdefull att
rapportera.

Vår hypnos är att det är de aktiva åt-
gärderna som lett fram till denna sjun-
kande trend. Alternativa förklaringar är

tänkbara, men inte en skenbar överlev-
nadsökning på grund av tidig upptäckt.

Under senare år har liknande sänk-
ning av mortaliteten också iakttagits i
såväl USAsom Storbritannien. Om det
är så att det också varit en reell incidens-
ökning blir naturligtvis också mortali-
tetssänkningen i bröstcancer än mer be-
tydelsefull.

Arne Wallgren
professor, Göteborg

Dödligheten i bröstcancer minskar
skriver Susanne Ottosson-Lönn och
Arne Wallgren i Läkartidningen 34/98.

Det låter ju som ett alldeles utmärkt
resultat av några decenniers hårt arbete.
Min statistikkunskap är en smula rostig,
men jag känner mig inte helt övertygad
om riktigheten i påståendet att det för-
håller sig så.

Kurvan i artikeln är ju inte direkt slå-
ende nedåtriktad, slutsiffran ser ut att
var 27 per 100000 kvinnor, och siffran
för t ex 1965 28. Men självklart är detta
ändå en klar nedgång om antalet bröst-
cancerfall har ökat med 50procent un-
der tiden. Jag läser kurvan som att gans-
ka konstant ungefär 30 kvinnor per
100000 har dött per år under perioden
1955–1995, dvs enligt givna siffror ca
42 procent 1960 och ca 27 procent
1995.

Fler diagnostiseras
Har antalet bröstcancerfall ökat?

Författarna säger i inledningen att en
stark anledning till ökningen är den
ökade diagnostiska aktiviteten. Det
framgår inte hur stor del av ökningen
den står för, men det skulle kunna vara
den väsentligaste anledningen. Om så
är fallet uppstår omedelbart frågan hur
många som överlever, och överlevde,
sin cancer obehandlad, och kanske

odiagnostiserad. Och den frågan torde
väl vara svår att besvara.

Det skulle alltså kunna vara så att en
stor del av de tillkomna 40 fallen
(70–110 fall per 100000 kvinnor enligt
artikelinledningen) fanns redan 1960,
men att de överlevde utan diagnos och
behandling.

Det är också alldeles självklart att ti-
dig diagnos automatiskt ökar överlev-
nadstiden enligt figuren.

Eftersom d2 till död är längre än d1
till död, kommer tidig diagnos alltid att
förlänga överlevnaden, även utan att an-
talet »botade» ökat.

Jag hoppas verkligen att mina miss-
tankar är totalt ogrundade, men cyni-
kern i mig kan inte låta bli att undra.

Lars Jakt
consultant anaesthetist,
Truro, Cornwall, England

Replik:

Kan bero på de aktiva åtgärderna

Tidig diagnos förlänger alltid överlevnaden!

A-----------d2--------d1--------död----------------B

Figur. AB: normal livscykel, död:
dödstillfälle för viss procent av de
diagnostiserade, dl: diagnostillfälle utan
»aktivitet»; d2: diagnostillfälle med
»aktivitet».
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