
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  9  •  2000 967

Prostatacancer är mannens
vanligaste cancersjukdom. Det
är som regel en ganska långsamt
växande cancerform, och fler
dör medsin prostatacancer än
avden. För att minska morta-
liteten är det dock av största
vikt att diagnostisera sjukdo-
men tidigt i sådana fall där ku-
rativ behandling är indicerad.
Hur svårt detta kan vara visas
av en uppföljning av 105 patien-
ter opererade under åren
1994–1998 på Karolinska sjuk-
huset. En relativt stor andel pa-
tienter visade tecken på behand-
lingssvikt redan kort tid efter
att radikal prostatektomi ut-
förts.

Prostatacancer är den vanligaste
cancersjukdomen hos män i Sverige
[1], och efter lungcancer den näst vanli-
gaste i större delen av västvärlden. Pa-
togenesen bakom prostatacancer har en
genetisk komponent [2, 3], men även
miljöfaktorer [4] och dietära faktorer
[5] inverkar. Man vet att risken att ut-
veckla prostatacancer är ökad om en
nära släkting (far, bror, farbror) har fått
prostatacancer, och den ökar ännu mer
om fler släktingar har insjuknat. Östasi-
ater har signifikant lägre risk att utveck-
la prostatacancer, men om de flyttar till
USA eller Europa och antar en »väster-
ländsk livsstil» ökar risken.

Vid misstanke om prostatacancer ut-
förs rektalpalpation, och blodprov tas

för påvisning av prostataspecifikt anti-
gen (PSA). Vid ett patologiskt palpa-
tionsfynd eller förhöjt PSA-värde ut-
förs finnålsaspiration för cytologisk be-
dömning eller tas mellannålsbiopsier
med ledning av transrektalt ultraljud
(TRUL). Med hjälp av cytologisk och
histopatologisk undersökning kan en
eventuell prostatacancer diagnostise-
ras.

Prostatacancer upptäcks vanligen
antingen vid rektalpalpation vid hälso-
undersökning eller då patienten söker
hjälp på grund av miktionsbesvär. Tu-
mören trycker ofta på prostatiska delen
av uretra, varför vattenkastningen för-
sämras. Det är också ganska vanligt att
cancern upptäcks i sent skede, t ex när
patienten söker vård för smärtor som vi-
sar sig bero på skelettmetastaser. Nu-
mera undersöker man ofta rutinmässigt
förekomsten av PSA vid hälsounder-
sökningar. Ett förhöjt PSA-värde be-
höver inte innebära prostatacancer, utan
kan också förekomma vid benign pros-
tatahyperplasi eller prostatit.

Kurativ behandling indicerad
endast om tumören är lokal
Det är viktigt att avgöra om cancern

är lokal – dvs begränsad till prostata –
eller avancerad – då tumören har satt
metastaser. Om tumören inte är lokal
finns endast palliativ behandling att till-
gå. Man försöker avgöra om tumören
har spritt sig utanför prostatakapseln
med hjälp av palpation och i viss mån
ultraljud. Vid misstanke om avancerad
sjukdom, t ex vid smärtor eller höga
PSA-värden, görs skelettskintigrafi och
eventuellt också skelettröntgen för att
undersöka om det finns metastaser i
benmärgen, som är den absolut vanli-
gaste lokalisationen för tumörspridning
vid prostatacancer. Smärtor från ske-
lettmetastaser är vanligen det första
symtomet på metastasering.

Det finns två behandlingsformer
som räknas som potentiellt kurativa,
nämligen radikal prostatektomi och
strålbehandling. Prostatacancer kan
också behandlas hormonellt, men sådan
behandling är att betrakta som palliativ
då den vanligtvis endast tillfälligt hind-
rar tumörprogressen.

Prostatektomi innebär avlägsnande

av hela prostatakörteln. Operationen
kan ske antingen retropubiskt, vilket är
en något enklare operation men ett stör-
re ingrepp, eller perinealt, som är något
svårare, tekniskt sett. En laparoskopisk
teknik finns också utvecklad [6]. De se-
naste åren har antalet utförda prostatek-
tomier ökat (Figur 1) på Karolinska
sjukhuset (KS) liksom i landet i övrigt
[7].

Operativ åtgärd är meningsfull en-
dast i de fall då tumören är avgränsad
och befinner sig innanför prostatas kap-
sel. Preoperativt är man hänvisad till
rektalpalpation, ultraljudsundersök-
ning, mätning av mängden PSA i serum
och ultraljudsledda biopsier för bedöm-
ning av tumörstadium och -grad. I sam-
band med operation gör man vanligen
en utrymning av pelvina lymfkörtlar.
Om det finns tumörväxt i dessa har tu-
mören metastaserat. Då avstår man från
att avlägsna prostata. Om lymfkörtlarna
är tumörfria går man vidare och avlägs-
nar prostata.

Viss andel får recidiv
efter radikal prostatektomi
En viss andel av patienterna får reci-

div av sin prostatacancer efter radikal
prostatektomi. Detta upptäcks vanligen
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Figur 1. Antal radikala prostatektomier
utförda på Karolinska sjukhuset
1994–1998 samt i hela landet
1994–1997 [7].
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genom att PSA-värdet, som kontrolle-
ras regelbundet efter operation, åter blir
detekterbart, beroende på att prostatek-
tomin inte var radikal, dvs tumören blev
inte helt avlägsnad. Tumören kan ha
börjat växa ut i intilliggande vävnad el-
ler ha satt mikrometastaser. I det här ar-
betet har vi försökt utröna hur stor den-
na grupp är på kort sikt. När recidiv på-
visas redan efter 1–2 år kan såväl nyttan
av operationen som tumördiagnosti-
kens tillförlitlighet ifrågasättas. Hur
ofta detta förekommer är särskilt viktigt
att ta reda på, då antalet prostatektomi-
er har ökat de senaste åren [7].

Syftet med detta arbete var att stude-
ra patienter opererade med radikal pros-
tatektomi på KS åren 1994–1998 avse-
ende fynd vid den histologiska under-
sökningen av den bortopererade tumö-
ren och att söka fastställa incidensen av
tidig behandlingssvikt, mätt som före-
komst av postoperativt förhöjt värde av
prostataspecifikt antigen i serum.

MATERIAL OCH MET OD
Materialet består av 105 patienter

med kliniska T1–T2-tumörer med vari-
erande tumörgrader (G1–G3) och histo-
patologiska tumörstadier (pT2–pT3).

Från patologutlåtandena hämtades
uppgifter om tumörgrad och histopato-
logiskt tumörstadium. I de fall då pros-
tatapreparatet visade genombrott av
prostatas kapsel, växt i resektionsran-
den och/eller utväxt i vesiklarna be-
dömdes det histopatologiska tumörsta-
diet vara pT3. Då dessa tecken inte kun-
de påvisas, bedömdes tumören vara
pT2.

De högt differentierade och minst
maligna tumörerna räknades till grad 1
(G1). De mest maligna och mest dedif-
ferentierade tumörerna betecknades
grad 3 (G3). Tumörer som bedömdes
vara däremellan betecknades grad 2
(G2). Beteckningarna G1–2 och G2–3
användes då tumörgraden bedömdes
ligga mellan två grader.

Ur patientjournalerna erhölls bla
uppgift om kliniska tumörstadier och
andra uppgifter som inte har bearbetats
i detta arbete. Det precisa kliniska tu-
mörstadiet fanns relativt sällan angivet
i journalerna, och dess betydelse kunde
därför inte studeras närmare.

De preoperativa PSA-värdena stu-
derades. Vi använde det värde som upp-
mätts närmast före operationen. Det
provet var som regel taget högst en må-
nad före operationen. I fråga om 14 pa-
tienter kunde vi inte återfinna något pre-
operativt PSA-värde.

Variationerna i PSA-värde under
uppföljningsperioden bedömdes. Vi de-
finierade behandlingssvikt som före-
komst av ett postoperativt PSA-värde
lika med eller högre än 0,6 µg/l. När be-

handlingssvikt enligt vår definition fö-
rekom, beräknades tiden avrundad till
ett helt antal månader från operation till
datumet för det prov som först påvisade
behandlingssvikt. Andelen patienter
med förhöjt PSA-värde vid olika tid-
punkter efter operationen beräknades
sedan. För att säkert kunna fastställa
tidpunkt för behandlingssvikt medtogs
alla tillgängliga PSA-värden samt upp-
gifter ur patientjournalerna om eventu-
ell adjuvant behandling. Uppgifter för
102 patienter fanns tillgängliga och
dessa ingår i analysen. Data för de övri-
ga tre har inte varit tillgängliga.

Vi studerade hur preoperativt PSA-
värde i serum, tumörgrad och tumörsta-
dium inverkade på behandlingsresulta-
tet på kort sikt. Vi gjorde således inte
någon bedömning av den totala andelen
med behandlingssvikt eftersom man då
måste studera patienterna under mycket
längre tid. När tumörgraden skulle rela-
teras till behandlingssvikten valde vi att
föra de tumörer som bedömdes som
G2–3 till grupp G3 och de som bedöm-
des som G1–2 till grupp G1.

För att erhålla Kaplan–Meierdia-
gram och för den statistiska analysen
användes dataprogrammet JMP version
3. Log-rank-test och Wilcoxons test ut-
fördes.

RESULTAT
Det genomsnittliga preoperativa

PSA-värdet (n=91) var 12,1 µg/l (vari-
ationsvidd 0,39–59 µg/l). Fem patienter
hade ett preoperativt PSA-värde över
40 µg/l och sex hade ett värde mellan 20
och 40 µg/l.

Tumörgraden kunde som regel alltid
bedömas av patologerna. Resultatet
framgår av Tabell I.

Det histopatologiska tumörstadiet
var i vissa fall svårt att avgöra, och ca 11
procent av fallen kunde därför inte pla-
ceras i någon av de två grupperna. Vår
tolkning av patologernas utlåtanden
över operationspreparaten är att 38 pro-
cent av tumörerna kunde betraktas som
pT2 och 51 procent som pT3.

Preoperativt PSA-värde
och behandlingssvikt
PSA-värdena efter operation till-

sammans med övriga journaluppgifter
användes för att bedöma eventuell be-
handlingssvikt. Resultatet av detta
framgår av Kaplan–Meierdiagrammen
(Figur 2 och 3). I dessa har patienterna
delats upp med avseende på preopera-
tivt PSA-värde i serum respektive tu-
mörgrad.

Ett preoperativt PSA-värde under 10
µg/l innebar signifikant minskad risk
(P<0,01) att utveckla ett förhöjt PSA-
värde efter operation (Figur 2). Av de
patienter som hade ett preoperativt

PSA-värde lika med eller över 10 µg/l
uppvisade en klar majoritet förhöjda
PSA-värden inom två år.

Tumörgrad
och behandlingssvikt
Ett statistiskt signifikant samband

(P<0,01) mellan lågt differentierade
tumörer (G3) och behandlingssvikt
sågs (Figur 3). Redan efter ett år visade
mer än hälften av patienterna med G3-
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Tabell I. Tumörgrad i prostatektomipreparat
från patienter opererade med radikal prostat-
ektomi på Karolinska sjukhuset 1994–1998.

Andel,
Tumörgrad procent

G1 23
G1–G2 9
G2 46
G2–G3 8
G3 14

Figur 3. Kaplan–Meierdiagram som visar
kumulativ andel patienter utan tecken på
behandlingssvikt. Patienterna (n=102) är
uppdelade i grupper efter tumörgrad.

Figur 2. Kaplan–Meierdiagram som visar
kumulativ andel patienter utan tecken på
behandlingssvikt. Patienterna (n=91) är
uppdelade i grupper efter preoperativt
PSA-värde (µg/l).
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tumörer tecken på behandlingssvikt i
form av förhöjda PSA-värden. Bland
patienterna med högt differentierade
tumörer (grad 1) däremot sågs knappt
10 procent med behandlingssvikt efter
ett år.

När behandlingssvikten relaterades
till histologiskt tumörstadium visade de
statistiska test som utfördes ingen signi-
fikant skillnad mellan tumörer av typ
pT2 och pT3.

DISKUSSION
OCH SLUTSATSER
Vår undersökning visar att det finns

ett samband mellan högt preoperativt
PSA-värde i serum och behandlings-
svikt efter radikal prostatektomi. Det
preoperativa PSA-värdet tillmäts dock
ganska varierande betydelse som pro-
gnostisk markör [8].

Dags sänka gränsen för högsta
preoperativa PSA-värde?
Gränsen för det preoperativa PSA-

värdet har under åren sänkts, och nume-
ra opereras sällan någon med PSA-vär-
de över 20 µg/l. I vårt material hade de
allra flesta patienter (88 procent) ett
PSA-värde under 20 µg/l. Att notera är
dock att patienter med preoperativt
PSA-värde mellan 10 och 20 µg/l inte
tycktes klara sig bättre än de med ett
preoperativt PSA-värde över 20 µg/l.
Gränsen för högsta preoperativa PSA-
värde vid vilket man utför prostatekto-
mi bör möjligen sänkas, så att endast
patienter med PSA-värde < 10 µg/l ac-
cepteras för operation.

När det gäller de opererade tumörer-
nas histopatologiska stadium (pT) är re-
sultatet föga uppmuntrande. Cirka 45
procent av tumörerna visade tecken på
extrakapsulär växt (pT3), vilket gör det
troligt att de inte har avlägsnats radikalt.
Antalet pT3-tumörer var något större än
antalet pT2 trots att målsättningen var
att undvika operation vid pT3-tumörer
med hänsyn till att ingreppet inte kan
förväntas bli kurativt i sådana fall. Att
preoperativt fastställa vilka patienter
som har kapselgenombrott är uppenbar-
ligen svårt. Ibland framförs åsikten att
minskning av tumörbördan är av värde
för att minska sjukdomens progress och
att också en del patienter med pT3-tu-
mörer skulle ha nytta av operation, men
det är dock omdiskuterat.

I detta arbete fann vi inget signifi-
kant samband mellan histopatologiskt
tumörstadium (pT) och behandlings-
svikt. Vi tror dock ändå att ett sådant
finns. Det verkar högst rimligt att risken
för behandlingssvikt är större för de pa-
tienter som hade pT3-tumörer. Vi är
övertygade om att det sambandet kom-
mer att synas mycket tydligt om man
studerar fler patienter och över något

längre tid. Det har tidigare studier visat
[9-13].

Dif ferentieringsgraden har
stor prognostisk betydelse
De lågt differentierade tumörerna,

som i allmänhet selekteras bort preope-
rativt, var i minoritet och de högt diffe-
rentierade något fler, medan de medel-
högt differentierade var i klar majoritet.
De lågt differentierade och odifferenti-
erade tumörerna är mer aggressiva,
sprider sig snabbare och är mer benäg-
na att orsaka avancerad cancer.

När behandlingssvikten, i form av
biokemiskt recidiv och definierat som
ett förhöjt postoperativt PSA-värde i se-
rum, relaterades till tumörgraden, visa-
de sig behandlingssvikten vara mer ut-
talad hos patienter med lågt differentie-
rade tumörer än hos patienter med högt
differentierade tumörer. Inför val av be-
handling bör alltså stor vikt läggas vid
tumörens grad, då denna har stor pro-
gnostisk betydelse. Vi har i vårt materi-
al inte studerat korrelationen mellan tu-
mörgrad i biopsier och i operationspre-
parat, men det är välkänt att det före-
kommer undergradering av biopsierna
[14]. Eventuellt kan ett utvidgat biopsi-
tagande, vilket förekommer på en del
kliniker, vara indicerat för att möjliggö-
ra en förbättrad preoperativ bedömning
[15]. Med ett sådant förfarande skulle
man också säkrare kunna identifiera
rena G1-tumörer för vilka exspektans
kan vara ett behandlingsalternativ, en-
ligt många urologer.
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Summary

Relatively great risk of early treatment
failure after prostatectomy:
tumour grade and pre-operative serum
PSA level key prognosticators

Jens Andersson, Magnus Hellström

Läkartidningen 2000; 97: 967-70.

Prostate cancer is the most common malig-
nancy among males in the West. Any reduction
in mortality would require early detection of
cases in which curative treatment is possible.
From 1994 through 1998, 105 patients with
clinically localised T1-T2 tumours were oper-
ated via radical prostatectomy at Karolinska
sjukhuset in Stockholm. Three patients were
lost to follow-up. We obtained clinical data
from patients’ records and used pathologist re-
views to characterise tumours regarding grade
and histopathological stage. We used PSA in
serum as a surrogate endpoint, with a value
above 0.6 ng/ml designated as treatment failure.
Outcome was examined with respect to tumour
grade, histopathological stage and pre-opera-
tive PSA level. Altogether 22 % of patients
showed PSA failure during follow-up. No mor-
tality due to prostate cancer was recorded. We
found that both tumour grade and pre-operative
serum PSA level correlated well with treatment
failure (P<0.01). Our findings illustrate the di-
agnostic difficulties involved, since a relatively
large percentage of patients were registered for
treatment failure shortly after radical prostatec-
tomy.
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