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❙ ❙ Antalet kvinnor som får klimakterie-
besvär efter en tidigare bröstcancerbe-
handling ökar: Incidensen av bröstcan-
cer ökar och detta gäller även premeno-
pausala kvinnor. Tidig upptäckt och för-
bättrade behandlingar gör att allt fler
kvinnor med premenopausal bröstcan-
cer överlever långa tider och därmed kan
drabbas av klimakteriebesvär. 

Klimakteriebesvär efter en tidigare
genomgången bröstcancerbehandling är
således ett växande – och angeläget –
kliniskt problem. Tyvärr är behandling-
ar av klimakteriebesvär utan hormoner
inte lika effektiva som traditionell hor-
monell ersättningsbehandling (HRT). 

HRT kontraindicerat 
Idag är dock HRT formellt kontraindice-
rat hos kvinnor med tidigare bröstcan-
cer. Detta grundar sig framför allt på att
många riskfaktorer för bröstcancer har
knutits till ökad produktion och omsätt-
ning av östrogen. Dessutom ger lång tids
användning av HRT en måttlig men
dock tydligt ökad bröstcancerrisk. Man
har postulerat att HRT givet efter en ti-
digare bröstcancer skulle kunna stimule-
ra mikrometastaser till tillväxt och öka
risken för, och/eller tidigarelägga debu-
ten av, fjärrmetastaser. 

Kontraindikationen ifrågasatt
Man kan dock teoretiskt tänka sig också
argument för användning av HRT för
klimakteriebesvär efter en tidigare
bröstcancerbehandling: Östrogen i hög-
dos är effektivt mot metastaserande
bröstcancer. Studier av canceröverlev-
nad talar för att högre nivåer av östrogen
kan bromsa den metastatiska processen.
Några observationella studier talar ock-
så för att HRT efter en tidigare bröstcan-
cer inte ökar risken för återfall. Snarast
har man sett en minskad risk. Studierna
har emellertid en avgörande svaghet; de
som fått HRT efter tidigare bröstcancer
är en selekterad grupp. Resultaten ute-
sluter förmodligen att det är en drama-
tiskt ökad risk för återfall om HRT an-
vänds efter en tidigare bröstcancer, men
kan inte utesluta försämring i prognos. 

Randomiserade kliniska studier är
alltså i högsta grad påkallade. I Sverige
pågår för närvarande tre studier inom
området och de olika forskargrupperna
har beslutat sig för ett långtgående sam-
arbete för att försöka lösa problemet.

HABITS
HABITS-studien (Hormonal treatment
after breast cancer – is it safe?) är en in-

ternationell randomiserad klinisk studie
som leds från Sverige. De viktigaste re-
kryteringsbaserna är Sverige, Norge,
norra Finland, centra i Chile, Australien
och Nya Zeeland. Hittills har 470 kvin-
nor gått med i studien, målsättningen är
att tillsammans med Stockholmsstudien
nå 1 300. Studiearmarna är östrogen i
kombination med progesteron (eller en-
bart östrogen till kvinnor som genomgått
hysterektomi) eller bästa symtomatiska
behandling utan hormoner. Behand-
lingstiden är två år och uppföljning
minst under fem år. Utvärderingsvariab-
ler är nya bröstcancerhändelser och livs-
kvalitet.

Stockholmsstudien
Studien randomiserar oberoende av tid
från operation. Inklusion kan således ske
under pågående adjuvant cytostatika,
strålbehandling eller tamoxifen. Krav är
dock att patienten är primärt opererad
och recidivfri. Behandlingstid fem år
och uppföljningstid tio år. I behand-
lingsarmen ges i första hand östrogen
med cykliskt tillägg av gestagen. Kvin-
nor under 55 års ålder har månatliga
bortfallsblödningar men kvinnor 55 år
och äldre har tremånaderscykler. Efter
hysterektomi ges enbart östrogen. Pri-
mär endpoint är bröstcancerrecidiv. Hit-
tills har ca 370 kvinnor inkluderats.

LIBERATE
LIBERATE-studien (Livial Interven-
tion following Breast cancer; Efficacy,
Recurrence and Tolerability Endpoints)
är en internationell placebokontrollerad
studie som skall inkludera 2 600 kvin-
nor i 26 länder som genomgått behand-
ling för bröstcancer. De får behandling
för sina klimakteriebesvär med Livial
(tibolon) eller placebo. Studien bedrivs i
Skåne, Sundsvall , Luleå och Göteborg.
Kvinnorna behandlas under fem år och
följs under fem år. Utvärderingsvariab-
ler är nya bröstcancerhändelser och ef-
fekt på klimakteriebesvär.

Unikt samarbete mellan studierna
HABITS och Stockholmsstudien har ett
långtgående samarbete med ömsesidig
representation i styrgrupper och en över-
enskommelse att analysera den huvud-
sakliga utvärderingsvariabeln (risken
för nya bröstcancerhändelser) gemen-
samt. Dessa två studier samarbetar i sin
tur med LIBERATE-studien genom ett
gemensamt beslut att inte konkurrera om
samma patientbas – studierna drivs så-
ledes på olika orter, med undantag av

Göteborg där både HABITS och LIBE-
RATE rekryterar kvinnor. Studiernas
styrgrupper har också utbyte med var-
andra om frågor såsom om patientinfor-
mation och patientsäkerhet. Studieorga-
nisationerna understödjer varandra med
att ge korrekt information om respektive
studie. 

Detta är ett unikt samarbete – dels
mellan två akademiska grupper, dels
mellan dessa grupper och en industri-
ledd studie – i syfte att kunna lösa detta
viktiga kliniska problem på ett sådant
sätt att två principiellt olika alternativ
prövas, vilket i bästa fall kan ge kvinnor
med klimakteriebesvär efter en tidigare
bröstcanceroperation olika alternativ till
behandling.
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