
❙❙ Ventrikelcancer var den vanligaste maligna tumören glo-
balt fram till 1988 [1]. Under 1900-talet har incidensen av
ventrikelcancer i Sverige minskat kontinuerligt. Detta gäller
framförallt den intestinala formen, där Helicobacter pylori-
infektion anses vara den främsta etiologiska faktorn [2, 3].
Det finns idag flera rapporter som visar att incidensen av ade-
nocancer i ventrikelns kardiaregion, till skillnad från övriga
ventrikeln, ökar i både Norden och övriga världen (Tabell I,
II). Detsamma gäller adenocancer i esofagus (Tabell III) [4].
Adenocancer i kardia skiljer sig från tumörer i övriga ventri-
keln, och incidensen här följer mer utvecklingen av ade-
nocancer i esofagus. Både adenocancer i esofagus och i kar-
dia har en hög incidens av Barretts metaplasi i esofagusslem-
hinnan, som innebär en omvandling av det ursprungliga skiv-
epitelet till cylinderepitel. Därför kan vi betrakta dem som en
och samma sjukdom i ett epidemiologiskt perspektiv [5, 6]. 

Utvecklingen i Sverige 1970–1997
Vi har studerat incidensutvecklingen i den svenska befolk-
ningen för esofagus- och ventrikelcancer 1970–1997.

Från cancerregistret hämtade vi samtliga rapporterade fall
under perioden. Uppskattningsvis rapporteras 99 procent av
alla diagnostiserade tumörer [7]. I materialet ingår 6 146 pa-
tienter med skivepitelcancer i esofagus, 1 541 fall av ade-
nocancer i esofagus, 4 091 fall av adenocancer i kardia samt
38 206 fall av adenocancer i ventrikeln utanför kardiaregio-
nen. Åldersstandardiserad incidens beräknades för respekti-
ve kön med världspopulationen som referens [8]. För att bätt-
re förstå eventuella orsaker till de observerade incidenserna
kontrollerade vi om det förelåg några trender mot period- el-
ler kohorteffekter. En periodeffekt är en effekt som påverkar
alla åldersgrupper i en population under en viss tidsperiod. En
kohorteffekt är en effekt som påverkar vissa födelsekohorter,
det vill säga vissa åldersgrupper.

Adenocancer i esofagus
Som framgår av Figur 1 ökade adenocancer i esofagus i me-
dian med 20 procent hos män och 21 procent hos kvinnor mel-
lan femårsperioderna. Det är en alarmerande ökning för både
män och kvinnor. Men förklaringen är inte bara en reell inci-
densökning. Mycket talar för att under perioden har en för-
skjutning skett av den histopatologiska diagnosen från skiv-

epitelcancer till adenocancer. Under mitten av 1980-talet
uppmärksammades metaplasin av skivepitel till adenoepitel i
esofagus, så kallad Barretts slemhinna med stor risk att ut-
vecklas till cancer. Fenomenet intresserade både kliniker och
patologer, och därmed ökade kunskapen och intresset kring
tumörer i gastroesofageala övergången och esofagus. De pre-
parat som den histopatologiska diagnosen grundar sig på
kommer från antingen resekerad tumör, obduktionsmaterial
eller endoskopisk biopsi. I preparat där tumören är lågt diffe-
rentierad kan det vara svårt för patologen att skilja mellan
adeno- och skivepitelcancer [9]. Vidare påverkar eventuellt
remisskrivaren patologen genom att beskriva vilken histolo-
gisk typ tumören liknar makroskopiskt. 

Skivepitelcancer i esofagus
Incidensen av skivepitelcancer i esofagus steg för män till
slutet på 1980-talet men har därefter sjunkit. För kvinnor fö-
religger en incidensökning fram till perioden 1995–1997 då
trenden bryts och incidensen minskar (Figur 2). 

Avseende skivepitelcancer i esofagus kan incidenskurvor-
nas utseende förklaras av konsumtionen av tobak och alkohol,
som är de viktigaste etiologiska faktorerna och anses svara
för över 90 procent av alla fall av skivepitelcancer i esofagus
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Adenocancer i esofagus och
ventrikelns kardiaregion ökar kraftigt

Sammanfattat

Den åldersstandardiserade incidensen av adenocan-
cer i esofagus och gastroesofageala övergången öka-
de i den svenska populationen under åren 1970 till
1997. Under samma tidsperiod har ventrikelcancer
minskat dramatiskt. 

Orsaken till den i västvärlden ökande incidensen av
adenocancer i esofagus och gastroesofageala över-
gången har förklarats med riskfaktorer som gastro-
esofageal reflux, övervikt och rökning. En ytterligare
förklaring är att sedan mitten av 1980-talet har en för-
skjutning skett av tumördiagnostiken från skivepitel-
cancer till adenocancer för tumörer i esofagus.
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[10]. Antalet svenska män som röker har kontinuerligt mins-
kat sedan tidigt 1970-talet. Mäns alkoholkonsumtion steg
dock under 1970-talet, minskade något i början av 1980-talet
och har sedan dess legat stabilt [11]. Den ökade alkoholkon-
sumtionen under 1970-talet har påverkat incidensökningen
fram till perioden 1985–1989. Den därefter sjunkande inci-
densen kan vara en långtidseffekt av att allt färre röker. För
kvinnor ökade alkoholkonsumtionen och rökningen under
1970-talet. Detta stämmer väl överens med den observerade
incidensökningen hos kvinnor från perioden 1975–1979 till
perioden 1990–1994. Den skarpa incidensminskningen un-
der den sista perioden, 1995–1997, är svår att förklara, men
en förskjutning av den histopatologiska diagnosen från skiv-
epitelcancer till adenocancer skulle kunna förklara en del av
minskningen. Detta styrks också av att vi fann tecken på pe-
riodeffekter i de observerade trenderna.  

Adenocancer i kardia
Till skillnad från övriga ventrikeln visar adenocancer i ven-
trikelns kardiaregion en stigande incidens med en medianök-
ning på 18 procent hos män och 20 procent hos kvinnor mel-
lan respektive femårsperiod. Efter perioden 1990–94 sjunker
incidensen med 5 procent för båda könen (Figur 3).

Den minskande incidensen under den sista perioden,
1995–1997, sammanfaller med en tydlig incidensökning för
adenocancer i esofagus. I tiden sammanfaller detta med den
svenska SECC-studien, en nationell, populationsbaserad fall-
kontrollstudie avseende tumörer i esofagus och gastroesofa-
geala övergången, som genomfördes under den sista perioden

1995–1997. Studien, som engagerade flertalet opererande
kliniker i Sverige, gav strikta kriterier för om en tumör var lo-
kaliserad i kardia eller i esofagus, och dessa användes på
samtliga fall i studien. Detta har säkert bidragit till en mer
exakt klassificering av dessa tumörer i Sverige och förklarar
en förskjutning av den anatomiska tumörklassificeringen
från kardia till esofagus [12].   

Adenocancer i esofagus och kardia
I den kombinerade gruppen med adenocancer i esofagus/kar-
dia var trenden i incidensutvecklingen stigande under hela
studieperioden, från 1970 till 1997. Medianökningen var 14
procent hos män och 20 procent hos kvinnor mellan femårs-
perioderna (Figur 4).

I en populationsbaserad registerstudie som vår är en exakt
klassificering av tumörlokalen omöjlig. Det bör påpekas att
exakt klassificering av en tumörs ursprungslokal är mest av
intresse för kirurgen då det påverkar valet av operationsme-
tod [13]. I ett epidemiologiskt perspektiv anser vi att ade-
nocancer i esofagus och kardia är samma sjukdom. För att mi-
nimera influensen av problemet med tumörlokalisation på
studieresultatet slog vi ihop antalet fall av adenocancer i eso-
fagus och i kardia till en grupp [14]. För män observerade vi
en stadig incidensökning under studieperioden i denna kom-
binerade grupp (Figur 4). Incidensminskningen i kardiacan-
cer mot slutet av perioden balanserades av en ökning av ade-
nocancer i esofagus under motsvarande tidsperiod. Även för
kvinnor steg den åldersstandardiserade incidensen i den
kombinerade gruppen under så gott som hela studieperioden.
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Tabell III. Incidens för adenocancer i esofagus.

Land [referens] Referenspopulation Kön Period 1 Incidens 1 Period 2 Incidens 2

USA [21] 1970, standard- Man, vit 1974–1976 0,7 1992–1994 3,2
population USA Man, svart 0,4 0,6

Kvinna, vit 0,1 0,4
Nya Zeeland [22] 1980, 1985, 1990 Man, icke-maori 1978–1982 1,8 1988–1992 2,3

standardpopulation Kvinna, icke-maori 0,3 0,5
Nya Zeeland

Schweiz [23] Standardpopulation Man 1976–1979 0,5 1990–1994 1,7
världen Kvinna 0,1 0,2

Skottland [24] Standardpopulation Man 1975 2,2 1990 3,5
världen Kvinna 0,8 1,1

Norge [20] Standardpopulation Man 1958–1962 0,1 1988–1992 0,8
världen Kvinna 0,0 0,1

Sverige [9] 1970, standard- Man 1960–1963 0,5 1984–1987 1,1
population Kvinna 0,1 0,2
Sverige

Tabell II. Incidens för adenocancer i ventrikelns kardia och esofagus.

Land [referens] Referenspopulation Kön Period 1 Incidens 1 Period 2 Incidens 2

Norge [20] Standardpopulation Man 1983–1984 3,0 1991–1992 3,6 
världen Kvinna 0,8 0,8

Tabell I. Incidens för adenocancer i ventrikelns kardia.

Land [referens] Referenspopulation Kön Period 1 Incidens 1 Period 2 Incidens 2

USA [21] 1970, standard- Man, vit 1974–1976 2,7 1992–1994 3,3
population USA Man, svart 1,0 1,9

Kvinna, vit 0,3 0,6
Nya Zeeland [22] 1980, 1985, 1990 Man, icke-maori 1978–1982 2,2 1988–1992 1,9

standardpopulation Kvinna, icke-maori 0,5 0,4
Nya Zeeland

Sverige [9] 1970, standard- Man 1970–1973 1,9 1982–1985 3,0
population Kvinna 0,5 0,8
Sverige
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I denna grupp, som vi tycker ger ett rättvisande mått på hur
incidensen för denna tumörsjukdom ökar, fann vi belägg för
en periodeffekt. Den gällde dock bara männen, men de utgör
en klar majoritet av fallen – cirka 77 procent. 

Ventrikelcancer exklusive kardiaregionen
Incidensen av adenocancer i ventrikeln minskade under hela
studieperioden (Figur 5). 

Bakgrunden till detta är multifaktoriell. Mindre exponer-
ing för Helicobacter pylori-infektion bland de yngre än bland
de äldre födelsekohorterna är sannolikt den främsta förklar-
ingen [15]. Det moderna samhällets förbättrade livsme-
delshantering och kostrelaterade faktorer, som ökad tillgång
på färsk frukt och grönsaker året runt samt mindre salt i fö-
dan, har också bidragit [16]. Detta styrks av stöd för både pe-
riod- och kohorteffekter hos både män och kvinnor.  

Diskussion
Även om antalet nydiagnostiserade fall av adenocancer i di-
stala esofagus och kardia är relativt få har incidensen för-
dubblats under studieperioden. Prognosen för dessa patienter
är fortsatt dålig, och den enda behandling som kan ge varak-
tig bot är kirurgi vid tidig diagnos. Gastroesofageal reflux och
obesitas är två dokumenterade riskfaktorer för adenokarci-
nom i esofagus och kardia [6]. Refluxsymtom är vanligt, och
15–20 procent av befolkningen i västvärlden har symtom
minst en gång per vecka [17]. Likaså är övervikt ett allt van-
ligare problem [18].

En fråga är om screeningprogram med gastroskopi kan öka
andelen tidigt diagnostiserade fall. Tidigare har liknande re-
sonemang förts avseende screening för ventrikelcancer, både
avseende en normalpopulation och för riskgruppen tidigare
ventrikelresekerade patienter på grund av ulkus. En prospek-

tiv studie av Staël von Holstein och me-
darbetare visade att
screening inte var meningsfull för tidi-
gare ventrikelresekerade patienter [19]. 
Även om screeningprogram inte är ak-
tuella är det viktigt att patienter med
symtom på gastroesofageal reflux er-
bjuds möjlighet till endoskopiundersök-
ning för att utesluta Barretts metaplasi i
esofagus och om sådan föreligger inklu-
deras i endoskopiföreningens rekom-
menderade kontrollprogram. 

*
Artikeln är en 10-poängsuppsats från lä-
karutbildningen vid Lunds universitet
och har publicerats i European Journal
of Surgery 2001;167:748-57.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 1. Incidensen för adenocancer i
esofagus.

Figur 3. Incidensen för adenocancer i kar-
dia.

Figur 2. Incidensen för skivepitelcancer i
esofagus.

Figur 4. Incidensen för adenocancer i
esofagus och kardia.

Figur 5. Incidensen för adenocancer i
ventrikel.
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SUMMARY

The objective of this retrospective study was to see whether there
was an increasing incidence of adenocarcinoma of the oesophagus
and gastric cardia in the Swedish population 1970–1997. If there
was, could it be explained as a period or cohort phenomenon? The
data were compared with the incidence of squamous cell carcino-
ma and gastric adenocarcinoma with the gastric cardia excluded.
Age standardised incidence for each sex was calculated using the
age distribution of the world population as a reference. For the com-
bined group of adenocarcinoma in the oesophagus and gastric car-
dia incidence gradually increased during the study period. The me-
dian increase between adjacent five-year intervals was 14 % in men
and 20 % in women. Previously described risk factors are gastro-
oesophageal reflux, obesity and smoking. This study suggests that
the increasing incidence also can be explained as a shift in classifi-
cation from squamous cell carcinoma to adenocarcinoma after
1985.
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