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Om bröstcancer, behandling och ärftlighet m.m.  

Överläkare Brita Arver från Radiumhemmet höll denna föreläsning. Brita började med att 
berätta om de olika tumörformerna hos kvinnor där bröstcancer är den klart största med över 
6.500 fall i Sverige per år. Därefter kommer tjock- och ändtarmscancer, sedan livmoder, 
lungor, hud, urinvägar, malignt melanom, äggstockar, lymfom och sist tumörer i centrala 
nervsystemet. Hon berättade att 12 kvinnor av 100 får bröstcancer under sin livstid.  

Incidensen, dvs. förekomsten av bröstcancer har ökat i Sverige. På 1960-talet var det ca 60 
kvinnor per 100.000 som drabbades av bröstcancer. År 2003 var motsvarande siffra ca 130 
per 100.000 kvinnor. Det innebär således mer än en fördubbling på drygt 40 år. Mortaliteten 
eller dödligheten är dock relativt konstant under tiden. Den ligger på strax under 40 per 
100.000 kvinnor och har legat där sedan 60-talet.  

Vid vilken ålder insjuknar svenska kvinnor i bröstcancer: 

 0,003 % insjuknar före 30 års ålder  
 1 % före 35 års ålder 
 3 % före 40 års ålder 
 7 % före 45 års ålder 
 16 % före 50 års ålder 
 29 % före 55 års ålder 
 44 % före 60 års ålder 
 56 % före 65 års ålder 
 68 % före 70 års ålder 

Varför får man då bröstcancer – vilka riskfaktorer finns det: 
 Kön, ålder, uppväxtort 
 Ålder vid första mens – ålder vid menopaus 
 Ålder vid första graviditet, antal barn, amning, P-piller. Infertila kvinnor har en högre 

risk att drabbas.  
 Hormonell behandling 
 Kroppsstorlek (BMI) 
 Socioekonomi 
 Alkoholmissbruk 
 Fysisk aktivitet 
 Mammografisk täthet 
 Cellförändringar 
 Joniserande strålning 
 Familjehistora 

 

Bröstcancer – symptom 
Bröstets utseende förändrat 
 Utbuktning 
 Indragning 
 Rodnad 
Bröstets konsistens förändrad 
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 Knöl 
Blodig vätska från bröstvårtan 
 

Bröstcancer – symtomlös 
Hittas vid hälsoundersökning med mammografi 
 Mikrokalk 
 Förtätning 
 Störd arkitektur 
Hos 1.000 kvinnor som mammograferas hittar man ungefär 3-4 cancertumörer.  
 
Därefter gick Brita igenom olika diagnostiska metoder för bröstcancer och berättade vad som 
händer på sjukhuset när man har konstaterat bröstcancer. Hon gick igenom de olika 
momenten av behandling såsom: 

 Kirurgi – bröstbevarande kirurgi, mastektomi 
 Axillutrymning (borttagning av lymfkörtlar i armhålan) – sentinel node biopsi 
 Strålning mot kvarvarande bröst, bröstkorgsvägg, lymfkörtelstationer 
 Cellgifter – FEC, Taxaner 
 Antihormonell behandling – Tamoixfen, aromatashämmare, Zoladex. Nästan 70 % av 

de bröstcanceropererade kvinnorna erbjuds hormonbehandling som vanligen pågår i 5 
år men kan utsträckas till 10 år.  

 Antikroppsbehandling - Herceptin 
 

Tumöregenskaper 
Brita berättade även om de olika egenskaper hos tumören som man tittar på och det är 
följande: 

 Tumörens storlek 
 Tumörtyp förstadium, invasiv, duktal eller lobulär 
 Malignitetsgrad ”Elstongradering” 
 Hormonreceptorer, ER, PR 
 Tillväxthastighet, Mib§ och Ki67 
 Her2 neu amplifiering 
 Lymfkörtelmetastaser 0, 1-3, 4 eller fler.  

 

Överlevnad 
Efter 5 år lever 86 % av kvinnorna som fått bröstcancerdiagnos och efter 10 år lever 75,5 %. 
Vid tidig diagnos är 5-årsöverlevnaden mer än 90 %.  
 

Familjehistoria och ärftlig bröstcancer 
Om man har en förstagradssläkting som insjuknat i bröstcancer före klimakteriet så har man 
en livstidsrisk på 15 - 20 % att få bröstcancer. Detta ska då jämföras med ca 8 % för andra 
kvinnor. Har man två nära släktingar varav en insjuknad före klimakteriet så har man en 
livstidsrisk på 20 – 30 %. Generellt sätt kan sägas att ju yngre släktingarna var när de 
drabbades desto större är risken. Risk finns även om släktingar haft ovarialcancer. Tyngden i 
släktträdet ökar vid: 

 Ökat antal drabbade släktingar 
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 Låg insjuknandeålder 
 Dubbelsidig sjukdom hos släktingar 
 Äggstockscancer i familjen 

Denna riskberäkning görs även när man inte kan påvisa dominant ärftlighet.  
 

Hereditär bröstcancer (ärftlig bröstcancer)  
I dagsläget känner man bara till 2 gener BRCA1 och BRCA2. Totalt uppskattar man att den 
ärftliga bröstcancern står för ca 5 – 10 % av all bröstcancer. BRCA1 och 2 svarar för ca 50 % 
av dessa. Generell rekommendation är att dessa kvinnor bör vara försiktiga med P-piller om 
man tillhör en riskfamilj. Den ärftliga mutationen finns redan med i ägget eller i spermien. 
Det ärvs till ca 50 % mellan generationerna. Observera att både män och kvinnor kan vara 
bärare av den ärftliga genen. Den sporadiska bröstcancern svarar för mer är 90 % av all 
bröstcancer. Då är cellerna enbart påverkade i bröstet och sprids därifrån. Sporadisk 
bröstcancer ärvs på cellnivå men inte på individnivå.  
 

Onkogenetiska mottagningar 
Mottagningar där man kan göra ärftlig utredning finns på 5 olika platser i Sverige. En 
familjeutredning börjar alltid med att man ritar ett släktträd. Därefter införskaffar man 
journaler eller dödsbevis för släktingar. Sedan görs en bedömning om man har en ökad risk 
för ärftlig bröstcancer. Eventuellt sker en undersökning av bröstcancergenerna. De som 
erbjuds undersökning av BRCA1 och BRCA2-genen är följande: 

 Familj med bröst och äggstockscancer 
 Familj med två eller fler fall av äggstockscancer 
 Familj med tidig bröstcancer (3 personer 50 år, 2 personer 40 år eller 1 person 30 år) 
 Familj med bröstcancer varav en insjuknad är en man.  

 
Vi undersökning av bröstcancergenerna utgår man alltid från en bröst- eller 
äggstockscacerbehandlad individ.   
 
Hos familjer där ingen mutation påvisats kan det bero på flera olika orsaker: 

 Man kan vara bärare av annan ännu inte identifierad gen. 
 Tekniska orsaker 
 Fel individ har testats 
 Ingen lämplig individ finns att tillgå 
 Slumpmässig ansamling fall.  

 
Risken för bröstcancer vid BRCA1 är 56 – 80 % och vid BRCA2 28 – 80 %. Ökad risk finns 
även för äggstockscancer och i viss mån även andra tumörer.  
 

Uppföljning av kvinnor med ökad risk för bröstcancer 
De kvinnor som har en ökad risk ska gå på regelbundna kontroller. De får lära sig 
självundersökning av brösten. Klinisk undersökning görs regelbundet liksom mammografi 
och ultraljudsundersökning. Från 30 år kan dessa kvinnor erbjudas regelbunden mammografi. 
En studie pågår för närvarande i Stockholm där 600 kvinnor deltar under 6 års tid.  
 


