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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor och 

antalet insjuknade har sedan 60-talet nästan fördubblats. Trots detta har 10-årsöverlevnaden 

förbättrats. Det finns flera olika riskfaktorer för bröstcancer dessa är strålning, höga endogena 

östrogennivåer, tidig menarche, sen menopaus, hög ålder vid första barnfödelsen, ökat 

alkoholintag, minskad fysisk aktivitet samt de ärftliga generna BrCa1 och BrCa2.  

Bröstcancerbehandling inkluderar kirurgi av bröst och axill, strålbehandling samt cytostatika. 

I Region Örebro län används framförallt cytostatika typerna FEC, EC och docetaxel i olika 

doser. Vid höga doser ges dessa tillsammans med profylax i form av G-CSF för att minska 

risken för neutropen feber och infektion. 

 

Syfte: Att undersöka om den dosökning av cytostatika som genomfördes på onkologiska 

kliniken på universitetssjukhuset i Örebro 2013 ökat incidensen av infektioner hos patienter 

med invasiv bröstcancer som får adjuvant behandling samt undersöka om flera infektioner 

krävt sjukhusvård. 

 

Metod: Patienterna i projekt kommer från svenska bröstcancerregistret och har 

diagnostiserats men invasiv bröstcancer i Örebro län mellan 2012-07-01 – 2013-06-30 och 

2014-01-01 – 2014-12-31 och behandlats med FEC, EC eller docetaxel. 

 

Resultat: Andelen patienter som utvecklar infektion under adjuvant cytostatikabehandling 

2012-07-01 – 2013-06-30 var 50 % (n=24) jämfört med 29 % (n=17) 2014-01-01 – 2014-12-

31. Av totalt 621 administrerade kurer resulterade 55 i infektion. 32 infektioner skedde då 

patienten saknade G-CSF profylax. I 19 av den 55 infektionsfallen var patienten samtidigt 

neutropen. 16 av neutropenierna skedde då patienten saknade G-CSF profylax. Antalet 

sjukhusvårdade patienter var 2012-07-01 – 2013-06-30 15, motsvarande siffra för 2014-01-01 

– 2014-12-31 var 5.  

  

Slutsatser: Ökade cytostatikadoser har inte ökat utan minskat andelen patienter med 

infektion. Även andelen sjukhusvårdade patienter var lägre i kohort II. En möjlig förklaring är 

ett ökat användande av G-CSF. 

 

 

Nyckelord: Invasiv bröstcancer, Infektion, G-CSF, neutropeni, docetaxel, FEC, EC  
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Förkortningar 

HRT – Hormone replacement therapy  

BrCa1 - Breast cancer 1 

BrCa2 - Breast cancer 2 

ER – Östrogenreceptor  

PgR – Progesteronreceptor 

HER2 - Human epidermal growth factor receptor 2 

G-CSF – Granulocyte colony stimulating factor 

CMF – Cyklofosfamid, metotrexat, fluorouracil  

FEC - 5-fluorouracil, epirubicin, cyklofosfamid 

EC - Epirubicin, cyklofosfamid 

5-FU - 5-fluorouracil 

FdUMP	–	Fluorodeoxyuridine	monophosphate	

DNA	-	Deoxyribonucleic acid 

dUMP – Deoxyuridine monophosphate  

dTMP -  Deoxythymidine monophosphate  

CTC – Common Toxicity Criteria 
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1. BAKGRUND 

1.1. Bröstcancer 

Bröstcancer är den i särklass vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, den svarar för 

ca 30 % av alla cancerfallen [1]. År 2014 diagnostiserades 7512 fall av bröstcancer i Sverige. 

Det är inte bara kvinnor som drabbas av bröstcancer utan även män kan drabbas. År 2014 

drabbades 41 män av bröstcancer i Sverige [2]. Prognosen för kvinnor med bröstcancer är 

bättre än vid många andra cancersjukdomar, exempelvis avled fler kvinnor av lungcancer än 

av bröstcancer år 2012 (1705 mot 1450)  [1]. 

 

Ser man till den åldersstandardiserade incidensen av bröstcancer i Sverige 2014 så har denna 

nästan fördubblats, räknat per 100 000 kvinnor, sedan 1960. Antalet insjuknade per 100 000 

låg år 2014 på 135, 1960 var motsvarande siffra 70 [2]. Det är framför allt i åldrarna 50–69 år 

som incidensen har ökat som mest. Insjuknandet var tidigare högst hos de kvinnor som var 

över 85 års ålder men detta har nu förändrats till att flesta insjuknande är mellan 60–69 år [1].  

Bröstcancerincidensen är högst i västerländska länder så som Nordamerika och Västeuropa 

[3]. Detta beror sannolikt på skillnader i reproduktionsmönster och möjligen i kost. Bland 

annat blir kvinnor som bor i västerländska länder gravida i ett senare skede av livet vilket är 

associerat med en ökad risk att utveckla bröstcancer  [4].  

 

Överlevnaden i bröstcancer har sedan början av 70-talet ökat. 10-årsöverlevnaden på 60-talet 

låg på knappt 50 %, 2012 var 10-årsöverlevnaden över 80 %. Femårsöverlevnaden under 

samma tidsperiod ökat från cirka 60 % till cirka 90 %  [1].  

 

Dödligheten i bröstcancer har minskat under de senaste decennierna när man ser till avlidna 

per 100 000.  År 2014 låg dödligheten på 23/100 000 jämfört med 1960 då dödligheten låg på 

35/100 000 (åldersstandardiserad efter den nordiska standardpopulationen 2000) [2]. 

1.1.1. Riskfaktorer 

Det finns bara en enda etablerad riskfaktor som anses kunna orsaka mutationer i 

bröstvävnaden och det är strålning. Man har sett att joniserande strålning tydligt ökar risken 

för att utveckla bröstcancer. Detta har man kommit fram till efter observationer av japanska 

kvinnor som exponerades kraftigt för joniserande strålning vid atombombsexplosionerna i 

Hiroshima och Nagasaki. Man har också sett att strålbehandling av lymfom och 



2	2	

barncancerpatienter där strålfältet inkluderar bröstvävnaden ökar risken för cancerutveckling i 

bröstvävnaden  [1]. 

 

Östrogen har en stor roll när det kommer till bröstets utveckling. Det är östrogenet som 

stimulerar tillväxten av det duktala systemet, utvecklingen av den stromala vävnaden och 

fettinlagring i bröstvävnaden  [5]. Det finns epidemiologiska studier som visar att höga 

endogena nivåer av östrogen ökar risken för att drabbas av bröstcancer. Detta samband är 

starkast hos postmenopausala kvinnor men det finns studier som visar att det också finns ett 

positivs samband mellan endogent östrogen och bröstcancer även hos premenopausala 

kvinnor  [6].  Sambandet mellan östrogen och risk att utveckla bröstcancer har också funnits i 

studier av kvinnor som använder HRT när de kommit in i klimakteriet. Detta gäller 

framförallt de så kallade kombinationspreparat där både östrogen och gestagen ingår men 

även HRT preparat som innehåller endast östrogen har visat sig öka risken för bröstcancer.  

[7,8]. Även användning av p-piller har visat sig kunna ge en liten riskökning för bröstcancer. 

Detta gäller fram för allt de äldre preparaten som innehåller höga halter av såväl östrogen som 

gestagen [1]. De nyare p-piller som innehöll lägre doser och andra typer av gestagener och 

östrogen är inte lika välstuderade som de äldre preparaten och de studier som har gjorts har 

gett olika resultat  [9]. 

 

Det finns också reproduktiva faktorer som påverkar risken för bröstcancer. Bland annat så 

kommer en tidig menarche och sen menopaus att öka risken för bröstcancer  [1,4]. Tidpunkten 

för menarche och menopaus är inte det enda som kan påverka risken, även kvinnans ålder vid 

den första graviditeten har en effekt på risken för bröstcancer. Exempelvis så har kvinnor som 

föder sitt första barn i 30 års ålder en dubbelt så hög risk som kvinnor som får sitt första barn i 

20 års ålder. Den högsta risken har kvinnor som föder sitt första barn efter 35 års ålder, denna 

risk är till och med högre än den hos kvinnor som aldrig föder barn [4]. Dessutom har man 

sett att det är fördelaktigt att föda fler barn när det kommer till risken att utveckla bröstcancer. 

En stor metaanalys har visat att varje barnafödsel minskar den relativa risken för bröstcancer 

med 7 %. Samma studie visade också att varje extra år av amning skyddar mot bröstcancer 

och sänker den relativa risken med 4 %  [10]. 

 

Risken att utveckla bröstcancer påverkas inte bara av hormonella faktorer utan även av olika 

livsstilsfaktorer. Det finns bland annat studier som visar att ökat alkoholintag ökar risken för 

att utveckla bröstcancer hos så väl pre- som postmenopausala kvinnor. Anledningen till detta 
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anses bero på att alkohol stör östrogenmetabolismen vilket påverkar hormonnivåerna och 

östrogenreceptorerna i kroppen. Även fysisk aktivitet har setts kunna påverka risken att 

utveckla bröstcancer. Det finns studier som visar att ökad fysisk aktivitet hos 

postmenopausala kvinnor minskar risken att drabbas av bröstcancer. För kost finns det inga 

säkerställda samband gällande risken att utveckla bröstcancer.  [11]. 

 

Det finns även ärftliga faktorer som påverkar risken att utveckla bröstcancer. Dessa ärftliga 

faktorer anses orsaka 5-10% av all bröstcancer. Bland de ärftliga faktorer som kan leda till 

bröstcancer är det två stora gener som har en väsentlig betydelse, BrCa1 och BrCa2 som finns 

belägna på kromosom 17 respektive 13  [4].  Man har i metaanalyser visat att den kumulativa 

risken att drabbas av bröstcancer vid 70 års ålder vid en BrCa1 mutation är 57 %, vid en 

BrCa2 mutation är risken 49 %  [1]. 

1.1.2. Indelning 

Bröstcancer delas in i fem olika subgrupper baseras på tumörens ER-, PgR-, HER2- och Ki-

67-status tillsammans med tumörens histologiska grad (grad 1-3 där grad 1 är den minst 

atypiska, mest differentierad och den som har lägst proliferation, grad 3 är mest atypiska, 

minst differentierade och den med högst proliferation). De fem olika subgrupperna är 

Luminal A, Luminal B (HER2-negativ), Luminal B (HER2-positiv), HER2-positiv och 

Trippelnegativ  [1]. Dessa subgrupper har olika prognos, Luminal A har den bästa prognosen 

medan den mest ogynnsamma prognosen tillhör subgruppen Trippelnegativ  [12]. 

 

Indelning i subgrupperna baserat på ER, PgR, HER2, Ki-67 och histologisk grad  [1]: 

• Luminal A – ER- och PgR-positiv, HER2-negativ, Ki-67 låg och histologisk grad 1 

eller 2. 

• Luminal B (HER2-negativ) – ER-positiv, HER2-negativ samt en eller flera av 

antingen Ki-67 hög, PgR-negativ/låg eller histologisk grad 3. 

• Luminal B (HER2-positiv) – ER-positiv, HER2-positiv (denna är oberoende av Ki-67, 

PgR och histologisk grad). 

• HER2-positiv (non-luminal) – HER2-positiv, ER- och PgR-negativ. 

• Trippelnegativ – ER- och PgR-negativ samt HER2-negativ. 

 

Förutom indelning i subgrupper så delar man in tumören i stadier (0–4) baserat på TNM 

klassifikation. T beskriver primärtumörens utbredning, N beskriver förekomsten eller 
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avsaknaden av lymfkörtelmetastaser och M beskriver avsaknaden eller förekomsten av 

fjärrmetastaser  [13]. Stadium på cancern är starkt kopplat till överlevnaden och är en viktig 

prognostisk faktor. En kvinna med en tumör i stadium 0–1 har mycket högre 

femårsöverlevnad än en kvinna med en tumör i stadium 4 (100 % jämfört med 20 %) [1].  

1.2. Behandling 

1.2.1. Kirurgisk behandling 

Den kirurgiska behandlingen av bröstcancer innefattar antingen bröstbevarande kirurgi 

(partiell mastektomi) eller mastektomi (avlägsnande av hela bröstvävnaden). Den partiella 

mastektomin bör efterföljas av strålbehandling för att göra detta behandlingssätt till ett 

medicinskt säkert alternativ till mastektomi.  Partiell mastektomi är förstahandsbehandlingen 

vid mindre tumörer (den övre gränsen är dock inte säkert fastställd då det finns få studier som 

inkluderat patienter med tumörer över 4cm i diameter) medan mastektomi rekommenderas 

vid större eller multifokala tumörer. Mastektomi rekommenderas också om det finns 

kontraindikationer till postoperativ strålbehandling eller om man inte kan åstadkomma ett bra 

estetiskt resultat med partiell mastektomi. Dessutom rekommenderas mastektomi vid lokala 

återfall efter bröstbevarande kirurgi, vid mer utbredda tumörer än man först antog samt då 

tumören inte minskat eller ökat i storlek efter neoadjuvant behandling. En mastektomi kan 

också genomföras om patienten själv önskar det även om partiell mastektomi skulle kunna 

vara ett säkert alternativ. Andelen mastektomier som genomförs har genom åren successivt 

minskat, detta beror bland annat på att tumörer upptäcks i ett tidigare skede på grund av den 

mammografiska screeningen som genomförs i Sverige. Det finns fall då patienten behöver 

neoadjuvant behandling innan operation. Detta gäller vid avancerade tumörer som är primärt 

inoperabla och de fall då neoadjuvant behandling ökar möjligheten till att kunna genomföra 

bröstbevarande kirurgi istället för mastektomi [1]. 

 

Förutom bröstbevarande kirurgi och mastektomi så genomför man vid bröstcancerkirurgi 

även axillkirurgi. Detta ingrepp är framförallt ett diagnostiskt ingrepp då det ger prognostisk 

information och vägledning i valet av adjuvant behandling. Tidigare var det standard att man 

utförde axillutrymning för att bedöma axillstaging men nu har man gått över till att istället 

genomföra portvaktskörtelbiopsi (sentinel node biopsi). Detta innebär att man med hjälp av en 

radioaktiv isotop och blå färg identifierar och opererar bort den första lymfkörteln som 

dränerar brösttumören och sedan undersöker denna intraoperativt med hjälp av fryssnitt 

istället för att operera bort alla lymfkörtlar i axillen. Randomiserade jämförelser mellan dessa 
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två ingrepp har visat att de ger likvärdig överlevnad hos patienten. Om 

fryssnittsundersökningen av portvaktskörteln visar på metastaser så genomförs en 

axillutrymning under den pågående operationen. Dock kan förekomst av mikrometastaser 

(<2mm i storlek) förbises vid den preliminära bedömningen av portvaktskörteln och då 

istället upptäckas i den definitiva histopatologiska undersökningen. Om detta är fallet så 

beslutar man att reoperera patientens axill och utföra en axillutrymning. Förekomsten av 

mikrometastaser i lymfkörtlar i axillen bör alltså medföra samma prognostiska bedömning 

som då man finner makrometastaser  [1].  

1.2.2. Strålbehandling 

Postoperativ strålbehandling har i metaanalyser från 2005 visat sig minska risken för att 

drabbas av lokala återfall av bröstcancer efter både partiell mastektomi och mastektomi 

(relativ minskning med två tredjedelar vid 5 år). I samma metaanalyser har man också sett att 

postoperativ strålbehandling även ökar den bröstcancerspecifika överlevnaden  [14]. I 

metaanalyser genomförda under 2011 så fann man att partiell mastektomi med efterföljande 

strålbehandling gav en signifikant minskning av risken för återfall samt signifikant förbättrade 

den totala överlevnaden hos dessa patienter  [15].   

Strålbehandling anses indicerat mot det opererade bröstet efter bröstbevarande kirurgi om 

patienten dessutom har lymfkörtelmetastaser ger man även strålning mot regionala 

lymfkörtelstationer. Efter mastektomi ges strålbehandling framförallt om det föreligger 

lymfkörtelmetastaser. Behandlingen omfattar då mastektomiområdet samt regionala 

lymfknutor. Patienter som genomgår mastektomi och har friska lymfknutor kan i de flesta fall 

slippa strålbehandling  [1]. 

1.2.3. Cytostatikabehandling 

Den första studien som visade nyttan med cytostatika som behandling efter primär kirurgi 

kom redan på 1970-talet  [16]. I en metaanalys från 1988 kunde man visa att 

kombinationsbehandling bestående av flera typer av cytostatika var effektivare än behandling 

med endast en typ av cytostatika samt att cytostatikadoser som sträcker sig mellan 8–24 

månader inte gav någon överlevnadsvinst jämfört med en behandlingstid på 4-6 månader för 

samma cytostatika  [17].  

I en ny metaanalys av samma forskargrupp undersökte man effektiviteten av 

antracyklinbaserade läkemedel, så som FEC, jämfört med den äldre typen av cytostatika 

CMF. Denna analys visade att regimer med högre totaldos antracyklin minskade den relativa 

risken att avlida i bröstcancer med 20 %. Antracyklinbaserade läkemedel är alltså effektivare 
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jämfört med den äldre typen av cytostatika. Om man ser till studier där man jämför 

antracyklinbaserade läkemedel med ingen cytostatikabehandling så är den relativa 

riskminskningen för bröstcancerdödlighet 36 % (absolut riskminskning 6,5 % efter 10 år), 

motsvarande siffra för CMF är 24 % (absolut riskminskning 6,2 %)  [18].  

I samma metaanalys undersökte man dessutom tillägg av taxaner (docetaxel och paklitaxel) i 

behandlingen. Dessa analyser visade att tillägg av taxaner i cytostatikabehandlingen åstadkom 

en relativ minskning i bröstcancerdödligheten med 13 % (absolut riskminskning med 1,4 - 2,8 

% efter 8 år) jämfört med cytostatikabehandling som inte innehöll några taxaner  [18]. De 

bästa kombinationsregimerna med antracykliner och taxaner beräknas kunna åstadkomma en 

absolut minskning i bröstcancerdödlighet med 13 %. Högre doser cytostatika i jämförelse 

med lägre doser har dessutom visat sig ge en måttlig förbättrad sjukdomsfri överlevnad [1]. 

De olika typer cytostatika som används på universitetssjukhuset i Örebro är framförallt FEC, 

EC och docetaxel. FEC ges med epirubicin i doserna 75mg/m2 eller 100mg/m2, EC ges med 

epirubicin i doserna 75mg/m2 eller 90mg/m2 och docetaxel ges antingen i dosen 80mg/m2 

eller 100mg/m2. FEC-regimen består av tre olika komponenter, 5-fluorouracil (5-FU), 

epirubicin och cyklofosfamid. 5-FU verkar genom att påverka syntesen av dTMP som är 

nödvändigt för bildandet av DNA. Detta sker genom att läkemedlet omvandlas till FdUMP 

som sedan interagerar med thymidylat syntas vilket hämmar omvandlingen av dUMP till 

dTMP  [19]. 5-FU kan ofta ge olika biverkningar från kroppens slemhinnor, med anledning av 

detta har man genomfört en randomiserad studie som innefattade 2000 kvinnor med 

lymfkörtelpositiv bröstcancer för att se om behandling med EC, alltså FEC där man avlägsnat 

5-FU delen, är lika effektivt som behandling där alla tre komponenterna i FEC ingår. Studien 

visade att det är lika effektivt att använda EC som FEC  [20]. Med anledning av detta har man 

nu börjat byta från FEC till EC. Epirubicin är en antracyklin som verkar genom att binda till 

DNA och påverka DNA och RNA syntesen i cellen samt hämma enzymet topoisomeras II 

som är nödvändigt för cellen ska kunna genomgå celldelning. Cyklofosfamid är ett 

alkylerande läkemedel som är inaktivt till dess att det har aktiverats genom metabolism i 

levern. Detta läkemedel verkar genom att fästa en alkylgrupp till guanin i DNA molekylen 

detta kommer hindra DNA molekylen från att kunna tvinnas upp vilket leder till att 

celldelningen hämmas. Detta läkemedel är ospecifikt och påverkar därför normala 

snabbdelande celler i kroppen så som hårceller. Docetaxel tillhör gruppen taxaner vilka som 

verkar genom att stabilisera microtubuli i deras polymeriserade stadie. Detta hämmar 

celldelningen eftersom centriolerna i cellen i sitt polymeriserade stadie inte längre kan dra isär 

kromosomerna  [19].	
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Vid användning av antracyklin-cyklofosfamidbaserade regimer med eller utan taxaner eller 

där cytostatika används i högre doser måste G-CSF stöd ges till patienten för att minska 

risken för att denne utvecklar neutropeni [1]. 

1.3. Granulocytopeni och infektioner 

Av alla de akuta biverkningar som patienter kan drabbas av är neutropeni en av de vanligaste  

[21].	Docetaxel, särskilt vid användning av den högre dosen 100mg/m2, ger en mycket högre 

risk för neutropeni. Med anledning av detta har man använt doserna 80mg/m2 för att minska 

risken för att patienten utvecklar neutropeni. Orsaken till att patienterna utvecklar neutropeni 

är att cytostatika är benmärgscytotoxiskt. Risken för att en patient ska utveckla neutropen 

feber och neutropena infektioner kan minskas genom att ge profylax i form av G-CSF (relativ 

risksänkning med 73 %). Dessutom har man sett att G-CSF stöd minskar risken för tidig 

mortaliteten under behandlingen (Riskreduktion 68 %)  [22].	

Kopplingen mellan graden och durationen av neutropeni och infektioner är känd sedan 1960-

talet  [23]. Man har i studier sett att om patienten har neutrofilvärden £0,5 så ökar risken att 

drabbas av infektioner (grövsta graden av toxicitet enligt CTC klassifikation). Allvarliga 

neutropena infektioner innebär dessutom en risk för behandlingsrelaterad mortalitet hos 

patienten. Patienter som har drabbats av neutropena infektioner behöver ofta sjukhusvård och 

behandling med bredspektrumantibiotika till dess att patientens neutrofila granulocyter har 

återhämtat sig  [24]. För att undvika att patienten som har en hög risk att drabbas av eller har 

drabbats av infektioner utvecklar neutropeni kan man förutom att ge G-CSF injektioner 

genomföra en dosreduktion av cytostatika. Att generellt ge lägre doser skulle dock göra att 

man riskerar att ha sämre effekt på bröstcancern  [22]. 

2. SYFTE 

Onkologiska kliniken i Örebro gav fram till 2013 docetaxel i dosen 80mg/m2 men i oktober 

2013 gick man över till docetaxel 100mg/m2. Vid docetaxel doser på 100mg/m2 så ger man i 

regel alltid G-CSF stöd i form av Filgastrim 600 µg (920 µg till de som väger över 80kg) 

dagligen injicerat subkutant under dag 4-11 efter cytostatikabehandlingen, dosen 80mg/m2 

ges där emot ofta utan G-CSF stöd. Förutom att genomföra en dosökning av docetaxel 

började man 2013 gå över från att ordinera patienterna epriubicin i dosen 75mg/m2 till att 

istället ordinera epriubicin i dosen 90mg/m2. 

Med tanke på klinikens förändrade rutiner vid behandling av bröstcancer så är syftet med 

detta projekt att undersöka om en dosökning av adjuvant cytostatika ökat incidensen av 
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infektioner hos patienter med invasiv bröstcancer som får adjuvant cytostatikabehandling hos 

onkologiska kliniken i Region Örebro län. I projektet kommer även G-CSF betydelse för att 

motverka infektion och vårdbehovet hos patienterna som drabbats av infektion undersökas. 

Slutligen undersöker vi också vilket som är det vanligaste infektionsfokuset hos dessa 

patienter. 

3. MATERIAL OCH METODER 
3.1. Urval 

Patienterna som är inkluderade i detta projekt har tagits ut från det svenska 

bröstcancerregistret och innefattar patienter som insjuknat i invasiv bröstcancer i Örebro län 

mellan 2012-07-01 – 2013-06-30 (kohort I) samt mellan 2014-01-01 – 2014-12-31 (kohort 

II). Orsaken till att vi har valt ut patienter från dessa tidsperioder är att de huvudsakligen har 

fått olika cytostatikados och att de ska gå att jämföra då de ligger nära i tiden i förhållande till 

varandra. Av de patienter som insjuknat i invasiv bröstcancer har vi sedan valt att exkludera 

de som har förekomst av fjärrmetastaser och de som fått palliativ behandling eftersom 

palliativ cytostatikabehandling sker enligt andra principer, man använder oftare dosminskning 

och mer sällan G-CSF om patienten får problem med neutropeni. 

De	uppgifter	som	jag	har	fått	från	bröstcancerregistret	är	personnummer,	

diagnosdatum,	operationstyp,	histologisk	tumörstorlek,	antal	undersökta	lymfkörtlar,	

antal	lymfkörtelmetastaser,	HER2-,	östrogen-	och	progesteron-status	samt	Ki-67.	Jag	har	

sedan	gått	in	i	patienternas	journaler	och	tagit	fram	information	om	cytostatikados	

(startdos),	om	patienten	fått	G-CSF	från	start,	förekomst	av	infektion	under	

cytostatikabehandling,	typ	av	cytostatika	vid	infektion,	förekomst	av	neutropeni	vid	

infektion,	infektionsfokus	samt	antal	vårddagar	vid	infektion.	Med	infektion	menas	att	

patienten	har	blivit	förskriven	antibiotika.	

3.2. Statistik 

I detta arbete har jag huvudsakligen använt enkel deskriptiv statistik med korstabellering, 

stapeldiagram och cirkeldiagram som har skapats i MS Word och Excel. För att undersöka 

eventuellt samband mellan infektion och cytostatikados har jag använt Chi-2 test. 

3.3. Etik 

Detta projekt har genomförts för att kvalitetssäkra arbetet på onkologiska kliniken på 

Universitetssjukhuset i Örebro och projektet har blivit godkänt av onkologiska klinikens 
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verksamhetschef Johan Ahlgren. Arbetet sker med stöd från Patientdatalagens 2 kapitel, 4§, 

punkt 4 som säger att uppgifter om patienter får användas för att ”systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkre kvaliteten i verksamheten”. Patientuppgifter i form av namn 

och personnummer har i detta arbete censurerats för att patienterna inte ska kunna identifieras. 

Uppgifter som skulle kunna användas för att spåra patienterna presenteras inte i detta arbete.  

Alla resultat redovisas på gruppnivå. 

4. RESULTAT 

4.1. Studiepopulation 

 
Figur 1, Översikt över inkluderade patienter i studien.  

	
Från det svenska bröstcancerregistret fick vi ut uppgifter om 55 patienter i kohort I och 67 

patienter från kohort II. Av de 55 patienterna från kohort I var det en dubblett, en som fått en 

annan typ av cytostatika, två som inte fått cytostatika, en som behandlats i annat landsting 

samt två patienter där det saknades fullständiga uppgifter om ordinerad cytostatika. Av de 

ursprungliga 55 patienterna har 48 inkluderats i detta arbete. Av de 67 patienter som tillhörde 

kohort II så var det en dubblett, en som tackade nej till cytostatikabehandling, en som inte fick 

cytostatika på grund av leverpåverkan, en som var felaktigt inlagd i registret, en som fått 

annan typ av cytostatika samt tre där det saknades fullständiga uppgifter om ordinerad 

cytostatika. I denna grupp inkluderades slutligen 59 patienter. Totala antalet inkluderade 

patienter efter dessa bortfall blev 107.  

Ingen patient avled under den pågående cytostatikabehandlingen. 
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Tabell 1, Patientkaraktäristika hos inkluderade patienter i projektet 

Karaktäristika Kohort I 
(n=48) 

Kohort II 
(n=59) 

Medianålder vid diagnos 
(åldersspann) 56 (37 - 83) 60 (35 – 78) 

Operationstyp   
Masektomi 17 30 
Partiell masektomi 31 29 

Tumörstorlek   
£4 cm 44 56 
>4 cm 4 3 

Lymfkörtelstatus   
Positiv 20 24 
Negativ 28 35 

ER-status   
Positiv 33 43 
Negativ 15 16 

PR-status   
Positiv 26 39 
Negativ 22 20 

HER2-status   
Amplifierad 9 18 
Ej amplifierad 39 41 

Ki-67   
Låg (<10%) 0 6 
Medel (10 - 20%) 6 9 
Hög (>20%) 42 44 

Cytostatika   
Docetaxel 80 43 18 
Docetaxel 100 5 37 
FEC75 43 2 
FEC100 4 4 
EC75 0 9 
EC90 0 44 

G-CSF från start   
Ja 7 43 
Nej 42 16 

 

4.2. Infektioner i samband med adjuvant cytostatikabehandling 
Andelen patienter som drabbas av infektioner i samband med adjuvant cytostatikabehandling 

av bröstcancer var i kohort I 50% motsvarande siffra för kohort II var 29 %. (Tabell 2).  Vid 

genomförande av chi2-test så kan man se att det finns ett statistiskt säkerställt samband 

mellan infektion i samband med adjuvant cytostatikabehandling av bröstcancer och årskohort 

(bilaga 1). 
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Tabell 2, Antal patienter med respektive utan infektioner i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling. 

 Kohort I 
(n=48) 

Kohort II 
(n=59) 

Totalt 
(n=107) 

Infektion 24 (50%) 17 (29%) 41 (38%) 

Ej infektion 24 (50%) 42 (71%) 66 (62%) 

 

4.3. Cytostatika och infektioner vid adjuvant cytostatikabehandling 
Totalt	administrerades	621	omgångar	med	cytostatika.		

Av	de	olika	typer	och	doser	av	cytostatika	som	undersökts	i	denna	studie	så	var	det	

vanligast	med	infektion	i	samband	med	docetaxel	80	och	FEC100	behandling.	Här	ledde	

cirka	13	%	av	administrationerna	till	infektion.	(figur	2).		Vid	infektion	i	samband	med	

docetaxel	80	behandling	var	det	13	%	som	fått	G-CSF	stöd	i	samband	med	behandlingen	

(tabell	3).	

Vid	genomförande	av	chi2-test	kunde	man	se	att	det	fanns	ett	statistiskt	säkerställt	

samband	mellan	infektion	och	dosen	docetaxel.	Det	fanns	dock	inget	sådant	samband	

mellan	dosen	EC	eller	FEC	och	infektion.	(bilaga	1)	

	
	

	
Figur 2, Antalet infektioner respektive inte infektioner efter administrerad cytostatikakur. 
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Tabell 3, antalet infektionsepisoder vid respektive typ och dos cytostatika där patienten samtidigt fått 

eller inte fått G-CSF stöd. 

 Med G-CSF stöd 
(n=23) 

Utan G-CSF stöd 
(n=32) 

Totalt 
(n=55) 

Docetaxel 80 3 (13%) 20 (63%) 23 (42%) 

Docetaxel 100 9 (39%) 0 9 (16%) 

FEC75 3 (13%) 9 (28%) 12 (22%) 

FEC100 2 (9%) 1 (3%) 3 (5%) 

EC75 0 2 (6%) 2 (4%) 

EC90 6 (26%) 0 6 (11%) 

 

4.4. Neutropeni i samband med adjuvant cytostatikabehandling 

I	19	av	55	infektionsepisoder	var	patienten	neutropen,	15	av	dessa	skedda	hos	patienter	

tillhörande	kohort	I	(tabell	4).		Av	de	19	som	var	neutropena	hade	endast	3	fått	samtidig	

G-CSF	behandling.	Bland	de	som	inte	var	neutropena	var	det	20	som	fått	G-CSF	stöd	

(Figur	3).  Chi2-test visar att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan infektion och 

avsaknad av G-CSF stöd (bilaga 1).  

 

Tabell 4, Antal infektionsepisoder där patienten var neutropen respektive inte neutropen indelat efter 

årskohort. 

 Kohort I 
(n=33) 

Kohort II 
(n=22) 

Totalt 
(n=55) 

Neutropen 15 (45%) 4 (18%) 19 (35%) 

Ej neutropen 18 (55%) 18 (82%) 36 (65%) 
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Figur 3, Antal infektionsepisoder där patienten var respektive inte var neutropen vid infektion indelat 

efter om patienten fått respektive inte fått samtidig G-CSF behandling 

 

4.5.	Sjukhusvård i samband med infektion 
Av	patienterna	som	tillhör	kohort	I	krävde	15	patienter	sjukhusvård	för	infektion	i	

samband	med	sin	adjuvanta	cytostatikabehandling,	motsvarande	siffra	för	kohort	II	var	

5	(tabell	5).	Av	de	20	patienter	som	fick	en	infektion	under	behandlingstiden	var	det	13	

stycken	som	hade	behandlats	med	docetaxel	80	(Tabell	6).	11	av	dessa	13	patienterna	

hade	dessutom	inte	fått	G-CSF	stöd	i	samband	med	sin	cytostatikabehandling	(tabell	7).		

Medianantalet	vårddagar	på	sjukhus	i	samband	med	infektion	var	4,5.	

	
	
Tabell	5,	antalet	infektioner	som	krävde	respektive	inte	krävde	sjukhusvård.	
	 Kohort	I	

(n=33)	
Kohort	II	
(n=22)	

Totalt	
(n=55)	

Krävde	sjukhusvård	 15	(45%)	 5	(23%)	 20	(36%)	
Krävde	inte	sjukhusvård	 18	(65%)	 17	(77%)	 35	(64%)	
	

	

	

	

3

2016

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Neutropen Ej	neutropen

G-CSF	stöd Ej	G-CSF	stöd

(84%)

(44%)

(56%)

(16%)



14	14	

Tabell	6,	antalet	infektioner	som	behövde	respektive	inte	behövde	vårdas	på	sjukhus	vid	

respektive	typ	och	dos	cytostatika.	

	 Behövde sjukhusvård 
(n=20) 

Behövde inte sjukhusvård 
(n=35) 

Docetaxel	80 13	(65%) 10	(29%) 

Docetaxel	100 1	(5%) 8	(23%) 

FEC75 4	(20%) 8	(23%) 

FEC100 0 3	(8%) 

EC75 0 2	(6%) 

EC90 2	(10%) 4	(11%) 

	

	
Tabell	7,	Antalet	infektioner	som	krävde	sjukhusvård	där	patienten	fått	respektive	inte	fått	G-

CSF	stöd	vid	respektive	typ	och	dos	cytostatika.	

 G-CSF stöd 
(n=7) 

Ej G-CSF 
(n=13) 

Docetaxel 80 2 (29%) 11 (85%) 

Docetaxel 100 1 (13%) 0 

FEC75 2 (29%) 2 (15%) 

FEC100 0 0 

EC75 0 0 

EC90 2 (29%) 0 

 

4.6. Infektionsfokus i vid infektion i samband med adjuvant cytostatikabehandling 
Vid	infektion	i	samband	med	adjuvant	cytostatikabehandling	var	24	stycken	

lokaliserade	till	huden,	13	till	luftvägarna,	10	till	urinvägarna,	3	till	blodet.	5	infektioner	

hade	oklart	infektionsfokus	(Figur	4).	
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Figur 4, infektionsfokus vid infektion i samband med adjuvant cytostatikabehandling. 

5. DISKUSSION 
Syftet med detta projekt var att undersöka om högre doser cytostatika gav upphov till fler 

infektioner i samband med adjuvant cytostatikabehandling i Örebro län samt om dessa högre 

doser gjort att fler patienter har behövts vårdas på sjukhus i samband med infektion. Vi skulle 

också undersöka betydelsen av G-CSF för att förebygga infektioner samt ta reda på vilket 

infektionsfokus som var vanligast. 

 

Antalet bröstcancerpatienter som drabbas av infektioner i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling har sjunkit i jämförelse mellan patienter som insjuknade i invasiv 

bröstcancer mellan 2012-07-01 – 2013-06-31 (kohort I) och 2014-01-01 – 2014-12-31 (kohort 

II). I kohort I var det hälften av patienterna som drabbades av infektion under den pågående 

cytostatikabehandlingen, I kohort II hade denna siffra sjunkit till cirka en tredjedel, detta trots 

att patienterna i den sena årskohorten i större utsträckning hade behandlats med högre doser 

cytostatika.  

 

Att högre doser av cytostatika skulle öka antalet patienter som drabbas av infektioner under 

behandlingstiden verkar enligt mina resultat inte stämma fullständigt. Av alla cytostatika 

typer och doser som jag har undersökt i detta projekt så var det vanligast med infektioner 
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bland de som behandlades med docetaxel 80 och FEC100. Dock var det endast 12 omgångar 

med FEC100 som hade administrerats vilket antyder att detta resultat möjligtvis inte är 

tillförlitligt. När man ser till antalet administrerade doser docetaxel 80 var antalet 183. Detta 

ökar säkerheten att dessa resultat är tillförlitliga. Även EC visade sig ge upphov till fler 

infektioner när de gavs i den lägre dosen.  

 

Vad gäller frågeställningen om de högre doserna cytostatika ökat antalet patienter som krävt 

sjukhusvård i samband med infektion så verkar detta inte vara fallet. Av alla som behandlades 

på sjukhus för infektion så hade 65 % behandlats med docetaxel 80, 5 % hade behandlats med 

docetaxel 100.  

 

Det vanligaste infektionsfokuset visade sig i denna studie vara huden. Det näst vanligaste 

infektionsfokuset var luftvägarna. 

 

En orsak till att studien visat på dessa resultat skulle kunna vara att fler av patienterna i den 

senare årskohorten samt de som behandlats med högre doser cytostatika har fått G-CSF 

profylax under behandlingen i större utsträckning, detta eftersom det är rutin att i samband 

med högre doser ge G-CSF profylax  [1]. Detta argument får även stöd i av att det finns 

studier som visar på att G-CSF profylax i samband med cytostatikabehandling sänker den 

relativa risken att drabbas av neutropen feber och infektion  [22,25,26]. 

 

Statiska tester med chi2-test på dessa resultat visar att det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan årskohort och infektion, mellan dosen docetaxel och infektion samt mellan 

G-CSF profylax och avsaknad av infektion. Mellan infektion och FEC eller EC dos fanns det 

inget statistiskt signifikant samband (bilaga 1). 

 

Det finns flera styrkor i denna studie. De data som användes samlades in från ett lokalt 

universitetssjukhus och speglar den verkliga kliniska situationen. Datan kommer dessutom 

från 2 olika tidsperioder som var lokaliserade före respektive efter att kliniken ändrat sina 

behandlingsrutiner vid adjuvant cytostatikabehandling av bröstcancer. Detta ger säkerhet i 

form av att den enda större skillnaden som kliniken gjort i behandlingen är att ändra 

cytostatikadosen och bytt från FEC till EC. En annan styrka i denna studie är att jag har 

inkluderat alla patienter med invasiv bröstcancer i Örebro län som fått adjuvant 

cytostatikabehandling med docetaxel, FEC och EC. Detta innefattar i princip alla patienter 
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med adjuvant cytostatikabehandling i Örebro län under dessa tidsperioder, endast 2 av 109 

patienter hade fått behandling med en annan typ av cytostatika.  

Det finns också en svaghet med denna studie. En av dessa är att patienterna kommer från 

två olika årskohorter. Detta innebär att det finns skillnader i patientarakteristika mellan 

grupperna. Grupperna är alltså inte helt identliska. Detta skulle kunna påverka resultatet 

eftersom grupperna har olika patientkaraktäristika. Ytterligare en svaghet är att projektet har 

ett lågt antal inkluderade patienter (n=107) trots att projektet inkluderade i princip alla 

patienter som fått adjuvant cytostatikabehandling i Örebro län. Detta gör det svårt att 

statistiskt säkerställa de resultat som funnits i denna studie. En annan svaghet är att 

definitionen på infektion inte är helt objektiv. Den ordinerande läkarens erfarenhet kan 

påverka benägenheten att skriva ut antibiotika, något som också ibland görs "för säkerhets 

skull" även vid lindriga symtom om man misstänker att patienten är neutropen. Att läkaren 

vet att patienten står på G-CSF kan eventuellt leda till en större återhållsamhet med 

antibiotika. Detta förhållande gör att resultaten bör tolkas försiktigt. I denna studie har vi 

dessutom inte har korrigerat för om patienterna haft extra hög risk att utveckla infektioner, 

detta riskerar att maskera nyttan med G-CSF profylax i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling. 

6. SLUTSATS 
Högre doser cytostatika har inte ökat andelen patienter med invasiv bröstcancer i Örebro län 

som drabbas av infektioner i samband med adjuvant cytostatikabehandling, antalet har i själva 

verket sjunkit i jämförelser mellan kohort I och kohort II. Det samma gäller antalet patienter 

som krävt sjukhusvård i samband med infektion. Onkologiska klinikens nya rutiner med 

högre cytostatikadoser har alltså inte ökat antalet som insjuknar i infektioner under 

behandlingen eller ökat vårdbehovet hos de som utvecklar infektion. Detta beror sannolikt på 

ett ökat användande av G-CSF som primär profylax mot neutropeni. 

7. SÄRSKILT TACK 
Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Johan Ahlgren, överläkare och 

verksamhetschef på onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, för att han hjälpt mig 

framåt i detta arbete.  
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9. BILAGA  

Bilaga 1. Chi2-test 

Chi2-test över sambandet mellan infektion och årskohort 
	
  Resultat  
  Infektion i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling 
 

  Nej Ja Totalt 
Årskohort 20120701 – 20130630 24 24 48 
 20140101 – 20141231 42 17 59 
 

Totalt 66 41 107 
Figur 1, Antalet patienter i Örebro län med infektioner i samband med cytostatikabehandling 
av bröstcancer indelat i årskohorterna 20120701 – 20130630 och 20140101 – 20141231. 
 
H0: Det finns inget samband mellan infektion i samband med adjuvant cytostatikabehandling 
och årskohort hos bröstcancerpatienter i Örebro län. 
 
  Resultat  
  Infektion i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling 
 

  Nej Ja Totalt 
Årskohort 20120701 – 20130630 30 18 48 
 20140101 – 20141231 36 23 59 
 

Totalt 66 41 107 
Figur 2, Förväntade värden då vi antar att noll hypotesen mellan infektion i samband med 
cytostatikados och årskohort är sant. 
	
Beräkningar av chi2 statistik genom att använda Σ (#$%)'

%
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= 1,565 

 
1,2 + 2 + 1 + 1,565 = 5,565 

 
5,565 är större än det kritiska värdet 3,84(p=0,05) vilket innebär att p<0,05. Med anledning av 
detta så kan vi förkasta noll hypotesen. Det finns alltså en statistisk signifikant skillnad i 
antalet patienter som drabbades av infektioner i samband med cytostatikabehandling av 
bröstcancer och årskohorten de tillhör. 
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Chi2-test över sambandet mellan infektion och G-CSF i samband med 
cytostatikabehandlingen 
 
  Resultat  
  Infektion i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling 
 

  Ja Nej Totalt 
G-CSF Ja 23 325 348 
 Nej 32 241 273 
 

Totalt 55 566 621 
Figur 1. Antalet infektioner respektive inte infektioner efter given cytostatikakur med 
respektive utan G-CSF profylax.  
	
H0: Det finns inget samband mellan frånvaron av infektion efter given cytostatikakur och G-
CSF profylaxcytostatika i samband med adjuvant cytostatikabehandling i Örebro län. 
	
  Resultat  
  Infektion i samband med adjuvant 

cytostatikabehandling 
 

  Ja Nej Totalt 
G-CSF Ja 31 317 348 
 Nej 24 249 273 
 

Totalt 55 566 621 
Figur 2, Förväntade värden då vi antar att noll hypotesen mellan infektion och G-CSF är sann. 
 
Beräkningar av chi2 statistik genom att använda Σ (#$%)'

%
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2,065 + 0,202 + 2,667 + 0,256 = 5,19 
 
5,19 är större än det kritiska värdet 3,84(p=0,05) vilket innebär att p<0,05. Med anledning av 
detta så kan vi förkasta noll hypotesen. Det finns alltså en statistisk signifikant skillnad i 
antalet infektionsepisoder där G-CSF givits respektive inte givits. 
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Chi2-test över sambandet mellan infektion och dosen docetaxel 
 
  Resultat  
  Cytostatikados  
  Docetaxel 80 Docetaxel 100 Totalt 
Antal patienter med infektion i samband med 
cytostatikabehandlingen Ja 21 7 26 

 Nej 40 35 77 
 

Totalt 61 42 103 
Figur 7, Antalet patienter med infektion i samband med cytostatikabehandling indelat efter 
dosen docetaxel. 
 
H0: Det finns inget samband mellan dosen docetaxel och infektion i samband med 
cytostatikabehandling. 
 
 
  Resultat  
  Cytostatikados  
  Docetaxel 80 Docetaxel 100 Totalt 
Antal patienter med infektion i samband med 
cytostatikabehandlingen Ja 15 11 26 

 Nej 46 31 77 
 

Totalt 61 42 103 
Figur 8, Förväntade värden då vi antar att noll hypotesen mellan dosen dosetaxel och 
infektion i samband med cytostatikabehandling är sann. 
 
Beräkningar av chi2 statistik genom att använda Σ (#$%)'

%
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2,4 + 1,454 + 0,783 + 0,516 = 5,153 

 
5,153 är större än det kritiska värdet 3,84 (p=0,05) vilket innebär att p<0,05. Med anledning 
av detta kan vi förkasta våran noll hypotes. Det verkar alltså finnas ett statistiskt säkerställt 
samband mellan dosen docetaxel och infektion i samband med cytostatikabehandling av 
bröstcancer. 
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Chi2-test över sambandet mellan infektion och dosen FEC 
 
  Resultat  
  Cytostatikados  
  FEC75 FEC100 Totalt 
Antal patienter med infektion i samband med 
cytostatikabehandlingen Ja 11 3 14 

 Nej 34 5 39 
 

Totalt 45 8 53 
Figur 9, Antalet patienter med infektion i samband med cytostatikabehandling indelat efter 
dosen FEC. 
 
H0: Det finns inget samband mellan dosen FEC och infektion i samband med 
cytostatikabehandling. 
 
 
  Resultat  
  Cytostatikados  
  FEC75 FEC100 Totalt 
Antal patienter med infektion i samband med 
cytostatikabehandlingen Ja 12 2 14 

 Nej 33 6 39 
 

Totalt 45 8 53 
Figur 10, Förväntade värden då vi antar att noll hypotesen mellan dosen FEC och infektion i 
samband med cytostatikabehandling är sann. 
 
Beräkningar av chi2 statistik genom att använda Σ (#$%)'

%
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0,083 + 0,5 + 0,030 + 0,166 = 0,779 

 
0,779 är mindre än det kritiska värdet 3,84 (p=0,05) vilket innebär att p>0,05. Med anledning 
av detta kan vi inte förkasta våran noll hypotes. Det finns alltså inte ett statistiskt signifikant 
samband mellan dosen FEC och infektion i samband med cytostatikabehandling av 
bröstcancer. 
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Chi2-test över sambandet mellan infektion och dosen EC 
 
  Resultat  
  Cytostatikados  
  EC75 EC90 Totalt 
Antal patienter med infektion i samband med 
cytostatikabehandlingen Ja 2 5 7 

 Nej 7 39 46 
 

Totalt 9 44 53 
Figur 11, Antalet patienter med infektion i samband med cytostatikabehandling indelat efter 
dosen EC. 
 
H0: Det finns inget samband mellan dosen EC och infektion i samband med 
cytostatikabehandling. 
 
 
  Resultat  
  Cytostatikados  
  EC75 EC90 Totalt 
Antal patienter med infektion i samband med 
cytostatikabehandlingen Ja 1 6 7 

 Nej 8 38 46 
 

Totalt 9 44 53 
Figur 12, Förväntade värden då vi antar att noll hypotesen mellan dosen EC och infektion i 
samband med cytostatikabehandling är sann. 
 
Beräkningar av chi2 statistik genom att använda Σ (#$%)'

%
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1 + 0,167 + 0,125 + 0,026 = 1,318 

 
1,318 är mindre än det kritiska värdet 3,84 (p=0,05) vilket innebär att p>0,05. Med anledning 
av detta kan vi inte förkasta våran noll hypotes. Det finns alltså inte ett statistiskt säkerställt 
samband mellan dosen EC och infektion i samband med cytostatikabehandling av 
bröstcancer. 

 

 


