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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är en sjukdom som drabbar fler än var tionde kvinna. Riskfaktorer för 

insjuknande är bland flera kvinnligt kön, ökad ålder, ärftlighet, ökad totalexponering för 

östrogen och postmenopausal övervikt. Tidigare studier avseende korrelation mellan 

tyreoideasjukdomar och bröstcancer visar motsägande resultat. Det har presenterats resultat 

som visar positiv, negativ samt ingen association.  

Syfte: Den här studien undersökte om sjukdom i tyreoidea är en riskfaktor för bröstcancer. 

Metoder: Data till denna epidemiologiska studie insamlades genom en journalgranskning av 

de patienter som registrerades i Bröstcancerregistret från Universitetssjukhuset i Örebro år 

2015. Av dessa inkluderades 268 patienter i studien och för dessa utvärderades det om de vid 

insjuknande i bröstcancer stod på behandling med tyreoideahormon eller inte. Sen användes 

Socialstyrelsens statistikdatabas över läkemedel för att göra en jämförelse med en grupp som 

inte diagnosticerades med bröstcancer 2015.  

Resultat: Av de 268 patienterna hade 25 tyreoideahormonsubstitution. Orsakerna till 

behandlingen var hos en patient hypertyreos, hos 23 hypotyreos och hos en okänd. Totalt var 

det 143 994 kvinnor utan bröstcancer i Örebro län, varav 9027 som hade stående behandling 

med tyreoideahormon. Korrelationsanalys av hela gruppen gav ett positivt värde på 0,005 

(P=0,039). Analys av respektive åldersgrupp i femårsintervall gav inga signifikanta resultat.  

Slutsatser: Det finns ett samband mellan tyreoideahormonsubstituerade tyreoideasjukdomar 

och insjuknande i bröstcancer, bland alla kvinnor i Örebro län. Samband vid indelning i 

åldersgrupper visade i den här studien ingen signifikans.  Det behövs fler studier inom området 

som beskriver patofysiologiska mekanismer bakom sambandet. 

  



 

 

Abstract  

Introduction: More than ten percent of women are affected by breast cancer. Riskfactors for 

breast cancer are among others female sex, age, heridity, increased exposure for estrogen and 

postmenopausal overweight. Studies about correlations between thyroid function and breast 

cancer show results that are inconsistent and both positive, negative and no association has been 

presentated.   

Objective: This study investigated if tyroid diseases are risk factors for breast cancer. 

Method: Subjects to this epidemiologic study were collected by examining case books of 

patients who are reported in the Swedish register for breast cancer, from Örebro University 

Hospital in 2015. 268 patients were included in the study, which examined if they were under 

treatment with Thyroid hormones when they got breast cancer. The statistical databas from The 

National Board of health and Welare were used as a comparison group.  

Result: 25 of the 268 patients were under treatment with Thyroid hormones. 23 cases had 

hypothyreosis as occasion to treatment, one had hyperthyreosis and one had an unknown 

reason. There were totaly 143 994 women without breastcancer in Örebro county and 9027 of 

them used Thyroid hormones. The correlation between women with and without breast cancer 

in all ages were 0,005 (P=0,039). There were no significance on analysing in age groups of five 

years each.  

Conclusion: There are an association between thyroid diseases treated by Thyroid hormones 

and breast cancer, among women in Örebro county. There are no signifikant association in 

different age groups. Future studies have to investigate the patophysiology of this association.  

  



 

 

Förkortningar 

TSH – tyreoideastimulerande hormon 

T4 – tyroxin 

T3 – trijodtyronin 

fT4 – fritt tyroxin 

fT3 – fritt trijodtyronin 

TPO-ak – antikropp mot tyreoperoxidas 

TRAK – antikropp mot TSH-receptor 

ER – östrogenreceptor 

PR – progesteronreceptor 

TR - tyreoideahormonreceptor 

TRβ1 – tyreoideahormonreceptor beta 1 

mRNA – messenger ribonukleinsyra 

TNFα – tumörnekrosfaktor alfa 

NFκB – nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

BRCA1 – bröstcancergen 1 

BRCA2 – bröstcancergen 2 
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1 Inledning  

1.1 Bröstcancer 

I Sverige drabbas mer än var tionde kvinna av bröstcancer under sitt liv [1]. År 2014 fick 9730 

personer diagnosen bröstcancer [2] och samma år avled 1398 stycken av sin sjukdom [3]. Även 

ett fåtal män drabbas. Insjuknandet är störst bland kvinnor över 50 år. Den relativa 

tioårsöverlevnaden är idag drygt 80 % och prognosen är starkt beroende av tumörens stadie vid 

upptäckt. Dödligheten i bröstcancer har minskat under senare decennier, men dödligheten 

varierar betydligt mellan olika länder. Bröstcancer uppkommer från epitelceller i 

mjölkgångarna eller lobulerna. Denna uppdelning har man delvis gått ifrån och idag anses de 

flesta cancrar i bröstet istället utgå från ”terminal duct lobular units” (TDLU). Man skiljer även 

på invasiv cancer och cancer in situ [1].  

1.2 Riskfaktorer för bröstcancer 

Bröstcancer har en multifaktoriell bakgrund där arv och miljö samverkar. En DNA-förändring 

kan uppkomma efter exponering för mutagen strålning, vara nedärvd eller ha uppstått spontant. 

Sedan stimuleras bröstcancerutvecklingen och tillväxten av hormoner och tillväxtfaktorer. Det 

är främst de kvinnliga könshormonen, östrogen och progesteron, som stimulerar tillväxt, 

eftersom dessa hormoners receptorer uttrycks på epitelcellerna i bröstet. Det finns flera 

riskfaktorer för bröstcancer, däribland kvinnligt kön, ökad ålder, ärftlighet, ökad 

totalexponering för östrogen, postmenopausal övervikt, högt alkoholintag, födelseland, 

socioekonomisk status, diabetes, tidigare sjukdom i bröstet. En faktor som anses vara 

skyddande är regelbunden fysisk aktivitet. Det finns inget säkert samband mellan bröstcancer 

och kost, rökning eller mammografi. Det finns inte heller några entydiga svar om vitamin D är 

en skyddande faktor eller om det finns något samband mellan parathyroideasjukdomar och 

bröstcancer [1]  

1.3 Diagnos och behandling av bröstcancer 

Diagnos av bröstcancer sker utifrån klinisk undersökning, röntgenologisk bilddiagnostik och 

cytologi och/eller vävnadsbiopsi. Utifrån dessa metoder väljs den lämpligaste 

systembehandlingen från behandlingsprediktiva faktorer och det förutspås en prognos, vilket är 

ett mått på sjukdomens aggressivitet. TNM-stadium är den viktigaste prognostiska faktorn och 

inkluderar tumörstorlek (T), lymfkörtelstatus (N) och fjärrmetastaser (M). Andra betydande 

faktorer är ålder, histologisk grad, uttryck östrogenreceptor (ER), progesteronreceptor (PgR) 
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och HER2 samt proliferationsfaktorn Ki-67. De behandlingsprinciper som tillämpas är 

neoadjuvant behandling, primär respektive sekundär kirurgi efter neoadjuvant behandling, 

strålning, cytostatika, endokrint verkande antiöstrogena mediciner och adjuvant 

läkemedelsbehandling med monoklonal antikropp mot HER2. Behandlingen individualiseras 

utifrån behandlingsprediktiva faktorer [1]. 

1.4 Tyreoideasjukdomar och bröstcancer 

Redan i slutet av 1800-talet beskrev Beatson användningen av tyreoidea extrakt i behandlingen 

av metastaserad bröstcancer [4]. Det har efter detta bedrivits många studier om sjukdomar i 

tyreoidea kan vara en riskfaktor för att insjukna i bröstcancer med motsägande resultat. En del 

fall-kontrollstudier har gett resultatet att hypotyreos är associerat med reducerad risk för primär 

bröstcancer [5,6]. Andra fall-kontrollstudier har å andra sidan visat att det inte finns något 

samband mellan tyreoideasjukdomar och bröstcancer [7-9]. Takatani et al. visade att en 

reduktion i T3 och T4 kan vara en möjlig riskfaktor för att insjukna i bröstcancer [10]. 

Ytterligare ett resultat från en fall-kontrollstudie visar att serumkoncentrationerna av totalt T3 

och T4 var signifikant högre i bröstcancergruppen än i kontrollgruppen [11]. I en fall-

kontrollstudie från Saudiarabien drogs slutsatsen att hypertyreos, med höga T3 och T4 samt 

låga TSH, har starka effekter på bröstcancer och ovariecancer. I studien föreslår man även att 

dessa hormonnivåer främjar tumörtillväxt genom cellproliferation [12]. Prinzi et al. visade i en 

tvärsnittsstudie att förekomsten av bröstcancer är ökad vid alla tyreoidea sjukdomar. De 

analyserade påverkan av olika tyreoideasjukdomar på prevalensen av maligniteter utanför 

tyreoidea. De hade delat in tyreoideasjukdomarna i kategorierna non-nodular thyroid-disease, 

solitary nodule, mulitinodular thyroid-disease och differetiated thyroid cancers [13]. 

Ett flertal prospektiva kohortstudier har genomförts och även de med blandat resultat. Tosovic 

et al. visar i sina två studier i Malmö att fritt T4, speciellt hos överviktiga kvinnor, och att 

postmenopausalt höga T3 nivåer är associerat med hög bröstcancerrisk. Hormonnivåerna 

påverkar risken för bröstcancersjukdom i ett dos-responssamband [14,15]. Detta stämmer 

överens med Brandts et al. resultat att det finns en association mellan bröstcancer och högt 

prediagnostiskt fT4 och lågt TPO-ak [16]. En nyligen publicerad studie från Rotterdam visar 

också att höga nivåer av fritt T4 ger ökad risk för bröstcancer [17]. Dock har samma typ av 

studie av Kuijpens et al. gett motsatt resultat, att hypotyreos och lågt-normalt fT4 är relaterat 

till ökad bröstcancerrisk postmenopausalt. Den studien visar också att det inte finns någon 

association mellan TPO-ak och bröstcancer [18]. 
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Det har även beskrivits att sjukdomar i tyreoidea skulle ha samband med bröstcancer och då 

mindre invasiva sjukdomar [5,16]. En mer specifik studie visade nyligen att det inte fanns någon 

association mellan tyreoideahormon och bröstcancer hos bärare av BRCA1- och 2-mutationer  

[19].  

2 Syfte 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om riskfaktorer för insjuknande i bröstcancer 

och undersöka om sjukdom i tyreoidea med samtidig tyreoideahormonsubstitution är en sådan. 

Frågeställningen är om en rubbad tyreoideafunktion hos kvinnor ger ökad risk för bröstcancer.  

2.1 Hypotes 

Rubbad tyreoideafunktion är hos kvinnor en riskfaktor för att insjukna i bröstcancer.  

2.2 Nollhypotes 

Rubbad tyreoideafunktion är hos kvinnor inte en riskfaktor för att insjukna i bröstcancer.  

3 Material och Metoder 

3.1 Patienter 

Denna epidemiologiska studie baseras på en retrospektiv journalgranskning av de patienter som 

registrerats i bröstcancerregistret från Universitetssjukhuset i Örebro under år 2015. Detta är de 

patienter som opererats för sin bröstcancer inom Örebro län under 2015, samt ett fåtal som inte 

opererades efter att de fått sin diagnos. Gruppen inkluderar alltså både nydiagnostiserade fall 

och återfall. Totalt var det 297 patienter som hade registrerats och av dessa skedde ett visst 

bortfall. Detta berodde på patienten opererats ett annat år än 2015, hade cancer i andra organ än 

bröstet, hade benigna förändringar eller kom från andra länder, landsting eller regioner. Utöver 

dessa exkluderades fem män. Slutligen var det 268 patienter, varav sex som ej opererades som 

inkluderades. Utifrån inskrivnings- och besöksanteckningar på kirurgiska och onkologiska 

kliniken kartlades hur många som stod på behandling med tyreoideahormon, och orsaken till 

detta i form av hypo- och hypertyreos. Andra parametrar som undersöktes var om patienten 

rökte, hade någon ärftlighet för bröstcancer samt BMI. Till dessa parametrar användes även 

informationen i operationsanmälan i Provisio. För den övriga informationen användes Klinisk 

portal som är Region Örebro läns datajournal i slutenvården.  
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Figur 1: Urval av patienter till studien  

För att sedan göra en jämförelse med den friska befolkningen användes Socialstyrelsens 

statistikdatabas över läkemedel  [20]. Registret innehåller alla läkemedel som hämtas ut med 

recept på apoteken. Urval gjordes enligt följande: sköldkörtelhormoner, ACT-kod H03AA, 

Örebro län, alla åldrar i fem-årsintervall, kvinnor, antal patienter och antal patienter/1000 

invånare samt år 2015. Gruppen H03AA är tyreoideahormon och inkluderar 

läkemedelssubstanserna Levotyroxinnatrium och Liotyroninnatrium. Levotyroxinnatrium finns 

i läkemedlen Levaxin® och Euthyrox® och Liotyroninnatrium i läkemedlet Liothyronin® [21]. 

Innan denna data analyserades subtraherades de antalet bröstcancerpatienter med och utan 

tyreoideahormonsubstitution för att då få fram en grupp utan diagnostiserad bröstcancer år 2015 

och en med diagnostiserad bröstcancer år 2015. Inom båda dessa finns då indelningen om de 

står på behandling med tyreoideahormon eller ej. Den data som statistikdatabasen över 

läkemedel ger inkluderar innan denna justering användning av tyreoidehormon i hela 

populationen i Örebro län, inkluderande både de bröstcancersjuka och de utan bröstcancer. 

Utifrån siffrorna över antal patienter och antal patienter/1000 invånare räknades totala antalet 

invånare in Örebro län ut. Dessa siffror är då medelbefolkningen under perioden, i det här fallet 

året, och samma som Socialstyrelsen använder för totala antalet invånare  [22].  

Registrerade i 
Bröstcancerregistret

- 297 patienter

Inkluderade
- 268 patienter

Opererade
- 262 patienter 

Ej opererade
- 6 patienter

Exkluderade
- 29 patienter

Benigna 
förändringar 
- 4 patienter

Cancer i annat organ 
än bröstet 

- 4 patienter

Opererad annat år än 
2015

- 13 patienter

Kommer ej från 
Örebro län 

- 3 patienter

Manligt kön 
- 5 patienter



5 

 

3.2 Protokoll 

Den data som insamlades från respektive patients journal överfördes oidentifierbart till ett 

Excel-dokument. Varje patient fick då ett individnummer, 1-268, utifrån den ordning de kom i 

utdraget från Bröstcancerregistret. Vidare infördes data i nästföljande kolumn om huruvida 

patienten hade tyreoideahormonsubstitution eller inte. De värden som användes var 1 om 

patienten stod på behandling och 0 om så inte var fallet. För patienter som fick 1 fick i nästa 

kolumn en uppföljning av vad bakgrunden till denna behandling var, 0 för hypotyreos 

respektive 1 för hypertyreos. I kolumnerna efter dessa två registrerades om individen rökte eller 

hade ärftlighet för bröstcancer. Även här användes 0 för ingen rökning respektive ingen 

ärftlighet och 1 för att rökning respektive ärftlighet förekom. Därefter infördes i nästa kolumn 

patientens ålder angiven i hela år. Patientens ålder bestämdes utifrån datumet för 

inskrivningsanteckningen för de som opererades, och det besök där diagnos ställts för de som 

inte opererades. Det sista som infördes var patientens längd och vikt angivet i m respektive kg. 

Dessa två värden användes sen in i en formel i den sista kolumnen som gav ut BMI.  

 

Figur 2: Patientdata från journal fördes in i ett Excel-dokument. 

Som förberedelser inför statistikberäkningen skapades nya Excel filer med två kolumner. Det 

skapades ett dokument för hela gruppen inkluderande alla åldrar, och ett för respektive 

åldersgrupp i femårsintervall. Första kolumnen innehöll, precis som tidigare, information om 

behandling med tyreoideahormon eller inte. Värdena behölls med 1 för behandling med 

tyreoideahormon och 0 för ingen. I kolumn nummer två infördes 1 om patienten hade 

bröstcancer och 0 om den tillhörde gruppen utan bröstcancer. Först tillfördes manuellt de 

individerna från den bröstcancerfriska gruppen med respektive utan 

tyreoideahormonsubstitution, vars data hämtats från statistikdatabasen över läkemedel. 

Därefter kopierades informationen om tyreoideahormonsubstitution eller inte från den första 

sammanställningen. Slutligen klassificerades alla dessa patienter som bröstcancersjuka i andra 

kolumnen. Sammanfattningsvis gav varje sådant här dokument information om förekomsten av 

tyreoideahormonsubstitution inom både bröstcancergruppen och den bröstcancerfriska gruppen 

i den första kolumnen. Den andra kolumnen gav information om individen hade bröstcancer 

eller var frisk från sjukdomen.  
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Figur 3: Data om bröstcancerfriska och bröstcancersjuka sammanfördes sedan i nya Excel-dokument. 

3.3 Statistik  

För att beräkna statistik användes programmet IBM SPSS. Data importerades från Excel-filerna 

innehållande data över både de med bröstcancer och de utan. Sedan analyserades detta med en 

korstabell och ett Chi2-test vid jämförelsen med alla patienter i alla ålderskategorier 

sammanräknade. Analyserna i respektive åldersgrupp i femårsintervall skedde med Fishers 

exakta test, eftersom grupperna var då var mindre. Fem procents signifikansnivå användes. 

Vidare analysering av sambandet skedde med en korrelationsanalys och detta genomfördes på 

samtliga analyser.  

3.4 Etiska överväganden 

Studien innebar att aktuella patienters journaler granskades. Eftersom det är ett stort patientantal 

och att det är en väldigt specifik del av journalen som plockats ut är risken för spårbarhet liten. 

Då det var ett studentarbete av Kirurgklinikens vid Universitetssjukhuset Örebro eget arbete av 

befintligt material och på deras bekostnad behövdes ingen etikprövning. De berörda patienterna 

genomgick inget mer eller gick på extra besök och svarade ej heller på frågor i någon form, 

utöver den ordinarie behandlingen.  

4 Resultat 

4.1 Tyreoideahormonsubstitution i bröstcancergruppen 

Av de 268 kvinnor som granskades hade 25 stående tyreoideahormonsubstitution, alla med 

Levaxin®. Indikationerna för denna behandling var i ett fall Graves sjukdom med 

klassificeringen hypertyreos. 22 patienter stod på behandling på grund av hypotyreos. Av dessa 

hade fyra genomgått strumaoperationer och resterande hade primär hypotyreos. Det förekom 

ytterligare ett fall av hypotyreos och indikationen var då tyreoidit. Hos en patient var 

anledningen till tyreoideahormonsubstitutionen okänd. Utöver de fall med tyroxinsubstitution 

noterades ett antal fall med tidigare sjukdom i tyreoidea utan aktuell behandling idag. Två av 
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dessa hade tidigare historia av strumaoperation och en hade opererat bort halva tyreoidea på 

grund av en benign tumör.  

 

Figur 4: Fördelningen av tyreoideahormonsubstitution och indikationer för denna. 

Åldern på kvinnorna med bröstcancer varierade mellan 33 och 97 år och medianåldern var 66,5 

år. Den yngsta kvinnan med bröstcancer som också hade tyreoideahormonsubstitution var 36 

och den äldsta 89 år gammal. Incidensen för bröstcancer för respektive åldersgrupp i 

femårsintervall varierade från ett till 45 fall bland de kvinnor som inte hade behandling med 

tyreoideahormon. För de kvinnor med bröstcancer och tyreoideahormonsubstitution varierade 

incidensen mellan noll och fem. Summan av dessa två grupper är det totala antalet 

bröstcancerpatienter. Detta visas i figur 5. I figur 6 visas den totala behandlingen med 

tyreoideahormon bland kvinnor. Prevalensen för respektive åldersgrupp i femårsintervall 

varierade från fyra till 1058.  

 

Totalt 268 
patienter 

25 patienter med 
tyreoideahormonsubstitution 

Hypotyreos
- 23 patienter

Primär hypotyreos
- 18 patienter

Strumaopererade
- 4 patienter

Tyreoidit
- 1 patient

Okänd indikation
- 1 patient

Hypertyreos
- 1 patient

Graves Sjukdom 
- 1 patient

243 patienter utan 
tyreoideahormonsubstitution



8 

 

 

Figur 5: Bröstcancerincidensen bland kvinnor i Örebro Län 

 

Figur 6: Förekomst av tyreoideahormonsubstitution bland alla kvinnor i Örebro Län. 

Tabell 1 visar att förekomsten av behandling med tyreoideahormon är något högre i gruppen 

med bröstcancer än den utan, när samtliga kvinnor i alla åldrar är inkluderade. Korrelationen 

var signifikant och hade ett värde på 0,005 (P=0,039). Analysering av respektive åldersgrupp i 

femårsintervall gav inga signifikanta resultat (data ej presenterad).  
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Tabell 1: Fördelningen av tyreoideahormonsubstitution mellan bröstcancersjuka kvinnor och kvinnor utan bröstcancer i 

Örebro Län.  

 

 

Läkemedel 

Total 

Ingen behandling 

med 

tyreoideahormon 

Behandling med 

tyreoideahormon 

Population 

kvinnor 

Örebro Län 

Ingen bröstcancer Antal 134967 9027 143994 

% inom Population 93,7% 6,3% 100,0% 

% inom Läkemedel 99,8% 99,7% 99,8% 

Bröstcancer Antal 243 25 268 

% inom Population 90,7% 9,3% 100,0% 

% inom Läkemedel 0,2% 0,3% 0,2% 

Total Antal  135210 9052 144262 

% inom Population 93,7% 6,3% 100,0% 

% inom Läkemedel 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.2 Övriga riskfaktorer 

Totalt rökte 34 patienter, varav en som också stod på behandling med tyreoideahormon. 60 

patienter hade ärftlighet för bröstcancer, och av dessa hade fem även 

tyreoideahormonsubstitution. Av de 268 patienterna gick det att få fram information om längd 

och vikt på 242 patienter, därutöver var två patienter normalviktiga. BMI-värden var fördelade 

mellan 17,3 och 43,8 kg/m2. Medelvärdet av de 242 patienternas BMI var 27,5 kg/m2.  

5 Diskussion 

Den här studien visar att det finns ett signifikant samband mellan att ha en sjukdom i tyreoidea 

ledande till tyreoideahormonsubstitution och insjuknande i bröstcancer. Det tyder alltså på att 

hypotesen stämmer. Dock var patientantalet för litet för att ge signifikans i de olika 

åldersgrupperna. Ett större antal patienter hade förutom starkare signifikans, kanske också gett 

en annan styrka i sambandet. Uppspaltning av resultatet för tyreoideahormonsubstitution bland 

bröstcancerpatienter visade tendenser till att behandling med tyreoideahormon är vanligare 

bland de yngre och äldre patienterna. Vid ett större patientantal hade det varit intressant att 
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undersöka detta vidare. Kan det vara så att tyroxin och trijodtyronin har större betydelse för 

bröstcancerutvecklingen i olika åldrar? Är incidensen av bröstcancer så olika i Örebro Läns 

olika delar att det skulle påverka resultatet i den här studien? 

Att en rubbning i funktionen i tyreoidea skulle ge en ökad risk för bröstcancer har visats av flera 

studier med olika studieutformning [6,10-18]. Den här studien tar inte hänsyn till vilken 

funktionsrubbningen i tyreoidea är. Inga mätningar av fritt eller totalt T3 och T4, samt TSH har 

gjorts, varken innan insättning av behandling med tyreoideahormon, vid diagnos av bröstcancer 

eller efter behandling av bröstcancer. Det gjordes inte heller mätningar av TPO-ak eller TRAK. 

Dessa värden hade man sedan kunnat jämföra mellan en grupp med bröstcancerpatienter och 

en kontrollgrupp.  

5.1 Effekterna av tyreoideahormon 

I den här studiens resultat var det 23 fall av hypotyreos, ett fall av hypertyreos och ett fall av 

okänd bakgrund till tyreoideahormonsubstitution. Men eftersom den här studien undersöker 

tyreoideasjukdomar när de är under behandling kan man överväga om det är den primära 

sjukdomen eller behandlingen med syntetiska hormon som är den egentliga eller avgörande 

riskfaktorn. Kanske har även tiden behandlingen pågått betydelse. Fysiologiskt har T4 och T3 

betydelse för tillväxt, metabolism och differentiering av celler i kroppens vävnader [23,24]. 

Tillväxt och utveckling av bröstkörtlar styrs av många hormoner däribland prolaktin, östrogen, 

progesteron, insulin, tillväxthormon och tyreoideahormon [25]. Det har föreslagits att T3 

ensamt främjar proliferation av bröstcancerceller  [26,27] och även ökar 17β-östradiols effekt 

på cellproliferation i vissa typer av bröstcancer  [27]. Tyreoidea hormon binder till nukelära 

hormon receptorer TR [24]. TRβ1 fungerar normalt som en tumörsuppressor och signalerar då 

via TNFα-NFκB. Men vid förlust av fosforyleringen på ett specifikt tyrosin, Y406, tappar 

receptorn denna tumörsupprimerande funktion, åtminstone i bröstcancervävnad [28]. Vidare 

visar Ling et al. att mutationer i TRβ1 genen resulterade i minskat TRβ1 mRNA uttryck. Detta 

kan vara en underliggande mekanism till partiell inaktivering av receptorn. Mutationen var 

också korrelerad med menopausal status och östrogenreceptor status [29]. Dessutom kan 

tyroideahormon inducera angiogenes, även i tumörvävnad [30]. 

Det är möjligt att det även förekommer rubbningar i andra hormonnivåer vid tyreoideasjukdom. 

Hos postmenopausala bröstcancerpatienter är kvoten mellan tyroideahormon och östradiol 

ökad, vilket kan främja tumör tillväxt [31]. Å andra sidan beskriver Takatani et al. reduktioner 

i FT3 och FT4 som är oberoende av förändringar i fritt östradiol [10].  
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5.2 Bröstcancertumörens aggressivitet 

Eftersom bröstcancerutvecklingen drivs av flera hormon, däribland östrogen, progesteron och 

tyroxin, kan man tänka sig att sjukdomar i tyreoidea är associerade med ett visst receptoruttryck 

på tumörcellerna. Man kan också tänka sig att aggressiviteten hos tumören påverkas. Detta 

undersöks inte i denna studie men Brandt et al. fick i sin studie resultatet att prediagnostiskt 

högt fT4 och lågt TPO-ak var associerad med ökad risk för bröstcancer. Denna association sågs 

framför allt med mindre aggressiva bröstcancerformer med innebörden små, ER+, PR+, cyklin 

D1 låga, grad 1 tumörer [16]. Däremot visade Lemaire et al. att T3 och T4 nivåerna var högre 

i bröstcancergruppen än i kontrollgruppen. Men det fanns inte något samband mellan 

tyreoideafunktionen och bröstcancersjukdomens spridning  [11]. Vidare visade Ling et al. ett 

samband mellan mutation i TRβ1-genen och uttrycket östrogenreceptorer  [29]. Enligt Kemal 

et al. är förekomsten av TPO-ak korrelerat med lägre incidens av metastaser hos 

bröstcancerpatienter [32]. Det finns även resultat på association mellan primär hypotyreos och 

mindre invasiv bröstcancer samt reducerad risk för insjuknande i primär bröstcancer [5].  

5.3 Jod och bröstcancer 

Intaget av jod påverkar incidensen av bröstcancer med en omvänd korrelation. Det här förklarar 

också delvis den geografiska skillnaden i insjuknande i bröstcancer [33]. I både tyreoidea och 

bröstvävnad finns Na+/I- symport. Dessa är inhiberade i bröstcancer vävnad vilket förklarar den 

minskade mängden jod i tumörvävnad  [34]. Kan det vara så att rubbningar i tyreoidea, framför 

allt hypotyreos beroende på jodbrist, har olika betydelse i olika delar av världen av denna 

anledning?  

5.4 Ärftlighet och hypotyreos 

Att hypotyreos skulle vara en riskfaktor för bröstcancer beskriver Kuijupens et al. i deras 

tvärsnitts- och prospektiva studie. Detta samtidigt som närvaron av TPO-antikroppar inte var 

associerat med utvecklingen av bröstcancer. Vidare kom de fram till att låga nivåer av FT4 var 

associerad med en ökad risk för bröstcancer, oberoende av autoimmunitet i tyreoidea eftersom 

inget samband sågs till TSH-nivå och TPO-ak. Ytterligare observationer visade vissa 

rubbningar i relationen mellan FT4 och log-TSH de första uppföljningsåren. Kanske beror detta 

på att en genetisk predisponering för hypotyreos och bröstcancer kan förekomma [18]. Det finns 

ju dessutom en ärftlig del i bröstcancer generellt [1]. I den här studien hade 60 av 268 patienter 

en ärftlighet för bröstcancer, oberoende av sjukdom i tyreoidea. Det är en betydande andel men 
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det går dock inte att dra några slutsatser till samtidigt sjukdom i tyreoidea av detta material. Det 

blir därför ett ämne för framtida forskning.  

5.5 Östrogen  

En av de viktigare riskfaktorerna för insjuknande i bröstcancer är totalexponering av östrogen. 

Faktorer som ökar denna exponering är bland annat användning av hormonsubstitution i 

klimakteriet, äldre typer av p-piller, tidig menarke, sen menopaus, nulliparitet, inte ammat, hög 

ålder vid första barnets födelse med flera [1]. Flera av de tidigare genomförda studierna tar 

hänsyn till tyreoideastatus pre- och postmenopausalt och association med insjuknande i 

bröstcancer. Däribland visade Tosovic et al. att T3 nivåer postmenopausalt är positivt associerat 

med risk för bröstcancer [14]. Även Kuijpens et al. betraktade detta och presenterade resultatet 

att låga-normala nivåer av fritt T4 är relaterat till ökad bröstcancerrisk postmenopausalt [18]. 

Som tidigare nämnts drivs utvecklingen av bröstcancer av flera hormon, bland annat östrogen 

och tyreoideahormon  [25]. Det är därför rimligt att de olika hormonen har olika betydelse för 

risken att utveckla bröstcancer i olika perioder av livet, framför allt pre- och postmenopausalt. 

Som figur 5 och 6 visar finns tendenser till att man insjuknar i tyreoideasjukdom tidigare än 

bröstcancer. Är sjukdom i tyreoidea bara en riskfaktor för bröstcancer inom en viss tidsperiod 

efter insjuknandet eller en riskfaktor över tid? Figur 5 visar även att det finns tendenser till att 

incidensen av bröstcancer med och utan tyreoideahormonsubstitution skiljer sig åt i olika åldrar, 

dock utan signifikans. Bakom denna skillnad finns kanske olika drivande patofysiologiska 

mekanismer för utvecklingen av bröstcancer pre- och postmenopausalt? Det är något som 

behöver undersökas vidare.  

5.6 Kroppsvikt  

Ett symptom på hypotyreos är viktuppgång, och övervikt är postmenopausalt en riskfaktor för 

insjuknande i bröstcancer [1]. Utifrån detta kan man diskutera om huruvida dessa riskfaktorer, 

tyreoidearubbning och övervikt, verkar tillsammans. Vidare kan man då resonera om de verkar 

helt individuellt eller blir den totala riskfaktorn än större om båda förekommer samtidigt. Dock 

har det kommit resultat på att det finns en korrelation mellan fritt T4 och bröstcancer, framför 

allt hos överviktiga kvinnor, vilket är motsägande [15]. Det genomsnittliga BMI-värdet i den 

här studien var 27,5 kg/m2, vilket hamnar inom spannet för övervikt.  
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5.7 Vidare studier 

Frågor som kvarstår till kommande studier att besvara är vilka de patofysiologiska mekanismer 

är som ligger bakom en riskförändring för insjuknande i bröstcancer hos personer med sjukdom 

i tyreoidea. Finns det genetiska predispositioner bakom dessa mekanismer? Hur samverkar en 

rubbning i tyreoideafunktionen med andra riskfaktorer? En annan fråga är om personer med 

sjukdomar i tyreoidea ska genomgå extra screening för bröstcancer samt hur 

tyreoideafunktionen påverkar prognosen för bröstcancerpatienter?  

6 Slutsats 

Studiens resultat visade att det finns ett samband mellan tyreoideahormonsubstituerade 

tyreoideasjukdomar och insjuknande i bröstcancer, bland alla kvinnor i Örebro län. Samband 

vid indelning i åldersgrupper visade ingen signifikans.  Sammanfattningsvis behövs fler studier 

inom området som beskriver patofysiologiska mekanismer bakom sambandet.  
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