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ABSTRAKT 

Introduktion: Bröstcancer behandlas primärt med kirurgi, där den drabbade bröstvävnaden 

samt lokoregionala lymfknutor i varierande omfattning avlägsnas. Att därpå ge adjuvant 

behandling i form av cytostatika samt administrera postoperativ strålbehandling ökar 

totalöverlevnad och recidivfri överlevnad. Neoadjuvant cytostatikabehandling innebär att 

cytostatika ges preoperativt. Metoden har använts sedan 1980-talet för att behandla bröstcancer 

i stadium III-IV. Syftet är då att minska tumörbördan och möjliggöra resektion i de fall där 

tumören växer ulcererande i huden, eller har vuxit fast mot thorax. På senare år har dock 

metoden alltmer börjat användas även vid mindre tumörer, ofta i stadium II. Det primära syftet 

är då att uppnå komplett patologisk remission preoperativt, vilket innebär att all invasiv cancer 

avlägsnats i bröstet före operationen. Det är väl belagt att komplett patologisk remission är en 

stark prognostisk faktor för överlevnad. Dessutom kan neoadjuvant terapi göra att 

sektorresektion (bröstsparande operation) kan väljas framför mastektomi. 

Syfte: Att granska de fall av bröstcancer som behandlats neoadjuvant i region Örebro län 

mellan åren 2008-2015 och fastställa hur stor andel av patientgruppen som efter behandlingen 

uppnått komplett patologisk remission. 

Metod: En retrospektiv studie gjordes av 44 vårdtillfällen på onkologiska avdelningen på 

universitetssjukhuset i Örebro. 

Resultat: 14 % av patienterna uppnådde komplett patologisk remission där ingen invasiv 

cancer eller cancer in situ kunde påvisas patologiskt postoperativt. Aggressiva subtyper av 

bröstcancer så som HER2-amplifierade och trippelnegativa svarade kraftigast på den 

preoperativa cytostatikabehandlingen. 

Konklusion:  

Internationella studier visar att 13 % av neoadjuvant behandlade patienter uppnår komplett 

patologisk remission enligt den striktaste definitionen där cancer inte får kunna påvisas i bröst, 

axill eller in situ (duktalt eller lobulärt) i bröstet. Behandlingsresultatet i den granskade 

patientgruppen visade att 14 % uppnått denna typ av pCR vilket gör att resultatet står sig bra 

mot det internationella referensvärdet. 

 

Nyckelord: Breast cancer, chemotherapy, neoadjuvant, pathologic complete response. 



 
 

Förkortningar  

ACT = Anatomic Therapeutic Chemical classification system. 

BRCA 1 och 2 = Abbreviation för “BReast CAncer gene”. Två gener som ökar risken att 

utveckla bröstcancer. 

DCIS = Duktal cancer in situ. 

DNA = Deoxiribonukleinsyra. 

ER = Östrogenreceptor. 

HER2= Human epidermal growth factor 2. En tyrosinkinas-receptor som är amplifierad i 

omkring 15-20 % av alla invasiva bröstcancrar. 

HT = Hormonell terapi. 

HRT = Hormonell substitutionsterapi 

INCA = Informationsnätverk för cancervård. Ett register för bröstcancerpatienter. 

Ki67 = Cellulärt ytprotein som indikerar hög proliferationshastighet. 

LABC = Lokalt avancerad bröstcancer. 

LCIS = Lobulär cancer in situ. 

NHG = Nottingham histological grade 

PAD = patologisk-anatomisk diagnos. Baseras på mikroskopiska undersökningar av 

vävnadsprov. 

pCR = Patologisk komplett remission.  

PR= Progesteronreceptor. 

TNM = Stadieindelningssystem för cancer. T står för tumör. N för lymfknuta. M för metastas. 
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1. Introduktion  

 

1.1. Bröstcancer - Incidens och mortalitet 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen att drabbas av som kvinna i västvärlden. Data 

från 1970-talet och framåt visar att incidensen under denna tid har ökat från runt 80 fall till 180 

fall per 100.000 individer år 2012 [1]. Detta är något som troligen kan härledas till ändrade 

mönster i barnafödande, användandet av hormonell substitutionsterapi (HRT) och införandet av 

mammografisk populationsscreening. Incidensen ökar efter 30 års ålder, medan bröstcancer 

som debuterar tidigare än så är mycket ovanlig. Även män kan drabbas av bröstcancer, men 

med mycket låg incidens. I samband med menopaus sjunker kroppens hormonproduktion vilket 

tros vara förklaringen till att man kan se en platåfas i incidenskurvan runt åldern 45-55 [2]. Väl 

belagda riskfaktorer för bröstcancer inkluderar bland annat tidig menarche och sen menopaus, 

alltså långvarig exponering för östrogen. Även paritet sent i livet eller nulliparitet ökar risken, 

medan fullgången graviditet tidigt i livet är en skyddande faktor. Att föda barn före 20 års ålder 

är förenat med en halverad risk för att utveckla bröstcancer [8]. Två gener, BRCA1 och BRCA2 

(”BRCA” är en abbreviation för ”BReast CAncer gene”) är kopplade till hereditär benägenhet 

att utveckla bröstcancer. Bärare av någon av dessa gener löper kraftigt förhöjd risk att drabbas 

[2]. I Sverige har mortaliteten i bröstcancer legat relativt lågt under flera decennier. Man kan 

inte heller se några signifikanta regionala skillnader över landet [5]. 

 

1.2. Bröstcancer – Histopatologisk bild och gruppering 

Bröstet består till största delen av fett- och bindväv som omsluter mjölkproducerande 

körtelvävnad vars gångar mynnar ut i bröstvårtan. Lymfkärlen löper parallellt med 

mjölkgångarna och töms i axillen på samma sida som bröstet. Hur stor andel av bröstet som 

utgörs av körtelvävnad är individuellt. Efter menopaus ersätts körtelvävnaden succesivt av fett, 

som en effekt av de sjunkande östrogennivåerna [2, 4]. 

Begreppet bröstcancer rymmer en mycket heterogen grupp av tumörer. Majoriteten av 

bröstcancrar utgår från epitel i mjölkgångar, så kallad duktal cancer. Cancern kan även vara 
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sprungen ur körtelvävnaden och benämns då lobulär. I mer sällsynta fall kan man även se 

skivepitelcancer, sarkom och lymfom. Bröstcancer förekommer i invasiv-och icke invasiv (in 

situ) form. [4] 

Bröstcancer in situ kan vara både lobulär cancer in situ (LCIS) och duktal cancer in situ (DCIS). 

Denna typ av cancer är benign och kan per definition inte sätta fjärrmetastaser.  

Invasiv cancer har däremot förmågan att penetrera basalmembran och ta sig ut till bröstets 

fettväv och blodkärl och därmed spridas och sätta fjärrmetastaser. [2] 

När en biopsi (med grov- eller mellannål) tagits görs en histopatologisk indelning i fem olika 

grupper efter den primära tumörens biologiska markörer. [3] Markörerna innefattar bland annat 

östrogen- och progesteronreceptorer, vars antal uppregleras hos hormonkänsliga tumörer. Det 

kan även förekomma amplifiering av tyrosinreceptor-kinaset Human epidermal growth factor 

receptor 2 (HER2). Till sist mäts förekomsten av antigenet Ki67 som indikerar snabb 

proliferationshastighet (tabell 1). 

 

Tabell 1; Definition av de molekylära subtyperna vid bröstcancer enligt St. Gallen 2013. Förkortningarna står för 

ER; Östrogen, PR; progesteron, HER2; Human epidermal growth factor receptor 2. Ki67 är en 

proliferationsmarkör, som då den uttrycks kraftigt påvisar hög celldelningshastighet. 
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Uppskattningsvis 80-85 % av bröstcancrar är s.k. östrogenreceptorpositiva (ER+), vilket 

innebär att tumörcellerna har ett uppreglerat antal nukleära östrogenreceptorer, som vid 

exponering för det kvinnliga könshormonet initierar snabbare proliferationshastighet och 

därmed ökad tumörtillväxt [5]. ER-positiva tumörer kan behandlas adjuvant eller neoadjuvant 

med endokrina läkemedel, vanligen Tamoxifen.  

Tamoxifen är en selektiv östrogenrecepetor-modulerare som blockerar östrogenets verkan och 

som i flera metaanalyser visats bidrar till förlängd överlevnad. [18] 

HER2-amplifiering, som ses i ca 25-30 % av bröstcancerfall leder till ökad 

proliferationshastighet, men har också egenskaper som främjar metastasering av, och kärlinväxt 

i tumören.  AntiHER2-läkemedel, som Trastuzumab/Herceptin har använts sedan slutet av 

1990-talet. Det biologiska läkemedlet utgörs av monoklonala antikroppar som blockerar 

receptorn och har visats öka medianöverlevnaden hos patienter med HER2-amplifierad cancer 

med 4-7 månader. Dock finns en risk för kardiella biverkningar.[19] 

De trippelnegativa och HER2-amplifierade cancerformerna är förknippade med ett mer 

aggressivt förlopp och sämre prognos.[2] 

För invasiv cancer görs även en histologisk gradering enligt Nottingham histologic score 

(NHG). Tumören bedöms då histologisk baserat på tre parametrar; kärnatypi, mitosfrekvens 

samt tubulär differentiering.  Med tubulär differentiering menas hur väl tumörcellerna 

återskapar bröstets naturliga körtelstrukturer. Varje parameter betygsätts på en skala från 1-3, 

varpå slutpoängen beräknas för att fastställa tumörens histologiska grad (tabell 2). [20] 

Tabell 2; Nottingham histologic grade. Ett graderingssystem för tumörer där poängsättning på en skala på 1-3 

poäng sätts vardera för parametrarna kärnatyp, mitosfrekvens och tubulärdifferentiering. Poängen läggs sedan ihop 

och kan maximalt ge totalt 9 poäng.  

 

Det görs även en skattning av tumörens storlek (T), lymfknutasengagemang (N) och 

metastasering (M), en s.k. TNM-klassifikation. Den starkaste prognostiska faktorn i TMN-
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klassifikationen anses vara T-stadium. Även lymfknuteengagemang är av prognostiskt värde 

(tabell 3). [2]  

Den vanligaste lokalisationen av metastaserad bröstcancer är i axillen. Det är visat att 

mikrometastaser i axillen kan elimineras med adjuvant cytostatika. [18]  

Tabell 3; TNM-klassificeringssystemet. I detta system görs en skattning av tumörers prognos efter bedömning av 

parametrarna tumörstorlek, lymfknutasengagemang och fjärrmetastasering. 

 

 

 1.3. Bröstcancer – diagnostisering 

Vid nytillkomna fynd i bröstet är det viktigt att dessa så snart som möjligt bedöms i vården. 

Bedömningen görs med s.k. trippeldiagnostik som omfattar klinisk inspektion med systematisk 

palpation av bröst och lokala lymfkörtelstationer, mammografisk undersökning samt 

cytologiskt prov och eller biopsi. Utredningen ska ske i den ordning de presenteras i här. 

Undantag gäller för gravida kvinnor, för vilka man väljer ultraljudsundersökning framför 

mammografi.[2] 

 

 

1.4. Screening med mammografi 

Samtliga landsting i Sverige erbjuder mammografi till kvinnor mellan 40-74 år. 

Screeningprogrammet identifierar 65-70 % av alla nydebuterade bröstcancerfall, vilka då ofta 
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är i tidigt stadium och ej symptomgivande. Av de fall som uppmärksammas mellan 

screeningbesök är fyndet av en palpabel knöl i bröstet den vanligaste orsaken. [4] 

I Sverige utgör patientgruppen med lokalt avancerad bröstcancer (LABC) enbart några få 

procent. Detta är sannolikt ett resultat av införandet av populationsscreeningen, samt en ökad 

medvetenhet i befolkningen. [5] 

En jämförande studie publicerad 2003 jämförde mortaliteten hos bröstcancerpatienter i Uppsala 

och Linköping till följd av bröstcancer 20 år före införande av mammografisk 

populationsscreening jämfört mot 20 år efter införandet. Resultaten visade en minskning av 

mortaliteten uppskattad till 25 % sett över alla åldergrupper i populationen. Studien jämförde 

två perioder, år 1958-1977 då screening inte utfördes och år 1978-1996 då screeningen införts. 

Jämfört mellan perioderna såg man en incidensökning på närmare 57 %. Innan 

populationsscreening infördes var incidensökningen i Sverige 1 % per år. Både den sänkta 

mortaliteten och ökade incidensen beror troligen på att fler fall upptäckts i tidigt stadium, varav 

en ökad andel upptäckta fall utgörs av de benigna varianterna lobulärt carcinoma in situ (LCIS) 

och duktalt carcinoma in situ (DCIS). [10] 

 

1.5. Cytostatika - Översikt 

Cytostatika är ett samlingsnamn för en stor grupp heterogena läkemedel vars verkan på olika 

sätt hämmar celldelning eller initierar celldöd. Grupp L01, ”Cytostatiska/cytotoxiska medel” i 

FASS ATC-klassificering (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) utgörs av 

fem undergrupper; alkylerande medel, antimetaboliter, mitoshämmare, cytostatiska antibiotika 

och närbesläktade substanser, samt den femte gruppen, övriga cytostatiska/cytotoxiska medel. 

Alkylerande medel förändrar DNAs struktur genom att en reaktiv intermediär ger upphov till 

strängbrott och kovalenta tvärbindningar mellan nukleotider (främst Guanosin) i DNA-kedjan.  

De flesta alkylerande medlen är bifunktionella, vilket innebär att de har två alkylerande grupper 

och kan korslänka DNA. Detta inhiberar transkription och replikation av DNA-kedjan, vilket 

resulterar i celldöd. 

De huvudsakliga typerna av alkylerande medel är kvävesenapsgas (cyclofosfamid), nitrosureas-

föreningar, cisplatin och karboplatin.[9] 
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Senapsgas användes som kemiskt vapen under första världskriget. De exponerade individerna 

utvecklade svår leukopeni och pneumonier med hög mortalitet som följd. Senare studier visade 

att senapsgas gav upphov till hypoplasi av benmärg och lymfkörtlar. 1947 publicerades en första 

studie av Gilman, Philips och Goodman, där en kvävesenapsanalog administrerats till en patient 

med strålbehandlingsresistent lymfom. Ytterligare studier i bland annat England visade lovande 

resultat vid behandling av KML, Hodgkins sjukdom och Polycytemia Vera. Detta utgjorde 

starten av den moderna cytostatikaeran [7]. 

Antimetaboliter är syntetiskt framställda för att imitera kroppsproducerade metaboliter, så som 

puriner, pyrimidiner eller folat. Antimetaboliterna infiltrerar DNA-strängen och utgör hinder 

för cellernas normala fysiologiska aktivitet. Antimetaboliternas effekt ses under cellyckelns S-

fas (Då replikation av DNA sker) och har störst verkan på celltyper som har en hög 

tillväxtfraktion (hög andel av det totala antalet celler befinner sig i en aktiv fas av cellcykeln) 

[6].  

Mitoshämmare stör mikrotubulis funktion, vilket inhiberar mitosens slutsteg. Utan fungerande 

mikrotubuli minskar även den maligna cellens förmåga till metastas. Undergruppen 

vinkaalkaloider utvinns ur växtextrakt och hämmar celldelning. Taxaner, ytterligare en 

undergrupp är utvunna ur idegran och används bland annat vid behandling av bröstcancer. [7] 

Gruppen ”cytostatiska antibiotika och närbesläktade substanser” benämns även 

antitumörantibiotika. Denna grupp läkemedel är i regel inte cellcykelspecifika och är 

ursprungligen framställda ur naturligt förekommande mikroorganismer, ofta från streptomyces 

peuticus. Den höga toxiciteten gör att dessa antibiotika även kommit till användning som 

cytostatika. Till gruppen hör bl.a. aktinomyciner och topoisomerashämmare så som 

antracyklinerna Daunorubicin och Doxorubicin.[7] 

Enzymerna Topoisomeras I och II verkar genom att sänka spänningen i DNA-dubbelhelixen, 

vilket krävs för att kunna separera DNA-kedjorna inför replikation och translation. Det gör de 

genom att klippa upp DNA-strängarna som då kan snurras upp och sedan sammanfoga 

strängarna igen. I närvaro av antracykliner kan Topoisomeras II inte släppa den 5’ ände av DNA 

den bundit in till. Därmed inhiberas reparationen av strängbrottet, vilket genererar irreversibla 

DNA-skador, som i sin tur inducerar apoptos.  

Till den femte gruppen, ”övriga cytostatiska/cytotoxiska medel” räknas bland annat läkemedel 

som monoklonala antikroppar, mål-specifika medel, proteinkinashämmare m.fl. [6,7,9] 
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1.6. Cytostatika - Vid behandling av bröstcancer 

Adjuvant cytostatika har visats kunna eliminera mikrometastaser och därmed förbättra 5-

årsprognosen [18]. 

De typer av cytostatika som används i behandlingen av bröstcancer innefattar antracykliner, 

taxaner, alkylerare, antimetaboliter och andra varianter av mikrotubulihämmare. Det är visat 

att en kombinationsbehandling är mer effektiv än behandling med enbart en typ av cytostatika. 

Det finns måttligt stöd för att tillägget av taxaner till en antracyklinbaserad regim sänker den 

relativa cancerdödligheten med omkring 13 % och denna kombination är idag 

standardbehandling [13,17].  

 

1.7. Cytostatika - Neoadjuvant behandling vid bröstcancer 

 

Det finns tre huvudsakliga skäl till att administrera neoadjuvant cytostatika preoperativt. För 

det första gör man det för att möjliggöra resektion av lokalt avancerade tumörer (Tumörstadium 

III-IV), som kan ha spridning till lymfknutor supraklavikulärt och/eller parasternalt, eller där 

tumören har vuxit fast mot thorax, eller växer ulcererande i huden. För denna patientgrupp 

erbjuds neoadjuvant behandling som standard. Behandlingen kan bestå av cytostatika, endokrin 

terapi vid hormonkänsliga tumörer, eller båda tillsammans. 

För det andra ger den neoadjuvanta cytostatikan möjlighet att utöva så kallad responsstyrd 

behandling. Det blir då möjligt att före operationen se om tumörbördan minskar av 

behandlingen, är oförändrad eller kanske progredierar. Då finns det möjlighet att vid behov 

avbryta en icke verksam behandling och pröva en annan typ av cytostatika. 

En Cochrane-översikt, där 14 randomiserade studier som jämfört patienter med operabel 

bröstcancer som antingen fått cytostatikabehandling adjuvant eller neoadjuvant påvisades inga 

skillnader i total överlevnad. Däremot fann man en statistiskt signifikant skillnad mellan antalet 

lokoregionala recidiv, där neoadjuvant behandling ledde till fler fall än vid adjuvant terapi [21]. 

Grundrekommendationen för de patienter som kvalificerar sig för neoadjuvant behandling 

utgörs av neoadjuvant cytostatikabehandling och därpå kirurgi, följt av lokoregional 

strålbehandling. Huruvida hela programmet fullföljs beror på patientens hälsotillstånd och 
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därmed förmåga att tåla cytostatikan samt hur PAD-svaret (patologisk anatomisk diagnos) ser 

ut postoperativt. I vissa fall utvecklar patienten lymfopeni under cytostatikabehandlingens gång 

varpå kuren kan dosjusteras, avbrytas eller ersättas med en annan typ av cytostatika. 

 

1.8.  Patologisk komplett remission 

Postoperativt skickas den avlägsnade bröstvävnaden för patologisk analys. Patologen bedömer 

i ett PAD-svar graden av patologisk remission av den invasiva tumörkomponenten som 

antingen komplett (CR) eller partiell (PR). 

 

Begreppet patologisk komplett remission (pCR) är oenhetligt. Det finns tre beskrivna varianter 

av pCR. Gemensamt för alla tre varianter är att den kirurgiskt avlägsnade bröstvävnaden 

(mastektomi eller sektorresektion) inte får innehålla någon påvisbar viabel invasiv cancer. För 

den första definitionen av pCR måste PAD-svaret även visa att inga metastaser påträffats i 

uttagna lymfknutor, samt att ingen cancer in situ finns. 

Den andra definitionen kräver frånvaro av invasiv cancer i bröst och lymfknutor, men tillåter 

förekomst DCIS-komponent. Den tredje och sista definitionen tillåter metastas till lymfknutor 

motsvarande N 1-2 och cancer in situ motsvarande 1 i TNM-systemet. 

Olika subtyper av bröstcancer har olika prognostiskt bild. En metaanalys av 12 studier som 

totalt omfattar ca 12000 patienter visar att neoadjuvant terapi som lett till pCR enligt framför 

allt de två första definitionerna är förenat med en betydligt bättre prognos på lång sikt. Det är 

visat att fall där lymfknutorna inte uppvisar spridning är förenat med ökad överlevnad, medan 

förekomst av DCIS spelar mindre roll. [15] 

Enligt definition ett, den striktaste varianten, uppnådde 13 % av studiedeltagarna pCR. Enligt 

definition två som tillåter in situ-komponent var siffran 18 %, och för den tredje varianten då 

enbart bröstvävnaden måste vara fri från invasiv cancer blev resultatet 22%. I denna metaanalys 

ingår inte enbart neoadjuvant behandling i form av cytostatika utan även endokrin terapi som 

administreras till patienter med hormonkänsliga tumörer [15]. 
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      1.9.       Svenska nationella vårdprogrammet för bröstcancer 

Svenska bröstcancergruppen har sedan 1970-talet vuxit fram och tagit form ur en gemensam 

önskan om samarbete mellan regioner i syfte att genom att utföra och granska forskning och 

utveckla en evidensbaserad bröstcancervård som är likriktad över landet. Svenska nationella 

vårdprogrammet för bröstcancer har utvecklats för att skapa en gemensam plattform för landets 

sjukvårdsregioner där data samlas och utvärderas för att fungera som underlag för bland annat 

behandlingsstrategier och prevention [5]. 

2. Syfte  

Att med journalgenomgång granska de tillfällen bröstcancer behandlats preoperativt med 

neoadjuvant cytostatika på onkologiska mottagningen på universitetssjukhuset i Örebro mellan 

åren 2008-2015, för att kartlägga fördelning av olika molekylära subtyper av bröstcancer och 

TNM-stadium vid diagnos i patientgruppen. 

3. Frågeställning  

Hur stor andel av de patienter som behandlats med neoadjuvant cytostatika i region Örebro län 

uppvisar en komplett patologisk remission (pCR) enligt PAD vid operationen? 

 

4. Metod  

4.1. Studiedesign och urval  

Den aktuella studien är en retrospektiv, vilket innebär att undersöka fenomen bakåt i tiden för 

att kunna dra slutsatser utifrån resultaten. Urvalet bestod av samtliga patienter i region Örebro 

län som mottagit neoadjuvant cytostatika i samband med bröstcancer från år 2008 och framåt. 

Årtalet 2008 valdes eftersom man vid detta år införde registrering av denna patientgrupp i 

INCA, ett nationellt kvalitetsregister för cancervård. 

I studien inkluderades patienter som mottagit neoadjuvant cytostatikabehandling, vilket ges i 

kurativt syfte. Urvalet gjordes beroende på patientens resultat efter initiala undersökningar 

följande diagnos. Patienter som redan vid diagnostillfället visade sig ha fjärrmetastaser, 

exempelvis till skelettet, exkluderades. Även om en andel av denna patientgrupp mottar 

neoadjuvant/adjuvant behandling för att förlänga överlevnaden så klassas behandlingen då som 

palliativ (figur 1). 
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Figur 1; Urvalprocessen av granskade vårdtillfällen med preoperativ cytostatikabehandling vid bröstcancer i 

region Örebro län mellan åren 2008-2017. 

 

4.2. Bakgrundsdata 

Mellan åren 2008-2015 diagnostiserades totalt 1749 patienter med bröstcancer inom Örebro län 

(tabell 4) [24].  

  

Tabell 4: Statistik över antalet bröstcancerdiagnoser inom Örebro län mellan åren 2008-2015.  

Källa socialstyrelsens statistikdatabas. 
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4.3. Etik  

Studien har inte som mål eller ambition att publiceras i någon vetenskaplig tidskrift, varför 

någon etisk prövning inte har genomförts. Studien är snarare tänkt att fungera som en regional 

kvalitetskontroll. Verksamhetschefen (och tillika handledaren för projektet) för onkologiska 

mottagningen på USÖ har beviljat tillgång till de journaler som granskats eftersom att ingen 

vårdrelation föreligger mellan patienterna och författaren. 

 

5. Resultat  

Medelåldern bland de 44 patienterna var 51 år. Den yngsta patienten i materialet var 34 år och 

den äldsta 78 år. 18 av patienterna hade vid diagnostillfället lokalt avancerad cancer (T-stadium 

III-IV). I den studerade patientgruppen var 43 av individerna kvinnor och 1 var man.  

En majoritet av patientgruppen, 26 av de totalt 44, hade vid tiden för diagnostisering en icke 

lokalt avancerad cancer, alltså i T1-T2-stadium.  

De fall där den submolekylära bröstcancertypen inte kunnat fastställas har uppkommit av att 

information saknats i journalen. I flera av fallen har det då rört sig om avsaknad av ett värde på 

proliferationsantigenet Ki67 (figur 2). 

Alla patienter som ingått i studien förutom en har fått taxanbehandling med Docetaxel, som 

även kan substitueras mot Paklitaxel, vilket skett i ett fall. Paklitaxel är en taxan med något 

mildare biverkningsprofil och som ges med tätare intervall. Doseringen har varierat både för 

FEC och Docetaxel, majoriteten har fått standardoseringen100 mg/m2. Lägre dos och ibland 

istället flera kurer föredras ibland om patienten har samsjuklighet eller om biverkningarna, blir 

för svåra.  

 

 

 

 



12 
 

 

 

Figur 2: Fördelning av molekylära subtyper (enligt St. Gallen) hos patienterna i materialet. I den grupp där 

uppgift saknas har någon av parametrarna som vägs in i St Gallens klassifikationssystem saknats i journalerna. 

 

 

Figur 3: Patienterna i materialet uppdelade efter tumör-stadium (T-stadium) vid diagnos. Där Tumören i 

storleksordningen T1-T2 klassas som ej lokalt avancerad cancer (ej LABC) och T3-T4 klassas som lokalt 

avancerad cancer (LABC). T4d anger att bröstcancern är av inflammatorisk karaktär. T4b anger att tumörer växer 

ulcererande i huden. 
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I figur 4 presenteras fördelningen av molekylär subtyp av bröstcancer hos de 12 patienter som 

postoperativt konstaterats ha uppnått komplett patologisk remission i både bröst och axill. 

Fem patienter hade HER2-positiv icke luminal cancer (ER-, PR-, HER2+, oberoende av 

Ki67). Fyra patienter hade den trippelnegativa subtypen (ER-, PR-, HER2-, oberoende av 

Ki67) och två patienter hade en luminal HER2-positiv cancer ((ER+, HER2+, oberoende av 

PR och Ki67).   

 

 

Figur 4: Patienter i materialet som uppnått patologisk komplett remission (pCR), fördelade efter molekylär 

subtyp enligt St. Gallen. Förkortningen HER2 står för human epidermal growth factor 2. Gruppen ”Icke luminal 

HER2” utgörs av tumörer som uppvisar en HER2-amplifiering. Men är negativa för uppreglering av östrogen- 

och progesteronreceptorer, samt är oberoende av andel proliferationsantigenet Ki67, som indikerar ökad 

proliferationshastighet. Gruppen ”trippelnegativ” utgörs av tumörer som varken uppvisar ökad andel 

östrogenreceptorer, progesteronreceptorer eller HER2 på sin yta och är oberoende av Ki67.  Luminal HER2; 

tumören har amplifierade HER2-receptorer, är östrogen- och progesteron-positiva och har en andel Ki67 på ≥ 27 

%.  

 

 

 

 

6. Diskussion 

För alla typer av bröstcancer har korrelation mellan pCR och långtidsöverlevnad påvisats i flera 

studier [21]. Studier visar även att andelen uppnådd pCR skiljer sig mellan de olika molekylära 

subtyperna av bröstcancer. Luminal A (indolenta, ER-positiva tumörer) svarar sämre jämfört 
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med HER2-amplifierade, trippelnegativa bröstcancrar och de varianter som uppvisar kraftigt 

uppreglerat antal hormonreceptorer. Denna bild stämmer väl överens med resultaten av denna 

studie. För de subtyper som når pCR mer sällan är även korrelation mellan pCR och ökad 

överlevnad svagare [14, 16]. 

En metaanalys av flera internationella studier visar att 13 % av neoadjuvant behandlade 

patienter uppnår den striktaste definitionen av pCR, där både det avlägsnade bröstet och 

lymfknutorna är helt fria från viabla cancerceller samt ingen in situ-komponent och att 18 % 

uppnår definitionen av pCR som tillåter förekomst av in situ-komponent. [16]. 

I den granskade patientgruppen visade 12 av 44 patienters PAD-svar bröst och uttagna 

lymfknutor helt friade från invasiv cancer, motsvarande 27 % av patienterna i materialet. För 

sex av dessa tolv patienter som uppnått pCR fanns inte heller någon in situ-komponent, den 

gruppen motsvarade 14 %. Ingen i gruppen som uppnått pCR hade till dags datum något 

påvisat recidiv. Resultaten i den granskade patientgruppen är alltså i paritet med, eller lite 

högre, än som uppmäts i internationella studier.  

Svenska bröstcancergruppen arbetar för att bröstcancervården ska vara likriktad över hela 

landet. Nationella bröstcancerregistrets årsrapport för 2015 visar dock att det föreligger 

regionala skillnader i andelen neoadjuvanta behandlingar. Av cytostatikabehandlade 

bröstcancrar år 2015 var 19 % sett över hela landet neoadjuvant behandlade, men i Stockholm 

var siffran exempelvis 26 % jämfört med 10 % i Örebro län[25]. För att alla landets innvånare 

ska motta likvärdig vård är det viktigt att konsensus råder om vilken grupp av patienter som är 

lämpliga kandidater för neoadjuvant behandling. En sådan saknas idag, och 

behandlingsfrekvensen är beroende av vårdgivare och behandlande läkare.  

Tidigare har neoadjuvant behandling enbart valts vid behandling av lokalt avancerade 

bröstcancertumörer, som varit omöjliga att avlägsna kirurgiskt utan att först krympas i storlek. 

Dessa utgör en mycket liten del av nydiagnosticerade bröstcancerfall. Under senare år har 

behandligen allt mer kommit att användas även för patienter med mindre, icke lokalt 

avancerade tumörer. En lämplig kandidat för neoadjuvant cytostatika måste dels bedömas vara 

i behov av cytostatikabehandling, och dessutom bedömas kunna klara av påfrestningen 

cytostatikabehandling medför på kroppen. Enligt dessa kriterier skulle många patienter kunna 

vara kandidater till behandlingen. Det råder dock viss oenighet onkologer emellan, där en del 
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vill invänta ytterligare forskning innan behandlingen införs på bredare front, medan andra 

anser det tillräckligt att neoadjuvant behandling uppvisat likvärdig prognos som postoperativ.   

I materialet som granskats finns patienter som fått behandlingen på olika grunder, från långt 

avancerade fall till relativt okomplicerade, vilket speglar hur urvalet breddats under de senaste 

åren. Tidigare var urvalet mycket strikt och nu är det mer godtyckligt. 

Resultatet av journalgranskningen visar att det främst är HER2-amplifierade samt 

hormonreceptornegativa och trippelnegativa subtyper av bröstcancer som uppnått pCR, samt en 

mindre andel hormonreceptorpositiva tumörer.  

Nyttan med adjuvant kemoterapi är väl belagd och förlänger tiden till eventuellt recidiv [13]. 

Neoadjuvant behandling utgörs av samma grupper av cytostatika som de som administreras 

adjuvant, men ger en möjlighet att direkt postoperativt fastställa hur tumörcellerna svarar på 

behandlingen. Vilket har stort värde ur forskningssynpunkt och är en anledning till att välja 

neoadjuvant behandling. 

Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom och utfallet av behandlingen är ett resultat av ett 

flertal faktorer, så som val av cytostatika och dess dosering, samt tillägg av exempelvis 

antiöstrogener, aromatashämmare och biologiska läkemedel som Trastuzumab där dessa är 

indicerade. Det krävs därför mer forskning och fortsatta studier på neoadjuvant terapi för att öka 

kunskapen om hur de olika behandlingarna verkar och samverkar, och hur tumörens specifika 

egenskaper spelar in i förloppet. [16] Det finns även forskning som pekar mot att tumörer inte 

enbart sprider sig enligt den klassiska progressiva modellen då primärtumören först tillväxer för 

att sedan metastasera, utan att tumören redan tidigt i förloppen kan ge upphov till små metastaser 

som genom klonal selektion får en annan molekylär profil än primärtumören och därför även 

potentiellt kan svara annorlunda på behandlingen [11,12]. Detta kan ju tänkas innebära att tidiga 

metastaser som genom klonal expansion för en annan molekylär subtyp än primärtumören också 

svarar sämre på cytostatikan än primärtumören, varpå pCR postoperativt inte blir en lika stark 

prediktor för förlängd överlevnad. 

Den neoadjuvanta cytostatika-behandlingen är som standard uppdelad i 6 kurer, varav tre 

stycken vanligen utgörs av FEC (antimetaboliten 5-Flurouracil, antracyklinen Epirubicin och 

alkyleraren Cyclofosfamid) eller EC. EC utesluter 5-flurouracil, vilken kan uteslutas utan 

försämring av prognosen. På så sätt undviks dess biverkningar [22]. De övriga tre kurerna utgörs 

av en taxan.  
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Med ökad förståelse för inverkan av olika subtyper/genexpression på sjukdomens förlopp, bör 

man i framtiden kunna rikta behandlingen för just den aktuella tumörens egenskaper och på så 

sätt uppnå pCR i högre andel av fallen. I det läget bör pCR kunna fungera som tillförlitlig 

endpoint (utvärderings-/resultatmått) för nyttan med behandlingen. Jämfört med metoden vid 

utvärdering av adjuvant terapi, där man tvingas vänta in fem års sjukdomsfri överlevnad innan 

slutsatser kan dras om behandlingens framgång. Att använda pCR som endpoint istället skulle 

alltså innebära en stor tidsbesparing. [15] 

På flera håll bedrivs idag forskning för att finna den patientgrupp som har störst nytta av 

neoadjuvant behandling. Med hänvisning till att överlevnaden mellan adjuvant och neoadjuvant 

behandlade patienter inte skiljer sig åt, kan man rättfärdiga valet av neoadjuvant terapi även för 

icke lokalt avancerad cancer och använda data från dessa behandlingar för att bedriva fortsatt 

forskning.  

Den här granskningens resultat kan inte anses signifikant eftersom antalet patienter är begränsat. 

Prospektiva studier är dessutom att föredra framför retrospektiva observationsstudier eftersom 

man då kan se till att all nödvändig data samlas in löpande. [23] En svaghet för denna uppsats 

var att vissa journaler saknat data av betydelse, vilket lett till att alla cancrar inte har kunnat 

sorteras efter molekylär subtyp.  

 

 

7. Konklusion  

Resultaten för neoadjuvant cytostatikabehandling i region Örebro län står sig bra mot 

internationella uppskattningar. Vägen till komplett patologisk remission är multifaktoriell och 

ett aktuellt område för forskning. Med hänsyn till den här studiens resultat samt den granskade 

referenslitteraturen kan man dra slutsatsen att neoadjuvant behandling kan vara gynnsam för 

patienten, samt kan bidra med värdefull information för vidare forskning som syftar till att finna 

tumörspecifik adjuvant terapi. Bland studiens svagheter hör det begränsade antalet patienter 

samt att studien är retrospektiv. Resultaten kan dock användas som en lokal kvalitetskontroll, 

vilket också var del av dess syfte. 
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APPENDIX 1  

 Resultatlista: 

Personnummer       

Efternamn       

Diagnosdatum       

Tumörklass       

Lymfknutasklass       

Precyt-beh       

PreAnnan       

Slutingrepp       

Sentinelnode       

AxillOpTyp       

AntalUtLgl       

AntalLglMet       

SnomedInv       

NHG       

ER       

PR       

HER2       

Ki67       

PostOpCyt       
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PostCytTax       

PostAntiOst       

PostAromat       

PostImm       

PostOpRt       

Kur 1       

Kur2       

Kur 3       

Kur 4       

Kur 5       

Kur 6       

Kur 7       

Kur 8       

StartCyt       

StoppCyt       

OpDatum       

PostOp Elston       

PostOp pCR 
Bröst 

      

PostOp pCR 
Lymfknuta 

      

In situ       

Recidiv       

Kommentar       
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