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ABSTRACT 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Bröstbevarande 

kirurgi rekommenderas för patienter med tumörer med mindre eller medelstor utbredning. Är 

tumören större, eller om det skett ett lokalt recidiv, kan en mastektomi vara aktuell. Kan 

tumören inte palperas indikeras den preoperativt med antingen ståltråd eller kolsuspension.   

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga om det är någon skillnad mellan palpabla och icke 

palpabla tumörer som gör att de inte opereras radikalt och kräver en re-operation, och i sådana 

fall utröna vilka faktorer som påverkar detta. 

Metod: Materialet består av 209 patienter som primärt genomgått bröstbevarande kirurgi för 

bröstcancer från september 2015 till och med juni 2017, där palpabla och icke palpabla 

tumörer jämförs angående frekvens av reoperation.  

Resultat: Ingen skillnad mellan palpabla och icke palpabla tumörer i huruvida de opereras 

radikalt eller kräver en reoperation kan påvisas i denna studie. Av de palpabla tumörerna var 

det 20 % som inte opererades radikalt och 9 % som reopererades. Av de icke palpabla 

tumörerna var det 9 % som inte opererades radikalt och 5 % som reopererades. Möjliga 

riskfaktorer i detta material är ålder, tumörstorlek och viss typ av cancer. 

Slutsats: Ingen ökad risk att ej uppnå radikalitet vid operation av icke palpabla tumörer som 

av palpabla hittades. Ur ett patientperspektiv är det därför bättre att ta bort tumören på en 

gång. En stor tumör, en yngre patient, ett högt tumörstadium eller diagnosticerad DCIS grad 

III är möjliga riskfaktorer som skulle kunna öka risken för en reoperation. 
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FÖRKORTNINGAR 

CIS – cancer in situ 

DCIS – duktal cancer in situ 

LCIS – lobulär cancer in situ 

BrCa1 – bröstcancergen 1 

BrCa2 – bröstcancergen 2 

DNA - deoxiribonukleinsyra 

TNM – tumörstorlek, lymfnodengagemang, metastasering 

ER - östrogenreceptor 

BMI – body mass index 

PAD – patologanatomisk diagnos  
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BAKGRUND 

Prevalens, etiologi och överlevnad 

Cirka 8 000 kvinnor och ett 40-tal män, drabbas av bröstcancer varje år. Det är den vanligaste 

cancersjukdomen hos kvinnor och cirka 30 % av all cancer. Insjuknandet har ökat de senaste 

50 åren men överlevnaden har dock blivit bättre och femårsöverlevnaden ligger på cirka 90 

%. Dödligheten i cancer skiljer sig internationellt. I Sverige har dödligheten varit relativt låg, 

cirka 28 per 100 000 invånare. Incidensen är störst i åldrarna 50-69 år [1].  

Tumörbiologi 

Det finns två former av bröstcancer; cancer in situ (CIS), då cancern inte penetrerat 

basalmembranet, och invasiv cancer. CIS kan förekomma både som duktal (DCIS) och 

lobulär (LCIS) cancer in situ [2]. Cancer uppkommer på grund av instabilitet i genomet [3], 

vilket kan uppstå spontant eller vara nedärvda. Även mutagena exponeringar, till exempel för 

joniserad strålning, kan vara en orsak till cancer [2].  

Det kan ske en amplifikation av en onkogen och en mutation eller en deletion av en 

tumörsuppressorgen. Deletionen kan till exempel vara partiell eller total förlust av kromosom 

eller mitotisk rekombination [4, 5]. Man har sett att just amplifiering av onkogen är vanligare 

i vissa subtyper av cancer [5]. BrCa1 och BrCa2 är de identifierade bröstcancergenerna, vilka 

normalt producerar DNA-repair proteiner. En mutation i dessa gener orsakar 5-10 % av all 

bröstcancer [6].  

 

Det är inte bara det genetiska arvet som påverkar utan även miljöfaktorer, livsstil och 

hormoner. Studier har visat att emigrerande kvinnor kan ha en ökad sjuklighet medan deras 

döttrar får en sjuklighetsgrad som är densamma som övriga landet.  

Vad gäller livsstil har man sett att det finns korrelation mellan bröstcancer och både diet och 

alkohol, men man kan ändå inte säga att sambandet är förenligt med bröstcancer. När det 

kommer till övervikt är det dubbelt så stor risk att drabbas för postmenopausala kvinnor 

medan det är en reducerad risk för premenopausala kvinnor [7].  

Vid höga nivåer av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron stimuleras 

bröstkörteln proliferativt. Detta sker sent i menstruationscykeln eller när man behandlar med 

kombinationspreparat [2].  

Symtom och diagnostik 

I Sverige erbjuder alla landsting kvinnor i åldrarna 40-74 år screening med 
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mammografiundersökning [8] och ungefär hälften av tumörerna upptäcks i och med den. 

Resterande upptäcks oftast av patienten själv som palpabla knölar, vätska som läcker från 

bröstvårtan eller av andra orsaker som föranlett mammografi eller annan röntgen. 

Knölarna undersöks sedan med trippeldiagnostik vilket innebär klinisk undersökning, 

röntgenologisk bilddiagnostik och cytologi och/eller vävnadsbiopsi [9].  

Tumörkategorisering 

För att kunna bedöma prognos och ge optimal behandling används prognostiska faktorer som 

talar om i vilket stadium cancern befinner sig i. Den viktigaste prognostiska faktorn är TNM-

stadium som står för tumörstorlek (T), lymfkörtelengagemang (N) och eventuell 

metastasering (M) [10].  

Behandling 

Patienter med lokalt avancerad eller primärt inoperabel cancer, T3/T4 tumörer, eller patienter 

med metastaser parasternalt, supraklavikulärt eller i lymfkörtlarna i axillerna rekommenderas 

neoadjuvant behandling, vilket är en cellgiftsbehandling som ges preoperativt och som ska 

krympa tumören så att den lättare kan opereras bort [11, 12].  

Endokrin neoadjuvant behandling är aktuellt om patienten har en inoperabel tumör som är 

östrogenreceptor positiv (ER-positiv) [12].  

Behandling – kirurgisk behandling, bröstbevarande 

Bröstbevarande kirurgi rekommenderas för patienter med tumörer med mindre eller medelstor 

utbredning [13], mer specifikt än så är svårt att säga. I de studier som gjorts har få tumörer 

över 4 cm inkluderats. Man ser också till relationen mellan storleken på bröstet och storleken 

på tumören, så att operationen dels kan göras radikalt men också att resultatet blir kosmetiskt 

önskvärt.  

Strålbehandling mot det opererade bröstet ges postoperativt som standard [14]. Om man inte 

strålbehandlar visar flera studier att andelen lokala återfall ökar [15]. Studier har också visat 

att patienter som genomgått bröstbevarande kirurgi har lika hög överlevnad som de som blivit 

mastektomerade [16, 17].  

När operationen är klar orienterar kirurgen preparatet och markerar resektionsytorna så att 

patologen kan avgöra om den är radikalt utförd. Visar det sig att resektionsmarginalen 

innehåller tumörvävnad påvisar flera studier att risken för lokala återfall ökar [14]. En 

australiensk studie visar på att tumörstorlek, multifokalitet och mammografisk diagnos av 

mikroförkalkningar är faktorer som ökar risken för icke-radikal kirurgi [18].  
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Behandling – kirurgisk behandling, mastektomi 

Att operera bort hela bröstet är ett alternativ till exempel när patienten hellre så önskar, vid 

lokala recidiv efter bröstbevarande operation eller om det finns kvar tumörvävnad i 

resektionsränder, vid stora eller inflammatoriska tumörer och när ration i storlek mellan 

bröstet och tumören inte skulle uppnå gott resultat kosmetiskt vid bröstbevarande operation. 

Eftersom de flesta tumörer upptäcks tidigt i och med mammografiscreeningen är de oftast 

relativt små och lämpar sig bra för bröstbevarande kirurgi. Därför har antalet mastektomier 

sjunkit [14].  

Icke palpabla tumörer och kolindikering 

De tumörer som inte kan palperas indikeras preoperativt och de vanligaste metoderna är med 

ståltråd eller injektion av kolsuspension, där den senare används i något mindre utsträckning 

[19]. 

Metoden kolindikering innebär att en suspension med kol blandat med kontrast injiceras in i 

bröstet [20], och skapar ett synbart spår som kirurgen kan följa till tumören ända fram på 

mikroskopisk nivå.  

 

SYFTE 

Huvudsyftet med studien är att kartlägga om det är någon skillnad mellan palpabla och icke 

palpabla tumörer gällande radikalitet vid operation och eventuell reoperation.  

Sekundärt syfte är att utröna om det finns några eventuella riskfaktorer som skulle kunna 

påverka om dessa patienter löper högre risk för reoperation.  

 

FRÅGESTÄLLNING 

Huvudfrågeställning 

Hur stor andel patienter som blir opererade med sektorresektion blir radikalt opererade? 

Sekundär frågeställning 

Vilka riskfaktorer finns gällande reoperation? 
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METOD OCH MATERIAL 

Subjekt 

Studien är utformad som en deskriptiv retrospektiv journalstudie. Det totala insamlade 

materialet består av 238 patienter, 237 kvinnor och en man, som primärt genomgått en 

bröstresektion för bröstcancer från september 2015 till och med juni 2017. Av dessa har 29 

stycken exkluderats då de var ståltrådsindikerade. Detta är gjort för att metoden för indikering 

inte ska spela någon roll, och därför har studien valt att fokusera på den mest frekvent 

använda metoden under denna tidsperiod, kolindikeringen. Det slutgiltiga materialet som data 

är beräknad ifrån består av 209 patienter, 208 kvinnor och en man. 

Utförande 

De relevanta data från journalerna har inhämtats från operationssammanställningen, 

kirurgklinikens inskrivningsanteckningar, preoperativ bröstrond och operationsberättelse, 

onkologkliniken tillsammans med kirurgklinikens multidisciplinära konferens och slutgiltigt 

patologisvar.  

All data har sedan införts och sammanställts i ett Excel-dokument.  

Patienterna har delats in i grupper om icke palpabla tumörer och palpabla tumörer, därefter 

om de varit kolindikerade eller ej och slutligen vilka av dessa som reopererats. De två 

grupperna palpabla och icke palpabla tumörer har analyserats med Fisher´s exakta test, 

Pearson Chi-Square och Student´s t-test för att se om det finns några signifikanta skillnader 

mellan grupperna, och gentemot ett antal variabler för att se att de inte påverkar resultatet. 

Jämförelser har även gjorts mellan de reopererade och de icke reopererade för att hitta 

eventuella riskfaktorer för reoperation. 

Statistik 

De statistiska metoder som använts till kategorivariablerna är Fisher´s exakta test när 

grupperna varit fem stycken eller mindre, i övrigt har Pearson Chi-Square använts. För analys 

av de kontinuerliga variablerna har Student´s t-test använts. Signifikant p-värde är 0,05. 

Uträkningarna har gjorts i SPSS.  

Etik 

Patienterna har inte informerats om att studien ska genomföras. Den är dock etiskt godkänd av 

kirurgklinikens enhetschef för försäkran om patienternas integritet som en del i klinikens 

förbättringsarbete.  

Patienternas persondata har hanterats ytters aktsamt och respekt för deras integritet har visats 
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under hela projektets gång. 

De patienter som krävt en reoperation är få, 15 stycken, vilket ökar risken för identifikation 

om patienten själv läser det färdiga arbetet. Den data som publiceras är dock helt 

avidentifierad och presenteras gruppvis.  

De etiska fördelarna är att jag kan bidra till en bättre och säkrare handläggning av dessa 

patienter då man genom denna studie kartlägger om det finns omständigheter som kan orsaka 

att dessa tumörer inte opereras radikalt. På så sätt skulle man kunna minska antalet 

reoperationer, vilket sparar både tid och pengar. Den kan samtidigt förebygga risken att 

drabbas av recidiv för patienten. 

 

RESULTAT 

Av de 209 patienter som inkluderats i studien hade 96 stycken palpabla brösttumörer och 113 

icke palpabla. Bland de icke palpabla kolindikerades 109 stycken preoperativt och resterande 

med annan eller okänd metod. Av de patienter med icke palpabla tumörer indikerades de 

flesta patienter inte alls, enligt praxis, men ändock åtta patienter med kolindikering och tre 

stycken med annan eller okänd metod.  

Av de patienter med icke palpabla tumörer reopererades sex stycken. Av de patienter med 

palpabla tumörer reopererades nio. Detta visas i ett översiktligt flödesschema i figur 1.  
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Figur 1. Ett flödesschema där patienterna är indelade efter om de har palpabla eller icke 
palpabla brösttumörer och därefter hur dessa är indikerade preoperativt, och som sedan 
visar om någon av dessa krävt en reoperation. 
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Jämförelse Palpabel och Icke palpabel 

Tabell 1. Statistisk jämförelse mellan icke palpabla och palpabla tumörer. Medel = 
medelvärde, SD = standard deviation. 
* Fisher´s exakta test har använts då grupperna varit fem stycken eller mindre. I övriga fall 
har Pearson Chi-Square använts. Signifikant p-värde är 0,05. 

Variabler Palpabel (n=96) 
Icke palpabel 

(n=113) p-värde* 
PATIENTKARAKTERISTIKA       
Kön - antal kvinnor n(%) 95 (99) 113 (100) 0,46 
Ålder i år, medel [SD] 62 [14] 62 [10] 0,69 
BMI, medel [SD] 27 [4,3] 27 [4,8] 0,34 
Rökning n(%) 13 (14) 11 (10) 0,43 
Diabetes n(%) 13 (14) 5 (4) 0,03 
Waranbehandling n(%) 4 (4) 0 (0) 0,04 
        
TUMÖRKARAKTERISTIKA       
Radikalitet       
   Radikalt opererade n(%) 70 (73) 91 (81) 0,19 
   Ej radikalt opererade n(%) 26 (27) 22 (19) 0,19 
TNM       
   T1 n(%) 51 (53)  80 (71) 0,01 
   T2 n(%) 30 (31) 4 (4) <0,01 
   T3 n(%) 2 (2) 0 (0) 0,21 
   N n(%) 21 (32) 34 (30) 0,73 
   M n(%) 1 (1) 0 (0) 0,46 
DCIS n(%) 45 (47) 53 (47) 1 
LCIS n(%) 6 (6) 5 (4) 0,76 
Storlek i mm, medel [SD] 19 [11] 14 [8] <0,01 
Sida       
   Höger n(%) 39 (41) 60 (53) 0,07 
   Vänster n(%) 56 (58) 51 (45) 0,06 
PAD-svar Duktal cancer 56 (68) 67 (59) 0,21 
PAD-svar DCIS grad II 0 (0) 6 (5) 0,03 
PAD-svar DCIS grad III 2 (2) 8 (7) 0,11 
        
OPERATIONSDATA       
Operationstid i min, medel [SD] 53 [21] 55 [19] 0,62 
Vårdtid i dagar, medel [SD] 0,22 [0,49] 0,09 [0,34] 0,03 
        
RESULTAT       
Reoperation n(%) 9 (9) 6 (5) 0,256 
  
Totalt antal reopererade: 7 % 
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Den statistiska jämförelsen mellan icke palpabla och palpabla tumörer visas i tabell 1. 

Grupperna skiljer sig i patientkarakteristika där det är signifikant fler som har diabetes och 

behandlas med Waran i den palpabla gruppen.  

Grupperna skiljer sig även när det kommer till tumörkarakteristika då fler av de patienter från 

den palpabla gruppen hade större tumörer och högre andel T2 tumörer. I den icke palpabla 

gruppen var det signifikant fler som hade T1 tumörer och PAD-svar DCIS grad II. 

De patienter från den palpabla gruppen hade även en tendens att ha längre vårdtid än de från 

den icke palpabla gruppen. 

Ingen signifikant skillnad påvisades mellan grupperna när det kom till studiens huvudvariabel 

reoperation. Inte heller vad gällde radikalitet. Av de patienter inom den palpabla gruppen 

reopererades nio stycken, och sex stycken reopererades från den icke palpabla gruppen. 

Övriga variabler visa ingen signifikans. 

Den yngsta patienten var 18 år och den äldsta 89 år. Den kortaste operationen tog 15 minuter 

och den längsta 129 minuter. Den minsta tumören var 1,5 mm stor och den största 75 mm. 

BMI sträckte sig från 19 som lägst till 45 som högst. Det var 76 (36 %) patienter som led av 

övervikt och 41 (20 %) som led av fetma. 
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Jämförelse Reopererade och Icke reopererade 

Tabell 2. Statistisk jämförelse mellan icke reopererade och reopererade. Medel = 
medelvärde, SD = standard deviation. 
* Fisher´s exakta test har använts då grupperna varit fem stycken eller mindre. I övriga fall 
har Pearson Chi-Square använts. Signifikant p-värde är 0,05.  

Variabler 
Reopererade 

(n=15) 
Icke reopererade 

(n=194) p-värde* 
PATIENTKARAKTERISTIKA       
Kön - antal kvinnor n(%) 14 (93) 194 (100) 0,07 
Ålder i år, medel [SD] 55 [11] 62 [12] 0,02 
BMI, medel [SD] 26 [3,9] 27 [4,6] 0,57 
Rökning n(%) 2 (13) 22 (12) 0,69 
Diabetes n(%) 1 (7) 17 (9) 1 
Waranbehandling n(%) 0 (0) 4 (2) 1 
        
TUMÖRKARAKTERISTIKA       
TNM       
   T1 n(%) 3 (20) 128 (66)  <0,01 
   T2 n(%) 3 (20) 31 (16) 0,72 
   T3 n(%) 2 (13) 0 (0) 0,01 
   N n(%) 12 (80) 53 (27) <0,01 
   M n(%) 0 (0) 1 (0,5) 1 
DCIS n(%) 8 (53) 90 (46) 0,60 
LCIS n(%) 3 (20) 8 (4) 0,04 
Storlek i mm, medel [SD] 26 [21] 16 [8] <0,01 
Sida       
   Höger n(%) 6 (40 93 (48) 0,55 
   Vänster n(%) 9 (60) 98 (51) 0,48 
PAD-svar Duktal cancer 5 (33) 127 (66) 0,02 
PAD-svar DCIS grad II 0 (0) 6 (3) 1 
PAD-svar DCIS grad III 3 (20) 7 (4) 0,03 
        
OPERATIONSDATA       
Operationstid i min, medel [SD] 59 [28] 54 [19] 0,36 
Vårdtid i dagar, medel [SD] 0,20 [0,56] 0,14 [41] 0,62 
        

 

I tabell 2 redovisas jämförelser mellan de som reopererats och de som inte reopererats som 

gjorts för att utröna om det finns några riskfaktorer som påverkar. Signifikanta skillnader 

inom patientkarakteristika fanns i ålder, där de reopererade tenderade att ha en lägre 

medelålder än de icke reopererade.  
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Hos de reopererade var det mer frekvent med större tumörer, lymfnodsengagemang och T3 

tumörer. Även PAD-svar DCIS grad III var vanligare i denna grupp. Tvärtom var det dock när 

det gällde PAD-svar duktal cancer och T1 tumörer då det var vanligare hos de icke 

reopererade.  

Dessa fynd skulle kunna peka på att ålder, tumörstorlek och viss typ av cancer kan vara 

riskfaktorer för att drabbas av en reoperation.  

Övriga variabler visade ingen signifikans.  

 

DISKUSSION 

Enligt resultaten från den här studien kan vi konstatera att det inte finns någon signifikant 

skillnad i risk att drabbas av en reoperation oavsett om man har en palpabel eller en icke 

palpabel tumör. Vid ett resultat som visat att icke palpabla tumörer genererat en betydligt 

högre reoperationsfrekvens hade möjligen ett alternativ varit att skjuta upp kirurgin till dess 

att tumören var palpabel och därmed lättare att ta bort. Nu var så inte fallet och således, ur ett 

patientperspektiv, är det bäst att ta bort tumören så snabbt som möjligt. Möjligen beror 

resultatet på att tumören är mindre, även om det kanske är svårare och mer omständligt att 

operera när man inte känner tumören.  

När man tittar på och jämför de reopererade patienterna med de icke reopererade ser vi 

skillnader som skulle kunna tyda på att det dock finns riskfaktorer som skulle kunna påverka. 

Dessa är ålder, tumörstadium och storlek på tumören samt viss typ av cancer. För att kunna 

utreda detta ännu bättre behövs en multivariat analys, vilket kan komma att bli aktuellt i en 

uppföljning av studien, där bland annat en jämförelse mellan de preoperativa 

indikeringsmetoderna ståltråd och kol ska belysas.  

Storleken, och även spridningen, visade sig vara större hos de palpabla tumörerna, vilket är 

helt rimligt då större tumörer lättare palperas. Eftersom denna studie påvisar tumörstorlek som 

en eventuell riskfaktor kan man då tänka sig att vi då skulle hitta signifikant fler reoperationer 

bland de palpabla tumörerna där tumörstorleken är större. Det gjorde vi inte. Eftersom 

materialet inte är så stort skulle reoperationsfrekvensen hos palpabla tumörer därför kunna 

vara falskt lågt.  
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Socialstyrelsens utvärdering från 2013 visar att fler T2 och T3 tumörer reopereras än T0 och 

T1 tumörer. De visar även att kvinnor under 70 år reopereras i högre frekvens än de över 70 

[21]. I vårt material föll medelåldern för både de reopererade och de icke reopererade inom 

gruppen kvinnor under 70 år, men det visar ändå att det korrelerar med att yngre patienter 

reopereras i större utsträckning. Detta kan tänkas bero på att man är mer benägen att reoperera 

yngre för att minska recidiv, och för att tioårsrisken är högre för recidiv vid icke radikalitet. 

För en äldre människa som börjar vara i livets slutskede kan tänkas att man hellre strålar 

eventuell icke radikalitet än att utsätta denna för ännu en operation som i sin tur innebär 

risker. 

Eftersom de flesta av de som reopererades i den här studien hade både stora tumörer och 

engagemang av lymfnoder ser vi att det finns ett samband mellan radikalitet och tumörstatus. 

Enligt socialstyrelsens data finns även samband mellan överlevnad och tumörstatus, där en 

tumör med högre stadium ger en ökad risk för spridning till lymfkörtlar och andra organ samt 

en sämre prognos vad gäller femårsöverlevnad. Detta visar på att uppnådd radikalitet ökar 

överlevnaden [21]. Detta skulle då också kunna visa på att patienter som drabbas av en 

reoperation har en ökad risk för sämre överlevnad.  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör antalet reoperationer maximalt uppgå till 15 % 

av de som enbart genomgår bröstbevarande kirurgi. År 2014 reopererades 13,4 % av 

patienterna i hela landet. I Örebro reopererades 10,7 %, topp tre i landet i minst antal 

reoperationer [22], och i vår studie reopererades 7 % vilket visar att den stämmer överens och 

speglar övriga landet.  

I socialstyrelsens nationella utvärdering från 2013 har de även gjort bedömningar utifrån 

utbildningsnivå och visat att de högutbildade reopererats i en liten högre grad än de med lägre 

utbildning. Skillnaden var dock inte signifikant [21]. Det hade varit intressant att se hur det 

hade sett ut i detta material. Det skulle dock ställas krav på anamnestagaren för att få ut den 

informationen ur journalen. 

Resultatet till variabeln rökning är hämtad från operationssammanställningen där det endast 

framkommer om patienten röker i dagsläget och tar inte hänsyn till tidigare rökvanor. I den 

här studien är det därför relativt få rökare även fast flera av patienterna rökt tidigare. Det hade 

varit intressant att se om tidigare rökning varit en riskfaktor för reoperation. 
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En svaghet med studien är avsaknaden av en mer avancerad analys av olikheterna mellan 

grupperna och utfallet av resultatet. Detta skulle kunna göras med en regressionsanalys. 

Styrkor med studien är att den utgår från en bra databas som är noggrant uppbyggd med 

många relevanta variabler med bra kvalité.  

 

SLUTSATS 

Ingen ökad risk att ej uppnå radikalitet vid operation av icke palpabla tumörer som av 

palpabla hittades. Ur ett patientperspektiv är det därför bättre att ta bort tumören på en gång.  

En stor tumör, en yngre patient, ett högt tumörstadium eller diagnosticerad DCIS grad III är 

möjliga riskfaktorer som skulle kunna öka risken för en reoperation. 
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