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Abstract 

 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och axillärt 

lymfkörtelstatus utgör den viktigaste prognostiska faktorn. Axillutrymning är ett kirurgiskt 

ingrepp som är en del i kirurgin vid bröstcanceroperation. Sentinel node (SN)-biopsi tillåter 

staging av axillen utan efterföljande axillutrymning vid negativ SN. 

Syfte: Undersöka risk för ytterligare axillmetastaser beroende av prognostiska faktorer, med 

fokus på proliferation. 

Material och metod: 263 patienter behandlade vid Örebro Universitetssjukhus mellan åren 

2008-2015 med invasiv bröstcancer och positiv SN, som genomgått axillutrymning, 

identifierades via registerutdrag från det nationella cancerregistret. Risk för ytterligare 

axillmetastasering beräknades för olika tumörbiologiska faktorer. 

Resultat: Vid axillutrymning fanns patologiska lymfkörtlar hos 40,7% av patienterna. 48,4% 

av de med makrometastas i SN hade ytterligare spridning i axillen, motsvarande siffra var 

15,9% hos de med mikrometastas i SN. Hos de med hög proliferation, Ki67-index >20, hade 

49,2% ytterligare axillmetastaser medan spridning till axillära lymfkörtlar hos de med låg 

proliferation, Ki67-index ≤20, utgjordes av 34,4%. Relativa risken beräknades till 1,43 med 

95% CI 1,05-1,94 och p-värde 0,0213 för patienter med högproliferativa brösttumörer.  

Slutsatser: Patienter med en högprolifererande brösttumör har en hög risk för ytterligare 

lymfkörtelmetastasering i armhålan. Om dessa patienter ej axillutryms kan annan 

lokalbehandling vara av värde. Av värde vore även att identifiera en högriskgrupp hos de med 

mikrometastas i SN för att kunna säkerställa hos vilka av dessa patienter det är indicerat med 

axillutrymning alternativt annan lokalbehandling mot axillen.  



 
        
 

 

 
 

Abbreviations 

 
TNM - Tumor, Nodes, Metastasis 

PAD - Patologisk anatomisk diagnos 

NHG - Nottingham Histologic Grade 

ER - Östrogenreceptor 

PgR - Progesteronreceptor 

HER2 - Human Epidermal Growth factor Receptor 2 

DAB - Diaminbenzidin 

KVAST - Kvalitets- och Standardiseringskommittén 

SN - Sentinel Node 
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1. Introduktion 

1.1 Epidemiologi 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Hos kvinnor utgör 

bröstcancer 30% av all cancer och den kumulativa risken att drabbas innan 75 års ålder är 

ca 10%. Bröstcancersjukdomen är ovanlig hos män och utgör ca 0,1 % av all manlig 

cancer i Sverige [1, 2]. Från 1970 till 2014 har incidensen ökat från 80 till 200 fall per 100 

000 kvinnor och år, 2014 rapporterades 9730 fall med kvinnlig bröstcancer samt 1422 fall 

med in situ tumörer (ingår ej i den officiella statistiken) [3]. Medianåldern vid 

bröstcancerdiagnos ligger på 60-64 år och den relativa femårsöverlevnaden i Sverige är 

88% (2009-2013) för kvinnor [2, 4]. 

 

1.2 Bröstcancer generellt 

Majoriteten (>95%) av bröstcancrarna uppstår ur stamceller i körtelvävnaden i bröstets 

duktulobulära system och kommer således att utgöra adenocarcinom [5]. De preinvasiva 

lesionerna delas in i duktal cancer in situ, DCIS, och lobulär cancer in situ, LCIS. 

Förekomst av DCIS och LCIS i bröstet är en riskfaktor för utveckling av invasiv cancer. 

Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom där genetisk predisponering och miljöfaktorer 

samverkar [6]. Kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron har en tydligt 

stimulerande effekt på bröstkörteln och bröstcancerprogression stimuleras då nivåerna av 

dessa är höga [7]. Riskfaktorer för utveckling av bröstcancer är ärftlighet, 

livstidsexponering för östrogen - tidig menarche, sen menopaus, hormonell 

ersättningsterapi -, ökad ålder, strålningsexponering, atypiska proliferativa förändringar i 

bröstet, cancer i det kontralaterala bröstet eller endometriet. 5-10 % av 

bröstcancerpatienterna har medfödda könscellsmutationer i tumörsuppressorgener och 

dessa har över 90% livstidsrisk att utveckla bröstcancer. Nedärvning av 

susceptibilitetsgener samt premenopausala förstagradssläktingar med bröstcancer utgör 

också en ökad risk [5, 6]. 

 

1.3 Stadieindelning/ klassifikation 

Klinisk stadieindelning av bröstcancer sker enligt TNM-systemet. T står för tumörstorlek, 

N lymfkörtelstatus och M eventuell förekomst av fjärrmetastaser. Vidare stadieindelas 

tumören utifrån ovanstående kriterier i stadium I-IV där stadium I utgörs av en tumör <2 
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cm utan spridning och stadium IV som har bekräftade fjärrmetastaser [8]. pTNM är den 

histopatologiska motsvarigheten till kliniska TNM-systemet. Vid den histopatologiska 

undersökningen fastställs tumörstorlek (T) och lymfkörtelstatus (N), detta inbegriper bl. a. 

mikroskopisk storlek av in situ respektive invasiv cancer, undersökning av 

portvaktskörtlarna samt lymfkörtelstatus i axillen. Ovanstående data sammanställs sedan i 

en patologisk-anatomisk diagnos, PAD [6]. 

 

Bröstcancer klassificeras vidare funktionellt och histologiskt. Den funktionella 

klassifikationen används som bas för systembehandling och delas in i subgrupper baserat 

på östrogen (ER)- och progesteron (PgR)-receptorstatus, HER2-status, 

proliferationsmarkör (Ki-67) och histologisk grad [9]. Den histologiska klassifikationen 

av invasiv bröstcancer utgörs huvudsakligen av duktal (75-80%) och lobulär cancer (10-

15%). De övriga mer ovanliga typerna inkluderar bland annat tubulär, medullär, mucinös, 

papillär, sekretorisk och inflammatorisk cancer [5]. 

 

Bröstcancerns malignitetsgrad bedöms med hjälp av tre variabler som graderas i en 3-

gradig skala enligt NHG (Nottingham Histologic Grade)/ Elston. I bedömningen ingår 

variablerna mitosförekomst, kärnpolymorfism och utformning av tubuli. Grad 1 innebär 

att cellerna avviker minst och Grad 3 att de avviker mest från de normala cellerna [10]. 

 

1.4 Prognostiska faktorer 

Prognostiska faktorer beskriver bröstcancerns naturalförlopp och är ett mått på 

sjukdomens aggressivitet. En prognostisk faktor korrelerar med överlevnad oberoende av 

given systemisk eller lokal behandling. Enligt rekommenderade riktlinjer från St Gallen 

anses följande faktorer vara av prognostiskt värde vid bröstcancer: ålder, tumörstorlek, 

axillärt lymfkörtelstatus, ER- och PgR-receptorer, histologisk grad (NHG) enligt 

Nottingham, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), Ki-67 

(proliferationsmarkör) och kärlinväxt [11-12]. De prognostiska faktorerna är relevanta 

tumörparametrar som registreras vid en nydiagnostiserad bröstcancer och ingår i en slutlig 

patologisk diagnos. Av behandlingsprediktivt värde är även hormon- och HER2-status 

med avseende eventuell effekt av endokrin respektive anti-HER2-behandling [13]. 

 

Ki-67s roll som prognostisk markör var länge odefinierad. En metaanalys utförd av 
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Azambuja et al. bekräftade 2007 att det finns en signifikant association mellan uttryck av 

Ki-67 och återfallsrisk samt död i bröstcancer [14]. Bedömning av Ki-67 utförs på invasiv 

cancer och används för att evaluera bröstcancerns proliferativa aktivitet. Ki-67 är ett 

nukleärt antigen som uttrycks sent under cellcykelns aktiva G1-, S-, M- och G2-faser 

medan celler i vilofasen, G0, saknar uttryck av Ki-67 [15]. Analys av Ki-67 sker med 

immunohistokemisk (IHC) metod och proteinuttrycket estimeras som procentandelen 

tumörceller som färgas positivt av den riktade antikroppen [14]. Den vanligast använda 

antikroppen riktad mot Ki-67 är MIB1. Som positiva celler räknas kärnor färgat för DAB 

(diaminobenzidin, brun) medan hematoxylinfärgade (blå) kärnor räknas som negativa. Ett 

minimum av 200 tumörceller räknas i vävnadsprovet där störst antal celler per ytenhet 

färgats positivt för Ki-67, sedan sker beräkning med 10 celler i taget. Högre andel färgade 

celler talar för en ökad proliferationsfrekvens hos tumören och indikerar för en 

högproliferativ tumör. Förekomst av en lågproliferativ tumör indikeras av motsatsen [15].  

 

Det finns en statistisk osäkerhet kring brytpunkten för hög respektive låg proliferation. 

Den optimala brytpunkten definieras som värdet som ger bäst särskiljande av metastasfri 

överlevnad mellan långsamt och snabbt prolifererande tumörer [15]. Förslag på 

kvalitetsindikator enligt Kvalitets- och Standardiseringskommittén (KVAST-dokumentet) 

är ≤20% och >20% medan en studie av Ahlin et al. föreslår en brytpunkt på 22% [10, 15]. 

Gränsvärdet mellan lågt och högt Ki-67 beräknas dock fortfarande av den enskilda 

avdelningen på indikation av KVAST. 

 

1.5 Sentinel node-biopsi för att evaluera lymfkörtelstatus i axillen 

Lymfkörtlar i axillen är den vanligaste platsen för metastaser vid bröstcancer. Axillärt 

lymfkörtelstatus utgör den viktigaste prognostiska faktorn för återfall och överlevnad hos 

kvinnor med tidig bröstcancer. Vid en axillutrymning fås information om eventuell 

metastasförekomst i axillen och även dess grad av utbredning [16]. Den första lymfkörteln 

som dränerar tumören kallas för portvaktskörteln, sentinel node. Sentinel node (SN)-

biopsi är en selektiv utrymning av de första lymfkörtlarna som dränerar bröstet och är en 

rutinmässig stagingmetod i Sverige. Sentinel node-tekniken utvecklades för att få 

information om primärtumörens spridningstendens och därmed kunna undvika 

axillutrymning vid negativ sentinel node [6, 17]. Detta understöds av flera studier som 

bekräftat att de axillära noderna med största sannolikhet är metastasfria om 
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portvaktskörteln är negativ. Veronesi et al. påvisade liknande recidivfrekvens hos de som 

genomgått enbart SLN-biopsi jämfört med SN-biopsi följt av axillutrymning hos patienter 

vars sentinel node var metastasfri [18]. 

SN-ingreppet grundar sig till en början i antagandet att tumörceller från solida 

maligniteter migrerar sekventiellt genom lymfkärl via afferenter till regionala lymfkörtlar 

[19]. Hos de kliniskt lymfkörtelnegativa patienterna är SN negativ i cirka 65-70% av 

fallen och axillutrymning kan undvikas sedan evaluering av axillen möjliggjorts med hjälp 

av sentinel node-tekniken [20]. Vidare används informationen som erhålls vid SN-

ingreppet som grund för ytterligare axillbehandling i form utav axillutrymning och/ eller 

strålbehandling [6]. 

 

1.6 Detektion och analys av sentinel node 

Den nuvarande standarden för detektion av sentinel node är preoperativ lymfscintigrafi 

med en radioaktiv isotop av grundämnet Teknetium, 99mTc, ofta i kombination med blåfärg 

(isosulfan eller metylenblått). 99mTc injiceras subaerolärt i bröstparenkymet i området 

kring den primära tumören vars dränerande lymfkörtlar absorberar den injicerade 

substansen. 99mTc utsända strålning detekteras med hjälp av en gammaprob och 

portvaktskörteln identifieras [21-22]. De 1-4 första lymfkörtlarna som tar upp den 

injicerade substansen utryms och undersöks i syfte att fastställa eventuell 

metastasförekomst [23]. Intraoperativ analys (ej längre rutin i Örebro) av 

portvaktskörtlarna sker i form av fryssnitt och hematoxylineosin (HE)-färgning. 

Postoperativt sker seriesnittning och undersökning med immunohistokemi (antikroppar 

riktade mot cytokeratin för att detektera metastasiska celler) vilket ger det slutgiltiga 

histopatologiska svaret [6]. Eventuell förekomst av tumörhärdar definieras som 

submikrometastaser om ≤0,2 mm/<200 celler, mikrometastaser om >0,2 mm/>200 celler 

och ≤2,0 mm, makrometastaser om >2,0 mm. Detektion av submikrometastaser i en 

lymfkörtel räknas som negativa fynd, N0 och ingen ytterligare kirurgisk åtgärd genomförs 

[24]. 

 

1.7 Axillutryming och dess komplikationer 

Utrymning av axillen är ett kirurgiskt ingrepp som avser att operera ut minst 10 

lymfkörtlar för analys och PAD. Axillutrymning är indicerat hos patienter med 

preoperativt bekräftade metastaser i axillen eller vid positiv SN-biopsi. Antal positiva och 
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antal undersökta lymfkörtlar rapporteras. Ingreppet är enbart terapeutiskt signifikant hos 

patienter vars lymfkörtlar innehåller metastatiska cancerceller och är därmed framförallt 

en diagnostisk åtgärd [20]. Axillutrymning hos en nod-negativ patient innebär följaktligen 

en överbehandling som exponerar patienten för ingreppets komplikationer utan dess 

förmåner [25]. De postoperativa komplikationerna som kan uppstå inkluderar lymfödem, 

smärta, sensibilitetsnedsättning samt rörelseinskränkning i armen. Även en ökad 

infektionsrisk förekommer i samband med operationen. Den höga morbiditeten associerad 

till ingreppet har reducerats markant av sentinel node-tekniken som tillåter staging av 

axillen utan utrymning [26]. 

 

1.8 Frågeställning och syfte 

Denna studie syftar till att kartlägga lymfkörtelmetastaser i axillen hos kvinnor med 

positiv sentinel node och undersöka om risk föreligger för ytterligare axillmetastaser 

beroende av prognostiska faktorer, med fokus på proliferation. Proliferation har tidigare 

inte undersökts i lika vid utsträckning som de övriga prognostiska faktorerna och med det 

som grund uppstod följande frågeställning: 

- Har brösttumörer med hög proliferation och positiv sentinel node en ökad risk för 

axillmetastaser jämfört med lågproliferativa tumörer? 

Studieresultaten kommer sedan bland annat användas för att avgöra om ytterligare studier 

behövs för att omarbeta rådande riktlinjer i fråga om axillutrymning och adjuvant 

strålbehandling. 

 

1.8.1 Hypotes 

Högproliferativa brösttumörer med positiv sentinel node har ökad risk att inneha 

ytterligare metastaser i axillen jämfört med lågproliferativa tumörer. 

 

1.8.2 Nollhypotes 

Det förekommer ingen riskskillnad för ytterligare axillmetastaser mellan hög- och 

lågproliferativa brösttumörer med positiv sentinel node. 

 

2. Material och metod 
 

2.1 Studiedesign 
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Studien utgörs av en retrospektiv kohortstudie av tvärsnittsmodell. 

 

2.2 Urval 

 

I inklusionskriterierna för studien ingick patienter som diagnostiserats med invasiv 

bröstcancer, genomgått SN-operation och blivit axillutrymda. Data inhämtades från patienter 

som behandlats på Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro mellan diagnosåren 

2008-2015. Totalt 296 patienter identifierades varpå de med negativ SN (23), de som 

genomgått neoadjuvant behandling (6) och män (4) exkluderades ur studien. Tillgängliga för 

inklusion i studien blev kvarvarande 263 patienter. Patienter som genomgått neoadjuvant 

behandling exkluderades på grund av att sådan terapi påverkar utfallet i lokoregionala 

lymfkörtlar [27] och män exkluderades i egenskap av liten studiegrupp. 

 

2.3 Datainsamling 

 

Önskade tumörparametrar och behandlingskaraktäristika för inklusion i studien identifierades 

och en redan färdigställd insamlingsmall ifylldes. Insamlingsmallen som användes är samma 

blankett som ifylles vid en nydiagnostiserad bröstcancer (se bilaga 1). Därefter genomfördes 

en begäran om registerutdrag via ansvarig biostatistiker på det nationella kvalitetsregistret 

INCA. INCA, informationsnätverk för cancervården, är en nationell IT-plattform för 

hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning som varit i drift sedan 

2007. 

 

Jag mottog de önskade parametrarna i ett samlat dokument i kalkylprogrammet Microsoft 

Excel. Patienterna var avidentifierade i dokumentet i form utav sifferkoder. Dokumentet 

innehöll förkortningar som tolkades med hjälp av ett variabelbeskrivningsfacit. I efterhand 

uppmärksammades avsaknad av relevanta parametrar för studiens syfte och frågeställning. 

Kompletteringar gjordes i den ursprungliga insamlingsmallen och ny utdragsbegäran 

genomfördes. 

 

På grund av avsaknad av relevanta datauppgifter i Exceldokumentet ansöktes ett tillfälligt 

uppdrag om kvalitetssäkring på medicinsk enhet. Ansökan godkändes av verksamhetschefen 

på Onkologiska kliniken varpå strukturerad granskning och insamling av PAD (patologisk 

anatomisk diagnos)-svar i det elektroniska journalsystemet ”Kliniska Portalen” ägde rum. 
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2.4 Bearbetning och analys av data 

 

Beräkningar av data skedde med hjälp av funktioner i kalkylprogrammet Excel och 

sammanställdes sedan i tabeller och figurer. På grund av avsaknad av data i exceldokumentet, 

även efter PAD-granskning, varierar totalantalen i tabellerna. Efter beskrivning av patient-/ 

tumörkarakteristika och sentinel node-engagemang beräknades patienterna en gång med 

avseende metastasstorlek i SN. Det innebär att den största metastasstorleken i SN hos 

patienten togs med i beräkningarna, patienter med makro- och mikrometastas samtidigt i SN 

fick ingå i gruppen makrometastas, till exempel. 

 

2.5 Statistik 

 

För statistiska beräkningar av risker användes relativa risker och riskkvot, p-värde med 

konfidensintervall 95% beräknades i Windows operativa system för statistisk analys, MedCalc 

(medcalc.org). Statistisk analys av den kategoriska datan genomfördes med Chi2-test i 

statistikprogrammet Social Science Statistics (socscistatistics.com). 

 

2.6 Etik 

 

Vid en bröstcancerdiagnos är alla patienter informerade om att deras data registreras i det 

nationella kvalitetsregistret. För att inte kunna identifiera patienterna gjordes en anonym fil 

som jag mottog. Patienternas integritet är bevarad då inga enskilda patienter kan identifieras i 

sammanställningen. Målet var att i största möjliga mån använda registerdata och inte 

journalsystem under projektet men på grund av avsaknad av data genomgicks en strukturerad 

granskning av PAD-svar vid behov. I frånvaro av vårdrelation till patienter strider 

journalgenomgång mot sekretesslagen [28]. Dock får den som arbetar hos en vårdgivare ta del 

av dokumenterade uppgifter för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten 

och framställa statistik om hälso- och sjukvården enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 §§ i 

patientdatalagen [29]. 

 

3. Resultat 

3.1 Patient- och tumörkarakteristika 

Den slutliga studiekohorten bestod av 263 kvinnor diagnostiserade med invasiv bröstcancer 

mellan 2008-2015. Samtliga med positiv SN-biopsi och genomförd axillutrymning. Patient- 

och tumörkarakteristika illustreras i tabell 1. Flertalet av patienterna var över 50 år (89%) och 
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hade 1 invasiv tumör (76,4%). Majoriteten hade stadie T1- eller T2-tumör (81,4%), tumörgrad 

2 eller 3 (87,8%) och duktal typ (79,8%). Vidare hade de flesta positiv hormonreceptorstatus 

och 46,4% hade en högproliferativ tumör. HER2 var inte amplifierad hos 86,3% av 

patienterna. 

Tabell 1. Patient- och tumörkarakteristika (n=263). 

   n  % 
Ålder    
 ≤50 29        11,0     
 51-70 126        47,9     
 >70 108        41,1     
    
Slutingrepp   
 Mastektomi 141        53,6     
 Partiell mastektomi 122        46,4     
    
Invasivitet   
 Enbart invasiv 57        21,7     
 Både invasiv och cancer in situ 206        78,3     
    
Antal invasiva tumörer  
 1 201        76,4     
 2 34        12,9     
 3 11          4,2     
 ≥4 11          4,2     
 Uppgift saknas 6          2,3     
    
Invasiv histopatologi  
 Duktal 210        79,8     
 Lobulär 37        14,1     
 Både duktal och lobulär 3          1,1     
 Duktal cancer blandat med annan cancer 1          0,4     
 Medullär 1          0,4     
 Annan invasiv cancer 9          3,4     
 Uppgift saknas 2          0,8     
    
T-klassifikation   
 T0 38        14,4     
 T1 117        44,5     
 T2 97        36,9     
 T3 7          2,7     
 T4d (inflammatorisk bröstcancer) 1          0,4     
 Tis (cancer in situ) 2          0,8     
 Primärtumör kan ej bedömas 1          0,4     
    
Multifokalitet   
 Multifokal 63        24,0     
 Unifokal 189        71,9     
 Diffus 9          3,4     
 Uppgift saknas 2          0,8     
    
Vaskulär invasion   
 Ja 107        40,7     
 Nej 132        50,2     
 Uppgift saknas 24          9,1     
    
Tumörgrad, NHG   
 1 29        11,0     
 2 137        52,1     
 3 94        35,7     
 Uppgift saknas 3          1,1     
    
Receptorstatus   
 ER-positiv 228        86,7     
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 ER-negativ 34        12,9     
 Ej utfört 1          0,4     
 PgR-positiv 201        76,4     
 PgR-negativ 60        22,8     
 Ej utfört 2          0,8     
    
HER2-status   
 Amplifierad 31        11,8     
 Ej amplifierad 227        86,3     
 Ej utfört 5          1,9     
    
Proliferation (markör Ki-67)  
 Låg (<10%) 46 17,5 
 Medelhög (10-20%) 83 31,6 
 Hög (>20%) 122 46,4 
 Uppgift saknas 12 4,6 

 

3.2 Sentinel node-engagemang 

Majoriteten av patienterna hade makrometastas i SN och vanligast var att 1-2 lymfkörtlar 

utrymdes vid SN-ingreppet. 

Tabell 2. Sentinel node-engagemang 

n = antal 
patienter 

 n % 

Antal SN* enligt PAD**   
 1 89 33,8 
 2 105 39,9 
 3 42 15,9 
 4 18 6,8 
 ≥5 8 3,0 
 Uppgift saknas 1 0,4 
 Medelvärde 2,1  
 Median 2  
    
Antal med makrometastaser (>2 mm) i SN 
 0 66 25,1 
 1 141 53,6 
 2 41 15,6 
 3 4 1,5 
 4 4 1,5 
 Uppgift saknas 7 2,7 
    
Antal med SN med mikrometastaser (>0,2 mm ≤2 mm) 
 0 178 67,7 
 1 74 28,1 
 2 1 0,4 
 Uppgift saknas 10 3,8 

    
Antal med SN med submikrometastaser (≤0,2 mm) 
 0 242 92,0 
 1 8 3,0 
 2 1 0,4 
 Uppgift saknas 12 4,6 

 

*PAD, patologisk anatomisk diagnos 

**Antal SN, antal utrymda sentinel nodes vid biopsin 

***Patienterna är räknade en gång per rubrik och det framgår inte att 10 patienter hade makro- och mikrometastas samtidigt i SN. 

 

3.3 Status vid axillutrymning 
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Vid axillutrymning fanns patologiska lymfkörtlar hos 40,7% av patienterna. Vanligast var 

spridning till ytterligare 1-3 lymfkörtlar (73%). 48,4% (n = 92) av patienterna med 

makrometastas i SN (n = 190) hade ytterligare metastaser i axillen. Mikrometastas i SN 

förekom hos 63 patienter, av dessa hade 10 patienter (15,9%) positiva lymfkörtlar vid 

axillutrymning. Endast 3 patienter hade submikrometastas som största metastas i SN, 2 av 

dessa hade ytterligare metastasering i axillen. 

Tabell 3. Antal och procentandel med ytterligare spridning i axillen utifrån prognostiska 

faktorer med uppdelning SN-makro* och SN-mikro**. 

(n) SN-makro (183)  SN-mikro (60)  
Total 243 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
Proliferation       
Låg (43) 16 14 46,7 13 0 0 
Medelhög (82) 31 23 42,6 22 6 21,4 
Hög (118) 45 54 54,5 15 4 21,1 
       
 SN-makro (188)  SN-mikro (62)  
Total 250 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
Tumörgrad       
Grad 1 (24) 11 4 26,7 7 2 22,2 
Grad 2 (128) 43 50 52,7 33 6 15,4 
Grad 3 (91) 39 39 50,6 11 3 21,4 
       
 SN-makro (188)  SN-mikro (62)  
Total 250 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
Tumörstorlek       
T0 (33) 11 13 57,1 12 1 8,3 
T1 (107) 50 37 42,4 18 6 22,7 
T2 (95) 32 38 54,3 21 4 16 
T3 (6) 2 4 66,7 0 0 0 
T4d (1) 0 1 100 0 0 0 
       
 SN-makro (174)  SN-mikro (56)  
Total 230 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
Kärlinväxt i primärtumör       
Ja (104) 36 47 57,3 18 4 18,2 
Nej (121) 50 41 44,9 29 5 12,5 
       
 SN-makro (189)  SN-mikro (63)  
Total 252 Nej Ja Spridning 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
Multifokalitet       
Ja (59) 21 23 52,4 16 2 5,9 
Nej (176) 72 65 47 36 8 19 
Diffus (9) 1 7 87,5 0 1 100 
       
 SN-makro (189)  SN-mikro (63)  
Total 252 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
ER-status       
Positiv (212) 82 77 48,4 50 10 15,8 
Negativ (32) 12 18 58,7 2 1 33,3 
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  SN-makro (188)  SN-mikro (63)  
Total 251 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
PgR-status       
Positiv (194) 73 65 47,1 47 9 16,1 
Negativ (57) 20 30 60 5 2 28,6 
       
 SN-makro (185)  SN-mikro (63)  
Total 248 Nej Ja Andel ja 

% 
Nej Ja Andel ja 

% 
HER2-status       
Amplifierat (31) 12 15 55,6 2 2 50 
Ej amplifierat (217) 82 76 48,1 50 9 15,3 

 
*SN-makro, makrometastas i sentinel node 
**SN-mikro, mikrometastas i sentinel node 

 

Tumörer med kärlinväxt, negativ hormonreceptorstatus, ampliferad HER2-status och Grad 2- 

/ Grad 3-tumörer sågs ha högre risk för ytterligare spridning vid utrymning. 

3.4 Patient- och sentinel node-karakteristika utifrån Ki-67 med brytpunkt 20% 

Det fanns en statistisk signifikant korrelation mellan tumörproliferation och följande faktorer: 

SN-status, status i axillen, tumörgrad, vaskulär invasion, hormonreceptorstatus och HER2-

status. 83,9% jämfört med 67,2% hade makrometastas i SN i den hög- respektive 

lågproliferativa gruppen. Positiv hormonreceptorstatus var vanligare hos de med låg 

proliferation medan HER2-amplifiering, hög tumörgrad och vaskulär invasion var vanligare 

hos de med hög proliferation. 

Tumörproliferation var oberoende av ålder, T-klassifikation och multifokalitet. 

Tabell 4. Patient- och tumörkarakteristika beroende på tumörproliferation. 

  Ki67≤20 Ki67>20 p-värde 
Åldersgrupper n (%) n (%) 0,4769 
n = 251 ≤50 11 (8,5) 16 (13,1)  
 51-70 62 (48,1) 58 (47,5)  
 >70 56 (43,4) 48 (39,3)  
     
T-klassifikation, n (%)  0,1445 
n = 251 T0, Tis 23 (17,8) 13 (10,7)  
 T1 59 (45,7) 52 (42,6)  
 T2 45 (34,9) 51 (41,8)  
 T3, T4d 2 (1,6) 6 (4,9)  
     
Multifokalitet, n (%)   0,4352 
n = 251 Ja 29 (22,5) 31 (25,4)  
 Nej 97 (75,2) 85 (69,7)  
 Diffus 3 (2,3) 6 (4,9)  
     
Vaskulär invasion, n (%)  0,0008 
n = 231 Ja 40 (34,5) 65 (56,5)  
 Nej 76 (65,5) 50 (43,5)  
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Tumörgrad, NHG, n (%)  <0,00001 
n = 250 Grad 1 24 (18,6) 2 (1,7)  
 Grad 2 89 (69,0) 42 (34,7)  
 Grad 3 16 (12,4) 77 (63,6)  
     
ER-status, n (%)   <0,00001 
n = 251 Positiv 125 (96,9) 93 (76,2)  
 Negativ 4 (3,1) 29 (23,8)  
     
PgR-status, n (%)   <0,00001 
n = 250 Positiv 116 (90,6) 77 (63,1)  
 Negativ 12 (9,4) 45 (36,9)  
     
HER2-status, n (%)   0,0014 
n = 247 Amplifierat 7 (5,6) 23 (18,9)  
 Ej amplifierat 118 (94,4) 99 (81,1)  
     
SN-status, n (%)   0,0026 
n = 243 Makro 84 (67,2) 99 (83,9)  
 Mikro 41 (32,8) 19 (16,1)  
     
Axillärt status, n (%)   0,0197 
n = 243 Positivt* 43 (34,4) 58 (49,2)  
 Negativt** 82 (65,6) 60 (50,8)  
     
Antal metastaserade körtlar i axillen, n (%) 0,1253 
n = 239 0 85 (67,5) 62 (54,9)  
 1-3 29 (23,0) 38 (33,6)  
 ≥4 12 (9,5) 13 (11,5)  

*Positivt, har ytterligare metastaser i axillen 

**Negativt, har inte ytterligare metastaser i axillen 

 

Av alla patienter hade 49,2% axillmetastaser i den högproliferativa gruppen, motsvarande 

siffra var 34,4% i den lågproliferativa gruppen (p-värde 0,0197)(Tabell 4 och Fig. 1). Hos de 

med Ki67-index >20 beräknades den relativa risken för positiv lymfkörtelstatus i axillen vara 

1,43 (95% CI = 1,05-1,94) med p-värde = 0,0213. Det förekom följaktligen en signifikant 

ökad risk att ha ytterligare patologiska lymfkörtlar i axillen vid en högprolifererande tumör 

jämfört med en lågprolifererande tumör. 
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Figur 1. Totala antalet patienter med metastas >0,2 mm i SN och andelen med ytterligare metastaser i axillen, utifrån Ki67-

index. 20 patienter kunde ej inkluderas på grund av avsaknad av data. 

Hos patienterna med makrometastas i SN fanns ytterligare axillmetastaser hos 54,4% i den 

högproliferativa gruppen respektive 44,0% i den lågproliferativa gruppen (Fig 2.). Den 

relativa risken att inneha metastaser i axillen vid en högprolifererande tumör med 

makrometastas i SN beräknades till 1.24 (CI 95% = 0,92-1,67) med p-värde = 0,1635. En 

icke-signifikant riskökning (p = 0,5326), med relativ risk 1,44 (95% CI = 0,46-4,51), kan även 

observeras hos de med mikrometastas i SN. Positivt axillärt status utgjordes av 21,1% i den 

högproliferativa gruppen och 14,6% lågproliferativa gruppen (Fig. 3).  

 

Figur 2. Antalet patienter med makrometastas i SN och andelen med ytterligare metastaser i axillen, utifrån Ki67-index. 7 

patienter kunde ej inkluderas på grund av avsaknad av data. 

 

 

Figur 3. Antalet patienter med mikrometastas i SN och andelen med ytterligare metastaser i axillen, utifrån Ki67-index. 3 

patienter kunde ej inkluderas på grund av avsaknad av data. 
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4. Diskussion 

Denna studie utfördes med syfte att kartlägga risk för lymfkörtelmetastaser i axillen hos SN-

positiva och axillutrymda kvinnor beroende av prognostiska faktorer, med fokus på 

proliferation. Den huvudsakliga frågeställningen var om tumörproliferation påverkade risken 

för ytterligare axillmetastasering. 

Ytterligare lymfkörtelmetastaser i axillen förekom hos 40,7% av totala patientantalet. 48,4% 

av de med makrometastas i SN hade positiva lymfkörtlar vid axillutrymningen, motsvarande 

siffra var 15,9% hos de med mikrometastas i SN. I enlighet med tidigare studier sågs en högre 

risk för ytterligare axillmetastaser vid prognostiskt ogynnsamma faktorer. En metaanalys 

utförd 2003 av Degnim et al. visade att ytterligare metastaser i axillära lymfkörtlar inte 

påträffas vid den histopatologiska undersökningen hos 50-65% av patienterna med metastas 

>0,2 mm i SN [30]. Multipla studier har därför gjorts med syfte att identifiera prediktiva 

parametrar associerade med ytterligare metastaser i axillen (nonSN-nodes) vid positiv SN 

[31]. Patologiska karakteristiska hos den primära tumören och SN har undersökts i avsikt att 

finna samband mellan dessa och risken för att inneha ytterligare axillmetastasering [30]. 

Högrisk-variabler associerade med axillmetastaser är lymfovaskulär invasion (kärlinväxt) i 

primärtumören, extranodal extension, metastasstorlek samt antal involverade sentinel nodes 

[32-33]. Andra variabler som inkluderas i prediktiva nomogram är primär tumörstorlek (>2 

cm), histologisk grad, multifokalitet, östrogenreceptorstatus och detektionsmetod av SN, med 

varierande signifikans beroende på studie [34]. Storleken på det metastatiska fokuset i SN 

utgör den starkaste oberoende prediktiva faktorn för att inneha ytterligare 

lymfkörtelmetastaser i axillen, detta korrelerar väl med fynden i den här studien. Resultatet i 

en retrospektiv studie utförd av Andersson et al. visade att patienter med en primärtumör <2 

cm, Elston-grad 1-2 och SN-metastaser ≤2 mm var risken mindre än 10% för ytterligare 

metastaser i axillen [35]. Viale et al. redovisade att lägst risk för ytterligare metastaser hade 

patienter med submikro- och mikrometastaser upp till 1 mm (16,2%) medan risken tilltog 

betydligt vid ökande metastasstorlek, 30,2% för mikrometastaser upp till 2 mm respektive 

50,3% vid förekomst av makrometastaser i SN [32]. Konklusionerna lyder dock att evaluering 

av primärtumör- och sentinel node-karaktäristiska i nuläget inte är tillräckliga på individnivå 

för att avgöra om axillutrymning är indicerat. 

Liknande frekvens med avseende axillmetastasförekomst hos patienter med mikrometastas i 

SN kunde ses i denna studie jämfört med tidigare studier som rapporterar frekvenserna 11-
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20% [25, 36-38]. Högst risk att ha ytterligare metastaser i axillen hos de med mikrometastas i 

SN sågs framförallt hos de med negativ hormonreceptor-status och amplifierad HER2. Det 

bör dock understrykas att patientgrupperna utgjordes av små antal. 

Resultaten i vår studie visade att det finns en signifikant ökad risk att ha ytterligare 

patologiska lymfkörtlar i axillen vid positiv SN och en högprolifererande brösttumör jämfört 

med en lågprolifererande tumör. 49,2% jämfört med 34,4% hade axillmetastaser i den hög- 

respektive lågproliferativa gruppen med en relativ risk på 1,43 (95% CI = 1,05-1,94). På 

grund av att vi inte lyckats identifiera tidigare studier med samma inklusionkriterier och 

frågeställning finns inga jämförande data. Viale et al. konstaterar i en mening att 

primärtumörens proliferativa fraktion inte korrelerar med prevalensen för axillmetastaser, 

men belägg i form av rådata saknas i studien. Inklusionskriterierna i den studien var patienter 

med primärtumör ≤3 cm och positiv SN [32]. Vid uppdelning makro- och mikrometastaser 

fanns en icke-statistisk riskökning att ha axillmetastaser vid en högprolifererande tumör hos 

båda grupperna. Det vore av värde att studera ett större patientmaterial. En annan parameter 

som skulle varit av betydelse, utöver makro- och mikrometastasuppdelningen i SN, är antalet 

tumörinvolverade SNs då det utgör en signifikant oberoende prediktiv faktor för patologiska 

körtlar i axillen [39-40]. Varje positiv SN ökar risken för ytterligare metastas i axillen med en 

oddskvot på 1,72 enligt Cripe M et al. [41]. 

Vår studie visade att det finns en statistisk signifikant korrelation mellan Ki67-uttryck och 

vaskulär invasion, tumörgrad, hormonreceptor-, HER2-, SN- och axillärt status. Vidare 

visades tumörproliferation vara oberoende av ålder, T-klassifikation och antal involverade 

noder i axillen. En studie av Park D et al. rapporterade att de funnit ett signifikant samband 

mellan högt Ki67-uttryck hos metastatisk bröstcancer med ökande histologisk grad, negativ 

hormonreceptorstatus och metastasstorlek i SN [42]. Resultaten i en annan studie visar 

liknande resultat med avseende icke-korrelationen mellan Ki67 och antalet metastatiska 

körtlar [43]. Det starka sambandet mellan hög proliferation och histologisk grad är inte 

förvånande då beräkning av mitosfrekvens ingår i bedömning av histologisk grad. 

I nuläget pågår studier med syfte att finna optimal handläggning vid positiv SN och om 

axillutrymning kommer att vara gynnsamt för patienten. Faktorer som måste övervägas vid 

beslutsfattandet omfattar risk för ytterligare axillmetastaser och sannolikhet för recidiv i 

axillen om ingreppet ej utförs. Även risken för underbehandling med adjuvant terapi i 

frånvaro av stadie-informationen som erhålls vid axillutrymning måste tas i beaktning [23]. 
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En retrospektiv studie av Bilimoria et al. identifierade (från en nationell cancer-databas) 

20,241 bröstcancerpatienter med positiv sentinel node som inte axillopererades och jämförde 

dessa med patienter som genomgått axillutrymning. Ingen signifikant skillnad i axillära 

återfall observerades mellan grupperna efter 63 månaders uppföljning [44]. ACOSOG Z0011- 

och IBCSG 23-01-studierna visade att patienter med begränsad sjukdom i SN som 

behandlades med bröstbevarande kirurgi, strålning mot bröstet och adjuvant systemisk terapi 

kunde besparas axillutrymning utan att försätta patienten i risk för lokoregionalt recidiv [45-

46]. ACOSOG Z0011 studien jämförde utfall mellan patienter med tidig bröstcancer och SN-

metastaser som behandlades med antingen SN-biopsi och axillutrymning eller enbart SN-

biopsi utan efterföljande axilloperation. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan 

grupperna avseende regional återfallsfrekvens (efter 6,3 års uppföljning) vilket talade för att 

inte alla axillmetastaser progredierar till klinisk sjukdom [45]. Det bör dock framhävas att 

studien var underdimensionerad då den stängdes i förtid på grund av låg patientrekrytering. 

IBCSG 23-01 studien jämförde utfall mellan patienter som hade mikrometastas i SN och 

axillopererades respektive inte axillopererades [46]. 

I Sverige pågår för närvarande två prospektiva studier som undersöker sjukdomsfri 

överlevnad och axillrecidiv hos patienter med metastaser i SN. SENOMIC-studien som 

inkluderar patienter med mikrometastas i SN och SENOMAC-studien som inkluderar 

patienter med upp till två makrometastaser i SN [47-48]. I SENOMIC-studien inkluderas 

patienter med invasiv bröstcancer ≤5 cm (T1-T2) oavsett operationsmetod i bröstet eller val 

av adjuvant behandling som ges i enlighet med det nationella vårdprogrammet. Syftet med 

studien är att utvärdera om det är säkert att avstå från kompletterande axillutrymning vid 

mikrometastas i SN [47]. Frågan har lyfts och blivit mer intressant att utreda sedan IBCSG 

23-01-studien rapporterade att de inte funnit någon statistisk signifikant skillnad i recidiv 

mellan patienter med invasiv bröstcancer ≤5 cm och mikrometastas i SN som genomgått 

kontra inte genomgått axillutrymning. Artikelförfattarna nämner i diskussionen att den låga 

frekvensen av axillrecidiv hos patienterna som inte axillopererades kan bero på att systemisk 

behandling och bestrålning av bröstet kan eliminera små metastaser i axillen [46]. Nationella 

rekommendationer för kirurgisk behandling av axillen efter positiv portvaktskörtelbiopsi är 

axillutrymning om portvaktskörteln innehåller makrometastas och axillutrymning eller 

inklusion i ovan nämnda studie om portvaktskörteln innehåller mikrometastas [6]. 

Internationella riktlinjer rekommenderar axillutrymning vid positiv SN med innehåll av 

metastas >0,2 mm, det vill säga mikro- och makrometastaser [13]. Med SENOMIC- och 
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IBCSG 23-01-studierna i åtanke uppstår önskan att identifiera en högriskgrupp inom de med 

mikrometastas i SN. Detta för att kunna säkerställa hos vilka patienter i lågriskgruppen som 

det är indicerat med axillutrymning alternativt strålbehandling mot axillen. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att patienter med en högprolifererande tumör har en 

hög risk för ytterligare lymfkörtelmetastasering i armhålan. Nollhypotesen kan således 

förkastas. Om dessa patienter ej axillutryms kan annan lokalbehandling vara av värde, 

exempelvis strålbehandling. Sammanställda resultat i en metaanalys utförd av EBCTCG 

(Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group) visade att strålningsterapi mot 

bröstkorgsväggen och regionala lymfkörtlar reducerade recidivfrekvensen hos kvinnor som 

haft positiva lymfkörtlar vid genomgången mastektomi och axillutrymning. 22 studier och en 

total av 8135 kvinnor ingick i metaanalysen och uppföljningstiden var cirka 10 år. 

Lokalrecidivfrekvensen minskade från 20,3% till 3,8% i gruppen med 1-3 positiva lymfkörtlar 

och från 32,1% till 13,0% i gruppen med ≥4 positiva lymfkörtlar [49]. En annan prospektiv 

studie, AMAROS, randomiserade patienter med T1-/ T2-tumörer till antingen axillutrymning 

eller axillär strålningsterapi vid positiv SN. Studien var underdimensionerad med färre 

lokalrecidiv än förutspått i båda grupperna men visade att ingen signifikant skillnad i 

recidivfrekvens förekom mellan grupperna efter 5 års uppföljning, 0,43% i den axillutrymda 

gruppen jämfört med 1,19% i den strålbehandlade gruppen. Deras tolkning var att 

axillutrymning och strålningsterapi efter en positiv SN-biopsi ger god och jämförbar axillär 

kontroll hos patienter med T1-/ T2-tumörer och ingen palpabel lymfadenopati. Detta är av 

intresse då morbiditeten associerad till strålningsterapi är mindre än den associerad till 

axillutrymning [50]. 

Ytterligare studier bör göras med syfte att inkludera proliferation i ett prediktivt nomogram 

för att identifiera en högriskgrupp där ytterligare behandling är nödvändig för att minska 

recidivfrekvensen i armhålan. Av värde vore även att identifiera en högriskgrupp hos de med 

mikrometastas i SN för att kunna säkerställa hos vilka av dessa patienter det är indicerat med 

axillutrymning alternativt annan lokalbehandling mot axillen. Det vore därför av intresse att 

göra en utökad registerstudie. 
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Appendix 

 

 
Figur 4. Distribution av Ki67-index bland patienterna, n = 251. 
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