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Huvudbudskap / Sammanfattning 

 Större ökning noteras för adenokarcinom (31%) än för skivepitelcancer (12%) i cervix 

i Sverige sedan 2002.  

 I en kohort studie där 259 patienter i FIGO-stadier IA-IIB inkluderades, åren 2008 – 

2017 i Uppsalaregionen, har incidensen av adenokarcinom och adenoskvamös cancer  

jämförts med incidensen av skivepitelcancer i cervix.  

 Incidensen av adenokarcinom och adenoskvamös cancer i en grupp (n= 103) (40 %) 

jämfört med skivepitelcancer i cervix (n = 150) (58 %) har inte påvisat signifikant (p = 

0,126) skillnad.  

 Recidivfri överlevnad för patienter med skivepitelcancer (62 %), adenocarcinom (48 

%) och för adenoskvamös cervixcancer (32 %) har visat signifikant (p = 0,045) 

skillnad. 

 

 

Summary 

The incidence of adenocarcinom and adenoskvamous cancer in cervix (n=103) were 

compared to the incidence of squamous cell cancer in cervix (n = 150) in a retrospective 

cohort study. However, six patients (2 %) had some other histological diagnosis. This study 

included 259 patients in FIGO-stages IA-IIB, arriving to the Department of Gynecology at the 

Akademiska University Hospital in the years 2008 – 2017 for decision of treatment. No 

increase in incidence (p = 0,126) were detected between adenocarcinom and adenoskvamous 

cancer in cervix in one group (40 %) compared to squamous cell cancer in cervix (58 %). 

However, the recidiv-free survival was different (Chi-square = 6,221; p = 0,045) between the 

histological subgroups (62 % for squamous cell cancer in cervix, 48 % for adenocarcinoma, 

and for adenoskvamous cancer in it was 32 %). Totally, 210 out of 259 the arriving patients 

included in the study, had surgical treatment and the resting 49 patients had primary oncologic 

treatment. 
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Introduktion                                                    

Globalt är cervixcancer den fjärde vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor (1). Det 

rapporteras att cirka 530 000 kvinnor årligen insjuknar i cervixcancer och mer än hälften dör i 

sjukdomen. I mer än 85 % av fallen drabbas kvinnor i låginkomstländer med flest fall i Öst- 

och Västafrika (34/100 000 per år). I västvärlden, som sedan decennier har haft 

screeningprogram för att upptäcka och behandla förstadier till cervixcancer, CIN  som 

uppdelas i låggradiga (LSIL) och höggradiga (HSIL) cellförändringar, är insjuknandet 

betydligt lägre (4/100 000 per år) (2). Sedan cytologisk screening infördes i Sverige i slutet av 

60-talet har det skett en minskning i antalet årliga nyinsjuknanden (3,4). Nya rapporter från 

Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention visar dock att antalet fall har ökat i 

Sverige under senare år (5). En ökning med 17 % har noterats för åren 2014 - 2016 jämfört 

med 2002 - 2013, dvs från 450 till ca 550 nya fall om året. Större ökning noteras för 

adenokarcinom (31%) än för skivepitelcancer (12%). Förstadier av adenokarcinom är erkänt 

svåra att upptäcka och inte alltid påvisbara, vilket kan innebära att screeningen ger ett sämre 

skydd mot adenokarcinom (6). Cervixcancer utgör ca 1,9 % av all cancer hos kvinnor i 

Sverige och cancerfallen inträffar till nästan två tredjedelar bland kvinnor som inte alls 

deltagit i screeningprogrammet eller endast sporadiskt lämnat cellprov (7). Drygt en tredjedel 

av cervixcancerfallen upptäcks hos kvinnor under 40 års ålder och i dessa fall ofta i tidigt 

stadium. Cirka en fjärdedel av fallen  upptäcks i högre ålder dvs efter avslutad screeningålder, 

och då oftast i mer avancerat stadium (8). 

Enligt äldre studier (9,10) utgör skivepitelcancer ca 75 % av cancerfallen, adenokarcinom ca 

15% och övriga histopatologiska typer ca 10 %. Persisterande infektion med humant 

papillomvirus (HPV) av högrisk typ anses vara en nödvändig förutsättning för utveckling av 

cervixcancer, och av dessa anses HPV 16 och HPV 18 ha den högsta onkogena potentialen 

(11). Dillner och medarbetare rapporterar en signifikant ökning i antalet fall av cervixcancer 

(30%) hos kvinnor som tidigare haft ett normalt cellprov vid föregående screeningtillfälle 

(11). Studier har även visat skillnader i ökningen mellan olika landsting/regioner, från en 

ökning på > 80 procent till oförändrat nyinsjuknande i cervixcancer i flera regioner (12). 

Cervixcancer som diagnostiseras genom screening har bättre prognos enligt en prospektiv 

kohortstudie i Sverige under åren 1999-2001 där 1230 kvinnor med cervixcancer ingick med 

en uppföljningstid på 8.5 år (13).  

Vi vill kartlägga om antalet fall av adenokarcinom och adenoskvamös cancer i cervix har ökat 

i jämförelse med skivepitelcancer i målgruppen patienter under10-årsperioden. Dessutom, vill 

vi granska patientens screeninghistorik innan den histopatologiska cancerdiagnosen ställdes, 

och undersöka hur det går för de patienter där cytologprov saknas. Då svar saknas gällande 

HPV-diagnostik för de flesta patienter i materialet, ingår inte detta tema i det aktuella arbetet.  
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Metod 

I en retrospektiv kohort studie inkluderades patienter med de histopatolologiska diagnoserna 

skivepitelcancer, adenokarcinom och adenoskvamös cervixcancer i Uppsalaregionen under 

perioden 2008 - 2017 (Tabell). Patienter med sällsynta histopatologiska typer av cervixcancer 

i FIGO-stadium IA -IIB registreras i vår databas som en separat grupp (Tabell), men ingår 

inte i de statistiska analyserna för jämförelse av patienter med skivepitelcancer och 

adenokarcinom och adenoskvamös cancer i cervix. Vidare, ska det framgå om svar föreligger 

från cellprov före cancerdiagnosen. Vi vill även undersöka om de patienter som helt saknar 

cytologprov är avvikande vad gäller ålder, FIGO-stadium vid diagnos och prognos.  

Vi begränsade materialet till FIGO-stadium IA -IIB eftersom patienter i högre stadier (III-IV) 

kan vara bedömda och behandlade vid andra sjukhus eller kliniker. Patientdata hämtades från 

journaler enligt Nationellt cancerregister och genomgång av journaler i journalsystemen 

Kovis och Cosmic vid Akademiska Sjukhuset Uppsala enligt tillstånd från Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr.2018/322) (14, 15). För information om aktuella 

cytologprover har vi använt ”Svenska Cytburken” (16) som är ett kvalitetsregister som 

möjliggör uppföljning av arbetet kring gynekologisk cellprovtagning och 

cervixcancerprevention.  

Statistiska metoder 

Data analyserades med STATISTICA (StatSoft TM), version 13.3. För beräkning av skillnader 

i incidens över tid för adenokarcinom och adenoskvamös cervixcancer i en gemensam grupp i 

jämförelse med skivepitelcancer i cervix under perioden 2008 – 2017, använde vi Poisson-

regression (Wald-test). För att beräkna skillnader mellan överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) 

använde vi oss av Log rank test vid jämförelse av två överlevnadskurvor men i övrigt Chi-

square test. P-värde < 0.05 betraktades som statistiskt signifikant i alla analyser. 

Resultat 

Totalt inkluderades 259 patienter med cervixcancer i FIGO-stadier IA-IIB, med en medelålder 

på 46 år. I materialet fanns det 150 patienter med skivepitelcancer, 74 patienter med 

adenokarcinom och 29 patienter med adenoskvamös cervixcaner. Majoriteteten av alla 

patienter (n = 162) var i FIGO-stadium I B vid diagnos och totalt 52 patienter var i FIGO-

stadium IIA- IIB. Se i övrigt Tabell angående tumörgrad, val av operativ behandling samt 

primär onkologisk behandling. Den statistiska analysen av incidens under 10 års perioden 

(Figur 1), visar relationen mellan patienter med skivepitelcancer i en grupp (n = 150) och 

patienter som inkluderat både adenokarcinom (n = 74) och adenoskvamös cancer (n= 29) i en 

gemensam grupp under 2008 – 2017. Analysen har inte påvisat någon signifikant (p = 0,126) 

ökning i den sammanlagda andelen adenokarcinom och adenoskvamös cancer i jämförelse 

med skivepitelcancergruppen. 

Vi har i studien undersökt den recidivfria överlevnaden för patienter i de tre diagnos- 

grupperna skivepitelcancer, adenokarcinom och adenoskvamös cervixcancer (Figur 2). 

Resultatet visar en signifikant skillnad (Chi-square = 6,221; p = 0,045) i recidivfri överlevnad 

efter 10 år.  Den bästa överlevnaden noteras för patienter med skivepitelcancer (62 %) följt av 
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gruppen med adenocarcinom (48 %) och sämst överlevnad uppvisar gruppen med 

adenoskvamös cervixcancer (32 %). I studiematerialet fanns uppgifter om cytologprov med 

normalt provsvar någon gång före cancerdiagnos hos 174 patienter och med avvikande 

provsvar hos 50 patienter. För 35 patienter saknades registrerade cytologprov i de databaser 

som vi hade tillgång till. Således har 86 % av patienterna någon gång lämnat cellprov. 

Vi undersökte kliniska data närmare för de 35 patienter (n = 35) som saknade cytologprov i 

tillgängliga databaser. Totalt 29 av de 35 patienterna (85 %) sökte sjukvård för symptom i 

form av kontaktblödningar eller andra olaga blödningar i jämförelse med 104 av 224 patienter 

med cytologprov (47 %) där det föreligger en signifikant skillnad (p = 0,0000).  

Patienter utan cytologsvar var signifikant äldre, 52 år jämfört med 45 år vid diagnos; (p = 

0,002), oftare i FIGO-stadium II B (p = 0000) och de fick i högre utsträckning recidiv (p = 

0,030) än patienter med normalt eller avvikande cytologiskt svar registrerat inom en 3 

årsperiod eller någon gång tidigare. Den recidivfria 10-årsöverlevnaden baseras på 32 av 35 

patienter då uppgift om recidiv saknas för 3 patienter (Figur 3). Patientgruppen utan tidigare 

cytologi hade signifikant lägre recidivfri överlevnad än de 224 patienter som tidigare någon 

gång lämnat prov (Log rank = 30,348; p = 0,044).  

Totalt 49 patienter fick primär onkologisk behandling (Tabell). Av de 40 patienter som fick 

radiokemoterapi var 30 patienter (75 %) i FIGO-stadium IIB. Totalt 29 patienter (11,2 %) av 

259 patienter i pre-operativa FIGO-stadier IB-IIA erhöll kompletterande postoperativ 

onkologisk behandling. Den gavs som radiokemoterapi till 27 patienter och enbart strålning 

mot bäckenet till två patienter. I gruppen som fick radiokemoterapi utgjorde skivepitelcancer 

49 % (n =14), adenokarcinom 17 % (n =5) och adenoskvamös cancer 24 % (n = 8) av 

patientfallen. För alla 29 patienter som gavs kompletterande postoperativ onkologisk 

behandling har den preoperativa bedömningen visat sig vara otillräcklig för korrekt 

stadieindelning. 

Diskussion 

I studien har vi undersökt om den sammanlagda incidensen av adenokarcinom och adeno-

skvamös cancer har ökat i jämförelse med incidensen av skivepitelcancer i cervix under 

perioden 2008 - 2017. De histopatologiska cancerformerna adenokarcinom och 

adenoskvamös cancer sammanräknades då de har flera likheter med avseende på prognos och 

recidivrisk. Andelen av adenoskvamös cancer medgav dessutom inte en separat statistisk 

analys. Dessa cancerformer likställs ofta i studier och en långsam men stadig ökning i 

incidens över tid har rapporterats 1998 – 2013 (17).  

Samtliga studiepatienter kom för bedömning och vidare handläggning under den aktuella 10-

årsperioden till Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset. Den aktuella studien visar att den 

sammanlagda incidensen under en 10 års period för adenokarcinom och adenoskvamös 

cervixcancer (n = 103) i jämförelse med skivepitelcancer i cervix (n = 150) inte påvisat någon 

signifikant (p = 0,126) ökning. Nationellt kvalitetsregister har rapporterat en större ökning i 

landet för adenokarcinom (31%) än för skivepitelcancer (12%) under åren 2014-2015 jämfört 

med åren 2002-2013 (5). Resultat i våran studie kan vara selektionseffekt av ett begränsat 

material. 
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En norsk studie (18) rapporterade 2015 att incidensen av cervixcancer halverats i Norge sedan 

organiserad cytologiscreening infördes och man anser att nedgången i första hand kan 

tillskrivas förebyggande effekt mot skivepitelcancer. Ökningen av adenokarcinom från 6 % 

under åren 1956 - 1975 till 19% under åren 2006–2010 kan vara en effekt av förändrade 

sexualvanor och ökad HPV prevalens i befolkningen.  

En studie (19) från Storbritannien med 3305 patienter rapporterade 641 fall av adenocarcinom 

(20 %), 133 fall av adenoskvamös cancer (4 %) och resterande 2531 fall med skivepitelcancer 

(76 %). Den reducerade cancerrisken med 3 årigt screeningintervall var för skivepitelcancer 

75 %, adenoskvamöscancer 83 % men klart lägre med enbart 43 % för adenocarcinom i 

cervix. Enligt denna studie verkar screening vara lika effektiv för preoperativa avvikande fynd 

för adenoskvamös cervixcancer som skivepitelcancer, men klart sämre för att hitta 

adenokarcinom i cervix.  

Resultaten i vår studie visar en signifikant skillnad för 10 års recidivfri överlevnad enligt 

Kaplan-Meier mellan de tre stora histopatologiska grupperna. Den högsta andelen recidivfri 

överlevnad ses för patienter med skivepitelcancer (62 %) och den sämsta överlevnaden (32 %) 

uppvisar patienter med adenoskvamös cervixcancer. För patienter med adenokarcinom var 

överlevnaden 48 %. Orsaker till dessa resultat bör tolkas med viss försiktighet eftersom 

uppgifter om ålder, FIGO-stadium, tumörgrad, val av behandlingsmetod osv. skulle kunna 

förklara skillnader i recidivfri överlevnad i en multivariat analys med de tre grupperna.  

 

Skivepitelcancer som är den vanligaste tumörtypen och har sannolikt bättre prognos totalt än 

adenokarcinom (20). Detta är dock svårvärderat då även andra prognostiskt negativa faktorer 

inverkar, som t.ex. tumörstorlek och lymfkörtelmetastasering. Förekomsten av 

lymfkörtelmetastaser och fjärrmetastaser är högre vid adenokarcinom än vid skivepitelcancer 

(21). I en svensk retrospektiv kohortstudie (22) med 131 patienter i FIGO-stadium I-IV, var 5 

års cancerspecifik överlevnad 65% för samtliga patienter där alla fick primär radioterapi 

/radiokemoterapi. Patienter med skivepitelcancer (n = 107) hade cancerspecifik överlevnad på 

73 % jämfört med 58 % för patienter med adenokarcinom och adenoskvamös cervixcancer i 

en grupp (n = 24) (p =0,00001).  

 

I en stor populations-baserad studie från Kina (17) med 8751 patienter med cervixcancer i 

FIGO-stadier I-IVA, där samtliga behandlades med strålning (isotoper), visades att incidensen 

av de histopatologiska diagnoserna (skivepitelcancer, adenokarcinom och adenoskvamös) 

varierat över tiden mellan 1988-2013. I denna studie, hade 86 % av patienterna 

skivepitelcancer, 10,6 % adenokarcinom och 3,4 % adenoskvamös cancer. Patienter med 

skivepitelcancer hade bättre överlevnad än patienter med adenokarcinom respektive 

adenoskvamös.  

En registerstudie (23) med mer än 4 500 fall cervixcancer, fann att kvinnor med 

adenokarcinom utan spridning till lymfkörtlarna hade bättre överlevnad än kvinnor med 

skivepitelcancer. Däremot fann man att om spridning skett, så var överlevnaden bättre hos 

kvinnor med skivepitelcancer.  
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Adenoskvamös cancer har sannolikt sämre prognos än skivepitelcancer och adenokarcinom, 

följt av sällsynta typer av cervixcancer (24). I en studie (25) gällande prognostiska faktorer för 

adenocarcinom i cervix för 79 patienter, hittade man körtelmetastaser i 22.2 % av fallen i 

samband med operation hos de 54 patienter, som var i FIGO-stadier I-II. Dock var FIGO-

stadium och spridning till lymfkörtlar enbart prognostiska faktorer i en multivariat analys.  

I vårt material fick 29 (11.2 %) av totalt 259 patienter i preoperativa FIGO-stadier IB-IIA, 

kompletterande postoperativ onkologisk behandling, där 27 patienter behandlades med 

radiokemoterapi och två med enbart strålning mot bäckenet. Postoperativ behandling är enligt 

svenska rekommendationer indicerad vid bristande kirurgiska marginaler, lymfkörtelspridning 

och upptäckt av oväntad tumörstorlek cm (26). 

 För samtliga 29 patienter har den kliniska preoperativa bedömningen med enbart tillägg av 

magnetröntgen av bäckenet och skikt-röntgen av buk/bäcken/thorax enligt ovan har visat sig 

vara otillräcklig för korrekt stadieindelning. Enligt en nyligen (27) publicerad nordisk studie 

är trenden, i mer än hälften av de nordiska centra för gynekologisk onkologi, att man i allt 

större utsträckning förlitar sig på MRT och PET-DT ofta i kombination med PIN för 

stadieindelning.  

I den aktuella studien fanns uppgifter om cytologi före cancerdiagnos för 174 patienter med 

normalt provsvar och 50 patienter med avvikande provsvar, men för 35 patienter saknades 

registrerade provsvar i databaserna. Fynden bekräftas av en studie (28) från Göteborg där 

risken för cervixcancer har ökat med ca 30 % efter normalt cellprov. 

Gruppen av patienter (n = 35) i vår studie som saknade svar från cytologprovtagning var 

signifikant äldre, 52 år jämfört med 45 år för övriga patienter, var oftare, i FIGO-stadium II B 

och de fick oftare recidiv i jämförelse med patienter där normalt eller avvikande svar från 

cytologprov fanns registrerat inom en 3 årsperiod eller någon gång tidigare. Denna 

patientgrupp sökte i högre grad sjukvård p.g.a. kliniska symptom som ledde till diagnosen 

cervixcancer jämfört med de övriga patienter i studien.  
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Tabell.  

Översikt över patientdata                                                     n                % 

 

Ålder                                                                                   45,9 år       (22-83 år) 

FIGO-stage                                                                         259          

        IA                                                                                 45              (17,4)                                                                                   

        I B                                                                                162            (62,5) 

        IIA                                                                                14              (5,4)   

        IIB                                                                                 38             (14,7) 

Histopatologi                                                                       259 

Skivepitelcancer                                                                   150             (57,9)                                                

Adenokarcinom                                                                    74               (28,6) 

Adenoskvamös                                                                     29              (11,2) 

Övriga (neuroendocrine, klarcellig)                                       6                (2,3) 

Tumör grad                                                                         259 

 G1                                                                                        52               (20,1)         

 G2                                                                                        74               (28,4) 

 G3                                                                                        86               (33,2)        

 Grad oklar                                                                            47               (18,3) 

Operativ behandling                                                           210 

Trachelektomi                                                                       24              (11,4)     

Total hysterektomi                                                                30              (14,3) 

Radikal hysterektomi                                                            153            (72,6) 

Trachelektomi + körtlar                                                         3                 (1,7) 

Primär onkologisk behandling                                           49               

Radiokemoterapi                                                                   40              (81,6) 

Radioterapi enbart                                                                 9                (18,4) 

Postop. onkologisk behandling*                                         29 

Radio-kemoterapi                                                                  27              (93,1) 

Radioterapi                                                                             2               (6,9) 

 Postoperativ onkologisk behandling* vid metastaser i körtlar eller snäva marginaler mot 

vagina eller parametrier.     
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Förkortningar 

Förkortning Förklaring 

AIS Adenocarcinoma in situ 

CIN Intraepitelial neoplasi. Äldre beteckning på 

HSIL och LSIL, (se nedan). 

DT Datortomografi 

FIGO International Federation of Gynecology and 

Obstetrics 

HPV Humant papillomvirus 

HSIL Höggradig intraepitelial skivepitellesion 

LSIL Låggradig intraepitelial skivepitellesion 

MRT Magnetisk resonanstomografi 

PAD Patologisk anatomisk diagnos 

PET Positronemissionstomografi 

PIN Palpation i narkos 

TVS Transvaginalt ultraljud 
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Figure 1. 

Analysen har inte påvisat någon signifikant (p = 0,126) ökning av adenokarcinom och 

adenoskvamös cancer i en gemensam grupp i jämförelse med skivepitelcancer i cervix under 

tidsperioden 2008 – 2017.   
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Figure 2. 

Patienter med skivepitelcancer hade recidivfri 10 års överlevnad 62 %, patienter med 

adenokarcinom 48 % och patienter med adenoskvamös cervixcancer 32 %. Det förelåg 

statistisk signifikant skillnad (Chi-square = 6,221; p = 0,045) för 10 års recidivfri överlevnad 

mellan dessa diagnosgrupper.  
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Figure 3. 

Patienter, med cervixcancer utan några föregående uppgifter om cytologprov hade klart sämre 

recidivfri 10 årsöverlevnad jämfört med patienter som någon gång tagit cytologprov. 

Patientgruppen (n=32) utan uppgifter om tidigare cytologprov hade signifikant sämre 10 års 

recidivfri överlevnad (Log rank = 30,348; p = 0,044) jämfört med övriga patienter i studien.  

 


