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INCIDENS 
 
Cirka 470 000 nya fall av cervixcancer inträffar årligen i världen, vilket utgör ungefär 
10% av all cancer hos kvinnan. Mer än hälften av de drabbade dör i sin sjukdom. 80% 
av fallen drabbar kvinnor i utvecklingsländerna, där sjukdomen benämns ”the great 
killer”. 
 

Det är stor geografisk variation på incidenstalen. I Centralamerika är den årliga 
incidenssiffran 44/100 000, i Afrika 80/100 000 medan motsvarande tal i Kina är 5/100 
000. I Indien utgör cervixcancer över 80% av kvinnors genitala tumörer, i Sverige 
18%. 
 

I Sverige diagnostiseras cirka 450 nya fall av cervixcancer årligen vilket motsvarar ett 
incidenstal på 10/100 000. Det är 1,2% av alla cancerfall och utgör 2,1% av 
cancerfallen bland kvinnor. I norra regionen registreras cirka 50 nya fall årligen. Det 
totala antalet gyn-cancerfall (corpus-, cervix-, vulva- och ovarialcancer) i Norrland är 
kring 300 fall. 
 

Innan screening (SMEAR) infördes i Sverige på 1960-talet låg incidenstalet på cirka 
900 fall årligen. Därefter har cervixcancer sjunkit från 3:e till 17:e plats på listan över 
cancerfall. Tendensen är densamma i andra länder som infört screeningprogram. 
Efter det att screening införts i Sverige sjönk mortaliteten initialt med 60% men 
därefter har 5-årsöverlevnaden inte förändrats utan förhållit sig konstant liksom i 
västvärlden i övrigt. Mortaliteten ligger strax under 200 fall per år. Åldersfördelningen 
spänner från 20 år och uppåt med max vid cirka 60 års ålder. Före screening infördes 
och i länder där screening ej införts, ligger ålderstoppen kring 45 år. 
 
 

HISTO-PATOLOGI 
 
Portio är beklädd med skivepitelceller mellan cervixkanalen har körtelceller. 
Gränszonen mellan celltyperna kallas för transformationszon eller ”squamo-columnar 
junction” och är predilektionsstället för cancerutveckling.  
 

Av kolposcopi, histo-patologi och cellprovstagning kan man bedöma portios epitel och 
diagnostisera olika varianter av dysplasier som klassificeras som CIN I-III (Cervical 
Intraepithelial Neoplasia, Richart RM, 1969). Även termen CIS (cancer in situ) 
förekommer och är lika med CIN III, det vill säga stark dysplasi. Cirka 10-20% av 
dessa dysplasier utvecklas till invasiv cancer medan resterande regredierar eller förblir 
stationära. Tidigare forskare (Kottmeier, Petersen med flera) har visat att 60-70% av 
utvalda grava cellförändringar utvecklas till invasiv cancer om man följer patienten 
tillräckligt länge. Latenstiden mellan grav dysplasi/CIS/CIN III och invasiv cancer 
uppskattas till drygt 10 år. 
 

1988 föreslogs ett nytt klassificeringssystem, reviderat 1991, ”the Bethesda system”. 
Syftet var att skapa ett system som bättre kunde skilja ut smears som behövde 
kolposkopisk utvärdering eller ej. I systemet används begreppet Squamous 
Intrepithelial Lesion, SIL. Low Grade SIL inkluderar CIN 1 och koilocytotiska skador, 
High Grade SIL inkluderar CIN II och III. Man skapade också två nya klasser, 
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Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (ASCUS) och Atypical 
Glandular Cells of Undetermined Significance (AGUS). (National Cancer Institute 
Workshop. JAMA 1989;262:931-4.) 
 
Epiteliala tumörer är den vanligaste formen av cervixcancer. Av dessa är 85-95% 
skivepitelcancer, 5-15% adenocarcinom och några procent övriga typer. 
Skivepitelcancer inkluderar ovanliga typer som, till exempel verrukös och 
lymfepiteliom-lik cancer. Till gruppen adenocarcinom hör bland annat typer vilka även 
förekommer i corpus och ovarier, såsom serösa, mucinösa och endometrioida 
cancrar. Till gruppen övriga typer hör förutom odifferentierade cancrar även tumörer 
som oftast förekommer i andra organ, till exempel spottkörtlar, tarm och lunga, inte 
sällan med endokrin aktivitet. Bland de fåtal tumörer som har sitt ursprung från andra 
vävnadstyper är sarkom vanligast. 
Adenocarcinomen tenderar att öka både i relativa och absoluta tal medan 
skivepitelcancer har minskat drastiskt sedan man införde screening. 
 
 

ETIOLOGI 
 
I dag känner man till de faktorer som styr cancerutvecklingen i en cell. 
Cancerutvecklingen kan liknas vid en ”darwinsk evolutionsprocess”. De muterade 
celler som överlever är de som bäst kan motstå organismen alla kontrollsystem att 
identifiera, reparera eller oskadliggöra cancercellen. Med molekylärbiologisk teknik 
kan man identifiera flera grupper av gentyper som är av essentiell betydelse för en 
cancerutveckling. (Georg Klein, Läkartidningen). 
 
1. Aktiverade onkgener. Dessa kodar för tillväxtfaktorer som stimulerar till celldelning 
utan att organismen har någon kontroll eller funktionell nytta av cellökningen. Exempel 
är ras. 
 
2. Inaktiverade tumörsuppressorgener. Den normala tumörsupressorgenen kodar 
för faktorer som kontrollerar celldelning genom blockering av viktiga enzymatiska 
reaktioner i S-fasen. p53 och Rb är kända supressorgener. 
 
3. Apoptoshämmande gener. Exempelvis p53-genen kan också stimulera till 
programmerad celldöd, apoptos. Det är känt att virala proteiner E6 och E7 
(onkoproteiner) kan blockera p53 respektive Rb och därmed möjliggöra en ohämmad 
celldelning. 
 
4. DNA-reparationsgener. Dessa gener svarar för reparation av DNA-skador och 
minskar därmed frekvensen mutationsskadade celler. Exempel på detta är BRCA1- 
och BRCA2-generna vid bröstcancer. 
 
5. Immortaliserande gener vars produkter motsvarar det cellulära åldrandet. 
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6. Angiogenesbefrämjande gener vars produkter stimulerar cellens kärlförsörjning. 
 
7. Gener vars strukturella eller funktionella förändringar befrämjar tumörens flykt 
från immunförsvaret. 
 
Den så kallade Weinberggruppen (Hahn et al, Nature 1999,400;464-8) har via 
experiment kunnat transformera normala humana fibroblaster till maligna celler och 
därmed visat vilka minikrav som måste uppfyllas för att en cancer skall utvecklas: 
 

 aktivering av onkgen 

 inaktivering av tumörsuppressorgener 

 inaktivering av apoptos 

 immortalisering 

 stimulering av kärlnybildning 
 
 

EPIDEMIOLOGI 
 
Epidemiologiska data stödjer hypotesen att HPV har en etiologisk betydelse för 
uppkomsten av cervixcancer. HPV förekommer i cirka 80% vid CIN/SIL mätt med 
polymerase chain reaction (PCR) metoden. Vanligtvis är det typ 16, 18 och 31 (”high-
onocogenic-risk” virus) som förknippas med ”grav CIN/high grade SIL” och invasiv 
cancer, men även andra typer förekommer som 6, 11, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56 och 
58 (Low-oncogenic-risk” virus). HPV-typerna 33, 35, 39, 51 och 52 förknippas med 
CIN II och high grade SIL (”intermediate-oncogenic-risk”-virus), men dessa återfinns 
sällan vid invasiv cancer. Mer än en typ av HPV förekommer i över 20% av fallen. 
HPV är nu allmänt accepterad som primär kausal orsak till utveckling av cervixcancer 
och dess prekursorer. 
 
Medelåldern hos kvinnor med diagnostiserad invasiv cervixcancer är cirka 10 år högre 
jämfört med kvinnor med diagnosen cervixdysplasier (CIN/SIL). 
 
Rökning förekommer i ökad frekvens hos patienter med cervixcancer men tycks inte 
korrelera till utveckling av dysplasigrad, vilket talar mot ett kausalt samband. Detta 
trots att tobaksmetaboliter förekommer i 50 gånger högre koncentration i cervixsekret 
jämfört med i plasma. Rökning korrelerar dock högt med HPV-infektion vilket talar för 
ett indirekt samband med cervixcancer. 
 
Andra samvarierande faktorer är bristsjukdomar (vit A-, vit C-, folat- och retinoid-brist) 
samt andra genitala infektioner som chlamydia. 
 
HPV-infektion korrelerar stort med sexuell aktivitet och prevalensen är högst vid 16-25 
års ålder, vilket antyder att infektionen inträffar strax efter sexualdebuten. Den 
kumulativa risken över år är mycket stor för sexuellt aktiva kvinnor (jfr nunnor). 
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Om man korrigerar för HPV-infektion, kvarstår en viss korrelation med antal partners, 
ålder vid första samlag och antal samlag före 20-års ålder, vilket kan tolkas att andra 
genitala infektioner också har betydelse och att cervix är särskilt känslig för infektion 
före 20-års ålder.  
 
P-piller har ett samband både med cervixcancer och HPV-infektion och det finns 
studier som tyder på att p-piller kan potentiera HPV-aktiviteten. Kondom- och 
pessaranvändande korrelerar svagt med cervixcancer. 
 
Alla med virusinfektion utvecklar inte cancer och det finns även HPV-negativa 
cancerfall, vilket talar för att HPV-infektion alltså inte är en tillräcklig etiologisk 
förklaring. HPV-infektion och dysplasier är överrepresenterade hos patienter med 
försämrat immunförsvar, till exempel transplanerade patienter och patienter med 
AIDS-associerade sjukdomar. Detta tyder på att kroppens immunförsvar spelar en 
viktig roll. Man har dock inte kunnat visa att cervixcancerfrekvensen är förhöjd hos 
kvinnor med HIV. Antalet graviditeter kvarstår som oberoende riskfaktor även efter 
korrigering av HPV-infektion. 
 
SWEDSCREEN är en svensk, nationell, randomiserad multicenterstudie av 
populationsbaserad primär screening för HPV-infektion. Det pågår också svenska 
försök med HPV-vaccinering i syfte att minska risken för cervixcancer. 
 
 

RISKFAKTORER 
 
Ett flertal socio-ekonomiska faktorer samvarierar med förekomsten av cervixcancer; 
utbildning, yrke, inkomst, bostadsort, rökning, hygien, omskärelse, socialgrupp, 
levnadsstandard och mannens yrke. Tidig sexualdebut, samlagsfrekvens, låg ålder vid 
äktenskap, antal partners, antal äktenskap och skilsmässor korrelerar positivt med 
förekomsten av cervixcancer. Andelen unga kvinnor med cervixcancer ökar i u-länder. 
Risken för en cancerutveckling fördubblas hos kvinnor med sexualdebut före 16-års 
ålder jämfört med kvinnor som debuterar efter 20-års ålder. Medianantalet 
sexualpartner för männen i befolkningen är den viktigaste förklaringen till variationen i 
incidens. Detta har tolkats så att levnadsstil och sexuellt förhållningssätt har stor 
betydelse för uppkomsten av cancern vilket har föranlett att cervixcancer har 
klassificerats som en sexuellt överförbar sjukdom (STD). Det finns även en genetisk 
predisposition för cervixcancer. Kvinnor med en mor eller syster som drabbats av 
cervixcancer har en fördubblad risk att själv drabbas. Likaså finns en viss relation till 
HLA-antigen, vilket talar för att immunförsvaret är inblandat i cancerutvecklingen. 
 
 

SCREENING 
 
I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 60 år gynekologisk cellprovstagning med 
regelbundna intervall. Intervallen varierar men tätare intervall än ett år anses inte öka 
säkerheten. Undersökningen kan göras av läkare eller utbildad barnmorska och består 
av en gynekologisk undersökning och cellprovstagning från vagina (bakre fornix), 
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portio och cervixkanalen. Cellproven kallas för ”Pap smear” efter Papanicolau som 
utvecklade metoden och lanserade den 1943. Det görs cirka 985 000 Pap smears 
årligen i Sverige. 2-27% av proven visar CIN I-III och 0,05% är malignt eller misstänkt 
malignt. 
 

DIAGNOS 
 
De patienter som fångas vid screening har som regel inga eller mycket diskreta 
symtom som blodstänk vid samlag. Ibland kan man dock redan vid denna tidpunkt se 
tumörsuspekta förändringar på portio i form av sår eller exofytisk, tumorös vävnad. Vid 
palpation kan man ibland också känna en tunnformad cervix som är typisk för 
endocervikal växt. Liknande upptäckter kan även ske vid andra rutinmässiga 
gynekologiska undersökningar och skall alltid följas upp med adekvat provtagning, 
provexcision eller skrap. 
 
Det klassiska symtomet, som får kvinnan att söka läkare, är kontaktblödningar det vill 
säga blödningar vid samlag. Blödningarna är sällan förenade med smärta. Det kan 
även vara andra former av olaga blödningar från vagina till exempel vid ansträngning 
eller vid defekation. Vanligt är också flytningar, oftast illaluktande och som inte upphör 
trots antibiotikabehandling. Tumorös och nekrotisk vävnad är predilektionsställen för 
bakteriella infektioner som kan leda till vaginiter och cerviciter med flytningar men 
också till salpingiter och infektioner i parametriet med uttalade smärtor och feber som 
följd. Flytningar, blödningar och smärtor i nedre delen av buken skall alltid följas upp 
med gynekologisk undersökning och eventuell provtagning. Allmänna symtom som 
viktnedgång, aptitlöshet, tarmstörningar och blåspåverkan är symtom förenade med 
ett avancerat tumörstatus. 
 
 

UTREDNING 
 
När misstanke föreligger eller när cancerdiagnosen bekräftas skall patienten utredas 
med avseende på klinisk stadieindelning enligt FIGO och planerad behandling. 
Undersökningar som får ligga till grund för stadieindelning enligt FIGO är förutom 
klinisk undersökning, palpation i narkos, cystoskopi, urografi och lungröntgen. På 
särskild indikation kan även proktoskopi, rektoskopi och skelettröntgen göras. Numera 
görs även ultraljud, datortomografi (CT) och/eller magnetröntgen (MR) av lilla 
bäckenet. Dessa undersökningar skall dock inte utnyttjas vid den kliniska 
stadieindelningen, men väl till val av behandling. Om CT görs kan den ersätta 
urografin för att fastställa eventuell urinvägspåverkan genom att kontrasten utsöndras 
via njurarna och därmed avslöjar eventuell stas. MR är bättre än CT för kartläggning 
av lokal tumörutbredning men likvärdig vid lymfkörtelmetastasering. MR 
rekommenderas som utredning vid nydiagnostiserad cancer och kan även utnyttjas för 
att skilja tumörvävnad från fibros. Position emissionstomografi (PET) förefaller vara 
överlägset både CT och MR vid utredning av förstorade lymfkörtlar. (Rose 1999) 
Vid palpation i narkos görs förutom bimanuell palpation, abrasio samt finnålspunktion 
av eventuella suspekta förändringar. 
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Datortomografi CT/DT 
Magnetröntgen MR/MRI 
Lymfangiografi LAG 
Positron-Emission Tomografi PET-scan 
 

Paraaortala lgll Studie Sensitivitet Specificitet 
    

CT GOG 34% 96% 
LAG GOG 79% 73% 
MR GOG 55% 71% 
PET Rose et al 75% 92% 
PET Reinhardt 91% 100% 
PETY (pelvina lgll) Rose et al 100% 100% 

 
 

KLINISK STADIEINDELNING (STAGING enligt FIGO) 
 
Cervixcancer kan ha sitt ursprung endera från vaginalslemhinnan som består av 
skivepitel eller från körtelepitel i cervixkanalen. Alla typer av tumör som har sitt 
ursprung i cervix skall klassas som cervixcancer oavsett histopatologi. Tumören skall 
vara mikroskopiskt verifierad. Cervix lymfdräneras via preuretrala, posturetrala och 
uterosacrala lymfvägar till lymfkörtlar som är belägna parametrialt, efter interna och 
externa iliacakärlen, presacralt och kring iliaca communis. Paraaortala lymfkörtlar skall 
ses som sekundära stationer och uppfattas som metastaser. De vanligaste ställena för 
metastaser är paraaortal och mediastinal lymfkörtlar samt till lunga och skelett. 
 
Stadieindelning av cancersjukdom är ett sätt att beskriva en tumörutbredning, och 
utnyttjas vid val av behandling samt är en förutsättning för att kunna jämföra resultat 
och skatta prognos. Definitionerna revideras emellanåt och anpassas till allmänt 
accepterade prognostiska faktorer. 
 
Klinisk stadieindelning av cervixcancer bygger på en internationell överenskommelse, 
enligt FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d`Obstétrique), där reglerna 
fastställs för hur stadieindelningen skall ske. Man utgår från en preoperativ situation 
där tumörutbredning beskrivs som den uppfattas vid en gynekologisk undersökning 
under narkos samt abrasio. Som utredningsunderlag får man även utnyttja colposkopi, 
hysteroskopi, proctoskopi, cystoskopi, röntgen pulm och skelett samt urografi. 
Konisation och amputation av cervix betraktas som en del av den kliniska 
undersökningen. 
 
För en subklassificering till stadium IA1 och IA2 krävs en radikal konisation eller 
cervixamputation. 
 
Övriga undersökningar skall ses som hjälpmedel vid planering av behandling. 
 
Fynd som uppdagas vid en primäroperation får inte utnyttjas för en omklassificering av 
kliniskt stadium utan skall redovisas enligt TNM 
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Stadium 0 Cancer in situ, intraepitelialt carcinom 
 
Stadium I Cancer enbart i cervix uteri (inklusive ev corpusengagemang) 
 
Stadium IA Mikroskopisk invasion (djup max 5 mm och bredd max 7 mm) 
Stadium IA1 Djup max 3 mm och bredd max 7 mm 
Stadium IA2 Djup mer än 3 mm och max 5 mm samt bredd max 7 mm 
 
Stadium IB Tumörutbredning i cervix, större än IA 
Stadium IB1 Tumör max 4 cm i storlek 
Stadium IB2 Tumör större än 4 cm i storlek 
 
Stadium II Tumörengagemang av vaginas övre två tredjedelar eller 
 parametrium, dock ej ut till bäckenväggen 
Stadium IIA Tumörengagemang av vagina men ej parametrium 
Stadium IIB Tumörengagemang av parametrium 
 
Stadium III Tumörengagemang av vaginas nedre tredjedel, växt ut mot 
 bäckenväggen eller hydronefros alternativt icke fungerande njure till 
 följd av tumörväxt 
Stadium IIIA Tumörväxt i vaginas nedre tredjedel 
Stadium IIIB Tumörväxt ut mot bäckenväggen och/eller hydronefros alternativt 
 njurpåverkan 
 
Stadium IV Tumörväxt utanför lilla bäckenet eller med engagemang av blås- 
 alternativt rektalslemhinna 
Stadium IVA Tumörengagemang av blås- alternativt rektalslemhinna 
Stadium IVB Distansmetastaser eller växt utanför lilla bäckenet 
 
 

BEHANDLING 
 
Behandlingsprinciper 
 
Traditionell behandling av tidig cervixcancer (stadium I och II) är intrakavitär och 
extern strålbehandling, primär kirurgi samt kombinationer av strålbehandling och 
kirurgi. Vid kirurgi förekommer enkel hysterectomi med och utan vaginal manschett 
samt olika grader av utvidgad hysterectomi med utrymning av lymfkörtlar i lilla 
bäckenet. Någon skillnad i resultat för tidiga stadier tycks inte föreligga mellan 
strålbehandling och kirurgi eller kombinationer därav. Däremot rapporteras det en 
högre grad av morbiditet i de fall som erhållit både strålbehandling och kirurgi. 
 
Kemoterapi ges vid recidiv i tidigare strålbehandlat område vid disseminerad sjukdom 
i palliativt syfte. Försök med adjuvant kemoterapi har inte visat förbättrat resultat med 
bättre överlevnad, men däremot kan neoadjuvant kemoterapi ge mycket bra initial 
tumörreduktion, vilket kan underlätta eller möjliggöra kirurgisk intervention. 
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Kombinationsbehandling kan dock tänkas som behandling av högriskpatienter vid 
tidiga stadier och som palliativ behandling vid avancerade fall men bör i första hand 
ges i kontrollerade studier. 
 
Vid avancerade stadier föredras primär strålbehandling. För lokal tumörkontroll krävs 
dock höga stråldoser med stora risker för komplikationer. 
 
En skillnad i inställning finns avseende adenocarcinom och skivepitelcancer vid CIN III 
och tidig invasivitet. För adenocarcinom rekommenderas kallknivskonisering vid 
dysplasier och hysterectomi vid tidig eller misstänkt invasivitet (stadium IA1). Vid 
bristande radikalitet skall patienten reopereras med ny kon alternativt hysterectomi. 
Det diskuteras även om ovarierna skall tas bort vid adenocarcinom och likaså om man 
skall avstå från östrogensubstitution. 
 
Historisk bakgrund 
 
Henri de Mondeville (1260-1320) påstod att cancer inte låter sig botas så länge delar 
av den tillåts finnas kvar. Detta påstående äger sin giltighet än idag. Cancer skall inte 
betraktas som en ”knöl” utan som en generaliserad sjukdom från allra första stund. 
Spridning av tumörceller sker per definition vid malign transferering. Dessa tumörceller 
kan förr eller senare komma att bilda dottersvulster om inget görs för att förhindra 
detta. Förmodligen har kroppens immunförsvar mjölighet att identifiera och 
oskadliggöra tumörceller till viss del. Tumörceller måste också äga vissa egenskaper 
för att kunna överleva transporter, fästa vid ny vävnad och tillväxa innan nya 
metastaser kan bildas. Möjligen kan kirurgisk åtgärd, strålbehandling eller annan lokal 
terapi, som leder till bot, förklaras av att förutsättningarna vid tidpunkten för 
behandling inte var uppfyllda för metastatisk växt. 
 
Under 1800-talet började kirurgiska åtgärder likna de operationer som görs idag. 1821 
rapporterades den första vaginala uterusamputationen av Sauter och 1878 gjorde W A 
Freud den första abdominala hysterectomin. Det var dock Ernst Wertheim som blev 
banbrytande inom gynekologisk tumörkirurgi med införande av en radikal 
operationsteknik vid cervixcancer. Operationen innebar att man förutom uterus 
medtog adnexa, översta delen av vagina samt delar av den parametreala vävnaden. 
Tekniken fick namnet Wertheims operation. Under tiden 1898 – 1909 opererade 
Wertheim 500 patienter, varav 47% var cancerpatienter. 5-års överlevnaden var 42% 
hos cancerpatienterna. Mortaliteten var emellertid över 18% redan på 
operationsbordet eller postoperativt trots att patienterna var selekterade för att klara 
en operation. Den operativa tekniken fanns men den kliniska tillämpningen 
begränsades av att anestesi- och infektionsdisciplinerna var outvecklade. 
 
På 50-talet förbättrades möjligheterna att operera till följd av anestesins och den 
postoperativa vårdens utveckling och amerikanen Joe Vincent Meigs (1892-1963) 
införde då en operationsmetod vid cervixcancer som innebar att man kombinerade 
Wertheims operation med en transperitoneal lymfkörtelutrymning som tidigare 
utvecklats av Taussig. Tekniken används fortfarande och går under namnet 
Wertheim-Meigs operation. 
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Med Wilhelm Conrad Röntgens (1845-1923) upptäckt av röntgenstrålning 1895, Henri 
Becquerels (1851-1934) upptäckt av radioaktiviteten från uransalter, och makarna 
Marie (1867-1934) och Pierre (1859-1906) Curies framställning av radium 1898, 
grundlades förutsättningarna för disciplinerna radiologi och radioterapi. Den första 
radioterapin utfördes 1899 av två svenskar, dr Thor Stenbeck och assistenten Gösta 
Forsell (1876-1950), sedermera grundare av Radiumhemmet 1910. Patienten blev 
botad från sin hudtumör och kunde förevisas 30 år senare på den 2:a Internationella 
Radiologkongressen i Stockholm 1928 samtidigt som James Heyman (1882-1956) 
redovisade sina data över radiologisk behandling av cervixcancer. 
 
1903 genomfördes den första radiumbehandlingen av cervixcancer av amerikanskan 
Margaret Cleves. James Heyman publicerade 1915 den första svenska rapporten om 
behandling av cervixcancer. Han kom därefter att utveckla en metodik som fick 
namnet ”Stockholmsmetoden”. Detta var en ”intensiv, intermittent, intrakavitär 
brachyterapi” som baserats på radium i stålkapslar. Därefter kom mycket av 
utvecklingen av radiumbehandlingen, den så kallade intrakavitära brachyterapin (av 
grekiskans brachy = kort) att ske i Sverige vid Radiumhemmet av James Heyman, 
patologen Olle Reutervall (1888-1956), radiofysikern Rolf Sievert (1896-1966) och 
sedermera Hans-Ludvig Kottmeier (1903-1982). 
 
Historiskt utgjorde intrakavitär brachyterapi ett genombrott för cancerbehandling. 
Fortfarande är intrakavitär brachyterapi och extern strålterapi, som infördes 1929 för 
att ge bättre dosfördelning i bäckenet, mycket viktiga behandlingsformer vid 
cervixcancer. Behandlingsresultaten vid tidiga stadier är med dagens teknik likvärdiga 
med kirurgi. När kirurgisk behandling av olika skäl inte är möjlig utgör strålbehandling 
ett fullgott alternativ till kurativ behandling. 
 
Intrakavitär behandling gavs ursprungligen med hjälp av radiumsalter inneslutna i olika 
former av metallhylsor, som kunde placeras i livmodern och i vagina. Tekniken 
utvecklades, med viss lokal variation, allteftersom man vann erfarenhet. 
 
Vid Jubileumsklinikens gynekologiska avdelning i Umeå gavs behandling med 
radiuminlägg ända fram till 1990-talet med hjälp av den teknik som utvecklades bland 
annat av professor Olle Kjellgren. Efter 1990 har vi i Umeå ersatt manuell 
radiuminläggning med en efterladdningsteknik som utnyttjar cesium som strålkälla 
(Selectron). Vi har försökt efterlikna tidigare radiumbehandling så mycket som möjligt i 
syfte att inte försämra behandlingsresultaten. Samtidigt erbjuder tekniken möjligheter 
till att förbättra personalskyddet samt utveckla kvalitetskontrollen och dosplaneringen. 
 
 

KIRURGI 
 
Kirurgi ingår i primärbehandlingen av cervixcancer stadium I-IIA och kan utgöras av 
konisation, enkel hysterektomi, radikal hysterektomi ad modum Wertheim-Meigs eller 
radikal vaginal trachelektomi med lymfkörtelutrymning. 
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Konisation 
 
Konisation är vid invasiv cervixcancer i första hand ett diagnostiskt ingrepp som ibland 
måste tillgripas för att fastställa/utesluta invasiv cancer. För att ställa diagnosen 
mikroinvasiv cancer krävs minst ett konpreparat. Konisation utförs med 
elektrokirurgisk teknik (slyngkon) eller medlaserkniv. Fördelen med dessa tekniker 
framför kallkniv är mindre blödning och att ingreppet kan göras polikliniskt. För att 
patologen skall kunna bedöma radikaliteten och ge vägledning om fortsatt 
handläggning är det viktigt att konpreparatet tas ut helt och inte i småbitar. Om konen 
ändå tas i bitar är det viktigt att bitarna märks med angivande av var de kommer ifrån 
och hur de är tagna i relation till andra bitar. Preparatet ska spännas upp på kork- eller 
frigolitplatta. Om det vid en tidig cancer rådet oklarhet om radikaliteten kan en re-kon 
ibland bli aktuell. 
 
Vid mikroinvasiv cancer stadium IA1 (stromainvasion <3 mm, horisontell utbredning 
<7 mm) kan konisation vara tillräcklig terapeutisk åtgärd hos en kvinna med 
barnönskan. Om ingen önskan att bevara uterus föreligger, kan IA1 behandlas med 
enkel hysterektomi med vaginalmanschett, eftersom risken för lymfkörtelmetastaser är 
minimal. Om kärlinväxt påvisas ska operation enligt Wertheim-Meigs utföras. 
 
Hysterektomi 
 
Cervixcancer stad 1B-2A behandlas vanligtvis med abdominell radikal hysterektomi 
enligt Wertheim-Meigs. Radikal hysterektomi indelas i fem olika typer enligt Piver. Typ 
III utgör den klassiska Wertheim-Meigsoperationen där kardinalligamenten delas i nivå 
med bäckenväggen och sacrouterinligamenten delas lateralt om rectum och där 
uretärerna är helt dissekterade från uretärtunnlarna förutom vid inträdet till blåsan. 
Uterinakärlen ligeras lateralt om uretärerna vid avgången från arteria iliaca interna. 
Lymfkörtelutrymningen innebär att lymfkörtelstationerna runt arteria iliaca externa, 
arteria iliaca communis och i obturatorlogerna utryms. Minst 10 körtlar från vardera 
sidan bör finnas i preparatet. Värdet av paraaortal körtelutrymning är diskutabelt och 
risken för komplikationer är stor, varför detta ingrepp sällan utförs i Sverige. Ovarierna 
kvarlämnas vid stadium I och IIa hos yngre kvinnor och transponeras inte. Om 
preoperativ brachybehandling getts kan dock ooforectomi göras eftersom 
strålbehandlingen i sig åstadkommer irreversibel ovariell insufficiens. På grund av 
ingreppets omfattning opereras inte äldre kvinnor med radikal hysterektomi utan 
behandlas istället med radioterapi och/eller kemoterapi. Individuell bedömning med 
hänsyn till patientens status och biologiska ålder och egna önskemål bör dock göras. 
Om det rör sig om adenocarcinom ökar indikationen för kirurgi även om patienten är 
äldre. 
 
Trachelektomi 
 
Unga kvinnor med tidig cervixcancer stadium IA2-IB1 (om tumören är <2 cm) och 
stark önskan om bevarad fertilitet kan i utvalda fall behandlas med så kallad radikal 
trachelektomi som innebär att nästan hela cervix tillsammans med parametrier 
exstirperas vaginalt. Ett permanent cerklage anbringas vid inre modermunnen för att 
förhindra cervixinsufficiens vid en graviditet. Det vaginala ingreppet föregås av en 
laparoskopisk pelvin lymfkörtelutrymning. Körtlarna skickas till fryssnitt och om 
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metastaser påvisas förordas konvertering till radikal hysterektomi ad modum 
Wertheim-Meigs alternativt primär radiokemoterapi. Sedan början av 1990-talet har 
flera hundra ingrepp utförts i världen och recidivfrekvensen ligger i nivå med 
traditionell Wertheimkirurgi. Jämförande studier saknas dock. Ett par 
sammanställningar visar också på att möjligheterna för kvinnor som genomgått 
trachelektomi att få barn är goda. Upp till 70 % av dem som önskat har blivit gravida. 
Emellertid förekommer ett ökat antal sena missfall (4 – 8 %) och andelen 
prematurbörd ligger på omkring 20 % i redovisade studier. Det rör sig alltså om 
högriskgraviditeter men något evidensbaserat program för övervakning av dessa 
graviditeter finns ännu inte. I Sverige har trachelektomi hittills utförts i begränsad 
omfattning på några universitetskliniker. Fall från Norra Regionen har hittills 
remitterats till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Det är viktigt att sträng 
selektion av patienter iakttas samtidigt som lämpliga patienter inte får undanhållas 
möjligheten till begränsad kirurgi. Patienter med histologiskt aggressiva typer av 
cervixcancer (till exempel neuroendokrin småcellig cancer, glassy cell carcinoma) är ej 
aktuella för denna teknik.  
 
Nervsparande kirurgi 
 
Vid radikal hysterektomi skadas autonoma nerver i bäckenet vilket kan orsaka 
försämrad blås- och tarmfunktion och leda till sexuell dysfunktion. Kirurgiska tekniker 
som skonar dessa nerver har på senare tid kommit att användas i ökad utsträckning. 
Framför allt sparas nervus hypogastricus genom att laterala delen av 
sacrouterinligamentet lämnas intakt. Preliminära resultat av denna teknik är lovande, 
men framtiden får utvisa om den leder till förbättra livskvalitet hos patienter med 
cervixcancer. 
 
Laparoskopisk kirurgi 
 
Körtelutrymning utförs idag laparoskopiskt i samband med trachelektomi. Den kan 
också kombineras med radikal vaginal hysterektomi enligt Schauta och då ersätta 
abdominell Wertheim-Meigs operation. Radikal hysterektomi kan också utföras helt 
och hållet laparoskopiskt. Robotkirurgi, som håller på att introduceras i Sverige, kan 
också användas. 
 
Komplikationer 
 
Den avancerade dissektionen vid radikal hysterektomi medför risker för såväl 
peroperativa som postoperativa komplikationer. I samband med ingreppet förekommer 
blödningar diffust eller till följd av skador på de stora kärlen. Skador på blåsa och 
uretärer förekommer också. Postoperativa komplikationer är infektion, 
miktionsstörningar, fistlar till blåsa eller uretärer, lymfocelen, lymfödem och trombos. 
 
 

STRÅLBEHANDLING 
 
Postoperativ adjuvant behandling utförs efter operation av cervixcancer där 
marginalerna är snäva eller om krälinväxt ses alternativt om tumörväxt i lymfkörtel/-lar. 
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Före start görs en planerings-CT och MR angio, fuseras, där området som ska 
behandlas ritas in. Behandlingen ges med isocentrisk teknik och 4-fält box mot lilla 
bäckenet, från körtelstationerna vid aortabifurkationen i höjd med L4/L5 ned till formen 
oburatorium. Oftast ritas target mera exakt och då ingår pelvina lymfkörtlar såsom 
parametrier, iliaca interna/obturatoria, iliaca externa (ovan inguinalligamentet), iliaca 
communis till L4/L5-nivån samt sakrala lymfkörtlar. Dessutom ingår vaginaltoppen 
med marginal uppåt/nedåt och åt sidorna. Denna behandling ges med IMRT-teknik 
(intensitetsmodulerad radioterapi) eller IMAT-teknik (Intensive Modulated Arc 
Therapy). 
 
Man ger extern strålbehandling där dosen är 1,8 – 1,9 Gy per fraktion och 26-28 
behandlingar, det vill säga slutdos 49,4 Gy – 50,4 Gy. Behandlingen ges oftast med 
konkomitant cytostatika. Principen där är att verka som ”radiosenitizer”. Idag finns sex 
stora randomiserade studier, publicerade 1999-2000, där cisplatin givits konkomitant 
och därför har radiokemoterapi etablerats som ”Golden Standard”. Dosen cisplatin är 
40 mg/m2 med maxdos 70 mg och ges en gång per vecka i max 6 cykler. Om krea 
förhöjt (GFR <50 ml/min) eller om LPK <2,5 x 10E9/liter måste cisplatinbehandlingen 
avstås eller upphöra. Detta gäller också om TPK <50 x 10E9/liter. 
 
Inoperabel cervixcancer får först extern strålbehandling mot bäckenet inklusive 
tumörområde och lymfkörtelstationer där dosen är 1,8 – 2 Gy per fraktion, med eller 
utan konkomitant cytostatika. Före start görs en PIN och cystoskopi samt vaginalt 
ultraljud. Ibland görs också rectoskopi. Dessutom sätts ett silverstift vid den distala 
delen av tumören. Därefter görs planerings CT och planerings MR, då bilderna 
fuseras och targetritning görs, som vid adjuvant behandling. 
 
Som tillägg till extern strålbehandling görs efter ca 40 Gy en undersökning i narkos för 
att fastställa om brachyterapi (intrakavitär lokal strålbehandling) är möjlig att 
genomföra. Om så är fallet, påbörjas också proceduren för att utföra en 
brachybehandling. Man för då in en rak applikator intrakavitärt och en ringapplikator 
som får ligga dikt an mot cervix. Vaginal tamponering görs för att applikatorerna ska 
ligga kvar på plats. Med dessa på plats görs en MRI (alt ny CT) för targetbestämning. 
Target utgörs av tumör i cervix, upp i corpus och en bit ut i parametrierna och ritas av 
läkare i dosplaneringssystemet. Målsättningen är att tumören skall bestrålas så 
mycket som möjligt utan att kritiska organ som blåsa och rektum får för höga doser. 
Dosen till target ordineras till 15-20 Gy beroende på dosen till blåsa och/eller 
rektum/tarm. Dosen till riskorganen får ej överstiga 66 Gy totalt i kombination med den 
externa behandlingen.  
Före behandlingsstart gås planen igenom av läkare och sjukhusfysiker för att se om 
dosplanen uppfyller uppsatta kriterier. 
 
Utrustning för behandling 
 
Brachy efterladdare (Varian GammaMedplus, rum 27-6478), kanalslangar. 
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Utförande 
 
Brachybehandlingen ges med efterladdare med pulsad dosrat (PDR-teknik) och en 
stegande strålkälla (Ir-192). Strålning ges kontinuerligt under ca 10 till 50 minuter per 
timma, vilket upprepas 10 gånger. Behandlingen tar då normalt ca 10 timmar totalt. 
Patienten ligger i sjukhusbädden under hela behandlingen och läkare kopplar ihop 
applikatorn/applikatorerna med behandlingsapparaten vid starten av behandlingen. 
Kontroller av behandlingsparametrarna görs tillsammans med sjukhusfysiker enligt 
checklista i behandlingsprotokollet som också ska signeras. 
PDR (Pulsad DosRat)-teknik. 
 
Om brachyterapi ej går att genomföra ges extern strålbehandling mot ett mindre 
target från ca 50 Gy till slutdos 64-66 Gy. 
 
Anemi – hypoxi 
 
En retrospektiv studie har visat signifikant bättre överlevnad om Hb mellan 120-130. 
Under behandlingen ska Hb därför hållas mellan 120-130, såvida inte patienten redan 
från början har ett högre värde. Om Hb lägre ges erytrocytkoncentrat. Erytropoeitin 
bör inte ges under kurativt syftande behandling. 
 
Palliativ strålbehandling 
 
Ges framför allt vid recidiv inom tidigare ej strålbehandlat område eller om ej fulldos 
stråldos. Framför allt lymfkörtlar på halsen, fossa supra clavikulärt, paraaortalt eller i 
ljumskarna, där man kan uppnå god tumörregress och symptomlindring. 
Kotmetastaser och andra skelettmetastaser kan strålbehandlas i smärtlindrande syfte, 
med en engångsdos på 8 Gy alternativt en fraktionerad dos. Vid vaginal blödning kan 
man oftast ge en engångsdos i symptomlindrande syfte. 
 
 

Biverkningar vid strålbehandling 
 
Akuta biverkningar uppkommer under pågående strålbehandling, vanligen efter ett par 
veckors behandling. De flesta patienter drabbas i större eller mindre omfattning. 
Vanligtvis klingar besvären av under några veckor till ett par månader efter avslutad 
behandling. 
 
Med sena biverkningar avses de som uppkommer eller kvarstår senare än tre 
månader efter avslutad strålbehandling. Besvären kan ibland debutera flera år efter 
avslutad behandling. Vanligast är strålinducerade förändringar på tarmen. Den akuta 
strålreaktionen beror på utarmning av stamceller i tarmkryptorna, medan den sena 
reaktionen orsakas a krälförändringar som leder till atrofi av mucosan och fibros i 
muskellagret. Tunntarmsslyngor som är fixerade av postoperativa sammanväxningar 
är mer känsliga för strålning. Tunntarmen är känsligast, tjocktarmen tolererar strålning 
något bättre, medan rektum är tåligast. Det förefaller som om komplikationer från 
tarmen kommer något tidigare än komplikationer från blåsan. Man har också kunnat 
uppmäta olika strålkänslighet för normalvävnad mellan olika individer.  
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Trötthet under strålbehandlingen är vanligt förekommande. Patienterna uppmanas vila 
och ta det lugnt. 
 
Gastrointestinala besvär 
 
Gastrointestinala besvär kan uppstå som effekt av strålbehandling mot bäckenet. 
Förutom rektum och sigmoideum kan även de sista decimetrarna av terminala ileum 
påverkas. Observera att även avancerad kemoterapi kan orsaka gastrointestinala 
besvär, oftast diffusa. Under och perioden närmast strålbehandlingen förekommer 
oftast ett akut ödem i slemhinnan. Vanligt är diarré tillsammans med uppkördhet och 
gasbildning. Minskat fettintag kan lindra besvären liksom minskat intag av 
mjölksocker, undvikande av fiberrik föda samt gärna tillägg av Dofilus eller liknande. 
Dessutom rekommenderas rikligt med vätska och gärna flera små måltider. Loperamid 
kan prövas, 1-2 tabeller åt gången, upp till 8/dygn. Enstaka gånger kan tillägg av 
opiumdroppar alternativt Kodeinfosfat (Opiumtinktur, oral lösning, 30 ml, dosering: 0,3-
0,6 ml, maxdos 1,5 ml/dygn, oral lösning Kodeinfosfat 5 mg/ml 3-12 ml 4 gånger 
dagligen) behövas. Vid anala besvär lindrar en fet salva till exempel Vaselin eller 
Xyloproct. Illamående kan ibland uppstå. Detta lindras genom att äta flera små 
måltider samt gärna salt mat. Vid behov ges antiemetika, 5-HT3-blockerare. 
Eventuell inläggning på vårdavdelning kan bli aktuell vid svår diarré eller om 
illamående eller uttalad trötthet uppstår. En dietist kan ibland ge råd som lindrar 
besvären. I undantagsfall kan parenteral nutrition behövas. 
 
Vanligast bland de sena biverkningarna, som ofta är bestående, är besvär från rektum 
– sigmoideum i form av proktit vilket yttrar sig som tenesmer och diarré. Diarrén 
behandlas som vid akuta besvär. Man kan även lägga till bulkmedel till exempel 
Inolaxol. Dietistkonsult rekommenderas. Svåra proktitbesvär (hämmorhagisk proktit) 
kan behandlas periodvis med kortisonlavemang. Ospecifika buksmärtor är också 
vanligt. Skada i tarmmucosan kan förutom laktosintolerans och gallsyremalabsorption 
även orsaka ändrad tarmmotorik med bakterieöverväxt i tunntarmen samt 
fettmalabsorption. Förutom diarré kan steatorré förekomma samt ibland malnutrition. 
Ulcerationer och stenoser kan utvecklas som resultat av en fortgående vävnadsskada 
i rektum. Liknande förändringar i tunntarmen kan ge upphov till inflammation. 
Tarmperforation och ileustillstånd. 
 
Vid kroniska tarmbesvär rekommenderas årlig kontroll av, och vid behov behandling 
med, vitamin B12 under resten av livet. 
Patienter med svåra tarmbesvär efter genomgången strålbehandling, utgör en 
riskgrupp för framtida tarmsvikt. Detta gäller i synnerhet om besvären kommer senare. 
De bör därför hänvisas till medicinsk eller kirurgisk gastroenterolog för vidare 
utredning och behandling. Behandlingen är så långt som möjligt konservativ. Kirurgi 
utförs endast i undantagsfall på bestrålad tarm, till exempel vid obstruktion, perforation 
och fistlar, då denna ofta är fixerad, skör och läker sämre. 
 
Blåsbesvär 
 
Besvär från urinblåsan och urinröret kan förekomma i form av trängningar och sveda. 
Symtomen liknar dem vid urinvägsinfektion. Urinodling bör göras frikostigt. Mot 
besvärande trängningar kan läkemedel mot trängningar prövas.  
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Vaginala besvär 
 
Förändringar i form av minskad vävnadselasticitet, atrofi, torra slemhinnor, synekier 
och eventuell fibrosutveckling leder ofta till sexuell dysfunktion. Beträffande de 
vaginala besvären är profylaktiska åtgärder meningsfulla. Ett aktivt sexuellt samliv 
motverkar fibrosutveckling och det är därför bra att komma igång med samlivet så 
snart man återhämtat sig. Vagifem 25 mikrogram flera gånger per vecka kan 
användas. 
 
Lymfödem 
 
Lymfödem i benen är ett svårbehandlat men vanligt tillstånd vid cervixcancer. Detta 
kan uppkomma efter lymfkörtelutrymning eller strålbehandling mot 
lymfkörtelstationerna eller på grund av tumörspridning till en regional lymfkörtelstation. 
Tidiga tecken på lymfödem är inte alltid svullnad utan kan vara symtom såsom ökad 
trötthets-, tyngd- eller spänningskänsla i benet. Lymfödem med uppenbar orsak 
innebär sällan några diagnostiska svårigheter. Det är dock viktigt att utesluta andra 
orsaker till ödemet såsom exempelvis trombos eller hjärtsvikt.  
 
Behandling 
 
Lymfödemen är lättast att behandla i ett tidigt skede. Behandlingen kan indelas i 
kompression och manuellt lymfdränage. För detta remitteras patienten till 
sjukgymnast/lymfterapeut enligt lokala rutiner. Tyngd bör även läggas på rådgivning 
angående egenvård i form av träning, avlastning och hudvård samt utprovning av 
eventuella hjälpmedel. Åtgärderna ska kontinuerligt utvärderas.  
Observera att hjärtsjukdom, grav njurinsufficiens eller pågående erysipelasinfektion 
måste åtgärdas innan ödembehandlingen påbörjas. 
 
Kompression 
 
Kompressionsstrumpa är ett obligatoriskt hjälpmedel som ordineras av läkare i 
samråd med sjukgymnast eller lymfterapeut. Utprovningen sker av sjukgymnast eller 
annan specialutbildad personal. Inledningsvis reduceras ödemet med hjälp av 
bandagering. När maximal reduktion uppnått utprovas en kompressionsstrumpa som 
ersätter bandaget. Denna ska inte förväxlas med antitrombosstrumpa. 
 
Manuellt lymfdränage 
 
Behandling med manuellt lymfdränage utförs alltid av en specialutbildad lymfterapeut. 
I allmänhet försöker man koncentrera behandlingen till ett begränsat antal veckor. 
Under denna tid kan man ofta uppnå ett mätbart resultat och klart märkbar effekt för 
patienten. 
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Egenvårdsråd 
 
I samband med rådgivningen är det viktigt att förklara mekanismen bakom 
uppkomsten till ödemen. För att öka förståelsen bör man även redogöra för principen 
bakom de råd som ges. Råden bör ges både muntligt och skriftligt. Se 
Egenvårdsråden längre ner. 
 
Lymfödem hos patienter i palliativ vård 
 
Vid palliativ vård ska man alltid ta hänsyn till patientens totala situation. Det innebär att 
man kontinuerligt omvärderar behandlingen och anpassar den till vad patienten just då 
har nytta av. Hos vissa patienter kan kompression av nedre extremiteterna minska 
benödemet och öka rörligheten men förflytta vätska till buken. Detta kan då försämra 
patientens totala situation. Man bör då avstå från att kompressionsbehandla 
lymfödemet. Lymfterapeut kan dock tillfrågas angående möjlighet till manuellt 
lymfdränage.  
Kliniska erfarenheter visar att patienter inom den sena palliativa fasen tolererar 
kompression genom bandagering bättre än kompressionsstrumpa. I dessa situationer 
kan en mjuk stödstrumpa eller en mjuk kompressionsstrumpa med låg tryckklass vara 
ett alternativ då bandageringen ofta inskränker på rörligheten. 
När sjukdomen fortskrider kan sjunkande S-albumin och begynnande hjärtsvikt 
förvärra ödemen. Detta försvårar behandlingen ytterligare. 
 
Egenvårdsråd vid lymfödem i nedre extremiteterna 
 

 Lär dig lyssna på din kropp! All träning ska kännas behaglig och vara smärtfri. 
Undvik statisk belastning och monotont muskelarbete. Ta regelbundna pauser. Bra 
träning för benen är promenader, bassängträning eller lätt gymnastik. 

 Undvik att sitta med benen i kors. Genom att då och då spänna vadmuskulaturen 
och lyfta hälen från golvet kan man föra blod och lymfa i central riktning. 

 Du kan med fördel ha det svullna benet i högläge när du vilar. 

 Undvik hårt sittande kläder som hindrar lymfflödet. 

 Värme medför ökad blodcirkulation och ökar belastningen på lymfsystemet. Därför 
ska du sola och bada bastu med måtta. Duscha gärna kallt efteråt. Under varma 
sommardagar kan du svalka av benet med en kall dusch eller lägga på våta 
handdukar. 

 Undvik klassisk massage på benet. Taktil massage går däremot bra. 

 Håll huden mjuk och ren. Använd lämplig hudkräm med pH-värde 5. 

 Om du vill ta bort hår på benen bör du använda hårborttagningskräm eller elektrisk 
rakapparat i stället för rakhyvel på grund av risk för småsår. 

 Var noga med fot- och nagelvård men var aktsam om nagelbanden vid 
nagelklippning och pedikyr. 

 Undvik att gå barfota med tanke på ökad risk för sår. Rengör även små sår 
noggrant med tvål och vatten. 

 Var uppmärksam på rodnad, värmeökning, ökad svullnad, feber och eventuell 
smärta i det svullna benet. 
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Fibrosutveckling i bäckenet 
 
Detta förekommer relativt ofta även om patienten inte har så mycket subjektiva 
besvär. 
 
Fistlar 
 
Numera ser vi fistlar oftare vid recidiv än som behandlingskomplikation. 
Vesikovaginala fistlar är vanligast. 
 
Skelettförändringar 
 
Lågt sittande rygg och bäckensmärtor orsakade av insufficiensfrakturer kan uppträda 
ett till flera år efter avslutad strålbehandling. Vanligaste lokalisationen är 
sacroiliacalederna och os pubis. Skelettscintigrafi visar onormalt upptag och 
diagnosen bekräftas av datortomografi eller MRT. Vid tveksamhet rekommenderas 
biopsi. Behandlingen består av vila, NSAID, sjukgymnastik och eventuellt bifosfonater. 
 
Sekundära tumörer 
 
Studier har visat en något ökad risk hos långtidsöverlevande (>10 år) att utveckla 
sekundär malignitet i urinblåsa, endometrium, ovarier och rektum, inte colon. 
Strålningen anses vara en orsak men även andra predisponerande faktorer finns 
såsom HPV-infektion och rökning. Även icke strålbehandlade patienter med cervix 
neoplasi, inklusive cancer in situ-förändring, löper en viss risk att få tumörer i dessa 
organ jämfört med normalbefolkningen. 
 
 

KEMOTERAPI 
 
Hörnstenarna är kirurgi och strålbehandling men såväl skivepitel- som adenocarcinom 
i cervix är cytostatikakänsliga. Dock har ingen studie visat nytta av adjuvant 
cytostatika enbart efter operation eller strålbehandling. 
 
Kemoradioterapi, även kallad konkomitant kemoterapi, (från engelskan 
concurrent/concomitant therapy), administreras samtidigt med strålbehandling. 
Behandlingen fungerar genom att öka strålkänsligheten, så kallad ”radiosensitizer”. 
Ett flertal randomiserade studier ligger till grund för denna rekommendation som 
innebär att konkomitant kemo- och radioterapi idag är standardbehandling för kurativt 
syftande cervixcancerbehandling. 
 
Ökade biverkningar ses vid radiokemoterapi i form av tarmsymptom och leukopeni. 
 
Indikationer för radiokemoterapi 
1. Opererad patient med lymfkörtelmetastaser eller kirurgiska marginaler är <8 
millimeter i fixerat material. 
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2. Lågt differentierad tumör eller vid kärlinväxt, om ytterligare misstanke på riskbild 
föreligger skall kemoradioterapi övervägas. 
 
3. Primärbehandling vid stadium I B2 – IV A. Vid stadium I B1 där lymfkörtel-
metastasering påvisas peroperativt. 
 
Behandling 
Cisplatin 40 mg/m2 intravenöst en gång per vecka fyra-sex cykler. Denna dos kan ges 
samtidigt som den externa strålbehandlingen pågår, det vill säga samma dag. 
Kemoterapi ges dock ej samma dag som brachyterapi. Kontraindikation för 
konkomitant kemoterapi föreligger om GFR är <50 milliliter per minut. Ingen 
behandling ges vid LPK <2,5 x 109/l eller TPK < 75x109/l. 
 
Kemoterapi vid avancerad och recidiverande cervixcancer 
 
Prognosen vid recidiv av cervixcancer är dålig. Penetrationen av cytostatika inom 
tidigare strålbehandlat område är dålig och därför en tveksam behandling vid lokalt 
recidiv. Vid återfall av cervixcancer ses recidivet i 40 % utanför bäckenet. Behandling 
ges med kemoterapi eventuellt kombinerat med strålbehandling vid exempelvis 
skelett- eller lymfkörtelmetastaser. Patienter med recidiv och som tidigare fått 
kemoradioterapi uppvisar sämre behandlingsresultat på grund av resistensutveckling 
vid återbehandling med singeldrog cisplatin. Med denna utgångspunkt har studier med 
kombinationsbehandling genomförts. 
GOG 179 visade att kombinationsbehandling med topotecan och cisplatin visade en 
signifikant bättre överlevnad; 9,4 månader jämfört med 6,5 månader vid 
singelbehandling med cisplatin enbart vid avancerad cervixcancer. För patienter med 
gott allmäntillstånd är detta nu standardbehandling. Även annan kombination, såsom 
cisplatin och paklitaxel, har visats ge god respons men ingen påvisad 
överlevnadsvinst sågs. Vanligaste biverkningar för kombinationen topotecan/cisplatin 
är leukopeni. 
 
Behandling 
Förberedelse inför behandling Chrom-EDTA-clearance och audiogram. Cisplatin 50 
mg/m2 kroppsyta, dag 1 och Topotecan 0,75 mg/m2, dag 1-3. Behandlingen ges i 
cykler på 21 alternativt 28 dagar. Noggrann monitorering av urinmängder samt 
antiemetisk behandling är viktig. 
 
 

HORMONSUBSTITUTION 
 
Cervixcancer i sig är ingen kontraindikation mot hormonsubstitution (HRT). Kvinnor i 
perimenopaus med vasomotorsymtom ska förskrivas lägsta effektiva dos östrogen. 
Dosen av östradiol (E) är vanligen 1-2 mg peroralt/dag (t ex T Progynon®) och som 
transdermal behandling med plåster 25-50 ug/24 h (t ex Plåster Evorel®). Man strävar 
mot lägsta effektiva dos av östrogen vilken motsvarar 0,5-1 mg peroralt östrogen och 
25 ug transdermalt östrogen dagligen. Hos kvinnor som har livmodern kvar ska 
östrogen kombineras med gestagenbehandling för säkert endometrieskydd.  
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Dosen av gestagen styrs av vilken dos östrogen som ges, ju högre östrogendos desto 
högre gestagendos. I regel har kvinnor klimakteriebesvär i 4-5 år men tiden varierar 
avsevärt. Enda sättet att ta reda på om värmevallningar/svettningar avklingat är att 
kvinnan provar att sluta med behandlingen. 
 
Gestagen kan ges i sekventiell regim eller kontinuerligt. Det finns färdiga 
kombinationspreparat för de olika typerna av HRT. Preparaten innehåller olika typ av 
gestagen, ofta medroxyprogesteronacetat (MPA) eller noretistoceronacetat (NETA), 
vilket kan påverka biverkningsprofilen.  
 
Vid symtom på vaginal atrofi (vaginal torrhet, klåda, sveda, dyspareuni) används 
lokala östrogener (t ex T Vagifem® 25 ug 2-5 gånger/vecka eller Vag Ovesterin® 0,5 
mg 2-5 gånger/vecka). 
 
Kvinnor med prematur ovariell insufficiens (POF) orsakat av cancerbehandling med 
cytostatika och/eller strålning före 40 års ålder ska rekommenderas hormonell 
substitution med östrogen då det motverkar osteoporos och hjärtkärlsjuklighet samt 
effektivt behandlar vasomotorsymtom. Östrogenbehandlingen ska kombineras med 
gestagen hos kvinnor som har livmodern kvar. Det finns inga evidensbaserade 
riktlinjer för vilken hormonell substitutionsbehandling som ska användas vid POF men 
samma riktlinjer som finns beskrivet tidigare kan följas men då bör åtminstone de 
högsta östrogendoserna användas och hormonell substitution rekommenderas till 
åtminstone normal klimakterieålder (51 år). En vanlig rekommendation i litteraturen vid 
POF är 100 ug östradiol transdermalt då det ger östrogennivåer i serum som 
motsvarar normalområdet för en fertil kvinna. 
 
Tabell. Olika typer av hormonsubstitution med exempel på preparat som kan 
användas 
 
Östrogen enbart 
T Progynon® (1-2mg E) 
Plåster Evorel® (25-50ug E/24h) 
 
Sekventiell behandling 
T Novofem® (1mg E+1mg NETA) 
T Femasekvens® (2mg E+1mg NETA 
T Divina Plus® (2mg E+10mg MPA) 
 
 
Kontinuerlig behandling 
T Activelle®  (1mg E+0,5mg NETA) 
T Indivina 1+2,5® (1mg E+2,5mg MPA) 
T Indivina 2+5® (2mg E+5mg MPA) 
 
Långcykelbehandling 
T Trivina®  (2mg E+20mg MPA var tredje månad) 
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CERVIXCANCER OCH GRAVIDITET 
 
Cervixcancer är tillsammans med malignt melanom, den vanligast förekommande 
maligna sjukdomen hos gravida kvinnor men totalt sett ändå en sällsynt kombination. I 
Sverige inträffar ett tiotal fall per år, 7,5/100 000 graviditeter. Antalet in situ är 250 per 
år. 
 
Behandlingsprinciperna är samma för gravida som för icke-gravida kvinnor men 
dysplasier och cancer in situ av skivepitelcancer som verifierats med biopsier, kan 
följas utan ytterligare åtgärd under graviditeten. Efter förlossningen skall patienten 
dock åter kontrolleras med smear, biopsier och cervixskrap. 
 
Vid misstanke på invasiv cancer och vid adenocarcinoma in situ rekommenderas 
konisation, vilken inte utgör något hinder för senare vaginal förlossning. Vid radikal 
kon vid stadium IA1 följes patienten med smear och kolposcopi. Högre stadium vid 
tidig graviditet leder till rekommendationen att avbryta graviditeten genom operation 
med hysterectomi med fostret in situ samt sedvanlig lymfkörtelutrymning (Wertheim-
Meigs operation). Vid sen graviditet kan man avvakta viabelt foster och förlösa med ett 
klassiskt kejsarsnitt och därefter operation ad modum Wertheim-Meigs. 
 
Svåra överväganden kan uppstå vid stadium IA2, där invasionsdjup (över 3 mm) samt 
eventuell kärlinväxt kan fälla avgörandet. Likaså kan det vara svårt att balansera 
beslutet att avvakta när fostret bedöms vara ofullgånget men där stark önskan om att 
fullfölja graviditeten föreligger. 
 
Vid avancerad och spridd sjukdom ges strålbehandling med extern och intracavitär 
teknik efter abort med vacumexaeres. 
 
Prognosen är densamma för gravida som för icke-gravida kvinnor. Någon risk för 
spridning till fostret finns inte beskrivet. 
 
 

PROGNOS 
 
Prognosfaktorer och prediktiva faktorer 
 
Kliniskt stadium har det högsta prognostiska värdet, ju högre stadium desto sämre 
prognos. Klinisk stadieindelning har dock flera begränsningar. Det diagnostiska 
underlaget är bara ett ”stickprov” av den faktiska situationen och därmed ofullständigt, 
vilket medför över- och underdiagnostisering av sjukdomen. Allt fler kliniker har därför 
använt den kliniska stadieindelningen enbart som grund för bedömning av vilka 
patienter som skall primäropereras (stadium I-IIA) eller inte. Efter operationen har man 
tagit ställning till postoperativ behandling utifrån operationsfynden. 
För att bredda underlaget inför val av behandling har intresset riktats mot prediktiva 
faktorer. Speciellt har metastasering till lymfkörtlar i lilla bäckenet (15-20% stad IB och 
35-40% stad IIB) samt till paraaortala lgll (5% stad IB, 21% stad IIB och 31% stad IIIB) 
visat sig ha stor betydelse både avseende prognos och därmed val av behandling. 
Även andra faktorer som tumörstorlek, kärlinväxt, differentieringsgrad, anemi, djupväxt 
i cervix efter operation och mutationer av p53 har undersökts och värderats. 
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Vid multivariatbestämningar har, oberoende av behandling, faktorerna 
lymfkörtelmetastasering och tumörstorlek störst betydelse och är okontroversiella 
medan kärlinväxt, djupväxt i cervix och differentieringsgrad (skivepitelcancer) framträtt 
som betydelsefulla faktorer i vissa studier men ifrågasatts av andra (Creasman). 
 
Om man ser till överlevnad betraktas kirurgi och strålbehandling samt kombinationer 
av strålbehandling och kirurgi som likvärdiga vid stadium I-IIA. Vid mer avancerad 
sjukdom redovisas en något bättre lokal tumörkontroll med strålbehandling, medan 
överlevnadsresultatet är likvårdigt, tydande på att patienten i första hand avlider av 
spridd sjukdom. 
 
Strålbehandlingen mot paraaortala lymfkörtlar kan minska risken för recidiv och 
fjärrmetastasering och därmed förändra recidivrisken (Rotman 1995). 
 
Det finns skäl, som talar för att man skall leta efter faktorer, som möjliggör preoperativ 
bedömning av vilka patienter, som skall klassificeras som högriskpatienter och som 
skulle vara betjänta av specifik behandling eller begränsad kirurgisk behandling. 
Tyvärr har studier av DNA och flödescytometri för bestämning av S-fasfraktion inte 
givit konklusiva resultat. Faktorer som väckt intresse och som kan visa sig få stor 
betydelse i framtiden är tumörcellsdubblingstid och syremättnadsgrad i tumören. I 
dagsläget är det bara stadium och tumörstorlek som är konklusiva (Creasman). 
 
Patientens ålder och operabilitet påverkar också val av behandlingsform. 
 
Vid kliniska studier avgör inklusions- och exklusionskriterier samt randomisering vilken 
behandling som föreslås till den enskilde patienten. 
 
Under de senaste åren har betydelsen av anemi uppmärksammats allt mer dels 
utifrån en livskvalitetsaspekt men också som betydelsefull faktor för framgångsrik 
behandling avseende 5-årsöverlevnad och risken för recidiv vid strålbehandling och 
kemoterapi. Blodtransfusion vid anemi (Hb mindre än 120 g/l) förbättrade resultatet för 
den gruppen så att den blir likvärdig med de som har ett Hb högre än 120 g/l från 
början (Grogan 1999, Obermair 2000). Det pågår en randomiserad studie om anemins 
betydelse (GOG191). 
 
Prognos – förväntad 5-års överlevnad 
 
I Sverige är den relativa 5-årsöverlevnaden cirka 70% och 10-årsöverlevnaden cirka 
66%. 
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Förväntad 5-årsöverlevnad vid kurativ behandlingsintention, oavsett 
behandlingsmodalitet: 
 
  STADIUM 

 
Stadium 5-årsöverlevnad 

  

     
 0 Över 95 %   
 IA 95-100%   
 IB 80-95%   
 IIA 75-85%   
 IIB 50-80%   
 IIIA 35-70%   
 IIIB 30-50%   
 IV 5-30%   
     

 
 
  LYMFKÖRTELENGAGEMANG (Klin stad I) 

 Lymfkörtelengagemang 5-årsöverlevnad  

    
 Inga positiva körtlar 90%  
 Positiva körtlar i lilla bäckenet 50-60%  
 Positiva körtlar paraaortalt 20-45%  

 
 
  TUMÖRSTORLEK OCH 5-ÅRSÖVERLEVNAD 

 Tumörstorlek Pos lymfkörtlar 5-årsöverlevnad 

    
 Mindre än 1 cm Färre än 2 90% 
 Mellan 1 cm och 4 cm Färre än 2 50-70% 
 Större än 4 cm Fler än 2 10% 

 
 
 FREKVENS LYMFKÖRTELMETASTASER VID CERVIXCANCER 

 Kliniskt stadium Lgll met i lilla bäckenet Paraaortala met 

    
 I 16% 6% 
 II 32% 13-19% 
 III 47% 20-29% 
 IV mer än 50% 30% 

 
 
Den allra sämsta prognosen har patienter med positiva paraaortala lymfkörtlar med en 
recidivfrekvens på närmare 100%. De som har fler än 3 positiva bäckenkörtlar har en 
recidivfrekvens på cirka 70%, vilket också är prognostiskt sämre än de som har färre 
eller inga positiva körtlar. Vid stadium IB och kärlinväxt ökar risken för lymfkörtel-
metastasering från 6% till över 30% och 5-årsöverlevnaden sjunker från 90% till 60%. 
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Någon större skillnad i överlevnad tycks inte föreligga mellan skivepitelcancer och 
adenocarcinom vid lika förhållanden. 
 

KOMMENTARER 
 
5-årsöverlevnaden vid IB ligger i intervallet 85-90% vid radikal hysterektomi och 
lymfkörtelutrymning. Likvärdigt resultat uppnås vid strålbehandling. 
 
Patient med stor tumör har en risk på 30-50% för positiva pelvina lymfkörtlar och cirka 
15% risk för positiva paraaortala lymfkörtlar. 
 
I gruppen stad I har 15% av patienterna positiva lymfkörtlar vid operation, varav 50% 
får recidiv. Övriga patienter som utgör 85% har negativa lymfkörtlar, varav 10% får 
recidiv. Antalet dödsfall är ungefär lika stort bland stad I negativa lymfkörtlar som stad 
I positiva lymfkörtlar, det vill säga cirka 7-8% i vardera gruppen. 
 
Patient med positiva riskfaktorer är betjänta av postoperativ strålbehandling. 
 

Den enda riskfaktorn som är okontroversiell är ”stor tumör” (Creasman) 
 

Chemoradiation är optimal behandling vid lokalt avancerad cervixcancer (NCI-
rekommendation, Thomas, Rose). 
 

Kombinationer av cytostatika där Cisplatin ingår kan ha bättre respons än enbart 
Cisplatin, men förefaller inte förlänga medianöverlevnaden. 
 

Biverkningar och komplikationer ökar vid kombinationsbehandling (leukopeni och 
tarmsymtom). 
 

Cisplatin är den enskilt mest effektiva drogen och rekommenderas vid 
standardbehandling 
 

Att behandla alla patienter primärt med radioterapi med eller utan samtidig CR, leder 
till att fler patienter blir över- och underbehandlade (Fowler JM). 
 

Kirurgi är förstahandsbehandling av stadium IB2 (Gillian Thomas, Bradley J Monk). 
 

NCI Canada har genomfört en 6:e randomiserad undersökning med armarna Cisplatin 
+ radioterapi jämfört med enbart radioterapi, utan att man funnit någon signifikant 
skillnad (Pearcy). 
 

Patient med bulky eller lokalt avancerad cervixcancer skall stadieindelas kirurgiskt 
(Petereit DG, Greer BE). 
 

25% av patienter med stadium IB och negativa lymfkörtlar har ”höga riskfaktorer” 
(GOG 1990, Delgado). 
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Lika många dödsfall återfinns bland de 85% i stadium IB som har negativa lymfkörtlar 
som bland de 15% som har positiva lymfkörtlar. Slutsatsen är att det bör ges adjuvant 
strålbehandling till patienter med negativa lymfkörtlar men som uppvisar riskfaktorer 
(Thomas and Dembo). 
 

SBU: 
- 129/2, 1996 (59 artiklar, inkl 8 randomiserade, en prospektiv, 36 retrospektiva och 14 
andra typer. Totalt 34 024 patienter). 
- Pågående litteraturgenomgång (77 artiklar, utvalda; 34 publicerad och ett abstrakt, 
alla randomiserade och en metaanalys). 
 

- Samtidig strålbehandling och kemoterapi vid tidig cervixcancer med dåliga 
prognostiska faktorer, ger bättre överlevnad och sjukdomsfri tid. 
- Det finns inga starka bevis för att Cisplatin baserad strålbehandling och kemoterapi 
skall användas vid avancerad cervixcancer. 
- Kombinationen kirurgi och strålbehandling ger bättre resultat än kirurgi eller 
strålbehandling enbart. 
- Det finns inga konklusiva resultat avseende skillnader mellan LDR, MDR och HDR. 
 
Annual Report (FIGO), Cochrane, UK Coordinating Committee on Cancer 
Research, US Physician Data Query med flera 
 
- Chemoradiation förbättrar överlevnaden när Cisplatin ingår 
- Förbättrad ”progression-free” överlevnad noterades vid chemoradiation 
- Biverkningarna är högre vid chemoradiation 
- Chemoradiation är lika bra som radioterapi + adjuvant cytostatika avseende 
distansmetastaser 
 
GOG 92: 
A Randomized Trial of Pelvic Radiation Therapy versus No Further Therapy in 
Selected Patients with Stage IB Carcinoma of the Cervix after Radical 
Hysterectomi and Pelvic Lymphadenoectomy: A Gynecologic Oncology Group 
Study 
Gynecologic Oncology, Sedlis et al 
 
Multicenter studie, 277 patienter: 
- Stor tumör större än 4 cm preoperativt ökar risken för lymfkörtelmetastas 5 gånger, 
recidiv 10 gånger och minskar överlevnaden med 50%. 
- Stort tumördjup stromal invasion, kärlinväxt men negativa lymfkörtlar, ökar risken för 
recidiv med 31% efter radikal hysterektomi + lymfkörtelutrymning. 
 
GOG protocol 85 och SWOG 8695: a randomized comparison of fluorouracil 
plus cisplatin versus hydroxurea as a radiation therapy in stages IIB –IV, 
carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes 
J Clin Oncol 1999;17, Whitney CW et al 
 
- Förbättrad överlevnad hos kvinnor med lokalt avancerad cervixcancer (FIGO IIB-
IVA) som erhöll extern radioterapi plus intracavitär radioterapi samtidigt med 5-FU och 
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Cisplatin jämfört med kvinnor som erhållit radioterapi plus intracavitär radioterapi och 
hydroxyurea. 
 
 
RTOG9001: Pelvic radiation with concurrent chemotherapy versus pelvic and 
paraaortic radiation for high-risk cervical cancer: a randomized Radiation 
Therapy Oncology Group clinical trial 
N Eng J Med 1999; 340, Morris M et al 
 
- Visade signifikant förbättrad överlevnad med kombinationen radioterapi och 5-
FU/Cisplatin jämfört med enbart radioterapi (FIGO IIB-IV eller IB och IA) med 
postoperativa lymfkörtlar eller tumörstorlek större eller lika med 5 cm 
 
 
GOG 120: Concurrent cisplatin-based chemoradiation improves progression-
free and overall survival in advanced cervical cancer: results of a randomized 
Gynecologic Oncology Group study 
N Eng J Med 1999;340,Rose PG et al 
 
- Samtidig cytostatika med Cisplatin eller Cisplatin och 5-FU med radioterapi, 
förbättrade 3-årsöverlevnaden jämfört med radioterapi plus Hydroxyurea från 47% till 
65% 
 
 
SWOG 8797: Cisplatin and 5-fluoruracil plus radiation therapy are superior to 
radiation therapy as adjunctive in high-risk early-stage carcinoma of the cervix 
after radical hysterectomy and pelvic lymphadenoectomy: report of a phase III 
Intergroup study 
Proc Soc Gynecol Oncol 1999,28,Peters WA et al 
 
- Kombinationen radioterapi och Cisplatin/5-FU gav en signifikant förbättrad 
överlevnad (87%) jämfört med enbart radioterapi (77%) 
 
 
GOG123:A comparison of weekly cisplatin during radiation therapy versus 
irradiation alone each followed by adjuvant hysterectomy in bulky stage IB 
cervical carcinoma: A randomized trial of the Gynecologic Oncology Group 
N Eng J Med 1999;340,Keys HM 
 
- Visade förbättrad överlevnad med kombinationen veckovis Cisplatin med radioterapi 
jämfört enbart radioterapi hos kvinnor med bulky IB men med negativa pelvina och 
paraaortala lymfkörtlar 
 
 
ANEMI 
 
- Hb-nivån reducerar fraktionen hypoxi i vävnaden 
- Patienter med låg Hb-nivå har sämre resultat vid strålbehandling 
- Korrigering av Hb-nivån förbättrar resultatet av strålbehandling (90 g/l) 
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- EPO-behandling av anemi före strålbehandling har signifikant ökat två-
årsöverlevnaden från 60% till 90% hos patienter där anemin korrigerades (Henke, 
Pilotstudie på Head and neck) 
- Det finns även studier som antyder att anemi reducerar den antitumorala effekten av 
cytostatika 
- I djurförsök har man visat att Cisplatineffekten har potentierats av EPO 
- Genomsnittliga nadirvärdet för Hb (AWNH) har ett högt rediktionsvärde för patienter 
som erhåller radioterapi för cervixcancer 
- Blodtransfusioner förefaller kompensera den negativa prognostiska effekten av 
anemi och AWNH 
- Hb-värdet bör ligga över 120 g/l för att förbättra den lokala kontrollen och reducera 
distansmetastaser 
 
Anaemia in cancer (Volume 2, Issue 2, Supported by Roche) 
 
The Importance of Hemoglobin Levels during Radiotherapy for Carcinoma of the 
Cervix, Grogan, M et al, 1999 American Cancer Society 
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VÅRDPROGRAM 
 

Regionsamverkan 
 

Vårdprogrammet omfattar norra regionen (Z, Y, AC och BD län) med cirka 50 nya 
cervixcancerpatienter årligen och avser att ge en optimal och utvärderingsbar 
behandling utifrån nuvarande behandlingstraditioner samt ge ett underlag för fortsatt 
forskning och utvecklingsarbete. Med ett incidenstal för cervixcancer på cirka 50 fall i 
norra regionen förutsätts regionalt och nationellt samarbete samt multicenterstudier för 
forsknings- och utvecklingsprogram. Behandlingen baseras på klinisk stadieindelning, 
riskgradering och fynd vid primäroperation. Patienter med symtom eller 
cellförändringar, som inger misstanke om cervixcancer, utreds initialt vid gynekologisk 
klinik med gynekologisk undersökning, kolposkopi, cytologi och cervixabrasio, 
provexcision eller konisation för PAD.  
 

Handläggningen skall präglas av ett snabbt omhändertagande för vidare utredning vid 
alla former av avvikelser i cellprovet. 
 
Alla patienter med invasiv cervixcancer remitteras till Jubileumsklinikens gynekologiska 
avdelning, Umeå för behandling enligt nedan. 
 
Vid tveksamheter och utbredda carcinoma in situ-förändringar rekommenderas kontakt 
med Jubileumsklinikens gynekologiska avdelning, Umeå för samråd och eventuell 
eftergranskning 
 

Åtgärd och behandling 
 

Stadium 0: 
Utredning, behandling och kontroll sker vid hemmakliniken enligt vårdprogram för 
cervixdysplasi. 
 

Stadium IA: 
Remiss med förfrågan till Jubileumsklinikens gynekologiska avdelning. PAD 
eftergranskas och bedöms rutinmässigt tillsammans med kliniken för patologi i Umeå, 
varefter Jubileumsklinikens gynekologiska avdelning i Umeå lämna rekommendation 
om fortsatt åtgärd med hänsyn till individuella förhållanden och patientens önskemål. 
 

Operabel patient 
 

Stadium IA1; (diagnos satt efter radikal konisation): 
Vid radikal kon, skivepitelcancer och utan tecken på kärlinväxt följes patienten som vid 
CIN-förändringar. 
 

Vid tveksam radikalitet eller CIN-förändringar i resektionsränderna, föreslås 
rekonisering alternativt hysterectomi. 
 

Vid kärlinväxt och adenocarcinom görs hysterectomi med vaginal manschett 
alternativt Wertheim-Meigs operation med lymfkörtelutrymning. 
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Stadium IA2, IB1 och små IIA: 
 

Med ”små” IIA avses att tumören i vaginaltoppen skall vara liten, mindre än 1 cm och lätt 
tillgänglig vid operation. Makroskopiskt fri rand skall kunna erhållas i den vaginala 
manschetten. 

 
Operation ad modum Wertheim-Meigs med vaginal manschett och 
lymfkörtelutrymning. 
 
Postoperativ åtgärd: 
 
Vid lågrisk (negativa lymfkörtlar, radikal kirurgi och avsaknad av riskfaktorer) ges 
ingen ytterligare behandling. 
 
Vid högrisk (positiva lymfkörtlar, tveksam radikalitet, kärlinväxt, djupväxt eller 
aggressiv histo-patologi) ges extern strålbehandling mot lilla bäckenet till 50 Gy. I 
enskilda fall kan samtidig cytostatikabehandling i form av cisplatin 40 mg/kvm som 
veckobehandling övervägas. 
 
Om det vid operationen föreligger klar misstanke eller verifikation på 
lymfkörtelspridning görs en lymfkörtelsampling eller provexcision istället för 
lymfkörtelutrymning och därefter ges postoperativt extern strålbehandling till 50 Gy 
med eventuell booster mot kvarvarande tumör samt eventuellt tillägg med samtidig 
cytostatika. 
 
Vid önskan om bevarad fertilitet kan man överväga trachelektomi med eventuell 
laparoskopisk lymfkörtelutrymning i enskilt fall (IA och IB1). 
 
Inoperabel patient 
 

Med inoperabla patienter avses patienter som av medicinska skäl löper ökad risk vid 
operation eller där tumören inte är tekniskt operabel till exempel pga fibros, adipositas 
eller bedöms för stor (IB2). 

 
Stadium IA, IB och IB2: 
 
Strålbehandling mot lilla bäckenet till 50 Gy och med brachyterapi 1-3 ggr med två 
veckors intervall. 
 
Kontrollabrasio efter tre månader. 
 
Vid kvarvarande tumör görs förnyad operationsbedömning och om möjligt 
hysterektomi på vitalindikation. 
 
Om operation ej är möjlig görs en individuell bedömning och ställningstagande till 
cytostatika eller ytterligare strålbehandling. 
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Stadium IIB-IVA: 
 
Vid avancerad sjukdom ges en individuellt upplagd behandling med kombinationen 
extern strålbehandling och brachyterapi. Målsättningen är att ge så mycket 
strålbehandling som möjligt i tumörområdet. Vanligtvis ges extern strålbehandling mot 
lilla bäckenet till 50 Gy, men redan efter 40 Gy görs en ny bedömning och är det då 
möjligt kompletteras behandlingen med brachyterapi. Om detta inte är möjligt fullföljs 
behandlingen med extern teknik till en slutdos av 66-70 Gy med reducerat fält efter 50 
Gy. 
 
Kombinationsbehandling med cytostatika kan komma ifråga vid enskilda fall. 
 
 
Recidiv 
 
I första hand bedöms möjligheten till lokal behandling i form av operativ åtgärd eller 
strålbehandling med extern, intrakavitär eller interstitiell teknik. 
 
Cytostatika är ett andrahandsalternativ till kirurgi och strålbehandling av cervixcancer. 
Behandlingen kan motiveras vid recidiv i tidigare strålbehandlat område och vid 
mycket avancerad spridning, till exempel vid lungmetastaser. Adjuvant och samtidig 
cytostatikabehandling bör ges endast i kliniska studier. 
 
Cytostatikaterapi ges med Paraplatin eller Cisplatin som singel- eller 
kombinationsterapi med andra cytostatika till exempel 5-FU, Farmorubicin, Bleomycin, 
Oncovin eller Holoxan. 
 

Målsättningen vid recidivbehandling är i första hand palliation och lokal kontroll 

 
 
Kontroller 
 
Postoperativ kontroll sker efter en månad. 
 
Polikliniska kontroller i fem år. De första två åren sker kontrollerna med 3-4 månaders 
intervall och därefter med 6 månaders intervall. 
 
Kontrollerna sker växelvis mellan Jubileumsklinikens gynekologiska avdelning, Umeå 
och hemmakliniken och underhand kommer kontrollerna att helt övertas av 
hemmakliniken. 
 
 
Avisering 
 
Standardiserad blankett ifylles vid kontroller på hemmakliniken och sänds till Umeå. 
Vid avvikelser kompletteras blanketten med journalkopia och/eller remiss till 
Jubileumsklinikens gynekologiska avdelning, Umeå 
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Checklista vid remiss cervixcancer 

I remiss ska noggrann beskrivning av klinisk undersökning av cervix bredd och 

rörlighet, samt ev spridning till vagina resp parametrier (sker rektalt). Preliminärt 

stadium ska sättas. Kan sedan användas till röntgenremisser 

Patienten är informerad/alternativt när hon kommer att bli informerad/ om diagnos 

och att remiss är skickad till Umeå 

Mottagningsanteckning/operationsberättelse/-er samt epikris i förekommande fall 

Samtliga PAD + ev cytologi 

MR lilla bäckenet ska göras på alla med frågeställning tumörstorlek, utbredning, växt 

i parametrier? Överväxt mot blåsa och/eller rektum? I MR-remissen skall 

undersökningsfyndet inklusive kliniskt stadium noggrant anges. Protokoll. 

CT thorax och buk, görs på alla med stadium IB1 (liten IIA) eller lägre med 

avflödesbilder på njurar. Frågeställning: tumörutbredning? Metastaser? 

Avflödeshinder? Hydronefros? Förstorade lymfkörtlar? Om stadium IB2 eller högre 

behöver ej CT thorax/buk göras då PET-CT görs i Umeå, som också skriver 

remissen för det 

Längd, vikt 

Specialistvårdsremiss 

 


