Fostervekst, preeklampsi
og fremtidig brystkreftrisiko
Bakgrunn. Undersøkelser av fødselsvekt og fremtidig brystkreftrisiko har
ikke vist konsistente resultater, men
kvinner som er født etter svangerskap
med preeklampsi kan ha mer enn
50 % lavere risiko for brystkreft enn
andre kvinner. I denne oversiktsartikkelen gjennomgår vi grunnlaget for
sammenhengen mellom perinatale
faktorer og risiko for brystkreft i voksen alder.
Materiale og metoder. Undersøkelser er inkludert ved elektronisk søk
på Medline frem til 1. 2. 2002, og gjennom referanser som ikke er tilgjengelig på Medline, men som er referert
i andre artikler.
Resultater. Litteraturen frem til
2002 tyder på at fødselsvekt har en
positiv, men ikke særlig sterk sammenheng med fremtidig risiko for
brystkreft. Derimot har kvinner som
var utsatt for preeklampsi i mors liv,
en slående reduksjon i brystkreftrisiko sammenliknet med kvinner født
etter ukompliserte svangerskap. Litteraturen viser at toeggede tvillinger
har økt risiko for brystkreft, mens det
motsatte kan være tilfelle for eneggede tvillinger, sammenliknet med risikoen i befolkningen som helhet.
Fortolkning. Litteraturen tyder på
at forhold i fosterlivet er av betydning
for fremtidig risiko for brystkreft. Det
er holdepunkter for at faktorer knyttet til økt veksthastighet kan øke risikoen, mens faktorer med antiøstrogen
effekt kan virke beskyttende.
For vel ti år siden lanserte Trichopoulos hypotesen om at brystkreft kan føres tilbake til
påvirkninger som fant sted allerede i mors
liv (1). Det lå implisitt i hypotesen at faktorer som stimulerer intrauterin vekst og fører
til høyere fødselsvekt også øker risikoen for
fremtidig brystkreft hos døtrene. Hypotesen
bygde på det grunnlag at hyperplastisk vekst
både øker antallet celler og hastigheten på
celledelingen i brystvev, og at dette igjen
øker sannsynligheten for malign utvikling.
Undersøkelser av fødselsvekt og senere
brystkreftrisiko har foreløpig ikke gitt sterk
støtte til hypotesen (2). Den første store studien ble gjennomført i Uppsala, hvor man
utnyttet informasjon fra fødejournaler helt
tilbake til 1874, og frem til 1961 (3). Ved å
koble fødselsdata mot kreftregisteret ble det
vist økende brystkreftrisiko med økende
fødselsvekt, men økningen var svak og ikke
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vere fostervekst, og kanskje også lavere
vekst i barndommen.
Vi har samlet informasjon fra tilgjengelig
litteratur på dette området, og ved siden av
fødselsvekt og preeklampsi har vi inkludert
undersøkelser som har vurdert betydningen
av prematuritet, tvillingfødsler og placentas
vekt i forhold til fremtidig risiko for brystkreft.
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Materiale og metode

Fetal growth, preeclampsia,
and adult breast cancer risk.

Vi har inkludert opplysninger fra publiserte
undersøkelser der forholdet mellom perinatale faktorer og risiko for brystkreft ble studert. Undersøkelsene er publisert før 1.2.
2002, og utgjør alle studier som kunne identifiseres gjennom elektroniske søk i Medline
eller via referanser som inngår i andre publiserte arbeider, men som ikke ble funnet
gjennom elektroniske søk. Undersøkelsene
er klassifisert som kohortundersøkelser eller
pasient-kontroll-undersøkelser. Vi har ikke
gjort noe forsøk på å rangere undersøkelsenes kvalitet etter formelle kriterier, men i
diskusjonen fremgår det likevel at enkelte
undersøkelser tillegges mer vekt enn andre.
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Background. Studies of the association between
birth weight and future breast cancer risk have
shown inconsistent results, but women born after
preeclamptic pregnancies may have a risk reduction of more than 50 % compared to other
women. In this review we have examined the
literature on the association between perinatal
factors and adult risk of breast cancer.
Material and methods. We searched Medline
for published literature until February 1, 2002
and included references that were not available
through Medline, but have been referenced in
other articles.
Results. Papers published until the beginning
of 2002 suggest that birth weight is positively, but
not strongly, associated with future risk of breast
cancer. On the other hand, women who were exposed to preeclampsia in utero have a striking reduction in breast cancer risk compared to women
whose mothers had uncomplicated pregnancies.
Besides, dizygotic twins appear to be at increased
risk, whereas monozygotic twins may have a reduced risk of breast cancer, compared to the general population.
Interpretation. The literature published until
the beginning of 2002 suggests that factors that
operate in utero are associated with future risk of
breast cancer. Factors that increase growth velocity may be related to increased risk, whereas
factors with anti-oestrogenic properties may have
a protective effect.

statistisk signifikant. Senere samlet man inn
fødselsopplysninger fra fire nabosykehus til
Uppsala, men resultatene fra den samlede
analysen viste ingen sammenheng med fødselsvekt (4). I mellomtiden hadde den store
prospektive Nurses’ Health Study i USA
publisert resultater som tydet på en relativt
klar sammenheng mellom fødselsvekt og
senere brystkreftrisiko (5).
Imidlertid viste begge undersøkelsene fra
Uppsala en klart lavere risiko for brystkreft
blant kvinner som var født etter svangerskap
med preeklampsi (3, 4). I begge studiene var
risikoen mer enn 50 % lavere enn blant kvinner født etter ukompliserte svangerskap. En
rimelig fortolkning av den lavere risiko for
brystkreft blant kvinner som er født etter
svangerskap med preeklampsi, kan være la-
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Resultater
Fødselsvekt og fødselslengde
Flere studier har omhandlet sammenhengen
mellom fødselsvekt og risiko for brystkreft
som voksen, siden fødselsvekt kan være en
indirekte markør for det hormonelle miljø i
fosterlivet (1). Den første studien av fosterliv og brystkreft ble publisert to år før
Trichopoulos lanserte sin hypotese, men
viste ingen sammenheng mellom fødselsvekt og brystkreftrisiko (6). Siden 1990 er
det publisert 12 studier av fødselsvekt og
brystkreft, i hovedsak fra Sverige og USA.
Figur 1 viser at den første svenske studien
(3) fant en svak positiv sammenheng mellom fødselsvekt og brystkreftrisiko, mens en
videreføring av denne studien med deltakere
fra flere sykehus ikke viste tilsvarende sammenheng (4). I en amerikansk undersøkelse
fant man en positiv sammenheng mellom
fødselsvekt og brystkreft i premenopausal
alder, mens det blant postmenopausale kvinner var en svak negativ sammenheng (7). En
nylig publisert kinesisk undersøkelse påviste ingen klar sammenheng mellom fødselsvekt og brystkreftrisiko (8), mens de andre
undersøkelsene i figuren viser en gjennomgående positiv sammenheng med fødselsvekt (5, 9–14).
Kohortundersøkelsen, som er fra Storbritannia, er liten men den inneholder til gjengjeld data om vekstutvikling også i barndommen (11). Den viste at kvinner som var relativt store ved fødsel, og samtidig relativt
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Antall tilfeller
av brystkreft
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Figur 1

Fødselsvekt og senere risiko for brystkreft (oddsratio (OR) og 95 % konfidensintervall (KI))

høye ved sju års alder, hadde betydelig høyere risiko for brystkreft i voksen alder enn de
andre. Med andre ord viste den britiske undersøkelsen at en effekt av høy fødselsvekt er
avhengig av sterk vekst i barndommen.
I en nylig publisert norsk studie fulgte vi
prosedyren til de svenske undersøkelsene, og
samlet informasjon fra fødejournalene ved
St. Olavs Hospital i Trondheim og ved Haukeland Sykehus i Bergen for perioden
1910–60 (14). Resultatene var nokså sammenfallende med resultatene i Nurses’ Health
Study (5), og viste en jevnt økende risiko med
økende fødselsvekt (tab 1). I tillegg hadde vi
opplysninger om fødselslengde og morkakens vekt, og fant en like sterk sammenheng
mellom fødselslengde og brystkreftrisiko
som for fødselsvekt (tab 1). Tidligere har bare
to andre undersøkelser inneholdt informasjon
om fødselslengde. Den første svenske studien
(3) rapporterte en svak sammenheng mellom
fødselslengde og brystkreftrisiko, mens man i
den påfølgende undersøkelsen ikke fant noen
sammenheng (4).

selsvekt under 2000 g, viste tilsvarende resultater: Risikoen for brystkreft blant dem
som var født mest premature var tre ganger
høyere enn forventet ut fra landsgjennomsnittet i Sverige (18). Andre studier har derimot ikke funnet tilsvarende sammenhenger
med prematuritet (5–7, 9, 10, 12, 13). En
oversikt over resultatene er gitt i figur 2.

Preeklampsi
Preeklampsi er definert som blodtrykksstigning etter 20. svangerskapsuke og proteiner
i urinen. Svangerskap med preeklampsi kan
også avvike fra normale svangerskap med
hensyn til nivåer av ulike hormoner, som for
eksempel østrogener, insulinlikt veksthormon eller leptin. Fosteret kan derfor utsettes
Tabell 1 Fødselsvekt, fødselslengde og
placentas vekt i kvartiler i forhold til
fremtidig risiko for brystkreft. Pasientkontroll-undersøkelse av 373 brystkrefttilfeller og 1 150 kontroller (14)
Relativ risiko

Prematuritet
Ekstremt premature fødsler har vært knyttet
til høyere nivåer av østrogen både hos mor
(15) og barn (16, 17). Ekbom og medarbeidere fant at kvinner som var født før 33.
svangerskapsuke hadde fire ganger høyere
risiko for brystkreft sammenliknet med
andre kvinner (4). En annen svensk undersøkelse, som bare inkluderte kvinner født før
35. svangerskapsuke eller som hadde fød2526 Medisin og vitenskap

Kvartil
I
II
III
IV
P-trend

Fødsels- Fødselsvekt
lengde
1,0
1,1
1,2
1,4
0,02

1,0
1,2
1,5
1,3
0,02

Placentas vekt
1,0
1,0
0,8
1,1
0,95

for intrauterin hormonell påvirkning som
skiller seg fra ukompliserte svangerskap.
Foreløpig har fem undersøkelser publisert
resultater om sammenhengen mellom intrauterin påvirkning av preeklampsi og fremtidig brystkreftrisiko hos døtrene (fig 3). En
undersøkelse fra Hawaii fant en positiv sammenheng, men det var bare fire brystkrefttilfeller med eksponering for preeklampsi som
inngikk i analysen (6). Resultatene av to
svenske undersøkelser var basert på større
materialer og viste en oppsiktsvekkende
sterk reduksjon i brystkreftrisiko blant kvinner som hadde vært utsatt for preeklampsi i
fosterlivet (3, 4). Resultatene av to amerikanske undersøkelser tyder også på at preeklampsi kan ha sammenheng med redusert
fremtidig risiko for brystkreft, men resultatene er ikke så tydelige som i de svenske
undersøkelsene (9, 10).

Placentas vekt
Morkaken er hovedorganet for regulering av
fosterets hormonelle miljø under svangerskapet, og morkakens størrelse og funksjon
kan derfor være knyttet til senere brystkreftrisiko hos døtrene. I den første publiserte
undersøkelsen fant man at høy morkakevekt
var forbundet med en svakt forhøyet risiko
for fremtidig brystkreft blant døtrene (3). I
en påfølgende analyse som inkluderte flere
kvinner falt denne sammenhengen bort (4).
Den norske undersøkelsen viste heller ingen
sammenheng mellom morkakens vekt og
døtrenes risiko for brystkreft (14). På den
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Figur 2

Prematuritet og senere risiko for brystkreft (oddsratio (OR) og 95 % konfidensintervall (KI))

annen side har en svensk undersøkelse vurdert sammenhengen mellom morkakens
vekt og sannsynligheten for å ha et mammografimønster som indikerer økt brystkreftrisiko. I den undersøkelsen ble det funnet at
høy placentavekt var forbundet med økt
sannsynlighet for å ha høyrisiko mammografimønster (19).

Tvillinger
I svangerskap med toeggede tvillinger er det
som oftest to morkaker, og flere svangerskapshormoner kan ha høyere nivåer i slike
svangerskap enn i svangerskap med bare ett
foster og én morkake. På den annen side må
én morkake produsere hormoner til to fostre
i svangerskap med eneggede tvillinger. I slike svangerskap kan hormonpåvirkningen av
hvert foster bli lavere enn for toeggede tvil-

linger eller for svangerskap med ett foster.
Med dette som utgangspunkt har flere epidemiologiske studier sammenliknet brystkreftrisiko mellom tvillinger og barn født etter
ettfostersvangerskap. I tråd med det enkelte
forventet, viser resultatene at toeggede tvillinger har forhøyet risiko (4, 20–22), mens
eneggede ser ut til å ha redusert risiko for
brystkreft (4, 21, 22) (fig 4). Undersøkelser
som ikke kunne skille mellom toeggede og
eneggede tvillinger viser mindre tydelige
resultater (7, 10, 20, 21, 23), men det er kanskje å forvente når man slår sammen eneggede og toeggede tvillinger til en gruppe.

Andre faktorer
Noen undersøkelser har vist økt risiko hos
døtre som ble født av relativt eldre mødre,
mens andre ikke har vist tilsvarende sam-
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menheng (2). Hvilket nummer man er i søskenflokken har ikke vist noen overbevisende
sammenheng med risikoen for å utvikle
brystkreft (2).
Den ene svenske studien fant en fordoblet
risiko for brystkreft blant kvinner som hadde
gulsott som nyfødte (4), og forfatterne viser
i diskusjonen til at gulsott er forbundet med
økte nivåer av østrogen hos nyfødte (15).
Enkelte andre funn kan også indikere at
intrauterin påvirkning er av betydning for
utviklingen av brystkreft senere i livet. For
eksempel viste en undersøkelse at venstrehendte kvinner har høyere risiko enn høyrehendte (24). Et annet eksempel er at brystkreftrisikoen varierer med årstid for fødsel
(25). Dessuten har en undersøkelse vist en
svakt forhøyet risiko dersom moren hadde
alvorlig svangerskapskvalme (9).
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Preeklampsi og senere risiko for brystkreft (oddsratio (OR) og 95 % konfidensintervall (KI))
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Figur 4

Tvillingfødsel og senere risiko for brystkreft (oddsratio (OR) og 95 % konfidensintervall (KI))

Diskusjon
Litteraturen frem til 2002 tyder på at fødselsvekt har en positiv, men ikke særlig sterk
sammenheng med fremtidig risiko for brystkreft. Derimot har to svenske undersøkelser
vist en slående reduksjon i brystkreftrisiko
blant kvinner som var utsatt for preeklampsi
i mors liv (3, 4). I begge studiene var risikoen mer enn 50 % lavere enn blant kvinner
født etter ukompliserte svangerskap. Disse
resultatene har så ført til nye undersøkelser
som prøver å forstå hvorfor preeklampsi kan
ha denne effekten på døtrene. Dessuten tyder litteraturen på at toeggede tvillinger har
økt risiko for brystkreft, mens det motsatte
er tilfelle for eneggede tvillinger.

Hormoner
Det lå innebygd i Trichopulos’ hypotese at
intrauterin østrogenpåvirkning er en viktig faktor som kan øke risikoen for fremtidig brystkreft (1). Resultatene av en undersøkelse som
sammenliknet gravide kvinner i Kina og USA
har utfordret denne oppfatningen, siden gravide kvinner i Boston, som har høy forekomst av
brystkreft, hadde signifikant lavere nivåer av
østrogen enn gravide kvinner i Shanghai, som
har lav forekomst av brystkreft (26).
Andre undersøkelser har vist at insulinlik
vekstfaktor-I (IGF-I) kan spille en rolle i patogenesen til flere kreftformer, blant andre
brystkreft. Denne vekstfaktoren har betyd2528 Medisin og vitenskap

ning gjennom hele livet, men er kanskje viktigst i perioder med rask vekst, det vil si in
utero, i den peripubertale vekstspurt og i
ungdomstiden. I svangerskapet er morkaken
et viktig produksjonssted for IGF-I, og sammenhengen mellom fødselsvekt og fremtidig brystkreftrisiko kan kanskje formidles
gjennom intrauterin påvirkning av IGF-I.

Preeklampsi og fostervekst
Preeklampsi er karakterisert ved blodtrykksstigning og proteinuri i svangerskapet, og
ved alvorlig preeklampsi er både placentas
funksjon og fosterets vekst redusert (27). En
rimelig fortolkning av den lavere risiko for
brystkreft blant kvinner som er født etter
svangerskap med preeklampsi, kan være lavere fostervekst, og kanskje også lavere
vekst i barndommen. På den annen side ser
ikke den milde formen for preeklampsi ut til
å affisere fosterveksten i vesentlig grad (28).
Derfor er det mulig at den reduserte brystkreftrisikoen bare er knyttet til preeklampsi
som har hemmet fosterets vekst.
Forfatterne av undersøkelsene fra Uppsala fortolket sine funn slik at den lavere risikoen for brystkreft hos døtrene kan skyldes at preeklampsi er forbundet med lavere
intrauterin østrogenpåvirkning (3, 4). En
stor prospektiv undersøkelser fra Danmark
gir imidlertid grunn til å peke på en alternativ forklaring (29). Den viste at høye mater-

nelle verdier av alfaføtoprotein i andre trimester var forbundet med redusert risiko for
brystkreft for mødrene senere i livet. En
amerikansk pasient-kontroll-undersøkelse
har vist et liknende resultat (30).
Alfaføtoprotein er et glykoprotein med
antiøstrogene egenskaper (31, 32). Det produseres i fosterets lever og går gjennom placenta til den maternelle sirkulasjon. Produksjonen når et toppunkt omtrent ved svangerskapsuke 32, hvorpå produksjonen faller
dramatisk frem mot termin. Dyreeksperimenter har vist at alfaføtoprotein kan hemme østrogenavhengige mammakarsinomer
(31), og bestemte peptider isolert fra humant
alfaføtoprotein kan undertrykke vekst av
brystkreftceller (33).
En norsk undersøkelse av preeklampsi ved
nesten 13 000 fødsler i Stavanger har studert
forholdet mellom preeklampsi og fødselsvekt, og i den sammenheng målt faktorer i
navleveneblod som både kan være relatert til
preeklampsi og til fostervekst (28). Motivet
for undersøkelsen var først og fremst å forstå
bedre hvordan faktorer i navleveneblod er
knyttet til fødselsvekt og preeklampsi. Men
dermed kan man også bedre forstå hvordan
preeklampsi kan tenkes å redusere døtrenes
fremtidige risiko for brystkreft.
Sammenliknet med kontrollgruppen, var
det mye lavere IGF-I-nivå i navleveneblod i
gruppen med alvorlig preeklampsi (34).
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Alfaføtoproteinkonsentrasjonen var vesentlig høyere ved alvorlig preeklampsi, mens
østradiolkonsentrasjonen ikke var vesentlig
forskjellig mellom gruppene (35). I tillegg
viste resultatene en sterk positiv sammenheng mellom IGF-I og fødselsvekt, mens det
ikke var noen klar sammenheng med fødselsvekt, verken for alfaføtoprotein eller for
østradiol målt i navleveneblod. Resultatene
gir grunnlag for å hevde at IGF-I er knyttet
til fostervekst, men også til alvorlig preeklampsi (36), og at alfa-føtoprotein, men
ikke østradiol, er knyttet til alvorlig preeklampsi, men ikke til fostervekst.
Mange undersøkelser av kvinner i voksen
alder har vist en klar positiv sammenheng
mellom kroppshøyde og brystkreftrisiko.
Slike resultater blir oftest fortolket som uttrykk for at vekst i barndommen og i vekstspurten rundt menarkealder påvirker risikoen for å få brystkreft som voksen. IGF-Inivået målt blant voksne kvinner har derimot
ikke vist noen klar sammenheng med brystkreft. Resultatene fra the Nurses’ Health
Study i USA tyder på en viss sammenheng
med IGF-I blant premenopausale kvinner
(37), men andre studier har ikke kunnet bekrefte dette funnet.
På den annen side har en relativt liten kohortundersøkelse fra Storbritannia vist at kvinner
som var relativt store ved fødsel, og samtidig
relativt høye ved sju års alder, hadde betydelig
høyere risiko for brystkreft i voksen alder enn
de andre kvinnene i kohorten (11). Denne undersøkelsen peker altså på at en positiv sammenheng mellom fødselsvekt og risiko for
brystkreft kan være avhengig av sterk vekst i
barndommen. I fremtidige undersøkelser av
sammenhengen mellom perinatale forhold og
brystkreft i voksen alder vil det være av stor interesse at man også kan vurdere vekst og utvikling i barndom og tidlig ungdom.
Det er også grunn til å forfølge de funn
som foreløpig er gjort i forhold til alfaføtoprotein (29, 30, 35). Dersom høye nivåer av
alfaføtoprotein gir beskyttelse mot fremtidig
brystkreftutvikling, både hos gravide og deres døtre, kan denne faktoren spille en viktig
rolle og øke vår forståelse av brystkreftsykdommens naturlige utvikling. Dersom preeklampsi også gir en viss beskyttelse, kan resultatene av den norske undersøkelsen av
preeklampsi tyde på at effekten kan formidles gjennom høye nivåer av alfaføtoprotein.

Konklusjon
Denne litteraturstudien tyder på at fosterlivet kan ha betydning for utviklingen av
brystkreft senere i livet, og at fosterets veksthastighet kan spille en nøkkelrolle. Det kan
hevdes at faktorene som er undersøkt, for
eksempel fødselsvekt, preeklampsi og tvillinger, er grove markører for biologiske prosesser i fostertiden, og at de biologiske mekanismene som disse faktorene kan være indikatorer for, fortsatt er uklare. Forhold som
bestemmer fysisk vekst og kjønnsutvikling i
perioden fra fosterliv, gjennom barndom,
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 26, 2002; 122

pubertet og ungdom er derfor viktige forskningsområder som kan fremme forståelsen
av brystkreftsykdommens naturlige forløp.

Arbeidet er støttet økonomisk av Den Norske
Kreftforening, Norges forskningsråd og National
Institutes of Health i USA.
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