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Unødige cervixprøver hos unge kvinner? 2839

Argumentene for å utelate kvinner under 25 år fra cervixcytologiske 
undersøkelser er ikke overbevisende. Det finnes gode grunner til å teste 
unge kvinner minst like ofte som eldre kvinner.

Oppgitte interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

Det er nylig hevdet at cervixcytologisk 
undersøkelse av unge kvinner kan være mer 
til skade enn til gagn (1). Vi er uenige 
i dette. Å unnlate å gjøre cervixcytologisk 
undersøkelse hos kvinner under 25 år kan 
begrunnes hvis forekomsten av forstadier til 
kreft er svært lav, hvis forstadiene i langt 
mindre grad utvikler seg til kreft, hvis den 
diagnostiske testen ikke egner seg eller 
dersom behandling av kreftforstadier ikke 
kan forsvares på grunn av bivirkninger.

Dagens screeningprogram
Det norske organiserte screeningpro-
grammet omfatter ikke kvinner under 25 år, 
men forekomsten av forstadier til kreft er 
ikke lavere i denne aldersgruppen enn hos 
dem som er inkludert i programmet (1). 
Forekomsten av høygradige celleforand-
ringer hos de cytologisk undersøkte i 2004 
var 0,93 % i aldersgruppen under 25 år, 
1,50 % i aldersgruppen 25–29 år og 0,76 % 
i aldersgruppen 30–69 år. I en annen studie 
basert på Kreftregisterets data var cellefor-
andringer vanligst hos 20-åringer, og den 
yngste med påvist dysplasi var 16 år (2).

Man kan hevde at invasiv kreft hos 
kvinner under 25 år er så sjeldent at det ikke 
forsvarer cervixcytologiske undersøkelser. 
Hensikten med disse er imidlertid å fore-
bygge kreft som ellers ville kommet på et 
senere tidspunkt. Testing av kvinner under 
25 år og behandling av kreftforstadier har 
sannsynligvis størst betydning for kreftinsi-
densen i de eldre aldersgruppene. Den rela-
tivt lave insidensen av livmorhalskreft hos 
unge kvinner kan likevel skyldes at 80 % 
av disse faktisk har tatt cercixcytologiske 
prøver (1) og er blitt konisert dersom det 
er funnet høygradige celleforandringer. 
Den lave sensitiviteten av cevixcytologisk 
undersøkelse (rundt 50 %) kan forsinke dia-
gnosen av livmorhalskreft. Også nedgangen 
på 60 % i antall prøver hos kvinner under 
25 år siden 1995 (1) kan føre til at observert 
insidens er en underestimering av sann insi-
dens.

Prospektive studier gir grunn til å tro at 
også yngre kvinner utvikler høygradige 
celleforandringer etter smitte av onkogene 

papillomvirus (HPV) (3). Det finnes lite 
kunnskap om aldersbetingende forskjeller 
i progredieringen fra høygradige cellefor-
andringer til invasiv kreft. I en studie hadde  
kvinner under 50 år raskere progrediering 
enn dem som var eldre (4). Det er sann-
synlig at CIN-3 (cervikal intraepitelial 
neoplasi grad 3) i større grad enn CIN-2 
utvikler seg til invasiv kreft (3). Av norske 
kvinner som fikk utført biopsi i 2004, hadde 
80 % i aldersgruppen 25–29 år og 65 % 
av dem under 25 år CIN-3 (1). Denne for-
skjellen kan være tilfeldig eller skyldes 
seleksjon til biopsitaking. Det var ingen 
vesentlig forskjell i behandlingskrevende 
dysplasi mellom gruppene.

Hvis median inkubasjonstid fra smitte til 
kreft er 20 år, får halvparten kreft før det 
har gått 20 år. Norske kvinners medianalder 
for seksuell debut er 16,7 år (5). Studier fra 
andre land viser at 30–40 % av kvinnene er 
blitt HPV-smittet tre år etter den seksuelle 
debuten (3). Det er derfor sannsynlig at 
mange kvinner under 25 år har vært HPV-
smittet lenge. Det er ikke uvanlig at det er 
sammenheng mellom sykdomsdebut i ung 
alder og et aggressivt sykdomsforløp.

Det er hevdet at det oftere kreves gjentatt 
prøvetaking hos kvinner under 25 år enn 
hos dem som er eldre for å komme frem til 
riktig diagnose. Tall fra Kreftregisteret viser 
imidlertid at det er svært liten forskjell – 
14,5 % av dem under 25 år og 11,2 % av 
dem i aldersgruppen 25–29 år hadde uegnet 
prøve eller en diagnose som krevde ny 
biopsi (1).

Cervikal konisering gir sannsynligvis økt 
risiko for prematur fødsel (6). Dette har 
vært bruk som argument for ikke å ta cer-
vixcytologisk prøve hos kvinner under 25 år 
(1). Men denne risikoen gjelder også 
kvinner over 25 år. Gjennomsnittsalderen 
ved første fødsel for norske kvinner er rundt 
29 år og har vært stigende. Rundt 20 % 
av de fødende i Oslo er 35 år eller eldre.

Økende HPV-forekomst
Forekomsten av HPV-infeksjon har sann-
synligvis vært økende, og i de kommende 
år vil flere unge kvinner ha økt risiko for 

livmorhalskreft. I Finland var det i løpet av 
få år en 60 % økning i insidens av livmor-
halskreft hos kvinner under 55 år (7). Sensi-
tiviteten av cytologisk prøve for påvisning 
av forstadier til kreft er lav, og reduksjon av 
testhyppigheten svekker sensitiviteten av 
screeningprogrammet som helhet. Med de 
nåværende retningslinjene for testing kan 
en ung kvinne ha hatt progredierende celle-
forandringer i mange år før det blir opp-
daget. Hvis man mener at cervixcytologiske 
undersøkelser bidrar til å forebygge kreft, 
er det mange gode grunner til å teste 
kvinner under 25 år minst like ofte som 
eldre kvinner.
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