
DANSK RESUMÉ  

Persisterende infektion med human papillomavirus (HPV) er associeret med udviklingen af kræft i 

livmoderhalsen, skeden, endetarmsåbningen og ydre mandlige og kvindelige kønsdele. Dog har forskning vist at 

andelen af tilfælde der kan tilskrives HPV varierer for den enkelte kræftform. HPV har også vist sig at være 

associeret med udviklingen af kræft i hoved-hals området. Graden af associering har dog vist sig forskellig i 

relation til topografi af tumor. Højest grad af associering er fundet for mundsvælgkræft, særligt mandel- og 

tungerodskræft hvor HPV DNA er fundet i op til 82% af vævsprøverne. 

Som for livmoderhalskræft menes HPV-positiv hoved-halskræft at være forud gået af en persisterende HPV-

infektion. Risiko for HPV-positiv hoved-halskræft menes derfor at være sammenfaldende med risikofaktorer for 

HPV-infektioner i mund og svælg. Blandt disse risikofaktorer er antal af seksualpartnere, antal af oral 

seksualpartnere og frekvensen af oral sex. Herudover har studier vist en øget risiko for hoved-halskræft blandt 

kvinder, som tidligere har fået konstateret livmoderhalskræft eller svære forstadier hertil (CIN3/AIS) i forhold til 

kvinder uden en sådan diagnose.  

For patienter diagnosticeret med en hoved-halskræft har graden af associering til HPV vist sig at have en 

betydning for deres prognose. 

Hovedformålet med denne Ph.d. afhandling var at undersøge forskellige epidemiologiske aspekter af HPV-

associeret kræft (HPVaCa). De beskrevne resultater er baseret på tre landsdækkende befolkningsbaserede 

studier præsenteret i tre videnskabelige artikler. Artikel 1 og 3 beskriver hhv. forekomst af HPVaCa, inklusiv 

hoved-halskræft, og dødeligheden efter hoved-halskræft over de sidste 3 årtier. Artikel 2 beskriver risikoen for 

udvikling af hoved-halskræft blandt kvinder, der tidligere har fået konstateret CIN3/AIS i forhold til kvinder 

uden tidligere CIN3/AIS diagnose. 

 

I studie 1 undersøgte vi forekomsten af HPVaCa in Danmark i perioden 1978 til 2011. Samlet set fandt vi at 

forekomsten af HPVaCa blandt kvinder faldt over studieperioden, mens forekomsten steg blandt mænd. 

Ændringen i forekomsten skyldtes primært en stigning i forekomsten af kræft i endetarmsåbningen og 

mundsvælget for begge køn samt et fald i forekomsten af kræft i livmoderhalsen. Vi fandt ingen nævneværdig 

ændring i forekomst af kræft i skeden eller ydre kønsorganer, hverken mandlige eller kvindelige. Højest 

forekomst af kræft i endetarmsåbningen og mundsvælg blev set blandt individer i de yngste fødselskohorter, 

dvs. 1954–1958 og 1959–1963. Samme fødselskohorter viste sig at have lavest forekomst af livmoderhalskræft.  

Til trods for at forekomsten af HPVaCa blandt mænd nærmede sig forekomsten blandt kvinder viste vores 

resultater at byrden af HPVaCa fortsat er højest blandt kvinder. Hovedparten udgøres af kræft i livmoderhalsen 

og svære forstadier hertil. 

Vores resultater tyder endvidere på at byrden af HPVaCa er højere blandt individer med lavere socioøkonomisk 

status. 

 



I studie 2 fandt vi at kvinder med en tidligere CIN3/AIS diagnose havde en øget risiko for hoved-halskræft i 

forhold til kvinder uden CIN3/AIS, også efter at vi havde taget højde for uddannelsesniveau. Særlig udtalt var 

kvindernes risiko for mandel- og tungerodskræft. Den øgede relative risiko for hoved-halskræft var 

eksisterende i mindst 20 år efter CIN3/AIS diagnosen. 

 

I studie 3 fandt vi et fald i dødeligheden efter hovedhalskræft over 33 år for alle hoved-halskræft typer efter at 

have taget højde for køn, alder og stadie af kræftsygdommen ved diagnose-tidspunktet. Særlig udtalt var faldet 

i dødeligheden i den seneste periode (2000–2010) og for patienter diagnosticeret med mundsvælgkræft, 

særligt mandel- og tungerodskræft. Ændringen i dødeligheden viste sig at være større for mænd end for 

kvinder, men kun efter kræft i strubehovedet samt mandel- og tungerodskræft.  

For patienter med mundsvælgkræft var faldet i dødelighed større for dem, som var under 60 år på 

diagnosetidspunktet. 

 

Hvis de nuværende vacciner mod HPV har samme effekt på HPVaCa som de har vist sig at have på kønsvorter 

og forstadier til livmoderhalskræft vil vi i fremtiden se et fald i antallet af HPVaC og dermed også i antallet 

dødsfald efter HPVaCa. 


