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DANSK RESUMÉ 
 

Ovariecancer (æggestokkræft) er den mest dødelige gynækologiske kræftform. I dag eksisterer der 

intet organiseret screeningsprogram, som med stor sandsynlighed kan påvise sygdommen i et 

tidligt stadie, og da ovariecancer typisk har uspecifikke symptomer, bliver de fleste kvinder 

diagnosticeret i et fremskredent stadium, hvor overlevelsen er dårlig. For at forbedre overlevelsen 

af ovariecancer, er det derfor altafgørende at identificere faktorer, som kan være associeret med 

overlevelsen af ovariecancer. Social ulighed i kræftoverlevelse er observeret i både nationale og 

internationale undersøgelser. For at mindske disse forskelle er det nødvendigt at identificere de 

underliggende mekanismer, der forårsager disse forskelle. Dog foreligger der kun få studier, som 

har undersøgt, hvorvidt socioøkonomisk status har betydning for overlevelsen af ovariecancer. Det 

er blevet foreslået, at stadie ved diagnosetidspunktet og kvaliteten af behandling er de primære 

faktorer, som kan forklare forskelle i overlevelsen, som er relateret til socioøkonomisk status, men 

modificérbare livsstilsfaktorer så som rygning kan også have en vigtig betydning. Til forskel for 

andre gynækologiske cancere såsom mamma og cervix cancer, så er den eksisterende litteratur 

vedrørende den prognostiske betydning af socioøkonomisk status og cigaretrygning begrænset, og 

resultaterne er inkonsistente. Ved brug af data fra et stort internationalt studie, som inkluderer ca. 

10.000 kvinder diagnosticeret med ovariecancer, er formålet med den nærværende ph.d.-

afhandling at undersøge, hvorvidt socioøkonomisk status (målt ved uddannelsesniveau) og 

cigaretrygning påvirker prognosen af ovariecancer. 

 

Afhandlingen bygger på data fra the Ovarian Cancer Association Consortium (OCAC) - et 

internationalt konsortium af ovariecancer studier, som blev grundlagt i 2005. Fra 18 studier i OCAC 

indsamlede vi oplysninger om uddannelsesniveau. Fra 20 studier i OCAC indsamlede vi oplysninger 

om præ-diagnostisk cigaretrygning, herunder rygestatus, dagligt cigaretforbruget, varighed af 

rygning og tid siden rygestop. I en samlet analyse af relevante studier undersøgte vi 

sammenhængen mellem socioøkonomisk status og stadie ved diagnose af ovariecancer blandt 

10.601 kvinder (Artikel 1) og overlevelse af ovariecancer blandt 8.992 kvinder (Artikel 2). I artikel 3 

undersøgte vi sammenhængen mellem cigaretrygning og overlevelse af ovariecancer blandt 9.318 

kvinder. Logistisk regression blev anvendt til at estimere sammenhængen mellem 
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uddannelsesniveau og stadie ved diagnosen af ovariecancer (Artikel 1). Cox regression blev anvendt 

til at undersøge sammenhængen mellem uddannelsesniveau (Artikel 2) og cigaretrygning (Artikel 3) 

og overlevelse af epithelial ovariecancer. 

 

Vi fandt, at kvinder med et lavere uddannelsesniveau havde en lettere øget risiko for at blive 

diagnosticeret i et avanceret stadie af ovariecancer. BMI og cigaretrygning kunne ikke forklare den 

observerede forskel. Desuden observerede vi, at lavere uddannelsesniveau var forbundet med en 

relativ dårligere overlevelse af ovariecancer. Sammenhængen forblev signifikant efter justeringer 

for stadie, grad, alder, race/etnicitet, tumor mængde efter operation samt kemoterapi, BMI og 

rygning. Endelig fandt vi, at præ-diagnostiske cigaretrygning var forbundet med en dårligere 

overlevelse af ovariecancer, især blandt kvinder med serøse, mucinøse og sandsynligvis 

endometrioid tumorer. Sammenhængen forblev signifikant selvom vi tog højde for stadie, grad, 

alder, race/etnicitet, BMI, uddannelsesniveau, tumor mængde efter operation samt kemoterapi. 

Slutteligt indikerede vores fund, at nuværende rygning havde en stærkere effekt på overlevelsen 

blandt kvinder, som er diagnosticeret i et lokaliseret stadie, og at den negative effekt af rygning på 

overlevelsen af ovariecancer blev forøget med længere follow-up siden diagnosen. 

 

Resultaterne af afhandlingen bidrager med viden om socioøkonomiske forskelle i relation til 

prognosen af ovariecancer. Dog er de underliggende mekanismer for socioøkonomiske forskelle 

komplekse og sparsomt belyst, og de bør derfor undersøges nærmere. Endvidere har 

identifikationen af cigaretrygning som en modificérbar faktor associeret med overlevelsen af 

ovariecancer potentiel klinisk betydning i forhold til at forbedre prognosen blandt patienter med 

ovariecancer. Dog er de biologiske forklaringer på de histologiske forskelle i overlevelsen med 

hensyn til rygning ikke kendt og bør derfor undersøges nærmere. Endelig bør fremtidige studier 

undersøge, hvorvidt post-diagnostiske rygevaner påvirker overlevelsen af ovariecancer.  


