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LEDERFor 25 år siden omhandlede en af Københavns Uni-
versitets prisopgaver fordele og ulemper ved hormo-
nal langtidsbehandling af klimakterielle gener. I dette 
nummer af Ugeskrift for Læger gennemgår Eiken et al 
samme emne på baggrund af to randomiserede stu-
dier: the Danish Osteoporosis Prevention Study 
(DOPS) og Women’s Health Initiative (WHI). De kon-
kluderer, at behandlingen bør baseres på individuel 
vurdering [1]. 

Effekten af hormonbehandling på hjerte-kar-syg-
dom blev først set i observationsstudier. I 1985 viste 
Framingham-studiet af kvinder på 50-83 år, at østro-
gen især hos de ældste gav øget risiko for hjerte-kar-
sygdom, mens man i Nurses’ Health Study (NHS) 
fandt, at det nedsatte risikoen hos 30-60-årige. I ca. 
40 senere studier blev det påvist, at behandling redu-
cerede risikoen med 30-50%. 

De seneste 15 år har vi så fået seks randomise-
rede interventionsstudier (HERS I og II, WHI I og II, 
ERA, EPAT, WELL-HAART og DOPS). I disse bruges 
forskellige østrogener i forskellige kombinationer 
med forskellige gestagener. Mere vigtigt er dog kvin-
dernes alder i studierne, idet østrogenbehandling ge-
nerelt giver nedsat risiko for hjerte-kar-sygdom hos 
yngre postmenopausale kvinder og øget risiko hos æl-
dre kvinder. 

På den baggrund formuleredes hypotesen om 
window of opportunity, hvor hormonbehandling vir-
ker forebyggende mod hjerte-kar–sygdom, hvis den 
gives inden for få år efter menopausen i minimum 
seks år [2]. 

De første rapporter om østrogen og øget risiko 
for brystcancer kom i 1970’erne, men effekten på bry-
stet er stadig ikke helt klar. I WHI nedsatte østrogen-
behandling risikoen for brystkræft, mens en kombina-
tion af østrogen og gestagen øgede denne. I DOPS, 
hvor 80% fik kombinationsbehandling, var risikoen 
ikke øget. Om kvindernes alder i de to studier eller 
forskellige hormontyper kan forklare forskellen, er 
usikkert. Allerede i 2001 konkluderede Bush et al 
imidlertid på baggrund af 45 publikationer om bryst-
kræftrisiko ved østrogenbehandling og 20 ved kombi-
nationsbehandling, at en mindre risikoøgning ikke 
kunne udelukkes, og flere studier nok ikke ville æn-
dre dette [3]. Det skyldes, at forskellen, man måler 
på, kun svarer til, om to af 1.000 får brystkræft pr. år 
uden hormonbehandling versus tre med hormonbe-
handling. Alle studier har været kritiseret; de obser-

vationelle studier for at de kvinder, som fik hormo-
ner, ikke kunne sammenlignes med de ubehandlede, 
da hormonbehandlede var raskere og i højere social-
klasse. I de randomiserede studier tager man forbe-
hold for denne selektion, men de er kostbare at gen-
nemføre og ofte ikke langvarige nok til at vise små 
forskelle. Derfor følges op med registerstudier, ende-
punkter kombineres, og man inkluderer ældre kvin-
der med større sygdomsrisiko for at opnå statistisk 
signifikans. De store og langvarige studier kommer så 
med tiden til at ligne de observationelle, da ubehand-
lede kvinder med svære symptomer oftere dropper 
ud, hvorefter grupperne ophører med at være sam-
menlignelige. Hormonbehandling forebygger osteo-
porotiske frakturer. Herom er der ikke tvivl. 

Alternativerne bruges kun ved etableret osteo-
peni, men på baggrund af WHI-resultaterne mistede 
hormonbehandling for ca. ti år siden indikationen 
forebyggelse af osteoporose i Danmark. Hormon-
behandling giver formodentlig let øget risiko for 
brystkræft, men forebygger hjerte-kar-sygdom hos 
tidligt postmenopausale kvinder. Østrogen bør gives i 
kombination med gestagen til ikkehysterektomerede 
kvinder for ikke at øge risikoen for endometriecancer. 

Alder, vægt, genetisk disposition, rygning, hor-
montype og sammensætning spiller også ind, så be-
handlingen bør trods ringe risiko gives på indikation.

I 1990’erne skulle alle have hormonbehandling – 
efter 2002 skulle ingen. Data har ikke ændret sig – 
men fortolkningen har. 

Lad os nu komme tilbage til med østrogen: at 
give kvinder med menopausesymptomer mulighed 
for lindring og øget livskvalitet, at forebygge osteopo-
rose og hjerte-kar-sygdom hos kvinder med præma-
tur menopause og måske igen forebygge osteoporose 
hos disponerede yngre postmenopausale kvinder.
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