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Sammanfattning:  
Cancer förekommer i olika former och orsakas av onaturlig celltillväxt, denna abnorma cellmassa 
bildar en vävnad som kallas tumör. Förekomsten av cancer varierar mellan olika länder och 
världsdelar. Det finns olika samverkande faktorer som kan bidra till cancer till exempel levnadsstil 
och kost. Bröstcancer utgör ca: 30 % av all cancer hos kvinnor i Sverige och är därmed den 
vanligaste cancerformen hos kvinnor.  
Soja är en ärtväxt som innehåller bland annat fytoöstrogen såsom flavonoider och lignaner. De har 
en gemensam grundstruktur som innehåller en difenolring som liknar östrogen. 
 Fytoöstrogens östrogenliknande grundstruktur kan binda till östrogenreceptorer och därmed 
fungera som en östrogen- antagonist eller östrogen-agonist. De antas hämma cancer genom flera 
olika mekanismer. 
Flavonoider är växtfenoler och de mest undersökta flavonoiderna är genistein och diadzein. 
Genistein har i djurförsök visat sig vara cancerhämmande. Genistein verkar till exempel genom att 
hämma vissa enzymer som påverkar utvecklingen av cancer och som antioxidant. Lignaner är en 
annan typ av fytoöstrogen som aktiveras av tarmfloran och kan därmed fungera som en svag 
östrogen. Även lignaner har flera cancerhämmande egenskaper.  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan 
högt sojaintag och minskad bröstcancerrisk. Under detta arbete har fem olika studier granskats. 
Studierna har redovisat resultat av effekten av olika former av soja, såsom misosoppa och tofu på 
bröstcancerrisk eller fokuserat på ämnen som ingår i soja såsom fytoöstrogener. Vissa studier har 
även tagit hänsyn till om kvinnorna som undersöktes befann sig före eller efter klimakteriet samt 
andra misstänkta co-faktorer. Av de fem studier som granskades visade tre studier att högt 
sojaintag minskar bröstcancerrisken medan resterande två inte kunde påvisa detta. Studierna har 
även diskuterat betydelsen av dosen soja som intas, vilken studiedesign som använts samt var i 
världen studien är utförd då detta kan ha betydelse för resultatet. Eftersom studierna påvisar så 
olika resultat och med varierande signifikans är det svårt att med säkerhet påstå att högt sojaintag 
minskar risken för bröstcancer. Därför kan man konstatera att fler studier krävs innan man säkert 
kan påstå att något samband mellan sojarik kost och minskad bröstcancerrisk existerar eller inte. 
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Summary 

 

Cancer is a disease that occurs in several forms, what they have in common is that they are 

caused by unnatural cell growth, the cell mass create a tissue named tumour. The prevalence 

of cancer varies between countries and continents. There are different confounders that can 

contribute to the occurrence of cancer, for example living standards and diet. About 30 % of 

cancer among Swedish women is breast cancer and it is therefore the most common cancer 

form in women. 

Soy belongs to the pea family and contains, among other things, phytoestrogens such as 

flavonoids and lignans. They have a common structure consisting of a diphenolicstructure and 

have an oestrogen like character. This oestrogen like structure can bind to oestrogen receptors 

and act as an oestrogen-antagonist or as an oestrogen-agonist. They are assumed to inhibit 

cancer through several different mechanisms. 

Flavonoids are plant phenols and the most reviewed flavonoids are genistein and diadzein. In 

animal tests, genistein has been shown to inhibit cancer. Genistein works by inhibiting some 

enzymes that affect the development of cancer and also work as an antioxidant. Lignans are 

other types of phytoestrogens that is activated by the intestinal flora and can thereby act as a 

weak oestrogen. Lignans also have several other cancer inhibiting characters.   

The purpose of this literature study was to investigate if there are significant connections 

between a high soy intake and a reduced breast cancer risk. Five studies have been examined. 

The studies has reported the results of the effect of different forms of soy, such as miso soup 

and tofu on breast cancer risk, or focused on substances in soy such as phytoestrogens. Some 

of the studies have also taken under consideration if the women examined were pre- or 

postmenopausal and other suspected confounders. Three out of the five studies showed that a 

high soy intake reduces breast cancer risk while the other two did not. The studies also 

discussed the importance of the soy dose that was ingested, the choice of study design and 

where in the world the study was done since this can be of significance for the result. Since 

the studies show different results with varied significance it is difficult to claim with certainty 

that a high soy intake reduces breast cancer risk. Therefore one can establish that more studies 

are needed before claims whether there is a relation between high soy intake and a reduced 

breast cancer risk or not can be made. 
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Förord 

 
Denna litteraturstudie omfattar 15 högskolepoäng (hp) motsvarande 10 veckors arbete och 

ingår i Farmaceutprogrammet, 180 hp. 

 

Tack till min handledare Anna Blücher som under arbetets gång har bidragit med konstruktiv 

kritik och fått mig att tänka utanför ramarna.  

 

Kalmar, 090317 

Nathalie Blinkowska
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Introduktion 

Uppkomst av cancer 

Hippokrates myntade ordet cancer som på grekiska betyder krabba, eftersom cancer i formen 

tycktes lika en krabba. (1) 

Cancer är ett samlingsnamn för en sjukdom som förekommer i olika former. Namnet på de 

olika formerna baseras oftast på den delen av kroppen cancern först uppstått.   

Det alla cancerformer har gemensamt är att de orsakas av onaturlig celltillväxt. (2) Icke-

cancer celler delar sig och växer för att ersätta gamla, döda eller skadade celler så att en 

jämvikt uppnås. Cancerceller bildas när det uppstår en skada, förändring eller en mutation i 

DNA: t varvid en vanlig cell kan utvecklas till en cancercell. Till exempel genom att fria 

radikaler från syre bryter upp DNA: t så att en mutation uppstår. (4, 5) Cancerceller kan även 

uppstå utan förändring i DNA sekvensen. Då sker en epigenetisk förändring som kan påverka 

genuttrycket och på så sätt orsaka cancer. (5) Cancerceller dör inte utan fortsätter att växa och 

dela sig på ett abnormt sätt (se fig.1). Eftersom cellerna kräver blodtillförsel för att kunna 

växa innebär det även att nya blodkärl bildas för att kunna försörja de nya cellerna med blod. 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Celldelning hos en vanlig cell och en cancercell (7, Figuren är ursprungligen skapad för 

National Cancer Institute. Återgiven med tillstånd från skaparen Jeanne Kelly. Copyright 

2008.) 

 

Den stora cellmassan bildar en vävnad som kallas för tumör. Det finns två sorters tumörer, 

benigna som är godartade och vanligast inte sprider sig och maligna som är elakartade och har 

en tendens att spridas till övriga vävnader. Denna spridning kallas metastasering. 

Metastaseringen till andra delar av kroppen och dess vävnader sker genom blodbanan och 

lymfsystemet. (8, 9, 10) 
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Förekomst av cancer 

Under 2007 diagnosticerades 41 427 nya cancerfall i Sverige. Antal nya tumörer som 

upptäcktes var sammanlagt 51 100. (11) Ca: 22 500 personer dog på grund av cancer 2002. 

Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den vanligaste dödsorsaken i Sverige.  

De tre vanligaste cancerformerna hos kvinnor är bröstcancer, tjocktarmscancer och hudcancer 

(exklusive malignt melanom). Hos män är de tre vanligaste cancerformerna prostatacancer, 

hudcancer (exklusive malignt melanom) och tjocktarmscancer. Den vanligaste cancerformen i 

världen är lungcancer som främst orsakas av rökning. Rökning i sig är en känd co-faktor även 

till andra cancerformer än lungcancer och bidrar till ca 25 % av alla cancerformer. (12, 11)  

 

Förekomsten av olika cancerformer skiljer sig mycket mellan olika länder. Detta beror på 

levnadsvanor såsom kost och levnadsstandard. Kosten har en särskild betydelse för 

uppkomsten av vissa cancerformer såsom bröstcancer och kan ha en positiv eller en negativ 

effekt på utvecklingen av cancer. (12) Soja och dess verksamma ämnen såsom fytoöstrogener 

har i vissa studier kunnat visa ha en skyddande effekt mot bröstcancer. (13, 14, 15) En 

obalanserad kost med för mycket fett som leder till övervikt kan bidra till uppkomsten av till 

exempel bröstcancer genom ökad östrogenhalt i kroppen. En fettrik kost kan bidra till flera 

cancerformer bland annat njurcancer. (16, 17) Alkohol ökar risken för uppkomst av bland 

annat levercancer och matstrupscancer. En fiberrik kost kan ha en hämmande effekt på 

coloncancer genom att till exempel hålla igång tarmen så att carcinogena ämnen snabbare förs 

ut ur kroppen. (16) 

I länder där kroniska infektioner är vanliga påträffas fler fall av cancer som orsakas av just 

kroniska infektioner. (12)   
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Faktorer som kan bidra till uppkomst av bröstcancer 

Man kan inte helt säkert påvisa någon ensam orsak till bröstcancer utan ett flertal faktorer kan 

bidra till utvecklingen av sjukdomen. 

Cirka 5-10 % av all bröstcancer beror på ärftliga anlag. Studier har visat att rubbningar i 

generna BRCA 1 och BRCA 2 kan orsaka bröstcancer. (12, 19) Kvinnor som har bröstcancer i 

familjens sjukdomshistorik löper högre risk att drabbas än kvinnor utan bröstcancer i 

familjehistoriken. (20)  

Bröstcancer är tillväxtberoende av det kvinnliga könshormonet östrogen. (5) Kvinnor som fått 

sin menstruation tidigt och inträtt klimakteriet sent genomgår fler menstruationscykler och 

exponeras för mer östrogen. Därmed löper de större risk att drabbas av bröstcancer. Risken 

för bröstcancer minskar för kvinnor som fött barn i tidig ålder, fött många barn och ammat. 

(17, 19, 20) 

Även hormonbehandling med östrogen kan vara en bidragande faktor till uppkomst av 

bröstcancer. Till exempel i form av P-piller som bland annat innehåller östrogen och 

östrogenbehandling för att lindra besvär under klimakteriet. Ju längre tid behandling sker med 

östrogen desto högre är risken att drabbas av bröstcancer. (19, 20) 

Risken att drabbas av sjukdomen ökar även med stigande ålder. Bröstcancer hos kvinnor 

innan 40 års ålder är sällsynt, då den har sin topp vid 60 års ålder då ca 380/100 000 invånare 

insjuknar. (19)  

Som nämnts tidigare kan kosten ha betydelse för cancerrisken, exempel på detta kan man 

finna vid prevalensstudier av bröstcancer. När kvinnor från Asien, vilka löper en låg risk för 

att utveckla bröstcancer, emigrerar till västvärlden ökar deras bröstcancerrisk. Även följande 

generationer löper ännu större risk, vilket kan tyda på att den västerländska kosten har 

betydelse för prevalensen. (18)  

 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer utgör ca: 30 % av all cancer hos kvinnor och är därmed den vanligaste 

cancerformen hos dessa. 2003 diagnosticerades ca 6 900 kvinnor med bröstcancer och 2002 

rapporterades ca 1 500 dödsfall.  

5-årsöverlevnaden är ca 86 % och 10 års överlevnaden är ca 75 %. 
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Trots att antal fall bröstcancer de senaste 10 åren har ökat med ca 1,5 % varje år minskar 

dödligheten, vilket beror på att man upptäcker bröstcancer tidigare och att en bättre 

behandling har utvecklats (se fig.2). 

Bröstcancer förekommer även hos män, dock i väldigt liten utsträckning och utgör endast  

ca 0,2 %. 2003 diagnosticerades 48 män med sjukdomen och 9 dödsfall rapporterades 2002. 

(12, 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Översikt över insjuknande och dödligheten i bröstcancer. (19, med tillstånd från 

Cancerfonden) 

 

Olika typer av bröstcancer 

Den vanligaste formen är duktal bröstcancer som är belägen i mjölkgångarna. Lobulär 

bröstcancer finner man i mjölkkörtlarna. En mindre vanlig form är den som förekommer i 

bindväven, vilket är den som även förekommer hos män. (17, 21) 

 
 

Behandling 

Bröstcancer behandlas på olika sätt beroende på storlek och lokalisering. Idag är den 

vanligaste behandlingen bröstbevarandekirurgi (22), vilken man oftast väljer då endast någon 

enstaka tumör hittats. Detta kirurgiska ingrepp innebär att man tar bort den del av bröstet där 

tumören befinner sig samt ett tiotal lymfkörtlar för att undersöka om cancer spridit sig vidare 

till lymfkörtlarna och i så fall i vilket stadie cancern eventuellt befinner sig. (20)  
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För att säkert eliminera cancerceller som kan vara kvar efter operationen kan man kombinera 

kirurgin med strålbehandling. (17). Eftersom en del bröstcancer är beroende av hormonet 

östrogen kan de behandlas med antiöstrogener, till exempel tamoxifen, ett läkemedel som 

motverkar östrogenets effekter. (5, 20) Bröstcancer kan även behandlas med cytostatika. 

Ändamålet med denna behandling är samma som de tidigare nämnda, nämligen att nå ut i 

kroppen och eliminera cancerceller. Cytostatikabehandlingen kan även användas i 

kombination med någon av övriga ovanstående behandlingar. (17, 20)  

 

Soja 

Sojaböna 

 

Sojabönan Glycine max (L) tillhör familjen ärtväxter och är en ettårig växt som växer och 

blommar under sommaren. (23) 

Soja och sojaprodukter har sedan länge ansetts ha många medicinska egenskaper bland annat 

att sänka fruktsamheten på grund av dess höga innehåll av östrogen och vara 

cancerriskreducerande. (24) Soja anses även ha en kolesterolsänkande effekt. Gallsalt 

produceras i levern av kolesterol, vilket kommer från födan, tas upp från blodet eller 

produceras av levern själv. Större delen av gallsalterna återupptas i tarmen och förs tillbaka 

till levern. Sojaprotein ökar gallsaltsekretionen vilket leder till att levern måste kompensera 

detta genom att öka produktionen. Kolesterol kommer då att återtas från blodet och på så sätt 

kan hög konsumtion av soja sänka kolesterolvärdet. (25, 26) Klimakteriebesvär som beror på 

minskad östrogenproduktion kan lindras genom sojas ingående östrogenliknande 

komponenter. Osteoporos är ett symptom på minskad östrogenproduktion som kan uppstå vid 

klimakteriet. (26) Soja anses kunna minska risken för osteoporos genom att komponenter i 

soja till, exempel aktiverar produktionen av benmassa genom att öka aktiviteten av 

osteoblasterna, vilka är de celler som bygger upp ben. (27) 

 

Soja innehåller en specifik grupp ämnen som antas ha en cancerhämmande effekt nämligen 

fytoöstrogen till exempel flavonoider och lignaner. De har alla en gemensam grundstruktur  

som består av en difenol ring. (se fig. 3) 
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Fytoöstrogen 

 

Fytoöstrogener ingår i gruppen växtsteroler och syntetiseras i växten från till exempel fenoler. 

Genom att grundstrukturen påminner om östrogen kan fytoöstrogener binda till 

östrogenreceptorer och därmed fungera som en östrogen-antagonist och blockera östrogen 

från att binda in till receptorn utan att aktivera receptorn. Dessutom kan de fungera som en 

östrogen-agonister vilken binder till och stimulerar receptorn. (6, 25) Effekten beror bland 

annat på koncentrationen fytoöstrogen och närvaro eller frånvaro av östrogen. (se fig. 4) 

Fytoöstrogener, flavonoider och lignaner har en hämmande effekt på nybildandet av blodkärl 

(angiogenes) och kan på så sett ses som cancerhämmande (6) 

 

Fytoöstrogener kan inhibera vissa enzymer som aktiverar pro-carcinogen till carcinogener. 

Bland annat fungerar de genom att inhibera enzymerna sulfotransferas och aromatas (28) 

Sulfotransferas tros vara en källa till ökad östrogenhalt hos kvinnor efter klimakteriet samt ha 

en aktiverande verkan på pro-carcinogener så de utvecklas till carcinogener. (29) Aromatas är 

ett enzym som omvandlar androgen, vilket är ett manligt könshormon, till östrogen. (5, 25) 

Fytoöstrogener antas hämma cancer genom flera olika mekanismer. De kan till exempel 

fungera som antioxidanter och på så sätt hindra fria radikaler från att genom oxidation orsaka 

DNA mutation. Detta sker genom att antioxidanterna istället själva oxideras. (4, 28, 30) 

De har även förmågan att hindra delning av cytoplasma, så kallad cytokines, och inhibera 

tillväxtfaktorer så att cancercellerna hindras från att utvecklas. Fytoöstrogener kan hämma 

proteinsyntesen och på så sätt hämma canceruppkomst.  

De kan även påverka cellproliferation (celltillväxt) och angiogenes. (3, 28)  

Dessutom finns det teorier om att fytoöstrogener kan verka tillsammans med andra ämnen och 

på så sätt stärka effekten. (6)  
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Flavonoider 

Flavonoider är en typ av fytoöstrogen och växtfenol. (18) Den benämns ofta som en svag 

östrogen. (31, 32) Flavonoider finns i hög halt i sojabönor vilka kan innehålla upp till 100-

300mg/g av isoflavonoiderna genistein och daidzein. (6, 32) Isoflavonoider skiljer sig 

strukturellt från flavonoider genom att placeringen av det dubbelbundna syret varierar. (16) 

 

Isoflavoner aktiveras av tarmfloran genom hydrolys och erhåller därmed en östrogenliknande 

effekt.  

De två mest undersökta isoflavonoiderna är genistein och daidzein. Genistein har i djurförsök 

visat sig vara cancer hämmande. (28) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig 5. Strukturer över a) genistein och b) daidzein (6 med tillstånd från Dr. Pamela Magee) 
 
Vissa hydroxylerade flavoner fungerar som aromatasinhibitorer. Genistein har visat sig vara 

en kraftig protein tyrosin kinas hämmare (PTK hämmare) vilket ger en celltillväxthämmande 

effekt. Denna effekt beror på att PTK har stor betydelse vid till exempel cellproliferation och 

cellöverlevnad. En högre halt PTK medför en ökad cellaktivitet och har på så sätt betydelse 

för flera cancerformer, genom att ca 50 % av kända onkogener kodar för receptorer med PTK 

aktivitet. Genom att genistein hämmar PTK minskas även cellaktiviteten och därmed uppstår 

den celltillväxthämmande effekten. (6, 33) En onkogen är en gen som orsakar cancer (30) 

Genistein har även andra effekter. Som nämnts tidigare kan bildningen av cancerceller 

uppkomma genom mutation. Funktionen av enzymet topo-isomeras II är att bibehålla 

existerande DNA-struktur och förhindra förändring. På så sätt bevaras strukturen av muterat 

DNA. Genistein hämmar detta enzym och på så sätt kan det muterade DNA:t i cancerceller 

muteras tillbaka då topo-isomeras II inte längre kan skydda strukturen från förändring. (28) 
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Genistein fungerar även som en antioxidant vilket förhindrar att fria radikaler verkar och 

förhindrar på så sätt viss typ av DNA-mutation. (6) 

Studier visar att tidpunkten då man exponeras för genistein kan ha betydelse för dess effekt. 

Till exempel har Barnes utfört studier på råttor. (31) I denna studie har man exponerat vissa 

råttor för genistein under uppväxten och andra råttor blev exponerade endast som vuxna. De 

råttor som exponerats för genistein under hela livet hade färre tumörer än de råttor som endast 

exponerats som vuxna.  

Både genistein och diadzein har visat sig verka antiproliferativt på bröstcancerceller och 

minskar alltså tillväxten av cellerna. (5, 33)  

 

Lignaner 

Lignaner är en annan sorts fytoöstrogen och finns i ett flertal växter till exempel bär, frukt och 

linfröolja. (6) De mest undersökta lignanerna är seco-isolariciresinol och matairesinol.  

Liksom flavonoiderna består även lignanerna av en difenolring.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig 6. Strukturer över a) seco-isolariciresinol och b) matairesinol (6 med tillstånd från Dr. 

Pamela Magee) 
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Lignanerna aktiveras till enterolakton av tarmfloran (se fig. 7) (34), och kan därmed verka 

som svaga östrogener. De har även andra egenskaper och fungerar antioxidativt och antiviralt. 

Utöver detta har även de en inhiberande effekt på aromatas, vilket bidrar till deras 

cancerhämmande egenskaper. (32) 

 

 

 

 

 
 

Fig 7. Enterolakton (34 med tillstånd från www.chemicalnet.se) 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om litteraturen påvisar att det finns något 

samband mellan en sojarik kost och risken att drabbas av bröstcancer.  

 

 

Material och Metod 

Denna litteraturstudie baseras främst på vetenskapliga artiklar från Pub Med. Artiklar som 

behandlar sambandet mellan soja och bröstcancer har inkluderats. Sökbegrepp som använts är 

”breast cancer” och ”soy foods” i kombination med varandra.   

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska, finnas tillgängliga 

i fulltext och baserade på undersökningar av kvinnor. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren och endast 

baserade på människor.  

En tidsperiodsbegränsning på 10 år har gjorts eftersom de flesta studierna är från de senaste 

10 åren. Material till bakgrunden baserades på vetenskapliga artiklar och efter samtal med 

handledare även övrig litteratur t.ex. böcker som behandlar ämnet nutrition. 
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Resultat  
 

Vid litteratursökningen som utfördes för att hitta material till denna litteraturstudie fanns 131 

träffar. Av dessa träffar exkluderades 33, vilka var review artiklar. 

Av de 98 artiklarna valdes 85 bort då de till exempel undersökt resultatet av fler parametrar än 

soja, endast undersökt kvinnor efter klimakteriet eller undersökt sojas effekt på andra 

sjukdomar än bröstcancer. 13 artiklar återstod och fem av dessa valdes att ingå i 

litteraturstudien då deras syfte stämde bäst överens med syftet av detta arbete.  
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Tabell 1. Översikt över studier som har undersökt samband mellan sojarik kost och bröstcancer 
 

Studie Soy intake and 
breastcancer risk in 
Singapore Chinese 
Healt Study 
Wu et al. 2008 

Sooyfood Intake in the 
Prevention of Breast 
Cancer Risk in Women: A 
Meta-Analysis of 
Observational 
Epidemiological Studies 
Qin et al. 2006 

Meta-Analysis of Soy 
Intake and Breast Cancer 
Risk 
Trock et al. 2006 

Soy, Isoflavones, and Breast 
Cancer Risk in Japan 
Yamamoto et al. 2003 

Dietary phytoestrogens 
and breast cancer risk 
Keinan-Boker et al. 
2004 

Studiedesign Prospektiv kohort 
studie 

Meta-analys Meta-analys Populationsbaserad 
prospektiv kohort studie 

Prospektiv studie 

Syfte Studien undersökte om 
man kunde finna något 
samband mellan en 
kost med högre soja 
innehåll än genomsnitt 
och en lägre förekomst 
av bröstcancer. 

I denna studie undersökte 
man om man kunde ge 
stöd för tidigare studier 
som visat samband mellan 
soja exponering 
(isoflavoner) 
och bröstcancer risk 

Syftet med studien var att 
granska tidigare studier 
som undersökt sambandet 
mellan soja exponering 
och bröstcancer risk. 

Studiens syfte var att 
undersöka sambandet 
isoflavon intag och 
bröstcancer risk för kvinnor 
som medverkat i Japan 
Public Health Center-Based 
Prospective Study on Cancer 
and Cardiovascular Diseases 
(JPHC Study) 

Syftet med denna 
studie var att utreda om 
det finns något 
förhållande mellan 
fytoöstrogen intag och 
bröstcancer risk 

Deltagare 35 303 kinesiska 
kvinnor och 27 945 
kinesiska män i åldern 
45-74år 

21 studier granskades 
14 case-control- och 7 
kohort studier 

18 epidemiologiska studier 
granskades 
12 case-control- och 6 
kohort eller nested case-
control studier 

21 852 japanska kvinnor i 
åldern 40-59år från JPHC 
Study 

15 555 holländska 
kvinnor i åldern 49-
70år 

Resultat Studien visade en 18 % 
signifikant lägre risk 
att drabbas av 
bröstcancer för de som 
hade ett sojaintag över 
genomsnittet. 

Denna meta-analys visade 
stöd för hypotesen att högt 
sojaintag reducerar risken 
för bröstcancer genom den 
höga nivån isoflavoner 

En liten riskreduktion av 
bröstcancer kunde påvisas 
vid högt soja intag 

Studien kunde påvisa en 
riskreduktion av bröstcancer 
vid högt intag av misosoppa 
och isoflavoner men inte 
någon direkt riskreduktion 
med sojarik kost. 

I denna studie kunde 
man inte påvisa att 
fytoöstrogen skulle ha 
någon hämmande 
effekt mot bröstcancer 
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Studie nr 1 

Soy intake and breast cancer risk in Singapore Chinese Health Study 

 

I denna studie har Wu et al. (13) undersökt om det går att påvisa något samband mellan en 

kost med högre soja innehåll än genomsnitt och en lägre förekomst av bröstcancer. 

 

I studien medverkade 35 303 kvinnor och 27 954 män, samtliga med kinesiskt ursprung i 

åldersgruppen 45-74 år. Av de 35 303 kvinnor som inkluderats från början exkluderades 1275 

då de redan hade diagnosen cancer. Inklusionen ägde rum mellan april 1993 och december 

1998. Deltagarna fick ett formulär där de fick svara på hur ofta de intagit 165 olika livsmedel 

under de senaste 12 månaderna. Baserat på deltagarnas svar sammanställdes det totala intaget 

sojaprotein, isoflavoner och tofu i gram soja intaget per dag. Genomsnittliga mängden soja 

beräknades till 10,6 mg per 1000 kcal intagen föda. Deltagarna följdes upp kontinuerligt 

under studiens gång både genom intervjuer och genom Wu et al. tillgång till Singapores 

populationsbaserade dödsfalls- och cancer register. 

När studien avslutades den 31 december 2005 hade 629 av de 34 028 kvinnorna 

diagnostiserats med bröstcancer. 

 

Sambandet mellan isoflavon kvartilen och bröstcancern beräknades som relativ risk inom ett 

95 % - konfidensintervall. Den relativa risken förändrades inte då författarna tog hänsyn till 

andra faktorer som till exempel ålder, alkoholintag, rökning, utbildning och body mass index 

(BMI). 

 

Den relativa risken (RR) för bröstcancer var lägre hos kvinnor som hade ett högre sojaintag än 

genomsnittet (RR 0.82) jämfört med de som hade ett lägre soja intag (RR 1.00). 

För kvinnorna i gruppen med det lägre sojaintaget kunde ingen skillnad i RR påvisas 

oberoende om de befann sig före eller efter klimakteriet. Dock kunde man i gruppen med det 

högre soja intaget påvisa skillnad i RR för kvinnor före och efter klimakteriet. Kvinnorna efter 

klimakteriet hade en lägre risk att utveckla cancer (RR 0.74) än kvinnor innan klimakteriet 

(RR 1.04), dock var skillnaden hos kvinnorna innan klimakteriet inte signifikant. 

Ingen skillnad i RR kunde påvisas för kvinnor med olika BMI, som befann sig efter 

klimakteriet och som ingick i gruppen med ett lägre sojaintag. Emellertid fanns det en 

riskskillnad för kvinnor med ett lägre BMI och högt soja intag och kvinnor med högre BMI 
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och lågt soja intag då RR var 0.83 respektive 0.67 för de olika grupperna. Dock är inte denna 

skillnad signifikant. 

 

Studien redovisar alltså stöd för hypotesen att soja har en hämmande effekt på utvecklingen 

av bröstcancer om det förtärs i en högre dos. Sambanden tyder på att det finns en 18 % 

signifikant minskning av risken att drabbas av bröstcancer vid ett högre sojaintag än 

genomsnittet. 

 

Studie nr 2 

Sooyfood Intake in the Prevention of Breast Cancer Risk in Women: A Meta-Analysis of 

Observational Epidemiological Studies 

 

Qin et al. har i denna genom denna meta-analys undersökt om de kan ge stöd för studier som 

visat samband mellan soja intag (isoflavoner) och reducerad bröstcancer risk. (14) 

 

I denna meta-analys ingick 21 epidemiologiska studier varar 14 var case-control och 7 var 

kohortstudier. 10 av de inkluderade studierna var utförda i Asien, 7 i USA och 4 i Europa. 

Studierna som användes i meta-analysen hämtades från Medline och löper från januari 1966 

till april 2006. Samtliga publicerade på engelska. 

I de inkluderade studierna har de granskat olika livsmedel innehållande soja och isoflavoner 

till exempel tofu och misosoppa. I meta-analysen har tofu och misosoppan sammanställts till 

en gemensam grupp sojalivsmedel för att lättare kunna redogöra resultatet. I de 

sammanställda analyserna har tidigare författare även skiljt på kvinnor före och efter 

klimakteriet men Qin et al. har slagit ihop dessa till en grupp.  

Case-control studierna har räknat risken som oddskvot (OR) och kohortstudierna har räknat 

risken som relativ risk (RR), båda med 95 % -konfidensintervall. För att kunna sammanställa 

dessa värden till ett gemensamt värde har Qin et al beräknat den totala relativa risken med 

DerSimonian-Laird metoden och kontrollerat detta med ett Q test.  

Alla studier som inkluderades i meta-analysen använde sig av formulär som deltagarna fick 

besvara.  Formulären behandlade frågor angående deltagarnas matvanor, detta för att kunna 

kartlägga deras intag av soja och isoflavoner.  
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Av de 21 utvalda studierna hade nio valt att undersöka soja som grupp med flera ingående 

livsmedel som den primära inriktningen. Fyra av dessa nio studier påvisade att soja gav en 

riskreduktion mot utveckling av bröstcancer. De visade även att den RR för tofu var 0.78 och 

för miso var RR 0.88 inom ett 95 % -konfidensintervall, vilket visar att tofu och miso har en 

signifikant hämmande effekt mot bröstcancer risk. Den sammanräknade relativa risken (RR) 

av tofu och miso i dessa studier var 0,75 inom ett 95 % -konfidensintervall.  

Av de nio som valt att främst undersöka hela gruppen soja, granskade fem studier sambandet 

mellan soja och risken för att utveckla bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. Fyra av 

dessa fem studier visade en klar signifikant riskreduktion och den sammanlagda RR för dessa 

fyra studier var 0.64 inom ett 95 % -konfidensintervall. Vilket i sin tur ger en riskreduktion på 

36 %.  

 

Fem av de 21 studierna som samlats i meta-analysen undersökte endast tofus effekt. Hos 

kvinnor innan klimakteriet var då den beräknade RR 0,73 inom ett  

95 % -konfidensintervall. För kvinnor efter klimakteriet var RR vid tofu 0.83 inom ett 95 % -

konfidensintervall och den sammanställda RR vid sojaintag var 0,73 hos kvinnor efter 

klimakteriet. Man kunde se olika RR för de olika studiedesignerna för de nio studierna som 

undersökte gruppen soja. Olika RR för case-control- och kohort studierna. Sex case-control 

studier visade en RR på 0.72 och de tre kohort studierna 0.81. Qin et al. understryker dock att 

två av de tre kohortstudierna är utförda på västerländska kvinnor vars soja intag överlag är 

lågt.     

De resterande sju av de 21 studierna fokuserade sin undersökning på isoflavoner och var till 

största del genomförda i västvärlden. Dessa studier kunde påvisa en signifikant riskreduktion 

av att drabbas av bröstcancer på 20 % vid isoflavon intag. Den relativa risken visades vara 

0,81 vid ett 95 % -konfidensintervall. 

 

Tabell I. Resultatöversikt över de inkluderade studierna i meta-analysen. 

Antal studier  Undersökningsobjekt Relativ risk Konfidensintervall 
Fyra Soja som hel grupp samt 

tofu och misosoppa 
RR för soja: 0.75 
RR för tofu: 0.78 
RR för misosoppa: 0.88 

95 % -konfidensintervall 

Fem Soja och kvinnor efter 
klimakteriet 

Fyra av studierna visade en 
riskreduktion. De fyra studierna 
visade RR: 0.64 

95 % -konfidensintervall 

Fem  Framförallt tofu hos kvinnor 
innan och efter klimakteriet 

RR av tofu för kvinnor innan 
klimakteriet: 0.73 
RR av tofu och soja för kvinnor 
efter klimakteriet: 0.83 och 0.73 

95 % -konfidensintervall 

Sju Isoflavoner RR: 0.81 95 % -konfidensintervall 
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Utöver de 21 studier som ingick i meta-analysen har Qin et al. även undersökt ett antal studier 

från Asien, publicerade på kinesiska och japanska. När dessa asiatiska studier kombinerats 

med de 21 studier som ingick i meta-analysen visade det sig att RR för att utveckla 

bröstcancer vid intag av soja och tofu minskades och gav ytterligare stöd för hypotesen att 

soja och tofu skulle ha en skyddande effekt mot bröstcancer. Dock visade RR för miso en 

liten ökning från 0.88 i endast engelskpublicerade studier till 0.90 vid kombination av de 

engelskpublicerade studierna och de asiatiska studierna.  

 

Hos de kvinnor som intar den högre mängden sojalivsmedel visar denna meta-analys en 

riskreduktion på 25 % av att drabbas av bröstcancer jämfört med de kvinnor som intar en 

lägre mängd sojalivsmedel. Riskreduktionen ökar till 30 % när studierna kombineras med de 

från Asien. Qin et al. kan med denna studie stödja hypotesen om att ett högt sojaintag på 

grund av isoflavonerna kan minska risken att drabbas av bröstcancer. 

 

 

Studie nr 3 

Meta-Analysis of Soy Intake and Breast Cancer Risk 

 

Syftet med denna meta-analys studie var att granska tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan sojaintag och bröstcancer risk. (15) 

 

I denna meta-analys ingick 18 epidemiologiska studier varav 12 var case-control studier och 

resterande sex var kohort eller nested case-control studier. Studierna hittades i Medline, 

Embase och Biosos den 31 december 2004. De inkluderade studierna sträcker sig från 1978 

till 2004.  

Olika strategier har använts i studierna för att undersöka sambandet mellan soja och 

bröstcancer risk. För att lättare kunna jämföra studierna har Trock et al. omvandlat de olika 

mätresultaten till antal gram sojaprotein per dag som intagits.  

Alla studier som innehöll högsta och lägsta soja intag var inte blindade utan öppna studier och 

för att få ett genomsnitt även från de studier som inte hade redogjort för detta användes den 

högsta och lägsta kvartilen (25 %). Medelvärdet av dessa omvändes till sojaprotein från olika 

sojainnehållande livsmedel.  
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Odds ratio (OR) inom ett 95 % -konfidensintervall beräknades för varje studie för att därefter 

kunna sammanställas till ett gemensamt OR värde genom Woolf metoden.  

En av analyserna som utfördes inkluderade alla kvinnor som varit med i studierna. Utöver 

denna gjordes en analys endast på asiatiska kvinnor och ytterligare analyser efter kvinnornas 

klimakterie status, alltså en analys för kvinnor före och en analys för kvinnor efter 

klimakteriet. Analyser genomfördes som undersökte resultatet för kvinnor uppdelade efter 

etnicitet och om de befann sig före eller efter klimakteriet. Dessa analyser genomfördes 

baserat på hypotesen att de faktorerna kan ha betydelse för resultatet i undersökningen av 

sambandet mellan soja och bröstcancer. När Trock et al. hade tillgång till OR som tog 

samverkande faktorer i beaktande var det de justerade OR som användes. För att studera 

undergrupperna såsom etnicitet i de olika studierna användes dessa justerade OR. Bland annat 

för att jämföra resultaten från studier med olika studiedesign.  

 

Flera av studierna visade var för sig inget samband mellan sojaintag och en riskreduktion för 

att drabbas av bröstcancer. Två av studierna visade resultat uppdelade för kvinnor före- och 

efter klimakteriet men inget sammanställt resultat.  

Man kunde se ett starkare samband mellan soja intag och minskad bröstcancer risk i de studier 

som hade en undergrupp för kvinnor som befann sig före klimakteriet än de studier som 

endast undersökt asiatiska kvinnor oberoende på om de befann sig före eller efter 

klimakteriet. När en sammanställning av alla studier gjordes såg Trock et al. att resultaten för 

studierna av asiatiska kvinnor och kvinnor efter klimakteriet var liknande. Det sammanställda 

resultatet för kvinnor efter klimakteriet visade ett lågt samband mellan minskad bröstcancer 

risk och intag av soja. Detta kan förklaras av att åtta av de inkluderade studierna inte specifikt 

undersökte kvinnor efter klimakteriet och sex av de studier som undersökte detta inte visade 

något samband.  Större skillnad kunde dock urskiljas från studierna som undersökt kvinnor 

före klimakteriet.  

Sammantaget fann Trock et al. ett litet signifikant samband av soja och minskning av 

bröstcancer då OR var 0.86 inom ett 95%-konfidensintervall. 

OR för kvinnor innan klimakteriet var 0.70 inom ett 95 % -konfidensintervall och för kvinnor 

efter klimakteriet var OR 0.77 inom ett 95 % -konfidensintervall. 

 

Vissa studier rapporterade OR som justerats efter samverkande faktorer som kan bidra till 

bröstcancer. När dessa justerade OR jämfördes med de icke-justerade OR såg Trock et al att 

den enda faktor som påverkade OR av betydelse var body mass index (BMI). De studier som 
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justerat OR med tanke på BMI visade ett mindre samband mellan soja och riskreduktion för 

bröstcancer. 

De undersökte även om OR ändrade sig signifikant om de till exempel ökade skillnaden på 

högt och lågt soja intag, exkluderade studier med mindre än 200 deltagare eller studier med 

högsta och lägsta OR. Ingen betydande skillnad i OR kunde ses.  

Av den sammanställda OR sågs endast skillnad när studien med de deltagarna med den högsta 

vikt exkluderades. Då sjönk OR från 0.70 till 0.66. 

 

För att Trock et al. skulle vara säkra på att deras omvandling av de olika mätresultaten till 

antal gram sojaprotein per dag som intagits var riktig, jämfördes resultaten med de fyra 

studierna som redan angett sina mätningar i gram sojaprotein/dag. Då Trock et al. undersökte 

om de kunde finna något samband mellan dosen och resultatet fann de endast lite tecken på att 

dosen skulle påverka resultatet. 

 

Case-control studierna visade en större riskreduktion av att drabbas av bröstcancer vid högt 

sojaintag än vad kohort och nested case-control studierna gjorde.  

Denna meta-analys visar alltså en liten riskreduktion av bröstcancer vid högt soja intag. OR 

var 0.86 inom ett 95 % -konfidensintervall. 

 

 

Studie nr 4 

Soy, Isoflavones, and Breast Cancer Risk in Japan 

 

Yamamoto et al. syfte med denna studie (35) var att undersöka om det finns ett förhållande 

mellan isoflavon intag och minskad bröstcancerrisk för de kvinnor som medverkat i Japan 

Public Health Center-Based Prospective Study on Cancer and Cardiovascular Diseases (JPHC 

Study).  

 

Inklusionskravet för deltagarna var att det skulle vara kvinnor som tidigare medverkat i Public 

Health Center-Based Prospective Study on Cancer and Cardiovascular Diseases (JPHC 

Study). Studien påbörjades 1 januari, 1990 och avslutades 31 december, 1999. Studien 

inkluderade 21 852 kvinnor i åldern 40-59år vilka fick fylla i ett formulär om sitt sojaintag 

samt övrig information om levnadsvanor och familjesjukdomshistorik. Två av 
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formulärfrågorna behandlade intaget av misosoppa och olika sojarika livsmedel. Detta 

räknades sedan om till isoflavon intag. För att beräkna bröstcancerförekomsten dividerade 

Yamamoto et al. antal bröstcancer fall med antalet observerade personår vilket var 209 354 år.  

Den relativa risken (RR) för att drabbas av bröstcancer beräknades med hjälp av Cox 

proportional hazard model. Även justerad RR beräknades, denna tog med i beräkningarna ett 

antal samverkande faktorer som kan bidra till bröstcancer till exempel alkoholvanor, högsta 

nivå på deras utbildning, BMI och ålder för första graviditet. 

Två analyser utfördes då den ena analysen utfördes på alla deltagare och den andra utfördes 

efter att 45 deltagare exkluderats eftersom de efter de tre första åren av studien hade 

diagnostiserats med bröstcancer samt ytterligare sju vars diagnos ännu inte ställts. 

 

Vid studiens början beräknades isoflavon intaget utifrån deltagarnas svar i formulären. Med 

hjälp av formulären kunde man även se vilka levnadsvanor de med det högsta isoflavon 

intaget hade jämfört med de med det lägsta isoflavon intaget. I gruppen med det högsta 

intaget isoflavon fanns det fler icke-rökare, färre före detta rökare och rökare än i gruppen 

med det lägsta intaget. Samt hade deltagarna som intog större mängd isoflavon ett högre 

energiintag och lägre förbrukning av alkohol. Dock fanns det inget samband mellan isoflavon 

intag och bland annat familjesjukdomshistorik, ålder vid första menstruation och BMI. 

 

I jämförelse med de 25 % kvinnor med det lägsta intaget av misosoppa kunde en signifikant 

riskreduktion påvisas för de resterande 75 % kvinnor. Då den justerade RR var 0.76, 0.90 och 

0.46 inom ett 95 % -konfidensintervall för de övriga tre kvartilerna. 

Yamamoto et al. kunde påvisa ett signifikant samband mellan miso soppa intag och 

bröstcancer riskreduktion både hos kvinnor före- och efter klimakteriet. Dock var 

riskreduktionen lite starkare hos kvinnorna som befann sig efter klimakteriet än de kvinnor 

som befann sig före. 

Något signifikant samband mellan sojarika livsmedel exkluderat misosoppa och bröstcancer 

kunde dock inte påvisas genom denna studie. 

 

Den andra analysen då 52 deltagare uteslutits påverkade inte resultatet avsevärt. Inte heller 

förändrades resultatet då man tog med olika co-faktorer i beräkningarna. 

Denna studie visar tydligt att om en kvinna befinner sig före- eller efter klimakteriet har 

betydelse för resultatet och Yamamoto et al. föreslår att detta ska tas i beaktande när liknande 
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studier utförs. Att det inte påvisades något samband mellan sojarika livsmedel och minskad 

bröstcancerrisk kan bero på att det i denna grupp ingick fyra olika sojalivsmedel. 

 

Yamamoto et al. visar i denna kohortstudie att det finns en signifikant riskreduktion att 

drabbas av bröstcancer för Japanska kvinnor vid högt intag av miso soppa.  

Dock påvisar inte denna studie någon signifikant riskreduktion att drabbas av bröstcancer vid 

ett högre intag av sojarika livsmedel.  

 

 

Studie nr 5 

Dietary phytoestrogens and breast cancer risk 

 

Keinan-Boker et al. har i denna prospektiva studie undersökt hypotesen om sambandet mellan 

fytoöstrogen intag och bröstcancer risk. (36) 

 

I studien medverkade 15 555 holländska kvinnor i åldern 49-70 år. Kvinnorna valdes ut 

mellan 1993 och 1997 genom ett bröstcancer screening program. Studien avslutades 1 januari, 

2001. För de deltagare som fått diagnosen cancer av någon form, gått bort eller flyttat 

avslutades dock studien tidigare, nämligen när diagnosen ställdes, då dödsfallet inträdde eller 

vid flytten. 

Deltagarna fick fylla i ett formulär bestående av frågor om bland annat kost, levnadsvanor 

såsom rökning, civilstatus, utbildningsnivå, hormonbehandling, vikt och längd. Deltagarna 

fick i formuläret även ange hur ofta de åt vissa livsmedel. Detta gjordes för att veta vad de åt 

och sedan kunna räkna ut den totala mängden isoflavon och lignaner från växtriket samt 

biologiskt aktivt animaliskt lignan som intogs per dag. Biologiskt aktivt animaliskt lignan 

består av lignaner som omvandlats till enterolakton av tarmfloran. Det dagliga intaget av 

isoflavoner och lignaner visade sig inte vara jämnt fördelat bland deltagarna utan skevt, därför 

har Keinan-Boker et al. angivit dessa värden som medelvärde. 

Eftersom olika sorters analyser gjordes fick man fram olika resultat. Analyserna tog hänsyn 

till olika riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer, till exempel åldern på deltagarna när de 

värvades till studien, om kvinnorna befann sig före eller efter klimakteriet, ålder vid första 

graviditet och om de fick någon hormonbehandling. Ytterligare en analys gjordes då man 

beaktade det dagliga energiintaget hos deltagarna.  



 25 

Efter ett års tid upprepades analyserna, dock hade de deltagare som diagnostiserats med 

cancer uteslutits.  

 

Tidigare studier antyder att om kvinnor befinner sig innan eller efter klimakteriet kan ha 

betydelse för risken att drabbas av bröstcancer. Därför omfattade en av analyserna som 

Keinan-Boker et al. utförde endast de kvinnor som vid värvningen befann sig efter 

klimakteriet. Även deras ålder då de inträdde i klimakteriet togs i beaktande.  

 

Vid avslutandet av studien 1 januari, 2001 hade 280 av de deltagande kvinnorna drabbats av 

bröstcancer, 549 hade fått diagnosen cancer av någon annan form och 581 deltagare hade 

flyttat. Slutligen var det 14 003 av de ursprungliga 15 555 kvinnorna som vid studiens slut 

inte hade drabbats av någon form av cancer eller flyttat. 

Det gick inte att påvisa något signifikant samband för att högt fytoöstrogen intag skulle ha 

någon skyddande effekt mot bröstcancerutveckling. Enterolakton visade en väldigt liten 

skyddande effekt mot bröstcancerutvecklingen. Lignaner från växtriket visade däremot en 

liten riskökning för utvecklingen av bröstcancer vid ett högre intag. Dock var inga av dessa 

resultat signifikanta.   

 

Tidigare studier har föreslagit att resultatet av isoflavonintaget har med att göra vid vilken 

ålder det intas. Förslagsvis skulle det intas innan puberteten för att uppnå skyddande effekt. 

Författarna samlade endast in information om nuvarande intag och detta menar de kan vara en 

förklaring till varför de inte funnit något samband mellan intaget och minskad bröstcancer 

risk.  

 

I den holländska populationen är lignanintaget i genomsnitt lågt men konstant, då lignaner 

intas från ung ålder i form av bland annat grönsaker, frukt och nötter. Detta är viktigt att ta i 

beaktande om det skulle visa sig ha en skyddande effekt vid intag innan puberteten precis som 

föreslagits för isoflavoner. Att bestämma det rätta totala intaget är svårt att göra då man inte 

har tillgång till fulländad information om vad alla livsmedel innehåller. Keinan-Boker et al. 

drar därför slutsatsen att det korrekta intaget skulle kunna vara högre än vad som hittills visas. 

 

Genom denna studie kunde alltså Keinan-Boker et al. inte påvisa något signifikant samband 

mellan högt fytoöstrogen intag och minskad bröstcancer risk. 
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Diskussion 
 

I studien av Wu et al. sammanställdes deltagarnas totala intag av soja och den genomsnittliga 

mängden soja kvinnorna intog, vilket var 10,6 mg per 1000 kcal. Denna studie har till skillnad 

från flera av de andra angett vad de anser vara det genomsnittliga sojaintaget vilket ökar 

tillförlitligheten. Wu et al. undersökte även om body mass index (BMI) hade någon betydelse 

i denna undersökning, de fann skillnader mellan kvinnorna med ett lägre BMI och högt soja 

intag och kvinnorna med ett högre BMI och ett lågt sojaintag. Detta resultat visade sig inte 

vara signifikant till skillnad från studien av Trock et al. som diskuteras senare. 

 

Som väntat kunde man inte se någon skillnad i risken att utveckla bröstcancer hos kvinnor 

före och efter klimakteriet i den grupp som åt soja i lägre mängd än genomsnittet. 

Denna studie visar stöd för att ett högt sojaintag skulle ha riskreducerande effekter mot 

utvecklandet av bröstcancer, dock endast hos kvinnor efter klimakteriet. Att man kunde se en 

förhöjd risk att drabbas hos de kvinnor som åt mer soja än genomsnittet och som befann sig 

före klimakteriet borde man inte lägga så stor vikt vid eftersom risken inte är signifikant. 

Ändå kan man anse det vara överraskande att det trots allt är en så pass stor skillnad i risk 

mellan kvinnorna före och efter klimakteriet, då tidigare studier visat att kvinnor efter 

klimakteriet är den grupp som löper störst risk att utveckla bröstcancer. 

 

 

Qin et al. har gjort en meta analys på epidemiologiska studier som täcker tio år och är 

genomförda i olika delar av världen vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

Case-control studierna har beräknat risken att drabbas av bröstcancer som oddskvot (OR) och 

kohortstudierna har beräknat risken som relativ risk (RR). För att underlätta tolkningen av 

resultatet har Qin et al. sammanställt de två sätt att beräkna risken till ett gemensamt värde. 

Detta har gjorts genom DerSimonian-Laird metoden. Trots att detta sedan kontrollerats med 

ett Q-test finns det alltid risk för felkällor vid omvandling av resultat. 

Nio av de ingående studierna har fokuserat sin undersökning på gruppen soja som helhet. Fem 

studier påvisade en riskreduktion vid högre soja intag hos kvinnor efter klimakteriet. 

Resterande fyra av dessa nio studier angav inte om resultatet som visades var för kvinnor 

före- eller efter klimakteriet eller de båda grupperna.  

Eftersom alla studier inte presenterat resultatet för kvinnor före- eller efter klimakteriet ges 

ingen klar bild för betydelsen av soja före- och efter klimakteriet.  
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De sju studierna som fokuserade på isoflavonintag visade en riskreduktion på nästan 20 %. 

Dessa sju studier var till största del utförda i västvärlden vilket kan ha påverkat valet att 

undersöka isoflavonintaget istället för soja intaget. Detta för att kvinnor i västvärlden ofta 

intar lägre nivåer av soja än kvinnor i till exempel Asien, men har genom livet ett relativt 

konstant intag av isoflavoner vilket utöver soja finns i frukt och grönsaker.   

Att denna meta-analys innefattar både studier som undersöker soja som grupp och isoflavoner 

för sig kan ha inverkan på skillnad i resultatet av RR.  

De två olika studiedesignerna gav en skillnad av RR på nästan 10 %, vilket tyder på att valet 

av studiedesign och lokalisation kan påverka resultatet betydande. 

Senare i studien har Qin et al. även studerat ett antal studier från Asien. När dessa studier 

kombinerades med de ursprungliga 21 studierna i meta-analysen ökade riskreduktionen från 

25 % till 30 %. Ökningen av riskreduktionen då dessa studier slogs samman stödjer 

författarnas resultat av meta-analysen, trots att isoflavonintaget skiljer mellan Västvärlden och 

Asien. Stödet från de Asiatiska studierna ökar studiens tillförlitlighet.  

 

 
I meta-analysen av Trock et al. har de ingående studierna olika studiedesign så för att lättare 

kunna göra en jämförelse mellan studierna har Trock et al. omvandlat studiernas resultat till 

antal gram soja per dag som intagits. Odds ratio (OR) bestämdes för varje studie och 

beräknades sedan genom Woolf metoden till ett representativt OR. Som vid alla omvandlingar 

av resultat kan det i detta steg uppstå felkällor, trots att författarna försökte försäkra sig om att 

deras omvandlingar var korrekta. Detta gjorde de genom att jämföra resultaten de fått fram 

efter omvandlingen med resultaten av de fyra studier som från början angett sina mätningar i 

antal gram soja per dag som intagits. 

Författarna visade att analyserna visade ett litet samband mellan intaget av soja och minskad 

bröstcancer risk. Åtta av de inkluderade studierna undersökte inte resultaten för kvinnor före 

och efter klimakteriet och sex av de studier som faktiskt undersökte kvinnor före och efter 

klimakteriet visade inget samband. Detta gör det svårt att se ett klart samband mellan 

resultatet för bröstcancerrisken och om kvinnorna befinner sig före eller efter klimakteriet. 

 

Trock et al. undersökte även om det fanns några co-faktorer som bidrog till resultatet. Den 

enda faktor de hittade var BMI och till skillnad från studien av Wu et al. fann författarna att 

BMI var signifikant för resultatet då riskreduktionen inte var så stor för de med ett högt BMI. 

Eftersom två studier undersökt BMIs inverkan på resultatet och kommit fram till olika resultat 
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borde detta undersökas ytterligare. Författarna undersökte även sojadosens betydelse för 

resultatet. De fann att dosen inte hade så stor betydelse vilket kan tyckas motsäga de tidigare 

diskuterade studierna av Wu et al. och Qin et al vilka tydligt visat att mängden soja som intas 

har betydelse för riskreduktionen av att drabbas av bröstcancer. De visade även ett starkt 

samband mellan om kvinnorna befann sig före eller efter klimakteriet och risken att drabbas 

av bröstcancer, vilket Trock et al. endast hade svag bevisning för. Precis som i meta-analysen 

av Qin et al. visade Trock et al. att case-control studierna gav en högre riskreduktion att 

drabbas av bröstcancer vid intag av soja än vad kohort och nested case-control studierna 

gjorde, detta stödjer teorin att studiedesign påverkar resultatet.   

Fem av de 18 ingående studierna var samma studier som använts i meta-analysen av Wu et al. 

vilket kan förklara studiernas liknande resultat, trots att Trock et al. inte påvisar lika starkt 

samband mellan sojarik kost och minskad risk för bröstcancer. Författarna i de tre diskuterade 

studierna visade skillnader i betydelsen av BMI och dosen soja beträffande risken att drabbas 

av bröstcancer, vilket kan göra att man funderar över vilken av studierna som är mest 

tillförlitlig på denna punkt. Flertalet av de studier som ingick i meta-analysen visade var för 

sig inte något samband mellan soja intaget och bröstcancer risken, vilket kan försvåra 

tolkningen av studiens resultat. Dessutom har Trock et al. vid ett tillfälle jämfört resultatet av 

asiatiska kvinnor oberoende av om de befinner sin före eller efter klimakteriet med övriga 

kvinnor som befinner sig efter klimakteriet. Vilket inte ger någon klar överblick av betydelsen 

av sojaintaget varken för etnicitet eller om kvinnorna befinner sig före eller efter klimakteriet. 

 

 

I studien av Yamamoto et al. medverkade kvinnorna i åldern 40-59 år vilket omfattar de år då 

kvinnor i genomsnitt inträder klimakteriet, vilket är i 45-55års åldern (37), på så sätt kunde de 

undersöka isoflavonintagets effekt på kvinnor före- och efter klimakteriet.  

 

Det gjordes en jämförelse av riskreduktionen att drabbas av bröstcancer hos kvinnor som 

intog olika mängd misosoppa, vilket är en sojaprodukt. De 25 % kvinnor som intog mest 

misosoppa uppvisade en minskad risk att drabbas av bröstcancer, denna riskreduktion fanns 

både hos kvinnor som befann sig före och efter klimakteriet. Av de som hade ett högt intag av 

misosoppa visade kvinnorna efter klimakteriet en starkare riskreduktion än kvinnorna före 

klimakteriet. Att Yamamoto et al. kunde påvisa detta tyder på att om kvinnorna befinner sig 

före eller efter klimakteriet har stor betydelse för resultatet. Vilket är samma som tidigare 
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nämnt studier påvisat. Dock visar författarna i denna studie endast det sambandet för intag av 

misosoppa och inte övriga sojarika livsmedel. 

 

Två analyser utfördes då den första innefattade alla deltagare och den andra hade exkluderat 

52 deltagare på grund av cancerförekomst eller misstänkt cancerförekomst. De två analyserna 

skiljde sig inte signifikant vilket tyder på att studien var tillräckligt omfattande från början för 

att ett sådant bortfall inte skulle påverka resultatet avsevärt. Studien stödjer alltså inte teorin 

om att högt sojaintag skulle motverka risken att få bröstcancer, däremot föreslår den att högt 

intag av misosoppa skulle vara riskreducerande. Yamamoto et al. stödjer även teorin om att 

om kvinnan befinner sig före eller efter klimakteriet är en betydande faktor. 

 
 
I studien av Keinan-Boker et al. deltog 15 555 holländska kvinnor i åldern 49-70år, vilket 

visar att studien är relativt omfattande i jämförelse med de tidigare diskuterade studierna.  

I studien skiljde man på lignaner från växtriket och det lignan som i tarmen omvandlas till 

enterolakton. Denna separation av lignanerna har man inte gjort i någon av de tidigare 

studierna. Författarna har beräknat medelvärdet av lignanintaget vilket i vidare beräkningar 

kan vara fördelaktigt då man jämnar ut skillnaden för de deltagare som har ett extremt högt- 

eller lågt intag. Dock kan detta vara en möjlig felkälla då fel kan uppstå i beräkningarna. Att 

Keinan-Boker et al. under genomförandet av studien tagit hänsyn till olika co-faktorer, till 

exempel förekomst av hormonbehandling visar tillförlitlighet.  

 

Studieperioden varierade mellan deltagarna, och avslutades tidigare för de medverkande som 

under studiens gång fått diagnosen cancer av någon form eller flyttat. Detta kan vara en 

felkälla som bidrar till ett oriktigt resultat. Efter ett års tid har författarna utfört samma 

analyser ännu en gång efter att deltagare som diagnosticerats med bröstcancer uteslutits, detta 

kan eliminera en del felkällor men tar inte hänsyn till det bortfall som kan uppstå då fler 

deltagare kunnat få diagnosen senare under studiens gång. Flavonoid- och lignanintaget i den 

holländska befolkningen är över lag lågt i jämförelse med intaget i till exempel Asien, detta 

kan påverka tolkningen av resultatet med avseende på det genomsnittliga intaget.  

Tidigare har det diskuterats att resultatet av intaget kan bero på om kvinnan befinner sig före 

eller efter klimakteriet, Keinan-Boker et al. diskuterar teorin om betydelsen för om intaget 

sker före eller efter puberteten, detta har de däremot inte undersökt. 
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Författarna kunde påvisa effekter av både lignanintaget och enterolaktonet. Enterolakton 

visade en svag skyddande effekt mot bröstcancer medan lignaner från växtriket visade en svag 

ökad risk för bröstcancer. I detta arbete är det lignaner i soja som behandlas och genom denna 

studie skulle man då kunna tolka resultatet såsom att lignaner i soja leder till en svag ökad risk 

att drabbas av bröstcancer. Trots att den ökade risken för att drabbas av bröstcancer vid högt 

lignanintag inte är signifikant väcks funderingar kring detta, och borde studeras. Keinan-

Boker et al. kan alltså inte påvisa att fytoöstrogen reducerar risken av att drabbas av 

bröstcancer.  
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Slutsatser 

De studier som granskats i detta arbete visar olika resultat, då en del studier visar på att ett 

högt sojaintag minskar risken för bröstcancer, andra visar att det inte har något samband 

medan andra påvisar en svag ökning, om än inte signifikant, av risken att drabbas av 

bröstcancer vid ett högt sojaintag. 

Flera av studierna har diskuterat om tidpunkten av intaget av soja har betydelse för resultatet. 

Flertalet studier har kommit fram till att sojaintaget har större riskreducerande effekt hos 

kvinnor efter klimakteriet. Endast en av studierna tar upp möjligheten att resultatet även kan 

påverkas om intaget sker före eller efter puberteten, dock undersökte inte författarna detta. 

Studier som beaktar just intag före eller efter puberteten har gjorts, till exempel Barnes som 

visat att råttor som exponerats för genistein, före puberteten har färre cancertumörer än råttor 

som endast exponerats efter puberteten. 

Beaktande av co-faktorer kan ha betydelse för resultatet och några av studierna har tagit 

hänsyn till detta under analyserna, dock fann de flesta studier inga större skillnader i resultatet 

när co-faktorerna togs i beaktande. Wu et al. undersökte om den misstänkte  

co-faktorn BMI kunde påverka risken att drabbas av bröstcancer, de fann inte någon 

signifikant skillnad i resultatet. Trock et al. ansåg däremot att BMI påverkade deras resultat 

signifikant. 

 

Av de tre studierna som visade på att ett högt sojaintag minskar risken för bröstcancer var det 

två studier, nämligen de av Wu et al. och Qin et al. som visade ett klart samband mellan ett 

högt sojaintag och bröstcancer riskreduktion. Även studien av Trock et al. påvisade detta 

samband, dock endas svagt. 

Två av de granskade studierna visar ett icke-signifikant resultat för att högt sojaintag skulle 

öka risken att drabbas av bröstcancer. Wu et al. visade denna skillnad endast för kvinnor före 

klimakteriet. Keinan-Boker et al. visade detta när de undersökte lignaner från växtriket. Trots 

att resultaten inte är signifikanta, har de kunnat påvisa en liten skillnad och det gör det ännu 

svårare att dra en säker slutsats om högt sojaintag minskar risken för bröstcancer eller inte. 

Studien av Yamamoto et al. visar inget stöd för att högt sojaintag minskar risken att drabbas 

av bröstcancer. Dock visar de ett resultat av signifikans att misosoppa, vilket är en 

sojaprodukt, skulle ha en riskreducerande effekt på bröstcancer. Resultatet väcker tankar om 

att det kanske finns någon annan ingående komponent i misosoppa än soja som kan ha en 

effekt på riskminskningen av bröstcancer. 
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Två studier visade att valet av studiedesign har betydelse för resultatet. De visade nämligen att 

case-control studierna gav en större riskreduktion att drabbas av bröstcancer än vad kohort 

och nested-control studierna gjorde. Även lokaliseringen av studien kan ha betydelse för 

resultatet.  

 

Det är svårt att jämföra och tolka resultat från studier genomförda i Asien och Västvärlden då 

man i sin tolkning måste ta hänsyn till att genomsnittligt sojaintag skiljer sig mellan de olika 

världsdelarna. Författarna av studierna har själva, baserat på deltagarnas svar i frågeformulär, 

räknat ut det genomsnittliga intaget av soja. Alltså kan ”högt” och ”lågt” sojaintag variera 

mellan studierna. Vissa av studierna har inte redovisat resultatet för just deras genomsnittliga 

intag vilket gör det omöjligt att jämföra det genomsnittliga intaget med andra studier. 

Ytterligare en faktor som kan försvåra tolkningen är att alla studier inte undersökte soja som 

grupp utan även separata sojaprodukter såsom misosoppa och tofu, eller ämnen som finns i 

soja till exempel fytoöstrogener. Ett exempel på att man borde särskilja dessa grupper är just 

Yamamoto et al. resultat som påvisar att misosoppa minskar risken för bröstcancer medan 

författarna inte kunde påvisa något sådant samband för soja som grupp. 

 

Eftersom studierna påvisar så olika resultat med varierande signifikans är det svårt att med 

säkerhet påstå att högt sojaintag minskar risken för bröstcancer. För att kunna göra ett 

påstående åt antingen det ena eller det andra hållet, drar jag samma slutsats som flera av 

studierna, nämligen att fler undersökningar krävs. 
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