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Sammanfattning 

 
Vitamin E är en substans med antioxidanta egenskaper, ett fettlösligt vitamin som kan 
finnas i naturliga källor såsom vegetabiliska oljor, ägg, grönsaker, spannmål, frukter, 
kött men också i syntetiskform. I dagsläget är vitamin E också tillgängligt som 
kosttillskott och används förebyggande och/eller vid behandling av sjukdomar som 
kardiovaskulära sjukdomar, arterioskleros, diabetes mellitius samt olika former av 
cancer. Vid intag av vitamin E kan oxidativ stress minskas vilket produceras av fria 
radikaler (t.ex. joniserande strålning, giftiga föreningar från luft, vatten, mat) som 
drabbar celler och på det sättet förebyggs och fördröjs uppkomst av sjukdomar. Utöver 
sin antioxidant effekt och är vitamin E involverat i immunförsvaret, cellsignalering, 
genreglering samt andra metaboliska processer. Dessa egenskaper har gjort av vitamin 
E är en intressant kandidat till utredning vid prostatacancer (adenocarcinom), som är 
den vanligaste tumörformen i Sverige hos män över 50-års ålder. 
 
Denna litteraturstudie har för syfte att undersöka det empiriska stödet för tesen om 
vitamin E kan ha en förebyggande effekt mot prostatacancer och vilka risker som finns 
vid intag av vitamin E vid prostatacancer. Tidigare forskning har visat att det har en 
antioxidativ inverkan på kroppens organ och det har därför funnits en tro på att den 
kan hjälpa förebygga prostatacancer. Litteraturstudien bygger på originalartiklar 
framförallt från PubMed, Socialstyrelse hemsidan, WebMd, olika medicinska böcker 
och i Google med sökord som: vitamin E, prostatacancer, tokoferol och prostatacancer, 
oxidative stress, antioxidant, androgen metabolism och vitamin E, prostatacancer och 
arv, androgen och vitamin E. 
 
Resultatet av studierna visar att det inte finns ett entydigt empiriskt stöd för att vitamin 
E (tokoferol) har en förebyggande effekt mot prostatacancer. Vissa studier visar ett stöd 
för att det finns en förebyggande effekt, andra visar att det inte finns ett stöd och en 
visar en signifikant ökad risk för prostatacancer vid intag av tokoferol. 
 
Prostatacancer kan inte förebyggas med vitamin E (tokoferol) enligt 
forskningsresultaten i denna studie. Vidare forskning krävs för att se om det kan finnas 
kombinationer med t.ex. selen för att öka effektiviteten för att förebygga 
prostatacancer.  
 
Nyckelord:  
tokoferol, tokotrienoler, adenocarcinom, xenobiotik, kvintiler 
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1. Introduktion 
 

1.1 Prostatacancer 
Prostatacancer är den vanligaste tumörformen bland den manliga befolkningen i 
Sverige ca 9000 drabbas årligen. Globalt utgör svarta män från USA därefter vita män 
från USA och Skandinaver majoriteten av de drabbade och nästan uteslutande gäller 
det män över 50 år. Kina och Japan är de länderna med låga tal av 
prostatacancerformer [1, 2]. Prostata är en körtel som omsluter urinröret och som 
väger ungefär 20g vid 20 års ålder. Den växer naturligt vid stigande ålder och den 
brukar bli lika stor som e valnöt vid 40-50 års ålder. Godartad prostataförstoring är 
dock inte cancer men det kan ge besvär vid t ex urinering. Däremot kan man både ha 
förstorad prostata och prostatacancer samtidigt och symtomen på de två sjukdomarna 
är snarlika [1, 2, 3, 4].  
 
 

1.1.1 Riskfaktorer  
Det finns olika riskfaktorer som kan leda till uppkomsten av prostatacancer. Risken att 
drabbas ökar med stigande ålder eller om man har familje- historik t.ex. en far eller en 
bror som var diagnostiserade med prostatacancer före 60 års ålder[3]. Orsaken till 
detta kan bero på att de är utsatta för samma miljöpåverkan, eller anlag för 
prostatacancer eller kost intag. Cirka 40 % av riskfaktorerna beror på ärftlighet. 
Könshormoner, diet, rökning samt tillväxtfaktorer har också betydelse för uppkomsten 
av prostata tumörer[5, 6]. Prostatastumörvävnaden är beroende av androgen stimulans 
för sin funktion vilket också normal prostatavävnad gör för sin tillväxt  och  funktion  
[5, 6, 7]. 
 
 

1.1.2 Symtom 
Vissa prostata tumörer (adenocarcinom av prostata), som ofta debuterar i körtels bakre 
del, kan växa långsamt och ger inga besvär eller symtom i början medan andra växer sig 
aggressivt och skapar dottersvulster och sätter metastaser även i andra organ och 
främst i skelettet. De vanliga symtomen på prostatacancer är trötthet, viktminskning 
och ryggsmärtor. Urinstrålen blir svag och man få gå och kissa oftare. 
Vattenkastningsbesvär kan också förekomma som debut-symtom vid prostatacancer   
[2, 3 ,7].  
 
 

1.1.3 Diagnos 
Regelbunden undersökning är rekommenderade för män i 50-70 åldern och om det 
finns prostatacancer i familj historiken[6, 7, 8]. Diagnosen kan ställas genom 
kroppsundersökning palpation av prostatakörtel via ändtarmen. Vid cancer känns 
körtel knölig och asymmetrisk [4]. Utöver dessa undersökningar ska även PSA-
blodprov (prostata specifikt antigen) tas för bestämning av tumörmarkören PSA. Man 
kan misstänka förekomst av cancer vid ett värde större än 3 mikrogram/L. Men 
förhöjda PSA värden kan också bero på t.ex. urinvägsinfektion och prostatit så det är 
inte helt säkert sätt att ställa cancerdiagnos [6, 8]. För en definitiv diagnos används 
ultraljudsundersökning i samband med vävnadsprov som tas med punktionsnål 
(prostatabiopsi) och på det sättet ges upplysningar om tumörtyp och 
differentieringsgrad. Magnetkameraundersökning (MR) och skelettscintigrafi används 
också för att se om eventuella metastaser har uppstått [6]. 
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1.1.4 Behandling 
Det finns en rad olika former av behandling av cancerformen. Patienten skall 
informeras om eventuella biverkningar och om fördelar samt nackdelar med olika 
behandlingsformer [4]. Patientens önskemål skall väga tungt när man väljer 
behandlingsmetod och den beror på vilket stadium tumören befinner sig i och hur 
Gleasonvärde (en skala från 1 till 10 där i princip 6 betyder ett medelgott värde och över 
eller under 6 betyder mer eller mindre aggressivt utveckling) [4, 7] samt 
prostataspecifikt antigen (PSA) -värdet är [4, 7, 8]. Operation, strålterapi, 
hormonterapi (östrogenbehandling) och även kemisk kastrering och kirurgisk 
kastrering är de olika behandlings formerna. Prostatacancer som redan upptäcks kan 
behandlas kirurgiskt och tas bort, men detta gäller om cancer enbart finns i prostatan 
och inte skickat ut metastaser. Operationen utförs med ett snitt i nedre delen av buken 
eller med titthålskirurgi och kan ha besvärande urinläckage som konsekvens. Operation 
och strålbehandling leder ofta till impotens och förlorad sexlust[6, 8]. Strålterapi utförs 
genom att man dödar prostatacancercellerna eller metastaser med radioaktiva strålar. 
Den typen av behandling medför ofta att patienten får behov att kissa oftare och/eller 
att patienten får ändtarmbesvär. Vid avancerad cancer får man använda behandling 
med anti-androgena läkemedel. Kastration är ett alternativ till att minska påverkan av 
testosteron på tumören och det genomförs antingen kemisk med antiandrogena 
läkemedel eller kirurgisk (orkidektomi). Cytostatika är en cellgifts- och smärtlindrande 
behandling som ges direkt i blodet med dropp eller via tablett form. 
Behandlingsformen är ofta förknippad med en lång rad biverkningar som kan upplevas 
som besvärande för patienten (domningar i fötter och fingrar, illamående). Aktiv 
övervakning kan ibland vara ett alternativ vid långsamt växande cancer, då avstår man 
från behandling och patienten går istället på regelbundna kontroller för att se hur 
cancern utvecklas [6]. 
 
 

1.1.5 Ärftlighet i prostatacancer  
Nya undersökningar har bevisat att män vilkas far eller bror har haft prostatacancer 
har högre risk att insjukna i prostatacancer i jämförelse de som inte haft prostatacancer 
i den närmaste släkten (5-10%) [9]. Cirka 5 % av prostatacancerfallen uppskattas bero 
på en felaktig ärftlig ”cancerskydds gen” och troligen 5 % är på grund av en felaktig 
kopia av BRCA 1 (bröst cancer 1 gen vilken är placerad på kromosom 17 och som ger 
obetydlig risk på prostatacancer utveckling) eller BRCA 2 (bröst cancer 2 gen vilken är 
placerad på kromosom 13 och som kan ge cirka 15 % risk för prostatacancer utveckling) 
– gener [9]. Dessa gener är ”dominanta” vilket gör att de genererar anlag till 
prostatacancer.  I bröst-och äggstockscancersläkter har anlagsbärande män också 
förhöjd risk att utveckla prostatacancer [5, 9]. 
 
 

1.1.6 Androgen och androgen receptor (AR) i prostatacancer 
Prostata är det primära organet som använder androgen till sin utveckling och 
homeostas (ett stabilt och konstant tillstånd i ett biologiskt system mot omgivningen). 
Androgen och androgena receptorers signalering spelar en viktig roll i tumörens 
uppkomst. Minskning av testosteronproduktion visade sig ha en bra effekt i behandling 
av metastatiskt prostatacancer genom att ge tumörregression [7, 10]. Mekanismen som 
gör att normala celler omvandlas till cancerceller är fortfarande okänd. När det 
inträffas molekylära ändringar då byter androgen receptorer transkriptionellt 
programmet från differentiering till proliferation. Androgen deprivations terapi (ADT) 
är den mest effektiva mot metastatiskt - och kastrering resistent prostatacancer 
eftersom prostatacancer är beroende av androgener (i det fallet av testosteron) för att 
kunna växa. Men trots minskning av androgen produktion efter kastrering fortsätter 
androgen receptor signalering att vara aktivt. Parakrin signalering är den som i normal 
prostata epitelvävnad reglerar tillväxt och underhåll med hjälp av androgen faktorn 
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(andromedin). Vid malignitet blir parakrin signalering ersatt av autokrin signalering 
vilket gör att både tillväxten och cellernas underhåll blir autonoma och tillåter 
androgen/androgen receptor bindning och cellernas proliferation [10, 11]. 
 
 

1.1.7 Oxidativ stress   
Oxidativ stress är förknippad med prostatacancerns utveckling, tillväxt och respons till 
behandling. Det uppkommer vid antingen ökning av reaktiva syreföreningar som 
kontinuerligt bildas från både exogena och endogena källor och/eller försämring av den 
antioxidativa cellskapaciteten. De exogena källorna kan vara strålning och 
miljöfaktorer medan de endogena källorna är mitokondrie, mikrosomer, peroxisomer 
och enzymer. De reaktiva syreföreningar bildas i mitokondrie som ett resultat av 
oxidativ fosforylering. Vid prostatacancer kan produktionen av reaktiva syreföreningar 
produktionen öka pga. olika processer såsom hypoxi (brist på syre), mitokondrial – och 
DNA mutationer, metabolisk förändring, receptoraktivering (androgen, steroid 
hormoner), åldrande och hormonella förändringar, xenobiotik metabolism 
(kroppsfrämmande ämne metabolism) och inflammation [12]. Bildning av reaktiva 
syreföreningar under en livstid genererar instabilitet som leder till nukleära och 
mitokondriella DNA mutationer och därmed länkar man åldrandet till prostatacancer. 
Androgen som reglerar fettsyrors upptag i prostatacancer celler framkallar oxidativ 
stress i normala och cancerösa celler genom dess pro-oxidativ signalering. Därför kan 
ett högt intag av fett via kost vara avgörande i cancers utveckling. Förutom fett har 
vissa hormonstörande ämnen såsom kadmium, bisfenol A och polyklorerade bisfenoler 
också ha en betydande roll i risk för prostatacancer. De bildar reaktiva syreföreningar 
och anses vara hormonstörande faktorer [12]. 
 
 

1.2 Vitamin E 
Vitamin E är ett fettlösligt vitamin som består i åtta olika antioxidantformer (Figur 1): 
alfa-, beta-, gamma-, och delta- tokoferol och alfa-, beta-, gamma-, och delta-
tokotrienol [13, 14]. Vitamin E absorberas via tunntarmen på samma sätt som de andra 
lipiderna (triglycerider) gör [14, 15]. Därefter bryts ner vitamin E och utsöndras i lymfa 
i form av triglycerid kylomikroner som katalyserar via lipoproteinlipas och överförs 
samtidigt till vävnader, i form av fettsyror och tokoferols molekyler. Den mest potent 
vitamin E antioxidantformen är alfa-tokoferol för dess höga biologiska aktivitet i levern 
[16]. Till skillnad från de andra antioxidantformerna har alfa-tokoferol lättare att 
metaboliseras och utsöndras via levern med hjälp av hepatiska alfa-tokoferol transfer 
proteinet och därför förekommer den sig i större mängd i plasma och vävnader [13, 14, 
16, 17]. Alfa-tokoferol metabolit (alfa-CEHC) utsöndras i stor del i urin [14]. Vitamin E 
(alfa-tokoferol) är väl känd för sin antioxidant effekt för lipider och lipoproteiner. 
Förutom det har alfa-tokoferol en viktig biologisk funktion såsom genuttryck, 
modulerande cellsignalering och spridning. Vitamins E biotillgänglighet verkar bero på 
sin kringspridande förmåga och det har vetenskapligt bevisat att samtidigt intag av 
vitamin E med t.ex. vitamin C, polyfenoler och karotenoider kan ha en negativ inverkan 
på absorption av vitamin E [14, 15]. 
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Figur 1. Vitamins E antioxidantformer  
  
 
 
 

2. Syfte 
Prostatacancer är en sjukdom som drabbar många män. Idag saknas verksamma 
läkemedel för att förebygga sjukdomen. Vitamin E som verkat vara en lovande kandidat 
till ett flertal kliniska tester kommer fram till att det inte är en entydig prevention mot 
prostatacancer.  
Frågeställningarna är:   

- Hur effektiv är vitamin E både profylaktiskt och vid behandling i 
prostatacancer? 

- Finns det någon risk för att utveckla prostatacancer vid intag av vitamin E? 
 
 
 
 

3. Metod 
Detta är en litteraturstudie som utgår från 6 originalartiklar som studier som ansetts 
vara relevanta för frågeställningarna. Sökningen är gjort i PubMed, Socialstyrelsens 
hemsida, WebMd, olika medicinska böcker och i Google samt i 
www.ncbi.nlm.gov/pubmed [Tabell 1] med hjälp av olika sökord och filtren. Det 
gjordes en översiktlig sökning på prostata, prostatacancer och vitamin E och det 
framkom 37 artiklar. Av dessa valdes 23 ut som stöd till bakgrundsinformation till 
introduktionen. Ett flertal av artiklarna var överlappande så det räckte med ungefär 
hälften för detta föremål. En senare sökning gjordes men sökordet ”heredity” för att 
komplettera information om ärftlighet och prostatacancer i introduktionen. För de 6 
originalartiklarna gjordes två olika sökningar där begränsningar lades in form av 

http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLi-fnwO3KAhWBFJoKHUzpAh4QjRwIBw&url=http://www.sfd.pl/Witamina_E__przeciwutleniacz-t727710.html&bvm=bv.113943665,d.bGs&psig=AFQjCNG2EjMqIZpusdjA_Ch8oUOcSw0Ejg&ust=1455204177879317
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tidsbegränsning och krav på ”clinical trail, 10 years”. Sökorden utökades med ”risk”, 
”antioxidant” och ”heredity”. Totalt gav 21 träffar varav 8 valdes ut för närmare analys 
som till slut blev de 6 analyserade originalartiklar. Valet av de 6 originalartiklar har 
gjorts ut från önskat att täcka forskningsfronten på området så brett som möjligt. Det 
finns 3 grupperingar av artiklar med hänsyn till positiva inverkan på prostata cancer 
(”ja”, ”nej”, ”beroende av genotyp”) där det har valts ut 2 av varje grupp.  
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed, WebMed, Socialstyrelsens hemsida och medicinska 
böcker 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar 
Valda 

referenser 

150120 Vitamin E, prostate 
cancer, tokoferol 
och prostate cancer,  
antioxidant  

Clinical trail, 10 
years, mediciska 
böcker 

11 18, 28,30 

150120 
 

prostate cancer and 
heredity 
prostatacancer och 
risk 

Clinical trail 10 
years 

10 21, 26, 29 

160127 
 

Prostate cancer and 
heredity 

- 1 9 

150120 Vitamin E, prostata, 
prostata cancer 

- 37 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 27 

 
 
 

4. Resultat (analys av vetenskapliga artiklar) 
 
4.1 Associations Between alfa-Tocopherol, beta-Carotene, and 
Retinol and Prostate Cancer Survival [18] 
Watters JL et al.[18] genomförde 2009 en studie, Alfa-Tocopherol, Beta-Carotene 
Cancer Prevention (ATBC), med syfte att undersöka effekten av alfa-tokoferol, beta-
karoten, och retinol kosttillskott och hur de påverkade överlevnad hos män med 
diagnosen prostatacancer. Det tyder på att kända antioxidanter så som karotenoider 
och tokoferoler (vitamin E föreningar) kan vara negativt korrelerade med risker för 
prostatacancer, men man vet inte så mycket om hur de påverkar prostatacancers 
framåtskridande och överlevnad [19, 20]. 
 
Den här studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad om primär 
prevention dvs. att söka förhindra att prostatacancer uppkommer hos personer som 
inte hade sjukdomen. Studien utfördes i sydvästra Finland mellan 1985-2005 med 
29 133 deltagare för prevention och för att testa effekter av beta-karoten och alfa-
tokoferol kosttillskott på cancerincidens hos vuxna manliga rökare. Exklusionskriterier 
var: män som förut hade cancer eller någon annan alvarlig sjukdom eller män som 
dagligen intog >20mg vitamin E, >20,000IU vitamin A (IU*0.3=mcg) eller > 6mg 
beta-karoten [18]. 
 
Från och med april 2005, 1891 män av 29133 fick diagnosen prostatacancer, 395 dog av 
sin sjukdom medan 527 dog av andra sjukdom än prostacancer och 969 var fortfarande 
vid liv. Överlevnad i prostatacancer undersöktes med Kaplan-Meier metoden 
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(överlevnadskurva som beskriver överlevnaden i en eller flera grupper) med dödsfall av 
andra orsaker och med hjälp av Cox proportional riskregressionsmodeller med 
riskkvoter (HR, en statistisk teknik som beskriver risken för död i en eller flera grupper 
under en studie) och 95 % konfidensintervall justerat för familjehistoria av 
prostatacancer, ålder vid randomisering, godartad prostataförstörning, ålder och skede 
på diagnos, längd, BMI och kolesterol [18]. 
Högre nivåer av alfa-tokoferol vid baslinje (< 20 mg) var förknippade med förbättrad 
överlevnad i prostatacancer bland de fall som fått alfa-tokoferol och som var i den 
högsta kvintilen av alfa-tokoferol eller på 3-års uppföljningsmätning. (Kvintiler – 
frånlatinets kvint dvs. fem, är benämningen av indelningen i fem delar av t.ex. 
mängden av alfa-tokoferol hos en mängd provdeltagare.)  
 
Beta-karoten, retinol, och kompletterande beta-karoten hade inga uppenbara effekter 
på överlevnaden. Dessa fynd tyder på att högre nivåer av alfa-tokoferol intag och inte 
beta-karoten eller retinol, ökar prostatacanceröverlevnad [Tabell 2]. Forskarna kom 
fram till att det behövdes ytterligare forskning och mer randomiserade studier för att 
bekräfta dessa resultat [18]. 
 
Tabell 2. Hazard ratio (HR) i prostatacancer i relation till kosttillskott av alfa-
tokoferol och betakaroten 

Kosttillskott utan 

a-tokoferol 
HR (hazard ratio),     

1 referens 

Inga kosttillskott 

alls 

HR (hazaed ratio),    

1 referens 

Lägsta kvintilen 1 Lägsta kvintilen  0,76 

Andra kvintilen 1,05 Andra kvintilen 0,69 

Tredje kvintilen 0,71 Tredje kvintilen  0,56 

Fjärde kvintilen 0,77 Fjärde kvintilen  0,63 

Femte kvintilen 0,86 Femte kvintilen  0,63 

Kosttillskott av     

a-tokoferol  

 Inget betakaroten 

tillskott  

 

Lägsta kvintilen 1 Lägsta kvintilen  1 

Andra kvintilen 0,82 Andra kvintilen  1,10 

Tredje kvintilen 0,64 Tredje kvintilen  1,05 

Fjärde kvintilen 0,74 Fjärde kvintilen  0,78 

Femte kvintilen 0,51 Femte kvintilen  0,99 

Kombination av 

båda 

 Tillskott av 

betakaroten    

 

Lägsta kvintilen 1 Lägsta kvintilen  1 

Andra kvintilen 0,99 Andra kvintilen  1,04 

Tredje kvintilen 0,67 Tredje kvintilen  1,05 

Fjärde kvintilen 0,59 Fjärde kvintilen  0,91 

Femte kvintilen 0,82 Femte kvintilen  1,04 

Kvintil indelning i fem delar av mängden av alfa-tokoferol hos en mängd 
provdeltagare. 
HR- hazard ratio (återspeglar den analys av tid överlevde till en händelse) 
 

 
4.2 Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate 
Cancer and Other Cancers: The Selenium and Vitamin E Cancer 
Prevention Trial (SELECT) [21] 
Lippman SM et al. [21] publicerade studien 2009 med syftet att avgöra om selen eller 
vitamin E eller både kan förhindra prostatacancer i friska män. Prostatacancer 
fortsätter att vara ett stort hot mot hälsan; epidemiologiska och prekliniska förstudier 
indikerade potentialen av selen, 63 % och vitamin E, 32 % för att förhindra 
prostatacancer [22, 23, 24, 25]. 
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SELECT var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind analys med avseende 
på selen, vitamin E, selen plus vitamin E. Studien inkluderade 32 400 deltagare, friska 
män både färgade och icke-färgade som rekryterats på lokala sjukhus i USA, Kanada 
och Puerto Rico enligt grundläggande inklusionskriterier 50 år eller äldre (färgade) 
eller 55 år eller äldre (alla andra), prostataspecifik antigen (PSA)<4 ng/mL samt rektal 
undersökningar (ingen misstänkt om prostatacancer) [21]. 
 
Deltagarna var delade i fyra olika grupper: en grupp som fick den orala selen dosen 200 
mikrog/dag från L-selenometionin och som jämfördes med vitamin E placebogruppen; 
en andra grup vitamin E (400 mg/dag av alfa-tokoferyl acetat) och som jämfördes med 
selen placebo, och de två kombinerade dvs. vitamin E och selen eller placebo med 
placebo, i minst 7 till högst 12 år.  
 
Det har visat ökad risk för prostatacancer (p=0.01) för alla tre fallen jämfört med 
placebogruppen och allra högst för de som endast fick vitamin E dvs. vitamin E 13 %, 
selen 4 % och kombination av vitamin E och selen 5 %. Forskarnas slutsats var att selen 
och vitamin E ensamma eller i kombination inte förebyggde cancer i denna population 
med givna doser och tillämpade metoder [21]. 

 
 

4.3 Genetic Variants Reflecting Higher Vitamin E Status in Men 
are Associated with Reduced Risk of Prostate Cancer [26] 
Major JM et al. [26] genomförde 2014 studien med syfte att undersöka om varianter på 
vitamin E relaterande gener var förknippade med risk för prostatacancer. Vitamin E 
(alfa-tokoferol) spelar en nyckelroll i regleringen av celltillväxt och differentiering och 
har studerats som ett potentiell kemopreventivt medel för prostatacancer. Det hade 
inte undersökt förut denna studie om associationen av vitamin E koncentrationer med 
cancerrisk som kunde modifieras av genetiska variationer i vitamin E-reglerande gener, 
dvs. SNP”single-nucleotide polymorphism”i generna rs 964184, rs2108622 och rs 
11057830 [26, 27]. 
 
Studien var en multicenter, randomiserad studie av 155 000 deltagare, män och 
kvinnor, rekryterades från tio olika städer i USA för att testa effektiviteten i screening 
av prostata-, lung-, tjocktarms och livmodercancer. Alla män som har följts från deras 
initiala cancerscreening för upptäckten av prostata cancer, avbrott för undersök 
uppföljning eller död och med ett positivt screeningresultat (PSA>4mg /l eller rektal 
undersökning misstänkt för prostatacancer) remitterades till diagnostisk utvärdering 
för prostatacancer. Av de 155 000 deltagare har det plockats ut ett antal av 1025 
kaukasiska män (483 fall och 542 kontrollfall) för att ingå i en fall-kontroll delstudie. 
De var i åldrarna 55-74 år, utan tidigare historia av prostatacancer och som hade alfa-
tokoferol i blodprover [26].   
 
Den enda betydande association som märktes mellan genvariant rs 964184 och risken 
för prostatacancer var hos män med baslinje alfa-tokoferol under mediankoncentration 
dvs. oddskvoten, OR=0.71; 95 % CI: 0.50, 1,01 och ingen effekt på alfa-tokoferol 
koncentration eller rökning status för generna rs 964184 och rs 2108622 [Tabell.3] 
 
Fynden tyder på lägre risk för prostatacancer för män vars genotyper återspeglar högre 
vitamin E (dvs. alfa-tokoferol) status. Polymorfismer involverade i transport av vitamin 
E och metabolism förknippas med lägre risk för prostatacancer; mer forskning krävs 
dock för att bekräfta dessa resultat [26]. 
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Tabell 3. Samband mellan SNP, rökning och risk för prostata cancer 

Rökarstatus 
rs964184 

(OR, 95 % CI) 
1 referens 

rs2108622 
OR, 95 % CI  
1 referens 

rs11057830 
OR, 95 % CI 
1 referens 

kombinerad 
effekt av SNP 
(OR, 95 % CI) 

1 referens 
Aldrig rökt 0,69 0,92 1,03 0,88 

Tidigare rökare 0,85 1,04 0,87 0,95 

Nuvarande rökare 0,54 1,71 0,74 0,97 

Vitamin E 
förekomst 

    

Under 
mediankoncentration 

0,66 1,19 0,71 0,88 

Över 
mediankoncentration 

0,90 0,83 1,29 0,98 

OR- odds ratio dvs.oddskvot per allelen  
SNPs- single nucleotide polymorfism dvs. rs964184-, rs2108622-, rs11057830 gener 
CI – konfidensintervall  
Mindre värde än 1 referens betyder mindre risk för prostatacancer 

 
 

4.4 Supplemental and Dietary Vitamin E, Beta-Caroten, and 

Vitamin C Intakes and Prostate Cancer Risk [28] 
Kirsh VA et al. [28] genomförde 2006 en studie (PLCO, prostata-, lung-, kolorektal och 
äggstockscancerscreening) med syfte att undersöka om oxidanter så som vitamin E, 
vitamin C samt beta-karoten vilka skyddar celler från oxidativ skada kan vara 
förknippade med en minskad risk för prostatacancer bland rökare samt om beta-
karoten vad förknippad med en minskad risk för prostatacancer bland män med låga 
nivåer av baslinje beta-karoten.  
 
PLCO var en multicenter, randomiserad studie som började 2001 och fortsatt tills 2015 
utvärderade sambandet mellan intag av dessa oxidanter från livsmedel och kosttillskott 
och risken för prostatacancer. Deltagarna (n=29 361) fick komplettera ett 
frågeformulär av 137 punkter angående vilka livs vanor de hade, detaljerade frågor om 
olika kosttillskott, ålder, ras, utbildningsnivå, rökning historik, familj prostata cancer 
historik och fysisk aktivitet. Det har används Cox proportionella riskmodell (en metod 
som används när resultatet är censurerade) för att bestämma relativa risker (RRS) och 
95 % konfidensintervall (CI) i samband mellan prostata cancer och dieterna av vitamin 
E, beta-karoten eller vitamin C. 
 
Under upp till 8 år uppföljning hade 1334 fall av prostatacancer identifierats bland 
män. Totalt fanns det inget samband mellan prostatacancer risk och kost eller 
kompletterande intag av vitamin E, beta-karoten eller vitamin C. Men minskade risker 
för avancerad (stadium III-IV) prostatacancer bland rökare var förknippade med 
varaktighet av extra vitamin E användning med tiden dvs. relativa risken, RR > 400 
mg/dag versus icke som är 0.29 och konfidensintervall 95 % CI=0.12 till 0.68. 
Kompletterande beta-karoten intag vid en dos nivå på minst 2000 mikro gram/dag 
associerades med minskad prostatacancer risk hos män med låg (under medianen av 
4129 mikro gram/dag) kost beta-karoten [Tabell 4, Tabell 5]. Forskarna kom fram till 
slutsatsen att vitamin E tillskott hos manliga rökare och beta-karoten tillskott hos män 
med låga intag av beta-karoten minskar risken för prostatacancer [28]. 
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Tabell 4. Relativ risk för prostatacancer (med 95 % konfidensintervall) i relation till 
intag av kost och kosttillskott av antioxidanter  

Kvintil (mg/dag) 1 2 3 4 5 
vitamin E 
kosttillskott 

1,0 referens 1,02 0,92 0,97 Ej 
tillämplig. 

vitamin E kostintag 1,0 referens 0,92 0,94 0,87 0,93 
Betakoroten 
kosttillskott 

1,0 referens 0,91 1,0 1,15 0,82 

Betakoroten 
kostintag 

1,0 referens 1,09 0,96 1,01 0,96 

vitamin C 
kosttillskott 

1,0 referens 0,98 0,98 1,01 Ej 
tillämplig. 

vitamin C 
kostintag 

1,0 referens 0,88 1,03 0,95 1,0 

    Kvintil- indelningen i fem delar av mängden av alfa-tokoferol  
 
Tabell 5. Relativ risk för prostatacancer (med 95 % konfidensintervall) i relation till 
intag av karotenoider och olika former av vitamin E  

Kvintil (mg/dag) 1 2 3 4 5 
Intag av alfa-tokoferol  1,0 referens 1,02 0,92 0,97 Ej 

tillämplig. 
Intag av  beta- tokoferol 1,0 referens 0,92 0,94 0,87 0,93 
Intag av  gamma- 
tokoferol 

1,0 referens 0,91 1,0 1,15 0,82 

Intag av  delta-
tokoferol  

1,0 referens 1,09 0,96 1,01 0,96 

Intag av  alfa-karoten 1,0 referens 0,98 0,98 1,01 Ej 
tillämplig. 

Intag av  beta  
cryptoxantin 

1,0 referens 0,88 1,03 0,95 1,0 

Intag av  lutein och 
zeaxantin 

1,0 referens 1,04 1,06 1,09 0,95 

Intag av lycopene 1,0 referens 1,10 1,06 1,07 0,95 
       kvintil – indelningen i fem delar av mängden av alfa-tokoferol 

 
 

4.5 Association of Variants in Two vitamin E Transport Genes 
with Circulating Vitamin E Concentrations and Prostate Cancer 
Risk [29] 
Wright ME et al. [29] utförde 2009 en studie med syfte att undersöka sambandet 
mellan risken för prostatacancer och 13 polymorfismer i två gener (TTPA och 
SEC14L2). Det observerades betydande minskning av incidens av prostatacancer och 
mortalitet hos män som fick 50 mg extra vitamin E (alfa-tokoferol) per dag och antog 
variation i vitamin E transportgener kan direkt påverka prostatacancer risk eller 
modifiera effekterna av vitamin E-tillskott. Studien var randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad där 982 incidenter av prostatacancer jämfördes med 851 personer 
i en kontrollgrupp från ATBC (alfa-tokoferol, beta-karoten cancer prevention) studien 
[18, 29]. Deltagarna (n= 29133) kompletterade ett frågeformulär om demografisk-, 
rökning- och yrkesmässig information samt 276 olika sorters livsmedel analyser [29]. 
 
Det fanns inget samband mellan de genetiska varianterna och risken för 
prostatacancer. Signifikanta interaktioner observerades dock för SNP (singel-nukleotid 
polymorfism) i två varianter gen SEC14L2 och alfa-tokoferol tillskott så att vitamin E 
tillskott minskade risken för prostatacancer bland män som hade likadana varianter av 
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gener för antingen gemensam allelen och icke signifikant ökad risk bland dem som bar 
en eller två kopior av olika varianter av allelen. 
 
Analyserna avslöjade lite skillnader på effekt i jämförelsen mellan baslinje alfa-
tokoferol koncentration och vitamin E tillskott under flera polymorfismer. Forskarna 
kom fram till slutsatsen att genetisk variation i generna TTPA och SEC14L2 
förknippades med alfa-tokoferol men den har inte en direkt effekt på prostatacancer. 
Resultatet tyder på att polymorfismer i genen SEC14L2 kan ändra effekten av vitamin E 
tillskott på risken för prostatacancer [ Tabell 6], [29]. 
 
Tabell 6. Risken för prostatacancer med avseende på gener  

TTPA 
Kontrollgrupp 

OR(95%CI) 
Fall grupp  
OR(95%CI) 

rs6994076   
AA 1 (referens) 1 (referens) 
AT 1,13 1,10 
TT 1,02 1,24 
rs7842218   
GG 1 (referens) 1 (referens) 
TG 1,19 1,27 
TT 1,18 2,34 
SEC14L2 Kontrollgrupp OR(95%CI)  Fallgrupp OR(95%CI) 
rs757660   
GG 1 (referens) 1(referens) 
AG 0.99 0,81 
AA 1,09 0,80 
rs887098   
GG 1 (referens) 1 (referens) 
AG 0,98 0,87 
AA 1,07 0,79 

OR- odds ratio dvs. oddskvot per allelen  
Mindre än 1 referens betyder mindre risk för prostata cancer 
 
 

4.6 Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total 
Cancer in Men: The Physicians’ Health Study II, a Randomized 
Controlled Trial [30] 
Gaziano JM et al. [30] genomförde 2009 en studie med syfte att utvärdera om 
långsiktigt vitamin E och C tillskott minskar risken för prostatacancer och totala 
cancerincidens bland män. Många amerikaner tar vitaminer i hopp om att förebygga 
kroniska sjukdomar som cancer och vitamin E och vitamin C är bland de vanligaste 
enskilda kosttillskotten [30]. 
 
Studien PHS (The Physicians’ Health Study II) var randomiserad, dubbelblind, 
placebo-kontrollerad som utgick från att vitamin E (40mg/dag versus placebo)och 
vitamin C (5o mg/dag versus placebo) kan minska risken för prostatacancer [30]. Det 
var 14641 deltagande män som blev randomiserade enligt ålder( > 50), diagnos på 
prostatacancer och kardiovaskulära sjukdomar [30]  
 
Under studiens lopp var incidensen 1008 bekräftade fall av prostatacancer och totalt 
1943 fall av cancer och 1661 män dog. I jämförelse med en placebogrupp hade vitamin 
E ingen signifikant effekt mot prostatacancer (hazard ratio, HR, 0,95; 95 % CI, 0.84 – 
1.07) eller total cancerincidens (hazard ratio, HR, 1,02; 95 % CI, 0.93 – 1,11). Det fanns 
ingen signifikant effekt heller av vitamin C på den totala incidensen av cancer (hazard 
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ratio, HR, 1,02; 95 % CI, 0,90 – 1,15). Vitamin E eller C hade ingen signifikant effekt på 
att reducera risken för prostata- eller den totala incidensen av cancer. 
 
Forskarna kom fram till slutsatsen att det inget stöd fanns för användningen av 
kosttillskott med vitamin E- eller C för att förebygga cancer hos medelålders och äldre 
män [30].  
 
Denna studies mål innehållande av 6 originalartiklar var att undersöka vitamin E (alfa-
tokoferol) effekt både profylaktiskt och vid behandling av prostatacancer samt 
eventuella risker som kan uppstå. Resultaten, effekt mot prostatacancer, typ av 
intervention, metoden samt visa information om deltagare har summerat i en översikt 
av dessa artiklar [Tabell. 7] 
 
Tabell 7. Översikt över de inkluderade artiklarna  

Artikel 
Effekt mot 

prostata 
cancer 

Intervention Metod i studien Deltagare 

Watters JL et 
al.[18] 

Ja betakaroten och 
alfa-tokoferol 
samt retinol som 
kosttillskott 

randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad 

29 133 män 
Kaukasiska, 
rökare,  
ålder 55-69 år. 

Lippman SM 
et al.[21] 

Nej  selen och vitamin 
E kosttillskott 

randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad 

 32 400 män 
≥50 år färgade 
≥55 år icke 
färgade 
 

Major JM et 
al.[26] 

beroende av 
genotyp 

vitamin E (alfa-
tokoferol) 

fall kontroll, 
randomiserad 

1025 kaukasiska 
män 483 
prostatacancerfall 
och 542 
kontrollfall 

Kirsh VA et 
al.[28] 

Ja vitamin E, C och 
betakaroten  

multicenter, 
randomiserad 
 

29 361 män,  
rökare 55-74 år. 
Vissa rökare 

Wright ME et 
al.[29] 

beroende av 
genotyp 

Alfa-tokoferol 
och beta-caroten 
som kosttillskott 

randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad 

29133 män, 
rökare 55-69 år 

Gaziano JM 
et al.[30] 

Nej  Kosttillskott i 
form av vitamin 
E eller C  

randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad  

14641 män  
≥ 50 år 

 
 
 

5. Diskussion 
 
Det finns inget klart stöd för att alfa-tokoferol minskar risken för prostatacancer. 
Resultaten av de inkluderade artikarna är blandade dvs. fyra av de sex inkluderade 
visar empiriskt (vetenskapligt) stöd för att alfa-tokoferol minskar risken för 
prostatacancer medan de andra två tyder på motsatsen [Tabell 7].  
 
Dessa artiklar har valt och analyserat för att under sökning hittades flera andra artiklar 
och det visade sig vara en homogen blandning resultat (”ja”, ”nej”, ”beroende av 
genotyp”) angående vitamin E effekt på risken för prostata cancer. Den studie ger en 
rättvis bild över forskningsläget och enligt både metoden som används och 
frågeställningarna. Man har ingen anledning att tro att någon av artiklarna är 
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författade av företag som t.ex. säljer vitamin E eller med någon annan anledning för att 
vinkla resultaten. En svaghet med denna metod är att det är svårt att konstatera hur 
representativ varje enskild artikels resultat är jämfört med den generella forskningen.  
 

5.1 Vitamins E profylaktiska effekt mot prostatacancer   
I studierna Lippman SM et al. [21], Gaziano JM et al. [30] testades vitamins E 
profylaktiska effekt och i både två studier var det enighet om att vitamin E inte hade 
någon signifikant hindrande effekt mot prostatacancer. Däremot visade studien 
Lippman SM et al. [21] på att diettillskott med vitamin E ökade signifikant risken för 
prostatacancer bland friska män till 13 % och kombination av vitamin E och selen 5 %. 
Lippman SM et al. [21] Den sade dock inget om diettillskott bland rökande eller av 
prostatacancer redan drabbade män – både studierna inkluderade icke-rökare 
försöksperssoner. Förutom vitamin E hade andra ämne som antioxidanter inkluderat 
t.ex. selen [21] och vitamin C [30] och det visade inga uppenbara effekter på att 
reducera risken för prostatacancer. Den amerikanska studie – SELECT – som utgör 
grund för Lippman SM et al. [21] omfattade 32 400 friska män (färgade ≥50 år och ≥55 
år icke färgade) stödde inte effekten av vitamin E mot prostatacancer medan en annan 
amerikansk artikel Gaziano JM et al. [30] baseras på 14641 män i USA som alla är 50år 
eller äldre. Det som också hade förstått av dessa artiklar är att de mest drabbade män 
och med högre risk för prostata cancer är de färgade och därför tycker man att 
forskarna har kommit fram till olika resultat i dessa två studier.  
 

 
5.2 Vitamins E effekt i behandling mot prostatacancer 
I artiklarna Watters JL et al. [18] och Wright ME [29], som baseras på samma finska 
studie, valdes rökare 55-69 år från sydvästra Finland ut att delta i studien. Män som 
hade cancer eller allvarliga sjukdomar eller använde kosttillskott av vitamin A eller E 
eller beta-karoten över en viss mängd exkluderades från studien. Dessa artiklar 
analyserar den finska studien från två olika perspektiv dvs. Watters JL et al. [18] 
effekten av alfa-tokoferol intag och Wright ME et al. [29] av den genetiska perspektiv 
dvs. TTPA och SEC14L2 gener och deras inverkan på vitamin E intag. Wright ME et al. 
[29] ger inte ett tydligt stöd dvs. vitamin E effekt är beroende av genotyp vilket manar 
till vidare forskning om genotypers samband med vitamin E. 
 
De finska studien [omfattande artiklarna 18, 29] och PLCO (Kirsh VA et al. [28]) 
inkluderade rökare till skillnad från SELECT (Lippman SM et al. [21]). De båda förra 
studierna [18, 29] fann stöd för effekten av vitamin E i behandling mot prostatacancer. 
Mot denna bakgrund skulle man kunna fundera på om inklusionen av rökare har någon 
inverkan på det positiva resultatet. 
 
I den finska studien, artikel Watters JL et al. [18], som inkluderade beta-karoten, 
retinol och kompletterande beta-karoten samt i den Kirsh VA et al. [28] som 
inkluderade alfa-tokoferol, vitamin C och betakaroten fanns inga uppenbara effekter på 
överlevnad. Forskarna kom fram till slutsatsen att vitamin E tillskott hos manliga 
rökare och beta-karoten tillskott hos män med låga intag av beta-karoten minskar 
risken för prostatacancer. Högre prediagnostiska koncentrationer av alfa-tokoferol, 
men inte vitamin E, förknippades med lägre risk att utveckla prostatacancer, särskilt 
avancerad (typ III-IV)prostatacancer. Den finska studien (Wright ME et al. [29]) hade 
vitamin E ingen signifikant effekt på att reducera risken för prostata cancer. 
 
Major JM et al. [26] och Wright ME et al. [29] var publicerade i 2014 respektiv 2009, 
men både inkluderade genotyp som oberoende variabel. SNP”single-nucleotide 
polymorphism”i generna rs 964184, rs2108622 och rs 11057830 involverade i transport 
av vitamin E och metabolism förknippas med lägre risk för prostatacancer [26]. Wright 
ME et al. [29] visar att en genetisk variation i generna TTPA och SEC14L2 förknippas 
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med alfa-tokoferol, men den har dock inte en direkt effekt i behandling mot 
prostatacancer. Forskarna valde att undersöka just dessa gener pga. TTPAs alfa-
tokoferol affinitet och transport och SEC14L2s alfa-tokoferol preferentiell bindning. 
Generna har inte en direkt påvisbar verkan i behandling mot prostatacancer, den 
verkar genom processer som tillverkar antioxidanter som i sin tur motverkar 
prostatacancer. Sammanfattningsvis kan man säga att de aktuella generna inte har en 
direkt effekt i behandling mot prostatacancer utan snarare indirekt effekt. 
 
 
 

6. Slutsats 
Utifrån de analyserade studierna framgår det att alfa-tokoferol kan ha en hämmande 
eller preventiv effekt på prostatacancer främst bland män som är rökare. Två studier 
visar att vissa typer av gener och dess varianter kan ha en positiv effekt på alfa-
tokoferol. Det går inte att dra några entydiga slutsatser om alfa-tokoferol har en tydlig 
positiv inverkan mot prostatacancer. Kombinationen av alfa-tokoferol med beta-
karoten, vitamin A (retinol) och vitamin C hade olika verkan; det finns inget entydligt 
mönster. Vidare forskning krävs för att klarlägga om t.ex. selen i kombination med alfa-
tokoferol kan ha en preventiv inverkan på prostatacancer. 
 
 
 

7. Tack 
Ett stor tack till min handledare Stina Jansson för goda råd och snabba svar som jag 
fick under arbetets gång. 
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