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Inngangur 

Á Íslandi greinast árlega um 30 konur með legbolskrabbamein. Orsakir sjúkdómsins 

eru ekki að fullu þekktar en vitað er um ýmsa áhættuþætti, svo sem aldur, offitu og 

hormónameðferð. Legbolskrabbameini má skipta upp í tvær týpur, týpu I og týpu II. 

Kjörmeðferð er skurðaðgerð þar sem legið er fjarlægt ásamt eggjastokkum. Litlar 

upplýsingar liggja fyrir um legbolskrabbamein á Íslandi. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að fá yfirsýn yfir sjúkdóminn hér á landi, svo sem aldursdreifingu, 

áhættuþætti, einkenni, greiningaraðferðir, meingerð, meðferð og horfur. 

Efni og aðferðir 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem greindust með 

legbolskrabbamein á árunum 2010-2014 og gengust undir meðferð á Landspítalanum. 

Klínískar upplýsingar um sjúklingana og sjúkdóm þeirra fengust úr sjúkraskrám, 

aðgerðarlýsingum, meinafræðisvörum, myndgreiningarsvörum og svæfingarskýrslum.  

Niðurstöður 

Að meðaltali var 21,6 kona greind á ári á rannsóknartímabilinu og fengu meðferð á 

Landspítalanum. Meðalaldur var 62,9 ± 11 ár en 83,3% kvennanna voru komnar yfir 

tíðahvörf. Meðaltal BMI var 32,2 ± 8,1 kg/m2. Offitu höfðu 59% og voru 20% í 

ofþyngd. Um helmingur sjúklinganna höfðu háþrýsting og höfðu 12% sykursýki. Nær 

allar konurnar (92,5%) leituðu til læknis vegna óeðlilegra blæðinga. Rúmlega 

helmingur kvennanna greindist innan þriggja mánaða frá fyrstu einkennum. 

Langflestar kvennanna (90,7%) höfðu endometrioid adenocarcinoma. Nær allar 

konurnar (97,2%) fóru í aðgerð og af þeim fengu 34,3% eftirmeðferð. Á 

rannsóknartímabilinu fengu 11,1% sjúklinganna endurkomu krabbameinsins. Fimm 

ára lifun reiknaðist 80,9%. Marktækur munur var á lifun kvenna með hágráðu 

dreifðan sjúkdóm og kvenna með lággráðu staðbundinn sjúkdóm. 

Ályktanir 
Horfur kvenna með legbolskrabbamein eru beintengdar gráðun og stigun 

sjúkdómsins. Sjúklingahópurinn hér á landi svipar til erlendra hópa hvað varðar 

þekkta áhættuþætti, einkenni, meingerð og meðferð sjúkdómsins. Góð drög að 

gagnagrunni um sjúkdóminn hér á landi var lagður.  
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1 Inngangur 
Á Íslandi greinast árlega tæplega 30 konur með legbolskrabbamein (e. endometrial 

carcinoma, cancer corpus uteri, uterine cancer) en legbolskrabbamein er um 4% allra 

krabbameina í konum á Íslandi.2 Orsakir sjúkdómsins eru ekki að fullu þekktar en 

ýmsir áhættuþættir eru þekktir, svo sem aldur, offita og hormónameðferð. 

Legbolskrabbamein greinist fyrst og fremst hjá konum eftir tíðahvörf en meðalaldur 

við greiningu er um 65 ár.2 Meðferð byggist einna helst á skurðaðgerð en oft þarf 

einnig eftirmeðferð í formi geisla, lyfja og/eða hormóna.1  

 Legbolskrabbamein hefur lítið verið rannsakað á Íslandi og ekki liggja fyrir 

miklar upplýsingar um sjúkdóminn hér á landi. Rannsókn þessi gekk út á að fá yfirsýn 

yfir sjúkdóminn á Íslandi og í þessari B.Sc. ritgerð eru niðurstöður rannsóknarinnar 

settar fram.  

 Ritgerðin hefst á fræðilegum inngangi um legbolskrabbamein, því næst eru 

markmið rannsóknarinnar sett fram, þar á eftir er greint frá efniviði og aðferðafræði 

rannsóknarinnar og síðan koma niðurstöður. Að lokum er umræðukafli þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru túlkaðar. 

 

1.1 Faraldsfræði 
Legbolskrabbamein er algengasti ífarandi æxlisvöxtur í kynfærum kvenna í þróuðum 

löndum.3 Sjúkdómurinn er mun algengari á Vesturlöndum en í þróunarlöndum.2 

Hæsta nýgengi legbolskrabbameins er í Norður-Ameríku þar sem rúmlega 20 af 

hverjum 100.000 konum greinast árlega. Í Evrópu er nýgengið um 11-14 af hverjum 

100.000 konum á ári. Lægst er nýgengið í Suður- og Austur-Asíu og í meiri hluta 

Afríku, eða innan við 4 af hverjum 100.000 konum á ári.3 Á árunum 2006-2010 var 

aldursstaðlað nýgengi legbolskrabbameins á Íslandi 10,4 af hverjum 100.000 konum 

árlega. Þetta gerði legbolskrabbamein að sjötta algengasta krabbameininu í konum á 

Íslandi á árunum 2006-2010, á eftir brjóstakrabbameini, lungnakrabbameini, 

ristilkrabbameini, húðkrabbameini og sortuæxlum.2 Á árunum 2008-2012 var 

krabbamein í legbol orðið algengara en sortuæxli og því fimmta algengasta 

krabbameinið í konum á Íslandi.4  
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1.2 Áhættuþættir 
Langflestar konur sem greinast með legbolskrabbamein eru komnar yfir tíðahvörf (e. 

postmenopausal). Aðeins 15% sjúklinga greinast fyrir 50 ára aldur og aðeins 5% fyrir 

40 ára aldur. Hækkandi aldur er því áhættuþáttur fyrir legbolskrabbameini.1,5 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization, WHO) skilgreinir 

tíðahvörf sem varanlegur endir á tíðablæðingum þar sem virkni eggjastokkanna hefur 

stöðvast. Kona er sögð vera komin yfir tíðahvörf ef a.m.k. 12 mánuðir hafa liðið frá 

síðustu tíðum.6 

Aðrir þekktir áhættuþættir legbolskrabbameins eru flestir tengdir við ofseytrun 

á estrógeni. Estrógen veldur aukinni frumufjölgun í legslímunni (e. endometrium), 

hindrar stýrðan frumudauða (e. apoptosis) og örvar æðanýmyndun (e. angiogenesis). 

Þetta leiðir til oförvunar á legslímunni (e. endometrial hyperplasia) sem getur að 

lokum þróast í krabbamein.7,8 Vegna þessa er meðhöndlun tíðahvarfaeinkenna með 

estrógeni án prógesteróns sterkur áhættuþáttur. Notkun prógesteróns ásamt estrógeni, 

samfellt eða inn á milli, minnkar verulega líkur á að fá legbolskrabbamein þar sem 

prógesterón mótverkar estrógenið.5 Því er ekki mælt með að gefa konum sem ekki 

hafa farið í legnám estrógen eingöngu.8 Útsetning legslímunnar fyrir estrógeni getur 

einnig stafað af estrógen seytrandi æxlum í eggjastokkum eða vegna fárra eða engra 

egglosa (e. anovulation) eins og gerist í fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (e. polycystic 

ovary syndrome, PCOS).1  

Offita er vel þekktur áhættuþáttur fyrir legbolskrabbameini þar sem í 

fituvefnum verður umbreyting á nýrnahettu andrógenum (e. adrenal androgens) yfir í 

estrógen.5 Í offeitum konum er insúlín viðnám aukið sem veldur aukinni insúlín losun 

sem svo minnkar myndun á kynhormóna bindandi glóbulíni (e. sex hormone-binding 

globulin, SHBG) í lifrinni sem leiðir til aukningar á tiltæku estrógeni.1,8 Áhætta konu 

á að fá legbolskrabbamein tvöfaldast ef hún er í ofþyngd, skilgreint sem 

líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index, BMI) 25-29,9 kg/m2,9 og áhættan 

þrefaldast ef hún er með offitu, skilgreint sem BMI yfir 30 kg/m2.9,10 Auknar líkur á 

legbolskrabbameini hafa einnig verið tengdar við snemmbúnar fyrstu tíðablæðingar 

(e. early menarche) og síðkomin tíðahvörf.11 Sykursýki, háþrýstingur og 

hreyfingarleysi eru einnig áhættuþættir fyrir legbolskrabbameini en það er þó ekki 

ljóst hvort þessir þættir séu sjálfstæðir áhættuþættir eða einungis fylgifiskar 

offitunnar.1,8 
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Kona sem hefur aldrei fætt barn (e. nullipara) er í meiri áhættu á að fá 

legbolskrabbamein en kona sem hefur fætt barn. Sennilega er prógesterónmyndun 

fylgjunnar verndandi þáttur.8 Ófrjósemi er einnig þekktur áhættuþáttur fyrir 

legbolskrabbameini en ekki er vitað nákvæmlega með hvaða hætti.12  

Konur með sögu um brjóstakrabbamein og hafa fengið tamoxifen meðferð eru 

í aukinni áhættu á legbolskrabbameini. Tamoxifen er notað við brjóstakrabbameini 

vegna and-estrógen áhrifa sinna en lyfið hefur einnig veik estrógen áhrif á legslímuna 

sem eykur líkur á legbolskrabbameini.13,14  

Almennt eru erfðaþættir ekki mikilvægir hvað varðar legbolskrabbamein en 

undir 5% tilfella eru talin vera erfðatengd. Meiri hluti þeirra tilvika tengjast arfgengu 

ristil- og endaþarmskrabbameini (e. hereditary nonpolyposis colon cancer syndrome, 

HNPCC) eða svokölluðu heilkenni Lynch.1 HNPCC er A-litnings ríkjandi (e. 

autosomal dominant) arfgengur sjúkdómur sem eykur líkur berans á að greinast með 

krabbamein í ristli, legbol, eggjastokkum, maga, smáþörmum og fleiri líffærum. Í 

þessum tilvikum er krabbameinið talið tengjast stökkbreytingum sem hindra DNA 

mispörunar viðgerðir (e. DNA mismatch repair).1,15 

 

1.3 Einkenni 
Óeðlilegar blæðingar er algengasta einkenni legbolskrabbameins. Margar aðrar 

orsakir geta þó gefið þetta einkenni, svo sem utanlegsfóstur, fósturlát, separ (e. 

polyps) í legholi, vöðvahnútar (e. leiomyoma) í legi, sýkingar, áverkar og margt 

fleira.16 Konur sem fá legbolskrabbamein eru flestar komnar yfir tíðahvörf svo helsta 

einkenni krabbameins í legbol eru blæðingar eftir tíðahvörf. Blæðingar eftir tíðahvörf 

eru skilgreindar sem blæðingar sem koma fram a.m.k. 12 mánuðum eftir síðustu 

tíðablæðingar. Í kringum 20% sjúklinga sem leita til læknis vegna blæðinga eftir 

tíðahvörf reynast vera með illkynja sjúkdóm, sem er þá langoftast í legi en stundum í 

leghálsi.17 Breytingar á blæðingamynstri, t.d. óvenju miklar blæðingar, óreglulegar 

blæðingar, milliblæðingar og blæðingar við samfarir, er helsta einkenni 

legbolskrabbameins hjá konum sem ekki eru komnar yfir tíðahvörf.1  

 Annað einkenni legbolskrabbameins er útferð. Langvarandi útferð hjá konu 

sem er komin yfir tíðahvörf getur vakið grun um legbolskrabbamein þar sem slík 

útferð gæti bent til sýkingar í leginu (e. pyometra) vegna uppsöfnunar á blóði í leginu 

(e. hematometra) en blóðið getur safnast upp vegna þrengsla í leghálsi.18,19  



	   12 

 Verkir eru einnig einkenni legbolskrabbameins, það er þó tiltölulega sjaldgæft 

og kemur helst fram hjá konum með dreifðan sjúkdóm eða sýkingu í leginu.5 

 Sumar konur eru einkennalausar en þær greinast oft vegna þykkrar legslímu 

sem sést við ómskoðun hjá kvensjúkdómalækni. Stundum greinast konur fyrir 

tilviljun í kjölfar legnáms vegna annarra kvilla, t.d. vöðvahnúta, þar sem 

krabbameinið kemur í ljós við meinafræðirannsókn eftir aðgerð.18 

 

1.4 Greining 
Þegar kona leitar til læknis vegna einkenna sem gætu bent til legbolskrabbameins, til 

dæmis vegna blæðinga eftir tíðahvörf, skal í fyrstu fá lýsingu á einkennum hennar. 

Taka skal nákvæma kvensjúkdómafræðilega sögu; upplýsingar um fjölda fæðinga, 

blæðingasögu, hvort hún sé ófrjó eða með PCOS, hvort saga sé um ofvöxt í 

legslímunni (e. hyperplasia) o.fl. Upplýsingar um lyfjanotkun hennar skal einnig skrá, 

ekki síst notkun hormóna, getnaðarvarnarpillunnar og tamoxifens. Að auki skal taka 

almenna sögu og þá sérstaklega m.t.t. offitu, sykursýki, háþrýstings og sögu um 

krabbamein í ristli, eggjastokkum og/eða brjóstum. Skrá skal ef um er að ræða 

fjölskyldusögu um krabbamein í legi eða ristli.17,20 

 Eftir sögutöku skal gera klíníska skoðun á grindarholi til þess að útiloka 

sjúkdóm í skapabörmum, leggöngum og leghálsi.1,20 Þreifa skal leg og yfir 

eggjastokkum til þess að finna legu og stærð legsins ásamt því að leita að 

grunsamlegum fyrirferðum í kviðar- og grindarholi.21  

 Því næst skal gera ómskoðun um leggöng (e. transvaginal ultrasound, TVU) 

til þess að meta þykkt legslímunnar. Legganga ómskoðun er tiltölulega einföld 

skoðun sem hjálpar til við að meta legslímuna, þykkt hennar og útlit, og þannig meta 

hvort þurfi að taka sýni frá leginu. Miðað er við að þykkt eðlilegrar legslímu í konum 

eftir tíðahvörf sé minni en 5 mm en oft er miðað við 4 mm til þess að hafa vaðið fyrir 

neðan sig.1 Safngreining (e. meta-analysis) á 35 rannsóknum sýndi að 96% kvenna 

með legbolskrabbamein höfðu legslímuþykkt meiri en 5 mm. Þetta sýnir að legganga 

ómskoðun hefur háa næmni til þess að greina krabbamein í legbol.22 Með því að miða 

við 4 mm þröskuld eykst næmni legganga ómskoðunar til þess að greina konur með 

legbolskrabbamein en um leið aukast falskt jákvæðar niðurstöður og þar með minnkar 

sértækni rannsóknaraðferðarinnar. Legbolskrabbamein er sjaldgæft þegar legslíman er 
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þynnri en 4-5 mm svo konur með þunna legslímu þurfa ekki að fara í sýnatöku frá 

legi nema blæðingar séu viðvarandi.1 

 Þegar legslíma mælist þykkari en 4-5 mm við legganga ómskoðun þarf að taka 

sýni frá legholinu til vefjagreiningar.1 Sýnataka getur verið gerð með litlu sogröri, 

útskafi með eða án legspeglunar eða með markvissu brottnámi á vef í legspeglun.5 

Áður fyrr var útskaf helsta aðferðin til þess að fá sýni til vefjagreiningar og hefur 

verið talinn gullstaðall til þess að greina legbolskrabbamein. Útskaf er gert í svæfingu 

þar sem leghálsinn er útvíkkaður og legslíman skafin innan úr legholinu.23,24 Hægt er 

þó að taka sýni frá legslímu (e. endometrial biopsy) sem krefst mun minna inngrips en 

útskaf. Þá er lítið sýni frá legslímu tekið með litlu sogröri (Pipelle®) sem sett er inn í 

legholið gegnum leghálsinn, þetta krefst hvorki svæfingar né deyfingar og er jafnan 

gert á stofu eða göngudeild. Safngreining á rannsóknum á sýnatökum frá legholi sýndi 

að sýnataka með Pipelle® væri betur til þess fallin að greina legbolskrabbamein en 

útskaf og legspeglun.25 Blind sýnataka, eins og með Pipelle®, er gagnlegust þegar 

breytingar á innra borði legsins eru jafnar yfir allt legið.21 Jákvætt sýni með Pipelle® er 

áreiðanleg krabbameinsgreining en hafa skal í huga að þó Pipelle® sýni gefi neikvæða 

niðurstöðu er ekki hægt að útiloka að krabbamein sé til staðar. Ef grunur er til staðar 

þrátt fyrir neikvætt Pipelle® sýni þarf að gera útskaf.26 Þegar óregluleg þykknun er á 

legslímunni, t.d. vegna sepa, er hægt að gera markvisst brottnám á slíkum breytingum 

í legspeglun (e. hysteroscopic resection). Legspeglun krefst svæfingar en þá er 

legholið fyllt með ísótónískum vökva, farið með sérstaka legsjá (e. hysteroscope) inn í 

legið, breytingarnar skoðaðar og fjarlægðar á markvissan hátt.21  

 Niðurstöður úr meinafræðirannsóknum á sýnunum gefa vefjagerð 

krabbameinsins og gráðu þess.27 

 

1.5 Meingerð 
Legbolskrabbamein á upptök sín í legslímunni.28 Meingerðir legbolskrabbameina má 

sjá í töflu 1 hér að neðan.  
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Tafla 1. Meingerðir legbolskrabbameina. 29 

Legbolskrabbamein 

Legslímulíkt kirtilfrumukrabbamein (e. endometrioid adenocarcinoma)  

Afbrigði með flöguþekjusérhæfingu (e. variant with squamous differentation) 

Totu-kirtil afbirgði (e. villoglandular variant) 

Seytrandi afbrigði (e. secretory variant) 

Bifhært afbirgði (e. ciliated cell variant) 

Serous adenocarcinoma* 

Tærfrumukrabbamein (e. clear cell adenocarcinoma) 

Flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma) 

Slímkrabbamein (e. mucinous adenocarcinoma) 

Blandað kirtilfrumukrabbamein (e. mixed cell adenocarcinoma)  

Umskiptaþekjukrabbamein (e. transitional cell carcinoma) 

Smáfrumukrabbamein (e. small cell carcinoma) 

Ósérgreint krabbamein (e. undifferentiated carcinoma)  

Krabbasarkmein (e. carcinosarcoma, Malignant mixed Müllerian tumor, MMMT) 
*Engin íslensk þýðing fannst. 

 

Hægt er að flokka meingerðir legbolskrabbameina í tvær gerðir (e. types, týpur), týpu 

I og týpu II (sjá töflu 2).1,8 Í kringum 80-90% legbolskrabbameina eru af týpu I og í 

kringum 10-20% eru af týpu II 7,17 Týpu I krabbamein eru af lágri gráðu og eru öll 

endometrioid adenocarcinoma af gráðu 1 eða gráðu 2. Þessi krabbamein eru estrógen 

háð og hafa góðar batahorfur. Æxli af týpu II eru öll af hárri gráðu og eru mun 

illvígari en þau af týpu I. Æxli af týpu II hafa slæmar batahorfur og líkur á endurkomu 

og fjarmeinvörpum eru miklar. Krabbamein af týpu II eru endometrioid 

adenocarcinoma af gráðu 3 ásamt öllum krabbameinum sem ekki eru af endometrioid 

gerð (e. non-endometrioid) sem öll eru illa þroskuð æxli og því flokkuð sem gráðu 3 

krabbamein. Algengustu gerðir non-endometrioid krabbameina eru serous 

adenocarcinoma og clear cell adenocarcinoma.24,30 Malignant mixed Müllerian tumor 

(MMMT), einnig þekkt sem carcinosarcoma, er blanda af legbolskrabbameini og 

sarkmeini (e. sarcoma). Áður fyrr var MMMT flokkað sem sarcoma en er nú flokkað 

sem hágráðu legbolskrabbamein vegna nýrra upplýsinga sem gefa til kynna að það sé 

carcinoma hluti æxlanna sem gerir þetta krabbamein svo illvígt sem það er, MMMT 

flokkast því sem týpu II legbolskrabbamein.31 Mixed cell adenocarcinoma er sérstakt 
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að því leyti að þau innihalda bæði týpu I og týpu II vef. Þar sem mixed cell 

adenocarcinoma innihalda illa sérhæfðan vef af týpu II flokkast það sem týpu II 

krabbamein.1,24 Áhættuþættirnir fyrir non-endometrioid krabbamein eru illa 

skilgreindir en þessi æxli eru estrógen óháð og vaxa oftast upp frá rýrri legslímu 

aldraðra kvenna. Meðalaldur kvenna sem greinast með týpu II er hærri en þeirra sem 

greinast með týpu I.  

Týpa I legbolskrabbamein byrjar sem einfaldur ofvöxtur legslímu (e. simple 

endometrial hyperplasia) sem verður að flóknum ódæmigerðum ofvexti legslímu (e. 

complex atypical hyperplasia) sem svo þróast í innanþekjuæxlisvöxt í legslímu (e. 

endometrial intraepithelial neoplasia, EIN) sem er forveri endometrioid 

adenocarcinoma. Forveri týpu II legbolskrabbameins er legslímukirtilrangvöxtur (e. 

endometrial glandular dysplasia, EmGD) sem þróast frá rýrri legslímu (e. atrophic 

endometrium) í eldri konum.32 

 
Tafla 2. Yfirlit yfir legbolskrabbamein, týpu I og týpu II. 24,28,32 

MMMT = Malignant mixed Müllerian tumor. G1 = Gráða 1, G2 = Gráða 2, G3 = Gráða 3. 

 Týpa I Týpa II 
Hlutfall 

legbolskrabbameina 
80-90% 10-20% 

Meingerðir Endometrioid adenocarcinoma (G1-G2) 

Non-endometrioid carcinoma 

Endometrioid adenocarcinoma  (G3) 

MMMT 

Gráða Lág gráðu Há gráðu 

Estrógen Háð Óháð 

Áhættuþættir 

Estrógen 

Offita 

Ófrjósemi 

Rýr legslíma 

Horfur Góðar Slæmar 

 

1.6 Gráðun og stigun 
Gráðun og stigun legbolskrabbameina er mikilvæg til þess að spá fyrir um horfur 

sjúklingsins og meta hvaða meðferð er við hæfi hverju sinni. 
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1.6.1 Gráðun 
Gráða krabbameins er ákvörðuð út frá vefjafræðilegri sérhæfingu 

krabbameinsvefjarins, sjá töflu 3. Þannig er hægt að meta gráðu 

legbolskrabbameinsins í vefjasýni frá legslímunni og er það tekið með í ákvörðun um 

meðferð. 
Tafla 3. FIGO gráðun legbolskrabbameina.33 

Gráða 1 

5% eða minna af vef sem er ekki með breiðum af  

frumum með flöguþekju- eða flöguþekjuhvirfilsvexti  

(e. non-squamous or non-morular solid growth pattern). 

Gráða 2 6-50% af non-squamous eða non-morular solid growth pattern. 

Gráða 3 Meira en 50% af non-squamous eða non-morular solid growth pattern. 

 

Mikið af ódæmigerðum kjörnum (e. nuclear atypia) hækkar gráðu 1 eða gráðu 

2 um eina gráðu, svo krabbamein sem væri venjulega gráða 1 yrði að gráðu 2 ef mikið 

af ódæmigerðum kjörnum væri til staðar og gráða 2 yrði að gráðu 3. Í serous 

adenocarcinoma, clear cell adenocarcinoma og squamous cell carcinoma er gráðun 

kjarnanna í forgangi og því eru þessar gerðir krabbameina alltaf af gráðu 3. 

Adenocarcinoma með góðkynja flöguþekjusérhæfingu (e. squamous differentiation) 

eru gráðuð eftir kjörnum í kirtilhluta vefjarins.33  

 

1.6.2 Stigun 
Stigun lýsir útbreiðslu krabbameinsins við greiningu en horfur sjúklinganna eru beint 

tengdar við stigun æxlisins. Stigun legbolskrabbameins samkvæmt alþjóðasamtökum 

kvensjúkdóma- og fæðingalækna (e. International Federation of Gynecology and 

Obstetrics, FIGO) má sjá í töflu 4 og á mynd 1.  
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Tafla 4. FIGO stigun legbolskrabbameina.34 

I 

   IA 

   IB 

Æxlið bundið við legbol 

Enginn innvöxtur í vöðvalagið eða innvöxtur minni en helmingsþykkt vöðvalagsins 

Innvöxtur jafnt og helmingsþykkt vöðvalagsins eða meira 

II Æxlið gengur niður í bandvef leghálsins 

III 
   IIIA 

   IIIB 

   IIIC 

      IIIC1 

      IIIC2 

Staðbundin dreifing á æxlinu 
Æxlið er vaxið í yfirborðslag (e. serosa) legs og/eða eggjastokka/eggjaleiðara (e. adnexa) 

Æxlið nær niður í leggöng og/eða út í vefinn í kringum legið (e. parametrium) 

Meinvörp í grindarholseitla og/eða í eitla upp með ósæðinni (e. para-aortic) 

Meinvörp í grindarholseitlum 

Meinvörp í eitlum upp með ósæðinni með/án meinvarpa í grindarholseitlum 

IV 

   IVA 

   IVB 

Æxlið vex inn í þvagblöðru og/eða garnir, og/eða fjarmeinvörp 

Æxlið vex inn í þvagblöðru og/eða garnir 

Fjarmeinvörp, þ.m.t. í kviðarhols- og/eða náraeitlum (e. inguinal lymph nodes) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Mynd 1. FIGO stigun legbolskrabbameina.1 
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Stigun krabbameins kemur ekki í ljós fyrr en eftir meinafræðiskoðun eftir 

aðgerð, en þó er hægt að spá fyrir um stigunina með myndgreiningu fyrir aðgerð. Í um 

75% tilvika er ekki grunur um dreifðan sjúkdóm, hjá þeim sjúklingum er oft 

nægjanlegt að taka röntgenmynd af lungum fyrir aðgerð. Frekari myndgreining, t.d. 

með segulómun (e. magnetic resonance imaging, MRI), tölvusneiðmynd (e. 

computerized tomography, CT) eða jafnvel jáeindaskanna (e. positron emission 

tomography and computerized tomography, PET/CT), er stundum notuð í 

uppvinnslunni fyrir aðgerð, sérstaklega ef grunur leikur á um lengra genginn sjúkdóm 

eða ef um háa gráðu á vefjasýni er að ræða.35 Mat á eitlameinvörpum á MRI og CT er 

byggt á stærð eitlanna á myndunum og eitlar eru gjarnan taldir grunsamlegir ef þeir 

eru yfir 8 mm í þvermál.5 Með því að spá fyrir um meinvörp, dreifingu sjúkdómsins, 

stærð æxlis og dýpt krabbameinsins inn í vöðvalag legsins með myndgreiningu fyrir 

aðgerð er hægt að meta hvers konar meðferð er við hæfi og hvers konar aðgerð skuli 

framkvæma.1 

 
1.6.3 Áhættuflokkun 
Legbolskrabbameini er skipt upp eftir áhættu á að fá meinvörp og/eða endurkomu (e. 

recidive) sjúkdómsins. Sjúkdómurinn er sagður vera lágáhættu (e. low risk) ef æxlið 

er endometrioid adenocarcinoma af gráðu 1 eða 2 og stigi IA. Sjúkdómur sem er 

sagður miðlungsáhættu (e. intermediate risk) er endometrioid adenocarcinoma af 

gráðu 3 og stigi IA eða af gráðu 1 eða 2 og stigi IB. Hááhættu (e. high risk) sjúkdómur 

er endometrioid adenocarcinoma af gráðu 3 og stigi IB, endometrioid adenocarcinoma 

af öllum gráðum af stigi II-III og þar að auki eru öll non-endometrioid krabbamein 

sögð vera hááhættu.36 

 

1.7 Meðferð 
Fjórir meðferðarmöguleikar eru fyrir konur með legbolskrabbamein, þ.e. skurðaðgerð, 

geislameðferð, lyfjameðferð og hormónameðferð. Helsta meðferð við krabbameini í 

legbol er skurðaðgerð en stundum fara konur einnig viðbótarmeðferð eftir aðgerð. 

Tegund meðferðar fer eftir gráðun og stigun sjúkdómsins en einnig eftir almennu 

ástandi sjúklings og hversu vel hann er talinn þola skurðaðgerð.17 
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1.7.1 Skurðaðgerð 
Skurðaðgerð við legbolskrabbameini er legnám (e. hysterectomy) ásamt brottnámi 

eggjaleiðara og eggjastokka (e. bilateral salpingo-oophorectomy). Undanfarið hefur 

færst í aukana að gert sé eitlabrottnám (e. lymphadenectomy) þegar líkur eru taldar á 

meinvörpum í eitla. Í aðgerðinni er einnig er tekið skol úr kviðarholi (e. peritoneal 

washings) sem er svo sent í skoðun með tilliti til hvort finnist illkynja frumur í 

skolvökvanum.8 Skurðaðgerð getur verið opin aðgerð (e. laparotomy), gerð með 

kviðsjá (e. laparoscopic surgery) eða aðgerð um leggöng (e. vaginal surgical 

approach).1  

 

1.7.1.1  Tegund legnáms 
Legnám getur verið af þremur gerðum (sjá mynd 2). Algengast er að gera 

heildarbrottnám á leginu (e. total hysterectomy) þá er legið fjarlægt ásamt 

leghálsinum. Stundum er einungis gert hlutabrottnám á leginu (e. subtotal 

hysterectomy) en þá er leghálsinn skilinn eftir. Nú orðið er leghálsinn sjaldan skilinn 

eftir við legbrottnám og skal það aldrei gert ef um krabbamein er að ræða. Stundum 

þarf að gera talsvert viðameiri aðgerð þar sem vefur í kringum legið (e. parametrium) 

er einnig tekinn ásamt efri hluta legganga en það kallast útvíkkað legbrottnám (e. 

radical hysterectomy). Þetta getur þurft að gera ef krabbameinið nær niður í 

leghálsinn.37,38 

	  
Mynd 2. Tegundir legnáms. 39 
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1.7.1.2  Tegund skurðaðgerðar 
Legnám í opinni aðgerð (e. total abdominal hysterectomy, TAH) er lang algengasta 

gerð legnáms.40 TAH er elsta tegund skurðaðgerðar til legnáms en þessi aðferð gefur 

góða yfirsýn yfir kviðarholið sem auðveldar mat á útbreiðslu sjúkdómsins. Til þess að 

komast inn í kviðarholið er annað hvort gerður þverskurður rétt ofan við lífbein 

(Pfannenstiel skurður) eða neðri miðlínuskurður sem nær frá nafla niður að lífbeini. 

Leg ásamt eggjaleiðurum og eggjastokkum er fjarlægt. 41 

Þegar legnám um leggöng (e. vaginal hysterectomy) er gert er legið og 

leghálsinn að öllu leyti tekin neðan frá í gegnum leggöngin. Legnám um leggöng er 

stundum einfaldasta leiðin til að framkvæma legnám og sú aðferð sem krefst minnsta 

inngripsins. Þessi aðferð hefur þó mikla annmarka þegar kemur að meðferð við 

legbolskrabbameini þar sem ekki fæst yfirsýn yfir kviðarholið og hvorki er hægt að 

taka skolsýni úr kviðarholi né hægt að meta eitlastöðvar. Að auki er erfitt að fjarlægja 

eggjastokka með þessari aðferð. Af þessum ástæðum er almennt ekki mælt með 

legnámi um leggöng þegar um er að ræða legbolskrabbamein.42 

Nú hefur færst í aukana að gert sé legnám með kviðsjá, þá annað hvort 

algerlega með kviðsjá (e. total laparoscopic hysterectomy, TLH) eða að hluta til um 

leggöng (e. laparoscopically assisted vaginal hysterectomy, LAVH). Þessar 

aðgerðartegundir krefjast mun minna inngrips en opnar aðgerðir, blóðtap er oftast 

minna en við opna aðgerð, sjúklingurinn er fljótari að jafna sig eftir aðgerð, hann fær 

síður samvexti í kviðarhol og skammtíma fylgikvillar eru sjaldgæfari. Með kviðsjánni 

má fá yfirsýn yfir kviðarholið og líffæri grindarholsins og þannig er unnt að meta 

hugsanlega útbreiðslu sjúkdómsins.42 Í LAVH er kviðarholið skoðað, tekið skol til 

frumuræktunar og eitlar metnir með kviðsjánni. Leg og eggjastokkar eru losuð með 

aðstoð kviðsjár en restin af aðgerðinni er gerð neðan frá eins og ef um legnám um 

leggöng væri að ræða, legið ásamt eggjaleiðurum og eggjastokkum er þannig tekið út 

um leggöng.43 Í TLH er öll aðgerðin framkvæmd með kviðsjá; leg og eggjastokkar eru 

losuð frá, færð niður og tekin út um leggöngin, svo er leggangatoppurinn saumaður 

með kviðsjártækni.40,44 

 

1.7.1.3  Eitlabrottnám 
Á síðustu árum hefur færst í aukana að fjarlægðir séu eitlar í grindarholi og/eða eitlar 

sem liggja upp með ósæðinni við legnám hjá konum með legbolskrabbamein. Deilt 
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hefur verið um gagnsemi eitlabrottnáms sem læknandi meðferð. Eitlabrottnám er hins 

vegar mikilvægt fyrir nákvæma stigun sjúkdómsins og getur aðgreint þá sjúklinga 

sem gætu haft gagnsemi á eftirmeðferð eftir aðgerð (e. adjuvant therapy) frá hinum 

sem ekki þurfa á eftirmeðferð að halda. Eitlabrottnám við legbolskrabbameini er 

umdeilt en á sennilega við hjá konum í hærri áhættuflokkum, a.m.k. þar sem auknar 

líkur eru taldar á eitlameinvörpum.5,27  

 

1.7.1.4  Eftirmeðferð 
Eftirmeðferð eftir aðgerð er oftast geisla- og/eða lyfjameðferð. Geislameðferð er 

algengasta eftirmeðferðin, hún miðar að því að minnka líkur á endurkomu 

sjúkdómsins og bæta lifun sjúklinganna. Geislameðferð getur annað hvort verið ytri 

geislameðferð (e. external beam radiotherapy, EBRT) eða innri geislameðferð (e. 

brachytherapy).1 Lyfjameðferð er aðallega gefin konum með lengra genginn sjúkdóm. 

Þá er oftast gefið carbóplatín og paclítaxel eða cisplatín og doxórúbicín. Lyfjameðferð 

er oft gefin ásamt geislameðferð þar sem lyfjameðferð minnkar ekki líkur á 

endurkomu sjúkdómsins en lyfjameðferð eykur þó lifun hjá konum með langt genginn 

sjúkdóm.1 Hvort sjúklingur þurfi á eftirmeðferð eftir aðgerð að halda fer eftir 

forspárþáttum við greingu, þ.e. stigi, gráðu, dýpt innvaxtar inn í vöðvalag legsins, 

meinvörpum og vefjagerð krabbameinsins. Kjörmeðferð eftir aðgerð má sjá í töflu 5, 

skipt upp eftir gráðun og stigun krabbameinsins.24 Sjúklingar sem hafa lág áhættu 

sjúkdóm gagnast ekki af eftirmeðferð eftir aðgerð.45  
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Tafla 5. Eftirmeðferð eftir aðgerð miðað við stig og gráðu sjúkdóms.24 
G1 = gráða 1, G2 = gráða 2, G3 = gráða 3. 

Stig I 

Stig IA, G1-G2 

Stig IA, G3 
 

 
Stig IB, G1-G2 

 

 
Stig IB, G3 

 

Eftirfylgd 

Eftirfylgd eða innri geislameðferð 

Ef neikvæður forspárþáttur má íhuga ytri 

geislameðferð og/eða lyfjameðferð 

Eftirfylgd eða innri geislameðferð 

Ef neikvæður forspárþáttur má íhuga ytri 

geislameðferð og/eða lyfjameðferð 

Ytri geislameðferð 

Ef neikvæður forspárþáttur má íhuga samsetta 

meðferð með geislum og lyfjum 

Stig II Ytri og innri geislameðferð 

Ef neikvæður forspárþáttur má gefa lyfjameðferð 

með eða án geisla 

Stig III-IV Lyfjameðferð 

Ef jákvæðir eitlar skal einnig gefa geislameðferð 

Ef meinvörp skal einnig gefa geislameðferð við 

einkennum  

 
1.7.2 Önnur meðferð 
Konum sem er ekki treyst í aðgerð, til dæmis vegna óskurðtækra æxla, mikilla 

veikinda, offitu eða aldurs, fara ýmist í geisla-, lyfja- og/eða hormónameðferð. Oftast 

er geislameðferð beitt. 1,27 

Geisla-, lyfja- og/eða hormónameðferð er einnig beitt til að slá á einkenni í 

líknandi tilgangi (e. pallative care) frekar en í lækningaskyni. Sem dæmi má nefna að 

stórir skammtar af prógesteróni geta dregið úr blæðingum frá meininu í leginu.1 

 

1.8 Lifun 
Samkvæmt EUROCARE-4 rannsókninni sem gerð var á árunum 2000-2002 var 

meðal 5 ára lifun legbolskrabbameins í Evrópu 78% með 95% öryggisbilið (95% ÖB) 

76,2-79,9% þegar leiðrétt var fyrir aldri.46 Þetta teljast góðar horfur og má þakka því 
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að flest tilfellin greinast snemma. Horfur sjúklinganna eru beintengdar stigun, gráðu 

og meingerð sjúkdómsins.24 Rannsókn sem gerð var á 81.902 konum sem fengu 

meðferð við legbolskrabbameini á árunum 1988-2006 í Bandaríkjunum sýndi mun á 5 

ára lifun eftir stigi sjúkdómsins, niðurstöður þeirrar rannsóknar má sjá í töflu 6.47 

 

Tafla 6. Niðurstöður úr bandarískri rannsókn á 5 ára lifun kvenna með legbolskrabbamein.47 
Niðurstöðum er skipt upp eftir FIGO stigun sjúkdómsins. 95% ÖB = 95% öryggisbil. 

Stig % (95% ÖB) 

IA 

IB 

II 

IIIA 

IIIB 

IIIC1 

IIIC2 

IVA 

IVB 

89,6 (89-90) 

77,6 (76-79) 

73,5 (70-76) 

56,3 (54-59) 

36,2 (30-42) 

57 (54-60) 

49,4 (46-53) 

22 (14-30) 

21,1 (19-23) 

 

1.9 Eftirlit og endurkomur 
Sjúklingar fara í eftirlit (e. follow-up) eftir meðferð til þess að að greina endurkomur 

snemma og til að auka á öryggiskennd kvenna sem læknast.27 Endurkoma 

krabbameins er það kallað ef æxlisvaxtar af sömu gerð verður vart eftir að meðferð 

lýkur. Hætta á endurkomu krabbameins fer mjög eftir stigi upprunalega 

krabbameinsins en talað er um að 7-18% legbolskrabbameina komi aftur. 

Endurkomur geta komið staðbundið í grindarhol eða sem fjarmeinvörp.1 Rannsóknir 

hafa sýnt að um 75% endurkoma beri með sér einkenni en um 25% séu einkennalaus. 

Ekki hefur verið sýnt fram á betri lifun hjá einkennalausu konunum sem greinast í 

eftirliti miðað við konur sem greinast í uppvinnslu á einkennum endurkomunnar.48-52 

Flestar endurkomur verða innan þriggja ára frá meðferð. Mælt er með að kona komi í 

eftirlit á 3-4 mánaða fresti fyrstu 2 ár eftir meðferð og svo á 6 mánaða fresti næstu 3 

ár. Við eftirlitið er gerð kvensjúkdómaskoðun en ef ástæða þykir til skal gera frekari 

líkamsskoðun og viðeigandi rannsóknir.24 Meðferð við endurkomu 

legbolskrabbameins eftir legnám er sniðin að þörfum hverrar konu en hægt er að beita 
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geisla-, lyfja- og/eða hormónameðferð, og í einstaka tilvikum er möguleiki að 

fjarlægja endurkomuna með skurðaðgerð. Meðferð við endurkomum fer einnig eftir 

því hvaða meðferð var beitt í upphafi.53 
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2 Markmið 
Litlar upplýsingar liggja fyrir um legbolskrabbamein á Íslandi. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að fá yfirsýn yfir sjúkdóminn hér á landi, svo sem aldursdreifingu, 

áhættuþætti, einkenni, greiningaraðferðir, meingerð, meðferð og horfur.  

Markmið rannsóknarinnar var kortlagning á legbolskrabbameini á Íslandi og 

að leggja drög að gagnagrunni um sjúkdóminn til framtíðar. Slíkt væri mikilvægur 

grunnur að þekkingu um sjúkdóminn og gæti falið í sér gæðaeftirlit á greiningu og 

meðferð legbolskrabbameins hér á landi.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sjúklingar 
Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem greindust með 

legbolskrabbamein á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2014 og gengust undir 

meðferð á Landspítalanum. Listi með kennitölum þessara kvenna fékkst frá 

Krabbameinsskrá. Konum sem fengu sarkmein var sleppt, enda eingöngu verið að 

skoða krabbamein sem eiga upptök sín í legslímunni. 

 

3.2 Skráðar breytur 
Klínískar upplýsingar um sjúklingana og sjúkdóm þeirra fengust úr sjúkraskrám, 

aðgerðarlýsingum, svörum úr meinafræðirannsóknum, svörum úr myndgreiningu og 

svæfingarskýrslum í Orbit skurðstofukerfi Landspítala. Breyturnar voru færðar inn í 

Excel.  

Áhættuþættir legbolskrabbameins voru skráðir, svo sem aldur við greiningu 

krabbameinsins og þá hvort konurnar hafi verið komnar yfir tíðahvörf, 

líkamsþyngdarstuðull kvennanna, hvort konurnar hafi verið á kvenhormónameðferð 

síðustu 2 ár fyrir greiningu og þá var lögð ríkuleg áhersla á það hvort um væri að ræða 

hefðbundna meðferð með estrógeni og prógesteróni eða meðferð með estrógeni 

eingöngu, saga um brjóstakrabbamein og þá hvort konurnar hafi verið á tamoxifen 

meðferð síðustu 5 ár, fjöldi fæðinga, saga um ófrjósemi (barnlausar konur sem höfðu 

reynt þungun án árangurs eða höfðu farið í ófrjósemismeðferð), saga um PCOS, saga 

um ristilkrabbamein og þá aldur við greiningu ristilkrabbameins og einnig saga um 

háþrýsting eða sykursýki.  

Einkenni kvennanna voru skráð, svo sem blæðingar eftir tíðahvörf, breytingar 

á blæðingamynstri, útferð og verkir. Greiningaraðferðir voru skráðar en þær voru til 

að mynda ómskoðun um leggöng, Pipelle® sýni frá legslímu, útskaf og markvisst 

brottnám á breytingum í legholi með legspeglun. Skráð var hvort krabbameinið sæist 

á myndgreiningu fyrir aðgerð. Skráður var tíminn sem leið frá upphafi einkenna 

kvennanna þar til greining fékkst og hvort konurnar höfðu sögu um ofvöxt í 

legslímunni. Þar að auki var skráð hvort krabbameinið hafi verið tilviljunargreint eður 

ei. 

Meingerð krabbameinsins var skráð ásamt gráðu þess og stigun. Ef meinvörp 

voru til staðar var staðsetning þeirra skráð. 
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Öll meðferð sjúkdómsins var nákvæmlega skráð ásamt dagsetningum við 

upphaf og lok meðferðar. Aðgerðarlýsingar voru notaðar til að skrásetja nákvæmlega 

tegund aðgerðar og hvort eggjastokkar og/eða eitlar hafi verið fjarlægðir ásamt leginu. 

Einnig var skráð hvort konurnar fengu einhverskonar eftirmeðferð eftir aðgerð, þ.e. 

geisla-, lyfja- og/eða hormónameðferð. Skráð var hvort geislameðferðin hafi verið ytri 

eða innri geislameðferð. Tegund lyfjameðferðar og hormónameðferðar var skráð. 

Skoðað var hvaða meðferð þær konur fengu sem ekki fóru í aðgerð. 

Sjúkraskrár sjúklinganna voru skoðaðar m.t.t. afdrifa þeirra eftir meðferð. Ef 

konurnar fengu endurkomu krabbameinsins á rannsóknartímabilinu var kannað hvar 

sjúkdómurinn tók sig upp, tímalengd frá lok meðferðar og svo hver meðferðin var við 

endurkomu. Dánardagur sjúklinganna var skráður, ef það átti við, ásamt tímalengd frá 

greiningu og meðferð. Út frá sjúkraskrám var reynt að komast að því hvort dánarorsök 

kvennanna tengdist krabbameininu sjálfu eða ekki.  Til að meta skurðdauða (e. 

operative mortality) var kannað sérstaklega hvort einhverjir sjúklingar létust innan 30 

daga frá skurðaðgerð. 

 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla 
Allar upplýsingar voru skráðar inn í Excel. Þar á eftir voru upplýsingar keyrðar inn í 

tölfræðiforritið R, útgáfu 3.1.2. Notast var við lýsandi tölfræði. Aðferð Kaplan-Meier 

var notuð til að reikna 5 ára lifun sjúklinganna, bæði fyrir allan hópinn og þar að auki 

skipt upp eftir vel skilgreindum áhættuhópum. 

 

3.4 Leyfi 
Áður en rannsókn hófst lágu fyrir öll tilskilin leyfi frá Vísindasiðanefnd 

(Tilv.:VSNb2015010012/03.07), Krabbameinsskrá Íslands og framkvæmdastjóra 

lækninga á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi greindra 
Rannsóknin náði til áranna 2010-2014. Alls greindust 108 konur með krabbamein í 

legbol á þessu tímabili sem svo fengu meðferð á Landspítalanum. Að meðaltali 

greindist því 21,6 kona á hverju ári, en miðgildið var 23. Tafla 7 sýnir hve margar 

konur greindust ár hvert.  
 

Tafla 7. Fjöldi greindra með legbolskrabbamein á Landspítalanum á rannsóknartímabilinu. 

Ár Fjöldi greindra 
2010 11 
2011 25 
2012 23 
2013 23 
2014 26 

 
 
4.2 Aldur sjúklinganna og áhættuþættir 
Tafla 8 tekur saman aldur kvennanna og helstu áhættuþætti.  
 

Tafla 8. Aldur og tíðni helstu áhættuþátta. Gefinn er upp fjöldi (%) eða meðaltöl með staðalfráviki. 
PCOS = fjölblöðrueggjastokkaheilkenni, nullipara = kona sem hefur aldrei fætt barn. 

Fjöldi 

Aldur, ár 

Hve margar komnar yfir tíðahvörf 

Áhættuþættir 

Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 

Sykursýki 

Háþrýstingur 

Estrógen án prógesteróns 

Saga um brjóstakrabbamein 

Tamoxifen notkun 

PCOS 

Ófrjósemi 

Nullipara 

108 

62,9 ± 11 

90 (83,3) 

 

32,2 ± 8,1 

13 (12) 

57 (52,8) 

2 (2,2) 

4 (3,7) 

2 (1,9) 

3 (2,8) 

3 (3,1) 

14 (13,1) 
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Af þessum 108 konum voru 90 þeirra komnar yfir tíðahvörf eða 83,3% 

kvennanna en 18 konur (16,7%) voru ekki komnar yfir tíðahvörf (sjá mynd 3).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meðalaldur kvennanna var 62,9 ár og miðgildið var 63 ár. Yngsta konan sem 

greindist var 32 ára en sú elsta 91 árs. Á mynd 4 má sjá aldursdreifingu sjúklinganna 

við greiningu. 

 
Mynd 4. Aldursdreifing sjúklinganna við greiningu á fimm ára aldursbilum. 

 
 Á mynd 5 má sjá líkamsþyngdarstuðul (BMI) sjúklinganna. Fimmtíu og níu 

konur (59%) voru með offitu og konur í ofþyngd voru 20 (20%). Meðaltal BMI 

kvennanna var 32,2 kg/m2 með staðalfrávikið 8,1 kg/m2. Miðgildi BMI var 31,25 

kg/m2. Háþrýstingur var til staðar hjá 57 konum (52,8%) og 13 konur (12%) voru með 

sykursýki. 

2 1

5 4

8

18

23

18 17

5 5

1 1

0

5

10

15

20

25

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

Fj
öl

di

Aldur, ár

17%

83%

Fyrir/í kringum tíðahvörf

Eftir tíðahvörf

Mynd 3. Konum skipt upp eftir því hvort þær séu komnar yfir tíðahvörf eða ekki. 
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Mynd 5. Líkamsþyngdarstuðull sjúklinganna. 

 
Fjórtán konur (15,6%) voru á samsettri kvenhormónameðferð eða estrógeni án 

prógesteróns seinustu tvö ár fyrir greiningu. Af þeim voru tvær sem höfðu verið á 

estrógeni án prógesteróns. Um 3% kvennanna voru með staðfesta ófrjósemi og höfðu 

þrjár (2,8%) fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (PCOS). Fjórtán konur (13,1%) höfðu 

aldrei fætt með barn. 

 Sögu um brjóstakrabbamein höfðu fjórar konur (3,7%) og tvær þeirra höfðu 

tekið hormónalyfið tamoxifen á seinustu fimm árum fyrir greiningu vegna þessa. Ekki 

fundust upplýsingar um tamoxifen notkun hjá hinum tveimur. 

 Einungis ein kvennanna hafði fengið ristilkrabbamein. Sú kona var 41 árs og 

ekki komin yfir tíðahvörf. Ásamt ristilkrabbameininu og legbolskrabbameininu 

greindist hún samhliða með krabbamein í báðum eggjastokkum. Að auki hafði hún 

fjölskyldusögu um ristilkrabbamein svo líklegt mætti telja að hún hefði heilkenni 

Lynch (HNPCC). 

 

4.3 Einkenni og greiningaraðferðir 
Í þýðinu voru 90 konur (83,3%) komnar yfir tíðahvörf en 93,3% þeirra (83 konur) 

greindust í uppvinnslu á blæðingum eftir tíðahvörf. Átján konur (16,7%) voru ekki 

komnar yfir tíðahvörf en 88,9% þeirra (16 konur) leituðu til læknis vegna breytinga á 

blæðingamynstri, þ.e. óreglulegra blæðinga, óvenju mikilla blæðinga, milliblæðinga 
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eða blæðinga við samfarir. Átta konur (7,5%) sem höfðu óeðlilega útferð og 27 konur 

(25,2%) höfðu kviðverki með eða án blæðinga.  

 Yfirlit yfir greiningaraðferðir má sjá í töflu 9. Um þriðjungur kvennanna (37 

konur eða 34,9%) greindust með Pipelle® sýni frá legslímu og 60 konur (57,1%) 

greindust með útskafi frá legholi. Einnig greindust 11 konur (10,4%) í legspeglun  þar 

sem breytingar í legholinu voru fjarlægðar á markvissan hátt. Sumar kvennanna 

greindust samtímis með útskafi og við brottnám vefs í legspeglun. Ein kvennanna 

greindist með alvarlegar forstigsbreytingar (flókinn ódæmigerðan ofvöxt legslímu, e. 

complex atypical hyperplasia) með Pipelle® sýni en við legbrottnám í kjölfarið 

greindist krabbameinið, hér er hún talin með þeim sem greindust með krabbamein 

með Pipelle® sýni frá legslímu. Leggangaómskoðun (TVU) var gerð í nánast öllum 

tilvikum þar sem þykknuð legslíma sást hjá 87,8%.  

 
Tafla 9. Greiningaraðferðir. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Pipelle® sýni 

Útskaf 

Legspeglun 

37 (34,9) 

60 (57,1) 

11 (10,4) 

 

Langoftast var tölvusneiðmynd (CT) eða segulómun (MRI) gerð eftir 

greiningu krabbameinsins eða hjá 92 konum (89,3%), gjarnan rétt fyrir aðgerð. 

Legbolskrabbameinið sást við myndgreininguna hjá 76 af þessum konum (82,6%).  

Í töflu 10 má sjá tímalengd frá því einkenni hófust þar til greining fékkst. 

Tvær konur (2,2%) voru einkennalausar og eru þær því ekki teknar með í 

prósentureikning. 

 
Tafla 10. Tímalengd einkenna hjá þeim konum sem höfðu einkenni. Gefinn er upp fjöldi (%). 

< 3 mánuðir 

3-6 mánuðir 

> 6 mánuðir 

46 (52,9) 

17 (19,5) 

24 (27,6) 

 

 Hjá fjórum konum (3,7%) kom greiningin fyrst í ljós við vefjagreiningu eftir 

legbrottnám vegna vöðvahnúta eða annarra ábendinga.   
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4.4 Meingerð 
Meingerð krabbameinanna á rannsóknartímabilinu má sjá í töflu 11. Langalgengasta 

meingerðin var endometrioid adenocarcinoma, greint hjá 97 konum (90,7%). Tíu 

konur (9,3%) greindust með non-endometrioid krabbamein, af þeim greindust þrjár 

með serous adenocarcinoma, tvær með squamous cell carcinoma, ein með blöndu af 

serous og clear cell adenocarcinoma og fjórar með malignant mixed Müllerian tumor 

(MMMT). 
Tafla 11. Meingerð. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Endometrioid adenocarcinoma 
Non-endometrioid carcinoma 

Serous adenocarcinoma 

 Squamous cell carcinoma 
Blanda af serous og clear cell 

MMMT 

97 (90,7) 

10 (9,3) 

3 (2,8) 

2 (1,9) 

1 (0,9) 

4 (3,7) 

 

4.5 Gráðun og stigun 
Töflur 12 og 13 sýna yfirlit yfir FIGO gráðun og stigun krabbameinanna. Flest æxlin 

voru af gráðu 1 (41,7%). Langoftast var krabbameinið staðbundið í leginu við 

greiningu eða í 81,3% tilvika (stig I) og voru flest á stigi IA (51,4%).  

 
Tafla 12. Gráðun og stigun. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Gráðun 

Gráða 1 

Gráða 2 

Gráða 3 

 

45 (41,7) 

29 (26,8) 

34 (31,5) 

 

Stigun 

Stig IA 

Stig IB 

Stig II 

Stig IIIA 

Stig IIIB 

Stig IIIC 

Stig IVB 

 

55 (51,4) 

32 (29,9) 

6 (5,6) 

7 (6,5) 

1 (0,9) 

5 (4,7) 

1 (0,9) 

 

Tafla 13 sýnir einnig hvernig skipta má sjúkdómnum upp í áhættuflokka út frá 

stigun og gráðun. Þannig sést að 45 konur (41,7%) höfðu lágáhættu sjúkdóm, 25 
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konur (23,1%) höfðu miðlungsáhættu sjúkdóm og 38 konur (35,2%) höfðu hááhættu 

sjúkdóm. 

 
Tafla 13. Stigun á móti gráðun.  
Gefinn er upp fjöldi (%). Grænn litur 
þýðir lágáhættu sjúkdómur, gulur þýðir 
miðlungsáhættu sjúkdómur, rauður þýðir 
hááhættu sjúkdómur og appelsínugulur 
þýðir að flokkurinn inniheldur bæði 
miðlungs- og hááhættu sjúkdóma. 

 
 
 
 
 

4.6 Meinvörp  
Á rannsóknartímabilinu fengu alls 14 konur (13,1%) meinvörp frá 

legbolskrabbameininu, sjá töflu 14. Ýmist fengu þær meinvörp í eitla í grindarholi, 

eggjastokka, lungu, kviðarhol og/eða annars staðar. Af þeim voru níu konur komnar 

með meinvörp við greiningu í eitla í grindarholi og/eða eggjastokka. Ein kona var 

greind með meinvörp í lungum á myndgreiningu fyrir aðgerð. Sumar kvennanna 

fengu meinvörp á fleiri en einn stað. 

 
Tafla 14. Meinvörp. Gefinn er upp fjöldi (% af heild;% af þeim sem fengu meinvörp). 

Fjöldi kvenna sem fengu meinvörp 

Staðsetning meinvarpa: 

Eitlar 

Eggjastokkar 

Annars staðar í kviðarholi 

Lungu 

Annars staðar 

14 (13,1) 

 

7 (6,5;50) 

3 (2,8;21,4) 

4 (3,7;28,6) 

4 (3,7;28,6) 

1 (0,9;7,1) 

 

4.7 Meðferð 
Alls fóru 105 konur (97,2%) í skurðaðgerð þar sem legið var fjarlægt, sjá töflu 15. Þar 

af fóru 60 í opna aðgerð, 44 í kviðsjáraðgerð og ein í aðgerð um leggöng. 

Eggjastokkar voru farnir í lok aðgerðar hjá 102 konum, þeir voru þá fjarlægðir í 

Stig  Gráða 1 Gráða 2 Gráða 3 
Stig IA 34 (31,8) 11 (10,3) 10 (9,3) 
Stig IB 7 (6,5) 10 (9,3) 15 (14) 
Stig II 0 (0) 4 (3,7) 2 (1,9) 

Stig IIIA 1 (0,9) 3 (2,8) 3 (2,8) 
Stig IIIB 0 (0) 0 (0) 1 (0,9) 
Stig IIIC 2 (1,9) 1 (0,9) 2 (1,9) 
Stig IVB 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 
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aðgerðinni eða höfðu áður verið teknir, en hjá þremur konum voru þeir skildir eftir. 

Eitlabrottnám var þar að auki gert hjá 17 konum (16,2% þeirra sem fóru í aðgerð). 

 Eftir aðgerð fóru 36 konur í viðbótarmeðferð, þar af fóru sjö í geisla eingöngu, 

23 í lyfjameðferð eingöngu og sex í bæði geisla- og lyfjameðferð. Af þessum sjö sem 

fóru í geislameðferð eingöngu fengu sex einungis ytri geislameðferð en ein fékk bæði 

í ytri og innri geislameðferð. Konurnar sex sem fóru bæði í geisla- og lyfjameðferð 

fengu einungis ytri geisla. Allar konur sem fóru í lyfjameðferð, hvort sem það var 

lyfjameðferð ein og sér eða ásamt geislameðferð, fengu samsetta meðferð af 

carbóplatíni og paclítaxel. Engin fékk krabbameinsmeðferð fyrir aðgerð (e. 

neoadjuvant therapy). 
 

Tafla 15. Tegund aðgerða og eftirmeðferða. Gefinn er upp fjöldi (% þeirra sem fóru í aðgerð). 
TLH = Total laparoscopic hysterectomy, LAVH = Laparoscopic assisted vaginal hysterectomy. 

Tegund aðgerðar 

Opin aðgerð 

Simple 

Radical 

Subtotal 

Kviðsjáraðgerð  

TLH 

LAVH 

Um leggöng  

Eggjastokkar farnir í lok aðgerðar 

Eitlabrottnám 

 

Meðferð eftir aðgerð  
Geislameðferð eingöngu 

Ytri  

Innri  

Ytri og innri 

Lyfjameðferð eingöngu 

Geisla- og lyfjameðferð 

Ytri geislar og lyf 

Innri geislar og lyf 

 

60 (57,1) 

56 (53,3) 

3 (2,9) 

1 (1) 

44 (41,9) 

14 (13,3) 

30 (28,6) 

1 (1) 

102 (97,1) 

17 (16,2) 

 

36 (34,3) 

7 (6,7) 

6 (5,7) 

0 (0) 

1 (1) 

23 (21,9) 

6 (5,7) 

6 (5,7) 

0 (0) 
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 Einungis ein kvennanna fékk alvarlegan fylgikvilla eftir aðgerð en hún fékk 

fistil frá görn upp að húð (e. enterocutaneous fistula). Engin kvennanna dó innan 30 

daga eftir aðgerð. 

 Þrjár konur fóru ekki í aðgerð (2,8%). Tveimur þeirra var ekki treyst í aðgerð 

vegna aldurs og annarra sjúkdóma en sú þriðja hafði óskurðtækt æxli. Þessar þrjár 

konur fóru allar í ytri geislameðferð og ein þeirra fór þar að auki í lyfjameðferð með 

cisplatíni og hormónameðferð. 

 

4.8 Endurkoma krabbameins 
Á rannsóknartímabilinu fengu 12 konur (11,1%) endurkomu sjúkdómsins. 

Endurkoma var staðfest frá 2,8 til 23 mánuðum, eða að meðaltali 12,1 mánuðum, frá 

lokum meðferðar (miðgildi var 12,8 mánuðir). Níu konur fengu endurkomu í 

grindarhol og af þeim voru tvær sem að auki fengu fjarmeinvörp. Þrjár konur fengu 

fjarmeinvörp án endurkomu í grindarhol. 

 

4.9 Lifun 
Af 108 konum eru 97 á lífi í dag en 11 konur dóu á rannsóknartímabilinu. Fimm ára 

lifun reiknaðist 80,9% með 95% öryggisbil (ÖB) 68,8-95,1%, sjá mynd 6. 

 
Mynd 6. Kaplan-Meier graf fyrir lifun kvenna með legbolskrabbamein sem fengu meðferð á Landspítalanum á 

árunum 2010-2014. Punktalínan sýnir 95% öryggisbil. 

Ár 
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Á mynd 7 má sjá Kaplan-Meier graf þar sem fimm ára lifun er skipt upp eftir 

áhættunni á að fá meinvörp eða endurkomu sjúkdómsins. Fimm ára lifun kvenna með 

lágáhættu sjúkdóm reiknaðist 100% en engin kona í þeim hópi dó á tímabilinu. Fimm 

ára lifun hjá miðlungsáhættu hópnum var 86,6% (95% ÖB 70,2-100%) en hjá 

hááhættu hópnum var fimm ára lifun 58,6% (95% ÖB 35,7-96,2%). Marktækur 

munur var á lifun milli áhættuhópa með P = 0,00305. 

 
 

Mynd 7. Kaplan-Meier graf fyrir lifun kvenna með legbolskrabbamein sem fengu meðferð á Landspítalanum á 
árunum 2010-2014, skipt upp eftir áhættuhópum. Efsta línan lýsir lifun kvenna með lágáhættu sjúkdóm, mið línan 

lýsir lifun kvenna með miðlungsáhættu sjúkdóm og neðsta línan lýsir lifun kvenna með hááhættu sjúkdóm. 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknar 
Í þessari afturskyggnu rannsókn fékkst góð yfirsýn yfir meingerð, gráðun og stigun 

legbolskrabbameins. Einnig söfnuðust greinargóðar upplýsingar um áhættuþætti, 

einkenni, greiningu og meðferð kvenna sem greindust með legbolskrabbamein og 

gengust undir meðferð á Landspítalanum á árunum 2010-2014. 

 

5.1.1 Aldursskipting sjúklinga og áhættuþættir 
Konur komnar yfir tíðahvörf voru alls 83,3% af sjúklingahópnum og er það í 

samræmi við niðurstöður annarra.1 Meðaltal BMI kvennanna var 32,2 ± 8,1 kg/m2 en 

meirihluti kvennanna (59%) voru offeitar og voru 20% í ofþyngd. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna Hjartaverndar frá árunum 2004-2007 var meðaltal BMI 

kvenna á Íslandi á aldrinum 55-64 ára 28 kg/m2 og voru um 27% offeitar.54,55 Þegar 

tölur Hjartaverndar eru bornar saman við niðurstöður þessarar rannóknar sést 

greinilega að þýði þessarar rannsóknar er feitara en konur á svipuðum aldri á Íslandi. 

Þetta rennir stoðum undir að offita og ofþyngd séu áhættuþættir fyrir 

legbolskrabbameini. Tólf prósent kvennanna í rannsókninni höfðu sykursýki en gögn 

frá Hjartavernd sýna að 3% 45-64 ára kvenna á Íslandi á árinu 2007 höfðu sykursýki 

2.54 Erfitt er að bera þessar tölur saman þar sem í þessari rannsókn var ekki gerður 

greinamunur á sykursýki 1 eða sykursýki 2. Það er því ekki ljóst hvort sykursýki sé 

raunverulega algengari hjá konum með legbolskrabbamein en öðrum konum á sama 

aldri. Skráning á tegund sykursýki hjá konum með legbolskrabbamein mætti 

betrumbæta í áframhaldandi rannsókn.  

Einungis tvær konur (3,1%) voru á estrógeni án prógesteróns seinustu 2 ár 

fyrir greiningu. Vissulega er jákvætt að þær voru ekki fleiri en svo en þetta er tveimur 

konum of mikið, þar sem líklegt er að estrógenmeðferðin hafi valdið 

legbolskrabbameininu. Ekki er vitað hvort læknar þessara kvenna skrifuðu einungis 

upp á estrógen fyrir þær eða þær hafi ákveðið upp á sitt einsdæmi að taka ekki inn 

prógesterón.  

Fjórar konur höfðu sögu um brjóstakrabbamein en einungus fundust 

upplýsingar um tamoxifen meðferð tveggja þeirra. Ekki er vitað hvort tamoxifen 

notkun hjá hinum tveimur er vanskráð eða hvort þær hafi ekki fengið meðferð með 
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lyfinu. Þetta eru of fá tilvik til að segja til um tengsl brjóstakrabbameins og 

legbolskrabbameins. 

 

5.1.2 Einkenni og greiningaraðferðir 
Hlutfall kvenna sem voru komnar yfir tíðahvörf sem leituðu til læknis vegna blæðinga 

eftir tíðahvörf var 93,3% en 88,9% kvenna sem voru ekki komnar yfir tíðahvörf 

greindust í uppvinnslu á breytingum á blæðingamynstri. Þetta er í samræmi við það að 

algengasta einkenni legbolskrabbameins sé óeðlilegar blæðingar um leggöng.8 

 Flestar kvennanna (57,1%) greindust með útskafi, 34,9% greindust með 

Pipelle® sýni frá legslímu og 10,4% greindust í legspeglun með markvissu brottnámi á 

breytingum í legholinu. Líklegt mætti telja að hluti kvennanna sem greindist í útskafi 

hefðu getað greinst með Pipelle® sýni frá legslímu. Með því að taka Pipelle® sýni 

frekar en að gera útskaf, hefði mátt hlífa einhverjum konum við svæfingu og 

óþægindum sem fylgja þess konar inngripi. Einnig er Pipelle® sýnataka mun ódýrara 

en útskaf. Pipelle® sýni eru góð til þess að greina legbolskrabbamein en augljóslega 

verr til þess fallin að útiloka krabbamein.26 Ef upp kemur sú staða að Pipelle® sýni 

gefi neikvæða niðurstöðu þá er útskaf næsta skref ef grunur um krabbamein er áfram 

til staðar. Þegar grunur er um krabbamein í legbol er gjarnan talið að ekki sé 

skynsamlegt að framkvæma legspeglun þar sem aðgerðin krefst þess að legholið sé 

fyllt vökva en við það geta krabbameinsfrumur skolast út í kviðarholið og sáð 

meinvörpum.56 Hugsanlega hefðu því einhverjar þeirra kvenna sem greindust með 

brottnámi á vef í legspeglun frekar átt að fara í útskaf án legspeglunar. 

 Hjá þeim konum sem fóru annað hvort í tölvusneiðmynd (CT) eða segulómun 

(MRI) fyrir aðgerð sást legbolskrabbameinið hjá 82,6% tilvika. Þetta sýnir mikilvægi 

þess að gera myndgreiningu fyrir aðgerð þar sem með henni er oft er hægt að fá 

hugmynd um stigun sjúkdómsins og greina meinvörp. Stigun sjúkdómsins er þó ekki 

ákvörðuð nema eftir aðgerð enda reynist stigun á myndgreiningu röng í um 20% 

tilvika.8  

 Rúmlega helmingur kvennanna greindist með krabbameinið innan þriggja 

mánaða frá því einkenni hófust. Þetta er jákvætt og segir okkur að á Íslandi greinast 

flestar konurnar snemma, sem gefur vísbendingu um gott aðgengi íslenskra kvenna að 

heilbrigðisþjónustu og hraða uppvinnslu alvarlegra einkenna, svo sem blæðingu eftir 
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tíðahvörf. Krabbamein sem greinist snemma er oftar á lægra stigi en ella og horfur eru 

beintengdar stigun sjúkdómsins. 

 

5.1.3 Meingerð, gráðun og stigun 
Endometrioid adenocarcinoma voru 90,7% af öllum greindum tilfellum á 

rannsóknartímabilinu. Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna, enda er 

endometrioid adenocarcinoma langalgengasta tegund legbolskrabbameins í 

heiminum.1 

Um 40% kvenna greindust með lágáhættu sjúkdóm, 23% með miðlungsáhættu 

sjúkdóm og 35% höfðu hááhættu sjúkdóm. Þetta er fremur hátt hlutfall hááhættu 

sjúkdóms miðað við aðrar rannsóknir þar sem sem hlutfallið hefur verið talsvert 

lægra, eða um 15%.36 

 

5.1.4 Meðferð  
Alls gengust 105 konur (97,2%) undir aðgerð en einungis þrjár konur fóru ekki í 

aðgerð. Þessar tölur koma ekki á óvart þar sem skurðaðgerð er kjörmeðferð við 

legbolskrabbameini.17 Ein kona gekkst undir legnám um leggöng. Almennt er ekki 

mælt með þeirri aðgerðartegund þegar um er að ræða krabbamein, þar sem 

illmögulegt er að stiggreina krabbameinið og erfitt er að fjarlægja eggjastokka og 

eggjaleiðara. Þegar þessi kona gekkst undir aðgerðina var krabbameinið þó ekki þekkt 

og var hún því greind fyrir tilviljun en hún gekkst undir legnám vegna vöðvahnúta í 

leginu.  

 Eggjastokkar voru skildir eftir hjá þremur konum. Ein þeirra var einungis 32 

ára við greiningu og því ákveðið að skilja eggjastokkana eftir til að skerða lífsgæði 

hennar sem minnst. Önnur var greind fyrir tilviljun en hún hafði farið í legnám vegna 

vöðvahnúta og hjá þeirri þriðju var ákveðið að skilja þá eftir þar sem þeir litu vel út 

og um lágáhættu æxli var að ræða. Hugsanlega hefði átt að fjarlægja eggjastokkana 

hjá þeirri síðastnefndu þar sem að brottnám eggjastokka minnkar líkur á endurkomu 

krabbameinsins og hún var komin yfir tíðahvörf og því hefði brottnám eggjastokka 

ekki haft áhrif á lífsgæði hennar.27 
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5.1.5 Endurkomur sjúkdómsins og lifun 
Almennt er talið að 7-18% legbolskrabbameina komi aftur1 en á rannsóknartímabilinu 

fengu 11,1% kvennanna endurkomu sjúkdómsins sem er í samræmi við þau fræði. 

Endurkoma var staðfest frá 2,8 mánuðum upp í tæp 2 ár frá lokum meðferðar en 

samkvæmt öðrum rannsóknum verða flestar endurkomur innan þriggja ára frá 

meðferð.24  

 Á rannsóknartímabilinu dóu 11 konur og 5 ára lifun reiknaðist 80,9% (95% 

ÖB 68,8-95,1%). Sjá má að öryggisbilið er vítt sem gefur til kynna að fara þurfi fleiri 

ár aftur í tímann til þess að fá nákvæmari niðurstöðu. Ef 5 ára lifunartölur eru bornar 

saman við niðurstöður EUROCARE-4 rannsóknarinnar (5 ára lifun 78% (95% ÖB 

76,2-79,9%))46 sést þó að niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki fjarri lagi.  

Fimm ára lifun var einnig reiknuð fyrir áhættuhópana þrjá. Engin kona með 

lágáhættu sjúkdóm dó á tímabilinu og lifun kvenna með lágáhættu sjúkdóm reiknast 

því 100%. Tvær konur með miðlungsáhættu sjúkdóm dóu á tímabilinu og reiknaðist 5 

ára lifun þess hóps 86,6% (95% ÖB 70,2-100%). Fimm ára lifun reiknaðist 58,6% 

(95% ÖB 35,7-96,2%) fyrir konur með hááhættu sjúkdóm en níu konur með hááhættu 

sjúkdóm dóu á tímabilinu. Marktækur munur var á lifun milli hópanna, P = 0,00305. 

Sjá má á þessum tölum að tengsl eru á milli lifunar og stigunar, gráðu og meingerðar 

sjúkdómsins, þar sem 5 ára lifun reiknast mest hjá konum með lágáhættu sjúkdóm en 

minnst hjá konum með hááhættu sjúkdóm. Hins vegar ber að taka tölum um lifun í 

rannsókninni með miklum fyrirvara enda er tímabilið stutt og tiltölulega fáar konur í 

hverjum hópi. Öryggisbilin eru þess vegna víð og þörf er á að safna gögnum lengra 

aftur í tímann svo hægt sé að reikna lifun með meiri áreiðanleika. 

Ekki dóu allar 11 konurnar úr legbolskrabbameininu. Hjá fimm konum var 

legbolskrabbameinið staðfest dánarorsök, tvær dóu af öðrum orsökum en ekki fundust 

upplýsingar um dánarorsök hinna fjögurra. Skráningu dánarorsaka í sjúkraskrár var 

því miður ábótavant. 

 

5.2 Styrkur og veikleiki rannsóknarinnar 
Einn helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að hún tekur til um 80% kvenna sem 

greindust með legbolskrabbamein á landinu öllu á árunum 2010-2014. Annar 

styrkleiki rannsóknarinnar er hversu gott eftirlit sjúklingunum er veitt eftir meðferð 

svo skráning á afdrifum sjúklinga er fremur nákvæm.  
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Helsti veikleiki rannsóknarinnar er sá að hún er afturskyggn og því 

takmarkandi þáttur hvaða upplýsingar liggja fyrir í sjúkraskrám en ýmsir þættir voru 

vanskráðir, t.d. hormónanotkun. Vegna þessa eru upplýsingar, m.a. um áhættuþætti og 

einkenni, ekki eins nákvæmar og verið hefði ef um framsýna rannsókn væri að ræða. 

Annar veikleiki er hversu stutt tímabil rannsóknin spannar, en þar af leiðandi fæst 

ekki nákvæm lifunartala kvenna sem greinast með legbolskrabbamein og gangast 

undir meðferð á Landspítalanum. Einnig er stærð þýðisins veikleiki ef skoða á 

nákvæmlega sjaldgæfa hópa innan þýðisins, t.d. konur með non-endometrioid 

carcinoma. 

 

5.3 Ályktanir 
Vel gekk að fá upplýsingar sem liggja fyrir úr sjúkraskrám þó vissulega væri betra að 

hafa ítarlegri skráningu á ýmsum þáttum. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til 

kynna að horfur kvenna með legbolskrabbamein séu beintengdar gráðun og stigun 

sjúkdómsins. Í þessari rannsókn sást að sjúklingahópurinn hér á landi svipar til 

erlendra hópa hvað varðar þekkta áhættuþætti sjúkdómsins, til dæmis voru 83,3% 

kvennanna komnar yfir tíðahvörf og voru 59% kvennanna offeitar og 20% í ofþyngd. 

Einkenni sjúklinganna reyndust þau sömu og sjást í erlendum rannsóknum. 

Langflestir sjúklingarnir (90,7%) höfðu krabbamein af endometrioid gerð en þetta 

hlutfall er í líkingu við það sem sést annars staðar. Nær allt rannsóknarþýðið fór í 

skurðaðgerð vegna sjúkdómsins en það er í samræmi við erlendar rannsóknir þar sem 

skurðaðgerð er talin kjörmeðferð við krabbameini í legbol. 

 

5.3.1 Næstu skref 
Þessi rannsókn gefur mikilvægar upplýsingar um áhættuþætti, einkenni, greiningu, 

meðferð og afdrif kvenna með legbolskrabbamein sem gengust undir meðferð á 

Landspítalanum á árunum 2010-2014 og einnig um meingerð, gráðun og stigun 

æxlanna við greiningu. Næstu skref væru að bæta við gagnasafnið og ná þannig meiri 

styrk í útreikninga. Fara þyrfti fleiri ár aftur í tímann og að skoða sjúkdóminn um land 

allt, ekki einungis hjá þeim sem fengu meðferð á Landspítalanum. Í framhaldinu væri 

svo hægt að bæta inn gögnum í gagnasafnið jafnóðum og konur greinast. 
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Þakkir 
Ég vil þakka Ásgeiri Thoroddsen fyrir frábæra handleiðslu og gott samstarf. Einnig 

vil ég þakka Þóru Steingrímsdóttur fyrir góðan stuðning, utanumhald og gagnlegar 

ábendingar. Þakkir fær Sigrún Helga Lund fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu. 

Reynir Tómas Geirsson fær þakkir fyrir góðar ábendingar. Einnig vil ég þakka 

bekkjarsystrum mínum og kennurum á Kvennadeild fyrir vikulega fundi á 

rannsóknartímabilinu, góð ráð og stuðning.  
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