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Ágrip 

Sindri Ellertsson Csillag - Krabbamein í penis á Íslandi 1989-2014. Nýgengi og lífshorfur. 

 

Inngangur: Krabbamein í penis er sjaldgæfur en alvarlegur sjúkdómur sem herjar einkum á karla 

60 ára og eldri en sjúkdómurinn hefur aldrei verið rannsakaður skipulega á Íslandi. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna nýgengi og lífshorfur karla sem greindust með krabbamein í penis á 

tímabilinu 1989-2014 auk þess að greina meðferðarkosti og árangur þeirra.  

Efni og aðferðir: Rannsóknin tók til allra karla sem greindust með ífarandi krabbamein í penis. 

Upplýsingar um greiningu fengust frá Krabbameinsskrá Íslands og upplýsingar um sjúklinga úr 

sjúkraskrám LSH og FSA auk dánarmeinaskrá Landlæknisembættisins. Við útreikning á 

aldursstöðluðu nýgengi var miðað við alþjóðlegan staðal og við lifunargreiningu var notast við Kaplan-

Meier-aðferðina. Fjölbreytulíkan Cox var notað til að meta forspárþætti lifunar og Clavien-Dindo 

flokkunarkerfið var notað við skráningu á fylgikvillum.  

Niðurstöður: Alls greindist 61 karl með ífarandi krabbamein í penis á tímabilinu. Þar af reyndust 

58 (95%) vera með flöguþekjukrabbamein. Meðalaldur við greiningu var 67,9 ár (95% ö: 64,6 – 71,4). 

Árlegt aldursstaðlað nýgengi var að meðaltali 1,12 af 100.000 (95% ö: 0,85 – 1,40) en engin marktæk 

breyting varð á þróun nýgengis á rannsóknartímanum (p=0,30). Meinafræðilegt æxlisstig frumæxla var 

T1 (69%), T2 (24%), T3 (5%) og TX (2%). Alls fengu 12 sjúklingar (21%) meinvörp í náraeitla og var 

meinafræðilegt æxlisstig þeirra N1 (25%), N2 (9%), N3 (33%) og NX (33%). Tuttugu og einn læknir 

framkvæmdi alls 78 aðgerðir á 56 meinum á tímabilinu. Læknandi meðferð var beitt í 95% tilvika. 

Reðursparandi aðgerðum var beitt í 74% tilvika T1 æxla og í helmingi tilvika alls. Fjölgun 

reðursparandi aðgerða eftir 2002 var þó ekki tölfræðilega marktæk (p=0,30). Eitlataka var gerð hjá sjö 

sjúklingum en sjö fengu annars konar meðferð. Fyrirbyggjandi meðferð var beitt í tveimur tilvika (14%), 

læknandi meðferð í sex (43%) og líknandi í sex (43%). Lítill munur var á árangrinum af eitlatöku 

annars vegar og öðrum meðferðum hins vegar en endurkomutíðnin var sú sama eða 83%. 

Meinafræðilegt æxlisstig frumæxlis var sjálfstæður forspárþáttur þess að fá meinvörp í náraeitla 

(p<0,05). Tuttugu sjúklingar (36%) fengu fylgikvilla eftir aðgerð á frumæxli og fimm (36%) eftir 

meðferðir á náraeitlum en 65% fylgikvillanna voru minniháttar (Clavien-Dindo flokkur I). Marktækt færri 

fylgikvillar voru skráðir eftir reðursparandi aðgerðir en brottnámsaðgerðir (p<0,001). Meðaltal 

eftirfylgnitímans var 57 mánuðir (95% ö: 39,7 – 74,7). 5 ára heildarlifun var 53% og 5 ára 

sjúkdómssértækri lifun 76%. Aldur var sjálfstæður forspárþáttur heildarlifunar (p<0,05) en meinvörp í 

eitlum við greiningu (N1+) var sjálfstæður forspárþáttur sjúkdómssértækrar lifunar (p<0,05).  

Ályktanir: Rannsóknin sýnir að nýgengi og lífshorfur sjúklinga með krabbamein í penis hefur verið 

stöðug sl. 26 ár og ekki hafa orðið teljandi breytingar á meðferðinni á tímabilinu. Jafnframt er nýgengi 

og lifun áþekk því sem gerist í nágrannalöndunum og sömuleiðis árangur af meðferðum. Rannsóknin 

staðfestir einnig að meinvörp í náraeitlum eru mikilvægasti forspárþáttur lifunar.  
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Listi yfir skammstafanir 

BSC – Basocellular carcinoma (grunnfrumukrabbamein) 

BXO – Balanitis xerotica obliterans 

CIN – Carcinoma in situ 

EAU – European association of Urology (Evrópusamtök þvagfæraskurðlækna) 

FSA – Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 

HPV – Human papillomavirus (HPV-veiran) 

HR – Hazard ratio (áhættuhlutfall) 

LS – Lichen sclerosus 

LSH – Landspítali Háskólasjúkrahús 

OR – Odds ratio (gagnlíkindahlutfall) 

SSC – Squamous cell carcinoma (flöguþekjukrabbamein) 
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1 Inngangur 

1.1 Krabbamein í penis 

1.1.1 Nýgengi 

Krabbamein í penis er sjaldgæfur sjúkdómur á Vesturlöndum þar sem árlegt aldursstaðlað nýgengi 

er víðast hvar um um 1 af 100.000 körlum [1]. Utan hins vestræna heims er nýgengið sums staðar 

mun hærra og t.a.m. er nýgengið í Úganda 4,0 og á vissum stöðum í Brasilíu er það 3,7 af 100.000 

[2]. Þrátt fyrir að nýengi sé almennt nokkuð lágt í Evrópu hefur lengi verið þekkt að á vissum 

landsvæðum er tíðnin almennt hærri en gengur og gerist annars staðar í álfunni. Þannig er tíðnin á 

vissum stöðum í Sviss, á Ítalíu og á Spáni 1,4 af 100.000 [2] og sums staðar skera ákveðin þjóðarbrot 

sig úr vegna lágrar eða hárrar tíðni sjúkdómsins. Í Bandaríkjunum hefur tíðnin vera hæst meðal fólks 

af suður-amerískum uppruna [3] en þekktasta dæmið er þó án efa meðal gyðinga í Ísrael þar sem 

sjúkdómurinn er afar sjaldgæfur og nýgengin minni en 0,1 af 100.000 [2].  

Þar sem langtímaþróun hefur verið skoðuð má segja að almenna reglan sé sú að nýgengi hafi farið 

lækkandi á Vesturlöndum frá miðri 20. öldinni og fram til aldamóta [3-5]. Hins vegar er þetta ekki algilt 

því á Englandi jókst nýgengi um 21% á árunum 1979-2009. Jafnframt var mesta aukningin á árunum 

2000-2009 [6]. Einhverjar vísbendingar eru einnig um að nýgengi gæti verið að aukast á 

Norðurlöndunum, í það minnsta er áætluð prósentuaukning sl. 10 ára 0,7% á ári fyrir Norðurlöndin 

utan Íslands en hér á landi hefur nýgengi ekki verið kannað [7].  

1.1.2 Áhættuþættir 

HPV-sýkingar, bólgusjúkdómar í reðri auk forhúðarþrengsla eru þeir þrír þættir sem oftast hafa 

verið tengdir aukinni áhættu á krabbameini í penis [8, 9]. Aðrir þættir sem nefndir hafa verið til 

sögunnar eru meðferðir með útfjólubláu ljósi auk félagslegra og lífstílstengdra þátta eins og reykinga, 

kynhegðunar, hreinlætis og félagslegrar stöðu [10, 11]. 

Sýnt hefur verið fram  á veiruerfðaefni í allt frá 22-72% tilvika hjá þeim sem greinast með 

krabbamein í penis [12, 13] en talið er að um helmingur kynferðislega virkra karla smitist af HPV-veiru 

einhvern tímann á lífsleiðinni [14]. Í tengslum við krabbamein í penis virðist oftast vera um há-

áhættustofna að ræða, stofn 16 í 60-70% tilvika og stofn 18 í 6-14%, þó sjaldnast sé um að ræða smit 

af einungis einum stofni [10, 15, 16]. Hins vegar virðast ekki eingöngu há-áhættustofnar tengjast 

krabbameini í penis því þeir stofnar sem valda vörtum á kynfærasvæði (e. condyloma acuminata), 6 

og 11, gera það einnig [17] og finnast í rétt rúmlega 8% tilvika [15]. Bent hefur verið á að sá munur 

sem sést á milli mismunandi þjóðarbrota og landsvæða sé hugsanlega tilkomin vegna mismunandi 

algengis HPV-sýkinga á þessum svæðum [18]. Í danskri tilfella-viðmiðarannsókn kom fram að þeir 

karlar sem höfðu átt fleiri en fjóra kvenkyns rekkjunauta fyrir 20 ára aldur voru fimm sinnum líklegri til 

að fá krabbamein í penis og lægri aldur við fyrstu kynmök tengdist einnig aukinni áhættu [9]. 

Rannsakendurnir drógu þá ályktun að þessi aukna áhætta tengist einmitt útsetningu fyrir HPV-sýkingu 

hjá þessum hópi. Þrátt fyrir að allt bendi til þess að HPV-sýking sé nokkuð veigamikill þáttur í myndun 

krabbameins í penis er þó ljóst að sýkingin hefur ekki eins afgerandi hlutverk og í legháls og 
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endaþarmskrabbameini þar sem yfir 90% krabbameina í leghálsi [19] og 80% í endaþarmi eru tengd 

HPV-sýkingu [20].  

Almennt séð er nokkuð algengt að á meðal karla sem greinast með krabbamein í penis sé fyrri 

saga um bólgur í reðurhúfu og forhúð [9]. Lichen sclerosus (LS) hefur fengið sérstaka athygli þar sem 

allt að 40% þeirra sem greinast  með krabbamein í penis hafa fyrri sögu um sjúkdóminn eða breytingar 

sem samrýmast sjúkdómnum á vefjasýnum [21] [22]. Þar að auki eru tengsl sjúkdómsins við 

flöguþekjukrabbamein vel þekkt í vulva þar sem 3-6% af LS tilfellum þróast yfir í ífarandi krabbamein 

og því almennt litið á LS sem forstigsbreytingar [23]. Þær rannsóknir sem fylgt hafa eftir körlum með 

LS benda til þess að tíðnin á illkynja þróun sé svipuð og hjá konum m.t.t. krabbameins í vulva [21]. 

Aðrir sjúkdómar á penis sem flokkaðir eru sem forstigsbreytingar krabbameins eru t.d. húðhorn (e. 

cornu cutaneum), risa hnúðvörtur (e. giant condyloma) sem nefnist einnig Buschke-Löwenstein æxli 

og slímuþykkildi (e. leukoplakia) [24].  

Karlmenn með sögu um forhúðarþrengsli eru í allt að fimmfalt aukinni áhættu (OR=3 - 5) á að þróa 

með sér krabbamein í penis [9, 25]. Forhúðarþrengsli geta ýmist verið meðfædd eða áunnin og eru 

ástæður áunninna forhúðarþrengsla oftast krónískar bólgur í reðurhúfu og forhúð en einnig aðrir þættir 

eins og t.d. sykursýki [24]. Forhúðarþrengslum fylgir jafnframt aukin hætta á sýkingum, m.a. vegna 

þess að örðugra er með hreinlæti þegar ekki er hægt að draga aftur forhúðina. Því má segja að 

forhúðarþrengsli geti verið í senn orsök og afleiðing sýkinga og krónískra bólga í forhúð og reðurhúfu. 

Önnur birtingarmynd þessa er sú að umskurður virðist vera sá þáttur sem öðrum fremur er verndandi 

gagnvart krabbameini í penis en hugsanlegt er að umskurður drengja geti minnkað áhættuna um allt 

að tífalt (OR=0.33 - 0.1) [26, 27]. Þá virðist umskurður drengja af menningarlegum ástæðum ábyrgur 

fyrir hinni lágu tíðni sem sést hjá vissum þjóðarbrotum eins og t.d. hjá gyðingum í Ísrael. Áður var talið 

að hugsanlega mætti skýra þá auknu áhættu sem felst í forhúðarþrengslum með því að uppsöfnun 

verði á krabbameinsvaldandi efnum í reðurfarða (e. smegma) [18, 25]. Engin slík efni eru þó að finna í 

reðurfarðanum [28] og því er líklegra að verndandi áhrif umskurðar séu einkum fólgin í því að koma í 

veg fyrir að krónískar bólgur geti myndast en einnig er hugsanlegt að umskurður hafi verndandi áhrif 

gegn HPV-sýkingum [29]. 

Annar áhættuþáttur eru meðferðir með útfjólubláu ljósi (PUVA) sem beitt er við húðvandamálum 

eins og exem og psoriasis. PUVA-meðferðir auka raunar áhættuna á öllu flöguþekjukrabbameini en 

150-250 meðferðir sem oftast duga til að halda niðri jafnvel alverlegum tilfellum psoriasis í 3-5 ár auka 

líkurnar á myndun flöguþekjukrabbameins tvöfalt [30]. Hins vegar virðast PUVA-meðferðir tengjast 

sérstaklega aukinni áhættu á krabbameini í penis. Bandarísk ferilrannsókn á tæplega 900 psoriasis 

sjúklingum leiddi í ljós að algengi krabbameins í penis var 58 sinnum hærra en búast hefði mátt við 

[31]. Ekki liggur fyllilega ljóst fyrir af hverju þessi munur stafar. Nefnt hefur verið til sögunnar að húðin 

á forhúðinni og glans sé ekki eins þykk og annars staðar á líkamanum og því mögulega hættari við 

krabbameinsvaldandi áhrifum meðferðanna auk þess sem HPV-veirur gætu átt greiðari leið í gegnum 

húðþekjuna eftir PUVA-meðferð [31]. 

Reykingar hafa löngum verið taldar áhættuþáttur fyrir krabbameini í penis en á seinni hluta 9. 

áratugarins birtist sænsk rannsókn sem virtist staðfesta að reykingar væru sjálfstæður skammtaháður 
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áhættuþáttur [32]. Síðan þá hafa niðurstöður annarra rannsókna á þessum tengslum þó ekki verið 

einhlítar [8, 9, 17, 33]. Krabbameinsvaldandi áhrif reykinga hafa verið skýrð þannig að efni í 

tóbaksreyk geti mögulega komist í slímhúðarseyti og þannig miðlað sínum áhrifum [12]. Því er 

hugsanlegt að reykingar hafi a.m.k. samlegðaráhrif með öðrum áhættuþáttum, t.d. forhúðarþrengslum, 

komi á endanum í ljós að þær séu ekki sérstakur áhættuþáttur.  

Líkt og á við um reykingar virðist ekki einhlýtt að lægri félagsleg staða tengist aukinni áhættu á 

krabbameini í penis. Lág félagsleg staða hefur löngum verið tengd verra hreinlæti og þ.a.l. aukinnar 

áhættu á forhúðarþrengslum og krónískum bólgum. Lækkandi tíðni krabbameins í penis í Danmörku 

upp úr 1970 hefur verið m.a. verið rakin til aukins hreinlætis [4]. Þar sem þessi tengsl hafa verið 

skoðuð sérstaklega hefur hins vegar ekki fundist eins sterkt samband milli krabbameins í penis og 

félagslegrar stöðu, m.a. í nýlegri finnskri ferilrannsókn þar sem engin tengsl kom fram [34]. Hins vegar 

virðist nokkuð óumdeilt að karlar með lága félagslega stöðu fá seinna greiningu á sínum sjúkdómi, 

líklega bæði vegna þess að þeir leita síður til læknis og hafa verra aðgengi að heilbrigðisþjónustu, 

sérstaklega utan Vesturlanda [35, 36].  

1.1.3 Meingerð 

Krabbamein í penis er flöguþekjukrabbamein í 95% tilvika en grunnfrumukrabbamein (e. basal cell 

carcinoma) og sortuæxli eru samanlagt 3% og aðrar gerðir því mun sjaldgæfari [1]. Í einstaka tilvikum 

geta komið fram húðmeinvörp á penis sem í langflestum tilvikum eiga uppruna sinn í 

grindarholslíffærum [37].  

Ekki liggur fyllilega ljóst fyrir hversu oft forstigsbreytingar eru undanfari ífarandi krabbameins en 

sjúkdómar eins og lichen sclerosus, bowenoid papulosis og húðhorn (e. cutaneus horn) hafa allir 

einhverja tilhneigingu til þess að þróast yfir ífarandi krabbamein. Bowen-sjúkdómur, Queyrat-

erythroplasia og risa hnúðvörtur (e. giant condyloma) þróast hins vegar yfir í ífarandi krabbamein í allt 

að þriðjungi tilfella [10]. Bowen sjúkdómur og Queyrat-erythroplasia eru í raun hvort tveggja 

setkrabbamein (e. carcinoma in situ) en heita mismunandi nöfnum eftir því hvort meinið kemur fram á 

reðurhúfu og innanverðri forhúð (Bowen) eða á reðurskafti (Queyrat) [24]. 

Nokkur mismunandi vaxtarmynstur þekkjast af ífarandi krabbameini. Totumyndandi æxli eru 15-

33% og skiptast í verrucous-gerð, condylomatous-gerð og svo önnur totumyndandi æxli. Verrucous-

gerðin er afar vel þroskuð og sjaldan ífarandi en condylomatous-gerðin er talin stafa af HPV-sýkingum 

í 20-100% tilvika. Þessi æxli hafa almennt góðar horfur og meinvarpast sjaldan til eitla, þá sérstaklega 

verrucous-gerðin [38, 39]. Basaloid-gerð og Sarcomatoid-gerð eru hvort tveggja illa þroskuð æxli með 

slæmar horfur sem skýrast aðallega af því að þau meinvarpast fljótt til eitla. Basaloid-gerðin finnst í 4-

10% tilvika en sarcomatoid-gerðin er sjaldgæfari. Talið er að 70-80% basaloid-æxlanna megi rekja 

beint til HPV-sýkingar [38, 39]. Algengasta gerðin er s.k. almenn gerð (e. common) sem finnst í um 48-

65% tilvika [10] og er útlit þessara æxla áþekkt því sem þekkist í öðrum flöguþekjukrabbameinum [39]. 

Horfurnar fara eftir æxlisgráðu, meinafræðilegri stigun æxlis og staðsetningu og geta því verið nokkuð 

mismunandi [10]. 

Ekki hefur verið greint frá ættgengi krabbameins í penis [21] og í gögnum íslenskrar 

erfðagreiningar er ekki að finna vísbendingar um mjög sterka fjölskyldusögu (Júlíus Guðmundsson, 
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deCODE Genetics, munnleg heimild, 17. apríl 2015). Talið er að meinmyndun gerist eftir mismunandi 

leiðum sem gróflega má skipta í tvennt eftir því hvort HPV-sýking komi að meinmyndun eða ekki [15]. 

HPV-óháða meinmyndunin tengist langvarandi bólgum og forhúðarþrengslum [15] en langvarandi 

bólgum fylgir aukinn tjáning á COX-ensímum og myndun á rokgjörnum afleiðum súrefnis sem geta leitt 

til óeðlilegrar frumufjölgunar, æðanýmyndunar og loks ífarandi vaxtar [12, 40]. Í stórum dráttum virðist 

HPV-háða meinmyndunin áþekk því sem gerist í leghálskrabbameini og á árum áður var talið að bein 

tengsl væru á milli krabbameins í penis og leghálskrabbameins því eiginkonur karla með krabbamein í 

penis voru líklegri til að fá leghálskrabbamein [41] og ef dánarorsök karla var krabbamein í penis voru 

eiginkonur þeirra jafnframt líklegri til deyja úr leghálskrabbameini [42]. Hins vegar hafa seinni tíma 

rannsóknir, m.a. á Norðurlöndunum, ekki sýnt fram á þessi sömu tengsl [43]. Auk þess má deila um 

hvort réttlætanlegt sé að horfa eingöngu til hjóna í þessum efnum þar sem HPV-sýkingar geta borist 

frá öllum rekkjunautum sem fólk á lífsleiðinni [8]. Þá hefur einnig verið bent á að meinmyndun í 

þessum tveimur sjúkdómum sé ekki hægt að leggja að jöfnu þar sem mikill munur sé á algengi 

sjúkdómanna þrátt fyrir að algengi HPV-sýkinga sé nokkuð svipað milli karla og kvenna auk þess sem 

krabbamein í leghálsi myndist allajafna um 20-30 árum fyrr [15].  

1.1.4 Klínísk einkenni og greining 

Krabbamein í penis er sérstakt fyrir þær sakir að það getur sést með berum augum. Meinið sjálft 

getur verið smávægilegt hersli, útstæður eða flatur nabbi eða sár. Yfirleitt eru meinin sjálf 

sársaukalaus en kláði og sviði getur verið til staðar. Þegar um er að ræða forhúðarþrengsli getur æxlið 

vaxið lengur án þess að menn verði þess varir [13]. Algengast er að æxlin myndist á reðurhúfu (um og 

yfir 50%) eða forhúð (um 20%) en sum æxlin ná til bæði reðurhúfu og forhúðar (um 10%). Hins vegar 

er öllu sjaldgæfara að æxlin vaxi á reðurskaftinu (<2%) [9, 13]. Þrátt fyrir að æxlin sjáist með berum 

augum líður oft langur tími frá upphafi einkenna þar til menn leita sér læknis og talið að í 25-50% 

tilvika líði a.m.k. ár [13].  

Greining er yfirleitt staðfest með vefjasýni en mögulegar mismunagreiningar við ífarandi mein eru 

m.a. anogential vörtur, góðkynja mein og æxli af öðrum uppruna en þekjuvef [18]. Mælt er með að 

sýnið sé fengið með brottskurði (e. excision) fremur en stungusýni (e. punch) til að hægt sé að meta 

skurðbrúnir þó stungusýni eitt og sér geti verið nægjanlegt í setkrabbameinum [10]. 

Dreifing til eitla verður nánast alltaf eftir sömu leiðum. Krabbameinið dreifist fyrst til yfirborðslægra 

eitla í nára, þá til djúplægra og loks til eitla í grindarholi [13]. Fjarmeinvörp geta komið fram í lungum, 

beinum, heila og lifur en eru þó sjaldgæf og koma fram seint í sjúkdómsferlinu [44]. Meinvörp í eitlum í 

aftanskinnubili (e. retroperitoneal) eru flokkuð sem fjarmeinvörp [10]. 

1.1.5 Stigun á æxli og eitlum 

Við greiningu og meðferð á krabbameini í penis á Landspítala Háskólasjúkrahúsi er einkum stuðst 

við klínískar leiðbeiningar Evrópusamtaka þvagfæraskurðlækna (e. European Association of Urology) 

sem fyrst voru settar fram árið 2001 en hafa verið endurskoðaðar nokkrum sinnum síðan, nú seinast 

árið 2015 [10]. Stigun æxlis má sjá í töflu 1 en hún byggir á TNM-kerfi UICC (Union for International 

Cancer Control).  
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Tafla 1. Stigun æxlis.  

TX Ekki er hægt að leggja mat á æxlið 

T0 Engin merki um æxli 

Tis Setkrabbamein (e. carcinoma in situ) 

Ta Ekki ífarandi verrucous-gerð 

T1a 
Ífarandi vöxtur í bandvef undir þekju sem nær ekki til sogæða og er 
ekki af hárri gráðu (G3-4) 

T1b 
Ífarandi vöxtur í bandvef undir þekju sem annaðhvort nær til sogæða 
eða er af hárri gráðu (G3-4) 

T2 Ífarandi vöxtur í corpus spongiosum og/eða corpus cavernosum 

T3 Ífarandi vöxtur í þvagrás 

T4 Ífarandi vöxtur í aðlæg líffæri 

Heimild: [10]. 

Klínísk stigun á frumæxli byggir að mestu leyti á góðri skoðun en ómskoðun er stundum notuð við 

að stiga stór æxli og getur auðveldað mat á því hvort æxlin séu vaxin inn fyrir tunica albuginea, corpus 

cavernosum eða þvagrás [45]. Þá getur segulómmynd eftir að holdris hefur verið framkallað með 

lyfjum útilokað íferð í corpus cavernosum [10]. Meinafræðilegt æxlisstig byggir á sömu flokkum og 

byggist á vefjasýni. Bent hefur verið á að hugsanlega þurfi að skipta T2 flokknum eftir því hvort um sé 

að ræða ífarandi vöxt í corpus spongiosum eða cavernosum þar sem endurkomutíðni er hærri og lifun 

verri ef vöxturinn er í corpus cavernosum [46]. Æxlisgráða er metin í þremur flokkum. G1 eru vel 

þroskuð, G2 eru meðalvel þroskuð og G3-4 eru illa eða óþroskuð æxli. Æxlisgráða ræður m.a. 

undirflokkunum T1a og T1b en hefur einnig forspárgildi fyrir meinvörpum í eitlum [10].  

Klínísk stigun á eitlum byggir á skoðun og myndrannsóknum. Ef engar eitlastækkanir þreifast hefur 

reynslan sýnt að líkurnar á smávægilegum meinvörpum (e. micrometastasis) geta verið allt að 25% 

[47, 48]. Í þessum tilvikum virðast bæði tölvusneiðmyndir og segulómmyndir bæta litlu við skoðunina 

nema þá helst hjá sjúklingum með offitu sem erfitt er að skoða [10] en jáeindaskanni virðist fyrst og 

fremst hjálpa til við finna meinvörp í grindarholseitlum [49]. Nokkur leit hefur verið gerð að mögulegum 

lífmerkjum (e. biomarkers) sem gætu gefið til kynna hvort meinvörp séu til staðar í eitlum. Ýmsir þættir 

hafa verið nefndir til sögunnar, m.a. hækkun á CRP [50], Ki-67 og MCM2 [51] en enn hefur ekki tekist 

að sýna fram á gagnsemi þeirra. Tafla 2 sýnir bæði klíníska og meinafræðilega stigun eitla. Stigun á 

fjarmeinvörpum er gerð með tölvusneiðmyndum af kvið, grindarholi og brjóstkassa. Sjúklingar eru 

stigaðir M1 ef fjarmeinvörp eru til staðar en M0 annars.  

Tafla 2. Klínísk og meinafræðileg stigun eitla.  

Klínísk stigun Meinafræðileg stigun 

cNX Ekki er hægt að leggja mat á eitla pNX Ekki er hægt að leggja mat á eitla 

cN0 
Engar eitlastækkanir þreifanlegar 
eða sýnilegar 

pN0 Engin meinvörp til staðar 
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cN1 
Þreifanlegur, hreyfanlegur náraeitill 
öðru megin 

pN1 Meinvarp í einum náraeitli 

cN2 
Margir þreifanlegir, hreyfanlegir 
náraeitlar öðru megin eða beggja 
vegna 

pN2 
Meinvörp í mörgum náraeitlum 
öðru megin eða beggja vegna 

cN3 
Náraeitlar fastir við undirlag eða 
stækkaðir eitlar í grindarholi öðru 
megin eða beggja vegna 

pN3 

Meinvarp sem vaxið er út úr 
náraeitli í aðliggjandi vef eða 
meinvörp í eitlum í grindarholi 
öðru megin eða beggja vegna  

Heimild: [10]. 

1.1.6 Horfur 

Krabbamein í penis er alvarlegur og illvígur sjúkdómur og fái hann að ganga óáreittur getur hann 

dregið fólk til dauða á 2 árum [13]. Sjúkdómurinn er þó læknanlegur en þar skiptir rétt greining og 

meðhöndlun höfuðmáli. Samanborið við önnur krabbamein eru horfurnar nokkuð góðar en á tímabilinu 

1995-1999 var aldursstöðluð 5 ára hlutfallsleg lifun 73% í Evrópu [52]. Rannsókn sem kannaði 

breytingar á sjúkdómssértækri lifun í Evrópu og Bandaríkjunum á árunum 1990-2007 leiddi í ljós að 

engin marktækt breyting hafi orðið þar á nema í Norður-Evrópu þar sem sjúkdómssértæk lifun jókst úr 

63% á tímabilinu 1990-1995 í 77% árin 2000-2007 [53]. Eins og vikið var að stuttlega hér að ofan þá 

eru meinvörp í eitlum sá þáttur sem ræður mestu um horfnar en 5 ára sjúkdómssértæk lifun án 

meinvarpa í eitlum (N0) liggur á bilinu 95-100%. Horfurnar lækka niður í 75-88% þegar meinvörp eru til 

staðar í einum eða tveimur eitlum (N1-2) og lækka niður í um 25% þegar meinvörp finnast í fleiri en 

tveimur eitlum. Verstar eru horfurnar ef meinvarp í eitli hefur vaxið út fyrir eitilvefinn (N3) en 5 ára lifun 

er aðeins 5-10% hjá þessum sjúklingum [54]. Þrátt fyrir að miklar framfarir hafa orðið í allri 

meðhöndlun á sjúkdóminum virðist enn skorta á árangursríkar meðferðir til að meðhöndla meinvörp af 

stigi N3.  

1.2 Meðferð við krabbameini í penis 

1.2.1 Fyrirbyggjandi meðferðir 

Bent hefur verið á að hugsanlega mætti koma í veg fyrir krabbamein í penis með því að ráðast 

gegn þeim áhættuþáttum sem stuðla að meinmyndun. Ber þar helst að nefna bólusetningu gegn HPV-

veirum og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn forhúðarþrengslum en einnig meðferðir við bólgusjúkdómum á 

penis, fræðslu um hreinlæti, takmarkaða notkun PUVA-meðferða og reykingarstopp [24]. 

Árangursríkasta leiðin til að koma í veg fyrir forhúðarþrengsli er umskurður drengja. Hins vegar er ekki 

hægt að mæla með umskurði allra drengja sem fyrirbyggjandi meðferð þar sem um afar sjaldgæfan 

sjúkdóm er að ræða og siðferðisleg rök mæla gegn því að framkvæma óafturkræfa skurðaðgerð á 

ósjálfráða einstaklingum [18]. Hugsanlegt er að koma mætti í veg fyrir smit með HPV-veirum með því 

að bólusetja drengi jafnt sem stúlkur en þar sem sjúkdómurinn er afar sjaldgæfur væri það ekki 

fjárhagslega hagkvæm leið auk þess sem ekki hefur komið endanlega í ljós hver faraldsfræðilegur 

ávinningur af bólusetningum stúlkna er [10]. Ein rannsókn hefur bent til þess að smokkanotkun geti 

minnkað HPV-afleidd sár á penis [55] og því má vera að smokkanotkun geti dregið úr þeirri áhættu 

sem fylgi HPV-sýkingum.  



9 

 

1.2.2 Meðferð á frumæxli 

Meðferð á frumæxli hefur það markmið að fjarlægja allt æxlið en skilja eftir eins mikið af 

upprunalegum vef og mögulegt er. Vanalega er meðferðunum skipt annars vegar í brottnámsaðgerðir 

og hins vegar í reðursparandi aðgerðir, þ.e. reðursparandi skurðaðgerðir og meðferðir aðrar en 

skurðaðgerð. Aðrar meðferðir en skurðaðgerð eru t.d. laser-meðferðir með CO2 eða Nd:YAG 

(neodymium-doped yttrium aluminium garnet) og geislameðferðir með ytri eða nærgeislun (e. 

brachytherapy). Engar slembdar íhlutunarrannsóknir hafa þó verið gerðar á þessum mismunandi 

meðferðarformum en skurðaðgerðir eru þó gerðar í miklum meirihluta tilfella [10]. Til reðursparandi 

skurðaðgerða teljast umskurður, brottskurður og heflun á reðurhúfu (e. glans resurfacing) þar sem 

yfirborðsþekjan er fjarlægð og húðgræðlingur settur á í staðinn [56]. Brottnám á reðurhúfu má segja að 

sé á mörkum þess að vera reðursparandi en byrjað var að mæla með aðgerðinni í völdum tilvikum 

laust fyrir seinustu aldamót en nánast eðlilegt lokaútlit fæst og flestir karlar halda einhverri 

kynferðislegri getu [57].  

Áður fyrr var talið að eingöngu ætti að gera reðursparandi aðgerðir á setkrabbameinum og talið að 

2 cm frí skurðbrún yrði að vera til að ná tökum á ífarandi krabbameini [58]. Laust fyrir seinustu aldamót 

urðu þó þær raddir háværari að frí skurðbrún þyrfti ekki að vera nema aðeins brot úr mm og því hægt 

að beita reðursparandi aðgerðum í fleiri tilvikum [59]. Á seinustu árum hefur komið í ljós að þrátt fyrir 

að aukin áhætta sé á endurkomu frumæxlis með reðursparandi aðgerðum [60] þá hefur þessi aukna 

áhætta ekki áhrif á langtímalifun [61]. 

Við val á meðferðarformi skiptir stigun æxlis og staðsetning höfuðmáli en óskir og ástand sjúklings 

getur einnig haft töluvert um það að segja þar sem brottnámi að hluta eða öllu leyti fylgir mikil skerðing 

á lífsgæðum, sérstaklega hjá körlum sem eru kynferðislega virkir. Ef penis stúfurinn nær a.m.k. 4 cm 

að lengd þá getur karlmaðurinn mögulega haldið kynferðislegri getu, fengið ris, fullnægingu og haft 

sáðlát [60] en þrátt fyrir það hefur sýnt sig að einungis þriðjungur þeirra karla sem fara í hlutabrottnám 

heldur sömu kynferðislegu virkni og fyrir aðgerð [57]. Þeir karlar sem ekki geta lengur fengið 

kynferðislega örvun eftir brottnám á penis halda þó fullri kynlöngun. Fyrir utan kynferðislega virkni hafa 

brottnámsaðgerðir einnig áhrif á sjálfsmynd sjúklinga en við heildarbrottnám er þvagrásin færð niður á 

spangarsvæðið (e. perineal urethrostomy). Í einstaka tilvikum getur því verið réttlætanlegt að 

framkvæma uppbyggingaraðgerð til að ná ásættanlegum útlitslegum árangri, t.d. ef um mjög ungan 

einstakling er að ræða [62].  

Leiðbeiningar Evrópusamtaka þvagfæraskurðlækna [10] mæla með því að nota reðursparandi 

meðferðir í æxlum af stigi T1a-T1b auk T2-æxla sem bundin eru við glans. Í öðrum æxlum verður ekki 

hjá því komist að framkvæma brottnám að hluta eða öllu leyti og í skurðtækum T4-æxlum er gefin 

lyfjameðferð í kjölfarið (e. adjuvant) sem samanstendur af docetaxel, cisplatin, 5-fluorouracil (TPF). Ef 

æxlið er óskurðtækt við greiningu kemur annaðhvort til greina að reyna fyrst lyfjameðferð og svo 

skurðaðgerð (e. neoadjuvant) eða þá líknandi geislameðferð. Við endurkomu frumæxlis er ýmist beitt 

reðursparandi aðgerðum eða brottnámi. Hvað meðferðir aðrar en skurðaðgerðir varðar þá er laser-

meðferðum aðallega beint gegn T1a æxlum auk setkrabbameins en bæði ytri geislameðferð og 

nærgeislun er hægt að beita í læknandi tilgangi á æxlum sem eru innan við 4 cm á dýpt. 
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1.2.3 Meðferð á eitlum 

Helstu álitamálin þegar kemur að meðferð á eitlum er hvað skuli gera við þá sem hafa engin merki 

um meinvörp í eitlum eftir klíníska skoðun og myndrannsóknir en eins og fram kom hér að ofan getur 

verið að í allt að 25% tilvika séu smávægileg meinvörp til staðar hjá þessum hópi [47]. Til mikils er að 

vinna því lífslíkur sjúklinga sem fara í fyrirbyggjandi eitlatöku eru yfir 90% en lækka niður fyrir 40% ef 

eitlabrottnám er gert vegna endurkomu [10]. Gjarnan er miðað við að eitlataka sem gerð er innan 6 

vikna frá meðferð frumæxlis flokkist sem fyrirbyggjandi [63] en meinvörp í nára hafa yfirleitt komið fram 

innan tveggja ára frá meðferð á frumæxli [1].  

Helstu forspárþættir fyrir meinvörpum í eitlum eru meinafræðilegt stig frumæxlis, æxlisgráða og 

jákvæð merki um sogæðaíferð á vefjasýni [47]. Af þessum sökum er í klínískum leiðbeiningum EAU 

ekki mælt með eftirfylgd nema hjá þeim sem hafa setkrabbamein (Tis), ekki ífarandi verrucous- gerð 

(Ta) og lággráðu T1-æxli. Í öllum öðrum tilvikum (T1G2 og hærra stiguðum) er mælt með inngripi til 

þess að fá meinafræðilega stigun á eitlum [10]. Tvær leiðir standa til boða, aðlöguð eitlataka (e. 

modified inguinal lymphadenectomy) og sýnataka úr varðeitlum (e. dynamic sentinel lymph node 

biospy). Ekki er mælt með fínnálarsýnum þar sem þau geta illa greint smávægileg meinvörp.  

Í aðlagaðri eitlatöku er ekki gengið jafn langt og í hefðbundinni róttækri eitlatöku í nára og yfirleitt 

látið nægja að fjarlægja eitla upp að lærisslagæðinni en þeir skyldir eftir sem liggja handan hennar og 

að sama skapi ekki farið dýpra en inn að innanlærbláæðargapi (e. fossa ovalis). Því þarf ekki að færa 

til skraddaravöðvann (l. m. sartorius) né taka í sundur innanlærsbláæð (l. vena saphena magna) sem 

gerir það að verkum að fylgikvillar í kjölfar aðgerðar eru færri og vægari en í róttækri eitlatöku [48]. 

Sýnataka úr varðeitlum byggir á því að nota geislavirkt colloid efni til að finna s.k. varðeitla sem þá eru 

teknir beggja vegna [64]. Á öllum Norðurlöndunum utan Íslands er sýnataka úr varðeitlum sá valkostur 

sem orðið hefur ofan á [54] en innleiðing þessarar aðferðar er hafin hér á landi. Nýleg rannsókn frá 

Hollandi sýndi að eftir að varðeitlataka var tekinn upp þar minnkuðu sjúkdómssértæk dauðsföll úr 15% 

í 6.7% hjá þeim sem stigaðir voru cN0 [65]. Hins vegar er aðgerðin ekki laus við falskt neikvæðar 

niðurstöður sem geta verið á bilinu 5-20% [48]. 

Í þeim tilvikum þar sem eitlar eru jákvæðir við skoðun en hreyfanlegir, þ.e. annaðhvort cN1 eða N2, 

er mælt með róttækri eitlatöku (e. radical lymphadenectomy). Áður fyrr var oft byrjað á sýklalyfjakúr til 

þess að útiloka góðkynja stækkanir á eitlum en ekki er lengur mælt með því. Ef einhver vafi leikur á 

ástæðu eitlastækkunarinnar er í leiðbeiningum EAU mælt með fínnálarsýni [10]. Með róttækri eitlatöku 

eru allir grunnu og djúplægu náraeitlar teknir á svæði sem afmarkast að ofan frá fremri efri 

mjaðmabeinsnibbu (l. spina iliaca ant. sup.) að klyftarbeinshnjót (l. tuberculum pubicum) og þaðan 

niður um 15-20 cm [48]. Í þessum aðgerðum þarf yfirleitt að taka í sundur innanlærsbláæðina (l. vena 

saphena magna) og er skraddaravöðvinn (l. m. sartorius) síðan færður þar yfir. Ef meinvörp finnast á 

frystiskurði öðru megin er mælt með róttækri eitlatöku hinum megin einnig og í þeim tilvikum þar sem 

meinafræðilegt æxlisstig eftir eitlabrottnám er pN2 eða pN3 er mælt með lyfjameðferð eftir 

skurðaðgerð sem samanstendur af 3-4 kúrum af docetaxel, cisplatin, 5-fluorouracil (TPF) [10]. Ef eitlar 

eru jákvæðir við skoðun og fastir við undirlag (cN3) eða þegar um endurkomu eftir eitlabrottnám er að 

ræða mæla leiðbeiningar EAU með lyfjameðferð fyrir skurðaðgerð (e. neoadjuvant) sem 
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samanstendur af blöndu af cisplatin og taxane sem gefin er í fjórum kúrum. Mögulegt er að ná öllu 

æxlinu hjá þeim sjúklingum sem svara lyfjameðferðinni framúrskarandi vel en það er þó afar sjaldgæft. 

Í apríl árið 2015 byrjaði ný alþjóðleg lyfjarannsókn (inPACT) sem metur hvort lyfjameðferð fyrir 

skurðaðgerð sýni fram á betri árangur en skurðaðgerðir eingöngu við meinvörpum í eitlum sem vaxin 

eru út í nærliggjandi vefi (N3) [66]. Þá hefur verið bent á að mögulega mætti nota cetuximab sem er 

EGF-viðtakahemill sem viðbót við hefðbundnari lyfjameðferð hjá þessum sjúklingum [67]. Hugsanlegt 

er því að á næstu árum verði hægt að bjóða upp á öflugri lyfjameðferð í alvarlegustu tilfellunum.  

Mælt er með því að gera brottnám á eitlum úr grindarholi í klínískt jákvæðum tilfellum. Helstu 

forspárþættir fyrir meinvörpum til eitla í grindarholi er hágráðu eitlasjúkdómur í nára af stigi N2-3 [68]. 

Ef fleiri en tveir eitlar finnast með meinvörpum eða ef æxlisvöxtur nær út fyrir eitilinn er mælt með 

eitlatöku hinum megin einnig. Hins vegar þar sem flæði sogæðavökva frá penis fer ávallt fyrst um eitla 

í nára áður en það kemur niður í grindarhol er óþarfi að framkvæma eitlatöku í grindarholi ef engin 

meinvörp hafa fundist í náraeitlum þeim megin [10]. 

Geislameðferðir hafa í gegnum tíðina verið nokkuð algengar við meðferðir á eitlum, sérstaklega 

sem viðbótarmeðferð eftir skurðaðgerðir (e. adjuvant) [63]. Hins vegar skortir slembdar 

íhlutanarannsóknir á gagnsemi þeirra og af þeim sökum ekki mælt með notkun geislameðferðar í 

leiðbeiningum EAU nema í líknandi tilgangi við viðvarandi sjúkdómi [10].  

1.2.4 Meðferð á fjarmeinvörpum 

Skv. leiðbeiningum EUA kemur til greina að reyna lyfjameðferð með cisplatin, paclitaxel og 

ifosfamide eða 5-flourouracil og cisplatin hjá sjúklingum með tiltölulega litla sjúkdómsbyrði (e. low 

metastaic load) en einnig kemur til greina að beita geislameðferðum í líknandi tilgangi auk almennrar 

stuðningsmeðferðar [10].  

1.2.5 Fylgikvillar 

Algengustu fylgikvillarnir eftir meðferð á frumæxli eru þrengsli í þvagrásaropi, sýkingar í skurðsári 

og drep í húðgræðlingi [60]. Greint hefur verið frá að algengi þessara kvilla geti verið á bilinu 3,5-9% 

[60] sem þó er mismunandi eftir því hvaða meðferðum er beitt. Fylgikvillar eftir laser-aðgerðir eru 

fremur sjaldgæfir en mjög algengir eftir geislameðferðir. Eftir ytri geislameðferð má búast við 

þrengslum á þvagrásaropi í 25-30% tilvika, drepi á glans í 10-20% tilfella og einnig örvefsmyndun í 

corpora cavernosa. Eftir nærgeislun má búast við þrengslum á þvagrásaropi í yfir 40% tilvika [10]. 

Greint hefur verið frá fylgikvillum eftir reðursparandi skurðaðgerðir hjá 1,2-14% sjúklinga en 3,5-9% fá 

fylgikvilla eftir brottnámsaðgerðir [60]. Í nýlegri rannsókn þar sem tíðni fylgikvilla eftir reðursparandi 

aðgerðir og brottnámsaðgerðir var borin saman var þó enginn tölfræðilega marktækur munur þar á 

[69]. Fylgikvillar eftir róttæka eitlatöku eru öllu algengari en vegna meðferða á frumæxli eða um 55% 

[70]. Helstu fylgikvillar eftir eitlatöku eru sýkingar og drep í skurðsári, bjúgur í vessaæðum (e. 

lymphoedema) og vessahaull (e. lymphocele) [10].  



12 

 

2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að rannsaka nýgengi og lífshorfur allra karla sem greindust með 

ífarandi flöguþekjukrabbamein í penis á árunum 1989 til 2014. Rannsóknin hefur einnig það markmið 

að greina meðferðir á frumæxlum og eitlameinvörpum og leggja mat á hvort þessar meðferðir og 

árangur þeirra hafi breyst á tímabilinu. Síðast en ekki síst er markmið rannsóknarinnar að setja 

ofangreindar niðurstöður í norrænt og alþjóðlegt samhengi. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði  

Þýði rannsóknarinnar eru allir þeir 61 karlar sem greindir voru með ífarandi krabbamein í penis á 

árabilinu 1989-2014. Allt þýðið var notað við útreikning á nýgengi en við alla aðra umfjöllun takmarkast 

þýðið við þá 58 karla sem höfðu flöguþekjukrabbamein. Hjá Krabbameinsskrá Íslands fengust 

upplýsingar um alla karla sem greinst höfðu á rannsóknartímabilinu og greiningardag. Listinn frá 

Krabbameinsskrá var notaður til að leita í sjúkraskrárkerfum Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) og 

Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA). Upplýsingar fengust úr innlagnarskrám, læknabréfum, 

aðgerðarlýsingum, göngudeildarskrám, meinafræðisvörum og myndrannsóknarsvörum en upplýsingar 

um dánarmein fengust hjá dánarmeinaskrá Landlæknisembættisins.  Upplýsingar um dánarmein eru 

þó eingöngu til á rafrænu formi frá árunum 2003-2010. 

3.2 Skráðar breytur og skilgreiningar 

Helstu breytur sem skráðar voru eru aldur við greiningu, staðsetning æxlis, tími frá upphafi 

einkenna þar til sjúklingur leitaði sér læknis, vefjagerð æxlis, æxlisgráða, klínísk og meinafræðileg 

TNM-stigun, skurðlæknir, meðferð á eitlum og frumæxli, mat á skurðbrúnum, fylgikvillar, endurkoma, 

dánarorsök og dánardagur auk fyrri sögu um reykingar, psoriasis eða aðra húðsjúkdóma, 

forhúðarþrengsli eða önnur mein á penis, umskurð, HPV-breytingar og önnur krabbamein sjúklings. 

Öllum körlunum var fylgt frá greiningardegi til dauðadags eða 31. desember 2014. Meðaltal 

eftirfylgnitímans var 57 mánuðir (95% ö: 39,7 – 74,7). 

Við TNM-stigun æxlis eitla og fjarmeinvarpa var farið eftir leiðbeiningum EAU sem kynntar voru hér 

að framan [10] að því frátöldu að T1 flokknum var ekki skipt í undirflokkana a og b. Ástæða þessa er 

sú að skiptingin kom ekki til sögunnar fyrr en árið 2009 auk þess sem stundum gat vantað 

nauðsynlegar upplýsingar á meinafræðisvörum til að skera úr um í hvorn flokkinn æxlin hefðu annars 

fallið. Við ákvörðun á klínísku æxlisstigi eitla var farin sú leið að allir eitlar sem voru neikvæðir við 

skoðun og/eða mældust undir 10 mm á myndgreiningarrannsókn voru stigaðir N0. Hjá þeim 

sjúklingum þar sem hvorki lágu fyrir upplýsingar um skoðun á nárum eða myndgreiningarrannsókn var 

gert ráð fyrir því að þeir myndu hafi verið stigaðir N0M0. 

Æxlisgráða var einnig skráð skv. leiðbeiningum EAU. Í þeim tilvikum þar sem fram kom á 

meinafræðisvari tvíþátta vaxtarmynstur eða að æxlisgráða var metin á mörkum tveggja flokka var farin 

sú leið að hærri flokkurinn réði gráðunni, þ.e. æxli sem á meinafræðisvari var sagt vel til meðalvel 

þroskað (G1-2) var skráð sem meðalvel þroskað (G2). 

Allir fylgikvillar voru flokkaðir skv. flokkunarkerfi Clavien og Dindo [71]. Í flestum tilvikum kom sami 

læknirinn að greiningu, meðferð og eftirfylgd en í þeim tilvikum þar sem svo var ekki var skráður læknir 

sjúklings sá læknir sem ábyrgur var fyrir aðgerð vegna fumæxlis og/eða eitlabrottnáms.  
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3.3 Tölfræðiúrvinnsla 

Allar breytur voru skráðar í Microsoft excel og öll tölfræðiúrvinnsla fór fram með aðstoð forritsins R 

(útgáfa 0.98.1091). Flæðirit voru teiknuð með aðstoð draw.io (útgáfa 4.4.1.5). Línuleg 

aðhvarfsgreining var notuð við mat á þróun nýgengis. Við útreikning á heildar og sjúkdómssértækri 

lifun var notast við Kaplan-Meier aðferðina og log-rank próf voru notuð til að meta tölfræðilegan mun 

milli hópa. Kí-kvaðrat próf og Fischer-exact voru notuð til að meta tengslatöflur og tvíhliða t-próf voru 

notuð til að meta mun á meðaltölum milli tveggja hópa eða á milli tveggja tímabila. Til að meta 

forspárþætti endurkomu af frumæxli, eitlajákvæðs sjúkdóms og fylgikvilla var notuð lógistísk 

aðhvarfsgreining. Til að leggja mat á forspárþætti heildar og sjúkdómssértækrar lifunar var notast við 

fjölbreytulíkan Cox (e. Cox multivariate regression analysis). Val á forspárþáttum fór þannig fram að 

fyrst var gert einbreytulíkan fyrir hvern þann þátt sem þótti koma til greina og síðan þeir þættir sem 

mældust með marktæknimörk innan við 0,5 teknir með í fjölbreytulíkanið. Þeir þættir sem urðu í fyrstu 

útundan voru svo teknir aftur inn í fjölbreytulíkanið og þeir endurmetnir. Öll öryggisbil eru sýnd með 

þremur markverðum stöfum. 

3.4 Leyfi 

Rannsóknin styðst við leyfi Vísindasiðanefndar (VSN-15-007) dags. 13.01.2015, Persónuverndar 

dags. 10.02.2015 og viðbótarleyfis Persónuverndar dags. 10.02.2015 auk viðbótarleyfis 

Vísindasniðanefndar dags. 28.04.2015. Rannsóknin styðst einnig við leyfi Embætti landlæknis fyrir 

aðgang að dánarmeinaskrá dags. 27.04.2015. Afrit af þessum leyfum birtast sem fylgiskjöl aftast í 

þessari ritgerð. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingahópurinn 

Alls greindust 58 karlar með ífarandi flöguþekjukrabbamein í penis á árunum 1989-2014. Auk 

þeirra greindust á tímabilinu tveir karlar með sortuæxli (e. malignant melanoma) og einn með 

grunnfrumukrabbamein (e. basal cell carcinoma) en þeir eru ekki hluti af þessari rannsókn nema til 

útreiknings á nýgengi. Helstu upplýsingar um sjúklingahópinn sem og skráningu á áhættuþáttum má 

sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Grunnupplýsingar um sjúklingahópinn.  

Meðalaldur við greiningu 67,9 (95% ö: 64,6 – 71,4)   

Tími frá upphafi einkenna þar 
til sjúklingur leitar læknis 

<1 mán 

5 (14%) 

1-6 mán 

13 (37%) 

6-12 mán 

8 (23%) 

>12 mán 

9 (26%) 

NA 

23 
 

Meðferðarstaður 

 

LSH 

44 (76%) 

FSA 

7 (12%) 

Einkastofur 

4 (7%) 

Önnur sjúkrahús 

2 (3%) 

NA 

1 (2%) 

Áhættuþættir   
 

 

 

Carcinoma in situ 5 (9%) Reykingar:  aldrei reykt     9 (25%) 

Forhúðarþrengsli 15 (27%)              <10 pakkaár     6 (17%) 

Umskurður 7 (14%)              ≥10 pakkaár     21 (58%) 

HPV-breytingar á vefjasvari 4 (7%)                   Ekki vitað     22 

Lichen sclerosus  12 (21%)        

Aðrar ósértækar bólgu-
breytingar á penis  

5 (9%) 

 

Psoriasis eða önnur 
húðmein 

    5 (9%) 
 

Önnur krabbamein 17 (30%)    

Hlutföll milli einstakra hópa fyrir breyturnar tími frá upphafi einkenna og reykingar taka aðeins 
til þeirra sjúklinga þar sem þessar upplýsingar lágu fyrir hendi. 

Meðalaldur sjúklinga við greiningu var 67,9 ár, elsti sjúklingurinn var 87 ára við greiningu og sá 

yngsti 25. Rúmlega 80% sjúklinganna voru 60 ára og eldri. Á rannsóknartímabilinu verða ekki miklar 

breytingar á aldri við greiningu, en lækkun um 0,03 á aldri við greiningu á ári hverju er ekki marktæk 

(p=0,71). Sá tími sem leið frá því að sjúklingar tóku fyrst eftir breytingum og þar til þeir leituðu læknis 

var æði misjafn en í 26% tilvika þar sem slíkar upplýsingar lágu fyrir leið ár hið minnsta.  

Flestir sjúklingar hafa verið til meðferðar á þeim spítölum sem í dag eru sameinaðir undir merkjum 

Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH). Inni í þeirri tölu eru því einnig þeir sjúklingar sem voru til 

meðferðar á Borgarspítalanum og St. Jósefsspítala Landakoti. Þeir fimm sjúklingar sem til meðferðar 

voru á einkastofum skiptast þannig að tveir voru til meðferðar hjá þvagfæraskurðlækni og tveir hjá 

húðsjúkdómalækni.  
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Hjá 27% sjúklinganna kom fram fyrri saga um forhúðarþrengsli og sjö gengust undir umskurð á 

fullorðinsárum, þar af fimm vegna forhúðarþrengsla.  Í hinum tveimur tilvikum fundust ekki upplýsingar 

um ástæðu umskurðarins. Algengasta meinið á penis var lichen sclerosus sem greindist á vefjasýni 

hjá 12 körlum. Tveir karlar höfðu greinst með og fengið meðferð við staðbundnu krabbameini áður og 

hjá þremur voru ummerki um staðbundið mein aðlægt hinu ífarandi á vefjasýni. Alls voru í 21 tilfelli 

sýnilegar einhverjar krónískar HPV-, eða bólgubreytingar auk ífarandi meins á vefjasýni eða við 

skoðun. Af þessum voru þó aðeins fjögur tilfelli þar sem um var að ræða HPV-breytingar. Af þeim 

sjúklingum sem höfðu fyrri sögu um húðmein höfðu fjórir sögu um psoriasis en einn hafði krónískt 

exem. Meirihluti hafði fyrri sögu um reykingar og 58% áttu a.m.k. 10 pakkaár að baki en þó vantaði 

upplýsingar um reykingarsögu hjá meira en þriðjungi sjúklingahópsins. 17 karlar annaðhvort höfðu fyrri 

sögu um krabbamein eða fengu síðar annað krabbamein, þar af höfðu tveir krabbamein í endaþarmi. 

4.2 Aldursstaðlað nýgengi 

Á rannsóknartímanum greindust að meðaltali 2,23 karlar á hverju ári með ífarandi krabbamein í 

penis. Aldursstaðlað nýgengi áranna 1989-2014 er sýnt á mynd 1 en miðað er við alþjóðlegan 

aldursstaðal við útreikning. Meðaltalsnýgengi áranna 1989-2014 er 1,12 af 100.000 körlum (95% ö: 

0,85 – 1,40). Mynd 2 sýnir 5 ára hlaupandi meðaltal áranna 1993-2014 sem virðist benda til þess að 

nýgengi hafi haldist nokkuð stöðugt á rannsóknartímanum þó þar megi greina smávægileg hneigð til 

hækkunar frá árinu 2005.  

Nokkur munur er á fjölda greininga ef rannsóknartímanum er skipt í tvö tímabil, annars vegar 1989-

2001 og hins vegar 2002-2014. Alls voru greiningarnar 21 á hinu fyrra en 37 á hinu seinna sem er 

aukning um 76%. Meðalnýgengi á fyrra tímabilinu var 0,99 af 100.000 en 1,26 hinu seinna. Þessi 

munur var þó ekki tölfræðilega marktækur (p=0,33). Framkvæmd var línuleg aðhvarfsgreining til að 

greina þróun nýgengis á rannsóknartímanum en árleg hækkun nýgengis um 0,27 reyndist ekki 

tölfræðilega marktæk (p=0,33). 

Mynd 1. Aldursstaðlað nýgengi af 100.000 árin 1989-2014. 

 



17 

 

Mynd 2. Aldursstaðlað nýgengi af 100.000. Hlaupandi meðaltal áranna 1993-2014. 

 

4.3 TNM-stigun 

Staðsetning frumæxlanna, meinafræðilegt æxlisstig þeirra og æxlisgráða er birt í töflu 4. Flest 

æxlin (91%) voru staðsett á reðurhúfu og/eða forhúð. Flest æxlin voru af æxlisstigi T1 sem vaxa 

ífarandi í bandvef undir yfirborðsþekju. T2 æxlin skiptust þannig að sjö uxu ífarandi í corpus 

cavernosum, fjögur í corpus spongiosum og 3 æxli uxu ífarandi í hvoru tveggja. Á 

rannsóknartímabilinu eykst hlutfall T1 æxla úr 62% í 73% frá árinu 2002 en þessi munur er þó ekki 

marktækur (p=0,56).  

Tafla 4. Eiginleikar frumæxla. 

Flest æxlin eða rúmlega 55% voru meðal-vel þroskuð (G2). Í fæstum tilvikum var greint frá 

vefjafræðilegri undirgerð æxlanna sem kynnt var í inngangi en gera má ráð fyrir að stærstur hluti þeirra 

hafi verið af s.k. almennri gerð (e. common). Aðrar gerðir sem komu fyrir voru totumyndandi æxli (3), 

vörtumyndandi (1), basaloid (1) og verrucous (1) en auk þeirra voru 2 æxli með blönduðu 

vaxtarmynstri. Mynd 3 sýnir skiptingu meinafræðilegrar stigunar og æxlisgráðu á stöplariti en ekki 

fannst tölfræðilega marktækt samband þar á milli eftir að hópunum var skipt annars vegar í T1 og T2-

T3 og hins vegar í G1 og G2-4 (p=1).  

Staðsetning 
æxlis 

Reðurhúfa 

26 (45%) 

Forhúð 

11 (19%) 

Forhúð og reðurhúfa 

15 (26%) 

Skaft 

2 (2%) 

    Skaft 

og reðurhúfa 

3 (5%) 

NA 

1 
(2%) 

Meinafræðileg 
stigun æxlis 

T1 

40 (69%) 

T2                   T3 

14 (24%)         3(5%) 

TX 

1 (2%) 
  

Æxlisgráða 
G1 

16 (28%) 

G2 

32 (55%) 

G3-4 

6 (1%) 

NA 

4 (8%) 
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Mynd 3. Meinafræðileg stigun æxla og æxlisgráða (G1, G2, G3-4).  

 

Á myndina vantar þau fjögur æxli sem ekki voru metin m.t.t. gráðu en þrjú voru T1 og eitt TX. 

Af 58 sjúklingum með flöguþekjukrabbamein í penis voru 51 (88%) með neikvæða eitla samkvæmt 

skoðun og/eða myndgreiningarrannsókn. Sex (10%) reyndust vera með jákvæða eitla við greiningu og 

einn (2%) reyndist vera með jákvæða eitla og fjarmeinvörp við greiningu. Meinafræðilegt stig eitla 

skiptist þannig að þrjú æxli voru af stigi pN1, eitt af pN2, eitt af pN3 og eitt af pNX. Heildar TNM-stigun 

á sjúkdóminum og fjöldi í hverjum hóp er því sem hér segir: Stig I (T1 & N0) = 35, stig II (T2-T3 & N0) 

= 15, stig III-V (T1-T3 & N1+) = 7. Hjá einum sjúklingi vantaði nægilegar upplýsingar svo heildarstigun 

væri möguleg.  

4.4 Meðferð á frumæxli 

Í heildina voru gerðar 78 aðgerðir á 56 meinum af 21 skurðlæknum og húðlæknum á 

rannsóknartímabilinu. Í tveimur tilvikum var frumæxlið aðeins greint með sýnatöku og ekki 

meðhöndlað frekar og í einu tilviki var metið að heildarbrottnám myndi sennilega ekki vera læknandi 

meðferð. Því fengu (95%) læknandi meðferð við frumæxlinu. Algengustu meðferðarformin voru 

brottskurður (KGSD00-96) og hlutabrottnám (KGSC00) en framkvæmdar voru 27 og 26 slíkar 

aðgerðir. Næst á eftir komu umskurður og ýmsar enduruppbyggingaraðgerðir (KGSH00-96) en alls 

voru 19 slíkar framkvæmdar. Heildarbrottnám (KGSC10) var gert í fjórum tilvikum. Sumar þessara 

aðgerða voru framkvæmdar á einu og sama meininu og sumar af reðursparandi aðgerðunum voru 

gerðar oftar en einu sinni. Aðeins var eitt æxli meðhöndlað með laser-meðferð og ekkert frumæxlanna 

var meðhöndlað með geislum. Í töflu 5 er yfirlit yfir hæsta stig meðferðar á hverju æxli fyrir sig auk 

upplýsinga um meinafræðilega stigun æxla, staðbundna endurkomu og árangur.  

Staðbundin endurkoma kom fram í fjórum tilvikum (9%) en tíminn sem leið frá aðgerð að 

endurkomu var 4, 6, 9 og 87 mánuðir. Staðbundin endurkoma var 11% eftir reðursparandi aðgerðir en 
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5% eftir brottnámsaðgerðir. Ekki var þó tölfræðilega marktækur munur á milli þessara aðgerðarflokka 

(p=0,62). Framkvæmd var lógistísk aðhvarfsgreining til að finna mögulega forspárþætti um endurkomu 

frumæxlis. Inn í líkanið voru settar breyturnar meinafræðileg stigun æxlis, æxlisgráða og aðgerðarform 

en enginn þessara þátta reyndist jákvæður forspárþáttur. Fleiri mein voru meðhöndluð að fullu með 

reðursparandi aðgerðum á tímabilinu 2002-2014 eða 58% samanborið 40% á tímabilinu 1989-2001. 

Hins vegar varð ekki tölfræðilega marktæk fjölgun á reðursparandi aðgerðum eftir að tekið hafði verið 

tillit til fjölda meina og meinafræðilegs æxlisstigs (p=0,30). Mynd 4 sýnir samanburð á 

aðgerðarformum á tímabilunum tveimur á stöplariti.  

Tafla 5. Meðferðir á frumæxli.  

Meinafræðilegt 
æxlisstig 

Aðgerð 
 

Staðbundin 
endurkoma 

Aðgerð eftir 
endurkomu 

Endurkomulaus 
eftir aðgerð 

pT1 Reðursparandi 28 (74%) 3   (11%) 2 Heildarbrottnám   

1 Reðursparandi 

1/2* 

1/1 

 Hlutabrottnám 9   (24%) 0   

 Heildarbrottnám 1   (2%) 0   

pT2 
Hlutabrottnám 

Heildarbrottnám 

13 (92%) 

1   (7%) 

1   (8%) 

0 

Heildarbrottnám 

 

0/1* 

 

pT3 Hlutabrottnám 1   (33,3%) 0   

 Heildarbrottnám 2   (66,6%) 0   

pTX Reðursparandi 1   (100%) 0   

Heild  56 4   (9%)  2/4 

Hæsta stig meðferðar á frumæxli, meinafræðilegt æxlisstig, staðbundin endurkoma og árangur 
meðferða er sýnd. Reðursparandi aðgerðir voru brottskurður af einhverju tagi (KGSD00-96), 
enduruppbyggingaraðgerðir og umskurður (KGSH00-96) auk laser-meðferðar sem notuð var í 
einu tilviki.  

* Í báðum tilvikum fékk sjúklingur einnig endurkomu í náraeitla. 
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Mynd 4. Aðgerðarform á tímabilunum 1989-2001 og 2002-2014 eftir meinafræðilegu æxlisstigi.  

 

Reðursparandi aðgerðir voru brottskurður af einhverju tagi (KGSD00-96), enduruppbyggingar-
aðgerðir og umskurður (KGSH00-96) auk laser-meðferðar sem notuð var í einu tilviki.   

4.5 Meðferð á eitlum og fjarmeinvörpum 

Á mynd 5 má sjá á flæðiriti hvernig sjúklingahópurinn skiptist m.t.t. meinvarpa í eitlum og 

fjarmeinvarpa. Alls fengu 12 sjúklingar meinvörp í náraeitla, 6 höfðu meinvörp við greiningu en 6 fengu 

endurkomu. Hjá þeim sjúklingum sem fengu endurkomu liðu að meðaltali 16 mánuðir frá greiningu á 

frumæxli þar til meinvörp komu fram (95% ö: 0,30 – 31,0). Yfirlit yfir meðferð við þessum meinvörpum 

er birt í töflu 6 en auk þeirra 12 sjúklinga sem reyndust hafa meinvörp í eitlum fengu tveir sjúklingar til 

viðbótar meðferð í fyrirbyggjandi tilgangi, annars vegar fyrirbyggjandi eitlatöku og hins vegar sýnatöku 

úr náraeitlum en í báðum tilvikum reyndust eitlarnir vera neikvæðir. Í heildina var því eitlataka gerð hjá 

sjö sjúklingum alls en sjö fengu annars konar meðferð. Eitlatöku var þrisvar beitt í læknandi tilgangi en 

geislameðferð tvisvar, árin 1989 og 1991. Í einu tilviki var lyfjameðferð beitt fyrir skurðaðgerð (e. 

neoadjuvant) í þeim tilgangi að gera hratt vaxandi æxli skurðtækt. Það tókst þó ekki og fékk 

sjúklingurinn geislameðferð í kjölfarið. Á mynd 6 má sjá stöplarit þar sem meðferðaflokkar á tímabilinu 

1989-2001 eru bornar saman við tímabilið 2002-2014. Munurinn á tímabilunum tveimur virðist liggja í 

því að á seinna tímabilinu er geislameðferðum ekki beitt í læknandi tilgangi heldur eingöngu í líknandi. 

Þegar skoðaðir voru forspárþættir þess að fá meinvörp í eitla á einhverjum tímapunkti reyndist 

meinafræðilegt æxlisstig frumæxlis T2-T3 vera sjálfstæður áhættuþáttur (OR=5 95% ö: 1,23 – 22,6) 

eftir að tekið hafði verið tillit til aldurs og æxlisgráðu (p<0,05).   
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Mynd 5. Flæðirit sem sýnir meinvörp og árangur meðferðar. 

 

Á heildina litið virðist vera lítill munur á þeim árangri sem næst með eitlatöku annars vegar og 

öðrum meðferðum hins vegar þegar þessum meðferðum er beitt í læknandi tilgangi. Endurkomutíðnin 

er 2/4 eftir eitlatöku en 2/3 hjá þeim sem fengu aðrar meðferðir. Þá virðist heldur ekki vera mikill munur 

á árangri meðferða eftir því hvort meinvörp í eitlum greinast strax í kjölfarið á frumæxlinu eða hvort 

þau uppgötvast eftir að búið er að meðhöndla frumæxlið. Af þeim meinvörpum sem uppgötvast strax í 

kjölfarið næst að hafa hemil á sjúkdóminum í 2/6 (33%) tilfellum en þegar meinvörpin uppgötvast síðar 

er árangurinn 1/6 (17%). Árangur meðferðar byggir að einhverju leyti á meinafræðilegu æxlisstigi en 

tveir af þremur sjúklingum sem höfðu afmarkarð meinvarp í einum eitli (pN1) voru endurkomulausir 

eftir meðferð en ekki tókst að ná tökum á sjúkdómi þeirra sem höfðu meinvörp í mörgum eitlum eða 

meinvarp sem vaxið hafði út fyrir eitilvefinn (pN2-3). Þessi munur er þó ekki tölfræðilega marktækur 

enda um afar fá tilvik að ræða (p=0,44). 

Eins og sést á flæðiritinu á mynd 6 greinast 2 sjúklingar með fjarmeinvörp án þess að hafa áður 

greinst með meinvörp í eitlum en þau komu fram annars vegar á húð umhverfis þvaglegg ofan lífbeins 

og hins vegar í lungum og miðmæti. Þessir einstaklingar greindust 4 og 8 mánuðum eftir að frumæxli 

þeirra var greint, í þeirri röð. Fjórir sjúklingar til viðbótar greindust með fjarmeinvörp sem endurkomu, í 

öllum tilvikum seint í sjúkdómsferlinu eftir að meðferð á meinvörpum í eitlum hafði ekki skilað tilskildum 

árangri. Þrír þessara sjúklinga höfðu verið með meinvörp í eitlum af stigi pN3 og einn af stigi pN2. Í 

öllum ofangreindum tilvikum fengu sjúklingar með fjarmeinvörp líknandi meðferð. 
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Tafla 6. Yfirlit yfir meðferð á meinvörpum í eitlum.  

Stigun 
meinvarps 

Stigun  
frumæxlis 

Meðferðarform Tilgangur 
Endurkomulaus 
eftir meðferð? 

Eitlar jákvæðir við greiningu   

pN0 T3G1 Eitlataka Fyrirbyggjandi - 

 T2G3 Sýnataka Fyrirbyggjandi - 

pN1 T1G1 Neoadjuvant Læknandi Nei 

 T1G2 Geislameðferð Læknandi Já 

pN2 T1G2 Eitlataka Læknandi Nei 

pN3 T1G2 Eitlataka Læknandi Nei 

 T3G1 Eitlataka Líknandi Nei 

pNX T2G3* Geislameðferð Líknandi Nei 

Samtals   4/6 1/6 

Endurkoma í náraeitla   

pN1 T1G1 Eitlataka Læknandi Já 

pN3 T2G2 Eitlataka Líknandi Nei 

 T1G1 Eitlataka Líknandi Nei 

pNX T1G2 Geislameðferð Læknandi Nei 

 T1G2 Geislameðferð Líknandi Nei 

 T2G3 Geislameðferð Líknandi Nei 

Samtals   2/6 1/6 

Taflan sýnir alla þá sjúklinga sem fengu meðferð við meinvörpum í eitlum eða voru stigaðir 
með inngripi. Endurkoma vísar til þess hvort meinvarp í eitla greindist sem endurkoma eða við 
greiningu á frumæxli. Hlutfall læknandi meðferða miðast eingöngu við læknandi og líknandi 
meðferðir, ekki fyrirbyggjandi. 

 *Bíða þurfti með meðferð sjúklings vegna meðferðar við örðu krabbameini. 
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Mynd 6. Meðferðir við eitlameinvörpum skipt eftir tímabili og tilgangi meðferðar. 

   

  

4.6 Fylgikvillar 

Alls fengu 21 (36%) sjúklingur fylgikvilla eftir aðgerð á frumæxli og/eða eitlum. Af öllum þeim sem 

fengu meðferð við frumæxli fengu 20 Sjúklingar (36%) fylgikvilla og af öllum þeim sem fengu meðferð 

við meinvörpum í eitlum fengu fimm (36%) fylgikvilla. Sumir sjúklingar fóru í margar aðgerðir og fengu 

fleiri en einn fylgikvilla þannig að skráðir fylgikvillar voru því alls 37. Tíðni fylgikvilla eftir reðursparandi 

aðgerðir var 6/55 (11%) og eftir brottnámsaðgerðir 16/34 (47%). Þessi munur var tölfræðilega 

marktækur (p<0,05).  

Yfirlit yfir alla skráða fylgikvilla er birt í töflu 7. Algengasti fylgikvillinn eftir eitlatöku var vessahaull 

(e. lymphocele) sem 4/11 (36%) fengu og algengustu fylgikvillarnir eftir meðferð á frumæxli voru 

sýking í skurðsári sem 8/26 (31%) fengu auk þrengsla í þvagrás sem 5/26 (19%) fengu. Þegar 

alvarleiki fylgikvillana er skoðaður eftir flokkunarkerfi Clavien og Dindo kemur í ljós að 24/37 (65%) 

fylgikvillum teljast minniháttar, 8/11 (73%) vegna eitlasjúkdóms og 16/26 (62%) vegna frumæxla. Af 

alvarlegu fylgikvillunum (Clavien Dindo-flokkur II+) munar mest um þrengingar á þvagrás sem í öllum 

tilvikum voru lagfærðir með aðgerðum í staðdeyfingu. Í öllum tilvikum nema einu náðist með viðeigandi 

meðferð að ráða bót á fylgikvillanum en einn sjúklingur sem hafði í fyrstu fengið sýkingu í skurðsár 

fékk útbreidda sýklasótt í kjölfarið og seinna nýrnabilun sem leiddi til fjölkerfabilunar og andláts. Hjá 

einum sjúklingi sem fékk þrengsli í þvagrás þurfti að víkka hana út nokkrum sinnum áður en viðunandi 

lokaárangur náðist og hjá öðrum sjúklingi var á endanum settur þvagleggur ofan lífbeins (e. 

suprapubic catheter). 
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Tafla 7. Fylgikvillar.  

Þeir sjúklingar sem fengu fleiri en einn fylgikvilla eru tvítaldir.  
*LC/LE = Lymphocele og lymphoedema, samansafn sogæðavökva í nára og á fótum sem 
veldur oft langvarandi bjúg, vessahaull. 

Framkvæmd var lógistísk aðhvarfsgreining til að greina forspárþætti fylgikvilla í kjölfar aðgerða. Eini 

jákvæði forspárþátturinn fyrir fylgikvillum eftir meðferð á frumæxli var hlutabrottnám á penis (p<0,05) 

eftir að leiðrétt hafi verið fyrir aldurshópi (>67 ára) og ári. Þeir sem meðhöndlaðir voru með 

hlutabrottnámi voru í rúmlega þrefaldri áhættu (OR=3,64, 95% ö: 1,04 – 12,7) á að fá fylgikvilla heldur 

en þeir sem meðhöndlaðir voru með heildarbrottnámi eða reðursparandi aðgerð. Ekki var marktæk 

fylgni á tíðni fylgikvilla milli ára (p=0,90) og heldur ekki marktækur munur á milli tímabilanna 1989-

2001 og 2002-2014, hvort sem skoðaðir voru fylgikvillar eftir meðferð á frumæxli (p=0,82) eða 

eitlatöku (p=0,85). 

Fylgikvilli Snemmkomnir 

           (<30 daga) 

Síðkomnir 

(> 30 daga) 

Minniháttar 
fylgikvillar  

(C.-D. flokkur I) 

Meiriháttar 
fylgikvillar 

 (C.-D. flokkur II+) 

Eitlataka      

Sýking  2  1 1 

LC/LE*  4  4  

Diverticulosis  1  1 

Blæðing  1  1  

Drep í 
húðflipa 

 
1  1  

Geislameðferð á eitlum 
   

Bruni   1 1  

Diverticulosis  1  1 

Aðgerðir á frumæxlum 
   

Sýking  8  6 2 

Húðbólga   1 1  

Epididymitis  1  1  

Þvagfærasýking 1  1  

Blæðing  3  3  

Þrengsli í þvagrás 1 4  5 

Pyogen granuloma  1  1 

Forhúðarþrengsli  1  1 

Bjúgur á fótum  1 1  

Hjartabilun  2  1 1 

Nýrnabilun  1   1 

Cerebral infarct 1   1 
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4.7 Langtímalifun 

Meðaleftirfylgnitími í rannsókninni var 57 mánuðir (95% ö: 39,7 – 74,7). Á eftirfylgnitímanum létust 

13 sjúklingar af völdum krabbameinsins, einn eftir fylgikvilla sem upp hafði komið eftir aðgerð á 

frumæxli en hinir eftir að hafa fengið meinvörp í eitla og/eða útbreiddan sjúkdóm. Mynd 7 sýnir afdrif 

allra sjúklinganna á flæðiriti. Á mynd 8 má sjá Kaplan-Meier gröf sem sýna annars vegar heildarlifun 

og hins vegar sjúkdómssértæka lifun á öllu rannsóknartímabilinu. 5 og 10 ára heildarlifun var 53% og 

39%, í þeirri röð, á meðan sjúkdómssértæk lifun var 75% og 70%, í þeirri röð.  

Mynd 7. Flæðirit sem sýnir stöðu sjúkdóms við greiningu og afdrif sjúklinga. 

 

 

Mynd 8. Kaplan-Meier gröf sem sýna heildarlifun og sjúkdómssértæka lifun.  

 

 táknar þá sjúklinga sem eru á lífi við lok rannsóknar á grafinu fyrir heildarlifun en bæði 
sjúklinga á lífi við lok rannsóknar og þá sem deyja af öðrum orsökum á grafinu fyrir 
sjúkdómssértæka lifun. Brotalínurnar sýna 95% öryggisbil. 
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Mynd 9 sýnir 5 ára sjúkdómssértæka lifun á Kaplan-Meier grafi eftir að gögnunum hefur verið 

lagskipt eftir TNM-stigi og mynd 10 sýnir 5 ára sjúkdómssértæka lifun á Kaplan-Meier grafi annars 

vegar hjá þeim sjúklingum sem aldrei fá meinvörp í eitla (N0) og hins vegar þeirra sem fá meinvörp í 

eitla á einhverjum tímapunkti (N1+). Á báðum myndunum er marktækur munur á milli hópanna 

(p<0,05). Ekki reyndist þó marktækur munur á lifun sjúklinga eftir meinafræðilegu stigi meinvarpanna, 

þ.e. stigi pN1 miðað við pN3 (p=0,36). Þá reyndist heldur ekki marktækur munur lifun á þeirra 

sjúklinga sem greindir voru með meinvörp í eitlum fyrir eða eftir meðferð á frumæxli (p=0,82). Einnig 

var skoðað hvort munur væri á sjúkdómssértækri lifun ef gögnunum var lagskipt eftir tímabilunum 

1989-2001 og 2002-2014 en hækkun á 5 ára lifun úr 71% í 76% reyndist ekki tölfræðilega marktæk 

(p=0,66).  

Greining á forspárþáttum heildarlifunar og sjúkdómssértækrar lifunar má sjá í töflu 8. Eini jákvæði 

forspárþáttur heildarlifunar var aldur. Hvert aukalegt ár í aldri jók líkurnar á því að deyja á 

rannsóknartímanum um 5% (HR=1,05 95% ö: 1,02 – 1,10). Eini jákvæði forspárþáttur 

sjúkdómssértækrar lifunar reyndist vera eitlajákvæður sjúkdómur en þeir sjúklingar sem fengu 

meinvörp í eitla voru í margfalla meiri áhættu á að deyja úr sínu krabbameini á rannsóknartímanum 

(HR= 6,91 95% ö: 1,63 – 29,3). Aldur komst þó nálægt því að vera marktækur forspárþáttur 

sjúkdómssértækrar lifunar einnig (HR=1,05 95% ö: 0,98 – 1,12). 

Mynd 9. Kaplan-Meier graf sem sýnir 5 ára sjúkdómssértæka lifun eftir TNM-stigun.  

 

Tölurnar innan sviga vísa til upphaflegs fjölda í hverjum hópi. Munurinn á milli hópanna er 
tölfræðilega marktækur (p<0,05). 

T1 & N0 (35) 

T2-3 & N0 (15) 

T1-3 & N1+ (7) 

p<0,05 
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Mynd 10. Kaplan-Meier graf sem sýnir 5 ára sjúkdómssértæka lifun eftir eitlajákvæðum 
sjúkdómi.  

 

Tölurnar innan sviga vísa til upphaflegs fjölda í hverjum hópi. Munurinn á milli hópanna er 
tölfræðilega marktækur (p<0,0001). 

Tafla 8. Forspárþættir heildarlifunar og sjúkdómssértækrar lifunar.  

Heildarlifun    

Einbreytulíkan HR p-gildi Fjölbreytulíkan HR p-gildi 

Aldur (talnabreyta) 1,05 <0,01  1,05 <0,01 

Æxlisstig T2-T3 1,76  0,15  1,50  0,34 

Gráða G2 

           G3-4 

1,15 

1,98 

 0,77 

 0,22 

 - 

- 

 - 

 - 

Eitlar jákvæðir (N1+)  1,84  0,15  1,42  0,42 

Árleg breyting (talnabreyta) 0,96  0,10  0,98  0,43 

Sjúkdómssértæk lifun 
    

Einbreytulíkan HR p-gildi Fjölbreytulíkan HR p-gildi 

Aldur (talnabreyta) 1,05 0,09  1,05 0,10 

Æxlisstig T2-T3  2,07 0,19  1,92 0,26 

Gráða G2 

           G3-4 

0,78 

0,50 

0,67 

0,54 

 - 

- 

- 

- 

Eitlar jákvæðir (N1+) 6,13 <0,01  6,91 <0,05 

Árleg breyting (talnabreyta) 0,97 0,41  1,03  0,62 

HR = áhættuhlutfall (e. hazard ratio). Tölfræðilega marktæk gildi eru feitletruð. Allar breytur eru 
flokkabreytur nema aldur og árleg breyting sem eru talnabreytur.

N0 (45) 

 

N1+ (13) 

p<0,0001 
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5 Umræða 

Líkt og við var að búast sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að krabbamein í penis er sjaldgæfur 

en alvarlegur sjúkdómur sem herjar helst á karla 60 ára og eldri. Aldursstaðlað nýgengi var að 

meðaltali 1,12 af 100.000 körlum yfir allt rannsóknartímabilið en ekki reyndist tölfræðilega marktækur 

munur á þróun nýgengis þrátt fyrir greiningar hafi aukist um 76% eftir árið 2001. Langtímalifun 

sjúklinga ræðst fyrst og fremst af því hvort meinvörp í eitlum eru til staðar eða ekki. Jafnframt er 

nokkuð mikill munur á þeim árangri sem næst í meðferðum á frumæxli og eitlum en endurkomutíðni 

eftir meðferð á frumæxli er 9% en 83% eftir meðferðir á meinvörpum í eitlum. 

5.1 Sjúklingahópurinn 

Hjá 27% sjúklinganna kom fram fyrri saga um forhúðarþrengsli og sjö gengust undir umskurð á 

fullorðinsárum, þar af fimm vegna forhúðarþrengsla. Í nýlegri danskri rannsókn á 71 karli með 

krabbamein í penis höfðu 27% fyrri sögu um forhúðarþrengsli og 13% sögu um reðurhúfukreppu (e. 

paraphimosis). LS-breytingum var lýst hjá 21% sjúklinganna í þessari rannsókn og hjá 9% sáust aðrar 

ósértækar bólgubreytingar á vefjasvari. Í dönsku rannsókninni reyndust 22% karlanna hafa fyrri sögu 

um bólgur í reðurhúfu (e. balanitis) en líkt og nefnt var í inngangi hafa aðrar rannsóknir bent til að 

algengi LS geti legið á bilinu 30-50% hjá körlum með krabbamein í penis [21]. Að þessu leyti virðist því 

sjúklingahópurinn ekki frábrugðin því sem greint hefur verið frá annars staðar. Athygli vekur þó að 

aðeins í fjórum tilfellum (7%) var HPV-breytingum lýst á vefjasvari en almennt er talið að 22-72% 

tilfella megi rekja til þeirra [12, 13]. Líklega er þó hér um að ræða upplýsingabjaga þar sem allar 

upplýsingar um HPV-sýkingar í þessari rannsókn byggjast á smásjárgreiningu meinafræðings á sýni 

með ífarandi krabbameini en í þeim rannsóknunum sem gert hafa skipulega leit að HPV-veirum hefur 

iðulega verið gerð mögnun á erfðaefni.  

Af þeim körlum sem fá annað krabbamein á lífsleiðinni greinast tveir með krabbamein í endaþarmi 

eða 3,4%. Hjá íslenskum körlum er áhættan á að greinast með krabbamein í endaþarmi fyrir 75 ára 

aldur 1,1% [7] og því virðist algengi þessa krabbameins vera nokkuð hærra í rannsóknarþýðinu. Talið 

er að allt að 80% tilvika af krabbameini stafi af sýkingu með HPV-veiru [20] og því hugsanlegt að 

sýking með HPV-veiru sé sameiginlegur áhrifaþáttur á báðum krabbameinunum þó ekki sé hægt að 

útiloka að tilviljun ráði.  

Að sama skapi vekur athygli að hjá þeim sjúklingum þar sem reykingarsaga er þekkt er 

yfirgnæfandi meirihluti með sögu um reykingar (75%) en aðeins 25% höfðu aldrei reykt. Þetta er þó 

ekki alveg úr takti við það sem þekkist annars staðar. T.a.m. höfðu 87% sjúklinganna í dönsku 

rannsókninni einhverja fyrri sögu um reykingar og 80% höfðu a.m.k. 12,5 pakkaár að baki [9]. Þessi 

tíðni var þó ekki marktækt hærri en í samanburðarhópunum tveimur, körlum með krabbamein í 

blöðruhálskirtli og úr almennu þýði danskra karla. Nýleg úttekt á sjúklingum með krabbamein í 

þvagblöðru á Íslandi á árunum 2003-2013 sýndi fram á háa tíðni reykinga eða 82% en reykingar eru 

jafnframt þekktur áhættuþáttur fyrir krabbameini í þvagblöðru [72]. Í gögnum landlæknisembættisins 

kemur fram að á árunum 1989-2013 höfðu að meðaltali um 45% Íslendinga aldrei reykt [73] og því er 
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tíðni reykinga líklega eitthvað hærri hjá þeim körlum sem greinast með krabbamein í penis heldur en 

almennt gengur og gerist. Þetta er því atriði sem mætti skoða betur í framtíðinni.  

Fimm sjúklingar höfðu fyrri sögu um húðmein, fjórir psoriasis og einn krónískt exem. Engar 

upplýsingar voru fyrir hendi um hvort þessir sjúklingar höfðu fengið meðferð með útfjólubláu ljósi 

(PUVA) en fróðlegt væri að kanna það í framhaldinu þar sem algengi psoriasis meðal íslenskra karla 

sem greinast með krabbamein í penis er um 7% en talið er að algengi sóragigtar með einkennum sé á 

bilinu 0,3-0,5% [74]. Hér mætti því einnig kanna betur þær ástæður sem geta legið að baki. 

5.2 Nýgengi 

Nýgengi krabbameins í penis á Íslandi er mjög áþekkt því sem þekkist annars staðar í hinum 

vestræna heimi þar sem það er víðast hvar um 1 af 100.000. Árlegt nýgengi á rannsóknartímanum var 

að meðaltali 1,12 af 100.000  (95% ö: 0,85 – 1,40) en fyrir hin Norðurlöndin er meðaltal áranna 2008-

2012 1,3 í Danmörku, 0,8 í Finnlandi og 1,1 bæði í Noregi og Svíþjóð [7]. Jafnframt virðist nýgengi 

krabbameins í penis haldast nokkuð stöðugt á rannsóknartímanum og þrátt fyrir að greiningum fjölgi 

um 76% frá árinu 2002 reyndist ekki vera marktækur munur í aukningu á aldursstöðluðu nýgengi. 

Þetta mögulega misræmi skýrist einkum af því að íslenskum körlum fjölgar um ríflega 36.000 frá árinu 

1989 og er sú fjölgun mest í aldurshópunum 55 ára og eldri [75]. Yfirborðslæg mein voru ekki hluti af 

þessari rannsókn en þó má nefna að alls voru 31 slík mein greind á tímabilinu 1989-2014. Ólíkt 

ífarandi meinunum verður marktæk aukning á aldursstöðluðu nýgengi þeirra á tímabilinu (p<0,01). 

Meðaltal aldursstaðlaðs nýgengis er 1,03 af 100.00 eftir 2002 en 0,25 fyrir (p<0,01). Þessu þarf þó að 

taka með nokkrum fyrirvara því ekki var kannað hvort þessi mein væru öll af flöguþekjuuppruna en 

aukning á yfirborðslægum meinum hefur einnig sést annars staðar í Evrópu [76, 77].  

5.3 TNM-stigun 

95% allra frumæxla á penis reyndust vera af flöguþekjuuppruna en það er áþekkt því sem þekkist 

annars staðar [10]. Staðsetning æxlanna er einnig keimlík því sem þekkt er annars staðar frá þar sem 

meirihluti meinanna finnast á reðurhúfu og forhúð [13]. Flest æxlin eða rúmlega 60% voru meðalvel 

þroskuð (G2) sem er heldur hærra hlutfall en sést hefur í tveimur lýðgrunduðum rannsóknum annars 

staðar frá. Í hollenskri rannsókn (n=1883) reyndust rúmlega 45% æxlanna vera meðalvel þroskuð [77] 

og í nýlegri sænskri rannsókn (n=1678) reyndust 44% allra stigaðra æxla vera meðalvel þroskuð [76]. Í 

þessari rannsókn var farin sú leið að láta hæstu gráðu sem kom fram á vefjasvari ráða flokkuninni. 

Ekki verður þó séð að meðalvel þroskuðu æxlin séu fleiri á kostnað þeirra vel þroskuðu því hlutfall 

þeirra (28%) er áþekkt því sem gerist í ofangreindum rannsóknum eða 32% og 33%. Þegar aðrar 

minni rannsóknir eru skoðaðar sést þó að þessi hlutföll geta verið öðruvísi þegar smærri hópar eru 

undir. T.a.m. var helmingur allra æxla vel þroskaður í breskri rannsókn (n=61) [78] og í Þýskalandi 

sýndi önnur (n=42) að æxlin voru meðalvel þroskuð í 56% tilvika [79]. Því getur verið að þó svo að 

þessi rannsóknin taki til allra íslenskra karla sem greindust með krabbamein í penis sé hið smáa þýði 

að valda einhverri skekkju en einnig getur verið að munurinn komi til vegna mismunandi skilgreininga. 

Meinafræðilegt æxlisstig frumæxla kemur einnig nokkuð vel heim og saman við hollensku 

rannsóknina sem nefnd var hér á undan [77] og einnig þá sænsku [76]. Hlutfall sjúklinga með 
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neikvæða eitla við greiningu (88%) er heldur hærra í þessari rannsókn en í sænsku rannsókninni 

(76%) [76]. Hins vegar er hlutfallið áþekkt því og fannst í breskri rannsókn (77%) en sú rannsókn hafði 

til grundvallar ámóta stórt þýði (n=61) [78]. Því getur verið að hið fámenna þýði á Íslandi hafi áhrif á 

þessi hlutföll. Hlutfall þeirra einstaklinga sem höfðu fjarmeinvörp við greiningu (2%) er í takt við það 

sem þekkist annars staðar þar sem það er víða á bilinu 1-2% [76] [77] [78]. Hins vegar er athyglisvert 

að tveir sjúklingar greindust með fjarmeinvörp sem fyrstu endurkomu sem er nokkuð sjaldgæft [13]. Þó 

verður að teljast líklegt að smávægileg meinvörp í eitlum hafi verið til staðar þó svo þau hafi ekki 

komið fram við skoðun og myndrannsóknir.  

Fjölgun verður á hlutfalli T1 æxla frá árinu 2002. Á tímabilinu 1989-2001 eru T1 æxli um 62% en 

þau eru 73% á tímabilinu 2002-2014. Þessi munur er þó ekki tölfræðilega marktækur (p=0,56). 

Hugsanlegt er að skýra mætti þennan mun með því að styttri tími hafi liðið frá upphafi einkenna þar til 

menn leita sér læknis á seinni hluta rannsóknartímabilsins. Hins vegar þá hafa þeir tíu karlar sem leita 

sér læknis ári eftir að einkenni koma fram allir æxli sem eru af stigi T1. Sennilega hefur æxlisgráða 

meiri áhrif á vaxtarhraða æxlanna og það hversu fljótt menn leita sér læknis. Hlutfall þeirra sem leita 

sér læknis ári eða lengur eftir að einkenni koma fyrst fram eru eftir æxlisgráðu: 33% G1, 26% G2 og 

20% G3. Þó ekki sé marktækur munur milli hópanna (p=0,91) má þó greina þarna tilhneigingu.  

5.4 Meðferð á frumæxli 

Líkt og kom fram í inngangi kveða leiðbeiningar EAU á um að öll æxli stiguð lægra en T2 skuli 

meðhöndluð með reðursparandi aðgerðum auk T2 æxla sem staðsett eru á reðurhúfu. Á 

rannsóknartímabilinu voru reðursparandi aðgerðir framkvæmdar í 75% tilvika T1 æxla en öll æxli 

stiguð hærra voru meðhöndluð með brottnámi. Hins vegar voru 5 af T2 æxlunum og eitt T3 æxli í 

fyrstu meðhöndluð með reðursparandi aðgerð sem þó var ekki róttæk og því þurfti að beita brottnámi. 

T1 æxlin sem meðhöndluð voru með brottnámi (10) má skýra með því að fjórar aðgerðirnar voru 

gerðar 1992 og fyrr, þ.e. á tíma þar sem menn töldu að a.m.k. 2 cm fría skurðbrún þyrfti til að taka 

meinið róttækt, í þremur tilvikum var um að ræða karla eldri en 80 ára og í einu tilviki hafði 

einstaklingurinn mikla verki vegna meinsins og var því ákveðið að gera brottnámsaðgerð. Því má 

segja að fylgni við leiðbeiningar EAU sé meiri en virðist við fyrstu sýn og áþekk því sem gerist annars 

staðar. Í Svíþjóð var á tímabilinu 2000-2012 71% allra Tis-T1 meina meðhöndluð með reðursparandi 

aðgerð [76] og í úttekt frá Englandi var þetta sama hlutfall 69% [78]. Samanborið við önnur lönd virðist 

vægi skurðaðgerða í reðursparandi aðgerðum vera heldur meira hér á landi. Á árunum 2000-2012 

voru laser-aðgerðir 25% allra reðursparandi aðgerða í Svíþjóð [76] og af 65 sjúklingum sem til 

meðhöndlunar voru á sjúkrahúsi einu í Englandi voru 33% meinanna meðhöndluð með geislameðferð 

eingöngu [78]. Þetta skýrist þó af því að í þessi rannsókn voru eingöngu ífarandi mein en laser-

meðferð hentar einkum til meðferðar á setkrabbameini og hvað geislameðferðirnar varðar þá eru þær 

almennt sjaldgæfari á Norðurlöndunum þaðan sem margir íslenskir þvagfæraskurðlæknar sækja sér 

sérfræðimenntun. 

Endurkoma af frummeini varð í 11% tilvika eftir reðursparandi aðgerðir og 5% eftir 

brottnámsaðgerðir, þó var þetta ekki marktækur munur enda um afar fá tilvik að ræða (p=0,62). Þetta 

hlutfall er sambærilegt því sem greint var frá í nýlegri breskri rannsókn, þar sem endurkoma var 18% 
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eftir reðursparandi aðgerðir en 4% eftir brottnámsaðgerðir [80]. Heildarendurkomutíðni er jafnframt 

áþekk því sem greint var frá hjá 45 sjúklingum sem meðhöndlaðir voru í Taívan á tímabilinu 1989-

2000 [81]. Segja má því að árangur við meðferðir á frumæxlum á rannsóknartímanum sé góður og 

sambærilegur því sem gerist annars staðar. 

5.5 Meðferð á eitlum og fjarmeinvörpum 

Hjá þeim sjúklingum sem eru stigaðir N0 eftir klíníska skoðun og myndrannsókn er í leiðbeiningum 

EAU mælt með inngripi til þess að fá meinafræðilega stigun eitla hjá öllum sjúklingum sem hafa 

frumæxli stiguð hærra en T1G1. Í þessari rannsókn var þetta eingöngu gert í tveimur tilvikum af 36. 

Annars vegar fyrirbyggjandi eitlabrottnám (T3G1) og hins vegar sýnataka úr eitlum (T2G3). Eins og 

kom fram á mynd 7 fengu alls átta karlar af þeim 51 sem voru með neikvæða eitla eftir klíníska skoðun 

og myndrannsókn endurkomu. Sex fengu meinvörp í eitla en tveir fengu fjarmeinvörp sem fyrstu 

endurkomu. Allir nema einn höfðu frumæxli sem stigað var T1G2 eða hærra og hefðu því átt að 

gangast undir stigunarrannsókn á eitlum með inngripi skv. leiðbeiningum EAU. Í þessari rannsókn 

reyndist T2-T3 stig frumæxlis vera sjálfstæður áhættuþáttur fyrir meinvörpum í eitlum sem leiðir að 

spurningunni hvers vegna það var ekki gert. Þó eru ákveðnar skýringar á þessu. Fimm af þessum 

körlum voru 75 ára og eldri við greiningu og því var ákveðið að bíða með inngrip hjá þeim og fylgja 

þeim frekar þétt eftir. Þeir þrír sem yngri voru höfðu allir aðra sjúkdóma sem voru þess valdandi að 

þeim var ekki treyst í fyrirbyggjandi eitlatöku. Þrátt fyrir leiðbeiningar EAU hefur verið sýnt fram á að ef 

allir þeir sem hafa æxli stiguð hærri en T1G2 fara í eitlatöku munu meinvörp aðeins finnast í 18% 

tilvika [82]. Því má segja að í ofangreindum tilvikum hafi verið réttlætanlegt að bíða frekar og sjá til en 

eina stigunarrannsóknin sem í boði hefur verið á Íslandi er aðlöguð eitlataka en til stendur að bjóða 

upp á sýnatöku úr varðeitlum og er innleiðing þeirrar meðferðar hafin. 

Hvað árangur af meðferðum á eitlum varðar þá kom í ljós að aðeins 2/4 voru endurkomulausir eftir 

eitlatöku þegar hún var gerð í læknandi tilgangi en 2/3 sem fóru í geislameðferð. Þrátt fyrir að þetta sé 

ekki eftirsóknarverður árangur er þetta þó ekki ýkja langt frá því sem greint hefur verið frá annars 

staðar. Í nýlegri breskri rannsókn voru 4/7 endurkomulausir eftir eitlatöku og 2/4 eftir geislameðferð 

[83]. Þá voru 2/7 sjúklingum endurkomulausir af þeim sem fóru í eitlatöku og höfðu staðfest meinvörp í 

hollenskri rannsókn [79]. Sá árangur sem birtist í þessari rannsókn skýrist þó að einhverju leyti af 

meinafræðilegu æxlisstigi meinvarpanna. Þau æxli sem ekki tókst að ná tökum á voru af flest af stigi 

pN2 og pN3 en þekkt er að áhrifaríkar meðferðir gegn þessum meinum vantar sárlega [54]. Í apríl á 

þessu ári byrjaði ný alþjóðleg lyfjarannsókn (inPACT) sem metur hvort lyfjameðferð fyrir skurðaðgerð 

(e.  neoadjuvant) sýni fram á betri árangur en skurðaðgerðir eingöngu við þessum meinum [66].  

Eins og nefnt var í inngangi hefur það sýnt sig að lífslíkur sjúklinga sem fara í fyrirbyggjandi 

eitlabrottnám eru yfir 90% en lækka niður fyrir 40% ef eitlabrottnám er gert vegna endurkomu [10]. 

Hins vegar var enginn munur á árangri meðfarðanna eftir því hvort um endurkomu var að ræða eða 

ekki í þessari rannsókn. Hluti af skýringunni er vafalaust hversu fá tilfelli þetta eru í það heila en gæti 

gefið hugmynd um þann árangur sem hægt væri að ná ef okkur tækist að greina meinvörp í eitlum 

þegar þau eru enn á stigi pN1. Árangursríkasta leiðin til þess er að framkvæma sýnatöku á varðeitlum 

hjá öllum þeim sem eru í áhættu, þ.e. hafa T1G2 æxli eða hærra stiguð. Ekki er líklegt að 
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jáeindaskanni muni koma í stað varðeitlatöku því rannsóknir hafa sýnt að aðferðin hefur ekki nægilegt 

næmi eða aðeins 56,5% [84] m.v. allt að 92% með varðeitlatöku [64]. Nýleg rannsókn frá Hollandi 

sýndi að eftir að varðeitlataka var tekin upp þar minnkuðu sjúkdómssértæk dauðsföll úr 15% í 6,7% 

hjá þeim sem stigaðir voru cN0 [65]. Áhugavert verður því að fylgjast með þróun mála þegar sýnataka 

úr varðeitlum verður orðin að staðalmeðferð hér líkt og víða annars staðar. 

5.6 Fylgikvillar 

Fylgikvillar eftir meðferð á frumæxli voru skráðir í 26% tilvika, 11% eftir reðursparandi aðgerðir en 

47% eftir brottnámsaðgerðir. Hlutabrottnám var jafnframt eini jákvæði forspárþáttur þess að fá 

fylgikvilla eftir aðgerð en þeir sem meðhöndlaðir voru á þennan máta voru rúmlega þrisvar sinnum 

líklegri (OR=3,64 95% ö: 1,04 – 12,7) til að fá fylgikvilla en aðrir. Þetta hlutfall er nokkuð hátt miðað við 

það sem þekkist víða annars staðar en tíðni fylgikvilla eftir reðursparandi aðgerðir er á bilinu 1,2-14% 

og 3,5-9% eftir brottnámsaðgerðir [60]. E.t.v. skýrist þetta af því að rannsóknin nær til allra þeirra 

aðgerða sem framkvæmdar voru á landinu en takmarkast ekki við eina meðferðarstofnun líkt og 

algengt er í erlendum rannsóknum [69, 78]. Því er líklegra að þeir fylgikvillar sem upp koma eftir 

aðgerðir hér á landi séu skráðir þar sem minni hætta er á að þeir séu meðhöndlaðir á stofnunum utan 

rannsóknarinnar. Einnig er mögulegt að þessi háa tíðni skýrist af því að síðkomnir fylgikvillar voru 

einnig hafðir með en algengt er að skrá aðeins fylgikvilla sem koma upp innan 30 eða 90 daga frá 

aðgerð [69]. Einn algengasti fylgikvillinn eftir aðgerðir á frumæxli eru þrengsli á þvagrás. Í þessari 

rannsókn fengu um 9% sjúklinganna slíkan fylgikvilla á einhverjum tímapunkti en í birtum rannsóknum 

annars staðar er algengt að þetta hlutfall sé nokkuð hærra, á bilinu 16-20% [79]. 15% af fylgikvillunum 

sem upp komu eftir meðferð á frumæxli voru af alvarleika II og yfir skv. flokkunarkerfi Clavien og Dindo 

en í þann hóp falla fylgikvillar sem meðhöndla þarf með lyfjagjöf í æð, aðgerðum í staðdeyfingu eða 

svæfingu auk þeirra sem þarfnast gjörgæslumeðferðar og einnig þeir fylgikvillar sem leiða til andláts. 

Ljóst er því að flestir þeirra fylgikvilla sem upp komu vegna aðgerða á frumæxli voru minniháttar.  

Fylgikvillar voru skráðir hjá 36% þeirra sem fóru í eitlatöku. Þetta hlutfall er nokkuð lægra en í 

nýlegri stórri samanburðarrannsókn sem náði til 327 sjúklinga sem farið höfðu í eitlatöku þar sem 

hlutfallið reyndist vera 55,4% [70]. Algengustu fylgikvillar vegna eitlatöku voru vessahaull sem 36% 

sjúklinganna fengu og sýking í skurðsári sem 18% fengu. Í þessum tölum er þó einn sjúklingur sem 

fékk tvisvar vessahaul auk þess sem þeir sem fengu sýkingu fengu einnig vessahaul. Hlutfall sjúklinga 

sem fá vessahaul er heldur hærra en í stóru samanburðarrannsókninni sem nefnd var hér að ofan þar 

sem vessahaull kom fram í 14% tilvika. Aðrar smærri rannsóknir hafa þó sýnt fram á mjög breytilegar 

niðurstöður hvað þetta varðar, eða allt frá því að vera 0-57% í 17 rannsóknum sem Heyns og félagar 

tóku saman [63]. Þetta stafar eflaust af því hvar menn draga mörkin á milli vessahauls (e. lymphocele) 

og samsöfnunar á sogæðavökva (e. lymphoedema). Aftur á móti eru sýkingar sjaldgæfari í þessari 

rannsókn (18%) heldur en í samanburðarrannsókninni (57%) og í yfirliti Heyns og félaga var algengi 

sýkinga á bilinu 1-35%. Hvað alvarleika fylgikvilla eftir eitlatöku varðar þá voru þeir allir minniháttar 

(Clavien-Dindo flokkur I) nema ein sýking í skurðsári sem þurfti að meðhöndla með sýklalyfi í æð 

(Clavien-Dindo flokkur II). Þetta er í takt við það sem þekkist annars staðar [70].  
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5.7 Langtímalifun 

Líkt og við var að búast er nokkur munur á heildar- og sjúkdómssértækri lifun sjúklinga með 

krabbamein í penis sem skýrist að mestu leyti af tiltölulega háum aldri við greiningu en meðalaldur var 

67,9 ár. Aldur var jafnframt forspárþáttur heildarlifunar (HR=1,05 95% ö: 1,02 – 1,10). 

Sjúkdómssértæk 5 ára lifun var 75% í þessari rannsókn sem er sambærilegt því sem þekkist annars 

staðar. Á árunum 2000-2012 var 5 ára hlutfallsleg lifun þeirra sem höfðu ífarandi æxli 73% í Svíþjóð 

[76]. Líkt og kom fram í inngangi virðist ekki hafa orðið breyting á lífshorfum sjúklinga í Evrópu og 

Bandaríkjunum frá árinu 1990 ef frá er talin aukning frá 63% upp í 77% í Norður Evrópu [53]. Í þessari 

rannsókn reyndist smávægileg hækkun á 5 ára lifun frá úr 71% í 76% frá árinu 2002 ekki tölfræðilega 

marktæk (p=0,66) og því virðist ekki hafa orðið breyting á sjúkdómssértækri lifun á tímabilinu. 

Eini sjálfstæði forspárþáttur sjúkdómssértækrar lifunar voru jákvæðir eitlar við greiningu en 

sjúklingar sem fengu meinvörp í eitla einhvern tímann á rannsóknartímanum voru í margfalt meiri 

áhættu á að deyja (HR= 6,91 95% ö: 1,63 – 29,3) en hið víða öryggisbil hér endurspeglar þann 

tiltölulega litla fjölda sem rannsóknin nær til. 5 ára lifun þeirra sem fengu ekki eitlajákvæðan sjúkdóm 

var 93% á meðan hún var einungis 21% hjá þeim sem greindust með meinvörp í eitlum á einhverjum 

tímapunkti. Horfur þeirra sem greinast með meinvörp í eitlum á einhverjum tímapunkti eru nokkuð verri 

en þær sem greint hefur verið frá í þeim tveimur lýðgrunduðu rannsóknum sem áður hefur verið vísað 

til. Á tímabilinu 2000-2012 í Svíþjóð var 5 ára lifun þessa hóps var 46% [76] en í Hollandi var lifunin 

38% [77]. Hafa verður þó í huga að einungis 13 tilfelli eru á bakvið 21% töluna í þessari rannsókn.  

Rannsóknir sem byggt hafa á stærri þýðum hafa leitt í ljós að auk eitlajákvæðs sjúkdóms getur 

meinafræðilegt æxlisstig frumæxlis [77] og æxlisgráða [85] verið forspárþættir lifunar. Þrátt fyrir að 

meinafræðilegt æxlisstig hafi ekki verið sjálfstæður áhættuþáttur í þessari rannsókn reyndust T2-T3 

æxli vera forspárþættur fyrir meinvörpum í eitlum líkt og kom fram hér að ofan. Þessi áhrif sjást 

glögglega þegar 5 ára sjúkdómssértækri lifun var lagskipt eftir sjúkdómsstigi við greiningu í flokkanna 

T1, T2-T3 og T1-T3 & N+ (sjá mynd 10). Í ljós kom að 5 ára sjúkdómssértæk lifun fyrir þessa þrjá hópa 

var 94%, 70% og 14%, í þeirri röð. Verri lifun hópsins með T2-T3 æxlin tengist væntanlega því að 

þessi hópur var líklegri til að fá meinvörp í eitla en T1 hópurinn.  

Þrátt fyrir að lifun sjúklinga með krabbamein í penis sé almennt eins góð á Íslandi og víðast hvar 

annars staðar er þó einn mikilvægur þáttur ótalinn, en það eru lífsgæði sjúklinga. Þrátt fyrir að þessi 

rannsókn sé ekki hönnuð til að kanna lífsgæði sérstaklega er mikilvægt að hafa þau í huga þegar 

árangur af meðferðum og lífslíkur eru metnar. Sem dæmi má nefna að meiri munur getur verið á milli 

karla sem hafa krabbamein af stigi T2-T3 og T1 en 5 ára lifun segir til um því í fyrri hópnum þurfti í 

öllum tilvikum að beita brottnámsaðgerðum sem getur kallað á mikla skerðingu á lífsgæðum. Lífsgæði 

sjúklinga, t.d. sjálfsmynd og kynferðisleg virkni fyrir og eftir aðgerð er því eitthvað sem þyrfti að kanna 

betur í framtíðinni. 
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5.8 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að hún er lýðgrunduð og nær yfir langt tímabil. Í alþjóðlegu 

tilliti er þetta kostur en sárafáar lýðgrundaðar rannsóknir hafa verið gerðar á krabbameini í penis og að 

því er næst verður komist engin sem hefur náð yfir jafn langt tímabil.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru einkum tveir. Hinn fyrri er hið afturskyggna sjónarhorn sem veldur 

óhjákvæmilega upplýsingabjaga (e. information bias) á þeim breytum sem safnað var í rannsóknina. 

Áhugavert hefði verið að skoða betur ýmsa þætti t.d. reykingar, HPV-sýkingar og aðra áhættuþætti 

auk félagslegra þátta ef þessar upplýsingar hefðu legið fyrir hendi í öllum tilvikum. Það að einn og 

sami einstaklingurinn sá um alla gagnasöfnun og skráningu bætir þó aðeins úr því misræmi sem gætir 

í göngunum. Hinn seinni er hið litla þýði rannsóknarinnar sem dregur úr tölfræðilegu afli hennar og 

torveldar samanburð bæði milli hópa og í tíma. Þetta á einkum við um þá umfjöllun sem snýr að 

afmörkuðum hópum innan rannsóknarþýðisins, t.d. þeim sjúklingum sem fengu meinvörp í eitla. 

5.9 Ályktun 

Rannsóknin sýnir að nýgengi og lifun sjúklinga með krabbamein í penis á árunum 1989-2014 hefur 

verið stöðug og ekki hafa orðið teljandi breytingar á meðferðinni á tímabilinu. Jafnframt er nýgengi og 

lifun áþekk því sem gerist í nágrannalöndunum og sömuleiðis árangur af meðferðum. Jafnframt 

staðfestir rannsóknin þar sem fram hefur komið í fyrri rannsóknum að meinvörp í náraeitlum eru 

mikilvægasti forspárþáttur langtíma lifunar. Þrátt fyrir það eru vissulega sóknarfæri til framtíðar sem 

einkum birtast í því að þróa öflugri meðferðir við meinvörpum í eitlum og í að auka vægi reðursparandi 

skurðaðgerða enn frekar og takmarka þá lífsgæðaskerðingu sem óhjákvæmilega hlýst af 

brottnámsaðgerðum. 
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