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Ágrip 

Inngangur: Ígræðsla nýra er kjörmeðferð við lokastigs nýrnabilun. Nýraþegar þurfa að gangast undir 

ónæmisbælandi lyfjameðferð eftir ígræðslu. Þekkt er að sjúklingar á ónæmisbælandi lyfjum eru í 

aukinni áhættu á að fá krabbamein og ýmsar sýkingar. Þar ber hæst að nefna húðkrabbamein önnur 

en sortuæxli (NMSC) sem og veirutengd krabbamein. Ónæmisbælandi lyfjameðferð nýraþega hefur 

tekið miklum breytingum á síðastliðnum áratugum. Talsverð öflug lyf sem hafa lækkað tíðni bráðra 

hafnana á nýra eru komin á markað. Með öflugri lyfjum eykst hins vegar hættan á því að ónæmisbæla 

sjúkling um of. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tíðni illkynja sjúkdóma hjá íslenskum 

nýraþegum. 

Efniviður og aðferðir: Lýðgrunduð afturskyggn rannsókn sem tók til allra íslenskra nýraþega frá 

upphafi eða árin 1970-2015. Upplýsingum um íslenska nýraþega var aflað frá gagnagrunnum 

Íslensku Nýrnabilunarskrárinnar og Scandiatransplant. Sá listi var samkeyrður við Krabbameinsskrá 

og borin kennsl á alla þá nýraþega sem fengið höfðu illkynja sjúkdóm. Stöðluð nýgengitíðni 

krabbameina hjá íslenskum nýraþegum var reiknuð út og borin saman við almennt þýði. Heildarlifun 

var reiknuð með aðferð Kaplan-Meier.  

Niðurstöður: Af 232 nýraþegum fengu 43 illkynja sjúkdóm á rannsóknartímabilinu. Staðlað 

nýgengihlutfall (SIR) allra krabbameina samanborið við almennt þýði var 4,08 (2,95-5,49) þar af var 

SIR fyrir NMSC 63,16 (40,46-93,97). Fyrir öll krabbamein utan NMSC var SIR 1,87 (1,13-2,92). Fyrir 

non-Hodgkins eitilæxli var SIR 11,54 (2,38-33,72) og fyrir krabbamein í vör var SIR 61,22 (12,63-

178,92). Við lifunarútreikninga sást að fyrir tímabilið 1995-2015 var tölfræðilega marktækt verri lifun 

hjá þeim nýraþegum sem fengu æxli samanborið við þá sem ekki fengu æxli. 

Ályktanir: Lifun þeirra sem fá æxli er verri en þeirra sem ekki fá æxli. Staðlað nýgengihlutfall 

krabbameina hjá íslenskum nýraþegum er aukið samanborið við almennt þýði. Sérstaklega er aukin 

áhætta á NMSC, krabbameini í vör og non-Hodgkins eitilæxlum. Þrátt fyrir tiltölulega fámennt þýði 

samrýmist tíðniaukningin á krabbameinum hjá íslenskum nýraþegum því sem erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á.    
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1 Inngangur 

Nýraígræðsla er kjörmeðferð sjúklinga með lokastigs nýrnabilun. Vaxandi nýgengi langvinnar 

nýrnabilunar síðastliðna áratugi hefur undirstrikað mikilvægi þessara aðgerða sem aldrei fyrr. 

Ígræðsla á nýra er möguleg bæði úr látnum og lifandi gjöfum. Látinn gjafi getur verið sjálfyfirlýstur 

líffæragjafi, en liggi ekki fyrir staðfesting á afstöðu hins látna er ákvörðun líffæragjafar í höndum 

nánustu aðstandenda. Fjöldi aðgerða strandar á framboði gjafanýra en eftirspurnin er mikil og fer 

vaxandi. Forsenda þess að framandi nýra geti starfað sem skildi í öðrum líkama er ónæmisbælandi 

lyfjameðferð sem líffæraþeginn hlýtur. Sá annmarki er að á þeirri meðferð er meðal annars aukin 

hætta líffæraþegans á ýmsum sýkingum og krabbameinum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

aukna tíðni krabbameina eftir líffæraígræðslur en ekki eru til slíkar upplýsingar um íslenska 

líffæraþega. 

   

1.1 Lokastigs nýrnabilun  

 

1.1.1 Skilgreining 

Nýrun eru aðalþveitilíffæri líkamans en hlutverk þeirra er margþætt. Starfsgeta nýra er metin út frá 

gaukulssíunarhraða þess. Það er flæðihraðinn á síuðu frumþvagi í gegnum nýrað. Hvers kyns röskun 

á byggingu eða virkni nýrans sem veldur lækkun á gaukulssíunarhraða getur orsakað nýrnabilun. 

Nýrnabilun getur verið bæði bráð og langvinn. Langvinn nýrnabilun er þegar gaukulssíunarhraðinn er 

kominn undir 60 mL/min/1,73m2 eða ef hlutfall albúmíns á móti kreatíníni í útskiluðu þvagi er kominn 

yfir 30 mg/mmól (1). Í langvinnri nýrnabilun er starfstapi nýrans skipt upp í fimm stig þar sem á 

lokastiginu er gaukulssíunarhraði nýrans kominn undir 15 mL/min/1,73m2.  

 

1.1.2 Faraldsfræði 

Tíðni langvinns nýrnasjúkdóms hefur aukist gífurlega á síðastliðnum áratugum og er nú algengi á 

Vesturlöndum 5-10%. Hækkandi tíðni langvinns nýrnasjúkdóms þýðir að fleiri sjúklingar greinast með 

lokastigs nýrnabilun. Á Íslandi hefja árlega um 20 manns meðferð við lokastigs nýrnabilun (2). Víða 

erlendis er hlutfall sem hafa ígrætt nýra af þeim sjúklingum með lokastigs nýrnabilun  í kringum 40%. 

Hér á landi er hlutfallið hærra eða rúmlega 65% sjúklinga með ígrætt nýra (2). Langtímalifun 

nýrnaþega er lægri en hjá almennu þýði en er þó töluvert hærri en hjá sjúklingum í blóðskilun (3).  

Lokastigs nýrnabilun er samfélaginu kostnaðarsöm. Meðferðin krefst dýrra tækja, aðstöðu og 

sérhæfðs starfsfólks og er því öllum í hag að sjúkdómurinn greinist sem fyrst. Því hefur verið aukin 

áhersla á að greina langvinna nýrnabilun snemma og reynt að stemma stigu við framgangi 

sjúkdómsins.  

 

1.1.3 Meðferð við lokastigs nýrnabilun 

Þegar nýrnabilun er komin á lokastig hefur oftast átt sér stað óafturkræfur nýrnaskaði. Þegar nýrun 

verða óstarfhæf safnast fyrir úrgangs- og eiturefni í líkamanum. Slíkt sjúkdómsástand nefnist 
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þvageitrun (uremia) og helstu einkenni eru þreyta, ógleði, bjúgur og kláði (4). Nýrnabilunin getur 

valdið vökvasöfnun, truflun á sýru-basa jafnvægi, rafkleyfaröskunum, blóðleysi og kalkvakaóhófi sem 

þarfnast meðferðar. Tvenns konar  meðferðarmöguleikar eru þá til:  ígræðsluaðgerð eða 

skilunarmeðferð, hvort sem er blóðskilun eða kviðskilun.  Skilunarmeðferð er ekki læknandi  en getur 

verið tímabundin þar til sjúklingur kemst í nýraígræðslu eða ævilöng meðferð fyrir þá sjúklinga sem 

ekki eru taldir hæfir í ígræðsluaðgerð. (5).  

Við blóðskilun er æðakerfi sjúklings tengt við skilunarvél í gegnum fistil á handlegg. Fistillinn, þar 

sem slagæð og bláæð eru samtengdar, er búinn til í aðgerð af æðaskurðlækni. Í stöku tilfellum þarf að 

græða gerviæð í handlegg sjúklings til þess að ná fullnægjandi árangri. Blóð sjúklingsins er leitt inn í 

vélina þar sem síun á úrgangs- og umframefnum á sér stað yfir hálfgegndræpa himnu. Hreinsaða 

blóðið kemur svo aftur til baka inn í handlegginn (6). Þetta ferli tekur um fjórar klukkustundir og þarf að 

gera þrisvar sinnum í viku, oftast á sjúkrahúsi. Sjúklingur þarf að huga að hóflegri vökva- og 

saltinntöku á milli meðferða. Í kviðskilun er sótthreinsaðri og líkamsheitri glúkósalausn, skilvökva, 

rennt um kviðlegg inn í kviðarholið. Þegar skilvökvinn kemst í snertingu við lífhimnuna virkar hún sem 

hálfgegndræp himna. Osmótískur þrýstingur drífur flæði á vökva úr háræðunum í kviðarholinu yfir 

lífhimnuna og þannig fyllist kviðarholið af úrgangsefnum og umframvökva þar til osmótísku jafnvægi er 

náð. Þá er kviðarholið tæmt af vökvanum og nýr skilvökvi látinn renna inn (7). Þetta ferli þarf að 

endurtaka 4-5 sinnum á sólarhring en sjúklingur getur fengið þessa meðferð heima hjá sér og oftast 

hjálparlaust.  

 

1.2 Nýraígræðsla 

 

1.2.1 Aðgerð  

Fyrsta nýraígræðslan var framkvæmd þann 17. júní árið 1950 í Illinois í Bandaríkjunum á 44 ára 

gamalli konu með fjölblöðrunýrnasjúkdóm. Græðlingnum (graft) var hafnað af ónæmiskerfi þegans 10 

mánuðum seinna vegna skorts á ónæmisbælandi meðferð. Slík meðferð var ekki til staðar á þessum 

tíma (8). Fyrsta heppnaða nýraígræðslan átti sér stað árið 1954 í Boston, en gjafi og þegi voru 

eineggja tvíburar. Fyrsta heppnaða nýraígræðslan frá látnum gjafa átti sér stað á sama stað árið 1962 

(9).   

Gjafar geta verið bæði lifandi og látnir. Lifandi gjafar geta verið annað hvort blóðskyldir þeganum 

eða ekki. Látnir gjafar geta verið heiladauðir (brain dead) en með sláandi hjarta eða heiladauðir en 

ekki með sláandi hjarta. Þar sem verið er að flytja líffæri úr einum líkama í annan er reynt eftir fremsta 

megni að halda gæðum líffæris sem mestum. Mælikvarðar á gæði líffæris eru meðal annars kaldur og 

heitur blóðþurrðartími. Kaldur blóðþurrðar tími (e. cold ischemia time) er sá tími sem líður frá því að 

líffæri er kælt niður eftir að blóðflæði til þess stöðvast, þangað til að líffærið hitnar aftur vegna 

blóðflæðis um það í nýjum líkama (10). Heitur blóðþurrðar tími (e. warm ischemia time) er hversu 

lengi líffæri er við líkamshita eftir að blóðflæði til þess stöðvast og áður en það er kælt eða skorið á 

blóðflæði til þess (11).   
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Í aðgerðinni er ígrædda nýrað oftast staðsett í mjaðmargróf (e. iliac fossa) og eru slagæð og bláæð 

nýrans tengdar við samsvarandi slagæð mjaðmar (e. iliac artery) og bláæð mjaðmar (e. iliac vein). 

Þvagleiðari ígrædda nýrans er oftast tengdur beint við þvagblöðruna. (12). 

Til þess að sjúklingur teljist hæfur í ígræðsluaðgerðina þarf viðkomandi að þola það inngrip sem 

aðgerðin er og langvinna ónæmisbælingu í kjölfarið. Meta þarf líkur sjúklings á góðri meðferðarheldni 

og eru alvarlegar geðraskanir og saga um vímuefnamisnotkun frábendingar aðgerðar. Aldur er tekinn 

með í reikninginn en hreysti hvers og eins sjúklings er metið. Heilsufar sjúklinga er gaumgæfilega 

rannsakað áður en lengra er haldið, sérstaklega með tilliti til hjarta-og æðasjúkdóma, sýkinga og 

krabbameina. Elsti Íslendingurinn sem hefur gengist undir nýraígræðslu var 75 ára. Aðgerðir á 

aldurhópnum 60-75 ára sýna betri lifun en hjá sama aldurshópi í skilunarmeðferð (13). Hins vegar 

stjórnast fjöldi aðgerða af framboði á nýrum og þar sem þau eru af skornum skammti er líklegra að 

þau rati í hendur yngri og hraustari sjúklinga.   

 

1.2.2 Ósamgena græðlingar   

Þegar líffæri eru flutt á milli einstaklinga annarra en eineggja tvíbura þá hafnar ónæmiskerfi 

þegans líffærinu umsvifalaust. Meginástæða þess ferlis er vegna genabreytileika svokallaðra MHC 

vefjaflokkagena (e. major histocompatibility complex) sem liggja nálægt hver öðru á stutta armi sjötta 

litnings. Gen þessi tjá fyrir HLA vefjaflokkasameindum (e. human leukocyte antigen) sem eru 

yfirborðsprótein á frumum líkamans sem gegna lykilhlutverki í ónæmiskerfi manna. HLA vefjaflokkun 

er mikilvæg þegar kemur að ígræðslu framandi líffæris úr öðrum einstaklingi. Ónæmiskerfi þegans 

þekkir sínar eigin HLA sameindir en allar aðrar sameindir er litið á sem framandi. Ónæmiskerfið virkjar 

T-eitilfrumur í að útrýma þessum mótefnavökum. HLA sameindunum er skipt í tvo flokka (e. class). Í 

flokki 1 eru HLA-A, -B og -C sem finnast á yfirborði allra kyrndra frumna líkamans. Í flokki 2 eru HLA-

DR, -DQ og –DP sem finnast aðallega á B-eitilfrumum, átfrumum og einkjörnungum (14). Hver 

einstaklingur erfir annað parið af hverri HLA sameinda samsetningu frá hvoru foreldri. Þær HLA 

sameindir sem skipta mestu máli í virkjun ónæmissvars eru HLA-A, -B og -DR. Þessi þriggja 

sameinda samsetning er borin saman á milli mögulegs gjafa og þega. Þannig eru fjórðungs líkur á að 

alsystkini hafi allar HLA sameindirnar eins. Að sama skapi eru fjórðungslíkur á því að engin HLA 

sameind sé eins ef þau erfa sitt hvort parið frá hvoru foreldri. Æskilegt er að reyna að halda mispörun 

(e.mismatch) á vefjaflokkum í lágmarki. Margsinnis hefur verið sýnt fram á að minni líkur er á höfnun 

græðlings eftir því hve líkari HLA samsetningin er á milli gjafans og þegans (15-17). Eftir því sem 

ónæmisbælingarmeðferðin hefur orðið sértækari og öflugri á síðustu áratugum hefur áherslan á HLA 

samræmi minnkað. Vissulega er tíðni bráðra hafnana orðin mjög lág en tíðni langvinna hafnana er 

ennþá tiltölulega óbreytt. Talið er að vessabundna ónæmið leiki þar hlutverk og HLA samræmi því 

mikilvægara en fyrr var talið. Uppi eru hugmyndir um að HLA mótefnavísar (e. epitope) séu 

raunverulega mótefnin sem ræsi ónæmiskerfið. Rannsóknir þar sem samræmi á milli HLA 

mótefnavísa er skoðað sýna sams konar árangur og þar sem HLA vefjaflokkar eru bornir saman. 

Flokkar mótefnavísa eru færri en HLA-vefjaflokkarnir svo það væri mikill ávinningur ef nóg er að bera 

þá saman. Nægi að bera saman mótefnavísana þá eykur það líkur þess sem er næmur (sensitized), 

vegna fyrri útsetningu á mótefnavökum, að geta fengið ígrætt nýra sem hann hafnar ekki (18).   
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Huga verður að ABO-blóðflokka samræmi þegar kemur að tilfærslu líffæra á milli manna. 

Líffæraþegar í blóðflokki A, B eða AB geta fengið græðling frá einstaklingi úr sama blóðflokki eða frá 

gjafa í O flokki. Engin mótefni eru á yfirborði rauðra blóðkorna í O flokki og því geta gjafar í þeim flokki 

gefið líffæri til þega í hvaða blóðflokki sem er. Að sama skapi getur þegi í blóðflokki O fengið líffæri frá 

öllum hinum blóðflokkunum. Sé ósamræmi í blóðflokkum getur átt sér stað ofurbráð höfnun  

(hyperacute rejection) þar sem kekkjun á rauðum blóðkornum á sér stað sem er lífshættulegt ástand 

fyrir þegann. Með nýjustu tækni í ónæmisbælingarlyfjameðferð og blóðvökvaskiptum er nú hægt að 

komast hjá bráðri höfnun nýrans. Þetta hefur gert það að verkum að ígræðslur með ABO-misræmi eru 

gerðar og árangur þeirra er góður. Nýleg japönsk safngreining (meta-analysis) sýndi 5 ára lifun 

græðlings 79% og 5 ára lifun sjúklinga 90% (19). Vegna langs biðtíma eftir líffæri og hárrar dánartíðni 

sjúklinga á biðlista er leitað allra leiða til þess að nýta þau nýru sem eru í boði eru á sem 

hagkvæmastan hátt og er þetta ein leiðin til þess. Ígræðsla er framkvæmd þrátt fyrir að Rhesus 

blóðflokkarnir passi ekki. Sýnt hefur þó verið fram á betri árangur í ígræðslum þar sem Rhesus 

blóðflokkarnir eru eins (20).   

 

1.2.3 Lifun græðlings 

Lifun græðlings eða  hversu lengi græðlingurinn er starfhæfur í líkamanum frá ígræðslu hefur 

batnað á síðustu áratugum. Helstu ástæður fyrir því að græðlingur hætti að starfa eru höfnun á 

líffærinu, sem getur borið brátt að eða verið langvinn, endurkoma sjúkdóms í ígrædda nýrað, sýkingar 

eða dauði sjúklings með starfhæfan græðling. Reynt er að grípa inn í höfnunarferlið eins fljótt og 

auðið er með hjálp ónæmisbælandi lyfja. Ofurbráð höfnun (e. hyperacute rejection) heyrir nú sögunni 

til en þá myndast frumuskemmandi mótefni sem eru stórhættuleg hinu ígrædda nýra. Möguleg tilfelli 

ofurbráðrar höfnunar eru ef mótefni eru til staðar hjá þeganum gegn HLA vefjaflokki eða ABO 

blóðflokki gjafans. Eitilfrumukrosspróf í sermi eru framkvæmd áður en allar ígræðslur eru gerðar. 

Krossprófið sem hefur nánast útrýmt ofurbráðri höfnun sem er mjög sjaldgæf nú til dags (21). 

Bráð höfnun (e. acute rejection) getur borið skjótt að einhvern tímann á fyrstu þremur mánuðunum 

eftir ígræðslu. Lækkun hefur orðið á tíðni bráðrar höfnunar með tilkomu öflugrar ónæmisbælandi 

lyfjameðferðar. Þrátt fyrir að lækkun hafi orðið á tíðni bráðrar höfnunar á græðlingi hefur ekki verið 

sýnt fram á bætingu í langtímalifun nýraþega (22). Eins árs lifun græðlings hefur batnað mikið en 10 

ára lifunin stendur enn í stað. Sum staðar hefur langtíma lifun græðlings orðið verri á síðustu 20 árum. 

Líklega er það vegna þess að nú er verið að græða nýra í fjölbreyttari hóp þega en áður var gert (23). 

Tíðni langvinnar höfnunar (e. chronic allograft rejection) hefur haldist stöðug. Þetta vandamál er erfitt 

viðureignar þar sem hægfara og einkennalausar skemmdir eiga sér stað. Þetta eru oft æðaskemmdir í 

aðlægum slagæðum nýrans og vefjabreytingar sem sýna ekki alltaf merki um ónæmissvörun. 

Algengar skemmdir sem sjást í nýrnavef eru millivefshersli, pípluvisnun og gauklahersli (24). Helstu 

áhættuþættir langvinnrar höfnunar eru langur kaldur blóðþurrðartími, nýrnaskemmandi aukaverkanir 

cýklósporíns, HLA-mótefni, reykingar og háþrýstingur (25, 26).  
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1.3 Ónæmisbælingarmeðferð 

 

1.3.1 Ígræðsla og ónæmisbæling 

Ónæmisbælandi meðferð er beitt á meginþorra allra nýrnaþega til þess að minnka líkur á bráðri 

höfnun á líffærinu. Undantekningar eiga við í tilvikum eineggja tvíbura (27). Æskilegri ónæmisbælingu 

er viðhaldið og síðan minnkuð yfir tíma þegar hætta á bráðri höfnum dvínar. Hafa verður í huga að við 

langvinna ónæmisbælingu veikjast varnir líkamans sem gerir það að verkum að auknar líkur eru á 

sýkingum og ýmsum krabbameinum (28, 29). Hjarta- og æðasjúkdómar eru einnig ein algengasta 

dánarorsök nýrnaþega með allt að fimmtugfaldri áhættu samanborið við almennt þýði (30). 

Aukinheldur geta ýmsir aðrir kvillar komið upp sem rekja má til aukaverkana af lyfjameðferðinni. Kostir 

og gallar ónæmisbælingarinnar vega salt þar sem undirstöðuatriði meðferðinnar er að fyrirbyggja 

bráða og langvinna höfnun líffæris. Reynt er að forðast óhóflega ónæmisbælingu og takmarka 

fylgikvilla ónæmisbælandi lyfjameðferðar.  

 

1.3.2 Þróun ónæmisbælandi lyfjameðferðar 

Á sjöunda áratug síðustu aldar var hafist handa við að gefa ónæmisbælandi lyf samfara 

nýraígræðslu. Í fyrstu var kjörmeðferðin í að fyrirbyggja höfnun á nýra samsetning af azatíoprín og 

barksterum. Á þessum tíma voru helmingslíkur á eins árs lifun græðlings.  

Azatíoprín (Imuran®, Imurel®) var upphaflega notað sem krabbameinslyf. Lyfið er forlyf sem er 

umbrotið í lifur í  6-merkaptópúrín, ensím sem hindrar púrínmyndun og þar af leiðandi DNA myndun. 

Ónæmisbælingaráhrifin sem eru fremur ósértæk virka á T- og B-eitilfrumur. Aukaverkanir lyfsins geta 

verið beinmergsbæling, brisbólga og lifrarbólga.  

Barksterar (Prednisólón®) hafa sterk bólgueyðandi áhrif en veikari ónæmisbælandi áhrif. Sterarnir 

hindra myndun á flestum þekktum frumuboðefnum (e. cytokine) og ýmsum yfirborðssameindum sem 

gegna hlutverki í ónæmiskerfinu. Hvert ferlið er nákvæmlega er ekki að fullu skilið en sýnt hefur verið 

fram á í músartilraunum að þetta ferli er í gegnum hindrun á NF-KB sem er lykilpróteinsamband í 

umritun DNA (31).  

Cýklósporín (Sandimmum®, Neoral®) kom fram á sjónarsviðið í upphafi níunda áratugarins og olli 

það straumhvörfum í ónæmisbælingarmeðferð ígræðslusjúklinga (32). Cýklósporín er ónæmisbælandi 

lyf sem hefur áhrif á virkni og vöxt T-eitilfrumna. Lyfið var upphaflega einangrað úr sveppnum 

Tolypocladium inflatum úr jarðvegssýni í Noregi (33). Cýklósporin binst við umfrymispróteinið 

cýklófillín á eitilfrumum. Þetta samband blokkar kalsíneurín sem hefur það hlutverk að virkja umritun á 

interleukin-2 (IL-2), lykilboðefni í virkjun T-eitilfrumna (34). Cýklósporín er brotið niður af CYP3A 

ensímkerfinu í lifur. Þar sem mörg önnur lyf eru umbrotin af sömu ensímum getur cýklósporín 

hæglega milliverkað við önnur lyf og virk efni. Þau lyf sem örva virkni ensímkerfisins valda lækkun á 

blóðþéttni cýklósporíns en þá aukast líkur á höfnun vegna ófullnægjandi ónæmisbælingar. Þau lyf 

sem draga úr virkni ensímkerfisins valda hækkun á blóðþéttni cýklósporíns sem getur valdið 

nýrnaskemmdum og óhóflegri ónæmisbælingu. 



  

 13 

Mýkófenólat mófetíl (Cellcept®, Myfortic®) varð hluti af ónæmisbælingarmeðferð líffæraþega í 

upphafi tíunda áratugarins. Líkt og azatíoprín hefur lyfið andefnaskipta virkni og víða er mýkófenólat 

mófetíl (MMF) tekið fram yfir azatíoprín í meðferðarvali.  MMF er forlyf sem er umbrotið í lifur í 

mýkófenólik sýru. Sýran er afturkræfur hindri á inósín mónófosfat dehýdrógenasa (IMPDH), lykilensím 

í myndun gúanín mónófosfats, sem er hluti af nýmyndunarferli (e. de novo) púrína (35).  

Takrólímus (FK-506, Prograf®) er hringlaga makrólíð sem er líkt og cýklósporín kalsíneurín hindri. 

Virka efnið var uppgötvað í jarvegsbakteríunni Streptomyces tsukubaensis í Japan árið 1984 (33). 

Takrólímus er margfalt kröftugra lyf en cýklósporín. Sýnt hefur verið fram á að tíðni bráðra hafnana er 

lægri við takrólímus notkun samanborið við cýklósporín (36). Þrátt fyrir það nýtur cýklósporín enn 

mikilla vinsælda enda er mun meiri reynsla af því lyfi.  

Sírólímus (rapamýcín) er líkt og takrólímus, hringlaga makrólíð. Lyfið var uppgötvað í bakteríunni 

Streptomyces hygroscopicus í jarðvegssýni frá Páskaeyjum árið 1999 (33). Lyfið var upphaflega 

þróað sem sveppalyf en vegna ónæmisbælandi virkni þess varð það hluti af ónæmisbælingarmeðferð 

í byrjun 21. aldar. Sírólímus binst við umfrymis-próteinið FKBP-12 í frumum líkamans. Þetta 

próteinsamband hindrar IL-2 og önnur boðefni í gegnum mTOR ferilinn sem þannig hindrar virkni T- 

og B-eitilfrumna (37).  

Everólímus (Certican®) er sírólímus afleiða sem er einnig mTOR hindri. Lyfið er tiltölulega nýtt en 

árið 2010 var farið að nota það hjá nýraþegum. Vonir eru bundnar við þessa mTOR hindra þar sem 

fylgikvillar þeirra eru ekki nýrnaskemmdir líkt og er í tilfelli cýklósporíns.    

Múrónómab-CD3 (Orthoclone OKT3®) er einstofna mótefni með ónæmisbælandi virkni, notað í 

innleiðslu til að koma í veg fyrir bráða höfnun líffæris. Mótefnið beinist að epsilon keðju CD3 viðtakans 

sem er á yfirborði T-eitilfrumna. Bindist mótefnið við T-eitilfrumu hindrar það virkni hennar og leiðir 

hana í stýrt frumudráp (apoptosis) (38). 

Thymoglobulin® er fjölstofna mótefni gegn eitilfrumum (hvítum blóðkornum) sem er gefið í 

innleiðslu til að koma í veg fyrir bráða höfnun nýra. Thymoglobulin er anti-thymocyte glóbúlín af 

kanínu uppruna (39). Lyfið er gefið í 1 til 14 daga og hefur mjög öflug ónæmisbælandi áhrif. 

Mótefni gegn IL-2 (basiliximab, daklízúmab) er blendingsmótefni (e. chimeric) manna og músa. 

Basiliximab (Simulect®) er einstofna mótefni á α keðju (CD25) á IL-2 viðtæki T-eitilfrumna. Auk þess 

að vera ónæmisbælandi eru uppi hugmyndir um að lyfið virki sem meðferð við mýlisskaða (e. multiple 

sclerosis) en rannsóknir á því eru í fasa þrjú í klínískum lyfjarannsóknum (40). 

Ekki ríkir fulkominn samstaða um hver kjörmeðferð ónæmisbælingar er hjá ígræðslusjúklingum og 

eru ýmsar lyfjasamsetningar í notkun um allan heim. Einna algengasta meðferðin er þriggja lyfja 

blanda (e. triple therapy) sem samanstendur af: kalsíneurín hindra (cýklósporín eða takrólímus), 

andefnaskipta lyfi (azathíóprín eða MMF) og barkstera (prednisón) (41). 
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1.3.3 Aukaverkanir ónæmisbælandi lyfjameðferðar 

Ýmis algeng klínísk vandamál skapast vegna aukaverkana lyfjameðferðarinnar. Vandamál þessi 

eru vandmeðfarin og séu þau ekki leyst á fagmannlegan hátt getur afleiðingin haft áhrif á framvindu 

græðlingsins og á heilsu sjúklings. Sérstaklega þurfa læknar að vera á varðbergi varðandi 

aukaverkanir sem hafa áhrif á nýrun og æðakerfið. Cýklósporín sem er víða enn hluti af þriggja lyfja 

meðferð hefur aukaverkanir sem vert er að þekkja. Blóðfituhækkun, háþrýstingur, ofvöxtur tannholds, 

hægðartregða, ofloðna (e. hirsutism) og nýrnaskemmdir (42). Takrólímus veitir betri vörn gegn höfnun 

líffæris en aukaverkanir þess eru sömu og nefnt er að framan, auk sykursýkis og 

meltingarfæravandamála (43). Ónæmisbælingaráhrif takrólímus eru öflug og sé það notað samfara 

MMF getur það valdið of mikilli ónæmisbælingu. Þá er hætta á því að gömul BK veirusýking 

endurvirkist sem getur valdið polyoma nýrnabólgu (44). Einnig er aukin hætta á sýkingu af völdum 

cýtómegalóveiru hjá ónæmisbældum og er jafnan gefin fyrirbyggjandi meðferð með veiruhamlandi 

lyfjum  til að minnka líkur á CMV sýkingu. (45). Einnig tíðkast að gefa lyf til að fyrirbyggja 

Pneumocystis sýkingu, sem er algeng tækifærissýking hjá ónæmisbældum (46). Barksterar hafa verið 

hluti af lyfjameðferðinni frá upphafi en langtímanotkun þeirra getur valdið hvimleiðum aukaverkunum á 

borð við þyngdaraukningu, sykursýki, beinþynningu og háþrýsting (47). Sírólímus og Everólímus 

hindra eitilfrumumyndun en aukaverkanir geta verið beinmergsbæling, bjúgmyndun, próteinmiga og 

lungnabólga.  

Lyfjameðferð nýraþegans getur verið flókin en reynt er eftir besta magni að fyrirbyggja vandamálin 

áður en þau eiga sér stað.  

 

1.4 Sýkingar og krabbamein 

Lengi hefur verið þekkt að við veiklaðar ónæmisvarnir sést aukin tíðni ýmissa krabbameina. 

Rannsóknir benda til þess að þessi tíðniaukning sé til staðar sama hvort ónæmisbælingin sé af 

læknisvöldum (iatrogenic) eða veirusýking af völdum HIV veirunnar (29). HIV veiran beinir spjótum 

sínum að frumum ónæmiskerfisins. Fjöldi CD4+ T-hjálparfrumna hríðfellur og fái veiran að ganga fram 

óáreitt endar ástandið með alnæmi. Þá eru tækifærissýkingar sem venjulega næðu ekki fótfestu 

orðnar lífshættulegar sjúklingnum og oftar en ekki hans banabiti. Þrátt fyrir þennan eðlismun 

ónæmisbælingarinnar sést jafnaukin krabbameinstíðni hjá þessum sjúklingahópum og styrkir það þá 

ályktun að bælingin á ónæmiskerfinu gegni þar lykilhlutverki (29). 

Krabbamein eru einn stærsti flokkur fylgikvilla eftir ígræðsluaðgerð en um þriðjungur dauðsfalla hjá 

sjúklingum með starfhæfan græðling eru vegna krabbameins (48). Hafa ber þó í huga að sjúklingar 

með lokastigs nýrnabilun í skilunarmeðferð eru einnig í aukinni hættu á ýmsum krabbameinum. Talið 

er að veirur leggi af mörkum orsakandi þátt í 15-20% tilvika af öllum krabbameinum (49). Tafla yfir 

þekkt veirutengd krabbamein (sjá töflu 1).  
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Tafla 1: Hér sjást þekkt veirutengd krabbamein 

Veirufjölskylda Veira Krabbamein 

Retroviridae HTLV Adult T-cell leukemia 

Hepadnaviridae HBV Lifrarkrabbamein 

Herpesviridae EBV 

 

 

 

HHV-8 

Burkitt´s eitlaæxli 

Krabbamein í nefkoki 

B-frumu eitlaæxli 

Hodgkin´s eitlaæxli 

Kaposi´s sarkmein 

B-frumu eitlaæxli 

Papillomaviridae HPV Krabbamein í munnkoki,           

leghálsi  og endaþarmi 

Polyomaviridae MCP Merkel cell krabbamein 

HTLV: Human T-lymphotropic virus, HBV: Hepatitis B virus, EBV: Epstein-Barr virus, HHV-8: 

Human herpes virus 8, HPV: Human papilloma virus, MCP: Merkel cell polyomavirus. 

 

Eðli veirusýkinga er innanfrumusýklun með tilheyrandi röskunum á innanfrumuboðferlum sem snúa 

að frumufjölgun, -vexti og –sérhæfingu. Veirutengd krabbamein (oncogenic virus) eru oft notuð í 

rannsóknum sem módel fyrir krabbameinsmyndun og hafa nýst í uppgötvunum á æxlisbæligenum, 

stjórnferlum í frumuvexti og eftirlitshlutverki ónæmiskerfisins (49). Það eru ekki einungis veirur sem 

geta stuðlað að krabbameinsmyndun en helicobacter pylori bakterían er talin valda um 60% af 

krabbameinum í maga og sést tvöfalt hærri tíðni magakrabbameins í ónæmisbældum sjúklingum (49). 

 

1.5 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna nýgengitíðni illkynja æxla eftir nýraígræðslu hjá 

íslenskum sjúklingum frá því að fyrsta nýraígræðslan átti sér stað árið 1970 til loka ársins 2014. 

Nýgengitíðni illkynja æxla hjá þessum sjúklingahópi er síðan borin saman við nýgengitíðni illkynja 

æxla hins almenna þýðis og staðlað nýgengihlutfall reiknað út. Einnig var það markmið 

rannsóknarinnar að kanna hvort munur væri á dánartíðni þeirra sem fá ígrætt nýra og æxli og hinna 

sem ekki fá æxli. 
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2 Efni og aðferðir 

 

2.1 Þýði og skráðar breytur 

Rannsóknin tók til allra Íslendinga sem undirgengist hafa nýraígræðslu frá því að fyrsta ígræðslan 

átti sér stað árið 1970 til loka árs 2014. Ísland er hluti af norrænu samstarfssambandi líffæraígræðslu 

sem kallast Scandiatransplant. Leitað var í gagnagrunnum íslensku Nýrnabilunarskrárinnar og 

Scandiatransplant eftir sjúklingum með ígrætt nýra. Með samkeyrslu við Krabbameinsskrá var borið 

kennsl á þá sem greinst hafa með illkynja sjúkdóma. Úr Nýrnabilunarskránni og Scandiatransplant 

gagnagrunninum fengust grunnupplýsingar um þýðið. Upplýsingar um veirusýkingar sjúklinga fengust 

frá Veirufræðideild Landspítalans. Þær upplýsingar sem uppá vantaði voru fengnar úr Sögukerfi 

Landspítalans og sjúkraskrám sjúklinga. Fyrsta nýraígræðslan á íslenskum sjúklingi var framkvæmd í 

London árið 1970 en síðan hafa ígræðslurnar farið fram í Kaupmannahöfn, Gautaborg, Boston og 

Reykjavík. Nýraígræðslur úr lifandi gjöfum hófust á Landspítala síðla árs 2003. Eingöngu eru gerðar 

nýraígræðslur frá lifandi gjöfum á Landspítala en ígræðslur frá látnum gjöfum eru gerðar erlendis.  

Helstu breytur sem voru skráðar voru kyn, aldur, hæð, þyngd, undirliggjandi nýrnasjúkdómur, 

blóðflokkur þega, blóðflokkur gjafa, lifandi eða látinn gjafi, HLA-vefjaflokkun, HLA vefjaflokka misræmi, 

veirusýkingar bæði fyrir og eftir aðgerð, ónæmisbælandi lyfjameðferð, tap á græðlingi, tíðni húðæxla 

og annarra æxla hjá sjúklingi. 

 

2.2 Úrvinnsla gagna 

Gögnum var safnað og þau skráð í forritið Excel (Microsoft Corp, Redmond, WA). Tölfræðiforritið 

R, útgáfa 3.1.2, (R foundation for Statistical Computing, Vín, Austurríki) var notað í allri 

tölfræðiúrvinnslu. Marktæki miðaðist við p-gildi<0,05. 

Reiknað var staðlað nýgengihlutfall krabbameina (sjá viðauka). Væntifjöldi (expected numbers) 

krabbameina í þýðinu var reiknaður út frá nýgengitíðni krabbameina hjá hinu almenna íslenska þýði. 

Staðlað nýgengihlutfall er hlutfall fjölda krabbameina sem greindust í sjúklingunum á móti þeim fjölda 

krabbameina sem búist er við að sjá í hinu almenna þýði. Upplýsingar um aldursstaðal nýgengi 

krabbameina fékkst frá NORCAN gagnagrunninum. Staðlað nýgengihlutfall var síðan notað til að 

meta hlutfallslega áhættu (relative risk) á æxlismyndun í hverjum flokki fyrir sig. Öryggisbil (conficence 

interval) staðlaða nýgengihlutfallsins var reiknað út frá þeirri ályktun að fjöldi atburða fylgdi Poisson 

dreifingu (50). Poisson aðhvarfsgreining var notuð við skoðun á fjölda þeirra krabbameina sem 

greindust. Leiðrétt var fyrir kyni og aldri við ígræðslu. Persónuár fylgitímans voru ákvörðuð frá 

dagsetningu ígræðsluaðgerðarinnar þangað til fyrsti atburðurinn af eftirfarandi átti sér stað: (i) 

dagsetning krabbameinsgreiningar, (ii) dánardagur, (iii) 31. desember 2014.  Við lifunargreiningu var 

notuð aðferð Kaplan-Meier. 
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2.3 Leyfi 

Áður en gagnaöflun og úrvinnsla hófust lágu fyrir viðeigandi leyfi frá Persónuvernd og 

Vísindasiðanefnd Landspítala. Einnig hafði framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala heimilað 

aðgang að sjúkraskrám sjúklinga. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Sjúklingar 

Á tímabilinu 1. janúar 1970 til 31. desember 2014 hafa 262 nýru verið grædd í íslenska sjúklinga. 

Þar af höfðu 28 fengið endurígrætt nýra og fjórir einstaklingar höfðu fengið þrjú nýru. Heildarfjöldi 

sjúklinga var því 234 (sjá töflu 2). Karlar voru í meirihluta (56,1%) og miðgildi aldurs við ígræðslu var 

43 ár. Sá yngsti sem fengið hafði nýra var rúmlega eins árs en sjá elsti 76 ára. Algengasti 

aldurshópurinn fyrir nýraþega var 45-60 ára. Yngsti sjúklingahópurinn lagði til mest af fylgitímanum 

þrátt fyrir að vera ekki fjölmennasti aldurshópurinn og elsti sjúklingahópurinn lagði til minnsta 

fylgitímann. Miðgildi fylgitíma var 5,1 ár og lengsti fylgitíminn var 44,1 ár en það var jafnframt fyrsta 

nýraígræðslan á íslenskum sjúklingi.      

 

Tafla 2. Sjúklingahópur 

Einkenni 

Ígræðslur 

Sjúklingar 

Fjöldi (%) 

262  

234  

Karlar 147 (56,1) 

Konur 115 (43,9) 

 Miðgildi (bilið) 

Aldur við ígræðslu                     43 (1,4-76,1) 

Fylgitími  5,1 (0,2-44,1) 

Aldur við ígræðslu 

< 30 ára 

Ár (persónuár) 

76 (1032) 

30-45 ára 68 (740) 

45-60 ára 90 (712) 

≥ 60 ára 28 (175) 

 

 

Undirliggjandi nýrnasjúkdómur sem orsakar lokastigs nýrnabilun sjúklings má sjá á mynd 1. 

Nýrnasjúkdómunum var skipt upp í 6 flokka eftir eðli sjúkdómanna. Algengasta orsökin var 

gauklasjúkdómar. Þar af voru algengustu sjúkdómarnir IgA nýramein (26 tilvik) og nýrahnoðrahersli 

(22 tilvik). Næst á eftir voru millivefjahersli og þá helst nýra- og skjóðubólga (pyelonephritis) eða í 33 

tilvikum. 
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3.2 Krabbamein 

Fjöldi krabbameina hjá sjúklingunum sést í töflu 3. Yfir helmingur tilfellanna voru húðkrabbamein 

önnur en sortuæxli (NMSC) (55,8%). Því næst voru non-Hodgkins lymphoma, krabbamein í vör og 

brjóstakrabbamein öll í þremur tilvikum. Karlar voru líklegri en konur til þess að fá krabbamein (55,8%) 

en ef leiðrétt var fyrir því að fleiri karlar fengu ígræðslu var enginn munur. Einungis var talin ein 

krabbameinsgreining fyrir hvern sjúkling. Hjá 5 einstaklingum greindist seinna önnur gerð af 

krabbameini af vefjafræðilega ólíkum uppruna. Þau mein voru ekki talin með í 

nýgengitíðniútreikningum. Þar af voru tvö tilvik af lungnakrabbameini, tvö tilvik af NMSC og í einu 

tilviki krabbamein í tungu.  

Uppsafnað nýgengi (cumulative incidence) krabbameina hjá nýrnaþegum er á mynd 2. Fylgitíminn 

er frá dagsetningu ígræðslu að dagsetningu krabbameinsgreiningar. Þannig rís ferillinn fyrir hvern 

sem fær krabbameinsgreiningu. Þar má sjá að ef sjúklingar lifa í 20 ár eftir nýraígræðslu eru um það 

bil 30% sem hafa fengið krabbamein og ef þeir lifa í 30 ár eru um það bil 70% sem hafa fengið 

krabbamein. Taka skal fram að fáir sjúklingar hafa lifað í 30 ár frá ígræðslu og því telur hver 

krabbameinsgreining mikið hjá þeim hópi. Ef skoðuð er tímasetning krabbameinsgreiningar (mynd 3) 

þá kemur í ljós að þær eru jafnar út tímabilið. Ferilinn er línulegur sem þýðir að það er jöfn áhætta 

krabbameinsgreiningar sama hversu langt er frá ígræðslu 

 

 

 

Ástæða lokastigs nýrnabilunar 

Mynd 1. Undirliggjandi nýrnasjúkdómur sem orsakar lokastigs nýrnabilun íslenskra nýraþega. 
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Tafla 3. Fjöldi krabbameina hjá 234 íslenskum nýraþegum yfir rannsóknartímabilið. 

Krabbamein (n) Karlar Konur 

Öll krabbamein (43) 24 19 

NMSC (24) 14 10 

Non-Hodgkins lymphoma (3) 3 - 

Krabbamein í vör (3) 2 1 

Brjóstakrabbamein (3) - 3 

Nýrnakrabbamein (2) 2 - 

Lungnakrabbamein (2) 1 1 

Krabbamein í skjaldkirtli (2) 1 1 

Sortuæxli (2) - 2 

Kaposi sarkmein (1) 1 - 

Krabbamein í legbol (1) - 1 

NMSC: Húðkrabbamein önnur en sortuæxli  

 

 

Mynd 2. Uppsafnað nýgengi krabbameina hjá íslenskum nýraþegum. 

 

 

Uppsafnað nýgengi krabbameina hjá nýraþegum  
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Mynd 3. Hér má sjá tímasetningu greiningar hjá þeim sem fengu krabbamein.  

 

Tafla 4. Staðlað nýgengihlutfall krabbameina á meðal íslenskra nýraþega samanborið við 

almennt þýði tímabilið 1970-2015. 

Krabbamein Fjöldi Vænti- 

fjöldi (E) 

SIR 

(O/E) 

95% öryggisbil 

(CI) (O) 

Öll krabbamein 43 10,54 4,08* 2,95-5,49 

Öll krabbamein utan NMSC 19 10,16 1,87* 1,13-2,92 

NMSC 24 0,38 63,16* 40,46-93,97 

Non-Hodgkins eitilæxli 3 0,26 11,54* 2,38-33,72 

Krabbamein í vör 3 0,05 61,22* 12,63-178,92 

Brjóstakrabbamein 3 1,04 2,88 0,59-8,43 

Nýrnakrabbamein 2 0,39 5,13 0,62-18,52 

Lungnakrabbamein 2 1,13 1,78 0,21-6,39 

Krabbamein í skjaldkirtli 2 0,25 8 0,97-28,89 

Sortuæxli 2 0,26 7,72 0,94-27,89 

Kaposi sarkmein** 1 - - - 

Krabbamein í legbol 1 0,18 5,56 0,14-30,95 

NMSC: Húðkrabbamein önnur en sortuæxli (Non-melanoma skin cancer)  

*Tölfræðilega marktækt (p-gildi < 0,05)  

** Ekki voru til staðar upplýsingar um nýgengitíðni almenns þýðis. 

Tímasetning greiningar þeirra sem fengu krabbamein 
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Nýgengitíðni krabbameina hjá nýraþegum borið saman við aldurs- og kynjastaðlaða nýgengitíðni 

krabbameina hjá almennu þýði Íslendinga fyrir tímabilið 1970-2015 má sjá í töflu 4. Nýraþegar höfðu 

fjórfalt aukna áhættu á að fá krabbamein eins og sjá má í töflu 4 og mynd 4. 

Algengustu æxlin voru NMSC og var áhættuaukning slíkra æxla rúmlega  sextugföld. Í öllum 

tilfellum var um að ræða flöguþekjukrabbamein. Séu þau tekin út sást ennþá tæplega tvöföld 

áhættuaukning á krabbameinum. Önnur æxli sem voru algengari í nýraþegum en almennu þýði voru 

krabbamein í vör og non Hodgkins lymphoma (tafla 4, mynd 4).  

Mynd 4. Staðlað nýgengihlutfall krabbameina hjá íslenskum nýraþegum samanborið við hið 

almenna þýði.  

 

3.3 Langtímalifun nýraþega 

Í lifunarútreikningum var þýðinu skipt upp í tvö tímabil. Á mynd 5 sjást annars vegar allir íslenskir 

nýraþegar frá 1970-1995 og hins vegar allir nýraþegar árin 1995-2015. Fyrir fyrra tímabilið var eins 

árs lifun 87,1% en 5 ára lifun var 79,6%. Fyrir seinna tímabilið var eins árs lifun 98,2% og 5 ára lifun 

var 93,3%. Framkvæmt var logrank próf sem sýndi tölfræðilega marktækan (p<0,01) mun á lifun 

tímabilanna tveggja.  

 

 

 

 

 SIR 

 

 

Stöðluð nýgengitíðni krabbameina hjá nýraþegum samanborið við almennt þýði 
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Mynd 5. Kaplan-Meier graf sem sýnir lifun íslenskra nýraþega skipt upp eftir tímabilum. 

 

Á mynd 6 má sjá heildarlifun nýraþeganna skipt upp eftir því hvort þeir fengu krabbamein einhvern 

tímann eftir ígræðslu eða ekki. Þar sést að lifun þeirra sem fá krabbamein er verri en þeirra sem ekki 

fá krabbamein en munur hópanna var ekki tölfræðilega marktækur (p=0,066). Aftur var skipt eftir 

tímabili ígræðslu og kannað hvort munur væri á lifun þeirra sem fá krabbamein og þeirra sem ekki fá 

krabbamein fyrir hvort tímabilið fyrir sig. Á mynd 7 má sjá að fyrir tímabilið 1970-1995 var ekki 

marktækur munur á lifun hópanna beggja. Á mynd 8 sést að munur á lifun þeirra sem fá krabbamein 

og þeirra sem ekki fá krabbamein er tölfræðilega marktækur (p<0,001).   

Til að kanna hvort krabbamein væri sjálfstæður áhættuþáttur fyrir dauða sjúklings var gerð  

fjölþátta Cox aðhvarfsgreining. Leiðrétt var fyrir aldri sjúklings, hvort gjafi var lifandi eða látinn og 

orsök lokastigs nýrnabilunar. Krabbamein og aldur sjúklings (fyrir hvert ár) reyndust marktækt auka 

hættu á dauða um 6,7 prósent (HR 1.067 ± 0.025). 

 

 

Tími frá aðgerð (ár) 

Lifun nýraþega skipt upp eftir tímabilum 

Tímabil 

 
1996-2015 

1970-1995 

1996-2015     169            95                 39              15              0                0                0   

1970-1995      93             74                 64              54             41              18               4  

p<0,01 

Tíma

bil 
Li

fu
na
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lu
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ll 
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Mynd 7. Kaplan-Meier lifunargraf sem sýnir lifun þeirra ígræðslusjúklinga sem fá krabbamein á 

móti lifun þeirra sem ekki fá krabbamein. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur. 

Flokkar 

Ekki krabbamein 

Krabbamein 

Lifun þeirra sem fá krabbamein og þeirra sem ekki fá krabbamein árin 1970-2015 

Tími frá aðgerð 

(ár)       Ekki krabbamein  219                  132                       75                      48                     29                      13                        3 

Krabbamein          43                     37                        28                     21                      12                       5                         1 

Flokkur 

Ekki krabbamein 

Krabbamein 

Tími frá aðgerð 

(ár) 

Lifunargraf þeirra sem fá krabbamein og þeirra sem ekki fá krabbamein tímabillið 1970-1995 

Ekki krabbamein   70         50          44          37            28          13           3              0           0 

Krabbamein          22         21          19          16            11           5            1              1           1 

Mynd 6. Kaplan-Meier lifunargraf sem sýnir lifun þeirra ígræðslusjúklinga sem fá krabbamein á 

móti lifun þeirra sem ekki fá krabbamein. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur (p=0,066). 

p=0,066 

p=0,841 

Li
fu
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Mynd 8. Kaplan-Meier lifunargraf sem sýnir lifun íslenskra nýraþega árin 1996-2015 skipt upp eftir 

því hvort viðkomandi fékk krabbamein eftir ígræðslu eða ekki. Munurinn á hópunum er tölfræðilega 

marktækur (p<0,001). 

 

3.4 Ónæmisbælandi lyfjameðferð 

Síðastliðin 20 ár eða frá árinu 1995 hafa nær allir íslensku nýraþegarnir fengið þriggja lyfja 

meðferð með calsíneurín hindra, andefnaskiptalyfi og stera. Í töflu 8 má sjá yfirlit yfir lyfjasamsetningu 

nýraþeganna frá árinu 1995. Sami sjúklingurinn getur hafa verið á fleirum en einu lyfi í hverjum flokki 

á tímabilinu og því er skörun á fjölda lyfja í töflunni. 

Tafla 5. Lyfjasamsetning  íslenskra nýraþega síðastliðin 20 ár eða tímabilið 1995-2015 

Lyf Tegund Fjöldi á lyfinu* Hætta á lyfinu  

Cýklósporín Calsíneurín hindri 43 4 

Takrólímus Calsíneurín hindri 121 4 

MMF IMP DH hindri 142 27 

Azatíoprín Andefnaskipta lyf 25 0 

Sterar Langtímanotkun 125 29 

Sírólímus/Everólímus mTOR hindri 4 0 

* Upplýsingar um lyf fengust hjá 161 af 176 nýraþegum á þessu tímabili. 

 
Tími frá aðgerð 

(ár) 

Flokkar 

Ekki krabbamein 

Krabbamein 

 

 

Lifunargraf þeirra sem ekki fá krabbamein og þeirra sem fá krabbamein árin 1996-2015 

  

Ekki krabbamein 149                             80                               31                              11                               1 

Krabbamein        21                               16                                9                                5                                0  

p<0,001 
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rh
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Algengt var að skipta þurfti frá MMF yfir á azatíoprín vegna meltingarvegs vandamála. Allir þeir 

fjórir sem fengu meðferð með mTOR hindra byrjuðu upphaflega á takrólímus en voru látnir skipta yfir. 

Fram að árinu 2005 var algengara að sjúklingar væru á cýklósporíni en takrólímus en eftir það hafa 

aðeins 10 sjúklingar verið á cýklósporíni frekar en takrólímus. Mikill meirihluti sjúklinga eða rúmlega 

80% fengu langtíma sterameðferð. Það er þá meðferð sem er lengri en 6 mánuðir. Þó hefur síðustu ár 

dregið úr því en fram að árinu 2009 voru nánast allir sjúklingar á langtíma sterameðferð. 
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4 Umræður 

4.1 Niðurstöður rannsóknar og samanburður við erlendar rannsóknir 

Rannsókn okkar á íslenskum nýraþegum sýnir að þeir eru fjórfalt líklegri til að fá krabbamein en 

almennt þýði. Áhættan er tæplega tvöföld þegar undanskilin eru tilfelli með NMSC. Stórar rannsóknir 

hafa verið gerðar í Svíþjóð, Finnlandi, Kanda og Ástralíu þar sem skoðuð var nýgengitíðni 

krabbameina hjá sjúklingum með ígrætt nýra (51-53). Í töflu 5 má sjá samanburð á SIR fyrir öll 

krabbamein utan NMSC hjá þessum rannsóknum.  

 

Tíðni NMSC var aukin sextíufalt hér á landi hjá nýraþegunum en þó lægri en lýst hefur verið í 

Ástralíu og Nýja-Sjálandi enda gera má ráð fyrir því að fólk á norðurhveli jarðar sé minna útsett fyrir 

útfjólubláu ljósi. Engin tíðniaukning var á algengustu krabbameinunum tveimur, krabbameini í 

brjóstum og í blöðruhálskirtli og samrýmist það vel því sem áður hefur verið sýnt fram á í rannsóknum 

(53). Áhættuaukning á krabbameini í skjaldkirtli og sortuæxli voru á mörkum þess að vera marktæk. 

Tilfellin af þeim voru of fá til þess að tölfræðilegt afl rannsóknarinnar gæfi marktækar niðurstöður. Hins 

vegar þekkist það annars staðar að áhættuaukning er á þessum krabbameinum og gerum við ráð fyrir 

því að við hefðum fengið sambærilega niðurstöður ef þýðið hefði verið stærra. Önnur sjaldgæf 

krabbamein þar sem áhættuaukning er þekkt en sáust ekki í íslensku nýraþegunum getum við ekkert 

fullyrt um. Í helstu meginatriðum samrýmast niðurstöður rannsóknar okkar vel þeim erlendu 

rannsóknum sem nefndar eru í töflu 5. 

Varlega skal farið með fullyrðingar um áhættu krabbameina einungis byggða á þessari rannsókn. 

Þessi aukning sem við sjáum hjá íslensku sjúklingunum samrýmist helstu erlendu rannsóknunum á 

þessu sviði en í slíkum rannsóknum með stærra þýði nást marktækar upplýsingar fyrir mun fleiri gerðir 

krabbameina. Sérstaklega þeim sem sjaldgæfari eru. Íslensku tölurnar sem hér birtast verða hluti af 

samnorrænni rannsókn sem kannar nýgengitíðni krabbameina hjá öllum nýraþegum á 

Norðurlöndunum. Gefst þá tölfræðilegt afl sem mun gera túlkun á niðurstöðum auðveldari.  

 

 

 

 

Tafla 6. Samanburður á SIR fyrir öll krabbamein utan NMSC  

95% öryggisbil Rannsóknarland Höfundar SIR  

Ástralía og Nýja-Sjáland Vajdic et al. 3.27 3.09 - 3.46 

Svíþjóð Krynitz et al. 2.3 2.1 - 2.4 

Finnland Kyllönen et al. 2.63 2.26 - 3.05 

Kanada 

Ísland 

Villeneuve et al. 2.5 2.3 - 2.7 

Palmason et al. 1.87 1.13 – 2.92 
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4.2 Fylgikvillar ígræðslu 

4.2.1 Krabbamein og ónæmisbæling 

Krabbamein eru einn stærsti flokkur fylgikvilla eftir ígræðsluaðgerð en um þriðjungur dauðsfalla hjá 

sjúklingum með starfhæfan græðling eru vegna krabbameins (48). Hvaða þættir ónæmisbælandi 

lyfjameðferðarinnar auka líkurnar á krabbameini er mikilvæg spurning. Hækkandi aldur eykur líkur á 

krabbameinum og með betri lifun sjúklinga fer aldur þeirra hækkandi. Magn ónæmisbælingarinnar 

virðist skipta máli en sýnt hefur verið fram á skammtaháða svörun (dose-response) á milli magns 

ónæmisbælingar og líkum þess að fá krabbamein (53). Þannig eru hjarta- og lungnaþegar í meiri 

hættu á krabbameinum en nýra- og lifrarþegar þar sem magn ónæmisbælingar hjá þeim er meira. 

Tímalengd ónæmisbælingarinnar skiptir líka máli og sýnt hefur verið fram á að því lengur sem 

sjúklingur er ónæmisbældur því meiri hætta er á að hann fái krabbamein (54). Erfitt er að mæla magn 

ónæmisbælingar sjúklingsins þar sem ekki eru til nægjanlega góðar aðferðir til þess. Samsetning 

lyfjameðferðarinnar skiptir máli þegar kemur að krabbameinsáhættu. Sírólímus og everólímus sem 

eru mTOR hindrar eru með andkrabbameins virkni. Lægri tíðni húðkrabbameina er meðal sjúklinga á 

mTOR hindrum samanborið við til að mynda cýklósporín (55). Þrátt fyrir það hefur reynst erfitt að finna 

hvernig sé best að nota þessi lyf meðal annars vegna aukaverkana.  

Ekki er hægt að deila um það að ónæmisbælingarmeðferðin hefur batnað á síðastliðnum áratugum 

og gera má ráð fyrir að tilkoma nýrri lyfja á þessum áratugum sé því að þakka. Fjöldi lyfja er orðinn 

það mikill að betur er hægt að klæðskerasníða meðferðina að hverjum og einum. Einnig eru betri 

möguleikar á að breyta meðferð vegna aukaverkana lyfjanna. Græðlingslifun og heildarlifun sjúklinga 

er ekki eini mælikvarðinn á árangur meðferðarinnar. Þar sem að lifun nýraþega er orðin býsna góð þá 

beinist kastljósið óhjákvæmilega að fylgikvillum meðferðarinnar og þá sérstaklega krabbameinum. 

Áskoranir framtíðarinnar snúa að því að skilja betur orsakaferlana á bak við þessa áhættuaukningu 

krabbameina og geta þá eftir fremsta megni bætt lyfjameðferðina og stuðlað að enn bættri 

langtímalifun nýraþega. 

 

4.2.3 Veirusýkingar og forvarnir krabbameina 

Eins og áður hefur komið fram eru veirutengd krabbamein einn af helstu fylgikvillum nýraígræðslu. 

Því er fylgst með hvort nýraþegarnir fái veirusýkingar. Í sumum tilfellum eru til bóluefni sem hægt er 

að gefa áður en sýkingin myndast. Til að mynda getur bólusetning gegn HPV veirunni minnkað líkur á 

krabbameini. Há-áhættu stofnar HPV veiru eru orsakandi þættir í leghálskrabbameini sem og í hluta 

krabbameina í munnholi og raufar- og kynfærarás (e. anogenital tract) (48).  

Forvarnir eru mikilvægur þáttur í að reyna að koma í veg fyrir krabbameinum hjá nýraþegum. 

Þegunum ber að sneiða hjá þekktum lífstílstengdum áhættuþáttum. Forðast reykingar, stunda 

heilbrigt matarræði og verja sig gegn útsetningu á útfjólubláum (ultra violet) sólargeislum. Velta má 

því fyrir sér hvort ekki sé æskilegt að allir nýrnaþegar undirgangist ítarlegar krabbameinsskimanir 

reglulega. Slíkt er kostnaðarsamt og getur valdið töluverðu álagi á sjúklinginn. Reynt er að ganga 

milliveginn og eru gerðar nauðsynlegar skimanir en þar sem ekki hefur verið sýnt fram á aukinn 

ávinning er því sleppt. Mikil áhersla er lögð á að sjúklingar fari reglulega í húðskimun hjá húðlækni. 
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Mælt er með fullri húðskimun á 6-12 mánaða fresti. Einnig er mælt með árlegri leghálsskoðun hjá 

konum og árlegri blöðruhálskirtilsskoðun hjá körlum yfir 50 ára aldri. Ekki virðist vera ástæða til 

umfram leitar að brjósta-, blöðruhálskirtils-, eða ristilkrabbameinum hjá nýraþegum þar sem 

ónæmisbælingarmeðferðin virðist ekki valda áhættuaukningu á þeim krabbameinum.  

 

4.3 Styrkleikar og veikleikar 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar er að hún er lýðgrunduð og tekur til allra íslenskra 

nýraþega frá upphafi. Þar af leiðandi er eftirfylgdartími langur og brottfall (loss of follow-up) lágt. Engin 

valbjögun (selection bias) er til staðar vegna þess að allar aðgerðir voru skoðaðar og öllum sjúklingum 

fylgt eftir sama í hvaða landi aðgerðin var gerð. Einnig er áreiðanleiki krabbameinsgreininga á Íslandi 

gífurlegur og skráning þess ítarleg og nær langt aftur í tíma. Sami einstaklingur skráði upplýsingar  í 

gagnasöfnun og minnkar það líkur á misræmi í skráningu.  

Helsti veikleikinn er að rannsóknin er afturskyggn sem gerir það að verkum að áreiðanleiki þeirra 

upplýsinga sem skráðar voru er ekki sá sami og ef rannsóknin væri framsýn. Einnig  er möguleiki á 

upplýsingabjögun (information bias) við slíkt rannsóknarform. Þá er fjöldi nýrnaþega ekki mikill 

samanborið við helstu erlendu rannsóknirnar og þar af leiðandi minna tölfræðilegt afl. Er þetta veikleiki 

þegar verið er að skoða jafn fátíða útkomu og krabbamein og þá sérstaklega sjaldgæfari tegundir 

krabbameins.  

 

4.4 Ályktanir 

Nýgengitíðni krabbameina hjá íslenskum nýraþegum er aukin samanborið við almennt þýði. Lifun 

þeirra nýraþega sem fá krabbamein er verri en þeirra sem ekki fá krabbamein. Nýgengitíðni 

krabbameina hjá íslenskum nýrnaþegum er sambærileg því sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á.  
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Viðauki 

Útreikningar á staðlaðri nýgengitíðni krabbameina: 

Persónutími:  Tími frá aðgerðardegi að:   i) krabbameinsgreiningu 

                                           ii) dauða  

                                           iii) 31.desember 2014 

Fjöldi krabbameina: Einungis voru talin illkynja mein. Krabbameinsgreining fyrir 

ígræðslu olli ekki útilokun. Einungis var talin ein 

krabbameinsgreining á hvern einstakling. Fjölda krabbameina var 

deilt með heildarpersónutíma allra og síðan margfaldað með 100. 

Þá fékkst nýgengi per 100 persónuár.   

Væntifjöldi  krabbameina: Notaðar voru tölur frá gagnagrunni NORDCAN. Aldursstaðað 

nýgengi krabbameina var fundið fyrir Ísland árin 1970-2012. 

Valdar voru aldursstaðlaðar nýgengitölur frá Norðurlöndunum 

(ASR(N)). Meðaltal tímabilsins var fundið fyrir bæði karla og konur 

og meðaltal þess var reiknað. Þá lá fyrir meðalársnýgegni per 

100.000 manns á Íslandi. Þeirri tölu var deilt með 1000 og þá fæst 

meðalársnýgengi per 100 manns á Íslandi sem jafngildir nýgengi 

per 100 persónuár. 

SIR: 
Þá var reiknað      

→   

Öryggisbil: 95% öryggisbil var reiknað útfrá þeirri ályktun að fjöldi atburða 

fylgdi Poisson dreifingu. 
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