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Ágrip 
 

Inngangur: Þótt æxli í miðtaugakerfi séu fremur sjaldgæf eru þau sá flokkur krabbameina sem 

veldur flestum dauðsföllum hjá börnum. Mikilvægt er að greina æxlin áður en þau valda 

lífshættulegum eða varanlegum skaða. Einkenni og teikn miðtaugakerfisæxla í börnum eru oft önnur 

en hjá fullorðnum og fara meðal annars eftir staðsetningu æxlisins og aldri barnsins. Flest börn með 

miðtaugakerfisæxli gangast undir skurðaðgerð, en hluti þeirra fær einnig lyfja- og/eða geislameðferð. 

Lifun barna með miðtaugakerfisæxli er almennt betri en barna með æxli utan miðtaugakerfisins, en 

mikill munur er þó á lifun eftir æxlistegundum og staðsetningu innan miðtaugakerfisins. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að draga fram heildarmynd af æxlum í miðtaugakerfi barna á Íslandi með því að 

kanna nýgengi, áhættuþætti, tegundir, staðsetningar og einkenni æxlanna, ásamt meðferð og útkomu 

sjúklinga eftir meðferð, þ.e. algengi endurmeina og lifun. 

Efniviður og aðferðir: Til rannsóknarinnar voru valin öll þau tilfelli miðtaugakerfisæxla sem 

greindust hjá börnum undir 18 ára á tímabilinu 1.1.1981 til 31.12.2014. Upplýsingum var safnað úr 

sjúkraskrám LSH og Barnaspítala Hringsins, en skráðar breytur voru m.a. tegund, staðsetning og 

stærð æxla, undirliggjandi áhættuþættir, einkenni og teikn sjúklinga, meðferðarúrræði, fylgikvillar og 

endurmein, ásamt fæðingar- og dánardegi sjúklinga. Við tölfræðiúrvinnslu var notað nákvæmt Fisher-

próf, fervikagreining, Kaplan-Meier-aðferð með log-rank prófi og fjölþáttagreining. 

Niðurstöður: Alls greindust 113 börn með æxli í miðtaugakerfi á tímabilinu. Aldursstaðlað nýgengi 

var 4,2 tilfelli af 100.000 börnum. Algengasta tegund æxla voru lággráðu stjarnfrumuæxli af gráðu I-II 

(35% greindra frumtilvika), en aðrar algengar tegundir voru heilastofnstróðæxli, mænukímfrumuæxli, 

PNET, heila- og mænuþelsæxli, frjófrumuæxli, craniopharyngioma og sjóntróðsæxli. Hlutfall 

mænukímfrumuæxla reyndist aðeins um 5%. Æxli voru oftast staðsett neðantjalds, ofantjalds eða 

miðlægt í heila en sjaldnar í heilastofni eða mænu. Einkenni aukins innankúpuþrýstings voru algeng 

við greiningu heilaæxla, en auk þrýstingseinkenna sáust ýmis önnur sjúkdómseinkenni tengd 

staðsetningu æxla. Skurðaðgerð ein og sér var algengasta meðferðarúrræðið þegar um var að ræða 

lággráðu æxli, en illvígari æxli þurftu oftar öflugri meðferð með lyfjum og/eða geislum. Fimm ára 

heildarlifun allra barnanna var 83,5%, þeirra sem höfðu lággráðu stjarnfrumuæxli 86,2% og 

mænukímfrumuæxli/PNET 60,6%. Tvö af fimm börnum með hágráðu stjarnfrumuæxli voru á lífi fimm 

árum eftir greiningu og fjögur af sex með heila- og mænuþelsæxli. Í fjölþáttagreiningu á forspárþáttum 

fyrir heildarlifun reyndust vefjagerð og staðsetning æxlis vera sjálfstæðir forspárþættir, en stærð æxlis 

og tímalengd einkenna fram að greiningu reyndust ekki hafa tölfræðilega marktæk áhrif á heildarlifun.  

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mestu í samræmi við niðurstöður rannsókna frá 

öðrum Vesturlöndum. Nýgengi, lifun og hlutföll tegunda og staðsetninga virðast svipuð og sést á 

Norðurlöndum, en mænukímfrumuæxli eru þó minna hlutfall allra miðtaugakerfisæxla en annars 

staðar. Einkenni og teikn eru fjölbreytileg og að mestu leyti háð staðsetningu æxlis, en aldur barns 

hefur þó einnig áhrif. Val á meðferð var að mestu í samræmi við það sem gengur og gerist á 

Vesturlöndum. Þeir þættir sem virðast hafa sterkasta forspárgildið fyrir heildarlifun barna með 

miðtaugakerfisæxli eru vefjagerð og staðsetning æxlis.  
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1 Inngangur 
 

Af illkynja sjúkdómum í börnum yngri en 18 ára eru krabbamein í miðtaugakerfi næstalgengasti 

flokkurinn eða um 30% allra krabbameina. Aðeins hvítblæði er algengara.1 Auk þess að vera algengur 

flokkur eru æxli í miðtaugakerfi sá flokkur krabbameina sem oftast dregur börn til dauða.2 

Að mörgu leyti eru æxli í miðtaugakerfi ólík æxlum annars staðar í líkamanum. Í fyrsta lagi sjást 

ekki í þeim staðbundnar (e. in situ) forillkynja (e. premalignant) breytingar eins og sjást í mörgum 

öðrum gerðum krabbameina, t.d. þekjuvefskabbameinum. Í öðru lagi geta lággráðu og jafnvel 

góðkynja æxli vaxið inn í heilavefinn þannig að fram koma mjög alvarlegar starfstruflanir og erfitt getur 

reynst að fjarlægja æxlin. Í þriðja lagi er það oft staðsetning æxlanna frekar en vefjagerð sem ræður 

því hversu erfið viðfangs þau eru, þótt vissulega spili vefjagerðin stórt hlutverk. Að lokum dreifast þessi 

mein, jafnvel þau illvígustu, sjaldnast út fyrir taugakerfið.3 

Æxli í miðtaugakerfi barna eru jafnframt töluvert öðruvísi en æxli í miðtaugakerfi fullorðinna. 

Miðtaugakerfisæxli eru mun algengari í fullorðnum en börnum og eykst nýgengið með auknum aldri.3,4 

Í fullorðnum eru æxlin oftast staðsett fyrir ofan hnykiltjaldið (e. tentorium cerebelli), þ.e. ofantjalds (e. 

supratentorial), en í börnum eru þau oftast neðantjalds (e. infratentorial), en sú staðsetning er mjög 

sjaldgæf í fullorðnum.5,6 Í ungbörnum er þessu reyndar öfugt farið og er þá algengara að æxli séu 

ofantjalds en neðantjalds.7 Einnig er munur á algengi mismunandi vefjagerða hjá fullorðnum og 

börnum. Hjá börnum á Vesturlöndum er flokkur stjarnfrumuæxla (e. astrocytoma) algengastur, en 

nýlegar rannsóknir hafa sýnt að stjarnfrumuæxli eru allt frá því að vera um 30% allra 

miðtaugakerfisæxla í börnum4 að því að vera um helmingur.8,9 Börn fá oftast lággráðu (WHO gráða I-

II) æxli,6 en sérstaklega algeng eru stjarnfrumuæxli af hárfrumugerð (e. pilocytic astrocytoma) af WHO 

gráðu I, en sú vefjagerð sést nær eingöngu í börnum3 og er algengasta vefjagerð allra 

miðtaugakerfisæxla í börnum.4,9 Á eftir stjarnfrumuæxlum koma æxli af fósturvefsuppruna (e. 

embryonal tumors) eins og mænukímfrumuæxli (e. medulloblastoma) og PNET (primitive 

neuroectodermal tumor) sem eru samtals um 20% allra miðtaugakerfisæxla í börnum.8,9 Næst koma 

heila- og mænuþelsæxli (e. ependymoma) sem eru um 8-11%.8,9 Hjá fullorðnum, líkt og börnum, eru 

tróðæxli (e. glioma), þ.e. stjarnfrumuæxli, heila- og mænuþelsæxli og fágripluæxli (e. 

oligodendroglioma), stærstur hluti miðtaugakerfisæxla eða um helmingur.10 Algengust tróðæxlanna 

eru stjarnfrumuæxli, sem eru um 15-23% allra miðtaugakerfisæxla í fullorðnum og verða stærra hlutfall 

eftir því sem aldur sjúklinga hækkar.4 Hjá fullorðnum eru tróðæxli hins vegar mun oftar af hárri gráðu 

heldur en lágri, öfugt við það sem sést hjá börnum.6 Himnuæxli (e. meningioma) eru einnig fremur 

algeng æxli í miðtaugakerfi fullorðinna, en hlutfall þeirra hækkar líka með aldri.4 Til viðbótar við mun á 

vefjagerð og staðsetningu miðtaugakerfisæxla í börnum og fullorðnum er lifun fullorðinna einstaklinga 

sem greinast með miðtaugakerfisæxli umtalsvert verri en hjá börnum. Þar sem illvígari vefjagerðir 

greinast frekar hjá þeim sem eldri eru versnar lifun sjúklinga snarlega með hækkandi aldri við 

greiningu,4,6 en fimm ára heildarlifun er komin niður fyrir 20% hjá sjúklingum sem greinast 55 ára og 

eldri.4  
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Á síðustu áratugum hefur skráðum tilfellum krabbameina í miðtaugakerfi barna fjölgað, en á 

síðustu árum hefur aldursstaðlað nýgengi á Vesturlöndum verið um 3,3-5,3 tilfelli af 100.000 börnum 
4,8,9,11,12 miðað við um 2,5 tilfelli af 100.000 börnum á 8. áratugnum.9,13 Á Norðurlöndunum hefur 

nýgengi af einhverjum ástæðum verið hærra en annarsstaðar í Evrópu, en í Svíþjóð og Danmörku er 

það um 5 tilfelli af 100.000 börnum.8,14 Á Íslandi hefur nýgengið á síðustu árum verið svipað og 

annarsstaðar á Vesturlöndum eða um 4 tilfelli af 100.000 börnum.15 Aukninguna í nýgengi síðustu 

áratugi má líklega skýra með breyttum og bættum skráningar- og greiningaraðferðum. Þar ber hæst 

tilkoma tölvusneiðmyndatækja á 8. áratugnum og segulómtækja á 9. áratugnum, ásamt auknu 

upplýsingaflæði þegar tölvuskráning fór að taka við af pappírsskráningu undir lok síðustu aldar.16 

Einnig hefur flokkun æxlanna breyst töluvert og æxli sem áður voru flokkuð sem góðkynja æxli eru nú 

flokkuð sem krabbamein.17 Sem betur fer hafa samhliða þessari aukningu í nýgengi orðið heilmiklar 

framfarir í meðferðarúrræðum. Það hefur leitt af sér umtalsvert betri lifun sjúklinga nú heldur en á 

seinni hluta síðustu aldar. Fimm ára lifun barna með heila- eða mænuæxli í Evrópu er nú í heild um 

76% miðað við um 60% í kringum árið 1980.1,18 Af öllum Evrópulöndunum hefur lifun verið hvað best á 

Norðurlöndunum.1,19 

Lifun barna með miðtaugakerfisæxli fer töluvert eftir aldri þeirra, en lifun mjög ungra barna er heldur 

verri en eldri barna. Á Vesturlöndum er fimm ára heildarlifun barna yngri en eins árs einungis tæplega 

60%, en um 80% hjá börnum eldri en 10 ára.8 Þessi munur gæti skýrst af því að æxlistegundir eru 

misalgengar eftir aldri barna. Eldri börn fá til að mynda oftar æxli í heiladingul en yngri börn, en 

heiladingulsæxli eru um 25% allra greindra æxla hjá unglingum á aldrinum 15 ára og eldri4 en einungis 

tæplega 4% hjá börnum 14 ára og yngri.4 Æxli í heiladingli eru oft góðkynja eða mjög lyfja- og 

geislanæm, svo dauðsföll af völdum þeirra eru ekki algeng.20 Aftur á móti eru æxli af 

fósturvefsuppruna, sem oftast er töluvert erfiðara að meðhöndla, algengari eftir því sem börnin eru 

yngri, en þau eru um 22% allra miðtaugakerfisæxla hjá börnum yngri en 10 ára en einungis um 12% 

hjá börnum 10 ára og eldri.8  

Af einhverjum ástæðum sést munur á nýgengi heila- og mænuæxla milli kynja, en á Vesturlöndum 

eru flestar tegundir miðtaugakerfisæxla algengari hjá drengjum en stúlkum. Sérstaklega á þetta við um 

æxli af fósturvefsuppruna eins og mænukímfrumuæxli/PNET og kímfrumuæxli (e. germ cell tumors) 

eins og frjófrumuæxli (e. germinoma), en hlutfallið er um 1,6:1 fyrir mænukímfrumuæxli/PNET18,21 og 

allt að 21:1 fyrir kímfrumuæxli.22 

 

1.1 Tegundir æxla í miðtaugakerfi 
 

Til eru fjölmargar tegundir æxla sem eiga upptök sín í miðtaugakerfinu. Fyrst ber að nefna 

algengan flokk æxla sem á upptök sín í tróðfrumum (e. glial cells) miðtaugakerfisins, svokölluð 

tróðæxli. Aðrir algengir flokkar eru æxli af fósturvefsuppruna (e. embryonal/primitive tumors), 

starfsvefsæxli (e. parenchymal tumors) eins og himnuæxli og kímfumuæxli, og svo önnur æxli sem 

líkjast bæði taugafrumum og tróðfrumum, eins og hnoðatróðsæxli (e. ganglioglioma) og DNET 

(dysembryoplastic neuroepithelial tumor).3 
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1.1.1 Tróðæxli 
 

Tróðæxli eru nokkuð fjölbreyttur flokkur æxla sem öll eiga uppruna í tróðfrumum miðtaugakerfisins, 

þ.e. stjarnfrumum (e. astrocytes), heila- og mænuþelsfrumum (e. ependymal cells) eða fágriplufrumum 

(e. oligodendrocytes). Þau skiptast í megindráttum í 3 flokka, stjarnfrumuæxli, fágripluæxli og heila- og 

mænuþelsæxli. 

Stjarnfrumuæxli eru með algengustu æxlum sem sjást í miðtaugakerfi, bæði í fullorðnum og 

börnum.4 Þau eru úr frumum sem líkjast stjarnfrumum, en æxlunum er oft skipt gróflega í lággráðu 

(WHO gráða I-II) og hágráðu (WHO gráða III-IV) stjarnfrumuæxli. Algengustu tegundir hágráðu 

stjarnfrumuæxla eru villivaxtarstjarnfrumuæxli (e. anaplastic astrocytoma) af WHO gráðu III og 

taugakímsæxli (e. glioblastoma) (WHO gráða IV). Flokkur lággráðu astrocytoma telur töluvert fleiri 

vefjaafbrigði, t.d. stjarnfrumuæxli af hárfrumugerð (WHO gráða I), pilomyxoid astrocytoma (WHO 

gráða II) og pleomorphic xanthoastrocytoma (WHO gráða II).20 Lággráðu stjarnfrumuæxli eru oft 

stöðug í nokkur ár, og ef tekst að fjarlægja þau að fullu eru horfur mjög góðar,3 en á Vesturlöndum er 

10 ára heildarlifun barna með stjarnfrumuæxli af WHO gráðu I yfir 95% og um 80% hjá börnum með 

stjarnfrumuæxli af WHO gráðu II.4 Hins vegar getur það gerst með tímanum að vefjagerð lággráðu 

æxlanna breytist í hágráðu stjarnfrumuæxli eins og taugakímsæxli og þau fara að vaxa hratt og mikið.3 

Lifun sjúklinga versnar mikið eftir því sem gráða æxlis hækkar, en á Vesturlöndum er 1 árs heildarlifun 

barna með taugakímsæxli aðeins um 50%, og 10 ára heildarlifun einungis um 13%.4 Stjarnfrumuæxli 

af hárfrumugerð eru langalgengasta tegund stjarnfrumuæxla í börnum,4,8 en þessi æxli eru í raun 

góðkynja (WHO gráða I) og þ.a.l. hægvaxandi og betur afmörkuð heldur en æxli af hærri gráðu.23 

Þessi vefjagerð sést mjög sjaldan í fullorðnum. Oftast eru stjarnfrumuæxli af hárfrumugerð staðsett í 

litla heila, en stundum þó í sjóntaugum, sjóntaugavíxlum, heilastofni, undirstúku eða heilahvelum. 

Einstaka sinnum sjást þau líka í mænu. Oft eru æxlin annars vegar úr gegnheilum hluta og hins vegar 

blöðru (e. cyst),3,23 en í þeim tilfellum þegar ekki tekst að fjarlægja æxlin að fullu er ekki óalgengt að 

blöðruhlutinn stækki aftur og leiði til endurkomu einkenna. Þótt þessi æxli séu góðkynja í eðli sínu geta 

þau hins vegar í sumum tilfellum verið erfið að eiga við ef staðsetning þeirra er þannig að ekki er hægt 

að fjarlægja þau, t.d. í undirstúku eða heilastofni.3 Í flestum tilfellum er þó skurðaðgerð til þess að 

fjarlægja æxlið helsta meðferðin.23 

Fágripluæxli tilheyra einnig flokki tróðæxla en líkjast frekar fágriplufrumum. Þau sjást aðallega hjá 

fullorðnum á fimmtugs- og sextugsaldri, en geta þó líka sést hjá börnum og eru um 1-2% allra heila- 

og mænuæxla hjá börnum á Vesturlöndum.4,9 Æxlin sjást aðallega í heilahvelum, sérstaklega ennis- 

og gagnaugablöðum. Börn með fágripluæxli hafa yfirleitt betri horfur en börn með stjarnfrumuæxli af 

svipaðri gráðu,3 en fimm ára lifun barna á Vesturlöndum með vel sérhæfð fágripluæxli af WHO gráðu II 

er um 92%, miðað við um 80% hjá þeim sem hafa stjarnfrumuæxli af WHO gráðu II.4 Í mörgum 

tilfellum finnast í æxlisfrumunum brottföll á litningum 19 og 1, en í þeim tilfellum eru æxlin mjög næm 

fyrir lyfja- og geislameðferð.3 Einnig eru til blönduð afbrigði tróðæxla þar sem frumurnar líkjast bæði 

stjarnfrumum og fágriplufrumum, svokölluð fágriplustjarnfrumuæxli (e. oligoastrocytoma),3 en þau eru 

um 1% allra miðtaugakerfisæxla í börnum.4 
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Heila- og mænuþelsæxli eru þriðja tegund tróðæxla, en þau eiga upptök sín í heila- og 

mænuþelsfrumum miðtaugakerfisins og sjást því nálægt heilahólfum og miðgöngum mænunnar.3 Hjá 

börnum og unglingum eru þau um 10% allra æxla í miðtaugakerfi8,9 og sjást oftast nálægt fjórða 

heilahólfinu, en einnig ofantjalds og í mænu. Þessi æxli eru sérstaklega algeng hjá einstaklingum með 

erfðasjúkdóminn taugatrefjaæxlager af gerð II (e. neurofibromatosis type II, NF2).3 Til eru nokkrar 

tegundir heila- og mænuþelsæxla, t.d. heila- og mænuþelsæxli af slímtotugerð (e. myxopapillary 

ependymoma) sem sjást helst í mænutagli og heila- og mænuþelsæxli af glærfrumugerð (e. clear cell 

ependymoma) sem sjást aðallega ofantjalds í börnum. Ef hægt er að fjarlægja heila- og 

mænuþelsæxli að fullu eru horfur nokkuð góðar, en þær snarversna ef ekki tekst að fjarlægja allt 

æxlið.23 Horfur eru einnig töluvert betri ef æxlið er staðsett ofantjalds eða í mænu en í fjórða 

heilahólfi.3 Í heildina er fimm ára lifun barna með heila- og mænuþelsæxli á Vesturlöndum um 75%.4 

Þegar tróðæxli vaxa í sjónbrautum kallast þau sjóntróðsæxli (e. optic glioma). Þessi tegund æxla 

getur komið fram hjá öllum börnum en er sérstaklega algeng hjá börnum með erfðasjúkdóminn 

taugatrefjaæxlager af gerð I (neurofibromatosis type I, NF1).24 Rannsóknir hafa sýnt að munur er á 

genatjáningu sjóntróðsæxla sem greinast hjá börnum með taugatrefjaæxlager af gerð I og börnum 

sem ekki hafa sjúkdóminn,25 en gangur æxlisvaxtarins er einnig mismunandi hjá þessum tveimur 

sjúklingahópum.24,26 Algengast er að sjóntróðsæxli komi í sjóntaugar, en þau sjást líka í 

sjóntaugavíxlum og aftar í sjónbrautum. Æxlin geta stundum vaxið út í aðlæga vefi eins og undirstúku 

og jafnvel gagnaugablöð hvelaheilans.24,27,28  

Tróðæxli sem vaxa í heilastofni eru kölluð heilastofnstróðæxli (e. brainstem glioma), en flokkurinn 

er töluvert fjölbreyttur hvað varðar staðsetningu innan heilastofns, nákvæmari vefjagerð æxla og 

klíníska mynd sjúkdómsins.23,29 Heilastofnstróðæxli eru samtals um 10-20% allra miðtaugakerfisæxla í 

börnum og geta greinst hjá börnum á öllum aldri, en algengast er þó að börn greinist um sjö til níu 

ára.30 Almennt eru horfur sjúklinga með heilastofnstróðæxli mjög slæmar, en þó er munur á horfum 

eftir mismunandi undirtegundum. Það sem virðist skipta mestu máli hvað varðar horfur sjúklinga er 

það hvort æxlin vaxa ífarandi eða eru tiltölulega staðbundin.31 Langflest heilastofnstróðæxli, eða um 

80%, eru dreifð innri brúaræxli (e. diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG), sem hafa mjög slæmar 

horfur þar sem þau vaxa ífarandi og er ekki hægt að fjarlægja. Jafnvel með geisla- og lyfjameðferð eru 

um 90% sjúklinga með DIPG látnir innan tveggja ára frá greiningu.32,33 Aðrar sjaldgæfari undirtegundir 

heilastofnstróðæxla, t.d. miðheilaæxli (e. tectal/mesencephalic tumors), baklæg útvaxandi æxli (e. 

dorsal exophytic tumor) og hálsmænuæxli (e. cervicomedullary tumor), hafa hins vegar töluvert betri 

horfur.23,34,35 Baklægum útvaxandi æxlum er oft hægt að halda í skefjum með endurteknum 

skurðaðgerðum þar sem hluti æxlisins er fjarlægður í hvert sinn,34 og miðheilaæxli eru oft stöðug árum 

og áratugum saman. Um þriðjungur sjúklinga með miðheilaæxli þarfnast þó meðferðar á endanum.35 

 

1.1.2 Fósturvefs- og kímfrumuæxli 
 

Æxli af fósturvefsuppruna (e. embryonal/primitive neoplasms) eru einnig töluvert algeng í 

miðtaugakerfi barna eða um 20% allra greindra miðtaugakerfisæxla í börnum á Vesturlöndum.4,8,9 
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Þessi æxli sjást mun oftar hjá börnum en fullorðnum og eiga það sameiginlegt að vera ósérhæfð og 

frumurík. Þau vaxa hratt og geta sáð sér um miðtaugakerfið með heila- og mænuvökva og meðfram 

heilahimnum.3 Algengust fósturvefsæxla eru mænukímfrumuæxli, sem eru um 15% allra 

miðtaugakerfisæxla í börnum og sjást einungis í litla heila.8 Mænukímfrumuæxli eru algengust hjá 

ungum börnum og verða sjaldgæfari með hækkandi aldri,4,36 en þau eru einnig um helmingi algengari 

hjá drengjum en stúlkum.18,36 Oftast vaxa æxlin út frá hnykilormi (e. vermis cerebelli), en stundum sjást 

þau í hvelum litla heilans, aðallega þó hjá eldri börnum.20 Þetta eru illvíg æxli og án meðferðar eru 

horfur sjúklinga mjög slæmar. Æxlin eru þó mjög geislanæm og með því að fjarlægja þau að fullu með 

skurðaðgerð og veita bæði geisla- og lyfjameðferð eru horfur ágætar,3 en á Vesturlöndum er fimm ára 

heildarlifun barna með mænukímfrumuæxli um 70-85%.4,37 Æxli með svipað vefjafræðilegt útlit og 

mænukímfrumuæxli sjást einnig utan litla heilans í miðtaugakerfinu, en slík æxli kallast PNET.23 Þau 

sjást aðallega ofantjalds, en einstaka sinnum annarsstaðar í miðtaugakerfinu eins og í mænu eða 

heilastofni.20 Þrátt fyrir svipaða vefjagerð vaxa PNET meira ífarandi og svara geisla- og lyfjameðferð 

síður en mænukímfrumuæxli.38 Af þessum sökum eru horfur sjúklinga með PNET töluvert verri en hjá 

sjúklingum með mænukímfrumuæxli, en fimm ára lifun barna með PNET á Vesturlöndum er einungis 

um 50%.4 Lítill hluti æxla af fósturvefsuppruna eru mjög illvíg æxli sem kallast ATRT (atypical 

teratoid/rhabdoid tumors), en þessi tegund æxla sést aðallega í ungbörnum og yngri börnum.39 Horfur 

sjúklinga með ATRT eru sérstaklega slæmar, en meðallifun er einungis um 15 mánuðir.40 

Kímfrumuæxli eru um 3-5% allra æxla í miðtaugakerfi barna.4 Kímfrumuæxli sjást einnig utan 

miðtaugakerfisins, m.a. í kynkirtlum, en þau vaxa yfirleitt í miðlínu líkamans þegar þau vaxa utan 

kynkirtla. Þannig er algengast að kímfrumuæxli innan miðtaugakerfisins vaxi í heiladingli eða 

heilaköngli.3 Algengasta tegund æxla sem tilheyra þessum flokki eru frjófrumuæxli (e. germinoma), 

sem eru um 60% allra kímfrumuæxla í miðtaugakerfi. Flokknum tilheyra einnig góð- og illkynja 

fjölkímsæxli (e. teratoma) og önnur blönduð kímfrumuæxli.41 Kímfrumuæxli eru almennt mun algengari 

hjá drengjum en stúlkum, en hlutfallið hefur mælst allt frá 14:1 upp í 21:1.22 Í sumum tilfellum seyta 

æxlin æxlisvísum sem mæla má í sermi eða heila- og mænuvökva og geta gefið vísbendingar um 

tegund æxlisins.20,41 Meðferð og horfur eru töluvert mismunandi eftir því um hvaða tegund 

kímfrumuæxla er að ræða. Frjófrumuæxli eru sérstaklega lyfja- og geislanæm sem gerir það að 

verkum að horfur eru fremur góðar, en fimm ára lifun hefur mælst allt frá 80-85%22 og upp í yfir 90%42 

á Vesturlöndum. Aðrar tegundir kímfrumuæxla, eins og illa þroskuð fjölkímsæxli, hafa hins vegar 

töluvert verri horfur, en fimm ára heildarlifun sjúklinga með slík æxli er um 75%.22 

 

1.1.3 Aðrar æxlisgerðir 
 

Himnuæxli eiga uppruna í heila- og mænuhimnum3 og eru um 4% allra heila- og mænuæxla í 

börnum.4 Þau eru sérstaklega algeng hjá einstaklingum með erfðasjúkdóminn taugatrefjaæxlager af 

gerð II3,43 og þeim sem hafa fengið geislameðferð fyrr á ævinni.44,45 Oftast eru æxlin af lágri gráðu í 

börnum, en þó sjást líka hágráðu æxli.43,46 Æxlin eru staðsett ofantjalds í um 80% tilfella, en sjást líka 
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neðantjalds og í mænu.43 Þar sem æxlin eru oftast af lágri gráðu og vel afmörkuð eru horfur góðar, en 

fimm ára lifun barna með himnuæxli er yfir 90% á Vesturlöndum.43 

Craniopharyngioma eru góðkynja æxli (WHO gráða I) sem eiga uppruna í þekjufrumum sem verða 

að framhluta heiladinguls í fósturþroska og sjást æxlin þess vegna í og við heiladingul.20 Þau eru um 

3-5% allra miðtaugakerfisæxla í börnum og eru töluvert algengari hjá unglingum en yngri börnum.4 

Æxlin trufla oft virkni heiladinguls þannig að brenglun verður á jafnvægi heiladingulshormóna.47 Erfitt 

getur reynst að fjarlægja æxlin að fullu þar sem ekki er talið skynsamlegt að fjarlægja of mikið af 

heilbrigðum heiladingulsvef vegna hættu á vanstarfsemi í kirtlinum.23 

Hnoðatróðsæxli (e. ganglioglioma) eru blönduð lággráðu æxli þar sem oftast sést annars vegar 

tróðvefur sem líkist lággráðu stjarnfrumuæxli og hins vegar vefur sem líkist fullþroska taugafrumum.3 

Æxlin sjást sjaldan í fullorðnum en eru um 4% miðtaugakerfisæxla í börnum.23 Algengustu 

staðsetningar eru gagnauga- eða ennisblöð hvelaheilans, en æxlin sjást líka á öðrum stöðum eins og 

hnakka- og hvirfilblöðum.48,49 Oftast eru hnoðatróðsæxli hægvaxandi, en tróðvefurinn getur þó 

stundum orðið anaplastískur og farið að vaxa hratt.3 Flog eru sérstaklega algengt einkenni hjá börnum 

með þessa tegund æxlis, en þau sjást hjá um og yfir helmingi sjúklinga.48-50 Þar sem æxlin eru vel 

afmörkuð er oft hægt að fjarlægja þau að fullu með skurðaðgerð. Þetta leiðir af sér að horfur sjúklinga 

eru almennt góðar,20 en fimm ára lifun barna með hnoðatróðsæxli á Vesturlöndum er yfir 90%.49 

DNET (dysembryoplastic neuroepithelial tumors) eru sjaldgæf lággráðu æxli sem sjást nær 

eingöngu í börnum og eru um 1% allra heila- og mænuæxla í börnum. Æxlin liggja oftast grunnt í 

gagnaugablaði20 og fylgja í langflestum tilfellum flog, en ef æxlin eru fjarlægð að fullu eru horfurnar 

mjög góðar.51,52 

Til viðbótar við ofantaldar æxlistegundir sjást nokkur önnur æxli í miðtaugakerfi barna. Sem dæmi 

má nefna góðkynja æxli eins og kirtilæxli (e. adenoma) í heiladingli, schwannoma í heilataugum, 

blóðæðakímfrumuæxli (e. hemangioblastoma), köngulfrumuæxli (e. pineocytoma) í heilaköngli og 

totuæxli (e. papilloma) í æðuflækju (e. choroid plexus). Einnig sjást illkynja æxli eins og 

köngulkímfrumuæxli (e. pineoblastoma) í heilaköngli og þekjuvefskrabbamein (e. carcinoma) í 

æðuflækju.20,23 

 

1.2 Áhættuþættir 
 

Á síðustu áratugum hefur mikið verið rannsakað hvort ákveðnir erfða- og umhverfisþættir tengist 

auknum líkum á æxlum í miðtaugakerfi barna. Meðal þeirra umhverfisþátta sem rannsakaðir hafa verið 

eru jónandi geislun, rafsegulbylgjur frá rafmagnstækjum eins og farsímum, tóbaksreykur, notkun 

mæðra á hár- og snyrtivörum á meðgöngu og ýmsir ónæmistengdir þættir. Einnig hafa ýmis efni og 

efnasambönd verið rannsökuð vegna mögulegs sambands atvinnu foreldra og myndunar heila- og 

mænuæxla hjá börnum þeirra, t.d. skordýraeitur, áburður og ull.53 Rannsóknir hafa ekki bent til þess 

að notkun raftækja eins og farsíma auki hættu á æxlum í miðtaugakerfi.54 Eins virðist notkun mæðra á 

snyrti- og hárvörum55 eða reykingar foreldra á meðgöngu eða fyrstu æviárum barns ekki auka líkur á 
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æxlum í miðtaugakerfi barna.56 Rannsóknir á því hvort atvinna foreldra tengist líkum á æxlum í 

miðtaugakerfi barna þeirra hafa gefið fremur mismunandi niðurstöður, en það að mæður starfi við 

landbúnað gæti þó verið áhættuþáttur.57 Hugsanlegt er að ákveðnar veirusýkingar gætu tengst 

myndun æxla í miðtaugakerfi, en nýlegar rannsóknir hafa m.a. sýnt að erfðaefni og adenoveirum og 

mótefnavakar úr herpesveirum finnast í sumum tegundum miðtaugakerfisæxla.58,59 Svo til eini 

umhverfisþátturinn sem hefur verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að tengist aukinni áhættu á 

myndun heila- og mænuæxla er jónandi geislun, en í háum skömmtum eykur hún stórlega líkur á 

sérstaklega himnuæxlum, en einnig tróðæxlum.44,45,60 

Ýmsir erfða- og meðgöngutengdir þættir hafa verið rannsakaðir m.t.t. aukinnar áhættu á heila- og 

mænuæxlum. Nýleg rannsókn í Svíþjóð sýndi fram á að börn sem eiga fyrstu gráðu ættingja sem 

fengið hafa æxli í miðtaugakerfi eru rúmlega tvöfalt líklegri en önnur börn til að greinast með slík æxli 

sjálf.61 Einnig virtust börn sem höfðu vaxið hratt í móðurkviði vera örlítið líklegri til að greinast með 

lággráðu stjarnfrumuæxli.61 Jafnframt benda rannsóknir til þess að jákvæð fylgni sé milli höfuðummáls 

við fæðingu og áhættu á æxlum í miðtaugakerfi í barnæsku.62 Nokkrir erfðasjúkdómar hafa einnig 

verið tengdir við auknar líkur á æxlum í miðtaugakerfi, t.d. taugatrefjaæxlager af gerð I og II, 

hnjóskahersli (e. tuberous sclerosis), von Hippel-Lindau sjúkdómur, ættlægt retinoblastoma, Li-

Fraumeni heilkenni, Gorlin heilkenni o.fl.20,23,44  

Taugatreflaæxlager af gerð I, áður þekkt sem von Recklinghausen sjúkdómur, er nokkuð algengur 

ríkjandi erfðasjúkdómur sem hrjáir um einn af hverjum 3500 einstaklingum í heiminum, en sjúklingar 

með þennan sjúkdóm hafa galla í neurofibromin geninu á litningi 17. Neurofibromin prótínið temprar 

frumuskiptingar þannig að ef prótínið er gallað eru mun meiri líkur á því að æxli, oftast góðkynja en 

stundum þó illkynja, myndist.3 Fullorðnir einstaklingar með sjúkdóminn eru sérstaklega líklegir til að fá 

góðkynja æxli sem kallast taugatrefjaæxli (e. neurofibroma) og eiga uppruna í Schwann frumum og 

trefjakímfrumum (e. fibroblasts) í taugaslíðrum og sjást helst í húð eða úttaugum.27 Börn með 

sjúkdóminn fá hins vegar frekar æxli í heila, en um 15-20% barna með sjúkdóminn greinast með slík 

æxli. Algengast er að börnin fái lággráðu stjarnfrumuæxli í sjóntaug eða sjóntaugavíxl sem þá kallast 

sjóntróðsæxli, en lággráðu stjarnfrumuæxli vaxa oft líka í heilastofni, undirstúku, heilaberki, 

djúpkjörnum og litla heila barnanna.27,63 Önnur einkenni sjúkdómsins eru húðbreytingar eins og café 

au lait blettir, sem eru vel afmarkaðir ljósbrúnir blettir sem eru nokkrir mm eða cm að stærð, og freknur 

á stöðum þar sem þær eiga ekki að sjást, t.d. í holhönd og nára. Einnig geta sést litabreytingar í 

lithimnu augans sem kallast Lisch hnúðar (e. Lisch nodules), námsörðugleikar, stórt höfuðummál, flog, 

æðagallar o.fl.3 

Von Hippel-Lindau sjúkdómur er ríkjandi erfðagalli sem kemur fyrir hjá einum af hverjum 30.000-

40.000 einstaklingum. Einstaklingar með sjúkdóminn hafa galla í VHL geninu, en VHL genið kóðar fyrir 

pVHL prótíninu, sem er æxlisbæliprótín.64 Þessi galli gerir það að verkum að vaxtarþættir eins og 

VEGF (vascular endohelial growth factor) og stundum jafnvel rauðkornavaki (e. erythropoietin) eru 

oftjáðir, en þetta leiðir af sér að auknar líkur á æxlismyndun. Sérstaklega á þetta við um 

nýrnakrabbamein og æðaæxli sem kallast háræðakímfrumuæxli (e. capillary hemangioblastoma), en 

þau sjást helst í heilahvelum, mænu, sjónhimnu og stundum jafnvel í heilastofni eða taugarótum. Oft 

fá sjúklingar líka blöðrur á bris, lifur og nýru.3,64,65 
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Nokkrir aðrir erfðasjúkdómar auka einnig líkur á ýmiskonar miðtaugakerfisæxlum í börnum. 

Hnjóskahersli, þar sem galli er í annaðhvort TSC1 geninu á litningi 9 eða TSC2 geninu á litningi 16 

sem kóða fyrir prótínum sem stjórna frumuvexti og efnaskiptum frumna, eykur t.d. líkur á ákveðnum 

tegundum af miðtaugakerfisæxlum. Hjá börnum á þetta sérstaklega við um svokallaða cortical tubers, 

sem eru æxli sem myndast í heilaberkinum í fósturþroska og fylgir oft illviðráðanleg flogaveiki, og 

neðanþels risastjarnfrumuæxli (e. subependymal giant cell astrocytoma).3,66 Taugatrefjaæxlager af 

gerð II, sem er ríkjandi erfðasjúkdómur þar sem galli er í geni á litningi 22 sem kóðar fyrir 

æxlisbæliprótíninu merlin,67 eykur jafnframt líkur á himnuæxlum og heila- og mænuþelsæxlum, en 

einnig schwannomum í heilataug VIII.3 Enn fremur gæti hugsast að Charcot-Marie-Tooth sjúkdómur, 

sem er erfðasjúkdómur sem veldur skemmdum í mýlisslíðri úttauga, tengist myndun á æxlum í 

úttaugum eða miðtaugakerfi.68 Rannsóknir hafa sýnt að í ýmsum tróðæxlum sést aukin tjáning á 

PMP22 geninu á litningi 17, en í Charcot-Marie-Tooth sjúkdómi getur einmitt verið tvöföldun á þessu 

geni.69 

 

1.3 Einkenni og teikn  
 

Þrátt fyrir miklar framfarir í myndgreiningu og öðrum greiningaraðferðum á síðustu áratugum er 

ennþá erfitt að greina æxli í miðtaugakerfi barna tímanlega. Hugsanleg skýring er að æxli í 

miðtaugakerfi eru sjaldgæf hjá börnum og þess vegna ekki ofarlega á lista yfir líklegar 

mismunagreiningar. Einnig eru mörg af einkennum miðtaugakerfisæxla fremur ósértæk og fylgja 

einnig öðrum töluvert algengari barnasjúkdómum eins og mígreni og magakveisu.70 

Þegar horft er til miðtaugakerfisæxla í heild sinni koma einkenni æxlisvaxtar helst fram með tveimur 

leiðum. Í fyrsta lagi hækkar oft innankúpuþrýstingur (e. intracranial pressure) þegar æxli fara að vaxa, 

sérstaklega þegar æxlisvöxturinn er hraður. Þrýstingurinn hækkar oftast vegna tregðu eða stíflu á 

flæði heila- og mænuvökva, en getur einnig hækkað vegna annarra þátta eins og bjúgmyndunar eða 

breytinga á blóðflæði í kjölfar æxlisvaxtarins. Við þessa þrýstingsaukningu koma fram einkenni og 

teikn eins og vaxandi höfuðverkur, ógleði og uppköst, slappleiki og stundum doppubjúgur (e. 

papilledema),71 en doppubjúgur er ástand þar sem sjóntaugardoppan (e. optic disc) hefur bólgnað út 

vegna þrýstingsins og sést við augnbotnaskoðun.72 Höfuðverkur af völdum aukins innankúpuþrýstings 

er oft verstur á næturnar, en algengt er að börn vakni á næturnar með höfuðverk og ógleði. Í öðru lagi 

koma oft fram einkenni sem endurspegla staðsetningu æxlisins og þá starfsemi sem þar fer fram, en 

við æxlisvöxt getur starfsemin á æxlissvæðinu truflast og samsvarandi brottfallseinkenni komið 

fram.20,71 

Algengt er að æxli sem vaxa neðantjalds þrýsti á fjórða heilahólfið og hefti þannig flæði heila- og 

mænuvökva.23 Þess vegna eru algengustu einkenni og teikn æxla á þessum stað einkenni sem stafa 

af auknum innankúpuþrýstingi, þ.e. höfuðverkur, ógleði og doppubjúgur, en um 80% barna sem hafa 

æxli staðsett neðantjalds fá eitt eða fleiri þessarra einkenna. Hátt í 80% finna fyrir ógleði, tæplega 70% 

fyrir höfuðverk og doppubjúgur sést hjá um 35%.70 Vegna þess hve mikilvægu hlutverki litli heilinn 

gegnir við samhæfingu hreyfinga er einnig algengt að truflun á samhæfingu sjáist þegar æxli fara að 
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vaxa á þessum stað,23 en samhæfingartruflun sést hjá um 60% barna með æxli neðantjalds. 

Óeðlilegar augnhreyfingar eins og augntif (e. nystagmus) sjást hjá um 20%, en önnur einkenni sem 

sjaldnar sjást eru m.a. slappleiki, jafnvægisleysi, lystarleysi og megrun, stækkað höfuð, máttminnkun 

og skerðing á meðvitund.70 

Í þeim tilfellum þegar æxli eru staðsett ofantjalds eru einkenni aukins innankúpuþrýstings einnig 

algeng, en þó ekki jafn algeng og þegar æxli koma fram neðantjalds. Ógleði, höfuðverkur og/eða 

doppubjúgur sjást hjá um 60% barna með æxli ofantjalds, en brottfallseinkenni eru einnig töluvert 

algeng. T.d. sést máttminnkun öðrum megin í líkamanum í 10% tilfella.70 Langalgengasta einkenni 

æxla ofantjalds eru þó flog eða krampar, en þau sjást hjá um 40% barna sem hafa æxli ofantjalds.70 

Flog eru algengari þegar um er að ræða lággráðu æxli heldur en hágráðu,23,71 og eru sérstaklega 

algeng þegar æxli eru staðsett í gagnaugablöðum eða ennisblöðum.23 Þar sem mismunandi svæði 

innan hvelaheilans sinna mjög sérhæfðum störfum endurspegla einkennin oft truflun æxlisvaxtarins á 

þeirri starfsemi sem fer fram á svæðinu. Í ennisblöðum fer t.d. fram stjórnun á hegðun, vitrænni 

hugsun og hreyfingu, svo æxli í ennisblöðum geta valdið breytingu á hegðun, námsárangri eða 

kraftminnkun, oft einungis öðrum megin í líkamanum. Hvirfilblöð sjá mikið til um skynúrvinnslu svo æxli 

þar geta valdið skyntruflunum og þar sem hnakkablöð vinna úr sjónupplýsingum geta æxli þar valdið 

sjóntruflunum.20 

Einkenni aukins innankúpuþrýstings sjást hjá um 60% einstaklinga með æxli staðsett miðlægt í 

heilanum, þ.e. í heilataugum, heiladingli, heilaköngli, stúku eða undirstúku. Miðlæg æxli valda 

höfuðverk í um helmingi tilfella, ógleði með eða án uppkasta í um 20% tilfella og doppubjúg í tæplega 

20% tilfella. Önnur algeng einkenni eru skert sjón í um 20% tilfella, skert sjónsvið hjá um 15% 

einstaklinga og óeðlilegar augnhreyfingar í um 20% tilfella.70 Æxli sem vaxa í heilaköngli þrýsta í 

mörgum tilfellum á stjórnstöð lóðréttra augnhreyfinga og valda því að sjúklingar missa getuna til að 

hreyfa augun í lóðrétta stefnu, en þetta kallast Parinaud heilkenni.23 Þar sem æxli í heiladingli og 

undirstúku falla undir þennan flokk sjást einnig einkenni sem orsakast af truflunum í 

hormónastarfsemi.23 Dæmi um slík einkenni eru flóðmiga (e. diabetes insipidus), breytingar á 

líkamsþyngd eða vexti og snemmkominn kynþroski.47,70 Æxli í stúku valda oft einkennum sem líkjast 

meira einkennum æxla í heilahvelum heldur en annarra miðlægra æxla, en algengust, fyrir utan 

þrýstingseinkenni, eru máttminnkun öðrum megin í líkamanum, flog og breytingar á hegðun. Einnig 

valda æxli sem vaxa í eða þrýsta á stúku oft breytingum á svefni og matarlyst.73 

Þegar æxli vaxa í heilastofni sjást einkenni aukins innankúpuþrýstings í um 30% tilfella. Rúmlega 

20% finna fyrir höfuðverk og doppubjúgur sést við augnbotnaskoðun hjá rúmum 10%. Algengustu 

einkenni æxla í heilastofni eru þó truflanir á samhæfingu eða göngulagi, en þær sjást hjá 80% 

einstaklinga. Truflun á starfsemi heilatauga sést einnig hjá um rúmlega helmingi einstaklinga.70 

Einkenni heilataugatruflana eru mismunandi eftir því um hvaða heilataugar er að ræða, en einna 

algengust eru tvísýni vegna truflunar á virkni fráfærandataugar (e. abducent nerve) og lömunarsnertur 

(e. paresis) öðrum megin í andliti vegna truflunar á virkni andlitstaugar (e. facial nerve).74 Strýtumerki 

(e. pyramidal signs) eins og jákvætt Babinski-viðbragð og aukin djúpsinaviðbrögð (e. deep tendon 

reflexes) sjást hjá yfir 30% sjúklinga.70 
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Hjá sjúklingum með mænuæxli sjást einkenni aukins innankúpuþrýstings skiljanlega sjaldnar en 

þegar æxlin eru staðsett innan höfuðkúpunnar, eða einungis hjá um 7%.70 Algengustu einkenni 

mænuæxla eru frekar bakverkir, dofi, máttminnkun í neðri útlimum og trufun á þvaglátum.75,76 Hátt í 

70% sjúklinga finna fyrir bakverkjum og göngulag verður óeðlilegt hjá ríflega 40% vegna 

máttminnkunar í neðri útlimum. Truflun á virkni hringvöðva, og þar með oft þvagteppa, sést hjá um 

20% sjúklinga.70 

Einkenni mjög ungra barna eru að mörgu leyti frábrugðin einkennum eldri barna, en ein helsta 

ástæða þess er að höfuðkúpubein þeirra hafa ekki gróið saman að fullu. Þannig er höfuðkúpa ungra 

barna eftirgefanlegri23 og aukinn innankúpuþrýstingur kemur síður fram sem höfuðverkur77 og frekar 

sem stækkað höfuðummál. Önnur algeng einkenni ungra barna með miðtaugakerfisæxli eru óværð, 

slappleiki eða svefnhöfgi, uppköst og vanþrif.78 Flog eru einnig mun sjaldgæfari hjá ungum börnum en 

eldri, jafnvel þótt algengasta staðsetning æxla í ungum börnum sé ofantjalds.7,79 

 

1.4 Greining og greiningaraðferðir 
 

Þegar klínískur grunur vaknar um æxlisvöxt í miðtaugakerfi er myndgreining oftast fyrsta 

rannsóknin sem gerð er. Gríðarlegar framfarir hafa orðið í myndgreiningartækni síðustu ár og ártugi, 

en þær hafa bætt greiningarmöguleika mikið.80 Nú er segulómskoðun, með og án skuggaefnisinngjafar 

í æð, almennt talin besta aðferðin til að greina æxli í miðtaugakerfi og afla betri upplýsinga um æxlið. 

Segulómskoðun gefur m.a. upplýsingar um nákvæma staðsetningu æxlisins, stærð þess og útlit, hvort 

æxlið hlaði upp skuggaefni, hvort bjúgur, drep, haulmyndun eða fyrirferðaráhrif (e. mass effect) séu til 

staðar o.fl.10,71,80,81 Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar svo hægt sé að skipuleggja hugsanlega 

meðferð og sýnatökur.81 Ef ekki er kostur á að gera segulómskoðun er tekin tölvusneiðmynd, en hún 

er þó ekki jafn næm og og segulómskoðun, sérstaklega hvað varðar aftari kúpugróf (e. posterior 

fossa) því þykkt höfuðkúpubeinsins þar yfir, sem og nálægðin við loftfyllt rými inni í stykilhyrnu (e. 

processus mastoideus), geta truflað myndatökuna. Tölvusneiðmyndataka er jafnframt fremur 

ónákvæm þegar æxli liggja djúpt í heila eða á svæðinu í kringum tyrkjasöðul (e. sella turcica). 

Tannviðgerðir og fleiri málmíhlutir verið einnig verið truflandi.10 Tölvusneiðmyndataka hefur verið notuð 

í minna mæli á síðustu árum vegna þess að rannsóknir hafa bent til þess að tíðar sneiðmyndatökur í 

barnæsku geti aukið líkur á myndun krabbameina seinna á ævinni.82 Myndatöku með jáeindaskanna 

má nota til bæta við þær upplýsingar sem segulómun eða tölvusneiðmyndataka gefa, en 

jáeindaskönnun gefur til kynna hversu virk efnaskipti æxlisins eru. Þetta á sérstaklega við um hágráðu 

tróðæxli, en þá sést mikill munur á heilbrigðum taugavef og æxlisvextinum.10 Einnig er hægt að nota 

jáeindaskanna til að greina endurkomu meins eða æxlisleifar, en sú aðferð er þó ekki notuð að 

staðaldri.80 Segulómskoðun með litrófsgreiningu (e. magnetic resonance spectroscopy) getur einnig 

hjálpað til við greiningu tróðæxla í heilastofni eða mænu þegar vefjasýnataka er ekki fýsileg vegna 

erfiðrar staðsetningar æxlisins. Myndgreining er einnig nauðsynlegur þáttur í eftirfylgni sjúklinga sem 

greinst hafa með miðtaugakerfisæxli, en hún er notuð til að meta meðferðarsvörun og áhrif meðferðar 

á aðlæga vefi.81 
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Myndgreiningar eins og segulómskoðun og tölvusneiðmyndataka eru þó ekki sértækar fyrir 

mimsunandi vefjagerðir æxla. Til þess að fá nákvæma vefjagreiningu þarf þess vegna oftast að taka 

nálarsýni úr æxlinu eða vefjagreina æxlið eftir að það hefur verið fjarlægt með skurðaðgerð,71 en 

nákvæm vefjagreining hjálpar til við að segja til um horfur sjúklings og við val á meðferð.20 Staðsetning 

æxlis skiptir miklu máli þegar ákveðið er hvernig best sé að ná sýni,10 en hingað til hefur almennt ekki 

verið talið nauðsynlegt að taka sýni úr dreifðum heilastofnstróðæxlum eða hefðbundnum 

sjóntróðsæxlum í börnum með taugatrefjaæxlager af gerð I.20 

Í sumum tilfellum er viðeigandi að gera mænuástungu til greiningar á mænuvökvasýni. Þetta á 

aðallega við þegar grunur vaknar um kímfrumuæxli, en þá er algengt að mæla í mænuvökvanum 

æxlisvísa eins og α-fetóprótein og β-HCG til að fá betri mynd af því um hverskonar æxli sé að ræða.10 

Í vissum tilvikum þegar styrkur æxlisvísanna í mænuvökva er hár er ekki nauðsynlegt að taka vefjasýni 

úr æxlinu fyrir upphaf meðferðar.20 Mænuvökvinn er einnig í sumum tilvikum sendur í frumurannsóknir. 

Mænuástungu ætti þó ekki að gera í þeim tilvikum þar sem merki erum um aukinn innankúpuþrýsting, 

þar sem það eykur hættuna á því að heilastofninn myndi haul niður í gegnum mænugatið (e. foramen 

magnum), sem getur verið lífshættulegt.10 

 

1.5 Meðferðarúrræði 
 

Meðferð við æxlum í miðtaugakerfi er að mörgu leyti flóknari og erfiðari en meðferð við öðrum 

krabbameinum sem greinast í börnum, eins og t.d. hvítblæði. Það sem helst gerir meðferðina flókna er 

að miðtaugakerfi barna og unglinga er ennþá að taka út mikilvægan þroska og þess vegna er 

nauðsynlegt að halda skemmdum á aðliggjandi heilbrigðum taugavef í algjöru lágmarki til að takmarka 

hættuna á alvarlegri starfrænni skerðingu. Þetta gerir það að verkum að sú meðferð sem miðast að 

því að halda starfsemi miðtaugakerfisins sem eðlilegastri getur oft verið á kostnað bestu mögulegrar 

heildarlifunar.20 Þegar börn greinast með æxli í miðtaugakerfi koma helst þrír meginflokkar 

meðferðarúrræða til greina, þ.e. skurðaðgerð, lyfjameðferð og geislameðferð, en samsetningar 

þessara meðferðarúrræða eru einnig mikið notaðar.10,20 

 

1.5.1 Skurðaðgerð 
 

Skurðaðgerð er oft fyrsta meðferðarúrræðið sem beitt er, en hún er gerð til þess að fjarlægja það 

sem hægt er af æxlinu, fá vefjasýni svo hægt sé að vefjagreinina æxlið og til þess að taka á ýmsum 

fylgivandamálum (e. secondary problems) sem æxlið kann að hafa valdið, t.d. þrýstingi á aðliggjandi 

taugavef, vatnshöfði o.fl.83 Í nær öllum tilfellum er lifun sjúklinga betri ef hægt er að fjarlægja allt æxlið 

eða stóran hluta þess.84,85 Áður en aðgerð er gerð fá margir sjúklingar bólgueyðandi stera til þess að 

reyna að minnka bjúg í og við æxlið, en einnig er algengt að gefa þeim sjúklingum sem hafa æxli 

ofantjalds flogaveikilyf til að fyrirbyggja hugsanlegt flogakast í miðri aðgerð.23 
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Ef einkenni aukins innankúpuþrýstings eru mikil eða ef þrýstingur á mænu veldur 

lömunareinkennum er oftast gerð bráðaaðgerð til þess að minnka einkennin. Ef æxlisvöxturinn hefur 

valdið miklu vatnshöfði getur þurft að setja inn svokallaðan hólfaskinuventil  (e. ventriculoperitoneal 

shunt) þar sem settur er inn í hólfakerfi heilans ventill sem tæmir með slöngu heila- og mænuvökvann 

sem safnast hefur fyrir niður í kviðarhol.20 Nýlegar rannsóknir benda þó til þess að þegar 

teppuvatnshöfuð kemur fram vegna æxlis neðantjalds geti reynst betur að gera hólfaraufun með 

holsjáraðferð (e. endoscopic third ventroculostomy), en þar er búið til op milli hólfakerfis heilans og 

innanskúmsbilsins (e. subarachnoid space) í gólfi þriðja heilahólfsins þannig að heila- og 

mænuvökvinn geti flætt þar um.86 

Miklar framfarir hafa orðið í skurðmeðferð miðtaugakerfisæxla í börnum á síðustu árum, en 

taugaskurðlæknar eru nú t.d. farnir að nota segulómun og þrívíddar úthljóðstækni (e. ultrasound) á 

meðan að á aðgerðinni stendur til að geta betur staðsett æxlið og skurðinn.87,88 Einnig eru nú oftar 

gerðar aðgerðir með holsjáraðferðum í staðinn fyrir opnar aðgerðir þegar taka á sýni eða fjarlægja 

æxli.89 

 

1.5.2 Lyfjameðferð 
 

Lyfjameðferð er annar af hornsteinum meðferðar við æxlum í miðtaugakerfi. Hún byggist í 

meginatriðum á því að hægja á eða stöðva frumuskiptingar og þannig æxlisvöxt, en lyfjameðferð er 

oftar beitt gegn illkynja æxlum en góðkynja.20 Eitt helsta vandamál lyfjameðferðar gegn æxlum í 

miðtaugakerfi er hversu erfitt getur reynst að koma lyfjunum yfir blóð-heila þröskuldinn (e. blood-brain 

barrier). Sum mikið notuð krabbameinslyf komast illa yfir heilan blóð-heila þröskuld,90-92 en hafa þó af 

einhverja virkni gegn sumum tegundum heila- og mænuæxla. Hugsanleg ástæða gæti verið að þegar 

æxli fara að vaxa geta þau truflað blóð-heila þröskuldinn með því að seyta vaxtarþættinum VEGF, en 

ásamt því að hvetja æðanýmyndun þá eykur VEGF líka gegndræpi æða þannig að blóð-heila 

þröskuldurinn verður lekur.20 Rannsóknir hafa einnig bent til þess að jónandi geislun trufli þröskuldinn, 

en geislameðferð er einmitt oft gefin samhliða lyfjameðferð.93 Til þess að komast fram hjá þeim 

hindrunum sem blóð-heila þröskuldurinn skapar eru notaðar ýmsar aðferðir. Í fyrsta lagi er hægt að 

gefa lyf beint inn í miðtaugakerfið með svokölluðum Ommaya brunni (e. reservoir) eða með 

innanslíðursinndælingu (e. intrathecal injection). Í öðru lagi má gefa krabbameinslyfin með efnum sem 

hindra flutningsprótín í blóð-heila þröskuldinum sem vinna að því að flytja lyfin út úr miðtaugakerfinu. Í 

þriðja lagi er hægt að trufla viljandi blóð-heila þröskuldinn með yfirþrýstinni (e. hypertonic) lausn eins 

og mannitóli.94 

Ný og sérhæfð líftæknilyf sem beinast gegn ákveðnum algengum stökkbreytingum í 

miðtaugakerfisæxlum hafa einnig verið töluvert rannsökuð á síðustu árum. Dæmi um þetta eru lyf sem 

hindra B-Raf, SHH eða Wnt-β-catenin ferlana sem oft eru ofvirkir í æxlisfrumunum. Enn er þó langt í 

að þessi lyf komi í staðinn fyrir hefðbundin krabbameinslyf.95,96 
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1.5.3 Geislameðferð 
 

Geislameðferð er jafnframt mikið notuð til að hemja æxlisvöxt í miðtaugakerfi, en hún byggist á því 

að nota jónandi geislun til að skemma erfðaefni frumna og valda þar með frumudauða. Þar sem 

æxlisfrumur skipta sér meira en eðlilegar frumur eru þær viðkvæmari fyrir geisluninni.20 Áður fyrr þurfti 

að geisla mun stærra svæði til að æxlið fengi æskilegan geislaskammt, en þrívíddartækni nútímans 

hefur gert það að verkum að í dag er hægt að beina geisluninni með mun meiri nákvæmni á æxlið 

sjálft og takmarka þannig skemmdir á aðliggjandi vef.97 Nú eru einnig notaðar í vaxandi mæli 

svokallaðar stereotaktískar geislaskurðaðgerðir (e. stereotactic radiosurgery) eins og gamma-

hnífsmeðferð, en þar er notast er við þrívíddartækni og mjög sterka og þétta geisla til að drepa frumur 

á litlu svæði. Hér er geislunin þá gefin öll í einum skammti í staðinn fyrir að skipta geisluninni niður í 

smærri skammta yfir ákveðið tímabil eins og gert er í hefðbundinni geislameðferð.98 Erlendis er einnig 

er farið að nota svokallaða róteindageislameðferð (e. proton beam therapy) sem byggir á notkun 

róteinda í stað ljóseinda eins og algengara er. Þegar slíkri meðferð er beitt er útgangsskammtur (e. 

exit dose) geislunar nánast enginn þannig að magn geislunar á heilbrigða vefi er minna heldur en 

þegar notuð er hefðbundin ljóseindageislun.97 

Þar sem geislameðferð getur valdið fjölmörgum alvarlegum fylgikvillum, er reynt eftir fremsta megni 

að gefa mjög ungum börnum ekki geislameðferð, þar sem taugakerfi þeirra er viðkvæmara fyrir 

skaðlegum áhrifum hennar en eldri barna.10,20,23 

 

1.6 Fylgikvillar meðferðar 
 

Á síðustu áratugum hafa skamm- og langtímaáhrif meðferðar við æxlum í miðtaugakerfi barna 

töluvert verið rannsökuð. Meðferð er í mörgum tilfellum inngripsmikil og öflug og getur þannig haft mikil 

áhrif á heilbrigðan vef og frumur ekki síður en æxlin, sérstaklega hjá ungum börnum þar sem líkaminn 

og miðtaugakerfið er ennþá að þroskast. Fylgikvillar meðferðar eru fjölmargir og mismunandi, sumir 

þeirra koma í ljós á meðan á meðferð stendur en aðrir koma ekki fyllilega í ljós fyrr en mörgum árum 

eftir að meðferð lýkur.99 

Lyfjameðferð hefur mikil áhrif á heilbrigðar frumur í skiptingu, meðal annars í beinmerg. Þannig 

getur lyfjameðferð valdið mergbælingu sem leiðir af sér blóðleysi, hvítkornafæð og blóðflagnafæð, en 

hvítkornafæð í kjölfar mergbælingar getur verið hættuleg þar sem hún eykur mikið líkur á 

tækifærissýkingum.10 Meðal annarra algengra bráðra fylgikvilla eru nýrna- og lifrarskaði og 

stoðkerfisvandamál. Langtímafylgikvillar lyfjameðferðar eru meðal annars hjartaskaði, taugaskaði, 

langvinn nýrnabilun og heyrnarskerðing,100-104 en rannsóknir hafa einnig sýnt að krabbameinslyf geta 

haft skaðleg áhrif á frjósemi seinna á ævinni.105 

Líkt og lyfjameðferð hefur geislameðferð töluverð áhrif á heilbrigðar frumur í skiptingu og getur 

þannig einnig valdið mergbælingu.10 Jafnframt getur geislun valdið skemmdum á heilbrigðum taugavef 

í kringum æxlisvöxtinn, en við það geta komið fram brottfallseinkenni og flogaveiki.106,107 Þar sem 
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geislun getur líka haft áhrif á starfsemi heiladinguls geta sést truflanir á hormónastarfsemi barna í 

kjölfar geislameðferðar.108 Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl geislameðferðar við greindar- 

og þroskaskerðingu og ýmis geðræn vandamál,109-111 en ásamt því að hafa truflandi áhrif á andlegan 

og vitrænan þroska barna getur geislameðferð einnig valdið vaxtarskerðingu.112 Þar sem jónandi 

geislun er áhættuþáttur fyrir myndun krabbameina getur geislameðferð við krabbameini í 

miðtaugakerfi í barnæsku aukið líkurnar á öðrum krabbameinum seinna á ævinni.113 Til að mynda hafa 

rannsóknir sýnt að börn sem gangast undir geislameðferð eru að minnsta kosti átta sinnum líklegri til 

að fá æxli í miðtaugakerfi seinna á ævinni.114 

Þótt skurðaðgerð hafi ekki frumudrepandi áhrif líkt og lyfja- og geislameðferð eru fylgikvillar í kjölfar 

hennar ekki óalgengir. Algengustu fylgikvillar skurðaðgerðar eru blæðingar vegna inngripsins, 

brottfallseinkenni og flogaveiki.23,106 Skurðaðgerð á miðtaugakerfi getur einnig valdið brenglun á 

blóðsöltum, en lágur styrkur natríums í blóði er nokkuð algengur fylgikvilli eftir skurðaðgerða á heila.115  

Þegar skurðaðgerð er gerð á heiladingli og nálægt undirstúku geta jafnframt komið fram truflanir á 

hormónastarfsemi.23,116 
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2 Markmið 
 

Markmið þessa verkefnis var að kanna faraldsfræði og birtingarmynd æxla í miðtaugakerfi barna 

undir 18 ára aldri sem greindust á Íslandi á tímabilinu 1.1.1981 til 31.12.2014. Undirmarkmið 

rannsóknarinnar voru eftirfarandi: 

− Að kanna nýgengi miðtaugakerfisæxla barna undir 18 ára aldri á Íslandi og skiptingu æxlanna 

eftir vefjagerðum og staðsetningu.  

− Að meta hvort þættir eins og kyn, aldur við greiningu og skráðir undirliggjandi áhættuþættir tengist 

því hvers konar æxli koma fram hjá sjúklingum.  

− Að meta hvort mismunandi staðsetningar og vefjagerðir æxla, sem og aldur sjúklinga, hafi áhrif á 

það hvernig einkenni og teikn koma fram hjá sjúklingum.  

− Að kanna hvers lags meðferð var valin fyrir mismunandi tegundir æxla.  

− Að kanna útkomu sjúklinga eftir meðferð, þ.e. algengi endurmeina og lifun sjúklinga, ásamt því að 

athuga hvort þættir eins og kyn, aldur við greiningu, tímalengd einkenna, undirliggjandi 

taugatrefjaæxlager af gerð I, tegund æxlis, stærð þess eða staðsetning hafi áhrif á heildar- og 

sjúkdómslausa lifun sjúklinga. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Efniviður og rannsóknaraðferð 
 

Rannsókn þessi var afturskyggn faraldsfræðirannsókn og til hennar voru valdir allir þeir sjúklingar 

undir 18 ára sem greindust með æxli í miðtaugakerfi á tímabilinu 1981-2014. Öll tilfelli æxla í 

miðtaugakerfi sem greindust hjá einstaklingum yngri en 18 ára og tilkynnt voru til Krabbameinsskrár 

Íslands frá 1.1.1981 til 31.12.2014 voru skráð með FileMaker Pro í gagnagrunn sem hannaður var af 

rannsakendum. Einnig voru skoðuð endurmein (e. relapses) og fylgimein (e. secondary malignancies) 

þeirra barna sem greindust með frumtilvik á tímabilinu, þ.e. fjöldi, æxlistegundir og einkenni slíkra 

meina, sem og tegund þeirrar meðferðar sem beitt var í slíkum tilfellum. Eitt barn sem lokið hafði 

meðferð við hvítblæði og greindist með fylgimein í miðtaugakerfi á tímabilinu var tekið með í 

rannsóknina, sem og annað barn sem greindist með fylgimein í kjölfar geislameðferðar sem veitt var 

við miðtaugakerfisæxli sem greindist utan tímabilsins. Almennum upplýsingum, sem og upplýsingum 

um greiningar, einkenni, rannsóknir, meðferðir og framvindu eftir meðferð var aflað úr sjúkraskrám, 

bæði á pappírsformi og í rafrænu sjúkraskrárkerfi, við Landspítala Háskólasjúkrahús og Barnaspítala 

Hringsins.  

Einnig voru kannaðir þeir fylgikvillar sem skráðir voru í sjúkraskrárkerfi LSH, en þar sem þeir eru 

líklega töluvert vanskráðir og niðurstöður því ekki marktækar var ákveðið að fjalla einungis stuttlega 

um þá í viðauka þessarar ritgerðar. 

 

3.2 Skráningar- og tölfræðiaðferðir 
 

Skráðar voru fjölmargar breytur hjá hverjum sjúklingi. Þær voru: Fæðingardagur, kyn, aldur við 

greiningu, þekktir undirliggjandi áhættuþættir, einkenni við greiningu, tímalengd og fjöldi einkenna, 

markverð atriði í skoðun sjúklings við greiningu, æxlisgreining (þ.m.t. tegund, staðsetning og gráðun), 

mesta þvermál æxlis, rannsóknir sem gerðar voru til greiningar og niðurstöður þeirra, meðferðarúrræði 

sem beitt var (þ.e. skurðaðgerð, geislun eða lyfjameðferð), hvenær meðferðarúrræðum var beitt, 

meðferðaráætlun (protocol) sem var fylgt var, bráð- og síðkomnir fylgikvillar, endurkoma meins og 

dagsetning þess, lifun frá fyrsta tilviki og dánardagur. Tilvik voru flokkuð samkvæmt ICCC-3 

flokkunarkerfinu,17 en voru svo flokkuð enn frekar eftir tegund æxla í lággráðu stjarnfrumuæxli (WHO 

gráða I-II), hágráðu stjarnfrumuæxli (WHO gráða III-IV), mænukímfrumuæxli, PNET, sjóntróðsæxli, 

heila- og mænuþelsæxli, craniopharyngioma, frjófrumuæxli, heilastofnstróðæxli, æxli af óvissri gerð og 

sjaldgæfari æxli. Tilvik voru flokkuð eftir staðsetningu innan miðtaugakerfisins í ofantjalds, neðantjalds, 

heilastofn, miðlægt (þ.e. stúka, undirstúka, heiladingull, heilaköngull og heilataugar) og mæna. Í þeim 

tilfellum þar sem æxli voru á fleiri en einum framangreindra staða voru þau flokkuð sem multifocal.  

Notast var við tölfræðiforritið SPSS Statistics, 21. útgáfu, við gagnaúrvinnslu. Sökum smæðar 

þýðisins var í flestum tilvikum notað nákvæmt Fisher próf í staðinn fyrir hefðbundið kí-kvaðrat próf, en 
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Monte Carlo aðferð var notuð í þeim tilfellum þegar skoða þurfti saman tvær flokkabreytur sem báðar 

höfðu fleiri en tvo flokka. Meðaltöl mismunandi hópa voru borin saman með einhliða fervikagreiningu 

(one way ANOVA). Kaplan-Meier-aðferð var notuð við gerð lifunarkúrfa og log-rank próf við 

samanburð á lifun milli hópa. Þegar sjúkdómslaus lifun (e. disease-free survival) barna var skoðuð 

voru endapunktar dánardagur og greiningardagur endurmein. Þegar heildarlifun (e. overall survival) 

var skoðuð var endapunktur einungis dánardagur. Notuð var fjölþáttagreining (e. Cox regression) til 

þess að kanna forspárþætti heildarlifunar og við útreikning á áhættuhlutfalli (e. hazard ratio/HR), en 

hér er áhættuhlutfall mæling á áhættu á andláti í einum hóp sjúklinga miðað við áhættu á andláti í 

viðmiðunarhóp. Marktækni fyrir öryggisbil áhættuhlutfalls miðaðist við 95%. Við nýgengisútreikninga 

var alheimsstaðall notaður til að aldursstaðla nýgengistölur.117  

 

Fengið var leyfi frá lækningaforstjóra Landspítala (Tilv.16, LSH15-17), siðanefnd Landspítala og 

vísindasiðanefnd heilbrigðisráðuneytisins (Tilv. VSNb2015010026/03.07).  
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4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi greininga, nýgengi og aldur við greiningu 
 

Á árunum 1981-2014 greindust 113 börn yngri en 18 ára með æxli í miðtaugakerfi á Íslandi, 52 

stúlkur og 61 drengur. Á tímabilinu greindust 111 frumtilvik og 28 endurmein. Einnig greindust fjögur 

fylgimein, þar af tvö hjá börnum sem greindust einnig með frumtilvik á tímabilinu, en til viðbótar fékk 

eitt barn fylgimein í kjölfar meðferðar við hvítblæði og eitt barn fylgimein í kjölfar geislameðferðar sem 

veitt var við miðtaugakerfisæxli sem greindist utan tímabilsins. Samtals greindust þannig 143 tilfelli 

miðtaugakerfisæxla á tímabilinu. 

Meðalaldur við greiningu frumtilvika var 8,86 ár (spönn 0,00-17,71, staðalfrávik 5,15). Meðalaldur 

við greiningu endurmeina var 16,16 ár (spönn 3,30-33,14, staðalfrávik 7,70). Ekki reyndist marktækur 

munur á meðalaldri við greiningu frumtilvika eftir æxlistegund þegar rannsóknarhópurinn var skoðaður 

í heild sinni (p=0,685), en sjóntróðsæxli greindust þó einungis hjá börnum fimm ára og yngri og 

frjófrumuæxli einungis hjá börnum eldri en 10 ára (mynd 1).  

 

  

Mynd 1. Dreifing á greiningaraldri eftir æxlistegundum. 
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Tafla 1. Sundurliðun á nýgengistölum. 

 

Nýgengi af 100.000 börnum  

yngri en 18 ára Fjöldi 

Óstaðlað 

nýgengi 

Aldursstaðlað nýgengi 

(95% öryggisbil) 

Drengir 

Tímabil 
1981-1999 32 4,3 4,2 (2,7 - 5,7) 

2000-2014 29 4,8 4,7 (3,0 - 6,5) 

Tegundir 
Lággráðu stjarnfrumuæxli  20 1,5 1,4 (0,8 - 2,1) 

Önnur æxli 41 3,0 3,0 (2,1 - 3,9) 

Öll æxli - Allt tímabilið 61 4,5 4,4 (3,3 - 5,6) 

Stúlkur 

Tímabil 
1981-1999 26 3,7 3,7 (2,3 - 5,2) 

2000-2014 24 4,1 4,2 (2,5 - 5,9) 

Tegundir 
Lággráðu stjarnfrumuæxli  19 1,5 1,5 (0,8 - 2,1) 

Önnur æxli 31 2,4 2,5 (1,6 - 3,4) 

Öll æxli - Allt tímabilið 50 3,9 3,9 (2,8 - 5,0) 

Öll börn 

Tímabil 
1981-1999 58 4,0 4,0 (3,0 - 5,0) 

2000-2014 53 4,5 4,5 (3,3 - 5,7) 

Tegundir 
Lággráðu stjarnfrumuæxli  39 1,5 1,4 (1,0 - 1,8) 

Önnur æxli 72 2,7 2,8 (2,2 - 3,4) 

Öll æxli - Allt tímabilið 111 4,2 4,2 (3,4 - 5,0) 

 

 

Aldursstaðlað nýgengi á öllu tímabilinu var 4,2 tilfelli af 100.000 börnum yngri en 18 ára (tafla 1). 

Nýgengið var 4,4 tilfelli af 100.000 hjá drengjum og 3,9 tilfelli af 100.000 hjá stúlkum, en ekki reyndist 

marktækur munur á nýgengi milli kynja, eins og sést á skörun öryggisbila. Nýgengi allra æxla hjá 

báðum kynjum reiknaðist 4,0 af 100.000 árin 1981-1999 og 4,5 af 100.000 árin 2000-2014, en ekki 

reyndist heldur marktækur munur á nýgengi milli tímabila.  
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4.2 Tegundir, staðsetningar og stærð æxla 
 

Algengustu æxlistegundir í frumtilvikum voru lággráðu stjarnfrumuæxli, alls 39 talsins (35%). 

Heilastofnstróðæxli voru næstalgengust, en önnur algeng æxli voru sjóntróðsæxli, heila- og 

mænuþelsæxli, PNET, mænukímfrumuæxli, frjófrumuæxli, craniopharyngioma og hágráðu 

stjarnfrumuæxli (mynd 2). Í 10 tilfellum eða 9% tilvika var æxlisgerð ekki þekkt. Einnig greindust 20 

æxli af sjaldgæfari tegund (mynd 3). Ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur á hlutfalli 

æxlistegunda eftir kyni (p=0,194).  Af þeim 10 frumtilvikum þar sem tegund æxlis var ekki þekkt var eitt 

æxli staðsett ofantjalds, tvö neðantjalds og sjö miðlægt.  

 

 

 

Mynd 2. Fjöldi og hlutfall algengustu æxlistegunda í frumtilvikum. 

Fjöldi og hlutfall algengustu æxlistegunda sem greindust í frumtilvikum, ásamt hlutfalli þeirra sjúklinga sem 
greindust með hverja æxlistegund og voru á lífi við lok rannsóknartímabilsins. Rauður litur táknar þá 
sjúklinga sem höfðu látist við lok tímabilsins en blár þá sjúklinga sem enn eru á lífi. 
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Algengasta staðsetning æxla var neðantjalds, miðlæg æxli voru næstalgengust og æxli ofantjalds 

fylgdu þar á eftir (mynd 4). Æxli greindust sjaldnar í heilastofni og mænu. Fimm einstaklingar greindust 

með æxli á fleiri en einum framantalinna staða. Ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur á algengi 

staðsetninga í frumtilvikum eftir kyni (p=0,837). Af þeim fimm börnum sem greindust með æxli á fleiri 

en einum stað innan miðtaugakerfisins var eitt barn með æxli í heilastofni, mænukylfu og mænu og 

annað með æxli á nokkrum stöðum í kringum heilastofn. Þrjú höfðu m.a. æxli í sjónbrautum, þar af var 

eitt barn með æxli í sjónbrautum, djúpkjörnum og litla heila, annað í sjónbrautum og mænu og það 

þriðja í sjónbrautum og hvirfilblaði hvelaheila.  

Meðaltal mesta þvermáls allra æxla, þ.e. bæði frumtilvika sem og endurmeina og fylgimeina, var 

3,8 cm (spönn 0,5-8,0 og staðalfrávik 1,8). Í 29 tilfellum var stærð æxlis ekki skráð með mælieiningum. 

Meðaltal mesta þvermáls æxla í frumtilvikum var 3,8 cm (spönn 0,5-7,0 og staðalfrávik 1,7). 

Marktækur munur reyndist vera á meðaltali mesta þvermáls æxla eftir staðsetningu (p=0,029) (mynd 

5), en ekki reyndist marktækur munur á meðaltali mesta þvermáls æxla eftir tegund æxlis (p=0,375) 

(mynd 6).  

Mynd 3. Fjöldi og hlutfall sjaldgæfari æxlistegunda í frumtilvikum. 

Fjöldi og hlutfall sjaldgæfari æxlistegunda sem greindust í frumtilvikum, ásamt hlutfalli þeirra sjúklinga 
sem greindust með hverja æxlistegund og voru á lífi við lok tímabilsins. Rauður litur táknar þá sjúklinga 
sem höfðu látist við lok tímabilsins en blár þá sjúklinga sem enn eru á lífi.  
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Mynd 4. Staðsetning æxla í frumtilvikum. 

Mynd 5. Dreifing á stærð æxla í frumtilvikum eftir staðsetningu. 
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4.3 Áhættuþættir 
 

Í tæplega 17% allra tilfella, eða 24 tilfellum, voru staðfestir áhættuþættir til staðar. Í 10 tilvikum var 

um að ræða taugatrefjaæxlager af gerð I, einu tilfelli Von Hippel-Lindau sjúkdóm, níu tilfellum geislun í 

meðferðarskyni fyrr á ævinni og fjórum tilfellum fjölskyldusögu um krabbamein í miðtaugakerfi, þ.e. 

systkini, foreldrar eða systkini foreldra höfðu greinst með krabbamein í miðtaugakerfi. Í fimm tilfellum 

voru aðrir hugsanlegir áhættuþættir til staðar, þ.e. sjúklingur var fyrirburi, hafði sögu um 

heilahimnubólgu, eða hafði Charcot-Marie-Tooth sjúkdóm. Þegar taugatrefjaæxlager af gerð I var til 

staðar greindust helst sjóntróðsæxli og lággráðu stjarnfrumuæxli (mynd 7). Í þeim tilvikum þar sem 

einstaklingar höfðu fengið geislameðferð fyrr á ævinni greindust himnuæxli og tróðæxli. Marktækur 

munur reyndist vera á algengi æxlistegunda eftir áhættuþáttum (p<0,0001).  

Mynd 6. Dreifing á stærð æxla í frumtilvikum eftir æxlistegund. 
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4.4 Einkenni og teikn 

4.4.1 Tímalengd einkenna 
 

Tímalengd einkenna fram að greiningu frumtilviks var allt frá nokkrum dögum og upp í meira en eitt 

ár. Tímalengd einkenna var minna en einn mánuður í 45,1% tilfella, einn til þrír mánuðir í 21,6% tilfella 

og meira en þrír mánuðir í 33,3% tilfella. Í níu tilfellum var tímalengd einkenna ekki skráð. Ekki reyndist 

vera marktækur munur á tímalengd einkenna fram að greiningu frumtilviks eftir aldri við greiningu, 

æxlistegund, staðsetningu æxlis, eða eftir því hvort mesta þvermál æxla var stærra eða minna en 5 

cm (tafla 2). 

 

 

 

 

Mynd 7. Æxlistegundir sem greindust hjá börnum með undirliggjandi áhættuþætti. 

Yfirlit yfir þá undirliggjandi áhættuþætti sem voru til staðar hjá sjúklingum og sundurliðun á þeim 
æxlistegundum sem greindust þegar börn höfðu viðkomandi undirliggjandi áhættuþátt. 
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Tafla 2. Tímalengd einkenna eftir greiningaraldri og tegund, staðsetningu og stærð æxlis. 

 

 Tímalengd einkenna 
p-gildi 

< 1 mánuður 1-3 mánuðir > 3 mánuðir 

Aldur við 

greiningu 

0-4 ára 17 (58,6%) 5 (17,2%) 7 (24,1%) 

0,357 
5-9 ára 11 (40,7%) 5 (18,5%) 11 (40,7%) 

10-14 ára 13 (38,2%) 7 (20,6%) 14 (41,2%) 

15-17 ára 5 (41,7%) 5 (41,7%) 2 (16,7%) 

Tegund 

æxlis 

Lággráðu stjarnfrumuæxli 18 (46,2%) 9 (23,1%) 12 (30,8%) 

0,663 

Hágráðu stjarnfrumuæxli 2 (50%) 2 (50,0%) 0 (0%) 

Mænukímfrumuæxli 3 (60,0%) 0 (0%) 2 (40,0%) 

PNET 5 (83,3%) 1 (16,7%) 0 (0%) 

Sjóntróðsæxli 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 

Heila- og mænuþelsæxli 2 (40,0%) 1 (20,0%) 2 (40,0%) 

Craniopharyngioma 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%) 

Frjófrumuæxli 2 (50,0%) 1 (25,0%) 1 (25,0%) 

Heilastofnstróðæxli 3 (42,9%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 

Sjaldgæfari æxli 7 (38,9%) 2 (11,1%) 9 (50,0%) 

Óþekkt æxlisgerð 1 (16,7%) 2 (33,3%) 3 (50,0%) 

Staðsetning 

æxlis 

Ofantjalds 11 (47,8%) 5 (21,7%) 7 (30,4%) 

0,346 

Neðantjalds 19 (54,3%) 7 (20,0%) 9 (25,7%) 

Miðlægt 11 (44,0%) 6 (24,0%) 8 (32,0%) 

Heilastofn 3 (37,5%) 3 (37,5%) 2 (25,0%) 

Mæna 2 (28,6%) 0 (0%) 5 (71,4%) 

Multifocal 0 (0%) 1 (25,0%) 3 (75,0%) 

Þvermál 

æxlis 

< 5 cm 25 (42,4%) 13 (22,0%) 21 (35,6%) 
0,235 

≥ 5 cm 18 (62,1%) 4 (13,8%) 7 (24,1%) 

 

 

Yfirlit yfir tímalengd einkenna eftir greiningaraldri, æxlistegund, staðsetningu æxlis og stærð æxlis. P-gildi 
vísar til samanburðar á hlutfalli tímalengda milli flokka, þ.e. aldursflokka, tegundarflokka, staðsetningarflokka 
og stærðarflokka. 
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4.4.2 Einkenni og teikn eftir staðsetningu æxla 
 

Börn voru einkennalaus í níu tilfellum eða 6,3% allra tilfella. Ekkert barn með æxli neðantjalds eða í 

mænu var einkennalaust við greiningu (tafla 3). Ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur eftir 

staðsetningu æxla á algengi þess að börn væru einkennalaus við greiningu (p=0,113). Í einu tilfelli 

voru einkenni ekki skráð. Í þeim tilfellum þegar líkamsskoðun var gerð var skoðun eðlileg í 42,9% allra 

tilfella, en skoðun var aldrei eðlileg þegar æxli var í heilastofni. Tölfræðilega marktækur munur eftir 

staðsetningu æxla reyndist vera á algengi þess að ekkert óeðlilegt kæmi fram í skoðun læknis 

(p=0,011). Í 17 tilfellum var skoðun ekki skráð.  

 

Tafla 3. Hlutfall barna sem höfðu engin einkenni eða teikn við greiningu eftir staðsetningum 
æxla. 

 

 Einkenni Klínísk skoðun 

Höfðu einkenni Án einkenna Óeðlileg Eðlileg 

Ofantjalds 32 (86,5%) 5 (13,5%) 12 (42,9%) 16 (57,1%) 

Neðantjalds 41 (100,0%) 0 (0%) 19 (48,7%) 20 (51,3%) 

Miðlægt 31 (93,9%) 2 (6,1%) 18 (58,1%) 13 (41,9%) 

Heilastofn 11 (91,7%) 1 (8,3%) 11 (100,0%) 0 (0%) 

Mæna 11 (100,0%) 0 (0%) 6 (66,7%) 3 (33,3%) 

Multifocal 8 (88,9%) 1 (11,1%) 6 (75,0%) 2 (25,0%) 

 

 

Fjöldi einkenna og teikna barnanna var á bilinu 0-18. Í 16 af 143 tilfellum (11,2%) voru annaðhvort 

einkenni eða teikn ekki skráð og þar með ekki heildarfjöldi einkenna og teikna. Ekki reyndist 

tölfræðilega marktækur munur á fjölda einkenna og teikna eftir staðsetningu (p=0,487) (mynd 8). 

Þrýstingseinkenni eins og höfuðverkur, ógleði og doppubjúgur reyndust algeng hjá öllum 

staðsetningarflokkum nema mænuæxlum. Einnig sáust fjölmörg önnur einkenni hjá börnunum, en 

meðal algengra einkenna og teikna voru flog, jafnvægisleysi, skert samhæfing, kraftminnkun og 

heilataugatruflanir. Mynd 9 sýnir samantekt á allra algengustu einkennum og teiknum eftir 

staðsetningu æxlis, bæði í frumtilvikum sem og endurmeinum og fylgimeinum. Borið var saman 

hlutfallslegt algengi einkenna og teikna eftir staðsetningu æxlis, en tafla 4 sýnir samanburð fyrir 

algengari einkenni og teikn og tafla 5 fyrir þau sjaldgæfari. Tölfræðilega marktækur munur reyndist 

vera á algengi eftirfarandi einkenna og teikna eftir staðsetningu æxlanna: Höfuðverkur, ógleði, flog, 

tvísýni, húðbreytingar, jafnvægisleysi, bakverkir, verkir í útlimum, skert samhæfing, skyntruflanir/dofi, 

máttminnkun, aukin djúpsinaviðbrögð, jákvætt Romberg-próf, lömunarsnertur í andliti, óeðlilega 

lagað/stórt höfuð og vöðvarýrnun. 
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Mynd 8. Fjöldi einkenna og teikna eftir staðsetningu. 
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Tafla 4. Samanburður á hlutfalli algengustu einkenna og teikna eftir staðsetningu æxlis. 

Einkenni eða teikn 
Staðsetning 

p-gildi 
Ofantj. Neðantj. Miðlægt Heilast. Mæna Multif. 

Höfuðverkur 14 (38%) 34 (83%) 17 (52%) 6 (50%) 2 (20%) 4 (44%) <0,0001 

Ógleði/uppköst 9 (24%) 30 (73%) 9 (27%) 5 (42%) 0 (0%) 2 (22%) <0,0001 

Doppubjúgur 5 (18%) 9 (23%) 1 (3%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0,107 

Lystarleysi 4 (11%) 7 (17%) 5 (15%) 2 (17%) 1 (10%) 1 (11%) 0,838 

Slappleiki 8 (22%) 13 (32%) 8 (24%) 2 (17%) 0 (0%) 3 (33%) 0,358 

Húðbreytingar 1 (3%) 0 (0%) 3 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (44%) 0,001 

Flog/krampar 21 (57%) 0 (0%) 3 (9%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) <0,0001 

Máttminnkun 5 (18%) 2 (5%) 4 (13%) 3 (27%) 4 (44%) 2 (25%) 0,036 

Skyntruflanir/dofi 2 (7%) 0 (0%) 1 (3%) 2 (18%) 3 (33%) 1 (13%) 0,004 

Heilataugatruflun1 5 (18%) 4 (10%) 7 (23%) 5 (45%) 0 (0%) 1 (13%) 0,095 

Tvísýni 0 (0%) 2 (5%) 6 (18%) 4 (33%) 0 (0%) 1 (11%) 0,003 

Lömunarsnertur í andliti 4 (14%) 2 (5%) 0 (0%) 4 (36%) 0 (0%) 0 (0%) 0,006 

Augntif 2 (7%) 3 (8%) 1 (3%) 2 (18%) 0 (0%) 0 (0%) 0,572 

Sjónskerðing 2 (7%) 3 (8%) 8 (26%) 1 (9%) 0 (0%) 2 (25%) 0,124 

Sjónsviðsskerðing 2 (7%) 2 (5%) 3 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,948 

Parinaud heilkenni 0 (0%) 0 (0%) 2 (6%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0,220 

Skert samhæfing 3 (11%) 10 (25%) 1 (3%) 5 (45%) 0 (0%) 0 (0%) 0,004 

Óeðlilegt göngulag 3 (11%) 4 (10%) 1 (3%) 1 (9%) 2 (22%) 2 (25%) 0,267 

Jafnvægisleysi 4 (11%) 13 (32%) 1 (3%) 5 (42%) 0 (0%) 0 (0%) 0,001 

Jákv. Romberg-próf 0 (0%) 5 (13%) 0 (0%) 3 (27%) 0 (0%) 1 (13%) 0,017 

Jákv. Babinski-viðbragð 1 (4%) 2 (5%) 1 (3%) 2 (18%) 1 (11%) 2 (25%) 0,125 

Aukin djúpsinaviðbrögð 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 3 (27%) 1 (11%) 2 (25%) 0,004 

Dauf djúpsinaviðbrögð 1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (9%) 2 (22%) 1 (13%) 0,144 

Bakverkir 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (8%) 9 (90%) 0 (0%) <0,0001 

Verkir í útlimum 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (8%) 2 (20%) 1 (11%) 0,003 

Vöðvarýrnun 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (22%) 0 (0%) 0,008 

Óeðl. lagað/stórt höfuð 0 (0%) 2 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 0,036 

Óværð/hegðunarbr. 1 (3%) 6 (15%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (33%) 0,022 

1Heilataugatruflun önnur en sjónskerðing 

Samanburður á hlutfallslegu algengi einkenna og teikna eftir staðsetningu æxlis. Hér eru tilgreind þau einkenni 
sem talin voru algeng eða einkennandi fyrir ákveðna staðsetningu. Einnig sést fjöldi og hlutfall þeirra barna með 
æxli á hverjum stað sem sýndu einkennið eða teiknið. P-gildi vísar til samanburðar á algengi hvers einkennis eða 
teikns eftir staðsetningu æxlis.   
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Tafla 5. Samanburður á hlutfalli sjaldgæfari einkenna og teikna eftir staðsetningu æxlis. 

Einkenni eða teikn 
Staðsetning 

p-gildi 
Ofantj. Neðantj. Miðlægt Heilast. Mæna Multif. 

Kviðverkir 1 (3%) 3 (7%) 1 (3%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0,769 

Hálsverkir 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (8%) 1 (10%) 0 (0%) 0,130 

Stífni í hnakka 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 0 (0%) 1 (13%) 0,035* 

Hálssveigur 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0,390 

Meðvitundarskerðing 2 (5%) 2 (5%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1,000 

Öndunarörðugleikar 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1,000 

Minnistruflanir / 

einbeitingarskortur 
0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0,256 

Ruglástand 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0,444 

Hiti 0 (0%) 1 (2%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,848 

Jákvætt Kernig-merki 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11%) 0 (0%) 0,135 

Blæðing úr munni 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,711 

Flóðmiga 0 (0%) 0 (0%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,443 

Þyngdaraukning 0 (0%) 0 (0%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,443 

Snemmkominn kynþroski 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,451 

Hraður vöxtur 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,451 

Hægur vöxtur 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1,000 

Þvagteppa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0,134 

Talörðugleikar 2 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,390 

Skjálfti 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,711 

Vöðvakippir 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0,222 

Seinkaður hreyfiþroski 0 (0%) 0 (0%) 2 (6%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0,180 

 
Samanburður á hlutfallslegu algengi einkenna og teikna eftir staðsetningu. Hér eru tilgreind þau einkenni sem 
einungis sáust hjá minnihluta barna. Einnig sést fjöldi og hlutfall þeirra barna með æxli á hverjum stað sem sýndu 
einkennið eða teiknið. P-gildi vísar til samanburðar á algengi hvers einkennis eða teikns eftir staðsetningu æxlis.   
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Algengustu einkenni og teikn eftir staðsetningu æxlis og hlutfall þeirra barna með æxli á hverjum stað sem sýndu 
einkennið eða teiknið. Mynd unnin eftir mynd í greinni Presentation of Childhood CNS Tumours: A Systematic 
Review 3 and Meta-Analysis eftir Wilne et al.70  
  

Multifocal (n=9): 
-  Höfuðverkur 44% 
-  Húðbreytingar 44% 
-  Slappleiki 33% 
-  Máttminnkun 25% 
-  Jákvætt Babinski-viðbragð 25% 
-  Óeðlilegt göngulag 25% 
-  Óeðlilega lagað/stórt höfuð 25% 
-  Sjónskerðing 25% 
-  Aukin djúpsinaviðbrögð 25% 
-  Ógleði/uppköst 22% 
-  Hegðunarbreytingar 22% 

 
 

Ofantjalds (n=37): 
-  Flog/krampar 57% 
-  Höfuðverkur 38% 
-  Ógleði/uppköst 24% 
-  Slappleiki 22% 
-  Doppubjúgur 18% 
-  Heilataugatruflun önnur en 

sjónskerðing 18% 
-  Máttminnkun 18% 
-  Lömunarsnertur í  

andliti 14% 
-  Lystarleysi 11% 
-  Jafnvægisleysi 11% 
-  Óeðlilegt göngulag 11% 
 

Neðantjalds (n=41): 
-  Höfuðverkur 83% 
-  Ógleði/uppköst 73% 
-  Jafnvægisleysi 32% 
-  Slappleiki 32% 
-  Skert samhæfing 26% 
-  Doppubjúgur 23% 
-  Lystarleysi 17% 
-  Jákvætt Romberg-próf 13% 
-  Óeðlilegt göngulag 10% 
-  Heilataugatruflun önnur en 

sjónskerðing 10% 
 

 

Mæna (n=11): 
-  Bakverkir 90% 
-  Máttminnkun 44% 
-  Skyntruflanir/dofi 33% 
-  Vöðvarýrnun 22% 
-  Dauf djúpsinaviðbrögð 22% 
-  Óeðlilegt göngulag 22% 
-  Höfuðverkur 20% 
-  Verkir í útlimum 20% 
-  Aukin djúpsinaviðbrögð 11% 
-  Jákvætt Babinski-viðbragð 11% 
 

 

Heilastofn (n=12): 
-  Höfuðverkur 50% 
-  Heilataugatruflun önnur en 

sjónskerðing 46% 
-  Skert samhæfing 46% 
-  Ógleði/uppköst 42% 
-  Jafnvægisleysi 42% 
-  Lömunarsnertur í andliti 36% 
-  Tvísýni 33% 
-  Aukin djúpsinaviðbrögð 30% 
-  Máttminnkun 27% 
-  Jákvætt Romberg-próf 27% 
-  Jákvætt Babinski-viðbragð 18% 
-  Skyntruflanir/dofi 18% 
-  Augntif 18% 
-  Slappleiki 17% 
-  Lystarleysi 17% 
 

Miðlægt (n=33): 
-  Höfuðverkur 52% 
-  Ógleði/uppköst 27% 
-  Sjónskerðing 26% 
-  Slappleiki 24% 
-  Heilataugatruflun önnur en 

sjónskerðing 23% 
-  Tvísýni 18% 
-  Lystarleysi 15% 
-  Máttminnkun 13% 
-  Sjónsviðsskerðing 10% 
-  Flog 9% 
-  Húðbreytingar 9% 
-  Parinaud heilkenni 7% 
 

Mynd 9. Samantekt á algengustu einkennum og teiknum eftir staðsetningu æxlis. 
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4.4.3 Einkenni og teikn eftir æxlistegund 

  Lággráðu stjarnfrumuæxli (n=45): 
- Höfuðverkur 71% 
- Ógleði/uppköst 56% 
- Slappleiki 27% 
- Flog 22% 
- Jafnvægisleysi 20% 
- Doppubjúgur 20% 

Hágráðu stjarnfrumuæxli (n=7): 
- Höfuðverkur 57% 
- Ógleði/uppköst 57% 
- Slappleiki 43% 
- Flog 43% 
- Jákvætt Babinski-viðbragð 33% 
 
 

Mænukímfrumuæxli (n=6): 
- Höfuðverkur 67% 
- Slappleiki 67% 
- Ógleði/uppköst 67% 
- Lystarleysi 33% 
- Sjónskerðing 33% 
 

PNET (n=7): 
- Höfuðverkur 71% 
- Ógleði/uppköst 71% 
- Meðvitundarskerðing 29% 
- Heilataugatruflun  

önnur en sjónskerðing 29% 
- Doppubjúgur 29% 
- Skert samhæfing 29% 
- Óeðlilegt göngulag 29% 

Sjóntróðsæxli (n=6): 
- Húðbreytingar 83% 
- Sjónskerðing 67% 
- Lystarleysi 33% 

Heilastofnstróðæxli (n=9): 
- Heilataugatruflun 

önnur en sjónskerðing 50% 
- Lömunarsnertur í andliti 50% 
- Skert samhæfing 50% 
- Máttminnkun 38% 
- Jákvætt Romberg-próf 38% 
- Höfuðverkur 33% 
- Tvísýni 33% 
- Jafnvægisleysi 33% 

Heila- og mænuþelsæxli (n=11): 
- Höfuðverkur 70% 
- Ógleði/uppköst 50% 
- Slappleiki 40% 
- Doppubjúgur 29% 

Himnuæxli (n=9): 
- Höfuðverkur 33% 
- Skert samhæfing 33% 
- Flog 22% 
- Talörðugleikar 22% 

Craniopharyngioma (n=5): 
- Höfuðverkur 60% 
- Sjónskerðing 40% 
- Þyngdaraukning 40% 
- Ógleði/uppköst 20% 
- Sjónsviðsskerðing 20% 
- Slappleiki 20% 

Frjófrumuæxli (n=8): 
- Höfuðverkur 63% 
- Slappleiki 50% 
- Ógleði/uppköst 50% 
- Heilataugatruflun 

önnur en sjónskerðing 50% 
- Lystarleysi 38% 
 

Mynd 10. Algengustu einkenni og teikn eftir tegund æxlis. 

Algengustu einkenni og teikn eftir tegund æxlis. Hér sést einnig hlutfall barna með hverja æxlistegund 
sem sýndu einkennið eða teiknið. 
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Höfuðverkur var eitt af algengustu einkennunum hjá öllum tegundarflokkum nema sjóntróðsæxlum 

(mynd 10). Ógleði eða uppköst voru einnig algeng í öllum tegundarflokkum nema himnuæxlum, 

heilastofnstróðæxlum og sjóntróðsæxlum. Ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur á fjölda 

einkenna og teikna eftir æxlistegund (p=0,389) (mynd 11). 

 

Mynd 11. Fjöldi einkenna og teikna eftir æxlistegund. 

 

4.4.4 Einkenni og teikn yngstu barnanna 
 

Ekkert barn tveggja ára eða yngra var einkennalaust við greiningu. Algengustu einkenni og teikn 

hjá börnum tveggja ára og yngri voru ógleði eða uppköst, slappleiki, óværð eða hegðunarbreytingar, 

lystarleysi, höfuðverkur, skert samhæfing, kraftminnkun, óeðlilega lagað eða stórt höfuð, flog og 

heilataugatruflun önnur en sjónskerðing. Tölfræðilega marktækur munur reyndist á algengi nokkurra 

einkenna og teikna hjá börnum tveggja ára og yngri miðað við börn eldri en tveggja ára (tafla 6). 

Höfuðverkur sást þannig marktækt oftar hjá börnum eldri en tveggja ára en óværð eða 

hegðunarbreytingar oftar hjá börnum tveggja ára og yngri. Óeðlilega lagað eða stórt höfuð sást 

einungis hjá börnum tveggja ára og yngri. 
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Tafla 6. Samanburður á einkennum og teiknum yngstu barnanna miðað við eldri börn. 

Einkenni eða teikn 
≤	 2 ára 
(n=20) 

> 2 ára 
(n=123) 

p-gildi 
 ≤ 4 ára 
(n=34) 

> 4 ára 
(n=109) 

p-gildi 

Höfuðverkur 4 (20%) 73 (60%) 0,001 10 (29%) 67 (62%) 0,001 

Óeðl. lagað/stórt höfuð 4 (20%) 0 (0%) <0,0001 4 (12%) 0 (0%) 0,004 

Doppubjúgur 2 (10%) 14 (13%) 0,515 2 (6%) 14 (15%) 0,151 

Ógleði/uppköst 9 (45%) 46 (38%) 0,351 16 (47%) 39 (36%) 0,173 

Lystarleysi 5 (25%) 14 (11%) 0,103 7 (26%) 12 (11%) 0,131 

Slappleiki 7 (35%) 27 (22%) 0,166 10 (29%) 24 (22%) 0,262 

Kviðverkir 0 (0%) 6 (5%) 0,395 1 (3%) 5 (5%) 0,557 

Óværð/hegðunarbr. 7 (35%) 5 (4%) <0,0001 8 (24%) 4 (4%) 0,001 

Húðbreytingar 3 (15%) 5 (4%) 0,085 5 (15%) 3 (3%) 0,019 

Flog 4 (20%) 21 (17%) 0,485 6 (18%) 19 (18%) 0,588 

Máttminnkun 4 (20%) 16 (15%) 0,395 7 (21%) 13 (14%) 0,237 

Sjónskerðing 2 (10%) 14 (13%) 0,515 5 (15%) 11 (12%) 0,412 

Augntif 1 (5%) 7 (7%) 0,628 2 (6%) 6 (6%) 0,650 

Heilataugatruflun1 4 (20%) 18 (17%) 0,478 6 (18%) 16 (17%) 0,544 

Tvísýni 0 (0%) 13 (11%) 0,126 0 (0%) 13 (12%) 0,024 

Lömunarsnertur í andliti 3 (15%) 7 (7%) 0,193 5 (15%) 5 (5%) 0,081 

Meðvitundarskerðing 2 (10%) 4 (3%) 0,200 3 (9%) 3 (3%) 0,149 

Öndunarörðugleikar 1 (5%) 0 (0%) 0,141 1 (3%) 0 (0%) 0,239 

Skjálfti 1 (5%) 0 (0%) 0,141 1 (3%) 0 (0%) 0,239 

Blæðing úr munni 1 (5%) 0 (0%) 0,141 1 (3%) 0 (0%) 0,239 

Hálssveigur 1 (5%) 1 (1%) 0,263 2 (6%) 0 (0%) 0,056 

Seinkaður hreyfiþroski 2 (10%) 1 (1%) 0,052 2 (6%) 1 (1%) 0,142 

Skert samhæfing 4 (20%) 15 (14%) 0,353 7 (21%) 12 (13%) 0,192 

Jafnvægisleysi 3 (15%) 20 (16%) 0,588 7 (26%) 16 (15%) 0,291 

Óeðl. göngulag 3 (15%) 10 (9%) 0,335 4 (12%) 9 (10%) 0,450 

Aukin djúpsinaviðbrögð 1 (5%) 8 (8%) 0,566 2 (6%) 7 (8%) 0,566 

Jákv. Babinski-viðbragð 1 (5%) 8 (8%) 0,566 3 (9%) 6 (6%) 0,434 

Jákv. Romberg-próf 0 (0%) 9 (8%) 0,086 2 (6%) 7 (8%) 0,343 

Hiti 1 (5%) 1 (1%) 0,263 2 (6%) 0 (0%) 0,056 

Flóðmiga 0 (0%) 2 (2%) 0,737 1 (3%) 1 (1%) 0,423 

Snemmk. kynþroski 0 (0%) 1 (1%) 0,859 1 (3%) 0 (0%) 0,239 

Hraður vöxtur 0 (0%) 1 (1%) 0,859 1 (3%) 0 (0%) 0,239 

1Heilataugatruflun önnur en sjónskerðing 
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Ekkert barn fjögurra ára og yngra var einkennalaust við greiningu. Tölfræðilega marktækur munur 

reyndist á algengi nokkurra einkenna og teikna hjá börnum fjögurra ára og yngri miðað við eldri börn, 

þ.e. börn eldri en fjögurra ára (tafla 6). Höfuðverkur sást t.a.m. oftar hjá börnum eldri en fjögurra ára 

og húðbreytingar og hegðunarbreytingar eða óværð oftar hjá börnum fjögurra ára og yngri. Óeðlilega 

lagað eða stórt höfuð sást hjá fjórum börnum fjögurra ára og yngri en engu barni eldra en fjögurra ára. 

Jafnframt sást tvísýni ekki hjá neinu barni fjögurra ára og yngra en hjá 13 börnum eldri en fjögurra ára.  

Börn yngri en eins árs voru fimm talsins, en hjá þessum aldursflokki voru eftirfarandi einkenni og 

teikn algengust: Slappleiki (2/5), ógleði eða uppköst (2/5), óeðlilega lagað eða stórt höfuð (2/5), 

hegðunarbreytingar eða óværð (2/5), heilataugatruflun önnur en sjónskerðing (2/5) og máttminnkun 

(2/5). Önnur einkenni sem sáust hjá þessum aldursflokki voru lystarleysi (1/5), meðvitundarskerðing 

(1/5), seiknaður hreyfiþroski (1/5), öndunarörðugleikar (1/5), augntif (1/5), sjónskerðing (1/5), skert 

samhæfing (1/5) og lömunarsnertur í andliti (1/5). Tölfræðilega marktækur munur reyndist á algengi 

eftirfarandi einkenna og teikna hjá börnum yngri en eins árs miðað við börn eins árs og eldri: 

Öndunarörðugleikar (1/5 barna yngri en eins árs og 0/137 eldri barna, p=0,035), hegðunarbreytingar 

eða óværð (2/5 barna yngri en eins árs og 10/138 eldri barna, p=0,090), óeðlilega lagað eða stórt 

höfuð (2/5 barna yngri en eins árs og 2/121 eldri barna, p=0,007) og höfuðverkur (0/5 barna yngri en 

eins árs og 77/137 eldri barna, p=0,018). 

 
 

4.5 Meðferðarúrræði 
 

Skurðaðgerð ein og sér var algengasta meðferðarúrræðið bæði í frumtilvikum og þegar horft var til 

allra tilvika (tafla 7). Skurðaðgerð og geislameðferð ásamt skurðaðgerð, lyfja- og geislameðferð voru 

einnig algengar samsetningar meðferða.  

Þegar um var að ræða lággráðu stjarnfrumuæxli í frumtilvikum var skurðaðgerð ein og sér 

nægjanleg í rúmlega 80% tilfella (mynd 12). Hágráðu stjarnfrumuæxli, mænukímfrumuæxli og PNET 

voru oftast meðhöndluð með skurðaðgerð, geisla- og lyfjameðferð. Börn með heila- og mænuþelsæxli 

og craniopharyngioma þurftu oftast skurðaðgerð og geislameðferð. Frjófrumuæxli voru í öllum tilfellum 

meðhöndluð með geislameðferð, annaðhvort samhliða lyfjameðferð eða skurðaðgerð.  

Í frumtilvikum voru samtals gerðar 157 aðgerðir á 92 einstaklingum eða 82,9% sjúklinga. 

Kúpuopnanir (e. craniotomies) sem gerðar voru til þess að fjarlægja æxli voru samtals 102 og í 43 

þeirra, eða um 42% allra kúpuopnana, tókst að fjarlægja æxli að fullu. Uppsetningar hólfaskinuventla 

voru 15 og uppsetningar á Ommaya brunnum fjórar. Sýnatökuaðgerðir voru 13. 23 annarskonar 

aðgerðir voru gerðar, þ.e. þynnunám (e. laminectomy), stýfing í gegnum fleygbein (e. transsphenoidal 

resection) á heiladingli, tæming á blöðru, uppsetning á innanhólfaventli (e. intraventriclar shunt) og 

uppsetning á innanbastsskinuventli (e. subdural peritoneal shunt). Í einu tilfelli var sjúklingur í 

heilaaðgerð ótengdri æxlisvexti þar sem æxli sást fyrir tilviljun í aðgerðinni. 
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Tafla 7. Hlutföll meðferðartegunda í frumtilvikum, endurmeinum og fylgimeinum. 

Tegund meðferðar 
Frumtilvik 

(n=111) 
Endurmein og 

fylgimein (n=32) 
Öll tilvik 
(n=143) 

Einungis skurðaðgerð 55 (49,5%) 12 (37,5%) 67 (44,1%) 

Einungis lyfjameðferð 2 (1,8%) 2 (6,3%) 4 (2,8%) 

Einungis geislameðferð 2 (1,8%) 3 (9,4%) 5 (3,5%) 

Skurðaðgerð og lyfjameðferð 6 (5,4%) 3 (9,4%) 9 (6,3%) 

Skurðaðgerð og geislameðferð 17 (15,3%) 4 (12,5%) 21 (14,7%) 

Lyfja- og geislameðferð 4 (3,6%) 1 (3,1%) 5 (3,5%) 

Skurðaðgerð, lyfja- og geislameðferð 14 (12,6%) 5 (15,6%) 19 (13,3%) 

Engin meðferð 11 (9,9%) 2 (6,3%) 13 (9,1%) 

 

 

Í frumtilvikum var lyfjameðferð gefin 26 einstaklingum eða 23,4% sjúklinga, en lyfjameðferðarkúrar 

voru samtals 28. Geislameðferð var gefin 37 einstaklngum eða 33,3% sjúklinga, en 

geislameðferðarkúrar voru samtals 42. Í 42,5% geislameðferðanna var gefin staðbundin geislun, 

Mynd 12. Meðferð í frumtilvikum eftir æxlistegund. 

Yfirlit yfir það hvers lags meðferð var valin fyrir hverja æxlistegund. Myndin sýnir hlutfallslega dreifingu 
meðferðartegunda eftir æxlistegundum.  
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27,5% kúpu- og hryggjargeislun (e. craniospinal radiation) og 10% kúpugeislun (e. cranial radiation). 

12,5% geislameðferðanna voru gamma-hnífsmeðferðir og 7,5% eflimeðferðir (e. booster doses). Magn 

geislunar í Gy var allt frá 8 upp í 113 Gy, en algengast var að gefa 54 Gy (22% tilfella).  

Umfjöllun um fylgikvilla í kjölfar meðferða má finna í viðauka ritgerðarinnar. 

 

4.6 Endurmein, fylgimein og lifun sjúklinga 

4.6.1 Endurmein og fylgimein 
 

Á tímabilinu greindust 20 einstaklingar með endurmein, en af þessum 20 greindust sex 

einstaklingar með fleiri en eitt tilfelli endurmeina svo heildarfjöldi endurmeinsgreininga var 28. 

Algengustu æxlistegundir endurmeina voru himnuæxli (15%), heila- og mænuþelsæxli (20%), 

frjófrumuæxli (15%) og há- og lággráðu stjarnfrumuæxli (20%), en einnig greindust endurkomur 

annarra tegunda (mynd 13). Hjá tveimur einstaklingum var um að ræða sjaldgæfari æxlistegundir, þ.e. 

fjölkímsæxli og fágripluæxli. Aðeins átta af þeim 20 sjúklingum sem greindust með endurmein voru á 

lífi við lok tímabilsins. Sá einstaklingur sem greindist með heilastofnstróðæxli hafði taugatrefjaæxlager 

af gerð I og hafði áður greinst með sjóntróðsæxli. Fjórir einstaklingar greindust með fylgimein á 

tímabilinu, en þau voru í tveimur tilfellum himnuæxli og tveimur tilfellum hágráðu stjarnfrumuæxli.  

 

 

 

 

Mynd 13. Fjöldi endurmeina eftir æxlistegundum. 
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4.6.2 Heildarlifun  
 

Hlutfall þeirra sjúklinga sem voru á lífi við lok tímabilsins reyndist misjafnt eftir æxlistegundum 

(myndir 2 og 3), en hlutfall látinna sjúklinga var hæst þegar um var að ræða ATRT, 

heilastofnstróðæxli, fjölkímsæxli, hágráðu stjarnfrumuæxli, heila- og mænuþelsæxli og PNET. 

Fimm ára heildarlifun allra barnanna var 83,5% (±7,6%) og 10 ára heildarlifun 76,5% (±4,3%). 

Marktækur munur reyndist vera á heildarlifun sjúklinga eftir stærstu vefjagerðarflokkum æxlanna, en 

fimm ára heildarlifun þeirra sem höfðu lággráðu stjarnfrumuæxli var 86,2% (±5,2%), 

mænukímfrumuæxli/PNET 60,6% (±15,7%) og annarskonar æxli 93,1% (±3,8%) (mynd 14). Tveir af 

fimm sjúklingum með hágráðu stjarnfrumuæxli voru á lífi fimm árum eftir greiningu og fjórir af sex 

sjúklingum með heila- og mænuþelsæxli. 10 ára heildarlifun þeirra sem höfðu lággráðu 

stjarnfrumuæxli var 78,2% (±6,5%), mænukímfrumuæxli/PNET 60,6% (±15,7%) og annarskonar æxli 

93,1% (±3,8%). Tveir af fimm sjúklingum með hágráðu stjarnfrumuæxli voru á lífi 10 árum eftir 

greiningu og einn af sex sjúklingum með heila- og mænuþelsæxli.  

Marktækur munur reyndist einnig vera á heildarlifun sjúklinga eftir staðsetningu æxla, en fimm ára 

heildarlifun þeirra sem höfðu æxli staðsett ofantjalds var 83,3% (±7,6%), neðantjalds 87,5% (±5,9%), 

miðlægt 93,5% (±4,4%) og æxli staðsett annarsstaðar 92,3% (±7,4%) (mynd 15). Fimm árum eftir 

greiningu var einn af átta sjúklingum með æxli staðsett í heilastofni á lífi. 10 ára heildarlifun þeirra sem 

höfðu æxli staðsett ofantjalds var 69,3% (±9,7%), neðantjalds 83,7% (±6,8%), miðlægt 89,5% (±5,8%) 

og æxli staðsett annarsstaðar 83,1% (±11,0%). 10 árum eftir greiningu var einn af átta sjúklingum með 

æxli í heilastofni á lífi.  

Ekki reyndist vera marktækur munur á heildarlifun eftir kyni, tímalengd einkenna, aldri við 

greiningu, hvort börn höfðu undirliggjandi taugatrefjaæxlager af gerð I, hvort mesta þvermál æxla var 

meira eða minna en 5 cm eða hvort einstaklingar greindust fyrir árið 2000 eða 2000 og seinna (myndir 

16 og 17). 
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Mynd 14. Lifunarkúrfa fyrir heildarlifun eftir vefjagerð æxla. 

Mynd 15. Lifunarkúrfa fyrir heildarlifun eftir staðsetningu æxlis. 

p<0,0001 

p<0,0001 
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Mynd 16. Lifunarkúrfur fyrir heildarlifun eftir greiningaraldri, kyni og því hvort börn höfðu NF1 
eða ekki. 

p=0,553 

p=0,199 

p=0,412 
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Mynd 17. Lifunarkúrfur fyrir heildarlifun eftir greiningartímabilum, tímalengd einkenna og 
stærð æxlis. 

p=0,545 

p=0,416 

p=0,135 
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Til þess að leiðrétta fyrir samverkun og finna þá þætti sem hafa sterkust tengsl við heildarlifun var 

gerð fjölþáttagreining þar sem leiðrétt var fyrir aldri við greiningu, kyni, því hvort börnin höfðu 

taugatrefjaæxlager af gerð I, tímalengd einkenna, vefjagerð æxlis, staðsetningu æxlis og þvermáli 

æxlis (tafla 10). Vefjagerðin mænukímfrumuæxli/PNET hafði áhættuhlutfall 4,9 og staðsetningin 

heilastofn áhættuhlutfall 17,4, sem þýðir að börn með mænukímfrumuæxli/PNET eru 5 sinnum líklegri 

til þess að deyja en börn með stjarnfrumuæxli af gr. I-II og að börn með æxli í heilastofni eru 17 

sinnum líklegri til þess að deyja en börn með æxli neðantjalds. 

Tafla 8. Fjölþáttagreining fyrir heildarlifun.  

 
Fjöldi 

Áhættuhlutfall 

(95% öryggisbil) p-gildi 

Aldur við 

greiningu1 

0-4 ára 33 1,12 (0,38 - 3,37) 0,835 

5-9 ára 27 1,64 (0,46 - 5,91) 0,448 

15-17 ára 13 0,92 (0,19 - 4,50) 0,918 

Kyn2 Drengir 61 1,34 (0,53 - 3,40) 0,543 

Áhættuþættir3 Taugatrefjaæxlager af gerð I 8 4,26 (0,95 - 19,19) 0,059 

Tímalengd 

einkenna4 

1-3 mánuðir 22 0,86 (0,24 - 3,06) 0,811 

Meira en 3 mánuðir 34 0,37 (0,11 - 1,26) 0,113 

Vefjagerð æxlis5 

Stjarnfrumuæxli gr. III-IV 5 4,01 (0,91 - 17,75) 0,067 

Mænukímfrumuæxli/PNET 11 4,93 (1,28 - 19,05) 0,021 

Heila- og mænuþelsæxli 6 3,10 (0,69 - 13,93) 0,140 

Aðrar tegundir 44 0,94 (0,21 - 4,21) 0,939 

Staðsetning 

æxlis6 

Ofantjalds 24 2,24 (0,65 - 7,73) 0,204 

Heilastofn 8 17,4 (3,68 - 82,20) <0,0001 

Miðlægt 31 1,08 (0,17 - 6,79) 0,946 

Aðrar staðsetningar 13 1,99 (0,31 - 12,58) 0,467 

Þvermál æxlis7 Stærra eða jafnt og 5 cm 29 1,04 (0,32-3,40) 0,946 

Viðmiðunarhópar: 110-14 ára, 2stúlkur, 3engir áhættuþættir, 4minna en 1 mánuður, 5stjarnfrumuæxli gr. I-II, 
6neðantjalds, 7minna en 5 cm. 
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4.6.3 Sjúkdómslaus lifun 
 

Fimm ára sjúkdómslaus lifun allra barnanna var 73,0% (±4,3%) og 10 ára sjúkdómslaus lifun 

71,8% (±4,4%). Líkt og þegar heildarlifun var skoðuð reyndist vera marktækur munur á sjúkdómsausri 

lifun eftir stærstu vefjagerðarflokkum æxlanna, en fimm ára sjúkdómslaus lifun þeirra sem höfðu 

lággráðu stjarnfrumuæxli var 76,9% (±6,4%), mænukímfrumuæxli/PNET 51,9% (±15,6%) og 

annarskonar æxli 83,1% (±5,8%) (mynd 18). Fimm árum eftir greiningu voru tveir af fimm sjúklingum 

með hágráðu stjarnfrumuæxli á lífi og höfðu ekki greinst með endurmein og tveir af sex sjúklingum 

með heila- og mænuþelsæxli. 10 ára sjúkdómslaus lifun þeirra sem höfðu lággráðu stjarnfrumuæxli 

var 76,9% (±6,4%), mænukímfrumuæxli/PNET 51,9% (±15,7%) og annarskonar æxli 79,9% (±6,4%). 

10 árum eftir greiningu voru tveir af fimm sjúklingum með hágráðu stjarnfrumuæxli á lífi og höfðu ekki 

greinst með endurmein og tveir af sex sjúklingum með heila- og mænuþelsæxli.   

Marktækur munur reyndist einnig vera á sjúkdómslausri lifun eftir staðsetningu æxlanna, en fimm 

ára sjúkdómslaus lifun þeirra sem höfðu æxli staðsett ofantjalds var 66,2% (±9,8%), neðantjalds 

81,8% (±6,8%), miðlægt 83,0% (±7,0%) og æxli staðsett annarsstaðar 76,9% (±11,7%) (mynd 19). 5 

árum eftir greiningu var 1 af 8 sjúklingum með æxli staðsett í heilastofni á lífi og hafði ekki greinst með 

endurmein. 10 ára sjúkdómslaus lifun þeirra sem höfðu æxli staðsett ofantjalds var 66,2% (±9,8%), 

neðantjalds 81,8% (±6,8%), miðlægt 78,1% (±8,1%) og æxli staðsett annarsstaðar 76,9% (±11,7%). 

10 árum eftir greiningu var 1 af 8 sjúklingum með æxli staðsett í heilastofni á lífi og hafði ekki greinst 

með endurmein.   

Mynd 18. Lifunarkúrfa fyrir sjúkdómslausa lifun eftir vefjagerð æxla. 

 

p=0,002 
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Mynd 19. Lifunarkúrfa fyrir sjúkdómslausa lifun eftir staðsetningu æxla. 

 

 

Ekki reyndist vera marktækur munur á sjúkdómslausri lifun eftir kyni, tímalengd einkenna, aldri við 

greiningu, hvort börn höfðu undirliggjandi taugatrefjaæxlager af gerð I, hvort mesta þvermál æxlis var 

stærra eða minna en 5 cm eða hvort einstaklingar greindust fyrir árið 2000 eða 2000 og seinna 

(myndir 20 og 21).  
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Mynd 20. Lifunarkúrfur fyrir sjúkdómslausa lifun eftir greiningaraldri, kyni og því hvort börn 
höfðu NF1 eða ekki. 

p=0,708 

p=0,145 

p=0,332 
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Mynd 21. Lifunarkúrfur fyrir sjúkdómslausa lifun eftir greiningartímabilum, tímalengd einkenna 
og stærð æxlis. 

  

p=0,605 

p=0,138 

p=0,880 
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5 Umræður 

5.1 Fjöldi greininga, nýgengi og aldur við greiningu 
 

Nýgengi æxla í miðtaugakerfi barna á árunum 1981-2014 var 4,2 tilfelli af 100.000 börnum yngri en 

18 ára, sem er svipað og annarsstaðar á Vesturlöndum. Í Bandaríkjunum, Svíþjóð og Englandi hefur 

nýgengið verið 3,6-5,3 tilfelli af 100.000 börnum.4,8,12 Ekki reyndist vera marktækur munur á nýgengi 

milli kynja, sem líklega skýrist af smæð þýðisins, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að miðtaugakerfisæxli, 

sérstaklega vissar tegundir miðtaugakerfisæxla, eru algengari hjá drengjum en stúlkum.18,21,22 Ekki 

reyndist vera marktæk aukning á nýgengi milli tímabilanna 1981-1999 og 2000-2014, svo ganga má út 

frá því að nýgengi miðtaugakerfisæxla í börnum á Íslandi hafi ekki aukist síðustu þrjá áratugi, en það 

er í takt við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýnt hafa stöðugt nýgengi á Vesturlöndum síðustu 

áratugi.9 

Meðalaldur við greiningu miðtaugakerfisæxla fór töluvert eftir æxlistegund eins og búast mátti við 

(mynd 1), þ.e. sjóntróðsæxli greindust helst hjá ungum börnum24 og heiladingulsæxli eins og 

frjófrumuæxli og craniopharyngioma helst í eldri börnum.4 Athygli vakti þó að mænukímfrumuæxli, sem 

venjulega greinast helst í ungum börnum,8 greindust ekki hjá neinu barni fimm ára eða yngra. Líklega 

má þó skýra það með smæð þýðisins, en einungis fimm mænukímfrumuæxli greindust á tímabilinu. 

 

5.2 Tegundir, staðsetningar og stærð æxla 
 

Hlutfall æxlistegunda var að mestu í samræmi við það sem sést hefur á öðrum Vesturlöndum.4,8 

Athygli vakti þó að mænukímfrumuæxli voru töluvert minna hlutfall allra miðtaugakerfisæxla í þessari 

rannsókn (um 5%) en sést hefur erlendis, en nýleg sænsk rannsókn sýndi til að mynda að 

mænukímfrumuæxli eru um 15% allra æxla í miðtaugakerfi barna þar.8 Ennfremur var hlutfall 

mænukímfrumuæxla og PNET af öllum æxlum í miðtaugakerfi barna lægra í þessari rannsókn en í 

erlendum rannsóknum. Í þessari rannsókn var hlutfallið samtals um 10% en bandarískar rannsóknir 

benda til þess að þar sé hlutfall mænukímfrumuæxla/PNET rúmlega helmingi hærra eða tæplega 22% 

allra miðtaugakerfisæxla í börnum.9 Líklega er þetta þó tilfallandi munur sem skýrist af smæð þýðisins.  

Algengasta staðsetning æxla í þessari rannsókn var neðantjalds (32%), en á eftir fylgdu miðlæg 

æxli (28%) og æxli staðsett ofantjalds (22%). Æxli í mænu eða heilastofni voru sjaldgæfari (7%), en 

erlendar rannsóknir hafa sýnt mjög svipaðar niðurstöður.4,9,14  

Stærð æxla var mjög mismunandi, en markækur munur reyndist vera á meðaltali mesta þvermáls 

æxla eftir staðsetningu. Æxli ofantjalds og neðantjalds voru þannig töluvert stærri en þau sem staðsett 

voru í mænu eða miðlægt í heila. Hins vegar reyndist vera ekki marktækur munur á meðaltali mesta 

þvermáls æxla eftir æxlistegund. Athygli vakti þó að eitt barn hafði sjóntróðsæxli með mesta þvermál 

yfir 6 cm. Það er rúmlega helmingi stærra en sást í öðrum tilfellum sjóntróðsæxla, en þar var þvermálið 

á bilinu 1-3 cm. Þetta barn hafði þó ekki sjóntróðsæxli af WHO gráðu I eins og algengast er3,63 heldur 
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pilomyxoid stjarnfrumuæxli (WHO gráða II) útgengið frá sjóntaugavíxlum, en það gæti útskýrt stærð 

æxlisins.  

 

5.3 Áhættuþættir 
 

Algengasti undirliggjandi áhættuþátturinn var taugatrefjaæxlager af gerð I, en í tilfellum þar sem 

börn höfðu sjúkdóminn greindust aðallega sjóntróðsæxli, lággráðu stjarnfrumuæxli og 

heilastofnstróðæxli eins og búast mátti við út frá meinafræðilegum bakgrunni sjúkdómsins.27,63 Þar 

sem æxli sem koma til vegna sjúkdómsins eru í mörgum tilfellum mjög hamlandi og geta jafnvel verið 

lífshættuleg63 er mikilvægt að fylgjast mjög vel með þeim börnum sem greinast með sjúkdóminn. 

Þónokkur dæmi eru um það að börn greinist áður en æxlisvöxtur í miðtaugakerfi kemur fram, t.d. í 

ungbarnaeftirliti þar sem café au lait blettir sjást við skoðun. Í slíkum tilfellum er skynsamlegt að börnin 

komi reglulega í eftirlit og jafnvel segulómskoðun til að fylgjast með breytingum sem kunna að koma 

fram í sjónbrautum eða annars staðar í miðtaugakerfi.28 Þannig er hægt að grípa tímanlega inn í ef 

þess gerist þörf. Ekki er síður nauðsynlegt að fylgjast vel með börnum sem hafa sjúkdóminn og hafa 

þegar greinst með æxli í miðtaugakerfi, enda er sjúkdómurinn stigvaxandi og með tímanum koma oft 

fram fleiri æxli á öðrum stöðum innan miðtaugakerfisins.24  

Í þeim tilfellum þar sem börn sem höfðu fengið geislameðferð fyrr á ævinni greindust himnuæxli, 

hágráðu stjarnfrumuæxli og heila- og mænuþelsæxli eins og búast mátti við vegna áhrifa jónandi 

geislunar.45,60 Þar sem rannsóknartímabilið nær alla leið aftur til ársins 1981, þegar geislameðferðir 

voru mun ófullkomnari en í dag, kemur það ekki á óvart að nokkur fjöldi barna hafi greinst með 

fylgimein í kjölfar geislunar á tímabilinu. Nú hafa þó komið fram ýmsar nýjar og bættar geislaaðferðir 

sem takmarka mjög það magn jónandi geislunar sem börn sem gangast undir geislameðferð verða 

fyrir,97,98 en þannig mætti búast við færri fylgimeinum af völdum geislameðferða í framtíðinni.  

 

5.4 Einkenni og teikn 
 

Einkenni og teikn barnanna reyndust mjög fjölbreytileg og mismunandi, en sá þáttur sem virtist 

skipta mestu máli varðandi klíníska birtingarmynd æxlanna var staðsetning æxlanna innan 

miðtaugakerfisins. Þrýstingseinkenni voru algeng hjá öllum staðsetningarflokkum nema mænuæxlum, 

en til viðbótar við þrýstingseinkenni sáust einnig mörg einkenni sem virtust sértækari fyrir hvern 

staðsetningarflokk (mynd 9). Á meðal slíkra einkenna voru flog og kraftminnkun hjá börnum með æxli 

ofantjalds, jafnvægisleysi og skert samhæfing hjá börnum með æxli neðantjalds og skert samhæfing, 

jafnvægisleysi og heilataugatruflun eins og tvísýni og/eða lömunarsnertur í andliti þegar æxli komu 

fram í heilastofni. Þessi einkenni endurspegla truflun á þeirri sérhæfðu taugastarfsemi sem fer fram á 

viðkomandi svæði, eins og komið er að í inngangi þessarar ritgerðar. Jafnframt sást sjónskerðing hjá 

um fjórðungi barna með miðlæg æxli, enda falla sjóntróðsæxli í þann flokk. Þrýstingseinkenni komu 
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hins vegar mun sjaldnar fram hjá börnum með mænuæxli, en mænuæxli valda ekki fyrirferðaraukningu 

eða stíflu á flæði heila- og mænuvökva innan höfuðkúpunnar, þannig að hækkaður 

innankúpuþrýstingur er sjaldgæfari í kjölfar þeirra. Helstu einkenni mænuæxla voru frekar bakverkir og 

brottfallseinkenni eins og kraftminnkun og skyntruflanir eða dofi. Þetta eru mjög svipaðar niðurstöður 

og sáust í breskri rannsókn á einkennum miðtaugakerfisæxla hjá börnum,70 en þrýstingseinkenni voru 

þó almennt örlítið algengari í þessari rannsókn. Það gæti þó vel útskýrst af mismunandi skráningu 

einkenna í rannsóknunum, en í þessari rannsókn voru þrýstingseinkenni einungis skráð sem 

höfuðverkur, ógleði/uppköst og doppubjúgur, en í bresku rannsókninni var til viðbótar einn flokkur fyrir 

ótilgreind þrýstingseinkenni.  

Aldur barna við greiningu virtist líka hafa töluverð áhrif á birtingarmynd einkenna og teikna, 

sérstaklega þegar um var að ræða yngstu börnin. Ekki reyndist mikill munur á samanburði á 

einkennum barna tveggja ára og yngri við eldri börn og samanburði á einkennum barna fjögurra ára og 

yngri við eldri börn, enda að miklu leyti sami sjúklingahópurinn. Börn tveggja ára og yngri fengu 

marktækt sjaldnar höfuðverk heldur en börn sem voru eldri en tveggja ára við greiningu, en að sama 

skapi sást óeðlilega lagað eða stórt höfuð marktækt oftar hjá yngri börnum. Þetta samræmist því sem 

áður hefur verið sýnt fram á, þ.e. að aukinn innankúpuþrýstingur í kjölfar æxlisvaxtar komi öðruvísi 

fram hjá ungum börnum með eftirgefanlega höfuðkúpu en hjá eldri börnum.23,77,78 Börn tveggja ára og 

yngri geta jafnframt fæst tjáð sig um það með orðum ef þau finna fyrir höfuðverk eða öðrum verkjum. 

Það gæti sömuleiðis útskýrt það að óværð eða hegðunarbreytingar voru marktækt algengari hjá yngri 

börnum en þeim eldri. Slík einkenni sáust hjá rúmlega þriðjungi yngstu barnanna en einungis um 4% 

eldri barna. Bresk rannsókn sýndi að ógleði/uppköst og hreyfitruflanir voru marktækt algengari hjá 

börnum yngri en fjögurra ára en hjá eldri börnum.77 Í þessari rannsókn sást svipuð tilhneiging, en 

munurinn náði þó ekki marktækni. Hugsanlega mætti skýra þetta misræmi með smæð þýðisins í 

þessari rannsókn, en þó voru þátttakendur í bresku rannsókninni einungis lítillega fleiri eða 139. Öllu 

líklegri ástæða er að í bresku rannsókninni voru mun fleiri börn með mænukímfrumuæxli en í þessari 

rannsókn (31 barn), en mænukímfrumuæxli greinast oftar hjá yngri börnum8 og vaxa jafnframt í litla 

heila og valda þannig mjög oft þrýstingseinkennum og hreyfitruflunum.70 

Tímalengd einkenna fram að greiningu reyndist mjög mismunandi en virtist hvorki háð aldri barna 

við greiningu né stærð, staðsetningu eða tegund æxlis. Erlend rannsókn sýndi einnig fram á að 

tímalengd einkenna væri ekki háð aldri, kyni eða staðsetningu æxlis, en sýndi þó fram á að hágráðu 

æxli höfðu marktækt styttri tímalengd einkenna en lággráðu æxli.77 Áhugavert væri að kanna hvort það 

sé einnig tilfellið hér á Íslandi, en í þessari rannsókn voru tengsl tímalengdar einkenna og gráðu æxlis 

ekki könnuð beint heldur einungis tengsl tímalengdar einkenna og æxlistegundar. Fjöldi einkenna og 

teikna við greiningu reyndist einnig mjög mismunandi, eða allt frá engum upp í 18. Illvígari tegundir 

virtust hafa tilhneigingu til að koma fram með fleiri einkennum og teiknum, en munurinn á fjölda 

einkenna og teikna eftir tegund æxlis reynist þó ekki marktækur. Ennfremur reyndist ekki marktækur 

munur á fjölda einkenna og teikna eftir staðsetningu æxlis. 

Einkenni og teikn æxla í miðtaugakerfi hjá börnum eru mjög fjölbreytileg og því mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk sé vel vakandi fyrir einkennum þeirra, sérstaklega þeim sem algeng eru, og geri 
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sér grein fyrir því hvernig þættir eins og aldur barns, staðsetning æxlis og og tegund þess hafa áhrif á 

klíníska birtingarmynd miðtaugakerfisæxla.  

 

5.5 Meðferðarúrræði 
 

Meðferð var mjög mismunandi eftir því um hvers konar æxli var að ræða, enda skipta fjölmargir 

þættir máli þegar meðferð gegn æxlum í miðtaugakerfi er valin, m.a. vefjagerð, staðsetning og dreifing 

æxlis og aldur barnsins. Einnig þarf oft að endurmeta meðferð út frá meðferðarsvörun.20 Þannig er 

meðferðin löguð að hverjum og einum og þannig mismunandi milli barna. 

Skurðaðgerð var algengasta meðferðin sem beitt var, en ein og sér reyndist skurðaðgerð 

nægjanleg í meirihluta tilfella þegar um var að ræða lággráðu eða góðkynja æxli. Oft, sérstaklega 

þegar æxli eru af hærri gráðu og ekki jafn staðbundin og lággráðu æxli, er þó erfitt að fjarlægja þau að 

fullu þar sem gæta verður þess að fjarlægja ekki heilbrigðan taugavef.23 Af þessum ástæðum þurftu 

illvígari tegundir eins og mænukímfrumuæxli, PNET og hágráðu sjarnfrumuæxli í meirihluta tilfella 

öflugri meðferð með lyfjum og/eða geislum. Frjófrumuæxli voru alltaf meðhöndluð m.a. með 

geislameðferð, enda mjög geislanæm æxli.20 Athygli vakti að heilastofnstróðæxli voru í þónokkrum 

tilfellum meðhöndluð með skurðaðgerð, en almennt eru slík æxli illa skurðtæk.32,83 Þetta útskýrist af 

því að í flestum tilfellum voru skurðaðgerðirnar ekki gerðar til að fjarlægja æxlið heldur til þess að taka 

á fylgivandamálum eða ná sýni úr æxlinu. Skurðaðgerð var þó gerð á einu barni í þeim tilgangi að 

fjarlægja æxlið, en það barn hafði ekki hefðbundið dreift heilastofnstróðæxli heldur staðbundið æxli í 

mænukylfu sem metið var skurðtækt. 

Almennt hefur ekki verið venjan að taka sýni úr öllum æxlum sem greinast í miðtaugakerfi barna 

áður en meðferð hefst, sérstaklega þegar um er að ræða heilastofnstróðæxli eða hefðbundin 

sjóntróðsæxli,83 en þetta er þó að breytast. Nú er í auknum mæli farið að kanna genatjáningu 

æxlisfrumna áður en meðferð hefst, en tjáning æxlisfrumna á ákveðnum prótínum getur stundum gefið 

vísbendingar bæði um horfur sjúklinga og hvaða meðferð geti reynst best.118 

Mikilvægt er að þróa nýjar og betri meðferðir við æxlum í miðtaugakerfi barna þar sem lifun hefur 

einungis batnað lítilllega á síðustu árum.1,18 Eitt helsta vandamálið við meðferð gegn 

miðtaugakerfisæxlum í börnum er hversu erfitt hefur reynst að meðhöndla æxlin með hefðbundnum 

krabbameinslyfjum vegna blóð-heila þröskuldsins.119 Nú hafa þó komið fram mörg ný og sérhæfðari lyf 

sem lofa góðu, sérstaklega þar sem þau ættu síður að valda fylgikvillum en hefðbundnu 

frumudrepandi lyfin.95,96 Íslensk börn sem þurfa meðferð umfram skurðaðgerð eru oft tekin með í 

klínískar tilraunir á alþjóðlegum meðferðaráætlunum (e. protocols) sem verið er að þróa, en mikið 

samstarf er á milli Íslands og annarra Norðurlanda, sbr. samtökin Nordic Society of Pediatric 

Hematology and Oncology (NOPHO). Einnig hefur verið töluvert samstarf við Bandaríkin.  

Athugaðir voru þeir fylgikvillar, bráðir og síðkomnir, sem skráðir voru í sjúkraskrárkerfi LSH og 

tengsl þeirra við tegund meðferðar. Búast má þó við að þeir séu mjög vanskráðir, en líklegt er að stór 

hluti fylgikvillanna sé annaðhvort ekki skráður í sjúkraskrá sjúklinga yfir höfuð, eða skráður á 
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heilbrigðisstofnunum öðrum en LSH. Ef vel ætti að vera þyrfti að rannsaka fylgikvilla meðferðar með 

grunnrannsóknum en ekki einungis út frá sjúkraskrárgögnum. Þannig eru niðurstöðurnar líklega ekki 

sérlega martækar, en af þessum ástæðum eru niðurstöður um algengi fylgikvilla í kjölfar meðferðar 

birtar í viðauka þessarar ritgerðar.  

 

5.6 Endurmein, fylgimein og lifun sjúklinga 
 

Fimm og 10 ára heildarlifun barnanna reyndist mjög svipuð og annars staðar á Vesturlöndum, 

jafnvel örlítið betri. Í Svíþjóð hefur fimm ára heildarlifun barna með miðtaugakerfisæxli verið um 75%8 

og í Bandaríkjunum um 73%,4 en í þessari rannsókn var hún 83,5%. 10 ára heildarlifun barna í Svíþjóð 

hefur jafnframt verið um 72%8 og um 69% í Bandaríkjunum,4 en í þessari rannsókn var 10 ára 

heildarlifun 76,5%. Þessi munur gæti þó vel verið tilfallandi, enda rannsóknarhópurinn ekki stór, en 

einnig gæti það hvað mænukímfrumuæxli voru hlutfallslega fá útskýrt þennan mun. 

Endurmein reyndust nokkuð algeng og sáust helst hjá sjúklingum með stjarnfrumuæxli (20%), 

himnuæxli (15%), heila- og mænuþelsæxli (20%) og frjófrumuæxli (15%). Sjúkdómslaus lifun reyndist 

oftast verri en heildarlifun, en það skýrist af því að endapunktar sjúkdómslausrar lifunar eru tveir, 

annars vegar andlát og hins vegar greining endurmeins, en endapunktur heildarlifunar einungis andlát. 

Þetta átti þó ekki við um æxli í heilastofni, en vegna þess að sjúklingar með æxli í heilastofni fá 

almennt ekki endurmein þar sem þeir látast oftast af völdum frummeinsins er heildarlifun og 

sjúkdómslaus lifun þessa sjúklingahóps svipuð.  

Út frá niðurstöðum fjölþáttagreiningar fyrir heildarlifun (tafla 8) má álykta að þeir þættir sem hafi 

sterkasta forspárgildið fyrir heildarlifun barna með miðtaugakerfisæxli séu staðsetning og vefjagerð 

æxlis. Vefjagerðirnar mænukímfrumuæxli/PNET voru tengdar verri lifun en aðrar æxlisgerðir, enda 

illvíg æxli sem dreifa sér hratt um miðtaugakerfið. Aukið áhættuhlutall hágráðu stjarnfrumuæxla 

reyndist ekki marktækt, sem skýrist líklega af smæð þýðisins. Líklegt þykir að með stærra þýði hefði 

fengist marktæk niðurstaða, en rannsóknir hafa sýnt að lifun barna með hágráðu stjarnfrumuæxli er 

marktækt verri en lifun þeirra sem hafa lággráðu stjarnfrumuæxli.120 Æxli í heilastofni komu einnig verr 

út en æxli staðsett annars staðar, en slík æxli eru almennt ekki skurðtæk og svara meðferð fremur illa. 

Lifun virtist best þegar æxli voru staðsett miðlægt í heila eða neðantjalds, en miðlæg æxli eru oft 

góðkynja og æxli neðantjalds má oft fjarlægja að fullu með skurðaðgerð.  

Aukið áhættuhlutfall barna með taugatrefjaæxlager af gerð I reyndist heldur ekki marktækt, en 

líklega hefði fengist marktæk niðurstaða með stærra þýði. Þar sem börn með sjúkdóminn fá oft æxli á 

marga staði innan miðtaugakerfisins með tímanum, m.a. stundum í heilastofn og aðra erfiða staði,24 er 

líklegt að lifun þeirra sé verri en barna sem ekki hafa sjúkdóminn.  

Athygli vakti að tímalengd einkenna fram að greiningu reyndist ekki sjálfstæður forspárþáttur fyrir 

heildarlifun. Hægt er að ímynda sér að löng tímalengd einkenna sé tengd betri lifun, þar sem lággráðu 

æxli, sem almennt hafa betri horfur en hágráðu, vaxa hægar en hágráðu.3 Þannig er líklegt að þegar 

um er að ræða lággráðu æxli taki það einkennin lengri tíma að koma fyllilega fram og þannig líði lengri 
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tími frá fyrstu einkennum þangað til að leitað er til læknis og æxlið greinist. Sýnt hefur verið fram á 

þetta í öðrum rannsóknum,121 en hér verður þó að hafa í huga þá blöndun sem á sér stað vegna gráðu 

æxlisins. Samskonar niðurstöður varðandi tímalengd einkenna og lifun hafa einnig sést þegar önnur 

krabbamein í börnum hafa verið rannsökuð, til dæmis bráðaeitilfrumuhvítblæði (e. acute lymphoblastic 

leukemia),122 en höfundar þeirrar rannsóknar drógu þá ályktun að tímalengdin væri háð alvarleika 

sjúkdómsins ferkar en að vera sjálfstæður forspárþáttur fyrir lifun. Það virðist einmitt vera tilfellið í 

þessari rannsókn, því þegar leiðrétt var fyrir tegund æxlis og öðrum þáttum reyndist tímalengd 

einkenna ekki sjálfstæður forspárþáttur fyrir lifun. Hins vegar verður einnig að hafa í huga að í þessari 

rannsókn voru einungis könnuð tengsl tímalengdar einkenna og lifunar, en niðurstöður gætu reynst 

aðrar ef könnuð væru tengsl tímalengdar og lífsgæða sjúklinga í kjölfar greiningar eða tengsl 

tímalengdar einkenna og skaða á heilbrigðum heilavef. Það sama má segja um stærð æxla, en þótt 

stærð æxlis við greiningu virðist ekki hafa áhrif á lifun sjúklinga gæti hún haft áhrif á lífsgæði þeirra í 

kjölfar greiningar þar sem líklegt er að stærri æxli krefjist meira inngrips og valdi frekar starfrænum 

truflunum. 

Rannsóknir hafa sýnt að að lifun yngri barna er verri en eldri barna,8 en þrátt fyrir það reyndist aldur 

barna við greiningu ekki sjálfstæður forspárþáttur fyrir lifun í þessari rannsókn. Þetta má skýra með því 

að þegar einungis er skoðaður greiningaraldur og tengsl hans við lifun, eins og gert er í mörgum 

rannsóknum, er ekki leiðrétt fyrir mismunandi hlutfalli æxlistegunda eftir aldri barna. Til dæmis greinast 

illvígari æxlistegundir eins og fósturvefsæxli oftar í ungum börnum og góðkynja æxli í heiladingli mun 

oftar í eldri börnum,4 en þetta gæti skýrt þennan mun og af hverju hann sést ekki þegar leiðrétt hefur 

verið fyrir æxlistegund.   

Þar sem rannsóknarhópurinn var fremur lítill voru öryggisbil í fölþáttagreiningu almennt stór og lítið 

þurfti til að skekkja niðurstöður. Dæmi um slíka skekkju er að tvö barnanna sem greindust með 

hágráðu stjarnfrumuæxli höfðu æxli sem hægt var að fjarlægja með skurðaðgerð og eru þess vegna 

enn á lífi í dag. Þar sem börn með hágráðu stjarnfrumuæxli voru einungis fimm samtals eru þannig 

40% barna með slík æxli á lífi í dag, en þetta er mun hærra hlutfall en líklega hefði sést ef þýðið væri 

stærra. Það sama má segja um æxli í heilastofni, en eitt af þeim átta börnum sem greindust með æxli í 

heilastofni hafði sjaldgæfa undirtegund af heilastofnstróðæxli sem hægt var að fjarlægja með 

skurðaðgerðum. Þannig er einstaklingurinn ennþá á lífi í dag, mörgum árum eftir greiningu, en 

venjulega látast flest börn sem greinast með heilastofnstróðæxli innan tveggja ára frá greiningu.32,33 

 

5.7 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar 
 

Ein helsta takmörkun þessarar rannsóknar er smæð þýðisins, en þótt tímabilið hafi verið fremur 

langt, eða 34 ár, greindust einungis 113 börn með æxli í miðtaugakerfi á rannsóknartímabilinu. Þetta 

takmarkaði töluvert möguleika á því að fá marktækar niðurstöður þegar bornir voru saman 

mismunandi undirhópar sjúklinga og líklegt er að smæðin hafi einnig valdið ýmsum tilviljanasveiflum. 

Smæð þýðisins skýrist af því að Ísland er fámennt land og æxli í miðtaugakerfi barna eru jafnframt 

sjaldgæf. Á hinn bóginn er fámenni Íslendinga einnig einn af styrkleikum rannsóknarinnar því hér er öll 
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upplýsingaskráning eins og best verður á kosið. Börnin voru öll greind og/eða meðhöndluð á sömu 

heilbrigðisstofnuninni og nánast allar upplýsingarnar því geymdar á sama stað. Seinni hluta 

rannsóknartímabilsins voru allar upplýsingar jafnframt skráðar rafrænt í sjúkraskrárkerfið og því litlar 

líkur á að þær týndust. Lengd rannsóknartímabilsins er einnig bæði kostur og galli, en þar sem 

ýmislegt breyttist frá upphafi tímabilsins hvað varðar greiningaraðferðir, meðferðir og skráningu 

sjúkraskrárupplýsinga má gera ráð fyrir áhrifum af þeim breytingum. Hins vegar gaf lengd tímabilsins 

möguleika á ýmsum samanburði, m.a. á nýgengi og lifun á fyrri hluta tímabilsins og seinni hluta þess.  

 

5.8 Samantekt 
 

Klínísk birtingarmynd miðtaugakerfisæxla í börnum er fjölbreytileg og háð staðsetningu æxlis og 

aldri barnsins. Hlutföll tegunda, staðsetning æxla, nýgengi, meðferð og lifun eru að mestu leyti svipuð 

á Íslandi og annars staðar á Vesturlöndum, en þeir þættir sem virðast hafa sterkasta forspárgildið fyrir 

heildarlifun barna með miðtaugakerfisæxli eru vefjagerð og staðsetning æxlis. 

Þótt lifun barna með æxli í miðtaugakerfi sé almennt betri en barna með annarskonar krabbamein 

er nútímameðferð gegn æxlum í miðtaugakerfi mjög ábótavant. Meðferðin er sjúklingum oft erfið og 

getur skert lífsgæði sjúklinga töluvert þar sem fylgikvillar í kjölfar meðferðar eru algengir. Nú hafa 

komið fram ýmsar nýjungar sem gefa kost á einstaklingsmiðaðri meðferð og gætu þannig bætt 

meðferð við miðtaugakerfisæxlum í börnum og þar með horfur sjúklinga, en mikilvægt er þó að halda 

áfram að þróa nýjar meðferðir. Einnig er mikilvægt að bæta greiningu miðtaugakerfisæxla í börnum, 

en þrátt fyrir þær framfarir sem orðið hafa í greiningaraðferðum á síðustu árum greinast æxlin enn 

fremur seint. Því er mjög mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé vel vakandi fyrir einkennum þeirra. 

Áhugavert væri að rannsaka betur þá fylgikvilla sem fylgja meðferð gegn æxlum í miðtaugakerfi 

barna og kanna jafnvel lífsgæði sjúklinga í kjölfar meðferðar. Þá væri einnig hægt að kanna hvort þeir 

þættir sem ekki reyndust hafa áhrif á lifun í þessari rannsókn, t.d. tímalengd einkenna og stærð æxlis 

við greiningu, hafi hugsanlega áhrif á tíðni fylgikvilla eða lífsgæði sjúklinga.  

Vonast rannsakendur til að niðurstöður rannsóknarinnar geti komið að góðum notum við greiningu 

og ákvörðun meðferðar við æxlum í miðtaugakerfi barna í framtíðinni.  
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6 Viðauki 

6.1 Fylgikvillar skráðir í sjúkraskrár LSH 

6.1.1 Fylgikvillar skurðaðgerðar 
 

Í 59 af þeim 120 tilfellum (49,2%) þar sem börn sem fóru í skurðaðgerð fengu þau einn eða fleiri 

fylgikvilla. Í níu af þeim 23 tilfellum (39,1%) þar sem börn fóru ekki í aðgerð fengu þau einn eða fleiri 

fylgikvilla. Munurinn á algengi þess að fá einn eða fleiri fylgikvilla reyndist ekki marktækur milli barna 

sem fóru í skurðaðgerð og þeirra sem ekki fóru í skurðaðgerð (p=0,257). Ekki reyndist marktækur 

munur á algengi neinna skráðra fylgikvilla milli barna sem fóru í skurðaðgerð og barna sem ekki fóru í 

skurðaðgerð (tafla 9). 

 

Tafla 9. Samanburður á algengi fylgikvilla milli barna sem fóru og fóru ekki í skurðaðgerð. 

Fylgikvilli 
Skurðaðgerð 

p-gildi 
Já Nei 

Hvítkornafæð 10 (8,3%) 1 (4,3%) 0,444 
Slímhimnubólga 5 (4,2%) 0 (0%) 0,410 
Ofnæmisviðbrögð 1 (0,8%) 0 (0%) 0,839 
Blóðsaltabrenglanir 4 (3,3%) 1 (4,3%) 0,590 
Innankúpublæðing 2 (1,7%) 2 (8,7%) 0,121 
Vatnshöfuð 1 (0,8%) 0 (0%) 0,839 
Heyrnarskerðing 2 (1,7%) 0 (0%) 0,703 
Hjartavöðvakvilli 1 (0,8%) 0 (0%) 0,839 
Vanstarfsemi í heiladingli 8 (8,1%) 3 (20,0%) 0,158 
Þroskaskerðing  3 (3,0%) 1 (6,7%) 0,436 
Geðræn vandamál 9 (9,1%) 0 (0%) 0,267 
Hegðunarvandamál 4 (4,0%) 1 (6,7%) 0,513 
Snemmkominn kynþroski 2 (2,0%) 0 (0%) 0,753 
Lömunareinkenni 4 (4,0%) 0 (0%) 0,564 
Námserfiðleikar 5 (5,1%) 1 (6,7%) 0,580 
Sjúkleg þyngdaraukning 4 (4,0%) 0 (0%) 0,564 
Stoðkerfisvandamál 1 (1,0%) 1 (6,7%) 0,247 
Flóðmiga 2 (2,0%) 2 (13,3%) 0,083 
Sjónsviðsskerðing 5 (5,1%) 1 (6,7%) 0,580 
Sjónskerðing 7 (7,1%) 0 (0%) 0,362 
Blinda 3 (3,0%) 0 (0%) 0,652 
Tvísýni 1 (1,0%) 0 (0%) 0,868 
Hreyfi- eða talörðugleikar 5 (5,1%) 0 (0%) 0,487 
Skert nýrnastarfsemi 2 (2,0%) 0 (0%) 0,753 
Jafnvægisskerðing 3 (3,0%) 0 (0%) 0,652 
Vanstarfsemi í skjaldkirtli 4 (4,0%) 0 (0%) 0,564 
Vanstarfsemi í kynkirtlum 1 (1,0%) 0 (0%) 0,868 
Þrálátir höfuðverkir 1 (1,0%) 0 (0%) 0,868 
Flog/krampar 7 (7,1%) 1 (6,7%) 0,717 
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6.1.2 Fylgikvillar lyfjameðferðar 
 

Í 27 af þeim 37 tilfellum (73,0%) þar sem börn sem fengu lyfjameðferð fengu þau einn eða fleiri 

fylgikvilla. Í 41 af þeim 106 tilfellum (38,7%) þar sem börn fengu ekki lyfjameðferð fengu þau einn eða 

fleiri fylgikvilla. Munurinn á algengi þess að fá einn eða fleiri fylgikvilla reyndist marktækur milli barna 

sem fengu lyfjameðferð og þeirra sem ekki fengu lyfjameðferð (p<0,0001). Marktækur munur reyndist 

á algengi eftirfarandi fylgikvilla milli barna sem fengu og fengu ekki lyfjameðferð: Hvítkornafæð, 

slímhimnubólga, blóðsaltabrenglanir, vanstarfsemi í heiladingli og vanstarfsemi í skjaldkirtli (tafla 10).  

 

Tafla 10. Samanburður á algengi fylgikvilla milli barna sem fengu og fengu ekki lyfjameðferð. 

Fylgikvilli 
Lyfjameðferð 

p-gildi 
Já Nei 

Hvítkornafæð 11 (29,7%) 0 (0%) <0,0001 
Slímhimnubólga 4 (10,8%) 1 (0,9%) 0,016 
Ofnæmisviðbrögð 1 (2,7%) 0 (0%) 0,259 
Blóðsaltabrenglanir 5 (13,5%) 0 (0%) 0,001 
Innankúpublæðing 1 (2,7%) 3 (2,8%) 0,725 
Vatnshöfuð 1 (2,7%) 0 (0%) 0,259 
Heyrnarskerðing 2 (5,4%) 0 (0%) 0,066 
Hjartavöðvakvilli 1 (2,7%) 0 (0%) 0,259 
Vanstarfsemi í heiladingli 6 (21,4%) 5 (5,8%) 0,025 
Þroskaskerðing  2 (7,1%) 2 (2,3%) 0,252 
Geðræn vandamál 4 (14,3%) 5 (5,8%) 0,149 
Hegðunarvandamál 2 (7,1%) 3 (3,5%) 0,358 
Snemmkominn kynþroski 2 (7,1%) 0 (0%) 0,059 
Lömunareinkenni 2 (7,1%) 2 (2,3%) 0,252 
Námserfiðleikar 2 (7,1%) 4 (4,7%) 0,458 
Sjúkleg þyngdaraukning 2 (7,1%) 2 (2,3%) 0,252 
Stoðkerfisvandamál 0 (0%) 2 (2,3%) 0,567 
Flóðmiga 1 (3,6%) 3 (3,5%) 0,682 
Sjónsviðsskerðing 3 (10,7%) 3 (3,5%) 0,157 
Sjónskerðing 4 (14,3%) 3 (3,5%) 0,060 
Blinda 3 (10,7%) 0 (0%) 0,014 
Tvísýni 0 (0%) 1 (1,2%) 0,754 
Hreyfi- eða talörðugleikar 1 (3,6%) 4 (4,7%) 0,642 
Skert nýrnastarfsemi 2 (7,1%) 0 (0%) 0,059 
Jafnvægisskerðing 1 (3,6%) 2 (2,3%) 0,574 
Vanstarfsemi í skjaldkirtli 3 (10,7%) 1 (1,2%) 0,045 
Vanstarfsemi í kynkirtlum 0 (0%) 1 (1,2%) 0,754 
Þrálátir höfuðverkir 1 (3,6%) 0 (0%) 0,246 
Flog/krampar 2 (7,1%) 6 (7,0%) 0,630 
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6.1.3 Fylgikvillar geislameðferðar 
 

Í 31 af þeim 50 tilfellum (62,0%) þar sem börn sem fengu geislameðferð fengu þau einn eða fleiri 

fylgikvilla. Í 37 af þeim 93 tilfellum (39,8%) þar sem börn fengu ekki geislameðferð fengu þau einn eða 

fleiri fylgikvilla. Munurinn á algengi þess að fá einn eða fleiri fylgikvilla reyndist marktækur milli barna 

sem fengu geislameðferð og þeirra sem ekki fengu geislameðferð (p=0,009). Marktækur munur 

reyndist á algengi eftirfarandi fylgikvilla milli barna sem fengu og fengu ekki geislameðferð: 

Hvítkornafæð, flóðmiga og vanstarfsemi í skjaldkirtli (tafla 11).  

 

Tafla 11. Samanburður á algengi fylgikvilla milli barna sem fengu og fengu ekki geislameðferð. 

Fylgikvilli 
Geislameðferð 

p-gildi 
Já Nei 

Hvítkornafæð 7 (14,0%) 4 (4,3%) 0,043 
Slímhimnubólga 4 (8,0%) 1 (1,1%) 0,051 
Ofnæmisviðbrögð 0 (0%) 1 (1,1%) 0,650 
Blóðsaltabrenglanir 2 (4,0%) 3 (3,2%) 0,574 
Innankúpublæðing 1 (2,0%) 3 (3,2%) 0,563 
Vatnshöfuð 1 (2,0%) 0 (0%) 0,350 
Heyrnarskerðing 2 (4,0%) 0 (0%) 0,121 
Hjartavöðvakvilli 0 (0%) 1 (1,1%) 0,650 
Vanstarfsemi í heiladingli 7 (17,9%) 4 (5,3%) 0,037 
Þroskaskerðing  1 (2,6%) 3 (4,0%) 0,577 
Geðræn vandamál 1 (2,6%) 8 (10,7%) 0,121 
Hegðunarvandamál 0 (0%) 5 (6,7%) 0,118 
Snemmkominn kynþroski 0 (0%) 2 (2,7%) 0,431 
Lömunareinkenni 3 (7,7%) 1 (1,3%) 0,115 
Námserfiðleikar 2 (5,1%) 4 (5,3%) 0,666 
Sjúkleg þyngdaraukning 1 (2,6%) 3 (4,0%) 0,577 
Stoðkerfisvandamál 1 (2,6%) 1 (1,3%) 0,569 
Flóðmiga 4 (10,3%) 0 (0%) 0,012 
Sjónsviðsskerðing 2 (5,1%) 4 (5,3%) 0,666 
Sjónskerðing 3 (7,7%) 4 (5,3%) 0,450 
Blinda 1 (2,6%) 2 (2,7%) 0,731 
Tvísýni 1 (2,6%) 0 (0%) 0,342 
Hreyfi- eða talörðugleikar 3 (7,7%) 2 (2,7%) 0,219 
Skert nýrnastarfsemi 1 (2,6%) 1 (1,3%) 0,569 
Jafnvægisskerðing 1 (2,6%) 2 (2,7%) 0,731 
Vanstarfsemi í skjaldkirtli 4 (10,3%) 0 (0%) 0,012 
Vanstarfsemi í kynkirtlum 1 (2,6%) 0 (0%) 0,342 
Þrálátir höfuðverkir 1 (2,6%) 0 (0%) 0,342 
Flog/krampar 6 (15,4%) 2 (2,7%) 0,019 
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