
 
 

  

Lifrarfrumukrabbamein á Íslandi 1998-2013 

 

Bjarki Sigurðsson 

Ritgerð til B.S. gráðu 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 
Heilbrigðisvísindasvið 

 

 

 

 

  



 
 

 

Ritgerð þessi er til B.S. gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 
nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Bjarki Sigurðsson 2016 

  



 
 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Lifrarfrumukrabbamein á Íslandi 1998-2013 

 

Bjarki Sigurðsson 

Leiðbeinendur: 
Jón Gunnlaugur Jónasson 

Einar Stefán Björnsson 
Sigurður Ólafsson 

  



 
 

Ágrip 
 

Inngangur Lifrarfrumukrabbamein er krabbamein sem á uppruna í lifrarfrumum. Nýgengi HCC er 

mjög misjafnt eftir landsvæðum og er hæst þar sem lifrarbólga B er landlægur sjúkdómur. Nýgengi á 

Vesturlöndum hefur aukist á undanförnum árum aðallega vegna lifrarbólgu C faraldurs en einnig vegna 
aukinnar áfengisneyslu og aukinnar tíðni áhættuþátta fyrir fitulifrarkvilla án áfengismisnotkunar. Fyrri 

rannsóknir á Íslandi sýndu að nýgengi á tímabilinu 1984-1998 var u.þ.b. 1 tilfelli á 100.000 á ári sem er 
með því lægsta sem þekktist í heiminum.  Algengir áhættuþættir á Íslandi hafa verið áfengisskorpulifur 

og erfðasjúkdómurinn járnhleðslukvilli. Í ljósi lifrarbólgu C faraldurs á Íslandi í lok níunda áratugarins 
ásamt aukinni áfengisneyslu Íslendinga og aukinnar tíðni áhættuþátta fitulifrarkvilla er markmið 

rannsóknarinnar að kanna breytingar á nýgengi lifrarfrumukrabbameins, áhættuþáttum þess og lifun 

sjúklinganna á Íslandi á tímabilinu 1998-2013. 

Efni og aðferðir Rannsóknin tók til allra sjúklinga sem greindust með lifrarfrumukrabbamein á 

Íslandi á tímabilinu 1998-2013. Leitað var að illkynja æxlum í lifur Krabbameinsskrá Íslands, skrám 

meinafræðideildar LSH og sjúkraskrám LSH og FSA og ekki meðtalin önnur æxli í lifur svo sem 
gallvegakrabbamein eða meinvörp. Upplýsingum um áhættuþætti, greiningardag og lifun var safnað 

ásamt öðrum þáttum.  Ef greiningarskilmerki efnaskiptavillu voru uppfyllt voru taldar miklar líkur á að 
fitulifrarkvilli án áfengis væri til staðar. Í vafatilfellum voru vefjasýni lituð með mótefnalituninni HepPar1 
en sýni voru fengin hjá lífsýnasöfnum meinafræðideilda LSH og FSA. Tilviljunarfundir í krufningum voru 

ekki hafðir með í nýgengistölum, aldursútreikningum og lifun. 

Niðurstöður Alls greindust 98 manns með lifrarfrumukrabbamein á tímabilinu, 83 karlar og 15 konur. 

Meðalaldur karla við greiningu var 70 ár og kvenna 68 ár. Aldursstaðlað nýgengi á tímabilinu var 1,2 á 
100.000 (nýgengi karla 2,2 og kvenna 0,4). Nýgengi meðal karla hækkaði marktækt á tímabilinu (úr 1,3 

í 2,9). Skorpulifur höfðu 45 (46%) og voru algengustu áhættuþættir skorpulifrar misnotkun áfengis (22%), 

lifrarbólga C (20%) og fitulifrarkvilli/efnaskiptavilla (20%).  Algengustu áhættuþættir 
lifrarfrumukrabbameins í heild voru fitulifrarkvilli/efnaskiptavilla (22%), misnotkun áfengis (16%), 

lifrarbólga C (12%) og járnhleðslukvilli (10%). Fimm ára sjúkdómssértæk lifun karla var 22% og kvenna 

29% en ekki var marktækur munur þar á milli né marktæk bætt lifun yfir tímabilið (í fyrri rannsókn fyrir 
tímabilið 1984-1998 var fimm ára lifun karla 14% og kvenna 7%). 

Ályktanir Nýgengi lifrarfrumukrabbameins jókst meðal karla en ekki meðal kvenna á tímabilinu. 
Aðeins helmingur sjúklinga er með undirliggjandi skorpulifur sem er mun lægra en í nágrannalöndunum 
en áhættuþættir lifrarfrumukrabbameins virðast vera þeir sömu og annars staðar. Talsverðar breytingar 

hafa orðið á áhættuþáttum en efnaskiptavilla, sem í fyrri rannsókn var ekki talinn vera sterkur 

áhættuþáttur lifrarfrumukrabbameins, er nú einn algengasti áhættuþátturinn auk lifrarbólgu C sem 
reynist nýr áhættuþáttur á Íslandi. Fimm ára lifun beggja kynja hefur batnað miðað við fyrri rannsókn á 

Íslandi. 
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Listi yfir skammstafanir 

 
HCC  Hepatocellular carcinoma 

HBV  Hepatitis B virus (lifrarbólga B) 

HCV  Hepatitis C virus (lifrarbólga C) 

NAFLD  Non alcoholic fatty liver disease 

NASH  Non alcoholic steatohepatitis 

HH  Heriditary hemochromatosis 

AFP  Alpha fetoprotein 

RFA  Radiofrequency ablation 

AIH  Autoimmune hepatitis 

PBC  Primary biliary cirrhosis 

AIC  Autoimmune cholangitis 
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1 Inngangur 
1.1 Faraldsfræði 

Krabbamein sem á uppruna í lifur er fimmta algengasta krabbameinið í körlum og níunda algengasta í 
konum á heimsvísu, samtals um 782.000 tilfelli árið 2012 [1]. Þrátt fyrir það er krabbamein í lifur í öðru 

sæti yfir þau krabbamein sem valda flestum dauðsföllum í heiminum sem skýrist þá fyrst og fremst af 
því hversu slæmar horfur krabbamein í lifur hefur. [1]. Af þessum krabbameinum flokkast 75% - 90% 

sem lifrarfrumukrabbamein (e. Hepatocellular carcinoma (HCC)) og 9% flokkast sem 

gallvegakrabbamein (e. Cholangiocarcinoma) [2, 3]. Eftirfarandi faraldsfræðileg umræða (kafli 1.1) tekur 
til bæði lifrarfrumukrabbameina og gallvegakrabbameina sem og fleiri krabbameina sem eiga uppruna í 

lifur (e. primary liver cancer) enda er lítið til af gögnum um lifrarfrumukrabbamein (HCC) eitt og sér. 

1.1.1 Landfræðilegur munur 

Nýgengi krabbameina sem eiga 

uppruna í lifur er mjög mismunandi 

eftir landsvæðum heimsins. Meðal 
karla er það hæst í Austur og 

Suðaustur Asíu og Afríku sunnan 

Sahara (nýgengi oft meira en 20 á 
100.000), en lægst er nýgengið í 
þróaðri ríkjum (nýgengi Norður 

Evrópu 4,6 á 100.000) og um miðbik 
Suður Asíu (nýgengi 3,7 á 100.000) 

[1]. Undantekning frá þessu er þó 

nýgengið í Norður Ameríku og Suður 
Evrópu, en þar er það hærra en í 

öðrum þróuðum ríkjum (9,4 á 

100.000) [1, 3, 4]. Á Norðurlöndum 
hefur nýgengi meðal karla verið 4,6 og 

meðal kvenna 2,0 á 100.000 íbúa [5]. 

Nýgengi meðal kvenna er mun lægra 
á heimsvísu. Það er þó hæst í Austur 

Asíu og Vestur Afríku, en lægst í 

Norður Evrópu og Micronesíu [1]. (Ath 
að þessar tölur gilda um öll krabbamein sem eiga uppruna í lifur. Lifrarfrumukrabbamein er þó 

langstærsti hlutur þeirra). 

Samkvæmt íslensku Krabbameinsskránni var aldursstaðlað nýgengi á tímabilinu 2000-2014 
meðal karla um 1,8-3,9 tilfelli á 100.000 manns en meðal kvenna á sama tímabili var aldursstaðlað 
nýgengi 0,9-1,6 tilfelli á 100.000. Hafa ber þó í huga að tilviljanasveiflur geta verið miklar þar sem um 

frekar fá tilfelli er að ræða [6, 7]. 

Mynd 1: Aldursstaðlað nýgengi krabbameina í lifur, skipt eftir kyni og 
landsvæði. Heimild: GLOBOCAN 2012 (IARC) 



5 
 

Ástæðan fyrir svo miklum landfræðilegum mun er talið vera fyrst og fremst munur í 

áhættuþáttum milli landa. Þannig eru helstu áhættuþættir í Asíu og Afríku fyrst og fremst lifrarbólga B 
en á þessum svæðum eru veiran mjög algeng. Helstu áhættuþættir á Vesturlöndum eru af öðrum toga 

en má þar nefna óhóflega áfengisneyslu sem og offitu og sykursýki en þó hafa að vísu orðið miklar 

breytingar á áhættuþáttum á undanförnum árum [4, 8, 9]. HCC orsakað af lifrarbólgu C er nú hraðast 

vaxandi orsök dauða af völdum krbbameina í Bandaríkjunum og á tímabilinu 1990-2010 hefur nýgengi 
HCC þrefaldast þar á meðan fimm ára lifun hefur haldist undir 12% [8]. Reyndar hefur eitthvað dregið 

aukningarhraðanum eftir 2006 [10]. Á Englandi hefur nýgengi HCC frá árinu 1990 til 2009 aukist úr 1,0 

í 2,3 á 100.000 [11]. Svipaða sögu má segja frá Hollandi [12].  

1.1.2 Horfur 

Horfur einstaklinga sem greinast með krabbamein í lifur eru ekki góðar. Á heimsvísu er hlutfallið 

milli dánartíðni og nýgengi 0,95 svo dánartíðnin og nýgengin fylgjast nánast alveg að eins og sjá má á 
mynd 1 [1]. Helsta ástæðan fyrir slæmum horfum er hversu seint krabbamein í lifur greinast en þá hafa 

þau náð að vaxa og þróast yfir á hátt stig og því eru meðferðarmöguleikar oft litlir þegar krabbameinið 
loks greinist. Í nýlegri rannsókn sem tók saman lifun sjúklinga með krabbamein í lifur í Evrópu á 

tímabilinu 1999-2007 kom fram að aldursstöðluð fimm ára lifun var að meðaltali 12% og höfðu horfur 
lítið sem ekkert batnað þrátt fyrir bættar greiningaraðferðir og meðferðarmöguleika á undanförnum árum 

[13]. Önnur rannsókn sem tók til lifunar sjúklinga með krabbamein á heimsvísu á árunum 1995-2009 

sýndi svipaða niðurstöðu en aldursstöðluð fimm ára lifun krabbameina í lifur var 10-20% í flestum 
löndum bæði í þróaðri og minna þróaðri ríkjum og var lifunin hæst í Japan, Suður-Kóreu og Taiwan [14]. 

Hvað Ísland varðar þá fæst úr Krabbameinsskrá að hlutfallsleg fimm ára lifun meðal karla á tímabilinu 
2001-2010 var 19%.  Meðal kvenna var hlutfallsleg fimm ára lifun á sama tímabilli 13%. Hafa ber þó í 
huga að tölur sem þessar geta verið mjög sveiflukenndar og háðar tilviljunum þar sem oftar en ekki eru 

tilfellin fá [6, 7]. 

1.1.3 Lifrarfrumukrabbamein á Íslandi 

Niðurstöður úr íslenskri rannsókn birtust í Læknablaðinu árið 2001 á lifrarfrumukrabbameinum á Íslandi 
á tímabilinu 1984-1998 og í þeirri rannsókn voru ekki meðtalin önnur krabbamein sem eiga uppruna í 

lifur t.d. gallvegakrabbamein [15]. Meðalaldur karla við greiningu var 69 ára og kvenna 73 ára. 

Aldursstaðlað nýgengi á tímabilinu var 2,1 á 100.000 hjá körlum en 0,7 á 100.000 hjá konum. Fimm ára 
lifun karla var 14% en kvenna 7%. Helstu ályktanir sem dregnar voru af þeirri rannsókn voru þau að 

nýgengið á Íslandi væri lægra en í nágrannalöndum, misnotkun áfengis og járhleðslukvilli voru 

algengustu áhættuþættirnir og að hlutfall sjúklinga með skorpulifur var lágt ólíkt því sem gengur og gerist 
í öðrum löndum. Niðurstöður úr þessari grein verða notaðar til að bera saman við tímabilið sem á að 

rannsaka í okkar rannsókn (tímabilið 1998-2013). 
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1.2 Áhættuþættir 

Lifrarfrumukrabbamein er eitt af fáum krabbameinum sem hefur mjög vel þekkta og vel skilgreinda 

orsaka- og áhættuþætti. Helstu áhættuþættirnir í heiminum eru lifrarbólga B, lifrarbólga C, 
áfengislifrarsjúkdómar og fitulifrarkvilli án áfengis (e. non alcoholic fatty liver disease). Aðrir sjaldgæfari 
áhættuþættir eru einnig þekktir [8]. Þessir áhættuþættir eru mjög misdreifðir um heiminn sem útskýrir að 

mestu leyti þann gríðarlega breytileika í nýgengi milli landsvæða og skýrir einnig þær breytingar í 

nýgengi sem orðið hafa á undanförnum árum í hinum vestræna heimi [4, 8, 16].  

1.2.1 Skorpulifur 

Flestir af áhættuþáttum lifrarfrumukrabbameins valda skorpulifur (e. cirrhosis) en skorpulifur er til staðar 

í 80-90% sjúklinga með lifrarfrumukrabbamein í heiminum. Þetta þýðir að 10-20% tilfella 
lifrarfrumukrabbameina myndast í lifur án skorpulifrar [17]. Sjúklingar á Íslandi virðast vera undantekning 

frá þessari reglu að skorpulifur sé algengasta undirliggjandi orsök HCC. Í rannsókn frá 2001 um sjúklinga 
með lifrarfrumukrabbamein á Íslandi á tímabilinu 1984-1998 reyndust eingöngu 32% hafa skorpulifur. 
Höfundar þeirrar rannsóknar töldu að mögulega sé um vanmat að ræða þar sem ekki var unnt að 

rannsaka lifrarvef utan æxlis í mörgum tilvikum en þrátt fyrir það er þetta mjög lágt hlutfall [15]. Í grein 

sem birtist árið 1997 og tók til skorpulifrar á Íslandi á tímabiinu 1951-1990 kom fram að nýgengi 
skorpulifrar á Íslandi var mjög lágt miðað við önnur lönd (4,8/100.000) og gæti það útskýrt að hluta til þá 

lágu tíðni skorpulifrar meðal tilfella af lifrarfrumukrabbameinum í 2001 rannsókninni. Ekki var vitað hver 

ástæðan fyrir þessari lágu tíðni var [15, 18]. Önnur rannsókn sem birtist árið 2009 og tók til allra greindra 
sjúklinga með skorpulifur í Gautaborg og Íslandi á tímabilinu 1994-2003 komst að svipaðri niðurstöðu, 

þ.e. að nýgengi skorpulifrar á Íslandi var mjög lágt. Auk þess var nýgengið á Íslandi ekki nema 24% af 

nýgengi í Gautaborg (3,3/100.000 miðað við 15,3/100.000) en ástæðan var sögð vera lág tíðni 

skorpulifrar af völdum alkóhóls og lifrarbólgu C hér á landi miðað við í Gautaborg [19]. Ritgerð sem birtist 
árið 2013 sem fjallar um rannsókn á sjúklingum sem greindust með skorpulifur á árunum 2010-2013 

hefur hins vegar aðra sögu að segja. Þar kom fram að nýgengi skorpulifrar á tímabilinu var 10,3/100.000 

sem er margföld aukning frá fyrri rannsóknum. Ástæðan er talin vera aukning í áfengisneyslu og offitu 
ásamt lifrarbólgu C faraldurs [20]. Í ljósi þessarar aukningar í nýgengi skorpulifrar á Íslandi á nýliðnum 

árum væri mjög fróðlegt að vita hvort breytingar hafi orðið á nýgengi lifrarfrumukrabbameina samhliða.  

Það eitt að hafa skorpulifur eykur líkur á myndun lifrarfrumukrabbameins 267 falt hjá sjúklingum 
í Svíþjóð [21]. Ekki eingöngu virðist skorpulifur vera stór áhættuþáttur fyrir myndun 

lifrarfrumukrabbameins heldur virðist líka skipta miklu máli af hvaða ástæðum skorpulifrin er til komin 

(mesta áhættan er skorpulifur vegna lifrarbólgu C smits) [17, 21]. Þó svo að skorpulifur fyrirfinnist í um 
80-90% tilfella lifrarfrumukrabbameina í heiminum þá eru enn um 10-20% tilfella sem ekki innihalda 

skorpulifur en í nánast öllum þeim tilfellum án skorpulifrar eru einhverskonar bólgubreytingar í lifur til 

staðar, hvort sem heldur er af þekktum eða óþekktum orsökum, og bendir það þá að minnsta kosti að 
hluta til þess að bólga í lifur sé einn af lykilþáttum í myndun lifrarfrumukrabbameina (enda er skorpulifur 

í raun afleiðing af langvinnri bólgu í lifur) [17]. Hvað svo veldur bólgubreytingum í lifur og að lokum 

skorpulifur er af ýmsum toga og verður farið í það lið fyrir lið hér fyrir neðan. 
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1.2.2 Lifrarbólga B 

Lifrarbólga B (e. hepatitis B (HBV)) er DNA veira sem leggst á lifrarfrumur og getur innleitt erfðaefni sitt 

í erfðaefni lifrarfrumanna og þannig valdið krónískri sýkingu og bólgu í lifrinni [22]. Lifrarbólga B er vel 
þekktur áhættuþáttur fyrir myndun á lifrarfrumukrabbameini. Rannsókn frá 2002 tók til 11.900 karlmanna 
frá Taiwan sem ekki höfðu lifrarfrumukrabbamein og fylgdi þeim eftir í nokkur ár. Mældir voru veiru 

mótefnavakarnir HBsAg og HBeAg og var niðurstaða rannsóknarinnar að þeir sem voru jákvæðir fyrir 
eingöngu HBsAg (krónísk sýking) voru í u.þ.b. 10x meiri hættu á að fá lifrarfrumukrabbamein og þeir 

sem voru bæði jákvæðir fyrir HBsAg og HBeAg (virk sýking) voru í 60x meiri hættu á að fá 

lifrarfrumukrabbamein borið saman við karlmenn sem voru neikvæðir fyrir mótefnavökunum [23]. Mikill 
breytileiki er á tíðni lifrarbólgu B sýkingar milli landa og talið er að um 248 milljónir einstaklinga hafi verið 

krónískt sýktir árið 2010. Veiran er algeng og landlæg í mið og Suður-Afríku og í Suð-austur Asíu en 
einmitt í þessum löndum er tíðni lifrarfrumukrabbameins hvað hæst í heiminum. Á Vesturlöndum er tíðni 

veirunnar mun lægri og aðrir áhættuþættir sem helst koma þar við sögu [24, 25]. 

Í íslensku rannsókninni frá 2001 var lifrarbólga B 4% af heildar orsakaþáttum 
lifrarfrumukrabbameina [15]. Þetta er svipuð niðurstaða og fengist hefur úr rannsóknum í Svíþjóð en 0-

5% af þeim tilfellum höfðu króníska sýkingu [24, 26, 27]. Flest önnur Evrópuríki liggja á bilinu 3-21% fyrir 
utan Rússland (37%) og Grikkland (59%) [24]. Þrátt fyrir faraldur í lok níunda áratugarins á Íslandi meðal 

fíkniefnaneytenda [28] sem og fjölgun smitaðra innflytjenda á Íslandi [29] þá virðist ekki hafa orðið 

sjáanleg aukning í nýgengi skorpulifrar af völdum lifrarbólgu B síðastliðin ár á Íslandi [19, 20].  

1.2.3 Lifrarbólga C 

Lifrarbólga C (e. hepatitis C) er lifrarsjúkdómur sem er orsakaður af lifrarbólgu C veirunni (HCV). Líkt og 

HBV leggst HCV á lifrarfrumur og getur valdið krónískri lifrarbólgu og að lokum skorpulifur [30]. 
Skorpulifur af völdum lifrarbólgu C er vel þekktur áhættuþáttur fyrir myndun á lifrarfrumukrabbameini en 
það geta liðið 8-45 ár frá smiti þar til lifrarfrumukrabbamein greinist [31]. Rannsókn frá 2013 sem tók 

saman niðurstöður úr 232 greinum sýndi að algengi lifrarbólgu C smits hefur aukist á heimsvísu úr 122 

milljónum (2%) árið 1990 í 184 milljónir (3%) árið 2005. Að vísu var ekki gerður greinamunur á bráðu 

smiti og krónísku smiti [32].  

Lifrarbólga C hefur gengið í faröldrum mest alla 20. öldina en Japan var með fyrstu löndunum 

þar sem faraldur geysaði [33]. Grein frá 2015 sem tók saman efni 90 greina sýnir að nýgengi 
lifrarfrumukrabbameina í 12 löndum sem eiga uppruna að rekja til HCV smits hafa tekið breytingum séu 

tölur bornar saman fyrir og eftir aldamótin 2000. Marktæk aukning hefur orðið í Þýskalandi, 

Bandaríkjunum, Brasilíu, Taiwan, Egyptalandi og Pakistan. Þessi listi er að öllum líkindum ekki tæmandi 
þar sem ekki lágu fyrir nægar upplýsingar frá mörgum löndum [24, 33]. 

Á Íslandi greindist enginn með HCC orsakað af HCV á tímabilinu 1984-1998 [15]. Það er mjög 
frábrugðið öðrum erlendum tölum en á svipuðu tímabili var til að mynda 15% HCC tilfella rakið til HCV 
smits í Svíþjóð og allt upp undir 60% í sumum ríkjum á Vesturlöndum (ekki endilega sama tímabil þó) 

[24]. Ástæðan er talin vera sú hve seint HCV faraldurinn barst til Íslands en faraldurinn byrjaði sennilega 
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meðal sprautufíkla sem fæddust eftir 1960 og höfðu því ekki verið sýktir nógu lengi til að krabbamein 

gæti farið að myndast [34]. Hins vegar má ætla að undanfarin ár sé nógu langt liðið frá fyrstu smitum og 
því mögulegt að tilfellum lifrarfrumukrabbameina á grunni lifrarbólgu C hafi fjölgað, og þá sérlega í ljósi 

þess að mikil aukning hefur orðið á tilfellum skorpulifrar á grunni lifrarbólgu C á árunum 2010-2013 borið 

saman við fyrri rannsóknir [19, 20]. Auk þess sýndi rannsókn frá 2008 um vefjagreiningu HCV smitaðra 

lifra á árunum 1991-2000 að einungis væri um væga bólgu og bandvefsmyndun að ræða í flestum 
tilvikum og nefndu þeir stuttan smittíma og lágan aldur sem líklegustu skýringuna [35].  

1.2.4 Áfengi 

Áfengi er brotið niður í frumum lifrarinnar og milliefni af því niðurbroti er þekkt fyrir að valda 
frumuskemmdum. Þannig getur óhófleg áfengisneysla valdið lifrarbólgu, skorpulifur og 

lifrarfrumukrabbameini [36, 37]. Ítölsk case-control stúdía frá 2002 hefur auk þess sýnt fram á línulega 

aukningu í áhættu á krabbameinsmyndun samhliða aukinni inntöku alkóhóls sé drukkið meira en 60g af 
etanóli daglega og auk þess virðist áhættan aukast enn frekar sé einstaklingurinn smitaður af HCV eða 

HBV samhliða [38]. Rannsókn frá 2011 sem tók til sjúklinga í Gautaborg og höfðu skorpulifur á grunni 
áfengisneyslu sýndi að þeir einstaklingar voru í 240x meiri hættu á að þróa með sér 

lifrarfrumukrabbamein miðað við heilbrigða einstaklinga [21].  

Á Íslandi á tímabilinu 1984-1998 var ofneysla áfengis algengasta ástæða 

lifrarfrumukrabbameina eða um 16% tilfella (af þeim höfðu 65% skorpulifur) en einnig segir í 

umræðukafla þeirrar rannsóknar að líklega sé um vanmat að ræða þar sem ekki voru til upplýsingar um 
áfengisneyslu í öllum tilvikum [15]. Áfengisneysla á Íslandi hefur verið nokkuð lægri en gengur og gerist 

í nágrannalöndunum (7 L á mann árið 2010) miðað við t.d. Danmörku (11 L), Svíþjóð (9 L), Þýskaland 

(12 L), Frakkland (12) og Bretland (12 L) svo dæmi séu nefnd [39]. Einnig var nýgengi skorpulifrar á 
Íslandi vegna áfengislifrarsjúkdóma talsvert lægri en í Gautaborg á árunum 1994-2003 (29% borið 

saman við 50%) [19]. Hins vegar hefur áfengisneysla á Íslandi aukist umtalsvert síðustu áratugina og 
auk þess hefur dauðsföllum vegna skorpulifrar fjölgað marktækt séu tímabil fyrir og eftir bjórbannið á 
Íslandi borin saman (1982-88 og 2003-09) [40]. Einnig hefur hlutfall skorpulifra á grunni 

áfengislifrarsjúkdóma aukist á Íslandi á árunum 2010-13 borið saman við fyrri tímabil [20]. Á grunni 

þessara upplýsinga er mögulegt að nýgengi lifrarfrumukrabbameina af völdum áfengis og 

áfengisskorpulifrar hafi aukist á Íslandi. 

1.2.5 Fitulifrarkvilli án áfengis 

Fiturlifrarkvilli án áfengis (e. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) er lifrarsjúkdómur sem getur tekið 

birtingarmynd sem einföld fitulifur, fitulifrarbólga (e. non-alcoholic steatohepatitis, NASH) og allt upp í 
skorpulifur og skýrist ekki af áhættuþáttum á borð við alkóhól, HCV eða HBV [41]. Offita, sykursýki II, 

háþrýstingur og hækkaðar blóðfitur eru sterkir áhættuþættir fyrir NAFLD en þessir áhættuþættir eru mjög 

algengir á Vesturlöndum [42, 43]. Grein frá 2011 sem tók saman niðurstöður rannsókna frá 1980-2010 
sýndi að algengi NAFLD og NASH hefur aukist og í Bandaríkjunum er metið að þriðjungur þjóðarinnar 

hafi NAFLD og 2-5% hafi undirtýpuna NASH[44]. Bandarísk tilfella-viðmiða rannsókn frá 2011 sem tók 

saman tilfelli af lifrarfrumukrabbameinum sýndi að þeir sem höfðu efnaskiptavillu (e. metabolic 
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syndrome) (ákveðin samsetning af áhættuþáttum NAFLD) voru rúmlega tvöfalt líklegri til að fá HCC 

heldur en viðmiðunarhópur og var þá ekki tekið fram hvort sjúklingar hefðu NAFLD/NASH eða ekki [45]. 
Nýgengi lifrarfrumukrabbameina af völdum NAFLD hefur verið að aukast jafnt og þett og athygli vekur 

að allt að 50% tilfella verða í lifur án skorpulifrar sem gerir skimun fyrir HCC erfiðari og mögulega greinast 

þau tilfelli enn seinna en önnur [46]. Þar að auki virðist sem svo að lifur einstaklinga með HCC og 

efnaskiptavillu hafi sjaldnar markverðar bandvefsbreytingar eða þá oftar bandvefsbreytingar af lægra 
stigi borið saman við HCC af völdum anarra áhættuþátta [47, 48].   

Ekki er mikið til af íslenskum rannsóknum um þetta efni enda NAFLD/NASH tiltölulega nýrra af 
nálinni hvað varðar þekktan áhættuþátt fyrir HCC. Í íslensku HCC rannsókninni frá 2001 var því ekkert 
fjallað um NAFLD/NASH en athygli vekur að 55% tilfella féllu undir flokkinn „engir þekktir áhættuþættir“ 

(þ.e. ekki skorpulifur) og 7% félu undir flokkinn „skorpulifur af óþekktri ástæðu“ [15] og má leiða af því 

líkur að sennilega sé ákveðinn hluti þessa hóps með HCC á grunni NAFLD/NASH. Á tímabilinu 1967-
2007 jókst meðal BMI stuðull Íslendinga um 2 einingar og algengi sykursýki II tvöfaldaðist hjá körlum og 

jókst um 50% hjá konum en þessar breytingar byrjuðu aðallega eftir 1980 [49]. Auk þess hefur tilfellum 

skorpulifrar af völdum NAFLD fjölgað síðustu ár [20]. Það er því ekki ósennilegt að NAFLD skipi stærri 

sess varðandi áhættuþætti HCC á Íslandi en komið hefur fram í fyrri rannsókn.  

1.2.6 Járnhleðslusjúkdómur 

Járnhleðslusjúkdómur (e. hereditary hemochromatosis, HH) er víkjandi erfðasjúkdómur sem veldur of 

miklu frásogi járns frá meltingarvegi og þar með uppsöfnun í frumum líkamans og þá sérlega 
lifrarfrumum sem þá verða fyrir skemmdum. Stökkbreytingin virðist hafa orðið til fyrir 2000 árum í 

einstaklingi af keltneskum ættum og því er algengi sjúkdómsins hæst í Norður Evrópu (5 af hverjum 

1000 eru arfhreinir með stökkbreytinguna) [50]. Ísland er því meðal þeirra landa þar sem sjúkdómurinn 

er hvað algengastur en hér á landi eru u.þ.b. 5% einstaklinga arfblendnir um stökkbreytinguna [51].  

HH er vel þekktur áhættuþáttur fyrir HCC. Um 8-10% HH sjúklinga fá HCC einhverntímann á 

lífsleiðinni [52].  Ferilrannsókn frá 2003 fylgdi eftir rúmlega 1800 sænskum sjúklingum með HH og var 
niðurstaðan sú að HH sjúklingar voru í 20x meiri hættu á að fá krabbamein í lifur (þar af var 80% HCC) 

[53]. 

Í íslensku HCC rannsókninni frá 2001 var HH næstalgengasta þekkta ástæðan fyrir HCC 
myndun eða 11% af tilfellunum og þar af höfðu 72% skorpulifur [15]. Lítil ástæða er til að ætla að tilfellum 

HCC af völdum HH hafi fjölgað né fækkað hlutfallslega á seinustu árum enda erfðasjúkdómur. 

1.2.7 Aðrir áhættuþættir 

Autoimmune hepatitis (AIH) er sjálfsofnæmissjúkdómur sem leggst á lifrina og veldur þar bólgu. Orsök 
AIH er ekki þekkt en líklega er um að ræða samspil erfða og umhverfisþátta [54, 55]. AIH er algengari 

meðal kvenna og kemur oftast fram eftir fertugt [56, 57]. Í Svíþjóð er nýgengið 0,9 á 100.000 íbúa og 

um 30% hafa skorpulifur við greiningu [57]. Í Danmörku var nýgengið 1,7 á 100.000 íbúa á tímabilinu 
1994-2012 og tvöfaldaðist nýgengið á þessu tímabili. Auk þess var 10 ára uppsöfnuð áhætta HCC u.þ.b. 
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0,7% [58]. AIH er vel þekktur áhættuþáttur HCC [59] en er þrátt fyrir það ekki mjög algeng ástæða HCC. 

Á Íslandi var AIH ástæða HCC í einungis einu tilviki á árunum 1984-1998 [15]. 

Fleiri áhættuþættir eru til sem ekki eru eins algengir og má þar nefna 

sjálfsofnæmislifrarsjúkdóma (primary biliary cirrhosis og autoimmune cholangitis) og 

krabbameinsvaldandi efni eins og aflatoxin en ekki verður farið nánar í þá þættir hér. 

1.3 Meinafræðin 

1.3.1 Stórsætt útlit 

Stórsæju útliti lifrarfrumukrabbameina má í grófum dráttum skipta í þrennt. Fyrst má nefna ýtandi gerðina 

(e. expanding type) en sú gerð er vanalega stakur æxlismassi sem þrýstir á lifrarvefinn í kringum sig 

eftir því sem hann stækkar og einkennist af því að nokkuð skörp skil eru á milli sjálf æxlisins og 
lifrarvefsins í kring. Þessi æxli eru svo enn frekar flokkuð niður eftir bandvefsmynstri. Í öðru lagi má 

nefna dreifða gerð (e. spreading type) en þau æxli einkennast af því að skilin milli æxlisvaxtarins og 

lifrarvefsins í kring eru mjög óljós (þ.e. rennur saman). Undir þann flokk fellur ákveðin gerð sem kallast 
ísmjúgandi (e. infiltrative) þar sem æxlisfrumur vaxa inn á meðal lifrarfruma í kring. Að lokum skal nefna 

fjöluppsprettu gerðina (e. multifocal) sem einkennist af því að nokkra aðskilda æxlisvexti má finna [60].  

1.3.2 Smásætt útlit 

Útlit mismunandi HCC undir 
smásjá getur verið mjög 

fjölbreytt, allt frá því að vera 

mjög líkt eðlilegum lifrarvef 
og upp í að vera nánast 

óþekkjanlegt sem HCC. 
Þessi æxli eru oft mjög 
æðarík og auk þess eru 

portalsvæðin (sem sjást í 

eðlilegum lifrarvef) 
afbrigðileg eða horfin með 

öllu. Þrennskonar 

uppröðunarmynstur eru þó 
algengust, og þá sérlega í 
fremur vel þroskuðum 

æxlum (illa þroskuð æxli 

sýna sjaldan einhverskonar auðþekkjanleg vaxtarmynstur). Í fyrsta lagi má nefna bjálkamynstur (e. 
trabecular pattern) þar sem frumur raða sér upp í misþykka bjálka sem aðskildir eru með sinusoidal 

æðum. Í öðru lagi sést oft gervikirtla mynstur (e. pseudoglandular pattern) þar sem útvíkkun verður á 

gallpíplum milli frumna (inniheldur oft gall sem er mjög sterkt greiningarskilmerki). Þriðja mynstrið er svo 
þétt (compact pattern) en það er ekki eiginlegt mynstur heldur fremur eins og bjálkamynstrið hafi fallið 

Mynd 2: Vel þroskað lifrarfrumukrabbamein 
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saman og myndað þéttan vefjamassa. Mismikla bandvefsmyndun má oft sjá (minni fremur en meiri) sem 

og fituumbreytingar (mjög algengt, 40% vel þroskaðra æxla). Frumurnar sjálfar geta svo sýnt nokkurn 
breytileika, allt frá því að líkjast venjulegum lifrarfrumum mjög mikið og upp í að vera mjög atýpískar, 

stórar, fjölkjarna frumur sem lítið eiga skylt við venjulegar lifrarfrumur. Vöxturinn hefur mikla sækni í 

æðar enda verða meinvörp fyrst og fremst með æðum [61-64]. 

Æxlum má skipta niður í þroskunargráður eftir útliti æxlisfruma. Notuð er svokölluð Edmondson-
Steiner flokkun og eru gráðurnar fjórar. Gráða I: nokkuð eðlilegir kjarnar, lítið frábrugðnir venjulegum 

lifrarfrumum. Gráða II: þéttari kjarnar (e. hyperchromatism), áberandi kjarnakorn og aukið 
kjarna/umfrymishlutfall. Gráða III: eins og gráða II nema aukin óregla kjarna og mjög áberandi 
kjarnakorn. Gráða IV: miklar frumubreytingar með risafrumum og fjölkjarna frumum [64, 65]. Mynstur 

æxlanna endurspegla einnig oft gráðu æxlanna. Þannig er t.d. hreint gervikirtla mynstur eða hreint 

bjálkamynstur oft af gráðu I-II, meðan blandað gervikirtla og bjálkamynstur er oftar af gráðu II-III og 

ekkert mynstur eða sarkmeina-líkt mynstur er oft af gráðu IV [64].  

1.3.3 Afbrigði 

Fibrolamellar hepatocellular 

carcinoma (FLHCC) er 
sjaldgæft afbrigði af HCC sem 

hefur annað útlit, aðra 

áhættuþætti og aðrar horfur 
heldur en hið hefðbundna 

HCC. FLHCC er vanalega 0.6-

6% af heildar HCC tilfellum 
(mismunandi eftir 

rannsóknum) [66]. Ólíkt 
hefðbundnu HCC þá gerist 
FLHCC vanalega í sjúklingum 

sem ekki hafa undirliggjandi 

lifrarsjúkdóma eins og 
lifrarbólgur eða skorpulifur en 

engar áreiðanlegar rannsóknir liggja fyrir um hver hin raunverulega orsök þessara æxla er [66]. 

Niðurstöður meta analýsu frá 2012 eru þær að horfur sjúklinga með FLHCC eru talsvert betri en horfur 

HCC sjúklinga en 5 ára lifun er að meðaltali 44% og eftir skurðaðgerð að meðaltali 70%. Meðalaldur 
sjúklinga sem fá þessi æxli er 21 árs sem er mun lægri meðalaldur en HCC auk þess sem FLHCC hefur 

jafndreift kynjahlutfall ólíkt HCC sem er algengara hjá körlum [67]. Flest þessara æxla eru stór og með 

miðlægt ör úr bandvef. Undir smásjá er æxlið vanalega uppbyggt af nokkuð vel þroskuðum lifrarfrumum 
sem þó eru oft mjög stórar (að meðaltali þrefalt stærri en venjulegar lifrarfrumur) með stóra kjarna og 

mjög stór kjarnakorn (e. macronucleoli). Frumurnar raða sér upp í strengi sem eru svo umkringdir 

frumufátækum misþykkum bandvefsstrengjum sem einkenna þetta æxli [66].  

Mynd 3: Fibrolamellar HCC 
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Blandað hepatocellular carcinoma og cholangiocarcinoma (HCC-CC) er svo annað afbrigði og 

hefur blandað útlit bæði HCC og CC. Þetta afbrigði er ákaflega sjaldgæft og því eru áhættuþættir og 
önnur einkenni þess ekki mjög þekkt. Kínversk case-control rannsókn frá 2014 tók saman 126 tilfelli af 

HCC-CC og var niðurstaða 

hennar að HBV smit og 

misnotkun áfengis gæti 
mögulega leikið eitthvað 

hlutverk í myndun þessarar 

gerðar [68]. Þrátt fyrir að vera 
af annarri gerð hefur þetta 

æxli mjög slæmar horfur líkt 

og HCC (5 ára lifun rúmlega 
10%) [69]. Hið dæmigerða útlit 

HCC-CC undir smásjá sýnir 
krabbamein með 
lifrarfrumuþroskun (sjá kafla 

1.3.2) í bland við krabbamein 

með gallvegaþroskun (líkjast 
ekki lifrarfrumum, mynda kirtillaga strúktúra og framleiða slím) [70]. Nokkuð er á huldu um uppruna 

þessa æxlis en þrjár kenningar hafa verið settar fram: i) árekstur tveggja æxla (HCC og CC) sem fyrir 

tilviljun myndast samtímis; ii) síðari þroskun HCC yfir í CC eða öfugt; iii) myndast frá stofnfrumu í lifrinni 
sem bæði getur orðið að lifrarfrumu og gallgangafrumu [70]. Hver svo sem uppruninn er þá verður að 
teljast nokkuð ljóst að lifrarfrumur eru viðriðnar þessa gerð krabbameins og því á það heima í þessari 

rannsókn.  

1.3.4 Mótefnalitanir 

Mótefnalitanir æxlanna geta hjálpað til við greiningu og mismunagreiningar. Oft er til dæmis ekki á hreinu 

hvort um HCC sé að ræða á útlitinu einu saman og ekki er óalgengt að upp komi sú staða að ómögulegt 

sé að segja til um hvort æxlið sé HCC, CC, meinvarp úr öðru æxli eða þá eitthvað allt annað. Nokkrar 
mótefnalitanir eru hjálplegar til að greina á milli þessara þátta en ekki verður farið nánar í allar þær litanir 
hér. Hins vegar er ein mótefnalitun (HepPar1) sem tiltölulega er nýbyrjað að nota hér á landi við 

greiningar á HCC og því ekki nema örfá æxli í lok tímabilsins 1998-2013 þar sem þessi litun var notuð. 

Þessi mótefnalitun binst við ákveðið ensím sem finnst í hvatberum lifrarfrumna [71]. Næmi HepPar1 er 
82% og sértæknin 90% í einni rannsókn [72] sem er heldur meira næmi og sértækni en annarskonar 

litanir hafa uppá að bjóða[73]. Hins vegar virðist næmið fara minnkandi eftir gráðu æxlisins en í rannsókn 

frá 2002 var næmið 100% fyrir gráðu 1 og 2, 84% fyrir gráðu 3 og 50% hjá æxlum af gráðu 4 [74]. Því 

er oftast stuðst við aðrar mótefnalitanir samhliða til að koma í veg fyrir misgreiningar. 

 

 

Mynd 4: Blandað HCC-CC 
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1.4 Greining 

Mörg lifrarfrumukrabbamein fá greiningu staðfesta meinafræðilega eftir sýnatöku, aðgerð eða krufningu. 

Þá er stuðst bæði við útlit æxlisvefs ásamt mótefnalitanir (sjá kafla 1.3). Í dag er einnig viðurkennt að 
notast við myndgreiningartækni til greiningar. Evrópsku og amerísku lifrarsjúkdómasamtökin (EASL og 
AASLD) gáfu út ákveðin myndgreiningarskilmerki árið 2005 og ef þau skilmerki eru uppfyllt þá telst 

lifrarfrumukrabbamein vera greint ef skorpulifur er til staðar [3]. Fyrir árið 2005 var þó einnig hægt að 
styðjast við myndgreiningarskilmerki æxlis en auk þess þurfti að vera til staðar veruleg hækkun í alfa-

fetópróteini í sermi ásamt skorpulifur [3]. Alfa-fetóprótein (AFP) er prótein sem er oft seytt af 

æxlisfrumum lifrarfrumukrabbameins en lágt gildi í sermi er ekki mjög sértækt til greiningar þar sem oft 
verður einhver seytun við skorpulifur eingöngu. Hins vegar ef það er til staðar í miklum mæli (>200ng/ml) 

þá verður það tiltölulega sértækt fyrir lifrarfrumukrabbamein með þeim vankanti þó að næmið er ekkert 

sérlega gott [3]. 

1.5 Markmið 

Markmið með þessari rannsókn er að athuga hvort breytingar hafi orðið á nýgengi HCC á Íslandi, bæði 

á tímabilinu sjálfu sem og borið saman við fyrri rannsóknir þá sérstaklega í ljósi breytinga sem hafa orðið 

í nágrannalöndunum varðandi nýgengi þar. Auk þess verður rannsakað hvort breytingar hafi orðið á 
áhættuþáttum HCC á Íslandi einkum með tilliti til breytinga á áhættuþáttum erlendis sem og ákveðnum 

vísbendingum til breytinga hérlendis. Að lokum verður auk þess rannsakað hvort horfur sjúklinga með 

þessa gerð krabbameina hafi batnað hér á landi og borið saman við önnur lönd.  
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Gagnaöflun 

Rannsóknin tók til allra sjúklinga sem greindust með HCC á Íslandi á tímabilinu 1. janúar 1998 til 31. 

desember 2013 og höfðu íslenska kennitölu. Leitað var í Krabbameinsskrá Íslands eftir ICD númerum 
C22.0 til C22.9. Leitað var í sjúkraskrárkerfi Landspítalans eftir ICD númerum C22.0 til C22.9 auk þess 

sem textaleit var gerð eftir orðunum „lifrarfrumukrabbamein“, „HCC“ og „hepatocellular carcinoma“. 

Leitað var í skrám meinafræðideildar Landspítalans eftir SNOMED kóðanum 8170/3 auk þess sem sýni 
voru fengin úr lífsýnasafni Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri eftir því sem þurfti. Upplýsingar um 

dánarorsök voru að lokum fengnar úr dánarmeinaskrá landlæknis. Gögnum um sjúklingana sjálfa var 

svo aflað gegnum sjúkraskrárkerfi Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri. 

2.2 Breytur 

Í vinnulista rannsóknarinnar var skráð og/eða leitað að kyni, greiningardegi, dánardegi, hvort til væri 
verfjafræðisýni, þekktum áhættuþáttum HCC (alkóhól ofnotkun, alkóhóllifrarsjúkdómur, HBV, HCV, 

hemochromatosis, afla1antitrypsin skortur, Wilsons sjúkdómur, autoimmune hepatitis, skorpulifur af 
óljósri orsök) auk þess sem upplýsingum var safnað um áhættuþætti NAFLD (sykursýki, BMI>30, 

blóðfituröskun, háþrýstingur), reykingar, alfa fetoprótein gildi (kU/L) og meðferð. Vefjameinafræðilegum 

upplýsingum um lifrarvef utan æxlis var safnað eingöngu ef til var aðskilið sýni úr lifrarvefnum sjálfum 
en ekki ef eingöngu voru til upplýsingar um lifrarvefinn alveg upp við æxlið sjálft. Upplýsingar um 

bandvefsbreytingar, fitubreytingar og bólgubreytingar voru skráðar niður. 

Áfengi var talin orsök ef nefnt var í sjúkraskrá að einstaklingur væri alkóhólisti, ætti við 
áfengisvandamál að stríða eða hefði misnotað áfengi. Ekki var talið nægjanlegt ef eingöngu var nefnt 

að einstaklingur drykki áfengi án þess að nefnt væri að slíkt væri vandamál. 

Skorpulifur var staðfest ef meinafræðisvar lá fyrir úr lifrarsýni utan æxlis eða ef tvö af eftirfarandi 

fjórum skilmerkjum voru til staðar: 

1. Myndgreiningarrannsóknir sem bentu til skorpulifrar. 

2. Vökvasöfnun í kvið sem ekki útskýrist af öðrum orsökum. 

3. Æðagúlar í vélinda eða maga sem ekki útskýrast af öðrum orsökum. 
4. Hækkað INR sem ekki útskýrist af öðrum orsökum. 

Álitið var sem svo að greiningarskilmerki fyrir efnaskiptavillu (e. metabolic syndrome) gæfi miklar 

líkur á að NAFLD væri til staðar [42, 75]. Þau greiningarskilmerki (ásamt því að ekki sé neinn annar 
áhættuþáttur til staðar) eru (skv.  National Cholesterol Education Program ATP III [76]) ef þrennt af 

eftirfarandi fjórum atriðum eru til staðar: 

1. Offita (BMI > 30) 
2. Sykursýki 

3. Blóðfituröskun 
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4. Háþrýstingur 

2.3 Greiningarskilmerki HCC: hverjir voru með? 

Einstaklingur var talinn greindur með HCC ef eitt af eftirfarandi lá fyrir: 

1. HCC staðfest með meinafræðirannsóknum (annaðhvort frumæxli eða meinvarp frumæxlis) 

2. Myndgreiningarskilmerki EASL voru til staðar í skorpulifur [3] 

3. Æxli sást í myndgreiningu, AFP>200 ng/mL (166 kU/L) ásamt skorpulifur  

Munur á atriðum 2 og 3 er sá að atriði 3 inniheldur eldri greiningarskilmerki lifrarfrumukrabbameina 

heldur en atriði 2 (fyrir árið 2005) [3] og þar sem einhver lifrarfrumukrabbamein voru greind á tímabilinu 

1998-2013 út frá greiningarskilmerkjum í atriði 3 var sú skilgreining höfð með í rannsókninni. 

Ef einhver vafi lék á hvort um HCC væri að ræða með meinafræðirannsóknum var sýnið litað með 

mótefninu HepPar1 (Hepatocyte, clone OCH1E5, framleitt af Dako, vörunúmer M715801). Litaðist sýnið 

jákvætt var sjúklingurinn hafður með í rannsókninni, annars ekki.  

Við nýgengisútreikninga, lifunarútreikninga og aldursútreikninga voru HCC fundin fyrir tilviljun í 

krufningum ekki höfð með.  

2.4 Tölfræði 

Öll gögn voru skráð í Microsoft Office Excel® og tölfræðiútreikningar voru unnir í 
tölfræðiforritunum R og Stata. Við útreikninga á markækni milli tvíflokkunarbreyta var notað Fisher exact 
próf. Við útreikninga á marktækni milli miðgilda var notað Wilcoxon próf. Við útreikninga á 

sjúkdómssértækri lifun var notast við Kaplan-Meier aðferðina og log-rank próf voru notuð til að meta 
tölfræðilegan mun milli hópa. Til að leggja mat á forspárþætti sjúkdómssértækrar lifunar var notast við 

Cox líkanið. Við aldursstöðlun á nýgengi var notast við alheimsstaðalinn. 

2.5 Leyfi 

Öll tilskilin leyfi lágu fyrir þegar rannsóknin hófst, frá Vísindasiðanefnd, Krabbameinsskrá Íslands, 
dánarmeinaskrá landlæknis, lífsýnasafni meinafræðideildar Landspítalans og framkvæmdastjórum 

lækninga á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Þýði  

Alls greindust á tímabilinu 98 einstaklingar og þar af voru þrír tilviljanafundir við krufningu. Mun fleiri 

karlar greindust en konur og var marktækur munur á þeim hlutföllum (p<0,001). Miðgildi aldurs við 

greiningu var 73 ára og ekki var marktækur munur á miðgildi milli kynjanna (p=0,66) (Tafla 1: Fjöldi og 

miðgildi aldurs í  þýði. Tilviljanafundir í krufningum voru ekki hafðir með í meðalaldri). 

Tafla 1: Fjöldi og miðgildi aldurs í  þýði. Tilviljanafundir í krufningum voru ekki hafðir með í meðalaldri 

 Allir Karlar Konur 
Fjöldi = n(%) 98 (100) 83 (85) 15 (15) 
Miðgildi aldurs (ár) 73 73 70 
Min / max 12/95 12/95 37/95 

 

 
Mynd 5: Fjöldi tilfella eftir greiningarári 
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Mynd 6: Fjöldi tilfella eftir aldri 

 

Eins og sjá má á mynd 6 eru flest nýgreind tilfelli á aldrinum 70-79 ára. Miðgildi aldurs á fyrri 

hluta tímabilsins (1998-2005) var 76 ára og seinna tímabils (2006-2013) var 71 árs en ekki var 
marktækur munur þar á milli (p = 0,12). Ef við þó skiptum tímabilum upp í þrjá jafna hluta má sjá 

einskonar tilhneygingu til lækkunar í aldri yfir tímabilið (tafla 2) en ekki er marktækur munur á aldri milli 

tímabils 1 og 3 (p=0,093). 

Tafla 2: Miðgildi aldurs eftir tímabilum, skipt í þrjú jöfn tímabil. Tilviljunarfundir í krufningum ekki hafðir með 

 Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 

Miðgildi aldurs (ár) 76 74 70 

min / max 57/86 12/83 14/95 

 

Ef við síðan skoðum hvernig yngstu sjúklingarnir (<60ára) dreifast yfir tímabilið sést að einungis 

tvö slík tilfelli greindust á fyrri hluta tímabilsins (2005 og fyrr) en á seinni hluta tímabils voru tilfellin tuttugu 
talsins (sjá mynd 7). Hlutfall sjúklinga undir 60 ára aldri á fyrri hluta tímabils er 6% á meðan sama hlutfall 

á seinni hluta tímabils er 31% og er marktækur munur þar á milli (p=0,009).  
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Mynd 7: Dreifing einstaklinga sem greindust undir 60 ára aldri. Tilviljanafundir í krufningum ekki hafðir með. 

 

3.2 Nýgengi 

 
Mynd 8: Aldursstaðlað nýgengi meðal karla yfir tímabilið með fimm ára sléttun  
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Aldursstaðlað nýgengi í heild var 1,2 á 100.000 fyrir bæði kyn (95% öryggisbil 0,9-1,5) en meðal karla 

var það 2,2 (95% öryggisbil 1,7-2,7) og meðal kvenna 0,4 (95% öryggisbil 0,1-0,7). Nýgengi meðal karla 
var því marktækt hærra en meðal kvenna. Samkvæmt mynd 8 má glöggt sjá eins konar mynstur í átt að 

auknu nýgengi meðal karla yfir allt tímabilið. Til að athuga hvort aukning hafi orðið í nýgengi yfir tímabilið 

voru borin saman fyrri hluti tímabilsins (1998-2005) og seinni hlutinn (2006-2013). Aldursstaðlaða 

nýgengið á fyrri hluta tímabils meðal karla var 1,3 (95% öryggisbil 0,7-1,8) en á seinni hlutanum 2,9 
(95% öryggisbil 2,1-3,7) sem er þá marktæk hækkun. Meðal kvenna varð ekki marktæk hækkun á 

nýgengi yfir tímabilið en nýgengið á fyrri hlutanum var 0,3 (95% öryggisbil 0-0,6) og á seinni hlutanum 

0,4 (95% öryggisbil 0,1-0,7). 

3.3 Greining 
Alls hlutu 80 einstaklingar (82%) greiningu staðfesta með vefjameinasvari. Þar af voru 73 greiningar á 
frumæxli og 7 á meinvörpum. Af þeim sem hlutu greiningu staðfesta á frumæxli var sýni fengið með 
grófnál í 41 tilviki (56%), eftir aðgerð í 22 tilvikum (30%) og með krufningu í 10 tilvikum (14%) en af 

krufningartilvikum voru 3 sem greindust fyrir tilviljun í krufningunni sjálfri. 

Alls hlutu 18 einstaklingar (18%) klíníska greiningu byggða á myndgreiningu og áhættuþáttum 
og/eða hækkuðu alfa-feto próteini í sermi. Alls var alfa-fetoprotein mælt hjá 85 einstaklingum (87%) og 

af þeim einstaklingum reyndist það hækkað hjá 63 (74%). Miðgildi hækkaðra gilda var 476 kU/L (lægsta 

gildi = 6,5 | hæsta gildi = 416300). 

Tveir einstaklingar greindust með fibrolamellar afbrigði af HCC (báðir kk, 22 ára og 12 ára). 

Báðir aðilar greindust á seinni hluta tímabils.Einn einstaklingur greindist með blandaða HCC / 

Cholangiocarcinoma gerð (kk, 30 ára) og greindist á seinni hluta tímabils.  

Alls voru 14 vefjasýni lituð með HepPar1 mótefnalitun. Af þeim tilvikum var eitt jákvætt sýni sem 

var þá haft með í rannsókninni. 

3.4 Lifrarsjúkdómar 

Í 56 tilvikum var unnt að meta lifrarvef á vefjasýni utan æxlis með tilliti til sjúkdóma. Af þeim höfðu 33 

skorpulifur (59%). 12 einstaklingar hlutu klíníska greiningu á skorpulifur án þess að til væri vefjasýni og 

í heild höfðu því 45 einstaklingar skorpulifur (tafla 3).  
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Tafla 3: Útlit/sjúkdómar lifrar utan við æxlið. 

 Heild (n,%) Karlar (n,%) Konur (n,%) 
Skorpulifur 45 (46) 38 (46) 7 (48) 

Bandvefsbreytingar 4 (4) 2 (2) 2 (13) 

Fitubreytingar 5 (5) 5 (6) 0 (0) 

Bandvefs+Fitu 3 (3) 3 (4) 0 (0) 

Bólgubreytingar 5 (5) 5 (6) 0 (0) 

Adenoma 1 (1) 0 (0) 1 (7) 

Engar breytingar 4 (4) 3 (4) 1 (7) 

 

Hjá 7 einstaklingum sáust bandvefsbreytingar í lifur sem gæti bent til byrjandi skorpulifrar eða þá að 

sýnið sjálft hafi ekki verið nægilega stórt til að staðfesta greiningu á skorpulifur. Hjá 8 sjúklingum sem 
ekki höfðu skorpulifur sáust einhver merki um fitubreytingar í lifur en sú greining var einskorðuð við 

vefjagreiningu og er þessi tala því að öllum líkindum vanmat þar sem margir eru greindir með 

fitulifrarbreytingar með myndgreiningu. Fimm einstaklingar höfðu svo einhverjar bólgubreytingar í lifur 

án bandvefsbreytinga eða fitubreytinga (tafla 5). 

3.4.1 Skorpulifur 

Tafla 4: Áhættuþættir skorpulifrar 

 Fjöldi (n) Skorpulifur (n) Hlutfall af fjölda (%) 
Ofnotkun áfengis1 16 10 63 

HCV2 12 9 75 

HCV + áfengi 6 4 67 

HCV + HBV     1 1 100 

HCV+HBV+Áfengi 1 1 100 

HBV3 2 2 100 

HBV + áfengi 1 1 1 

HH4 10 6 60 

AIH5 4 3 75 

PBC6 1 1 100 

AIC7 1 1 100 

Enfaskiptavilla8 22 9 41 

Skorpulifur án þekktrar 

orsakar 

4 4 100 

Allt þýðið 98 45 46 

1) Sem stök orsök, 2) Lifrarbólga C með eða án annarra áhættuþátta, 3) Lifrarbólga B án HCV, 4) 
Járnhleðslusjúkdómur, 5) Autoimmune hepatitis, 6) Primary biliary cirrhosis, 7) Autoimmune 
cholangitis, 8) Án annarra áhættuþátta 
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Skv töflu 4 er áfengi eitt og sér algengasta ástæða skorpulifrar hjá sjúklingum með HCC (22%). Þar á 
eftir koma lifrarbólga C og efnaskiptavilla með 9 tilfelli hvort (20%). Járnhleðslusjúkdómur olli skorpulifur 

hjá 6 einstaklingum (13%) á meðan sjálfsofnæmissjúkdómar ollu skorpulifur hjá 5 einstaklingum (11%). 

Einhver munur virðist vera á hlutfalli skorpulifrar af heild þegar mismunandi áhættuþættir eru 

bornir saman. Þannig hafa 75% HCV smitaðra skorpulifur, 63% áfengissjúklinga, 60% 
járnofhleðslusjúklinga og 41% þeirra sem höfðu efnaskiptavillu og engan annan áhættuþátt. Þetta 

hlutfall þeirra með efnaskiptavillu er þó ekki marktækt lægra ef borið er saman við hlutfall allra sem hafa 

einhvern annan áhættuþátt (p = 0,07).  

3.5 Áhættuþættir HCC 

Tafla 5: Áhættuþættir HCC 

 Heild (n,%) Karlar (n,%) Konur (n,%) 
Áfengi 16 (16) 16 (19) 0 (0) 
HCV1 4 (4) 4 (5) 0 (0) 
HCV + áfengi 6 (6) 5 (6) 1 (7) 
HCV + HBV 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
HCV + HBV + HIV + 
áfengi 

1 (1) 1 (1) 0 (0) 

HBV2 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
HBV + áfengi 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
HH3 8 (8) 6 (7) 2 (13) 
HH + áfengi 2 (2) 2 (2) 0 (0) 
AIH4 4 (4) 1 (1) 3 (20) 
PBC5 1 (1) 0 (0) 1 (7) 
AIC6 1 (1) 0 (0) 1 (7) 
Adenoma 1 (1) 0 (0) 1 (7) 
Efnaskiptavilla7 22 (22) 21 (25) 1 (7) 
Skorpulifur án 
þekktrar orsakar 

4 (4) 3 (4) 1 (7) 

Fitulifur án 
þekktrar orsakar 

3 (3) 3 (4) 0 (0) 

Enginn þekktur 
áhættuþáttur8 

22 (22) 18 (21) 4 (27) 

Alls 98 (100) 83 (100) 15 (100) 
 

 

1) Hepatitis C virus, 2) Hepatitis B virus, 3) Heriditary hemochromatosis, 4) Autoimmune hepatitis, 5) 
Primary biliary cirrhosis, 6) Autoimmune cholangitis, 7) Án annarra þekktra áhættuþátta, 8) Oft 
ónægar upplýsingar til staðar 
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Eins og sjá má í töflu 5 var efnaskiptavilla algengasti staki áhættuþátturinn (22%). Þar á eftir kemur 

misnotkun áfengis (16%) en í heild voru þó heldur fleiri sem höfðu áfengi sem áhættuþátt eitt og sér eða 
í sambland við aðra áhættuþætti (26%). Athygli vekur að í heild voru 12% sjúklinga smitaðir af krónískri 

lifrarbólgu C og af þeim einstaklingum höfðu 67% aðra áhættuþætti samhliða. Alls höfðu 10% sjúklinga 

járnhleðslusjúkdóm og 4% autoimmune hepatitis. Hjá 22% sjúklinga fannst enginn áhættuþáttur. 

 

3.5.1 Áfengi 

 
Mynd 9: Áfengi sem áhættuþáttur yfir tímabilið. Hér er eingöngu átt við áfengi sem stakan áhættuþátt. 

Í heild höfðu 26 einstaklingar ofneyslu áfengis sem áhættuþátt, þar af voru 16 með áfengi sem stakan 
áhættuþátt. Eins og sjá má á mynd 9 dreifist áfengisneysla tiltölulega jafnt yfir tímabilið. Sjö einstaklingar 

greindust á fyrri hluta tímabilsins (22%) og níu á seinni hlutanum (14%). Miðgildi aldurs þessara 

einstaklinga var 74 ára (min = 50 | max = 80) en aldur annarra var 72 ára (min = 12 | max = 95) og ekki 

var marktækur munur þar á milli (p=0,98). 
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Mynd 10: Áfengi sem áhættuþáttur yfir tímabilið. Hér er áfengi annaðhvort stakur áhættuþáttur eða saman með öðrum 
áhættuþætti 

 

Mynd 10 sýnir svo heildarfjölda þeirra sem höfðu ofneyslu áfengis sem áhættuþátt (með eða án 

annarra áhættuþátta). Níu greindust á fyrri hlutanum (28%) og sautján á seinni hlutanum (26%).  
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3.5.2 Lifrarbólga C 

 
Mynd 11: Lifrarbólga C yfir tímabilið. Bæði HCV sem stakur áhættuþáttur sem og aðrir áhættuþættir samhliða 

Hjá 50 einstaklingum voru gerð blóðpróf fyrir HCV og af þeim voru 12 jákvæðir (24%). Tilfellin dreifðust 

mjög ójafnt yfir tímabilið en ekkert tilfelli greinist fyrir árið 2008 (mynd 11). Árið 2008 og síðar er því 22% 

tilfella af völdum lifrarbólgu C (18% af öllum tilfellum á seinni hluta tímabilsins). Miðgildi aldurs HCV 
tilfella er 57 ára (min = 48 | max = 88) og miðgildi annarra tilfella er 74 ára (min = 12 | max = 95) og er 

aldur HCV tilfella marktækt lægri en annarra tilfella (p=0,030). 

Flestir HCV smitaðra höfðu fleiri áhættuþætti en eingöngu HCV (67%) og af þeim einstaklingum 

var HCV+áfengi algengast (75%). 
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3.5.3 Efnaskiptavilla 

 
Mynd 12: Dreifing efnaskiptavillu yfir tímabilið. Eingöngu efnaskiptavilla og engir aðrir þekktir áhættuþættir 

Tuttugu og tveir (44%) af þeim 50 einstaklingum sem ekki höfðu neinn þekktan áhættuþátt uppfylltu 

skilyrði fyrir efnaskiptavillu (sjá efni og aðferðir). Þar að auki höfðu þrír einstaklingar fitulifur án þess þó 

að uppfylla skilyrði efnaskiptavillu (einn hafði blóðfituröskun+háþrýsting, annar hafði offitu+háþrýsting 
og þriðji hafði engan áhættuþátt efnaskiptavillu). Auk þess höfðu fjórir einstaklingar skorpulifur án 
þekktra áhættuþátta (einn hafði offitu, annar hafði háþrýsting, þriðji hafði sykursýki+offitu og fjórði hafði 

háþrýsting). 

Skv mynd 12 hafði enginn einstaklingur efnaskiptavillu fyrir árið 2004. Þessu skal þó slegið fram með 
fyrirvara um það að oft voru ekki til upplýsingar um þyngd og hæð á fyrri hluta tímabilsins svo þetta er 

að öllum líkindum vanmat (upplýsingar um BMI fengust hjá 44% einstaklinga á fyrri hlutanum en 73% á 

seinni hlutanum). Í heildina á litið voru þessir einstaklingar 22% af heild og ef tekin eru með tilfelli fitulifrar 

án þekktra áhættuþátta (greind 2006, 2007 og 1998) eru þeir 26% af heildartilfellum.  

Meðal þessara 22 einstaklinga í þessum áhættuhópi höfðu 20 sykursýki, 17 offitu, 15 blóðfituröskun og 

20 háþrýsting. 

Miðgildi aldurs þeirra sem höfðu efnaskiptavillu og engan annan áhættuþátt var 75 ára (min = 65 | max 

= 89) en miðgildi annarra var 72 ára (min = 12 | max = 95) en ekki er marktækur munur þar á milli (p = 

0,14).  
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Af þeim 47 einstaklingum sem höfðu einhvern annan þekktan áhættuþátt HCC (svo sem áfengi og HCV) 
uppfylltu 6 (13%) skilyrði fyrir efnaskiptavillu. Þetta er heldur lægra hlutfall miðað við restina af þýðinu 

(43%) og er marktækur munur á milli þessara hlutfalla (p = 0,0015). 

28 einstaklingar höfðu hvorki þekktan áhættuþátt né efnaskiptavillu. Af þeim einstaklingum höfðu 7 

sykursýki, 7 offitu, 1 blóðfituröskun og 12 háþrýsting. Af þessum einstaklingum höfðu 2 sykursýki+offitu, 
4 sykursýki+háþrýsting, 1 offitu+háþrýsting og 1 blóðfituröskun+háþrýsting. Það er því mjög líklegt að 

einhverjir af þessum einstaklingum hafi haft byrjandi efnaskiptavillu. 

3.5.4 Járnhleðslusjúkdómur 

 

Mynd 13: Dreifing járnhleðslusjúkdóms yfir tímabilið. 

10 einstaklingar höfðu járnhleðslusjúkdóm (HH). Samkvæmt mynd 13 virðast tilfellin dreifast nokkuð 
jafnt yfir tímabilið. Miðgildi aldurs þessara eintaklinga var 73 ára (min = 65 | max = 83) og miðgildi 

annarra var 73 ára (min = 12 | max = 95) en ekki var marktækur munur þar á milli (p=0,65). 

3.5.5 Sjálfsofnæmislifrarsjúkdómar 

Sjálfsofnæmissjúkdómar (AIH, PBC, AIC) höfðu leitt til skorpulifrar í 5 sjúklingum en alls höfðu 6 

sjúklingar sjálfsofnæmislifrarsjúkdóm (5 konur og 1 karl). Fjórir höfðu AIH, einn hafði PBC og einn hafði 

AIC. Mikill munur var meðal kynjanna en 33% kvenna höfðu sjálfsofnæmissjúkóm sem orsök borið 
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saman við 1% hjá körlum sem gerir sjálfsofnæmissjúkdóma þá algengasta áhættuþátt HCC meðal 

kvenna í þessari rannsókn. 

3.5.6 Yngstu tilfellin 

Ef við skoðum hvaða áhættuþættir eru algengastir hjá einstaklingum undir 60 ára aldri (2 á fyrri hluta 

tímabils, 20 á seinni hlutanum) þá voru 3 með ofnotkun áfengis eingöngu sem áhættuþátt (14%, höfðu 

allir skorpulifur), 7 höfðu lifrarbólgu C (32%), 4 höfðu lifrarbólgu B (þar af 2 einnig HCV), 1 hafði AIH, 1 
hafði PBC, 1 hafði adenoma, 2 höfðu skorpulifur án þekktrar orsakar og 1 hafði fitulifur án þekktrar 

orsakar. Enginn af þessum einstaklingum hafði efnaskiptavillu sem áhættuþátt né járnhleðslusjúkdóm. 

Fjórir höfðu svo engan þekktan áhættuþátt. Af þessum 22 einstaklingum sem greindust undir 60 ára 
aldir höfðu 13 skorpulifur (59%) en af öllum öðrum einstaklingum höfðu 41% skorpulifur og ekki var 

marktækur munur þar á milli (p=0,15). 

Hlutfall þeirra sem eru 60 ára og eldri með lifrarbólgu C er 7% og er marktækur munur á hlutfalli 

þeirra sem eru undir 60 (p=0,0053). 

3.6 Horfur 

 

Mynd 14 Sjúkdómssértæk lifun meðal karla og kvenna 
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Mynd 15: Sjúkdómssértæk lifun skipt eftir greiningarárum 

 
Mynd 16: Sjúkdómssértæk lifun, skipt eftir miðgildi greiningaraldurs 

Myndir 14-16 sýna Kaplan Meier gröf af sjúkdómssértækri lifun skipt eftir kyni, greiningarári og aldri. 

Ekki var marktækur munur á lifun innan þessara skiptinga. Alls voru 13 sjúklingar (14%) á lífi við lok 
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eftirfylgnitíma (lok árs 2015) og af þeim 82 sjúklingum sem létust á tímabilinu (86%, tilviljunafundir í 

krufningum ekki með) höfðu 73 einstaklingar HCC sem undirliggjandi dánarosök samkvæmt 

dánarmeinaskrá landlæknis. 

Fimm ára sjúkdómssértæk lifun var í heild 24% (95% öryggisbil 15-34). Meðal karla var lifunin 

22% (95% öryggisbil 13-33) og meðal kvenna 29% (95% öryggisbil 9-52) og ekki marktækur munur þar 

á milli (öryggisbil skarast). Á fyrri hluta tímabilsins var fimm ára sjúkdómssértæk lifun í heild 14% (95% 
öryggisbil 4-31) og á seinni hlutanum 28% (95% öryggisbil 17-40) og því ekki marktækur munur á milli 

tímabila (öryggisbil skarast). 

Fimm ára hlutfallsleg lifun meðal karla var 18% (95% öryggisbil 10-31) en meðal kvenna 35% 

(95% öryggisbil 14-67) og var ekki marktækur munur þar á milli (öryggisbil skarast). 

Áhættan á að deyja úr sjúkdómnum lækkaði á tímabilinu um 2% á ári (HR=0,98) en var það þó 

ekki marktækt (p=0,49). Minni áhætta var fyrir konur að deyja úr sjúkdómnum en fyrir karla (HR=0,94) 

en sá munur var ekki marktækur (p=0,85).  

Hærri greiningaraldur eykur líkur á að deyja úr sjúkdómnum um 1,7% (HR=1,017) og er það 

marktækt (p=0,048). Sé auk þess leiðrétt fyrir kyni fæst enn sama áhættan og auk þess marktækni 
(p=0,049). Sé hins vegar leiðrétt fyrir bæði kyni og greiningarári helst áhættan sú sama en marktæknin 

fellur (p=0.056). 

Alls hlutu átta einstaklingar lifrarígræðslu (6 kk, 2 kvk), skurðaðgerð 22 einstaklingar (19 kk, 3 

kvk), RFA fjórir einstaklingar (4 kk) og 16 einstaklingar fengu lyfjameðferð (14 kk, 2 kvk). 

Alls lifðu 13 einstaklingar í fimm ár eða lengur (9 karlar og 4 konur). Fjórir af þeim fengu 

lifrarígræðslu (2 kk, 2 kvk) og 9 skurðaðgerð (7 kk, 2 kvk). Af þessum einstaklingum hlutu 3 greiningu 
við skimun (1 kk, 2 kvk), 3 greindust fyrir tilviljun við uppvinnslu á öðru ótengdu (3 kk) en aðrir greindust 

í kjölfar einkenna. 
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4 Umræða 

4.1 Þýði og nýgengi 

Á tímabilinu greindust 98 einstaklingar. Aldursstaðlað nýgengi yfir tímabilið var 1,2 á 100.000 sem er 

mjög líkt niðurstöðum fyrri rannsóknar (1,1 á 100.000 1984-1998, öryggisbil ekki gefið upp) [15] og er 
talsvert lægra nýgengi en búist var við í ljósi þeirra breytinga á áhættuþáttum sem orðið hafa hérlendis 

og þá sérstaklega lifrarbólgu C, aukinni áfengisneyslu og aukinnar tíðni efnaskiptavillu (sjá inngang). 

Það má þó vera að tímabilið nái ekki nógu langt fram á við til að sjá þessar breytingar. 

Á tímabilinu varð ekki aukning í nýgengi meðal kvenna. Sé eingöngu horft á mynd 8 í kafla 3.2 

má  gera í sér í hugarlund eins konar mynstur sem sýnir aukningu í nýgengi meðal karla yfir tímabilið 

sjálft (1998-2013) og það sem auk þess styður þá kenningu er að marktækur munur er á nýgengi fyrri 
og seinni hluta tímabils meðal karla eða rúm tvöföldun. Hins vegar ef við skoðum þetta í stærra samhengi 

og lítum á mynd 17 frá NORDCAN sem sýnir aldursstaðlað nýgengi krabbameina í lifur á Íslandi (ekki 

eingöngu HCC), þá sést að talsverð lækkun verður á nýgengi eftir 1997 hjá báðum kynjum. Þetta gerir 
það að verkum að í byrjun tímabilsins 1998-2013 er nýgengið í lágmarki miðað við önnur ár sem stafar 
að öllum líkindum að hreinni tilviljun. Því er hugsanlegt að þessi mikla aukning í nýgengi meðal karla 

sem sást í okkar rannsókn sé að einhverju leyti ýkt að hluta til. Hins vegar kemur fram toppur eftir 2005 

hjá körlum sem er hærri en allir aðrir toppar á árunum á undan sem styður þá kenningu að toppurinn í 
nýgengi í okkar rannsókn eftir 2005 sé raunveruleg aukning meðal karla. Auk þess hafa rannsóknir bent 

til aukningar í nýgengi HCC erlendis [8, 11, 12, 77] ásamt því að nýgengi skorpulifrar á Íslandi hefur 

aukist mikið á sama tímabili [20]. Nýgengið í Bandaríkjunum árið 2010 var að minnsta kosti 6 á 100.000 
sem er talsvert hærra en nýgengið á Íslandi [78]. Aldursstaðlað nýgengi í Noregi meðal karla á árunum 

2009-2013 með frumæxli í lifur var 3,1 tilfelli á 100.000 íbúa sem er mjög svipað og nýgengi meðal karla 
á seinni hluta okkar tímabils og er aukning úr rúmlega tveimur tilfellum á 100.000 íbúa frá árinu 2002 en 
einnig varð aukning meðal kvenna á sama tímabili í Noregi (úr 1 í 1,4 tilfelli á 100.000) [77]. Í Danmörku 

hefur nýgengi frumæxla í lifur aukist meðal karla frá 1998 úr 3,6 á 100.000 í 5,4 á 100.000 árið 2013 en 

ekki meðal kvenna og svipaða sögu má segja frá Svíþjóð (aukning meðal karla en ekki kvenna) [79]. 
Helsta ástæðan fyrir svo háu nýgengi lifrarfrumukrabbameina í Danmörku er hversu hátt nýgengi 

skorpulifrar er þar miðað við hin Norðurlöndin (rúmlega tvöfalt hærra nýgengi) [80]. Í Hollandi hefur orðið 

aukning í nýgengi meðal karla en ekki meðal kvenna [12] og á Englandi bæði meðal karla og kvenna 
[11].  Þó svo að nýgengi hér á landi sé mun lægra en á mörgum stöðum þá er útlit fyrir að þróun nýgengis 

lifrarfrumukrabbameina sé í takt við þá þróun sem er að gerast á Norðurlöndunum og nágrenni. 
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Mynd 17: Aldursstaðlað nýgengi krabbameina í lifur á Íslandi (ekki bara HCC). 5 ára sléttun. Heimild: NORDCAN 

Kynjahlutfall í rannsókninni var mjög ójafnt. Þannig greindust 5,5 karlar fyrir hverja konu (5,5:1) 

en í 2001 rannsókninni var þetta hlutfall 2,6 karlar fyrir hverja konu (2,6:1). Færri konur greindust í okkar 
rannsókn heldur en í 2001 rannsókninni (15 miðað við 20) en mun fleiri karlar greindust í okkar rannsókn 

miðað við þá fyrri (83 miðað við 51) sem gefur því þennan mun á hlutföllum. Þessi aukning meðal karla 

er í samræmi við rannsóknir erlendis en fjölgun hefur fyrst og fremst verið meðal karla á aldrinum 45-60 
ára [78, 81]. Mikill kynjamunur á HCC er vel þekktur og er sjúkdómurinn oft tvöfalt til fjórfalt algengari 

meðal karla [8]. Þennan mun má að einhverju leiti skýra með mismunandi nýgengi veirulifrarbólgu og 

áfengislifrarsjúkdóma milli kynja en auk þess eru karlar með skorpulifur í aukinni á hættu á að fá HCC 

en konur með skorpulifur og hefur þessi munur í áhættu verið tengdur við mismunandi hormónastarfsemi 

milli kynjanna [82].  

Útlit er fyrir að tilfellum undir 60 ára aldri fari fjölgandi yfir tímabilið. Þó var hlutfall sjúklinga undir 

60 ára 23% en í 2001 rannsókninni var þetta hlutfall 15%. Sérlega athyglisvert er þó að rúmlega 90% 
þeirra sem greinast undir 60 ára aldri greindust á síðari hluta tímabilsins og er hlutallið af heild á því 

tímabili því mun hærra eða 31%. Þetta er mjög í samræmi við þróun erlendis þar sem tilfellum sjúklinga 

undir 60 ára aldri hefur fjölgað hvað hraðast [78, 81] en auk þess er athyglisvert að flest lifrarbólgu C 
tilfellin (58%) urðu einmitt í þessum aldurshópi svo þessa aukningu má að hluta til rekja til aukningar á 

tilfellum lifrarbólgu C. 
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4.2 Skorpulifur 

Skorpulifur höfðu ekki nema tæpur helmingur sjúklinga (45%). Þetta er mun lægra hlutfall en sést hefur 

í erlendum rannsóknum. Í Svíþjóð er hlutfall skorpulifrar 70% [83] og í Bandaríkjunum er þetta hlutfall 
80-90% [8]. Í nýlegri norskri rannsókn var þetta hlutfall þó lægra eða 56% [84] en þar er nýgengi 
lifrarfrumukrabbameina einnig mjög lágt líkt og á Íslandi [79]. Í fyrri rannsókn á Íslandi var þetta hlutfall 

enn lægra en í okkar rannsókn eða 32%. Í þeirri rannsókn var þó eingöngu stuðst við vefjagreiningar og 
af þeim tilfellum þar sem vefjagreining fyrir utan æxli lá fyrir höfðu alls 42% skorpulifur svo mögulega er 

hlutfallið í þeirri rannsókn svipað hlutfallinu í okkar rannsókn [15]. Mögulega eru einhver vangreind tilfelli 

skorpulifrar í okkar rannsókn en þrátt fyrir það er þetta hlutfall mjög lágt.  

4.3 Áhættuþættir 

Mikill munur var á áhættuþáttum meðal karla og kvenna. Algengasti staki áhættuþátturinn var 

efnaskiptavilla eða 22%. Í ljósi þess að ekkert slíkt tilfelli greindist fyrir árið 2004 verður að telja 
hugsanlegt að hér sé um vanmat að ræða þar sem ekki voru alltaf til fullnægjandi upplýsingar, 
sérstaklega á fyrri hluta tímabilsins. Hins vegar eru ekki alltaf til upplýsingar um áfengisneyslu 

einstaklinga og mögulega eru einhverjir af þessum 22 prósentum sem höfðu HCC á grunni 

áfengisneyslu og að því leyti gæti hér verið um ofmat að ræða. Ómögulegt er að segja til um aukningu 
á þessum áhættuþætti þar sem 2001 rannsóknin tók ekki saman áhættuþætti efnaskiptavillu en reyndar 

voru 55% tilfella án þekktra áhættuþátta í þeirri rannsókn og sennilega eru einhver af þeim tilfellum á 

grunni efnaskiptavillu [15]. Í Bandaríkjunum eru um 14% HCC talin vera af völdum fitulifrarkvilla án 
áfengis og fjölgaði tilfellum um 9% árlega yfir 6 ára tímabil [85]. Í Newcastle í Bretlandi varð tíföld aukning 

á HCC af völdum NAFLD milli 2000 og 2010 og var orðin algengasta ástæða HCC í lok tímabilsins [86]. 

Í Evrópskri rannsókn var sykursýki talin orsök um 16% tilfella árin 1992-2006 [87]. Ljóst er að þetta 

veldur umtalsverðum fjölda HCC tilfella. Á Íslandi hefur tíðni sykursýki og offitu farið vaxandi [49] og auk 
þess sem tilfellum skorpulifrar af völdum NAFLD hefur fjölgað [20]. Það er því ekki ósennilegt að tilfellum 

HCC af völdum efnaskiptavillu hafi fjölgað hérlendis. Eingöngu ein kona hafði efnaskiptavillu sem 

áhættuþátt sem er athyglisvert í ljósi þess að konur þjást ekkert síður af sykursýki og offitu en karlar.  

Ekki er að sjá að nein teljanleg aukning hafi orðið á HCC tilfellum af völdum áfengis og 

áfengisskorpulifrar. Þetta er ekki í takt við það sem búist var við enda hefur bæði áfengisneysla 

Íslendinga aukist og tilfellum áfengis skorpulifrar fjölgað (sjá kafla 1.2.4). Þrátt fyrir það er áfengi 
næstalgengasti áhættuþáttur HCC í okkar rannsókn  (16% ef eingöngu eru tekin tilfelli þar sem áfengi 

var stök orsök) sem er sama hlutfall og í 2001 rannsókninni [15]. Alls höfðu þó 63% þessara einstaklinga 

skorpulifur (10% af þýði) sem er fremur lágt hlutfall miðað við að áfengisskorpulifur er mun sterkari 
áhættuþáttur heldur en áfengisneyslan sjálf. Í heildina voru þó öllu fleiri sem höfðu áfengi sem 

áhættuþátt eða rúm 26% (með eða án annarra áhættuþátta) svo það gæti reyndar verið að fjölgun hafi 

orðið í áfengistengdum HCC tilfellum þó svo að aðrir áhættuþættir spili með. Það sem þó talar gegn 
þeirri kenningu er að algengustu áhættuþættirnir samhliða áfengisneyslu voru lifrarbólguveirur (bæði B 

og C) en líklegt verður að teljast að sá hópur sem helst er í áhættu á lifrarbólguveiru smiti sé einnig 
áhættuhópur fyrir aukinni áfengisneyslu. Auk þess er skorpulifur orsökuð af lifrarbólgu C sterkari 
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áhættuþáttur lifrarfrumukrabbameina heldur en skorpulifur orsökuð af áfengisneyslu ásamt því að ekki 

virðist skipta miklu máli varðandi áhættu hvort skorpulifur sé orsökuð af lifrarbólgu C einni eða lifrarbólgu 
C + áfengi [21]. Því verður að fara varlega í að draga ályktanir um aukningu eða minnkun í áfengisneyslu 

ef aðrir áhættuþættir gerast samhliða áfengisneyslunni. Í norskri rannsókn höfðu alls 31% einstaklinga 

ofnotkun áfengis sem áhættuþátt en öllu færri höfðu þó áfengisskorpulifur eða 18% af heild sem þó er 

talsvert hærra en okkar rannsókn [84]. Í Bandaríkjunum er um 20-25% HCC af völdum 
áfengislifrarsjúkdóma sem er þá talsvert hærra hlutfall en hér á landi [78]. Í evrpópskri rannsókn var 

hlutfall þeirra sem höfðu ofnotkun áfengis sem áhættuþátt 30% meðal karla og 18% meðal kvenna [88].  

Ljóst er að hlutfallið hér á Íslandi er talsvert lágt (16%) og mögulega getur verið að ekki sé nógu langt 
liðið síðan áfengisneysla Íslendinga fór að aukast til að við getum farið að sjá aukningu 

lifrarfrumukrabbameina af völdum ofneyslu áfengis. Ef það reynist rétt þá ætti tilfellum 

lifrarfrumukrabbameina á grunni áfengisneyslu að fjölga í framtíðinni. 

Mjög mikil aukning varð á lifrarbólgu C orsökuðu HCC en ekkert tilfelli greindist fyrir 2008. Árið 

2008 og út rannsóknartímabilið greindust 12 tilfelli (13 karlar og ein kona). Aukning úr engu tilfelli í 12 

verður að teljast til marks um að raunverulega séu áhættuþættir HCC á Íslandi að breytast. Þessi HCV 
toppur í lok tímabilsins er í samræmi við það sem búist var við en þó var ekki búist við jafn afgerandi 
niðurstöðu og raun bar vitni. Lifrarbólga C olli 12% tilfella á tímabilinu. Hins vegar væri nærri lagi að 

skoða hlutfallið á seinni hluta tímabilsins þar sem öll tilfellin gerðust þá og eykst hlutfallið þá upp í rúm 
18%. Ekkert tilfelli HCV greindist í 2001 rannsókninni en höfundar tala um að líklega hefði ekki verið 

nógu langt frá því að fyrstu einstaklingarnir á Íslandi smituðust af HCV og þar til krabbamein fór að 

myndast [15]. Nú er hins vegar útlit fyrir að nógu langur tími sé liðinn og fylgir Ísland því í fótspor 

nágrannalandanna þar sem aukningar HCC tilfella af völdum lifrarbólgu C hefur orðið vart. Þrátt fyrir 
þennan HCV topp á Íslandi þá er hlutfall HCV tilfella af heild fremur lágt miðað við önnur lönd en hlutfallið 

er til að mynda talið vera 50-60% í Bandaríkjunum [78] og í Evrópskri rannsókn var þetta hlutfall 21% á 
árunum 1992-2006 [87]. Í Svíþjóð var þetta hlutfall 28% milli 2009 og 2013 [89] en í Noregi á tímabilinu 
2000-2009 höfðu eingöngu 15% HCC tilfella króníska lifrarbólgu C [84] sem er svipað og í okkar 

rannsókn. Af þessum 12 einstaklingum voru 7 undir 60 ára aldri (30% af heild allra undir 60 ára) sem 

skýrir þá að hluta til þá hlutfallslegu aukningu sem orðið hefur í einstaklingum undir sextugu. Það er 
ákveðið áhyggjuefni þar sem í fyrsta lagi veldur HCV aukningu í heildarfjölda HCC tilfella en einnig virðist 

það leggjast ansi þungt á fólk undir 60 ára aldri. Haldi þessi þróun áfram munu sífellt fleiri og yngri tilfelli 

af HCC greinast sem mun að öllum líkindum kalla á kröfu um ennþá betri og dýrari heilbrigðisþjónustu 
handa þessum einstaklingum. Þessi þróun er í samræmi við aukningu á tilfellum skorpulifrar af völdum 

HCV á Íslandi [20]. 

Járnhleðslusjúkdómur var valdur að rúmlega 10% tilfella sem er svipað hlutfall og í fyrri rannsókn 
(11%) [15]. Þar sem um erfðasjúkdóm er að ræða var búist við óbreyttu nýgengishlutfalli af völdum 

járnhleðslusjúkdóms og eru niðurstöðurnar í samræmi við það. 

Mikill munur var á áhættuþáttum meðal karla og kvenna. Helstu áhættuþættir meðal karla virðast 

vera áunnir áhættuþættir á borð við áfengi, lifrarbólguveirur og efnaskiptavillu,  meðan hjá konum eru 
helstu áhættuþættirnir sjálfsofnæmislifrarsjúkdómar svo sem autoimmune hepatitis. Það eina sem virðist 
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með vissu vera nokkurnveginn jafnt milli beggja kynja er járnhleðslusjúkdómur sem er hreinn og klár 

erfðasjúkdómur, þó svo að í heild voru mun fleiri karlar sem greindust með þann sjúkdóm heldur en 

konur (10 miðað við 2). 

4.4 Horfur 

Reiknuð var bæði hlutfallsleg lifun og sjúkdómssértæk lifun sjúklingahópsins. Fimm ára hlutfallsleg lifun 

meðal kvenna var talsvert hærri en meðal karla (35% miðað við 18%) en þó var sá munur ekki 
marktækur. Í nýrri sænskri rannsókn var fimm ára hlutfallsleg lifun sjúklinga með lifrarfrumukrabbamein 

á tímabilinu 2009-2014 24%, bæði meðal karla og kvenna [89]. Í Hollandi jókst fimm ára hlutfallsleg lifun 

á tímabilinu 1989-2009 úr 5% í 14% [12]. 

Séu Kaplan Meier grafið á mynd 11 skoðað sem sýnir sjúkdómssértæka lifun meðal karla og kvenna þá 

er ljóst að flestir (yfir 50% einstaklinga) voru látnir innan árs frá greiningu. Fimm ára lifun á fyrri hluta 

tímabils var 14% sem er svipað og í fyrri rannsókn en þar var fimm ára lifun meðal karla 14% og kvenna 
7% [15]. Á seinni hluta tímabilsins var fimm ára lifun 28% sem er mun betri lifun en á fyrri hlutanum þó 

munurinn sé ekki marktækur. Í heild var fimm ára lifun meðal karla 22% og meðal kvenna  29% sem er 

umtalsvert betri lifun heldur en í fyrri rannsókn og þá sérstaklega meðal kvenna. Af þeim sem lifðu lengur 

en fimm ár fékk tæpur helmingur greiningu áður en einkenna varð vart. Auk þess hlutu allir þeir 
einstaklingar meðferð við sínu æxli (um þriðjungur fékk lifrarígræðslu en aðrir skurðaðgerð með 

brottnámi æxlis). Í norskri rannsókn var fimm ára lifun meðal fólks með HCC á tímabilinu 2000-2009 

aðeins 10% en auk þess var fimm ára lifun meðal þeirra sem hlutu skimun fyrir æxlinu 37% [84]. Í 
Danmörku á tímabilinu 1998-2009 var fimm ára lifun sjúklinga með HCC 3% í upphafi tímabils og 9% í 

lok tímabils [90].  

4.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru að allir íbúar á Íslandi eru mögulegt rannsóknarefni en ekki 

eingöngu hluti af þjóðinni eins og í mörgum erlendum rannsóknum sem gefur þá skýrari mynd á mynstri 
og nýgengi heillrar þjóðar. Einnig eru nær allir sem hljóta sína greiningu og meðferð á Landspítalanum 

eða Sjúkrahúsinu á Akureyri sem gerir upplýsingaleit auðveldari fyrir vikið heldur en ef tilfelli væru dreifð 
á mörg sjúkrahús. Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru fyrst og fremst þeir að íbúar landsins eru mjög 

fáir sem gerir það að verkum að tilviljanasveiflur eru mjög tíðar og erfitt getur reynst að fá marktækar 

niðurstöður. Auk þess er rannsóknin afturskyggn sem gerir það að verkum að erfitt getur reynst að 
nálgast þær upplýsingar sem leitast er eftir þar sem ekki eru alltaf til upplýsingar um þætti líkt og 

áfengisneyslu, þyngdarstuðul og fleiri þætti. 

4.6 Ályktanir 

Nýgengi lifrarfrumukrabbameina jókast á tímabilinu meðal karla en ekki meðal kvenna. Samt sem áður 
er nýgengið enn mjög lágt hér á landi en nauðsynlegt er að rannsaka ennþá lengra en til 2013 til að sjá 

hvort nýgengið  haldi áfram að vaxa eða standi í stað. Hlutfall skorpulifrar meðal sjúklinganna er mjög 

lágt (tæpur helmingur) sem er lægra hlutfall en í nágrannalöndunum. Breytingar hafa orðið á 
áhættuþáttum hér á landi á þann veg að efnaskiptavilla er nú talin einn algengasti áhættuþátturinn en 
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var áður ekki skoðaður sem áhættuþáttur. Auk þess er lifrarbólga C nýr áhættuþáttur sem ekki var vart 

við áður en helsta ástæða þess er hversu langur tími líður frá smiti og þar til krabbamein myndast. Horfur 
sjúklinga með lifrarfrumukrabbamein virðast hafa batnað frá fyrri rannsókn og horfur sjúklinga hér á landi 

eru svipaðar og í Svíþjóð en betri heldur en í Noregi og Danmörku. 
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