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Inngangur: Stigun lungnakrabbameins segir til um útbreiðslu sjúkdómsins og er nauðsynleg í mati á 

meðferð og lífshorfum. Útbreiðsla til miðmætiseitla er einn aðalþáttur stigunar. Mat á miðmætiseitlum 

fer fram með tölvusneiðmyndum og jáeindaskanna en sýnataka úr eitlunum er nauðsynleg til 

staðfestingar á breytingum sem sjást í þeim rannsóknum. Berkjuómspeglun er nýleg rannsóknaraðferð 

sem gerir sjónrænt mat og sýnatöku úr eitlunum mögulega. Markmið rannsóknarinnar var að meta gildi 

berkjuómspeglunar í greiningu og stigun lungnakrabbameins á Íslandi árin 2013-2015.  

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin er framsýn og tók til þeirra sjúklinga sem gengust undir 

berkjuómspeglun vegna gruns um eða reyndust hafa staðfest lungnakrabbamein á tímabilinu 2013-

2015 (n=53, meðalaldur 68 ára, 51% karlar). Kannaður var árangur berkjuómspeglunar við greiningu 

og stigun og reiknað neikvætt forspárgildi rannsóknarinnar. 

Niðurstöður: Berkjuómspeglanir voru 66 á rannsóknartímanum og fjölgaði úr 14 árið 2013 í 30 árið 

2015 (p<0,05). Hjá sjúklingum með lungnakrabbamein voru gerðar 53 speglanir (80,3%) og voru 80% 

þeirra voru með krabbamein af ekki-smáfrumugerð. Markverð sýnataka úr miðmætiseitlum jókst úr 

69% árið 2013 í 92% árið 2015 (p=0,09). Rannsóknin leiddi til greiningar lungnakrabbameins í 38% 

tilfella árið 2013 og jókst það í 78% árið 2014/15 (p<0,01). Berkjuómspeglun leiddi til stigunar í 62% 

tilfella árið 2013 og jókst í 88% árið 2014/15 (p<0,05). Neikvætt greiningargildi berkjuómspeglunar var 

78%. 

Ályktun: Berkjuómspeglun hefur fest sig í sessi sem greiningar- og stigunarrannsókn við 

lungnakrabbameini hérlendis. Næmi til greiningar og stigunar er lág fyrsta árið en eykst eftir það og er 

í lok rannsóknartímabilsins sambærileg við erlendar rannsóknir.  
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Listi yfir skammstafanir 

 

Skammstöfun Enskt heiti Íslensk þýðing 

CT X-ray computed tomography Tölvusneiðmynd 

EBUS Endobronchial ultrasound Berkjuómspeglun 

ED Extensive disease Útbreitt stig smáfrumukrabbameins 

EUS Esophagal ultrasound Vélindaómspeglun 

LD Limited disease Staðbundið stig smáfrumukrabbameins 

NSCLC Non-small cell lung cancer Ekki-smáfrumukrabbamein í lunga 

SCLC Small cell lung cancer Smáfrumukrabbamein í lunga 

TBNA Transbronchial needle aspiration Nálarsýni gegnum berkju 
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1. Inngangur 

1.1 Almennt um lungnakrabbamein 

 Lungnakrabbamein er algengasta krabbameinið í heiminum í dag (1) og það krabbamein sem 

veldur flestum dauðsföllum (2, 3).  Á Íslandi er það næst algengast krabbameina hjá báðum kynjum og 

spannar um 11% af öllum krabbameinum á Íslandi. Algengara er blöðruhálskirtilskrabbamein hjá 

körlum og brjóstakrabbamein hjá konum.  Árlega greinast 150-170 einstaklingar með lungna-

krabbamein á Íslandi og var aldursstaðlað nýgengi 30,2/100.000 fyrir karla og 32,7/100.000 fyrir konur 

á tímabilinu 2009-2013 (4). Einkenni lungnakrabbameins eru oft almenns eðlis og því greinast 

sjúklingar oft seint og meirihluti þeirra eru með dreifðan sjúkdóm við greiningu. Horfur eru slæmar og 

er 5-ára lifunartíðni aðeins 12-18% (5). 

 

 

Mynd 1: 5-ára hlutfallsleg lifun sjúklinga með lungnakrabbamein á Íslandi árin 1961-2010. Karlar eru 

merktir með bláu en konur rauðu (4).  

 

 Um 95% krabbameina í lungum eru þekjuvefskrabbamein (e. carcinoma) (6). Þeim má svo skipta 

upp í tvo meginflokka, þ.e. ekki-smáfrumukrabbamein (e. non-small cell lung cancer) og smáfrumu-

krabbamein (e. small cell lung cancer) (7). Það fyrrnefnda er algengara og spannar um 85% lunga-

krabbameina. Helstu þrír undirflokkar ekki-smáfrumukrabbameina eru kirtilkrabbamein (e. adeno-

carcinoma), flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma) og stórfrumukrabbamein (e. large 

cell carcinoma) (8).  

 Greining á gerð lungnakrabbameins er mikilvæg til þess að ákvarða viðeigandi meðferð. 

Smáfrumukrabbamein er ágengasta gerð lungnakrabbameina og eru lífslíkur sjúklinga með slík mein 

tveir til fjórir mánuðir án meðferðar (9). Við greiningu er smáfrumukrabbamein yfirleitt dreifður 

sjúkdómur og viðeigandi meðferð því lyfjameðferð með/án geislameðferðar eftir því hvort dreifing 

sjúkdómsins er útbreidd eða takmörkuð innan brjóstholsins (10). Hjá sjúklingum með ekki-smáfrumu-

krabbamein kemur skurðaðgerð oftar til greina eða í um þriðjung tilfella. Skurðaðgerð er viðeigandi hjá 

sjúklingum með sjúkdóm á stigi l og ll og í sumum tilvikum á stigi lllA í kjölfar lyfja- og geislameðferðar. 

Yfirlit um stig lungnakrabbameins af ekki smáfrumugerð má sjá í töflu 1. Sjúklingar með sjúkdóm á 

stigi lll sem ekki eru skurðtæk fá meðhöndlun með samtvinnaðri lyfja- og geislameðferð í læknandi 

tilgangi ef talið er að sjúklingur þoli þá meðferð en einungis krabbameinslyfjameðferð ef sjúkdómurinn 

er á stigi lV (11). 
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 Reykingar eru mikilvægasti orsakavaldur lungnakrabbameins, um og yfir 90% sjúklinga sem 

greinast með lungnakrabbamein hafa sögu um reykingar (11). Allar vefjafræðilegar gerðir 

lungnakrabbameins hafa tengsl við reykingar. Flöguþekjukrabbamein og smáfrumukrabbamein eru þó 

þeir undirflokkar lungnakrabbmeina sem hafa sterkustu tengslin við reykingar (6). Uppsafnað nýgengi 

lungnakrabbameins hefur mælst <1% meðal þeirra sem reykja ekki, borið saman við allt að 30% fyrir 

reykingarmenn sem reykja 20 eða fleiri sígarettur á dag frá 25 ára aldri (12). Reykbindindi minnkar 

áhættu á lungnakrabbameini úr þrítugfaldri áhættu í tvöfalda áhættu 15 árum eftir að reykingum hefur 

verið hætt (13). Fáir umhverfisþættir hafa jafn sterk tengsl við sjúkdóm, borið saman við reykingar og 

lungnakrabbamein (14). Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvæg erfðatengsl (15) og á síðustu 

árum hafa fjölmörgum erfðabreytileikum tengdum lungnakrabbameini verið lýst (16). 
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1.2 Stigun lungnakrabbameins 

 Stigun segir til um hversu útbreiddan sjúkdóm um er að ræða. Nauðsynlegt er að hafa upplýsingar 

um stigun lungnakrabbameins fyrir mat á viðeigandi meðferð og einnig er það mikilvægasti 

forspárþáttur lífshorfa þessara sjúklinga (17). Lungnakrabbamein af ekki-smáfrumugerð stigast 

samkvæmt TNM-stigunarkerfi sem hefur verið í notkun frá árinu 1968. Frakkinn Pierre Denox hannaði 

kerfið fyrstur (18) en síðan þá hafa reglulega endurbætur verið gerðar með stór gagnasöfn til 

stuðnings og er í dag notast við 8. útgáfu TNM-stigunarkerfisins (19).  

 Allir þrír stafir kerfisins hafa vísun í hlutverk þess. T (e. tumor) stendur fyrir stærð æxlis og ífarandi 

vöxt í nærliggjandi vefi. Gefin er einkunn á bilinu T0 til T4 (18). Ef um stig T0 er að ræða er engin 

vísbending um frumæxli í lunga. Stig T1 er gefið æxlum sem mælast ≤3cm í stærsta þvermáli. Stig T2 

ef æxli mælist >3 cm en ≤7 cm í stærsta þvermáli. Stig T3 á við um æxli sem eru >7 cm og/eða eru 

ífarandi í brjóstvegg, þind, þindartaug, miðmætis fleiðru, ysta lagi gollurshúss (e. parietal pericardium) 

eða í meginberkjur <2 cm frá berkjuskiptum (e. carina) og/eða tengd við lungnahrun (e. atelectasis) 

eða teppu lungnabólgu í öllu lunganu, og/eða ef aðskildir æxlishnútar finnast í sama lungnablaði. Stig 

T4 á við um æxli af hvaða stærð sem er ef um ífarandi vöxt er að ræða inn í miðmætið, hjartað, stórar 

æðar, barka, afturhverfa barkakýlistaug (e. recurrent laryngeal nerve), vélinda, hryggjarboli eða 

berkjuskipti (e. main carina), eða ef um er að ræða æxlishnúta í aðskyldum lungnablöðum í sama 

lunga (20). 

 

Mynd 2: Staðsetning svæðisbundinna eitlastöðva í brjóstholi (21).  

 

 Mynd 2 sýnir staðsetningu  helstu eitlakerfa í brjóstholi. Svæðisbundnum eitlum (e. regional lymph 

nodes) í brjóstholi er skipt upp í 14 eitlastöðvar sem skilgreindar eru út frá þekktum landamerkjum í 

brjóstholsskurði og miðmætisspeglun. Eitlastöð 1 er staðsett utan fleiðru ofan viðbeins (21). 
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Eitlastöðvar 2-4 flokkast saman sem efri miðmætiseitlar (e. superior mediastinal). Eitlastöðvar 2 og 4 

liggja samhliða og kringum barka að ofan og neðan til, en eitlastöð 3 liggur annars vegar fyrir framan 

stóru æðarnar í hæð við berkjuskipti eða fyrir framan vélindað, aftan barka,  í sömu hæð.  Eitlastöð  5 

og 6 liggja samhliða ósæðinni. Eitlastöðvar 7 til 9 kallast saman neðri miðmætiseitlar (e. inferior 

mediastinal). Eitlastöð 7 liggur neðan við berkjuskipti (e. sub-carinal), 8 samhliða vélinda (e. 

paraesophagal) og 9 við lungna-bandið (e. pulmonary ligament) (3, 21). 

 N (e. nodes) segir til um útbreiðslu krabbameins til eitla og er gefin einkunn á bilinu N0 til N3. Stig 

N0 gefur til kynna að engar krabbameinsfrumur finnast í nærliggjandi eitlum. Stig N1 ef 

krabbameinsfrumur finnast í eitlastöðvum innan lunga eða í lungnaporti (e. hilum), þ.e. eitlastöðvar 10 

til 14 í lunga sömu megin (e. ipsilateral) og æxlið. Stig N2 ef krabbameinsfrumur finnast í 

miðmætiseitlastöðvum 2 til 9 sömu megin miðlínu brjósthols og æxlið er staðsett. Stig N3 ef 

krabbameinsfrumur finnast í eitlastöðvum hinunm megin miðlínu (e. contralateral) miðað við 

staðsetningu æxlis, eða í eitlastöðvum ofan viðbeins, þ.e. eitlastöð 1 (20).  

 M (e. metastasis) segir til um meinvörp til annara líffæra. Þar er einkunn aðeins á bilinu M0 til M1, 

þar sem M1 stendur fyrir meinvörp til annarra líffæra en M0 að ekki séu til staðar meinvörp til annarra 

líffæra. TNM stigunarkerfið er sífellt að verða ítarlegra. Í 7. útgáfu voru innleiddir undirflokkar í T og M 

stigun (T1a, T1b, T2a, T2b, M1a og M1b) (20) og Í 8. útgáfu undirflokkanar í N-stigun (N1a, N1b, N2a 

og N2b) (19).  

 Taka má saman einkunnir úr flokkunum þremur í TNM-stigunarkerfinu og þá fæst sjúkdómsstig 

sjúklings (e. disease stage). Það stig er á skalanum 0 til IV þar sem stig I til II eru brotin nánar niður í 

a-b. Notast er við töflu (sjá töflu 1) til stuðnings sem er endur-skilgreind í hvert sinn sem stigunarkerfið 

uppfærist (20). 

 

Stig T-stigun N-stigun M-stigun 

Stig IA T1a-T1b N0 M0 

Stig IB T2a N0 M0 

Stig IIA T1a, T1b, T2a N1 M0 

T2b N0 M0 

StigIIB T2b N1 M0 

T3 N0 M0  

StigIIIA T1a, T1b, T2a, T2b N2 M0 

T3 N1, N2 M0 

T4 N0, N1 M0 

StigIIIB T4 N2 M0 

Hvaða T sem er N3 M0 

StigIV Hvaða T sem er Hvaða N sem er M1a, M1b 

Tafla 1: Skipting lungnakrabbameins af ekki-smáfrumugerð í stig, byggð á 7. útgáfu TNM-

stigunarkerfisins (20). 

 

 Smáfrumukrabbamein er stigað eftir einföldu stigunarkerfi sem að hópur sem kallaði sig VALSG (e. 

The Veteran‘s Administartion Lung Study Group) setti fram seint á sjötta árátug síðustu aldar og hefur 
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að mestu verið notað í óbreyttri mynd síðan þá. Kerfið hefur aðeins tvö stig, þ.e. staðbundið stig (e. 

limited disease) og útbreitt stig (e. extensive disease). Við staðbundið stig er meinið bundið við annan 

helming brjósthols og engin meinvörp utan þess að finna. Útbreidda stigið er flokkað sem sjúkdómur 

sem fer út fyrir mörk staðbundna stigsins, þ.á.m. ef merki er um illkynja mein beggja vegna brjósthols, 

afbrigðilega vökvasöfnun í kringum hjarta eða lungu (e. malignant pericardial or pleural effusions) eða 

meinvörp til annara líffæra eru til staðar (22). Líkt og TNM-stigunarkerfið er VALSG-stigunarkerfið 

gagnlegt til að meta viðeigandi meðferð og horfur. 5-ára lífshorfur fyrir staðbundið stig hefur mælst í 

kringum 15% en aðeins um 4% fyrir útbreitt stig (23). Sjúklingar á báðum stigum er gefin lyfjameðferð, 

en auk þess fá sjúklingar með takmarkaðan sjúkdóm kröftuga geislameðferð til að auka líkur á 

lækningu (22). 

 Upphafsrannsóknir stigunar eftir sögutöku og líkamsskoðun eru myndrannsóknir á borð við tölvu-

sneiðmyndir og jáeindaskann. Ef miðmætiseitlar eru annað hvort stækkaðir á þessum rannsóknum 

eða taka upp ísotópa á jáeindaskanni er berkju- og/eða vélindaómspeglun næsta skrefið til sýnatöku 

úr eitlunum eins og sjá má á mynd 3. Ef illkynja frumur finnast í miðmætiseitlum með þeim 

rannsóknum hafa meinvörp í viðeigandi eitlum verið staðfest. Ef sýnataka úr miðmætiseitlum er 

neikvæð þarf að taka sýni með miðmætisspeglun til þess að útiloka frekar meinvörp í eitlunum. Ef ekki 

finnast meinvörp í eitlunum við þá rannsókn er haldið áfram og æxlið ásamt aðliggjandi 

miðmætiseitlum fjarlægt með skurðaðgerð í NSCLC (17). 

 

 

 

Mynd 3: Einfaldað flæðirit að evrópskri fyrirmynd (17) sem sýnir ferli miðmætiseitlastigunar.  

 

 Gerður er greinarmunur á klínískri (cTNM) og meinafræðilegri (pTNM) stigun (e. clinical or 

pathological staging). Klínísk stigun er samansafn upplýsinga úr öllum rannsóknum fyrir utan brottnám 

á vef með aðgerð. Þar fellur undir líkamsskoðun, myndrannsóknir á borð við tölvusneiðmynd og 

jáeindaskann, berkjuspeglun, berkjuómspeglun, vélindaómspeglun, miðmætisspeglun og 
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brjóstholsspeglun. Undir meinafræðilega stigun falla aðgerðir á borð við blaðnám og lungnageiranám 

(24). Erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna að klínísk stigun haldist óbreytt yfir í meinafræðilega 

stigun í 28% tilfella (25).  

 

1.3 Berkjuómspeglun 

 Stigun á svæðisbundnum eitlastöðvum í brjóstholi skiptist í tvö stig. Það fyrsta byggist á mynd-

rannsóknum og er þá notast við tölvusneiðmyndun og í mörgum tilfellum jáeindaskann (sjá mynd 3). 

Vegna þess að sérhæfni (e. specificity) þessara rannsókna er einungis í kringum 80% (26, 27) er 

nauðsynlegt að staðfesta hvort illkynja vöxtur er til staðar í eitlunum með sýnatöku (3). Til langs tíma 

var miðmætisspeglun fyrsti valkostur þegar kom að sýnatöku. Miðmætisspeglun er gerð í lítilli 

skurðaðgerð í svæfingu og krefst oftast stuttrar innlagnar á sjúkrahúsi.  Fylgikvillar sjást í allt að 2-5% 

tilfella og aðgangur er takmarkaður að ákveðnum eitlastöðvum í miðmætinu. (sjá mynd 4) (28, 29). 

 

 

Mynd 4: Aðgengi mismunandi rannsóknaraðferða að svæðisbundnum eitlastöðvum í brjóstholi (30). 

  

 Vélindaómspeglun hefur sannað gildi sitt í meltingarlæknisfræði. Með þeirri rannsóknaraðferð fást 

háskerpu ómmyndir af meltingarveginum og aðliggjandi vefjum. Í framhaldinu er svo sýnataka 

möguleg í gegnum vegg vélindans (2). Aðgengilegar eitlastöðvar í vélindaómspeglun eru ósæðar 

eitlastöðvar (5 og 6) og neðri miðmætisetlastöðvar (7, 8 og 9) (sjá mynd 4). Eitlastöðvar 4 vinstra 

megin eru oft nær vélindanu heldur en þær hægra megin og því mögulega aðgengileg með þessari 

rannsókn (36).  

 Þróun á berkjuómspeglun lá beint við í framhaldi af vélindaómspeglun og kom fyrst á markað árið 

2004 (2). Tæknin var svo tekin upp á Íslandi árið 2013 þegar fyrsta tækið var keypt á Landspítalann 

fyrir gjafafé sjúklings. 
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Mynd 5: (a) Berkjuómspeglun (31). (b) Fjærhluti berkjuómspeglunartækis (2).  

 

Í berkjuómspeglun er ómspeglunartækið (sjá mynd 5) þrætt um munn og þaðan niður í barka. 

Mögulegt er að þræða tækið áfram alveg niður í geiraberkjur (e. segmental bronchi). Við speglunina er 

til staðar sjónræn mynd og þegar tækinu er þrýst upp við berkjuvegginn kemur fram ómmynd. Út frá 

því má stinga nál á svæðið sem ómmyndin sýnir og framkvæma ómstýrða rauntíma sýnatöku (2). 

Aðgengi að eitlastöðvum takmarkast við þær stöðvar sem liggja upp við barkann eða stærstu 

berkjurnar. Það eru efri miðmætiseitlastöðvar (2R, 2L, 4R og 4L), eitlastöð 7 og ólíkt flest öllum öðrum 

rannsóknaraðferðum er aðgangur að N1 eitlastöðvum (10R, 10L, 11R og 11L) (32). 

Berkjuómspeglunartækið er búið doppler búnaði sem notað er þegar vafi liggur á um hvort á 

ómmyndin sýnir æð eða aðra þéttingu (33). Samhliða ómstýrðri nálarsýnatöku er hefðbundin sýnataka 

úr berkjuslímhúð möguleg eins og í venjulegri berkjuspeglun.   

    

Mynd 6: Ómmyndir úr berkjuómspeglunum á Íslandi. (a) Mæling á þvermáli eitils í eitlastöð 4 hægra 

megin. (b) Nál fer inn í eitil til sýnatöku. (c) Doppler merki í lit frá æð við eitlastöð 11 hægra megin í 

lungnaporti. 

 

 Við ómstýrða sýnatöku í berkjuómspeglun eru notaðar sértilgerðar nálar.  Með ástungu á eitil er 

hægt að ná frumusýni. Til þess að ná sem bestum sýnum er mælt með því að stinga nálinni 10-15 

sinnum fram og til baka inni í eitlinum og jafnframt er sog sett á nálina til að auka líkur á góðu 

frumusýni (34). Ráðlagt er að framkvæma 3 ástungur á hvern eitil fyrir sig en rannsóknir hafa sýnt að 

fleiri ástungur auka ekki líkur á að góð sýni náist úr eitlinum (2, 34).  Á þennan hátt er mögulegt að fá 

frumusýni sem gagnast bæði til greiningar lungnakrabbameins en einnig til miðmætiseitlastigunar. 

b 

a 

c 

b a 
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 Sífellt er verið að þróa tækni sem gefur möguleika á töku á stærri sýnum en ennþá er ókomin tækni 

til vefjasýnatöku í berkjuómspeglun. Hérlendis hefur samstarf við frumumeinafræðinga gengið sérlega 

vel og oftast er frumumeinafræðingur til staðar við rannsóknina.  Þannig er mögulegt að hraðlita (e. 

rapid on-site evaluation) sýnið og á fáeinum mínútum fá staðfestingu á gæðum þess og mat á því 

hvort illkynja frumur séu til staðar. Þessi teymisvinna á staðnum eykur líkur á að góð sýni náist, fækkar 

óþarfa ástungum á eitla og minnkar líkurnar á því að bóka þurfi sjúkling í aðra sýnatöku. Einnig er 

hægt aðlaga fyrirhugaða sýnatökustaði eftir niðurstöðunum sem fást úr frumurannsókninni sem gerð 

er við speglunina. Á þennan hátt verður berkjuómspeglunin markvissari og tekur styttri tíma (35). Til 

nánari skoðunar eru sýnin einnig unnin í svokallaðan frumuklump (e. cell block). Á slíkum sýnum er 

mögulegt að gera frekari rannsóknir sambærilegar þeim sem gerðar eru á vefjasýnum og hafa 

erlendar rannsóknir sýnt að greiningargildið (e. diagnostic yield) eykst um allt að 7% (36). Einnig er 

mögulegt að gera sameindafræðilegar rannsóknir með þessari úrvinnslu sýnanna (EGFR: epidermal 

growth factor receptor, ALK: anaplastic lymphoma kinase) en margar af nýrri tegundum 

krabbameinslyfja byggja á niðurstöðum slíkra mælinga við greiningu (37). 

 Í berkjuómspeglun er mögulegt að greina og taka sýni úr eitlastöðvum sem eru rétt um 1 cm að 

stærð. Það eru minni eitlar ef borið er saman við hefðbundna blinda ástungu í berkjuspeglun (e. 

transbronchial needle aspiration, TBNA) þar sem stuðst er við myndupplýsingar frá tölvusneiðmynd. 

Þá er yfirleitt miðað við að eitlar þurfi að mælast 15-20 mm að stærð svo sýnataka sé ráðlögð (2).  

 Berkjuómspeglun er hægt að framkvæma eins og aðrar speglanir eftir staðdeyfingu í koki og 

slævingu en oft er hún framkvæmd undir dýpri slævingu með aðstoð svæfingarlækna eða í stuttri 

svæfingu án þess að til komi innlögn á sjúkrahús. Hvort sem notast er við svæfingu eða staðdeyfingu í 

berkjuómspeglun virðist það ekki hafa áhrif á greiningargildið eða fjölda alvarlegra aukaverkana 

samkvæmt erlendum rannsóknum (38).  

 Berkjuómspeglun er örugg rannsókn og koma fylgikvillar fram í undir 1% tilfella (17). Meðal þekktra 

fylgikvilla eru loftbrjóst, sýking í berkjubelg (e. bronchogenic cyst), ígerð og miðmætisloft. Aðeins er eitt 

þekkt dauðsfall sem lýst hefur verið í birtum heimildum og rekja má til berkjuómspeglunar. Í því tilfelli 

bárust streptókokkar hópur A frá koki með speglunartækinu yfir í lungun á sjúklingi með stig IV 

kirtilkrabbamein í lungum. (39) 
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2. Efniviður og aðferðir 

 

 Rannsóknin var framsýn og tók til allra þeirra berkjuómspeglana (n=66) sem framkvæmdar voru á 

tímabilinu 2013 til 2015 eða frá því að þessi rannsóknartækni var möguleg hérlendis. Í rauntíma var 

fyllt inn í gagnagrunnseyðublöð en lokaniðurstöður fengnar úr sögukerfi Landspítala. Út frá þessum 

upplýsingum var svo smíðaður gagnagrunnur í Microsoft Excel. Í gagnagrunninum voru skráðar 

eftirfarandi breytur:   Kyn, reykingarsaga, fyrri saga um krabbamein, ábending fyrir berkjuómspeglun, 

staðsetning æxlis, gæði sýna, greiningu, lokastigun lungnakrabbameins og dánardagur. Í tveimur 

tilvikum var um sama einstakling að ræða og er því fjöldi einstaklinga sem gekkst undir 

berkjuómspeglun á tímabilinu 64. Flokkaðir voru saman einstaklingar með grun um og áðurgreint 

lungnakrabbamein og voru þeir viðfangsefni rannsóknarinnar.  

 Í tölfræðiúrvinnslunni var notast við lýsandi tölfræði og kí-kvaðrat marktæknipróf til útreiknings á 

marktækum mun milli hópa (p-gildi). Úrvinnslan fór fram í Microsoft Excel og R-studio útgáfu 0.99.491. 

 Allar upplýsingar voru kóðaðar og fengu þátttakendur rannsóknarnúmer sem notast var við í 

úrvinnslu gagna. Þannig mátti komast hjá því að nota persónuupplýsingar, s.s. nöfn og kennitölur í 

rannsóknar-gögnunum. 

 Rannsóknin féll undir víðtækt leyfi vísindasiðanefndar frá árinu 2007 (98-060-V6) sem ber nafnið: 

„Faraldsfræði og erfðir lungnakrabbameins á Íslandi“. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Sjúklingar 

Á rannsóknartímabilinu fóru 66 einstaklingar í berkjuómspeglun eins og sjá má á mynd 7. Þar af 

voru 53 sjúklingar með sterkan grun um eða aður greint lungnakrabbamein og voru þeir viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Flestar berkjuómspeglanir voru gerðar í stuttri svæfingu með aðstoð svæfingarlæknis 

eða í 50 tilfellum (94%), í 3 tilfellum (6%) var rannsóknin gerð eftir staðdeyfingu í koki og létta 

slævingu og allir sjúklingarnir fóru heim af spítalanum samdægurs. 

 

 

Mynd 7: Sjúklingar sem gengust undir berkjuómspeglun 2013-2015. 

 

 (n=53) 

Kyn - fjöldi (%)  

    Konur 26 (49,1) 

    Karlar 27 (50,9) 

Aldur - ár (staðalfrávik) 66,9 (9,6) 

Reykingasaga - pakkaár (staðalfrávik) 43,6 (19,8) 

Klínísk stigun NSCLC - fjöldi (%)  

    Stig I 2 (4,8) 

    Stig IIa 3 (7,1) 

    Stig IIb 2 (4,8) 

    Stig IIIa 16 (38,1) 

    Stig IIIb 7 (16,7) 

    Stig IV 12 (28,6) 

Klínísk stigun SCLC - fjöldi (%)  

    LD 4 (36,4) 

    ED 7 (63,6) 

Tafla 2: Bakgrunnsupplýsingar sjúklinga rannsóknarinnar. 

 

Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda má sjá í töflu 2, kynjahlutfall var jafnt, meðalaldur var tæp 67 ár, 

yngsti sjúklingurinn var 31 árs og sá elsti 81 árs. Allir sjúklingarnir höfðu reykingarsögu. 11 sjúklingar 
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(20%) voru með smáfrumukrabbamein (SCLC) og voru þeir færri (p<0,01) en þeir 42 (80%) sem voru 

með ekki-smáfrumukrabbamein (NSCLC). Meirihluti sjúklinga með NSCLC voru með útbreiddan 

sjúkdóm, TNM-stig lll-lV og var marktækur munur samanborið við þann hóp sem var með staðbundinn 

sjúkdóm, stig l-ll (p<0,01). Ekki var munur (p=0,37) á útbreiðslu sjúkdóms í hópi sjúklinga með SCLC 

enda um fáa sjúklinga að ræða. 

 

3.2 Ástungur á eitla 

 Í öllum berkjuómspeglunum voru sýni tekin úr eitlum, ýmist úr einni eða tveim eitlastöðvum. Í 39 

(74%) speglunum voru sýni tekin úr einni eitlastöð, sjaldnar voru sýni tekin úr tveim eitlastöðvum eða 

hjá 14 (26%) sjúklingum (p<0,01). Oftast var stungið á neðri eitlastöðvar samhliða barka (eitlastöð 4 

hægra og vinstra megin) og eitlastöð neðan við berkjuskipti (eitlastöð númer 7), ekki var marktækur 

munur (p=0,79) þar á. Stungið var marktækt sjaldnar (p<0,01) á aðrar eitlastöðvar. 

  

Eitlastöðvar 2L/2R 4L/4R 7 10L/10R 11L/11R 

Fjöldi ástunga 
1 29 30 2 5 

Hlutfall m.v. heildar- 

fjölda EBUS 
2% 55% 57% 4% 9% 

Tafla 3: Tíðni sýnataka úr eitlastöðvum.  
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3.3 Gæði sýna  

Meinafræðingur var viðstaddur allar speglunarrannsóknirnar að einni undanskilinni og fékk sýnin 

strax til skoðunar. Því var mögulegt að fá strax mat á það hvort sýni úr eitilvef fékkst með sýnatökunni 

eða ekki. Á fyrsta ári rannsóknartímans (2013) fengust markverð sýni úr eitli í 9 rannsóknum (69%) af 

13 (mynd 8). Árið 2014 fengust góð eitilsýni í 13 af 14 rannsóknum (93%) og  árið 2015 í 24 af 26 

rannsóknum (92%) eins og sjá má á mynd 8. 

 

 

Mynd 8: Gæði sýna sem fengust með berkjuómspeglun á rannsóknartímabilinu, ekki var um 

marktækan mun að ræða á milli ára, p = 0,09. 

 

Í 7 berkjuómspeglunum (13%) fengust ekki góð eitilsýni til frekari rannsókna. Annars vegar þegar 

ekki fékkst fullnægjandi sýnamagn með ástungunni (4 rannsóknir, 57%) og hins vegar þegar sýni 

reyndust ekki vera úr eitli (3 rannsóknir, 43%). 

 

3.4 Greining og stigun 

Árið 2013 voru 13 berkjuómspeglanir framkvæmdar á sjúklingum með sterkan grun um eða þekkt 

lungnakrabbamein, 14 árið 2014 og 26 árið 2015.  

Á rannsóknartímabilinu leiddi sýnataka úr miðmætiseitilum við berkjuómspeglun til stigunar sam-

hliða greiningu lungnakrabbameins hjá 26 sjúklingum (49%), til stigunar hjá 17 (32,1%) og aðeins til 

greiningar án fullnægjandi stigunar hjá einum sjúklingi (2%). Greining lá auk þess fyrir hjá 9 sjúklingum 

(17%) og var hún staðfest í öllum tilvikum í berkjuómspeglun. Á mynd 9 má sjá yfirlit yfir gildi sýnatöku 

úr berkjuómspeglunum til greiningar og stigunar lungnakrabbameins skipt eftir árum 

rannsóknartímans. Gildi greiningar var 38% árið 2013 og jókst í 78% árið 2014/15 (p<0,01). Gildi 

stigunar var 62% árið 2013 og jókst í 88% árið 2014/15 (p<0,05). 
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Mynd 9: Gildi berkjuómspeglunar til stigunar eða greiningar lungnakrabbameins. Ef árið 2013 var 

borið saman við 2014/2015 er munurinn marktækur. 

 

3.5 Neikvætt greiningargildi 

Rannsókn frumusýna 9 berkjuómspeglanna staðfestu marktæk eitilsýni án illkynja meinvarpa.  Hjá 

7 þessara sjúklinga var framkvæmd miðmætisspeglun og í framhaldi af því blaðabrottnám í læknandi 

tilgangi þar sem N0 sjúkdómur var staðfestur. Hinum tveimur sjúklingunum var ekki treyst í frekari 

inngrip og skurðaðgerðir og því var ekki mögulegt að fá frekari sýnatöku úr miðmætiseitlum. Neikvætt 

forspárgildi berkjuómspeglunar í þessari rannsókn er því a.m.k. 78% eða í 7 af 9 speglunum. 
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3.6 Samanburður við miðmætisspeglanir 

Fjöldi miðmætisspeglana sem gerðar voru til miðmætiseitlastigunar sjúklinga með NSCLC á Íslandi 

árin 2010-2015 má sjá á mynd 4. Fjöldi miðmætisspeglana lá á bilinu 16 til 24 árlega á tímabilinu 2010 

til 2014 en fækkaði marktækt niður í 6 speglanir á árinu 2015 (p<0,01)  á sama tíma og berkjuóm-

speglunum með sömu ábendingu fór fjölgandi (p<0,05).  

 

 

Mynd 10: Samanburður á fjölda miðmætisspeglana og berkjuómspeglana. Marktækur munur var á 

fækkun miðmætisspeglana á árunum 2013-2015 sem og fjölgun berkjuómspeglana á sama tímabili. 

 

3.7 Fylgikvillar berkjuómspeglunar 

 Allir sjúklingarnir sem fóru í berkjuómspeglun á rannsóknartímabilinu útskrifuðust af sjúkrahúsi 

samdægurs, enginn sjúklingur lagðist inn á sjúkrahús í kjölfar rannsóknarinnar vegna aukaverkana 

hennar. Ekki eru upplýsingar um neina fylgikvilla rannsóknarinnar í sjúkraskám né vitað af neinni 

aukaverkun fyrir utan vægan blóðhósta hjá einum sjúklingi sem var með áður þekkta 

blæðingartilhneigingu. 
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4. Umræður 

 

 Fjöldi berkjuómspeglana til greiningar og stigunar lungnakrabbameins á Íslandi jókst milli ára. Gæði 

ástungusýna úr berkjuómspeglunum fór vaxandi úr 69% sýna með góð gæði árið 2013 í 93% fyrir árið 

2014. Ekki er um marktækan mun að ræða og vegur líklega stærð þýðis þar þungt. Niðurstöðurnar 

gefa engu að síður til kynna að um ákveðna lærdómskúrfu sé að ræða. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að lengd lærdómsferils í framkvæmd berkjuómspeglana er mjög breytileg milli einstaklinga (40). 

Erlendar rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að marktækt sýni (e. representative sample) fáist í um 

84% berkjuómspeglana (41). Það verður því að teljast góður árangur að ná þeim árangri strax eftir 

fyrsta árið hérlendis sérstaklega með það í huga að fjöldi speglana takmarkaðist við 13 rannsóknir það 

árið.  Í okkar rannsókn náðust góð sýni úr miðmætiseitlum í um og yfir 90% berkjuómspeglana seinni 

tvö rannsóknarárin. Samhliða þessu jókst gildi rannsóknarinnar til greiningar og stigunar. 

 Neikvætt forspárgildi (e. negative predictive value) í rannsókn okkar reyndist vera a.m.k. 78%. Þýði 

sjúklinga með neikvæð eitilsýni í rannsókninni er þó aðeins 9 og því ætti að taka niðurstöðunum með 

fyrirvara. Erlendar rannsóknir hafa þó sýnt svipaðar tölur en rannsóknarhópur frá Kóreu fékk í nýlegum 

rannsóknum sínum neikvætt forspárgildi upp á 79% (n=138) (42). Neikvætt forspárgildi 

berkjuómspeglunar er þó það lágt (<80%) að í framhaldi af neikvæðri rannsókn er miðmætisspeglun 

ráðlögð við stigun NSCLC ef miðmætiseitlar eru annað hvort stækkaðir á tölvusneiðmyndum eða 

jákvæðir í jáeindaskanni (3). 

 Berkjuómspeglun hefur jafnt og þétt tekið við af miðmætisspeglun sem fyrsti kostur til miðmætis-

eitlastigunar í lungnakrabbameini á Íslandi. Aukning varð á berkjuómspeglunum á 

rannsóknartímabilinu á móti fækkun miðmætisspeglana til miðmætiseitlastigunar. Það sem styður við 

þessa þróun er minni þörf á inngripi og á sama tíma lægri tíðni aukaverkana. Við berkjuómspeglun er 

einnig aðgengi að N1 eitlastöðvum sem ekki er mögulegt að ná til með miðmætisspeglun. Í okkar 

rannsókn voru aðeins tveir einstaklingar (4%) sem stiguðust með N1-sjúkdóm, engu að síður hefði 

ekki verið unnt að stiga þá einstaklinga rétt án þess að notast við berkju-ómspeglun. Þá hafa 

rannsóknir einnig sýnt að kostnaðurinn við stigun með berkjuómspeglun er um 38% af kostnaðinum 

við miðmætisspeglun (43). 

 Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún nær yfir alla sjúklinga sem gengist hafa undir berkju-

ómspeglun á Íslandi yfir þriggja ára tímabil. Rannsóknin er jafnframt framsýn og voru upplýsingar 

jafnóðum skráðar niður og byggðar á faglegu mati sérfræðinga. Allar rannsóknirnar voru framkvæmdar 

af eða undir handleiðslu sama sérfræðings á sömu stofnun og því mögulegt að fylgjast með 

lærdómskúrfu sem reynist vera sambærileg reynslu erlendis. 

 Meðal veikleika rannsóknarinnar er að þýðið er ekki mjög stórt og rannsóknartímabilið stutt, það 

kemur niður á tölfræðilegum styrk og getu til að draga of miklar ályktanir af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Áhugavert væri að halda áfram með rannsóknina í framtíðinni, þar sem unnið væri 

þá með stærra þýði. 
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 Berkjuómspeglun hefur jafnt og þétt tekið við af miðmætisspeglun sem fyrsti kostur til miðmætis-

eitlastigunar  í lungnakrabbameini á Íslandi. Marktæk aukning varð á berkjuómspeglunum á 

rannsóknartímabilinu á móti marktækri fækkun miðmætisspeglana til miðmætiseitlastigunar í 

lungnakrabbameini. 
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