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Krabbamein í leghálsi á Íslandi 2001-2015 

Jónas Ásmundsson1, Ásgeir Thoroddsen2, Þóra Steingrímsdóttir1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands og 2Kvennadeild Landspítalans 

Inngangur 

Á Íslandi greinast árlega um 15 konur á ári með krabbamein í leghálsi. Talsvert er vitað um orsakir 

leghálskrabbameins. HPV-veirur (e. human papilloma virus), sem smitast við kynmök, eru í langflestum 

tilfellum nauðsynleg forsenda fyrir myndun illkynja æxla í leghálsi. Sem dæmi um helstu áhættuþætti 

má nefna fjölda rekkjunauta, önnur kynsmit og reykingar. Leghálskrabbamein er í langflestum tilfellum 

af flöguþekju-uppruna. Kjörmeðferð fer eftir stigun krabbameins hverju sinni en algengast er að 

framkvæmd sé skurðaðgerð ef krabbameinið greinist nógu snemma. Litlar upplýsingar liggja fyrir um 

leghálskrabbamein á Íslandi. Tilgangur rannsóknar þessarar var að fá yfirsýn yfir sjúkdóminn hér á landi, 

s.s. aldursdreifingu, einkenni, greiningaraðferðir, meingerð, meðferð og horfur. 

Efni og aðferðir 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem greindust með leghálskrabbamein á Íslandi á 

árunum 2001-2015. Klínískar upplýsingar um sjúklingana og sjúkdóm þeirra fengust úr sjúkraskrám, 

aðgerðarlýsingum, meinafræðisvörum og myndgreiningarsvörum. 

Niðurstöður 

Alls greindust 236 konur með leghálskrabbamein á Íslandi á rannsóknartímabilinu eða að meðaltali 15,7 

kona á ári. Meðalaldur var 44,7 ár og greindust flestar konur í aldurshópnum 35-39 ára. Í flestum tilfellum 

greindust konur við frumustrok eða vegna tilviljunar við heimsókn hjá kvensjúkdómalækni (59,3 %) en í 

mörgum tilfellum leiddu einkenni (40,7 %) til greiningar. Marktækur munur var á aldri kvenna sem 

greindust vegna einkenna og þeirra sem greindust einkennalausar og var hann að meðaltali 11,9 ár. 

Algengasta greiningaraðferðin var sýnataka frá leghálsi, oftast við leghálsspeglun (50,9 %) og 

langalgengasta vefjagerð greindra leghálskrabbameina hér á landi er af flöguþekjuuppruna (72,9%). Í 

73% tilvika var sjúkdómur staðbundinn við greiningu og 27% voru með æxli sem var vaxið út fyrir 

leghálsinn en hlutfallslega greindust fleiri með lengra genginn sjúkdóm á síðari hlutum 

rannsóknartímabilsins. Tegund meðferðar var oftast skurðaðgerð sem helst í hendur við að konur voru 

að greinast í flestum tilfellum af stigi IA1 og IB1 sem hvort um sig flokkast sem skurðtæk tilvik. Á 

rannsóknartímabilinu fengu 11,4 % sjúklinganna endurkomu krabbameinsins og 3,4 % greindust með 

versnun á sínum sjúkdómi. Fimm ára lifun fyrir alla greinda var 81,2 % og sýnt var fram á marktækan 

mun á 5 ára lifun sjúklinga af fjórum mismunandi stigum leghálskrabbameins.  

Ályktanir 

Horfur kvenna með leghálskrabbamein tengjast beint stigun sjúkdómsins. Svipaðar niðurstöður fengust 

hvað varðar einkenni, meingerð, aldursdreifingu og nýgengi sjúkdómsins hér á landi og þekkt er í öðrum 

þróuðum löndum. Niðurstöður sýndu fram á að konur greindust með lengra genginn sjúkdóm eftir því 

sem líður á rannsóknartímabilið. Lagður var grunnur að gagnagrunni um sjúkdóminn hér á landi.   
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CIN  Cervical intraepithelial neoplasia 
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FIGO  International Federation of Gynecology and Obstetrics 

HIV  Human immunodeficiency virus 

HPV  Human papillomavirus 

MRI  Magnetic resonance imaging 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

PET  Positron emission tomography 
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1 Inngangur 

Árlega greinast um 15 konur á Íslandi með leghálskrabbamein en þau eru rúmlega 2 % allra 

krabbameina í konum á Íslandi(1). Helsta orsök leghálskrabbameins er sýking af völdum HPV-veirunnar 

sem smitast við kynmök og er talin nauðsynleg forsenda fyrir myndun illkynja æxla á þessum stað(2, 3). 

Meðalaldur kvenna sem greinist með leghálskrabbamein er u.þ.b. 45 ár. Meðferð á leghálskrabbameini 

felur í sér skurðaðgerð ef krabbameinið greinist snemma en annars er beitt geisla- og lyfjameðferð(1). 

 Leghálskrabbamein hefur lítið verið rannsakað á Íslandi og ekki liggja fyrir miklar upplýsingar 

um sjúkdóminn hér á landi. Rannsókn þessi gekk út á að fá yfirsýn yfir sjúkdóminn á Íslandi og í þessari 

B.Sc. ritgerð eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. 

 Ritgerðin hefst á fræðilegum inngangi um leghálskrabbamein, því næst eru markmið 

rannsókarinnar sett fram, þar á eftir er greint frá efniviði og aðferðafræði rannsóknarinnar og síðan koma 

niðurstöður. Að lokum er umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru túlkaðar. 

1.1 Hvað er leghálskrabbamein? 

Leghálsinn er neðri hluti legs og liggur fyrir ofan leggöngin en leghálskrabbamein á upptök sín í 

frumunum sem klæða leghálsinn á yfirborðinu. Tvær gerðir frumulaga er að finna í leghálsinum. Í neðri 

hluta leghálsins (e. portio) sem opnast niður í leggöng er slímhúðin klædd flöguþekju (e. squamous 

cells) á yfirborði. Kirtilþekja (e. glandular cells) þekur svo efri hluta leghálsins sem virkar eins og gangur 

milli legs og legganga. Á milli þessara tveggja laga er svæði sem kallast umbreytingasvæði (e. 

transformation zone) og eiga flest leghálskrabbamein uppruna sinn á þessu svæði(4). Frumulögin tvö 

og umbreytingasvæðið má sjá á mynd 1.  

 

Mynd 1. Umbreytingasvæði (transformation zone)(4). 

Leghálskrabbamein er talið þróast frá forstigsbreytingum í leghálsi og koma þessar breytingar 

oftast fyrir í flöguþekju. Þessar forstigsbreytingar eru af völdum frumumissmíðar (e. dysplasia) og er 

vísað til með skammstöfuninni CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia)(5). Forstigsbreytingunum er skipt 

upp í þrjár gráður eftir alvarleika frumuafbrigðanna eins og sjá má í töflu 1. 
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Tafla 1. CIN gráðun forstigsbreytinga í leghálsi(6). 

Gráða   

I Vægar frumubreytingar 

II Meðalvægar frumubreytingar 

III Alvarlegar frumubreytingar eða Carcinoma in situ 

 

 Forstigsbreytingar, einnig kallað frumubreytingar eru greindar við skoðun á frumustroki (PAP-

strok) frá leghálsinum. Ef frumubreytingar af gráðu II-III greinast með frumustroki er gerð leghálsspeglun 

með vefjasýnatöku til nánari glöggvunar á útbreiðslu ástandsins og til að útiloka krabbamein(6). 

 Það er mikilvægt að átta sig á því að frumubreytingar eru ekki krabbamein. Hinsvegar er 

mikilvægt að fylgja frumubreytingum eftir því þær geta að lokum leitt til krabbameins ef ekkert er að gert. 

Við vægar frumubreytingar (CIN I) er ekki þörf á að gera neitt nema taka nýtt sýni um 6 mánuðum síðar 

þar sem í flestum tilfellum hverfa vægar frumubreytingar af sjálfu sér og líkur á því að þróun í ífarandi 

krabbamein eru í kringum 1,4 %. Við alvarlegar frumubreytingar (CIN III/Carcinoma in situ) snýr þessu 

öfugt við og þörfin á meðferð með skurðaðgerð er orðin nauðsynleg þar sem líkurnar á því að 

forstigsbreytingarnar þróist í ífarandi krabbamein eru um 36 %(7). Algengasta  skurðaðgerðin við 

forstigsbreytingum í leghálsi er keiluskurður (e. conization), sem gengur út á að skera burt þann hluta 

leghálsins sem frumubreytingarnar eru og koma þannig í veg fyrir að ástandið þróist yfir í krabbamein. 

Þar sem einungis hluti leghálsins er tekinn eru frjósemismöguleikar konunnar varðveittir(5). 

1.2 HPV-veiran (Human papilloma virus) 

HPV-veiran er eitt algengasta kynsjúkdómasmit karla og kvenna á heimsvísu. Talið er að á hverju ári 

sýkist allt að 14 milljónir manna af veirunni í Bandaríkjum Norður- Ameríku (8). Algengast er að fólk 

smitist af henni með kynmökum í leggöng eða endaþarm en einnig eru þekkt smit við munnmök(9).  

Þekktar eru fleiri en 200 undirtegundir (e. serotypes) HPV-veirunnar og yfir 40 þeirra geta sýkt 

húð og slímhúðir á kynfærasvæði karla og kvenna. HPV-veirum sem smitast með kynmökum má skipta 

í tvo flokka; há-áhættu HPV og lág-áhættu HPV. Lág-áhættu HPV eru ekki krabbameinsvaldandi en 

geta orsakað kynfæravörtur (tegund 6 og 11). Há-áhættu HPV geta hins vegar valdið alvarlegum 

frumubreytingum og ef ómeðhöndlaðar geta þær leitt til leghálskrabbameins. Af há-áhættu 

undirtegundum eru tegundir 16 og 18 þekktastar en þær eru ábyrgar fyrir flestum HPV-tengdum 

krabbameinum(10, 11). 

1.3 Leghálskrabbameinsleit 

Árið 1943 gaf Gríski læknirinn Papanicolaou út bókina Diagnosis of Uterine Cancer þar sem lýst er 

aðferð hans til að greina forstigsbreytingar leghálskrabbameins með því að nota frumustrok úr 

leghálsi(12). En þaðan kemur hið þekkta heiti „pap“ sem merkir frumustrok í mörgum löndum. 

Leghálskrabbameinsleit, skimun fyrir forstigum leghálskrabbameins hófst á Íslandi 1964 og á 

svipuðum tíma í nágrannalöndum okkar(13). Konur frá tvítugsaldri hafa verið boðaðar í skimun á tveggja 

ára fresti en í  kjölfar breytinga sem tóku gildi í janúar 2015 á skipulagðri skimun eru nú allar konur á 

aldrinum 23-65 ára boðaðar í leghálsstrok á þriggja ára fresti. Að auki var þá tekin upp greining á HPV 
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undirtegundum hjá konum með vægari frumubreytingar og konur með há-áhættuveirur settar í sérstakt 

eftirlit á meðan hinar halda áfram hefðbundinni skimun. 

Á Íslandi hefur orðið veruleg lækkun á nýgengni leghálskrabbameina frá því að skipulögð 

krabbameinsleit hófst á Leitarstöð Krabbameinsfélagsins, frá 17,0 af 100.000 konum árin 1960-1964 til 

8,0 af 100.000 konum árin 2010-2014. Svipuð lækkun á nýgengi hefur sést í öðrum löndum þar sem 

skipulögð skimun leghálskrabbameina fer fram(14). 

1.4 Faraldsfræði 

Á heimsvísu er leghálskrabbamein þriðja algengasta krabbamein sem greint er hjá konum, á eftir 

brjóstakrabbameini og ristilkrabbameini, með um 500 þúsund ný tilfelli og u.þ.b. 250 þúsund dauðsföll 

árið 2012(15). Flest leghálskrabbamein greinast í minna þróuðum löndum eða um 84%(16). Nýgengi og 

dánartíðni hefur lækkað á flestum svæðum heimsins síðastliðin 30 ár um 1,6 % á ársvísu(17). Þessi 

lækkun skýrist af auknu aðgengi að heilbrigðisstofnunum, lækkun á áhættuþáttum (breytt kynhegðun 

og fækkun fæðinga), framförum í meðferð og aukinnar velgengni leitarstöðva(14). Nýgengi 

leghálskrabbameins er beintengd menningu og trúarbrögðum sem áhrif hafa á kynhegðun. Hæsta 

nýgengi leghálskrabbameins er í Afríku sunnan Sahara eyðimerkurinnar þar sem rúmlega 50 af hverjum 

100.000 konum greinast árlega. Lægst er nýgengið í Norður- Ameríku, Norður- og Vestur- Evrópu, Mið-

Austur- Asíu og Norður- Afríku þar sem 5-10 af hverjum 100.000 konum greinast árlega(18).  

1.5 Áhættuþættir 

Samkvæmt upplýsingum frá krabbameinsskrá var nýgengi leghálskrabbameins á árunum 2010-2014 

hæst hjá konum á aldrinum 35-39 ára og meðalaldur við greiningu var 44 ára(14, 19). Nýgengi 

sjúkdómsins virðist einnig aukast hjá konum uppúr sjötugsaldri. Auk áhættu tengt aldri tengjast 

áhættuþættir leghálskrabbameins í langflestum tilfellum aukinni hættu á HPV smiti(2, 3).  

Konur sem byrja snemma að stunda kynlíf og hafa átt marga rekkjunauta eru í aukinni hættu á 

að greinast með leghálskrabbamein enda er hærra hlutfall þeirra sýktar með HPV(20). Yfir 80% kvenna 

sem byrjaðar eru að stunda kynlíf sýkjast af HPV-veirunni á einhverjum tímapunkti í lífi sínu og er talið 

að um helmingur þessara sýkinga séu af há-áhættu stofni(21, 22). Einungis lítill hluti þeirra sem sýkjast 

þróar með sér frumubreytingar og enn færri krabbamein. Það er því ljóst að margt annað þarf að koma 

til en eingöngu HPV sýking til að frumubreytingar og síðar krabbamein myndist(9).  

Nákvæmlega hvað það er sem veldur frumubreytingum hjá HPV sýktum konum er óljóst en 

sennilega eru margir þættir sem hafa áhrif. Það er aukin áhætta á flöguþekjukrabbameini í leghálsi hjá 

HPV sýktum konum sem eiga mörg börn(23), hjá þeim sem reykja(24) og hafa notað samsettar 

getnaðarvarnarpillur lengi þó þau tengsl séu væg(25). Ónæmiskerfi konunnar virðist hafa veruleg áhrif 

á þróun HPV sýkingar yfir í krabbamein, þannig eru ónæmisbældar konur í aukinni áhættu, hvort sem 

um er að ræða sjúkdóm sem veldur ónæmisbælingu eða ónæmisbælandi meðferð(26). Þannig er til 

dæmis vel þekkt að HIV (e. Human Immunodeficiency virus) sýktar konur eru í áhættuhópi(27, 28). Á 

undanförnum árum hefur þáttur ónæmiskerfisins í myndun frumubreytinga og leghálskrabbameins verið 

mikið rannsakaður. Ekki síst í frumrannsóknum tengt þróun á bóluefni við HPV sýkingum(29, 30). Þó 
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margt hafi bæst við þekkingu manna á þætti ónæmiskerfisins í þróun sjúkdómsins er langur vegur í að 

fullur skilningur sé til staðar. 

1.6 Einkenni 

Krabbamein í leghálsi eru í flestum tilfellum einkennalaus til að byrja með. Meinin uppgötvast oftast í 

tengslum við skimun við forstigum krabbameinsins, þ.e. við frumustrok(1). Þó er þetta ekki algilt. Í 

sumum tilfellum verður greining í kjölfar einkenna. Einkenni leghálskrabbameins eru gjarnan óljós eða 

ósértæk, svo sem blæðingar frá leggöngum á óeðlilegum tímum, blæðingar tengt samförum, eða á milli 

tíða. Blóðlituð eða illa lyktandi útferð geta einnig verið einkenni um leghálskrabbamein. Verkir í 

mjaðmagrind eða neðri hluta kviðar er sjaldgæfara en geta verið fyrstu merki um leghálskrabbamein svo 

og verkir við samfarir(31).  

Þó svo að flest þessara einkenna séu ósértæk og koma gjarnan fyrir hjá konum vegna annara 

orsaka er rétt að ráðleggja konum skoðun og frumustrok eftir þörfum ef eitthvað af þessum einkennum 

gera vart við sig. Ekki síst ef um blæðingar við eða eftir samfarir er að ræða. Þar sem leghálskrabbamein 

eru oftast nær einkennalítil eða einkennalaus er einnig mikilvægt að konur séu hvattar til að taka þátt í 

leghálskrabbameinsleitinni. 

1.7 Greining 

Þegar kona leitar til læknis vegna einkenna sem gætu bent til leghálskrabbameins, til dæmis vegna 

blæðinga eftir samfarir, skal í fyrstu taka nákvæma kvensjúkdómafræðilega sögu; upplýsingar um fjölda 

meðganga og fæðinga auk upplýsinga um blæðingasögu og notkun getnaðarvarna. Upplýsingar um 

frumustrok skal einnig skrá, hvenær síðasta frumustrok var tekið og hvað það sýndi. Taka skal almenna 

sögu og skrá upplýsingar um lyfjainntöku, fyrri sjúkdóma eða hugsanlega ónæmisbælingu. Spyrja þarf 

sjúkling út í lífstílstengdar áhættur eins og reykingar og ef hægt er; upplýsingar um kynlífshegðun, 

hvenær sjúklingur hóf að stunda kynlíf, fjöldi rekkjunauta, upplýsingar um fyrri kynsjúkdóma eða aðra 

hegðun sem eykur áhættu á leghálskrabbameini. Þar að auki þurfa að koma fram upplýsingar um 

einkenni leghálskrabbameins eða annarra sjúkdóma(4). 

Eftir sögutöku skal gera nákvæma líkamsskoðun með áherslu á kvið og grindarholið. Fyrst er 

gerð ytri kynfæraskoðun til að útiloka sjúkdóm í skapabörmum, svo er andanefja (e. speculum) notuð til 

að skoða leggöng og legháls. Eftir þörfum er tekið frumustrok eða vefjasýni. Að lokum er gerð innri 

þreyfing og legháls, legið og eggjastokkar metnir. Einnig mætti gera ómskoðun gegnum leggöng til að 

meta innri kvenlíffæri konunnar(4). 

Greiningin er þannig oftast fengin eftir sýnatöku á leghálsi(32). Ef um afbrigðilegt frumustrok er 

að ræða er gerð leghálsspeglun (e. colposcopy) með sýnatöku og leghálsskafi (e. endocervical 

curettage) en stundum eru tekin sýni beint við venjulega skoðun, t.d. ef leghálsinn er óeðlilegur að sjá 

við skoðun eða þreifingu. Algengt er að leghálskrabamein greinist eftir keiluskurð sem gerður er vegna 

frumubreytinga.  Keiluskurður er einnig stundum gerður þegar sýnataka með leghálsspeglun eða útskafi 

nægir ekki til að staðfesta grun um illkynja vöxt. Í einstaka tilfellum greinist leghálskrabbameinið við 

tilviljun, t.d. við myndrannsóknir eða þegar legið og leghálsinn er tekinn vegna annarra ástæðna(4). 
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1.8 Meingerð 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 85% leghálskrabbameina eru af flöguþekjuuppruna (e. squamous 

cell carcinoma) og u.þ.b. 10-15% af kirtilþekjuuppruna (e. adenocarcinoma (non-small cell)). Sjaldgæfari 

tegundir, svo sem kirtilflögukrabbamein (e. adenosquamous carcinoma) og smáfrumukrabbamein (e. 

small cell carcinoma) reka svo lestina með um 3-5% allra krabbameina sem greinast í leghálsi(5).  

Erlendar rannsóknir hafa gefið vísbendingu um að nýgengi krabbameina af kirtilþekjuuppruna 

og tilbrigðum þess hafi verið að aukast síðustu áratugi sérstaklega í yngri konum(33). Ástæða þess er 

ekki þekkt en ýmsir þættir gætu átt þátt í þessari tilhneigingu. Meðal annars virðast ákveðnar HPV 

undirtegundir vera að aukast sem frekar tengjast kirtilþekjukrabbameinum en flöguþekjukrabbameinum 

í leghálsi. Annað sem nefnt hefur verið er aukin útsetning á estrógeni, bæði vegna offitu sem veldur 

aukinni seytringu á estrógeni og aukningu á notkun getnaðarvarnarpillu(34). Að auki er talið að við 

hefðbundin frumustrok náist ekki jafn vel að fá sýni frá kirtilþekjunni, sem er ofar í leghálsinum, eins og 

frá flöguþekjunni. Þannig hentar sennilega frumustrok ekki eins vel til að greina frumubreytingar af 

kirtilþekjuuppruna(35). 

Hvernig meingerð leghálskrabbameina er á Íslandi og hvernig hún hefur þróast er óljós enda 

liggja ekki fyrir rannsóknir á þessu. 

1.9 Stigun 

Eftir greiningu leghálskrabbameins er mikilvægt að meta á hvaða stigi sjúkdómurinn er. Fyrst eftir að 

stigun er ljós er hægt að spá fyrir um horfur sjúklingsins og meta hvaða aðferð er við hæfi hverju sinni. 

Stigun lýsir útbreiðslu krabbameinsins við greiningu en horfur sjúklinganna eru beint tengdar við stigun 

æxlisins(5). Stigun leghálskrabbameins samkvæmt alþjóðasamtökum kvensjúkdóma- og 

fæðingarlækna (e. International federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) má sjá í töflu 2 og á 

mynd 2. 

Tafla 2. FIGO stigun leghálskrabbameina(5). 

I Æxli bundið við legháls 

   IA1 Innvöxtur í starfsvef (e. stroma) ≤3mm dýpt 

   IA2 Innvöxtur í starfsvef á 3-5mm dýpt 

   IB1 Sjáanlegt æxli <4cm 

   IB2 Sjáanlegt æxli >4cm 

II Æxlið vex út fyrir legháls 

   IIA Æxlið vaxið í innsta þriðjungi legganga 

   IIB Æxlið vaxið út í vefinn í kringum legið (e. parametrium) 

III Staðbundin dreifing á æxlinu 

   IIIA Æxlið vaxið niður að ysta þriðjung legganga 

   IIIB Æxlið vaxið út í vefinn í kringum legið og út að grindarvegg 

IV Æxlið vex inn í þvagblöðru og/eða garnir, og/eða fjarmeinvörp 

   IVA Vöxtur í þvagblöðru og/eða garnir 

   IVB Fjarmeinvörp, þ.m.t. Í kviðarhols- og/eða náraeitlum (e. inguinal lymph nodes) 
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Mynd 2. FIGO stigun leghálskrabbameina(36). 

 

Mikilvægt er að nefna að FIGO stigun leghálskrabbameins er klínísk, þ.e. er háð klínísku mati 

læknis við líkamsskoðun sjúklings. Þó er hægt að nota aðrar aðferðir til stuðnings niðurstöðu sinni, svo 

sem sýnatöku frá leghálsi, speglanir og myndrannsóknir. Þess vegna er mikilvægt að gera góða 

líkamsskoðun, gjarnan í svæfingu til að fá sem nákvæmasta mat á sjúkdómnum og þannig setja stigun 

á krabbameininu, sem svo ákvarðar meðferðina. Vefjasýni úr leghálsi kann að hafa fylgt 

upphafsgreiningu krabbameinsins eða tekið sem hluti af stigunarferlinu en er strangt til tekið ekki hluti 

af stiguninni, né það sem kemur fram á myndrannsóknum eða speglunum fyrir aðgerð.(5, 37). 

Augljóst þykir að ýmsir vankantar eru á þessari stigun sjúkdómsins og gera flestir læknar 

ítarlegri rannsóknir til að fá frekari hugmynd um útbreiðslu krabbameinsins. Myndrannsóknir, t.d. með 

segulómun (e. magnetic resonance imaging, MRI), tölvusneiðmynd (e. computerized tomography, CT) 

eða jafnvel jáeindaskanna (e. positron emission tomography, PET) eru stundum notaðar í 

uppvinnslunni, sérstaklega ef grunur leikur á um lengra genginn sjúkdóm eða ef um háa gráðu á 

vefjasýni er að ræða(38). 
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Önnur takmörkun á FIGO stiguninni er hversu erfitt getur verið að meta innvöxt í vefinn kringum 

legið sem og meinvörp í eitlum. Það getur leitt til þess að stigun er lægri en hún ætti að vera sem gæti 

leitt til meðferðar sem er óhentug sjúklingi(39, 40). 

1.10 Meðferð 

Meðferðarmöguleikar leghálskrabbameins eru ákvarðaðir út frá klínískri stigun sjúkdómsins en einnig út 

frá almennu ástandi sjúklings og hversu vel hann er talinn þola viðkomandi meðferð. Þrjú megin 

meðferðarform eru notuð fyrir konur með leghálskrabbamein, skurðaðgerð, geislameðferð og 

krabbameinslyfjameðferð. Þessar meðferðir eru oft gefnar saman, svo sem samþætt geisla- og 

lyfjameðferð eða þannig að ein meðferð tekur við af annarri(41). 

1.10.1 Skurðaðgerð 

Meðferð við leghálskrabbameini á stigi IA1 til IB1 er í flestum tilfellum skurðaðgerð nema aðrar ástæður 

liggi þar að baki svo sem almennt ástand sjúklingsins(5).  

Á stigi IA1 koma tvær meðferðir til greina. Keiluskurður og legbrottnám. Keiluskurður kallast það 

þegar skorin er út keila á ytri hluta legháls eins og sést á mynd 3 en við legbrottnám er legið fjarlægt 

ásamt leghálsinum(mynd 4.)(4). Hvort gert er legbrottnám eða keiluskurður á stigi IA1 fer meðal annars 

eftir aldri konunnar og hvort óskað sé eftir að viðhalda möguleika til þungunar(42, 43). Á stigi IA2 og IB1 

er stöðluð meðferð svokallað útvíkkað legbrottnám (e. radical hysterectomy) ásamt brottnámi á eitlum í 

grindarholi enda eru um 10% líkur á meinvörpum í eitla grindarhols á þessu stigi(43). Þessi aðgerð getur 

einnig átt við þegar skurðbrúnir eftir keiluskurð eru ekki fríar(5). Útvíkkað legbrottnám er talsvert 

viðameiri aðgerð þar sem vefur í kringum legið og legháls er einnig tekinn ásamt efsta hluta legganga 

(mynd 5.)(4). Í einstaka tilfellum þegar mikilvægt er að varðveita frjósemi sjúklings kemur til greina að 

gera svokallað leghálsbrottnám (e. radical trachelectomy) ásamt eitlabrottnámi í grindarholi, en þá er 

legið sjálft skilið eftir. Á stigi IB2, það er krabbameinið er stærra en 4 cm í þvermál og á stigunum þar 

fyrir ofan kemur skurðaðgerð sjaldan til greina sem meðferð(5). 

 

Mynd 3. Keiluskurður(4). Hér er keila skorin út meðtakandi umbreytingarsvæðið og sjáanlegar breytingar. 
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Mynd 4. Legbrottnám(44). Brotalínan sýnir hvað tekið er, hér er eingöngu legið og leghálsinn tekinn   
   

 

Mynd 5. Útvíkkað legbrottnám(44). Hér er legið tekið ásamt nærliggjandi vef og efsta hluta legganga. Þótt myndin sýni brottnám 
eggjaleiðara og eggjastokka er það ekki hluti af útvíkkuðu legbrottnámi enda þeir oft skildir eftir. 

1.10.2 Geisla- og lyfjameðferð 

Ef sjúklingur fer í útvíkkað legbrottnám og vefjagreining sýnir að skurðbrúnir eru ekki hreinar eða ef um 

meinvarp í eitlum var að ræða þarf að beita eftirmeðferð í formi samþættrar geisla-og 

krabbameinslyfjameðferðar (e. concomitant radiochemotherapy). Þessum konum, sem þurfa 

eftirmeðferð eftir aðgerð farnast verr en þeim sem einungis fengu geislameðferð og aukaverkanir 

meðferðarinnar geta verið verulegar. Rannsóknir hafa sýnt að árangur samþættrar geisla-lyfjameðferðar 

er sambærilegur við skurðaðgerð eingöngu. Það er því mjög mikilvægt að gera ekki útvíkkað 

legbrottnám hjá konum sem líklegar eru til að þurfa á viðbótar geisla-og lyfjameðferðar(5, 45-48). 

Á stigi IB2 – IVA er sjúkdómurinn kominn of langt fyrir skurðaðgerð og þá er stöðluð fyrsta meðferð 

samþætt geisla- og krabbameinslyfjameðferð(49). Geislameðferð getur annað hvort verið ytri 

geislameðferð (e. External Beam Radiation Therapy, EBRT) og/eða innri geislameðferð (e. 

brachytherapy). Krabbameinslyfjameðferð er gjarnan gefin samhliða geislameðferð, þá oftast vikuleg 

cisplatín inngjöf í æð. Geislameðferðin getur haft í för með sér talsverðar aukaverkanir sem jafnvel eru 

varanlegar.  
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Þegar krabbameinið greinist á stigi IV er meðferðin einstaklingsbundinn og getur til dæmis farið 

eftir því hversu dreifður sjúkdómurinn er, hvernig almennt ástand sjúklings er og hverjar eru óskir hans. 

Líknandi geislameðferð (e. palliative radiation therapy) eða líknandi krabbameinslyfjameðferð (e. 

palliative chemotherapy) koma stundum til greina. Nú standa yfir klínískar rannsóknir á nýjum 

meðferðarmöguleikum fyrir konur sem greinast með leghálskrabbamein með meinvörpum en engar 

staðlaðar meðferðir eru til(5).  

1.11 Horfur 

Horfur sjúklinga með leghálskrabbamein eru í heildina góðar en ráðast mikið af því á hvaða stigi 

sjúkdómurinn er við greiningu. Þannig má gera ráð fyrir að yfir 95% þeirra sem greinast á stigi I læknist 

meðan einungis um  40% sjúklinga á stigi III geri það(50). Aðrir þættir sem hafa áhrif á horfur er aldur, 

vefjagerð og ekki síst í hvaða heimshluta sjúklingurinn býr(5, 18, 51). Alþjóðleg rannsókn sem gerð var 

á 11.775 konum sem fengu meðferð við leghálskrabbameini á árunum 1999-2001 sýndi mun á 5 ára 

lifun eftir stigi sjúkdómsins. Niðurstöður þeirra rannsóknar má sjá í töflu 3(52). 

Tafla 3. Niðurstöður úr alþjóðlegri rannsókn á 5 ára lifun kvenna með leghálskrabbamein(52). Niðurstöðum er skipt  

 upp eftir FIGO stigun sjúkdómsins. 

Stig % 

IA1 97,5 

IA2 94,8 

IB1 89,1 

IB2 75,7 

IIA 73,4 

IIB 65,8 

IIIA 39,7 

IIIB 41,5 

IVA 22 

IVB 9,3 

 

Samkvæmt EUROCARE-4 rannsókninni sem gerð var á árunum 2000-2002 var meðal 5 ára lifun 

leghálskrabbameins í Evrópu um 63 % með 95 % öryggisbilið 61,8-63,3 þegar leiðrétt var fyrir aldri. 

Þetta er aukning frá fyrri rannsókn sömu aðila, EUROCARE-3 um 3 % og má helst þakka því að 

sjúkdómurinn greinist fyrr en áður var(53). 

1.12 Endurkomur og eftirlit 

Þegar ekki sést merki um sjúkdóminn í lok meðferðar en hann kemur aftur síðar, annað hvort á sama 

stað eða öðrum er talað um endurkomu (e. recurrence, recidive) krabbameinsins. Þegar hinsvegar 

sjúkdómur er enn til staðar í lok meðferðar, t.d. ef um sjáanlegt æxli er að ræða, sem fer svo að stækka 

kallast það versun (e. progress) sjúkdómsins(54). Eftir að kona hefur undirgengist meðferð er hún kölluð 

inn í reglubundið eftirlit (e. follow-up) til læknis. Við eftirlit er nákvæm sjúkrasaga tekin, gerð 

líkamsskoðun út frá einkennum sjúklings og eftir þörfum er gerð sýnataka eða myndgreining, t.d. þegar 

grunur er á endurkomu sjúkdómsins(5). 
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Við eftirlit þarf læknir að spyrja sjúkling út í möguleg einkenni; svo sem kviðverki, bakverki, verki 

og bólgur í fótleggjum, vandamál við þvaglát, hósta og þreytu. Einnig er skimað eftir mögulegum 

vandamálum tengt undangenginni aðgerð eða annarri meðferð á leghálskrabbameininu. Þrátt fyrir 

leiðbeiningar sem gefa kvensjúkdómalæknum ákveðna hugmynd um hvernig eftirlitið skal vera, vantar 

enn góðar rannsóknir sem sýna með óyggjandi hætti hvernig því ætti að vera háttað(5). Afturskyggnar 

rannsóknir hafa sýnt að konur með leghálskrabbamein eru líklegastar til að fá endurkomu sjúkdóms 

innan tveggja ára frá meðferð(55). Þar af leiðandi er í flestum leiðbeiningum lagt til eftirlit á þriggja til 

fjögurra mánaða fresti fyrstu tvö árin og í framhaldinu á 6-12 mánaða fresti í kjölfar þess(5). Á Íslandi og 

í flestum löndum í kringum okkur er hefð fyrir því að mæla með eftirliti 3-4 sinnum fyrsta árið, á hálfsárs 

fresti næstu 2-3 ár og svo árlega í samtals 5 ár. Hinsvegar má hafa það í huga að í flestum tilfellum 

greinast konur með endurkomu sjúkdóms í kjölfar einkenna og er notagildi venjubundinna skoðana og 

rannsókna á borð við leghálsstrok og myndrannsókna óljós(56, 57). 
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2 Markmið 

Upplýsingar um leghálsskrabbamein á Íslandi eru af skornum skammti. Nauðsynlegt er að fá ítarlegri 

yfirsýn yfir sjúkdóminn hér á landi til að fá frekari hugmynd um aldursdreifingu, einkenni, 

greiningaraðferðir, meingerð, stigun, meðferð og horfur. Kortlagning leghálskrabbameins á Íslandi og 

drög að gagnagrunni um sjúkdóminn til framtíðar væri mikilvægur grunnur að þekkingu um sjúkdóminn 

og gæti falið í sér gæðaeftirlit á greiningu og meðferð leghálskrabbameins hér á landi. 
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3 Efniviður og aðferðir 

3.1 Sjúklingar 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem greindust með leghálskrabbamein á Íslandi á 

tímabilinu 1. janúar 2001 til 31. desember 2015. Listi með kennitölum þessara kvenna fékkst frá 

Krabbameinsskrá og rétt greining var svo staðfest með skoðun sjúkraskráa og vefjarannsókna. 

 

3.2 Skráðar breytur 

Klínískar upplýsingar um sjúklingana og sjúkdóm þeirra fengust úr sjúkraskrám, svörum úr 

meinafræðirannsóknum, aðgerðarlýsingum og svörum úr myndgreiningum. Breyturnar voru færðar inn 

í Excel. Frekari upplýsingar fengust úr gagnasafni Krabbameinsskrár.  

Frá gagnasafni Krabbameinsskrár fengust upplýsingar um aldur við greiningu sjúkdóms, 

dagsetningu á greiningu sjúkdóms og dagsetningu dánardags sjúklings. Að auki komu þar fram 

upplýsingar um meingerð krabbameinsins. Allar þessar upplýsingar voru staðfestar þegar sjúkragögn 

voru yfirfarin. 

 Einkenni kvennanna voru skráð, til dæmis hvort óvenjulegar blæðingar eða verkir höfðu leitt til 

þess að konan leitaði læknis. Í mörgum tilfellum greinast konur ekki vegna einkenna og var því einnig 

skráð ef kona greindist í kjölfar reglubundins eftirlits með frumustroki. Í einhverjum tilfellum greindust 

konur fyrir tilviljun í skoðun hjá lækni þegar þær leituðu þangað vegna annarra vandamála. Að lokum 

var það skráð ef upplýsingar um einkenni fengust ekki frá sjúkraskrám eða aðgerðarlýsingum. 

 Þær greiningaraðferðir sem staðfestu greiningu leghálskrabbameins voru skráðar en þær voru 

til að mynda; keiluskurður vegna frumubreytinga, vefjasýni tengt leghálsspeglun, vefjasýni úr leghálsi ef 

kvensjúkdómalæknir hafði grun um frumubreytingar í leghálsi við skoðun, greining eftir legbrottnám sem 

framkvæmd var vegna annars en gruns um krabbamein í leghálsi eða greining fyrir tilviljun við 

myndgreiningu með tölvusneiðmynd eða segulómskoðun. Ef ekki fengust upplýsingar um 

greiningaraðferð í aðgerðarlýsingum, meinafræðirannsóknum, myndgreiningum eða sjúkraskrám var 

það skráð. 

 Meingerð og stigun krabbameinsins við greiningu var skráð. Ef meinvörp voru til staðar við 

greiningu eða endurkomu var staðsetning þeirra skráð, hvaða tækni var notuð til að greina þau og við 

hvers konar aðstæður; til dæmis hvort sjúklingur hafi verið einkennalaus en greinst við hefðbundið eftirlit, 

hvort meinvarp hafi fundist fyrir tilviljun í öðrum rannsóknum eða hvort einkenni sjúklingsins hafi stuðlað 

að leitun meinvarpa. 

 Upphafsmeðferð sjúkdómsins var skráð og hvort sjúklingur hafi verið æxlislaus í lok 

upphafsmeðferðar. Ef um skurðaðgerð var að ræða voru aðgerðarlýsingar notaðar til að skrásetja 

tegund aðgerðar; keiluskurður, legbrottnám, útvíkkað legbrottnám með eitlatöku eða leghálsbrottnám. 

Ef um geislameðferð var að ræða var skráð hvort það hafi verið sem upphafsmeðferð, t.d. í stað 

skurðaðgerðar, sem viðbótarmeðferð eftir aðgerð eða geislameðferð í líknandi tílgangi. Tegund 

geislameðferðar var skráð og hvort um ytri og/eða innri geislameðferð hafi verið að ræða. 
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 Sjúkraskrár voru skoðaðar nánar til að kanna afdrif sjúklinga eftir meðferð. Ef konurnar fengu 

endurkomu krabbameins eða sjúkdómurinn versnaði á rannsóknartímabilinu var kannað hvar 

sjúkdómurinn tók sig upp, tímalengd frá lok meðferðar að endurkomu eða versnun og svo hver 

meðferðin var í framhaldinu. Dánardagur sjúklinganna var skráður ásamt tímalengd frá meðferð ef það 

átti við. 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla 

Allar upplýsingar voru skráðar inn í Excel og þaðan voru breytur rannsóknarinnar keyrðar inn í 

tölfræðiforritið Rstudio, útgáfu 0.99.903. Notast var við lýsandi tölfræði. Aðferð Kaplan-Meier var notuð 

til að reikna 5 ára lifun sjúklinganna, bæði fyrir allan hópinn og þar að auki skipt upp eftir stigun 

leghálskrabbameins.  

3.4 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst lágu fyrir öll tilskilin leyfi frá Vísindasiðanefnd (Tilv.:VSNb2015010012/03.07), 

Krabbameinsskrá Íslands og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. 
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4     Niðurstöður 

4.1  Fjöldi greindra 

Rannsóknin náði til allra sem greindust með leghálskrabbamein á Íslandi á árunum 2001-2015. Alls 

greindust 236 konur með krabbamein í leghálsi á þessu tímabili. Að meðaltali greindist því 15,7 konur á 

hverju ári, en miðgildið var 16. Sömuleiðis var nýgengi reiknað og reyndist 10,3 af 100.000 konum fyrir 

allt tímabilið en miðgildi reiknaðist 10,4. Fjöldi kvenna á Íslandi fyrir hvert ár rannsóknartímabilsins fékkst 

úr gagnabanka Hagstofu Íslands(58). Tafla 4 sýnir hve margar konur greindust hvert ár. Ekki var 

marktækur munur á nýgengi á rannsóknartímabilinu. 

 Tafla 4. Fjöldi greindra með leghálskrabbamein á rannsóknartímabilinu. *Nýgengi er reiknað á 100.000 konur. 

Ár Fjöldi greindra Nýgengi* 

2015 21 12,8 

2014 12 7,4 

2013 13 8,1 

2012 13 8,2 

2011 19 12,0 

2010 19 12,0 

2009 19 12,1 

2008 16 10,4 

2007 11 7,3 

2006 10 6,7 

2005 15 10,2 

2004 18 12,4 

2003 15 10,4 

2002 17 11,9 

2001 18 12,7 

 

4.2  Aldur sjúklinganna 

Meðalaldur kvennanna var 44,7 ár og miðgildið var 40 ár. Yngsta konan sem greindist var 21 árs en sú 

elsta 90 ára. Á mynd 6 má sjá aldursdreifingu sjúklinganna við greiningu. Athugað var hvort munur væri 

á aldri við greiningu á þremur 5 ára tímabilum. Tímabilunum var skipt þannig upp að það fyrsta var frá 

2001-2005, næsta frá 2006-2010 og það síðasta frá 2011-2015. Ekki reyndist marktækur munur á aldri 

við greiningu á þessum þremur tímabilum þegar þau voru borin saman innbyrðis.  



24 

 

 

   Mynd 6. Aldursdreifing sjúklinganna við greiningu á fimm ára aldusbilum. 

4.3  Einkenni og greiningaraðferðir 

Konur sem greindust eftir að hafa farið í frumustrok og í kjölfarið leghálsspeglun voru 98 (48,0 %). Konur 

sem greindust fyrir tilviljun voru 23 (11,3 %), þá oftast vegna þess að þær voru í skoðun hjá 

kvensjúkdómalækni sem tók eftir einhverju grunsamlegu við hefðbundna skoðun. Það voru 72 (35,3 %) 

konur sem leituðu til læknis vegna blæðingavandamála, þ.e. óreglulegra blæðinga, blæðinga við 

samfarir, milliblæðinga eða óeðlilegrar útferðar. Fjórar (2,0 %) konur komu vegna verkja sem leiddu þær 

til læknis og aðrar sjö (3,4 %) komu vegna samblöndu þessarra tveggja einkenna. Þannig höfðu 83 

konur (40,6 %) einkenni sem leiddu til greiningar. Hjá 32 (13,6 % af heildarþýði) konum tókst ekki að 

finna upplýsingar úr sjúkraskrám um hvort þær höfðu leitað sér læknishjálpar vegna einkenna eða 

annarra orsaka og voru þær teknar frá þegar útreikningar og samanburður á einkennum var skráð. 

 Við skiptum rannsóknartímanum í þrjú 5 ára tímabil og skoðuðum hvað leiddi til greiningar 

leghálskrabbameins. Í töflu 5 má sjá hvernig þetta skiptist eftir tímabilum. Þær sem eru skráðar 

einkennalausar geta til dæmis greinst í kjölfar óeðlilegs frumustroks eða fyrir tilviljun í kjölfar óeðlilegrar 

skoðunar hjá kvensjúkdómalækni. Við marktæknipróf voru undanskilin tilfelli þar sem upplýsingar 

vantaði. Ekki reyndist marktækur munur á einkennum við greiningu milli þessara þriggja tímabila (X2(2, 

204) = 0.68, p = 0.71)). 

Tafla 5. Einkenni við greiningu. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Tímabil Einkenni Einkennalausar Upplýsingar vantar 

2001-2005 24 (28,9) 31 (37,3) 28 (33,7) 

2006-2010 27 (36,0) 46 (61,3) 2 (2,7) 

2011-2015 32 (41,0) 44 (56,4) 2 (2,6) 

  

 Skoðaður var aldur við greiningu og hann borinn saman við þau einkenni sem leiddu til 

greiningar. Konur sem voru án einkenna, greindar í kjölfar frumustrok eða fyrir tilviljun hjá 
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kvensjúkdómalækni voru að meðaltali 11,9 árum yngri en konur sem greindust vegna einkenna (39,8 

ára samanborið við 51,6 ára) og reyndist sá munur marktækur (t(142.2, 204) = -5.2, p < .001).  

Yfirlit yfir greiningaraðferðir má sjá í töflu 6. Það voru 112 konur (50,9 %) sem greindust eftir 

sýnatöku frá leghálsi, oftast við leghálspeglun. Rúmlega þriðjungur kvennanna (91 konur eða 41,4 %) 

greindust við vefjarannsókn á keiluskurði. Að auki voru 10 konur (4,5 %) sem greindust við vefjasýnatöku 

eftir legbrottnám og í 7 tilfellum (3,2 %) kom greining í ljós við myndgreiningu. Sjúkraskrár gáfu ekki 

upplýsingar um greiningaraðferðir 16 kvenna sem greindar voru með leghálskrabbamein á tímabilinu og 

eru tekin frá þegar útreikningar og samanburður á greiningaraðferðum var gerður. 

             Tafla 6. Greiningaraðferðir. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Sýnataka frá leghálsi 112 (50,9) 

Myndgreining 7 (3,2) 

Keiluskurður 91 (41,4) 

Eftir legbrottnám 10 (4,5) 

 

4.4  Meingerð 

Meingerð krabbameinanna á rannsóknartímabilinu má sjá í töflu 7. Algengasta meingerðin var 

krabbamein af flöguþekju-uppruna, greint hjá 172 konum (72,9 %) en 45 konur (19,1 %) greindust með 

krabbamein af kirtilþekju-uppruna .Aðrar meingerðir voru sjaldgæfari og greindust hjá 19 konum (8,1 

%). Þar af voru 7 kirtilþekjukrabbamein og 4 með ótilgreint krabbamein (e. carcinoma NOS (non-small 

cell)). Aðrar 8 sjaldgæfar tegundir fundust hjá 8 konum.  

    Tafla 7. Meingerð. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma) 172 (72,9 %) 

Kirtilþekjukrabbamein (e. adenocarcinoma (non-small 
cell)) 

44 (19,1 %) 

Aðrar meingerðir 19 (8,1 %) 

 

Til að meta hvort hlutföll tiltekinna meingerða voru að breytast á rannsóknartímabilinu var því 

skipt upp í þrjú 5 ára tímabil. Í töflu 8 má sjá fjölda af tiltekinn meingerð á þremur tímabilum. Ekki reyndist 

marktækur munur á tíðni greininga krabbameina af ólíkum meingerðum milli þessara tímabila (X2(4, 

N=236) = 8.7, p=0,07). 

                  Tafla 8. Meingerð greindra leghálskrabbameina á þremur 5 ára tímabilum. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Tímabil Flöguþekjukrabbamein Kirtilþekjukrabbamein Aðrar meingerðir 

2001-2005 63 (75,9) 13 (15,7) 7 (8,4) 

2006-2010 61 (81,3) 11 (14,7) 3 (4,0) 

2011-2015 48 (61,5) 21 (26,9)          9(11,5) 

  

 Athugað var hvort aukning væri á greiningum leghálskrabbameina af kirtilþekju-uppruna eftir 

tímabilum (2001-2005, 2006-2010 og 2011-2015). Ekki reyndist marktækur munur á tíðni greininga 
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kirtilþekjukrabbameins milli þessara þriggja tímabila (X2(2, N=45) = 4,7, p=0,1). Að auki var frekar 

athugað hvort konur sem greindust með kirtilþekjukrabbamein væru að greinast á hærri stigum en konur 

með flöguþekjukrabbamein en svo reyndist ekki vera. 

4.5  Stigun 

Tafla 9 sýnir yfirlit yfir FIGO stigun allra leghálskrabbameina á rannsóknartímabilinu. Algengast var að 

konur greindust á stigi IA1 (39,4 %) og IB1 (25,9 %). Þannig voru 158 konur (73,1 %) með staðbundinn 

sjúkdóm í leghálsi við greiningu (stig I). Af öllum tilfellum voru 20 (8,5 % af heildarþýði) þar sem ekki 

fengust upplýsingar um stigun sjúkdóms í sjúkraskrám og eru tekin frá þegar útreikningar og 

samanburður á stigun var gerð.  

    Tafla 9. Stigun. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Stigun Fjöldi (%) 

Stig 1A1 85 (39,4) 

Stig 1A2 9 (4,2) 

Stig 1B1 56 (25,9) 

Stig 1B2 8 (3,7) 

Stig 2A 10 (4,6) 

Stig 2B 24 (11,1) 

Stig 3A 2 (0,9) 

Stig 3B 10 (4,6) 

Stig 4A 7 (3,2) 

Stig 4B 5 (2,3) 

  

Til að meta hvort hlutföll greininga á mismunandi stigum eru að breytast á rannsóknartímabilinu 

var því skipt upp í þrjú 5 ára tímabil. Í töflu 10 má sjá fjölda greindra með tiltekinni stigun á þremur 

tímabilum. Hlutföll eru tekin saman á hverju tímabili fyrir sig en 70 konur greindust 2001-2005, 74 frá 

2006-2010 og 72 árin 2001-2015. 

       Tafla 10. Stiganadreifing leghálskrabbameina á þremur 5 ára tímabilum. Gefinn er upp fjöldi (%). 

Stigun Tímabil 2001-2005 Tímabil 2006-2010 Tímabil 2011-2015 

Stig I 60 (85,7) 50 (67,6) 48 (66,7) 

Stig II 7 (10,0) 15 (20,3) 12 (16,7) 

Stig III 2 (2,9) 3 (4,1) 7 (9,7) 

Stig IV 1 (1,4) 6 (8,1) 5 (6,9) 

 

Marktækur munur reyndist á stigun leghálskrabbameina eftir tímabilum (p = 0.01, Kruskal-Wallis test). 

Konur sem greindust 2001-2005 greindust á lægra stigi en konur á tímabilinu 2006-2010 (p = 0.02, 

Wilcoxon test) og á lægra stigi en konur á tímabilinu 2011-2015 (p = 0.02, Wilcoxon test). Ekki var munur 

á greiningarstigi milli tímabilanna 2006-2010 og 2011-2015. Hinsvegar var marktækt hærra hlutfall 
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kvenna sem greindust með staðbundinn sjúkdóm (stig I) í upphafi tímabils og hlutfall þeirra með lengra 

genginn sjúkdóm (stig >1) á seinni tímabilunum en því fyrsta (X2(2, N=216) = 8,3, p=0,02). 

4.6  Meðferð 

Á rannsóknartímabilinu fóru 143 konur (66,8 %) í skurðaðgerðir eftir greiningu leghálskrabbameins, sjá 

töflu 11. Þar af fóru 31 í keiluskurð, 53 í legbrottnám og 55 í útvíkkað legnám. Geisla- og/eða 

krabbameinslyfjameðferð sem viðbótarmeðferð var beitt í 7 tilvikum þegar um legbrottnám var að ræða 

og í 19 tilfellum þegar konur höfðu farið í útvíkkað legbrottnám. Fjórar konur fóru í leghálsbrottnám með 

eða án tilsvarandi viðbótarmeðferðar. 

 Geislameðferð með eða án krabbameinslyfjameðferðar með cisplatíni var beitt sem fyrsta 

meðferð í 61 tilvikum (28,5 %). Af þessum konum fóru 9 í ytri geislameðferð eingöngu, 44 í ytri og innri 

geislameðferð og í 8 tilfellum var gefin geislameðferð í líknandi tilgangi.  

 Að auki voru 5 konur sem fengu enga meðferð vegna líkamlegs ástands eða aldurs og aðrar 5 

sem fengu líknandi meðferð sem ekki fól í sér hefðbunda geisla eða krabbameinslyfjameðferð. Í 22 (9,3 

% af heildarþýði) tilfellum vantaði upplýsingar frá sjúkraskrám um hvers konar meðferð kona hafði fengið 

og voru teknar frá þegar útreikningar og samanburður á meðferðum var gerð. 

              Tafla 11. Tegundir upphafsmeðferða. Gefinn er upp fjöldi (% reiknuð sem hlutfall af heild allra meðferða).  

Tegund meðferðar   

Skurðaðgerð 143 (66,8) 

Keiluskurður 31 (14,5) 

Legbrottnám 53 (24,8) 

Útvíkkað legbrottnám 55 (25,7) 

Leghálsbrottnám  4 (1,9) 

    

Geislameðferð með/án lyfjameðferðar 61 (28,5) 

Ytri geislameðferð 9 (4,2) 

Ytri og innri geislameðferð 44 (20,6) 

Líknandi geislameðferð 8 (3,7) 

Annað 10 (4,7) 

Engin meðferð  5 (2,3) 

Líknandi meðferð 5 (2,3) 

 

 Af 55 tilfellum sem fóru í útvíkkað legbrottnám voru 41 af stigi IB1,4 af stigi IA1, 4 af stigi IA2, 3 

af stigi IB2 og 3 af stigi IIA.  

4.7  Endurkoma og versnun krabbameins 

Á rannsóknartímabilinu fengu 27 konur (11,4 %) endurkomu sjúkdómsins. Endurkoma var staðfest frá 

4 til 107 mánuðum, eða að meðaltali 25,4 mánuðum frá lokum meðferðar (miðgildi: 14 mánuðir). Af þeim 

sem fengu endurkomu greindust 9 (36,0 %) við hefðbundið eftirlit, tvær (8,0 %) greindust fyrir tilviljun 
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þegar myndrannsóknir voru gerðar af ótengdum ástæðum. Aðrar 14 (56,0 %) höfðu einkenni sem leiddu 

til skoðunar og greiningar endurkomunnar. Ekki tókst að finna hvernig endurkoma greindist hjá tveimur 

konum.  

 Versnun varð á sjúkdómi 8 (3,4 %) kvenna á rannsóknartímabilinu. Versnun var staðfest frá 2 

til 19 mánuðum, eða að meðaltali 5,5 mánuðum frá meðferðarlokum (miðgildi: 4 mánuðir). Fjórar voru 

einkennalausar og greindust 4 við reglubundið eftirlit en 4 konur höfðu einkenni sem leiddu til greiningar 

versnunar á sjúkdómsástandi sínu. 

4.8  Horfur 

Af 236 konum greindum með leghálskrabbamein voru 188 á lífi í lok rannsóknartímabils en 48 létust á 

meðan á því stóð. Mynd 7 sýnir lifun allra greindra með leghálskrabbamein á rannsóknartímabilinu á 

hverju ári í 5 ár frá greiningu.  Fimm ára lifun reiknaðist 81,2 % (95% ÖB: 76,0 – 86,6 %).  

 

Mynd 7. Kaplan-Meier graf fyrir lifun kvenna með leghálskrabbamein á Íslandi á árunum 2001-2015. Skyggða svæðið sýnir 
95% öryggisbil. 

 

 Á mynd 8 má sjá Kaplan-Meier graf þar sem lifun er skipt upp eftir stigun krabbameins við 

greiningu og á töflu 12 sést 5 ára lifun eftir stigun. Stigun við greiningu hafði marktæk áhrif á horfur 

sjúklinga (p<0,001). Sjúklingar sem greindust á stigi I lifðu marktækt lengur en sjúklingar sem greindust 

á stigi II (p<0.001), stigi III (p<0.001) og stigi IV (p<0.001). Sjúklingar sem greindust á stigi II lifðu 

marktækt lengur en sjúklingar sem greindust á stigi III (p = 0.04) og stigi IV (p<0.001). Ekki var 

marktækur munur á lifun sjúklinga sem greindust á stigi III og stigi IV.  
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Tafla 12. Niðurstöður rannsóknar á 5 ára lifun kvenna á Íslandi á árunum 2001-2015 sem greindust með 
leghálskrabbamein. Niðurstöðum er skipt upp eftir FIGO stigun sjúkdómsins. 95% ÖB = 95 % Öryggisbil. 

Stig % (95 % ÖB) 

I 95,7 (92,4-99,7) 

II 66,3 (51,2-85,8) 

III 42,8 (20,9-87,6) 

IV 16,1 (3,1-84,6) 

 

 

Mynd 8. Kaplan-Meier graf fyrir lifun kvenna með leghálskrabbamein á Íslandi á árunum 2001-2015, skipt upp eftir stigun 
sjúkdóms við greiningu. Rauða línan lýsir lifun kvenna á stigi I, græna línan á stigi II,  bláa á stigi III og fjólubláa lifun 
kvenna á stigi IV. 

 

Könnuð voru áhrif aldurs við greiningu á lifun sjúklinga. Þegar leiðrétt hafði verið fyrir stigi við 

greiningu var aldur við greiningu sjálfstæður áhættuþáttur fyrir verri horfum með áhættuhlutfall (e. hazard 

ratio) 1,04 fyrir hvert aldursár (p=0,004), þ.e. líkur á því að deyja á tilteknu tímabili aukast um 4% með 

hverju viðbótar aldursári við greiningu. 
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5  Umræða 

Um er að ræða rannsókn sem tekur til allra greindra með leghálskrabbamein á Íslandi á löngu tímabili 

eða 15 ár. Slík rannsókn hefur ekki verið gerð áður hér á landi. Góð yfirsýn fékkst yfir einkenni, 

greiningarferlið, stigun og meðferð þeirra sem greindust á tímabilinu. Greinargóðar upplýsingar fengust 

yfir nýgengi, meingerð og aldursdreifingu leghálskrabbameins þökk sé nákvæmri skráningu 

Krabbameinsskrár sem heldur utan um allar greiningar krabbameina á Íslandi. 

5.1 Nýgengi, stigun og aldursskipting sjúklinganna 

Að meðaltali greindust 10,3 af hverjum 100.000 konum á rannsóknartímabilinu með leghálskrabbamein 

sem samræmist vel mælingum alþjóðlegrar rannsóknar sem birt var árið 2015 en samkvæmt henni 

greinast að meðaltali 9,9 af hverjum 100.000 konum með krabbameinið í þróuðum löndum(16). Víða í 

heiminum fer nýgengi lækkandi vegna betri skimunar og þátttöku í henni(59, 60) en þessi þróun sást 

ekki í þessari rannsókn enda er skimun á Íslandi föst í sessi og áhrif skimunar á nýgengið löngu orðin 

staðreynd. Á Íslandi virðist þannig nýgengið nokkuð stöðugt á rannsóknartímabilinu, þótt um tiltölulega 

fáar konur sé að ræða eða 10-21 tilfelli á ári. Ísland var lengi fyrirmynd annarra þjóða um árangur 

skimunar gegn leghálskrabbameini og var hægt að sýna fram á að skimun lækkaði dánartíðni vegna 

leghálskrabbameins. Hins vegar hefur það komið í ljós í nýjustu skýrslu OECD (e. Organisation for 

Economic Co-operation and Development) um heilbrigðismál, Health at a Glance 2011(61) að konur á 

Íslandi mættu síður til leitar en í kringum aldamótin. Þannig hefur þátttaka kvenna í leghálsskimun á 

Íslandi fallið úr 74 % árið 2000 í 69 % árið 2009. Með þetta í huga var ákveðið að kanna hvort konur 

sem greinast með leghálskrabbamein væru að greinast á æ hærri stigum eftir því sem leið á 

rannsóknartímabilið. Í ljós kom að marktækur munur var á stigun á milli tímabils 2001-2005 og 2006-

2010 auk tímabilanna 2001-2005 og 2011-2015 en ekki reyndist marktækur munur á stigunarhæð 

tímabilanna 2006-2010 og 2011-2015. Á fyrsta tímabilinu greindust 14,3 % kvenna með 

leghálskrabbamein sem var vaxið út fyrir leghálsinn, eða á stigi IIA og ofar, En 33,3 % nýgreindra 

leghálskrabbameina voru á þeim stigum á síðasta tímabilinu 2011-2015. Þetta endurspeglar klára 

aukningu á greiningum lengra genginna leghálskrabbameina á rannsóknartímabilinu sem er 

áhyggjuefni. Hvort þetta tengist minni þátttöku í leghálsskimun eða öðrum þáttum er óljóst en við höfum 

ekki greint sambærilega þróun í erlendum rannsóknum heldur þvert á móti fer nýgengi og dánartíðni 

minnkandi víðast hvar eins og fyrr segir og því mætti ætla að konur greindust fyrr í sjúkdómsferlinu.   

Á rannsóknartímabilinu greindust flestar konur á aldrinum 35-39 ára og raunar greinast 

langflestar fyrir fimmtugt eða 168 (71,2 %). Þessar niðurstöður koma ekki á óvart með tilliti til niðurstaðna 

t.d. í Bandaríkjunum þar sem konur eru helst að greinast á aldrinum 35-44 ára(62). 

5.2 Einkenni og greiningaraðferðir 

Meirihluti leghálskrabbameina er einkennalaus og gerir ekki vart við sig fyrr en á síðari stigum. Þetta 

sást greinilega í okkar rannsókn þar sem 121 (59,3 %) kona greindist án einkenna en 83 (40,6 %) höfðu 

einkenni sem leiddu til greiningar. Vissulega telst það takmarkandi þáttur í rannsókninni að í 34 tilfellum 

fengust engar upplýsingar úr sjúkraskrám hvernig eða hvort einkenni voru til staðar sem leiddu til 
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greiningar. Á rannsóknartímanum varð engin breyting á því hvort konur greindust vegna einkenna eða 

voru einkennalausar. 

Í samræmi við hvernig uppvinnsla alvarlegra frumubreytinga fer fram greinast flestar (50,9%) 

konur við sýnatöku frá leghálsi og oftast tengt leghálsspeglun. Leghálspeglun með sýnatöku er gerð við 

óeðlileg frumustrok og því eðlilegt að stórt hlutfall leghálskrabbameina greinist þannig. Um þriðjungur 

greindist við vefjagreiningu keiluskurðar sem gerður var vegna frumubreytinga. Þetta kemur heldur ekki 

á óvart enda er keiluskurður gerður til að fjarlægja alvarlegar frumubreytingar en stundum reynist vera 

krabbamein sem kemur fyrst í ljós þegar vefjarannsókn á keilunni er gerð. Í þessum tilvikum er 

krabbameinið oftast á stigi IA1 og þarf því oftast ekki frekari meðferð. Eins og búast mátti við greindist 

einstaka kona fyrir tilviljun eftir legbrottnám eða við myndgreiningu 

5.3 Meingerð 

Leghálskrabbamein af flöguþekjugerð voru 72,9 % af öllum greindum tilfellum á rannsóknartímabilinu. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna, enda er krabbamein af flöguþekjugerð 

langalgengasta tegund leghálskrabbameins í heiminum(5). 

Nýgengi leghálskrabbameins af kirtilþekju-uppruna og annarra sjaldgæfari tegunda hefur verið 

að hlutfallslega aukast hratt síðustu áratugi í Bandaríkjunum. Skýringin á þessu er talin vera vegna þess 

að skimun á þessari meingerð leghálskrabbameina er enn ábótavant við greiningu forstigsbreytinga(33, 

34, 63). Með þetta í huga var athugað hvort hlutföll mismunandi meingerða hefðu breyst á þremur 

tímabilum rannsóknarinnar; 2001-2005, 2006-2010 og 2011-2015. Við sjáum vissulega tilhneigingu í þá 

átt að hlutfall kirtilþekjukrabbameins sé að aukast á kostnað flöguþekjukrabbameins (26,9 % á síðasta 

tímabilinu en 15,7 % á því fyrsta) en munurinn var ekki marktækur. Þannig var enginn marktækur munur 

á greiningu mismunandi meingerða á rannsóknartímabilinu.  

5.4 Meðferð 

Eftir greiningu fara 66,8 % í skurðaðgerð, 28,5 % í samþætta geisla- og/eða lyfjameðferð en 4,7 % fá 

aðra meðferð, oftast vegna aldurs eða almenns ástands. Það er ljóst að stigun við greiningu er það sem 

aðallega stýrir hvaða meðferð er valin. Þannig er mikilvægt að vanda stigunina og velja rétta meðferð 

fyrir konu með tilliti til þess. Til dæmis ættu konur sem hafa talsverðar líkur á meinvarpi í eitlum eða 

líklegt þykir að skurðbrúnir verði ekki hreinar eftir skurðaðgerð því frekar að fá samþætta geisla-og 

lyfjameðferð. Enda sýna rannsóknir að horfur eru jafn góðar hvort sem gert er útvíkkað legbrottnám á 

stigi IB1 eða að meðferð samanstandi eingöngu af geisla- og lyfjameðferð(45). 

Alls fóru 55 konur í útvíkkað legbrottnám á rannsóknartímabilinu og af þeim þurftu 19 (34,5 %) 

eftirmeðferð  í formi geisla og eða lyfjameðferðar. Vissulega mætti reyna að fækka slíkum tilvikum með 

því að valda val á meðferð. 

Þannig endurspegla meðferðirnar stigun sjúklinganna nokkuð vel og kemur heim og saman við 

ráðleggingar um meðferð leghálskrabbameina sem í stórum dráttum breyttist lítið á 

rannsóknartímabilinu. Þannig var ekki hægt að sjá marktæka breytingu á meðferð leghálskrabbameins 

í okkar rannsókn.  
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5.5 Endurkomur sjúkdómsins og lifun 

Á rannsóknartímabilinu fengu 11,4 % kvennanna endurkomu sjúkdómsins og greindist að meðaltali 25,4 

mánuðum (miðgildi: 14 mánuðir) frá lokum meðferðar. Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir sem 

sýna endurkomu í um 8-26 % tilfella leghálskrabbameina (64) og oftast innan 36 mánaða frá 

meðferð(65).  

Á rannsóknartímabilinu létust 48 konur og reiknaðist 5 ára lifun 81,2 % (95% ÖB: 76,0 – 86,6 %). Ef 

5 ára lifunartölur eru bornar saman við niðurstöður EUROCARE-4 rannsóknarinnar (5 ára lifun 63 % (95 

% ÖB 61,8-68,3))(53) virðast horfur kvenna með leghálskrabbamein betri hér á landi en fyrir 

evrópusvæðið í heild sinni. Þó verður að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara þar sem hluti 

kvennanna í rannsókninni greinist á síðastliðnum 5 árum og áhrif þeirra ekki komin fram. 

Til að meta áhrif stigunar á horfur var 5 ára lifun reiknuð fyrir konur sem greinast af mismunandi 

stigum. Fimm ára lifun kvenna sem greinast af stigi I reiknaðist 95,7 % (95% ÖB: 92,4 – 99,1 %). Af stigi 

II reiknaðist lifun 66,3 % (95% ÖB: 51,2 – 85,8 %), á stigi III 42,8 % (95% ÖB: 20,9– 87,6 %) og á stigi 

IV var lifun 16,1 % (95% ÖB: 3,1 – 84,6 %). Sjá má af þessum tölum að bein tengsl eru milli lifunar og 

stigunar, með verri horfum eftir því sem stigið er hærra. Þótt öryggisbilin á stigi IV séu víð vegna fárra 

tilfella á því stigi má segja að lifunartölurnar séu í samræmi við niðurstöður alþjóðlegrar rannsóknar sem 

gerð var á árunum 1999-2001(52).  

5.6 Styrkur og veikleiki rannsóknarinnar 

Einn helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að hún tekur til allra kvenna sem greindust með 

leghálskrabbamein á landinu öllu. Annar styrkleiki rannsóknarinnar er hversu langt tímabil hún spannar 

eða 15 ár,  sem eykur á réttmæti útreikninga á lifun og meingerðardreifingu. Þetta var nauðsynlegt til að 

ná nægilega mörgum tilfellum enda er leghálskrabbamein tiltölulega sjaldgæfur sjúkdómur. Annar kostur 

þess að skoða svona langt tímabil felst í því að hægt er að bera saman styttri tímabil á 

rannsóknartímanum við hvert annað og sjá hugsanlegar breytingar milli tímabila.  

Rannsóknin er afturskyggn sem gerir það að verkum að stundum fengust ekki upplýsingar um tiltekna 

þætti í sjúkraskrám. Ýmsir þættir voru vanskráðir svo sem hver einkenni voru við greiningu, 

greiningaraðferð og jafnvel upplýsingar um meðferð var ekki skráð. Stundum voru sjúkraskrár ekki 

aðgengilegar eða fundust ekki. Þetta hafði þó ekki veruleg áhrif á megin niðurstöður rannsóknarinnar. 

Ef um framsýna rannsókn hefði verið að ræða væri hægt að fyrirbyggja vanskráningu að miklu leyti. 

5.7 Ályktanir 

Nýgengi leghálskrabbameins og aldursdreifing er sambærilegt og í samanburðarlöndum og hefur ekki 

breyst markvert á síðastliðnum 15 árum. Flestar greinast án einkenna í tengslum við uppvinnslu 

frumubreytinga en um þriðjungur hefur einkenni sem leiðir til greiningar. Ekki tókst að sýna fram á 

aukningu í greiningum leghálskrabbameina af kirtilþekju-uppruna þrátt fyrir að tilhneiging sé til þess í 

löndum sem við berum okkur saman við.  Meðferð við leghálskrabbameini miðast í langflestum tilfellum 

af því á hvaða stigi sjúkdómurinn greinist en 66,8 % fara í skurðaðgerð. Það er athyglisvert að konur 

eru að greinast á hærri stigum eftir því sem líður á rannsóknartímabilið en 14,3 % greindust með  

sjúkdóm sem var vaxinn út fyrir leghálsinn á fyrstu 5 árunum en 33,3 % á síðustu 5 árunum. Horfur 
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kvenna með leghálskrabbamein eru almennt góðar og í samræmi við Evrópulönd en þær eru 

beintengdar stigun sjúkdómsins en aldur var einnig sjálfstæður áhættuþáttur fyrir verri horfum. 

5.8 Næstu skref 

Næstu skref væru að fara fleiri ár aftur í tímann og bæta upplýsingum við gagnasafnið og ná þannig 

meiri styrk í útreikninga. Í framhaldinu væri svo hægt að bæta inn gögnum í gagnasafnið jafnóðum og 

konur greinast. Fyrirhugað er að skoða leitarsögu frumustroka hjá öllum sem greindust. Þá væri til 

dæmis hægt að kanna hve langt var frá fyrstu frumubreytingum eða hve langt var frá eðlilegu frumustroki 

fram að greiningu krabbameins. Þannig væri til dæmis hægt að leggja mat á hæfilega tímalengd milli 

skimana og eftirlita frumubreytinga. Að auki væri athyglisvert að kanna hvort munur væri á leitarsögu 

þeirra sem greinast með kirtilþekju- miðað við flöguþekjukrabbamein.  
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Þakkir 

Sérstaklega langar mig að þakka Ásgeiri Thoroddsen fyrir frábæra handleiðslu og gott samstarf í 

gegnum lærdómsríkt ferli. Einnig vil ég þakka Þóru Steingrímsdóttur fyrir góðan stuðning, hvatningu og 

utanumhald. Þakkir fá Árni Johnsen og Sigrún Helga Lund fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu.  
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