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Ágrip 

 

Bakgrunnur og markmið: 

Brjóstasparandi aðgerðir hafa verið mikilvægur þáttur í meðferð við brjóstakrabbameinum um nokkurra 

áratuga skeið. Hlutabrjóstauppbygging samhliða fleygskurði (hér eftir kallað onkóplastískur 

fleygskurður, OF) kom fram fyrir um 15 árum síðan og á Íslandi hafa onkóplastískir fleygskurðir verið 

framkvæmdir frá árinu 2008. Markmið rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að skoða faraldsfræði 

brjóstasparandi aðgerða á Íslandi á árunum 2008-2014. Í öðru lagi er markmiðið að meta og bera 

saman árangur og ánægju sjúklinga sem gangast undir hefðbundinn fleygskurð annars vegar (HF) og 

onkóplastískan fleygskurð hins vegar (OF).    

 

Efni og aðferðir:  

Rannsóknin er afturskyggn ferilrannsókn á öllum konum sem gengust undir brjóstasparandi 

skurðaðgerð vegna brjóstakrabbameins á tímabilinu 1.janúar 2008 til 31.desember 2014. 

Sjúklingatengdum og meinafræðilegum þáttum var safnað úr Sögukerfinu fyrir báða hópa. Fjölþátta 

aðhvarfsgreining og línulegt aðhvarf var gert til bera saman eftirfarandi útkomur milli hópanna tveggja: 

æxlisvöxtur í skurðbrúnum, tíðni enduraðgerða, tíðni fylgikvilla og tími fram að fyrstu eftirmeðferð. 

Spurningalistar voru sendir til kvenna í báðum hópunum til að meta ánægju með útlitslega útkomu og 

upplýsingagjöf í tengslum við aðgerðina.  

 

Niðurstöður og ályktanir:  

750 konur gengust undir brjóstasparandi aðgerðir á tímabilinu og uppfylltu inntökuskilyrðin í 

rannsóknina. Þar af gengust 665 undir HF en 85 undir OF. Konur sem gengust undir OF voru með 

stærri mein en konur sem gengust undir HF (2.4 cm á móti 1.7 cm, p<0.001) og þyngd brjóstvefjar 

sem var fjarlægður var marktækt meiri (181.1 grömm á móti 63.4 grömm, p<0.001). Eftir að leiðrétt 

hafði verið fyrir hugsanlegum skekkjuvöldum kom í ljós að ekki var marktækur munur á æxlisvexti í 

skurðbrúnum (OR 0.97, CI 0.44-1.97), tíðni fylgikvilla (OR 1.06, CI 0.46-2.18), tíðni enduraðgerða (OR 

0.98; CI 0.50-1.81) eða tíma fram að fyrstu eftirmeðferð (-0.23 dagar fyrir OF, p=0.95). Mikil ánægja 

var með útlit brjósta eftir skurðaðgerð í báðum hópum en munurinn var ekki marktækur (96% hjá OF 

hópnum en 89% hjá HF hópnum; p=0.84). Meiri ánægja var með upplýsingagjöf fyrir aðgerð hjá 

konum sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð (91% hjá OF hópnum vs. 74% in HF hópnum 

p=0.02).  

Niðurstöður okkar sýna að OF er að minnsta kosti jafn örugg meðferð og HF þegar litið er til 

skammtímaárangurs. Auk þess er mikil ánægja með útlit brjósta eftir aðgerð og upplýsingagjöf fyrir 

aðgerðina.  
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Abstract 

 

Background and aims:  

Breast conserving surgery has been an important part of treatment for breast cancer in Iceland for the 

last decades. Oncoplastic breast conserving surgery (OBCS) emerged about fifteen years ago. In 

Iceland, oncoplastic breast conserving surgery has been performed since 2008. The aim of this 

populations based study is firstly to investigate the number of women who underwent any type of 

breast conserving surgery in the years 2008-2014. Secondly we aim to assess and compare the 

efficacy and patient satisfaction of standard breast conserving surgery (SBCS) with OBCS.  

 

Materials and methods:  

This is a population based, retrospective, observational cohort study on all women undergoing breast 

conservation in Iceland from the 1st of January 2008 to the 31st of December 2014. A multivariate 

logistic regression and a linear regression were performed to assess difference in outcomes and a 

patient satisfaction questionnaire was used to assess certain patient related outcome measures. 

 

Results and conclusion:  

750 women who met the inclusion criteria underwent breast-conserving surgery during the study 

period. Of these 665 had SBCS and 85 OBCS. OBCS was associated with significantly larger mean 

tumor size (2.4cm vs. 1.7cm, p<0.001) and significantly more weight of breast specimen excised 

(181.1 grams vs. 63.4 grams, p<0.001) when compared to SBCS. After correcting for possible 

confounding factors, there was no significant difference in surgical margin involvement (OR 0.97, CI 

0.44-1.97), frequency of complications (OR 1.06, CI 0.46-2.18), frequency of reoperations (OR 0.98; 

CI 0.50-1.81) or time to first adjuvant therapy (-0.23 days for OBCS, p=0.95). Patient satisfaction was 

high in both groups, although not statistically different (96% in OBCS group vs. 89% in SBCS group; 

p=0.23).  Patient satisfaction with information regarding surgical options was significantly higher in 

OBCS group (91% in OBCS group vs. 74% in SBCS group p=0.02).  

Our results show that in the short term, OBCS is at least as safe as SBCS. Furthermore, women 

were highly satisfied with the aesthetic outcome of their surgery and information provided pre-

operatively. 
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1 Inngangur 

1.1 Líffærafræði brjósta 
Brjóst eru mikilvægur hluti af æxlunarfærum kvenna. Þau eru staðsett framan á brjóstkassanum og 

spanna frá öðru rifi að því sjötta. Brjóstin eru mynduð úr húð, fitu, brjóstvef (fibroglandular breast 

tissue), æðavef og taugavef. Brjóstvefur samanstendur af kirtlum, rásum og stuðningsbandvef. 

Umfang brjóstvefjar er mismikið milli einstaklinga, eftir aldri og því hvort kona er þunguð eða með barn 

á brjósti. Brjóstin liggja ofan á vöðvum, aðallega stóra brjóstvöðvanum (pectoralis major), en einnig 

fremri sagarvöðva (serratus anterior) og skávöðvum kviðar (abdominal oblique). Vöðvafell (fasciae) 

skilja að brjóstvef frá undirliggjandi vöðvum og húðinni að ofan. Cooper liðbönd (suspensory ligaments 

of Cooper) festa brjóstin við húðina og gera þeim kleyft að hreyfast til á brjóstveggnum (1, 2).  

Mjólkurkirtlarnir seyta innihaldi sínu í rásir sem svo sameinast í mjólkurganga sem eru allt frá 4-18 

talsins. Mjólkurgangarnir opnast síðan út á geirvörtu, en hún er staðsett yfir fjórða millirifjabili. 

Geirvartan er mjög taugarík en þessar taugar gegna lykilhlutverki við að koma af stað mjólkurflæði 

þegar kona er með barn á brjósti. (1, 2) Hægri hluti myndar 1 sýnir mjólkurkirtlana og helstu 

líffærafræðilegu landamerki brjóstsins.  

Mynd 1. Líffærafræði brjósta 

 

Myndin sýnir almenna líffærafræði brjósta, vessakerfi þeirra og skiptingu í fjórðunga. Mynd fengin af 

eftirfarandi vefslóð 20.nóvember 2017: http://www.jouefct.com/free-breast-anatomy-pictures/  
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Slagæðar til brjósta koma fyrst og fremst frá innri brjóstholsæðum (internal thoracic arteries), 

hliðlægum brjóstholsæðum (lateral thoracic arteries) og millirifjaæðum (intercostal arteries). Djúpar 

bláæðar fylgja slagæðunum en yfirborðslæga æðakerfið er mjög margbreytilegt, tæmist bæði í aðlæga 

vefi en flæðir einnig miðlægt í brjóstið og tæmist þaðan í hliðlægu og innri brjóstholsæðarnar (lateral 

and internal thoracis veins) (1, 2). Mynd 1 sýnir blóðflæði til brjósta. Æðavæðing brjósta skiptir miklu 

máli í tengslum við skurðaðgerðir á brjóstum. Þetta á sérstaklega við um aðgerðir þar sem notaðir eru 

flipar til að fylla upp í holrýmið þar sem æxlið var áður, en flipinn er þá látinn halda upphaflegri 

æðavæðingu þrátt fyrir að vera færður til. Þessum aðgerðum verður líst nánar í kafla 1.8.1 (3). 

Mynd 2. Blóðflæði til brjósta 

 

Myndin sýnir slagæðakerfi brjóstsins. Myndin er fengin af eftirfarandi vefslóð 20.nóvember 2017: 

https://basicmedicalkey.com/breast-surgery/  

Sogæðakerfi brjósta á uppruna í veggjum brjóstarása (mammary ducts) og frá 

stuðningsbandvefnum. Vessinn tæmist í eitlastöðvar en talsverður breytileiki er á því milli einstaklinga 

hvert vessinn frá brjóstunum tæmist. Algengast er að hann tæmist í eitlastöðvar í holhönd (axillary 

lymph nodes) en einnig er þekkt að hann tæmist í eitlastöðva innan brjósta (internal mammary), 

brjóstvöðva (interpectoral), neðan eða ofan viðbeins (infraclavicular, supraclavicular) eða milli rifbeina 

(intercostal). Til að flækja málið enn frekar tæmist vessi stundum í eitla milli áðurgreindra svæða sem 

eru þá ekki innan skilgreindra eitlasvæða (2, 4). Mynd 1 sýnir sogæðakerfi brjósta. Það er mikilvægt 

þegar brjóstakrabbamein eru meðhöndluð með skurðaðgerðum að vitað sé hvernig vessaflæði er 

háttað þar sem brjóstakrabbamein mynda meinvörp eftir sogæðakerfinu (5). Skilningur manna á 

sogæðakerfi brjósta varð grunnurinn að varðeitlatöku sem er nánar líst í kafla 1.7.3.4.  

Hægt er að skipta brjóstinu upp í fjórðunga, neðri innri, neðri ytri, efri ytri og efri innri fjórðung eins 

og sést á mynd 1. Efri ytri fjórðungurinn inniheldur mesta magnið af brjóstvef. Þessi skipting í 

fjórðunga hefur klínískt gildi í brjóstaskurðlækningum því með henni má lýsa staðsetningu meina í 
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brjósti. Staðsetning skiptir síðan miklu máli þegar ákveðið er hvaða tegund brjóstaskurðaðgerða skuli 

beitt til að fjarlægja meinið (1, 6).   

1.2 Skilgreining á brjóstakrabbameinum 
Brjóstakrabbamein myndast þegar illkynja frumur vaxa í brjósti annaðhvort með því að vaxa 

staðbundið inn í brjóstvefinn eða þá með því að mynda meinvörp til annarra vefja. Þó algengast sé að 

konur greinist með brjóstakrabbamein þá geta karlar líka fengið sjúkdóminn (7). 

Meinvörp frá brjóstakrabbameinum myndast að því er talið með dreifingu í gegnum sogæðakerfið.  

Þaðan geta krabbameinsfrumur borist víða um líkamann. Meinvörp brjóstakrabbameina eru algengust 

í beinum og lungum en einnig geta sést meinvörp til annarra líffæra svo sem lifrar og heila þó það sé 

mun sjaldgæfara (7).   

1.3 Faraldsfræði brjóstakrabbameina 
Ekki er vitað hvenær brjóstakrabbamein komu fyrst fram. Þó er ljóst að brjóstakrabbamein hafa fylgt 

mannkyninu frá örófi alda þar sem þeirra er getið í 5000 ára gömlum læknisfræðilegum skrifum (8). 

Mikill breytileiki er í nýgengi, algengi og dánartíðni af völdum brjóstakrabbameina í heiminum. 

Fjölmargar ástæður liggja að baki þessum breytileika svo sem kynþáttur, útsetning fyrir áhættuþáttum, 

hvernig greiningu er háttað, hvaða meðferð er aðgengileg og margt fleira. Þennan breytileika er vert 

að hafa í huga þegar niðurstöður rannsókna á brjóstakrabbameinum víðsvegar úr heiminum eru 

skoðaðar.   

1.3.1 Nýgengi, algengi og dánartíðni í heiminum 
Rannsóknir og spágögn um faraldsfræði brjóstakrabbameina benda til þess að tilfellum fari fjölgandi 

og dánartíðni hækkandi (9). GLOBOCAN eru tölfræðigögn sem unnin voru fyrir Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunina til að meta nýgengi, dánartíðni og algengi krabbameina í heiminum árið 

2012. Þau veita dýrmætar upplýsingar um faraldsfræði brjóstakrabbameina. Þar kemur fram að 

brjóstakrabbamein er annað algengasta krabbameinið í heiminum ef horft er til beggja kynja en 

algengasta krabbameinið hjá konum. Árið 2012 greindust 1.7 milljónir kvenna með brjóstakrabbamein 

á heimsvísu og voru brjóstakrabbamein því 25% af öllum greindum krabbameinum hjá konum. 

Aldursstaðlað nýgengi brjóstakrabbameina hjá konum á heimsvísu er talið vera um 43.1 af 100,000. 

Breytileiki á nýgengihlutfalli á heimsvísu er mikill en nýgengi er fjórfalt hærra þar sem hlutfallið er 

hæst, í Vestur-Evrópu, borið saman við þar sem það er lægst, í Mið-Afríku og Austur-Asíu. Mynd 3 

sýnir glögglega þennan mikla breytileika á nýgengi milli landa heimsins (10). 

Þar sem brjóstakrabbamein hafa fremur góðar horfur borið saman við aðrar tegundir krabbameina 

er það einungis í fimmta sæti yfir dauðsföll af völdum krabbameina. Breytileikinn á dánartíðni á 

heimsvísu er einnig minni af þessari sömu orsök.  Þegar litið er til dánarorsaka af völdum krabbameina 

hjá konum eingöngu er lungnakrabbamein algengasta dánarorsök í þróaðri löndum en 

brjóstakrabbamein í þróunarlöndum. Þá létust 522,000 konur úr sjúkdómnum árið 2012 en þar af urðu 

324,000 dauðsföll í þróunarlöndum (14.3% af dauðsföllum vegna krabbameina hjá konum) en 198,000 

í þróaðri löndum (15.4% af dauðsföllum af völdum krabbameina hjá konum). Aldursstöðluð dánartíðni 
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á heimsvísu var 12.9 af 100,000 á árinu 2012. Mynd 4 sýnir aldursstaðlaða dánartíðni á heimsvísu og 

undirstrikar hún það að þó nýgengi sé hæst í þróaðri löndum er dánartíðnin það ekki en betri 

greiningarvirkni og möguleikar á viðeigandi meðferð eru talið skýra þennan mun fremur en 

erfðafræðilegir eiginleikar (10, 11).  

Gögn frá GLOBOCAN voru notuð til að reikna út 5 ára algengi fyrir brjóstakrabbamein á heimsvísu 

en árið 2008 voru tilfellin 5.2 milljónir. Það gerir brjóstakrabbamein að algengasta krabbameini í 

heiminum og kallast það á við hátt nýgengi en tiltölulega lága dánartíðni borið saman við önnur 

krabbamein (12).  

Mynd 3. Aldursstaðlað nýgengi brjóstakrabbameina á heimsvísu árið 2012.  

 

Myndin sýnir aldursstaðlað nýgengi brjóstakrabbameina í heiminum á hverja 100,000 íbúa. Myndin 

byggir á gögnum úr GLOBOCAN verkefninu sem unnið var fyrir Alþjóða heilbrigðismálastofnunina 

(World Health Organization)  
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Mynd 4. Aldursstöðluð dánartíðni vegna brjóstakrabbameina á heimsvísu árið 2012.  

 

Myndin sýnir aldursstaðlaða dánartíðni á heimsvísu fyrir hverja 100,000 íbúa. Myndin byggir á gögnum 

úr GLOBOCAN verkefninu sem unnið var fyrir Alþjóða heilbrigðismálastofnunina (World Health 

Organization).  

 

1.3.2 Nýgengi, algengi og dánartíðni á Íslandi 
Tölur frá Krabbameinsskrá Íslands sýna að brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein kvenna á 

Íslandi, eða um 30% af öllum krabbameinum. Nýgengi brjóstakrabbameina hefur hækkað jafnt og þétt 

síðustu áratugi og er það í samræmi við það sem erlendar rannsóknir hafa sýnt. Á árunum 2008-2010 

greindust að meðaltali 194 konur á ári en einungis 2 karlar. Aldursstaðlað nýgengi á tímabilinu var 

89.8 af 100,000 hjá konum en 0.9 af 100,000 hjá körlum. Meðalaldur sjúklinga við greiningu var 61 ár. 

Á tímabilinu létust að meðaltali 39 konur á ári úr brjóstakrabbameini.  Aldursstöðluð dánartíðni á 

tímabilinu var um 18 af 100,000 (11). GLOBOCAN gögnin fyrir árið 2012 sýna að aldursstaðlað 

nýgengi brjóstakrabbameina á Ísland hefur haldið áfram að hækka og er nú 96.3 af 100,000 hjá 

konum. Þar með er Ísland í sjötta sæti yfir hæstu aldursstöðluðu nýgengni. Belgía vermir efsta sætið 

en á þar á eftir koma Danmörk, Frakkland, Holland og Bahama eyjar (13). Aldurstaðlaða nýgengni og 

dánartíðni brjóstakrabbameina á Íslandi borið saman við önnur lönd í heiminum má einnig sjá á 

myndum 3 og 4.   
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1.4 Orsakir og áhættuþættir brjóstakrabbameina 
Brjóstakrabbamein á sér marga áhættuþætti sem vega misþungt. Suma þeirra er hægt að hafa áhrif á 

en aðrir eru óbreytanlegir. Aldur og kyn eru augljósir óbreytanlegir áhættuþættir en brjóstakrabbamein 

er mun algengara hjá konum en körlum og hækkar tíðni brjóstakrabbameina með aldri (11). Eins og á 

við um flesta aðra sjúkdóma þróast brjóstakrabbamein vegna samspils erfða og umhverfis. 

 

1.4.1 Æxlunarfræðilegir þættir 
Rannsóknum á dýrum, sem og klínískum og faraldsfræðilegum rannsóknum ber saman um að 

brjóstakrabbamein getur verið hormónatengdur sjúkdómur. Útsetning fyrir hormónum, sérstaklega 

estrógeni frá eggjastokkum og fituvef, er því mikilvægur hluti af meinmyndun brjóstakrabbameina (14, 

15). Æxlunarfræðilegir þættir hjá konum hafa því áhrif á líkurnar á að fá brjóstakrabbamein með því að 

lengja útsetningu kvennanna fyrir estrógenum (15). Korenman setti fram svokallaða estrógen glugga 

tilgátu (estrogen window hypothesis) til að skýra hlutverk hormónsins í meinmyndun 

brjóstakrabbameina. Í tilgátunni er gengið út frá því að óhamin virkni estrógens á tveimur tímabilum, 

eða gluggum, í lífi kvenna auki líkur á brjóstakrabbameinum. Fyrri tímabilið er frá því kona hefur fyrst 

tíðir og fyrstu árin þar á eftir. Seinna tímabilið eru árin fyrir tíðahvörf. Því yngri sem kona er við fyrstu 

tíðir þeim mun fyrr opnast fyrri glugginn en barnleysi og að eiga fyrsta barn seint lengir lokun fyrri 

gluggans. Að fara seint gegnum tíðahvörf og offita lengja seinna tímabilið (16).  

Þó nýrri rannsóknir hafa sýnt að áhrif hormóna á myndun brjóstakrabbameina sé vissulega flóknari 

en tilgáta Korenman segir til um hefur kenningin að mörgu leyti staðist tímans tönn. Rannsóknir hafa 

staðfest að styrkur estrógens er vissulega hærri hjá konum sem hafa fyrstu tíðir snemma borið saman 

við þær sem hafa fyrstu tíðir seinna og virðist þessi hái styrkur á estrógeni haldast fram til þrítugs (17, 

18). Eins hefur verið sýnt fram í stórri tilfella-viðmiða rannsókn sem náði til 7 mismunandi svæða í 

heiminum að seinkun á fyrstu tíðum um tvö ár fylgi 10% lækkun á hættu á að fá brjóstakrabbamein 

(19).   

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að hvenær og hvort kona verður þunguð á lífsleiðinni hefur áhrif á 

líkur hennar á að fá brjóstakrabbamein. Rannsóknir sýna að gangi konur fulla meðgöngu með barn 

snemma á lífsleiðinni dregur það úr líkum á brjóstakrabbameini. Verndandi áhrifin virðast fara 

minnkandi eftir því sem konan er orðin eldri við fyrstu þungun og snúast loks í andhverfu sína ef konan 

er komin yfir 35 ára aldur við fyrstu þungun (15, 20, 21). Rannsóknum ber ekki saman um hvort 

fósturlát auki líkur á brjóstakrabbameinum eða ekki. Sumar rannsóknir benda til að fóstureyðingar geri 

það en sjálfsprottin fósturlát ekki (15, 22). Aðrar rannsóknir draga þetta í efa og sýna hvorki fram á 

aukna hættu við fóstureyðingar né fósturlát (23).  

Rannsóknum ber einnig saman um að brjóstagjöf dragi úr líkum á brjóstakrabbameinum (15, 24, 

25). Íslensk ferilrannsókn sýndi að gagnlíkindahlutfall á að fá brjóstakrabbamein var 0.77% fyrir hverja 

6 mánuði sem kona hafði barn á brjósti (25). 

Því seinna sem konur ganga í gegnum tíðahvörf þeim mun meiri líkur hafa þær á að fá 

brjóstakrabbamein. Rannsóknir sýna að styrkur estrógena lækkar við tíðahvörf en ef tíðahvörf verða 
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seint helst styrkur estrógena hár lengur og eykur þannig líkur kvenna á brjóstakrabbameini. Áhættan 

sem fylgir hverju auka ári áður en tíðahvörf eiga sér stað er þó minni en hættan sem fylgir hverju því 

auka ári sem hlýst af ungum aldri við fyrstu tíðir (15, 26). 

Ef hugsað er aftur til estrógen kenningar Korenman kemur ekki á óvart að hormónalyf hafa áhrif á 

líkur á brjóstakrabbameini. Yfirlitsgrein frá árinu 1996 sem tók saman niðurstöður 54 faraldsfræðilegra 

rannsókna sýndi talsvert aukna áhættu hjá þeim sem notuðu getnaðarvarnarpillur eða 1.24 borið 

saman við konur sem höfðu aldrei nota þær (27). Nýrri rannsóknir hafa staðfest þessa auknu áhættu 

en ekki hefur verið sýnt fram á að lengd notkunar skipti máli (28, 29). Getnaðarvarnarpillur eru til í 

mörgum mismunandi samsetningum og er styrkur estrógens mismunandi í þeim. Rannsóknir hafa sýnt 

að lágskammta estrógen getnaðarvarnarpillur og prógesterón eingöngu getnaðarvarnarpillur auki 

hættuna á brjóstakrabbameinum minna eða jafnvel ekki (28, 30). Hormónalyf notuð eftir tíðahvörf við 

einkennum tíðahvarfa auka hættuna á brjóstakrabbameinum töluvert og jákvætt samband er milli 

lengdar notkunar og hættu á brjóstakrabbameini (31, 32). 

1.4.2 Genatengdir þættir 
Borin hafa verið kennsl á stökkbreytingar í tveimur genum, BRCA1 og BRCA2, sem setja þá sem bera 

stökkbreytingu í mikla hættu á að fá brjóstakrabbamein en einnig önnur krabbamein svo sem í 

eggjastokkum, eggjaleiðurum, brisi og blöðruhálskirtli hjá körlum. Til eru margar mismunandi 

stökkbreytingar í þessum tveimur genum og er hættan á brjóstakrabbameini mismunandi eftir því 

hvaða stökkbreyting er til staðar. Heilt yfir er lífstíðar áhættan á brjóstakrabbameini hjá berum 

stökkbreytinganna metin um 75% (33). Hjá íslensku þjóðinni er langalgengust ein 

landnemastökkbreyting í hvoru BRCA geninu en stökkbreyting í BRCA2 geninu er mun algengari (34). 

Rannsóknir sýna að 0,6% Íslendinga bera BRCA2 stökkbreytinguna en þar sem hún erfist ríkjandi eru 

50% líkur á að hún berist til barna einstaklingsins. Er hún orsökin fyrir 40% fjölskyldulægra 

krabbameina á Íslandi (34, 35). Þekkt eru mun fleiri gen sem setja konur í aukna hættu á 

brjóstkrabbameinum og eiga þau það flest sameiginlegt að tjá æxlisbæliprótein. Stökkbreytingar í 

þessum genum eru þó mun sjaldgæfari og minna rannsakaðar en stökkbreytingar í BRCA genunum 

(36). 

1.4.3 Aðrir áhættuþættir 
Safngreining frá árinu 2015 sem tekur saman niðurstöður afturskyggnra og framskyggnra rannsókna á 

reykingum og brjóstakrabbameini sýnir með óyggjandi hætti að reykingar eru sjálfstæður áhættuþáttur 

fyrir brjóstakrabbameini. Þá sýnir rannsóknin að stöðugt bætast við vísbendingar um að tengsl séu 

milli óbeinna reykinga og hættu á brjóstakrabbameini (37).  

Líkt og Korenman lagði til í tilgátu sinni eykur ofþyngd líkur á brjóstakrabbameini enda framleiðir 

fituvefur estrógen (16). Rannsóknir á tengslum ofþyngdar og offitu við brjóstakrabbamein hafa þó leitt í 

ljós að tengslin eru flóknari en svo að estrógen framleitt í fituvef útskýri eitt og sér áhættuaukninguna. 

Til dæmis virðist aukið insúlínviðnám og viss ensím sem fituvefur framleiðir vera hluti af 

meinmynduninni (38). Þó meinmyndunin sé margslungin ber rannsóknum saman um að ofþyngd eða 
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offita sé mikilvægur breytanlegur áhættuþáttur fyrir brjóstakrabbameini og að bæði lífstílsbreytingar 

sem miða að þyngdartapi og lyfjameðferð til að lækka insúlín dragi úr áhættunni (38). 

Safnrannsókn um útsetningu kvenna fyrir jónandi geislun, bæði í læknisfræðilegum tilgangi og 

vegna annarra orsaka svo sem vegna kjarnorkuslysa, sýnir að geislunin er áhættuþáttur fyrir 

brjóstakrabbameini. Áhættan er skammtaháð og því meiri eftir því sem konan er yngri þegar hún 

verður fyrir geisluninni (39).  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að neysla áfengis eykur líkur á brjóstakrabbameini með því að 

hafa áhrif á hormónastarfsemi líkamans (40, 41).  Áhættuaukningin er skammtaháð en áhættan er þó 

til staðar jafnvel hjá þeim sem drekka tiltölulega lítið magn í einu (<21g/dag eða 1,5 drykkur) (41). 

 

1.5 Greining brjóstakrabbameina  

1.5.1 Einkenni og teikn 
Einkenni frá brjóstum eru tiltölulega algeng ástæða fyrir læknisheimsóknum hjá konum. Í flestum 

tilfellum er góðkynja fyrirbæri ástæðan fyrir einkennunum. Sú er þó ekki alltaf raunin og er mikilvægt 

að brugðist sé við einkennum sem þekkt er að tengist auknum líkum á brjóstakrabbameini (42).  

Stór rannsókn var gerð í bandaríkjunum úr gagnagrunni um skimun fyrir legháls-og 

brjóstakrabbameini. Tilgangur hennar var að skoða hlutfall kvenna sem greindu frá brjóstaeinkennum 

þegar þær gengust undir skimun með brjóstamyndatöku og hvort konur með einkenni frá brjóstum 

væru líklegri til að greinast með brjóstakrabbamein. Þar sést að 10,3% kvennanna voru með einkenni 

frá brjóstum þegar þær fóru í myndatökuna. Af konum með einkenni frá brjóstum reyndist 2,0% vera 

með brjóstakrabbamein en einungis 0,4% þeirra sem voru ekki með einkenni. Af einkennunum sem 

konurnar nefndu höfðu hnútur í brjósti, breyting eða þykknun á húð eða geirvörtu tengingu við auknar 

líkur á brjóstakrabbameini (43). Svipaðar niðurstöður sáust í rannsókn úr gagnagrunni um 

krabbameinsskimun frá Finnlandi eða að inndrættir á brjósti eða fyrirferð í brjósti tengdust auknum 

líkum á brjóstakrabbameini (44). Írsk rannsókn úr gagnagrunni um skimun fyrir krabbameinum styður 

þetta en þar bætist einnig við einkennið útferð frá geirvörtu (45).  

Þessar rannsóknir undirstrika mikilvægi þess að konur bregðist við einkennum frá brjóstum og láti 

athuga málið til dæmis hjá heimilislækni. Það hefur meira að segja verið mælt með að konur skoði 

brjóst sín sjálfar reglulega til að athuga hvort hnútar eða önnur einkenni séu til staðar. Þetta er einfalt 

og ódýrt skimunartól sem rannsóknir benda til að hjálpi við að greina brjóstakrabbamein fyrr meðan 

þau eru ennþá á lægri stigum (46). Þetta er þó umdeild aðferð, einkum í löndum þar sem skipuleg 

skimun fyrir brjóstakrabbameini með myndrannsóknum er í boði. Öðru máli gegnir um þróunarlönd þar 

sem brjóstakrabbamein greinast á hærri stigum en þar mætti hugsanlega lækka dánartíðni með 

sjálfskoðun brjósta (47). 

1.5.2 Þrískoðun 
Þrátt fyrir að sjálfsskoðun brjósta sé umdeild aðferð eins og líst er hér að framan er staðreyndin samt 

sú að meirihluti kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein eru með einkenni við greiningu. Þetta á 



  

18 

sérstaklega við um yngri konur en rannsóknir hafa sýnt að allt að 80% kvenna undir fertugu sem 

greinast með brjóstakrabbamein höfðu sjálfar tekið eftir einkennum frá brjóstum fyrir greiningu. Það er 

því mjög mikilvægt að skýrt verklag um hvernig skuli vinna upp konur sem leita til læknis með einkenni 

frá brjóstum (48).  

Þrískoðun er greiningartæki notað til að meta líkur á að hnútur í brjósti sé illkynja en líka til að 

greina með öruggum hætti góðkynja vandamál. Þrískoðun er þannig ætlað að draga úr ofmeðhöndlun 

hnúta í brjósti en á sama tíma að undirbúa nákvæma meðferð nýgreinds brjóstakrabbameins. 

Aðferðinni var upphaflega líst kringum 1970 (49). Þrískoðun  samanstendur af þremur þáttum: 

sögutöku og brjóstaskoðun, brjóstamyndatöku og fínnálarsýni eða grófnálarsýni. Eitt til þrjú stig eru 

gefin fyrir hvern þátt eftir því hvort útlit er góðkynja, grunsamlegt eða illkynja. Þannig er mest hægt að 

fá níu stig og er þá sterkur grunur um að illkynja mein sé til staðar (49).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að meta virkni þrískoðunar sem greiningartækis. Rannsókn 

sem tók til 261 konu með þreifanlegan hnút í brjósti sýndi að allar konur með 4 stig eða færri voru með 

góðkynja hnút en allar konur með 6 stig eða fleiri voru með hnút með illkynja breytingum. Höfundar 

rannsóknarinnar mæla því með klínísku eftirliti eingöngu ef 4 stig eða færri, opinni sýnatöku ef 5 stig 

og brottnámi hnúts ef 6 stig eða fleiri (49).  

1.5.3 Skimun 
Skipulagða skimun fyrir brjóstakrabbameinum má rekja aftur til HIP (Health Insurence Plan) 

rannsóknarinnar sem hófst í New York í Bandaríkjunum árið 1963. Þetta var fyrsta rannsóknin á 

gagnsemi skimunar fyrir brjóstakrabbameinum. Konum á aldrinum 40-64 ára var boðið að taka þátt í 

rannsókninni og þeim skipt handahófskennt í tvo hópa. Konum sem lentu í rannsóknarhópnum var 

boðið í upphafsskimun og svo árlega skimun í þrjú ár eftir það. Skimunin samanstóð af 

brjóstamyndatöku og brjóstaskoðun. Lok rannsóknartímabilsins var 18 árum seinna og var þá 

dánartíðni vegna brjóstakrabbameina í rannsóknarhópi 25% lægra en í viðmiðunarhópi (50).  

Nú bjóða mörg lönd í heiminum upp á skimun fyrir brjóstakrabbameinum en hvernig skimuninni er 

háttað er mjög misjafnt eftir löndum. Oft er skimað með bæði brjóstamyndatöku og klínískri skoðun en 

einnig er vel þekkt að beita einungis brjóstamyndatökum. Þá er einnig misjafnt hvað konur eru gamlar 

þegar þeim er boðið í skimun og hve lengi skimun er haldið áfram (51).  

Hópleit að brjóstakrabbameinum hófst á Íslandi árið 1987 en frá þeim tíma hefur konum á aldrinum 

40-69 ára verið boðið að koma í brjóstamyndatöku í Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands á tveggja 

ára fresti (52). Íslensk tilfella viðmiða rannsókn fyrir tímabilið 1987-2002 sýndi fram á 35-40% lækkun 

á dánartíðni vegna brjóstakrabbameina hjá konum sem mættu í skimun (53).  

Þó rannsóknir hafi sýnt fram á góðan árangur skimunar fyrir brjóstakrabbameinum komu snemma 

fram gagnrýnisraddir. Þar var bent á óþægindi sem konurnar verða fyrir í brjóstamyndatöku, auknar 

líkur á krabbameinum vegna útsetningar fyrir geislun, falskt jákvæðar niðurstöður, ofgreiningar og 

aukinn kostnað fyrir samfélagið (51). Þrátt fyrir þetta benda niðurstöður nýlegra safnrannsókna til  

þess að ávinningur skimunar vegi þyngra en áhættan (51, 54, 55). Bent er á mikilvægi þess að útskýra 

ávinning og hugsanlega hættu af skimunum vel svo konur geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þær 

vilja þiggja boð í skimun (51). 
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Nýjustu leiðbeiningar um skimun fyrir brjóstakrabbameinum koma frá US Preventive Service Task 

Force og eru frá árinu 2016. Leiðbeiningarnar byggja á safngreiningu á rannsóknum sem taka til 

ávinnings og áhættu af skimun fyrir brjóstakrabbameinum. Leiðbeiningarnar eiga við um 

einkennalausar konur 40 ára og eldri sem ekki hafa áður greinst með brjóstakrabbamein, eru ekki með 

þekkta undirliggjandi stökkbreytingu sem setur þær í aukna hættu (svo sem BRCA) og hafa ekki 

gengist undir geislun á brjóstvegg á unga aldri. Þar er mælt með að bjóða konum á aldrinum 50-74 ára 

í skimun með brjóstamyndatöku á tveggja ára fresti. Ekki er mælt með skimun fyrir konur á aldrinum 

40-49 ára nema þeim sjálfum finnist hugsanlegur ávinningur mikilvægari fyrir sig en hugsanlegur skaði 

sem skimunin gæti valdið þeim. Ekki þóttu liggja fyrir nægilega góð gögn til að hægt væri að taka 

afstöðu til gagnsemi skimunar hjá konum 75 ára og eldri (55).  

1.6 Tegundir brjóstakrabbameina 
Til eru nokkrar undirtegundir brjóstakrabbameina en hvaða tegund er til staðar skiptir miklu máli 

varðandi hvaða tegund skurðaðgerða verður fyrir valinu og einnig varðandi hvaða eftirmeðferð verður 

boðið upp á.  

Hægt er að flokka tegundir brjóstakrabbameina eftir því hvort þau vaxa ífarandi eða staðbundið. 

Staðbundin mein er einungis að finna í sjálfum brjóstvefnum en ífarandi mein vaxa í aðlæga vefi, svo 

sem aðlægan bandvef, og geta einnig myndað fjarmeinvörp (56).  

Staðbundin mein í mjólkurgangi (Ductal Carcinoma in Situ, DCIS) eru algengustu staðbundnu 

meinin eða um 90%. Einnig eru til staðbundin mein í mjólkurkirtlum (Lobular Carcinoma in Situ, LCIS) 

en þau eru mun sjaldgæfari. Ólíkt DCIS, sem eru talin forstigsbreytingar ífarandi krabbameina, þá eru 

LCIS talin áhættuþáttur og eru þannig meðhöndluð með mismunandi hætti (56, 57). 

Ífarandi krabbamein í mjólkurgangi (Infiltrating Ductal Carcinoma, IDC) er algengasta tegund 

ífarandi krabbameina í brjóstum eða um 80%. Það vex ífarandi í aðlæga vefi en getur á seinni stigum 

einnig myndað meinvörp til annarra svæða líkamans. Ífarandi krabbamein í mjólkurkirtlum (Infiltrating 

Lobular Carcinoma, ILC) er mun sjaldgæfara eða um 10-15% af ífarandi krabbameinum. Það hefur 

sterka tilhneigingu til að mynda fjarmeinvörp en vex síður í aðlæga vefi. (56) 

Önnur sjaldgæfari krabbamein í brjóstum eru kjarnakrabbamein (Medullary Carcinoma), 

gangakrabbamein (Tubular Carcinoma), slímkrabbamein (Mucinous Carcinoma), totukrabbamein 

(Papillary Carcinoma) og síukrabbamein (Cribriform Carcinoma). (56) Að lokum er rétt að nefna 

bólgukrabbamein í brjósti (Inflammatory Breast Cancer) sem er sjaldgæf tegund, um 1% 

brjóstakrabbameina, en mjög illvíg (56). 

1.7 Saga brjóstaskurðlækninga 
Þó skurðlækningar eins og þær þekkjast í dag séu tiltölulega ungt fag hafa skurðlækningar í ýmis 

konar mynd verið stundaðar frá örófi alda. Það er erfitt að ímynda sér skurðlækningar án svæfingar og 

fullnægjandi verkjastillingar. Það virðist þó ekki hafa stöðvað lækna liðinna alda enda hafa þeir eflaust 

vitað að í sumum tilfellum er skurðaðgerð eina aðferðin til að lækna undirliggjandi sjúkdóm. Til að 

skilja hvernig nútíma brjóstaskurðlækningar hafa þróast er skemmtilegt að staldra við stærstu 

vörðurnar á leiðinni til þeirra aðgerða sem við þekkjum í dag.  
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1.7.1 Frá fornöld til loka endurreisnar 
Fyrsta lýsingin á skurðaðgerðum vegna brjóstakrabbameins er frá því um 3500 árum fyrir Krist (58). 

Ólíkt innri líffærum sem eru að mestu utan seilingar við hefðbundna líkamsskoðun er tiltölulega 

auðvelt að finna æxli í brjósti. Læknar hafa því alla tíð verið mjög meðvitaðir um æxli í brjóstum en 

ýmis ljón voru á veginum þegar koma að lækningu meinanna. Fyrir tíma svæfinga voru 

skurðlækningar oft mjög villimannslegar og hættan á að deyja vegna fylgikvilla aðgerðanna 

umtalsverð. Við þetta bættist að brjóst hafa alla tíð verið talin táknmynd fegurðar og frjósemi. Af 

þessum sökum voru aðgerðir á brjóstum lengi litnar hornauga því bæði voru konurnar tregar til að 

undirgangast aðgerðina auk þess sem mörgum læknum þótti rangt að gera aðgerðir á brjóstum. Eins 

þótti óviðeigandi að gera brjóstaskoðun en þessi tepruskapur hefur um aldaraðir tafið fyrir greiningu 

brjóstakrabbameina og gerir það að öllum líkindum enn þann dag í dag (8, 58).  

Miðað við lýsingar frá fornöld á fyrirferðum í brjósti virtust læknar snemma gera sér grein fyrir 

alvarleika þess að þreifa harðan, óhreyfanlegan og kaldan massa. Þannig var snemma gerður 

greinarmunur á bólgum eða graftarkýlum í brjóstum og illkynjagrunsamlegum hnútum. Stungið var á 

graftarkýlum en ekkert aðhafst ef um þéttan og kaldan hnút var að ræða. Þannig þekktust 

brjóstaskurðlækningar varla sem lækning á öldunum fyrir Krist en voru reyndar stundum notaðar sem 

refsing (8). 

Á öldunum fyrir og eftir kristsburð voru kenningar Hippokratesar og Galens hafðar í hávegum en 

þeir litu á brjóstakrabbamein sem heildrænan sjúkdóm orsakaðan af ofgnótt af svörtu galli (8, 58). 

Galen áttaði sig á því að brjóstakrabbamein voru algengari hjá konum eftir tíðahvörf og taldi hann það 

skýrast af því að blæðingar losuðu út svart gall (8). Þó að Galen hafi að mestu verið sammála 

Hippocrates varðandi brjóstakrabbamein var hann samt hlynntur því að skera burt mein í brjóstum 

væri það hægt með auðveldum hætti. Hann ráðlagði þá að skera meinið úr með hringskurði þannig að 

farið væri út í brúnir á heilbrigðum vef. Það er því talið líklegt að Galen hafi staðið á bakvið fyrstu 

brjóstaskurðaðgerðirnar vegna krabbameins (8). 

Kenningar Galens og Hippokratesar voru lífsseigar en þær lifðu allt fram á miðaldir. Það urðu þó 

einhverjar framfarir á tímanum frá kristburði fram að miðöldum. Þar má nefna að læknirinn Leonides 

lýsti inndrætti á geirvörtu sem merki um brjóstakrabbamein og gerði líklega fyrstur manna brjóstnám. 

Sumir fylgdu hans fordæmi en fram að lokum miðalda voru flestir á því að ekki væri ráðlagt að gera 

aðgerðir á brjóstum nema um mjög lítið mein væri að ræða (8, 59). 

Við upphaf endurreisnarinnar fór að rofa til og skilningi manna á líffærafræði mannslíkamans 

fleygði fram. Andreas Vesalius (1514-1564) var einn þeirra sem gagnrýndi kenningar Galens og var 

með þeim fremstu í líffærafræði á þessum tíma. Hann lagði til að mein í brjóstum væru skorin úr með 

víðum skurðbrúnum og batt fyrir æðar til að stöðva blæðingu (8, 59). Ambroise Paré (1510-1590) var 

samtímamaður Vesalius og einn fremsti skurðlæknir þessa tímabils. Hann hafði ekki mikla trú á að 

skurðaðgerðir gætu læknað krabbamein en framlag hans til brjóstaskurðlækninga var engu að síður 

mikilvægt því hann lýsti eitlastækkunum í holhönd hjá sjúklingum með brjóstakrabbamein og var 

þannig fyrstur til að átta sig á hvernig sjúkdómurinn dreifði sér (8, 58). Næsta stóra skrefið var stigið 

stuttu síðar af Wilhelm Fabry von Hilded (1560-1562). Hann hannaði tæki til að framkvæma brjóstnám 

hratt og draga þannig úr blæðingum í tengslum við aðgerðina. Hann lagði ríka áherslu á að enginn 
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sjúkur vefur væri skilinn eftir og skar því oft niður í brjóstvöðvann og fjarlægði sjúka eitla úr holhönd 

(8). 

1.7.2 Frá átjándu öld til loka nítjándu aldar 
Framlag skurðlæknanna Henri Francois Le Dran (1685-1773) og Jean Louise Petit (1674-1750) til 

brjóstaskurðlækninga á átjándu öld var mikilvægt. Þeir litu á krabbamein sem staðbundinn sjúkdóm í 

upphafi og hvöttu til þess að meinin væru skorin burtu sem fyrst meðan enn væri hægt að ná þeim 

með góðu móti. Þeir sáu glögglega hve horfurnar versnuðu eftir því sem sjúkdómurinn varð dreifðari. 

Að öðru leyti voru engar stórstígar framfarir á seinni hluta átjándu aldar og á fyrstu áratugum nítjándu 

aldar. Mjög misjafnt var hve mikið var tekið af brjóstinu og hvort eitlar í holhönd voru skornir burt í 

leiðinni. Talið er að um 10% sjúklinga hafi látist við aðgerðirnar, enda sótthreinsun tæplega þekkt 

hugtak á þessum tíma, og almennt var endurkoma sjúkdómsins há og fáir sem læknuðust. Við þetta 

bættist óbærilegur sársauki en engin ráð voru til verkjastillingar á þessum tíma önnur en vín. 

Aðgerðirnar voru því ennþá villimannslegar og tóku verulega á konurnar sem gengust undir þær en 

kannski ekki síður skurðlæknana. Það ríkti því ákveðin svartsýni í garð brjóstaskurðlækninga við 

upphaf nítjándu aldar og margir skurðlæknar veigruðu sér við að gera aðgerðirnar (60). 

Algjör bylting varð á skurðlækningum með tilkomu svæfingarlækninga um miðja 19 öld. Þannig var 

búið að leysa eitt aðalvandamálið sem hafði staðið skurðlæknum fyrir þrifum. Þetta olli mikilli aukningu 

á skurðaðgerðum. Því miður leystu svæfingar ekki allan vandann en skurðdauði var áfram mikill vegna 

þess að sótthreinsun var verulega ábótavant. Talið er að allt að helmingur þeirra sem gekkst undir 

stórar aðgerðir á þessum tíma hafi látist í kjölfarið vegna sýkinga (59, 60). Joseph Lister (1827-1912) 

birti merka grein í Lancet þar sem hann kynnti mikilvægi sótthreinsunar við skurðaðgerðir. Því miður 

skelltu flestir skurðlæknar skollaeyrunum við því sem Lister hafði fram að færa til að byrja með. 

Skurðlæknarnir tóku þó við sér hægt og rólega. Notkun sótthreinsandi efna í aðgerðum fór að verða 

algengari og við lok nítjándu aldar voru flestir skurðlæknar farnir að nota gúmmíhanska við 

aðgerðirnar. Önnur mikilvæg uppgötvun á þessum tíma var smásjáin en með tilurð hennar fékkst mun 

betri skilningur á meinmyndun og hegðun krabbameina (58-60).   

Við lok nítjándu aldar birti William Halsted (1852-1923) grein um róttækt brjóstnám sem fyrstu 

meðferð við brjóstakrabbameini. Í þessari tegund aðgerða var brjóstið sjálft fjarlægt ásamt 

undirliggjandi brjóstvöðva og holhandareitlum. Helst átti að fjarlægja meinið allt í einum bita. Halsted 

var ötull skurðlæknir og hélt vel utan um árangur aðgerðanna sem hann framkvæmdi. Hann náði að 

sýna fram á mun betri árangur en áður hafði sést í brjóstaskurðlækningum enda er brjóstnám enn 

viðurkennd meðferð við brjóstakrabbameini (60-62). 

1.7.3 Frá lokum nítjándu aldar til tuttugustu og fyrstu aldar 
1.7.3.1 Róttækt brjóstnám  
Við upphaf tuttugustu aldar tóku sífellt fleiri skurðlæknar brjóstnám Halsted sér til fyrirmyndar og var 

róttækt brjóstnám aðalmeðferð við brjóstakrabbameinum alla tuttugustu öldina. Á þessum tíma stóð 

töluverður styr um hversu róttækt brjóstnám skyldi vera. Sumir skurðlæknar gengu jafnvel það langt að 

taka hluta af rifbeinunum (58, 61, 63).  
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1.7.3.2 Nýjungar í krabbameinslækningum 
Uppgötvun blóðflokka sem gerði blóðgjöf mögulega við upphaf tuttugustu aldar var stórt skref fram á 

við en blóðtap í brjóstaskurðlækningum getur verið umtalsvert. Uppgötvun frystiskurðar varð einnig á 

tuttugustu öldinni en tæknin varð fljótt ómetanleg til að meta hvort meinið hefði náðst að fullu leyti (63). 

Á tuttugustu öldinni var farið að nota geislun sem meðferð við krabbameini. Til að byrja með var 

mjög óljóst hvernig ætti að beita geisluninni og í hvaða tilfellum. Með tímanum kom á daginn að með 

því að beita geislun með einföldu brjóstnámi fengust svipaðar niðurstöður og ef gert var mun 

róttækara brjóstnám og konunum var þannig hlíft við óþarfa afskræmingu og sársauka (58, 59, 63).  

Samhliða geislameðferð þróaðist hormónameðferð. Seint á tuttugustu öldinni var sýnt fram á tilvist 

estrógen og prógesterón viðtaka og að konur sem voru með þessa viðtaka svöruðu hormónameðferð 

yfirleitt vel (58, 63). 

Á tuttugustu öldinni voru krabbameinslyf í stöðugri þróun. Það kom á daginn að sjúklingar með 

eitlajákvæðan sjúkdóm höfðu betri horfur ef þeir fengu krabbameinslyf eftir aðgerðina (63). 

Á tuttugustu öldinni voru brjóstamyndatökur komnar fram og því farið að greina brjóstakrabbamein 

á mun lægri stigum en áður hafði verið. Vegna betri greiningaraðferða gátu 50-75% kvenna gengist 

undir brjóstasparandi aðgerð við lok tuttugustu aldarinnar (63). 

1.7.3.3 Brjóstasparandi aðgerðir  
Ofangreindar framfarir urðu til þess að undir lok tuttugustu aldarinnar komu fram efasemdaraddir um 

réttmæti róttæks brjóstnáms. Um miðja tuttugustu öldina fór að færast í aukana að stærri 

brjóstvöðvanum væri hlíft og brjóstnámið því ekki lengur eins róttækt og Halsted hafði mælt með. Það 

var þó ekki fyrr en undir lok tuttugustu aldarinnar að brjóstasparandi aðgerðir, svo sem fleygskurðir, 

fóru að ryðja sér til rúms. Fisher og Veronesi birtu niðurstöður rannsókna sinna á svipuðum tíma og 

bar þeim saman um að hjá konum með krabbamein á lágu stigi var sjúkdómsfrí lifun eins, sama hvort 

konan gekkst undir róttækt brjóstnám eða brjóstasparandi aðgerð með brottnámi eitla og geislun í 

kjölfarið (63-65). 

1.7.3.4 Varðeitlataka  
Kringum 1990 komu fram tilgátur um að vessi frá brjóstum tæmdist í sömu eitlakeðjuna. Þannig kom 

fram hugmynd um að með því að sprauta litarefni í vessann væri hægt að sjá til hvaða eitils vessinn 

tæmdist fyrst en sá eitill fékk nafnið varðeitill (sentinel node). Sá eitill var svo fjarlægður með 

varðeitlatöku (sentinel node biopsy)  og skoðað hvort krabbameinsfrumur væru til staðar. Ef ekki var 

látið þar við sitja og ekki teknir fleiri eitlar. Fram að þessu höfðu allar konur sem gengust undir aðgerð 

vegna brjóstakrabbameina gengist undir eitlatöku úr holhönd. Fjarlæging margra eitla hefur í för með 

sér fylgikvilla svo sem bjúg, sýkingar og verki í handleggnum. Það var því mikilvægt skref þegar sýnt 

var fram á að varðeitlataka væri örugg aðferð hjá konum þar sem ekki voru klínísk merki um meinvörp 

til holhandar fyrir aðgerð (5, 66, 67). 

1.7.3.5 Brjóstauppbygging eftir brjóstnám 
Skurðlæknar fóru snemma að velta fyrir sér hvernig væri hægt að draga úr lýtinu sem fylgdi 

brjóstnámi. Fyrstu flipaaðgerðirnar voru gerðar við lok nítjándu aldar en náðu ekki fótfestu fyrst til að 
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byrja með. Með tilkomu brjóstasparandi aðgerða kringum 1980 leystist vandinn að hluta til. Töluvert 

stór hluti kvenna þurfti þó ennþá á brjóstnámi að halda vegna stærðar og/eða staðsetningar meinsins. 

Þróun brjóstauppbyggingar eftir brjóstnám fékk á þessum tíma byr undir báða vængi. Tvær 

megintegundir aðgerða voru þróaðar og eru enn notaðar í dag. Önnur aðferðin felur í sér uppbyggingu 

með eigin vef. Þá eru teknir húð-og vöðvaflipar annars staðar að á líkamanum, til dæmis frá kviðvegg 

eða baki, og flipinn notaður til að búa til nýtt brjóst. Með hinni aðferðinni var notast við brjóstapúða, til 

dæmis úr sílikoni. Þessar aðgerðir gáfu góða raun og eru notaðar enn í dag (63, 68).  

Brjóstaskurðlækningum hefur fleygt fram síðustu áratugi og er sífellt leitast við að þróa aðgerðir 

sem fjarlægja krabbameinið með óyggjandi hætti án þess að það sé á kostnað útlits brjóstanna. Með 

þessu hafa nýjar tegundir brjóstasparandi aðgerða litið dagsins ljós en fjallað er sérstaklega um 

þessar aðgerðir í næsta kafla. 

1.8 Hlutabrjóstauppbygging samhliða fleygskurði 
Eins og áður var vikið að færðust fleygskurðir mikið í aukana við lok tuttugustu aldar. Fjöldi stórra 

framsýnna slembirannsókna sýndu að fleygskurður með geislameðferð er í flestum tilfellum jafn 

árangursrík meðferð og brjóstnám (69, 70). Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á betri lífsgæði 

kvenna sem gangast undir fleygskurð borið saman við konur sem gangast undir brjóstnám (71, 72). 

Forsenda þess að krabbameinsleg útkoma eftir fleygskurð jafngildi brjóstnámi er meðal annars sú 

að í aðgerðinni takist að ná æxlisfríum skurðbrúnum og að tíðni staðbundinna endurmeina sé 

sambærilegur og eftir brjóstnám. Þessu til viðbótar er mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir afmyndun 

á brjóstinu eftir aðgerðina. Oft á tíðum tekst þetta hvort tveggja með tiltölulega einföldum aðferðum. Sú 

er þó ekki alltaf raunin en rannsóknir hafa sýnt fram á óásættanlegt útlit brjósta eftir fleygskurð í allt frá 

20% upp í 50% tilfella (73-75).  

Á síðustu 10-15 árum hafa hlutabrjóstauppbyggingar samhliða fleygskurði (oncoplastic breast 

conserving surgery), hér eftir kallað onkóplastískir fleygskurðir, komið fram sem þriðji valkostur fyrir 

konur með brjóstakrabbamein. Tilgangur aðgerðanna er að veita að minnsta kosti jafngóða 

krabbameinslega útkomu og betri útlitslega útkomu en myndi fást með hefðbundnum fleygskurði (76).   

Hlutfall onkóplastískra fleygskurða af brjóstasparandi aðgerðum er mjög mismunandi milli landa en 

einnig milli spítala innan sömu landa. Þar sem um tiltölulega nýja aðgerðartækni er að ræða er ekki 

alls staðar til að dreifa skurðlæknum sem hafa lært skurðtæknina. Ef rannsóknir á onkóplastískum 

fleygskurðum eru skoðaðar sést að hlutfall þeirra af brjóstasparandi aðgerðum er á bilinu 15% og allt 

upp í tæplega 30% (77).  

Ísland hefur, líkt og önnur Norðurlönd, verið fremur aftarlega á merinni þegar kemur að 

onkóplastískum brjóstaskurðlækningum þar sem ekki hefur verið boðið upp á nauðsynlega 

sérmenntun í faginu. Þeir brjóstaskurðlæknar sem kosið hafa að mennta sig á Norðurlöndum og hafa 

hug á að læra onkóplastískar skurðlækningar hafa því þurft að mennta sig í bæði almennum 

skurðlækningum og lýtalækningum til að fá tilhlýðilega færni og menntun. Í öðrum löndum, svo sem 

Bretlandi, eru onkóplastískar brjóstaskurðlækningar kenndar sérstaklega (78). 
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Onkóplastískir fleygskurðir er í raun yfirheiti yfir fjölmargar aðgerðartegundir. Skurðlæknarnir sem 

framkvæma þessar aðgerðir þurfa að búa yfir víðtækri þekkingu á sviði krabbameins-, lýta og 

æðaskurðlækninga. Hér verður einungis fjallað ítarlega um þær aðgerðir sem koma fyrir í rannsókninni 

en aðrar tegundir einungis nefndar lauslega. Skipta má þessum aðgerðum í tvo stærri flokka, 

hlutabrjóstauppbyggingu með rúmmálstilfærslu og hlutabrjóstauppbyggingu með rúmmálsfyllingu. 

Aðgerðirnar eiga það allar sameiginlegt að vera töluvert umfangsmeiri en hefðbundnir fleygskurðir. 

Mikilvægt er að sjúklingar séu rétt valdir í aðgerðirnar til að forðast að setja þá í aukna hættu á 

fylgikvillum eða tefja fyrir nauðsynlegri eftirmeðferð. Hvaða aðgerð er notuð fer eftir ýmsum þáttum svo 

sem brjóstastærð, stærð meins í brjósti og svo væntingum og vilja sjúklinganna. Í sumum tilfellum er 

jafnvel notuð blanda af fleiri en einni tegund aðgerða til að ná sem bestri útkomu (79, 80). 

1.8.1 Rúmmálsendurnýjun 
Hlutabrjóstauppbygging með rúmmálsendurnýjun (volume replacement surgery) byggist á flutningi 

húð-vöðvaflipa (musculocutenous flap) eða flipa þar sem flutt er húð og undirliggjandi fita án vöðva 

(fasciocutaneous). Aðflutti vefurinn er svo notaður til að fylla upp í holrýmið sem myndast eftir að 

meinið hefur verið fjarlægt úr brjóstinu. Almennt henta þessar aðgerðir vel fyrir konur með tiltölulega 

smá brjóst (79, 80). 

Nokkrar tegundir af rúmmálsendurnýjun tíðkuðust á Landspítalanum meðan á rannsóknartímabilinu 

stóð (2008-2014) en svokallaðir LICAP flipar (Lateral Intercostal Artery Perforator flaps) voru 

langalgengastir. Í þessari aðgerðartegund er losaður húðvöðvaflipi hliðlægt á brjóstkassa og heldur 

hann upprunalegri æðanæringu frá millirifjaæð. Flipinn er síðan færður að holrýminu þar sem æxlið 

var áður. Þetta er hægt að gera í sömu aðgerð og krabbameinið er fjarlægt en einnig er hægt að gera 

aðgerðirnar í sitthvoru lagi (81).  

Mynd 5 sýnir rúmmálstilfærslu með LICAP flipa. Um fremur stórt æxli er að ræða og þannig 

staðsetningu að hefðbundinn fleygskurður hefði sennilega valdið óásættanlegu útliti.  
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Mynd 5. Rúmmálsendurnýjun 

 

Myndin sýnir rúmmálstilfærslu með LICAP flipa. 42 ára gömul kona með 32mm krabbamein hliðlægt í 

vinstra brjósti. Fjarlægð voru 97 grömm af brjóstvef, eitlar skornir burt og LICAP flipi notaður til að fylla 

upp í holrýmið þar sem æxlið hafði verið. Myndir A og B sýna eru teknar fyrir aðgerð en C og D eftir 

aðgerð.  

1.8.2 Rúmmálstilfærsla 
Hlutabrjóstauppbygging með rúmmálstilfærslu (volume displacement surgery) byggir á því að nota 

vefinn sem er til staðar í brjóstinu sem meinið er fjarlægt úr en vefurinn er færður til þannig að 

holrýminu eftir meinið er lokað. Oft er gerð brjóstaminnkun á hinu brjóstinu til að samræma útlit þeirra. 

Það fer eftir því úr hvaða hluta brjóstsins æxlið er fjarlægt hvers konar aðferðum er beitt við 

rúmmálstilfærsluna. Almennt henta þessar aðgerðir fyrir konur með fremur stór brjóst (79, 80). 

Mynd 6. Rúmmálstilfærsla 

 

Myndin sýnir rúmmálstilfærslu þar sem gerð var brjóstaminnkun á báðum brjóstum samhliða því að 

æxlin voru fjarlægð. 74 ára gömul kona með 24mm krabbamein í hægra brjósti og 22mm krabbamein í 
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vinstra brjósti. Fjarlægð voru 54 grömm af brjóstvef úr hægra brjósti með víðum miðlægum skurði. 

Hægra megin var einnig gerður víður miðlægur skurður vinstra megin og 64 grömm af brjóstvef 

fjarlægð. Brjóstvefur með geirvörtu var færður til á stilk (nipple-areola complex pedicle) og notaður til 

að fylla upp í holrýmið. Gerð var brjóstaminnkun á báðum brjóstum samhliða aðgerðinni.  Mynd A er 

tekin fyrir aðgerð en mynd B eftir aðgerð.  

1.9 Árangur onkóplastískra fleygskurða 
Til að onkóplastískir fleygskurðir séu jafngildar aðgerðir og hefðbundnir fleygskurðir skiptir höfuðmáli 

að krabbameinið sé fjarlægt með áhrifaríkum hætti. Einnig er mikilvægt að mat sé lagt á útlitslega 

útkomu enda er annað meginmarkmið onkóplastískra fleygskurða að hún sé góð. Þegar árangur 

aðgerðanna er metinn er einnig mikilvægt að skoða tíðni fylgikvilla og hvort töf verði á fyrstu 

eftirmeðferð.   

Árangur onkóplastískra fleygskurða hefur töluvert verið rannsakaður erlendis en engar rannsóknir 

liggja fyrir hér á landi, hvorki um umfang né árangur þessara aðgerða.  

1.9.1 Fríar skurðbrúnir og tíðni enduraðgerða 
Erlendar rannsóknir benda flestar til þess að onkóplastískir fleygskurðir veita að minnsta kosti jafn 

góða útkomu þegar litið er til krabbameinsins bæði hvað varðar skammtímaárangur, þ.e fríar 

skurðbrúnir, og langtímahorfur, þ.e tíðni endurkomu meina (76, 82-84). Rétt er þó að nefna að í einni 

safngrein er settur sá varnagli að ekki sé liðinn nægilega langur tími og komnar nægilega stórar 

slembnar rannsóknir til að setja til um endurkomu meina (85).  

Tölur um jákvæðar skurðbrúnir fyrir onkóplastíska fleygskurði annars vegar og hefðbundna 

fleygskurði hins vegar eru töluvert misvísandi þar sem nýjustu viðmið fyrir fríar skurðbrúnir eru töluvert 

strangari en eldri viðmið. Í nýlegri safngrein var leitast við að gera samanburð á tíðni frírra skurðbrúna 

með því að skoða einnig hvaða viðmið voru notuð fyrir fríar skurðbrúnir hverju sinni. Samkvæmt þeirra 

niðurstöðum eru tíðni æxlisvaxtar í skurðbrúnum einungis um 7,8% í onkóplastískum fleygskurði en á 

bilinu 15-47% í hefðbundnum fleygskurði (84). 

Tíðni enduraðgerða endurspeglar þessa lágu tíðni æxlisvaxtar í skurðbrúnum eftir onkóplastískan 

fleygskurð. Safngrein metur tíðni enduraðgerða eftir onkóplastískan fleygskurð 4% en 14,6% fyrir 

hefðbundinn fleygskurð. Af þeim konum sem gengust undir enduraðgerð þurftu hlutfallslega fleiri að 

gangast undir brjóstnám sem höfðu upphaflega farið í onkóplastískan fleygskurð (86).  

1.9.2 Útlitsleg útkoma 
Erlendar rannsóknir sýnt að konur sem gangast undir onkóplastískan fleygskurð eru mjög ánægðar 

með útlit brjósta eftir aðgerðina og oft ánægðari en konurnar sem gengust undir hefðbundinn 

fleygskurð (86). Þessi árangur næst þrátt fyrir að konurnar sem gangast undir onkóplastískan 

fleygskurð séu að jafnaði með umtalsvert stærri mein og fleiri með eitlameinvörp þegar aðgerðin er 

gerð (76, 86, 87). Þessar tegundir aðgerða hafa einnig sýnt sig að geta aukið hlut fleygskurða í 

skurðaðgerðum brjóstakrabbameinssjúklinga á kostnað brjóstanáma og hugsanlega aukið lífsgæði 

margra (82). 
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1.9.3 Val sjúklinga, fylgikvillar og tími fram að fyrstu eftirmeðferð 
Þegar onkóplastískir fleygskurðir litu fyrst dagsins ljós létu margir í ljós áhyggjur af því að tíðni 

fylgikvilla myndi aukast og byggðist óttinn á því að um töluvert umfangsmeiri aðgerðir er að ræða borið 

saman við hefðbundna fleygskurði. Áður hefur verið minnst á að val sjúklinga sem gangast undir 

onkóplastíska fleygskurði skiptir miklu máli. Þegar litið er yfir fræðasviðið eru þó ekki til neinar skýrar 

leiðbeiningar um hvernig slíku vali skuli háttað. Ef litið er til dæmis til Bretlands sem er mjög 

framarlega í aðgerðum af þessu tagi sýnir nýleg safngrein að ekki eru skýrar leiðbeiningar um hverjum 

skuli standa til boða að gangast undir onkóplastískan fleygskurð (88). Þessi skortur á samhljómi hefur 

eflaust ýmsar skýringar. Fyrst má nefna að um gríðarlega fjölbreyttar aðgerðir er að ræða og fer það 

þá eftir staðsetningu meins og stærð brjósta hvaða aðgerð er valin hverju sinni. Margir skurðlæknar 

klæðskerasníða aðgerðina að hverju tilfelli fyrir sig. Svo hafa skurðlæknarnir mismunandi bakgrunn og 

því eflaust ólíkt hvaða aðgerðir eru þeim tamastar. Varðandi val á sjúklingum virðist þó almennt vera 

samhljómur um að gera þessar aðgerðir frekar á konum sem eru almennt nokkuð hraustar og reykja 

ekki (88, 89). Á Íslandi hefur verið mjög takmarkað aðgengi á sérfræðilæknum  á Landspítala sem 

bjóða sjúklingum sínum onkóplastíska fleygskurði. Val sjúklinga hér á landi hefur fremur stuðst við 

ungar, hraustar og reyklausar konur, en framboð á aðgerðum hefur eflaust einnig haft áhrif á þann 

fjölda kvenna sem gengust undir aðgerðina. Faraldsfræði fleygskurða almennt hefur ekki verið 

rannsökuð á Íslandi en það er eitt af því sem þessi rannsókn mun leitast við að varpa ljósi á.  

Nýleg safngrein segir tíðni fylgikvilla við onkóplastíska fleygskurði vera 14,3% og eru algengustu 

fylgikvillarnir margúll (hematoma), sermisgúll (seroma), skurðsýkingar og húð-og/eða fitudrep (84). 

Tíðni fylgikvilla er þannig svipuð eða aðeins hærri en sést við hefðbundinn fleygskurð en lægri en sést 

við brjóstnám (84, 90). Tími fram að fyrstu eftirmeðferð, geislun eða lyfjameðferð, er ekki lengri við 

onkóplastískan fleygskurð borið saman við hefðbundinn (84). 

 

1.10 Brjóstaskurðlækningar á Íslandi  
Brjóstaskurðaðgerðir hafa verið framkvæmdar á Landspítalanum í nokkra áratugi. Fyrstu árin voru 

aðallega gerð brjóstnám en síðustu áratugi hefur hlutfall fleygskurða aukist jafnt og þétt. Nú er svo 

komið að um 60% kvenna gangast undir fleygskurð en 40% undir brjóstnám. Farið var að beita 

varðeitlatöku árið 2004 (91).  

Frá árinu 2008 hafa onkóplastískur fleygskurðir verið gerðir á Landspítalanum. Umfang og árangur 

þessara aðgerða hefur hins vegar ekki verið rannsakaður.  
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2 Markmið 
Markmið þessarar rannsóknar eru nokkur.  

Að kortleggja faraldsfræði hefðbundinna- og onkóplastískra fleygskurða á tímabilinu en það hefur 

ekki verið gert áður á Íslandi.  

Að skoða sjúklingatengda og meinafræðilega þætti hjá hópunum tveimur og sjá hvort munur sé á 

hópunum með tilliti til þessara þátta. Þar verður sérstaklega litið til aldurs sjúklings, hvort sjúklingur 

reykir, stærð meins, magns brjóstvefjar sem er fjarlægður og gráðu sjúkdóms.  

Að skoða tegundir og tíðni fylgikvilla hjá hvorum hópnum fyrir sig. Einnig að rannsaka tíðni 

enduraðgerða og ástæður sem liggja að baki enduraðgerðum í hvorum hópnum fyrir sig.  

Að rannsaka árangur hvorrar aðgerðartegundar fyrir sig. Til þess verða skoðaðar sérstaklega fjórar 

útkomur: hvort skurðbrúnir séu fríar, tíðni fylgikvilla, tíðni enduraðgerða og tími fram að fyrstu 

eftirmeðferð.  

Að bera saman árangur þessara tveggja aðgerðategunda með tilliti til áðurnefndra útkoma. Það 

verður gert með fjölþátta aðhvarfsgreiningu þar sem leiðrétt verður fyrir þeim mun sem kann að vera 

milli hópanna. 

Að meta ánægju kvennanna með útlitslega útkomu eftir aðgerðina og ánægju með upplýsingagjöf 

fyrir aðgerðina. Að bera saman hvort munur sé á ánægju kvennanna eftir því undir hvora aðgerðina 

þær gengust.  

Að skoða muninn á hópunum tveimur fyrir aðgerð og meta í ljósi árangurs aðgerðanna hvort 

konurnar hafi verið rétt valdar með tilliti til aðgerðategundar. Með því að rýna í niðurstöður og mun milli 

hópa vonumst við til að geta sett fram tillögu um hvaða konum skuli bjóða að gangast undir 

onkóplastískan fleygskurð. 

Að leggja mat á hvort tilkoma onkóplastískra fleygskurða hafi áhrif starfsemi skurðdeilda 

Landspítalans en við það mat er horft til legutíma, fylgikvilla og enduraðgerða. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði og gagnaöflun 
Rannsóknin er afturskyggn ferilrannsókn (retrospective cohort study) og nær til allra sjúklinga sem 

gengust undir hefðbundinn brjóstasparandi aðgerð (fleygskurð eða onkóplastískan fleygskurð) á 

tímabilinu 2008-2014. Þýðið var fundið með því að leita eftir ákveðnum aðgerðarkóðum í Sögukerfi 

Landspítalans. Þýðið samanstóð af 909 einstaklingum. Útilokunarskilyrðin voru eftirfarandi: aðgerðin 

reyndist ekki vera fleygskurður heldur brjóstnám (þar eð rangt skráður aðgerðarkóði), ekki reyndist 

vera æxlisvöxtur í brjóstvefnum sem var fjarlægður, einstaklingurinn sem gekkst undir aðgerðina var 

karlkyns, fleygskurður var gerður á báðum brjóstum í einu eða ef um sýnatöku frá brjóstvegg var að 

ræða hjá konum sem áður höfðu gengist undir brjóstnám. Þær konur sem uppfylltu inntökuskilyrðin 

voru 750 talsins.  

Klínískar upplýsingar voru fundnar með leit í sjúkraskrám, aðgerðarlýsingum og vefjasvörum í 

Sögukerfi Landspítalans. Úr Sögukerfinu var safnað annars vegar sjúklingatengdum breytum en hins 

vegar breytum sem lúta að vefjafræðilegum einkennum brjóstakrabbameinsins. Sjúklingatengdu 

breyturnar eru aldur, fjöldi legudaga, enduraðgerð, fylgikvillar, brjóstastærð, reykingar, fjölskyldusaga, 

notkun hormónalyfja og tími fram að fyrstu eftirmeðferð. Breytur tengdar vefjafræðilegum einkennum 

brjóstakrabbameins eru stærð æxlis, meinafræðileg tegund æxlis (ífarandi og/eða setkrabbamein), 

meinafræðileg gráða æxlis, eitlastaða, tjáning hormónaviðtaka, tjáning Her-2 og hvort skurðbrúnir voru 

fríar. Gögnin voru dulkóðuð og skráð í excel skjal.  

3.2 Spurningalistar 
Spurningalistar ásamt kynningarbréfi voru sendir til allra þátttakenda þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar var útskýrður sem og að svörin væru ekki rekjanleg til þátttakenda. Spurningalistinn 

samanstendur af sex spurningum þar sem spurt er út í ánægju með útlitslega útkomu brjóstanna eftir 

aðgerðina sem og ánægju með upplýsingagjöf fyrir aðgerðina. Spurningalistinn var sendur á lítinn 

hluta kvennanna til að byrja með til að prófa listann. Seinna var listinn svo sendur til 373 kvenna sem 

höfðu gengist undir hefðbundinn fleygskurð og 75 kvenna sem höfði gengist undir onkóplastískan 

fleygskurð. Spurningalistann má sjá í viðauka. Svör við spurningalistum voru tekin saman og skráð í 

excel skjal.  

3.3 Tölfræðiúrvinnsla 
Við tölfræðiúrvinnslu var notuð bæði forritin Excel og R. Við samanburð milli hópa var gert t-próf og 

tvíliða-próf eftir því sem við átti.  

Gerð var fjölþátta aðhvarfsgreining til að leiðrétta fyrir mismun milli hópanna við samanburð 

eftirfarandi útkoma: fríar skurðbrúnir, tíðni enduraðgerða, tíðni fylgikvilla og tími fram að fyrstu 

eftirmeðferð. Leiðrétt var fyrir eftirfarandi þáttum: aldur, reykingar, notkun hormónalyfja, TNM-stigun 

meins og þyngd brjóstavefs sem var fjarlægður. Við leiðréttinguna var skoðað hvað af 

framangreindum þáttum hafði áhrif en það var gert með svokölluðu stepwise backward selection. Þeir 

þættir sem sannarlegu höfðu áhrif voru svo notaðir í líkanið við aðhvarfsgreininguna.  
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3.4 Leyfi  
Leyfi frá Siðanefnd og Persónuvernd lágu fyrir áður en rannsókn hófst. Einnig hafði framkvæmdastjóri 

lækninga veitt sitt leyfi. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Faraldsfræði 
Mynd 7 sýnir fjölda hefðbundinna og onkóplastískra fleygskurða á rannsóknartímabilinu. Samtals 

gengust 750 konur undir brjóstasparandi aðgerðir á tímabilinu og uppfylltu inntökuskilyrðin í 

rannsóknina. Þar af gengust 665 konur undir hefðbundinn fleygskurð en 85 undir onkóplastískan 

fleygskurð. Hlutfall onkoplastískra fleygskurða á Landspítalanum á tímabilinu var því 11.3%. 

Gerðir voru á bilinu 72-111 hefðbundnir fleygskurðir á tímabilinu eða að meðaltali 95 aðgerðir á ári. 

Mun færri onkóplastískir fleygskurðir voru gerðir eða á bilinu 9-16 eða að meðaltali 12 á ári.  

Af þeim 85 konum sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð gengust 76, 89.4%, undir 

rúmmálstilfærslu en 9, 10.6%, undir rúmmálsendurnýjun.  

Mynd 7. Aðgerðir á rannsóknartímabilinu 

 

Myndin sýnir faraldsfræði hefðbundinna og onkóplastískra fleygskurða á rannsóknartímabilinu.  

4.2 Sjúklingatengdir og meinafræðilegir þættir 
Tafla 1 sýnir að töluverður munur er á bæði sjúklingatengdum og meinafræðilegum þáttum hjá konum 

sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð borið saman við þær sem gengust undir onkóplastískan 

fleygskurð. Konur sem fóru í onkóplastískan fleygskurð voru marktækt yngri en konur sem fóru í 

hefðbundinn fleygskurð. Stærð meins var umtalsvert meiri í onkóplastíska hópnum og einnig var 

fjarlægður mun meiri brjóstvefur í þeim hóp. Marktækt fleiri konur voru með eitlajákvæðan sjúkdóma í 

onkóplastíska hópnum. Martækt fleiri konur sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð reyktu og 

notuðu hormónalyf við greiningu. Ekki var marktækur munur á jákvæðri fjölskyldusögu milli hópanna. 

Legutími var marktækt lengri hjá konum sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð. Skoðað var 

hvernig legutími þróaðist yfir tímabilið hjá onkóplastíska hópnum og kom þá í ljós að hann styttist 

marktækt milli ára. Meðallegutími var 3.1 dagur árið 2008 en 1.7 árið 2014. 
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Tafla 1 sýnir sjúklingatengda og meinafræðilega þætti hjá konum sem gengust undir hefðbundinn 

fleygskurð (HF) annars vegar og onkóplastískan fleygskurð (OF) hins vegar.  

 HF (n=665) OF (n=85) p-gildi 

Aldur. Miðgildi 
(spönn), ár 

62.0 (28-94) 50.0 (27-75) <	0.001 

Stærð æxlis. 
Miðgildi (spönn), 
cm  

1.5 (0.1-5.5) 2.0 (0.4-8.0) <	0.001  

Þyngd 
brjóstvefjar. 
Miðgildi (spönn), 
gr 

51.8 (1.8-660) 126.0 (23.5-1010) <	0.001 

T og N stig. n(%) 
    T0, n(%) 
    T1, n(%) 
    T2,  n (%) 
    T3, n (%) 
    N0, n (%) 
    N1 n(%) 
    N2 n(%) 
    N3 n(%) 

 
0 (0) 
429 (64.5) 
202 (30.3) 
35 (5.2) 
400 (60.1) 
126 (18.9) 
13 (2.0) 
9 (1.4) 

 
0(0) 
33 (38.8) 
43 (50.6) 
7 (8.2) 
49 (57.6) 
20 (23.5) 
0 (0) 
4 (4.7) 

 
 
< 0.001 
< 0.001 
0.383 
0.745 
< 0.001 
0.390 
0.073 

Reykingar. n (%) 152 (22.8) 6 (7.1) <	0.05 
Notkun 
hormóna. n (%) 

141 (21.2) 7 (8.2) <	0.05 

Legutími. 
Miðgildi (spönn), 
dagar 

1 (0.5-17) 2 (1.0-5) <	0.001 

Jákvæð 
fjölskyldusaga. 
n (%) 

104 (12.9) 11 (15.6) 0.624 

DCIS. n (%) 48 (7.2) 9 (10.6) 9.375 
Jákvæðar 
skurðbrúnir. n 
(%) 

133(20.0) 12(14.3) 0.251 

Fylgikvillar. n 
(%) 

73(11.0) 11(12.0) 0.720 

Enduraðgerðir. 
n(%) 

91(12.5) 12(14.1) 1.000 

Tími fram að 
fyrstu 
eftirmeðferð. 
Miðgildi (spönn), 
dagar 

50.0 (15-202) 47.5 (22-111) 0.050 

Tafla 1. Sjúklingatengdir og meinafræðilegir þættir  
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Í töflu 1 sjást einnig útkomurnar fjórar sem skoðaðar voru sérstaklega hjá báðum hópunum. 

Athugið að hér er ekki um eiginlegan samanburð milli hópanna tveggja að ræða en samanburður var 

gerður með fjölþátta aðhvarfsgreiningu og verður greint frá þeim niðurstöðum í kafla 4.3. Æxlisvöxtur 

var til staðar í skurðbrúnum í 20.0% tilfella hjá konum sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð en 

hjá 14.3% þeirra sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð. Miðgildi tíma fram að fyrstu 

eftirmeðferð var 50.0 dagar hjá konum sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð en 47.5 dagar hjá 

konum sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð.  

4.2.1 Fylgikvillar  
Fylgikvillar voru til staðar hjá 11.0% kvennanna sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð en hjá 

12.0% þeirra sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð. Sýking var algengasti fylgikvillinn í báðum 

hópunum.  

Tafla 2 sýnir tegundir og fjölda fylgikvilla í hópunum tveimur. Athugið að hver sjúklingur getur fengið 

fleiri en einn fylgikvilla. Tvær konur voru settar í flokkinn annað en önnur þeirra var með slæma 

taugaverki eftir aðgerðina en hin fékk blóðtappa í subclavian bláæð. 

 HF (n=665) OF (n=85) p-gildi 

Margúll, n(%) 27 (4.1) 2 (2.4) 0.638 

Sýking, n(%) 34 (5.1) 7 (8.2) 0.347 

Sermisgúll, n(%) 21 (3.1) 2 (2.4) 0.943 

Annað, n(%) 2 (0.3) 0 (0.0) 1.000 

Tafla 2. Tíðni og tegundir fylgikvilla 

4.2.2 Enduraðgerðir 
Helstu ástæður fyrir enduraðgerðum voru æxlisvöxtur í skurðbrúnum, stór margúll sem þurfti að opna 

inn á og/eða vefjadrep sem þurfti að skera burt. Tafla 3 sýnir ástæður enduraðgerða hjá hvorum hóp 

fyrir sig. Ástæða enduraðgerða var í flestum tilfellum æxlisvöxtur í skurðbrún og var þá yfirleitt gert 

brjóstnám. 
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Tafla 3 sýnir tíðni og ástæður enduraðgerða hjá hvorum hóp fyrir sig.  

 HF (n=665) OF (n=85) p-gildi 

Margúll 11 (1.7) 0 (0) 0.474 

Útvíkkaður 
fleygskurður  

21 (3.2) 1 (1.2) 0.497 

Brjóstnám 52 (7.8) 10 (11.8) 0.301 

Vefjadrep 5 (0.8) 0 (0) 0.924 

Eitlaskurður 2 (0.3) 1 (1.2) 0.770 

Tafla 3. Tíðni og ástæður enduraðgerða 

Miserfitt er að ná fríum skurðbrúnum eftir því hvaða tegund brjóstakrabbameins er til staðar. Tafla 4 

sýnir hvaða tegundir brjóstakrabbameina voru til staðar í hvorum hópnum fyrir sig. Einnig sést þar hve 

oft skurðbrúnir voru með æxlisvexti og hve oft þurfti að gera enduraðgerð. Eins og sést á töflunni var 

ekki marktækur munur á tíðni mismunandi tegunda brjóstakrabbameina milli hópanna.  

Taflan sýnir tegundir brjóstakrabbameina, tíðni jákvæðra skurðbrúna og tíðni enduraðgerða hjá 

hvorum hópnum fyrir sig.  

 HF (n=665) OF (n=85) p-gildi 

Ífarandi krabbamein í 
mjólkurgangi. n (%) 

   Jákvæðar skurðbrúnir 
   Enduraðgerð 

516 (77.6) 

 

82 (12.3) 

42 (6.3) 

61 (71.8) 

 

7 (8.2) 

7 (8.2) 

0.287 

Ífarandi krabbamein í 
mjólkurkirtli. n, (%) 

   Jákvæðar brúnir  

   Enduraðgerð 

50 (7.5) 

 

20 (3.0) 

12 (1.8) 

10 (11.8) 

 

2 (2.4) 

1 (1.2) 

0.253 

Staðbundið krabbamein í 
mjólkurgangi. n (%) 

   Jákvæðar brúnir 

   Enduraðgerð 

48 (7.2) 

 

20 (41.7) 

19 (39.6) 

9 (10.6) 

 

2 (22.2) 

2 (22.2) 

0.375 

Tafla 4. Tegundir brjóstakrabbameina. 
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4.3 Niðurstöður fjölþátta aðhvarfsgreiningar 
Til að geta borið saman fjórar útkomur milli hópanna tveggja, æxlisvöxtur í skurðbrúnum, tíðni 

fylgikvilla og tíðni enduraðgerða, var leiðrétt fyrir hugsanlegum skekkjuvöldum (sjá efni og aðferðir) og 

svo gerð fjölþátta aðhvarfsgreining. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3.  Bæði eru sýndar niðurstöður fyrir 

og eftir leiðréttingu fyrir skekkjuvöldum. Ekki er marktækur munur á hópunum með tilliti til útkomanna.  

Taflan sýnir niðurstöðu fjölþátta aðhvarfsgreiningar. Bæði eru sýndar niðurstöður áður en leiðrétt var 

fyrir hugsanlegum skekkjuvöldum og svo niðurstöðu eftir að leiðrétting hafi verið gerð. Leiðrétt var fyrir 

eftirfarandi þáttum eins og við átti: aldur, stærð æxlis sem var fjarlægt, þyngd brjóstvefs sem var 

fjarlægður, reykingar, notkun hormónalyfja og TNM stig. Skoðað var hvaða þættir hefðu áhrif í hverju 

tilfelli fyrir sig en einungis var leiðrétt fyrir þeim þáttum sem reyndust hafa áhrif. *Þyngd brjóstvefjar 

**Reykingar og TNM stig ***Aldur 

Útkomur  
Óleiðrétt Leiðrétt 

OR CI OR CI 

Æxlisvöxtur í skurðbrún * 1.48 0.80 – 2.93 0.97 0.44 – 1.97 

Fylgikvillar ** 

 

1.01 0.46 – 2.02 1.06 0.46 – 2.18 

Enduraðgerð *** 

 

1.23 0.64 – 2.21 0.98 0.50 – 1.81 

Tafla 5. Niðurstaða fjölþátta aðhvarfsgreiningar  

Gerð var línuleg aðhvarfsgreining til að bera saman tíma fram að fyrstu eftirmeðferð og var 

niðurstaðan -0.23 fyrir onkóplastískan fleygskurð en munurinn var ekki tölfræðilega marktækur (p-gildi 

0.95). 

4.4 Niðurstöður spurningalista 
Spurningalistar voru sendir til 448 kvenna í heildina. Af þeim voru 75 sem höfðu gengist undir 

onkóplastískan fleygskurð en 373 sem höfðu gengist undir hefðbundinn fleygskurð. Svarhlutfallið var 

43% hjá konum sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð en 68% hjá þeim sem gengust undir 

onkóplastískan fleygskurð og var munurinn á svarhlutfalli marktækur (p<0.001). 

Taflan sýnir svör við spurningalistum sem sendir voru til kvenna sem gengust höfðu undir fleygskurð á 

tímabilinu.  

Spurning 1: Ég myndi velja þá aðgerð sem ég fór í samfara aðgerðinni sem fólst í að fjarlægja 

krabbameinið 

Spurning 2: Miðað við það sem ég veit í dag þá myndi ég velja þá tegund brjóstaaðgerðar sem ég fór í 

Spurning 3: Yfir höfuð, þá er ég sátt við útlitslega útkomu brjóstaaðgerðarinnar 

Spurning 4: Ég myndi mæla með þeirri brjóstaaðgerð sem ég fór í við vini mína 
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Spurning 5: Mér fannst ég fá nægilegar upplýsingar um þá aðgerðarmöguleika sem stóðu mér til boða 

til þess að ég gæti tekið vel upplýsta ákvörðun um þá aðgerð sem hentaði mér best (silicon púði 

og/eða vöðvaflipaaðgerð).  

Spurning 6: Stærð og lögun brjósta minna eftir aðgerðina er eins 

  Mjög 
sammála  

Frekar 
sammála  

Hvorki 
né 

Frekar 
ósammála 

Ósammála 

 

Spurning 1 

HF 84% 9% 6% 1% 1% 

OF 84% 8% 4% 4% 2% 

 

Spurning 2 

HF 84% 10% 5% 0% 1% 

OF 78% 14% 4% 2% 2% 

 

Spurning 3 

HF 59% 30% 6% 3% 2% 

OF 55% 41% 0% 4% 0% 

 

Spurning 4 

HF 71% 14% 14% 0% 1% 

OF 65% 20% 12% 2% 2% 

 

Spurning 5 

HF 55% 19% 18% 4% 4% 

OF 73% 18% 8% 0% 2% 

 

Spurning 6 

HF 34% 36% 4% 15% 10% 

OF 31% 43% 2% 18% 6% 

Tafla 6. Svör við spurningalista 

Taflan sýnir að almennt eru konurnar ánægðar með útlitslega útkomu og upplýsingagjöf fyrir 

aðgerð. Litið var sérstaklega á svar við spurningu 3 og 5 og gerður samanburður milli hópanna en þar 

var spurt beint um ánægju með útlit brjósta eftir aðgerðina og ánægju með upplýsingagjöf fyrir aðgerð. 

Niðurstöðurnar má sjá myndrænt á myndum 8 og 9. Eins og sést á mynd 8 voru konurnar ánægðar 

með útlit brjóstanna í báðum hópunum. 96% kvennanna sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð 

svöruðu ,,mjög sammála” eða ,,að mestu leyti sammála” borið saman við 89% kvenna sem gengust 

undir hefðbundinn fleygskurð. Munurinn er þó ekki marktækur (p=0.1) 
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Mynd 8. Ánægja með útlit brjósta eftir aðgerð 

   

Myndin sýnir svör kvenna þegar spurðar um ánægju með útlitslega útkomu.  

Mynd 9 sýnir svar kvennanna við spurningu 5 þar sem spurt var út í ánægju með upplýsingagjöf 

fyrir aðgerð og hvort upplýsingarnar hafi verið nægilegar til að taka upplýsta ákvörðun um þá 

meðferðarmöguleika sem stóðu til boða. Hér er sömuleiðis mikil ánægja í báðum hópum en ívið hærra 

hlutfall kvenna sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð segjast annaðhvort “mjög sammála” eða 

“að mestu leyti sammála” staðhæfingunni eða 91% borið saman við 74% þeirra sem gengust undir 

hefðbundinn fleygskurð. Munurinn er marktækur (p=0.02). 

Mynd 9. Ánægja með upplýsingagjöf fyrir aðgerð 

 

Myndin sýnir svör kvennanna þegar spurður um upplýsingagjöf um hvaða aðgerðarmöguleikar stæðu 

til boða fyrir aðgerðina.  
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5 Umræða 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að töluverður munur er á sjúklingatengdum og meinafræðilegum 

þáttum hjá konunum í hvorum hóp fyrir sig. Þær konur sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð 

voru marktækt yngri og marktækt færri reyktu. Auk þess voru æxlin hjá þessum konum marktækt 

stærri, fleiri voru með eitlajákvæðan sjúkdóm, TNM gráðan var hærri og umtalsvert meiri brjóstvefur 

var fjarlægður. Fjölþátta aðhvarfsgreining sýndi að ekki er munur á milli hópanna tveggja þegar litið er 

til tíðni fylgikvilla, tíðni enduraðgerða, tíðni æxlisvaxtar í skurðbrúnum eða tíma fram að fyrstu 

eftirmeðferð. Spurningalistar leiddu í ljós að almennt var mikil ánægja hjá konum í báðum hópum með 

upplýsingagjöf fyrir aðgerð og útlit brjósta eftir aðgerð en ánægjan með upplýsingagjöfina var 

marktækt hærri hjá konum sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð.  

5.1 Faraldsfræði brjóstasparandi aðgerða 
Umfang brjóstasparandi aðgerða á Íslandi hefur ekki verið rannsakað áður. Á tímabilinu voru gerðar 

að meðaltali 107 brjóstasparandi aðgerðir á ári. Mikill meirihluti gekkst undir hefðbundinn fleygskurð 

en 11.3% gengust undir onkóplastískan fleygskurð. Hlutfall þeirra sem gangast undir onkóplastískan 

fleygskurð hér á landi er því fremur í lægri kantinum borið saman við sjúkrahús í öðrum löndum sem 

bjóða upp á þessa tegund aðgerða. Þar má nefna tölur frá Ítalíu þar sem onkóplastískir fleygskurðir 

voru 27% af öllum brjóstasparandi aðgerðum. Þessi rannsókn náði þó einungis til einnar stofnunar og 

segir því ekki til um hlutfallið á landsvísu (77). Í rannsókn frá Bretlandseyjum sem náði til nokkurra 

stofnana var hlutfall onkóplastískra fleygskurða 15,7% (92).  

Á rannsóknartímabilinu var einungis einn skurðlæknir sem framkvæmdi onkóplastíska fleygskurði á 

landinu. Það er því líklegt að fjöldi aðgerða hafi ekki takmarkast af framboði sjúklinga heldur á 

framboði lækna sem kunnu aðgerðartæknina. Þannig virðist rými til að auka hlut onkóplastískra 

fleygskurða en til þess þarf þó fleiri menntaða lækna á þessu sviði hérlendis. 

5.2 Árangur onkóplastískra fleygskurða 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna skammtímaárangur onkóplastískra fleygskurða borið saman við 

hefðbundna fleygskurði. Rannsókn okkar nær til heillar þjóðar og gefur það henni sérstöðu. Fróðlegt er 

að skoða árangur aðgerðanna og bera saman við niðurstöður erlendra rannsókna. Langtímaárangur 

er ekki skoðaður í okkar rannsókn en mikilvægt er að það verði gert í framtíðinni. Erlendar rannsóknir 

hafa hins vegar sýnt góðan langtímaárangur (84, 93). 

5.2.1 Tegundir og tíðni fylgikvilla 
Fylgikvillar voru til staðar hjá 11% kvenna sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð en 12% þeirra 

sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð. Ekki var marktækur munur á tíðni fylgikvilla milli 

hópanna tveggja hvorki fyrir né eftir að leiðrétt hafði verið fyrir hugsanlegum skekkjuvöldum. 

Niðurstöðum okkar ber þannig saman við það sem erlendar rannsóknir hafa sýnt, eða að ekki er 

munur á tíðni fylgikvilla milli hefðbundinna og onkóplastískra fleygskurða (77, 94, 95). Þetta verður að 

teljast góður árangur þegar litið er til þess að aðgerðirnar sem framkvæmdar voru í onkóplastíska 
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hópnum voru töluvert umfangsmeiri því bæði voru fjarlægð stærri æxli en einnig rúmlega tvöfalt meira 

magn af brjóstvef (sjá töflu 1). 

Í báðum hópum var algengasti fylgikvillinn sýking. Þegar litið er á erlendar rannsóknir er mjög 

misjafnt hvaða fylgikvilli var algengastur en margúll, sýking og vefjadrep verma yfirleitt efstu sætin (77, 

96). 

5.2.2 Tíðni og ástæður enduraðgerða 
Tíðni enduraðgerða var 12.5% við hefðbundinn fleygskurð en 14.1% við onkoplastískan fleygskurð. 

Ekki var um marktækan mun að ræða, hvorki fyrir né eftir fjölþátta aðhvarfsgreiningu. Þetta er 

athyglisvert í ljósi þess að í onkóplastískan hópnum voru konurnar með marktækt alvarlegri sjúkdóm, 

bæði hvað varðar stærð meinsins og eitlastöðu (sjá töflu 1). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að tíðni 

enduraðgerða er ekki hærri hjá konum sem gangast undir onkóplastískan fleygskurð borið saman við 

hefðbundinn fleygskurð og renna okkar niðurstöður því enn styrkari stoðum undir það. Sumar 

rannsóknir hafa meira að segja sýnt fram á að tíðni enduraðgerða sé marktækt lægri hjá konum sem 

gangast undir onkóplastískan fleygskurð en svo var þó ekki í okkar rannsókn (77, 82, 97). Möguleikar 

á að gangast undir onkóplastískan fleygskurð voru takmarkaðir á rannsóknartímabilinu þar sem 

einungis einn skurðlæknir framkvæmdi aðgerðirnar á þessum tíma. Hjá flestum kvennanna sem 

gengust undir onkóplastískan fleygskurð var ljóst fyrir aðgerðina að hefðbundinn fleygskurður myndi 

skila óásættanlegu útliti og sumar hefðu að öðrum kosti gengist undir brjóstnám. Því má velta fyrir sér 

hvort tíðni enduraðgerða í onkóplastíska hópnum hefði verið enn lægri ef konum sem gengust undir 

hefðbundinn fleygskurð hefði staðið til boða að velja onkóplastískan fleygskurð. Þetta eru einungis 

vangaveltur en til að bera saman með óyggjandi hætti onkóplastískan og hefðbundinn fleygskurð þyrfti 

að framkvæma slembna, framsýna tilfella-viðmiða rannsókn.  

Í báðum hópum voru æxlisvöxtur í skurðbrúnum algengasta ástæða enduraðgerða en nokkrar 

enduraðgerðir voru gerðar vegna margúls sem þurfti að tæma með skurðaðgerð.  

5.2.3 Tíðni æxlisvaxtar í skurðbrúnum 
Tíðni æxlisvaxtar í skurðbrún kallast á við tíðni enduraðgerða þar sem jákvæðar skurðbrúnir voru 

algengasta ástæða enduraðgerða hjá báðum hópunum. Hjá konum sem gengust undir hefðbundinn 

fleygskurð voru skurðbrúnir jákvæðar í 20% tilfella en hjá í 14.3% af þeim konum sem gengust undir 

onkóplastískan fleygskurð. Munurinn er hvorki marktækur fyrir né eftir fjölþátta aðhvarfsgreiningu.  

Þegar litið er á töflu 4 sjást tegundir krabbameina í hvorum hópnum fyrir sig. Ekki var marktækur 

munur á tegundum krabbameina milli hópanna tveggja. Í báðum hópum var ífarandi krabbamein í 

mjólkurgangi algengasta meinið. Áhugavert er tíðni æxlisvaxtar í skurðbrúnum hjá konum með 

staðbundið mein í mjólkurgangi (DCIS) var rúmlega 41.7% hjá konum sem gengust undir hefðbundinn 

fleygskurð en 22.2% hjá konum sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð. Munurinn er ekki 

marktækur en vekur þó upp spurningu hvort auðveldara sé að ná öllu meininu þegar gerður er 

onkóplastískur fleygskurður. Staðbundin mein í mjólkurgangi teygja sig oft yfir tiltölulega stórt svæði í 

brjóstinu og þarf því að fjarlægja umtalsvert magn af brjóstvef til að ná fríum skurðbrúnum. Ekki hefur 

náðst alþjóðleg samstaða um hvað teljist fríar skurðbrúnir þegar DCIS er til staðar en oftast er miðað 
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við 10-20mm. (98). Okkar rannsókn sýnir að meira er fjarlægt af brjóstvef með onkóplastískum 

fleygskurði og einnig eru fjarlægð stærri mein. Þannig er hugsanlega auðveldara að ná víðfeðmu 

DCIS með onkóplastískri tækni. Erlendar rannsóknir hafa sýnt góðan árangur onkóplastískra 

fleygskurða við DCIS (99). Við teljum því þarft að rannsaka sérstaklega DCIS og meðferð við því 

hérlendis og hvort onkóplastískur fleygskurður ætti að vera kjörmeðferð við slíkum meinum.  

5.2.4 Tími fram að fyrstu eftirmeðferð 
Þegar onkóplastískir fleygskurðir komu fyrst fram á sjónarsviðið voru uppi áhyggjur um að tími fram að 

fyrstu eftirmeðferð yrði lengri en við hefðbundna fleygskurði þar sem um talsvert umfangsmeiri 

aðgerðir er að ræða en ekki er hægt að hefja eftirmeðferð fyrr en góður gróandi hefur náðst. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að onkóplastískur fleygskurður seinkar ekki eftirmeðferð borið saman við 

hefðbundinn fleygskurð (6, 84, 100). Okkar rannsókn styður niðurstöður þessara rannsókna. Í 

langtímarannsókn Clough og félaga er þó bent á nauðsyn þess að skurðlæknar sem framkvæma 

onkóplastíska fleygskurði hafi fengið nægilega þjálfun og hafi þá færni sem þarf til að framkvæma 

onkóplastíska fleygskurði. Í þeim tilfellum sem eftirmeðferð seinkaði hafi ástæðan verið að skurðtækni 

var ábótavant (93). 

5.2.5 Útlit brjósta eftir aðgerð og ánægja með upplýsingagjöf fyrir aðgerð 
Svör við spurningalista leiddu í ljós að konurnar voru ánægðar með útlit brjósta eftir aðgerð í báðum 

hópunum. Athyglisvert er að útlitsleg útkoma er ekki síðri í onkóplastíska hópnum þrátt fyrir að þar séu 

fjarlægð mun stærri mein og meiri brjóstvefur. Niðurstöður okkar renna þannig stoðum undir að 

útlitsleg útkoma er góð þegar gerðir eru onkóplastískir fleygskurðir (76, 87).  

Ljóst er að einhverjar kvennanna sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð í rannsókn okkar 

hefðu að öðrum kosti þurft að gangast undir brjóstnám. Ekki er ljóst hve hátt hlutfallið er og væri 

áhugavert að rannsaka það sérstaklega.  

Varðandi upplýsingagjöf fyrir aðgerð eru marktækt fleiri konur í onkóplastíska hópnum ánægðar 

með upplýsingagjöf fyrir aðgerðina og töldu sig geta tekið upplýsta ákvörðun um þá 

meðferðarmöguleika sem stóðu til boða. Ekki er vitað hvað veldur þessum mun en hugsanlega er hluti 

af skýringunni sá að ekki stóð öllum konum til boða að gangast undir onkóplastískan fleygskurð þar 

sem takmarkað framboð var á fjölda aðgerða. Það má því leiða líkur að því að ekki hafi verið eytt tíma 

í að fara yfir aðgerðarkosti sem ekki stóðu til boða þó konurnar hefðu mögulega uppfyllt skilyrði fyrir 

onkóplastískan fleygskurð. Þetta eru þó einungis getgátur en ef legið hefðu fyrir skýr skilmerki um 

hvaða konur gætu gengist undir hefðbundinn fleygskurð hefði það varpað ljósi á hve margar fóru ekki í 

aðgerðina einfaldlega vegna þess að einungis einn skurðlæknir framkvæmdi aðgerðina á tímabilinu.  

Einnig er áhugavert að marktækt fleiri konur svöruðu spurningalistanum í onkóplastíska hópnum 

borið saman við konur sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð (68% á móti 43%, p<0.001). 

Hugsanlega skýrist þetta af sterkara sambandi milli læknis og sjúklings hjá konum í onkóplastíska 

hópnum. Onkóplastískir fleygskurðir krefjast oft meiri undirbúnings en hefðbundnir fleygskurðir og er 

því sennilegt að konurnar sem gengust undir onkóplastískan fleygskurð hafi fengið betri tíma til að 

ræða við skurðlækninn fyrir aðgerðina.  
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5.3 Onkóplastískur fleygskurður – fyrir hverjar? 
Markmið onkóplastískra fleygskurða er að fjarlægja brjóstakrabbamein en um leið leitast við að útlit 

brjósta verði sem best eftir aðgerðina. Það hefur áhrif á lífsgæði kvenna að útlit brjósta sé ásættanlegt 

eftir aðgerð og mikilvægt að hafa það í huga frá upphafi þegar ákveðið er hvaða skurðaðgerð skuli 

bjóða upp á. Þannig má segja að onkóplastísk nálgun eigi í raun alltaf við en það fer svo eftir stærð og 

staðsetningu meina hvaða aðgerðartegund sé best að bjóða konunum upp á. Einnig skiptir miklu máli 

hvað konan vill sjálf.  

Það má styðjast við eftirfarandi atriði við val á aðgerðartegund. Leitast skal við að velja eins 

einfalda aðgerð og hægt er í hverju tilfelli fyrir sig. Sé konan með stór brjóst og jafnvel einkenni vegna 

þyngsla frá brjóstunum mælum við með rúmmálstilfærslu þeim megin sem meinið er og síðan 

brjóstaminnkun á hinu brjóstinu. Einnig er mælt með þessari aðferð sé marktækt sig á brjóstum til 

staðar. Sé konan með lítil brjóst er yfirleitt best að gera rúmmálsendurnýjun með flipa. 

5.4 Áhrif á brjóstaskurðlækningar á Landspítalanum 
Fljótt á litið mætti ímynda sér að onkóplastískir fleygskurðir feli í sér aukinn kostnað fyrir Landspítalann 

þar sem legutíminn er marktækt lengri en við hefðbundinn fleygskurð. Við viljum þó benda á að 

legutími styttist marktækt á rannsóknartímabilinu eða úr 3.1 árið 2008 í 1.7 árið 2014. Þannig virðist 

vera að með aukinni reynslu af aðgerðartegundinni megi stytta legutímann. Á sjúkrahúsum erlendis 

þar sem mikil reynsla er af onkóplastískum fleygskurðum er farið að bjóða upp á aðgerðirnar sem 

dagaðgerðir (101, 102). Það mætti þannig stefna að því að stytta legutímann hjá konum sem gangast 

undir onkóplastískan fleygskurð á Landspítalanum enn frekar.  

Í þessu samhengi má svo aftur benda á að sumar kvennanna í onkóplastíska hópnum hefðu 

gengist undir brjóstnám að öðrum kosti. Það er því ekki sanngjarnt að bera einungis saman við 

legutíma hjá konum sem gengust undir hefðbundinn fleygskurð. Því væri skynsamlegt að skoða einnig 

legutíma hjá konum sem gangast undir brjóstnám til að varpa skýrara ljósi á áhrif á 

brjóstaskurðlækningar á Landspítalanum. Auk þess gangast konur sem hafa farið í brjóstnám oft undir 

brjóstauppbyggingu í framhaldinu sem þýðir önnur aðgerð og sjúkrahúslega og hlýtur því að vera 

hagkvæmt að komast hjá því. Þetta þyrfti að skoða nánar með frekari rannsóknum.  

5.5 Kostir og gallar rannsóknarinnar 
Kostir rannsóknarinnar eru að hún nær til heillar þjóðar þar sem aðgerðir vegna brjóstakrabbameina 

voru einungis framkvæmdar á Landspítalanum á rannsóknartímabilinu.  

Nokkrir gallar eru við rannsóknina og ber þar fyrst að nefna að hún er afturskyggn og ekki slembin. 

Það felur í sér hættu á valskekkju þegar skipt er í hópa sem bera skal saman og upplýsingaskekkju við 

svörun spurningalista. Varðandi valskekkju teljum við hana hafa verið hverfandi í okkar rannsókn þar 

aðgerðartegundirnar sem verið er að skoða ráða niðurröðun í hópa en túlkun rannsakenda ræður þar 

engu um. Varðandi upplýsingaskekkju er erfitt að segja hve mikil áhrif hún hafði þegar konur svöruðu 

spurningalistum en vonandi hefur hún verið svipuð í báðum hópum. Einnig er galli hve fáar konur voru 

í onkóplastíska hópnum því það dregur úr tölfræðilegum styrk rannsóknarinnar.  
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Rannsóknin tekur aðeins til skammtímaárangurs og þannig ekki hægt að draga ályktanir um 

langtímaárangur onkóplastískra fleygskurða. Það er því ljóst að margt þarf að rannsaka betur varðandi 

onkóplastíska fleygskurði í framhaldinu.  
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6 Ályktanir 
Onkóplastískir fleygskurðir eru jafn örugg meðferð og hefðbundnir fleygskurðir þegar litið er til tíðni 

fylgikvilla, tíðni æxlisvaxtar í skurðbrún, tíma fram að fyrstu eftirmeðferð og tíðni enduraðgerða þrátt 

fyrir að konur sem gangast undir onkóplastískan fleygskurð séu með stærri mein og alvarlegri 

sjúkdóm. Við teljum því að skammtímaárangur onkóplastískra fleygskurða sé á pari við hefðbundinn 

fleygskurð. Gera þarf frekari rannsóknir til að skoða langtímaárangur onkóplastískra fleygskurða.  

Onkóplastískir fleygskurðir hafa rutt sér til rúms erlendis sem nýr meðferðarmöguleiki fyrir konur 

með brjóstakrabbamein. Gera þarf nánari úttekt á áhrif þessara aðgerða á brjóstaskurðdeild 

Landspítalans. Meta þarf kostnað og sjá til þess að næg þekking sé til staðar svo hægt sé að bjóða 

upp á aðgerðirnar.  

Almennt er mikil ánægja með upplýsingagjöf og útlit brjósta eftir aðgerð hjá konum sem gangast 

undir fleygskurð á Landspítala, sama hvort um er að ræða hefðbundinn eða onkóplastískan.  
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

Fylgiskjal 1: spurningalisti 

Spurningalisti um ánægju með fleygskurð og 
hlutabrjóstauppbyggingu 

Rannsóknarnúmer:1277 

 

1. Ég myndi velja þá aðgerð sem ég fór í samfara aðgerðinni sem fólst í að fjarlægja 
krabbameinið. 

 

__Mjög sammála  __Að mestu leyti sammála __Ekki viss 

  

__Að mestu leyti ósammála __Mjög ósammála 

 

 

2. Miðað við það sem ég veit í dag, þá myndi ég velja þá tegund brjóstaaðgerðar, sem 
ég fór í.   

 

__Mjög sammála  __Að mestu leyti sammála __Ekki viss 

  

__Að mestu leyti ósammála __Mjög ósammála 

 

 

3. Yfir höfuð, þá er ég sátt við útlitslega útkomu brjóstaaðgerðarinnar 
 

__Mjög sammála  __Að mestu leyti sammála __Ekki viss 

  

__Að mestu leyti ósammála __Mjög ósammála 

 

4. Ég myndi mæla með þeirri brjóstaaðgerð, sem ég fór í, við vini mína 
 

__Mjög sammála  __Að mestu leyti sammála __Ekki viss 

  

__Að mestu leyti ósammála __Mjög ósammála 
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5. Mér fannst ég fá nægilegar upplýsingar um þá aðgerðarmöguleika sem mér stóðu til 
boða til þess að ég gæti tekið vel upplýsta ákvörðun um þá aðgerð sem hentaði mér 
best (silicon púði og/eða vöðvaflipa-aðgerð).  

 

__Mjög sammála  __Að mestu leyti sammála __Ekki viss 

  

__Að mestu leyti ósammála __Mjög ósammála 

 

 

 

6. Stærð og lögun brjósta minna eftir aðgerðina eru eins. 
 

__Mjög sammála  __Að mestu leyti sammála __Ekki viss 

  

__Að mestu leyti ósammála __Mjög ósammála 

 

Höfundur spurningalista: Kristján Skúli Ásgeirsson 
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Fylgiskjal 2: grein sem var samþykkt til birtingar í Scandinavian Journal of 
Surgery 7.desember 2017 


