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Ágrip 

Inngangur:  Leghálskrabbamein er eitt þeirra krabbameina sem mögulegt er að greina á forstigi  og 

lækna. Leghálskrabbamein er einnig eitt fárra krabbameina þar sem orsakir eru vel þekktar. Í flestum 

tilvikum er viðvarandi sýking HPV veiru orsök þess. HPV veira getur fundist inní kynfærum eða utan 

þeirra. HPV veira finnst bæði hjá konum og körlum, en veldur sjaldan krabbameini hjá körlum. HPV 

veiran getur smitast með snertingu eða við kynmök.  Smokkurinn veitir ekki fullkomna vörn gegn HPV 

vegna þess að hún finnst á öllu nærbuxunarsvæðinu. Flestar konar í heiminum smitast af HPV veiru 

einhvertímann á lífsleiðinni sinni.  Veiran er flokkuð í tvö flokka, há-áhættu og lág-áhættu. Í lág-

áhættuflokki eru tegundir sem orsaka kynfæravörtur og frumubreytingar sem sjaldan valda 

leghálskrabbameini. Í há-áhættuflokki eru a.m.k. 14 mismunandi tegundir sem geta valdið alvarlegum 

frumubreytingum og leghálskrabbameini. Sýking af völdum HPV veira er oftast einkennalaus, bæði hjá 

körlum og konum.  Sýkingin gengur oftast til baka af sjálfri sér. Í dag eru tvö bóluefni mest notuð gegn 

HPV veirum og mælt er með að bólusetningu um 10-12 ára aldur, fyrir kynþroska og áður en kynlífið 

hefst.  

Efni og aðferðir :  Rannsóknin náði til allra kvenna sem greindust með vægar frumubreytingar og 

voru HPV  há-áhættu jákvæðar árið 2015. Þessum konum var síðan fylgt eftir til ársloka 2018. Listi 

með öllum konum og öllum komum þeirra fengust frá Frumurannsóknarstofu KÍ, einnig dagsetningu 

vefjagreiningar og upplýsingar um vefjagreininguna. 

Niðurstöður : 954 konur voru greindar með vægar frumubreytingar og há-áhættu HPV veiru árið 

2015. Tvær konur greindust með krabbamein á rannsóknartímabilinu. Miðgildi aldurs kvenna við komu 

árið 2015 var 28 ára, aldursdreifingin var þó mjög mikil. Alls 434 konur voru að mæta í leghálsskoðun 

vegna hópleitar en 435 voru að mæta vegna eftirlits. Til viðbótar voru 79 konur í eftirliti eftir keiluskurð 

og 3 í eftirliti eftir greiningu leghálskrabbameins. Konur sem mættu vegna annarra orsaka en hópleitar 

eða eftirlits voru eldri en þær sem voru að mæta vegna hópleitar eða eftirlits. Konur sem voru með há-

áhættu HPV veiru í öðrum flokki en 16 og 18 voru að meðaltali eldri og einnig fleiri. Hver endurkoma 

var skoðuð ein og sér, þar sáum við fjölda kvenna sem mættu ekki aftur í leghálsskoðun vegna 

óþekktra ástæðna, sumar sem áttu fleiri en 3 endurkomur höfðu ekki tækifæri til að mæta á 

rannsóknartímabilinu eða mættu snemma árs 2019. Um 6% kvenna voru ekki HPV mældar aftur þrátt 

fyrir að hafa mælst jákvæðar í fyrri mælingum, ekki er vitað hvers vegna. Um 381 kona náði að hreinsa 

sig af veirunni á rannsóknartímabilinu og aðeins ein kona var en HPV jákvæð eftir endurkomu 5.  

Ályktanir : Um 40% kvenna náði að hreinsa sig við HPV sýkingu á rannsóknartímabilinu án aðgerðar, 

26% var sendur í keiluskurð og tæp 20% mættu ekki aftur. Eftir 3 endurkomur voru enn 81 kona HPV 

jákvæð eða um 8%. Hjá flestum konum var tekið vefjasýni eða um 77%. Aðeins tvö krabbamein 

greindust í rannsókninni, bæði voru greind árið 2015. Eitt þeirra var flöguþekjukrabbamein og var sú 

kona jákvæð í öðrum há-áhættu HPV flokki og annað þeirra var adenocarcinoma, en sú kona reyndist 

jákvæð í HPV 16 tvisvar sinnum með 6 mánaða millibili.  
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1  Inngangur  

Leghálskrabbamein er eitt af þeim krabbameinum sem mögulegt er að greina á forstigi þess og 

lækna. Leghálskrabbamein er einnig eitt fárra krabbameina þar sem orsakir eru vel þekktar. Í næst 

öllum tilvikum er viðvarandi sýking af HPV veiru orsök þess. HPV eða svokölluð human papilloma 

veira sem hefur þróast í gegnum milljóna ára og fundist hafa yfir 100 mismunandi tegundir HPV veiru. 

HPV veira getur fundist inní kynfærum til dæmis leghálsi hjá konum eða utan þess til dæmis 

kynfæravörtur. HPV veira finnst hjá bæði konum og körlum,  en hún veldur síður krabbameini hjá 

körlum þar sem veiran tengist mest leghálskrabbameini (13).  

Skipuleg leit að krabbameini í leghálsi er framkvæmd með því að taka sýni frá leghálsi og senda til 

rannsóknar. Tilgangur leghálskrabbameinsleitar er að finna alvarlegar frumubreytingar eða frumstig 

sjúkdómsins þannig að hægt sé að grípa inn í, til dæmis með keiluskurði og koma í veg fyrir myndun 

leghálskrabbameins. Líkur á lækningu er mun meiri ef sjúkdómurinn greinist á frumstigi eða forstigi. 

Því er mjög mikilvægt að konur mæti í leghálskrabbameinsleit (27). 

Ritgerðin hefst á fræðilegum inngangi um HPV veiru, næst eru markmið rannsóknarinnar sett fram 

og þar á eftir kemur efni og aðferðir ásamt aðferðafræði rannsóknarinnar, síðan er greint frá 

niðurstöðum. Á endanum er umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru túlkaðar.  

 

1.1 HPV (human papilloma virus)  

HPV veira getur smitast með snertingu, þegar sýkt húð snertir annað húðsvæði eða við kynmök. 

HPV veira geta einnig smitast við munnmök og endaþarmsmök, smokkur veitir ekki fullkomna vörn 

gegn HPV veiru vegna þess að veiran finnst á öllu nærbuxnasvæðinu, þó gerir hann mikið gagn gegn 

því að veiran komist inní leghálsinn hjá konum.  Flestar konur í heiminum smitast af HPV veiru 

einhvern tímann á lífsleiðinni. Oftast eru konur smitaðar af einum stofni HPV veiru, þó konur geti 

einnig smitast af nokkrum stofnum í einu og í flestum tilvikum gengur sýking til baka af sjálfri sér. 

Meðaltíminn sem kona þarf til að hreinsa sýkingu af völdum HPV veiru er um 6-8 mánuðir. HPV sýking 

getur þó komið upp aftur eftir nokkur ár, þá getur verið um sama stofn að ræða eða um nýjan stofn 

veiru (13). 

Skyldleiki milli mismunandi stofna HPV veiru er hægt að skoða með tengslatré sem byggist á DNA 

röðun og samstæðu prótein, þetta getur hjálpað okkur að skilja flokkun HPV veira en einnig hvernig 

veiran hegðar sér (13). 

HPV veira hefur tvöfalt DNA án umslags og tilheyrir Papillomaviridae fjölskyldu. HPV veira hefur 

lítið magn af DNA og hefur erfðamengið hennar um 8000 basapör (1)(3). 

HPV veirur eru flokkaðir í tvö flokka, há-áhættuflokkur og lág-áhættuflokkur. Í há-áhættuflokki eru  

a.m.k. 14 mismunandi HPV stofnar sem geta valdið alvarlegum frumubreytingum og 

leghálskrabbameini og geta smitast við kynmök. Stofnar sem teljast há-áhættu HPV veirur eru HPV16, 

18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68. Í lág-áhættuflokki eru stofnar sem orsaka 
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kynfæravörtur og frumubreytingar sem valda sjaldan legháls krabbameini og smitast einnig við kynmök 

en líka með snertingu (1)(20)(3). 

HPV 16 og HPV 18 eru tveir stofnar sem teljast líklegastir til að valda leghálskrabbameini hjá 

konum og teljast þær til há-áhættuflokks HPV veira, þessir stofnar bera ábyrgð á 70% krabbameina í 

leghálsi og um 50% af CIN (Cervical intraepithelial neoplasia) á stigi 3 (1). 

Til samanburðar eru HPV 6 og HPV 11 mun ólíklegri til að valda krabbameini, því tilheyra þessar 

tegundir til lág-áhættuflokks, en þeir valda um 90% af kynfæravörtum. 

HPV veiran er mjög algengt smit og talið er að meira en helmingur kvenna í heiminum smitist af 

henni á lífsleiðinni, sérstaklega á þeim tíma lífsins sem þær eru kynferðislega virkastar (1).   

Sýking af völdum HPV veiru er oftast einkennalaus, bæði hjá konum og körlum. Sýkingin getur 

oftast gengið til baka af sjálfri sér, talið er að ónæmiskerfið líkamans taki stórann þátt í að hreinsa 

líkamann við veiruna, en þó er ekki vitað hvernig það ferli virkar (24)(27). 

HPV veiran kóðar fyrir 8 mismunandi gen, en E6 og E7 eru aðal oncogen sem finnast í há-

áhættuflokki HPV veira (13)(8).  

HPV veiran kemst inn í frumur í grunnlagi flöguþekjunnar þegar rof á slímhúð er til staðar. Eftir að 

veiran kemst inní frymi frumna getur hún losað erfðavísa E1 ,E2, E5 ,E6 og E7 inní frumuna og 

erfðaefnið byrjar að fjölga sér. Eftirmyndun heldur síðan áfram í efra lagi flöguþekjunnar og þroskaðir 

erfðavísar L1, L2 og E4 geta losast frá. L1 og L2 liggja í kringum erfðamengi veirunnar og geta 

myndað dótturfrumu veirunar í frumukjarna sem getur komið sýkingu af stað. Vægar frumubreytingar 

geta viðhaldið fjölgun veirunnar, en þróun frumubreytinga í leghálskrabbamein tengist líklegast því að 

erfðaefnið HPV veirunnar innlimast inní litninga frumna leghálsins (5)(8). 

Þegar veiran nær að komast inní kjarna frumunar og nær festu geta komið fram forstigbreytingar í 

sýnum. Þessar breytingar nefnast LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion) og HSIL (high 

grade squamous intraepithelial lesion) og eru af mismunandi alvarleika gráðu 1 til 3, þar sem 1 er 

vægast en 3 er mest. Ef kona greinist með lág-gráðubreytingar leiðir það af sér eftirlit með 

endurteknum frumustrokum oftast á 6 mánaða til 1 árs fresti, hins vegar ef konan greinist með 

hágráðubreytingar leiðir það oftast til keiluskurðs, en þá er lítill hluti leghálsins fjarlægður. Eftir 

keiluskurð þarf að mæta aftur í skoðun og leghálskrabbameins leit á 2 ára fresti í 10 ár (22). 

Tvö prótein geta breytt umbroti í hýsilfrumu og stuðla þannig að æxlismyndun. Þegar E9 prótein 

binst við viðtaka í hýsilfrumu dregur það úr virkni p53 próteins, en p53 prótein gegnir stóru hlutverki í 

apoptósis, við þetta ferli virkjast einnig telomerasa virkni og stuðlar að frekari krabbameinsmyndun. E7 

próteinið hefur mjög svipaða virkni, en það binst pRB prótein og hindrar því virkni þess og leiðir af 

truflun á eðlilegri hringrás í frumuni. Bæði þessi prótein geta einnig valdið truflun á krómósómum og 

hindrað cyklínháða kínasa virkni og interferón hýsilins. Magn tjáningar á þessum próteinum fer eftir því 

hvort um há-áhættuflokk eða lág-áhættuflokk er að ræða. Í há-áhættuflokki er tjáning þessara próteina 

mikil en í lág-láhættuflokki er tjáningin mun minni (1)(3). 
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Mynd 1. Bygging HPV 16 veirunar og öll prótein hennar (5). 

 

 

1.2 Skimun fyrir leghálskrabbameini  

Gríski læknirinn Papanicolaou gaf út bókina Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear árið 

1943 og þannig breiddist þekkinginn hans mjög hratt út um allan heim, varðandi notkun frumustroka úr 

leghálsi kvenna til að greina forstig leghálskrabbameins (23). 

Á Íslandi er öllum konum á aldrinu 23-65 ára boðið að taka þátt í skipulegri skimun fyrir 

leghálskrabbameini á þriggja ára fresti. Hægt er að fara í legháls krabbameins skoðun í Leitarstöðinni 

hjá Krabbameinsfélagi Íslands og hjá kvennsjúkdómalæknum út um allt land. Einnig annast  

Krabbameinsfélag Íslands hópleit á völdum stöðum úti á landi. Skoðun er gerð af kynsjúkdómalækni 

eða ljósmóður sem tekur sýnið frá leghálsi kvenna. Öllum konum í hópleit sem eru 65 ára er boðið 

uppá HPV-mælingu eða svo kallað „exit-test“ í stað frumuskoðunar, ef þær eru ekki í sérstöku eftirliti 

vegna frumubreytinga, en þá er sýnið sent í primer HPV-mælingu. Þær sem greinast með neikvætt 

„exit-test“ þurfa ekki að mæta í skoðun aftur, ef þær eru jákvæðar í HPV mælingu en frumusýni er 

eðlilegt þurfa þær að mæta aftur eftir 3 ár. Þegar HPV sýni greinist jákvætt í bæði skiptinn er mælt 

með leghálsspeglun þó að frumusýni sé neikvætt í bæði skiptin (21)(23).  

Allar konur eru skráðar með komuorsök þegar þær mæta í leghálskrabbameinsleit. Komuorsök 1 

og 2 eru skráð þegar kona er að mæta vegna hópleitar. Komuorsök 4 og 5 eru vegna eftirlits, sem 

þýðir að konan hafi verið með vægar frumubreytingar áður og er því sett í þettara eftirlit. Komuorsök 6 

er skráð ef kona reynist vera með frumubreytingar í kynfærum en ekki í leghálsi, komuorsök 7 eru 

vegna keiluskurðar sem konan er búin að fara í. Komuorsök 9 eru skráð ef konan hefur verið greind 

með leghálskrabbamein. 

 

 

 

 

 



    

 

7 

 

Tafla 1. Komuorsök. 

Komuorsök  

1 og 2 Hópleit 

4 og 5 Eftirlit vegna vægra 

frumubreytinga í 

leghálsi 

6 Krabbamein ekki í 

leghálsi 

7 Keiluskurður 

9 Krabbamein í leghálsi 

 

Pap smear er aðferð sem lengi hefur verið notuð til að skima fyrir leghálskrabbameini, þessi aðferð 

er nefnd í höfuðið á gríska lækninum Papanicolou. Pap smear eða frumustrok er stroksýni frá leghálsi 

kvenna sem er síðan sett beint á gler og skoðað í smásjá. Frumubreytingar eru skoðaðar á 

rannsóknarstofum af lífeindafræðingi sem leitar eftir afbrigðilegum frumum í frumustroki. Árið 2015 

varð sú breyting að byrjað var að mæla HPV veiruna í þeim sýnum sem tekin voru frá leghálsi og voru 

með vægar forstigsbreytingar. Einnig var skipt út leghálsstroki yfir í vökvasýni (LBC), kostur við að 

hafa öll sýni í vökva er sú að hægt sé að búa til einlaga, sem var ekki hægt þegar sýnið var sett beint 

á gler. Þetta auðveldar smásjáskoðun verulega, auðveldara er að greina breytingar þar sem í 

leghálssýni sést einfalt lag af frumum. Sýni frá leghálsi er tekið á hefðbundinn hátt og sett í glas með 

metanól vökva en ekki strokið beint á gler, þetta gerir einnig kleift að nota hluta sýnis í HPV mælingu. 

Öll sýni frá konum sem greinast með vægar frumubreytingar eru sendar í HPV mælingar upp á 

veirufræðideild Landspítalans, til að greina hvort um há-áhættu HPV er að ræða (23).  

Konur sem greinast með vægar frumubreytingar eru í sérstöku eftirliti, ef kona greinist með vægar 

frumubreytingar og í henni mælist há-áhættu HPV veira er hún beðin um að koma aftur í 

leghálsskoðun eftir 6-12 mánuði, þá er aftur tekið leghálsstrok. Ef alvarlegar frumubreytingar eru til 

staðar er gerð leghálsspeglun og taka á vefjasýni. Vefjasýnið er síðan skoðað og fer það eftir hversu 

alvarlegar breytingar sjást hvort konan er send í keiluskurð og tveggja ára eftirlit, ef vægar breytingar 

eru í vefjasýni þá heldur þéttara eftirlit áfram. Keiluskurður getur verið notaður sem meðferð við 

frumubreytingum, þar sem fremsti hluti legháls er tekinn, en þar eru veirubreytingarnar oftast til staðar 

eða til að skoða breytingarnar ítarlega. Aftur á móti ef engar alvarlegar breytingar sjást í vefjasýni er 

konan oftast beðin um að koma aftur í skoðun eftir 6 til 12 mánuði. Konur sem koma í skoðun og eru 

HPV neikvæðar, óháð vægum frumubreytingum í smásjáskoðun mæta aftur í skoðun eftir 3 ár. Konur 

geta lent í því að hafa viðvarandi HPV sýkingu og getur því verið kölluð inn á 6-12 mánaða fresti í 

leghálsskoðun og einnig í vefjasýnisstöku á 12 mánaða fresti (21). Skimun með HPV prófum segir til 

um líkur á að fá alvarlegar forstigsbreytingar og gerir okkur kleyft að grípa í áður en konan þróar með 

sér alvarlegar frumubreytingar eða leghálskrabbamein (13).  
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Mynd 2. Keiluskurður. Keilan skorinn úr leghálsi með umbreytingarsvæðinu (24). 

 

 

 

1.3 Bóluefni 

Tvö bóluefni eru nú í notkun gegn HPV veirunni, en bóluefnin byggjast á eggjahvítuefni úr góðkynja 

hjúp veirunnar (VLP). Bæði bóluefnin Cervarix og Gardasil beinast að HPV 16 og 18, en bóluefnið 

Gardasil beinist einnig gegn HPV 6 og 11. Mælt er með því að bólusetningin fari fram um 10-12 ára 

aldur, sem sagt áður en kynlífið hefst (18)(22)(12). Komin eru á markað bóluefni gegn fleirum stofnum 

HPV veira en HPV 16 og 18 en þau eru ekki í notkun á Íslandi. 

Bólusetja þarf tvisvar á sex mánaða fresti, þetta framkallar ónæmissvar sem vinnur gegn sýkingum 

og einnig gegn alvarlegum frumubreytingum. HPV bóluefnið hefur verið aðgengilegt síðan 2006 og 

hefur World Health Organization mælt með að bólusetja stúlkur síðan 2009 (22)(12). 

Bólusetningin á Íslandi byrjaði haustið 2013, byrjað var að bólusetja allar stúlkur sem voru fæddar 

1998 og 1999. Núna tilheyrir HPV-bólusetningin almennum bólusetningum barna (19). 

Kynfæravörtu, HPV sýkingar eða afbrigðilegar frumubreytingar eru ekki frábending fyrir 

bólusetningu, hún er þó ekki eins áhrifarík ef einstaklingur hefur þegar verið smitaður af HPV veirunni. 

Bólusetningin getur þó veitt vörn gegn þeim stofnun sem viðkomandi hefur ekki fengið áður (15). 

Mikilvægt er að upplýsa konur um að þrátt fyrir að þær hafa verið bólusettar gegn HPV veiru er 

ennþá mjög nauðsynlegt að mæta reglulega i leghálsskoðun (22).  

 

1.4 Cobas roche  

Öll sýni með vægum frumbreytingum eru sendar í HPV próf, sem eru nú gerð á veirudeild 

Landspítalans. Cobas er tæki frá Roche og byggist á in vitro rauntíma PCR tækni, þetta er sjálfvirkt 

kerfi sem gefir niðurstöður fljótt. Cobas getur greint 14 mismunandi hrHPV arfgerðir (9). HPV16 og 

HPV18 eru sérstaklega greindir, en einnig aðrir há-áhættu stofna HPV sem eru flokkaðir sem aðrir 
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HPV stofnar veirunar, svo sem HPV31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 66 og 60. Cobas getur einnig 

greint –glóbín stjórnun á sama tíma. Prófið miðar á mjög varðveitt svæði í erfðamenginu HPV veirunar 

sem heitir L1 svæði með notkun prímera sem bindast beint við þessi svæði og magnar upp DNA 

veirunnar (4)(10).  

Rauntíma PCR (polymerase chain reaction) er talin vera ein af bestum og öruggustu aðferðum við 

genagreiningu. Þessi tækni er notuð til að greina veirur, sýkingar, krabbamein og við rannsóknir á 

lyfjameðferðum (17).  

PCR er skipt upp í 3 fasa, eðlissvipting, þáttapörun og lenging. PCR gerir okkur kleift að magna 

upp ákveðna DNA eða RNA búta með notkun pólýmerasa. Útbúa þarf hvarflausn sem inniheldur 

einangrað DNA sem við ætlum að rannsaka úr sýni, núkleótíð, sértæka prímera en þeir eru notaðir til 

að magna upp ákveðinn DNA svæði og hitaþolinn DNA pólýmerasa. Þegar hvarflausnin er tilbúin er 

hún sett í tæki sem byggist á hitabreytingum sýnis með ákveðnu millibili. Hitastigsbreytingar gegna 

mikilvægu hlutverki í mögnunar skrefinu, fyrsta skrefið eðlissvipting gerist við 94-94 gráður á Celcius 

og þá klofnar tvíþátta DNA í einþátta DNA. Í skrefi tvö, þáttapörun sem gerist við 40-60 gráður á 

Celcius, bindast prímerar við sitthvorn endann á DNA svæðum sem við ætlum að magna upp. Í þriðja 

skrefinu sem gerist við 72 gráður á Celcius, getur pólýmerasi lengt svæðið sem búið er að afmarka 

með prímerum. Þessi hringur er síðan endurtekinn nokkrum sinnum, þangað til nægilegt magn DNA 

bútsins er til staðar í sýninu. Til að athuga hvort DNA bútur sé til staðar í sýninu, er afurðin hlaðinn á 

gel og það sett í rafdrátt (10).  

Rauntíma PCR er nýrri aðferð sem gerir okkur kleift að fylgjast með mögnuninni í rauntíma á 

tölvuskjá. Ekki þarf að framkvæma rafdrátt eins og í hefðbundni PCR aðferð, því er hún fljótlegri og 

einfaldari. Í rauntíma PCR bætum við einnig við ósértækt litarefni sem binst tvíþátta DNA ósértækt eða 

sértækum þreifurum með flúorljómandi merkjum sem bindast nákvæmum svæðum á DNA. Notast er 

þá við leysigeisla til að mælta flúrljómandi hópa sem bindast við DNA, það gerir okkur kleift að 

magngreina upphafsstyrk viðkomandi markgens, til dæmis veiru eða bakteríu. Algengustu PCR 

aðferðir í notkun til að finna HPV veiru eru byggð á MY09/MY11 vísa 18 og GP5+ / 6+ vísa. 

MY09/MY11 aðferðin myndast með nokkrum afleiddum núkléótíðum í hverjum vísi og er því blanda af 

25 vísum, þar á meðal HMB01, sem geta magnað upp margar tegundir HPV veira. GP5+ / 6+ vísar 

samanstanda af fastri núkléótíða röð fyrir hvern vísa fyrir sig og geta því fundið margar tegundir HPV 

veira við lágt hitastig. Báðar þessar aðferðir magna upp L1 svæði á HPV veiruni en notast við aðra 

vísa (10). 

 

1.5 Leghálskrabbamein 

Leghálskrabbamein þróast frá forstigsbreytingum í leghálsi. Tvær gerðir frumulaga er að finna í 

leghálsi kvenna, í neðri hluta leghálsins er flöguþekja, í efra hluta leghálsins er kirtilþekja. Svæðið sem 

flestar umbreytingar eiga sér stað er á milli þessara tveggja laga, þetta svæði kallast einnig 

umbreytingasvæði (24). 
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Mynd 3. Umbreytingarsvæðið (e.transformation-zone)(24). 

 

 Forstigbreytingar geta myndast í kirtilþekju, flöguþekju eða í báðum þekjum samtímis (25). 

Forstigbreytingum er skipt upp í þrjá flokka eins og má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 2. Flokkun frumubreytinga. 

CIN 1 Vægar frumubreytingar Lágráðu frumubreytingar (LSIL) 

CIN 2  Meðal frumubreytingar Hágráðu frumubreytingar (HSIL) 

CIN 3 Alvarlegar frumubreytingar Hágráðu frumubreytingar (HSIL) 

 

Breytingar af CIN 1 gerð eru flokkaðar sem lág-gráðu frumubreytingar (LSIL) og gengur oftast til 

baka af sjálfu sér. Hágráður frumubreytingar (HSIL) CIN 2 og CIN 3 ganga oftast ekki til baka af sjálfu 

sér og eru því konur með hágráðu frumubreytingar (HSIL) sendar í keiluskurð (24)(26). Keiluskurður er 

oft talin góð og nægjanleg meðferð við hágráðu frumubreytingum þar sem svæðið með 

frumubreytingum er fjarlægt ásamt öllu umbreytingasvæðinu. 

Mikilvægt er að hafa í huga að frumubreytingar eru ekki krabbamein en geta þó umbreyst í 

krabbamein ef þær ganga ekki til baka og því er mjög mikilvægt að fylgjast með þegar frumubreytingar 

finnast (26).  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða afdrif kvenna sem greindust með vægar frumubreytingar í 

leghálssýni og voru með há-áhættu HPV veiru árið 2015. Skoða hversu margar konur ná að hreinsa 

sig við HPV veiruna á rannsóknartímabilinu, hversu magar þeirra fara í keiluskurð og hversu oft konur 

eru HPV mældar. Mikilvægt er að hafa yfirsýn yfir hversu margar konur greinast með há-áhættu HPV 

veiru og greinast síðar með krabbamein einnig er mikilvægt að vita hvort konur nái að losna við 

veiruna innan ákveðins tíma.  
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3 Efni og aðferðir 

Rannsóknin náði til allra kvenna sem voru með vægar frumubreytingar (ASCUS og LSIL) og voru 

HPV há-áhættu jákvæðar árið 2015. Konum var síðan fylgt eftir til lok árs 2018. Listi með öllum konum 

og öllum komum þeirra á rannsóknartímanum fengust frá Frumurannsóknarstofu Leitarstöðvar KÍ og 

einnig niðurstöður úr vefjarannsóknum. Tölvumaður KÍ, Sigurjón Guðmundsson náði gögnunum út úr 

skráningarkerfinu. 

 

3.1 Skráðar breytur 

Klínískar upplýsingar um alla konur og svör úr meinafræðirannsóknum fengust frá 

Frumurannsóknarstofu Leitarstöðvar KÍ. Einnig var konur flett upp í tölvukerfi á frumurannsóknarstofu 

KÍ til að finna upplýsingar sem vantaði í rannsóknagrunninn.  

Í rannsóknargrunninnum voru skráð viðskiptanúmer kvennanna, aldur þeirra við komu í 

leghálsskoðun, dagsetning komu í leghálsskoðun, dánardagur og í leghálsspeglun, sama dagsetning 

er dagsetning töku vefjasýnis. 

Upplýsingar um komuorsök kvenna voru einnig skráðar, út frá því var hægt að sjá hvort hún væri 

að mæta í hópleit, hvort hún er í eftirliti vegna frumubreytinga eða eftir keiluskurð. Upplýsingar úr 

niðurstöðum frá vefjasýnum kvenna voru einnig skráðar, til að meta brreytingar í vef, s.s há eða lá-

gráðubreytingar.  

Niðurstöður úr HPV mælingum fengust frá frumurannsóknarstofu KÍ, svo hægt var að sjá með 

hvers konar HPV veiru hver kona var greind með. Til staðar voru einnig upplýsingar um hvort kona 

hafi fari í vefjasýnisstöku eða keiluskurð.  

Niðurstöður margra kvenna þurfti að flétta upp til að fá námkvæmari upplýsingar um afdrif þeirra. 

 

3.2 Tölfræðileg úrvinnsla 

Allar upplýsingar voru skráðar inní Microsoft Access forritið. Gögnin voru færð inní Exel forrit til að 

reikna út meðalgildi og meðaltal, einnig til að reikna út %. Qui sqaure test var notað til að kanna 

marktækni á hlutföllum.  

 

3.3 Leyfi  

Rannsóknin fellur undir gæðaverkefni, sem samkvæmt lögum um sjúkraskrár nr. 55 frá 2009 (17.grein) 

þarf ekki leyfi frá Vísindasiðanefnd.  
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4 Niðurstöður 

Alls bárust rúmlega 23500 sýni úr leghálsi kvenna til Frumurannsóknarstofu KÍ árið 2015, fáien % 

kvenna mættu oftar en einu sinni í leghálsýnisstöku það ár. Samkvæmt Ársskýrslu 

Krabbameinfélagsins 2015-2016 höfðu 300 konur farið í keiluskurð árið 2015. Þrír fjórðu 

frumugreininga sem leiðir til keiluskurða eru HSIL greiningar eða sambærilegar greiningar sem leiða 

beint til vefjasýnatöku en einn fjórði frumugreininganna er LSIL greiningar eða ASCUS sem leiðir til 

HPV mælingar á sýninu og eftirfylgni eins og rakið er í þessari rannsókn. 

Skilyrði fyrir úrtaki í þessari rannsókn var að kona þarf að greinast með vægar frumubreytingar í 

frumustroki og vera há-áhættu HPV jákvæð. Í þessari rannsókn voru alls 954 konur sem reyndust vera 

með vægar frumubreytingar og voru há-áhættu HPV jákvæðar. Þessum konum var síðan fylgt eftir til 

ársloka 2018, því voru niðurstöður kvenna sem mættu í endurkomu og HPV mælingu árið 2019 ekki 

teknar inní rannsóknina.  

Fjöldi vefjasýnistaka var skoðaður, þar koma í ljós að 220 konur áttu ekkert vefjasýni eða 23% allra 

kvenna. Af þessum 220 konum sem áttu ekki vefjasýni voru 147 orðnar HPV neikvæðar í fyrstu 

endurkomu, 9 neikvæðar í annarri endurkomu  og 22 konur mættu ekki aftur þegar þær áttu að mæta í 

endurkomu. Alls var tekið sýni hjá 734 konum eða um 77%. Konur sem áttu eitt vefjasýni voru 540 eða 

57% allra kvenna, 183 konur áttu fleiri en eitt vefjasýni eða 19% allra kvenna og 11 konur áttu 3 

vefjasýni eða 1% allra kvenna.  

 

4.1 Koma árið 2015 

Alls voru 954 konur sem greindust með vægar frumubreytingar í smásjáskoðun og voru há-áhættu 

HPV jákvæðar. Miðgildi aldurs þessara kvenna var 28 ára en meðalaldur 37 ára. Yngsta konan var 19 

ára en sú elsta 81 ára.  

 

Mynd 4. Aldursdreifing kvenna í rannsóknarhópnum árið 2015. 
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Eins og má sjá á mynd 4 eru flestar konur í rannsókninni yngir en 27 ára við fyrstu komu, árið 2015. 

Mjög fáar konur eru eldri en 65 ára, þess vegna sést mikill munur milli miðgildi aldurs og meðalaldurs 

kvenna.  

Eins og má sjá í töflu 3 voru 434 konur að mæta vegna hópleitar, miðgildi aldurs þar var 27 ára. 

Yngsta konan var 19 ára en sú elsta 77 ára. Álíka margar eða 435 konur voru í eftirliti vegna þegar 

greindra vægra frumubreytinga þegar þær mættu árið 2015, miðgildi aldurs þar var 27 ára. Yngsta 

konan var 19 ára en elsta 67 ára. 85 konur voru með aðra komuorsök en vegna hópleitar eða eftirlits,  

79 konur vegna eftirlits eftir keiluskurð, 3 vegna eftirlits eftir greiningu leghálskrabbameins og 2 með 

komuorsök 6. Í þessum hópi var miðaldurinn 38 ára en yngsta konan var 22 ára en sú elsta 81 ára. 

Niðurstöður sýna að konur sem komu vegna annarra komuorsaka voru eldri en þær sem voru að 

mæta í hópleit eða voru í eftirliti. Enginn munur er milli miðgildi aldurs hjá konum sem eru að mæta 

vegna hópleitar og þeirra sem mæta í eftirlit vegna vægra frumubreytinga.  

HPV dreifingin hjá 954 konum var skoðað og voru flestar konur jákvæðar í öðrum há-áhættu HPV 

flokki en 16 og 18 og voru það alls 585 konur sem er 62% allra kvenna. Miðaldurinn þeirra var 27 ára 

og var yngsta konan 19 ára en sú elsta 81 ára. 298 konur reyndust jákvæðar í a.m.k. HPV 16 eða um 

31 %, miðaldurinn þeirra var 26 ára og var yngsta konan 20 ára og elsta 77 ára. Aðeins 71 kona 

greindist með a.m.k. HPV 18 (án 16) eða 7% kvennanna. Miðgildi aldurs var 27, yngsta konan var 19 

ára og elsta 63 ára.  

 

Tafla 3. Rannsóknarhópurinn árið 2015, komuorsökin, HPV dreifingin og miðaldurinn kvenna.  

 Fjöldi Aldur, miðgildi [bil] 

Komuorsök  954 28 [19-81] 

      Hópleit 434 (45%) 27 [19-77] 

      Eftirlit  435 (46%) 27 [19-67] 

      Annað 85 (9%) 38 [22-81] 

   

   

HPV niðurstaða   

     A.m.k. 16  298 (31%) 26 [20-77] 

     A.m.k. 18 (án 16) 71 (7%) 27 [19-63] 

     Aðrir flokkar (án 16  og 18) 585 (62%) 27 [19-81] 

     
 

 

4.2 Endurkomur 

Endurkomur voru skoðaðar fyrir hverja konu fyrir sig, en konur sem mættu í upphafi vegna eftirlits 

eftir keiluskurð eða greiningu leghálskrabbameins voru ekki skoðaðar nánar í endurkomu 1 og o.s.frv. 

Einnig voru þær konur sem fóru í keiluskurð ekki fylgt frekar eftir.  
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Í endurkomu 1 voru alls 868 konur sjá töflu 4, ein kona með komuorsök 9, sem þýðir að þessi kona 

greindist með krabbamein við fyrstu endurkomu, það var annað tveggja leghálskrabbamein sem 

greindist í rannsóknarhópnum. Í endurkomu 1 fóru 179 konur í keiluskurð, af þeim var ein sem fór í 

legnám og tvær sem reyndust vera HPV neikvæðar eftir keiluskurð. 150 konur reyndust vera orðnar 

HPV neikvæðar. 21 kona mætti ekki í endurkomu ástæðan fyrir því er óþekkt. 

Í endurkomu 2 voru alls 517 konur, 2 konur með komuorsök 7 sem þýðir að þær voru settar í 

sérstakt eftirlit vegna keiluskurðar.  46 konur fóru í keiluskurð, 32 mættu ekki aftur í 

leghálskrabbameinsleit og er ástæðan fyrir því óþekkt. 174 konur voru mældar neikvæðar í HPV 

mælingum, einnig voru 50 konur ekki HPV mældar þrátt fyrir að hafa verið jákvæðar í fyrri mælingum, 

ekki er vita hvers vegna þær voru ekki HPV mældar aftur.  

Í endurkomu 3 voru alls 213 konur af þeim fóru 20 konur í keiluskurð, 4 konur voru ekki HPV 

mældar og 60 konur mættu ekki aftur. Flestar þessara kvenna sem mættu ekki aftur voru þó með 

endurkomur árið 2019, sem er utan við rannsóknartímabilið. 48 konur voru orðnar neikvæðar í HPV 

mælingum.  

 

Tafla 4. Koma árið 2015 og 3 endurkomur, fjöldi kvenna með komuorsök 7+9, fjöldi kvenna sem fóru í 
keiluskuð, fengu krabbamein, mættu ekki aftur, voru ekki HPV mældar eða voru jákvæðar 
eða neikvæðar í HPV mælingum.  

     

  
Koma 2015 

(n=954) 
Endurkoma 1 

(n=868) 
Endurkoma 2 

(n=517) 
Endurkoma 3 

(n=213) 

Komuorsök 7+9* 82 1 2 0 

Keiluskurður 3 178 46 20 

Krabbamein 1 1 0 0 

Mæta ekki aftur 0 21 32 60 

Ekki HPV mældar 0 0 50 4 

HPV neikvæðar 0 150 174 48 

Áfram HPV jákvæðar 868 517 213 81 

     
*Komuorsök 7+9 : konur sem er í eftirliti vegna keiluskurðar eða áður greint leghálsskrabbamein. 

 

Í endurkomu 4 (ekki sýnt í töflu 4) voru alls 81 kona sem var ennþá HPV jákvæð. Af þeim var ein 

kona með komuorsök 7, þ.e. í eftirliti vegna keiluskurðar, 1 kona var send í keiluskurð, 3 konur voru 

ekki HPV mældar og 51 konur mættu ekki aftur. Flestar þær konur sem mættu ekki aftur í endurkomu 

4 voru með endurkomur árið 2019 sem er utan rannsóknartímabilsins.  

Í endurkomu 5 voru einungis 16 konur eftir og var ein kona ennþá HPV jákvæð og 15 konur mættu 

ekki eða höfðu ekki tækifæri á að mæta á rannsóknartímabilinu. Þessi ein kona sem var ennþá 

jákvæð var HPV mæld sex sinnum og reyndist alltaf jákvæð í flokki annað, hún var 28 ára við fyrstu 

komu árið 2015.  
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Alls voru 248 konur senda í keiluskurð eða 26%, 167 mættu ekki aftur eða tæp 20% þó þær hefðu 

fengið boðun eða voru ekki HPV mældar þrátt fyrir að vera með vægar frumubreytingar í endurkomu 

og há-áhættu HPV jákvæðar.  

 

 

4.3 Konur í eftirliti vegna keiluskurðar við komu árið 2015 

Í komu árið 2015 voru 79 konur með komuorsök 7 sem þýðir að þær voru nú þegar í eftirliti vegna 

keiluskurðar. Þessi hópur kvenna var síðan ekki skoðaður nánar við endurkomu 1. 

 Yngsta konan sem var í þessum hóp var 22 ára en elsta 80 ára, miðgildi aldurs þeirra var 38 

en meðaltalið var 39 ára. 

 Í þessum hópi reyndust 3 (4%) vera með a.m.k. HPV 18 , 19 (24%) með a.m.k. 16 og 57 

(72%) konur með aðra há-áhættu flokka HPV veira en 16 og 18. Miðaldurinn í hópi kvenna með a.m.k. 

18 var 39 ár en meðaltalið 36 ár. Miðaldurinn í hópi kvenna með a.m.k. 16 var 37 ár en meðaltalið 38 

ár. Miðaldurinn í hópi kvenna með aðra flokka án 16 og 18 var 38 ár en meðaltalið 40 ár, eins og má 

sjá í töflu 5. Þessi hópur var svo ekki skoðaður nánar í rannsókninni.  

 

Tafla 5. Miðgildi aldurs 79 kvenna með komuorsök 7 árið 2015 og HPV dreifinginn.  

  

Fjöldi kvenna 79 

  

Aldur, miðgildi 38 [22-80] 

  

HPV niðurstaða 2015  
     A.m.k. 16 19 (24%) 

     A.m.k. 18 3 (4%) 

     Aðrir flokkar (án 16 og 18) 57 (72%) 

  
 

 

4.4 Niðurstöður úr HPV mælingum  

Næst var skoðað hversu margar konur greindust með a.m.k. HPV 16, a.m.k. HPV 18 eða aðra há-

áhættu flokka HPV veira. Með a.m.k. 16 er átt við konur sem greinast bara með 16, 16 og annað eða 

16, 18 og annað. Í a.m.k.. 18 eru konur sem greinast með bara 18 eða 18 og annað en ekki 16. Í flokki 

„aðrir flokkar“ eru einungis konur jákvæðar í öðrum há-áhættu flokki HPV veira án 16 og 18. Fjöldi 

kvenna í hverjum flokki var skoðaður eftir komum. Konur sem voru neikvæðar voru ekki skoðaðar hér 

og því teljast þær ekki með, þrátt fyrir að þær hafa niðurstöður úr HPV mælingum. 
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Í komu 2015 voru alls 954 konur með niðurstöður úr HPV mælingum og þar reyndust 298 kvenna 

vera með a.m.k. 16, 71 með a.m.k. 18 og 585 með aðra há-áhættu HPV veirur, sjá töflu 6. Miðgildi 

aldurs í hverjum flokki var skoðaður, en í flokki með a.m.k. 16 var miðgildi aldurs 26 ár, yngsta konan 

var 20 ára og sú elsta 77 ára. Í flokki með a.m.k. 18 var miðgildi aldurs 27 ár, yngsta konan var 19 ára 

en sú elsta 63 ára. Í flokki „aðrir flokkar“ var miðgildi aldurs 29 ár, yngsta konan var 19 ára en elsta 80 

ára. Miðgildi aldurs reyndist vera hæstur í flokki hjá konum sem greindust með aðra há-áhættu flokka 

en 16 og 18.  

Í endurkomu 1 voru alls 695 konur með niðurstöður úr HPV mælingum, þar voru 221 kona með 

a.m.k. 16, 57 konur með a.m.k. 18 og 417 konur með aðra há-áhættu HPV veirur. Miðgildi aldurs í 

flokki a.m.k. 16 var 29 ár og var þar yngsta konan 20 ára en elsta 77 ára. Í flokki a.m.k. 18 var miðgildi 

aldurs 27 ár, yngsta konan var 19 ára en sú elsta 55 ára. Í flokki „aðrir flokkar“ var miðgildi aldurs 27 

ár, yngsta konan var 19 ára en elsta 67 ára. Hér reyndust konur með a.m.k. 16 vera elstar en yngstar 

konur í flokki með a.m.k. 18.  

Í endurkomu 2 voru alls 245 konur með niðurstöður úr HPV mælingum, 59 konur voru með a.m.k. 

16, 22 konur með a.m.k. 18 og 164 með aðra há-áhættu HPV veirur. Miðgildi aldurs í flokki a.m.k. 16 

var 25 ár, sú yngsta var 21 ára en sú elsta 77 ára. Í flokki a.m.k. 18 var miðgildi aldurs 28 og þar var 

yngsta konan 22 ára og elsta 56 ára. Í flokki „aðrir flokkar“ var miðgildi aldurs 28 ára, yngsta konan var 

19 ára en sú elsta 68 ára. Hér sést að konur í öðrum flokki en 16 og 18 er elstar.  

Í endurkomu 3 voru 101 konur með niðurstöður úr HPV mælingum og voru þar 23 konur með 

a.m.k. 16, 11 konur með a.m.k. 18 og 67 með aðra há-áhættu HPV veirur. Miðgildi aldurs í flokki með 

a.m.k. 16 var 30 sú yngsta var 21 ára og elsta 49 ára. Í flokki a.m.k. 18 var miðgildi aldurs 25, yngsta 

konan var 22 ára og sú elsta 47 ára. Í flokki „aðrir flokkar“ var miðgildi aldurs 27 ár, yngsta konan var 

19 ára og elsta 59 ára.  

 

Tafla 6. HPV dreifingin komu árið 2015 og í þremur endurkomum. 

     

  
Koma 2015 

(n=954) 
Endurkoma 1 

(n=695) 
Endurkoma 2 

(n=245) 
Endurkoma 3 

(n=101) 

A.m.k. 16 298 (31%) 221 (32%) 59 (24%) 23 (23%) 

A.m.k. 18 (án 16) 71 (8%) 57 (8%) 22 (9%) 11 (10%) 

Aðrir flokkar (án 16 og 18) 585 (61%) 417 (60%) 164 (67%) 67 (67%) 

     
 

Í endurkomu 4 voru 18 konur með niðurstöður út HPV mælingum, 5 voru með a.m.k. 16, 3 með 

a.m.k. 18 og 10 með annað. Miðaldurinn í a.m.k. 16 var 23 ára, yngsta konan var 22 ára og elsta 26 

ára. Í flokki a.m.k. 18 var miðaldurinn 25 ár sú yngsta var 23 ára og elsta 28 ára. Í flokki „aðrir flokkar“ 

var miðaldurinn 31 ár, yngsta konan var 21 ára og elsta 42 ára. 

Í endurkomu 5 var ein kona sem var ennþá HPV jákvæð, hún var 30 ára árið 2015 og var ennþá 

jákvæð í síðustu komu. Í öll skiptinn reyndist hún jákvæð í öðrum há-áhættu HPV flokki.  
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4.5 Að losna við HPV veiruna  

Alls urðu 381 konur af 954 HPV neikvæðar á rannsóknartímabilinu eða 40%. Hlutfall kvenna sem 

urðu neikvæðar í hverri komu var skoðuð, í komu árið 2015 voru engar konur neikvæðar þar sem 

inntökuskilyrði í rannsóknina var að þær mældust há-áhættu HPV jákvæðar og voru með vægar 

frumubreytingar í frumustroki. Í endurkomu 1 reyndust 150 konur HPV neikvæðar eða 16%, miðgildi 

tíma frá komu árið 2015 til neikvæðra HPV mælinga voru 7 mánuðir. Í endurkomu 2 voru 174 konur 

neikvæðar eða 18% og var miðgildi tímans 27 mánuðir. Í endurkomu 3 voru 48 konur neikvæðar eða 

5%, miðgildi tímans voru 31 mánuðir. Í endurkomu 4 voru 9 konur neikvæðar eða 1%, miðgildi tímans 

voru 35 mánuðir, eins og sést í töflu 7. Í endurkomu 5 bættust engar HPV neikvæðar niðurstöður við. 

 

Tafla 7. Fjöldi kvenna sem voru orðnar neikvæðar eftir hverja endurkomu, hlutfall og miðgildi tímans 
frá komu árið 2015 til neikvæða HPV mælinga. 

Endurkoma Fjöldi 

Hlutfall 
af 954 
konum 

Tími frá 2015, miðgildi (bil) 
í mánuðum 

1 150 16% 7 

2 174 18% 27 

3 48 5% 31 

4 9 1% 35 

    
 

Mislangur tími leið þar til konur náðu að hreinsa sig af HPV veirunni. Tíminn var skoðaður í 

mánuðum og við hverja endurkomu fyrir sig. Engar konur voru neikvæðar við komu árið 2015.  

Eins og sést á mynd 5 eru margar konur að hreinsa sig á 5-7 mánuðum, síðan helst dreifingin mjög 

svipuð. Fáar konur þurfa meira en 3 ár til að hreinsa sig, en þó eru nokkrar konur sem eru ennþá að 

hreinsa sig eftir 2-3 ár.  
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Mynd 5. Fjöldi kvenna sem ná að hreinsa sig eftir hverja endurkomu. 

 

Næst var ákveðið að skoða konur sem eru í hópleit og konur sem eru í eftirliti sér eins og má sjá í 

töflu 7. Alls voru 434 konur með komuorsök 1 og 2 og voru að mæta í hópleit árið 2015. Um 222 

(51%) hópleitar konur náðu að hreinsa sig af HPV veirunni á rannsóknartímabilinu. 79 konur náðu að 

hreinsa sig á einu ári en 143 konur þurftu lengri tíma til að hreinsa sig af veirunni. Miðgildi aldurs 

kvenna í þessum hópi var 28 ár, yngsta konan var 19 ára en sú elsta 65 ára. Flestar hópleitar konur 

greindust með aðra há-áhættu flokka HPV veira, þær voru 154 eða um 69% . Fæstar konur greindust 

með a.m.k. 18 (án 16), 16 konur eða um 7%. 52 konur greindust með a.m.k. 16 eða um 24%.  

Konur með komuorsök 4 og 5 eða konur sem voru í eftirliti vegna vægra frumubreytinga, voru alls 

435. Um 189 þeirra náðu að hreinsa sig á rannsóknartímabilið eða 43%. 52 konur náðu að hreinsa sig 

innann árs en 137 konur þurftu meira en eitt ár til að hreinsa sig við veiruna. Miðgildi aldurs var 30 ár 

og var yngsta konan 19 ára en sú elsta 67 ára. Flestar konur greindust með aðra há-áhættu flokka 

HPV veira eða 129 (68%) konur, fæstar með a.m.k. 18 (án 16) eða 10 (5%) konur og 50 (27%) konur 

greindust með a.m.k. 16. 

Í þessum hópum eru einnig konur sem fóru í keiluskurð en voru HPV neikvæðar, því er fjöldinn 

kvenna sem ná að hreinsa sig 411, en ekki 381 eins og má sjá í töflu 7. Alls voru það 30 konu sem 

fóru í keiluskurð en voru há-áhættu HPV neikvæðar. 

Marktækur munur (p=0,023) reyndist vera milli þessara hópa þ.e.a.s. kvenna sem mættu í hópleit 

og kvenna sem voru í eftirliti vegna vægra frumubreytinga og náðu að hreinsa sig af HPV veirunni. Að 

öðru leyti voru hóparnir sambærilegir, lítill munur er milli miðgildi aldurs þeirra og HPV dreifingunni.  
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Tafla 8. Fjöldi kvenna sem náðu að hreinsa sig og voru í hópleit eða í eftirliti vegna vægra 
frumubreytinga. Fjöldi kvenna sem hreinsa sig innan árs eða lengur en ár. Miðgildi aldur 
þeirra og HPV dreifingin. 

   

  Hópleit (n=434) Eftirlit (n=435) 

Konur sem hreinsa sig (n)  222 (51%) 189 (43%) * 

      ≤ 1 ár frá komu 2015 79 (36%) 52 (28%) 

      > 1 ár frá komu 2015 143 (64%) 137 (72%) 

   

Aldur, miðgildi [bil] 28 [19-65] 28 [19-67] 

   

HPV niðurstaða 2015   

     Amk 16 52 (24%) 50 (27%) 

     Amk 18 (án 16) 16 (7%) 10 (5%) 

     Aðrir flokkar (án 16 og 18) 154 (69%) 129 (68%) 

* Marktækur munur á milli hópleitar og eftirlits kvenna  

   
 

Alls 222 (51%) konur sem voru í hópleit náðu að hreinsa sig af HPV veirunni gegnum 

rannsóknartímabilið.  

Eins og má sjá á mynd 6, eru margar konur að hreinsa sig innann árs, síðan helst dreifingin jöfn. 

Margar konur eru enn að hreinsa sig eftir 2-3 ár.  

 

 

 Mynd 6. Fjöldi kvenna sem ná að hreinsa sig eftir hverja endurkomu, einungis konur með 
komuorsök 1 og 2, þ.e.a.s. mættu í hópleit.   
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Alls 189 (43%) konur sem voru í eftirliti vegna vægra frumubreytinga náðu að hreinsa sig af HPV 

veirunni gegnum rannsóknartímabili.  

Eins og má sjá á mynd 7, eru margar konur að hreinsa sig innann árs, síðan helst dreifingin jafnt. 

Margar konur eru enn að hreinsa sig eftir 3-4 ár.  

Mjög svipuð dreifing sést á báðum hópum.  

 

 Mynd 7. Fjöldi kvenna sem ná að hreinsa sig eftir hverja endurkomu, einungis konur með 
komuorsök 4 og 5, þ.e.a.s voru í eftirliti vegna vægra frumubreytinga.   

 

 

 

4.6 Konur sem ekki hreinsa sig af veirunni 

Konur sem enn voru jákvæðar eftir endurkomu 3 voru skoðaðar sérstaklega. Flestar þeirra höfðu ekki 

tækifæri til að mæta á rannsóknartímabilinu í endurkomu 4, en meirihlutinn þeirra hafði komu árið 

2019.  

Alls voru 81 kona ennþá HPV jákvæð eftir endurkomu 3 eða um 8%. Um 44 (55%) konur töldust til 

hópsins sem var að mæta í hópleit, 37 (45%) konur voru að mæta í eftirlit vegna vægra 

frumubreytinga og enginn kona var með aðra komuorsök. Miðgildi aldurs kvenna var 30 ár, yngsta 

konan var 19 ára og sú elsta 60 ára.  

Niðurstöður HPV mælinga árið 2015 fyrir þessar konur voru skoðaðar og þar voru flestar konur eða 

48 (60%) í öðrum há-áhættu flokkum HPV veira en 16 og 18. Fæstar konur eða 7 (8%) konur voru 

með a.m.k. 18 (án 16) og 26 (32%) konur voru með a.m.k. 16.  
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Miðgildið tímans frá fyrstu komu árið 2015 til endurkomu 3 var 27 mánuðir. Bilið var þó mjög dreift, 

minnst voru það 14 mánuðir en mest 45 mánuðir.  

 

Tafla 9. Konur sem eru enn jákvæðar eftir 3 endurkomur, komuorsök, miðgildi aldurs, HPV dreifingin 
þeirra og miðgildi tímans frá fyrstu komu 2015 til 3 endurkomu. 

   

  
HPV jákvæðar konur 

eftir endurkomu 3  

  (n=81)  

Komuorsök    

     Hópleit 44 (55%)  

     Eftirlit 37 (45%)  

     Annað 0 (0%)  

   

Aldur, miðgildi [bil] 26 [19-60]  

   

HPV niðurstaða 2015   

     A.m.k. 16 26 (32%)  

     A.m.k. 18 (án 16) 7 (8%)  

     Aðrir flokkar (án 16 og 18) 48 (60%)  

   

Tími í mánuðum, miðgildi [bil] 27 [14-45]  
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5 Umræða 

Alls bárust rúmlega 23500 sýni úr leghálsi kvenna til Frumurannsóknarstofu KÍ árið 2015, fáein % 

kvenna mættu oftar en einu sinni í leghálssýnatöku það ár (28). Af þeim voru 954 konur með vægar 

frumubreytingar og há-áhættu HPV jákvæðar. Af þeim voru 381 kona sem náði að hreinsa sig af HPV 

sýkingu á rannsóknartímabilinu eða 40% þeirra, án aðgerðar. Flestar konur voru neikvæðar eftir fyrstu 

og aðra endurkomu eða 34%, sjá töflu 7. Margar konur voru að hreinsa sig á 5-7 mánuðum eins og 

má sjá á mynd 6, þó voru margar konur að hreinsa sig eftir eitt ár. Þetta sýnir að margar konur ná að 

hreinsa sig af HPV sýkingunni en það tekur mislangan tíma. Ekki er ljóst hvað stjórnar þessu ferli en 

talið er að ónæmiskerfið taki virkan þátt í þessu ferli, þó er þetta enn ekki ljóst hvort hluti þeirra er að fá 

endurteknar sýkingar. Af 954 konum voru 6% þeirra ekki HPV mældar aftur þegar þær mættu í 

Leitarstöð þrátt fyrir að hafa verið há-áhættu HPV jákvæðar í fyrri mælingu. Um 26% allra kvenna fóru 

í keiluskurð vegna frumubreytinga á rannsóknartímabilinu. Tvær konur greindust með krabbamein árið 

2015, ein kona greindist með flöguþekjukrabbamein og reyndist hún vera jákvæð í öðrum há-áhættu 

HPV flokki en HPV 16 og 18. Önnur konan greindist með adenocarcinoma og var hún jákvæða í HPV 

16. Einnig voru um 19% kvenna sem mættu ekki aftur í endurkomur, en stór hluti þeirra mættu 

snemma árs 2019, sem var utan rannsóknartímabilsins. 

 

5.1 HPV dreifingin og aldur 

HPV 16 og 18 eru mun algengari í yngri konum en í þeim eldri, en aðrar týpur af há-áhættu HPV veiru 

eru algengari hjá eldri konum. Þessar niðurstöður hafa verið sýndar í öðrum rannsóknum og styður 

það niðurstöður hér að ofan (2)(6)(7)(14)(16). Í öllum endurkomum er hægt að sjá að miðgildi aldurs 

kvenna með a.m.k. HPV 16 og a.m.k. 18 er lægri en hjá konum með aðra há-áhættu flokka en HPV 16 

og 18. Í endurkomu 1 sjáum við þó að miðaldurinn er hæstur hjá konum með a.m.k. 16, ekki er vitað af 

hverju það er. Hins vegar sést mjög lítill munur milli miðgildi aldurs hjá konum með a.m.k. HPV 16 og 

a.m.k. HPV 18, en það er í samræmi við aðrar rannsóknir. 

 Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að HPV 16 finnst oftast í konum milli 25-40 ára. Í þessari 

rannsókn sást að miðaldurinn kvenna sem voru greindar með a.m.k HPV 16 var milli 23 til 30 ára. 

Aldursdreifingin fyrir a.m.k. HPV 16 og a.m.k. 18 var oft mjög svipuð, lítill munur var á miðaldrinum í 

þessum tveimur hópum í rannsókninni (29)(30).  

 Algengara er að sjá konur með a.m.k. HPV 16 en a.m.k. HPV 18, eins og niðurstöður hér að 

ofan sýna. Þó eru flestar konur jákvæðar í öðrum flokkum há-áhættu HPV veira en HPV 16 og 18 og 

er það í samræmi við aðrar rannsóknir (2)(16). HPV 16 og HPV 18 eru talin vera orsök 70% 

leghálskrabbameina hjá konum (27). Í rannsókninni voru 3 konur sem komu inn í rannsóknina eftir 

aðgerð vegna leghálskrabbameins, en þær allar voru jákvæðar í öðrum há-áhættu HPV flokki. Tvær 

konur greindust með krabbamein árið 2015. Ein greindist með flöguþekjukrabbamein og var hún 

jákvæð í öðrum há-áhættu HPV flokki en HPV 16 og 18. Hin konan greindist með adenocarcinoma og 

var hún tvisvar sinnum jákvæð í HPV 16. Adenocarcinoma í leghálsi er talin tengjast í 62% tilfella 
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konum sem eru HPV jákvæðar, en í 37% tilfella í konum sem eru HPV neikvæðar (16). Rannsóknir 

sýna fram á að adenocarcinoma í leghálsi tengist oftast HPV 16, 18 eða 45. Konur með 

adenocarcinoma í leghálsi og HPV jákvæðar voru í flestum tilfellum yngri og var krabbameinið á lægra 

stigi (31). Flestar konur í rannsókninni voru þó HPV jákvæðar í öðrum há-áhættu HPV flokki en 16 og 

18 og er í samræmi við aðrar rannsóknir. 

Alls 34 konur voru undir 22 ára í rannsóknarhópnum eða um 4%, en hópleit á Íslandi byrjar við 23 

ára aldur. Margar þeirra voru einnig í eftirliti fyrir árið 2015. Þetta bendir til þess á að ungar konur geta 

verið með HPV sýkingar. Erfitt getur verið að skoða afdrifið þeirra vegna þess að þær eru of ungar til 

að mæta í hópleit, einnig vegna þess að HPV sýkingin er oftast einkennalaus.   

 

5.2 Tími  

Flestar konur sem ekki fóru í frekari aðgerð náðu að losa sig við sýkingu af há-áhættu HPV veiru innan 

rannsóknartímabilsins. Eins og mátti sjá voru margar að hreinsa sig innann árs og voru það almennt 

eldri konur en þær sem tóku lengri tíma en eitt ár í að hreinsa sig. Miðgildi aldurs hjá konum sem voru 

að hreinsa sig innan árs var 28 ára en miðgildi aldurs hjá konum sem voru að hreinsa lengur en eitt ár 

var 26 ára.Talið er að flestar konur nái að hreinsa sig við HPV sýkingu innann árs, þetta náðist þó ekki 

að staðfesta í þessari rannsókn.  

Hópurinn var skoðaður eftir komuorsökum, konur sem voru að mæta vegna hópleitar (komuorsök 1 

og 2) og svo konur sem voru í eftirliti vegna frumubreytinga (komuorsök 4 og 5). Þessir hópar voru jafn 

stórir og var ákveðið að bera þá saman. Fjöldi kvenna sem voru í hópleit og þeirra sem voru í eftirliti  

var nánast sá sami, munaði um eina kona. Marktækur munur var þó á fjölda kvenna sem náðu að 

hreinsa sig í þessum tveimur hópum. Ekki marktækur munur fannst milli kvenna sem náðu að hreinsa 

sin innann árs eða eftir meira en ár. Konur sem voru með komuorsök 4 og 5 voru nú þegar í eftirliti, 

sem þýðir að þær hafa verið greindar með vægar frumubreytingar fyrir árið 2015 en voru ekki HPV 

mældar á þeim tíma. Við vitum þá ekki fyrir víst hversu lengi þær hafa verið með HPV sýkingu. 

Munurinn á hópunum er líklega vegna þess að sá hópur kvenna sem var í eftirliti (komuorsök 4 og 5) 

og mætti 2015 hafði þá þegar losnað við veiruna. Miðgildi aldurs í báðum hópum var 28 ára og 

aldurbilið var mjög svipað eins og má sjá í töflu 7. HPV dreifingin var einnig lík, í báðum hópum voru 

flestar konur jákvæðar í öðrum há-áhættu flokkum en HPV 16 og HPV 18.  

Ákveðið var að skoða konur sem hafa fleiri en 3 endurkomu sem þær konur sem ekki ná að hreinsa 

sig. Flestar þeirra höfðu ekki tækifæri til að mæta á rannsóknartímabilinu, en voru þó með komu árið 

2019. Eftir endurkomu 3 voru 81 kona ennþá há-áhættu HPV jákvæðar. Flestar þeirra voru að mæta í 

hópleit en aðeins færri í eftirlit, eins og sýnt var í töflu 8. Aldur þessara kvenna var mjög dreifður, þar 

sem yngsta konan var 19 ára og elsta 60 ára. Það sem kemur á óvart er að kona sem er 19 ára en nú 

þegar með endurkomu 3 og er enn ekki orðin neikvæð.  

Miðgildi aldurs kvenna sem náðu að hreinsa sig var 28 ára en miðgildi aldurs kvenna sem ekki 

náðu að hreinsa sig var 26 ára. HPV dreifingin var þó ekki ósvipuð, flestar konur var jákvæðar í öðrum 

há-áhættu flokkum en HPV 16 og 18.  



    

 

25 

 

Um 9% kvenna voru undir 23 ára aldri en voru samt að greinast með vægar frumubreytingar og 

jákvæðar í há-áhættu flokki HPV veira. Þetta getur vakið upp spurningu hvort hópleitin ætti að byrja 

fyrr, sem sagt fyrir 23 ára aldur. Áhugavert verður að sjá hvernig þetta mun breytast þegar stúlkur sem 

bólusettar hafa verið gegn HPV veiru á Íslandi komast á leitaraldur. 

 

5.3 HPV mælingar  

Margar konur í rannsóknargagnagrunninum voru HPV mældar oftar en tvisvar sinnum, jafnvel oftar en 

3-4 sinnum. Reglur um hversu oft kona ætti að fara í HPV mælingu áður en hún er sett í venjulegt 

eftirlit aftur eru í mótun. Það sem kom á óvart er að margar konur voru að mælast há-áhættu HPV 

jákvæðar í gegnum langan tíma og voru jákvæðar oftar en tvisvar sinnum. Oftast var hægt að sjá að 

konur voru jákvæðar í sömu tegund HPV veiru, til dæmis ef konan mældist með a.m.k. 16 við fyrstu 

komu var hún oft að mælast með a.m.k. 16 í 3-4 skipti.  Örfáar konur voru með breytingar á flokki HPV 

veirunnar gegnum rannsóknartímabilið. Þetta bendir á að fáar konur voru að þróa með sér nýja 

sýkingu en frá upphafi, eða við fyrstu komu árið 2015. Konur geta þó fengið endurteknar sýkingar af 

sama flokki HPV veira. Fáar konur voru einnig að mælast með sýkingar af völdum allra flokka HPV 

veira. Enginn þeirra þróaði með sér krabbamein á rannsóknartímabilinu.  Einnig sást oft að konur voru 

með vægar frumubreytingar í frumustroki, voru há-áhættu HPV jákvæðar en náðu samt að hreinsa sig 

við veiruna án þess að þurfa að fara í keiluskurð eða fá krabbamein. HPV mælingar hjálpa við að 

greina konur og mögulega grípa fyrr í, áður en þær þróa með sér krabbamein, en mikilvægt er þó að 

setja reglur um hversu oft konan á að vera kölluð inn í HPV mælingu. Margar konur lenda í eftirliti á 6-

12 mánaða fresti og í nokkur ár, spurningin er hvort þörf sé á því?.  

 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er að hún náði til allra kvenna sem greindust með vægar frumubreytingar 

og voru HPV jákvæðar árið 2015 á öllu landinu. Styrkleiki hennar er einnig að fylgst var með konum í 

3-4 ár eða til enda ársins 2018, svo góð yfirsýn var til staðar hvenær eða við hvaða endurkomu konur 

voru orðnar HPV neikvæðar. Góðar upplýsingar fengust um hversu margar konur fóru í keiluskurð 

vegna frumubreytinga eða vegna jákvæðra HPV mælinga.  

 Veikleikar rannsóknarinnar var að upplýsingar vantaði inní rannsóknargagnagrunninn, 

mörgum konum þurfti að flétta upp í kerfi LKÍ til að sjá nákvæmari upplýsingar um komu, hvort hún hafi 

verið HPV mæld og hvort hún hafi verið send í keiluskurð. Það sem kom í ljós var að um 6% kvenna 

voru ekki HPV mældar þrátt fyrir að hafa verið jákvæðar í HPV mælingum í síðustu komu. Möguleg 

ástæða gæti verið að gömlu eftirlitskerfi með vægum frumubreytingum og nýja eftirlitskerfinu sem kom 

árið 2015 var blandað saman.  

 Annar veikleiki var sá að sumar konur hafa ekki verið að mæta alveg samkvæmt fyrirmælum 

því var erfiðara að sjá hversu langan tíma í raun það tók fyrir konur að losa sig við HPV veiruna.  
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5.5 Ályktanir 

Alls 381 kona náði að hreinsa sig af HPV sýkingu á rannsóknartímabilinu, eða 40% allra kvenna. 

Meirihlutinn kvenna þurfti samt lengri tíma til að hreinsa sig en eitt ár, um 73%. Þetta sýnir okkur að 

konur geta hreinsað sig við veiruna en þurfa þó mislangan tíma. Um 26% kvenna voru send í 

keiluskurð vegna frumubreytinga og jákvæðra há-áhættu HPV mælinga. Einnig voru flestar konur með 

vefjasýni eða um 77%, þ.e.a.s. fóru í leghálsspeglun á rannsóknartímabilinu. Um 55% þeirra sem áttu 

vefjasýni fóru í vefjasýnistöku einu sinni, 19% fóru í vefjasýnisstöku tvisvar og 1% þrisvar. Aðeins tvö 

krabbamein greindust í rannsókninni, bæði voru greind árið 2015. Annað var flöguþekjukrabbamein og 

var sú kona jákvæð í öðrum há-áhættu HPV flokki og hitt var adenocarcinoma, en þessi kona reyndist 

jákvæð í HPV 16 tvisvar sinnum.  

 

5.6 Næstu skref  

Áhugavert væri að gera svipaða rannsókn eftir nokkur ár til að kanna áhrif bólusetningar á stúlkum hér 

á landi gegn HPV veirunni. Margar rannsóknir sýna fram á að bólusetningin minnki líkur á að stúlka 

smitist af HPV veirunni. Bólusetningin beinist samt einungis HPV 16 og 18, svo áhugavert verður að 

skoða hvort einhverjir aðrir stofnar HPV veirunnar nái sér á strik. Einnig þarf að klára að hanna eftirlit 

fyrir þær konu sem eru oft og lengi HPV há-áhættu jákvæðar en greinast ekki í vefjasýni með 

alvarlegar frumubreytingar á Frumurannsóknarstofunni KÍ. Til að tryggja að ekki verður ruglingur á 

hvort gamalt eða nýtt eftirlitskerfi er notað.   
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