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Ágrip 

Endurkomutíðni, meðferð og horfur sjúklinga með krabbamein á höfði og 

hálsi á Íslandi 2009-2016. 

Edda Rún Gunnarsdóttir1, Helgi Birgisson3, Anna Margrét Jónsdóttir2, Geir Tryggvason1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali háskólasjúkrahús, 3Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands 

Inngangur: Krabbamein á höfði og hálsi er samheiti yfir illkynja mein sem greinast í efri öndunar- og 

meltingarfærum. Fjöldi þeirra er að aukast um allan heim en þau eru 4,6% allra krabbameina. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta nýgengi, endurkomutíðni og horfur krabbameina á höfði og hálsi á Íslandi 

á árunum 2009-2016 og skoða meðferðarákvarðanir með tilliti til staðsetningar þeirra. 

Efniviður og aðferðir: Skoðaðir voru einstaklingar sem greindust með krabbamein á höfði og hálsi á 

Íslandi á árunum 2009-2016. Krabbameinsskrá útvegaði lista yfir kennitölur þessara einstaklinga og 

upplýsingar um greiningu, stigun, meðferð og endurkomu fengust úr sjúkraskrám þeirra. Upplýsingarnar 
voru skráðar á 4 mismunandi skráningarblöð byggð upp að fyrirmynd sænska INCA skráningarkerfisins 

og unnið var úr þeim við gerð rannsóknarinnar.  

Niðurstöður: Árlegur meðalfjöldi tilfella krabbameina á höfði og hálsi á Íslandi á árunum 2009-2016 var 

um 30 talsins (8,48/100.000 einstaklinga). Flestar nýgreiningar voru árið 2016, 41 talsins (10,84/100.000 

einstaklinga) og fæstar nýgreiningar voru árið 2010, 23 talsins (6,62/100.000 einstaklinga). Flestir 

greindust með krabbamein í munnholi (n=81, 33,9%), annað algengasta krabbameinið var í munnkoki 

(n=55, 23%) en fæstir greindust með krabbamein í barkakýliskoki (n=5, 2,1%). Algengasta 

vefjagreiningin var flöguþekjukrabbamein (n=210, 87,9%). Meðalaldur sjúklinga með krabbamein í 
munnkoki var 62 ár sem er lægri en meðalaldur greindra með krabbamein á öðrum stöðum (67 ár). 

Meðferð sjúklinga með krabbamein í munnholi eða vör var oftast aðgerð, ein og sér (54,9%) eða með 

geislameðferð (23,5%), meirihluti sjúklinga með krabbamein í barkakýli fór hins vegar ekki í aðgerð 

(68%). Geislameðferð var veitt hjá 98,2% munnkokskrabbameina, 80% barkakýliskrabbameina, 39,2% 

munnhols- og varakrabbameina og 78,1% krabbameina á öðrum stöðum. Fleiri karlmenn fengu 

geislameðferð (73,6%) og geislameðferð samhliða lyfjameðferð (20,6%) en konur (49,3% og 2,9%). 

Sjúkdómsendurkoma varð í 36% barkakýliskrabbameina, 48% munnhols- eða varakrabbameina, 21,8% 
munnkokskrabbameina og 25% krabbameina á öðrum stöðum. Tíðni munnkokskrabbameina er að 

aukast en mun betri tveggja ára lifun er fyrir p16 jákvæð munnkokskrabbamein (87%) en p16 neikvæð 

munnkokskrabbamein (64%).  

Ályktanir: Fjöldi krabbameina á höfði og hálsi á Íslandi hefur aukist þrátt fyrir lækkandi tíðni reykinga. 

Mesta aukningin sést í krabbameinum staðsettum í munnkoki, úr þremur tilfellum árið 2009 í 15 tilfelli 

árið 2016 sem tengist sennilega aukinni tíðni HPV tengdra krabbameina. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu mikinn mun í meðferð krabbameina á höfði og hálsi milli kynja. Konur fengu sjaldnar geisla- og 

lyfjameðferð en karlar. Hærri tíðni munnhols- eða varakrabbameina hjá konum gæti skýrt þennan mun 
að hluta til.  
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1 Inngangur 

Krabbamein á höfði og hálsi er samheiti yfir illkynja mein sem greinast í efri öndunar- og 

meltingarfærum. Algengasta staðsetning krabbameinsins er í munnholi og vör sem kemur þá oftast fram 

sem viðvarandi sár. Aðrir staðir eru kok, nefhol og barkakýli. Fjöldi greindra í heiminum árið 2018 var 

834.860 tilfelli eða 4,6% allra krabbameina. Krabbamein í munnholi og vörum er ellefta algengasta 

krabbameinið í karlmönnum um allan heim. Á Íslandi var fjöldi greindra 23 árið 2018, um 1,5% allra 

krabbameina sem greindust (1). Krabbamein á höfði og hálsi hefur mikil áhrif á lífsgæði og nauðsynleg 

skynfæri notuð í samskiptum daglega. Greining snemma í ferlinu og stuðningur við sjúkling er því 

lykilatriði. Meira en 90% af krabbameini á höfði og hálsi er af tegundinni flöguþekjukrabbamein, aðrar 
tegundir sem finnast eru meðal annars kirtilkrabbamein (e. adenocarcinoma), kirtilblöðrukrabbamein (e. 

adenoid cystic carcinoma), slímhimnusortuæxli (e. mucosal melanoma) og slímyfirhúðarkrabbamein (e. 

mucoepidermoid carcinoma) (2).  

Krabbamein í vörum og munnholi eru staðsett frá og með vörum aftur að gerðistotum (e. 

circumvallate papilla) á yfirborði tungu að neðan og að skörun harða og mjúka góms að ofan. Svæðin 

eru varir, munngólf, tunga, kinnslímhúð, efra- og neðra tannhold og harði gómur. Krabbamein á þessu 

svæði eru algengari hjá karlmönnum og greinast yfirleitt á seinni hluta ævinnar. Þau myndast oft út frá 

öðrum meinsemdum, þar á meðal slímuþykkildi (e. leukoplakia), bandvefsmyndun og flatskæningi (e. 
lichen planus). Slímuþykkildi er algeng orsök krabbameins á höfði og hálsi og lýsir sér sem hvít skella 

ótengd öðrum sjúkdómi (3, 4). Varir og munnhol er algengasta svæðið fyrir krabbamein á höfði og hálsi, 

um 354.864 tilfelli voru skráð árið 2018, eða 2% allra krabbameina í heiminum. Á Íslandi greindust 15 

tilfelli árið 2018 fyrir bæði krabbamein í vör og munnholi, sem er 0,9% af öllum krabbameinum sem 

greindust það ár. Tíðni vara- og munnholskrabbameina er 2,3 sinnum hærri meðal karlmanna en kvenna 

í heiminum (1). 

Krabbamein í koki skiptist í þrjú svæði, nefkok, munnkok og barkakýliskok. Nýgengi krabbameins í 
koki var 235.384 árið 2018 þar sem nefkokskrabbameinin voru flest . Þessi háa tíðni 

nefkokskrabbameina útskýrist helst af háu nýgengi í Asíu og Afríku, sem gæti skýrst af aukinni tíðni EBV 

smitana snemma á lífstíðinni á þessum svæðum. Öfugt við Asíu og Afríku finnast algengustu 

krabbameinin í Evrópu í munnkokinu en þau eru flest af völdum HPV (1). Rannsóknir sýna að hlutfall 

þeirra sem greindust með HPV jákvætt í munnkokskrabbameini jókst úr 40,5% greindra fyrir árið 2000 í 

72,2% greindra eftir árið 2005 í Norður-Ameríku og Evrópu (5). 

Krabbamein í nefholi og afholum nefs er sjaldgæft krabbamein, en aðeins 3% af krabbameinum á 

höfði og hálsi eiga uppruna sinn þar, flest í kinnkjálka skúta (60%). Tölvu- eða segulsneiðmyndun er 
nauðsynleg í endanlegri greiningu krabbameina af þessu tagi, þar sem erfitt getur verið að sjá þessi 

svæði með berum augum. Dýpt og dreifing frumæxlis ræður ákvarðanatöku um meðferð en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að lifunin er best fyrir þá sem undirgengust aðgerð, með eða án geislameðferðar. Lifun 

þeirra sem fengu einungis geislameðferð var mun verri. Krabbamein í nefholi og afholum nefs greinast 

oft seint og er algengasta T stigun þeirra T3 eða T4 sem þýðir að horfur eru verri en fyrir aðrar 

staðsetningar á höfði og hálsi (6, 7).  

Krabbamein í barkakýli er að finna á raddfærinu (e. glottis), svæði ofan raddfæris (e. supraglottis) og 

svæði neðan raddfæris (e. subglottis) (8). Um 95% krabbameina í barkakýli eru af flöguþekjuuppruna 
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og finnast flest á raddfærinu eða svæði ofan raddfæris. Megin áhættuþættir krabbameins í barkakýli eru 

reykingar og áfengi, hægt væri að koma í veg fyrir um 90% krabbameina með því að forðast reykingar 

og áfengi (6). 

Einkenni krabbameina á höfði og hálsi eru fjölbreytileg, allt frá því að vera einkennalaus, til lítillar 

sáramyndunar í munni, vör eða koki í að vera allstór þykkildi á háls- eða andlitssvæði. Staðsetning 

æxlisins skiptir höfuðmáli þegar kemur að einkennum. Hæsi og breytingar í rödd, verkur eða þykkildi á 

munn- og hálssvæði, óþægindi við kyngingu og viðvarandi sár eru mörg af þeim fjölmörgu einkennum 
sem geta komið fram (6). 

1.1 Flöguþekjukrabbamein 
Meirihluti krabbameina á höfði og hálsi eru af flöguþekjuuppruna. Flöguþekjukrabbamein hafa 

uppruna í þekjuvef og skiptast í vel, meðal og illa sérhæfð krabbamein (6). Flöguþekjukrabbamein hafa 
nokkrar undirtegundir vefjagerða. Hefðbundna vefjagerðin einkennist af bólgufrumum, aukinni 

bandvefsmyndun og mismikilli hornmyndun eftir sérhæfingu. Hinar vefjagerðirnar skiptast í 

vörtukrabbamein (e. verrucous carcinoma), totukrabbamein (e. papillary squamous cell carcinoma), 

basalfrumukrabbamein (e. basaloid squamous cell carcinoma), spólufrumukrabbamein (e. spindle cell 

carcinoma) og þyrnileysikrabbamein (e. acantholytic squamous cell carcinoma). Vörtukrabbamein 

einkennast af vörtulíkum útvexti þöktum flöguþekju sem meinvarpast ekki. Basalfrumukrabbamein 

einkennast af frumum með mikið litni án kjarnakorna og hefur slæmar horfur. Þeir áhættuþættir sem eru 
þekktir eru reykingar, áfengismisnotkun og HPV (Human papilloma virus) og ræði ég nánar um þá þætti 

hér að neðan (6, 9). 

1.2 Áhættuþættir 
Áhættuþættir sem hafa ætíð mest verið tengdir við krabbamein á höfði og hálsi eru reykingar og 

áfengi en munnkokskrabbamein af völdum HPV eru farin að aukast seinustu ár. Öfugar reykingar og 

betel lauf hafa einnig verið tengd við krabbamein á höfði og hálsi. Sólarljós í of miklu magni, 

fjölskyldusaga, neysla andoxunarefnasnauðra matvæla, hár aldur og sjúkdómar á borð við Plummer-

Vinson heilkenni, Fanconi blóðleysi og Zinsser-Cole-Engman heilkenni hafa verið tengdir við 

flöguþekjukrabbamein, þar sem það fyrstnefnda er oftast tengt við varakrabbamein (4). Slæm 

munnhirða getur leitt til sýkinga og bólgumyndunar sem ýtir síðan undir krabbameinsmyndun (10). 

1.2.1 Reykingar og áfengi 
Reykingar og áfengi hafa lengi vel verið tengd við myndun krabbameina á höfði og hálsi. 

Sígarettureykur inniheldur um 50 krabbameinsvaldandi efni, þar á meðal nítrósamín og PAH (polycyclic 

aromatic hydrocarbon) efni sem hafa stökkbreytiáhrif og geta þar af leiðandi valdið stökkbreytingum. 

Áfengisnotkun samhliða reykingum getur ýtt undir þessi áhrif þar sem etanól skemmir erfðaefni og eykur 

líkur á myndun stökkbreytinga (10, 11). Meira en 75% einstaklinga sem fá krabbamein á höfði og hálsi 
hafa neytt tóbaksvara í mörg ár og margir þessara einstaklinga neyta einnig áfengis reglulega. 

Reykingar sýna um tvöfalda áhættu á krabbameini í munnholi hjá karlmönnum og þrefalda áhættu hjá 

konum og þessi áhætta eykst með auknu magni reykinga. Einstaklingar sem reykja tvo eða fleiri pakka 

á dag og drekka meira en fjórar einingar af áfengi á dag hafa líkindahlutfall 35 fyrir krabbameini (12). 
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Rannsóknir sýna að sú staðsetning sem er viðkvæmust fyrir reykingum er barkakýli og sú sem er 

viðkvæmust fyrir áfengisnotkun er kok (11).  

1.2.2 HPV  
Fimmtungur þeirra sem greinast með krabbamein á höfði og hálsi í Bandaríkjunum í dag tengjast 

ekki reykingum eða áfengi. Fjöldi þeirra sem greinast með HPV (Human Papilloma virus) tengt 
krabbamein á höfði og hálsi fer hækkandi. Þriggja ára lifun krabbameina sem orsakast af HPV er betri 

(82%) en þeirra krabbameina sem ekki orsakast af HPV (57%) (4). Einstaklingar með HPV jákvæð æxli 

neyta oftast minna tóbaks en þeir með HPV neikvæð æxli og 84,9% HPV jákvæðra æxla innhalda HPV 

týpu 16 eða 18 (13, 14). Hæsta tíðni HPV jákvæðra æxla er í munnkoki. HPV tengd æxli eru þar að auki 

líklegri til að innihalda villigerð p53 (15). Villigerð p53 þýðir að æxlin innihalda upphaflega genið og vísar 

til svipgerðar eins og það kemur fyrir í náttúrunni. HPV jákvæð æxli sína mun betri svörun við 

geislameðferð og samsettri lyfja- og geislameðferð. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukið geislanæmi 
HPV jákvæðra krabbameina virðist tengjast p53 geninu, sem er stökkbreytt í HPV neikvæðum 

krabbameinum. Virkjun p53 leiðir til meiri frumudauða en virkjun stökkbreytta p53 (15, 16).   

P16 mótefnalitun, staðbundin þáttapörun (e. in situ hybridization (ISH)) og keðjufjölliðun DNA (e. 

polymerase chain reaction (PCR)) eru þær greiningaraðferðir sem eru notaðar við greiningu HPV 

tengdra krabbameina. PCR er aðferð notuð til að magna upp ákveðinn bút af erfðaefni og er notuð m.a. 

í greiningu veiruerfðaefnis. Þar sem næmni aðferðarinnar er mikil þá gæti hún gefið af sér falskt 

jákvæðar HPV greiningar. P16 mótefnalitun er gott staðgengilsmerki (e. surrogate marker) fyrir HPV 

sýkingu vegna yfirtjáningar þess í vefnum við sýkingu veirunnar. Rannsóknir sýna að með notkun PCR 
í greiningu HPV tengdra munnkokskrabbameina sé næmni greiningarinnar mikil (98%) en sérhæfni er 

ekki jafn góð (84%). PCR samhliða p16 mótefnalitun gefur bestu næmni og sérhæfni í greiningu HPV 

(93% og 96%) (17, 18). 

Rannsóknir sýna fram á að þeir sem hafa stundað munnmök með fleirum en fjórum einstaklingum 

eru í þrefaldri hættu að fá krabbamein í tonsillu, einnig er aukin hætta á krabbameini í munnkoki og 

tungurót hjá þeim sem hafa fleiri en einn bólfélaga en ungir, hvítir karlmenn eru líklegri til að vera með 

HPV jákvætt krabbamein en aðrir (15, 19). Konur með HPV jákvætt krabbamein hafa betri horfur en 

karlmenn með HPV jákvætt krabbamein en meirihluti kvenna í Bandaríkjunum með 
munnkokskrabbamein eru jákvæðar fyrir HPV (19). 

Þau krabbamein á höfði og hálsi sem hafa verið tengd við HPV eru að mestu munnkokskrabbamein. 

HPV jákvæð æxli eru algengari í þróaðri löndum en þróunarlöndum, hæstu tölurnar finnast í Norður-

Ameríku og Evrópu. HPV bólusetning sem er hafin gefur því von um að tíðni þessara æxla muni á 

endanum lækka (14).  

Bólusetning (Cervarix®) var hafin gegn HPV árið 2011 fyrir 12 og 13 ára stúlkur á Íslandi sem 

inniheldur bóluefni gegn HPV stofni 16 og 18. Þeirri bólusetningu er ætlað að koma í veg fyrir 
leghálskrabbamein af völdum HPV. Bólusetningin hefur reynst vel til að fyrirbyggja leghálskrabbamein 

svo færa mætti rök fyrir því að drengir ættu einnig að fá þessa bólusetningu til að fyrirbyggja 

munnkokskrabbamein af völdum HPV (20).  
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1.3 Greining 
Algengasta greiningaraðferð sem notuð er við greiningu krabbameina á höfði og hálsi er sýnataka, 

sem fylgir venjulega á eftir klínískri skoðun. Mikilvægt er að taka góða klíníska sögu sjúklings í greiningu 
krabbameina á höfði og hálsi, sérstaklega með tilliti til áhættuþátta. Líkamleg skoðun ætti að koma þar 

á eftir, með nákvæmri skoðun höfuð- og hálssvæðis. Mörg þessara krabbameina eru á stöðum sem 

sjást ekki með berum augum og þarf því oft að gera barkakýlis-, vélinda- og barkaspeglun. Taka þarf 

sýni af grunsamlegum meinsemdum og senda í vefjagreiningu. HPV greining gerð með p16 mótefnalitun 

er mikilvæg í krabbameinum sem greinast í munnkoki. Ómun eða ástunga eitla getur gefið frekari 

niðurstöður um stigun og dreifingu. Aðrar greiningaraðferðir eru tölvusneiðmyndataka og 

segulsneiðmyndataka. Nauðsynlegt getur verið að nota jáeindasneiðmyndatöku í þeim tilfellum sem 

frumæxlið finnst ekki (21, 22). 

1.3.1 Stigun 
Stigun krabbameins gefur til kynna stærð og staðsetningu æxlisins og meinvarpa og er nauðsynleg 

fyrir meðferðarákvörðun, mat á meðferðarvirkni og á horfum sjúklinga. Þegar stiga á krabbamein á höfði 

og hálsi er farið eftir leiðbeiningum um TNM stigun illkynja æxla gefið út af UICC (Union for International 
cancer control) (23). T stigið stendur fyrir umfang frumæxlis, N stigið stendur fyrir útbreiðslu krabbameins 

í nálæga eitla og M stigið stendur fyrir fjarmeinvörp. Í janúar 2018 kom út nýjasta útgáfa (8. útgáfa) 

leiðbeininga um TNM stigun, þar sem helsta breytingin er með tilliti til stigunar HPV tengdra krabbameina 

í munnkoki. Nýjustu leiðbeiningarnar endurspegla þá nýjustu vitneskju á betri horfum sjúklinga með HPV 

tengd munnkokskrabbamein (23, 24). Stigun í þessari rannsókn fer eftir 8.útgáfu UICC um TNM stigun. 

1.4 Meðferð 
Skurðaðgerð og geislameðferð eru algengustu meðferðir við krabbameinum á höfði og hálsi. 

Geislameðferð er oft notuð eftir aðgerðir en er líka notuð sem frummeðferð en það fer eftir staðsetningu 

æxlisins hvor meðferðin er að jafnaði notuð. Lyfjameðferð samhliða geislameðferð getur aukið 

meðferðarvirkni, en lyfjameðferð ein og sér er ekki notuð nema í líknandi tilgangi. Fleiri meðferðir sem 

notaðar eru við krabbameinum á höfði og hálsi eru nærgeislun (e. brachytherapy) og geislameðferð í 
aðgerð (e. intraoperative radiation therapy) (25). Val meðferðar fer eftir stærð frumæxlis, staðsetningu, 

nálægð við lífsnauðsynlega vefi, vefjagreiningu, heilsu sjúklings og hvort um eitla- eða fjarmeinvörp sé 

að ræða (26).  

1.4.1 Aðgerð á frumæxli 
Skurðaðgerð er ein þeirra meðferða sem notuð er á krabbamein á höfði og hálsi. Við ákvarðanatöku 

á tegund aðgerðar er litið til stærðar æxlisins, staðsetningar, dýptar innvaxtar og nálægðar við beinvefi. 

Þessir þættir eru allir mikilvægir með tilliti til getu sjúklings við samskipti og nauðsynlegar athafnir, þar á 

meðal fæðuinntöku og tal (26). Skurðaðgerð er sjaldan notuð sem eina meðferðin við krabbameinum á 

höfði og hálsi að frátöldum varakrabbameinum, þar sem skurðaðgerð er oftast nægileg til fjarlægingar 

meinsins. Geislameðferð er oft notuð eftir skurðaðgerð til að minnka líkur á endurkomu, sérstaklega í 

þeim tilvikum þar sem meinvörp eru á hálsi, frumæxlið er stórt eða skurðbrúnir með æxlisvexti. 
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Geislameðferð er gjarnan notuð sem frummeðferð í munnkoks-, barkakýlis- og nefkokskrabbameinum 

oft með samhliða lyfjameðferð (26, 27). 

Miklar framfarir hafa orðið í möguleikum á enduruppbyggingu vefja sem getur hjálpað sjúklingum 

gríðarlega að viðhalda eiginleikum mikilvægra skynfæra. Fríir vefjaflipar frá öðrum stöðum á líkamanum 

eru oft notaðir til að koma í stað þess vefs sem er fjarlægður í krabbameinsaðgerðum. Meðal þeirra flipa 

sem notaðir eru í enduruppbyggingu vefja í andliti eru fengnir úr framhandlegg (e. radial forearm), 

sperrilegg (e. fibula), hlið handleggs (e. lateral arm) og framan á læri (26, 28).  
Holsjáraðgerðir hafa rutt sér til rúms og eru notaðar í miklum mæli á minni frumæxli í dag. CO2 leysir 

aðgerðir (e. transoral laser microsurgery, TLM) og þjarkaskurðaðgerðir (e. transoral robotic surgery, 

TORS) eru að verða algengari þar sem inngripið er mun minna. TLM aðgerðin er notuð á æxli í 

raddböndunum og kringum þau, þar sem CO2 leysir brennir burt krabbameinið. Da Vinci þjarkinn er 

notaður í TORS aðgerðum sem gefur nákvæma og nálæga sýn á æxlið sjálft, sem er ekki unnt að gera 

með berum augum, og gefur færi á að fjarlægja lítil æxli án mikilla inngripa (26, 29).  

1.4.2 Hálseitlaúrnám 
Hálseitlaúrnám er framkvæmt ef grunur er um eða staðfesting er á eitlameinvarpi. Hálseitlasvæðið 

nær frá svæði undir neðri kjálka niður að svæði yfir viðbeini og skiptist í fimm minni eitlasvæði. Fyrsta 

eitlasvæðið liggur bæði á milli fremri hluta tvíbúkavöðva 

(e. digastricus) og milli fremri hluta tvíbúkavöðva og 

neðri kjálka, aftari mörk eru við tungubein og sin 

tvíbúkavöðva. Annað, þriðja og fjórða eitlasvæðið liggja 
meðfram innrihóstarbláæð (e. internal jugular vein) og 

upp við höfuðvendivöðva (e. sternocleidomastoid). 

Fimmta eitlasvæðið liggur milli sjalvöðva (e. trapezius) 

að aftan og höfuðvendivöðva að framan, hliðlægt við 

viðbeinið (6). Eitlasvæðin eru sýnd betur á mynd 1 (30). 

Eitlarnir sem teknir eru í aðgerð eru síðan sendir í 

vefjagreiningu sem gefur til kynna N stigun 

krabbameinsins og hjálpar það við ákvarðanatöku 
meðferðar. 

 
 

1.4.3 Geislameðferð 
Geislameðferð er ein helsta meðferð notuð við meðhöndlun krabbameina á höfði og hálsi. Meðferðin 

getur verið notuð sem frummeðferð eða eftir skurðaðgerð, ákvörðun meðferðarinnar fer eftir skurðhæfni 
sjúklinga og hvort krabbameinið sé skurðtækt. Til samræmis við klínískar leiðbeiningar frá NCCN 

(National Comprehensive Cancer Network) eiga frumæxli og nálægir eitlar að fá heildarskammt 66-

70Gy gefið í 2-2,2Gy skömmtum í hvert skipti í 35 daga. Þegar um er að ræða stærri skammt þarf að 

endurskoða stærð skammtar í hvert skipti (27). Rannsóknir hafa sýnt fram á betri 5 ára lifun þeirra 

einstaklinga sem fengu geislameðferð samhliða lyfjameðferð en þeirra sem fengu geislameðferð eina 

Mynd 1. Eitlasvæði á háls. 
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og sér (31). Þær niðurstöður eiga hins vegar aðallega við krabbamein sem hefur dreift sér í eitla eða 

hefur jákvæðar skurðbrúnir eftir aðgerð. Viðbót cisplatín lyfjameðferðar við geislameðferð hefur ekki sýnt 

fram á betri lifun fyrir þau krabbamein sem eru staðbundin (32). Miklir fylgikvillar geta fylgt geislameðferð 

vegna mikils skaða á slímhúðinni. Þeir helstu eru verkir og skert fæðuinntaka sem getur fylgt minni 

munnvatnsmyndun. Rannsóknir hafa sýnt fram á magnháða svörun munnvatnskirtla við hverjum 

geislaskammti. Virkni munnvatnskirtla minnkar um 4% við hvert Grey (Gy) og virkni þeirra fer niður í 

25% eftir 32 Gy. Ef hærri skammtur en 32 Gy í heildina er gefinn á munnvatnskirtla er skaðinn á 
munnvatnsmyndun óafturkræfur. Einnig sýndi styrkmótuð geislameðferð (e. intensity modulated 

radiation therapy, IMRT) fram á minni fylgikvilla en venjuleg geislameðferð. Ráðlagt er því að minnka 

geislasvæðið eftir 32 Gy og nota styrkmótaða geislameðferð til að minnka fylgikvilla (33, 34). 

1.4.4 Lyfjameðferð 
Lyfjameðferð við krabbameinum á höfði og hálsi er unnt að nota samhliða geislameðferð en er aldrei 

notuð ein og sér í læknandi tilgangi. Val meðferðarinnar fer eftir stigun, meingerð og dreifingu 

krabbameinsins. Algengasta lyfið sem er notað er cisplatín, gefið vikulega í 30-50 mg/m2 skömmtum 

eða gefið þriðju hverja viku í 100 mg/m2 skömmtum. Þar sem meiri líkur eru á eiturverkun á nýrun í hærri 

skömmtum þá ætti vikuleg meðferð að vera ákjósanlegust, en rannsóknir hafa sýnt fram á hið 

gagnstæða, að cisplatín gefið þriðju hverja viku í 100 mg/m2 skömmtum gefi betri svörun gegn 

krabbameininu (improved locoregional control) (35, 36). Einnig hefur verið sýnt fram á að notkun 

cisplatín, paclítaxel og cetuximab samhliða geislameðferð að heildarskammti 54 Gy minnkaði líkur á 

einkennum af völdum geislameðferðar hjá einstaklingum sem mældust með HPV jákvætt (37). Þrátt fyrir 
að önnur lyf en cisplatín séu notuð í meðferð þessara krabbameina, þá virðist vera sem svo að 

lyfjameðferð með þeim án cisplatíns hafi ekki góð áhrif og eigi þess vegna ekki að beita sem meðferð 

(36). Önnur lyf í notkun eru 5-flúoroúracíl, karbóplatín, capecitabín, metótrexat og dócetaxel (38).  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta nýgengi, endurkomutíðni og horfur sjúklinga með krabbamein 

á höfði og hálsi á Íslandi á árunum 2009-2016 og skoða meðferðarákvarðanir með tilliti til staðsetningar 

þeirra. Markmiðið var einnig gæðaskráning þessara krabbameina á stöðluð skráningarblöð að fyrirmynd 

INCA skráningarkerfisins. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Efniviður 
Rannsóknarþýðið voru allir einstaklingar sem greindust með krabbamein á höfði og hálsi á Íslandi 

á tímabilinu 1. janúar 2009 til 31. desember 2016, yfir átta ára tímabil. Frá Krabbameinsskrá Íslands 

fengust upplýsingar um alla einstaklinga (n=763) með ICD kóða C00-C14, C30-C32, C44:2 og C77. 
Einstaklingar með krabbamein í munnvatnskirtlum og eyrnagöngum voru ekki teknir með í rannsóknina 

(n=524) og ekki fundust nægar upplýsingar fyrir tvo sjúklinga. Endanlegt rannsóknarþýði samanstóð því 

af 239 einstaklingum.  

3.2 Aðferðir 
Krabbameinsskrá útvegaði lista yfir alla þá sem greindust með krabbamein á höfði og hálsi á þessu 

tímabili og voru kennitölur þessara einstaklinga notaðar til að nálgast upplýsingar um greiningu, stigun, 

meðferð og endurkomu viðkomandi einstaklinga úr sjúkraskrám Landspítalans og sjúkrahússins á 

Akureyri. Þessar breytur voru skráðar á fjögur mismunandi skráningareyðublöð sem eru aðgengileg í 

Heilsugátt sjúkrakerfis Landspítalans. Skráningarblöðin eru byggð upp að fyrirmynd sænska INCA 

skráningarkerfisins, en sambærileg sænsk skráningarblöð eru aðgengileg á heimasíðu sænsku 
krabbameinsskráarinnar https://www.cancercentrum.se/samverkan/. Skráningarblöðin innihalda 

upplýsingar um tilkynningu krabbameinsins, skurðlæknismeðferð, geislameðferð og stöðu 

krabbameinsins í apríl 2019. Þar sem fáar p16 greiningar voru gerðar yfir tímabilið 2009-2016 fengust 

gögn úr óbirtri rannsókn Kristínar Maríu Tómasdóttur sem innihéldu upplýsingar um p16 greiningu, HPV 

erfðaefnis greiningu og HPV týpu. Þar sem aðeins ellefu einstaklinga með munnkokskrabbamein átti 

eftir að greina var ákveðið að reyna að afla þeirra upplýsinga á meinafræðideildinni. Anna Margrét 

Jónsdóttir, meðleiðbeinandi minn og starfsmaður meinafræðideildarinnar aflaði þeirra upplýsinga úr 

gömlum meinafræðiskrám þessara sjúklinga. Allar breyturnar sem fengust úr skráningarblöðunum og 
viðbótargögnin voru yfirfærð í excel® og unnið var úr þeim þar og í Rstudio®. Gögnin voru kóðuð svo 

hægt væri að vinna úr þeim í eigin tölvu. Gröf voru unnin úr ggplot pakkanum í Rstudio® og töflur voru 

unnar úr table1 pakkanum. Lifunarkúrfur voru gerðar með Kaplan-Meier úr survival pakkanum þar sem 

sjúkdómssértæk 5 ára lifun var fengin.  

3.3 Leyfi og umsóknir 
Almenn umsókn til Vísindasiðanefnar var gerð fyrir rannsóknina árið 2017 og hún samþykkt af 

Vísindasiðanefnd, númer VSN-17-190. Umsókn um afhendingu gagna var gerð til Krabbameinsskrá 

Íslands og umsókn um aðgang BS-nemans að sjúkraskrárkerfi Landspítalans var samþykkt af 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum og afhent af Heilbrigðis og upplýsingatæknideild 

Landspítalans. 
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4 Niðurstöður 

Mynd 2 sýnir nýgengi krabbameina á höfði og hálsi á hverja 100.000 einstaklinga á Íslandi á árunum 

2009 til 2016. Flestar nýgreiningar voru árið 2016, 41 talsins (10,84/100.000 einstaklinga) og fæstar 

nýgreiningar voru árið 2010, 23 talsins (6,62/100.000 einstaklinga).  

 
Mynd 2. Aldursstaðlað nýgengi krabbameina á höfði og hálsi á hverja 100.000 einstaklinga, 2009-2016 

(Scandinavian standard). 

Árlegur fjölda tilfella krabbameins á höfði og hálsi á Íslandi á árunum 2009-2016 miðað við munnkok 

og aðra staði er sýndur á mynd 3. Meðalfjöldi greindra í munnkoki var sjö og fyrir aðra staði 23 og 
samtals var meðalfjöldi greindra 30 á ári. Fjöldi greindra í munnkoki var mestur árið 2016 (n=15) og á 

öðrum stöðum var fjöldinn mestur árið 2015 (n=30). 

 

 
Mynd 3. Árlegur fjöldi tilfella krabbameina á höfði og hálsi á Íslandi, 2009-2016. 
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Mynd 4 sýnir fjölda greindra á árunum 2009-2016 við hvert aldursbil miðað við staðsetningu í 

munnkoki eða á öðrum stöðum. Meðalaldur greindra með krabbamein í munnkoki var 62 ár en 

meðalaldur greindra með krabbamein á öðrum stöðum var 67 ár. 

 
Mynd 4. Fjöldi greindra miðað við staðsetningu í munnkoki eða á öðrum stöðum við hvert aldursbil. 

Tafla 1 sýnir vefjagreininguna og hlið frumæxlis. Algengasta vefjagreiningin var 

flöguþekjukrabbamein (n=210, 87,9%) og algengasta hliðin var hægri (n=120, 50,2%), þó munurinn 

væri ekki mikill milli hliðanna.  

 

Tafla 1. Vefjagreining og hlið frumæxlis. 

Mynd 5 sýnir heildarfjölda greindra á árunum 2009-2016 miðað við staðsetningu frumæxlis. Flestir 

greindust með krabbamein í munnholi (n=81, 33,9%) og fæstir með krabbamein í barkakýliskoki (n=5, 

2,1%). Einn greindist með krabbamein í koki, þar sem erfitt var að vita nákvæma staðsetningu æxlisins 

og þrír greindust aðeins með eitlameinvarp, þar sem frumæxli fannst ekki. 
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Mynd 5. Fjöldi greindra miðað við staðsetningu. 

Mynd 6 og tafla 2 sýna stigun frumæxlis við greiningu. Algengasta stigunin árið 2016 er stig IV (n=16) 
en flestir greindust það ár. 

 
Mynd 6. Stigun frumæxlis miðað við greiningarár. 

Algengasta TNM stigið var T2 (n=92, 38,5%), N0 (n=141, 59,0%) og M0 (n=210, 87,9%). Aðeins 

fimm einstaklingar (2,1%) voru með fjarmeinvörp við greiningu frumæxlis og ekki var hægt að meta 

fjarmeinvörp hjá 24 (10,0%) einstaklingum. Flest munnkokskrabbameinanna voru á T2 stigi (52,7%) og 

eitlameinvarp til staðar (80,0%) öfugt við krabbamein staðsett annars staðar, sem voru flest með engin 

eitlameinvörp (70,7%). 
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Tafla 2. TNM stigun frumæxlis miðað við staðsetningu í munnkoki eða á öðrum stöðum. 

Tafla 3 sýnir mögulegar orsakir krabbameina miðað við staðsetningu frumæxlis. Flestir sem greindust 

með krabbamein á höfði og hálsi á árunum 2009-2016 reykja (n=91, 38,1%) eða höfðu reykt áður (n=72, 
30,1%). Af þeim krabbameinum sem greindust p16 jákvæð voru flest staðsett í munnkoki, eða 47 af 52. 

Reykingar voru algengastar hjá sjúklingum með krabbamein í barkakýli (Tafla 3) 

 
Tafla 3. Áhættuþættir krabbameina á höfði og hálsi. 
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Tafla 4 sýnir ákvarðanir um skurðmeðferð miðað við staðsetningu frumæxlis. Hjá flestum var 

meðferðartakmarkið læknandi (n=226, 94,6%). Flestir fóru í aðgerð á frumæxli á árunum 2009-2016 

(n=139, 58,2%). Algengast var að einstaklingar með krabbamein staðsett í munnholi eða vör færu í 

aðgerð, oftast án geisla- og lyfjameðferðar (n=56, 54,9%) en þeir sem voru með krabbamein staðsett í 

munnkok fóru oftast í geislameðferð eða geisla- og lyfjameðferð samhliða skurðaðgerð (n=28, 50,9%). 

Flestir sem fóru í hálseitlaúrnám höfðu krabbamein í munnkoki (n=30, 54,5%). Enduruppbygging við 

fyrstu aðgerð var algengust hjá sjúklingum með krabbamein í munnholi eða vör (n=18, 17,6%).  

   
___________________________________________________________________ 

 

 
Tafla 4. Ákvarðanir um skurðmeðferð miðað við staðsetningu frumæxlis. 

Af þeim 232 sem fóru í meðferð fóru 159 í geislameðferð. Tafla 5 sýnir hversu stór geislaskammtur 

var gefinn í hverri meðferð og hvort að geislameðferðin hafi verið frummeðferð eða eftir aðgerð. 

Algengara var að karlmenn færu í geislameðferð en konur (n=125, 73,5%) og flestir af báðum kynjum 
fengu heildarskammtinn 70 Gy (n=67, 42,1%). Meira en helmingur kvenna fékk enga geislameðferð 

(n=35, 50,7%). 
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Tafla 5. Geislameðferð miðað við kyn. 

Aðeins 38 af 239 fengu lyfjameðferð ( Tafla 6 ), en af þeim fengu flestir frumuhemjandi lyfjameðferð 

með cisplatin (n=31/38, 81,57%). Aðeins tvær konur af 69 fengu lyfjameðferð (2,9%) á meðan 35 af 170 

karlmönnum fékk lyfjameðferð (20,6%). Einn karlmaður fékk lyfjameðferð eina og sér í líknandi tilgangi. 

 
Tafla 6. Lyfjameðferð miðað við kyn 

Tafla 7 sýnir frekari kynjaskiptingu geisla- og lyfjameðferðar miðað við staðsetningar krabbameina. 

Engin kona fékk lyfjameðferð með krabbamein staðsett í munnholi og vör, barkakýli eða á öðrum 

stöðum. 75% kvenna fengu geislameðferð á krabbamein staðsett í barkakýli, 38% fengu geislameðferð 

á krabbamein staðsett í munnholi og vör og aðeins 20% fengu geislameðferð á krabbamein staðsett á 

öðrum stöðum. Hlutfallið var hærra hjá karlmönnum, eða 81%, 40% og 89%. 
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Tafla 7. Kynjahlutföll geisla- og lyfjameðferðar miðað við staðsetningu krabbameina. 

Staða sjúkdómsins í apríl 2019 er sýnd á mynd 7 miðað við staðsetningu krabbameina. Hjá flestum 

er sjúkdómurinn læknaður eftir meðferð, 128 talsins, eða eftir meðferð endurkomu, 22 talsins. 
Krabbameinin eru oftast horfin eftir meðferð í munnkoki (74,5%) en algengast er að fá viðvarandi 

sjúkdóm staðsettan í munnholi eða vör (35,3%). 

 
Mynd 7. Staða sjúkdómsins í apríl 2019. 

Mynd 8 sýnir fjöldann sem fékk endurkomu miðað við staðsetningu en 87 einstaklingar í heild af 239 
fengu endurkomu (36,4%). Algengasta staðsetningin til að fá endurkomu er í munnholi eða vör (78,2%) 

en fæstir fá endurkomu í munnkoki (21,8%). 
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Mynd 8. Endurkoma miðað við staðsetningu. 

Mynd 9 sýnir staðsetningu fyrstu endurkomu. Algengasta staðsetning endurkomu er staðbundið 

(n=49). Sex einstaklingar fengu fjarmeinvörp við fyrstu endurkomu. 

 
Mynd 9. Staðsetning fyrstu endurkomu. 

Á næstu myndum fyrir neðan sjáið þið fimm ára lifunarkúrfur fyrir algengustu staðsetningar 

krabbameina á höfði og hálsi. Mynd 10 sýnir fimm ára lifun sjúklinga með krabbamein á höfði og hálsi 
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miðað við staðsetningu frumæxlis, árin 2009-2016. Versta fimm ára lifunin er fyrir krabbamein staðsett 

í munnholi eða vör eða á öðrum stöðum, eða kringum 57% fimm ára lifun. 

 
Mynd 10. Fimm ára lifunarkúrfa miðað við staðsetningu frumæxlis. 

Mynd 11 sýnir fimm ára lifun sjúklinga með krabbamein á höfði og hálsi miðað við stigun frumæxlis 

við greiningu. 

 
Mynd 11. Fimm ára lifunarkúrfa miðað við stigun. 
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Myndir 12, 13, 14 og 15 sýna fimm ára lifunarkúrfur miðað við stigun eftir staðsetningu frumæxlis. 

Stig IV hefur alltaf verstu lifunina nema í munnkokskrabbameinum, þar sem besta lifunin er hjá þeim 

krabbameinum við stigun IV.  

 
Mynd 12. Fimm ára lifurnarkúrfa krabbameina staðsett í barkakýli miðað við stigun. 

 
Mynd 13. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett í munnholi eða vör miðað við stigun. 
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Mynd 14. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett í munnkoki miðað við stigun. 

 
Mynd 15. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett á öðrum stöðum miðað við stigun. 

Hér fyrir neðan eru fimm ára lifunarkúrfur miðað við kyn eftir staðsetningu frumæxlis við greiningu á 

myndum 16, 17, 18 og 19. Verri fimm ára lifun er hjá konum með krabbamein staðsett í barkakýli og 

munnholi eða vör, hins vegar munar litlu í fimm ára lifun milli kynjanna á öðrum stöðum. 
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Mynd 16. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett í barkakýli miðað við kyn. 

 
Mynd 17. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett í munnholi eða vör miðað við kyn. 
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Mynd 18. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett í munnkoki miðað við kyn. 

 
Mynd 19. Fimm ára lifunarkúrfa krabbameina staðsett á öðrum stöðum miðað við kyn. 

Hér fyrir neðan sést fimm ára lifunarkúrfa krabbameina á höfði og hálsi í heild miðað við kyn (Mynd 

20). Hér sést að fimm ára lifun fyrir konur er um 53% og fimm ára lifun fyrir karlmenn er um 73%. 
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Mynd 20. Fimm ára lifunarkúrfa miðað við kyn. 

Mynd 21 sýnir síðan fimm ára lifunarkúrfu fyrir munnkokskrabbamein miðað við p16 greiningu. 

Fimm ára lifun fyrir p16 jákvæð munnkokskrabbamein er um 90% en fyrir p16 neikvæð er hún um 

65%. 

 
Mynd 21. Fimm ára lifunarkúrfa fyrir munnkokskrabbamein miðað við p16 greiningu. 
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4.1 Samanburður við Svíþjóð 
Á myndum 22 og 23 er samanburður á kynjahlutfalli krabbameina á höfði og hálsi milli miðað við 

staðsetningu á Íslandi og í Svíþjóð og virðast krabbamein í nefholi og afholum nefs, barkakýliskoki, 
nefkoki og munnkoki vera algengari hjá körlum á Íslandi.  

 
Mynd 22. Hlutfall krabbameina á höfði og hálsi miðað við staðsetningu og kyn, á Íslandi. 

 
Mynd 23. Hlutfall krabbameina á höfði og hálsi miðað við staðsetningu og kyn, í Svíþjóð. 
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5 Umræða 

Aldursstaðlað nýgengi hefur aukist yfir þetta tímabil, sem er í samræmi við nýgengi á Norðurlöndum 

(39, 40). Fjöldi tilfella krabbameina á höfði og hálsi á Íslandi á árunum 2009-2016, þar sem 32% aukning 

varð á tilfellum, hefur sambærilegt mynstur og í Svíþjóð á árunum 2008-2016 þar sem aukningin var 

25% (39). Skiptingin milli kynja, þar sem karlmenn eru tvöfalt fleiri en konur sem greinast, er svipuð og 

sést á Norðurlöndum (40). Mikil aukning varð í munnkokskrabbameinum yfir þetta tímabil þrátt fyrir 

minnkaða tíðni reykinga meðal þjóðarinnar, en þar er sú staðsetning krabbameina á höfði og hálsi sem 

hefur mest aukist í heiminum seinustu ár. Á Norðurlöndum jókst fjöldi munnkokskrabbameina úr 905 

tilfellum árið 2009 í 1235 tilfelli 2016 (40). Áhugavert var þó að engu munaði í þeim fjölda sem höfðu 
reykt eða reykja með HPV jákvæð krabbamein í munnkoki og krabbamein í munnholi og vör, en um 

85% munnkokskrabbameinanna voru HPV jákvæð. Þær niðurstöður stangast á við erlendar rannsóknir 

sem tala um minni reykingar á meðal einstaklinga með HPV jákvæð munnkokskrabbamein (41). Fleiri 

bólfélagar og öðruvísi kynhegðun hefur verið tengd við þessa aukningu en einstaklingar með 

munnkokskrabbamein virðast einnig vera að greinast mun fyrr á lífstíðnini en þeir sem greinast með 

krabbamein á öðrum stöðum á höfði og hálsi (15). Áhugavert væri því að gera frekari rannsóknir á þeim 

þáttum á Íslandi og skoða hvort um bein tengsl sé að ræða. Þegar fimm ára lifunarkúrfa var gerð fyrir 

p16 jákvæð og p16 neikvæð munnkokskrabbamein kom í ljós að p16 jákvæð munnkokskrabbamein 
hafa mun betri horfur eða 90% fimm ára lifun miðað við 64% hjá p16 neikvæðum æxlum. P16 greiningin 

gefur okkur upplýsingar um hvort krabbameinið sé HPV jákvætt eða ekki. P16 jákvæð 

munnkokskrabbamein, eða HPV jákvæð munnkokskrabbamein, virðast því vera að svara meðferð mun 

betur og gefa þess vegna betri lifun. Einnig var algengasta stigunin árið 2015 og 2016 stig I eða II, sem 

bendir til betri horfa. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir (13, 42). Þrátt fyrir minni 

stigun munnkokskrabbameina voru flest þeirra að greinast með eitlameinvörp,sem gæti bent til þess að 

þau greinast seinna en önnur krabbamein og erfiðara sé að greina þau. Einnig var áhugavert hversu 
stórt hlutfall einstaklinga með krabbamein staðsett í munnkoki fór í skurðaðgerð, þar sem geisla- og 

lyfjameðferð er í raun staðalmeðferðin en ekki skurðaðgerð. Allar þessar niðurstöður gefa okkur 

upplýsingar um hversu mikilvægt er að gera p16 greinigu á frumæxli í munnkoki til að gera metið horfur 

sjúklinga. Sú greining er gerð á Íslandi fyrir öll krabbamein sem greinast í munnkoki. 

Staðsetningar krabbameinanna eru fjölmargar, en flestir greinast með krabbamein í munnholi, eða 

þriðjungur einstaklinga sem greinast með krabbamein á höfði og hálsi, og fæstir greinast með 

krabbamein í barkakýliskoki. Búast mátti við því, en samanborið við aðrar þjóðir er Svíþjóð næst okkur 

í því hlutfalli, eða 29% krabbameina þar eru í munnholi. Flöguþekjukrabbamein var algengasta 
vefjagreiningin eða rétt tæplega 90% vefjagreininga, sem er þó örlítið lægra hlutfall en fyrirfinnst annars 

staðar í heiminum. Skýringin gæti einfaldlega verið hversu fámenn þjóð við erum. Þar sem fáir greinast 

með krabbamein á höfði og hálsi á Íslandi hvert ár, þá eru mun meiri sveiflur í fjölda greindra miðað við 

greiningarár en annars staðar í heiminum, þar sem íbúafjöldinn er meiri.  

 Meðferðartakmarkið var læknandi í um 95% tilvika og fór rúmlega helmingur þeirra í aðgerð á 

frumæxli með eða án geisla- eða lyfjameðferðar. Restin fór í geislameðferð eina og sér eða samhliða 

lyfjameðferð. Áhugaverðast var þó að þónokkur munur var í fjölda kvenna og karla sem fengu 

geislameðferð eða geislameðferð samhliða lyfjameðferð. Tæp 75% karlmanna fór í geislameðferð eða 
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geisla- og lyfjameðferð miðað við aðeins tæpan helming kvenna. Þessi munur milli kynjanna kom 

verulega á óvart og var hann skoðaður nánar. Eins og sést á töflu 7 að ofan er engin kona sem fékk 

lyfjameðferð með krabbamein staðsett í barkakýli, munnholi og vör eða á öðrum stöðum, miðað við 12%, 

13% og 33% karlmanna. Einnig sést að hærra hlutfall karlmanna fór í geislameðferð á barkakýli, 

munnholi og vör eða á öðrum stöðum. Þetta var áhugavert lifun krabbameina á þessum stöðum var 

skoðuð nánar. Þá kom í ljós að lifun kvenna er verri en karla hjá bæði krabbameinum staðsettum í 

barkakýli og í munnholi eða vör. Spurningin var þá hvort konur væru undirmeðhöndlaðar eða hvort önnur 
skýring lægi að baki. Þá var ECOG staða skoðuð milli hópanna og fannst þar enginn marktækur munur. 

Óvænt var þó að sjá að þegar lifuninni var skipt í yngri og eldri en 60 ára þá sást þessi sami munur milli 

kynjanna. Sá munur milli kynjanna var þó ekki marktækur, þar sem p gildið var ekki undir 0,05 og 

öryggisbilið fór í gegnum 1 svo ekki var hægt að hafna núll tilgátunni. Erfitt getur þó verið að túlka þessar 

niðurstöður þar sem fáir einstaklingar eru að greinast með krabbamein á höfði og hálsi ár hvert. Þessi 

munur á milli kynjanna er þó mjög áhugaverður og þyrfti að skoða hann nánar. 

Munur er í horfum þessara krabbameina miðað við staðsetningu. Versta lifunin er fyrir krabbamein 

staðsett í munnholi og vör. Áhugavert væri þó að skipta því niður í munnhol sér og vör sér þar sem lifun 
varakrabbameina er venjulega mjög góð, besta lifun krabbameina á höfði og hálsi á Norðurlöndunum 

eru hjá varakrabbameinum (40). Það segir okkur einnig það að lifun munnholskrabbameina sé verulega 

slæm, sem er þó í samræmi við erlendar rannsóknir þar sem 5 ára lifunin er venjulega um og yfir 50% 

(43-45). Þessi lifun er mjög slæm þegar litið er til annarra krabbameina. Spurningin er hvort þessi 

krabbamein séu greind á of háu stigi, hvort þau séu erfið í greiningu eða hvort það sé einfaldlega mun 

erfiðara að ráða við þau. Flestir með krabbamein í munnholi eða vör reykja eða höfðu reykt. Áhugavert 

var þó að um 30% einstaklinga sem greindust yfir tímabilið höfðu aldrei reykt. Þessi krabbamein eru 

ekki að greinast HPV jákvæð svo óvíst er hvað sé að valda þeim. 
Samanburður þessara niðurstaða við Svíþjóð var erfiður þar sem ekki fengust grunnupplýsingarnar 

varðandi þessi krabbamein frá Svíþjóð heldur var einungis hægt að nálgast gröf, lifunarkúrfur og hlutföll 

milli staðsetninga sem voru unnin úr grunnupplýsingum. Eini samanburðurinn sem var gerður var því 

hlutfall krabbameinanna milli kynja miðað við staðsetningu. Helsti munurinn var á krabbameinum 

staðsettum í nefholi, nefkoki og munnkoki, þar sem meiri munur var í hlutfalli milli karla og kvenna á 

Íslandi en í Svíþjóð, þar sem um og yfir þriðjungur einstaklinganna voru konur. Einnig voru hlutfallslega 

engar konur á Íslandi sem fengu krabbamein í barkakýliskoki miðað við Svíþjóð, þar sem 25% 
einstaklinganna voru konur. Fáir greinast þó á Íslandi svo það er ekki samanburðarhæft við þá 

einstaklinga sem greinast í Svíþjóð.  

5.1 Kostir og gallar 
Íslendingar búa yfir þeim forréttindum að geta auðveldlega nálgast upplýsingar um aldur, fjölda tilfella 

og lifun frá síðu Krabbameinsskráar. Upplýsingum um greiningu, meðferð og endurkoma hefur hins 

vegar verið ábótavant. Gæðaskráningin í Heilsugátt er því mikilvæg svo auðvelt sé að nálgast þær 

upplýsingar í framtíðinni til stuðnings við meðferðarákvarðanir og við að meta horfur. Rannsóknarþýðið 

var ekki stórt þar sem ekki margir greinast með krabbamein á höfði og hálsi á ári og þetta var einnig 

mjög fjölbreyttur hópur einstaklinga með mismunandi staðsetningar krabbameina og einkenni. 
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Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir yfir lengra tímabil yfir helstu staðsetningarnar, munnkok, 

munnhol, vör, barkakýli og aðra staði.  

5.2 Ályktanir 
Rannsóknin hefur sýnt fram á hversu miklar upplýsingar stöðluð gæðaskráning á greiningu og 

meðferð krabbameina á höfði og hálsi getur gefið þeim sem sinna meðferð þessara sjúkdóma. Einna 

áhugaverðustu niðurstöðurnar voru hve mikill munur var á geisla- og lyfjameðferð milli kynjanna. Engar 

konur voru að fá lyfjameðferð við krabbameinum í munnholi eða vör, á meðan 30% karlmannanna fengu 

lyfjameðferð. Ekki er vitað hvort þessi munur tengist undirmeðhöndlun kvennanna eða yfirmeðhöndlun 

karlmannanna en mikilvægt er að reyna að komast að orsökum þessa mismunar og leiðrétta ef um 

ófullnægjandi eða ofmeðferð eða ræða. Áframhaldandi framsýn gæðaskráning mun vonandi hjálpa til 

við þetta. Niðurstöður rannsóknarinnar um greiningu, meðferð og endurkomutíðni eru því mikilvægur 
stuðningur við meðferðarákvarðanir heilbrigðisstarfsmanna og bæta vonandi einstaklingsbundna 

meðferð og lifun þeirra sjúklinga sem greinast með sjúkdóminn.  
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