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Ágrip 

Árangur skurðaðgerða við nýrnakrabbameini á Landspítala á árunum 2010-2017 

Jóhann Þór Jóhannesson1, Helgi Karl Engilbertsson2, Jón Örn Friðriksson2, Sigurður Guðjónsson2, Eiríkur Orri 

Guðmundsson2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali Háskólasjúkrahús 

Inngangur: Undanfarin ár hafa orðið töluverðar breytingar á meðferð nýrnaæxla. Algengara er orðið að 

æxli greinist fyrir tilviljun og eru þá að jafnaði minni við greiningu en áður. Samfara þessu hefur færst í 

vöxt að gert sé hlutabrottnám á nýra í stað þess að fjarlægja allt nýrað. Sömuleiðis hefur 

kviðsjáraðgerðum fjölgað á kostnað opinna aðgerða og með tilkomu aðgerðarþjarka er einnig farið að 

gera hlutabrottnám í kviðsjá, en áður voru slíkar aðgerðir eingöngu gerðar í opinni skurðaðgerð. Helsta 

markmið rannsóknarinnar er að skoða meðalstærð æxla, ástæðu greiningar, veitta meðferð og árangur 

meðferðar. Einnig verða skoðuð atriði eins og fylgikvillar, lengd sjúkrahúsdvalar, breytingar á 

nýrnastarfsemi, niðurstöður vefjarannsóknar og endurkomu sjúkdóms. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin tók til allra sjúklinga sem gengust undir aðgerð á Landspítala vegna 

nýrnakrabbameina frá byrjun árs 2010 til lok árs 2017. Upplýsingar fengust úr sjúkraskráarkerfum LSH, 

fylgikvillar voru flokkaðir samkvæmt Clavien-Dindo flokkunarkerfinu. Æxlin voru stiguð skv. TNM-kerfi 

og jafnframt voru nýrnafrumukrabbameinin af tærfrumu-undirgerð áhættuflokkuð eftir Leibovich score. 

Niðurstöður: Alls gengust 308 sjúklingar (meðalaldur 63 ár, 61% voru karlar) undir nýrnabrottnám eða 

hlutabrottnám vegna nýrnakrabbameins á rannsóknartímabilinu. 182 (59%) voru greindir fyrir tilviljun en 

126 vegna einkenna, sem voru í flestum tilvikum kviðverkir (22%) og/eða blóðmiga (22%). Á 

rannsóknartímabilinu fóru 127 (41%) í opið nýrnabrottnám, 84 (27%) fóru í nýrnabrottnám í kviðsjá, 82 

(27%) í opið hlutabrottnám og 15 (5%) í hlutabrottnám í kviðsjá. Miðgildi aðgerðatíma var 126 mínútur 

og miðgildi blóðtaps í aðgerðunum var 300 ml. Miðgildi legutíma eftir aðgerð voru 5 nætur (bil 1-27 

nætur). Enginn sjúklingur lést innan 30 daga frá aðgerð, það varð eitt dauðsfall (0.3%) innan 90 daga 

eftir aðgerð en það var ekki vegna fylgikvilla. TNM stigun eftir aðgerð sýndi að 81 (26%) voru með æxli 

sem vaxið var út fyrir nýrað (T3a eða hærra). 258 sjúklingar voru með tærfrumu undirgerð 

nýrnafrumukrabbameins og skiptust þeir í 3 áhættuhópa samkvæmt Leibovich flokkun, 130 (51%) í lág-

áhættu, 60 (23%) í mið-áhættu og 68 (26%) í há-áhættu hóp. Alls voru 157 fylgikvillar skráðir hjá 115 

(38%) sjúklingum, 29 (9%) fengu  alvarlega fylgikvilla (Clavien Dindo: 3-5). Algengustu tegundir 

fylgikvilla voru áverkar í aðgerð (19%) og sýkingar (15%). Sterkustu forspárþættir fyrir aðgerð fyrir 

fylgikvillum voru háþrýsting, sykursýki eða hjartabilun (p<0.05). Miðgildi eftirfylgdartímans voru 38 

mánuðir (millifjórðungsbil: 15,5-64,9 mánuðir). Endurkoma krabbameins á eftirfylgdartímanum kom fram 

hjá 48 sjúklingum (16%). Hlutfallsleg lifun eftir aðgerð var 94% eins árs lifun, og 74% fimm ára lifun. 

Helsti forspár þáttur fyrir langtímalifun eftir aðgerð var hvort sjúklingur hafði stig IV sjúkdóm eða ekki. 

Ályktanir: Rannsóknin sýnir okkur að meira en helmingur krabbameina í nýrum greinist fyrir tilviljun og 

eru því minni við greiningu en áður, en þá opnast valmöguleikinn á hlutabrottnámi. Út frá þessari 

rannsókn má álykta að nýrnabrottnám/hlutabrottnám í kviðsjá sé betri valkostur miðað við opna aðgerð 

þegar við á, með styttri legutíma, minni blæðingu og lægra hlutfall fylgikvilla. Einnig sýnir hún okkur að 

þetta eru frekar áhættulitlar aðgerðir þar sem lítið er um fylgikvilla en innan við 10% fengu alvarlega 

fylgikvilla.  
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1 Inngangur 

Skurðaðgerðir vegna nýrnafrumukrabbameina (NFK) hafa verið framkvæmdar á Íslandi í fjölda ára. 

Síðustu áratugi hefur tilviljunar greining NFK aukist vegna framfara í myndgreiningu og með auknu 

aðgengi að rannsóknum. Hefur það leitt til þess að þegar krabbameinin greinast þá eru þau að jafnaði 

minni, af lægri gráðu og stigi, og þar með eru lífslíkur betri í kjölfarið (1). Samhliða þessari breytingu 

hefur orðið þróun í aðgerðartækni og byrjað er að framkvæma hlutabrottnám, fyrst í opinni aðgerð, og 

síðar meir með aðgerðarþjarka í gegnum kviðsjá. Samkvæmt erlendum rannsóknum hefur 

hlutabrottnámið í för með sér minna blóðtap, styttri legutíma og færri fylgikvilla, þar sem einungis æxlið 

sjálft er fjarlægt úr nýranu (2). Lítið er vitað hvað þessi þróun í myndgreiningu og aðgerðartækni hefur 

haft í för með sér á Íslandi og er því tilefni til að kanna þann árangur sem hefur orðið hér á landi frá 2010 

til árs loka 2017. 

1.1 Krabbamein í nýra 

1.1.1 Faraldsfræði 

Nýrnafrumukrabbmein (e. renal cell carcinoma) eru yfir 90% af krabbameina í nýra. NFK spannar um 

3% af öllum krabbameinum á heimsvísu en nýgengið er hæst í hinum vestræna heimi (3). NFK er níunda 

algengasta krabbameinið í körlum og það fjórtánda algengasta í konum, en það er um helmingi 

algengara í körlum en konum. Síðustu tvo áratugi hefur nýgengi farið vaxandi á heimsvísu og þá 

sérstaklega í hinum vestræna heimi, og kemur það aðallega til vegna betri myndgreiningartækni (4, 5). 

Meðalaldur við greiningu er um 65 ár. Nýgengi á Íslandi er frekar há miðað við á hinum Norðurlöndunum, 

þar sem árlegt aldursstaðlað nýgengi á tímabilinu 2012-2016 á Íslandi var 14,2 af 100.000 körlum og 

8,0 af 100.000 konum. Árlegt aldursstaðlað nýgengi á sama tímabili á Norðurlöndunum er 10,5 af 

100.000 körlum og 5,4 af 100.000 konum. Á Íslandi greinast árlega að meðaltali um 36 karlar og 21 

konur með krabbamein í nýra og látast um 13 karlar og 8 konur af völdum þess árlega (6). 

1.1.2 Áhættuþættir 

Helstu áhættuþættir fyrir NFK eru tengdir lífstíl einstaklings, þá aðallega reykingar, ofþyngd og 

háþrýstingur. Áætlað er að þessir áhættuþættir orsaki um 50% af öllum tilvikum NFK (7). Einnig hefur 

það að eiga fyrsta gráðu ættingja með NFK verið tengt við aukna áhættu á að þróa með sér NFK. Enn 

fremur hefur verið sýnt fram á það að konur sem hafa farið í legbrottnám (e. hysterectomy) eru í tvöfalt 

aukinni áhættu að fá NFK (8). Hófleg áfengisneysla er talin hafa verndandi áhrif gegn NFK, þó ekki er 

vitað af hverju (9). Mikið af öðrum breytum hafa verið tengdar við aukna eða minnkandi áhættu á NFK, 

t.d. matarvenjur, störf sem fela í sér snertingu við ákveðin krabbameinsvaldandi efni og fleira, en 

ábendingarnar eru ekki nógu sterkar til að kalla þetta eiginlega áhættuþætti eða áhættuminnkandi þætti 

(10, 11). 

Til eru genaþættir sem geta aukið líkur á krabbamein í nýrum, en þó er talið að innan við 5% af NFK 

séu vegna arfgengra heilkenna (12). Helstu erfðasjúkdómarnir sem valda arfgengu nýrnakrabbameini 

eru genabreytingar á von Hippel Lindau (vHL) geninu, en 30-45% af sjúklingum með breytingu í þessu 

geni munu þróa með sér NFK á lífstíðinni (13, 14). Svo eru til önnur heilkenni sem eru ekki alveg jafn 
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algeng, svo sem Hereditary Papillary Renal Carcinoma (HPRC) sem eykur líkurnar á að fá totumyndandi 

NFK týpu 1 (e. type 1 papillary renal cell carcinomas) og Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell 

Carcinoma (HLRCC) sem eykur líkurnar á totumyndandi NFK týpu 2 (e. type 2  papillary renal cell 

carcinomas). Fleiri heilkenni með þekktum erfðabreytingum eru þekkt en eru afar sjaldgæf (15). 

1.1.3 Meingerð 

Fyrir ekki svo löngu var talið að mein undir 3 cm væru góðkynja kirtilæxli (e. adenoma), en nú hefur verið 

sýnt fram á það að jafnvel minni æxli geta verið illkynja. Út frá þessu er ljóst að ekki er hægt að greina 

á milli illkynja og góðkynja æxla byggt á stærð eingöngu.  Nota þarf vefjafræðilegar greiningar til að 

greina þar á milli (16).  

Það eru til nokkrar tegundir af krabbameinum í nýra, en eins og áður segir er sú langalgengasta 

nýrnafrumukrabbamein (e. renal cell carcinoma). NFK er misleitur hópur krabbameina sem á upptök sín 

frá þekjufrumum í nýrnapíplunum (e. renal tubular epithelial cells) og er orsök yfir 90% krabbameina í 

nýrum (17). NFK er síðan skipt í undirfokka þar sem tærfrumu (e. clear cell) flokkurinn er langstærstur 

eða um 75-85% af NFK, síðan eru það totumyndandi (e. papillary) sem eru um 10-15% af NFK. 

Sjaldgæfari undirflokkar eru litfælin æxli (e. chromophobe) sem eru 5-10% og sá sjaldgæfasti  er 

safnrásaræxli (e. collecting duct /Bellini‘s duct) (18). 

Tærfrumu-undirgerð NFK er upprunnin frá þekjufrumum nærpípla í nýrungnum og einkennist 

smásætt (e. microscopically) af tæra umfryminu sem æxlisfrumurnar hafa, sem kemur til vegna hás 

hlutfalls af lípíðum og glykógenum sem eru þar. Stórsætt (e. macroscopically) eru þau yfirleitt þétt (e. 

solid) en einstöku sinnum blöðrukennd (e. cystic) (19). Það er frekar algengt að finna tærfrumu NFK 

sem að hefur dreift sér í aðlæga fitu, líffæri og nýrnabláæðina eða neðri hluta holæðar. Þessi dreifing í 

æðar veldur því enn fremur að krabbameinið getur meinvarpast til lungna, lifrar og beina sem og eitla, 

en eitilmeinvörpum koma fram í um 15% tilfella. Drep (e. necrosis) er algengara í stærri æxlum (>4cm) 

og ef drep er til staðar er það yfirleitt vísbending um há-gráðu æxli. Tærfrumu-undirgerðin er með verstu 

horfurnar af hinum algegnu undirgerðum af NFK (18, 20). 

Totumyndandi undirgerð NFK er næst algengasta undirgerð NFK. Því má skipta í gerð 1 og gerð 2 

eftir vefjafræðilegri greiningu, og eru þessar gerðir ólíkar bæði klínískt og með tilliti til undirliggjandi 

genabreytinga. Eins og með tærfrum-undirgerðina koma þessi æxli frá nærpíplum nýrunga en eru hins 

vegar ólík þeim æxlum. Totumyndandi NFK af gerð 1 er yfirleitt af TNM stigi 1 eða 2 og er því tengt betri 

horfum, á meðan gerð 2 er tengt við stig 3 og 4 og því verri horfur en gerð 1 (21).  

Litfælna undirgerðin af NFK er næst í röðinni og samanstendur af lögum frumna sem eru dekkri en í 

tærfrumu undirgerðinni, það vantar í þessar frumur lípíðin og glýkógenin sem einkenna flest NFK. Þessi 

undirgerð á rætur sínar að rekja til millifrumna (e. intercalated cells) í safnkerfi nýrunganna (22).  

Safnrásar NFK er sjaldgæfasta undirgerðin, það kemur oft fram í yngri sjúklingum og er mjög illvíg 

(e. aggressive) tegund (23).  

Aðrar sjaldgæfari gerðir af nýrna kabbameini eru breytiþekjukrabbamein (e. transitional cell 

carcinoma) sem eru oft upprunin frá þvagleiðara í nýrnaskjóðunni (e. renal pelvis), og svo 
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nephroblastoma eða Wilms æxli sem er algengasta nýrnakrabbamein í börnum undir 15 ára (24), svo 

önnur sjaldgæf krabbamein (17). 

Aðrar tegundir af nýrnaæxlum, svo sem oncocytoma sem er óalgengt, um 3-7% allra nýrnaæxla, 

góðkynja nýrnamein sem er einungis samsett af oncocytum, sem eru stórar vel þroskaðar æxlisfrumur 

(e. well-differentiated neoplastic cells) með mjög sýrusækið og kornótt umfrymi (e. eosinophilic granular 

cytoplasm) sem er aðallega vegna fjölda hvatbera. Eins og litfælna undirgerðin af NFK er þetta æxli 

upprunnið frá millifrumum í safnkerfi nýrunganna (25). Erfitt getur reynst að greina á milli oncocytoma 

og NFK, eins og sást í einni rannsókn þar sem 5% af þéttum æxlum sem áður var haldið að væru NFK 

voru í raun oncocytoma (26). Eldri greiningar sem lýstu meinvarpandi oncocytoma voru í raun litfælna 

undirgerð NFK (27).  

1.1.4 Klínísk einkenni 

Krabbamein í nýrum geta komið fram með ýmsum einkennum, hinsvegar eru margir einstaklingar sem 

eru með mein í nýrum sem sýna ekki nein einkenni fyrr en á seinni stigum sjúkdómsins. Þeir sem að 

sýna einkenni eru í 25% tilvika komnir með fjarmeinvörp eða dreifingu í nærliggjandi eitla (28). Í dag eru 

yfir 60% af NFK fundin fyrir tilviljun við ómun á kvið eða við tölvusneiðmynd sem að var framkvæmd 

vegna annarra sjúkdóma en NFK. Áður fyrr var skilgreint sígilt þríeyki einkenna sem gaf til kynna um 

væri að ræða krabbamein í nýra. Þetta þríeyki einkenna voru kviðverkir, sjáanleg blóðmiga og þreifanleg 

fyrirferð í kvið. Þetta þríeyki er mjög sjaldgæft í dag (<9%), og er tengt við langt genginn sjúkdóm og 

undirgerðir sem að hafa  slæmar horfur (29). Helstu einkenni sem staðbundin nýrnakrabbamein valda 

eru blóðmiga, fyrirferð í kvið, kviðverkir og þyngdartap (30). 

1.1.5 Greining 

Tölvusneiðmynd (e. computed tomography) er helsta greiningarrannsóknin þegar kemur að því að 

greina nýrnakrabbamein. Einnig er stundum notast við ómskoðun (e. ultrasound), þó að ómskoðun sé 

ekki jafn næm og tölvusneiðmyndataka til að greina nýrnakrabbamein, þá er hún nothæf til að greina 

einföld góðkynja belgmein (e. cyst) frá flóknum belgmeinum og þéttu æxli (e. solid tumor) (31). Í 85-90% 

tilvika koma NFK fram sem þéttar fyrirferðir í nýranu en þau geta einnig komið fram sem illkynja belgmein 

(32). Það eru þrjú skilyrði sem gefa til kynna að um sé að ræða góðkynja belgmein frekar en æxli í 

ómskoðun. Þau eru talin upp í Bosniak-flokkun sem leggur til að belgmein eru kringlótt, með skarpar 

brúnir, engin bergmál (e. anechoic) inn í meininu en það er gott bakveggs bergmál sem gefur til kynna 

góða færslu í gegnum belgmeinið. Ef öll þessi skilyrði eru til staðar þá er ekki þörf á frekari uppvinnslu 

þar sem líkurnar á að um illkynja sjúkdóm sé að ræða eru mjög litlar (14, 31, 33, 34). Ef skilyrðin eru 

hinsvegar ekki uppfyllt þá ætti sjúklingur að fara í tölvusneiðmyndatöku með og án skuggaefnis. Þar ætti 

góðkynja belgmeinið að vera þunnveggja með lága þéttni, enga kölkun og lága þéttni. Segulómun (e. 

magnetic resonance imaging) er einnig hægt að nota á þessu stigi ef sjúklingur er með óþol gegn 

skuggaefninu eða er með skerta nýrnastarfsemi (35). Tölvusneiðmyndin er einnig notuð til að skoða 

hvort að íferð í meginbláæð sé til staðar, til dæmis í nýrnabláæð eða neðri holæð (e. inferior vena cava) 

eða hvort grunur leiki á meinvörpum í eitla (14). Ef að á einhverju stigi greiningarferlisins er ljóst að ekki 

sé um góðkynja vöxt að ræða er það vísbending að um NFK sé að ræða(14). 
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Þó að myndgreining er oft nóg til að greina góðkynja æxli frá illkynja meinum í nýrunum að þá kemur 

fyrir að lítil góðkynja mein séu ranglega greind sem nýrnafrumukrabbamein. Til að koma í veg fyrir þetta 

er hægt að taka sýni úr meininu með hjálp myndgreiningatil að greina meinið og þá jafnvel koma í veg 

fyrir óþarfa skurðaðgerð. Áður fyrr var þessi aðferð einungis nýtt til að greina óskurðtæk NFK, meinvörp 

og sýkingar en í dag hefur verið sýnt fram á að taka sýni með þessum hætti sé örugg og nákvæm leið 

til að greina minni mein í nýrum (32). 

1.1.6 Stigun æxlis 

Þegar búið er að greina krabbameinið í nýranu þarf að ákvarða stigun þess og gráðu til þess að hægt 

sé að ákveða hver meðferðin verði. TNM stigun er notuð við stigun á flestum krabbameinum en hún er 

einstök fyrir hvert krabbamein fyrir sig. Frumæxlið er metið með tillit til stærðar þess, hvort það er ífarandi 

í nýrnabláæðina eða aðliggjandi vefi og hvort að það vex út fyrir Gerota bandvefsfell (e. Gerota fascia) 

eða  með beinum vexti í aðliggjandi nýrnahettu. Síðan er metið hvort æxlisdreifing hefur orðið í næreitla 

eða fjarmeinvörp séu til staðar (36). Þá eru æxlin stiguð frá 1-4.  

1.1.7 Meðferð 

Meðferðarmöguleikar eru ýmsir við staðbundnu nýrnakrabbameini og meðferð er valin út frá ýmsum 

þáttum krabbameinsins sjálfs og eftir einstaklingnum sjálfum Þessir þættir eru til dæmis stigun æxlisins, 

hvaða líffæri og líkamshlutar eru eða eru ekki undir áhrifum æxlisins, tegund krabbameinsins og 

undirgerð, hvaða aðra sjúkdóma sjúklingurinn hefur og heilt yfir heilbrigði sjúklings og aldur. Þar sem 

allar meðferðir hafa sínar áhættur og ávinninga er mikilvægt að meta hvaða meðferð skal velja út frá 

þessum atriðum (37). Helstu þrjár tegundir meðferða við nýrnakrabbameini eru skurðaðgerð, virkt eftirlit 

og hita/kulda meðferð. 

Skurðaðgerð er algengasta tegund meðferðar við nýrnakrabbameini og getur verið nýrnabrottnám 

eða hlutabrottnám. Skurðaðgerðin getur jafnframt innifalið að fjarlægja þurfi nærliggjandi líffæri, vefi eða 

eitla. Ef krabbameinið er staðbundið í nýranu, sem það er í um 60% tilfella, þá er hægt að lækna það í 

ca. 90% tilvika með skurðaðgerð (38).  

Virkt eftirlit (e. active surveillance) er íhaldssamasta tegund meðferðar og er að aukast í vinsældum 

þar sem greining smærri æxla eru að verða algengari, en hjá sumum sjúklingum t.d. eldri einstaklingum, 

er skurðaðgerð ekki alltaf ákjósanleg (39). Virkt eftirlit felst í því að klára alveg greiningar uppvinnsluna, 

próf og myndgreiningu til að geta fylgt æxlinu eftir áður en farið er í áhættusamari meðferð, s.s. 

skurðaðgerðir (39). Einnig er allt að 40% af æxlum sem eru smærri en 1 cm góðkynja og gæti þessi 

meðferð verið kjörin við þær aðstæður (40). 

Hita/kulda meðferð (e. ablative therapies) eru meðferðartegundir þar sem nema (e. probe) er stungið 

í gegnum húðina og inn í æxlið. Rauntíma myndgreining, aðallega tölvusneiðmynd eða ómskoðun, er 

notuð til að hjálpar við að staðsetja nemann í æxlinu. Þegar inn í æxlið er komið þá er æxlið skemmt 

með hita eða kulda. Þessi aðferð er hinsvegar ekki jafn góð og hefðbundin skurðaðgerð þar sem ekki 

er hægt að nota meinafræðilegar leiðir til þess að staðfesta að æxlið sé algjörlega farið. Þess vegna er 

þessi meðferð aðallega notuð hjá sjúklingum sem geta ekki farið í hefðbundna skurðaðgerð, svo sem 

öldruðum eða sjúklingum með aðra undirliggjandi sjúkdóma (41, 42). Helstu hita/kulda meðferðir sem 
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notaðar eru á nýrnafrumukrabbamein eru rafbrennsla (e. radiofrequency ablation) og frystimeðferð (e. 

cryoablation) (43). 

Hjá sjúklingum með meinvörp (e. metastatic RCC) er nýrnabrottnám ekki viðeigandi meðferð nema 

þá til að lina staðbundin einkenni þar sem inngripsminni úrræði gagnast ekki. Þessum sjúklingum er 

venjulega boðið upp á krabbameinslyfjameðferð og stundum geislameðferð. Mikil framför hefur orðið í 

meðhöndlun endastigs NFK og hefur miðgildi lifunar lengst frá 12 mánuðum í 26 mánuði að meðaltali, 

eftir að VEGF hemlum hefur verið bætt í almenna lyfjameðferð meðfram antiangiogenic lyfjum og 

tyrosine-kinasa hemlum (44-46).  

1.1.8 Horfur 

Horfur sjúklinga með nýrnakrabbamein eru meðal annars metnar út frá aldri þeirra, TNM stigi meinsins 

og kjarnagráðu þess, hvort drep og/eða æðaíferð sé til staðar, vefjagerð og undirgerðir, útbreiðslu æxlis 

sem og aðra sjúkdóma sem kunna að hrjá sjúklinginn (47).  

Ef um tærfrumu-undirgerðina af nýrnafrumukrabbameini er að ræða, þá er æxlið einnig stigað skv. 

Leibovich kvarða sem er fengið úr reiknilíkani sem metur líkur á endurkomu æxlis hjá sjúklingum út frá 

stærð, meinvörpum og hvort æxlið vaxi ífarandi í nærliggjandi vefi eða bláæðar, hvort vefjadrep sé til 

staðar og hver kjarnagráða æxlisins er (48). 

Staðbundið NFK getur verið læknað með skurðaðgerð og er 5 ára lifun þeirra sem hafa staðbundið 

NFK 90-95% að jafnaði, hinsvegar eins og áður segir skiptir undirgerð NFK máli, 5 ára lifun skiptir sér 

þannig að, hjá sjúklingum með tærfrumu undirgerðina er lifun 84%, hjá totumyndandi undirgerð er hún 

95% og hjá litfærnu undirgerðinni er hún 93% (49). 

Hinsvegar er NFK oft einkennalaust í langan tíma og getur verið að það greinist ekki fyrr en það er 

orðið langt gengið og í 25% tilvika þegar einkenni hafa komið fram hefur það meinvarpast (28, 50) og er 

lifun þeirra sjúklinga yfirleitt frekar léleg en 5 ára lifun er. Þrátt fyrir mikla bætingu í lifun undanfarin ár þá 

er 5 ára lifun þeirra sem eru með dreift NFK frá 0 til 20% (50).  

1.2 Nýrnabrottnám 

1.2.1 Aðgerð 

Skurðlæknar hafa verið að framkvæma nýrnabrottnám (e. nephrectomy) í 150 ár, en fyrsta aðgerðin var 

framkvæmd af Þjóðverjanum Gustav Simon þann 2. ágúst 1869 í Heidelberg, Þýskalandi. Gustav æfði 

fyrst aðgerðina á dýrum áður en hann framkvæmdi sína fyrstu aðgerð á maneskju. Hann sannaði einnig 

að eitt heilbrigt nýra sé nóg til að sinna nýrnastarfsemi hjá manneskjum (51). Tuttugu árum seinna, árið 

1890 var fyrsta hlutabrottnámið á nýra (e. partial nephrectomy) framkvæmt. Hins vegar vegna lélegrar 

myndgreiningartækni á þeim tíma var ómögulegt að finna minni nýrnaæxli og vegna mikilla aukaverkana 

sem fylgdu í kjölfar þessara aðgerða var lítið um slíkar aðgerðir fram undir seinni hluta 20. aldar. Á 

undanförnum árum hefur myndgreiningartækni fleygt fram og því hefur aukinn fjöldi minni æxla verið 

greindur. Framför í myndgreiningu og betri aðgerðartækni hefur haft í för með sér að hlutabrottnám er 

oftar framkvæmt (52).  



8 

 

1.2.2 Nýrnabrottnám 

Nýrnabrottnám er hægt að framkvæma með opinni aðgerð eða með kviðsjá/aðgerðarþjarka. Val á 

aðgerðartækni er ákveðið á einstaklingsgrundvelli til dæmis staðsetningu og stærð æxlis og hvaða tækni 

er til staðar. Sama hvaða aðferð er notuð er alltaf mikilvægt að reyna að fjarlægja nýrað í heilu lagi (53). 

Við NFK var opið nýrnabrottnám (e. open radical nephrectomy - ORN) helsta meðferðarúrræðið þar 

til 10. áratug 19 aldar (54). Árið 1991 var fyrsta nýrnabrottnámið í gegnum kviðsjá (e. laparoscopic 

radical nephrectomy – LRN)  framkvæmt af Clayman hjá Washington University, og varð eftir það helsta 

meðferðin gegn NFK (55). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að LRN valdi svipuðum krabbameins 

tengdum (e. oncologic) langtíma-áhrif og við það að framkvæma ORN (56). Eins og var sýnt fram á í 

rannsókn þar sem 116 sjúklingar voru bornir saman, sem annarsvegar gengust undir LRN og hinsvegar 

ORN. Þá fannst enginn munur á 5 ára krabbameins-tengdri lifun hjá hópunum (57). Einnig hefur verið 

sýnt fram á að LRN veldur minni óþægindum, minni blæðingu og stytti legutíma eftir aðgerðir miðað við 

ORN (57). Allar þessar staðreyndir voru svo en frekar staðfestar með stórri safngreiningu (e. meta-

analysis) sem náði til 1984 sjúklinga (58).  

Árið 2000 var svo fyrsta nýrnabrottnámið framkvæmt með aðgerðarþjarka í Bandaríkjunum og hefur 

aðgerðum með þjarka fjölgað mjög á síðustu árum. Sýnt hefur verið fram á að ekki sé marktækur munur 

á fylgikvillum frá skurðaðgerðum með annarsvegar aðgerðaþjarka og hinsvegar kviðsjá (59). 

Í nýrnabrottnámsaðgerð er hnýtt fyrir (e. ligation) nýrna bláæð og slagæð, og nýrað fjarlægt í heild 

sinni ásamt bandvefsfelli Gerota. Einnig kemur fyrir að nýrnahetta sé fjarlægð með nýranu. Hinsvegar 

ef það er ekki mikil hætta á beinum ífarandi vexti til nýrnahetta þá ætti að láta hana vera þar sem 

meinvörp í nýrnahetturnar eru sjaldséð (<10%) (60). 

1.2.3 Hluta brottnám 

Hlutabrottnám á nýra er kjörmeðferð gegn meinum sem eru undir 4 cm í þvermáli og koma einnig til 

greina þegar um er að ræða 4 - 7 cm stór æxli. Einnig verður hún helst fyrir valinu þegar sjúklingur hefur 

aðra sjúkdóma sem þarf að hafa í huga, til dæmis  sykursýki eða háþrýsting (37). Hlutabrottnám á nýra 

felst í því að fjarlægja æxlið og skilja eftir heilbrigða nýrnavefinn, bandvefsfell Gerota og staðbundnu 

eitlana. Með því að framkvæma hlutabrottnám þá er hægt að halda meiri nýrnavirkni en ef allt nýrað er 

fjarlægt (61). 

Eins og með nýrnabrottnám, þá er í boði bæði opin og kviðsjár/aðgerðarþjarka aðferðir og eru með 

frekar sambærilegar niðurstöður (62, 63). Hinsvegar eru kviðsjá hlutabrottnáms aðgerðirnar mjög 

tæknilega erfiðar aðgerðir, en með því að nota aðgerðarþjarka hefur sú tækni þróast á það stig að hægt 

er að bjóða upp á svipaða útkomu og í opnu hlutabrottnámi. Aðgerðarþjarkinn býður upp meiri nákvæmni 

en hefðbundin kviðsjáraðgerð með því að vera með meira handlag (e. maneuverability), með styttri 

blóðþurrðartíma og minni blæðingu í aðgerð (64). Í safngreiningu þegar borið var saman 3419 sjúklinga 

sem fóru annaðhvort í hlutabrottnám með aðgerðarþjarka eða opið hlutabrottnám, var sýnt fram á að 

þótt það að framkvæma hlutabrottnám með aðgerðaþjarka taki lengri tíma þá verður minni blóðmissir í 

aðgerðinni, legutími eftir aðgerð er styttri og færri fylgikvillar koma fram í og eftir aðgerð (65). 
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Í hlutabrottnámsaðgerð þarf að skoða nýrað mjög varlega til þess að koma í veg fyrir að um fleiri en 

eitt æxli æxli sé ræða. Sýnt var fram á mikilvægi þess með rannsókn þar sem 112 sjúklingar með 

stakstætt æxli fóru í hlutabrottnám að þá fannst annað æxli í 37 tilvikum og í 8 af þeim voru þau illkynja. 

Auk þessa getur verið þörf á að breyta hlutabottnámi í nýrnabrottnám vegna fundar í aðgerð, til dæmis 

þegar æðaíferð er til staðar (66). 

1.2.4 Fylgikvillar 

Fylgikvillar eða vandamál, sem geta komið upp í aðgerð eru meðal annars áverkar á nærliggjandi 

líffæri,til dæmis milta, garnir, nýrnahettur o.fl., belgmein geta rofnað og sýkt skurðsár, það getur orðið 

blæðing, sýking og fleiri kvillar (67).  

Fylgikvillum eftir nýrnabrottnám eða hlutabrottnám er hægt að skipta í snemmkomna og síðkomna 

fylgikvilla. Snemmkomnir fylgikvillar eru þeir sem koma fram innan 90 daga eftir aðgerðina og síðkomnir 

fylgikvillar eru þeir sem koma fram síðar en 90 dögum eftir aðgerðina. Helstu fylgikvillar eftir aðgerðina 

eru sýkingar, bæði í þvagfærum og í skurðsári, garnarstífla (e. ileus), nýrnabilun sem krefst skilunar, 

kviðslit í skurðsári, graftarsöfnun (e. abscess), þvagteppa, segarek til lungna, lungabólga, hjartaáfall, 

heilablóðfall og fleira (67). 

Clavien-Dindo er staðlað flokkunarkerfi sem að er notað til að meta fylgikvilla í og eftir aðgerðir og 

auðveldar þannig samanburð milli rannsókna og mismunandi aðgerða. Þessi aðferð metur fylgikvillana 

með tilliti til. þess inngrips sem að þarf að framkvæma vegna fylgikvillans (sjá töflu 2) (68).    
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna árangur skurðaðgerða við krabbameinum í nýra hér á landi 

á tímabilinu frá 2010 til 2017. Nýrnabrottnám og hlutabrottnám á nýra voru borin saman. Árangurinn var 

skoðaður með tilliti til stærðar æxlis og greiningaraðferðar, blóðtaps í aðgerð, legutíma eftir aðgerð, 

aðgerðartíma, hvaða skurðaðgerðartækni var beitt, TNM stigunar, langtímalifun sjúklinga, tíðni og 

alvarleika fylgikvilla, endurkomu sjúkdóms og nýrnastarfsemi fyrir og eftir aðgerð. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þýði og skráðar breytur 

Rannsóknin var afturskyggn og tók til allra sjúklinga sem gengust undir brottnám eða hlutabrottnám á 

nýra vegna krabbameins, frá ársbyrjun 2010 til árslok 2017. Notast var við sjúkraskráarkerfi Landspítala 

Háskólasjúkrahúss (LSH). Til að ganga út skugga um að allir þeir sjúklingar sem fóru í aðgerð á 

rannsóknartímabilinu væru með í rannsókninni var fenginn listi frá hagdeild Landspítalans yfir alla 

sjúklingar með ICD kóðann C64 og aðgerðarnúmer KASC00/01 og KASD00/01 á rannsóknartímabilinu. 

Þeir sjúklingar sem fóru í nýrnabrottnám eða hlutabrottnám á nýra vegna góðkynja æxla voru ekki hafðir 

með í rannsókninni. Upplýsingum um sjúklingana var safnað úr sjúkraskrám þeirra, það er úr 

innlagningarskrám, aðgerðarlýsingum, göngudeildarnótum lækna, nótum hjúkrunarfræðinga, 

svæfingarskýrslum og meinafræðisvörum (PAD). 

Eftirtaldar eru helstu breytur sem voru skráðar: Aldur við aðgerð, kyn, BMI, aðgerðadagur, 

aðgerðatími, blæðing í aðgerð, legudagar, reykingar, greiningaraðferð, dagsetning greiningar, 

aðdragandi greiningar nýrnaæxlis - tilviljanagreining, einkenni sem leiddu að greiningu, heilsufarsástand 

við greiningu, niðurstöður blóðrannsókna fyrir og eftir aðgerð, TNM-stigun æxlis, Leibovich skor, 

almennir- og skurðsértækir fylgikvillar (innan 90 daga frá aðgerð), dagsetning endurkomu sjúkdóms og 

dánardagur. 

3.2 Skilgreiningar 

3.2.1 Fylgikvillar 

Allir fylgikvillar sem komu fram innan 90 daga frá aðgerð voru skráðir. Þeir voru skráðir samkvæmt 

Clavien-Dindo flokkunarkerfinu þar sem þeim var gefið stig (1-5) eftir alvarleika og hversu inngripsmikla 

læknisfræðilega meðferð þurfti til að meðhöndla fylgikvillann (68) (sjá töflu 1).  

Þá voru fylgikvillar með Clavien-Dindo flokkun undir 3 skilgreindir sem minniháttar fylgikvillar og 

fylgikvillar með flokkun 3 og yfir skilgreindir sem meiriháttar fylgikvillar. 

Tafla 1: Clavien-Dindo flokkunarkerfi sem flokkar fylgikvillum í og eftir aðgerðir miðað við hversu mikið 

læknisfræðilegt inngrip þarf. 

Flokkur Skilgreining 

  Class 1 Allt frávik frá eðlilegu ferli eftir aðgerð sem ekki þarfnast meðferðar með lyfjum, aðgerðum 
eða öðrum inngripi. Lyf sem eru í lagi: ógleðisstillandi lyf, hitalækkandi lyf, verkjalyf og 
þvagræsilyf. 

  Class 2 Frávik sem þarfnast meðferðar með öðrum lyfjum en falla undir gráðu 1 

  
Class 3 Fylgikvilli þarfnast inngrips, aðgerðar, speglunnar eða röntgenstýrt inngrip. 

3a Þarfnast ekki svæfingar 

3b Þarfnast svæfingar 

  
Class 4 Lífshættulegur fylgikvilli (MTK fylgikvillar meðtaldnir) sem þarfnast gjörgæslu innlagnar 

4a Bilun á líffæri (nýrnaskilun meðtalin) 

4b Fjöllíffærakerfabilun 

  
Class 5 Dauði sjúklings 
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3.2.2 Stigun æxlis 

Notast var við TNM-stigunarkerfi við skráningu á stigun æxla. TNM stigun æxlisins segir til um hve langt 

gengið æxlið er m.t.t. stærðar frumæxlis og hvort það hafi vaxið út fyrir nýrað eða dreift sér til 

nærliggjandi eitla eða annarra líffæra (tafla 2). Upplýsingar um stigun æxlis voru fengnar úr niðurstöðum 

myndrannsókna og frá meinafræðisvörum (PAD) (69). 

Tafla 2: TNM flokkun og stigun æxla 

 Frumæxli (T) 

 Tx Ekki hægt að meta frumæxli 

  T0 Ekkert frumæxli til staðar 

  

T1 
Æxli ≤7 cm að stærsta 

þvermáli, bundið nýranu 

T1a: Æxli ≤4cm að stærsta þvermáli, bundið nýranu 

T1b: Æxlið >4 til 7cm að stærsta þvermáli, bundið nýranu 

   

T2 
Æxli >7 til 10cm að stærsta 

þvermáli, bundið nýranu. 

T2a: Æxli >7 til 10 cm að stærsta þvermáli, bundið 

nýranu T2b: Æxli >10cm að stærsta þvermáli, bundið nýranu 

   

T3 

Æxið vex inn í stórar bláæðar 

eða aðlægan vef. Æxlið er 

ekki búið að dreifa sér til 

nýrnahetta og ekki lengra en 

Gerota bandvefsfell 

T3a: Æxlið vex inn í nýrna bláæð eða greinar hennar, í 

nýrnaskjóðuna, eða vex í nærliggjandi fituvefi en ekki 

lengra en Gerota bandvefsfell. 

T3b: Æxlið vex inn í holæð fyrir neðan þindina 

T3c: Æxlið vex inn í holæðina fyrir ofan þindina eða vex 

inn í veggi holæðarinnar 

  T4 Æxlið vex út fyrir Gerota bandvefsfell og/eða má vera búið að vaxa inn í nýrnahettu 

   Nær eitlar (N) 

  Nx Ekki hægt að greina næreitla 

  N0 Næreitlar ekki með nein meinvörp 

   N1 Meinvörp í nær eitlum  

   Fjar meinvörp (M) 

   M0 Engin fjarmeinvörp  

   M1 Fjarmeinvörp til staðar  

   TNM Stigun 

   Stig I T1 N0 M0  

   Stig II T2 N0 M0  

   

Stig III 
T3 N0 M0  

T1-T4 N1 M0  

   
Stig IV T4 N0/N1 M0  

T1-T4 N0/N1 M1  
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3.2.3 Leibovich score 

Út frá meinafræðisvörum (PAD) og myndgreiningu var hægt að finna út Leibovich score, sem er 

ákvarðað af reiknilíkan til að finna út lifun sjúklinga með nýrnafrumukrabbamein af tærfrumu-undirgerð 

(48). Þar sem myndgreining var notuð til að finna stærð æxlis áður en það var skorið út. Inn í þetta 

reiknilíkan voru notuð eftirfarandi gildi úr töflu 3. 

Stigin eru síðan lögð saman og þannig fæst Leibovich score þar sem 0-2 stig er lág-áhætta, 3-5 stig 

er meðal áhætta og 6 stig og yfir er skilgreint sem há-áhættuhópur. 

Tafla 3: Leibovich score er byggt á reiknilíkani fyrir líkur á endurkomu út frá eiginleikum tærfrumu-undirgerð 

nýrnafrumukrabbameins. 

Flokkur Stigun  

   T stigun   

T1a 0 stig  

T1b 2 stig  

T2 3 stig  

T3-T4 4 stig  

   N stigun   

pNx/pN0 0 stig  

pN1-pN2 2 stig  

   Stærð æxlis   

<10cm 0 stig  

>10cm 1 stig  

   Kjarnagráða   

Gráða 1-2 0 stig  

Gráða 3 1 stig  

Gráða 4  3 stig  

   Æxlis drep   

Ekkert drep 0 stig  

Drep til staðar 1 stig  

   Æðaíferð   

Engin æðaíferð 0 stig  

Æðaíferð 1 stig  

   
 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Gögnum var safnað og upplýsingar skráðar í Microsoft Excel. Tölfræðiúrvinnsla fór að mestu leyti fram 

í tölfræðiforritinu R studios, en að einhverju leiti í Microsoft Excel. 

3.4 Leyfi 

Við upphaf rannsóknir var aflað leyfis frá Vísindasiðanefnd Landspítala (leyfisnúmer 50/2018). Auk þess 

veitti lækningarforstjóri LSH aðgang að sjúkraskrám (tilvísunar númer 278-16).  
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4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingar 

Alls gengust 308 sjúklingar undir nýrnabrottnám eða hlutabrottnám á nýra á LSH vegna krabbameins í 

nýra á þeim 8 árum sem rannsóknin náði yfir. Þrír einstaklingar voru með Wilms æxli, allir aðrir voru 

með nýrnafrumukrabbamein og af þeim voru 248 (80%) með tærfrumu undirgerðina (sjá töflu 3). 

Meðalaldur sjúklingahópsins var 63 ára, þar sem yngsti var 1 árs og sá elsti 90 ára.  Alls voru 119 

(39%) konur og 189 karlar (61%). Rétt rúmlega helmingur voru reykingarfólk en 53% sjúklinga voru með 

einhverja fyrri sögu um reykingar (sjá töflu 4).  

Tafla 4: Sjúklingahópur 

  Fjöldi Sjúklinga 308 

  Kyn, n (%)  

   Konur 119 (39) 

   Karlar 189 (61) 

  Aldur (meðaltal ± staðalfrávik) 62.61 ± 12.16 

  BMI (meðaltal ± staðalfrávik) 28.73 ± 5.45 

  Reykingar, n (%)  

   Aldrei 119 (39) 

   Reykir 65 (21) 

   Fyrrverandi reykingar 99 (32) 

   Vantar 25 (8) 

  Vefjagreining, n (%)  

   Tærfrumu NFK 248 (81) 

   Totumyndandi NFK 34 (11) 

   Tærfrumu/totumyndandi NFK 10 (3) 

   Litfælið NFK 10 (3) 

   Safnrásar NFK 2 (1) 

   Óflokkað NFK 1 (0) 

   Wilms æxli 3 (1) 

    

4.2 Aðdragandi greiningar 

Af þeim 308 sjúklingum sem komu til aðgerðar á rannsóknartímabilinu voru 182 sjúklingar (59%) greindir 

fyrir tilviljun og 126 (41%) voru greindir vegna einkenna sem þeir sýndu (sjá mynd 1). Einkenni sem voru 

helst að finna hjá sjúklingum voru kviðverkir (22%) og blóðmiga (20%) (sjá töflu 5 fyrir lista yfir öll 

einkenni og tíðni þeirra). Miðgildi stærsta þvermáls æxlis meðal þeirra sem voru greindir fyrir tilviljun var 

37 mm (bil: 10-400 mm) og hjá þeim sem voru með einkenni var miðgildið þvermáls 75 mm (bil: 14-700 

mm). Þegar borin er saman hlutfallsleg lifun sjúklinga sem annars vegar vou greindir vegna einkenna 

og hins vegar fyrir tilviljun og fært yfir í Kaplan-Meier graf fáum við tölfræðilega marktækan mun 

(p<0,0001). Niðurstaða 5 ára lifunar þeirra sem greindir voru fyrir tilviljun var 91% og þeir sem voru 

greindir vegan einkenna var 68%. 
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Af þeim 182 sem voru greindir fyrir tilviljun voru 146 sjúklingar (80%) greindir með tölvusneiðmynd, 

23 (13%) með ómskoðun og 13 (7%) með segulómun, Svipað hlutfall tilfella voru greind með 

tölvusneiðmynd þegar einkenni voru til staðar, eða 83% (sjá töflu 6). 

 

Mynd 1: Fjöldi sjúklinga í rannsóknarhópnum sem voru greindir vegna einkenna eða fyrir tilviljun. 

 

Tafla 5: Einkenni sem komu fram og fjöldi einstaklinga sem höfðu þau einkenni. Innan sviga eru hlutfall 

heildarfjölda sjúklinga sem voru með þessi einkenni (n=308). 

Einkenni Fjöldi n (%)* 

  Fyrirferð í kvið 24 (8) 

Kviðverkir 67 (22) 

Blóðmiga 62 (20) 

Blóðleysi 33 (11) 

Lystarleysi 8 (3) 

Nætursviti 6 (2) 

  *Þeir sjúklingar sem fengu meira en 1 tegund einkenna eru taldir oftar en 1 sinni 

 

Tafla 6: Myndgreiningartækni sem var notuð við greiningu á æxli, skipt eftir því hvort það var greint fyrir tilviljun 

eða vegna einkenna. Hlutfall á við um viðeigandi hóp. 

 Tilviljun 

n (%) 

Einkenni 

n (%) 

   Tölvusneiðmynd 146 (80) 104 (83) 

Ómskoðun 23 (13) 21 (17) 

Segulómun 13 (7) 1 (0) 
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Mynd 2: Kaplan-Meier graf sem sýnir hlutfallslega lifun sjúklinga sem fóru í nýrnabrottnám eða hlutabrottnám 

lagskipt eftir greiningaraðferð. Munurinn á hópunum er tölfræðilega marktækur (p < 0.0001). 

4.3 Aðgerð 

Allar aðgerðir voru framkvæmdar á skurðdeild Landspítalans. Á tímabilinu sem rannsóknin nær yfir 

gengust stærsti hluti sjúklinga undir opið brottnám (41%) og fæstir gengust undir hlutabrottnám með 

kviðsjá (5%) (sjá töflu 7). Allar kviðsjár hlutabrottnámsaðgerðir og 31 (37%) af kviðsjár nýrnabrottnámi 

voru framkvæmdar með aðgerðarþjarka.  

Tafla 7: Hvernig skurðaðgerðir voru framkvæmdar á tímabilinu og fjölda þeirra sem fóru í þær 

  Veitt meðferð, n (%)  

   Opið brottnám 127 (41) 

   Kviðsjár brottnám 84 (27) 

   Opið hlutabrottnám 82 (27) 

   Kviðsjár hlutabrottnám* 15 (5) 

  * Allar kviðsjár hlutabrottnámsaðgerðir voru framkvæmdar með aðgerðaþjarka. 

Allar nýrnabrottnámsaðgerðir sem framkvæmdar voru 2010 voru framkvæmdar með opinni aðgerð, 

hvort sem um var að ræða brottnám á nýranu í heild sinni eða að hluta. Árið  2011 var byrjað að 

framkvæma nýrnabrottnám með kviðsjá, þar sem nýrað var fjarlægt í heild sinni. Síðan árið 2015 var 

hafist handa að framkvæma kviðsjár hlutabrottnám og fer úr því að vera framkvæmt í 3% tilvika upp í 

28% tilvika frá 2015 til 2017 (Sjá mynd 3).  
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Mynd 3: Fjöldi aðgerða á hverju ári rannsóknartímabilsins, og þeim skipt upp eftir hvernig aðgerðir voru 

framkvæmdar. 

Miðgildi aðgerðatíma var 126 mínútur (2,1 klst), en aðgerðartími var mismunandi eftir því hvernig 

aðgerð var framkvæmd. Eins og sjá má á mynd 4 þá tóku opnar aðgerðir að jafnaði styttri tíma en þær 

sem voru framkvæmdar með kviðsjá, þó að lengsta aðgerðin sem var 430 mínútur var opið brottnám. 

Miðgildi blóðtaps í aðgerðum var að jafnaði 300 ml, síðan sést á mynd 5 að mikill munur var á hvernig 

aðgerð var framkvæmd hve mikil blæðing varð í aðgerðum og þá voru kviðsjár aðgerðirnar með minna 

blóðtap þegar miðað var við opnar aðgerðir. Miðgildi hjá opnu brottnámi var 300 ml, kviðsjár brottnámi 

100 ml, opnu hlutabrottnámi 500 ml og kviðsjár hlutabrottnámi var 50 ml. Einn sjúklingur sem undirgekst 

kviðsjár nýrnabrottnám blæddi 2500 ml og var því mikill útlagi, hann var fjarlægður við vinnslu í 

gögnunum. Vegna blæðingu þurftu 28 (9%) sjúklingar blóðgjöf að halda í eða stuttu eftir aðgerð á 

rannsóknartímabilinu. 

 

Mynd 4: Samanburður aðgerðatíma [mín] miðað við hvernig aðgerð var framkvæmd.  
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Mynd 5: Samanburður á blæðingu [mL] í aðgerð miðað við hvernig aðgerð var framkvæmd. 

4.4 Umönnun eftir aðgerð 

Miðgildi legutíma sjúklinga eftir aðgerð var 5 nætur (bil: 1-27 nætur). Á rannsóknartímabilinu styttist 

legutíminn um 0.55 dag að meðaltali á hverju ári og var það marktækilegur munur (p < 0.05) (sjá mynd 

6). Einnig er tölfræðilega marktækur munur á hvernig aðgerð var framkvæmd hver legutími eftir 

aðgerðina er (p < 0.0001) (sjá mynd 7). 

Ekkert dauðsföll átti sér stað innan 30 daga frá aðgerð (0%), það varð eitt dauðsföll innan 90 daga 

frá aðgerð (0.3%) en sá sjúklingur var með útbreytt krabbamein sem hafði dreift sér í önnur líffæri. 

Enginn sjúklinganna lést innan 90 daga vega fylgikvilla í kjölfar aðgerðinnar.  

 

Mynd 6: Breyting á legutíma eftir aðgerð milli ára. 
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Mynd 7: Samanburður á legutíma [nætur] eftir aðgerð miðað við hvernig aðgerð var framkvæmd.  

4.5 TNM stigun  

Af þeim 308 sjúklingum sem voru með krabbamein í nýrum voru 227 (74%) með æxli sem var bundið 

við nýrað (stig T1a-T2b) og 81 (26%) sem voru með æxli sem hafði vaxið út fyrir nýrað (T3a-T4a) (sjá 

mynd 8). Tíu sjúklingar (3%) voru teknir í aðgerð með þekkt meinvörp til næreitla og 32 sjúklingar (10%) 

voru teknir í aðgerð með þekkt fjarmeinvörp. Þessa sjúklinga getum við svo flokkað eftir TNM stigun, frá 

stig I til stig IV (sjá töflu 1). Þar sem 180 eru með TNM stigun I, 33 með stigun II, 62 með stigun III og 

33 með stigun IV (sjá mynd 9) 

Hlutfallsleg lifun í heildina var 94% eins árs lifun, og 74% fimm ára lifun (sjá mynd 10). Setjum svo 

upp í Kaplan-Meier graf sem að sýnir okkur hlutfallslega lifun með tilliti til TNM stigunar, þar sem stig I 

var með 88% 5 ára hlutfallslega lifun, stig II með 64%, stig III með 72% og stig IV með 15% 5 ára 

hlutfallslega lifun (sjá mynd 11) og er þetta greinilega marktækur munur á stigununum fjórum með tillit 

til lifunar með p-gildið < 0.0001. 

 

Mynd 8: Dreifing æxla eftir meinafræðilegri T-stigun þeirra. 
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Mynd 9: TNM stigun æxla í rannsóknarþýðinu 

 

Mynd 10: Hlutfallsleg lifun allra sjúklinga sem fóru í nýrnabrottnám eða hlutabrottnám á tímabilinu. 
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Mynd 11: Kaplan-Meier graf sem sýnir hlutfallslega lifun sjúklinga sem fóru í nýrnabrottnám eða hlutabrottnám 

lagskipt eftir TNM stigun eftir aðgerð. Munurinn á hópnum er tölfræðilega marktækur (p < 0.0001). 

4.6 Forspárþættir heildarlifunar  

Þegar forspárþættir heildarlifunar eru skoðaðir kemur í ljós að ekki er tölfræðilega marktækur munur á 

því hvaða kyn fer í aðgerðina, fyrri saga um reykingar eða hvort sjúklingur var greindur með háþrýsting 

eða hjartasjúkdóma fyrir aðgerð. Hinsvegar kom í ljós að tölfræðilega marktækur munur var á aldri sem 

forspárþáttur lifunar en aldurshækkun um 10 ár jók áhættuna á að látast á eftirfylgdartímanum um 7%. 

Það að reykja eykur hættuna á að látast um 124%, einnig kom í ljós að sjúklingar með sykursýki voru 

2,5 sinnum líklegri að látast á tímabilinu. Sterkasti forspárþátturinn var TNM stigunin en þeir sjúklingar 

sem voru komnir með langt gengið krabbamein (stig IV) voru 45,9 sinnum líklegri að látast á 

eftirfylgdartímanum en þeir sem voru ekki komnir með jafn langt gengið krabbamein, nema þeir sem 

voru með stig II krabbamein voru með 3,43 sinnum líklegri að látast vegna krabbameinsins (sjá mynd 

12). 
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Mynd 12: Forspár þættir verri heildarlifunar reiknuð með fjölþátta Cox aðhvarfsgreiningu (e. multivariate Cox 

regression analysis). 

HR: Hættu hlutfall (e. hazard ratio) 

4.7 Fylgikvillar 

Alls voru 157 fylgikvillar skráðir hjá 115 sjúklingum. Í heildina fengu 38% sjúklinga einn eða fleiri 

fylgikvilla í kjölfar nýrnabrottnáms eða hlutabrottnáms. Af þeim 115 sjúklingum sem fengu fylgikvilla voru 

86 (28%) sem fengu minniháttar fylgikvilla (<3a Clavien-Dindo) og 29 (9%) sjúklinganna sem fengu 

meiriháttar fylgikvilla (≥3a Clavien-Dindo) (sjá tölfu 7). Fylgikvillar voru skáðir ef þeir komu fram innan 

90 daga frá aðgerð. 

Algengasta tegund fylgikvilla voru áverkar í aðgerð (19%) og sýkingar (15%). Tafla 6 sýnr tíðni hvers 

og eins fylgikvilla sem voru skráðir. Blæðing var algengasti fylgikvillinn þar sem 12% sjúklinga fengu 

blæðingu sem annaðhvort þurfti að fá blóðgjöf í aðgerðinni sjálfri, í legu eftir aðgerðina eða það þurfti 

að framkvæma enduraðgerð þar sem sjúklingur var svæfður aftur til að loka fyrir blæðingu. 

Þegar fjölþátta lógísk aðhvarfsgreining var notuð til að skoða forspáþætti fylgikvilla í kjölfar aðgerðar 

voru þrír þættir sem voru tölfræðilega marktækir, en það voru sjúklingar sem voru með staðfestar 

greiningar á háþrýsting, sykursýki og hjartabilun, og voru þeir einstaklingar, 65%, 253% og 94%, í sömu 

röð, líklegri að fá fylgikvilla en þeir sem að voru ekki með þessar greiningar (sjá töflu 9). 

Við skoðuðum einnig tíðni fylgikvilla eftir opnar aðgerðir og kviðsjáraðgerðir.  Alls fengu 90 (43%) 

sjúklingar fylgikvilla eftir opna aðgerð, þar af fengu 14% alvarlegan fylgikvilla (Clavien-Dindo ≥ 3). Alls 

fengu 25 (25%) sjúklingar fylgikvilla eftir eftir kviðsjáraðgerð, þar af fengu 8% alvarlegan fylgikvilla (sjá 

töflu 10). 
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Tafla 8: Fylgikvillar eftir nýrnabrottnám/hlutabrottnám flokkaðir eftir Clavien-Dindo flokkunarkerfinu. Gildin sýna 

fjölda sjúklinga sem hluta viðkomandi fylgikvilla og hlutfall af heildarfjölda sjúklinga (n=308) innan sviga. 

Fylgikvillar 
Heildarfjöldi    
n (%)* 

Minniháttar 
fylgikvillar (< 3a 
Clavien-Dindo)   
n (%)* 

Meiriháttar 
fylgikvillar (≥  3a 
Clavien-Dindo)   
n (%)* 

    Sýking    

   Sýking, ekki skurð- eða Þvagfærasýking 15 (5) 15 (5) 0 (0) 
   Sýkt skurðsár 7 (2) 5 (2) 2 (1) 
   Þvagfærasýking 15 (5) 15 (5) 0 (0) 
   Lungnabólga 5 (2) 5 (2) 0 (0) 
   Blóðeitrun 1 (0) 1 (0) 0 (0) 
   Graftarsöfnun (abscess) 3 (1) 1 (0) 2 (1) 
    Lungu    
   Segarek til lungna 1 (0) 1 (0) 0 (0) 
   Loftbrjóst 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
    Hjarta- og æðakerfi:    
   Hjartaáfall (Lyfjameðferð) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 
   Hjartaáfall (Hjartaþræðing) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
   Hjartsláttaróregla (lyfjameðferð) 4 (1) 4 (1) 0 (0) 
   Annar Hjarta-æðasjúkdómur 3 (1) 2 (1) 1 (0) 
    Miðtaugakerfið    
   TIA 2 (1) 2 (1) 0 (0) 
   Tímabundið óráð eða rugl 6 (2) 6 (2) 0 (0) 
    Áverkar í aðgerð    

   Áverki á milta 13 (4) 4 (1) 9 (3) 
   Áverki á nýrnahettu 4 (1) 3 (1) 1 (0) 
   Áverki á görn/þarma 4 (1) 0 (0) 4 (1) 
   Áverki á lifur 1 (0) 1 (0) 0 (0) 
   Áverki á fleiðru/þind 2 (1) 0 (0) 2 (1) 
   Blæðing 37 (12) 28 (9) 9 (3) 
   Kviðslit í skurðsár 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
    Meltinga- og Þvagfæri    

   Þvagleki (í sár/skurðsvæði) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
   Þvagteppa sem krefst þvagleggs 9 (3) 9 (3) 0 (0) 
   Garnalömun (Ileus) 15 (5) 15 (5) 0 (0) 
    Annað 5 (2) 5 (2) 0 (0) 
    *Þeir sjúklingar sem fengu meira en 1 tegund fylgikvilla eru taldir oftar en 1 sinni 
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Tafla 9: Forspárþættir fyrir fylgikvilla eftir nýrnabrottnám eða hlutabrottnám með fjölþátta lógistískri 

aðhvarfsgreiningu. 

Breyta 

Fjöldi fylgikvilla 

n OR 95% CI p-gildi 

     Sjúklingar 115    

     Kyn     

   Karlkyn 67 1,0   

   Kvenkyn 48 1,23 0,77-1,97 0,388 

     Aldur     

   < 67 ára 60 1,0   

   ≥ 67 ára 55 1,61 1,01-2,57 0,046 

     BMI (kg/m2)*     

   ≤ 20 2 0.52 0,09-2,76 0,444 

   21-25 30 1,0   

   26-30 45 1,02 0,56-1,85 0,943 

   31-35 15 0,63 0,30-1,35 0,238 

   ≥ 35 12 1,88 0,72-4,89 0,196 

     Reykingar     

   Aldrei 38 1,0   

   Reykti áður 40 1,45 0,83-2,52 0,195 

   Reykir 26 1,42 0,76-2,66 0,273 

     TNM stigun     

Stig I 69 1,0   

Stig II 10 0,70 0,31-1,56 0,382 

Stig III 21 0,82 0,45-1,51 0,53 

Stig IV 15 1,34 0,53-2,83 0,44 

     GFR fyrir     

   ≥ 60 92 1,0   

   45-59 16 0.88 0,45-1,69 0,693 

   30-44 5 1,03 0,33-3,23 0,965 

   15-29 1 0,41 0,05-3,72 0,429 

   0-14 1 4,91 0,20-121,8 0,331 

     Háþrýstingur 67 1,65 1,03-2,63 0,036** 

     Sykursýki 22 3,53 1,67-7,45 0,0009** 

     Hjartabilun 43 1,94 1,17-3,21 0,001** 

     

     

     OR: Gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio) 

CI: Öryggisbil (e. confidence interval) 

*Wilms tumor ekki teknir með (börn undir 2 ára) 

**Tölfræðilega marktækt (p < 0.05) 
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Tafla 10: Samanburður á fjölda fylgikvilla hjá sjúklingum sem fóru í opna aðgerð og kviðsjár. Prósenta innan 

sviga er hlutfall sjúklinga sem fóru í tiltekna aðgerð. 

Aðgerð framkvæmd Fjöldi aðgerða 

Sjúklingar sem 

fengu fylgikvilla  

n (%) 

Sjúklingar sem fengu 
meiriháttar fylgikvillar (≥3a 

Clavien-Dindo) 

n (%) 

    Opin aðgerð 209 90 (43) 29 (14) 

Kviðsjár aðgerð 99 25 (25) 8 (8) 

    

4.8 Endurkoma krabbameins & Leibovich score 

Miðgildi eftirfylgdartímans voru 38 mánuðir (millifjórðungsbil: 15,5-64.9 mánuðir). Af þeim 308 sem 

gengust undir aðgerð fengu 48 sjúklingar (16%) endurkomu krabbameins á eftirfylgdartímanum. Eins 

árs endurkomulaus lifun (e. recurrence free survival), sem lýsir líkum á að fá ekki endurkomu 

krabbameins, var 93% og 5 ára endurkomulaus lifun var 82% (sjá mynd 13). Þegar endurkoma 

krabbameins var skoðuð með tilliti til TNM stigs eftir aðgerð kom í ljós að sjúklingar með stig I sjúkdóm 

voru með mjög góðar horfur, eða 92% 5 ára endurkomulausa lifun. Sjúklingar með stig II og stig III 

sjúkdóm voru hvoru tveggja með 70% 5 ára endurkomulausa lifun. Sjúklingar með sjúkdóm sem var 

farinn að dreifa sér út fyrir bandvefsfell Gerota eða fjarmeinvörp í önnur líffæri (stig IV) voru með verstu 

horfurnar eða 54% 5 ára endurkomulausa lifun. Þessar niðurstöður voru tölfræðilega marktækar með p 

< 0.0001 (sjá mynd 14). 

Af þeim 308 sjúklingum sem voru teknir í aðgerð á rannsóknartímabilinu voru 248 með tærfrumu-

undirgerð af nýrnafrumukrabbameini, einnig voru 10 með undirgerðina tærfrumu/totumyndandi NFK 

sem talið er með tærfrumu-undirgerðinni í Leibovich-flokkuninni. Meðal þeirra voru 130 (51%) í lág-

áhættu (Leibovich score 0-2), 60 (23%) skilgreindir í mið-áhættu hóp (Leibovich score 3-5) og  68 (26%) 

sjúklingar skilgreindir í há-áhættu hóp (Leibovich score ≥ 6) (sjá mynd 11).  

Hægt er með Kaplan-Meier grafi að skoða muninn á þessum áhættuhópum m.t.t. endurkomu 

krabbameina. Eins og sést á mynd 12 er tölfræðileg marktækur (p < 0.0001) munur á milli þessa 

áhættuhópa, en þar sjáum við að sjúklingar í lág-áhættu hópnum voru með 95% 5 ára endurkomulausa 

lifun, mið-áhættu voru með 81% 5 ára endurkomalausa lifun og há-áhættu voru með 57% 5 ára 

endurkomulaus lifun (sjá mynd 15). 
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Mynd 13: Skiptingu tærfrumu-undirgerð NFK í áhættuhópa eftir Leibovich líkani. 

 

 

Mynd 14: Endurkomulaus lifun (e. recurrence free survival) sjúklinga með nýrnakrabbamein eftir nýrnabrottnám 

eða hlutabrottnám.  
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Mynd 15: Kaplan-Meier graf sem sýnir endurkomulausa lifun lagskipt eftir TNM stigun eftir aðgerð. Munurinn á 

hópunum er tölfræðilega marktækur (p < 0,0001). 

 

Mynd 16: Kaplan-Meier graf sem sýnir endurkomulausa lifun lagskipt eftir Leibovich áhættuhópum eftir aðgerð. 

Munurinn á hópunum er tölfræðilega marktækur (p < 0,0001). 
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4.9 Nýrnastarfsemi eftir aðgerð 

Eins og sést á töflu 11 þá er 78% af sjúklingum sem fóru í opnið nýrnabrottnám með GFR (glomerular 

filtration rate) yfir 60 fyrir aðgerð, en einungis 23% eftir aðgerð sem gefur 55% færri með nýrnavirkni yfir 

60 eftir aðgerð, sem er sambærilegt hjá einsaklingum sem fóru í nýrnabrottnám í kviðsjá. Af þeim sem 

fóru í opið hlutabrottnám voru 73% með GFR yfir 60 og 62% sjúklinga eru með GFR yfir 60 eftir 

aðgerðina, sem gefur 11% færri með góða nýrnavirkni eftir aðgerð, svipaðar tölur koma út frá 

hlutabrottnámi í kviðsjá (sjá töflu 11). 

Tafla 11: GFR sjúklinga fyrir og eftir aðgerð. Innan sviga er hlutfall þeirra sem fóru í þá tiltekna aðgerð, bæði fyrir 

og eftir aðgerðina. 

  Opið 

nýrnabrottnám 

n (%) 

Nýrnabrottnám 

í kviðsjá 

n (%) 

Opið 

hlutabrottnám 

n (%) 

Hlutabrottnám 

í kviðsjá 

n (%) 
      

G
F

R
 f

y
ri

r 
a
ð

g
e
rð

 ≥ 60 99 (78) 69 (82) 60 (73) 15 (100) 

45-59 18 (14) 11 (13) 17 (21) 0 (0) 

30-44 6 (5) 3 (4) 4 (5) 0 (0) 

15-29 3 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 

<15 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

     

 

     

G
F

R
 e

ft
ir

 a
ð

g
e
rð

 ≥ 60 29 (23) 18 (21) 51 (62) 12 (80) 

45-59 61 (48) 40 (48) 19 (23) 3 (20) 

30-44 31 (24) 21 (25) 11 (13) 0 (0) 

15-29 6 (5) 5 (6) 1 (1) 0 (0) 

<15 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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5 Umræða 

5.1 Niðurstöður rannsóknar 

Rannsóknin sýnir að flestir þeirra sem fóru í aðgerð á Landspítala á rannsóknartímanum voru með 

nýrnafrumukrabbamein af tærfrumugerð. Rannsóknin sýndi að fleiri greinast fyrir tilviljun (59%) en vegna 

einkenna.  Æxlin eru því að jafnaði minni við greiningu en áður og því aukast líkurnar á að hægt sé að 

fjarlægja æxlin með hlutabrottnámi á nýra. Einnig sýnir rannsóknin að kviðsjáraðgerðir eru betri en opnar 

þegar þeim verður við komið, einkum m.t.t. blæðingar í aðgerð, legutíma og fylgikvilla. Einnig sýna 

niðurstöðurnar að nýrnakrabbamein sem er undir 7 cm að stærð og bundið nýranu (stig I) hafa mjög 

góðar horfur eða 88% 5 ára lifun en er illvígur sjúkdómur ef hann er búinn að dreifa sér (stig IV) og hefur 

þá einungis 15% 5 ára lifun. Þegar skoðað var Leibovich score fyrir tærfrumu NFK þá kom í ljós að 

greinilegur munur var á endurkomu milli mismunandi áhættuhópa, 91% 5 ára endurkomulausa lifun hjá 

lág-áhættu hópnum en 57% hjá há-áhættu hópnum. Sterkasti forspárþáttur heildarlifunar reyndist vera 

hvort sjúklingur var með stig IV sjúkdóm eða ekki.  

5.1.1 Sjúklingar 

Flestir sjúklingar sem fóru í aðgerð vegna nýrnakrabbameini á rannsóknartímabilinu komu vegna 

nýrnafrumukrabbameins og þá aðallega tærfrumu-undirgerðar sem mátti við búast þar sem um 80% af 

nýrnakrabbameinum eru af þeirri gerð. Rétt rúmlega helmingur sjúklingahópsins áttu fyrri sögu um 

reykingar sem gæti stutt það að reykingar sé áhættuþáttur þegar að kemur að nýrnakrabbameini. 

Meðaltal sjúklinga er með BMI 28,73 (± 5,45) sem bendir til þess að yfirþyngd sé áhættuþáttur fyrir 

nýrnakrabbamein. 

5.1.2 Aðdragandi greiningar 

Meira en helmingur sjúklinga (59%) voru greindir fyrir tilviljun á rannsóknartímabilinu, sem er 

sambærilegt við þá sem meðhöndlaðir voru í Uppsala-Örebro í Svíþjóð á sama tímabili, þar sem 64% 

af krabbameinum greindust fyrir tilviljun (70). 

Við tilviljanagreiningu var miðgildi stærsta þvermáls æxlis 37 mm en í Uppsala-Örebro í Svíþjóð var 

stærðin 40 mm. Bendir það til þess að æxlin eru að finnast fyrr fyrir tilviljun hér á landi miðað við Uppsala-

Örebro. Þegar krabbameinið fannst vegna einkenna þá var miðgildið stærsta þvermáls 75 mm en í 

Uppsala-Örebro var það 70 mm. Bendir það til að Uppsala-Örebro eru að finna æxlin fyrr ef þau valda 

einkennum en hér á landi. (70). 

Helstu einkennin sem komu í ljós hjá þeim sem voru greindir vegna einkenna voru kviðverkir og 

blóðmiga, fæst voru einkennin lystarleysi og nætursviti. Þetta gæti verið vegna þess að fyrrnefndu eru 

frekar einkenni sem flestir myndu leita til læknis vegna heldur en síðarnefndu, og e.t.v. einkenni sem 

eru betur skráð. 

Helsta greiningaraðferð sem var notuð var tölvusneiðmynd (81%), einnig var það algengasta 

greiningaraðferðin í Örebro í Svíþjóð þar sem 93.5% allra greiningar voru með tölvusneiðmynd (70) 
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5.1.3 Aðgerð 

Fyrstu árin var algengast að sjúklingar gengust undir opin brottnám, en síðan þegar líður á 

rannsóknartímabilið þá fer kviðsjár brottnámið að aukast og svo árið 2015 þegar Landspítalinn fær 

aðgerðaþjarkann þá verður til sá möguleiki að framkvæma hlutabrottnámi í kviðsjá, sem var mjög erfitt 

að framkvæma fyrir þann tíma.  

Miðgildi aðgerðatíma voru 126 mínútur, sem er töluvert lægra en miðgildi aðgerðatíma í Uppsala-

Örebro (tímabil 2015-2017) (70), sem var 160 mínútur, þessi munur gæti stafað af því að í Uppsala-

Örebro var meira um kviðsjáar aðgerðir og aðgerðir með aðgerðaþjarka sem almennt taka lengri tíma. 

Blæðingar á rannsóknartímabilinu var 300 ml hér á landi sem er það sama og í Uppsala-Örebro (tímabil 

2015-2017) þar sem miðgildi blæðinga var 300 ml (70). Einn útlagi sem var í kviðsjáar nýrnabrottnáminu 

var fjarlægður úr vinnslu gagnanna vegna þess hve mikið hann blæddi í aðgerð (2500 ml), þetta var 

líklega skráningarvilla í sjúkraskrá. 

Þetta er góð þróun á aðgerðatækni vð nýrnakrabbameini þar sem við erum að færast frá opnum 

aðgerðum yfir í kviðsjáraðgerðir, en þó þær taki lengri tíma í framkvæmd þá kemur á móti minni blæðing 

í aðgerðinni sjálfri. 

5.1.4 Ummönnun eftir aðgerð 

Þegar litið er heilt yfir þá var legutími talsvert styttri hjá aðgerðum sem voru gerðar með kviðsjá heldur 

en í opinni aðgerð. Sem bendir enn frekar á að framkvæmd aðgerða í kviðsjá gefur betri útkomu en í 

opinni aðgerð. Miðgildi legutíma á tímabilinu voru 5 nætur, sem er á pari við Uppsala-Örebro (tímabil 

2015-2017) (70). 

Einn sjúklingur lést innan 90 daga frá aðgerðinni, en hann var með útbreiddan sjúkdóm og hefði e.t.v. 

látist á þessum tíma þrátt fyrir aðgerðina. Hins vegar að þá var enginn sem lést vegna aðgerðar eða 

fylgikvilla frá aðgerðinni sem gefur til kynna að nýrnabrottnám og hlutanýrnabrottnám, hvort sem um er 

að ræða aðgerð með kviðsjá eða opna aðgerð, er örugg og áhættulítil aðgerð. 

5.1.5 TNM-stig  

Hér á landi er 5 ára hlutfallsleg lifun 73% sem er nánast á pari við Uppsala-Örebro í Svíþjóð sem hefur 

5 ára hlutfallslega lifun 74% (tímabilið 2013-2016) (70). Þegar búið var að skipta æxlunum í fernt eftir 

TNM stigun þeirra og gera lifunargreiningu, þá kom á óvart að stig III gaf betri hlutfallslega lifun en stigun 

II, en það gæti verið vegna þess að fáir sjúklingar voru á stigi II, sem gæti skekkt niðurstöðurnar. Einnig 

varð þessi litli fjöldi til þess að öryggisbilið hjá þesum tveim hópum skaraðist og því í raun er þessi munur 

ekki til staðar. 

5.1.6 Forspárþættir heildarlifunar 

Það gefur auga leið að aukinn aldur gefur verri horfur í aðgerð og því ekki óvænt að fyrir hver 10 ár eykst 

áhætta um 7%. Einnig ef um útbreiddan sjúkdóm er að ræða (stig IV) þá verða verri horfur. Það kom á 

óvart að þeir sem voru með stig II sjúkdóm voru með HR 3,43, en ekki var marktæk hækkun á stig III. 

Ástæðan fyrir þessu er ekki þekkt.  Það sem kom hvað helst á óvart var að þeir sem voru með sykursýki 
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höfðu 2,51 sinnum verri horfur, en ekki var tölfræðilega marktækur munur á sjúklingum með háþrýsting 

eða hjartasjúkdóm. 

5.1.7 Fylgikvillar 

Það voru um 38% sjúklinga sem fengu fylgikvilla en ekki nema 9% sem fengu meiriháttar fylgikvilla, sem 

segir okkur að þessar aðgerðir eru frekar áhættulitlar. Þegar forspáþættir fylgikvilla voru skoðaðir þá 

voru það helst háþrýstingur, sykursýki og hjartabilun sem voru tölfræðilega marktækir, þetta kom á óvart 

þar sem þegar skoðaðir voru forspárþættir heildarlifunar var það einungis sykursýkin sem var marktæk. 

Einnig var skoðaður munur á fjölda fylgikvilla hjá sjúklingum sem fóru í opna aðgerð eða aðgerð með 

kviðsjá og kom þá í ljós að kviðsjáraðgerðirnar eru öruggari þegar kemur að fylgikvillum. Ef við berum 

saman fjölda fylgikvilla við Svíþjóð (tímabil 2015-2016) þá vorum 43% sjúklinga sem fengu fylgikvilla 

eftir opnar aðgerðir og 25% eftir kviðsjáraðgerðir, þetta er meira en gerist í Svíþjóð, þar sem 28% 

sjúklinga fá fylgikvilla eftir opnar aðgerðir en 13% eftir kviðsjáraðgerðir (70). Ekki er vitað af hverju en 

þetta gæti skýrst af því að í Svíþjóð eru gerðar fleiri aðgerðir og því telja einstaka fylgikvillar ekki jafn 

mikið og hér á landi. 

5.1.8 Endurkoma krabbameins & Leibovich score 

Á eftirfylgdartímanum voru 48 sjúklingar (16%) sem fengu endurkomu krabbameinsins.  Þegar horft er 

til TNM flokkanna, þá var það stig IV sem hefur verstu 5 ára endurkomulausa lifunina, sem kemur ekki 

á óvart þar sem það eru æxlin sem eru lengst komin við greiningu og líklega með illvígari hegðun en 

þau sem eru minni við greiningu. 

Leibovich-flokkunin endurspeglar vel 5 ára endurkomulausa lifun hjá sjúklingum með tærfrumu-

undirgerð nýrnafrumukrabbameina.  

Fimm ára endurkomulaus lifun á Íslandi er 82% sem er sambærileg við Svíþjóð þar sem hún er 80% 

(tímabil 2005-2010) (70).  

5.1.9 Nýrnastarfsemi eftir aðgerð 

Það sést að við að framkvæma hlutabrottnám þá helst GFR, sem endurspeglar virkni nýrnanna, hærra 

en þegar framkvæmt var nýrnabrottnám. Sem segir okkur að þegar möguleiki er á að framkvæma 

hlutabrottám þá sé það betri kosturinn. Erfitt er að bera saman hvort að betra sé að framkvæma 

hlutabrottnámið með kviðsjá eða opið m.t.t. nýrnavirkni, vegna lítils þýðis og þá séstaklega hversu fáir 

fóru í kviðsjár hlutabrottnám.  

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleiki þessarar rannsóknar var einna helst sá að upplýsingarnar voru teknar saman og yfirfarnar af 

einum rannsakanda. Notast var við staðlaða flokkunarkerfið Clavien-Dindo fyrir fylgikvilla og TNM-stigun 

fyrir æxlin sem er svo hægt að bera saman við aðrar rannsóknir.  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar er að þetta er afturskyggn rannsókn og getur það dregið úr 

áreiðanleika upplýsinga sem var safnað og eykur upplýsingabjögun (e. information bias). Einnig voru 

upplýsingar í sjúkraskrá Landspítala oft ófullkomnar og upplýsingaöflun í samræmi við það. Gögn voru 
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eingöngu fengin úr sjúkraskrá Landspítala, ekki af heilsugæslustöðum eða einkareknum læknastofum, 

og því gæti vantað inn upplýsingar um fylgikvilla og þá sérstaklega minniháttar. 

5.3 Ályktanir og framhald 

Á síðustu árum hafa fleiri nýrnakrabbamein greinst fyrir tilviljun og greinast því minni. Þetta opnar fyrir 

möguleikan á hlutabrottnámi, sem stuðlar að betri nýrnastarfsemi eftir aðgerð. Einnig hefur með 

innleiðingu aðgerðaþjarka opnast sá möguleiki að framkvæma hlutabrottnám með kviðsjá, en að 

framkvæma aðgerðirnar í kviðsjá hefur sýnt fram á að þó að aðgerðin taki lengri tíma að þá verður betri 

árangur aðgerða, með minni blæðingu, styttri legutíma og færri fylgikvillum. 

Árangur skurðaðgerða á nýrnakrabbameini á Landspítala er mjög sambærilegur því sem gerist 

erlendis. Þá sérstaklega þegar tekið er tillit til mælikvarða sem eru helst notaðir til að leggja mat á 

árangur, svo sem legutíma eftir aðgerð, blæðingu í aðgerðum, endurkomulausa lifun og hlutfallslega 

lifun sjúklinga. 

Í framhaldi þessarar rannsóknar er mikilvægt að halda áfram skráningu í svo til gerð stöðluð 

skráningareyðublöð en þau hafa þegar verið tekin í notkun á þvagfæraskurðdeild LSH. Þá verður hægt 

sé að gera sambærilega rannsókn  í framtíðinni, og þá framsýna (e. prospective) með upplýsingum sem 

verður safnað jafn óðum svo minni upplýsingabjögun verður til staðar.  
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