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gallgöngum eða gallblöðru 2013-2017 

Rakel Hekla Sigurðardóttir1, Helgi Birgisson2, Jón Gunnlaugur Jónasson1,3, Agnes Smáradóttir4, Kristín Huld Haraldsdóttir1,5 

1 Læknadeild Háskóla Íslands, 2 Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands, 3 Meinafræðideild LSH, 4Krabbameinsdeild LSH,    

          5 Kviðarholsskurðdeild LSH 

Inngangur: Krabbamein í lifur og gallgangakerfi, þar með talið gallblöðru, eru illvígir sjúkdómar 

sem hafa slæmar horfur. Krabbamein í lifur eru sjötta algengasta tegund krabbameina á heimsvísu en 

þau eru mun sjaldgæfari á Íslandi vegna lægri tíðni helstu áhættuþátta. Þó hefur verið leitt að því líkum 

að nýgengi þeirra muni fara vaxandi vegna aukinnar tíðni lífsstílssjúkdóma. Lifrarfrumukrabbamein (e. 

hepatocellular carcinoma, HCC) eru um 70-85% allra krabbameina sem eiga uppruna í lifur. 

Gallgangakrabbamein (e. cholangiocarcinoma, CCA) eiga uppruna sinn frá gallgangafrumum en þeim 

má skipta eftir staðsetningu í þrjá flokka intrahepatic (iCCA), perihilar (pCCA) og distal (dCCA) en þau 

eru sjaldgæf. Gallblöðrukrabbamein hafa yfirleitt slæmar horfur nema þau séu greind snemma sem 

gerist oftast fyrir tilviljun í gallblöðruaðgerð. Meinvörp eru algengustu æxlin í lifur og má oftast rekja 

þau frá æxlum í ristli eða endaþarmi, en skurðaðgerð er eina meðferðin með möguleika á lækningu á 

umræddum sjúkdómum. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin er liður í innleiðingu gæðaskráningar á LSH fyrir ofangreind 

krabbamein. Listi yfir sjúklinga með umræddar greiningar 2013-2017 fékkst frá Krabbameinsskrá 

Íslands og upplýsingar voru því næst fengnar úr sjúkraskráarkerfum LSH og skráðar í þar til gerð 

skráningareyðublöð sem voru unnin að sænskri fyrirmynd. Samanburður var að lokum gerður við 

sænsku krabbameinsskrána. 

Niðurstöður: Á tímabilinu greindust 73 einstaklingar með krabbamein í lifur en þar af voru 66 

greindir með HCC, sem gerir aldursstaðlað nýgengi HCC 3,9 á hverja 100.000 íbúa. Á Íslandi voru 

52% með tengdan lifrarsjúkdóm við greiningu en 71% í Svíþjóð (p<0,001). Á Íslandi voru 52% með 

skorpulifur á móti 66% í Svíþjóð (p=0,03) og 45% HCC sjúklinga á Íslandi voru með sykursýki. Á 

Íslandi fóru 60% í einhvers konar meðferð, en aðeins 23% í læknandi skurðaðgerð samanborið við 

37% í Svíþjóð (p=0,03). Alls greindust 25 með CCA þar af 15 með iCCA, 9 með pCCA og einn með 

óskilgreint CCA. Tólf sjúklingar greindust með krabbamein í gallblöðru en þar afeinn greindist með 

paraganglioma í gallblöðru. Alls fóru 38 sjúklingar í skurðaðgerð vegna meinvarpa í lifur. Alls voru 63% 

greindra tilfella á Íslandi tekin fyrir á samráðsfundi við greiningu en tæp 93% í Svíþjóð (p<0,001). Þar 

af voru 34% á Íslandi sem fóru í aðgerð innan 21 dags frá samráðsfundi en 21% í Svíþjóð (p=0,05). 

Fjöldi hlutabrottnámsaðgerða á hverja 100.000 íbúa voru 2-8 á Íslandi á móti 5-11 í Svíþjóð. 

Fylgikvillatíðni >2 á Clavien Dindo skalanum var 42,6% á Íslandi en 34,9% í Svíþjóð (p=0,23). Miðgildi 

legudaga eftir aðgerð voru 6 dagar bæði á Íslandi og í Svíþjóð.  

Ályktun: Hlutfallslega færri tilfelli voru tekin fyrir á samráðsfundi við greiningu og mun færri 

aðgerðir voru framkvæmdar á Íslandi á tímabilinu miðað við í Svíþjóð. Nýgengi HCC hefur aukist 

töluvert á Íslandi frá fyrri rannsóknum. Mun færri eru með undirliggjandi lifrarsjúkdóm eða skorpulifur 

við greiningu en þekkist erlendis.  Á Ísland hefur þó orðið aukning þar á. Nýgengi iCCA virðist vera að 

hækka á meðan nýgengi pCCA stendur í stað. Nýgengi gallblöðrukrabbameina virðist standa í stað.  
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1 Inngangur 

Krabbamein í lifur og gallgangakerfi, þar með talið gallblöðru, eru illvígir sjúkdómar og hafa yfirleitt 

slæmar horfur. Krabbamein í lifur eru sjötta algengasta tegund krabbameina og er 5% af öllum meinum 

sem greinast í heiminum í dag (1), en þau eru mun sjaldgæfara á Íslandi (2). Þó hefur verið leitt að því 

líkum að tíðnin muni fara vaxandi vegna aukinnar tíðni ofþyngdar og lifrarsjúkdóms henni tengdri (3). 

Þau hafa slæmar horfur og er 5 ára lifun á heimsvísu er um 18% (4, 5). Lifrarfrumukrabbamein (e. 

hepatocellular carcinoma, HCC), eiga uppruna sinn frá lifrarfrumum (e. hepatocytes), og eru um 70-85% 

allra krabbameina í lifur. Gallgangakrabbamein (e. cholangiocarcinoma, CCA) eiga uppruna sinn frá 

gallgangafrumum (e. cholangiocytum), sem eru þekjufrumur innaná gallgöngum, og eru um 10-12% af 

krabbameinum sem eiga uppruna sinn í lifur (e. primary liver cancer) (3).  

Krabbamein í gallgangakerfi, þar með talið gallblöðru, eru mun sjaldgæfari en krabbamein í lifur.  Á 

síðustu áratugum hefur orðið aukning á nýgengi hvorum tveggja á Vesturlöndum, þar með talið á Íslandi 

(1, 2). Hvað veldur því er óljóst, en aðeins hluta þessarar aukningar má rekja til bættrar myndrannsóknar- 

og greiningartækni. Dánartíðni flestra krabbameina í heiminum hefur farið lækkandi frá tíunda áratug 

síðustu aldar. Hinsvegar er dánartíðni krabbameina í lifur að aukast á meðan tíðni krabbameina í 

gallgangakerfi stendur nokkurn vegin í stað (1, 6).  

Þær gerðir krabbameina sem hér er fjallað um hafa fremur lítið verið rannsakaðar á Íslandi. Því er 

lítið af tölfræðilegum gögnum til um greiningu, meðferð og endurkomu sjúkdómanna á Íslandi. Mest 

hefur lifrarfrumukrabbamein verið rannsakað en þar má nefna rannsókn Bjarka Sigurðssonar fyrir 

árabilið 1998-2013 (7) og rannsókn Brynju Ragnarsdóttur og félaga fyrir árabilið 1984-1998 (8).  Þessi 

rannsókn er liður í innleiðingu gæðaskráningar umræddra krabbameina á Landspítalanum, líkt og hefur 

verið tekin upp á Norðurlöndunum, en með henni má með betra móti bera saman helstu þætti greiningar 

og meðferðar við nágrannaþjóðir okkar. Þessi rannsókn studdist við skráningarkerfi að sænskri 

fyrirmynd (Inca, sjá viðauka 1-4) og var gerður samanburður á niðurstöðum skráningar við Svíþjóð.   

1.1 Lifrarfrumukrabbamein 

1.1.1 Faraldsfræði og horfur 

Krabbamein í lifur eru mun algengari hjá körlum en konum. Á árinu 2018 voru greind á heimsvísu 

596.754 tilfelli hjá körlum (6,8% allra krabbameina hjá körlum) en aðeins 244.506 tilfelli hjá konum (3% 

allra krabbameina hjá konum) (1). Horfur þeirra eru slæmar, en HCC er fjórða banvænasta krabbameinið 

í heiminum í dag. Ástæðu þess má til að mynda rekja til þess hversu seint þau greinast þar sem einkenni 

lifrarkrabbameins eru ósértæk (5). Helstu einkennin eru þyngdartap, verkir og hiti ásamt stækkandi lifur 

og koma oft ekki fram fyrr en seint í sjúkdómsferlinu. Á því stigi hefur æxlið dreift sér til annarra líffæra í 

30-50% tilvika (9). HCC er mun algengara hjá einstaklingum með lifrarsjúkdóm og er mun sjaldgæfara 

hjá einstaklingum með heilbrigða lifur, ólíkt öðrum krabbameinum sem herja á heilbrigðan vef (10). Lifun 

hefur ekki batnað mikið á undanförnum árum þrátt fyrir miklar framfarir í myndgreiningu og 

meðferðarúrræðum, en 5 ára lifun er nú rétt undir 20% á Norðurlöndunum (11, 12). 
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 Það er mikill landfræðilegur munur á nýgengi HCC. Afríka og Suður-Asía, sérstaklega Kína, Hong 

Kong og Taiwan hafa hæstu nýgegnistíðni lifrarkrabbameins í heiminum. Það er að öllum líkindum 

vegna þess að þau landsvæði eru með hærri tíðni af áhættuþáttum HCC, til dæmis lifrarbólgu B og 

lifrarbólgu C (13). Hins vegar hefur nýgengi og fjöldi dauðsfalla vegna HCC aukist á Vesturlöndum á 

undanförnum árum, sérstaklega frá aldamótum (5). Ýmsar ástæður eru eflaust fyrir þessari aukningu en 

þær helstu eru líklega aukin tíðni lifrarbólgu B og C ásamt aukinni tíðni lífstílssjúkdóma eins og sykursýki 

og offitu sem eru þekktir áhættuþættir HCC (14).  

Lifrarkrabbamein eru fremur sjaldgæf á Íslandi en nýgengi þeirra hefur þó verið að aukast hér á landi 

á undanförnum árum, sérstaklega hjá körlum. (2) Nýgengi og dánartíðni krabbameina í lifur á Íslandi 

1955-2013 má sjá á myndum eitt og tvö. Fimm ára hlutfallsleg lifun á Íslandi á árunum 1998-2013 var 

24%. (7) 

Mynd 1. Nýgengi lifrarkrabbameina eftir kyni árin 1955-2013 (2) 

 

Mynd 2. Dánartíðni lifrarkrabbameina eftir kyni árin 1955-2013 (2) 

1.1.2 Áhættuþættir  

Lifrarfrumukrabbamein er eitt af fáum krabbameinum þar sem margir áhættuþættir eru vel þekktir. 

Þeir helstu eru lifrarbólga B, lifrarbólga C, járnofhleðslusjúkdómur (e. hemochromotosis), fitulifrarkvillar 

án áfengisneyslu (e. non-alcoholic steatohepatitis, NASH) og skorpulifur (e. cirrhosis) af nánast hvaða 

orsök sem er, en þó sérstaklega skorpulifur tengd áfengisneyslu. Ef fleiri en einn áhættuþáttur er til 

staðar í sama einstaklingnum þá margfaldast líkurnar á að fá HCC (15). Það kemur þó fyrir að það 

greinist án undirliggjandi áhættuþátta. 
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1.1.2.1 Skorpulifur  

Skorpulifur (e. cirrhosis) er sjúkdómsástand þar sem lifrin starfar ekki sem skyldi vegna skemmda. 

Vegna langvarandi sjúkdómsástands, t.d. fitusöfnun eða áfengisneyslu, umbreytist eðlilegur lifrarvefur 

og myndast smám saman bandvefur.  Lifrin einkennist þá af verulegri bandvefs- og hnútamyndun sem 

nær yfir allan lifrarvefinn og kemur í stað eðlilegs vefs (16). Sjúklingar með langvarandi lifrarsjúkdóma 

eru í aukinni áhættu á að þróa með sér skorpulifur og eru því einnig í aukinni áhættu á að fá HCC. Oft 

er skorpulifur þó án einkenna og kemur ekki í ljós fyrr en eftir greiningu á HCC eða í 20-56% tilvika (17). 

1.1.2.2 Lifrarbólga B 

Lifrarbólgu B veiran (e. hepatitis B virus, HBV) er tvíþátta DNA veira sem tilheyrir fjölskyldunni 

Hepadnaviridae. Hún leggst helst á lifrarfrumur og getur bæði valdið bráðri (e. acute) og langvarandi (e. 

chronic) lifrarbólgu. Talið er að 240 milljónir manna séu berar og 600 þúsund deyja árlega, á heimsvísu, 

úr sjúkdómum tengdum veirunni, þar með talið HCC (18). HCC getur komið fram í sjúklingum með 

langvarandi HBV sýkingu án þess að þeir hafi þróað með sér skorpulifur. Þó eru 70-90% þeirra sem 

greinast komnir með skorpulifur (19). D Maucort-Boulch og félagar hafa sýnt fram á að yfir 50% af 

tilfellum HCC í heiminum mætti rekja til langvarandi HBV sýkingar (20). 

Þetta hlutfall er margfalt lægra á Íslandi. Rannsókn sem gerð var á HCC á Íslandi fyrir árabilið 1998-

2013 sýndi fram á að aðeins tveir af hverjum 98 eða 2% af HCC sjúklingum voru með undirliggjandi 

lifrarbólgu B (7). HBV hefur verið á undanhaldi undanfarin ár og er nú að mestu bundin við innflytjendur 

hér á landi. Á árabilinu 2011–2015 voru að meðaltali 21 einstaklingur sem greindust með HBV á ári (21), 

en fjöldinn jókst svo aftur 2016 og 2017 þegar 59 og 68 einstaklingar voru greindir (22). Þessa hækkun 

má að einhverju leyti rekja til betri skimunar vegna meðferðarátaks gegn lifrarbólgu C sem hófst árið 

2016 (23). 

1.1.2.3 Lifrarbólga C 

Lifrarbólgu C veiran (e. Hepatitis B virus, HCV) er einþátta RNA veira sem tilheyrir fjölskyldunni 

Flaviviridae. Líkt og HBV leggst hún helst á lifrarfrumur og veldur lifrarbólgu (24). Sterkt orsakasamband 

milli HCV og HCC er þekkt en ferillinn að baki hefur ekki alveg verið kortlagður. Þó er vitað að sjúklingar 

með lifrarbólgu C fá nánast aðeins HCC, eða í yfir 90% tilvika, ef um er að ræða langt gengna 

bandvefsmyndun eða skorpulifur vegna HCV (25). Á heimsvísu er talið að 20% af HCC tilvikum séu 

vegna HCV (20). 

Í íslenskri rannsókn fyrir árabilið 1998-2013, kemur fram að 12 af 98, eða rúm 12% af HCC sjúklingum 

hafi verið með undirliggjandi HCV sýkingu, sem er aðeins lægra en það sem þekkist á heimsvísu (7). 

HCV hefur, líkt og HBV, verið á undanhaldi hér á landi síðastliðna tvo áratugi, en aukning varð á 

greindum tilfellum árið 2016. Á árunum 2011-2015 voru að meðaltali 52 tilfelli greind (21), en 2016 og 

2017 voru þau 91 og 94 (22). Aukninguna má að hluta til skýra af meðferðarátakinu gegn HCV á Íslandi 

sem hófst árið 2016, en þá var gerð skimun hjá há-áhættuhópum og því greindust fleiri en árin áður.  

Átakið hefur orsakað gríðarlega góðan árangur þar sem yfir 95% sjúklinga með þekkt HCV smit hafa 

þáð meðferð (23). 
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1.1.2.4 Áfengi 

Áfengisneysla er sterkur áhættuþáttur fyrir ýmsa lifrarsjúkdóma. Etanól er umbreytt í acetaldehýð í 

lifrinni af alkóhól dehýdrógenasa og cytochrome P450 2E, en acetaldehýð er svo breytt í acetate af 

aldehýð dehýdrógenasanum. Acetalaldehýð er eitrað samband sem hefur krabbameinsvaldandi áhrif. 

Þegar áfengisneysla er í hófi nær aldehýð dehydrógenasinn að umbreyta acetaldehýði í acetat, en þegar 

hún verður óhófleg hefur hann ekki undan og uppsöfnun verður á acetaldehýði. Að lokum þróast lifrin í 

skorpulifur sem er mjög sterkur áhættuþáttur HCC (26). 

1.1.2.5 Aðrir áhættuþættir  

Járnofhleðslusjúkdómur er algengasti þekkti erfðasjúkdómurinn hjá hvítum einstaklingum og er hann 

sérstaklega algengur í Norður Evrópu. Sjúklingarnir eru með aukna upptöku á járni úr fæðu, sem safnast 

fyrir í lifur og veldur skemmdum á henni sem endar yfirleitt með skorpulifur. Líkur á HCC aukast með 

járnofhleðslusjúkdómi, hvort sem skorpulifur er til staðar eða ekki (27). 

Fitulifrarkvilli án áfengisneyslu (e. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) er yfirheiti fyrir 

lifrarsjúkdóma sem geta verið allt frá einfaldri fitulifur, fitulifrarbólgu (e. non-alcoholic steatohepatitis, 

NASH) til skorpulifrar. Sjúklingarnir eiga það sameiginlegt að hafa ekki aðra undirliggjandi áhættuþætti 

svo sem HBV, HCV eða óhóflega áfengisneyslu. NAFLD er ein algengasta orsök fyrir langvarandi 

lifrarsjúkdómum á Vesturlöndum og ásamt HCC. Ástæðan fyrir því er að öllum líkindum sú að 

lífsstílssjúkdómar eins og sykursýki, offita og hækkaðar blóðfitur, sem eru algengir á Vesturlöndum, eru 

sterkir áhættuþættir fyrir NAFLD (28). 

Margir aðrir áhættuþættir HCC eru þekktir. Aldur og kyn eru áhættuþættir en HCC er algengara eftir 

fimmtugt og hjá körlum. Einnig greinast fleiri af asískum uppruna. Notkun tóbaks eða getnaðarvarnarpillu 

eru áhrifavaldar, sem og sjálfsofnæmis lifrarbólga (e. autoimmune hepatitis) (26). Einnig hefur aflatoxin 

verið tengt við aukna áhættu HCC, en aflatoxin er sveppaeitur sem mengar oft korn, soyabaunir og 

hnetur (29).  

1.1.3 Meinafræði 

Á síðustu tveimur áratugum hafa orðið miklar framfarir meðal annars í myndgreiningu og skimun hjá 

há-áhættuhópum HCC þar sem æxli eru greind á fyrri stigum. Þetta hefur varpað mun betra ljósi á 

meinafræði lifrarfrumukrabbameins (10). 

1.1.3.1 Stórsætt útlit 

HCC kemur, eins og áður segir, oft í skorpulifur. Æxlið getur annaðhvort verið ein stór fyrirferð eða 

margar litlar. Þegar æxlin eru fleiri en eitt getur annaðhvort verið að upprunalega æxlið hafi meinverpst 

á aðra staði í lifur og myndað minni fylgiæxli (e. satellite tumor) í kringum frumæxlið, eða að nokkrir 

frumæxlishnútar hafi myndast samtímis. Stundum er æxlið umlukið einskonar hýði (e. capsule), 

sérstaklega ef það kemur fram í skorpulifur (10). Yfirleitt eru æxlishnútarnir vel afmarkaðir frá aðlægum 

vef og oft má sjá í þeim blæðingu og/eða drepsvæði. Sjaldan eru HCC æxlin dreift ífarandi vaxandi um 

lifrarvefinn og mynda ekki afmarkaða hnúta (16). 
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Mynd 3. Stórsætt útlit lifrarfrumukrabbameins í skorpulifur. Mynd eftir Jón Gunnlaug Jónasson  

 

1.1.3.2 Smásætt útlit 

Lifrarfrumukrabbamein eiga eins og nafnið gefur til kynna uppruna sinn í lifrarfrumum (e. hepatocyte). 

Æxlin eru mjög breytileg hvað varðar þroskunargráðu og ná frá vel þroskuðum æxlum yfir í afar illa 

þroskuð eða óþroskuð æxli. Í vel þroskuðum æxlum eru æxlisfrumurnar mjög líkar lifrarfrumum en í illa 

þroskuðum æxlum eru líkindin með eðlilegum lifrarfrumum orðin sáralítil eða engin merkjanleg í smásjá. 

Oftast er vaxtarmynstur æxlisins með bjálkum (e. trabeculae), sem minna á vaxtarmynstur lifrar en með 

breiðari bjálkum. Einnig er annað mynstur sem alloft kemur fram sem nefnt er kirtla- eða gervikirtla útlit 

(e. acinar/pseudoglandular). Einnig geta komið fram breiður æxlisfruma án sérstaks mynsturs, oftast í 

illa þroskuðum æxlum, og gjarnan koma fram þá mjög óeðlilegar frumur og risafrumur, jafnvel 

spólufrumu sarkmeins lík þroskun. Kuppfer frumur koma yfirleitt ekki fram í HCC en Mallory bodies sjást 

stundum í illkynja lifrarfrumum. 

Fibrolamellar HCC er sjaldgæf undirtegund HCC sem er um 1% af öllum tilfellum. Hún líkist góðkynja 

staðbundnum ofvexti (e. focal nodular hyperplasia) og kemur fram í yngra fólki (gjarnan 15-40 ára), án 

skorpulifrar og annarra áhættuþátta HCC og hefur mun betri horfur en aðrar gerðir. Orsök eða 

áhættuþættir þessa æxlis eru ekki þekktir (10). 

1.1.4 Greining 

Í flestum tilvikum er HCC greining staðfest með lifrarástungu eða vefjagreiningu eftir brottnám æxlis.  

Nú má oft greina HCC með ómun, tölvusneiðmynd með skuggaefni eða segulómun og þá sérstaklega 

hjá sjúklingum í há-áhætthópum.  Til þess er notað ákveðið kerfi, LI-RADS (Liver Imaging Reporting and 

Data System) sem var þróað af American College of Radiology árið 2011, en það setur fram ákveðna 

myndgreiningarstaðla sem þurfa að vera uppfylltir til að HCC greining geti verið staðfest. Uppfylli æxli 

umrædda staðla er ekki talin þörf á ástungu. Staðlana má sjá á heimasíðu félags bandarískra 

geislafræðinga, https://www.acr.org (30). 

Alfa fetoprotein (AFP) er glýkóprótein sem er myndað af lifrinni á fósturskeiði. Það er oft hækkað í 

blóðvatni hjá sjúklingum með HCC og má því nota sem æxlisvísi við greiningu. Þó verður að hafa í huga 
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að það er ekki fullkomlega sértækt fyrir HCC, því það getur verið vægt hækkað við aðra lifrarsjúkdóma 

svo sem skorpulifur og HCV (31). Einnig er AFP aðeins hækkað í u.þ.b. 80% tilfella HCC. Hinsvegar, ef 

það er til staðar í miklu mæli, (>200 ng/mL) má með góðri vissu segja að HCC sé til staðar þó næmið 

sé ekki sérlega gott (32). 

1.2 Gallgangakrabbamein 

Gallgangakrabbamein (e. cholangiocarcinoma, CCA) eru krabbamein upprunnin úr þekjufrumum í 

gallgöngum. Þau eru sjaldgæf og hafa slæmar horfur vegna þess að þau hafa oft dreift sér í aðliggjandi 

vefi við greiningu (3, 33). 

1.2.1 Flokkun  

Gallgangakrabbameinum má skipta í tvennt eftir því hvort þau eiga uppruna sinn í gallgöngum innan 

lifrar (e. intrahepatic cholangiocarcinoma, iCCA) eða utan hennar (e. extrahepatic cholangiocarcinoma, 

eCCA). Áður fyrr voru iCCA yfirleitt tekin með frumæxlum innan lifrar eins og HCC í flokkun, en breyting 

hefur orðið á því á undanförnum árum og verður hér að mestu leyti fjallað um þau með öðrum 

gallgangakrabbameinum. Það má skipta eCCA í tvo flokka eftir því hvort þau eiga uppruna sinn í 

gallgöngum fyrir neðan (e. distal cholangiocarcinoma, dCCA) eða ofan gallgangs til gallblöðru (e. 

perihilar cholangiocarcinoma, pCCA), sjá mynd 3. pCCA eru einnig þekkt sem Klatskin æxli (33-35). Í 

þessari rannsókn voru dCCA ekki skoðuð, þar sem þau fylgja æxlum í brisi og ampulla of Vater þegar 

kemur að aðgerðum og skráningu samkvæmt umræddum skráningareyðublöðum.  

Í rannsókn frá 2007 var sýnt fram á að pCCA eru um 50% af öllum CCA, dCCA um 40% en aðeins 

um 10% eru iCCA. Algengi iCCA hefur þó farið vaxandi á undanförnum árum, en á móti hefur tíðni eCCA 

lækkað. Ástæður fyrir þessu eru ekki að fullu þekktar (36, 37). 

 

Mynd 4. Flokkun gallgangakrabbameina (38) 
Hér má sjá skiptingu í gallgangakrabbameina innan og utan lifrar 
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Bismuth-Corlette (BC) flokkunarkerfið er notað til að flokka pCCA. Í því er farið eftir vaxtarmynstri 

þeirra í gallgöngunum, sjá töflu 1 (39). Um 7% æxla eru fjöluppsprettumein (e.multifocal) og er því ekki 

hægt að flokka eftir BC flokkun (34). 

Tafla 1. Bismuth-Corlette (BC) flokkunarkerfið  

Stig Skilgreining 

I Æxli fyrir neðan skiptingu í vinstri og hægri gallgangs (e. Hepatic duct) 

II Æxli vex upp í skiptingu vinstri og hægri gallgangs 

IIIa Æxli vex upp í hægri gallgang 

IIIb Æxli vex upp í vinstri gallgang 

IV Æxli vex bæði upp í hægri og vinstri gallgang 

 

1.2.2 Faraldsfræði 

Gallgangakrabbamein eru mjög sjaldgæf, en þau eru aðeins um 3% af öllum meinum með uppruna 

í meltingarvegi og undir 0,5% af öllum krabbameinum (40). Vegna þess hversu sjaldgæf þau eru, er lítið 

til af faraldsfræðigögnum eingöngu fyrir gallgangakrabbamein, þá sérstaklega lítið frá Norðurlöndunum. 

Yfirleitt er þeim slegið saman við gallblöðrukrabbamein og það verður því einnig gert hér í umræðunni 

um faraldsfræði. Ennfremur eru iCCA ekki tekin með, en þau falla undir faraldsfræðilegar tölur fyrir 

krabbamein í lifur. Samanburður milli landa er líka mjög erfiður þar sem mikill landfræðilegur munur er 

til staðar. Til að mynda er nýgengi hæst í Taílandi, eða 113 af hverjum 100.000 einstaklinglingum, 

meðan það er lægst, eða 0.1 á 100.000, í Ástralíu (34). 

Nýgengi á Íslandi er með því lægsta sem gerist í heiminum. Horfur eru slæmar en nýgengi og 

dánartíðni fylgjast að, sjá myndir 4 og 5 . Líkleg ástæða fyrir því er að sjúkdómurinn það er krabbamein 

í gallgöngum og gallblöðru greinist oftast ekki fyrr en eftir að það hefur dreift sér. Á tímabilinu 2003-2012 

var 5 ára lifun á Íslandi 25% (2). 

 

Mynd 5. Nýgengi krabbameina í gallblöðru og gallgöngum 1955-2013 (2) 
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Mynd 6. Dánartíðni krabbameina í gallblöðru og gallgöngum 1955-2013 (2)  

 

1.2.3 Áhættuþættir 

Áhættuþættir eru ekki jafn vel skilgreindir fyrir CCA og HCC en þó eru nokkrir þekktir. Sá helsti er 

trefjunargallgangabólga (e. primary sclerosing cholangitis, PSC), bólgusjúkdómur tengdur 

ónæmiskerfinu, sem leggst á gallgangakerfið og veldur trefjun (e. fibrosis) og þrengslum í þeim (16). 

Langvarandi lifrarsjúkdómar eins og HBC, HCV eru áhættuþættir CCA líkt og HCC, en tengslin eru ekki 

jafn mikil. Af fleiri áhættuþáttum má nefna fjölblöðrulifrarsjúkdóm (e. fibropolycystic liver disease), 

gallsteina í gallgöngum innan lifrar (e. hepatolithiasis) og sníkjudýrasýkingu af völdum Opisthoric 

viverrini og Clonorchis sinensis (41). 

1.2.4 Meinafræði 

Yfir 90% af CCA eru kirtilfrumukrabbamein (e. adenocarcinoma). Einstaka æxli hafa 

flöguþekjuþroskun, en hrein flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma) eru mjög sjaldgæf. 

Kirtilfrumukrabbamein eru oftast slímmyndandi (16). Oftast eru æxlin vel eða meðalvel þroskuð í 

smásæju útliti. Kirtilfrumukrabbameinum má skipta í þrjá flokka: hnökrótt (e. nodular), 

bandvefsmyndandi (e. sclerosing) og totumyndandi (e. papillary) æxli. Erfiðast er að greina 

bandvefsmyndandi æxlin vegna trefjunar á æxlissvæðinu, auk þess verða þau snemma ífarandi í 

aðlæga vefi. Um 85% allra CCA eru af þessari gerð (35). Horfur totumyndandi gerðarinnar eru bestar 

en þau eru sjaldgæf (42). 

Til eru einnig blandaðar gerðir þar sem í sama æxli kemur fram HCC og CCA vefjaútlit. Slík æxli eru 

sjaldgæf. 

1.2.5 Greining 

Einkenna CCA verður vart vegna fyrirstöðu í gallgöngum. Þá geta komið fram einkenni eins og gula,  

kláði, dökkt þvag og ljósleitar hægðir. Ósértækari einkenni eru t.d. þyngdartap, kviðverkir og hiti. Ráðlagt 

er að mæla lifrargildi eins og aminotransferasa (AST, ALT), alkaline phosphatasa (ALP) og bilirubin ef 

einhver þessara einkenna koma upp og geta þau styrkt grun um CCA (43). Einnig er ráðlegt að mæla 

æxlisvísana CA 19-9 og carcinoembryonic antigen (CEA). Mælt er með að mæla AFP til að útiloka HCC 
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(44). Myndgreiningarrannsóknir eru þó nauðsynlegar til að staðfesta greiningu. Af þeim er 

segulómskoðun (e. magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP) talin sú besta í stigun og 

greiningu sjúkdómsins. Það má einnig má framkvæma segulómun með skuggaefnisgjöf og/eða fleirfasa 

tölvusneiðmyndatöku með skuggaefni til greiningar og þegar skoða á hvort meinvörp eru til staðar (45).  

1.3 Gallblöðrukrabbamein  

Gallblöðrukrabbamein eru sjaldgæf en illvíg tegund krabbameina. Þau eru 80-95% allra krabbameina 

sem eiga upptök sín í gallgangakerfinu á meðan CCA eru aðeins 5-20% (46). Þau voru u.þ.b. 1,3% allra 

krabbameina sem greindust í heiminum árið 2018 (1). Nýgengi er mun lægra hér á landi en 

gallblöðrukrabbamein eru minna en 0,5% af öllum greindum krabbameinum (2). Í um 98% tilfella er um 

að ræða kirtilfrumukrabbamein og þar af vaxa 70% með dreifðum ífarandi vexti en 30% með sepalaga 

vaxtarmystri (16, 46). 

1.3.1 Áhættuþættir 

Helstu áhættuþættir gallblöðrukrabbameins eru tengdir langvarandi gallblöðrubólgu (e. cholecystitis). 

Þar má nefna trefjunargallgangabólgu, postulíns gallblöðru (e. porcelain gallbladder) og sepa í 

gallblöðru (16). Um 70-90% greindra eru með gallsteina. Gallsteinar eru þó ekki taldir vera sérstakur 

áhættuþáttur en þeir tengjast bólgumyndun og langvarandi ertingu á slímhúð, sem eykur áhættuna. 

Aðeins um 0,5% sjúklinga með gallsteinasjúkdóm (e. cholelithiasis) fá gallblöðrukrabbamein og því eru 

tengslin ekki mjög sterk (47). Ólíkt krabbameinum í lifur og gallgöngum er gallblöðrukrabbamein tvisvar 

til sex sinnum algengara í konum en körlum (16). 

1.3.2 Greining 

Einkenni krabbameina í gallblöðru eru oft engin á fyrri stigum sjúkdómsins. Ef þau eru til staðar eru 

þau mjög ósértæk og líkjast einkennum gallsteinasjúkdóms eða gallblöðrubólgu, svo sem verkur undir 

hægra rifjabarði, ógleði og þyngdartap (sem þó kemur fram á síðari stigum sjúkdómsins). Ef 

gallblöðrukrabbamein greinist snemma er það yfirleitt vegna þess að það fannst fyrir tilviljun í 

gallblöðrutöku vegna gallsteinaveiki (48). Líkt og í gallgangakrabbameini er mælt með að mæla 

æxlisvísana CA19-9 og CEA en þeir eru ósértækir og eru frekar tengdir við langt gengin sjúkdóm (49). 

Myndgreiningarrannsóknir líkt og tölvusneiðmyndataka, MRCP og segulómun eru í flestum tilvikum 

nauðsynlegar til að staðfesta greiningu, þó oft séu æxlin lúmsk og erfitt sé að greina þau á 

myndrannsókn (50).  

1.4 Meinvörp í lifur  

Meinvörp í lifur eru algengustu æxlin sem koma fram þar. Lang algengast er að þau komi frá 

meltingarkerfi og þá helst ristli og endaþarmi, en þau geta auk þess komið til að mynda frá brjóstum, 

lungum og sortuæxlum (e. malignant melanoma) (51). Meinvörp berast til lifrar með blóði og koma þau 

yfirleitt fram sem margir hnútar. Munurinn á meinvörpum og frumæxlum í lifur er helst sá að ef miðlægt 

drep er til staðar er yfirleitt um að ræða meinvarp, þó drep geti auðvitað komið fram í frumæxlum, einkum 
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ef þau eru stór. Einnig eru frumæxlin gjarnan með bláæðaíferð, AFP hækkun og skorpulifur aðlægt, ólíkt 

meinvörpum (16).  

Um það bil helmingur þeirra sem greinast með ristil- eða endaþarmskrabbamein (e. colorectal 

cancer, CRC) munu fá meinvörp í lifur á einhverjum tímapunkti í sjúkdómsferlinu. Um 25% þeirra eru 

með meinvörp við greiningu (e. synchronous) og um 25% fá meinvörp síðar (e. metachronous) (52). 

Horfur CRC hafa batnað á undanförnum áratugum, en þegar sjúkdómurinn hefur dreift sér í lifur er hann 

orðinn IV stigs og hefur því mun verri horfur. Aðeins 20-30% af þeim hafa skurðtækan sjúkdóm, en með 

skurðaðgerð er von um lækninginu ef sjúkdómurinn hefur ekki búið um sig annars staðar (53, 54). Hjá 

sjúklingum með CRC meinvörp í lifur sem gangast undir aðgerð er 5 ára lifun um 35% en án aðgerðar 

er sú lifun mjög lág (54). Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á lifrarmeinvörpum eru tengdar CRC 

meinvörpum en í dag er farið að fjarlægja meinvörp frá öðrum frumæxlum ef sjúkdómurinn hefur ekki 

greinst utan lifrar. Horfur eru þó misgóðar en lifun hefur í flestum tilfellum verið mun betri en án 

aðgerðar(55, 56).  

1.5 TNM stigun 

Það kerfi sem er mest notað til stigunar í heiminum í dag til að meta horfur krabbameina, þar með 

talið krabbameina í lifur, gallblöðru og gallgöngum, er TNM stigunarkerfið. Það er breytilegt fyrir hvert 

krabbamein fyrir sig en almennt metur það upphafsæxli (T, tumor), dreifingu í eitla (N, node) og 

fjarmeinvörp (M, metastasis). Hvert mein hefur sínar eigin skilgreiningar á TNM stigun en stigun fyrir 

HCC, CCA og gallblöðrukrabbamein má sjá í viðauka 5-8 (57).  

1.6 Samráðsfundir 

Samráðsfundir (e. multidisciplinary meeting) eru vettvangur lækna og heilbrigðisstarfsfólks með 

mismunandi sérhæfingu til að ræða sjúkratilfelli og gefa ráðleggingar varðandi meðferð. Mikilvægt er að 

allir sem greinast með krabbamein séu ræddir á slíkum fundum. Sýnt hefur verið fram á að horfur 

sjúklinga sem eru ræddir á slíkum fundum séu betri en þeirra sem ekki eru ræddir (58, 59). Á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi (LSH) eru slíkir fundir haldnir um það bil vikulega. Í tilfellum lifrar-, gallblöðu- og 

gallgangakrabbameina ásamt meinvörpum í lifur, koma saman meltingalæknar, meinafræðingar, 

krabbameinslæknar, kviðarholsskurðlæknar, röntgenlæknar og fleiri eftir atvikum til að ræða nýlega 

greind tilfelli og tilfelli sem gengist hafa undir meðferð s.s. krabbameinslyfjameðferð og/eða 

skurðaðgerð. 

1.7 Meðferð 

Krabbamein í lifur, gallgöngum (iCCA og pCCA), gallblöðru og meinvörp í lifur eru allt ólíkir 

sjúkdómar. Þó er skurðmeðferð við þeim öllum svipuð, en það er eina meðferðin með möguleika á  

lækningu.   
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1.7.1 Skurðaðgerð 

Eina læknandi meðferð fyrir krabbamein í lifur, hvort heldur sem er frumkomið æxli eða meinvörp, 

felur í sér skurðaðgerð með hlutabrottnámi á lifur eða lifrarígræðslu, en aðeins um 30% sjúkdómanna 

eru skurðtækir við greiningu (60).  

Lifrarígræðsla við HCC er framkvæmd hjá ákveðnum sjúklingahóp með skorpulifur sem uppfyllir 

sérstök skilmerki.  Þau skilmerki sem er helst farið eftir eru Milan og UCSF (University of California, San 

Francisco) (61). Lifrarígræðslur eru ekki framkvæmdar á Íslandi en þeir sjúklingar sem þurfa á þeim að 

halda eru sendir á Sahlgrenska sjúkrahúsið í Gautaborg, Svíþjóð (62). 

Hlutabrottnám á æxli í lifur er kjörmeðferð við HCC og iCCA þegar skorpulifur er ekki til staðar (63). 

Einnig er það framkvæmt vegna meinvarpa í lifur, þá helst frá ristli og endaþarmi (52). Þá er æxlið ásamt 

aðlægum heilbrigðum lifrarvef fjarlægt svo fríar skurðbrúnir náist. Þó lifrin hafi þann eiginleika að geta 

endurnýjað sig þarf einstaklingur samt sem áður að hafa að minnsta kosti fjórðung af starfhæfum lifrarvef 

eftir aðgerð til að koma í veg fyrir lifrarbilun. Þetta hlutfall hækkar ef skorpulifur, eða aðrir lifrarsjúkdómar, 

eru til staðar eða ef sjúklingur hefur fengið krabbameinslyfjameðferð fyrir aðgerð (64, 65). Hlutabrottnámi 

á lifur má skipta í líffærafræðilegt (e. anatomical resection) og ekki líffærafræðilegt (e. non-anatomical 

resection). Við líffærafræðilegt brottnám er notast við Couinaud skiptingu sem skiptir lifrinni í átta 

lifrargeira, sjá mynd 7. Það er betri valkostur fyrir HCC með tilliti til lifunar og fylgikvillatíðni eftir aðgerð 

og er yfirleitt sú aðgerð sem er framkvæmd á HCC og iCCA (66) á meðan ólíffærafræðilegir fleigskurðir 

eru oftar framkvæmdir á meinvörpum í lifur (67).  

Skurðaðgerð er, líkt og hjá flestum krabbameinum, eina meðferðin í læknanlegum tilgangi við 

gallblöðrukrabbameini. Því miður er aðeins lítill hluti sjúklinga skurðtækur við greiningu eða  aðeins 10% 

þeirra sem eru með einkenni og 20% þeirra sem greinist fyrir tilviljun. Ef um er að ræða T1b eða lengra 

gengin sjúkdóm er gallblaðran, ásamt aðliggjandi lifrarvef, fjarlægð líkt og í hlutabrottnámi. Annaðhvort 

er >2cm fleygur skorinn úr lifrinni eða líffærafræðilegt brottnám lifrargeira IVb og V er framkvæmt, sjá 

mynd 7. Ef æxli uppgötvast í vefjagreiningu eftir gallblöðrutöku er enduraðgerð ráðlögð þar sem 

aðliggjandi lifrarvefur er fjarlægður eins og nefnt er hér fyrir ofan (68). 

 Aðeins 10-40% sjúklinga með eCCA greinast með skurðtækan sjúkdóm, en jafnvel með aðgerð eru 

horfur ekki góðar. Endurkomutíðni er há og 5 ára lifun eftir aðgerð er ekki nema 25-30% (69). 

Aðgerðirnar eru mismunandi eftir staðsetningu æxlis innan gallgangakerfis. Ef um er að ræða pCCA eru 

framkvæmdar aðgerðir svipaðar og við iCCA og HCC, en auk lifrarvefjar er stærstur hluti gallgangakerfis 

tekinn ásamt aðlægum eitlum. Við dCCA er oftast framkvæmd svokölluð Whipple aðgerð þar sem hluti 

brisins ásamt skeifugörn eru fjarlægð ásamt neðsta hluta gallgangakerfis (70). Þessi rannsókn 

inniheldur eins og áður segir ekki sjúklinga greinda með dCCA. Viðbótar krabbameinslyfjameðferð er 

ráðlögð í flestum tilvikum eftir aðgerð og jafnvel geislameðferð ef brottnám var ekki fullkomið eða ef 

æxlisvöxtur var í aðlægum eitlum. Önnur meðferðarúrræði eru takmökuð eins og staðan er í dag (71). 

Aðgerð er talinn róttæk (e. radical) ef æxli er fjarlægt án þess að neinar leifar séu eftir af því, það er 

engar æxlisfrumur til staðar. Til þess að svo sé þarf æxli að vera fjarlægt með hreinum skurðbrúnum. Ef 

fullkomið brottnám hefur náðst er talað um R0 brottnám þar sem engar æxlisfrumur eru til staðar eftir 

aðgerð. Það er kallað R1 brottnám þegar má sjá leifar af æxlisfrumum í smásjá eftir að æxli hefur verið 
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fjarlægð. R2 brottnám er svo þegar það stór hluti æxlis er skilin eftir í aðgerð að það sést með berum 

augum (72).   

 

Mynd 7. Skipting lifrar í geira (Couinaud segments) (73) 

 

1.7.1.1 Fylgikvillar skurðaðgerða 

Fylgikvillar skurðaðgerða eru vel skilgreindir. Flóknari aðgerðir hafa í för með sér aukna áhættu á 

fylgikvillum en í rannsóknum hefur þetta ekki verið vel samhæft. Erfitt hefur því verið að bera saman 

rannsóknir á sömu aðgerðartegundum. Clavien og félagar settu fram Clavien-Dindo flokkunarkerfið sem 

svar við þessu, og hefur það smám saman komið meira inn og auðveldar samanburð (61). Kerfið er 

notað til að meta alvarleika fylgikvilla eftir aðgerð. Það flokkar fylgikvilla eftir því hversu mikið 

læknisfræðilegt inngrip þarf til að meðhöndla hann, sjá töflu 2 (74). 

Tafla 2. Clavien Dindo flokkun 

Gráða Skilgreining 

Gráða 1 Fylgikvilli sem þarnast ekki breyttrar meðferðar. Meðhöndlun með verkja- og 

hitalækkandi lyfjum, þvagræsilyfjum, ógleðistillandilyfjum og söltum er leyfileg. 

Gráða 2 Fylgikvilli þarfnast meðferðar með öðrum lyfjum en tekin voru fram að ofan.  

T.d. sýklalyf og blóðgjafir. 

Gráða 3 Fylgikvilli þarfnast ífarandi meðferðar. Skurðaðgerð, speglun eða röntgenstýrt 

inngrip.  

   3a          Ífarandi meðferð án svæfingar 

3b Ífarandi meðferð með svæfingu 

Gráða 4 Lífshættulegir fylgikvillar sem valda líffærakerfabilun 

4a Líffærabilun á einu líffærakerfi 

4b Líffærabilun í fleiri en einu líffærakerfi.  

Gráða 5 Fylgikvilli leiðir til dauða 
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Mikil framför hefur orðið í aðgerðartækni lifraraðgerða, en í dag eru þessar aðgerðir með lága 

dánartíðni (75). Fylgikvillar eftir aðgerð er þó algengir og óumflýjanlegir, sérstaklega þegar stór hluti 

lifrarinnar er fjarlægður. Helstu fylgikvillarnir eru lifrarbilun, gallleki, bráð nýrnabilun, kviðarholsvökvi, 

skurðsárssýkingar, storkutruflanir (e. coagulation disorder), lungnabólga eða aðrir fylgikvillar frá lungum 

eins og samfall lunga (e. atelectasis), öndunarbilun eða loftbrjóst (76). 

1.7.2 Lyfjameðferð 

Sorafenib (Nexavar) er tyrosín kínasa hemill sem hemur virkni vascular endothelial growth factor 

viðtaka (VEGFR) og Raf kínasa. Það er eina sértæka lyfið við útbreiddu HCC sem hefur sýnt fram á 

bætta lifun. Í einni rannsókn á 602 sjúklingum var meðallifun Sorafenibhópsins 10,7 mánuðir miðað við 

7,9 mánuði hjá samanburðarhóp (77).  

Hvorki viðbótarkrabbameinslyfjameðferð fyrir (e. neodjuvant) né eftir (e. adjuvant) aðgerð er ráðlögð 

í alþjóðlegum leiðbeiningum fyrir HCC meðferð, nema ef fullkomið brottnám æxlis tókst ekki (R1-2). Þó 

eru einhverjar vísbendingar um að krabbameinslyfjameðferð eftir aðgerð gæti haft jákvæð áhrif á lifun, 

en rannsóknum ber ekki alveg saman um það (78).  

Fyrir skurðmeðferð á meinvörpum í lifur er í mörgum tilfellum gefin krabbameinslyfjameðferð fyrir 

aðgerð til að minnka æxli og freistast til að gera þau skurðtæk. Einnig er viðbótarlyfjameðferð gefin í 

flestum tilfellum eftir aðgerð. Krabbameinslyfjameðferð við CRC-meinvörpum er gefin ef meinvörp eru 

fleiri en þrjú eða ef þörf er á að minnka æxlin til að eiga möguleika á skurðaðgerð. Æxlin geta minnkað 

eða jafnvel horfið við meðferðina á myndgreiningu. Vitað er að þó æxli sjáist ekki á myndrannsókn eftir 

lyfjameðferð á samt að gera aðgerð á viðkomandi stað í lifur, þar sem fullkomið svar við lyfjameðferð er 

mjög sjaldgæft og líklegt er að æxli stækki að nýju þegar meðferð er stöðvuð (79). Lyfjameðferð í líknandi 

tilgangi eru notaðar við öllum sjúkdómunum sem hafa verið ræddir. 

1.7.3 Aðrar meðferðir 

Hitameðferð (e. local ablation) er  staðbundin meðferð sem má nota á eitt eða tvö stök lifraræxli ef 

þau eru minni en 4 cm í þvermál. Dæmi um hitameðferð er RFA (Radiofrequency ablation) sem felur í 

sér að nema (e. probe) er komið fyrir í æxlinu og það hitað í 50-100°C. Við það hitastig deyja 

æxlisfrumurnar (80).  

Innæða krabbameinslyfjameðferð með slagæðastíflun (e. transcatheter arterial chemoembolization, 

TACE) er önnur tegund staðbundinnar krabbameinsmeðferðar. Þessi meðferð er miðuð við að æxli 

nærast að stærstum hluta frá slagæðagreinum á meðan aðlægur lifrarvefur nærist að stærstum hluta 

frá bláæðaflæði lifrar (frá v. portae). Inngripið felst í því að blöndu af krabbameinslyfjum, ásamt 

æðastíflandi efnum, er sprautað inn í þá slagæð í lifrinni sem nærir æxlið. (81) Á Íslandi er það blanda 

af doxurubicin, mitomycin, joði í olíufasa ásamt pólývinýl alkóhólögnum sem er notað við þessa meðferð 

(82). Í dag er TACE yfirleitt framkvæmt í líknandi tilgangi á óskurðtækum æxlum í lifur (81).  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig greiningu, meðferð og horfum sjúklinga með 

krabbamein í lifur, gallblöðru og gallgöngum ásamt þeim með meinvörp í lifur var háttað á Íslandi á 

tímabilinu 2013-2017. Sérstaklega voru skoðaðir þeir sjúklingar sem gengust undir lifraraðgerð. Þá var 

skoðað hvernig hverjum hópi fyrir sig vegnaði með tilliti til fylgikvilla, legutíma og endurkomu.  

Rannsóknin er liður í innleiðingu gæðaskráningarkerfis fyrir greind krabbamein á Landspítalanum líkt 

og hefur verið gert víða á Norðurlöndunum. Með því verður samanburður milli þessara landa marktækari 

og auðveldari.  Skráningareyðublöðin sem unnið var með voru unnin að fyrirmynd sænska INCA 

skráningarkerfisins. Samanburður var að lokum gerður við Svíþjóð með tilliti til greiningar, meðferðar, 

eftirfylgdar og endurkomu. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun og rannsóknarhópur 

Rannsóknin er afturskyggn á sjúklingum sem greindust með krabbamein í lifur, gallgöngum (iCCA 

og pCCA), gallblöðru eða meinvarp í lifur á tímabilinu frá 1. janúar 2013 til og með 31.desember 2017 

og höfðu íslenska kennitölu. Listi yfir sjúklinga með umræddar greiningar var fenginn hjá 

Krabbameinsskrá Íslands en svo var frekari gagnasöfnun framkvæmd með skoðun sjúkraskráa. Þeir 

sjúklingar úr umræddum hópi sem gengust undir lifraraðgerð voru sérstaklega skoðaðir og bornir saman 

við þá sem fóru ekki í aðgerð. Einnig var gerður samanburður við sjúklinga í Svíþjóð sem höfðu sömu 

greiningar. Upplýsingar um hvort sjúklingur hafði farið í aðgerð á meinvarpi í lifur voru fengnar úr 

skurðstofukerfi Landspítalans (aðgerðarnúmer JJSB00, JJSB10, JJSB20, JJSB30, JJSB40, JJSB50, 

JJSA41, JJSA42, JJSA20).  

3.2 Skráðar breytur 

Upplýsingar frá Krabbameinsfélaginu voru ICD-O-3 staðsetningar og meingerðarkóðar, dagsetning 

greiningar ásamt aldri sjúklings við greiningu. Einnig var tekinn fram grundvöllur greiningar ásamt 

dánardegi. Þessar upplýsingar voru staðfestar þegar farið var yfir sjúkraskrár. Klínískar upplýsingar um 

greiningu, meðferð og eftirfylgni sjúklinganna fengust úr sjúkraskráarkerfum Landspítalans, 

myndrannsóknar-, meinafræði- og, blóðprufusvörum, aðgerðarlýsingum og svæfingaskýrslum. 

Breyturnar voru færðar inn í umrædd gæðaskráningareyðublöð í Heilsugátt LSH. Um er að ræða fjögur 

eyðublöð sem nefnast: 1 – Tilkynning, 2 – Meðferð, 3 – Legutími, fylgikvillar í 30 daga eftir aðgerð, 

tilkynning til Krabbameinsskráar, meðferðaráætlun eftir aðgerð og 4 - Endurkoma. Sjá má eyðublöðin í 

heild sinni í fylgiskjölum 1-4 í viðauka.  

Í fyrsta skráningareyðublaðinu voru skráðar ýmsar upplýsingar um greiningu, ástand sjúklings við 

greiningu og hvort og hvenær meðferð var skipulögð. Annað eyðublaðið snýr að meðferð, það er hvort 

hitameðferð, hlutabrottnám úr lifur eða lifraskipti hafi verið framkvæmd. Þar voru einnig ýmsar aðrar 

upplýsingar tengdar meðferð skráðar og ef engin meðferð var framkvæmd var ástæða þess skráð. Í 

þriðja eyðublaðið voru skráðar upplýsingar um legutíma, fylgikvilla allt að 30 dögum eftir aðgerð og 

meðferðaráætlun í kjölfarið. Fjórða eyðublaðið fjallar um endurkomu meins og eftirfylgd sjúklings.   

3.2.1 Breytur skilgreindar  

Áfengistengdir lifrarsjúkdómar: Skráð ef nefnt var í sjúkraskrá að sjúklingur ætti við áfengisvandamál 

að stríða, væri alkóhólisti eða hefði sögu um misnotkun áfengis.  

Skorpulifur: Var skráð ef vefjafræðisvar sýndi fram á það, en einnig ef myndgreiningarrannsóknir 

bentu til skorpulifrar og var það skráð í myndrannsóknarsvari.  

Samráðsfundur: Ef upplýsingar voru hvergi að finna í sjúkraskrá var það skráð eins og sjúklingur 

hefði ekki verið ræddur á samráðsfundi.  
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3.3 Flokkunarkerfi  

3.3.1 ASA áhættustigun  

ASA flokkunarkerfið er áhættustigun sem svæfingarlæknar nota til að meta áhættu í aðgerð. Þetta 

er metið fyrir allar aðgerðir þar sem svæfing er nauðsynleg og upplýsingar um það voru fundnar í 

svæfingaskýrslum. Stig flokkunarinnar eru frá 1-6 sem sjá má í töflu 3, en í þessari rannsókn var sjötta 

flokknum sleppt. (83) 

Tafla 3. ASA áhættustigun 

Stig Skilgreining 

1 Hraustur sjúklingur 

2 Sjúklingur með vægan kerfislægan sjúkdóm sem truflar ekki daglegt líf 

3 Sjúklingur með alvarlegan kerfislægan sjúkdóm sem truflar daglegt líf, en ógnar því ekki 

4 Sjúklingur með alvarlegan kerfislægan sjúkdóm sem ógnar stöðugt lífi  

5 Dauðvona sjúklingur sem ólíklegt er að lifi í 24 klst. án aðgerðar 

6 Heiladauður sjúklingur sem gengst undir brottnám líffæra til líffæragjafar 

 

3.4 Tölfræðiúrvinnsla  

Úr heilsugáttareyðublöðunum fengust göngin á formi Microsoft Excel skjals, sem var lagfært og 

hlaðið inn í tölfræðiforritið R, þar sem frekari tölfræðiúrvinnsla fór fram. Kaplan-Meier lifunargreining var 

framkvæmd og kí kvaðrat próf eða fisher exact próf var framkvæmt í R til að athuga p gildi fyrir 

samanburð hlutfalla milli Íslands og Svíþjóðar. Niðurstöður voru taldar tölfræðilega marktækar ef p gildi 

var undir 0,05. Einnig voru öll gröf og myndir teiknaðar í R en töflur voru bæði gerðar í R og Microsoft 

Word. 

3.5 Leyfi 

Tilskilin leyfi voru fengin hjá Vísindasiðanefnd, tilvísunarnúmer: VSN-18-192, framkvæmdastjóra 

lækninga LSH, tilvísunarnúmer: 298-16 og hjá Krabbameinsskrá Íslands, áður en rannsókn hófst.  

 



 

 

20 

4 Niðurstöður 

Farið verður yfir lýsandi tölfræði fyrir hvern sjúklingahóp fyrir sig sem fékkst úr skráningareyðublöðum 

fyrir krabbamein í lifur, gallblöðru og gallgöngum ásamt meinvörpum í lifur, fyrir árabilið 2013-2017. Því 

næst verður farið yfir samanburð á ýmsum þáttum greiningar, meðferðar og eftirfylgni sjúklinganna á 

Íslandi miðað við Svíþjóð en þá verða rannsóknargögnin borin saman við þau gögn sem fengust úr 

sænsku krabbameinsskránni. Aðeins eru til gögn frá Svíþjóð fyrir tímabilið 2009-2017 í heild sinni og 

eru þær tölur því notaðar (84, 85). Þó ekki sé hægt að bera saman fjölda greindra sjúklinga á tímabilinu 

má vel bera saman meðaltöl þar sem ekki hafa orðið neinar stórvægilegar framfarir í aðgerðartækni eða 

annarri meðferð á tímabilinu.  

4.1 Sjúklingahópurinn 

Í töflu 5 að neðan má sjá heildarfjölda sjúklinga í rannsókninni, ásamt fjölda í hverjum undirhópi fyrir 

sig, en heildarfjöldi sjúklinga sem skoðaðir voru var 149.  

Tafla 4. Gerðir allra krabbameina sem greindust í lifur, gallgöngum og gallblöðru, flokkuð eftir staðsetningu  
Öll tilvikin eru tekin með hvort sem þau voru höfð með í úrvinnslu eða ekki  

Staðsetning Tegund æxlis  Fjöldi  

Lifur Lifrarfrumukrabbamein 66 

 Gallgangakrabbamein innan lifrar 15 

 Æðasarkmein 1 

 Önnur sarkmein 2 

 Hepatoblastoma 1 

 Önnur krabbamein í lifur 3 

Ytra gallgangakerfi  Gallgangakrabbamein utan lifrar (pCCA) 9 

 Óskilgreind gallgangakrabbamein 1 

Gallblaðra Gallblöðrukrabbamein 12 

 Annað mein í gallblöðru 1 

Meinvörp Meinvörp í lifur 38 

 Alls 149 

Alls voru 73 einstaklingar sem greindust með krabbamein í lifur. Þar af voru 66 með HCC en sjö með 

annarskonar illkynja mein í lifur. Tveir greindust með blöndu af HCC og CCA en þeir voru skráðir með 

HCC í úrvinnslu. Aldursstaðlað nýgengi HCC á tímabilinu var því 3,35 á hverja 100.000 einstaklinga. 

Notast var við tölur frá Hagstofu Íslands um mannfjölda  á tímabilinu 2013-2017 í útreikningum.  

Á mynd 8 má sjá hverjir voru ekki með í úrvinnslu á frumæxlum í lifur. Af þeim sem greindust með 

annarskonar krabbamein í lifur var einn með hepatoblastoma. Sá sjúklingur var ekki hafður með vegna 

þess hve ólíkur sá sjúkdómur er hinum. Einn sjúklingur með HCC var greindur á dánarvottorði og var 

því einnig ekki hafður með í frekari úrvinnslu.  
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Mynd 8. Fjöldi sjúklinga með krabbamein í lifur. Alls voru 73 sem greindust með frumæxli í lifur á tímabilinu, þar af 
voru tveir ekki hafðir með í úrvinnslu þessarar rannsóknar  
*Þar af fór einn í lifrarígræðslu í Svíþjóð og var því ekki hafður með í úrvinnslu skurðaðgerða á Íslandi  

 

 Mynd 9 sýnir fjölda sjúklinga með krabbamein með uppruna í gallgangakerfi. Alls voru 15 greindir 

með iCCA, níu með pCCA en einn var með CCA sem ekki var hægt að flokka frekar. Aldursstaðlað 

nýgengi iCCA og pCCA samanlagt var 1,25 á 100.000. Alls voru 13 sem greindust með krabbamein í 

gallblöðru, þar af var einn með paraganglioma sem er á mörkum þess að vera illkynja (e. borderline) , 

og var hann ekki hafður með í rannsókninni vegna þess hve ólíkt það er öðrum krabbameinum í 

gallblöðru. Aldursstaðlað nýgengi gallblöðrukrabbameins var 0,6 á hverja 100.000 einstaklinga.  

 

Mynd 9. Fjöldi sjúklinga með krabbamein upprunin í gallgangakerfi í hverjum flokki fyrir sig  

*Þeir sjúklingar sem fóru í hlutabrottnámsaðgerð á lifur eftir gallblöðrutöku 



 

 

22 

Mynd 10 sýnir fjölda sjúklinga sem greindust með meinvörp í lifur á tímabilinu. Þar af voru aðeins 38 

einstaklingar sem fóru í lifraraðgerð, eða 14,4%. Stærstur hluti aðgerðarhópsins var með meinvarp frá 

ristil- eða endaþarmskrabbameini.  

Mynd 10.  Fjöldi sjúklinga sem greindust með meinvörp í lifur og hver margir fóru í aðgerð 
*Þar af voru fimm sem fóru í tvær aðgerðir og einn sem fór í þrjár.  
**Þar af var einn með meinvarp af endocrine uppruna, annar með uppruna frá sortuæxli og fimm með 
annarskonar uppruna.  

 Í tölfu 5 má sjá skiptingu eftir kyni ásamt meðaltali aldurs við greiningu hjá sjúklingum með 

krabbamein í lifur, gallgöngum og gallblöðru, eða meinvörp í lifur í hverjum hópi fyrir sig. Sjá má að 

krabbamein í lifur eru mun algengari hjá körlum á meðan krabbamein í gallblöðru eru algengari hjá 

konum. Meðalaldur meinvarpahópsins er mun lægri en hinir en það er vegna þess að einungis er verið 

að skoða þá sjúklinga sem fóru í aðgerð í þeim hópi.  

Tafla 5.  Miðgildi aldurs ásamt kynjahlutfalli hjá hverjum sjúkdómahópi. Undir gallgangakrabbameinum eru bæði 

þau mein sem eiga upptök sín innan og utan lifrar (iCCA og pCCA).  

 

Í töflu 7 má sjá helstu áhættuþætti fyrir sjúkdómana og fjölda ásamt hlutfalli sjúklinga með hvern 

áhættuþátt. Eins og búast má við er um það bil helmingur HCC sjúklinga með undirliggjandi 

lifrarsjúkdóm. Enn fremur er áhugavert að sjá að tæpur helmingur er með sykursýki og 50% eru með 

skorpulifur. Einnig má sjá að mun færri með krabbamein í gallgangakerfi eru með undirliggjandi 

áhættuþætti. Sjúklingar með önnur krabbamein eða meinvörp í lifur voru í langflestum tilvikum ekki með 

eftirfarandi áhættuþætti. Í töflum 10 og 11 í síðari kafla má svo sjá samanburð á tíðni áhættuþátta HCC 

á Íslandi og í Svíþjóð.  

Staðsetning Lifur Gallgangakerfi  

 Krabbamein í lifur 

n=71 

Fjöldi (%) 

Meinvörp 

n=38 

Fjöldi (%) 

Gallgangakrabbamein 

n=25 

Fjöldi (%) 

Gallblöðrukrabbamein 

n=12 

Fjöldi (%) 

Samtals 

n=146 

Fjöldi (%) 

Kyn      

Kona 18 (25,4%) 17 (44,7%) 14 (56%) 8 (66,7%) 57 (39,0%) 

Karl 53 (74,6%) 21 (55,3%) 11 (44%) 4 (33,3%) 89 (61,0%) 

Aldur við greiningu 

Miðgildi 

[Min, Max] 

72 

[45, 88] 

61 

[18, 87] 

73  

[44, 89] 

76,5 

[53, 91] 

70 

[18, 91] 
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Tafla 6. Undirliggjandi áhættuþættir og ástand við greiningu hjá sjúklingum með lifrarfrumu-, gallganga- og 
gallblöðrukrabbamein  

 

 Lifrarfrumukrabbamein 

n = 65 

Fjöldi (%) 

Gallgangakrabbamein 

n = 25 

Fjöldi (%) 

Gallblöðrukrabbamein 

n = 12 

Fjöldi (%) 

Tengdur lifrarsjúkdómur 

Já 34 (52,3%) 5  (20%) 2 (16,7%) 

Nei 31 (47,7%) 20 (80%) 10 (83,3%) 

- HCV 

Já 8 (12,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

Nei 57 (87,7%) 25 (100%) 12 (100%) 

- HBV 

Já 5 (7,7%) 0 (0%) 0 (0%) 

Nei 60 (92,3%) 25 (100%) 12 (100%) 

- PSC 

Já 0 (0%) 2 (8%) 1 (8,3%) 

Nei 65 (100%) 23 (92%) 11 (91,7%) 

- Áfengistengdir lifrarsjúkdómar 

Já 16 (24,6%) 1 (4%) 0 (0%) 

Nei 49 (75,4%) 24 (96%) 12 (100%) 

- Járnofhleðslusjúkdómur 

Já 3 (4,6%) 0 (0%) 0 (0%) 

Nei 62 (95,4%) 25 (100%) 12 (100%) 

- NASH 

Já 7 (10,8%) 0 (0%) 1 (8,3%) 

Nei 58 (89,2%) 25 (100%) 11 (91,7%) 

Ástand við greiningu 

Sykursýki 

Já 29 (44,6%) 5 (20%) 0 (0%) 

Nei 36 (55,4%) 20 (80%) 12 (100%) 

Skorpulifur 

Já 34 (52,3%) 1 (4%) 0 (0%) 

Nei 31 (47,7%) 24 (96%) 12 (100%) 

Kviðarholsvökvi 

Enginn 38 (58,5%) 24 (96%) 9 (75%) 

Léttmeðhöndlanlegur 13 (20,0%) 1 (4%) 1(8,3%) 

Töluverður 14 (21,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ekki vitað 0 (0%) 0 (0%) 2 (16,7%) 

Lifrarheilakvilli 

Enginn 53 (81,5%) 23 (92,0%) 10 (83,3%) 

Léttmeðhöndlanlegur 2 (3,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Töluverður 8 (12,3%) 2 (8%) 0 (0%) 

Ekki vitað  2 (3,1%) 0 (0%) 2 (16,7%) 
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4.2 Samanburður á samráðsfundum við greiningu við Svíþjóð 

Á tímabilinu voru aðeins 63% greindra tilfella tekin fyrir á samráðsfundum hér á landi á meðan 

hlutfallið var töluvert hærra eða 92,6% í Svíþjóð, sjá töflu 7. Á mynd 11 má sjá hlutfall þeirra sem voru 

ræddir á slíkum fundum á Íslandi skipt eftir árum. Árið 2017 var gert átak í skráningu samráðsfunda í 

sjúkraskrá á kviðarholsskurðdeild LSH og sjá má að hækkun varð á hlutfalli þeirra sem ræddir voru.  

 

Tafla 7. Hlutfall tilfella rædd á samráðsfundi á Íslandi og í Svíþjóð  

 Ísland 

n = 146 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 6428 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi 

Samráðsfundur  

Já  92 (63%) 5952 (92,6%) <0,0001 

Nei 54 (37%) 476 (7,4%) 

 

 

 

Mynd 11. Hlutfall sjúklinga sem voru ræddir á samráðsfundi eftir árum á Íslandi 

 

Á Íslandi fóru alls 61 í skurðaðgerð. Þar af voru 41 ræddir á samráðsfundi fyrir aðgerð. Af þeim voru 

14 teknir í aðgerð innan 21 dags eða 34,1% á móti 20,7% í Svíþjóð (p gildi 0,05). Taka verður fram að 

mun stærra hlutfall af öllum sem fóru í aðgerð voru teknir fyrir á samráðsfundi í Svíþjóð, en á myndum 

12 og 13 má sjá að miðgildi daga frá samráðsfundi þangað til aðgerð var framkvæmd var 31 dagur á 

Íslandi miðað við 40 daga í Svíþjóð. Einnig eru hundraðsmörkin svipuð en 20% mörkin voru við 18 daga 

en 80% mörkin við 94 daga á Íslandi 
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Mynd 12. Miðgildi dagafjölda frá samráðsfundi til skurðaðgerðar á Íslandi  
Með 20 % og 80% hundraðsmörk. Punkturinn táknar miðgildið en línan öryggisbilið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Miðgildi dagafjölda frá samráðsfundi til skurðaðgerðar á ýmsum landsvæðum í Svíþjóð 
Með 20% og 80% hundraðsmörk. Punkturinn táknar miðgildið en línan öryggisbilið  
Sjá má niðurstöður fyrir árið 2017 eitt og sér ásamt árabilinu 2012-2016 
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4.3 Meðferð og greining krabbameina í lifur  

4.3.1 Lifrarfrumukrabbamein  

Alls greindust 66 með lifrarfrumukrabbamein á tímabilinu, þar af var einn aðeins með greiningu á 

dánarvottorði og var því ekki tekin með í úrvinnslu.  Tafla 8 sýnir gildi AFP í blóði við greiningu. Mikil 

hækkun var skilgreind sem mælt gildi >200 ng/mL en engin hækkun ef gildi var undir 10 ng/mL. Alls 

voru 47 sjúklingar eða 72% með einhverja hækkun á alfa-fetopróteini við HCC greiningu.  

Tafla 8. Hækkun alfa-fetópróteins hjá sjúklingum með HCC á Íslandi  

 Lifrarfrumukrabbamein 

n = 65 

Fjöldi (%) 

Alfa-fetóprótein (AFP) 

Mikil hækkun (>200 ng/mL) 31 (47,7%) 

 Væg hækkun (10 – 200 ng/mL) 16 (24,6%) 

Engin hækkun (<10 ng/mL) 10 (15,4%) 

Gildi vantar  8 (12,3%) 

 

Af öllum sem greindust með HCC á tímabilinu fóru 40 sjúklingar í 46 meðferðir, það er að segja sumir 

fóru í fleiri en eina tegund meðferðar (sjá töflu 10). Á mynd 14 má sjá hverjar algengustu meðferðirnar 

voru. Flestir, eða alls 16, fóru í krabbameinslyfjameðferð en 13 í hlutabrottnámsaðgerð. Hugsanlega 

vantar hér inn nokkra sjúklinga sem fóru í lifrarígræðslu í Gautaborg án þess að hafa farið í lifrarástungu 

áður, þar sem vefjafræðisvör að utan koma ekki til Íslands og eru því ekki með í þessari rannsókn.  

 

Mynd 14. Tegund meðferðar við HCC á Íslandi, sumir fóru í fleiri en eina tegund meðferðar og eru þá taldir oftar 

 

Mynd 15 sýnir mun á hlutfallslegri lifun hjá sjúklingum með HCC á Íslandi sem fóru í skurðaðgerð 

miðað við þá sem fóru í enga eða líknandi meðferð, það er TACE eða krabbameinslyfjameðferð. 
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Mynd 15. Kaplan Meier lifunargreining fyrir sjúklinga með HCC á Íslandi sem fóru í meðferð í læknandi tilgangi 
(bláa línan) miðað við þá sem fóru ekki í læknandi meðferð (gula línan)  

Í töflum 9 og 10 má sjá samanburð á Íslandi við Svíþjóð með tilliti til tengdra lifrarsjúkdóma hjá 

sjúklingum með HCC. Töluvert fleiri af þeim sem greinast eru með undirliggjandi lifrarsjúkóma í Svíþjóð 

eða 71% á móti 52% á Íslandi. Einnig er skorpulifur mun algengari í sjúklingahópnum í Svíþjóð eða 66% 

á móti 52% á Íslandi.  

 

Tafla 9. Fjöldi HCC sjúklinga með tengdan lifrarsjúkdóm við greiningu á Íslandi í samanburði við Svíþjóð 

 Ísland 

n = 65 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 3791 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi  

Tengdur lifrarsjúkdómur 

Já  34 (52,3%) 2704 (71,3%) 
0,001 

Nei 31 (47,7%) 1087 (28,7%) 

Meðalstærð æxlis [mm] 

[Min, Max] 

Með undirliggjandi lifrarsjúkdóm    59 mm 

 [10, 154]                 

40 mm  0,01 

Án undirliggjandi lifrarsjúkdóms    91 mm 

[11, 200] 

74,5 mm  0,04 
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Tafla 10. Fjöldi HCC sjúklinga sem var með undirliggjandi skorpulifur við greiningu 

 Ísland 

n = 65 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 3437  

Fjöldi (%) 

 

p-gildi 

Skorpulifur 

Já 34 (52,3%) 2262 (65,8%) 

0,03 
Nei 31 (47,7%) 1175 (34,2%) 

4.3.1.1 Samanburður við meðferð lifrarfrumukrabbameins í Svíþjóð 

Í töflu 11  má sjá upplýsingar um hvort krabbameinsmeðferð við HCC var skipulögð, hvort sem var í 

líknandi tilgangi, það er krabbameinslyfjameðferð eða slagæðastíflun (TACE), eða í læknandi tilgangi, 

það er hlutabrottnámsaðgerð, hitameðferð eða lifrarígræðsla. Þá má einnig sjá hversu stór hluti 

meðferðanna var í læknandi tilgangi. Neðst í töflunni má sjá fjölda sjúklinga sem gengust undir læknandi 

meðferð við HCC og voru ræddir á samráðsfundi við greiningu. Yfir 90% voru ræddir í Svíþjóð miðað 

við 64% á Íslandi. Þetta hlutfall er svipað og sást í töflu 7 þar sem má sjá hversu stór hluti alls 

sjúklingahóps rannsóknarinnar var tekinn fyrir á samráðsfundi.  

 

Tafla 11. Ákvörðun meðferðar við HCC á Íslandi með samanburði við Svíþjóð  
*Einn sjúklingur fór bæði í brottnámsaðgerð og TACE, en annar í RFA ásamt TACE en þeir eru taldir 
undir læknandi meðferð.  
**Þrír sjúklingar fóru bæði í krabbameinslyfjameðferð og TACE.  

 Ísland 

n = 66 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 3370 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi  

Var krabbameinsmeðferð skipulögð? 

Já 40 (60,1%) 2103 (62,4%)  
0,865 

Nei 26 (39,9%) 1267 (37,6%) 

Þar af:  

Læknandi meðferð 

(Brottnámsaðgerð, 

lifrarígræðsla eða RFA)  

15 (22,7%) * 1240 (36,8%) 0,03 

Líknandi meðferð:  

- TACE  12 (18,2%) ** 409 (12,1%) 0,58 

- Krabbameinslyfjameðferð  16 (24,2%) ** 454 (13,5%) 0,047 

Samráðsfundur fyrir læknandi meðferð  

Já 9 (64,3%) 1142 (92,1%)  
0,0009 

Nei 5 (35,7%) 98 (7,9%) 
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Myndir 16 og 17 sýna hvernig hlutfallsleg lifun minnkar eftir því sem TNM stigun er verri. Sjá má að 

T1,N0,M0 (appelsínugulu línurnar) hefur bestar horfur bæði í Svíþjóð og á Íslandi. Sænska grafið er 

mun áreiðanlegra vegna þess að það inniheldur mun fleiri sjúklinga og nær yfir tvöfalt lengra tímabil og 

taka verður tillit til þess í samanburði við Ísland.  

 

Mynd 16. Kaplan Meier lifunargreining fyrir HCC m.t.t. TNM stigunar, Ísland 2013-2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Kaplan Meier lifunargreining fyrir HCC m.t.t. TNM stigunar, Svíþjóð 2009-2016 (85) 
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4.3.2 Önnur krabbamein í lifur 

Aðeins sex einstaklingar greindust með annarskonar krabbamein í lifur en HCC. Þar af greindust 

tveir með æðasarkmein (e. angiosarcoma), einn með annarskonar sarkmein og þrír með ósérhæfð 

lifrarkrabbamein. Í töflu 12 má sjá hvort tilfellin voru rædd á samráðsfundi eftir greiningu og hvort 

krabbameinsmeðferð var skipulögð. Sú var raunin hjá tveimur einstaklingum en báðir fóru í 

krabbameinslyfjameðferð í líknandi tilgangi.  

Tafla 12. Ákvörðun meðferðar við öðrum krabbameinum en HCC í lifur 

 Önnur krabbamein í lifur 

n = 6 

Fjöldi (%) 

Samráðsfundur 

Já 3 (50%) 

Nei 3 (50%) 

Var krabbameinsmeðferð skipulögð? 

Já 2 (33,3%) 

Nei 4 (66,7%) 

4.4 Greining og meðferð krabbameina í gallgangakerfi  

Alls voru 38 greindir með krabbamein í gallgangakerfinu, þar af 25 með gallgangakrabbamein og 13 

með krabbamein í gallblöðru. Af þeim var einn með paraganglioma sem var ekki tekinn með í úrvinnslu. 

Í töflu 13 má sjá hversu stór hluti þeirra var ræddur á samráðsfundi fyrir meðferð og einnig hvort 

krabbameinsmeðferð hafði verið skipulögð. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á fjölda þeirra tilfella 

sem voru ræddir á samráðsfundi í þessum gerðum krabbameina í samanburði við HCC.  

Myndir 18 og 19 sýna hverskonar meðferðir sjúklingarnir undirgengust í tilviki gallgangakrabbameins 

annarsvegar og gallblöðrukrabbameins hinsvegar. Algengast var að sjúklingar með gallganga-

krabbamein færu í krabbameinslyfjameðferð ef meðferð var yfir höfuð skipulögð. Í sambandi við 

gallblöðrukrabbameinin voru sex tilfellanna greind fyrir tilviljun í gallblöðruaðgerð, þar af fóru fimm í 

enduraðgerð þar sem lifrargeirar 4b og 5 voru fjarlægðir.  

Tafla 13. Ákvörðun meðferðar við gallganga- (iCCA og pCCA) og gallgangakrabbameini 
 

 Gallgangakrabbamein 

n = 25 

     Fjöldi (%) 

Gallblöðrukrabbamein 

n = 12 

      Fjöldi (%) 

Samráðsfundur 

Já 15 (60%) 9 (75%) 

Nei 10 (40%) 3 (25%) 

Var krabbameinsmeðferð skipulögð? 

Já 11 (44%) 7 (58,3%) 

Nei 14 (56%) 5  (41,7%)  
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Mynd 18. Tegund meðferðar við iCCA og pCCA á Íslandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Tegund meðferðar við gallblöðrukrabbameini á Íslandi 
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Mynd 20 sýnir hlutfallslega lifun sjúklinga sem greindust með krabbamein í gallgangakerfi, það er 

iCCA, pCCA eða gallblöðrukrabbamein á Íslandi á tímabilinu eftir því hvort þeir fóru í skurðaðgerð eða 

ekki. Þó hér sé verið að skoða lítinn hóp má með góðri marktækni sjá að 1 árs lifun með meðferð er um 

75% með aðgerð en undir 20% án hennar (p gildi 0,00024). Þar sem tímabilið í heild sinni nær aðeins 

yfir 5 ár er ekki hægt að skoða 5 ára lifun en gera má ráð fyrir að hún sé mun betri með aðgerð en án.  

 

 

Mynd 20. Kaplan Meier lifunargreining hjá sjúklingum með krabbamein í gallgangakerfi (iCCA, pCCA eða 
gallblöðrukrabbamein) á Íslandi sem fóru í meðferð í læknlegum tilgangi (bláa lína) miðað við þá sem 
fóru í enga eða líknandi meðferð (gula lína)  

 

4.4.1 Samanburður á meðferð krabbameina í gallgangakerfi við Svíþjóð 

Í töflu 14 má sjá hversu stór hluti sjúklinga sem greindist með krabbamein í gallgangakerfi fór í aðgerð 

á Íslandi í samanburði við Svíþjóð. Sjá má að í þessum hópi fóru hlutfallslega fleiri á Íslandi í aðgerð.  

 

Tafla 14. Fjöldi sjúklinga sem greindist með krabbamein í gallgangakerfi (iCCA, pCCA eða gallblöðrukrabbamein) 
og fór í meðferð í læknanlegum tilgangi. Undir læknandi meðferð eru aðeins þeir sjúklingar sem 
greindust með gallblöðrukrabbamein fyrir tilviljun í aðgerð ef þeir fóru síðar í enduraðgerð.  

 Ísland 

n = 37 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 3558 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi   

Læknandi meðferð 

(Hlutabrottnámsaðgerð) 
9 (24,3%) 638 (17,9%) 0,29 
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4.5 Greining og meðferð meinvarpa í lifur 

Á tímabilinu greindust alls 264 einstaklingar með meinvörp í lifur á Íslandi. Þar af fóru aðeins 38 eða 

14,4% í hlutabrottnámsaðgerð á meinvarpinu. Á mynd 21 má sjá fjölda sjúklinga sem fór aðeins í 

hlutabrottnámsaðgerð á lifur ásamt þeim sem fóru einnig í viðbótarkrabbameinslyfjameðferð fyrir aðgerð 

(e. neoadjuvant). Mynd 22 sýnir hlutfallslega lifun hvors hóps fyrir sig. Sjá má að ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á hópunum með tilliti til lifunar (p gildi 0,83).  

 

Mynd 21. Tegund meðferðar við meinvarpi í lifur á Íslandi 

 

Mynd 22. Kaplan Meier lifunargreining með samanburði á þeim sem fengu viðbótarkrabbameinslyfjameðferð fyrir 
aðgerð (bláa línan) og þeim sem fóru eingöngu í aðgerð (gula línan) 
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4.5.1 Samanburður á meðferð meinvarpa í lifur við Svíþjóð 

Á myndum 23 og 24 má sjá fjölda hlutabrottnámsaðgerða per 100.000 einstaklinga sem 

framkvæmdar voru vegna meinvarpa í lifur á Íslandi annarsvegar og á hinum ýmsu landsvæðum í 

Svíþjóð hinsvegar. Til samanburðar má skoða myndir 25 og 26 sem sýna heildarfjölda 

hlutabrottnámsaðgerða sem framkvæmdar voru bæði á Íslandi og í Svíþjóð á tímabilinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Fjöldi hlutabrottnámsaðgerða per 100.000 vegna meinvarps í lifur á Íslandi 2013-2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Fjöldi hlutabrottnámsaðgerða per 100.000 vegna meinvarps í lifur í Svíþjóð 2009-2017 (84)  
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Á myndum 25 og 26 má sjá breytingu á hlutfalli fjölda meinvarpa í lifur sem voru meðhöndluð með 

aðgerð á Íslandi annarsvegar og í Svíþjóð hinsvegar skipt eftir árum. Sjá má að í um það bil helming 

aðgerða sem framkvæmdar voru í Svíþjóð var aðeins um eitt meinvarp að ræða. Á Íslandi er þetta 

hlutfall mun lægra eða um 25%. Flestar aðgerðirnar á Íslandi voru á 2-3 æxlum. Einnig má sjá að engin 

aðgerð var framkvæmd á 6 eða fleiri æxlum á Íslandi en hlutfallið í Svíþjóð er allt að 20% í þeim hópi. 

Miðað er við fjölda æxla sem sást á myndgreiningu fyrir aðgerð, en ekki fjölda æxla í meinafræðisvari 

vegna þess að oft eru þau ekki greinanleg eftir lyfjameðferð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Hlutfall aðgerða miðað við fjölda meinvarpa í lifur hjá aðgerðarsjúklingum á Ísland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Hlutfall aðgerða miðað við fjölda meinvarpa í lifur hjá aðgerðarsjúklingum í Svíþjóð (84) 
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4.6 Skurðaðgerðir  

Alls voru 68 skurðaðgerðir framkvæmdar á Íslandi á tímabilinu á 61 einstaklingi. Þar af voru fimm 

sjúklingar með meinvörp í lifur sem fóru í tvær aðgerðir hver og einn fór í þrjár. Á mynd 27 má sjá 

meðaltal blóðmissis allra skurðaðgerðanna eftir ártali. Meðaltal blóðmissis er frá 1000 mL árið 2013 til 

800 mL árið 2017. Þegar línuleg aðhvarfsgreining er gerð fæst p gildið 0,2 og því er ekki nægilega góð 

marktækni til að draga neinar ályktanir en sjá má ákveðna fylgni sem áhugavert væri að sjá yfir lengra 

tímabil.  

 
Mynd 27. Breyting á blóðmissi í aðgerðum eftir árum 

Mynd 28 sýnir fjölda sjúklinga í hverjum ASA flokki fyrir sig. Sjá má að flestir, eða 41 sjúklinganna, 

eru í ASA 2 og næst flestir eru í ASA 3. Einnig má sjá hlutfall sjúklinga í hverjum flokki fyrir sig sem fékk 

fylgikvilla. Sjá má að engin fylgni er milli ASA flokks og áhættu á fylgikvilla aðgerðar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mynd 28. Fjöldi sjúklinga eftir ASA flokkun ásamt því hvort þeir fengu fylgikvilla aðgerðar eða ekki  
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4.6.1 Árangur aðgerða á Íslandi í samanburði við Svíþjóð 

Myndir 29 og 30 sýna mun á fjölda hlutabrottnámsaðgerða á æxli á hverja 100.000 sem 

framkvæmdar voru vegna frumæxla eða meinvarpa, annarsvegar í Svíþjóð og hinsvegar á Íslandi. Sjá 

má að töluvert fleiri aðgerðir voru framkvæmdar í Svíþjóð. Einnig má sjá að fjöldi aðgerða virðist vera 

að aukast á Íslandi, en það sama á við um Svíþjóð. Sérstaklega margar aðgerðir voru framkvæmdar 

árið 2016 á Íslandi en fjöldinn lækkaði svo aftur árið 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29. Fjöldi hlutabrottnámsaðgerða per 100.000 framkvæmdar í Svíþjóð frá 2009 til 2017 eftir héruðum (84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30. Fjöldi hlutabrottnámsaðgerða per 100.000 framkvæmdar á Íslandi frá 2013 til 2017 
 

Aðeins tvær hitameðferðir (RFA) voru framkvæmdar á Íslandi á tímabilinu. Þar af var ein framkvæmd 

á sama tíma og hlutabrottnámsaðgerð á meinvarpi í lifur. Fjöldinn í Svíþjóð var töluvert meiri eða u.þ.b. 

1-2 á hverja 100.000 íbúa (84) en hlutfallið hér á landi er aðeins um 0,12 á hverja 100.000 íbúa.  
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Á töflu 15 má sjá hversu stórt hlutfall hlutabrottnámsaðgerða voru taldar róttækar (R0).   

Tafla 15. Samanburður á róttækni aðgerða á Íslandi og í Svíþjóð.  

 Ísland 

n = 68 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 3715 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi 

Róttæk aðgerð   

Já (R0) 54 (79,4%) 2837 (76,4%)  

0,66 Nei (R1/2) 10 (14,7%) 878 (23,6%) 

Óvíst 4 (5,9%) 0 (0%) 

Tafla 16 sýnir fjölda sjúklinga sem fengu fylgikvilla aðgerðar innan 30 daga frá aðgerðardegi. Alls 

voru 29 sjúklingar sem fengu 49 gerðir fylgikvilla. Hærri fylgikvillatíðni er á Íslandi miðað við Svíþjóð. 

Einnig má sjá dánartíðni innan 30 daga frá aðgerð en enginn lést á þeim tíma á Íslandi. Sjá má að einnig 

lést enginn innan 90 daga frá aðgerð á Íslandi.  Þá má sjá í töflu 17, tegundir fylgikvilla og hversu stórt 

hlutfall sjúklinga fékk hvern og einn af öllum sem gengust undir aðgerð. Margir fengu fleiri en einn 

fylgikvilla og koma þeir þá oftar en einu sinni fyrir í töflunni.  Athuga verður að í tölunum frá Svíþjóð eru 

samanlagðar allar tegundir aðgerða á krabbameinum í lifur, gallgöngum og gallblöðru ásamt 

meinvörpum í lifur, það er hlutabrottnámsaðgerð, lifrarígræðslu og hitameðferð, á meðan íslensku 

tölurnar innihalda aðeins þá sem fóru í hlutabrottnámsaðgerð á ofangreindum tegundum æxla. Einnig 

má sjá hversu oft alvarlegasti fylgikvilli aðgerðar var í hverjum Clavien Dindo flokki á Íslandi.  

Tafla 16. Fylgikvillatíðni aðgerða á Íslandi með samanburði við Svíþjóð. Einnig má sjá hversu margir dóu innan 30 
og 90 daga frá aðgerð.  

 Ísland 

n = 68 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 6505 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi 

Fylgikvilli aðgerðar allt að 30 dögum eftir aðgerð  

Já 29 (42,6%) 2273 (34,9%) 
0,23 

Nei  39 (57,4%) 4232 (65,1%) 

Látinn 30 dögum eftir aðgerð 

Já 0 (0%) 64 (1%) 
1 

Nei  68 (100%) 6441 (99%) 

Látinn 90 dögum eftir aðgerð 

Já 0 (0%)   

Nei 68 (100%)   

Alvarlegasti fylgikvilli skv. Clavien Dindo  

2  14 (20,6%)   

3a eða 3b 10  (14,7%)   

4a eða 4b 2 (2,9%)   
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Tafla 17. Tegundir fylgikvilla aðgerða á Íslandi og í Svíþjóð 
 P gildi er reiknað með Fisher exact eða kí kvaðrat prófi eftir því sem á við. 
 Ef sjúklingur fékk fleiri en einn fylgikvilla kemur hann fyrir oftar en einusinni  
 *Þar af einn með öndunarbilun og einn með samfallið lunga 
 **Þar af einn með hjartabilun og tveir með takttruflun 
 ***Uppruni sýkingar var í fimm tilfellum þvagfæri, fjórum lungu, þrem óljóst og einu sinni kviður, sár og  

blóð hvert um sig 
 ****Þar af tveir með lifrarheilakvilli, einn með alvarlegt blóðleysi með yfirliðum og einn með graftasöfnun 
 

 Ísland 

n = 68 

Fjöldi (%) 

Svíþjóð 

n = 6505 

Fjöldi (%) 

 

p-gildi 

Tegund fylgikvilla : (% af heildarfjölda aðgerða)  

- Gallgangaþrengsl  0 (0%) 30 (0,5%) 1 

- Gallleki  5 (7,5%) 465 (7,1%) 0,816 

- Lifrarbilun  4 (6%) 166 (2,6%) 0,18 

- Blæðing 2  (3%) 196 (3,0%) 1 

- Rof eða leki á þörmum 0 (0%) 57 (0,9%) 1 

- Annar fylgikvilli frá þörmum  1 (1,5%) 111 (1,7%) 1 

- Fylgikvilli frá kviðvegg t.d. sárrof 1 (1,5%) 93 (1,4%) 1 

- Nýrnaskaði/bilun 2 (3%) 160 (2,5%) 1 

- Fleiðruvökvi 5 (7,5%) 338 (5,2%) 0,6 

- Annar fylgikvilli frá lungum 2 (3%)* 192 (3,0%) 1 

- Blóðsegi  0 (0%) 138 (2,1%) 1 

- Annar fylgikvilli frá hjarta eða æðakerfi 3 (4,4%)** 205 (3,2%) 0,81 

- Sýking  14 (21%)*** 884 (13,6%) 0,15 

- Kviðarholsvökvi 4 (6%) 170 (2,6%) 0,2 

- Annað  4 (6%)**** 448 (6,9%) 0,92 

 

Myndir 31 og 32 sýna miðgildi daga sem sjúklingar voru inniliggjandi eftir skurðaðgerð. Á Íslandi 

útskrifuðust allir nema þrír heim innan 30 daga, en tveir voru útskrifaðir á aðrar sjúkrastofnanir á 

landsbyggðinni og því er ekki vitað hvort þeir voru útskrifaðir heim innan 30 daga. Miðgildi legudaga á 

Íslandi eftir aðgerð voru 7 dagar, 20% hundraðsmörkin voru við 6 daga en 80% við 13 daga sem er 

sambærilegt við Svíþjóð. Stysta innlögnin var 3 dagar en sú lengsta 106 dagar.  
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Mynd 31. Miðgildi legutíma á LSH eftir skurðaðgerð 

Með 20 og 80% hundraðmörk, punkturinn táknar miðgildið en línan öryggisbilið 

  

Mynd 32. Miðgildi legutíma eftir skurðaðgerð á sjúkrahúsum í Svíþjóð í heild ásamt miðgildi  
Með 20 og 80% hundraðsmörk 
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5 Umræða 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar fékkst yfirsýn yfir greiningu, meðferð og horfur þeirra sjúklinga 

sem þurfa hlutabrottnámsaðgerð á lifur vegna meina sinna.  Alls voru 111 sem greindust með frumæxli 

í lifur, gallblöðru eða gallgöngum á tímabilinu 2013-2017. Þar af voru flestir sem greindust með 

krabbamein í lifur eða 71 en talsvert færri greindust með gallganga- og gallblöðrukrabbamein. Alls voru 

264 sem greindust með meinvarp í lifur á tímabilinu. Þar af voru aðeins 38 einstaklingar sem fóru í 

skurðaðgerð og voru þar af leiðandi skoðaðir sérstaklega. Hafa ber í huga að þetta er mjög lítið þýði og 

ber því að fara varlega í túlkun niðurstaðna. Í mögum tilvikum var ekki tölfræðilega marktækur munur á 

milli Íslands og Svíþjóðar og hafa skal í huga að þá er erfitt að fullyrða um niðurstöðurnar.  

5.1 Greining á Íslandi 2013-2017 

5.1.1 Greining lifrarfrumukrabbameins  

Heildarfjöldi þeirra sem greindust með lifrarfrumukrabbamein voru 66 en aldursstaðlað nýgengi þess 

var 3,35 á 100.000 sem er töluvert hærra en sjá má í fyrri rannsóknum en það var 1,2 á hverja 100.000 

á árunum 1998-2013 (7) og 1,1 á 100.000 árabilinu 1984-1998 (8). Þetta er í samræmi við það sem 

búist var við í upphafi rannsóknar vegna aukinnar tíðni helstu áhættuþátta svo sem lifrarbólgu C, breyttu 

áfengisneyslumynstri og sérstaklega lífsstílssjúkdóma. Nýgengi sykursýki hefur tvöfaldast hjá körlum á 

árunum 1968-2012 en aukist um helming hjá konum á sama tímabili. Einnig hefur orðið töluverð aukning 

á nýgengi hjá körlum síðan 2012 sem virðist ekki vera að stoppa. Þá má sjá svipaða aukningu hjá konum 

en ekki jafn hraða. Samhliða hefur orðið mikil aukning í offitu (86). Áfengisneysla hefur aukist um 73% 

frá árinu 1980 til ársins 2016 en einnig hefur orðið breyting í drykkjumynstri þar sem aukning hefur orðið 

á drykkju bjórs og léttvíns en dregið hefur úr neyslu sterks víns (87).  

Nýgengi á Íslandi er þó mun lægra en sést í Svíþjóð en þar var það frá 8,8 per 100.000 árið 2009 til 

10,9 per 100.000 árið 2017 (84). Ástæðan fyrir þessu er ekki þekkt. Hugsanlega eru áhættuþættir HCC 

algengari í Svíþjóð með auknum fjölda innflytjenda frá svæðum þar sem lifrarbólgur B og C eru 

algengari, en það skýrir bara hluta mismunarins. Taka verður tillit til þessa í áframhaldandi samanburði. 

Yfir 75% greindra eru karlkyns og miðgildi aldurs við greiningu var 72 ára sem er sambærilegt við það 

sem gerist í nágrannalöndunum (12).  

5.1.2 Greining gallgangakerfiskrabbameina 

Alls greindust 38 með gallgangakrabbamein á tímabilinu eða 25 með gallgangakrabbamein (iCCA 

eða pCCA) og 13 með krabbamein í gallblöðru. Erfitt er að skoða heildarnýgengi CCA í samanburði við 

önnur lönd þar sem aðeins gallgangakrabbamein sem eiga uppruna sinn innan lifrar (iCCA) og þau sem 

eiga uppruna utan lifrar fyrir ofan gallblöðru (pCCA) eru með í rannsókninni, en ekki þau fyrir neðan 

gallblöðru (dCCA). Einnig er um að ræða mjög fáa sjúklinga. Svo virðist sem iCCA séu algengari á 

Íslandi en pCCA (15 á móti 9) sem er mjög frábrugðið því sem kom fram í rannsókn DeOliveira og félaga 

frá 2007, þar sem aðeins 10% allra sem greindust með gallgangakrabbamein voru með iCCA (36). Þetta 

er þó í samræmi við það sem hefur sést í nýlegum rannsóknum undanfarið sem sýna að tíðni iCCA er 
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að aukast á Vesturlöndum á meðan tíðni eCCA stendur í stað (37). Áhugavert hefði verið að sjá hver 

nýgengi dCCA er á tímabilinu svo hægt væri að skoða tíðni allra CCA eftir staðsetningu.  

Aðeins 12 greindust með gallblöðrukrabbamein á tímabilinu. Það er sambærilegt við fyrri rannsóknir 

en frá 2004-2013 greindust 24 á Íslandi. Tvöfalt fleiri konur en karlar greindust sem er eins og við mátti 

búast (88).  

5.2 Samanburður við Svíþjóð  

Samanburður var gerður við ársskýrslur sænsku krabbameinsskráarinnar fyrir árabilið 2009-2017. 

Þetta takmarkaði úrvinnslu að nokkru leiti þar sem aðeins var hægt að gera samanburð á því sem kom 

fram í sænsku skýrslunum en ekki beinan samanburð á gögnunum. Einnig var ekki hægt að teikna gröf 

og annarskonar myndir með beinum samanburði við Svíþjóð heldur varð að taka myndir úr sænsku 

krabbameinsskránni til samanburðar. Auk þess voru breytur í gröfum og töflum stundum ekki 

skilgreindar með fullnægjandi hætti. Mögulega hefði verið hægt að sækja um að fá göngin beint frá 

sænsku krabbameinsskránni en rannsóknartímabilið var oft stutt til þess. Enn fremur voru ekki til skýrslur 

fyrir sama árabil og þessi rannsókn fjallar um, heldur aðeins fyrir árabilið 2009-2017 í heild sinni. Þó má 

vel bera saman hlutföll við þetta tímabil þar sem engar stórvægilegar breytingar hafa orðið á 

lifraraðgerðum eða annarri meðferð við umræddum sjúkdómum á tímabilinu.  

5.2.1 Samráðsfundir 

Mikill munur var á því hvort tilfelli hefðu verið rædd á samráðsfundum eftir greiningu til að ákveða 

meðferð. Hlutfall tilfella á Íslandi var 63% á meðan það var yfir 90% í Svíþjóð en mismunurinn á hópunum 

var tölfræðilega marktækur. Sýnt hefur verið fram á með ýmsum rannsóknum að þeim sjúklingum sem 

teknir eru fyrir á slíkum fundum vegni mun betur og því er gríðarlega mikilvægt að allir sem greinast með 

krabbamein eða meinvörp séu ræddir á slíkum fundum (58, 59). Þennan mikla mun má mögulega rekja 

til lélegrar fundaskráningar í sjúkraskráarkerfum á Íslandi ásamt því að læknar sem ekki hafa 

sérfræðiþekkingu á umræddum sjúkdómum telji nýgreinda einstaklinga of með langt gengin sjúkdóm 

við greiningu og því sé óþarfi að ræða þá með tilliti til læknandi meðferðar. Átak var gert í rafrænni 

skráningu samráðsfunda árið 2017 á kviðarholsskurðdeild LSH en ef það ár er tekið sérstaklega fyrir 

má sjá að 75% sjúklinga voru ræddir á samráðsfundum. Það er ennþá of lágt en markmiðið er að allir 

sem greinast með krabbamein eða meinvarp í lifur, gallblöðru eða gallgöngum verði ræddir á 

samráðsfundi. Einnig var skoðað hlutfall þeirra sem fóru í aðgerð og voru ræddir á samráðsfundi en það 

voru 68% af heildarfjölda aðgerðarsjúklinga en það var ekki marktækur munur á þeim sem fóru í aðgerð 

og öllum hópnum í heild sinni.  

Ef skoðaður er tími sem leið frá samráðsfundi og þar til aðgerð var framkvæmd var miðgildið 31 

dagur á Íslandi miðað við 40 daga í Svíþjóð. Einnig voru um 34% sjúklinga á Íslandi teknir til aðgerðar 

innan 21 dags frá samráðsfundi en aðeins 21% í Svíþjóð en munurinn milli hópanna var tölfræðilega 

marktækur. Hafa verður í huga að aðeins þeir sem teknir voru fyrir á samráðsfundi eru með í þessum 

tölum og þar sem töluvert færri voru ræddir á slíkum fundum á Íslandi gæti það bjagað það 

niðurstöðurnar að einhverju leiti.  
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5.2.2 Áhættuþættir lifrarfrumukrabbameins 

Tölfræðilega marktækur munur er á hvort sjúklingar greindir með HCC hafi verið með undirliggjandi 

lifrarsjúkdóm við greiningu á Íslandi eða í Svíþjóð. Mun hærra hlutfall sjúklinga var með lifrarsjúkdóm í 

Svíþjóð eða 71% á móti 52% á Íslandi. Ef við berum þetta tímabil á Íslandi saman við fyrri ár þá er væg 

hækkun á hlutfalli sjúklinga með tengda lifrarsjúkdóma en 1998-2013 voru það tæp 47%. Benda má á 

að 45% þeirra sem greindust með HCC á Íslandi voru með sykursýki við greiningu en það er töluverð 

hækkun frá fyrri rannsóknum. Í rannsókn Bjarka Sigurðssonar og félaga má sjá að um það bil 34% af 

þeim sem greindust með HCC voru með sykursýki á tímabilinu 1998-2013. Hann skoðar þó sjúkdóminn 

sykursýki ekki sem stakan áhættuþátt heldur efnaskiptavillu sem er skilgreind sem þrír af eftirfarandi 

fjórum þáttum hjá sama sjúkling: sykursýki, BMI (Body mass index) >30, háþrýstingur og blóðfituröskun 

(7). Eftir á að hyggja hefði verið áhugavert að skoða sömu þætti og skoðaðir voru í þeirri rannsókn til að 

auðvelda samanburð. Þó er víst að greinileg aukning er á sykursýki ásamt öðrum lífsstílssjúkdómum 

sem auka áhættuna á fitulifrarkvillum án áfengisneyslu, en ætla má að þessi aukning sé stór hluti af 

ástæðunni fyrir því hvers vegna nýgengi HCC er að aukast á Íslandi og á Vesturlöndum. Hlutfall sjúklinga 

með skorpulifur við greiningu var 52% á tímabilinu en það er mun lægra en sést í öðrum löndum, en í 

Svíþjóð var hlutfalið 67%. Hlutfallið hefur þó hækkað frá fyrri íslenskum rannsóknum en á árunum 1984-

1998 var hlutfallið 32% og 46% á árabilinu 1998-2013. Annað sem áhugavert er að benda á er að HCC 

æxli á Íslandi eru marktækt stærri en þau sem greinast í Svíþjóð, hvort sem sjúklingur er með 

undirliggjandi lifrarsjúkdóm eða ekki. Meðalstærð æxlis er 59 mm á Íslandi en aðeins 40 mm í Svíþjóð 

hjá þeim sjúklingur sem eru með undirliggjandi lifrarsjúkdóm. Hjá þeim sem eru ekki með tengdan 

lifrarsjúkdóm er meðalstæðin 91 mm á Íslandi en 74,5 mm í Svíþjóð, en í báðum tilvikum var tölfræðilega 

marktækur munur á milli hópanna. Því má draga þá ályktun að aðgerðir sem eru gerðar á Íslandi séu 

gerðar á stærri æxlum og eru því áhættusamari með aukinni áhættu á fylgikvillum.  

5.2.3 Ákvörðun meðferðar 

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á hlutfalli HCC sjúklinga sem fóru í einhverskonar meðferð 

hvort sem hún var í læknandi eða líknandi tilgangi en hlutfallið var 60% á Íslandi á móti 62% í Svíþjóð. 

Hins vegar fóru marktækt færri á Íslandi í læknandi meðferð eða 22,7% af heildinni miðað við 36,8% í 

Svíþjóð og á móti fóru fleiri í líknandi krabbameinslyfjameðferð á Íslandi. Þó hlutfallslega fleiri hafi farið 

í meðferð í læknandi tilgangi á krabbameini í gallgangakerfi á Íslandi er ekki tölfræðilega marktækur 

munur á því. Mjög lítill hluti eða aðeins 14,4% þeirra sem greindust með meinvarp í lifur fóru í aðgerð 

vegna þess en ástæður fyrir því eru ekki þekktar og mætti skoða þann hóp betur. 

5.2.4 Aðgerðir 

Ef fjöldi hlutabrottnámsaðgerða á lifur á ári er borinn saman á Íslandi og í Svíþjóð má sjá að fjöldinn 

var frá tveimur aðgerðum upp í átta á hverja 100.000 íbúa með meðaltal um það bil fjórar aðgerðir árlega 

á Íslandi, en gerðar voru milli fimm til ellefu aðgerðir á hverja 100.000 íbúa í Svíþjóð (sjá myndir 27 og 

28). Sjá má marktæka aukningu á fjölda aðgerða í Svíþjóð eftir árum og það sama má sjá á Íslandi þó 

fjöldi aðgerða sem er gerður hérlendis sé enn töluvert undir því lægsta sem gerist í Svíþjóð. Hluti af 

ástæðunni fyrir þessu er að öllum líkindum lægra nýgengi HCC hér á landi, en það skýrir aðeins lítinn 
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hluta. Flestar aðgerðanna á Íslandi voru gerðar á meinvörpum í lifur. Flest meinvarpanna koma frá ristli 

og endaþarmi en nýgengi CRC er sambærileg á Íslandi og í Svíþjóð (12). Því liggur einhver önnur 

ástæða þar að baki. Mögulega koma of fá tilfelli til lifrarskurðlækna til að meta skurðtækni æxlanna eða 

að tilfellin séu að greinast of seint. Í þessu sambandi hefði verið mjög áhugavert að sjá hversu stór hluti 

allra sem greindust með meinvörp í lifur var tekinn fyrir á samráðsfundi við meinvarpsgreiningu en 

hugsanlega eru það allt of fáir. Einnig má sjá að á Íslandi var aldrei framkvæmd aðgerð á fleiri en fimm 

meinvörpum í lifur en þær voru um 25-30% aðgerða í Svíþjóð. Hlutfall róttækra aðgerða var sambærilegt 

milli Íslands og Svíþjóðar eða 79,4% á Íslandi miðað við 76,4% í Svíþjóð.  

5.2.5 Fylgikvillar og legutími eftir aðgerð  

Fleiri á Íslandi fengu fylgikvilla yfir 2 á Clavien Dindo skalanum eftir aðgerð en í Svíþjóð, eða 42,6% 

á móti 34,9% í Svíþjóð, en ekki reyndist munurinn marktækur. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni 

fylgikvilla á Íslandi er hærri en gerist í öðrum löndum en rannsókn á skurðmeðferð HCC fyrir 1993-2012 

sýndi framá að 59% sjúklinga fengu fylgikvilla yfir 2 á Clavien Dindo skalanum (89) svo rannsóknin virðist 

gefa vísbendingar um það að einhver lækkun sé að verða á fylgikvillatíðni.  

Miðgildi innlagnardaga á spítala eftir lifraraðgerð er nánast alveg það sama á Íslandi og í Svíþjóð 

eða um það bil 6 dagar. Einnig eru 20% og 80% hundraðsmörkin mjög svipuð, en búast mætti við að 

legutími væri lengri hér á landi vegna hærri fylgikvillatíðni. Enginn lést innan 30 daga eftir aðgerð á 

Íslandi, en sú dánartíðni er um 1% í Svíþjóð. Enn fremur lést enginn á Íslandi innan 90 daga en ekki 

voru til upplýsingar um hlutfallið í sænsku krabbameinsskránni.  

5.3 Gæðaskráningareyðublöðin 

Í Heilsugátt Landspítala má finna öll fjögur skráningareyðublaðanna sem notuð voru í þessari 

rannsókn. Því verður hægt að framkvæma frekari skráningu jafnóðum og ný tilfelli greinast. Eyðublöðin 

eru, eins og fyrr segir, gerð að fyrirmynd sænska INCA skráningarkerfisins. Þau tóku töluverðum 

breytingum á meðan rannsókninni stóð og hafa tekið á sig nokkuð góða mynd. Þó er alltaf hægt að gera 

betur og ýmis smávægileg atriði sem mætti yfirfara, svo sem að lagfæra þau með tilliti til þess að ekki 

sé verið að skrá sömu hlutina oftar en einu sinni. Í framhaldinu verður skráning upplýsinga í eyðublöðin 

framsýn þar sem upplýsingar verða skráðar um nýja sjúklinga strax við greiningu sem mun gera 

skráninguna talsvert skilvirkari og nákvæmari og því fást ef til vill aðrar niðurstöður í 

framtíðarrannsóknum.  

5.4 Styrkir og veikleikar rannsóknarinnar 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að hún inniheldur alla sem greindust með krabbamein í lifur, 

gallblöðru og gallgöngum á 5 ára tímabili á Íslandi. Flestar fyrri rannsóknir hafa til að mynda aðeins 

skoðað HCC í lifur en ekki öll lifrarkrabbamein. Þar sem hún tekur fyrir alla sem greinast á landinu kemur 

það í veg fyrir valbjögun (e. selection bias). Einnig er stór kostur að notuð hafi verið stöðluð 

skráningarblöð sem einnig er notast við í Svíþjóð til samanburðar, ásamt því að aðeins var einn 

rannsakandi sem skráði niður upplýsingar hjá öllum sjúklingum svo gott samræmi er í skráningu. Einnig 

voru allar aðgerðir framkvæmdar af aðeins tveimur skurðlæknum. 
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Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún er afturskyggn. Skráningin takmarkaðist því að öllu 

leiti við það sem skráð hafði verið í sjúkraskrá en oft var skráningu ábótavant. Hins vegar, með 

uppsetningu gæðaskráningareyðublaðanna í Heilsugátt LSH, má í framhaldinu skrá tilfelli um leið og 

þau greinast sem mun auðvelda síðari rannsóknir og gera þær nákvæmari. Annar veikleiki var hversu 

stutt tímabilið var ásamt því hversu lítið þýði greindra var, sérstaklega í tilvikum gallganga og 

gallblöðrukrabbameinanna sem eru, eins og áður segir, sjaldgæfir sjúkdómar. Einnig var samanburður 

aðeins gerður við skýrslur sænsku krabbameinsskrárinnar, svo samanburður takmarkaðist að miklu leiti 

við þær. Í Svíþjóð hafa upplýsingar verið skráðar í samskonar gæðaskráningareyðublöð og notuð voru 

í þessari rannsókn framsýnt allt frá 2009. Að bera saman framskyggna skráningu við afturskyggna 

skráningu, líkt og var notast við í þessari rannsókn, er varhugavert og er hugsanlegur gruggunarþáttur í 

þessari rannsókn.  

5.5 Ályktanir og næstu skref 

Með þessari rannsókn hefur fengist yfirsýn yfir hvernig greiningu, meðferð og horfum sjúklinga með 

krabbamein eða meinvörp í lifur, gallblöðru eða gallgöngum er háttað á Íslandi. Mun fleiri breytur voru 

skráðar en notaðar voru í úrvinnslu niðurstaðna. Því væri hægt að skoða aðra hluti í sambandi við 

greiningu og meðferð þessara sjúkdóma sem ekki reyndist mögulegt í þessari rannsókn. Til dæmis 

mætti skoða hversu stórt hlutfall fer í líffærafræðilegt brottnám á sínu æxli miðað við ólíffærafræðilegt 

brottnám og hvort einhver munur sé á milli hópanna. Í framhaldinu væri áhugavert að skoða þann hóp 

sjúklinga sem greindist með meinvarp í lifur betur, en ekki aðeins þá sem hlutu aðgerð á sínum æxlum. 

Sérstaklega væri fróðlegt að skoða hvort þeir hefðu verið ræddir á samráðsfundi við greiningu með tilliti 

til meðferðar. Einnig mætti skoða hvort einhver munur væri á fjölda meinvarpa sem greinast á sama 

tíma og frumæxli (e. synchronous) og þeim sem greinast síðar (e. metachronus) með tilliti til 

skurðaðgerða. Nú liggur fyrir skráning fyrir árin 2013-2017 en með áframhaldandi gæðaskráningu verður 

hægt að útbúa enn stærri gagnagrunn með þessum upplýsingum, sem má nota til að bera saman 

greiningu, meðferð, eftirfylgni og endurkomu umræddra krabbameina við önnur lönd. Með 

langtímaskráningu má komast hjá því að tilviljunarkenndar sveiflur í nýgengi og öðrum þáttum hafi áhrif 

á niðurstöðurnar og með auknum fjölda sjúklinga sem skoðaðir eru eykst tölfræðilegt afl rannsóknar. Þá 

má sjá á hvaða sviðum meðferð umrædds hóps gengur vel og hvar er þörf á bætingu sem mun vonandi 

hafa jákvæð áhrif á horfur sjúklinga sem greinast með umrædda sjúkdóma á Íslandi.  
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Fylgiskjal 3 (4/4) : Skráningareyðublað 3 – Legutími, fylgikvillar í 30 daga eftir aðgerð, tilkynning til 

Krabbameinsskráar og meðferðaráætlun eftir aðgerð 
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Fylgiskjal 4: Skráningareyðublað 4 – Eftirfylgni 
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Fylgiskjal 5: TNM stigun lifrarfrumukrabbameins (e. hepatocellular carcinoma) (57) 

Frumæxli  

TX Ekki hægt að meta frumæxli  

T0 Engin ummerki um frumæxli  

T1a Eitt æxli ≤ 2 cm með eða án æðainnvaxtar 

T1b Eitt æxli > 2 cm án æðainnvaxtar  
 

T2 Eitt æxli >2 cm með æðainnvexti eða fleiri æxli en ekkert >5 cm  

T3 Mörg æxli, þar af eitt >5 cm  

T4 Eitt eða fleiri æxli af öllum stærðum sem eru vaxin í meiriháttar grein 

lifrarslagæðar eða portæðar eða með beinum ífarandi vexti í aðlæg 

líffæri (gallblaðra er undantekning á þessu)  

Eitlar 

NX Ekki hægt að meta svæðiseitla 

N0 Engin meinvörp í nærliggjandi eitlum  

N1 Meinvörp í svæðiseitlum 

Fjarmeinvörp 

M0 Engin fjarmeinvörp greind 

M1 Fjarmeinvörp greind 

Stigun sjúkdóms út frá TNM 

Stig T N M 

IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 

II T2 N0 M0 

IIIA T3 N0 M0 

IIIB T4 N0 M0 

IVA Öll T N1 M0 

IVB Öll T Öll N M1 
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Fylgiskjal 6: TNM stigun fyrir gallgangakrabbamein innan lifrar (e. intrahepatic cholangiocarcinoma) 

(57) 

Frumæxli  

TX Ekki hægt að meta frumæxli  

T0 Engin ummerki um frumæxli  

Tis Carcinoma in situ, æxli bundið við gallgang innan lifrar 

T1a Eitt æxli ≤5 cm án æðainnvaxtar 

T1b Eitt æxli >5 cm án æðainnvaxtar 

T2 Eitt æxli með æðainnvexti í lifur eða fleiri æxli með eða án 

æðainnvexti  

T3 Æxli vex í gegnum visceral peritoneum  

T4 Æxli með beinum ífarandi vexti í líffæri utan lifrar 

Eitlar 

NX Ekki hægt að meta svæðiseitla 

N0 Engin meinvörp í nærliggjandi eitlum  

N1 Meinvörp í svæðiseitlum 

Fjarmeinvörp 

M0 Engin fjarmeinvörp greind 

M1 Fjarmeinvörp greind 

Stigun sjúkdóms út frá TNM 

Stig T N M 

0 Tis N0 M0 

Ia T1 N0 M0 

Ib T2 N0 M0 

IIa T3 N0 M0 

IIb T1-3 N1 M0 

III T4 Öll N M0 

IV Öll T Öll N M1 
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Fylgiskjal 7: TNM stigun perihilar gallgangakrabbameins (e. perihilar cholangiocarcinoma) (57) 

Frumæxli  

TX Ekki hægt að meta frumæxli  

T0 Engin ummerki um frumæxli  

Tis Carcinoma in situ 

T1 Æxli bundið við gallgang, með vexti í vöðvalag hans 

T2a Æxli vex út fyrir gallgangavegg í aðlægan fituvef  

T2b Æxli vex í aðlægan lifrarvef 

T3 Æxli vex í eina grein portæðar eða lifrarslagæðar 

T4 Æxli vex í meginportæðina eða í báðar greinar hennar,  

lifrarsamslagæð (e. common hepatic artery) eða önnur aðlæg líffæri 

Eitlar 

NX Ekki hægt að meta svæðiseitla 

N0 Engin meinvörp í nærliggjandi eitlum  

N1 Meinvörp í einum til þremur svæðiseitlum (m.a. eitlar aðlægt hilum, 

cystic duct, common bile duct, lifrarslagæðar og portæðar) 

N2 Meinvörp í fjórum eða fleiri svæðiseitlum  

Fjarmeinvörp 

M0 Engin fjarmeinvörp greind 

M1 Fjarmeinvörp greind 

Stigun sjúkdóms út frá TNM 

Stig T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2a-b N0 M0 

IIIA T3 N0 M0 

IIIB T4 N0 M0 

IIIC Öll T N1 M0 

IVA Öll T N2 M0 

IVB Öll T Öll N M1 
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Fylgiskjal 8 (1/2): TNM stigun gallblöðrukrabbameins (e. gall bladder cancer) (57) 

Frumæxli  

TX Ekki hægt að meta frumæxli  

T0 Engin ummerki um frumæxli  

Tis Carcinoma in situ 

T1a Æxli vex inn í lamina propria 

T1b Æxli vex inn í vöðvalag 

T2a Æxli vex inn í bandvef fyrir utan vöðvalag lífhimnu megin en ekki í 

serosu  

T2b Æxli vex í bandvef fyrir utan vöðvalag lifrarmegin en ekki inn í lifur 

T3 Æxli vex inn í serosu (visceral peritoneum) og/eða með beinum vexti 

í lifur og/eða önnur aðlæg líffæri eins og maga, skeifugörn, ristil, bris, 

omentum eða gallganga utan lifrar 

T4 Æxli vex í megin portæð eða lifrarslagæð eða fleiri en tvö af líffærum 

utan lifrar 

Eitlar 

NX Ekki hægt að meta svæðiseitla 

N0 Engin meinvörp í nærliggjandi eitlum  

N1 Meinvörp í einum til þremur svæðiseitlum 

N2 Meinvörp í fjórum eða fleiri svæðiseitlum 

Fjarmeinvörp 

M0 Engin fjarmeinvörp greind 

M1 Fjarmeinvörp greind 
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Fylgiskjal 8 (2/2): TNM stigun gallblöðrukrabbameins (57) 

Stigun sjúkdóms út frá TNM 

Stig T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

IIA T2a N0 M0 

IIB T2b N0 M0 

IIIA T3 N0 M0 

IIIB T1-3 N1 M0 

IVA T4 N0-1 M0 

IVB Öll T N2 M0 

Öll T Öll N M1 
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