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Ágrip 
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Jakob Jóhannsson2 og Ingvar Hákon Ólafsson1, 2 
1Læknadeild, Háskóli Íslands, 2Landspítali-Háskólasjúkrahús, 3Íslensk erfðagreining 

 
Inngangur: Taugatróðsæxli eru ein algengustu frumkomnu æxli miðtaugakerfisins og eiga uppruna sinn 

í taugatróðsfrumum heila og mænu. Til eru margar undirgerðir taugatróðsæxla en flest eiga þau 

sameiginlegt að vera sjaldgæf. Algengustu tegundir taugatróðsæxla vaxa ífarandi inn í heilavef og eru 

talin ólæknanleg og er dánartíðni há. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á betri lifun hjá einstaklingum 

með hágráðu taugatróðsæxli eftir að byrjað var að gefa krabbameinslyfið temozolomide samhliða 

geislameðferð í stað geislameðferðar eingöngu. Markmið rannsóknar var að taka saman faraldsfræði 

sjúkdómsins á Íslandi, upplýsingar um veitta meðferð og afdrif sjúklinga. 

 
Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra þeirra einstaklinga sem voru með 

staðfesta vefjagreiningu á taugatróðsæxli frá 1. janúar 1999 - 31. desember 2016.   Gögn fengust hjá 

Krabbameinsskrá Íslands og Landspítala. Skoðaðar voru sjúkraskrár, vefjagreiningar og 

aðgerðalýsingar einstaklinganna.  

 

Niðurstöður: Alls greindust 334 einstaklingar með taugatróðsæxli á árunum 1999-2016. Hvorki mátti 

greina neina hækkun né lækkun á árlegu nýgengi sjúkdómsins en hún hélst svipuð á milli ára, eða um 
6 tilfelli á hverja 100.000 íbúa. Af öllum gerðum taugatróðsæxlum sem greindust var glioblastoma 

algengast með árlegt nýgengi 3,59 á hverja 100.000 íbúa. Karlar voru útsettari fyrir sjúkdómnum og fór 

tíðnin hækkandi með hækkandi aldri. Æxlin hafa aðra sjúkdómsmynd í börnum en 96,6% æxla í börnum 

voru lággráðu æxli en aðeins 19,9% æxla í fullorðnum tilheyrðu lággráðu æxlum. Lifun einstaklinga með 

WHO gráðu IV æxli hefur batnað eftir að byrjað var að gefa krabbameinslyfið Temozolomide samhliða 

geislameðferð, borið saman þá sem fengu aðeins geislameðferð. WHO gráðu IV æxli er þó enn 

ólæknandi og 5 ára lífshorfur afar slæmar.  

 
Umræður: Ljóst er að lifun einstaklinga með WHO gráðu IV æxli hefur lengst eftir að byrjað var að gefa 

temozolomide samhliða geislameðferð, sem er sambærilegt niðurstöðum erlendra rannsókna. Borið 

saman við samskonar rannsóknir virðist lifun hérlendis hins vegar ekki jafn góð, hvorki fyrir þá 

einstaklinga sem aðeins fá geislameðferð né þeirra sem fá samhliða geisla- og lyfjameðferð með 

temozolomide. Má velta því fyrir sér hvort erfða- og sameindafræðilegir eiginleikar æxla hérlendis sé 

öðruvísi en erlendis eða hvort aðrar ástæður skýri þennan  mun.   
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1 Inngangur  

Taugatróðsæxli (e. glioma) eru útgengin frá stoðfrumum heilans og mænunnar, þ.á.m. 

stjarnfrumum (e. astrocytes), fágriplufrumum (e. oligodendrocytes) og þeljufrumum (e. ependymal cells). 

Eru taugatróðsæxli næst algengustu frumkomnu æxlin í miðtaugakerfinu, á eftir heilahimnuæxlum, skv. 

bandarískri rannsók (1). Æxlunum er skipt í flokka eftir vefjagerð og sameindafræðilegum einkennum 

(e. molecular markers) en þar sem þau eru mismunandi m.t.t. íferðar, hraða vaxtar og batahorfna er 

þeim skipt niður í gráður I-IV samkvæmt flokkun WHO (World Health Organization), þar sem æxli af 

gráðu I-II eru gjarnan kölluð lággráðu æxli en æxli af gráðu III-IV eru kölluð hágráðu æxli. Áður var 

æxlum skipt í flokka að mestu eftir vefjagerð, sameiginlegum einkennum þeirra í smásjá, mismunandi 
meints uppruna frumna og sérhæfingu vefjasýnis. Eftir því sem skilningur á sameindafræðilegum 

eiginleikum æxlanna jókst endurflokkaði WHO taugatróðsæxli árið 2016 og tekur flokkunin í fyrsta skipti 

tillit til sameindafræðilegu eiginleika æxlanna. Eftir þessa nýju skilgreiningu WHO á taugatróðsæxlum 

hafa nýir flokkar æxla verið skilgreindir á meðan aðrir hafa fallið út (2).  

1.1 Lág- og hágráðu æxli 
Algengustu gerðir lággráðu æxla eru pilocytic astrocytoma, stjarnfrumuæxli af gráðu II (e. diffuse 

astrocytoma) og fágriplufrumuæxli af gráðu II (e. diffuse oligodendroglioma). Eru þetta æxli með 

mismunandi klíníska, vefjafræðilega og sameindafræðilega eiginleika (3). Ekki eru merki um hágráðu 

eiginleika eins og mítósur, drep, kjarna-afbrigðileika eða nýæðamyndun á vefjasýni (4). Pilocytic 

astrocytoma telst til WHO gráðu I æxla en þessi æxli eru læknanleg og 10 ára lifun mjög há (5). Þessi 

æxli hafa ekki þá tilhneigingu til að vaxa ífarandi inn í heilbrigðan vef en staðsetning þessara æxla skiptir 
þó miklu máli með tilliti til batahorfna. Þessi æxli eru algengasta tegund taugatróðsæxla í börnum og 

jafnframt algengari í börnum en fullorðnum. Æxli af gráðu II teljast til lággráðu æxla en eru þó ekki 

góðkynja í hegðun. Nær undantekningalaust eru þau ólæknanleg og flest þeirra þróast með tímanum í 

æxli af hærri gráðu (6, 7). Meðalaldur við greiningu pilocytic astrocytoma eru 18,2 ár en meðalaldur 

annarra lággráðu æxla er um 40 ár skv. erlendum rannsóknum (5). 

Til æxla af gráðu III teljast meðal annars stjarnfrumuæxli af gráðu III (e. anaplastic astrocytoma) 

og fágriplufrumuæxli af gráðu III (e. anaplastic oligodendroglioma), en þessi æxli eru algengustu 

taugatróðsæxlin af gráðu III. Þessi æxli, eins og forverar þeirra af gráðu II, vaxa ífarandi í heilbrigðan 
heilavef og eru talin ólæknandi. 

Æxli af gráðu IV kallast glioblastoma og gliosarcoma og er glioblastoma algengusta gerð 

taugatróðsæxla. Æxli af gráðu IV einkennast af mjög ífarandi vexti í nálæga vefi, töluverðum frumu-

fjölbreytileika og mítósuvirkni, æðanýmyndun og drepi. Framvinda þeirra heldur sig þó yfirleitt innan 

miðtaugakerfisins og meinvörp eru afar sjaldgæf (4). Glioblastoma er skipt í tvo flokka, eftir því hvort 

IDH (isocitrate dehydrogenase) stökkbreyting sé til staðar eða ekki. Ef stökkbreyting er ekki til staðar 

eru æxlin kölluð IDH-villigerðar (e. wildtype) glioblastoma og eru þau æxli mun algengari, eða um 90% 
tilfella glioblastoma. Samsvarar það nær oftast því sem áður var kallað frumkomið glioblastoma (e. 

primary glioblastoma). IDH-stökkbreyttu glioblastoma æxlin, sem telja hin 10% tilfellanna, bera oftast 

merki um að hafa þróast úr taugatróðsæxlum af lægri gráðu og birtist jafnan hjá yngri einstaklingum en 

hjá IDH-villigerðar glioblastoma (2). Meðalaldur við greiningu hágráðu æxla er hærri en hjá þeim sem 



 5 

eru með lággráðu æxli, eða um 50 ár, að undanskildu IDH-villigerðar glioblastoma, þar sem meðalaldur 

er um 10 árum hærri (5). 

1.2 Áhættuþættir 
Lítið er vitað um áhættuþætti taugatróðsæxla. Aðeins jónandi geislun og þá sérstaklega hjá 

börnum sem eru næmari fyrir geisluninni, ásamt ákveðnum erfðasjúkdómum eru vel skilgreindir 

áhættuþættir fyrir myndun illkynja taugatróðsæxla (8, 9). Þessir áhættuþættir útskýra þó aðeins lítinn 

hluta taugatróðsæxla. Tilfella-viðmiðunarrannsókn (e. case control study) sem framkvæmd var í 

Bretlandi sýndi fram á skammtaháða áhættu tölvusneiðamyndatöku á myndun heilaæxla, þar á meðal 

taugatróðsæxla hjá börnum. Áhætta á að fá heilaæxli reyndist vera tæplega þreföld hjá þeim börnum 

sem fengu háa heildarskammta (50 Gy – 74 Gy), borið saman við þá sem fengu lága heildarskammta 

(<5 Gy), en þar sem heilaæxli eru óalgeng eru heildaráhrifin ekki mikil (9). Tengsl farsímanotkunar og 
myndun taugatróðsæxla hafa verið rannsökuð en þessar rannsóknir hafa hingað til verið ófullnægjandi 

og umdeildar. Fundist hafa tengsl milli langtímanotkunar, sem skilgreint var sem yfir 10 ár, á farsímum 

og myndun taugatróðsæxla en þessi tengsl þurfa frekari rannsóknir til staðfestingar (10). Aðeins lítill 

hluti taugatróðsæxla orsakast af Mendelískum sjúkdómum, þar á meðal neurofibromatosis, tuberous 

sclerosis og Li-Fraumeni sjúkdómnum (11).  

 Ofnæmissjúkdómar virðast hafa verndandi áhrif á myndun taugatróðsæxla. Rannsóknir sem 

hafa sýnt fram á þessi tengsl eru þó ófullkomnar vegna skorts á upplýsingum um tímalengd og alvarleika 
ofnæmis. Skýringar fyrir þessum verndandi áhrifum vantar einnig en uppi eru tilgátur um að einstaklingar 

með ofnæmi séu ólíklegri til þess að þróa með sér krabbamein vegna aukinnar virkni ónæmiskerfis. Er 

talið að þessi verndandi áhrif minnki líkur á myndun taugatróðsæxla um 40%. Ekki má þó útiloka að 

niðurstöður hafi verið gruggugar (12-14). Einnig sýna nokkrar rannsóknir fram á það að magn 

immunoglobulin E (IgE) sé lægra í sjúklingum með taugatróðsæxli, borið saman við þá sem ekki hafa 

taugatróðsæxli, en þessar niðurstöður þurfa frekari útskýringar (15, 16). 

1.3 Einkenni 
Klínísk einkenni taugatróðsæxla eru margvísleg. Þau geta verið tilkomin út frá staðsetningu æxlis 

eða vegna þrýstingsáhrifa sem æxlin valda innan höfuðkúpunnar. Eru einkennin háð stærð æxlis, hve 

ífarandi það er, og hvort heilabjúgur sé til staðar eða ekki. Ekki er heldur öruggt að einkenni komi fram 

en sjúklingar með lággráðu æxli geta verið einkennalausir í nokkra áratugi á meðan aðrir sýna framvindu 
yfir í hágráðu æxli á innan við fimm árum (4). Í danskri rannsókn voru algengustu upphafseinkenni 

einstaklinga með taugatróðsæxli brottfallseinkenni, höfuðverkur, vitsmunabreytingar og flog. Til 

brottfallseinkenna taldist lömun, erfiðleikar við að stjórna hreyfingum, dofi, sjóntruflanir og/eða málstol. 

Til vitsmunabreytinga töldust hugrænar skerðingar og breytingar á persónuleika og hegðun (17). 

Mögulega rúmmálsaukning innan höfuðkúpunnar er afa takmörkuð þar sem bein gefa ekki eftir. 

Taugatróðsæxli geta því valdið auknum þrýsting innan höfuðkúpunnar og valdið þannig margvíslegum 

einkennum, svo sem ógleði og uppköstum, sjóntaugardoppubjúg (e. papilloedema), óregluhreyfingum 

(e. ataxia) og svima (4). Flestir með ífarandi taugatróðsæxli hafa takmarkaðar lífshorfur og geta þjáðst 
af miklum einkennum. Því ætti ekki síður að einblína á inngrip til að bæta lífsgæði þessara einstaklinga 

ásamt þeim meðferðum sem beitt er til að lengja líf þeirra (18). 
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1.4 Nýgengi 
Nýgengi taugatróðsæxla er breytilegt hvað varðar tegund æxlis, aldur, kyn, kynþátt og 

landfræðilega búsetu einstaklinga. Æxlin eru algengari í körlum en konum og eru þau algengust hjá fólki 
af hvítum kynþætti (18). Nýgengið hefur hækkað örlítið seinustu 20 ár og þá sérstaklega hjá öldruðum, 

mögulega vegna framfara í myndgreiningum (19). Samkvæmt svissneskri rannsókn var nýgengi 

taugatróðsæxla 5,27 tilfelli á hverja 100.000 einstaklinga á ári þegar búið var að aðlaga aldur að 

Evrópsku staðalþýði (e. European standard population). Þar af var glioblastoma algengast með 3,55 

tilfelli á hverja 100.000 einstaklinga á ári (5). Nýgengi stjarnfrumuæxla hækkar með aldri, frá 0,9 tilfellum 

á hverja 100.000 einstaklinga hjá börnum á ári upp í 12,1 tilfelli hjá fullorðnum eldri en 65 ára. Í gegnum 

árin hefur nýgengi stjarnfrumuæxla verið nokkuð stöðugt eða lækkandi hjá flestum hópum að 

undanskildum aldurshópnum 60 ára og eldri, þar sem nýgengið fer hækkandi (20). Nýgengi 
fágriplufrumuæxla af gráðu III hækkar einnig með aldri en fyrir æxli af gráðu II er nýgengi mest hjá 

aldurshópnum 35-45 ára. Þeljufrumuæxli (e. ependymoma) skera sig úr þar sem þau eru algengust hjá 

börnum (20, 21). 

1.5 Horfur 
Að undanskildu stjarnfrumuæxli af gráðu I og nokkrum öðrum minna algengum taugatróðsæxlum 

vaxa æxlin ífarandi inn í heilbrigðan heilavef og því er erfitt að fjarlægja þessi æxli með skurðaðgerð og 

endurkoma algeng (6). Þar sem pilocytic astrocytoma vex ekki inn í heilbrigðan heilavef eru horfur mun 

betri en hjá öðrum taugatróðsæxlum, en einnig er meðalaldur þeirra sem greinast lægri. Tíu ára lifun er 

u.þ.b. 96% (5). Glioblastoma hefur verstu lífshorfurnar og eru flestir látnir innan tveggja ára eftir 

greiningu. Meðallíftími eftir greiningu er 12,1 mánuður ef aðeins geislameðferð er gefin en 14,6 mánuðir 
ef gefin er lyfjameðferð samfarandi geislameðferð (22). Lifun einstaklinga með glioblastoma getur verið 

á breiðu rófi og erfitt að spá fyrir um, sem jafnvel bendir til áhrifa óþekktra þátta sem við hvorki þekkjum 

né skiljum enn (4).  Hvað varðar æxli af gráðu II og III, þá hafa fágriplufrumuæxli almennt betri horfur en 

æxli af stjarnfrumuuppruna. Meðallíftími stjarnfrumuæxla af gráðu II er 5,6 ár en 1,6 ár fyrir gráðu III 

æxli, en fyrir fágriplufrumuæxli hafa æxli af gráðu III meðallíftíma 3,5 ár en gráðu II æxli 11,6 ár (5).  

1.6 Sameindafræðilegir eiginleikar æxla 
Með aukinni þekkingu á sameindafræðilegum eiginleikum æxla er hægt að spá fyrir horfum 

sjúklinga og hefur þessi þekking breytt því hvernig taugatróðsæxli eru flokkuð. Segja þessir 

sameindafræðilegir eiginleikar æxlanna meira um afdrif sjúklinga en vefjafræðileg flokkun þeirra (2, 18, 

23). Þeir sameindafræðilegir eiginleikar sem mest hefur borið á eru IDH-stökkbreytingar, TERT-

stökkbreytingar, 1p/19q samúrfellingu (e. codeletion) og þöggun á MGMT geni. Algengast er að æxli af 
gráðu IV hafi aðeins TERT-stökkbreytingu en æxli af gráðu II og III hafi IDH-stökkbreytingu. Töluverður 

munur er á sameindafræðilegum eiginleikum æxlanna eftir aldri við greiningu, en IDH-stökkbreyting ein 

og sér er algengust hjá yngstu sjúklingunum en TERT-stökkbreytingar hjá þeim elstu (4). Fyrir æxli sem 

vantar sameindafræðilega greiningu hefur titillinn NOS (not other specified) verið notaður, sem bendir 

til ófullnægjandi upplýsinga um sameindafræðilega eiginleika þess. Yfirlit yfir flokkun WHO á ífarandi 

taugatróðsæxlum í megindráttum má sjá á mynd 1 og helstu erfðamarkþætti í töflu 1.   
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1.6.1 IDH stökkbreytingar 
Isocitrate dehydrogenase 1 og 2 (IDH1/2) stökkbreytingar má finna í um 50-80% af öllum 

ífarandi (e. diffuse) taugatróðsæxlum af gráðu II og III. IDH genið kóðar fyrir einu af ensímum Krebs 

hringsins og er aðalframleiðandi NADPH í umfrymi fruma. Með stökkbreytingu á geninu verður minni 

framleiðsla á NADPH sem er nauðsynlegt fyrir afoxun glutathione disulfide (GSSG) í glutathione (GSH). 
Þessi afoxun skiptir miklu máli í vörn gegn oxunarálagi sem súrefnis-radikalar valda (23-25). 

Súrefnisþörf heilans er mikil og því er þetta auka oxunarálag sérlega slæmt fyrir heilann (26). Hvernig 

IDH1 og IDH2 stökkbreytingar valda nákvæmlega myndun taugatróðsæxla er þó enn óljóst en 

samkvæmt rannsóknum virðast IDH stökkbreytingar gerast snemma í myndun meinsins þar sem 

stökkbreytinguna má finna í um 70-80% æxla af gráðu II (4, 23). IDH-stökkbreytingar eru einnig 

einkennandi fyrir hágráðu æxli sem þróast úr lággráðu æxlum. Rannsóknir benda til þess að 

stökkbreyting í IDH-geni bæti horfur einstaklinga marktækt, borið saman við þá sem ekki hafa 
stökkbreytinguna, óháð gráðu æxlis (23, 25, 26). Stökkbreytingarnar eru algengari hjá yngri sjúklingum 

en hjá þeim sem greinast seinna um ævina, enda lággráðu æxli algengari hjá yngri sjúklingum (20). Eru 

þessar uppgötvanir á IDH1 stökkbreytingu ein mikilvægasta uppgötvunin hvað varðar forspárþætti fyrir 

lifun sjúklinga og sem mögulegt lyfjaskotmark.   

IDH stökkbreyting ber yfirleitt alltaf með sér TP53 stökkbreytingar, 1p/19q samúrfellingu (e. 

codeletion) eða bæði (25, 26). Eftir að WHO breytti skilgreiningum sínum á taugatróðsæxlum hafa 

fágriplufrumuæxli verið skilgreind sem taugatróðsæxli þar sem bæði má finna IDH stökkbreytingu og 

1p/19q samúrfellingu. Er þessi 1p/19q samúrfelling í fágriplufrumuæxlum tengd við betri svörun við  
lyfjameðferð en æxli sem ekki hafa þessa samúrfellingu (27). Stjarnfrumuæxlum má skipta upp í IDH-

stökkbreytt og IDH-villigerðar æxli, þar sem IDH-villigerðar æxli hafa ekki IDH stökkbreytingu, en þau 

æxli eru sjaldgæf. Stjarnfrumuæxli bera oft með sér TP53 eða ATRX stökkbreytingar, en hvorug þessara 

stökkbreytinga er nauðsynleg fyrir greiningu á stjarnfrumuæxli. Þá hafa nær öll æxli, sem bæði hafa 

vefjafræðileg einkenni stjarnfrumu- og fágriplufrumuæxla, verið annað hvort skilgreind sem stjarnfrumu- 

eða fágriplufrumuæxli en ekki blandað æxli (e. oligoastrocytoma) eins og áður var gert. Eins og áður var 

greint frá er glioblastoma einnig skipt í flokka eftir því hvort IDH stökkbreytingu sé að finna og eru æxli 

án IDH stökkbreytinga mun algengari, eða um 90% allra tilfella glioblastoma (2).  

1.6.2 G-CIMP 
Önnur mikilvæg uppgötvun á klínísku mikilvægi utangenaerfða (e. epigenetics) í 

taugatróðsæxlum er glioma cytosine-phosphate-guanine (CpG) island methylator svipgerð eða  G-

CIMP. Þegar þessi svipgerð er til staðar verður methylering afbrigðileg, sem einkennist af of mikilli 
methyleringu í kringum stýrla (e. promoter) á genum en of lítilli methyleringu í kringum svæði sem ekki 

eru stýrlar. Afleiðingar of mikillar methylertingar í kringum stýrla verður þöggun á tjáningu æxlisbæligena. 

Þessi svipgerð er þekkt í nokkrum krabbameinum, þar á meðal ristilkrabbameinum og taugatróðsæxlum. 

Spáir þessi svipgerð fyrir betri horfum sjúklinga með taugatróðsæxli en þeirra sem ekki hafa þessa 

svipgerð. Einnig hafa fundist sterk tengsl á milli IDH1 stökkbreytingar og þessarar svipgerðar og hafa 

nær um öll IDH1 stökkbreyttu æxlin, sem einnig hafa þessa svipgerð, hagstæðari lifun en önnur æxli. 
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Svo virðist sem G-CIMP jákvæð æxli sýni frábrugna faraldsfræðilega, klíníksa, meinafræðilega og 

sameindafræðilega eiginleika en G-CIMP neikvæð æxli (28, 29). 

1.6.3 TERT-stýrils stökkbreyting 

Telómerasi er ensím sem kemur í veg fyrir styttingu litninga við DNA afritun. Ein af mikilvægustu 

undireiningum þessa ensíms er telomerase reverse transcriptase (TERT). Þegar stökkbreyting verður í 

TERT geninu getur það leitt til þess að það verði hömlulaus lenging á litningum sem gerir frumur 

ódauðlegar. Taugatróðsæxli og ýmis önnur krabbamein geta myndast með þessum hætti. Þetta á sér 
oftast stað í fágriplufrumuæxlum af gráðu II og frumkomnu glioblastoma og spáir fyrir verri horfum (4). 

TERT og ATRX stökkbreytingar útiloka yfirleitt hvor aðra sem bendir til þess að önnur stökkbreytingin 

sé nóg fyrir myndun taugatróðsæxlis (30).  

1.6.4 Histón H3 K27M stökkbreyting 
Eftir endurskilgreiningu WHO 2016 á taugatróðsæxlum var nýr undirflokkurflokkur taugatróðsæxla 

skilgreindur, diffuse midline glioma. Histón H3 K27M stökkbreyting þarf að vera til staðar til þess að 

greina þessa tegund æxlis. Þessi æxli eru algengust meðal barna en koma þó einnig fyrir hjá fullorðnum. 
Æxlin geta haft mjög breytilega vefjafræðilega mynd þar sem meðal annars má sjá svipgerð WHO gráðu 

II og III æxla, en tilheyra þó einum og sama flokki. Oftast eru æxlin staðsett á heilastofni, stúku eða 

mænu og hafa ekki góðar horfur, hvorki hjá börnum né fullorðnum. Þó er mikilvægt að hafa í huga að 

ekki öll miðtaugakerfisæxli með histón H3 K27M stökkbreytingu eru diffuse midline glioma (2).  

 

 
Mynd 1. Flokkun WHO á ífarandi (e. diffuse) taugatróðsæxlum í megindráttum (2) 

Þau IDH-villigerðar taugatróðsæxli af gráðu II og III sem sýna sameindafræðilega eiginleika glioblastoma og haga sér álíka eru 
merkt (!). Stika (1) táknar NOS (not other specified) æxli af stjarnfrumuuppruna, stika (3) táknar NOS æxli af fágriplufrumuuppruna 
og stika (2) táknar NOS æxli með samsetningu af stjarn- og fágriplufrumuuppruna. Stika (H) táknar þau æxli sem bera með sér 
histón H3 (K27M) stökkbreytingu. (P) stendur fyrir frumkomið glioblastoma (e. primary glioblastoma) en s fyrir síðkomið 
glioblastoma (e. secondary glioblastoma).  
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Erfðamark WHO 2016 skilgreining á ífarandi taugatróðsæxlum  
IDH1 eða IDH2 stökkbreyting Þarf til að greina: 

• Stjarnfrumuæxli af gráðu II – villitýpugerð eða ekki 
• Stjarnfrumuæxli af gráðu III – villitýpugerð eða ekki 
• Fágriplufrumuæxli af gráðu II  
• Fágriplufrumuæxli af gráðu III  
• Glioblastoma – villitýpugerð eða ekki 

1p/19q samúrfelling Þarf til að greina:  
• Fágriplufrumuæxli af gráðu II 
• Fágriplufrumuæxli af gráðu III 

Histón H3 K27M stökkbreyting Þarf til að greina: 
• Diffuse midline glioma 

ATRX stökkbreyting Styður greiningu á:  
• IDH-stökkbreyttu stjarnfrumuæxli af gráðu II 
• IDH-stökkbreyttu stjarnfrumuæxli af gráðu III 
• IDH-stökkbreyttu glioblastoma 

TERT-stýrils stökkbreyting Styður greiningu á: 
• IDH-villitýpu stjarnfrumuæxli af gráðu II 
• IDH-villitýpu stjarnfrumuæxli af gráðu III 
• IDH-villitýpu glioblastoma 
• Fágriplufrumuæxli með IDH-stökkbreytingu og 

1p/19q samúrfelling 

TP53 stökkbreyting Styður greiningu á: 
• IDH-stökkbreyttu stjarnfrumuæxli af gráðu II 
• IDH-stökkbreyttu stjarnfrumuæxli af gráðu III 
• IDH-stökkbreyttu glioblastoma 

Tafla 1 Sameindafræðileg einkenni sem þarf eða hjálpa til við greiningu ífarandi taugatróðsæxla. Heimild: Wesseling P, Capper 
D. WHO 2016 Classification of gliomas. Neuropathology and applied neurobiology. 2018;44(2):139-50. 

1.7 Meðferð 

1.7.1 Lággráðu æxli 
Í flestum tilvikum er æxli af gráðu I læknandi mein og skurðaðgerð ein og sér oftast látin nægja. 

Horfur eru betri hjá börnum en fullorðnum en horfur eru þó almennt góðar og endurkomutíðni lág ef allt 

æxli er fjarlægt (31-33). Meðferð á æxlum af gráðu II samanstendur fyrst og fremst af skurðaðgerð, en 
einnig lyfjameðferð og geislameðferð í þeim tilvikum sem áhætta á endurkomu er metin há. Markmið 

skurðaðgerðar á ífarandi taugatróðsæxlum er fyrst og fremst að fá sýni til að greina gerð æxlis og bæta 

lifun og lífsgæði einstaklinga, meðal annars með því að draga úr þrýstingsáhrifum æxlis og hafa betri 

stjórn á flogum (34). Nýlegar rannsóknir benda til að róttæk skurðaðgerð bæti lifun og seinki framvindu 

lággráðu æxla marktækt, allt frá rúmlega 6 mánuðum upp í 90 mánuði, borið saman við þá sem ekki 

fara í aðgerð (35). Ennfremur sýndi stór norsk rannsókn fram á ávinning þess að fara snemma í aðgerð 

eftir greiningu æxlis yfir það að bíða (36). Ákjósanlegasta meðhöndlun lággráðu æxla er þó enn umdeild 
og ekki vitað hvenær er áhrifaríkast að hefja geisla- og lyfjameðferð og í hve háaum skömmtum (33). 

Róttæk skurðaðgerð ásamt lægri aldri, hærra Karnofsky performance score, æxlisstærð undir 40 mm 

og ýmsum sameindafræðilegum eiginleikum æxla eins og 1p/19q samúrfelling, IDH-stökkbreyting, 

þöggun á MGMT geni og ATRX stökkbreyting eru forspárþættir sem bæta horfur sjúklinga (18, 35). Því 
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færri áhættuþættir sem eru til staðar, því minni ástæða er til að þess að beita geisla- og lyfjameðferð 

eftir aðgerð.  

1.7.2 Hágráðu æxli 
Æxli af gráðu III og glioblastoma eru meðhöndluð á svipaðan hátt . Þær meðferðir sem beitt er gegn 

þessum æxlum eru skurðaðgerðir, ef æxlin reynast skurðtæk, og samfarandi  geisla- og lyfjameðferð í 
framhaldi skurðaðgerðar (19). Bæði er beitt róttækri skurðaðgerð þar sem allt sjáanlegt æxli er fjarlægt 

og svo skurðaðgerð þar sem aðeins hluta æxlis er tekið. Þar sem æxli af þessari gerð vaxa inn í 

heilbrigðan vef er ekki hægt að fjarlægja allan illkynja vöxt og því mestar líkur á endurkomu. Óljóst er 

hvort róttæka skurðaðgerðin bæti horfur sjúklinga frekar en hin (37) en margar rannsóknir styðja það að 

róttæk skurðaðgerð geti verið forspárþáttur sem bætir horfur sjúklinga með hágráðu æxli (36). Í þeim 

tilvikum sem ekki er hægt að fjarlægja æxlið er þó tekið sýni til þess að greina vefjagerð og 

sameindafræðilega eiginleika æxlis (18). Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á ávinnig á samfarandi lyfja- 
og geislameðferð miðað við einungis geislameðferð, bæði hjá lággráðu og hágráðu æxlum (22, 33). Sú 

meðferð sem hægt er að veita í dag getur þó ekki læknað taugatróðsæxli, heldur aðeins lengt líf 

einstaklinga.  

1.7.3 Geislameðferð 
Vegna ífarandi eiginleika taugatróðsæxla hefur geislameðferð eftir skurðaðgerð mikið vægi sem 

meðferð við slíkum æxlum og þá sérstaklega fyrir æxli af gráðu IV. Vægið er minna hjá æxlum af gráðu 

III en hafi æxlið 1p/19q samúrfellingu má búast við aukinni svörun við geisla- og lyfjameðferð. Þar sem 

stjarnfrumuæxli eru fremur sjaldgæf byggist meðferð fyrst og fremst á því sem vitað er um gráðu IV æxli, 

en vægi geislameðferðar er minna hjá þessum æxlum (18). Hjá eldri sjúklingum sem þola illa 

geislameðferð eru gjarnan notaðir lægri og færri geislaskammtar eða lyfjameðferð eingöngu (38, 39). 

Alltaf þarf að taka tillit til aldurs, Karnofsky performance score, vefjagerð æxlis og sameindafræðilega 

eiginleika þess ásamt fyrri meðferð einstaklings áður en tekin er ákvörðun um hvort og hvenær 

einstaklingur eigi að fara í geisla- og lyfjameðferð (20).  

1.7.4 Lyfjameðferð 
Temozolomide er alkýlerandi krabbameinslyf sem myndar fjölbindingu við DNA strengi og 

hindrar þannig eftirmyndun þeirra. Lyfið er gefið um munn og kemst auðveldlega yfir blóð-

heilaþröskuldinn. Rannsóknir sýna að temozolomide gefið samhliða með geislameðferð er áhrifaríkara 
en að veita aðeins geislameðferð við glioblastoma eða 14,6 mánaða lifun hjá þeim sem fengu 

temozolomide samhliða geislameðferð en 12,1 mánaða lifun hjá þeim sem fengu aðeins geislameðferð. 

Ennfremur nutu einstaklingar með þöggun á MGMT geninu meiri ávinnings af lyfinu en þeir sem ekki 

höfðu þessa þöggun. MGMT genið kóðar fyrir DNA viðgerðarensími sem veitir ónæmi gegn alkýlerandi 

krabbameinslyfjum eins og temozolomide og virðist þöggunin gera æxlisfrumur næmari fyrir lyfinu (22, 

40). Aðrar rannsóknir hafa dregið ávinning temozolomide fyrir einstaklinga án þöggunar á MGMT geninu 

í efa (41) en búast má við að með aukinni þekkingu á sameindalegum þáttum sjúkdómsins verði meðferð 

einstaklingsmiðaðri.  
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 Einnig eru aðrar lyfjameðferðir í boði, þar á meðal bevacizumab sem er VEGF-hemill og hemur 

þannig nýæðamyndun æxlis. Hefur lyfið verið samþykkt gegn ýmsum krabbameinum og eru hágráðu 

taugatróðsæxli meðal þeirra. Rannsóknir sýna fram á 46% 6 mánaða lifun án framgöngu sjúkdóms hjá 

þeim sem fá lyfið saman með krabbameinslyfinu irinotecan og sé því áhrifarík meðferð gegn endurteknu 

glioblastoma (42, 43). Bevacizumab, annað hvort gefið eitt og sér eða með öðrum lyfjum, hefur einnig 

sýnt fram á betri lifun við endurteknu glioblastoma en enn sem komið er hefur það ekki sýnt fram á betri 

lifun ef gefið er við fyrstu uppkomu æxlis (43, 44).  

1.8 Endurkoma 
Nánast alltaf má búast við framvindu á glioblastoma eftir fyrstu meðferð. Meðaltími án framvindu 

sjúkdóms eru 7-10 mánuðir (8). Einnig má búast við endurkomu hjá gráðu II og III æxlum og oftar en 

ekki hefur æxlið þróast yfir í æxli af hærri gráðu. Tekur endurkoman lengri tíma en hjá glioblastoma eða 
að meðaltali 1,4 ár fyrir æxli af gráðu III en 5,9 ár fyrir æxli af gráðu II (5). Við framvindu taugatróðsæxla 

má íhuga skurðaðgerð til að draga úr þrýstingsáhrifum, minnka magn æxlisfruma og til að uppfæra 

vitneskju um vefjafræði- og sameindafræðilega eiginleika æxlisins. Vegna þess hve útbreitt æxlið er í 

heila, staðsetningar æxlis eða vegna líkamlegs ástands sjúklinga er þó sjaldnast mælt með 

skurðaðgerð. Auk þess má prófa aðra lyfjameðferð með bevacizumab, reyna aftur á temozolomide eða 

önnur alkýlerandi krabbameinslyf. Bevacizumab er oft notað við endurkomu á taugatróðsæxlum og þá 

sérstaklega hjá þeim sjúklingum sem hafa heilabjúg og munu mögulega græða á æxlisrýrnun. Enn sem 
komið er hefur engin meðferð sýnt fram á marktæka betri lifun við endurkomu og líklegt að aðeins 

útvaldir sjúklingar hafi ávinning af slíkum meðferðum (8).  

Þó svo að lifun sjúklinga með taugatróðsæxli hafi ekki batnað til muna síðustu áratugi hafa átt sér 

stað framfarir í meðferðum sem lengja líf einstaklinga á sama tíma og ásættanleg lífsgæði eru varðveitt. 

Lyfjameðferð með temozolomide hefur sýnt fram á hógværa framför í lifun ef lyfið er gefið samfarandi 

með geislameðferð en ennfremur hefur lyfjameðferðin gert okkur meðvitaðri um undirliggjandi 

sameindalíffræði æxlisins sem leiða til betri lifunar. 
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2 Markmið 

Litlar upplýsingar liggja fyrir um taugatróðsæxli á Íslandi og afdrif sjúklinga. Markmið þessarar 

rannsóknar er að taka saman algengi og faraldsfræði sjúkdómsins á Íslandi og upplýsingar um veitta 

meðferð við sjúkdómnum á tímabilinu 1999-2016 á Íslandi. Auk þess verða afdrif sjúklinga tekin saman 

og athugað hvort breytingar hafi orðið á umræddu tímabili.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði 
Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra þeirra einstaklinga sem voru með staðfesta 

vefjagreiningu á taugatróðsæxli frá 1. janúar 1999 til 31. desember 2016. Fengnar voru kennitölur frá 

Krabbameinsskrá hjá sjúklingum sem höfðu verið greindir með heilaæxli á árunum 1999-2016 og frá 
Orbit skurðstofukerfi Landspítalans. Úr þeim hópi fundust þeir einstaklingar sem höfðu staðfesta 

vefjagreiningu á taugatróðsæxli.  

3.2 Úrvinnsla gagna 
Upplýsingum var safnað í Microsoft ExcelÒ skjal. Skráðar voru niður upplýsingar um kyn, aldur 

við greiningu, þjóðerni, einkenni við greiningu og staðsetningu æxlis. Þjóðerni var skilgreint sem íslenskt, 

austur-evrópskt eða vestur-evrópskt. Ekki voru greind nein tilfelli hjá einstaklingum með ríkisfang utan 

Evrópu. Karnofsky performance score var metið út frá lýsingu á sjúkraskrám við fyrstu komu einstaklings 

til heilbrigðisstofnunar vegna taugatróðsæxlis. Lifun einstaklinga með glioblastoma multiforme var talin 
frá þeim degi sem vefjasýnitaka var framkvæmd að dánardegi. Lifun einstaklinga með æxli af lægri 

gráðu var talin frá því að æxli, sem síðar var staðfest sem taugatróðsæxli með vefjagreiningu, greindist 

við myndrannsókn. Var þetta gert vegna breytinga á meðhöndlun lággráðu æxla á tímabilinu, þar sem 

á fyrra tímabilinu var beðið með inngrip eftir að æxli fór að gefa frá sér einkenni. Á seinna tímabilinu var 

gripið fyrr til skurðaðgerða.  

 Meðferð einstaklinga var einnig skráð. Fjöldi skurðaðgerða var skráður fyrir hvern einstakling 

og hvort aðeins vefjasýni hafi verið tekið eða hvort dregið hafi verið úr þrýstingsáhrifum æxlis með því 

að fjarlægja það að hluta til eða í heild sinni. Ekki var þó gerður greinarmunur á hvort æxli hafi verið 
tekið að hluta til eða í heild sinni þar sem nánast aldrei lá fyrir staðfesting á öðru hvoru. Fjöldi 

geislameðferða og heildar geislaskammtur var skráður auk lyfjameðferða á temozolamide, 

bevacizumab, CCNU, vincristine, procarbacine, irinotecan og carboplatin, ásamt því hvort lyfjameðferðir 

hafi verið samhliða geislameðferð eða ekki.  

3.3 Tölfræði 
Til þess að meta nýgengi taugatróðsæxla voru fengnar mannfjöldatölur frá Hagstofu Íslands frá því 

tímabili sem rannsóknin tók til. Nýgengi var reiknað í Excel-forriti. Kaplan Meier metillinn var notaður til 

að skoða sjúkdómstengda lifun einstaklinga. Logrank próf var svo notað til þess að meta hvort 

marktækur munur væri á milli hópa. Cox lifunargreiningarlíkanið var notað til þess að meta hættuhlutfall 

(e. Hazard Ratio) milli meðferðarhópa og til að leiðrétta fyrir mögulegum blöndunarþáttum.  

3.4 Leyfi 
Öll tilskilin leyfi frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd (tilvísun: VSNb2019020021/03.01) og 

Vísindarannsóknarnefnd  Landspítala lágu fyrir áður en rannsókn hófst.  
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4 Niðurstöður 

Alls greindust 334 einstaklingar með taugatróðsæxli á árunum 1999-2016. Flest tilfellin voru 

glioblastoma multiforme og greindust flestir eftir fimmtugt (61,68%). Tafla 2 greinir frá öllum meingerðum 

æxla sem greindust ásamt fjölda tilfella. Tilfellin voru 335 samtals en einn einstaklingur greindist með 

æxli sem var blandað Astrocytoma og Ependymoma af gráðu III.  

 

Tegund æxlis Fjöldi tilfella % 
Astrocytoma WHO gráða II 38 11,3% 
Astrocytoma WHO gráða III 28 8,4% 
Ependymoma WHO gráða II 1 0,3% 
Ependymoma WHO gráða III 3 0,9% 
Ganglioglioma 1 0,3% 
Glioblastoma 200 59,7% 
Gliosarcoma 4 1,2% 
Myxopapillary ependymoma 1 0,3% 
Oligoastrocytoma gráða II 7 2,1% 
Oligoastrocytoma gráða III 8 2,4% 
Oligodendroglioa gráða II 6 1,8% 
Oligodendroglioma gráða III 3 0,9% 
Pilocytic astrocytoma 28 8,4% 
Pilomyxoid astrocytoma 3 0,9% 
Subependymoma 3 0,9% 
Xantho-astrocytoma 1 0,3% 

Tafla 2. Greind æxli og fjöldi tilfella 

4.1 Nýgengi 
Nýgengi hélst nokkuð stöðugt yfir tímabilið. Æxlin eru sjaldgæf og nokkuð eðlilegt að sveifur 

verði á fjöldi greindra æxla á milli ára. Á mynd 2 og 3 eru sýnd aldursstöðluð nýgengi taugatróðsæxla 

og glioblastoma á hverja 100.000 íbúa frá 1999-2016. Meðalfjöldi nýgreindra á ári má sjá á töflu 3. Árlegt 

nýgengi glioblastoma, algengasta taugatróðsæxlisins, hélst einnig stöðugt yfir tímabilið.  

 

  Nýgengi taugatróðsæla  Nýgengi glioblastoma  

Ekki aldursstaðlað 6,01 3,59 
Aldursstaðlað (World standard age) 5,09 2,72 
Aldursstaðlað (European standard age) 6,25 3,77 
Aldursstaðlað (WHO world standard age) 5,34 2,93 

Tafla 3. Árlegt nýgengi taugatróðsæxla og glioblastoma á hverja 100.000 íbúa 
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Mynd 2. Aldursstaðlað (World standard age) árlegt nýgengi taugatróðsæxla á hverja 100.000 íbúa 

 
Mynd 3. Aldursstaðlað (world standard age) árlegt nýgengi glioblastoma á hverja 1000.000 íbúa 

 
Eru þessar nýgengistölur nokkuð hærri en í svissneskri rannsókn þar sem árlegt nýgengi var 5,27 

fyrir taugatróðsæxli annars vegar og 3,55 fyrir glioblastoma hins vegar, eftir að tölur höfðu verið 

aldursstaðlaðar að Evrópskum staðalþýði (5). Flestir voru greindir með taugatróðsæxli árið 2007, eða 

29 einstaklingar en fæstir voru greindir 1999 og 2003, eða 13 einstaklingar sitthvort árið. 

 

4.2 Eiginleikar rannsóknarþýðis 
Fleiri karlar en konur greindust með taugatróðsæxli, óháð tegund æxlis, ef tilfellin voru fleiri en 

10. Greindust þó fleiri konur með gráðu II æxli en karlar. Meðalaldur við greiningu fór hækkandi eftir 
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hækkandi gráðu æxlis. Sjá má helstu eiginleika þýðis hjá fjórum algengustu taugatróðsæxlunum á töflu 

4 og kynjadreifingu eftir gráðu æxlis á mynd 4.  

 

Tafla 4. Eiginleikar þýðis hjá fjórum algengustu taugatróðsæxlunum 

 

 
Mynd 4. Kynjadreifing taugatróðsæxla eftir gráðu 

  
Æxli af gráðu IV, þ.e. glioblastoma og gliosarcoma, voru áberandi algengust. Astrocytoma var 

algengast meðal gráðu II (66,7%) og III (68,3%) æxla og pilocytic astrocytoma algengast af æxlum af 

gráðu I (87,5%).   

 Miðtaugakerfisæxlis fullorðinna eru almennt önnur en miðtaugakerfisæxli barna, bæði hvað 

varðar staðsetningu æxla og vefjafræði. Eru taugatróðsæxli ekki undanskilin þeirri reglu. Tafla 5 sýnir 

dreifingu og tíðni taugatróðsæxla hjá börnum annars vegar og fullorðnum hins vegar.  
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gráða II 
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Astrocytoma WHO 
gráða III 

n=28  
Glioblastoma 

n=200  

Pilocytic 
astrocytoma 
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  Tilfelli % Tilfelli % Tilfelli % Tilfelli % 
Aldur  

39,9  
            

Meðalaldur við greiningu 48,5  61,4  17,7  
Miðgildi aldurs 38,0  48,5  61,0  15,5  
Kyn                
Karl 22 57,9% 15 53,6% 129 64,5% 16 57,1% 
Kona 16 42,1% 13 46,4% 71 35,5% 12 42,9% 
Ár greiningar              
1999-2004 8 21,1% 10 35,7% 54 27,0% 11 39,3% 
2005-2010 11 28,9% 9 32,1% 74 37,0% 9 32,1% 
2011-2016 19 50,0% 9 32,1% 72 36,0% 8 28,6% 
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  Börn Fullorðnir 
  n=29 n=305 
  Tilfelli  % Tilfelli % 
Astrocytoma WHO gráða II 3 10,3% 35 11,4% 
Astrocytoma WHO gráða III 1 3,4% 27 8,8% 
Ependymoma WHO gráða II - 1 0,3% 
Ependymoma WHO gráða III - 3 1,0% 
Ganglioglioma - 1 0,3% 
Glioblastoma - 200 65,4% 
Gliosarcoma - 4 1,3% 
Myxopapillary ependymoma - 1 0,3% 
Oligoastrocytoma gráða II 1 3,4% 6 2,0% 
Oligoastrocytoma gráða III - 8 2,6% 
Oligodendroglioa gráða II 1 3,4% 5 1,6% 
Oligodendroglioma gráða III - 3 1,0% 
Pilocytic astrocytoma 19 65,5% 9 2,9% 
Pilomyxoid astrocytoma 3 10,3% - 
Subependymoma - 3 1,0% 
Xantho-astrocytoma 1 3,4% - 

Tafla 5. Dreifing og tíðni taugatróðsæxla hjá börnum (18 ára og yngri) og fullorðnum.  

 
Pilocytic astrocytoma var áberandi algengasta taugatróðsæxlið meðal barna og var hlutfall þeirra 

æxla mjög jafnt hlutfalli glioblastoma meðal fullorðinna. Var yngsti einstaklingurinn sem greindist með 

pilocytic astrocytoma 4 ára en sá elsti 54 ára. Karlar voru í meirihluta, eða 57% tilfella. Lággráðu æxli 

eru áberandi á meðal barna, en aðeins eitt æxli af hærri gráðu greindist á árunum 1999-2016 hjá 

börnum. Á meðal fullorðinna voru þó hágráðu æxlin mun algengari, eða 80,1% tilfella. Á mynd 5 og 6 

má sjá aldurs- og kyndreifingu taugatróðsæxla annars vegar og glioblastoma hinsvegar.  
 

 

Mynd 5. Aldurs- og kyndreifing taugatróðsæxla 1999-2016 
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Mynd 6. Aldurs- og kyndreifing glioblastoma 1999-2016 

4.3 Pilocytic astrocytoma 
Alls greindust 28 einstaklingar með pilocytic astrocytoma, þar af 19 börn. Flestir fóru aðeins í 

aðgerð þar sem megnið eða allt æxli var fjarlægt (85,7%) en 4 einstaklingar fengu einnig geislameðferð. 

Fimm einstaklingar fóru í fleiri en eina aðgerð. Af þeim 28 einstaklingum sem greindust voru 4 látnir 

þegar eftirfylgd lauk. Af þessum 4 sem létust höfði 3 farið í geislameðferð. Flest æxlin voru staðsett í 

litla heila en enginn lést með æxli þar. Horfur voru verstar fyrir einstaklinga með æxli í heilastofni og 
heilahveli. Sjá má yfirlit yfir tíðni staðsetningu æxlanna á töflu 7 ásamt fjölda látinna einstaklinga eftir 

staðsetningu. Mynd 7 sýnir Kaplan Meier metil yfir sjúkdómstengda lifun einstaklinga með pilocytic 

astrocytoma en horfur eru almennt mjög góðar fyrir þessa tegund æxla. Tafla 6 sýnir hlutfallslega lifun 

einstaklinga með pilocytic astrocytoma.  

 
Mynd 7. Kaplan Meier metill yfir sjúkdómstengda lifun einstaklinga með pilocytic astrocytoma 
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 Lifun 
Neðri mörk 95% 
öryggisbils 

Efri mörk 95% 
öryggisbils 

Pilocytic astrocytoma     
6 mánuðir 96,40% 35,1 83,8 
1 ár  96,40% 35,1 83,8 
2 ár 92,90% 48,7 89,8 
5 ár 92,90% 48,7 89,8 

Tafla 6. Sex mánaða, eins-, tveggja- og fimm ára lifun einstaklinga með pilocytic astrocytoma  

 

Staðsetning Fjöldi tilfella Fjöldi látinna 
Fjöldi látinna 

(%) 
Litli heili 15 0 0% 
Heilahvel 6 2 33% 
Heilastofn 5 2 40% 
Mæna 1 0 0% 
Corpus callosum, putamen, thalamus 1 0 0% 

Tafla 7. Yfirlit yfir tíðni staðsetninga æxla af pilocytic astrocytoma uppruna og fjöldi látinna einstaklinga eftir staðsetningu 

 

4.4 Stjarnfrumuæxli af gráðu II og III 
Alls greindust 66 einstaklingar með stjarnfrumuæxli af gráðu II eða III, þar af 4 börn og 62 

fullorðnir. Algengasta staðsetning þessara æxla var í heilahvelum (80,3%). Yfirlit yfir staðsetningu æxla 

má sjá á töflu 8. Einn einstaklingur með stjarnfrumuæxli af gráðu II var með æxli sem náði frá heilahveli 

niður í djúpkjarna heilans og telst því sem tvö tilfelli á töflu 8.  

 

Stjarnfrumuæxli, 
WHO gráða II  

Stjarnfrumuæxli, 
WHO gráða III 

Staðsetning Fjöldi tilfella Fjöldi tilfella 
Heilahvel 32 21 
Basal ganglia, thalamus, corpus callosum 4 5 
Litli heili 3 1 
Heilastofn - 1 

Tafla 8. Yfirlit yfir staðsetningu stjarnfrumuæxla af gráðu II og III 

 
Flestir einstaklingar með stjarnfrumuæxli af gráðu II og III fóru í geislameðferð eftir skurðaðgerð 

þar sem algengasti heildargeislaskammtur var 60 Gy. Meðal einstaklinga með stjarnfrumuæxli af gráðu 
II var algengara að gefa aðeins minni geislaskammta þó svo að algengasti heildar geislaskammtur væri 

60 Gy. Einnig fengu rúmlega helmingur einstaklinga lyfjameðferð með krabbameinslyfinu temozolomide 

einhverntímann á ferlinu. Yfirlit yfir meðferðir má sjá á töflu 9. 
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Stjarnfrumuæxli, 
WHO gráða II  

Stjarnfrumuæxli, 
WHO gráða III 

Meðferð Fjöldi tilfella Fjöldi tilfella 
Geislameðferð 11 14 
- þar af fengu temozolomide seinna meir 2 10 

Líknandi eða engin meðferð  11 6 
Samhliða geislameðferð og temozolomide 6 2 
Temozolomide strax eftir geislameðferð 8 5 
Lyfjameðferð með temozolomide án 
geislameðferðar 2 1 

Tafla 9. Yfirlit yfir meðferð einstaklinga eftir skurðaðgerð með WHO gráðu II og III stjarnfrumuæxli  

 
Lifun fyrir WHO gráðu II stjarnfrumuæxli var marktækt betri en fyrir WHO gráðu III 

stjarnfrumuæxli eins og við mátti búast (p<0,001 skv. log-rank prófi). Kaplan Meier metill yfir 

sjúkdómstengda lifun einstaklinga með stjarnfrumuæxli af WHO gráðu II og III án tillits til meðferðar má 

sjá á mynd 8 og meðallifun á töflu 10. Er lifun talin frá því að einstaklingur greindist fyrst með breytingar 

sem samsvöruðu æxli á annað hvort tölvusneiðmynd eða í segulómun, sem svo síðar var staðfest sem 
taugatróðsæxli með vefjagreiningu. Má svo sjá 6 mánaða, eins-, tveggja- og fimm ára lifun einstaklinga 

með WHO gráðu II og III stjarnfrumuæxli á töflu 11.  

  
Mynd 8. Kaplan Meier metill yfir sjúkdómstengda lifun einstaklinga með WHO gráðu II og III stjarnfrumuæxli 

 

  Meðallifun 
Neðri mörk 
95% öryggisbils 

Efri mörk 95% 
öryggisbils 

Stjarnfrumuæxli WHO gráða II 7,3 ár 4,1 13,8 
Stjarnfrumuæxli WHO gráða III 1,3 ár 0,8 1,9 

Tafla 10. Meðallifun einstaklinga með WHO gráðu II og III stjarnfrumuæxli  
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 Lifun 
Neðri mörk 95% 
öryggisbils (%) 

Efri mörk 95% 
öryggisbils (%) 

Stjarnfrumuæxli WHO gráða II   
6 mánuðir 97,4% 92,4 100 
1 ár 89,5% 80,2 99,8 
2 ár 78,9% 67 93 
5 ár 56,7% 42,7 75,3 
Stjarnfrumuæxli WHO gráða III   
6 mánuðir 71,4% 56,5 90,3 
1 ár 60,2% 45,1 81,8 
2 ár 21,4% 10,5 43,6 
5 ár 7,1% 1,9 27,2 

Tafla 11. Sex mánaða, eins-, tveggja- og fimm ára lifun einstaklinga með WHO gráðu II og III astrocytoma 

 

4.5 WHO gráðu IV æxli 

Á tímabilinu 1999-2016 fengu 66 einstaklingar með glioblastoma eða gliosarcoma (WHO gráðu 

IV æxli) samfarandi geislameðferð að heildar geislaskammti 60 Gy og lyfjameðferð með 

krabbameinslyfinu temozolomide en 39 einstaklingar fengu einungis geislameðferð að heildar 

geislaskammti 60 Gy. Með Cox lifunargreiningarlíkaninu var leiðrétt fyrir aldri, Karnofsky performance 

score, kyni og tegund aðgerðar, það er hvort einstaklingur hafi annars vegar farið í vefjasýnitöku (e. 

biopsy) eða farið í aðgerð þar sem æxlið var tekið að hluta til eða að fullu hins vegar. Engin þessara 

breyta hafði marktæk áhrif á lifun einstaklinga og hættuhlutfall (e. hazard ratio) fyrir dauða hélst það 

sama eftir leiðréttingu (HR=0,41, 95% öryggisbil 0,271-0,622). Má sjá samanburð á hugsanlegum 
blöndunarþáttum milli meðferðarhópa á töflu 6. 

 Geislameðferð Geislameðferð og temozolomide p-gildi 
Fjöldi tilfella 39 66   
KPS 71,03 75,61 0,012* 
Aldur 55,72 57,94 0,283 
Kyn = kona (%) 25% 42% 0,962 
Skurðaðgerð 
(biopsia) 12,82% 4,55% 0,245 

Tafla 12. Samanburður á aldri, Karnofsky performance score, kyni og á milli geislameðferðarhóps og samsetts geisla- og 
lyfjameðferðarhóps 

 
Af töflu 12 má sjá að aðeins var marktækur munur á Karnofsky performance score milli 

meðferðarhópa. Kaplan Meier metil fyrir lifun þessara meðferðarhópa má sjá sjá á mynd 9. Með log-

rank prófi fékkst að lifun var marktækt betri hjá þeim einstaklingum sem fengu geislameðferð og 
temozolomide en hjá þeim sem fengu eingöngu geislameðferð (p<0,001).  
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Mynd 9. Kaplan Meier metill sem sýnir sjúkdómstengda lifun einstaklinga með WHO gráðu IV æxli eftir meðferð 

 
Alls fóru 56 einstaklingar með WHO gráðu IV beint á líknandi meðferð eða fengu enga meðferð, 

vegna þess hve sjúkdómurinn stigmagnaðist hratt og 43 einstaklingar fengu meðferð sem ekki fellur 

undir fyrr ofantalda hópa. Þeir einstaklingar sem fóru beint á líknandi meðferð eða fengu enga meðferð 

voru marktækt eldri og með lægra KPS en þeir einstaklingar sem fengu annað hvort geislameðferð eða 
samfarandi geislameðferð og temozolomide, auk þess sem þessir einstaklingar fóru marktækt oftar í 

vefjasýnitöku en skurðaðgerðaðgerð þar sem æxli var fjarlægt að hluta til eða að fullu. Samanburður á 

mögulegum blöndunarþáttum má sjá á töflu 13. Meðallifun einstaklinga á líknandi eða engri meðferð var 

2,3 mánuðir en mynd 10 sýnir óleiðréttan Kaplan Meier metil þar sem lifun einstaklinga sem fóru á 

líknandi meðferð eða fengu enga meðferð ásamt þeirra einstaklinga sem fengu geislameðferð eða 

geislameðferð og temozolomide. Meðallifun hvers hóps fyrir sig má svo sjá á töflu 14.  

  

Líknandi- 
eða engin 
meðferð Geislameðferð 

Geislameðferð 
og TMZ p-gildi 

Fjöldi tilfella 56 39 66   
Aldur  68,09 55,72 57,94 <0,001 
KPS 60,18 71,03 75,61 <0.001 
Skurðaðgerð (biopsia, %) 50% 43,60% 34,80% <0,001 

Tafla 13. Samanburður á aldri, Karnofsky performance score og tegund skurðaðgerðar á milli meðferðarhópa 
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Mynd 10. Kaplan Meier graf yfir sjúkdómstengda lifun sjúklinga með WHO gráðu IV æxli eftir meðferð 

 
  Fjöldi tilfella Meðallifun 
Líknandi eða engin meðferð 56 2,3 mánuðir 
Geislameðferð 39 7,5 mánuðir 
Samfarandi geisla- og lyfjameðferð  66 13,3 mánuðir 

Tafla 14. Meðallifun einstaklinga með WHO gráðu IV æxli, flokkað eftir tegund meðferðar 

 
Enginn einstaklingur úr líknandi meðferðarhópnum náði 2 ára lifun. Aðeins einn einstaklingur 

hefur náð 5 ára lifun, og hefur sá einstaklingur þegið samfarandi geisla- og lyfjameðferð með 

temozolomide eða 2,6% 5 ára lifun á meðal einstaklinga sem þiggja samfarandi geisla- og lyfjameðferð. 

Hins vegar hefur 5 ára eftirfylgnatíma ekki lokið hjá öllum en þrátt fyrir það er sú lifun sambærileg við 

erlendar rannsóknir þar sem 5 ára lifun einstaklinga er allt frá 0,05% upp í 4,7% (11).  
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 Lifun 
Neðri mörk 95% 
öryggisbils 

Efri mörk 95% 
öryggisbils 

Liknandi- eða enign meðferð   

6 mánuðir 5,36% 1,78 16,1 

1 ár 1,79% 0,256 12,5 
2 ár  -   
5 ár -   
Geilsameðferð     
6 mánuðir 61,54% 48 78,9 
1 ár 25,64% 15 43,8 
2 ár  2,56% 0,37 17,7 
5 ár -   
Geislameðferð og temozolomide   
6 mánuðir 95,45% 90,6 100 
1 ár 60,61% 49,9 73,6 
2 ár  24,21% 15,8 37,1 
5 ár 2,71% 0,446 16,4 

Tafla 15. Sex mánaða, eins-, tveggja- og fimm ára lifun miðað við meðferð og KPS 
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5 Umræða 

Birtingarmynd taugatróðsæxla á Íslandi er ekki ólíkt því sem gerist erlendis. Nýgengið hélst stöðugt 

yfir 18 ára tímabilið og hvorki mátti greina hækkun né lækkun á nýgengi. Er þetta í samræmi við erlendar 

rannsóknir þar sem í versta falli mátti greina lítils háttar hækkun á nýgengi (45). Glioblastoma er rúmlega 

helmingur þeirra taugatróðsæxla sem greinast, eða að meðaltali tæplega einn einstaklingur í hverjum 

mánuði yfir þetta 18 ára tímabil. Karlar voru í meirihluta þeirra sem greindust (58,98%) og meðalaldur 

við greiningu svipaður og erlendis fyrir þau æxli sem yfir 20 tilfelli greindust af. Glioblastoma var 

algengasta æxlið hérlendis meðal fullorðinna og pilocytic astrocytoma meðal barna. Í þessari rannsókn 

voru skoðaðar sjúkraskrár hjá öllum þeim einstaklingum sem voru með staðfesta vefjagreiningu á 
taugatróðsæxli frá 1.janúar 1999-31.desember 2016 og var greining örugg í öllum tilvikum. Örfáir 

greindust vegna tilviljunar en í öllum tilfellum var það myndræn greining sem leiddi svo til skurðaðgerðar. 

Oftast mátti þessi tilfelli sem greind voru af tilviljun, rekja til þess að einstaklingar voru í eftirliti vegna 

annarra kvilla sem staðsettir voru á höfði eða nálægt höfði. Þar sem aðeins þeir einstaklingar sem höfðu 

staðfesta vefjagreiningu á taugatróðsæxli voru teknir inn í rannsóknina má búast við að allra elstu og 

veikustu einstaklingarnir séu ekki með í þýðinu og gefi niðurstöður því ekki heildarsýn yfir afdrif þessara 

einstaklinga. 

5.1 Afdrif einstaklinga með stjarnfrumuæxli á Íslandi 
Horfur einstaklinga með pilocytic astrocytoma voru góðar en bein tenging var á milli afdrifa 

einstaklinga og staðsetningu æxlis. Eru horfur einstaklinga hér með pilocytic astrocytoma í samræmi við 

það sem gerist erlendis, en verður þó að taka tillit til þess hve fá tilvik greindust hér á landi og því miklar 
sveiflur í lifun við hvert dauðsfall. Stjarnfrumuæxli af gráðu II og III voru algengustu æxlin meðal 

fullorðinna á eftir glioblastoma. Líkt og í erlendum rannsóknum hrakaði horfum einstaklinga eftir 

hækkandi gráðu æxla. Meðallifun einstaklinga hérlendis með stjarnfrumuæxli af gráðu II var betri en í 

svissneskri rannsókn frá 2005 (7,3 ár hérlendis samanborið við 5,6 ár) á meðan meðallifun einstaklinga 

með gráðu III æxlis var lakari hér (1,3 ár hérlendis en 1,6 ár erlendis), samanborið við sömu rannsókn 

(5). Gætu skýringar á þessum mun verið að hér séu einstaklingar að greinast fyrr og því verði inngrip 

fyrr sem skilar sér í betri lifun. Ekki er þó hægt að útiloka að hér séu sameindafræðilegir eiginleikar æxla 

öðruvísi en gerist erlendis eða munurinn skýrist hreinlega af tilviljun, vegna þess hve fá tilfelli greindust 
hér.  

Lifun hérlendis virðist vera verri fyrir sjúklinga með WHO gráðu IV æxli en samkvæmt erlendri 

rannsókn Stupp et al þar sem 573 sjúklingum var slembiraðað í meðferðarhópa á 85 mismunandi 

stöðum (e. center), en er þetta sú rannsókn sem breytti því hvernig glioblastoma er meðhöndlað (22). Á 

töflu 17 má sjá samanburð á meðallifun einstaklinga hérlendis og erlendis.  

  Geislameðferð 
Samfarandi geisla- og 
lyfjameðferð 

Ísland 7,5 mánuðir 13,3 mánuðir 
Stupp et al 12,1 mánuður 14,6 mánuðir 

 
Tafla 16. Meðallifun einstaklinga á Íslandi borið saman við meðallifun rannsóknar Stupp et al. 
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Þar sem lifun er verri hérlendis, óháð meðferðarhóp, má velta því fyrir sér hvort erfðafræðileg 

samsetning æxla sé öðruvísi en gengur og gerist erlendis. Einnig er ekki hægt að útiloka valbjögun í 

rannsókn Stupp et al. Þess að auki voru 3% æxlanna í rannsókn Stupp et al WHO gráðu III æxli, sem 

almennt hafa betri horfur, en öll æxlin í þessari rannsókn voru af WHO gráðu IV. Minni munur var á lifun 

hérlendis og í annarri sambærilegri grískri rannsókn þar sem meðallifun einstaklinga sem fengu 

samfarandi geisla- og lyfjameðferð með temozolomide var 13,4 mánuðir en 7,7 mánuðir fyrir þá 

einstaklinga sem aðeins fengu geislameðferð (46).  
Alls munaði tæplega 40 dögum á lifun einstaklinga hérlendis og í rannsókn Stupp et al ef 

einstaklingar fóru á samfarandi geisla- og lyfjameðferð með temozolomide. Má velta fyrir sér hvort 

skýringu geti verið að leita í að sjúklingar hérlendis fari fyrr á líknandi meðferð, en lífsgæði einstaklinga 

með glioblastoma geta verið lítil sem engin síðustu mánuði sem einstaklingar lifa. Meðalaldur sjúklinga 

í báðum rannsóknum var svipaður en einhverju munaði á aldursdreifingu. Ein frábending rannsóknar 

Stupp et al var að vera yfir sjötugt en 8 einstaklingar (7,6%) náðu yfir þann aldur í þessari rannsókn og 

var elsti einstaklingurinn 76 ára við greiningu. Meðalaldur og aldursdreifingu má sjá á töflu 18. 

  Meðalaldur (ár) Aldursdreifing (ár) 
Geislameðferð, Stupp et al 57 23-71 
Geislameðferð, Ísland 55,7 21-73 
Samfarandi meðferð, Stupp et al 56 19-70 
Samfarandi meðferð, Ísland 57,9 38-76 

Tafla 17. Meðalaldur og aldursdreifing einstaklinga á Íslandi og í rannsókn Stupp et al. 

 

Af aldursdreifingu má sjá að heldur eldri einstaklingar voru í meðferðarhópnum sem fengu 

samhliða geislameðferð og temozolomide hérlendis en sambærilegur hópur úr rannsókn Stupp et al 
sem gæti útskýrt að hluta til styttri lifunartíma hérlendis. Hlutfallsleg tveggja ára lifun kom svipuð út hjá 

hópunum sem fengu samfaradi geisla- og lyfjameðferð. Hins vegar er hlutfallsleg tveggja ára lifun á 

Íslandi fyrir þá einstaklinga sem aðeins fá geislameðferð lakari en reyndist í rannsókn Stupp et al. Óljóst 

er hver skýringin er á styttri líftíma hérlendis. Tafla 19 sýnir hlurfallslega tveggja ára lifun einstaklinga úr 

hverjum meðferðarhóp.  

 

  Tveggja ára lifun 95% öryggisbil 
Geislameðferð, Stupp et al 10,40% 6,8-14,1 
Geislameðferð, Ísland 2,56% 4-18 
Samfarandi meðferð, Stupp et al 26,50% 21,2-31,7 
Samfarandi meðferð, Ísland 24,24% 16-37 

Tafla 18. Hlutfallsleg tveggja ára lifun einstaklinga á Íslandi og í rannsókn Stupp et al.  

 

Cox lifunargreiningarlíkanið var notað til að meta hættuhlutfall á dauða hjá einstaklingum sem 
fengu samfarandi geisla- og lyfjameðferð, borið saman við þá sem fengu einungis geislameðferð. 

Leiðréttar niðurstöður úr Cox lifunargreiningarlíkaninu má sjá á töflu 20. 
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 HR 95% öryggisbil 
Ísland 0,43 0,27 – 0,62 
Stupp et al 0,63 0,52 - 0,75 

Tafla 19. Hættuhlutfall á dauða hjá einstaklingum á samfarandi geisla- og lyfjameðferð borið saman við þá sem aðeins fóru í 
geislameðferð. 

Af þessum niðurstöðum má sjá að viðbót temozolomide við geislameðferð skiptir íslenska 

sjúklinga miklu máli. Má velta því fyrir sér hvort hérlendis sé einhverskonar erfðabreytileiki sem svarar 

vel lyfjameðferð með temozolomide.  

5.2 Kostir og gallar rannsóknar 
Rannsóknin er afturskyggn og því háð því að réttar upplýsingar séu skráðar í sjúkraskrár og 

aðgerðalýsingar. Einnig þurfti að meta KPS út frá lýsingum í sjúkraskrám sem hafa verið skrifaðar af 

mörgum einstaklingum þar sem mismiklar upplýsingar koma fram. Gæti það hafa skekkt niðurstöður að 

einhverju leyti.  

Öll KPS voru hins vegar metin af sama einstakling sem gæti styrkt réttmæti rannsóknar. Þar 

sem rannsóknin náði til allra einstaklinga á landinu sem höfðu greinst með taugatróðsæxli má þó fullyrða 
að engin valbjögun hafi verið á þýðinu, sem styrkir réttmæti rannsóknar enn fremur og gefur góða mynd 

af sjúklingahópnum í heild sinni.  

5.3 Ályktanir og næstu skref 
Þessi rannsókn staðfestir hógværar framfarir á lifun einstaklinga eftir tilkomu temozolomide en 

má þó hafa í huga að þessi rannsókn segir ekki til um hvort lífsgæði einstaklinga hafi breyst. Ætla má 

að flestir einstaklingar með hágráðu æxli, ásamt sumra tegunda lággráðu æxla, hafi slæm 

sjúkdómseinkenni og búi við skert lífsgæði. Því er ekki síður mikilvægt að beita einkennameðferðum og 

halda að sér höndum þegar sjúkdómurinn er of langt genginn.  

Upplýsingar um sameindafræðilega eiginleika æxla voru litlar en rannsóknin náði þó aðeins til 

ársins 2017 og því ekki óvænt hve lítið af upplýsingum voru til staðar, enda er endurskilgreining WHO á 
taugatróðsæxlum frá árinu 2016. Upplýsingar úr þessari rannsókn gætu því nýst í framhaldsrannsóknir 

þar sem sýni yrðu lituð á ný fyrir þessum sameindafræðilegum eiginleikum. Gætu upplýsingar úr þeirri 

rannsókn nýst til að gera meðferðir persónubundnari með hliðsjón að betri lífsgæðum einstaklinga.  
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