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Ágrip 

Inngangur: Ristil- og endaþarmskrabbamein er meðal algengustu krabbameinum bæði karla og 

kvenna hér á landi. Í nær öllum tilfellum skjúkdómsins þarf sjúklingur að gangast undir umfangsmikla 

skurðaðgerð til að læknast af sjúkdómnum. Á síðustu árum hefur gæðaskráning verið hafin á 

greiningu og meðferð krabbameina með það að markmiði að leggja mat á meðferð sjúkdómsins og 

bæta hana. Þetta verkefni er liður í þeirri gæðaskráningu. Markmið verkefnisins var að meta hina 

ýmsu þætti sem komu að greiningu og meðferð ristil- og endaþarmskrabbameina árið 2018 og bera 

saman við árin 2014 - 2017.  

Efni og aðferðir: Viðfangsefni þessarar rannsóknar voru allir þeir einstaklingar sem greindir voru með 

ristil- eða endaþarmskrabbamein á Íslandi árið 2018 (n=198) og byggðust gögnin á úrtaki frá 

Krabbameinsskrá. Upplýsingar um greiningu og meðferð voru fundnar í sjúkraskrárkerfi Landspítala. 

Upplýsingarnar voru skráðar í eyðublöð Heilsugáttar Landspítalans og eru þau byggð á sænsku 

gæðaskráningunni. Niðurstöðurnar skráningarinnar voru bornar saman við niðurstöður fyrri skráninga 

frá árunum 2014 - 2017 sem fengust frá Krabbameinsskrá (n=718). 

Niðurstöður: Alls greindust 198 einstaklingar með ristil- og endaþarmskrabbamein árið 2018 sem var 

aukning frá fyrri árum. Alls voru sjúklingarnir 916 yfir tímabilið 2014-2018. Meðalaldur við greiningu 

árið 2018 var 67 ár og voru karlar 55% greindra en konur 45%. Um 76% meinanna voru staðsett í 

ristli, 23% voru staðsett í endaþarmi og um 2% var ekki hægt að staðsetja nákvæmlega. Borið saman 

við fyrri ár var töluvert hærra hlutfall sjúklinga rætt á samráðsfundi fyrir aðgerð árið 2018 en árin á 

undan eða 44% sjúklinga sem gengust undir skipulagða brottnámsaðgerð. Hins vegar var hlutfallið 

óbreytt á samráðsfundum eftir aðgerð eða 51%. Erfiðara var að nálgast stigun sjúklinga fyrir aðgerð 

miðað við fyrri ár en 115 sjúklingar með ristilkrabbamein og 11 sjúklingar með endaþarmskrabbamein 

fengu stigunina Tx.. Flestir sjúklinganna gengust undir aðgerð á Landspítalanum eða 188 þeirra, 4 

voru skornir á Akureyri og 6 á Akranesi árið 2018. Um 60% aðgerða á ristilkrabbameinum voru 

kviðsjáraðgerðir, um 26% aðgerðanna voru opnar og um 14% aðgerða byrjuðu í kviðsjá en var breytt í 

opna. Í tilfelli endaþarmskrabbameina voru um 47% aðgerða gerðar með kviðsjá, 25% voru opnar og 

um 28% byrjuðu í kviðsjá en var breytt í opna aðgerð. Aukning var á vefjasýnum sem innihéldu að 

minnsta kosti 12 eitla eftir brottnámsaðgerð. Enduraðgerðum fækkaði árið 2018 og var blæðing 

algengasta ástæða enduraðgerða á öllu tímabilinu. 

Ályktanir: Rannsókn þessi gaf góða mynd af því hvernig greining og meðferð ristil- og endaþarms-

krabbameina var háttað árið 2018 og hvernig hún hefur þróast á tímabilinu 2014 – 2018. Hægt er að 

sjá bæði jákvæðar og neikvæðar breytingar á meðferðinni milli áranna 2014 til 2018. Dæmi um 

jákvæða þróun var að sjá að tilfelli sjúklinga sem rædd voru á samráðsfundum fjölgaði á tímabilinu, að 

enduraðgerðum fækkaði og að fleiri aðgerðarsýni innihéldu að lágmarki 12 eitla. Á hinn bóginn var það 

neikvætt að færri sjúklingum var gefin fullnægjandi cTNM stigun í myndgreiningarsvörum fyrir aðgerð.  
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1 Inngangur 

1.1 Krabbamein í ristli og endaþarmi 

1.1.1 Faraldsfræði 

Ristil- og endaþarmskrabbamein er næst algengasta krabbameinið meðal karla og þriðja 

algengasta meðal kvenna hér á landi. Á árunum 2014 – 2018 var ristil- og endaþarmskrabbamein 12% 

allra krabbameina hjá körlum og 11% hjá konum og var aldursstaðlað nýgengi 34 af 100.000 hjá 

körlum og 27 hjá konum. Á sama tímabili var meðalaldur við greiningu 68 ár hjá körlum og 70 ár hjá 

konum. Ristil- og endaþarmskrabbamein  hefur undanfarna áratugi verið algengara meðal karla en 

kvenna og hefur algengi þess farið stöðugt vaxandi hjá báðum kynjum en nýgengi ristil- og 

endaþarmskrabbameins hjá konum hefur verið að nálgast nýgengið hjá körlum seinasta áratug. 

Aldursstöðluð dánartíðni á árunum 2014 – 2018 var um 12 fyrir hverja 100.000 íbúa meðal karla og 8 

meðal kvenna og er ristil- og endaþarmskrabbamein þriðja algengasta dánarorsökin af völdum 

krabbameina fyrir hvort kyn. Aldursstöðluð fimm ára hlutfallsleg lifun sjúklinga með ristil- og 

endaþarmskrabbamein hefur farið stöðugt vaxandi hér á landi og fyrir sjúklinga sem greindir voru á 

árunum 2005 – 2014 var hún 70% hjá körlum og 72% hjá konum (1, 2). Hækkandi tíðni sjúkdómsins 

meðal einstaklinga undir 45 ára aldri hefur verið vaxandi vandamál í Bandaríkjunum. Hjá 

einstaklingum í þessum aldurshópi koma upp önnur vandamál en hjá eldri sjúklingum og þarf að vera 

meira vakandi fyrir einkennum (3). 

1.1.2 Áhættuþættir 

Líkt og með flest krabbamein spila umhverfis- og erfðaþættir stórt hlutverk í meingerð ristil- og 

endaþarmskrabbameina og hafa rannsóknir sýnt að hægt er að draga úr hættu á ristil- og 

endaþarmskrabbameini með heilbrigðu mataræði og hreyfingu. Í tilfellum sumra erfðasjúkdóma 

margfaldast líkurnar á ristil- og endaþarmskrabbameini en algengi þessara sjúkdóma er afar lítið og 

eru flest tilfelli sjúkdómsins því ótengd þeim. Aldur er áhættuþáttur og greinast um 40% tilfella eftir 75 

ára aldur (1, 4). 

1.1.2.1 Erfðasjúkdómar  

Þeir tveir erfðasjúkdómar sem helst valda ristil- og endaþarmskrabbameini eru ættgengt 

ristilsepager (e. Familial adenomatous polyposis) og Lynch heilkenni.  

 Einstaklingar með ættgengt ristilsepager byrja oftast að mynda sepa í ristli á unglingsaldri og 

fjölgar sepunum stöðugt eftir því sem á líður. Ef separnir eru ekki fjarlægðir kemur að lokum að því að 

þeir þróist í krabbamein en það á sér oftast oftast í kringum fertugt. Ættgengt ristilsepager  orsakar 

tæplega 1% af öllum ristil- og endaþarmskrabbameinum (4).  

Lynch heilkenni orsakast af kímlínustökkbreytingum í mismatch repair (MMR) genum og 

veldur aukinni áhættu á nokkrum gerðum krabbameina, þar á meðal ristil- og endaþarms-

krabbameinum (1). Árið 2017 voru birtar niðurstöður rannsóknar sem skoðaði sýni úr öllum ristil- og 

endaþarmskrabbameinum sem greind voru hér á landi á árunum 2000 – 2009 og sýndu þær að Lynch 

heilkenni var til staðar í 2,3% tilfella og algengi þess hér á landi því 0,442% (5). 
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1.1.2.2 Fjölskyldusaga 

Um 5% ristil- og endaþarmskrabbameina eru talin orsakast af öðrum erfðaþáttum og eru þeir 

sem eiga fyrstu gráðu ættingja sem greinst hafa með ristilæxli (e. Adenoma) eða ristil- og endaþarms-

krabbamein mögulega í aukinni hættu (1).  

1.1.2.3 Langvarandi bólgusjúkdómar í ristli og endaþarmi  

Einstaklingar með langvarandi bólgusjúkdóma í ristli og endaþarmi (e. Inflammatory bowel 

disease) eru í aukinni hættu á að mynda ristil- og endaþarmskrabbamein. Langvarandi erting vefja 

vegna bólguviðbragða er talin meginorsök þessa og fer krabbameinsmyndunarferlið eftir því um hvaða 

bólgusjúkdóm er að ræða. Sáraristilbólga (e. Colitis ulcerosa) og Chron‘s sjúkdómur eru algengustu 

bólgusjúkdómarnir og eru ristil- og endaþarmskrabbamein algengustu dánarorsakir þeirra sem hafa 

þessa sjúkdóma. Rannsakendur eru ekki sammála um það hve mikið hætta þeirra sem hafa 

langvarandi bólgusjúkdóma í ristli og endaþarmi er aukin en sátt er um það að dregið hefur úr henni 

undanfarna áratugi og má þakka árangurinn framförum í greiningu, meðferð og eftirliti sjúkdómanna 

(6). 

1.1.2.4 Aðrir áhættuþættir 

Asetaldehýð er þekkt krabbameinsvaldandi efni sem finna má í öllu áfengi. Það loðir við vefi 

líkamans og safnast upp í honum. Vegna þessa ræður magn áfengis því hve mikil áhættan á 

krabbameini er en mælt er með að takmarka neyslu við það sem nemur einni léttvínsflösku á viku. 

Þekkt er að reykingar valdi krabbameinum og berast krabbameinsvaldandi efni sem þeim fylgja um 

allan líkamann, einnig til ristils og endaþarms. Röntgengeislar og jónandi geislun eru einnig þekkt af 

því að valda krabbameinum. Það þarf háa geislaskammta til þess að áhættan aukist og eru þeir sem 

hafa farið í geislameðferð við krabbameinum eða hafa unnið í iðnaði með úraníummálma í aukinni 

hættu. Neysla rauðs kjöts og unninna kjötvara er þekktur áhættuvaldur og er mælt með að innbyrða 

ekki meira en 500 grömmum af því á viku. Sýnt hefur verið fram á að offita sé áhættuþáttur (1).  

1.1.3 Meingerð 

Ristil- og endaþarmskrabbamein myndast oftast í góðkynja sepavexti í þekjufrumum 

slímhúðar meltingarvegs. Góðkynja separ geta vaxið í áratugi áður en í þeim þróast krabbamein en 

einungis um 10% allra sepa mynda krabbamein. Algengast er að separnir eigi uppruna sinn í 

kornafrumunum (e. Granular cell) sem mynda slímið sem þekur þarmana og kallast þessir separ þá 

kirtilæxli og æxlin sem koma upp í þeim kirtilkrabbamein (e. Adenocarcinoma) og telja þau um 96% 

allra ristil- og endaþarmskrabbameina.  

 Stigun ristil- og endaþarmskrabbameins fer eftir dreifingu þess en krabbameinið getur dreift 

sér með því að ráðast inn í vegg meltingarvegarins en þaðan kemst það þaðan inn í blóð- eða 

sogæðar og til eitla og annara líffæra. Staðbundin mein eru þau sem íbundin eru við vegg ristils eða 

endaþarms, svæðisbundin mein hafa hins vegar brotið sér leið í gegnum vegginn og í nærliggjandi vefi 

og eitla, meðan dreifð krabbamein hafa flust með blóðflæði og sest að í háræðabeði annara líffæra, þá 

oftast í lifur og lungum (7). 
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1.1.4 Skimun  

Vegna þeirra staðreynda að ristilsepar mynda flest krabbamein í ristli og endaþarmi og að 

ristilsepar og að þau geta verið einkennalaus til lengri tíma ásamt því að greining snemma á ferlinu 

bætir horfur hefur Landlæknisembættið gefið út leiðbeiningar um skimun fyrir ristil- og 

endaþarmskrabbameinum þó formleg skimun hafi ekki hafist á Íslandi. Skima má fyrir ristil- og 

endaþarmskrabbameini á nokkra vegu en algengast er að beita ristilspeglun og leit að blóði í hægðum 

en báðar aðferðir hafa sína kosti og galla en báðar draga þær úr dánartíðni. Með speglun fylgir inngrip 

en hægt er að fjarlægja sepa og/eða taka úr þeim sýni til vefjagreiningar. Sjúklingur sleppur við inngrip 

með leit að blóði í hægðum en ekki fæst vefjasýni með þeirri aðferð. Nákvæmari niðurstöður úr 

hægðasýni má fá með mótefnaprófi fyrir glóbíni (e. Faecal immunochemical testing, FIT) og virðist 

þessi aðferð vera álíka nákvæm og ristilspeglun. Við styttri ristilspeglun eða bugarristilspeglun (e. 

Flexible sigmoidoscopy) er einungis vinstri hluti ristils, ásamt endaþarmi speglaður en þessi aðferð 

dregur einnig úr dánartíðni en með henni fást engar upplýsingar um ástand hægri hluta ristils (4). Árið 

2008 gaf landlæknir út leiðbeiningar um skimun þar sem mælt var með FIT á aldursbilinu 60 – 69 ára 

og að þeir sem gáfu jákvætt sýni yrðu ristilspeglaðir. Þessar leiðbeiningar hafa lengi verið gagnrýndar 

og taldar úreltar og lagði Ristilskimun, félag sérfræðinga og áhugamanna um skimun eftir krabbameini 

í ristli og endaþarmi fram tillögu þess efnis að ristilspegla þá sem eru 55 og 60 ára í 5 ár og síðan 

einungis 55 ára einstaklinga en var þeirri tillögu hafnað (8). Þessi tillaga er meira í anda leiðbeininga 

ameríska krabbameinsfélagsins (e. American cancer society, ACS) sem gefnar voru út 2018. Í þeim er 

mælt með því að skimað sé fyrir ristil- og endaþarmskrabbameini hjá öllum einstaklingum 45 ára og 

eldri í meðaláhættu á ristil- og endaþarmskrabbameini með næmu hægðaprófi árlega eða á þriggja 

ára fresti eftir tegund prófsins, ristilspeglun á 10 ára fresti, tölvusneiðmynd af ristli á 5 ára fresti eða 

bugarristilspeglun á 5 ára fresti. Einnig er mælt með því að hætta skimun almennt þegar viðkomandi 

er 75 ára en að læknar skuli meta hvern sjúkling með tilliti til þess hvort halda eigi áfram skimunum til 

85 ára aldurs (9). 

1.1.5. Klínísk einkenni 

Ristil- og endaþarmskrabbamein eru stundum án einkenna og er algengt að sjúkdómurinn sé 

þá á byrjunarstigi. Helstu einkenni ristil- og endaþarms-krabbameina eru breyting á hægðavenjum 

þannig að viðkomandi þarf oftar að hafa hægðir og fær oftar niðurgang, stöðugir kviðverkir og 

krampar, stöðug hægðaþörf, óútskýranlegt blóð í hægðum og er þá átt við bæði í formi ferskrar 

sýnilegrar blæðingar og sem svartar hægðir, járnskortsblóðleysi og að lokum þyngdartap og þrekleysi. 

Öll þessi einkenni geta verið af öðrum ástæðum en ef einhver verður var við þau ætti sá hinn sami að 

bera þau undir lækni til að finna skýringu á þeim. Í einstaka tilfellum getur æxlið vaxið án þess að 

valda einkennum þar til það fyllir upp í innra rými þarmanna og veldur garnastíflu sem fyrsta einkenni. 

(1, 4). 

1.1.6 Greining og stigun sjúkdóms  

Algengast er að ristil- og endaþarmskrabbamein sé greint með ristilspeglun en nauðsynlegt er 

að beita öðrum greiningaraðferðum til þess að fá góða mynd af útbreiðslu sjúkdómsins svo hægt er að 

stiga hann. Fengin er tölvusneiðmynd af brjóst- og kviðarholi til að leita að fjarmeinvörpum og einnig til 
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að fá góða yfirsýn yfir staðbundna útbreiðslu meinsins til þess að stiga sjúkdóminn og ákvarða rétta 

meðferð. Ristil- og endaþarmskrabbamein eru stiguð með TNM kerfi og eru í því 4 stig I – IV en stig II 

og III hafa undirflokka A, B og C og stig IV undirflokka a og b. Meinin eru stiguð með því að meta íferð 

grunnæxlisins (T fyrir Tumor), hvort meinið hafi dreift sér í næreitla (N fyrir Node) og hvort fjarmeinvörp 

eru til staðar (M fyrir Metastasis). Til að gefa merki um að um klíníska stigun sé að ræða sem byggð er 

á myndgreiningu er sett c fyrir framan stigið en ef stigunin er byggð á vefjagreiningu er p sett fyrir 

framan. Stig T eru 8, T0 – III, TIVa/b,  Tis ef æxlið er innan slímhúðar og Tx ef grunnæxlið er ógreinanlegt. 

N hefur 7 stig, N0, N1a/b/c, N2a/b þar sem stigunin ræðst af fjölda eitla sem meinið hefur dreift sér í og Nx 

ef ekki er hægt að meta eitlameinvörp. Stig M eru 4, M0 ef ekkert fjarmeinvarp er til staðar, M1a/b sem 

skiptast eftir því hvort fjarmeinvarp er í einu eða fleirum líffærum og Mx ef ekki er unnt að meta 

fjarmeinvörp (4, 10). 

1.1.7 Meðferð og horfur 

Meðferð og horfur ristil- og endaþarmskrabbameins fara eftir eðli sjúkdómsins og umfangi og 

því skiptir stigun miklu máli. Í tilfellum þar sem útbreiðslan er mikil er ekki hægt að veita læknanlega 

meðferð og er markmið meðferðarinnar þá að lengja og bæta gæði lífs. Í læknanlegu ristilkrabbameini 

er skurðaðgerð þar sem allt æxlið er fjarlægt besta meðferðin en stundum er einnig veitt viðbótar 

lyfjameðferð (e. Adjuvant). Í tilviki endaþarmskrabbameina er geislameðferð, oft ásamt lyfjameðferð, 

stundum veitt fyrir (e. Neoadjuvant) og/eða eftir skurðaðgerð. Til þess að auka á líkur þess að allt 

krabbameinið er fjarlægt er auk þess heilbrigður hluti af ristli og/eða endaþarmi einnig fjarlægður 

þannig að tryggt sé að skurðbrún sé hrein. Auk þess er garnahengi ristils/endaþarms með eitlum 

fjarlægt. Skurðaðgerðin er nær alltaf framkvæmd gegnum miðlínuskurð eða með aðstoð kvið-sjár. 

Helsti munur þessara tveggja möguleika sá að bati sjúklinga gengur hraðar fyrir sig eftir 

kviðsjáraðgerðir, legutími á spítala er styttri og komast þeir fyrr til vinnu. Í útbreiddum sjúkdómi þar 

sem meinvörp eru fá og staðsett í lifur, lungum eða lífhimnu er í sumum tilvikum hægt að fjarlægja þau 

með skurðaðgerð (1, 4).  

 Lyfja- og/eða geislameðferð er jafnan beitt fyrir endaþarmskrabbamein í ólæknanlegum 

sjúkdómi til að lengja og bæta gæði lífs. Í læknanlegum sjúkdómi er krabbameinslyfjameðferð gefin 

eftir aðgerðir þar sem æxlisvöxtur greinist í næreitlum og þá í fyrirbyggjandi tilgangi. Lyfjameðferð er 

einnig beitt til að fyrirbyggja endurkomu meinsins ef vissir áhættuþættir eru til staðar svo sem T4 æxli, 

há æxlisgráða, garnastífla, rof á görn vegna æxlis, ef æxlið er farið að vaxa með æðum eða taugum 

eða ef ekki er hægt að vera viss um að eitlaíferð sé til staðar vegna fárra eitla í sýni. Mikil þróun hefur 

átt sér stað í krabbameinslyfjum sem verka á ristil- og endaþarmskrabbamein og eru nokkrir kostir 

lyfjameðferða í boði sem gerir það að verkum að meðallifun hefur aukist. Ef sjúklingur er á lífslengjandi 

meðferð og sjúkdómurinn hættir að svara lyfjameðferð er því er hægt að reyna nýja meðferð. 

Algengast er að fyrsta meðferð er annað hvort svokölluð FOLFOX eða CAPOX meðferð en þær 

samanstanda af 5-flúoróúrasil (5-FU) eða forlyfi þess, leucovoríni og oxaliplatíni. Hjá sjúklingun eldri 

en 70 ára er mælt með að sleppa oxaliplatíninu og gefa einungis hin lyfin vegna þess að ekki hefur 

verið sýnt fram á gagnsemi þess í þessum hópi og vegna þess að oxaliplatín hefur úttaugaskaða sem 

aukaverkun og getur tekið nokkur ár fyrir sjúklinginn að jafna sig á skaðanum (1,4). 
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 Lífshorfur sjúklinga með ristil- og endaþarmskrabbamein eru almennt góðar og hafa þær farið 

batnandi seinustu áratugi og eru nú 68% karla og 75% kvenna á lífi 5 árum eftir greiningu (1,4) . Bæta 

má horfur enn frekar með skimun. Nákvæmasta skimunarrannsóknin er ristilspeglun en með henni má 

greina bæði ristil- og endaþarmskrabbameina sem og forstig þeirra en þessi rannsókn er 

kostnaðarsöm og er mikið inngrip fólgið í henni sem hefur fælingarmátt á einstaklinga. Aðrir 

möguleikar skimunar eru meðal annars leit að blóði í hægðum og bugaristilspeglun. Gæðaskráning 

getur hjálpað læknum að legja mat á meðferð sjúkdómsins og bent á þá þætti hennar sem hafa verið 

til fyrirmyndar og einnig þá sem betur mættu fara (11).    

1.2  Skurðaðgerð  

The American Society of Colon and Rectal Surgeons gaf árið 2017 út klínískar leiðbeiningar um 

meðferð ristil- og endaþarmskrabbameina. Mikilvægt er að meta almennt ástand sjúklings ásamt því 

að stiga sjúkdóminn áður en meðferð hefst. Ef ákveðið er að framkvæma skurðaðgerð hefst hún á því 

að kviðarhol og líffæri þess eru skoðuð með tilliti til dreifingar krabbameinsins. Fjarlægja á það svæði 

sem samanber frárennslissvæði vessaæðakerfis æxlisins (e. Lymphovascular drainage) og á að hafa 

skurðbrúnir 5 – 7cm frá æxlinu. Fjarlægja á þann hluta ristilsins/endaþarmsins þar sem krabbameinið 

er staðsett og samsvarandi hluta garnahengis að upptökum þeirra æða sem næra garnahlutann. 

Æskilegt er að í garnahenginu fylgi að minnsta kosti 12 eitlar til að hægt sé að setja nákvæma N 

stigun við meinafræðiskoðun. Mikilvægt er að allur vefur sem fjarlægður er með æxlinu sé „en bloc“, 

þ.e. að hann sé allur samhangandi og ekki í mörgum hlutum. Þetta er vegna þess að oft má finna 

æxlisfrumur í samliggjandi vef við æxlið, hvort sem það er í garnahengi eða í samvexti frá æxli í nálæg 

líffæri. Þegar búið er að fjarlægja það sem fjarlægja á þarf annað hvort að tengja garnaenda aftur 

saman með samgötun (e. Anastomosis) eða leggja fram stóma. Reyna á að hafa skurðinngrip eins 

lítið og mögulegt er og ef kostur er á því að framkvæma skurðaðgerð með aðstoð aðgerðarþjarka eða 

með kviðsjá í stað þess að framkvæma opna aðgerð á að gera það (12). Niðurstöður nýlegrar 

safngreiningar þar sem opnar aðgerðir, aðgerðir gegnum holsjá og aðgerðir með aðstoð aðgerðar-

þjarka voru bornar saman með tilliti til aðgerðartíma, áætlaðs blóðtaps, lengd innlagnar, tíðni fylgikvilla 

og dánartíðni kom í ljós að aðgerð með aðstoð aðgerðarþjarka skilaði bestum niðurstöðum í öllum 

flokkum nema í lengd aðgerðartíma þar sem opnar aðgerðir höfðu vinninginn. Tíðni leka samtenginga 

og tíðni sárasýkinga voru lægri við kviðsjáraðgerðir samanborið við aðgerðir framkvæmdar með 

aðstoð aðgerðarþjarka en munurinn var ekki marktækur. Vert er að taka fram að ekki var marktækur 

munur á aðgerðum framkvæmdum með aðstoð þjarks og með kviðsjá í þeim flokkum sem kviðsjáin 

hafði betur (13). 

1.2.1 Fylgikvillar 

Fylgikvillar skurðaðgerða á ristli og endaþarmi eru algengir, geta haft mikil áhrif á lífsgæði og 

jafnvel valdið dauða. Fylgikvillunum má skipta í tvo flokka, þá sem koma upp á meðan á aðgerð 

stendur og þá sem koma upp eftir aðgerðina. Algengustu fylgikvillarnir sem koma upp í aðgerð eru 

meðal annars blæðing, skaði á görn eða þvagleiðara og skaði á þvagblöðru og teljast samvextir, 

óvenjuleg líffærafræði og reynsla skurðlæknisins vera helstu áhættuþættir þeirra. Helstu fylgikvillarnir 
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sem koma upp eftir aðgerðina eru sárasýkingar, leki samgötunar, garnastífla og blæðing og tengjast 

áhættuþættir þeirra oft sjúklingnum sjálfum, svo sem aldur og undirliggjandi heilsufar (14).  

 Það gefur auga leið að mikilvægt er að greina áhættuþætti og orsakir fylgikvilla skurðaðgerða 

og hvernig draga megi úr líkum þeirra. Áður en sjúklingur er tekinn til aðgerðar þarf því að meta 

áhættu hans á fylgikvillum bæði í og eftir aðgerð og ef tími gefst til má reyna að ráða bót á sumum 

áhættuþáttum. Aldri sjúklings og kyni verður ekki breytt, ekki heldur undirliggjandi sjúkdómum hans 

eða hvort hann hafi sögu um aðgerðir eða samgróninga í kviðarholi en allir þessir þættir auka á 

áhættu fylgikvilla. Þó er hægt að draga úr áhrifum undirliggjandi sjúkdóma með réttum undirbúningi 

fyrir aðgerð.  Meta verður sjúkling með tilliti til þessara þátta áður en hann er tekinn til aðgerðar og er 

oft notast við kvarða American Society of Anaesthesiologists (ASA). Sýnt hefur verið fram á að þeir 

sjúklingar sem metnir voru í meiri áhættu með þessum kvarða fengu fleiri fylgikvilla eftir kviðsjáraðgerð 

á ristli eða endaþarmi sem sannar gildi hans. Þeir áhættuþættir sem hægt er að hafa áhrif á fyrir 

aðgerðina eru meðal annars þyngd sjúklings þar sem sjúklingar í ofþyngd eru í meiri hættu, næringu, 

bæta upp blóðleysi eða járnskort, hætta reykingum og svo reynslu skurðlæknisins sem framkvæmir 

aðgerðina og álag bæði á honum og á spítalanum fyrir aðgerðina. Skiptar skoðanir eru á því hvort 

úthreinsun fyrir aðgerðina geri raunverulegt gagn þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að hún komi í 

veg fyrir leka samgötunar eða sárasýkingu ásamt því að ófullkomin úthreinsun getur valdið því að 

þarmainnihald þynnist og eigi auðveldara með að leka inn í kviðarhol á meðan aðgerð stendur. 

Úthreinsun auðveldar þó meðhöndlun þarmanna sem hjálpar til við samgötun. Meðal þeirra 

áhættuþátta sem draga má úr á meðan á aðgerð stendur eru tegund aðgerðar, þ.e. hvort aðgerð sé 

framkvæmd með opnum hætti eða með kviðsjá með eða án þjarks, draga má úr afleiðingum mistaka 

svo sem skaða á líffærum með undirbúningi og með því að bæta fljótt úr þeim og minnka blóðmissi. 

Bataferlið sem tekur við eftir aðgerð á stóran þátt í horfum sjúklings og bent hefur verið á að 

verkjastilling, fótaferð og mataræði ráða miklu um hættu fylgikvilla (14, 15). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að skrá greiningu og meðferð sjúklinga með krabbamein í ristli 

og endaþarmi á Íslandi árið 2018 og að skoða hver þróunin var í greiningu og meðferð borið saman 

við árin 2014-2017. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1  Þýði og úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar fékkst úr Krabbameinsskrá Íslands og voru allir sem greindir voru með 

ristil- og endaþarmskrabbamein frá 1. janúar til 31. desember 2018. Tveir einstaklingar sem hlutu 

meðferð erlendis voru ekki teknir með í rannsóknina.  

Gagnasöfnun fór fram á Landspítalanum á deild 13A og hófst 20. febrúar og lauk henni 29. Apríl 

2020. Upplýsinga um greiningu og meðferð var aflað í upplýsingakerfum Landspítala, 

sjúkraskrárkerfinu og skurðstofukerfinu Orbit en upplýsingar um það sem fram fór á öðrum stofnunum 

voru sóttar í Sögu. Gögnin voru notuð til að fylla út í skráningareyðublöð í Heilsugátt Landspítalans, 

sem hönnuð voru eftir fyrirmynd sambærilegra eyðublaða fyrri gæðaskráningu ristil og 

endaþarmskrabbameina í Svíþjóð. Eyðublöðin voru 7 talsins en einungis var fyllt út í síðasta 

eyðublaðið í tilfellum sjúklinga sem hafa látist þar sem 5 ára eftirfylgd þarf til að geta fyllt út í 

eyðublöðin fyrir sjúklinga sem enn eru á lífi.  

 

3.2  Breytur 

Einungis þær breytur sem hægt var að finna upplýsingar um voru skráðar í hverju tilviki. Eyðu-

blöðin sem notuð voru við skráninguna má sjá í fylgiskjölum 1 – 7.  

 Á fyrsta blaðinu voru skráðar upplýsingar um upphaf greiningarferlis sjúklings. Meðal þess 

sem á því blaði var skráð var dagsetning greiningar, dagsetning samráðsfundar, ákvarðanir sem 

teknar voru á fundinum, stigun fyrir meðferð, greiningaraðferðir, staðsetning æxlis og staðsetning 

meinvarpa. 

 Á öðru blaðinu var farið nánar út í greiningu og greiningaraðferðir. Á því blaði var tekið fram 

hvenær samráðsfundur var en einnig var æxlinu, staðsetningu þess og dreifingu lýst nánar. Á þessu 

blaði voru ristil- og endaþarmskrabbamein aðskilin og höfðu ekki sömu breytuflokka. 

 Á þriðja blaðinu voru breytur skurðaðgerða skráðar. Á það var skráð dagsetning 

skurðaðgerðar, tegund hennar, umfang, mat skurðlæknis á árangri, áætlað blóðtap í aðgerð, 

aðgerðartími og hæfni skurðlæknanna sem að aðgerð komu. Á þessu blaði voru einnig skráðar breytur 

um líkamlegt ástand sjúklings þegar aðgerð var framkvæmd, hæð hans, þyngd og 

líkamsþyngdarstuðull ásamt mati svæfingarlæknis á ástandi hans með ASA kvarðanum. 

 Á fjórða blaðinu var svar meinafræðings á vefjasýnum skráð. Þar var einnig tekið fram númer 

sýnisins, dagsetningin sem því var svarað, svar úr MMR mótefnalitun, hvar sýnið var rannsakað og 

hver skoðaði sýnið. 

 Á fimmta blaðinu voru skráðar breytur sem við komu fyrstu 30 dögum eftir aðgerð eða til 

útskriftar frá legudeild. Á þessu blaði voru skráðir fylgikvillar aðgerðarinnar með Clavien-Dindo 

flokkunarkerfinu, hvenær sjúklingurinn útskrifaðist af spítala, hvort hann hafi lagst inn á gjörgæslu 
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meira en sólarhring eftir aðgerð, hvort sjúklingur hafi látist innan 30 daga frá aðgerð, hvort sjúklingur 

hafi þurft að leggjast aftur inn á spítala innan 30 daga frá aðgerð, hvort sjúklingur hafi verið tekinn fyrir 

á samráðsfundi eftir aðgerð og hver niðurstaða þess fundar var. 

 Á sjötta blaðið voru skráðar breytur um krabbameinslyfjameðferð sem sjúklingur hlaut. Þar var 

meðferðum skipt upp eftir því hvort um M0 eða M1 sjúkdóm var að ræða. Í tilfellum M0 sjúkdóma var 

skráð hvort sjúklingur hafi þegið meðferð fyrir aðgerð, eftir hana eða hvort tveggja. Skráð var tegund 

meðferðar, geislameðferð, lyfjameðferð, samsetningu geisla- og lyfjameðferðar, geislaskammt og 

krabbameinslyf sem sjúklingur fékk. Í tilfellum M1 sjúkdóma var einungis hægt að skrá hvaða 

krabbameinslyf sjúklingur fékk, hvenær hún byrjaði og lauk sem og ástæður þess að meðferðinni lauk.  

 Á sjöunda blaðinu átti að skrá eftirlit 5 árum eftir aðgerð og voru því einungis viðeigandi 

breytur þeirra sjúklinga sem höfðu þegar látist skráðar. 

3.2.1 Undantekningar  

Líkt og áður hefur komið fram voru breytur ekki skráðar ef ekki fundust ótvíræðar upplýsingar um 

þær. Nokkrar undantekningar voru á þessari reglu og verða þær útlistaðar hér. Í mörgum tilfellum var 

ekki hægt að sjá hvenær tilvísun á skurðdeild barst í kjölfar greiningar með ristilspeglun og var þá gert 

ráð fyrir að það hafi verið gert samdægurs. Stigun meina fyrir aðgerð var einungis skráð ef hún var 

annað hvort tilgreind greinilega í myndgreiningarsvari röntgenlæknis, samráðsfundanótum, í nótum 

annara lækna eða ef í svari voru ótvíræðar vísbendingar um stig meinsins. Sem dæmi um þetta kom 

fyrir að TNM stigun var ekki gefin í svar en tekið var fram að upphafsæxlið var vaxið í önnur líffæri, að 

fjöldi svæðiseitla bæri merki æxlisvaxtar og að greinileg fjarmeinvörp voru til staðar.  

Clavien-Dindo flokkunarkerfið metur fylgikvilla eftir því hvaða meðferð er gefin við þeim eða hvort 

þeir leiði til líffærabilunar eða dauða (16). Því voru fylgikvillar sem leystust án læknisfræðilegs inngrips 

ekki skráðir. Ef vafi lá á um það hvort einhver kvilli hafi verið afleiðing aðgerðar eða hvort hann hafi 

verið fyrir aðgerð var gert ráð fyrir hinu síðarnefnda.  

 

3.3  Úrvinnsla 

Rannsóknargögnin voru flutt úr Heilsugáttinni yfir í Microsoft Excel og var framsetning gagnanna 

gerð í Excel, Access og PowerBI og var það gert með aðstoð starfsfólks Krabbameinsskrár. 

Niðurstöðum þessarar skráningar var bætt við niðurstöður gæðaskráninga fyrir árin 2014 – 2017 sem 

fengnar voru frá Krabbameinsskrá.  
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3.4  Leyfi 

Við upphaf rannsóknarinnar lágu fyrir leyfi Persónuverndar, Vísindasiðanefndar (VSN-16-196-V4), 

Krabbameinsskrár og Vísindarannsóknarnefndar Landspítalans. Framkvæmdastjórar lækninga 

Landspítalans og Sjúkrahúss Akureyrar gáfu leyfir fyrir aðgang að sjúkraskrám. 
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4 Niðurstöður 

4.1  Þýði rannsóknarinnar 

Alls greindust 198 sjúklingar með krabbamein í ristli eða endaþarmi árið 2018 og 916 

sjúklingar á tímabilinu 2014 - 2018. Fjöldi sjúklinga, meðalaldur, kynjahlutföll, staðsetning 

meina og stofnun sem sjúklingur hlaut meðferð á hvert ár má sjá í töflu 1. 

Hér sést að meðalaldur við greiningu var 69 ár fyrir allt tímabilið. Kynjaskiptingin var misjöfn eftir 

árum en fyrir öll tímabilin eru hlutföll kynjanna nokkuð jöfn. Ristilkrabbamein voru um 70% meina og 

endaþarmskrabbamein um 24% en fyrir um 5% meina var ekki hægt að staðsetja hvort það væri í ristli 

eða endaþarmi. Um 91% sjúklinganna voru meðhöndlaðir á Landspítalanum og 8% á Sjúkrahúsi 

Akureyrar en hlutfall þeirra sem meðhöndlaðir voru á Sjúkrahúsi Akureyrar var mun lægra árið 2018 

en árin á undan. 

4.2  Samráðsfundir 

Í töflu 2 sést fjöldi sjúklinga sem tekinn var fyrir á þverfaglegum samráðsfundi fyrir meðferð og eftir 

brottnámsaðgerð. Sjúklingar sem  fóru í bráðaaðgerðir voru útilokaðir úr talningu funda fyrir aðgerð þar 

sem ekki gafst færi á því að taka þá fyrir á fundi.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Allt tímabilið 

Fjöldi greindra 170 178 179 191 198 916 

Meðalaldur (ár) 69 68 70 69 67 69 

Kyn 

Karlar 98 (58%) 88 (49%) 97 (54%) 90 (47%) 109 (55%) 482 (53%) 

Konur 72 (42%) 88 (51%) 82 (46%) 101 (53%) 89 (45%) 434 (47%) 

Staðsetning krabbameins 

Ristill 115 (68%) 111 (62%) 127 (71%) 142 (74%) 150 (76%) 645 (70%) 

Endaþarmur 53 (31%) 38 (22%) 44 (25%) 42 (22%) 45 (23%) 222 (24%) 

Ekki greinanlegt 2 (1%) 29 (16%) 8 (4%) 7 (4%) 3 (2%) 49 (5%) 

Stofnun þar sem aðgerð er framkvæmd 

Landspítalinn 146 (86%) 164 (92%) 162 (91%) 171 (90%) 188 (95%) 831 (91%) 

Sjúkrahús Akureyrar 22 (13%) 14 (8%) 15 (8%) 16 (8%) 4 (2%) 71 (8%) 

Annað 2 (1%) 0 (0%) 2 (1%) 4 (2%) 6 (3%) 14 (2%) 

Tafla 1: Fjöldi, meðalaldur, staðsetning meina og aðgerðarsjúkrahús sjúklinga sem greindust með ristil- 

og endaþarmskrabbamein árin 2014-2018 á Íslandi 
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Hlutfall þeirra sem teknir voru fyrir á samráðsfundi fyrir meðferð hefur aukist á tímabilinu á 

meðan hlutfall þeirra sem teknir voru fyrir á fundi eftir aðgerð jókst mikið milli áranna 2014 til 2015 en 

hefur síðan ekki tekið miklum breytingum milli ára.  

Á myndum 1 og 2 má sjá skiptingu samráðsfunda hvert ár eftir því hvort um ristil- eða 

endaþarmskrabbamein er að ræða.  

 2014 2015 2016 2017 2018 Allt tímabilið 

Samráðsfundur fyrir aðgerð 

Já 27 (26%) 22 (19%) 
42 

(34%) 

44 

(34%) 
59 (44%) 194 (32%) 

Nei 78 (74%) 95 (81%) 
78 

(63%) 

84 

(66%) 
72 (54%) 407 (67%) 

Ekki skráð 0 (0%) 0 (0%) 
3 

(2%) 

0 

(0%) 
3 (2%) 6 (1%) 

Samráðsfundur eftir aðgerð 

Já 28 (22%) 67 (49%) 
63 

(38%) 

93 

(53%) 
77 (51%) 328 (43%) 

Nei 97 (78%) 70 (51%) 
81 

(48%) 

61 

(34%) 
75 (49%) 384 (51%) 

Ekki skráð 0 (0%) 0 (0%) 
24 

(14%) 

23 

(14%) 
0 (0%) 47 (6%) 

Tafla 2: Samráðsfundir eftir árum fyrir bæði ristil- og endaþarmskrabbamein 

Mynd 1: Samráðfundir fyrir meðferð skipt upp eftir árum og staðsetningu krabbameins. Bráðaðgerð, sepataka, stoðnet 
og stóma voru ekki talin með 
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Á þessum myndum sést að það er algengara að sjúklingar með endaþarmskrabbamein séu teknir 

eru fyrir á samráðsfundum. En hlutfall þeirra sem ræddir hafa verið á samráðsfundi hefur aukist bæði 

fyrir og eftir aðgerð fyrir bæði meinin. 

4.3  Stigun 

4.3.1 Stigun ristilkrabbameina fyrir meðferð 

Myndir 3, 4 og 5 sýna fjölda þeirra sem hlutu cT, cN og cM stigun fyrir meðferð 

ristilkrabbameina árin 2014 – 2018. Þessar stiganir voru fengnar úr svörum greiningarrannsókna fyrir 

meðferð. 

Mynd 2: Samráðsfundir eftir brottnámsaðgerð, skipt upp eftir árum og staðsetningu meina, bæði bráða- og valaðgerðir 
teknar með 
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Mynd 3: Fjöldi cT stigana ristilkrabbameina fyrir meðferð eftir greiningarárum 

 

Mynd 4: Fjöldi cN stigana ristilkrabbameina fyrir meðferð eftir greiningarárum 
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Mynd 5: Fjöldi cM stigana ristilkrabbameina fyrir meðferð eftir greiningarárum 

Á þessum myndum sést að hlutfall einstaklinga með cTx og cNx hefur aukist árið 2018 borið 

saman við fyrri tímabil. Hlutfall cM1 hefur haldist stöðugt i um 25% fyrir öll greiningarárin. 

 

4.3.2 Stigun eftir brottnámsaðgerð ristilkrabbameina 

Á myndum 6, 7 og 8 sjást pT, pN og pM hlutföll stigana eftir brottnámsaðgerðir á 

ristilkrabbameinum árin 2014 – 2018. Þessar stiganir voru fengnar úr svörum meinafræðinga á 

vefjasýnum.  

 

Mynd 6: Hlutföll pT stigana ristilkrabbameina í meinafræðisvörum eftir greiningarárum 
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Mynd 7: Hlutföll pN stigana ristilkrabbameina í meinafræðisvörum eftir greiningarárum 

 

Mynd 8: Hlutföll pM stigana ristilkrabbameina í meinafræðisvörum eftir greiningarárum 

Stærra hlutfall hafði fullnægjandi pT og pN stigun árið 2018 borið saman við fyrri ár, T3, N0 og 

M0 voru algengustu stiganirnar í hverjum flokki. Hlutfall T3 og N0 var hærra 2018 en árin á undan.  

4.3.3 Stigun endaþarmskrabbameina fyrir meðferð 

Myndir 9, 10 og 11 sýna fjölda cT, cN og cM stiga fyrir meðferð endaþarmskrabbameina árin 

2014 – 2018. Þessar stiganir voru fengnar úr svörum greiningarrannsókna fyrir meðferð. 
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Mynd 9: Fjöldi cT stigana endaþarmskrabbameina fyrir meðferð eftir greiningarárum 

 

Mynd 10: Fjöldi cN stigana endaþarmskrabbameina fyrir meðferð eftir greiningarárum 
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Mynd 11: Fjöldi cM stigana endaþarmskrabbameina fyrir meðferð eftir greiningarárum 

Á þessum myndum sést að fjöldi x stigana í öllum flokkum, hefur  aukist í 

greiningarrannsóknum fyrir meðferð endaþarmskrabbameina árið 2018. 

4.3.4 Stigun endaþarmskrabbameina eftir brottnámsaðgerð 

Á myndum 12, 13 og 14 sjást hlutföll  pT, pN of pM stigana eftir brottnámsaðgerðir á 

endaþarmskrabbameinum árin 2014 – 2018. Þessar stiganir voru fengnar úr svörum meinafræðinga á 

vefjasýnum.  

 

Mynd 12: Hlutföll pT stigana endaþarmskrabbameina í meinafræðisvörum eftir greiningarárum 
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Mynd 13: Hlutföll pN stigana endaþarmskrabbameina í meinafræðisvörum eftir greiningarárum 

 

 

Mynd 14: Hlutföll pM stigana endaþarmskrabbameina í meinafræðisvörum eftir greiningarárum 

Hér sést að líkt og í ristilkrabbameinum eru stigin pT3, pN0 og pM0 algengust. Einnig 

hefur tíðni þess að pT og pN stigun sé ekki skráð lækkað.  
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4.4  Skurðaðgerðir 

4.4.1 Skurðaðgerðir á ristilkrabbameinum 

Á mynd 15 má sjá skiptingu aðgerðartegunda.  

 

Mynd 15: Skipting brottnámsaðgerða á ristilkrabbameinum eftir því hvaða aðferð var notuð og eftir árum 

 

Hér sést að opnum brottnámsaðgerðum á ristilkrabbameinum fækkar og tíðni kviðsjáraðgerða 

fjölgar,  en á móti kemur að tíðni þess að skipt er úr kviðsjáraðgerð í opna aðgerð hækkar árið 2018 

og er því hlutfall kviðsjáraðgerða nokkuð jafnt árin 2016 til 2018. 

Á mynd 16 má sjá þróunina á hlutfalli kviðsjáraðgerða á ristilkrabbameinum árin 2014 – 2018. 

 

Mynd 16: Hlutföll brottnámsaðgerða á ristli vegna krabbameins þar sem aðgerð hefst með aðstoð kviðsjár 



22 
 

Hér sést að brottnámsaðgerðum vegna krabbameins í ristili þar sem aðgerð er hafin með hjálp 

kviðsjár er að fjölga.  

 Hlutfall aðgerðarsýna með ristilkrabbameini sem innihéldu 12 eitla hið minnsta við 

vefjarannsókn á árunum 2014 – 2018 má sjá á mynd 17. Fjölgun var á hlutfalli sýna með 12 eða fleiri 

eitla skoðaða frá sýnum með ristilkrabbameini árið 2018 sem fjarlægð hafa verið með ristilbrottnámi 

borið saman við fyrri ár. 

 

Mynd 17: Hlutfall sýna úr aðgerðum á ristli vegna krabbameins sem innihéldu 12 eða fleiri eitla 

 

4.4.2 Skurðaðgerðir á endaþarmskrabbameinum 

Á mynd 18 má sjá skiptingu aðgerðartegunda vegna endaþarmskrabbameins. 
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Mynd 18: Skipting aðgerðartegunda eftir því hvaða aðferð var notuð við brottnám á endaþarms-

krabbameini 

Hér sést að þróunin við brottnámsaðgerðir á endaþarmskrabbameini var áþekk þeirri sem 

hefur átt sér stað við brottnám ristilkrabbameina. Aðgerðum sem byrja með aðstoð kviðsjár hefur 

fjölgað en á móti því kemur að árið 2018 þurfti oftar að skipta yfir í opna aðgerð. 

 

Mynd 19: Hlutfall brottnámsaðgerða á endaþarmi þar sem aðgerð hefst með aðstoð kviðsjár 

 Á myndinni sést að hlutfalli brottnámsðgerða á endaþarmi þar sem aðgerð er hafin með 

aðstoð kviðsjár hefur fjölgað mjög frá árinu 2014. 

Mynd 20 sýnir hlutfall vefjasýna sem eftir brottnám endaþarmskrabbameins innihéldu 12 eitla 

hið minnsta en þar er áberandi að skráningu vantar fyrir árið 2017 en hlutfall milli áranna 2015, 2016 

og 2018 er svipað eftir þó nokkra bætingu frá árinu 2014. 
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Mynd 20: Hlutföll sýna úr brottnámsaðgerðum á endaþarmi sem innihéldu 12 eða fleiri eitla 

4.5  Enduraðgerðir 

4.5.1 Enduraðgerðir sjúklinga með ristilkrabbamein 

Hlutfall þeirra sjúklinga sem gengust undir annað hvort val- eða bráðaaðgerð vegna 

ristilkrabbameins og þurftu í kjölfarið að gangast aftur undir aðgerð innan 30 daga má sjá á mynd 21. 

 

Mynd 21: Hlutföll sjúklinga sem þurftu á enduraðgerð að halda eftir ristilbrottnám 

 Enduraðgerðum eftir aðgerðir vegna ristilkrabbameins hefur fækkað frá árinu 2016. 

 

 

Ástæður enduraðgerða í kjölfar bráðaaðgerða, samantekið fyrir árin 2014-2018, má sjá á 

mynd 22 og í kjölfar valaðgerða á mynd 23. 
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Mynd 22: Ástæður enduraðgerða í kjölfar bráðaaðgerða vegna ristilkrabbameins árin 2014-2018 

 

Mynd 23: Ástæður enduraðgerða í kjölfar valaðgerða vegna ristilkrabbameins árin 2014-2018 

 Á þessu sést að blæðing var algengasta ástæða þess að sjúklingar þurftu að gangast undir 

enduraðgerð.  

4.5.2 Enduraðgerðir sjúklinga með endaþarmskrabbamein 

Hlutfall þeirra sjúklinga sem gengust undir enduraðgerð í kjölfar brottnámsaðgerða 

vegna endaþarmskrabbameins má sjá á mynd 24. Hér er einungis um valaðgerðir að ræða. 
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Mynd 24: Hlutföll sjúklinga sem þurftu á enduraðgerð að halda eftir brottnám endaþarmskrabbameins 

Hér má sjá fækkun á enduraðgerðum frá árinu 2014, en tæplega einn af hverjum tíu gengust 

undir enduraðgerð eftir aðgerð á endaþarmskrabbameini. 

Ástæður enduraðgerða í kjölfar valaðgerða samantekið fyrir árin 2014-2018 má sjá á mynd 25. 

 

Mynd 25: Ástæður enduraðgerða í kjölfar valaðgerða vegna endaþarmskrabbameins árin 2014-2018 

Hér sést að líkt og í tilfellum enduraðgerða eftir brottnámsaðgerðir á ristli er blæðing 

algengasta ástæða enduraðgerða eftir aðgerð endaþarmskrabbameini en enduraðgerð 

vegna sýkingar og anastomosuleka eru algengari en eftir brottnám ristilkrabbameins. 
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5 Umræða 

Með rannsókn þessari fékkst yfirsýn yfir tíðni og dreifingu ristil- og endaþarmskrabbameina, 

greiningu þeirra og meðferð árið 2018 og var hægt að bera þær niðurstöður saman við niðurstöður 

áranna 2014 – 2017.  

5.1  Þýði rannsóknarinnar 

Nýgengi ristil- og endaþarmskrabbameins er að aukast og greindust flestir sjúklingar á tímabilinu 

2014 – 2018 árið 2018. Meðalaldur við greiningu hefur haldist stöðugur en hann var þó tveimur arum 

lægri 2018 borið saman við allt tímabilið. Bíða verður í nokkur ár til viðbótar til að sjá hvort þessi 

lækkun sé raunveruleg. Lægra hlutfall sjúklinga hlaut meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri árið 2018 en 

árin á undan sem skýrist af því að valaðgerðum sjúklinga með ristil og endaþarmskrabbamein hefur 

verið stýrt  til Landspítalans síðustu ár.  

5.2  Samráðsfundir 

Hlutfall tilfella sem rædd voru á samráðsfundi fyrir meðferð bæði ristil- og endaþarmskrabbameina 

var hærra árið 2018 en það hafði verið árin á undan sem er þróun í jákvæða átt. Sama þróun var á  

hlutfalli endaþarmskrabbameina sem rædd voru á fundi eftir brottnámsaðgerð en sömu sögu var ekki 

að segja  af hlutfalli ristilkrabbameina sem rædd voru eftir brottnámsaðgerð. Æskilegt er að ákvörðun 

um meðferð séu teknar á þverfaglegum samráðsfundum til að tryggja bestu meðferð sjúkdómsins. Er 

það samkvæmt íslensku krabbameinsáætluninni, talinn réttur hvers einstaklings að ákvörðun um 

meðferð krabbameinsins sé tekin fyrir á samráðsfundi (17). 

5.3  Stigun 

Árið 2018 fjölgaði sjúkdómstilfellum sem ekki voru stiguð á fullnægjandi hátt fyrir aðgerð og fengu 

því cTx og cNx en ekki er hægt að fullyrða það sama um fjölda cMx þar sem sú breyta var ekki skráð í 

fyrri skráningum. Ástæðan er líklegast sú að myndgreiningarlæknar hafi það ekki fyrir reglu að gefa 

upp T, N og M stigun í myndgreingarsvari. Æskilegt er að fleiri fá nákvæmari cT, cN og cM stigun  sem 

tryggir það að rétt lyfja, geisla og skurðmeðferð sé gefin einstaklingunum. 

Aðra sögu var að segja um stigun byggða á vefjameinafræði eftir brottnámsaðgerðir, en fleiri hlutu 

fulla stigun árið 2018 borið saman við fyrri ár. Það skýrist líklega af því að átak hefur verið gert í að 

staðla vefjameinafræðisvör fyrir krabbamein. Hlutfalli pT3 ristilkrabbameinum fjölgaði árið 2018 borið 

saman við fyrri ár, bæði fyrir ristil og endaþarmskrabbamein, sem líklegast skýrist af því að þeir sem 

voru óstigaðir áður höfðu pT3 stig. Sömu skýringu má líklegast finna fyrir því að hlutfall pN0  stigs jókst 

árið 2018 fyrir bæði ristil og endaþarmskrabbamein. Erfiðara er að álykta um breytingar í pM stigun 

þar sem M stig byggist fremur á myndgreiningu en vefjameinafræði.  

Árið 2018 var aukning í hlutfalli aðgerðarsýna sem í fundust að minnsta kosti 12 eitlar og hlutfall 

meinafræðisvara þar sem fjöldi skoðaðra eitla var ekki tilgreindur fækkaði. Þetta er líklegast einnig 

merki um afrakstur staðlaðra meinafræðisvara sem er jákvætt og mun leiða til nákvæmar pN stigunar 

sjúkdómsins. 
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5.4  Skurðaðgerðir 

Á árunum 2014 – 2018 fækkaði aðgerðum sem byrjuðu með opnum hætti í tilfellum bæði ristil- og 

endaþarmskrabbameina og hefjast nú tæp 80% aðgerða bæði ristil- og endaþarmskrabbameina með 

kviðsjá. Samhliða þessari breytingu fjölgaði tilfellum þar sem Skipta þurfti úr kviðsjáraðgerð yfir í opna 

aðgerð. Þetta kann að vera vegna þess að árið 2018 var verið að innleiða aðgerðir með 

aðgerðarþjarka. Mikilvægt er hafa hlutfall þeirra sem byrja með kviðsjá og er breytt yfir í 

brottnámsaðgerð sem lægst því það styttir aðgerðartíma og kostnað vegna aðgerðarinnar. Það verður 

þó aldrei alveg komist hjá því að breyta úr kviðsjá í opna aðgerð vegna erfiðs aðgengis, samvaxta eða 

útbreiddari æxlisvaxtar en kom fram í myndgreiningu fyrir aðgerð. 

5.5  Enduraðgerðir 

Hlutfall sjúklinga sem þurftu að gangast undir enduraðgerðir lækkaði árin 2017 og 2018 í tilfellum 

ristilkrabbameina en fjölgaði sömu ár hjá endaþarmskrabbameinum borið saman við 2016. Í tilfellum 

bæði ristil- og endaþarmskrabbameina var algengasta ástæða enduraðgerðar blæðing. Þetta þyrfti að 

rannsaka betur því blæðing er almennt ekki algengur fylgikvilli skurðaðgerða á bæði ristli- og 

meltingarvegi (14).  

5.6  Styrkleikar og veikleikar 

Skráningar fyrir árið 2018 voru allar gerðar af sama einstakling sem dregur úr misræmi. 

Niðurstöður ársins 2018 voru bornar saman við skráningar áranna 2014 – 2017 sem skráðar voru af 

tveimur einstaklingum með sömu menntun og sem fengu sömu leiðbeiningar um skráninguna. 

Breytingar verið gerðar á skráningarblöðunum fyrir árið 2018 í samræmi við breytingar sænsku 

gæðaskráningarinnar. Þrátt fyrir það var hægt að bera gögnin saman og bæta skráningu ársins 2018 

við þann gagnagrunn sem verið er að mynda. Þennan gagnagrunn má jafnvel nota í framtíðinni við 

rannsóknir og við gerð klínískra leiðbeininga. Rannsóknin náði yfir alla sjúklinga greinda með ristil- og 

endaþarmskrabbamein hér á landi sem dregur úr valbjögun (e. Selection bias). Skráningin var afturvirk 

og er háð því að upplýsingar í sjúkrahúsgögnum hafi verið skráðar á nákvæman og aðgengilegan hátt. 

Æskilegt væri að gæðaskráning krabbameina sé gerð í meiri rauntíma, en ekki verður þó komist hjá 

því að gera hana alltaf eftirá því niðurstöður formeðferða með lyfjum og geislum, skurðaðgerða, 

vefjameinafræðisvar og fylgikvilla koma ekki fram fyrr en að nokkrum mánuðum liðnum frá greiningu.  

 

5.7  Ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða greiningu og meðferð ristil- og endaþarmskrabbameina 

hér á landi árið 2018 og bera saman við árin 2014 – 2017. Vegna þess að leit að upplýsingum 

einskorðaðist við sjúkraskrár-kerfi Landspítala, Orbit og Sögu voru einhverjar upplýsingar sem ekki 

fundust. Við gerð rannsóknarinnar kom fljótlega í ljós að sumar upplýsingar um meðferð sjúklinga eru 

ekki vel skráðar og undirstrikar það mikilvægi þess að bæta skráningu sjúkraskrárgagna. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu bæði fram á jákvæða og neikvæða þróun á ýmsum þáttum 

meðferðar ristil- og endaþarmskrabbameina. Jákvætt var að sjá að hlutfall sjúklinga sem ræddir voru á 

samráðsfundum bæði fyrir og eftir meðferð er að aukast, að enduraðgerðum er að fækka og að hlutfall 

aðgerðarsýna sem innihalda að minnsta kosti 12 eitla er að aukast. Neikvætt var að erfiðara var að 

lesa cTNM stig úr svörum myndgreiningarrannsókna þar sem þau innihéldu ekki stigun. Æskilegt væri 

að myndgreiningarsvör og skurðaðgerðarlýsingar væru staðlaðri sem myndi auðvelda 

gæðaskráninguna í samræmi við það sem við sjáum með vefjameinafræðisvörin. 

Áhugavert verður að fylgjast áfram með þessum þáttum sem og öðrum og sjá hvort jákvæð þróun 

haldi áfram og hvort neikvæð þróun verði við snúið. 
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Eyðublað 1 - Tilkynning 
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Eyðublað 2 – Myndgreining 
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 HREINSA/CLEAR 
 

Minnsta fjarlægð frá æxli að 

mesorektal fasciu 

Staðsetning hér að neðan miðuð við 

M Puborektalis á við lág 

endaþarmskrabbamein sem eru 

innan við 6 cm frá yt ra  

endaþarmsopi. 

Fyrir ofan m puborektalis 

HREINSA/CLEAR Nei   

Já   

Í hæð við m puborektalis. 

HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Fyrir neðan m puborektalis 

HREINSA/CLEAR  

Nei  Já   

Nei   

Já   

Paraaortal (M) 

HREINSA/CLEAR  

Nei  Já   

Meinvörp, ristill og endaþarmur. 

 Fjarmeinvörp (M) Eggjastokkur 

HREINSA/CLEAR 

Nei   

Eitlar meðfram aorta, centralt í 

 Já   kvið. 

Staðsetning fjarmeinvarpa: 

Eitlar í nárum, neðri útlimum. 

Lifur 

Eitlar supraclav, í efri útlimum. 

Lungu 

Eitlar í brjóstholi 

Brjósthimna 
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Eitlar í grindarholi. 

Lífhimna 

TNM 

T 

 HREINSA/CLEAR HREINSA/CLEAR  

T1  N0   

T2  N1   

T1-2  N2    

T3   

T4    
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Eyðublað 3 – Skurðaðgerð 
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Blæðing 

 Vinstra helftarnám   

Úrnám bugaristils  

Bráðaaðgerð af öðrum orsökum Ristil brottnám   

Fremra brottnám   

 Brottnám á endaþarmi og 

endaþarmsopi   

Hartmanns aðgerð   

 TEM   

Staðsetning æxlis 

Staðbundið úrnám  

HREINSA/CLEAR  

 Ristill   Kviðarholsaðgerð án úrnáms   

 Endaþarmur   Botnlangataka   

 Ekki hægt að ákvarða.   Poki 

HREINSA/CLEAR  

Ristill. Staðsetning. 

Án Poka   

HREINSA/CLEAR  

 Botnlangi   Poki-hlið í enda   

 Botnristill   TME 

HREINSA/CLEAR  

Risristill   

Nei   

Lifrarbeygja   

Já   

Þverristill   

Miltisbeygja   Intersphincteriskt brottnám á 

endaþarmsopi 

 Fallristill   HREINSA/CLEAR  

 Bugaristill   Nei   

 Ekki hægt að ákvarða.   Já   

 

 

HREINSA/CLEAR Æxlisbyrði minnkuð+HIPEC 

 

 

 

Nei   

Já   

HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Kviðsjáraðgerð 

HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Ef Já, Notaður Þjarki 

HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Breytt í opna aðgerð 

HREINSA/CLEAR  

Nei  Já   
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Stómía, tímabundin 

HREINSA/CLEAR Nei   

Já   

Stómía, varanleg. 

HREINSA/CLEAR Nei   

Já   
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Eyðublað 4 – Meinafræði 
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Eyðublað 5 – Fylgikvillar 
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Nei   

Já   

Veit ekki   
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Eyðublað 6 – Krabbameinslækningar 
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Krabbameins   
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HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Ef nei, af hverju 

Hár aldur 

Lélegt 

ástand 

Aðrir sjúkdómar Bara 

aðgerð/brennsla. 

Sjúklingur vill 

ekki. 

Bíða og sjá 

Önnur 

ástæða. 

Hvaða 

ástæða 

Meðferðaráætlun 

HREINSA/CLEAR  

Meðferðaráætlun 

1 

 Meðf áætl 2 

 Meðf áætl 3 

Hvaða önnur meðf 

áætlun 

lyfjameðfer

ð ? 

? 

  

 

 
 

   

Tilgangur 

 
   

krabbameinslyfjameðferðar: 

   HREINSA/CLEAR  Einhver önnur 

meðf áætl.   Neoadjuvant   

 Breytt áætlun   

 Staðbundin endurkoma 

HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Metakron meinvarp 

HREINSA/CLEAR  

Nei   

Já   

Staðsetningar meinvarpa 

Lifur 

Lunga 

Brjósthimna 

Lífhimna 

Eggjastokkar 

Eitlar við aorta 
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Líknandi   

Adjuvant eftir 

aðgerð vegna 

meinvarpa.   

Krabbameinslyfjameðferð lýkur: 
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Eyðublað 7 – Eftirlit 
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7 Krabbamein í ristli og endaþarmi 

Eftirlit 

 

 

Skráning 

Nafn 

@@@PatientName 

Kennitala 

@@@PatientID 
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