
 

 

ALD á Íslandi 

Nýgengi, áhættuþættir og horfur sjúklinga með 

alkóhóllifrarsjúkdóm 

Alexander Jóhannsson 

Ritgerð til B.S. gráðu 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er til BS gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á  

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa 

 

© Alexander Jóhannsson, 2020 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2020 



3 

 

Þakkir 

Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum Einari S. Björnssyni og meðleiðbeinenda Valgerði 

Rúnarsdóttur. Einnig vil ég þakka Kristjáni Haukssyni og Söru Margréti Davíðsdóttur fyrir aðgang að 

gögnum sem þau höfðu safnað í fyrri rannsóknum og aðstoð við sameiningu gagnasafnanna. Að lokum vil 

ég þakka öllum þeim sem komu að verkefninu með einum eða öðrum hætti.   



4 

 

Ágrip 

Alexander Jóhannsson2, Kristján Hauksson1, Sara Margrét Davíðsdóttir2, Valgerður Rúnarsdóttir4, Einar 

S. Björnsson1 

Landspítali Háskólasjúkrahús1, Læknadeild Háskóla Íslands2, Sjúkrahúsið Vogur4 

 

Inngangur: Tíðni alkóhóllifrarsjúkdóms (e. alcoholic liver disease, ALD) hefur ætíð verið lág á Íslandi þrátt 

fyrir tíðni ofnotkunar áfengis hafi verið algeng hér á landi. Síðastliðna áratugi hefur orðið aukning á tilfellum 

skorpulifrar og þá og sérstaklega aukning á áfengistengdri skorpulifur. Nýgengi skorpulifrar á árunum 1994-

2020 var 3.3 tilfelli á hverja 100.000 íbúa þar sem áfengi var orsökin í 29% tilfella. Aukning hefur verið á 

síðastliðnum áratugum þar sem nýgengi á árunum 2010-2015 var 9.7 tilfelli á hverja 100.000 íbúa með 

46% tilvika af völdum ofneyslu áfengis. Ekki hafa verið gerðar lýðgrundaðar rannsóknir meðal einstaklinga 

sem sækja sér áfengismeðferð til að meta algengi lifrarsjúkdóms hjá þessum sjúklingahópi ásamt horfum 

þeirra. Er það markmið þessarar rannsóknar að meta það. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn faraldsfræðirannsókn og tók til allra sjúklinga sem greindust 

á tímabilinu 1. janúar 2010 – 31. desember 2020. Sjúkdómsgreiningar sem leitað var að á Sjúkrahúsinu á 

Vogi voru: skv. greiningarskilmerkjum DSM 5: 303.9 og ICD F10.2: alcohol use disorder eða alcohol 

dependence F10,2. Á Landspítalanum var leitað að þeim sem greindust með skorpulifur og/eða 

áfengistengda lifrarbólgu á Íslandi á tímabilinu 1. janúar 2010 - 31. desember 2020 skv. ICD-10 

sjúkdómsgreiningarkóðum. Leitað var upplýsinga um hversu oft þessir sömu einstaklingar höfðu lagst inn 

á Vog.  Úr gagnasafni Landspítalans var aflað upplýsinga á lyflækningsdeildum eða þar sem sjúklingar sem 

greindust með lifrarsjúkdóm voru innlagðir. Leitað var að upplýsingum um stigun, einkenni, orsök og 

fylgikvilla lifrarsjúkdóms.  

Niðurstöður: Nýgengi ALD á tímabilinu var 6.47 ± 1.37/100.000 íbúar. Nýgengi meðal sjúklinga sem hófu 

 áfengismeðferð á Vogi á tímabilinu var 1990 ± 541.5 /100.000. Alls greindust 238 sjúklingar með ALD. 114 

þeirra greindust með skorpulifur meðan 47 greindust með áfengisorsakaða lifrarbólgu og 77 sjúklingar 

höfðu einkenni beggja. Meirihluti sjúklinganna voru karlar eða 77%. Af öllum sjúklingum höfðu 155 (65%) 

sótt áfengismeðferð á Vogi einhverntímann meðan 69 (29%) sóttu meðferð eftir greiningu. Þar af sótti 21 

einstaklingur fyrstu áfengismeðferð eftir greiningu meðan 48 höfðu sótt meðferð áður. Samkvæmt mati 

meðferðaraðila létu 92 einstaklingar (39%) af drykkju eftir greiningu. Eingöngu 2% sjúklinga sem höfðu farið 

í meðferð þróuðu með sér áfengistengdan lifrarsjúkdóm. Lifun var verst hjá þeim hópi sem þróuðu með sér 

skorpulifur og Child-Pugh og MELD skor reyndust gagnleg til að spá fyrir um lifun. Ekki var munur á horfum 

milli kynjanna en horfur tengdust aldri. Alvarlegum fylgikvillum eins og HCC og ascites fylgdi aukin áhætta. 

Sjúklingar sem höfðu einhverntímann á Vogi höfðu ekki betri lifun samanborið við þá sem aldrei höfðu sótt 

meðferð. Sjúklingar sem lifðu lengur en 1 ár og hættu áfengisdrykkju höfðu bættar lífslíkur miðað við þá 

sem ekki hættu áfengisdrykkju. Innlögn á Vog hafði ekki forspárgildi fyrir hvort sjúklingar hættu algjörlega 

drykkju eftir greiningu með lifrarsjúkdóm. 

Ályktanir: Nýgengi ALD meðal þeirra sem sóttu meðferð á Vogi var töluvert hærra en í þýðinu í heild eins 

og við var að búast. Eingöngu 2% sjúklinga sem höfðu farið í meðferð þróuðu með sér áfengistengdan 

lifrarsjúkdóm. Greining með skorpulifur hafði mest áhrif á lifun ásamt alvarlegum fylgikvillum á borð við HCC 

og ascites. Í sjúklingahópnum sem lifði lengur en eitt ár frá greiningu var lifun betri hjá hópnum sem hætti 

áfengisdrykkju samanborið við þá sem hættu ekki. Ekki var sýnt fram á að innlögn á Vog hjálpaði sjúklingum 

að halda algjört áfengisbindindi eftir greiningu með ALD. Líklega eru sjúklingar með erfiðan fíknivanda 

líklegri til að hafa farið í meðferð ásamt því að algjört áfengisbindindi er ekki góður mælikvarði á gæði 

meðferðar og því um bjögun að ræða. 
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1. Inngangur 

1.1 Saga 

Áfengi hefur fylgt manninum í þúsundir ára en merki hafa fundist um gerjun drykkja frá 10.000 f. Kr1. 

Ofnotkun á áfengi hefur að öllum líkindum leitt til lifrarskaða í jafn langan tíma og lengi hefur verið vitað um 

skaðleg áhrif áfengis á lifrina. Árið 1805 skjalfesti franski læknirinn René Laennec tengsl ofneyslu áfengis 

og lifrarskaða, sem og að kynna til sögunnar nýyrðið cirrhosis (skorpulifur)2. Síðan þá hafa þessi tengsl 

verið skoðuð enn betur með fjölda rannsókna. Á þriðja áratug síðustu aldar rannsakaði Pearl dánartíðni 

meðal sjúklinga sem drukku óhóflega. Sá hann svart á hvítu að þeir sem drukku meira magn áfengis höfðu 

hærri almenna dánartíðni sem og dánartíðni af völdum skorpulifur heldur en þeir sem drukku í hófi og þeim 

sem voru bindindismenn3. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar eftir tíma Pearl og Laennec. WHO gaf út 

bókina Alcohol Control Policies in Public Health Perspective árið 1975 þar sem endurskoðaðar voru 

rannsóknir á áfengisneytendum og sýnt fram á að óhófleg drykkja getur aukið líkurnar á skorpulifur 2 til 23 

sinnum4. Í kjölfar þessara rannsókna hefur átt sér stað mikið lýðheilsuframtak að reyna að minnka neyslu 

áfengis með stjórn á framboði áfengis og hafa þær sýnt fram á með því að minnka aðgengi að áfengi og 

með því að skattleggja áfengi minnkar áfengisneysla5,6. Þrátt fyrir að ofnotkun áfengis hafi verið mikið á 

Íslandi hefur tíðni ALD hinsvegar verið lágt. Ísland hefur á 20. öld verið eitt lægsta vestræna landið hvað 

varðar tíðni ALD og mætti færa rök fyrir því að bjórbannið og einokun ríkisins á áfengissölu spili þar stórt 

hlutverk7,8. 

1.2 Róf sjúkdóma 

Alkóhól lifrarsjúkdómur er í raun róf sjúkdóma sem geta komið fram ýmist samtímis eða stakir. Yfirleitt koma 

þeir fram í tímaröð. Fyrsta breytingin er fitulifur (e. alcoholic steatosis) sem nánast allir ofneytendur á áfengi 

þróa með sér, þar næst oft bólga (e. inflammation) og bandvefsmyndun (e. fibrosis). Lokastig 

bandvefsmyndunar kallast skorpulifur (e. cirrhosis) og alkóhól lifrarbólga (e. alcohol hepatitis) getur einnig 

komið fram, með eða án skorpulifur9.  

Alkóhól orsökuð fitulifur er afturkræf breyting þar sem fita safnast fyrir í lifrarfrumur. Þetta ferli er 

afleiðing af niðurbroti etanóls. Lifrin brýtur niður etanól eftir tveimur leiðum. Í gegnum ADH (e. alcohol 

dehydrogenase), sem er aðalleiðin, og svo með CYP2E1. ADH brýtur niður etanól í acetaldehyde. Við þetta 

ferli afoxast NAD+ í NADH sem safnast upp. Uppsafnað NADH aftrar niðurbroti fitusýra í lifur og ýtir undir 

nýmyndun þeirra sem leiðir til söfnunar í lifrarfrumur. CYP2E1 brýtur einnig etanól niður í acetaldehyde. Við 

þetta niðurbrot myndast hvarfgjarnir súrefnis radikalar (e. reactive oxygen species, ROS) sem geta skemmt 

frumuprótein og erfðaefni. Ferlið leiðir einnig til hækkunar NADH sem eykur fitusöfnun í lifur10. Fitulifur er 

einkennalaus og gengur yfirleitt til baka ef drykkju er hætt í 4-6 vikur en getur aukið líkur á alvarlegri 

lifrarsjúkdómi, þá sérstaklega ef drykkju er ekki hætt11. 

Í kjölfar fitulifur getur fylgt bólga (e. inflammation) og bandvefsmyndun (e. fibrosis) ef drykkju er ekki 

hætt. Svokallaðar stjörnufrumur (stellate cells) eru taldar vera mikilvægasta frumugerðin fyrir 

bandvefsmyndun í lifur. ROS sem myndast við niðurbrot etanóls virkjar stórátfrumur lifrar og acetaldehyde 



9 

 

virkjar ónæmiskerfið. Þessi ferli leiða til bólgusvars. Við áframhaldandi áfengisneyslu verður frekari 

lifrarskaði vegna krónískrar bólgu sem lifrin reynir að lagfæra með bandvefsmyndun10. Viðvarandi fitulifur 

getur ýtt undir þenslu bandvefsmynduninnar9,12. 

Skorpulifur er lokastig lifrarskaða af völdum áfengis og annarra lifrarsjúkdóma. Þá heldur 

bandvefsmyndun áfram sem verður til þess að lifrarvefur einangrast frá blóðflæði vegna skemmda í 

æðakerfi. Drep verður í vefnum og raskast eðlileg bygging hans. Þessar breytingar ná yfir allann 

lifrarvefinn9. Þegar skorpulifur byrjar að myndast stækkar lifrin en síðar í ferlinu skreppur hún saman og 

verður hörð. Hún verður hnútótt og oft má sjá óreglulegar lifrarfrumur með sterklitaða kjarna. Hnútarnir í 

sjúklingum með áfengisorsakaða skorpulifur eru yfirleitt smáir (e. micronodular) í sjúklingum sem halda 

áfram drykkju. Þetta eru svæði þar sem lifrarvefur er að reyna að endurnýja sig en áframhaldandi áreiti af 

völdum áfengis aftrar endurnýjunargetu. Hjá sjúklingum sem hætta drykkju myndast frekar stærri 

endurnýjunarhnútar (macronodular)13. Ef þessu ferli er ekki viðsnúið getur orðið portæðarháþrýstingur en 

honum getur fylgt stækkun á milta, myndun æðahnúta (e. varices) með eða án blæðingar, og vökvasöfnun 

í kviðarholi (ascites)14. Ef lifrarstarfsemin skerðist mikið getur hún ekki afeitrað blóðið og eiturefni geta þá 

safnast upp í heila og valdið taugakerfiseinkennum, sem kallast lifrar-heilakvilli (e. hepatic encephalopathy). 

Hjá sumum sjúklingum þróast lokastigs lifrarbilun (e. end-stage liver disease). Á meðal sjúklinga sem þróa 

með sér skorpulifur geta 10% sjúklinga svo þróað með sér lifrarfrumukrabbamein (HCC)12. 

 Lifrarbólga af völdum alkóhóls (AH) er annað mein sem getur orsakast af óhóflegri drykkju áfengis. 

AH hendir ekki alla sjúklinga með áfengisorsakaðan lifrarsjúkdóm (e. alcoholic liver disease) en þeir sem 

þróa með sér alvarlegan AH hafa mun verri skammtímahorfur. Hún kemur yfirleitt fram skyndilega og lýsir 

sér sem mikilli gulu og getur gerst ásamt því að sjúklingarnir hafa undirliggjandi krónískan lifrarsjúkdóm en 

í sumum tilfellum komið fram einn og sér. Í íslenskri lýðgrundaðri rannsókn greindust 169 sjúklingar með 

alkóhóllifrarsjúkdóm á tímabilinu 2001-2016, reyndust 39% hafa skorpulifur, 25% AH og 57 (36%) hafa 

einkenni beggja15 

1.3 Áhættuþættir 

Eituráhrif lyfja og annarra eiturefna geta valdið lifrarsjúkdómum, enda er eitt aðalhlutverk lifrarinnar að 

afeitra blóðið og berast því um hana mikið af skaðlegum efnum. Áfengi er þar engin undantekning. 

Mikilvægasti áhættuþátturinn er magn af innbyrgðu áfengi16. Ekki er algjört skammtasamband á milli magns 

af innbyrgðu áfengi og lifrarskaða, því mikill einstaklingsmunur er þar á. Einungis 10-20% sjúklinga sem 

neyta óhóflegs magns áfengis, skilgreint sem 40-80g á dag, í langan tíma (17 ár að meðaltali) þróa með 

sér ALD17. Konur þola minna magn og í styttri tíma en karlar, mögulega vegna hærri hlutfalls líkamsfitu, þó 

að það sé ósannað, og skertri virkni ADH, eitt ensímanna sem brýtur niður alkóhól í maga og einnig í 

lifrinni18. Einnig hafa aðrir þættir svo sem drykkjumynstur áhrif en tegund áfengra drykkja er ekki talin hafa 

áhrif. Þeir sem drekka mikið í einu (staðlað við 5 drykki eða meira) og utan máltíða er taldir vera í meiri 

hættu. Svo virðist vera að dagleg drykkja sé líklegri til að valda lifrarskaða heldur en drykkjutúrar en 

sjúklingar sem dreifa drykkjunni á fleiri daga eru í meiri áhættu en aðrir þeir sem ofnota áfengi17,19. Kynþáttur 

hefur sýnt sig til að hafa áhrif, þar sem hvítir karlmenn eru í lægri áhættu en aðrir20. Næringarástand hefur 
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áhrif á horfur sjúklinga með ALD. Alvarlegri vannæringu fylgir mun hærri dánartíðni en hjá þeim sjúklingum 

sem hafa eðlilegt næringarástand. Ýmis vítamín og steinefni skortir ásamt almenns orku (kaloríu) og prótín 

(amínósýru) framboðs9. Ofþyngd hefur sýnt sig til að vera áhættuþáttur fyrir ALD21. Að lokum hafa 

erfðaþættir einnig áhrif. Eru það breytileikar í genum sem taka þátt í niðurbroti áfengis ásamt þáttum sem 

geta ýtt undir að fólk ánetjast áfengi sem hafa hvað mest áhrif22,23. 

1.4 Greining 

Greining ALD byggist á nokkrum þáttum. Fyrst og fremst þarf að kanna drykkjusögu einstaklingsins. Þá að 

staðfesta tilvist áfengissýki (AUD) eða aðra áfengismisnotkun. Einnig þarf að staðfesta að um 

lifrarvandamál sé að ræða og að það sé ekki af öðrum orsökum en af völdum áfengis. Notast er við sögu,  

almenna líkamsskoðun, blóðprufur, myndrannsóknir og í sumum tilfellum vefjasýni úr lifur. 

 Þegar læknir framkvæmir líkamsskoðun er mikill munur á teiknum sem hann getur séð. Frá engum 

yfir í langt komna skorpulifur. Þreifing lifur segir ekki ekki endilega til um stækkun hennar og því ekki 

ákjósanlegt að reiða sig á það. Þrátt fyrir að ákveðin teikn eru algengari í ALD en öðrum lifrarsjúkdómum 

(t.d. vangakirtilsstækkun, Dupuytren‘s contracture) er ekkert líkamlegt einkenni 100% sértækt fyrir ALD9. 

Það eru þó nokkur einkenni sem eru tengd við 1 árs lifun sjúklinga. Þau eru lifrar-heilakvilli (hepatic 

encephalopathy), sjáanlegar æðar á framvegg kviðar, bjúgur, vökvasöfnun í kviðarholi, spider nevi (æðar í 

formi köngulóarvefs) og almennt þróttleysi24. Þessi teikn eru ekki sértæk fyrir alkóhóllifrarsjúkdóm og 

rannsóknir hafa sýnt að mikill munur er á greiningum frá lækni til læknis25. Þó svo sé benda sumar 

rannsóknir á gott greiningargildi læknisskoðunar á ALD, og þá sér í lagi samanborið við blóðrannsóknir24. 

Einnig ber að nefna að starfsemi annarra líffæra getur raskast við áfengissýki og því gagnlegt að hafa 

augun opin fyrir því. Hér ber að nefna alkóhól orskaða hjartavöðvasjúkdóma, rýrnun beinagrindarvöðva, 

starfstruflun skjaldkirtils og taugaskaða af völdum áfengis9. 

 Blóðprufur eru mikið notaðar og reynast oft gagnlegar en engin ein blóðprufa er nægileg til að 

staðfesta greiningu á ALD. Lifrarensímin ALAT og ASAT eru oftast vægt hækkuð við ALD en ekki er hægt 

að nota ASAT og ALAT til að meta alvarleika lifrarsjúkdómsins. Ef styrkur ASAT er hærri en ALAT bendir 

það til ALD en er þó ekki sértækt fyrir sjúkdóminn12. Önnur blóðprufa sem getur verið gagnleg er gamma-

glútamýl transferasi (GGT). Ef borin eru saman GGT og alkalískur fosfatasi og GGT er hækkaður getur það 

verið vísbendinging um ALD. Ef albúmín er lágt, blóðflögutalning lág og sjúklingur hefur háan INR bendir 

það til langt genginnar bandvefsmyndunar eða skorpulifur26.  

 Myndrannsóknir á lifur eru gagnlegar til að meta hvort um lifrarvandamál sé að ræða en segja 

hinsvegar ekki til um orsökina. Það gagnlegasta við myndrannsóknir er að þær geta sýnt t.d. fitubreytingar 

í lifur, skorpulifur og lifrarkrabbamein (HCC) sem og að staðfesta að ekki sé um annarsskonar lifrarskemmd 

af völdum áfengis sé að ræða, t.d. stíflun í gallrás eða ífarandi æxlisvöxt í lifur. Myndrannsóknir sem 

aðallega er stuðst við eru ómskoðun, sneiðmynd og segulómun af lifur. Þær breytingar sem leitað er eftir 

eru: óreglulegt eða bárótt yfirborð lifrar, stækkun á milta og fríum vökva í lifur. 

 Lifrarsýni getur verið gagnlegt til að staðfesta hvort um ALD sé að ræða þar sem allt að 20% 

sjúklinga með sögu um áfengismisnotkun hafa lifrarvandamál af öðrum orsökum27. Þeir þættir sem eru 
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sjáanlegir á vefjasýni fara eftir alvarleika og stigi sjúkdóms. Allt frá fitubreytingum í skorpulifur. Þar með talið 

er bólga blaða (e. lobe) lifrar, myndun safabóla í kjarna, Mallory bodies, söfnun fitu í gallrásir, 

bandvefsmyndun og skorpulifur28. Þessar breytingar geta verið til staðar í sama vefjasýni og engin ein þeirra 

er merki um ALD. Greining á ALD er því í samhengi við aðra þætti eins og sögu um áfengismisnotkun og 

fjarveru annarra lifrarsjúkdóma. Að taka vefjasýni er ífarandi aðgerð og hefur því ákveðna áhættu í för með 

sér og ætti því aðeins að gera slíkt þegar greining er vafasöm og ákveðin meðferð er hugleidd12. Meta 

verður ávinning og áhættu þess að taka vefjasýni hjá hverjum sjúklingi fyrir sig. Notkun vefjasýna til 

greiningar hafa minnkað mikið á undanförnum árum, þar sem ný tækni s.k. bandvefsskanni (e. fibroscan) 

er góð og ekki ífarandi leið til að meta magn bandvefs í lifrinni29. 

1.5 Horfur 

Þegar meta á horfur sjúklinga með ALD er notast við stöðluð stigakerfi. Fyrir AH er oft notast við Maddrey 

discriminant function (MDF). Þessi formúla miðast við 4,6 * INR sjúklings mínus samanburðar INR + heildar 

magn bílírúbíns (mg/dL). Skor yfir eða jafnt og 32 er vísbending um slæmar horfur. Tilvist lifrar-heilakvilla 

(hepatic encephalopathy) samtímis fylgja enn verri horfur. Gallar þessarar formúlu er að þeir sem fá hærra 

en 32 hafa verri horfur, en útkoman metur ekkert umfram það. Stundum er því notast er við aðrar formúlur 

sem taka til breytingu á blóðprufum til lengri tíma til að fá nákvæmara mat9. 

Til að meta horfur sjúklinga með AC er notast við annars vegar MELD (Model for end stage liver 

disease) stigakerfi og hinsvegar svokallað Child-Pugh stigakerfi. MELD byggist á hækkun í kreatínín, 

bílírúbin og INR. Child-Pugh metur bílírúbín, albúmín og INR sem og hvort vökvasöfnun í kviðarholi og lifrar-

heilakvilli sé til staðar. Þessi stigakerfi meta öll alvarleika lifrarsjúkdóms við greiningu frekar en að meta 

langtímalífslíkur sjúklinga. Þar sem lifun til skemmri tíma hefur meira að segja til um val meðferðar er reynt 

að stefna að hærra sértækni þessara skora9. MELD stigakerfið er notað þegar meta hversu bráð þörf 

sjúklings er á líffæraígræðslu30. 

1.6 Meðferð 

Meðferð á ALD byggist á stigi sjúkdóms og markmiðum meðferðar. Fylgikvillar lifrarsjúkdóms eins og 

lifrarbilun og háþrýstingur í portæðakerfi eru meðhöndluð eins og í lifrarsjúkdómi sem er ekki af völdum 

áfengis en önnur vandamál sem geta fylgt óhóflegri áfengisneyslu eru veitt sérstök athygli. Fyrsta og besta 

meðferðin sem reynt er að beita er áfengisbindindi. Það hefur sýnt sig til að bæta útkomur úr vefjasýnum, 

minnka þrýsting í portæðakerfi og minnka líkur á þróun yfir í skorpulifur31. Þetta allt saman leiðir til betri 

lifunar sjúklinga með ALD, nema ef hann hefur þróast í skorpulifur. Jákvæðar breytingar sjást fljótt, en meira 

en 50% sjúklinga sem hætta drykkju verða betri á 3 mánuðum9. Hinsvegar er mikil hætta á því að sjúklingar 

hverfi aftur til fyrra horfs og byrji að drekka aftur. Í rannsókn frá árunum 2001-2016 á Íslandi náðu einungis 

39% að halda sig við áfengisbindindi eftir greiningu með ALD15. Stuðningur við sjúklinga eins og ráðgjöf og 

eftirfylgd er áhrifaríkasta meðferðarúrræðið9.  

Næringarmeðferð er einnig beitt vegna þess að sjúklingar sem neyta svo óhóflegs magns alkóhóls 

að þeir þrói með sér lifrarsjúkdóm eru yfirleitt einnig vannærðir. Helst eru það vítamín og steinefni á borð 
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við A vítamín, D vítamín, þíamín, fólat, pýroxidíne og sink. Einnig þjást flestir einnig af prótein og/eða kaloríu 

skorti. Að bæta næringarástand þessara sjúklinga hefur sýnt sig til að hafa góð áhrif á lífmerki og verkun 

lifrar en hefur ekki sýnt sig til að bæta skammtímahorfur marktækt eitt og sér9,12. Næringarmeðferð er þó 

alltaf beitt ef sjúklingur hefur þörf á henni, þá meðfram annarri meðferð. 

Barksterar hafa verið mikið rannsakaðir sem meðferð gegn alkóhóllifrarbólgu en bólga spilar 

hlutverk í meingerð sjúkdómsins. A.m.k. 12 rannsóknir hafa verið framkvæmdar en þær hafa hinsvegar 

misvísandi niðurstöður9. Nokkrar safngreiningar hafa verið gerðar á síðari árum á þessum rannsóknum sem 

aftur hafa ekki geta sýnt fram á nauðsyn notkun stera gegn AH12. Sjúklingar með MDF yfir 32 og lifrar-

heilakvilla hafa ávinning af steragjöf umfram þá sem fengu lyfleysu í rannsóknunum9. Í flestum 

rannsóknunum var prednsólón 40 mg á dag af notað í 4 vikur sem svo var trappað niður með 5mg á viku32. 

Hafa verður í huga MDF skor sjúklinga til að meta á hversu alvarlegu stigi sjúkdómurinn er. Lagt hefur verið 

til að miða við >54 en talið er að við ákveðið hámark gæti sterameðferð valdið meiri skaða en engin 

meðferð9. 

Hugsanlegt er að vanreglun ákveðinna frumuboða eins og TNF-alfa hafi áhrif á meingerð AH og 

því hafa and-frumuboða lyf verið rannsökuð, þau gegn TNF-alfa sérstaklega. Rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar á lyfjum eins og pentoxifylline og infliximab. Þær hafa hinsvegar ekki sýnt fram á ótvíræða 

virkni þessara lyfja á AH og við notkun infliximab hafa komið fram alvarlegar sýkingar sem aukaverkun hjá 

þessum sjúklingum9. 

Þegar skorpulifur er langt gengin getur líffæraígræðsla verið eini valmöguleikinn til að bjarga lífi 

sjúklinga. Þrátt fyrir að áfengisorsökuð skorpulifur er ein algengasta ábendingin fyrir líffæraígræðslu er talið 

að um 95% sjúklinga eru aldrei formlega metnir til líffæraflutnings33. Aðalástæðan er sú að hjá flestum 

sjúklingum sem tekst að hætta að drekka batnar lifrarstarfsemin það mikið að þeir þurfa ekki ígræðslu en 

ef þeim tekst ekki að hætta að drekka er það frábending fyrir ígræðslu. Þannig að eingöngu koma til greina 

þeir sem hætta að drekka og lifrarstarfsemin batnar ekki. Í þetta spilast einnig inn í almennur skortur á 

gjöfum og að fleiri þegar, sem ekki hafa áfengisorsakaðan lifrarsjúkdóm, eru frekar metnir til líffæraígræðslu. 

Því hefur verið lagður til 6 mánaða bindindistími sem lágmark til að einstaklingur sé íhugaður fyrir 

líffæraígræðslu34. U.þ.b 20% sjúklinga hefja aftur drykkju eftir líffæraígræðslu en fáir hefja aftur misnotkun 

á áfengi33,35. Sjúklingar sem hafa AH eiga enn erfiðara með að uppfylla þessi skilyrði þar sem 1 mánaðar 

lifun í þeim hóp er einungis 50%36. Á Íslandi fengu aðeins þrír sjúklingar með áfengisorsakaða skorpulifur 

líffæraígræðslu á árunum 1982-2012, eða 8% sjúklinga37. 

1.7 Faraldsfræði 

Áfengisorsökuð skorpulifur er einn algengasti fyrirbyggjanlegi valdurinn af lifrarsjúkdómum. Óhófleg 

áfengisneysla er orsakaþáttur í um 5% af dauðsfalla í heiminum. Þar vegur skorpulifur þyngst en samkvæmt 

skýrslum og samantektum frá Alþjóðaheilbrigðisstöfnuninni má rekja u.þ.b. 50% tilfella skorpulifur til 

áfengis38. Í löndum þar sem tíðni ALD er há er tíðni áfengissýki (e. alcohol use disorder, AUD) það yfirleitt 

líka sem og heildar áfengisdrykkja í þýðinu39,40. AUD eða alkóhólismi er hinsvegar ekki trygging fyrir að þróa 

með sér ALD. Einungis um 10-20% af sjúklingum sem þjást af áfengisfíkn þróa með sér krónískan 
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lifrarsjúkdóm12. WHO metur grófa dánartíðni af völdum áfengistengdrar skorpulifur 5.7/100.000 með það 

markmið að ná henni niður í 3.212.  

Ef tíðni á skorpulifur og áfengistengdum lifrarsjúkdómum eru borin saman milli Norðurlandanna 

sést mikill munur á milli þeirra. Tíðni þessara sjúkdóma hefur verið lægri á Íslandi en hjá nágrönnum þeirra. 

Leggur þetta enn sterkari rök fyrir því að framboð á áfengi hefur áhrif á tíðni lifrarsjúkdóma af völdum þess. 

Í rannsókn á árunum 1968-1988, þar sem skoðuð var sala áfengis og tíðni lifrarsjúkdóma eftir að einokun 

ríkisins á sölu drykkja með áfengismagn undir 5.5% var hætt í Finnlandi jókst dánartíðni af völdum 

skorpulifur úr 6.4/100.000 í 13.741. Í rannsókn þar sem borið var saman nýgengi skorpulifur í Gautaborg og 

á Íslandi var nýgengið 15.3/100.000 á móti 3.3/100.000 á Íslandi42. Í rannsókn Ramstedt og félaga voru 

borin saman 14 Evrópulönd m.t.t. áfengisneyslu og dánartíðni af völdum skorpulifur á árunum 1950 – 1995. 

Þar var dánartíðni í Finlandi, Noregi og Svíþjóð 10.6, 7.6 og 13.3 á hverja 100.000 íbúa, hvort í sinni röð43. 

Á árunum 1951 - 1980 var meðaldánartíðnin á Íslandi 2.01 á hverja 100.000 íbúa44. 

Ísland hefur því staðið sér á báti í þessum efnum en algengi ALD á Íslandi hefur ætíð verið lág44. Í 

rannsókn á árunum 1950-1990 var nýgengi skorpulifrar 4.8/100.000, það lægsta í Vestrænum heimi45. 

Nýgengi sjúkdómsins hefur hinsvegar verið að aukast jafnt og þétt síðastliðna áratugi hérlendis. Tölur frá 

árunum 2001-2015 sýna að nýgengi ALD hefur aukist úr 1.62/100.000 á árunum 2001-2005 í 6.09/100.000 

á árunum 2011-2015. Á sama tíma hefur áfengisneysla Íslendinga aukist um 73% frá árinu 1980. 

Drykkjumynstur hefur einnig breyst en léttvín og bjór stóð yfirleitt ekki til boða sem og dagleg drykkja var 

óalgengari en nú tíðkast7. Í rannsókn frá árinu 2015 má sjá tölur um dauðsföll af völdum ALD þar sem tíðni 

jókst úr 3.31/100.000 upp í 7.14/100.000 á árunum 1982-20098. Í rannsókn sem náði til áranna 2010-2015 

var heildar aldursstöðluð nýgengi skorpulifrar 9.7 / 100.000 íbúar. Áfengi var algengasta orsök skorpulifur, 

eitt og sér (31%) eða með lifrarbólgu C (15%)46. 

1.8 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hversu stór hluti þeirra sem hafa greinst með áfengisfíkn og leitað 

sér meðferðar hafa greinst með alvarlegan lifrarsjúkdóm af völdum áfengis og hverjar horfur þeirra eru. 

Tengsl áfengisofnotkunar og lifrarsjúkdóma er ótvíræð. Áhættan tengist samfelldri notkun og magni áfengis 

sem er innbyrt. Ákveðin þröskuldgildi á notkun áfengis hvern dag til að skorpulifur myndist hafa verið 

skilgreind sem byggjast á bæði aftursýnum og framsýnum rannsóknum, þar sem konur eru í meiri hættu en 

karlar. Hins vegar byggist þetta á gömlum rannsóknum og ekki lýðgrunduðum og það er ekki fullljóst hversu 

margir sem misnota áfengi og hafa fengið fíknigreiningu greinast með skorpulifur eða áfengistengda 

lifrarbólgu. Það er töluvert á reiki hversu algengt það er að sjúklingar sem glíma við áfengisfíkn fái 

áfengistengdan lifrarsjúkdóm. Vandaðar áhorfsrannsóknir á þessum tengslum og horfum þessara sjúklinga 

skortir og hverjir eru helstu áhættuþættir þessara sjúklinga og er það markmið þessarar rannsóknar að 

meta það. 
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Gagnasöfnun 

Rannsóknin var afturskyggn faraldsfræðirannsókn og tók til allra sjúklinga sem greindust á tímabilinu 1. 

janúar 2010 – 31. desember 2020. Sjúkdómsgreiningar sem leitað var að á Sjúkrahúsinu á Vogi voru: skv. 

DSM IV og 5: alcohol dependence/alcohol use disorder 303.9 eða ICD 10: alcohol dependence F10.2. Á 

Landspítalanum var leitað að þeim sem greindust með skorpulifur og/eða áfengistengda lifrarbólgu á Íslandi 

á tímabilinu 1. janúar 2010 - 31. desember 2020 skv. ICD-10 sjúkdómsgreiningarkóðum.  

Úr gagnasafni sjúkrahússins á Vogi var leitað að eftirfarandi breytum: aldri við fyrstu innlögn, fjöldi 

innlagna á Vog og fjölda innlagna á Vog eftir greiningu með ALD. Ekki var gerð krafa um að sjúklingur lyki 

áfengismeðferð á Vogi, einungis að hann hafði lagst inn og greinst með AUD. 

Úr gagnasafni Landspítalans var aflað upplýsinga á lyflækningsdeildum þar sem sjúklingar sem 

greindust með lifrarsjúkdóm voru innlagðir um: greiningardagsetningu lifrarsjúkdóms, bæði 

alkóhólifrarbólgu og/eða skorpulifrar, aldur við greiningu, ákveðin blóðgildi (bílírúbín, INR, kreatínín, 

albúmín), greiningaraðferð (myndgreining eða vefjasýni) og dánardagsetningu. Einnig var leitað að 

mikilvægum breytum sem segja til um einkenni, orsök og stigun lifrarsjúkdóms: tilvist kviðarholsvökva, lifrar 

heilakvilla, blæðinga frá meltingarveg, lifrarbólgu C og lifrarfrumukrabbamein. Úr sjúkraskrám var einnig 

aflað upplýsinga um hvort sjúklingur hafði látið algjörlega af drykkju eftir greiningu með lifrarsjúkdóm. Þar 

sem áfengisbindindi er mikilvægasta meðferðin við ALD var þess nær undantekningalaust getið hvort 

sjúklingur hafi hætt drykku eða ekki. Aflað var upplýsinga um hvort sjúklingur hafi fengið líffæraígræðslu. 

Allar upplýsingar sem aflað var úr sjúkraskrám þátttakenda, voru meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Kennitölur sjúklinganna voru notaðar til að fá upplýsingar um 

sjúklingana í sjúkraskrárkerfum LSH. Um leið og búið var að safna þessum upplýsingum, var við úrvinnslu 

rannsakenda eingöngu unnið með dulkóðuð gögn. Rannsóknargögn voru varðveitt á öruggum stað hjá 

ábyrgðarmanni á tölvutæku formi og voru vernduð með lykilorði. 

Fyrir lágu gögn úr fyrri rannsókn um ALD á vegum Einars S. Björnssonar þar sem búið var að safna 

upplýsingum um sjúklinga á árunum 2010-2016. Búið var að fara yfir þau gögn og skrifa ritrýnda  

vísindagrein upp úr þeim. Einnig lágu fyrir ýmis gögn um skorpulifrarsjúklinga frá árunum 2016-2020 sem 

hafði verið safnað fyrir aðra rannsókn. Fyrir þessa rannsókn voru því þessi tvo gagnasett sameinuð og 

safnað þeim viðbótargögnum sem vantaði sem og að yfirfara og bæta sjúklingum í AH hópinn sem vantaði. 

Farið var yfir gagnasafnið og tryggt að eingin tvítalning átti sér stað sem og að fjarlægja þá sjúklinga sem 

uppfylltu ekki greiningarskilyrði fyrir AH eða AC. 

2.2 Tölfræðiúrvinnsla 

Við gagnasöfnun voru gögn skráð með Excel. Unnið var með breyturnar í tölfræðiforritinu R en tölfræði var 

að miklu leyti lýsandi, en lifun var skoðuð með Kaplan-Meier gröfum og marktækni með log-rank prófi. 

Fjölþátta greiningar voru gerðar með tvíkosta aðhvarfsgreiningu og aðhvarfsgreiningu Cox. Marktækni 

flokkabreyta voru metin með kí-kvaðrat prófi og samfelldra breyta með Student‘s t-test. 
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2.3 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni voru fengin frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd. Heimild fyrir aðgangi að 

sjúkraskrám fékkst hjá framkvæmdarstjóra lækninga á LSH. Þar sem um afturskyggna rannsókn er að ræða 

og eingöngu er notast við fyrirliggjandi heilbrigðisgögn var ekki haft samband við hina skráðu. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Yfirlit 

Alls greindust 238 sjúklingar með alkóhóllifrarsjúkdóm á rannsóknartímabilinu. Af þeim voru 114 sjúklingar 

með skorpulifur (e. alcoholic cirrhosis), 47 með áfengisorsakaða lifrarbólgu (e. alcoholic hepatitis) og 77 

uppfylltu skilmerku um bæði skorpulifur og áfengosorsakað lifrarbólgu. Kyn, aldur við greiningu, einkenni 

og skilmerki um alvarleika lifrarsjúkdóms eru sýnd í töflu 2. Tíðni sjúkdómanna var hærri hjá körlum en 

konum í öllum flokkum en 72-82% sjúklinga voru karlar. Þeir sem greindust aðeins með skorpulifur voru 

töluvert eldri en þeir sem höfðu AH eða bæði AC og AH (Tafla 1). Þeir sjúklingar sem greindust bæði með 

AC og AH voru með hærra bílírúbín og INR gildi og þar af leiðandi hærri Child-Pugh og MELD skor sem er 

vísbending um verri horfur þessara sjúklinga. Fylgikvillar á borð við lifrar-heilakvilla, frían vökva í kvið og 

æðagúla sem og blæðingar úr þeim voru algengari í sjúklingahópnum með AC. HCC og Hepatitis C sýking 

var líka algengari í sjúklingahópnum með AC eða AC og AH heldur en hjá sjúklingum með AH eingöngu. 

Af öllum sjúklingum höfðu 155 (65%) sótt áfengismeðferð á Vogi einhverntímann meðan 69 (29%) sóttu 

meðferð eftir greiningu. Þar af sótti 21 einstaklingur fyrstu áfengismeðferð eftir greiningu meðan 48 höfðu 

sótt meðferð áður. Samkvæmt mati meðferðaraðila létu 92 einstaklingar (39%) algjörlega af drykkju eftir 

greiningu.  

Meðal nýgengi ALD á Íslandi á rannsóknartímabilinu 6.47 ± 1.37/100.000 íbúar (miðgildi 6.45). Þá 

var nýgengi skorpulifrar af völdum áfengis 5.20 ± 1.27 (miðgildi  4.91) og áfengisorsakaðrar lifrarbólgu 1.44 

± 0.58/100.000 íbúar (miðgildi 1.43). Í töflu 1 sjást upplýsingar um fjölda sem sóttu meðferð á Vogi á 

tímabilinu 2010-2020 og fjölda af þeim sem greindust lifrarsjúkdóm á sama tímabili. Einnig eru þar birtar 

tölur um nýgengi á hverja 100.000 einstaklinga fyrir hvert ár. Nýgengi ALD meðal einstaklinga sem sóttu 

meðferð á Vog á tímabilinu var 1990 ± 542/100.000 (miðgildi 1751) 

 

Ár Fjöldi innlagna á Vog 

Fjöldi sem 

greindist með 

ALD 

Nýgengi/100.000 

2010 1353 20 1478 

2011 1323 33 2494 

2012 1419 44 3100 

2013 1291 33 2556 

2014 1142 20 1751 

2015 1245 26 2088 

2016 1251 21 1679 

2017 1250 18 1440 

2018 1231 22 1787 

2019 1208 17 1407 

2020 995 21 2110 

Tafla 1: Tafla yfir fjölda einstaklinga eftir árum sem lögðust inn á Vog vegna áfengisfíknar ásamt 
fjölda þeirra sem greindust með ALD og sóttu meðferð á tímabilinu. Til hægri er nýgengi á hverja 
100.000 einstaklinga sýnd fyrir þennan hóp. 
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 AC (n=114) AH (n=47) AC & AH (n=77) 

Kyn 

-Karl 

-Kona  

 

93 (82%) 

21 (18%) 

 

35 (73%) 

12 (26%) 

 

55 (72%) 

22 (29%) 

Aldur við greiningu 60 (± 11) 51 (± 10) 54 (± 11) 

Bílírúbín 30 (± 30) 110 (± 90) 130 (± 110) 

INR 1.4 (± 0.43) 1.4 (± 1.4) 1.8 (± 0.58) 

Kreatínín 86 (± 40) 96 (± 160) 68 (± 31) 

MELD skor 11 (± 5.3) 16 (± 7.3) 17 (± 5.6) 

MELD flokkur 

-0-9 

-10-19 

-20-29 

-30+ 

 

51 (45%) 

44 (39%) 

7 (6%) 

1 (1%) 

 

11 (23%) 

17 (36%) 

10 (21%) 

1 (2%) 

 

6 (8%) 

47 (61%) 

17 (22%) 

2 (3%) 

Child-Pugh skor 7.5 (± 2.3) 8.2 (± 1.4) 10 (± 1.9) 

Child-Pugh flokkur 

-A 

-B 

-C 

 

45 (39%) 

31 (27%) 

19 (17%) 

 

2 (4%) 

23 (49%) 

6 (13%) 

 

1 (1%) 

24 (31%) 

47 (61%) 

Encephalopathy 10 (9%) 2 (4%) 24 (31%) 

Ascites 51 (45%) 10 (21%) 56 (73%) 

Varices 52 (46%) 4 (9%) 38 (49%) 

Variceal bleeding 11 (10%) 1 (2%) 10 (13%) 

HCC 13 (11%) 0 (0%) 5 (6%) 

HCV 38 (33%) 2 (4%) 6 (8%) 

Sótt meðferð á Vog 71 (62%) 38 (81%) 46 (60%) 

Fjöldi meðferða á Vogi 6.1 (12.7) 6.9 (15.5) 3.5 (7.1) 

Sótt meðferð á Vog eftir                                             

greiningu 

19 (17%) 24 (51%) 26 (34%) 

Fjöldi meðferða á Vogi   

eftir greiningu 

0.7 (2.6) 1.3 (2.3) 0.7 (1.6) 

Aldur við fyrstu meðferð á 

Vogi 

39 (± 15) 41 (± 13) 41 (± 13) 

Áfengisbindindi eftir 

greiningu 

46 (40%) 13 (28%) 33 (43%) 

 

Tafla 2: Kyn, aldur við greiningu, einkenni, skilmerki um alvarleika lifrarsjúkdóms og upplýsingar um áfengismeðferð. Upplýsingar eru 

gefnar upp sem n (%) fyrir flokkabreytur og meðaltal (±SF) fyrir talnabreytur. Ekki fengust blóðgildi til útreikninga á Child-Pugh og 

MELD skorum hjá öllum einstaklingum og þá helst hjá þeim sjúklingum sem greindust með AH. 

 

Miðgildis eftirfylgdartími var 32 mánuðir (bil 0-129) og meðaleftirfylgdartími 45 mánuðir (SF 38). 

Eftirfylgdartími þeirra sem létust voru að meðaltali 20 mánuðir (SF 21) samanborið við 55 (SF 39) hjá þeim 

sem voru lifandi við lok tímabilsins. 

Á tímabilinu gengust 5 sjúklingar (2%) undir líffæraígræðslu sem greindust allir með skorpulifur. Alls voru 

158 (66%) sjúklingar greindir með myndgreiningu (ómskoðun, sneiðmynd, fibroscan eða segulómun) á 
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tímabilinu en aðeins 33 (14%) voru greindir með vefjasýni. Af 238 sjúklingum voru 72 (30%) látnir við lok 

eftirfylgdartímabilsins og af þeim létust 10 (4%) í legu (skilgreint sem <30 dagar liðnir frá greiningu). 

3.2 Lifun  

Mynd 1 sýnir Kaplan-Meier lifunargreiningu eftir greiningu, Child-Pugh flokki og MELD skori var skipt upp í 

flokka 0-9, 10-19, 20-30 og 30+. Sjúklingar með AC eða AC & AH höfðu verri lifun (p = 0.0074) sem og þeir 

sjúklingar sem voru í hærri Child-Pugh flokki við greiningu (p = 0.017). Þeir sem höfðu MELD skor yfir 30 

höfðu verstu lifun og þar næst þeir milli 20 og 29 (p = 0.016). Ef sjúklingar sem höfðu samtímis teikn um 

skorpulifur og alkóhóllifrarbólgu eru hópaðir saman með AH hópnum fékkst 88% 1 árs lifun og 73% 5 ára 

lifun, sem er hærri en lifun fyrir AC hópinn . 

Ekki var marktækur munur á lifun milli kynjanna (NS, non-significant). Aldur við greiningu hafði áhrif á lifun, 

þar sem eldri einstaklingar voru verr staddir (p < 0.0001). Einnig hafði aldur við fyrstu meðferð áhrif, þar 

sem einstaklingar sem sóttu fyrstu áfengismeðferð fyrir fertugt á Vogi höfðu betri lifun (p = 0.021). Þessar 

niðustöður eru sýndar á Mynd 2. Þegar multivariate Cox greining var gerð þar sem skoðuð voru áhrif aldurs 

við greiningu með aldri við fyrstu meðferð fæst HR 1.0 (p = 0.912) fyrir aldur við fyrstu meðferð. 

Mynd 3 sýnir Kaplan-Meier lifunargreiningu þeirra sem hafa einhverntímann sótt meðferð á Vogi, hvort þeir 

hafa sótt meðferð á Vogi eftir greiningu sem og þá sem hættu að drekka áfengi eftir greiningu með 

lifrarsjúkdóm ásamt þeim sem hættu drykkju og lifðu í a.m.k. 1 ár. Ekki var sýnt fram á að lifun var betri hjá 

þeim sem höfðu sótt meðferð einhverntímann (p = 0.28) samanborið við þá sem aldrei höfðu sótt meðferð. 

Ekki sást marktækur munur milli þeirra sem sóttu sér meðferð á Vogi eftir greiningu með lifrarsjúkdóm og 

þeirra sem ekki sóttu sér meðferð (p = 0.15).  Sjúklingar sem lifðu að minnsta kosti í eitt ár og hættu drykkju 

höfðu betri lifun en þeir sem ekki hættu (p = 0.00048). Ekki sást marktækur munur á þeim sem hættu drykkju 

og þeim sem hættu ekki þegar allir sjúklingar voru hafðir með (p = 0.51). 

Þegar skoðuð var lifun milli sjúklinga sem sóttu einungis meðferð fyrir greiningu með lifrarsjúkdóm og 

sjúklingar sem sóttu einungis meðferð eftir greiningu með lifrarsjúkdóm var ekki marktækur munur milli 

þeirra sem einungis sóttu meðferð eftir greiningu og þeirra sem sóttu aldrei áfengismeðferð. Hinsvegar 

þegar þeir sjúklingar sem sóttu meðferð eftir greiningu með lifrarsjúkdóm voru teknir út var marktækur 

munur milli þeirra sem aldrei höfðu sótt meðferð á Vogi á móti þeim sem sóttu meðferð fyrir greiningu, þar 

sem einstaklingar sem höfðu aldrei sótt áfengismeðferð höfðu betri horfur (p = 0.048). 
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Mynd 1: Kaplan-Meier lifunargreining eftir sjúkdómsgreiningu, Child-Pugh flokki og 
MELD skori. 
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Mynd 2: Kaplan-Meier lifunargreining eftir kyni, aldri við greiningu og aldri við fyrstu 
áfengismeðferð á Vogi 
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Mynd 3: Kaplan-Meier lifunargreining eftir því hvort einstaklingar hafi einhverntímann sótt meðferð á Vogi, sótt meðferð á Vogi eftir 
greiningu, hvort þeir hafi hætt áfengisneyslu ásamt þeim sem hættu áfengisneyslu og lifðu í meira en 1 ár. 

 

Cox einvíð (e. univariate) og fjölvíð (e. multivariate) lifunargreining var gerð fyrir algenga fylgikvilla sem og 

hvort HCV sýking var til staðar. Þar voru skýrustu merki um verri lifun HCC og ascites. Niðurstöður má finna 

í töflu 3. 

 

 Univariate analysis Multivariate analysis 

 HR 95% CI p HR 95% CI p 

HCC 3.43 1.91 - 6.16 <0.001 3.06 1.55 - 6.04 0.001 

Ascites 2.91 1.76 - 4.80 <0.001 3.08 1.75 - 5.42 <0.05 

Encephalopathy 1.96 1.13 - 3.31 0.0159 1.17 0.64 - 2.13 0.608 

HCV 1.34 0.79 - 2.26 0.276 1.24 0.68 - 2.26 0.480 

Varices 0.93 0.57 - 1.52 0.781 0.70 0.41 - 1.18 0.181 

Variceal bleeding 0.82 0.36 - 1.90 0.648 0.72 0.29 - 1.79 0.479 

Tafla 3: Einvíð og fjölvíð lifunargreining fyrir valda fylgikvilla og HCV sýkingu. HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval. 

 

3.3 Áfengisbindindi 

Af rannsóknarhópnum höfðu 92 (39%) sjúklingar látið algjörlega af áfengisdrykkju eftir greiningu. Tafla 4 

sýnir fjölda þeirra sem lögðust inn á Vog og hversu margir þeirra höfðu haldið áfengisbindindi eftir greiningu 
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með lifrarsjúkdóm. Af þeim sem höfðu sótt sér meðferð á Vogi einhverntímann var sama hlutfall af þeim 

sem hættu áfengisneyslu og þeirra sem hættu ekki. Af þeim sem einungis sóttu meðferð á Vogi fyrir 

greiningu hafði hærra hlutfall hætt eftir greiningu en af þeim sem aldrei höfðu sótt sér meðferð en sá munur 

var ekki marktækur. Sama hlutfall einstaklinga hafði hætt áfengisneyslu hvort sem þau sóttu fyrstu meðferð 

fyrir eða eftir 40 ára aldur. 

 

Innlögn á Vog Áfengisbindindi Kí-kvaðratpróf (p) 

 Já (n = 92) Nei (n  = 138)  

Einhverntímann, n (%) 61 (66%) 92 (66%) NS 

Fyrir greiningu með ALD, n (%) 46 (60%) 40 (46%) 0.19 

Eftir greiningu með ALD, n (%) 7 (18%) 13 (22%) 0.90 

 

Fyrsta innlögn á Vog    

Fyrir 40 ára aldur 29 (46.8%) 50 (54.3%) 0.45 

Eftir 40 ára aldur 33 (53.2%) 42 (45.7%) 0.45 

Tafla 4: Yfirlit yfir þá sem lagst hafa inn á Vog vegna áfengisfíknar a) einhverntímann, b) aðeins fyrir greiningu með ALD, c) aðeins 
eftir greiningu, d) fyrsta áfengismeðferð fyrir 40 ára aldur, e) fyrsta áfengismeðferð eftir 40 ára aldur, eftir því hvort þeir hafi látið 
alveg af drykkju eftir greiningu með lifrarsjúkdóm. 

 



23 

 

4. Umræða 

4.1 Samantekt 

Nýgengi ALD á tímabilinu var 6.47 ± 1.37/100.000 íbúar. Nýgengi meðal sjúklinga sem sóttu 

áfengismeðferð á Vogi á tímabilinu var 1990 ± 542 /100.000 eða 19.90 ± 5.41 á hverja 1000 einstaklinga. 

Sjúklingarnir voru alls 238 og 114 þeirra greindust með skorpulifur meðan 47 greindust með 

áfengisorsakaða lifrarbólgu og 77 sjúklingar voru með einkenni beggja. Meirihluti sjúklinganna voru karlar 

eða 77%. Lifun var verst hjá þeim hópi sem þróuðu með sér skorpulifur og Child-Pugh og MELD skor 

reyndust gagnleg til að spá fyrir um lifun. Ekki var munur á horfum milli kynjanna en horfur tengdust aldri. 

Alvarlegir fylgikvillar eins og HCC, ascites og hepatic encephalopathy fylgdi aukin áhætta. Ekki var sýnt 

fram á að sjúklingar sem sóttu meðferð á Vogi höfðu betri lifun samanborið við þá sem aldrei höfðu sótt 

meðferð. Sjúklingar sem lifðu lengur en 1 ár og hættu áfengisdrykkju höfðu bættar lífslíkur. Þegar bornir 

voru saman sjúklingar sem sóttu meðferð á Vogi var ekki marktækur munur á því hvort þeir hefði látið af 

áfengisdrykkju eða ekki. Við lok eftirfylgdartímabilsins voru 72 (30%) sjúklingar látnir og miðgildis 

eftirfylgdartími þeirra tæp tvö ár (20 mánuðir). 

4.2 Almennt 

Í framsýnni rannsókn frá árunum 2010-2015 var nýgengi skorpulifrar 9.7/100.000 og 46% þeirra tilvika af 

völdum áfengis, eða 4.46 tilfelli á hverja 100.000 íbúa46. Sú rannsókn og okkar rannsókn byggja að hluta á 

sama sjúklingahópi. Ef skoðuð var nýgengi skorpulifrar hjá okkar sjúklingum á árunum 2016-2020 var hún 

5.65 ± 1.89/100.000. Það virðist því hafa orðið hækkun á áfengisorsakaðri skorpulifur um 1.19 tilfelli á 

síðastliðnum 5 árum, en þetta þó innan skekkjumarka. Samanborið árin 1994-2003 var nýgengi skorpulifrar 

á Íslandi 3.3/100.000 og áfengi orsökin í 29%% tilvika (áfengi og HCV í 3%)42. Það hefur því verið skörp 

hækkun á nýgengi skorpulifrar á Íslandi á síðastliðnum tveimur áratugum. Einnig er vert að benda á að 

einungis 8% sjúklinga í fyrrnefndri rannsókn höfðu HCV sýkingu meðan 19% sjúklinga í okkar rannsókn 

höfðu sögu um HCV sýkingu. HCV sýkingum hefur fjölgað mikið á sama tíma á Íslandi sem útskýrir að hluta 

til þessa  auknu nýgengi skorpulifrar. Nýgengi áfengisorsakaðrar lifrarbólgu hefur ekki verið rannsakað 

sérstaklega hér á landi svo samanburður er ekki mögulegur en nýgengið var 1.44 ± 0.58/100.000 íbúar. 

Lifun sjúklinga með ALD var verst fyrir hópinn með skorpulifur sem er þvert á niðurstöður annarra 

rannsókna þar sem AH hefur yfirleitt styttri skammtíma lifun, sérstaklega í alvarlegri tilfellum9. Það var sama 

hvort borin var saman 1 árs lifun eða 5 ára lifun. Mögulega gæti þetta skýrst af þeirri staðreynd að okkar 

sjúklingar voru flokkaðir með eingöngu áfengistengda lifrarbólgu án þess að vera samtímis með teikn um 

skorpulifur, á meðan aðrar rannsóknir hafa flestar ekki skipt þessu upp á þennan hátt. Þó þegar sjúklingar 

með AC & AH voru hópaðir með AH sjúklingunum hafði AC hópurinn samt verri lifun, en munurinn var ekki 

jafn skýr (p = 0.093). Einnig ber að nefna að þessir sjúklingar voru að meðaltali yngsti hópurinn en sýnt var 

fram á að aldur hafði sjálfstæð áhrif á lifun. Child-Pugh og MELD skor höfðu eins og við mátti búast gott 

forspárgildi um lifun sjúklinga. Meirihluti rannsóknarhópsins voru karlar eða 77% en ekki var sýnt munur á 

lifun milli kynjanna. Hinsvegar voru 52% sjúklinga karlar í rannsókninni frá 1994-2003 og karlar höfðu verri 
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lifun en konur42. Þar voru hinsvegar skoðuð öll tilfelli skorpulifrar, ekki bara af völdum áfengis. Í íslenskri 

rannsókn sem tók til áranna 2000-2016 (sem inniheldur að hluta til sama sjúklingahóp og þessi rannsókn) 

voru 72% sjúklinganna karlar og karlar voru með verri horfur en konur í þeirri rannsókn15 . Í danskri rannsókn 

sem náði til sjúklinga frá árunum 1994-2018 voru mun fleiri karlar sem greindust með ALD og höfðu þar að 

auki verri horfur60. 

Með Cox lifunargreiningu kom fram að alvarlegir fylgikvillar eins og HCC (HR: 3.06, p = 0.001) og 

ascites (HR: 3.08, p < 0.05) juku áhættu þeirra sjúklinga. Æðagúlar og blæðingar úr þeim höfðu hinsvegar 

ekki jafn áhrif á áhættu þvert á fyrri rannsóknir (HR < 1). Í rannsókn Haukeland og félaga var sýnt fram á 

marktækt verri lifun hjá sjúklingum með blæðandi æðagúla við greiningu. Íslensk rannsókn sýndi hinsvegar 

fram á mun lægri tölur, en 2.6% þeirra sjúklinga (að hluta sami sjúklingahópur og í þessari rannsókn) lést 

úr blæðingum úr æðagúlum46,61.  HCC fylgir mest áhætta en prímer krabbamein í lifur fylgir minna en 20% 

5 ára lifun62. Aukin áhætta í fylgd lifrar-heilakvilla var ekki marktækur í fjölvíðri greiningu og því mögulegt 

að blöndunarþættir hafi haft áhrif á einvíðu greininguna. Sýking með HCV hafði ekki marktæk áhrif á áhættu 

þeirra sjúklinga en sýndi sig til að hafa áhrif á fjölda þeirra sem þróuðu með sér skorpulifur en 33% þeirra 

sjúklinga höfðu undirliggjandi HCV sýkingu samanborið við 4% hjá AH hópnum og 8% hjá AC & AH 

hópnum. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna samlegðar áhrif alkóhóls og HCV sýkingar63. 

Mikil breyting hefur orðið á greiningaraðferðum ALD á síðastliðnum áratugum. Vefjasýni var talið 

vera gullstandardinn til að staðfesta greiningu en farið hefur verið frá því9. Einungis 14% tilfella voru greind 

með vefjasýni meðan tveir þriðju sjúklinga voru greindir með myndgreiningu. Eins og áður hefur verið nefnt 

spila nýjar aðferðir eins og fibroscan þar stórt hlutverk29. Sjúklingar með ALD eru í viðkvæmri stöðu þegar 

kemur að líffæraflutningi en einungis 5 sjúklingar gengust undir slíka aðgerð á tímabilinu. Þrátt fyrir að þessi 

sjúklingahópur er 46% tilvika skorpulifrar á Íslandi sem er aðalábendingin fyrir líffæraígræðslu. Þetta er 

sambærilegt, ef aðeins aukið, við rannsókn um líffæraígræðslu á Íslandi síðustu áratugi þar sem þar sem 

tekin voru fyrir árin 1984-2012. Þá gengust 4 sjúklingar með áfengisorsakaða skorpulifur (með eða án 

lifrarbólgu C sýkingu) undir líffæraígræðslu. 

4.3 Vogur og ALD 

Þegar nýgengi meðal þeirra sem sóttu meðferð á Vogi var skoðuð kom það út sem 1990 ± 542 /100.000. 

Það greindust því u.þ.b. 2% sjúklinga sem lögðust inn á Vog vegna áfengisfíknar með ALD. Ekki sást 

mynstur milli ára ef skoðaðar eru greiningar með ALD en fjöldi sem sótti meðferð á Vogi var nokkuð 

stöðugur fyrir utan árið 2020, þar sem gætti áhrifa af COVID-19 faraldrinum. Nýgengi ALD meðal sjúklinga 

sem sóttu meðferð á Vogi var u.þ.b. 300 sinnum hærri en hjá þýðinu öllu en við því er að búast þar sem 

áfengisneysla er að öllum líkindum mun meiri í þeim hópi sem sækir sér meðferð við áfengisfíkn. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu ekki í ljós að innlögn á Vog bætti lífshorfur sjúklinga með 

ALD (p = 0.28). Hvort sem skoðaðir voru einstaklingar sem sóttu einhverntímann meðferð eða einungis eftir 

greiningu með ALD. Hugsanlega gæti það skýrst af því að einstaklingar sem sækja sér meðferð á Vogi eigi 

við alvarlegra fíknivandamál að stríða en þeir sem gera það ekki. Þannig að þegar sjúklingur er greindur 

með lifrarsjúkdóm á hann erfiðara með að hætta samanborið við einstaklinga sem hafa aldrei sótt sér 
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meðferð og hafa því mögulega betri stjórn á vandamálinu. Hér á sér líka stað bjögun þar sem sjúklingum 

með sambærilegan sjúkdóm var ekki slembiraðað í hópa eftir því hvort þeir höfðu sótt áfengismeðferð á 

móti því að sækja ekki meðferð og það verður aldrei gert. Lifun meðal sjúklinga sem sóttu einungis meðferð 

fyrir greiningu með lifrarsjúkdóm var marktækt verri en hjá þeim sem höfðu aldrei sótt áfengismeðferð á 

Vogi (p = 0.048). Gæti þetta verið önnur vísbending um það að einstaklingar sem hafa sögu um 

áfengismeðferð séu í meiri áhættu en þeir sjúklingar sem hafa aldrei sótt sér áfengismeðferð.  

Ekki var marktækur munur á þeim meðal einstaklinga sem höfðu lagst inn á Vog eftir því hvort þeir 

héldu algjört áfengisbindindi eftir greiningu með ALD. Þetta gæti að einhverju leyti skýrt hvers vegna lifun 

var ekki bætt meðal þeirra sem sóttu meðferð á Vogi þar sem sýnt var fram á að áfengisbindindi fylgdi betri 

lifun (meðal sjúklinga sem lifðu í eitt ár eða lengur). Mestur munur var milli þeirra sem sóttu sér ekki meðferð 

á Vogi eftir greiningu með lifrarsjúkdóm, en 60% þeirra höfðu tekist að láta af drykkju samanborið við 46% 

þeirra sem sóttu meðferð eftir greiningu. Er þetta mögulega vísbending um þann hóp sem drekkur mikið 

áfengi en steinhættir svo þegar þau fá greiningu með alvarlegan lifrarsjúkdóm án þess að þurfa 

utanaðkomandi aðstoð. Kí-kvaðratpróf sýndi hinsvegar að þessi munur milli hópanna var ekki marktækur 

(p = 0.19). Það er hinsvegar utan sviðs þessarar rannsóknar að meta gæði áfengismeðferðar á Vogi. Í 

þessari rannókn eru einungis bornar saman tölur um innlagnir sjúklinga á Vog og mati meðferðaraðila skv. 

sjúkraskrám hvort einstaklingur hafi algjörlega látið af áfengisdrykkju eftir greiningu með ALD. Það er margt 

utan þess sem segir til um gæði meðferðar. 

Þegar lifun var skoðuð með tilliti til aldurs við fyrstu áfengismeðferð þar sem miðað var við yngri en 

40 ára og eldri 40 ára, sem var meðalaldur við fyrstu meðferð sást marktækur munur, þar sem þeir sem 

fóru yngri í fyrstu áfengismeðferð höfðu bættar lífslíkur. Líklegt er að þessar niðurstöður litist af því að þeir 

sem greinast eldri eru yfir fertugt við fyrstu meðferð og eldri greiningaraldri fylgir verri lifun. Fjölvíð Cox 

lifunargreining þar sem skoðuð voru áhrif aldurs við fyrstu meðferð ásamt aldri við greiningu gáfu HZ 1.00 

(p = 0.9) fyrir aldur við fyrstu meðferð, sem var ómarktækt. Hér hefur aldur því líklega áhrif á 

lifunargreininguna. Það að hætta áfengisneyslu sýndi ekki fram á betri lifun nema ef þeir sjúklingar sem lifa 

skemur en í 1 ár eru ekki hafðir með. Útskýrist þetta mögulega af því að veikustu sjúklingarnir geta oft ekki 

drukkið vegna alvarleika veikinda sinna og lita því niðurstöðurnar15. 

Þegar skoðuð voru tengsl þess að leggjast inn á Vogi eftir því hvort sjúklingar hættu alveg drykkju 

eftir greiningu með lifrarsjúkdóm voru engin marktæk tengsl. Hvort sem skoðaðir voru allir einstaklingar, 

þeir sem sóttu einungis meðferð fyrir greiningu og þeir sem sóttu einungis meðferð eftir greiningu. Ástæður 

að baki þessara niðurstaða eru margar. Hér litast niðurstöðurnar líklega af því að einungis er um innlagnir 

á Vog að ræða, ekki einstaklinga sem luku áfengismeðferð. Einnig eru sjúklingar bara skoðaðir eftir því 

hvort þeir hafi algjörlega látið af áfengineyslu en ekki eru metnar framfarir á sjúkdómsástandi þeirra eftir 

innlögn á Vog. Líklegt er að þeir einstaklingar sem sækja meðferð á Vogi eigi við alvarlegra fíknivandamál 

að stríða þannig að það að fara í meðferð á Vogi er í raun forspágildi um að fólk muni eiga erfiðara með að 

hætta þegar nauðsyn krefur. Einnig er aðgengi að Vogi gott á Íslandi sem og fólk er oft undir þrýstingi frá 

heilbrigðisstarfsfólki og fjölskyldu að sækja meðferð þó svo að vilji til að hætta áfengisneyslu sé ekki 
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endilega til staðar. Það gæti litað niðurstöðurnar þannig að enginn munur sé á þeim sem sækja meðferð 

og þeir sem gera það ekki. Aldur einstaklinga við fyrstu innlögn á Vog spáði ekki fyrir um hvort sjúklingar 

héldu áfengisbindindi eftir greiningu með ALD eða ekki og kom það út á það sama hvort meðferð var sótt 

fyrir og eftir miðjan aldur. 

4.4 Styrkleikar og veikleikar 

Rannsóknin var lýðgrunduð og aftursýn. Hún tók til 238 einstaklinga þar af 155 sem höfðu sótt meðferð á 

Vogi, samanburðarhópurinn eru því 83 einstaklingar. Einnig höfðu einungis 69 einstaklingar sótt meðferð á 

Vogi eftir greiningu og aðeins 21 eingöngu sótt meðferð eftir greiningu og því erfitt að rannsaka þann hóp 

sérstaklega vegna takmarkaðs fjölda sjúklinga. 

Þar sem fyrir lágu gögn frá tveimur öðrum rannsóknum sem þurfti að sameina í eitt gagnasett og 

bæta við þeim gögnum sem vantaði gæti hafa orðið mismunandi túlkun á ákveðnum þáttum. Ber þar að 

nefna matsatriði úr sjúkraskrá eins og hvort sjúklingur hafi haldið áfengisbindindi eftir greiningu, ýmsir 

fylgikvillar lifrarsjúkdóms og hver greiningarskilyrði AC og AH voru til að vera tekin inn í rannsóknina. 

Hinsvegar var sami leiðbeinandi sem stýrði öllum þremur rannsóknunum og var skýrt frá upphafi hver 

greiningarskilyrðin voru. Einnig voru öllu vafamál borin undir sérfræðing sem var sá sami í öllum 

rannsóknunum. Ættu þessi skref að tryggja að sömu skilyrðum var fylgt fyrir alla sjúklingana en alltaf erfitt 

að tryggja það algjörlega þegar gögnum er safnað af mismunandi fólki á mismunandi tíma. 

Þar sem rannsóknin var aftursýn og tók til árabilsins 2010-2020 var eftirfylgdartíminn mjög 

mismunandi. Einstaklingar sem greindust seinna á tímabilinu var fylgt mjög skammt eftir sem getur bjagað 

niðurstöður hvað varðar lifun, hvort þeim hafi tekist að láta af áfengisneyslu og tækifæri til að sækja sér 

áfengismeðferð á Vogi. Á hinn bóginn gefur þetta þó skýrari mynd af nýgengi ALD nú og lýsandi tölfræði 

um þennan sjúklingahóp. 

Hlutfall sjúklinga sem sóttu áfengismeðferð á Vogi var hæst í AH hópnum (80%) en áfengisbindindi 

eftir greiningu lægst (27%). Gæti þetta verið vísbending um að þessi hópur sjúklinga eiga við alvarlegra 

fíknivandamál að stríða eða vegna þess að áfengi sé ekki endilega eina orsökin á skorpulifur hjá hinum 

hópunum. Skorpulifur getur haft margar orsakir en HCV sýking og offita vega þar þyngst og því hefði átt að 

skoða áhrif þessara blöndunarþátta á orsök skorpulifrar betur.  
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5. Ályktanir 

Nýgengi ALD meðal þeirra sem sóttu meðferð á Vogi var töluvert hærra en í þýðinu í heild eins og við var 

að búast. Eingöngu 2% sjúklinga sem höfðu farið í meðferð þróuðu með sér áfengistengdan lifrarsjúkdóm. 

Greining með skorpulifur hafði mest áhrif á lifun ásamt alvarlegum fylgikvillum á borð við HCC og ascites. Í 

sjúklingahópnum sem lifði lengur en eitt ár frá greiningu var lifun betri hjá hópnum sem hætti áfengisdrykkju 

samanborið við þá sem hættu ekki. Ekki var sýnt fram á að innlögn á Vog hjálpaði sjúklingum að halda 

algjört áfengisbindindi eftir greiningu með ALD. Líklega eru sjúklingar með erfiðan fíknivanda líklegri til að 

hafa farið í meðferð ásamt því að algjört áfengisbindindi er ekki góður mælikvarði á gæði meðferðar og því 

um bjögun að ræða.  
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