Tilmæli landlæknis um skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi
Inngangur
Árlega greinast að meðaltali um 134 tilfelli af krabbameini í ristli og endaþarmi hér á landi, þar
af 74 tilfelli hjá körlum og 60 tilfelli hjá konum.1 Krabbamein í ristli er þriðja algengasta
krabbameinið hjá báðum kynjum. Meðalaldur við greiningu er 70 ár hjá báðum kynjum.
Greining ristilkrabbameina hefst á fertugsaldri, en flestir sem greinast eru á aldrinum 60 ára
og eldri (80%). Árlega deyja um 50 sjúklingar af völdum þessara krabbameina.
Nýgengi ristilkrabbameins hefur farið vaxandi hjá körlum undanfarna hálfa öld en litlar
breytingar hafi orðið á nýgengi meðal kvenna á sama tíma. Minni breytingar hafa orðið á
dánartíðni sjúkdómsins.
Skipuleg leit (skimun) að krabbameini í ristli og endaþarmi er talin geta dregið úr nýgengi
sjúkdómsins og dánartíðni af völdum hans. Markmið opinberrar skimunaráætlunar felst í því
að draga úr nýgengi og dánartíðni af völdum sjúkdómsins og sjúkdómsbyrðinni af völdum hans
í samfélaginu en þó þannig að sem minnst tjón hljótist af. Skimun er skilgreind í þessum
tilmælum sem opinber forvarnaráætlun þar sem öllum einkennalausum einstaklingum í
skilgreindum hópi er boðið að gangast undir próf til greiningar á krabbameini í ristli og
endaþarmi og forstigum þess. Skimunin þarf að leiða til þess að það komi einstaklingum að
gagni frekar en að skaða þá, einnig þegar gripið er til frekari greiningaraðferða eða meðferðar.
Skimun byggist á læknisfræðilegri aðgerð sem flokkast sem annars stigs forvörn.

Leiðbeiningar landlæknis
Árið 2001 gaf landlæknir út leiðbeiningar um skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi.2
Mælt var með því að hafin væri skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi á Íslandi og
skyldi hún beinast að einstaklingum, körlum og konum, 50 ára og eldri, sem væru án einkenna
og teldust í meðaláhættu. Mælt var með leit að blóði í hægðum. Á þeim tíma var ekki tekin
afstaða til þess hvort hafa skyldi eldri aldurstakmörk við skimunina. Einstaklingum, körlum og
konum, með aukna áhættu á krabbameinum í ristli eða endaþarmi skyldi boðin rannsókn
samkvæmt sérstökum ráðleggingum.
Árið 2008 skipaði heilbrigðisráðherra ráðgjafahóp um m.a. skimanir vegna krabbameina í ristli
og endaþarmi.3 Fyrir hópnum fór Landlæknisembættið. Hópurinn vakti athygli á að skimun
fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi væri kostnaðarhagkvæm og að hún dragi úr dánartíðni
af völdum sjúkdómsins. Vakin var athygli á því að brottfall yrði frá vinnu meðal þátttakenda
vegna ristilspeglana sem og nokkrum aukaverkunum sem almennt eru fátíðar en verða meira
áberandi í fjöldaskimunum. Talið var rétt að fara með gát og hefja skimun fyrir krabbameini í
ristli og endaþarmi í aldurshópnum 60–69 ára þar sem saursýni yrðu rannsökuð fyrir blóði
annað hvert ár og þeim sem greinast með blóð í saur boðin ristilspeglun sem er gagnreynd
kostnaðarhagkvæm aðferð. Með því fengjust upplýsingar um vilja til þátttöku, en hann skiptir
máli fyrir árangur slíkrar skimunar. Gæfist þessi aðferð vel væri hugsanlega unnt að útvíkka
aldursbil þeirra sem boðin verður skimun.
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Leiðbeiningar Evrópusambandsins
Árið 2010 voru birtar leiðbeiningar Evrópusambandsins um gæðakröfur um skimun fyrir
krabbameini í ristli og endaþarmi.4 Þar er mælt með því að markhópur í lýðgrundaðri skimun
sé á aldursbilinu 50–74 ára fyrir bæði kynin. Skimun, sem felst í að leita að blóði í hægðum og
ristilspeglun þeirra sem greinast með blóð í hægðum í markhópnum, er viðurkennd aðferð.
Reynslan sýnir að ónæmisefnapróf (nú nefnd FIT-próf - Faecal immunochemical tests) hafa
yfirburði yfir eldri próf (guaiac-grunduð próf – gFOBT) sé rétt með þau farið.5

Röksemdir fyrir ráðleggingum landlæknis
Að mati landlæknis er mikilvægt að byggja á gagnreyndum lýðgrunduðum rannsóknum þegar
heilbrigðisyfirvöld hefja almenna skimun í landinu fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi.
Ráðleggingar landlæknis byggjast á sex stórum lýðgrunduðum slembirannsóknum þar sem
leitað er að duldu blóði í hægðum6,7, 8, 9, 10, 11og þær benda allar til þess að draga megi úr
dánartíðni af völdum krabbameins í ristli sem nemur 10–21%. Gerð hefur verið ein lýðgrunduð
slembirannsókn sem byggir á stuttri ristilspeglun (flexible sigmoidoscopi)12 og leit að duldu
blóði í hægðum, en niðurstöður hennar benda til að draga megi úr dánartíðni af völdum
sjúkdómsins um 27%. Þessi lækkun á dánartíðni sást fyrst eftir átta ár frá upphafi
rannsóknarinnar. Niðurstöður úr slembirannsóknum sem byggjast á fullkominni ristilspeglun
(colonoscopi) liggja enn ekki fyrir.13
Meðal flestra Evrópuþjóða sem stunda skipulega skimun er stuðst við rannsókn á duldu blóði
í hægðum (gFOBT eða FIT) og fullkomna ristilspeglun hjá þeim sem greinast með blóð í
hægðum. Nokkrar þjóðir hafa innleitt slíka skimun að fullu en aðrar þjóðir eru í innleiðingarferli.14 Árið 2016 birti Kanadíska ráðgjafanefndin um fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu,
leiðbeiningar um skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi.15 Þar er mælt með leit að
duldu blóði í hægðum annað hvert ár eða stuttri ristilspeglun á tíu ára fresti í aldurshópnum
60–74 ára (sterk ábending). Mælt er með skimun í aldurshópnum 50–59 ára með leit að duldu
blóði í hægðum annað hvert ár eða stuttri ristilspeglun á tíu ára fresti (veik ábending). Ekki er
mælt með fullri ristilspeglun sem fyrsta skimunarpróf fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi.
Einnig er bent á að engar lýðgrundaðar slembirannsóknir liggi fyrir um að draga megi úr
dánartíðni þessa krabbameins með tölvusneiðmyndum af ristli, innhellingu skuggaefnis í ristil,
þreifingu í endaþarmi eða DNA-prófum á saur.

Undirbúningur skimunar fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi.
Þann 10. júní 2015 fór velferðarráðuneytið þess formlega á leit að Krabbameinsfélag Íslands
legði fram tillögur að undirbúningi hópleitar að krabbameini í ristli og endaþarmi,
kostnaðargreiningu, boðunar- og innköllunarkerfi, skráningu leitarsögu og greindra krabbameina hjá Krabbameinsskrá, skipulagi aðgerða til að tryggja þátttökuhlutfall og fræðslu til
almennings. Jafnframt fól ráðuneytið Embætti landlæknis að skilgreina markhóp og þær
aðferðir sem nota skyldi við hóprannsóknina og skyldu tillögur Krabbameinsfélagsins taka mið
af því.
Þann 1. september 2015 skilaði Krabbameinsfélag Íslands greinargerð um framkvæmd
skimana. Þar kom fram að skimun sem byggðist á leit að blóði í hægðum væri framkvæmanleg
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og kostnaðarhagkvæm. Fram kom að ekki væri til staðar nægjanlegur sérhæfður mannskapur
til að byggja á fullkomnum ristilspeglunum eingöngu.16
Þann 21. október 2015 kynnti landlæknir ráðherra bréflega tilmæli sín um skimun fyrir
ristilkrabbameini. Þar mælir hann með því að fylgt verði áliti ráðgjafahóps ráðherra frá 2008
um skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi að teknu tilliti til tillagna Krabbameinsfélags
Íslands frá 1. september 2015. Þar er mælt með að:
 Hafin verði skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi í aldurshópum 60–69 ára
með því að leita að blóði í hægðum annað hvert ár (FIT-próf) og ristilspeglun verði
gerð hjá þeim sem greinast með blóð í hægðum. Útvíkka markhóp ef vel gengur (50–
74 ára).
 Komið verði á fót miðlægri stjórnstöð. Haldinn verði gagnagrunnur á vegum
Krabbameinsskrár um upplýsingar varðandi ristil- og endaþarmskrabbamein og
forstig sjúkdómsins í landinu. Skráin nái til allra ristilspeglana sem gerðar eru, einnig
þeirra sem gerðar eru utan skimunaráætlunarinnar, svo unnt sé að meta árangur
skimunarinnar.
 Gæði ristilspeglana verði tryggð sem og auðvelt aðgengi vegna boðunar.
 Landlæknir skipi ráðgjafahóp (skimunarráð) hérlendis fyrir heilbrigðisyfirvöld.
 Greiðsluþátttaka skilgreind.
 Klínískar leiðbeiningar landlæknis gildi um þá sem falla utan skimunaráætlunar.
Vandlega þarf að fylgjast með rannsóknum á aðferðum og gagnsemi skimana sem eru nú
þegar í vinnslu.

Umræða um skimunaraðferðir /fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi
Ásgeir Theodórs og Tryggvi Stefánsson rita bréf í umræðukafla Læknablaðsins sem nefnist Leit
að blóði eða ristilspeglun!17 Þar lýsa höfundar þeirri skoðun sinni að skima beri alla beint með
ristilspeglun sem eru 55 og 60 ára í fimm ár og eftir það einungis 55 ára árganginn. Jafnframt
er mælt gegn stefnu íslenskra heilbrigðisyfirvalda, sem felst í því að leita að duldu blóði í
hægðum meðal einkennalausra einstaklinga og bjóða þeim ristilspeglun sem greinast með
blóð í hægðum. Markmið slíkrar aðferðar er talið óljóst og líklegt að hún skapi mikið óöryggi
hjá þátttakendum. Máli sínu til stuðnings telja þeir til eina lýðgrundaða slembirannsókn sem
byggir á leit að duldu blóði í hægðum og hafi ekki skilað tilætluðum árangri hvað varðar
dánartíðni sjúkdómsins.
Landlæknir hefur svarað þessu bréfi á sama vettvangi18. Þar er bent á að rökin fyrir því að mæla
með leit að duldu blóði í hægðum annað hvert ár og ristilspeglun þeirra sem greinast með blóð
í hægðum byggjast á faglegum rökum. Lagt er til að skimunin verði fyrst í stað bundin við
aldurshópinn 60–69 ára. Ef vel gengur kemur til álita að útvíkka aldurshópinn í 50–74 ára, sbr.
leiðbeiningar Evrópusambandsins.
Á það skal bent að rannsóknin sem bréfritarar nefna var gerð í Finnlandi19 og byggði á eldri
gerð af hægðaprófi (gFOBT). Hún náði aðeins yfir átta ára tímabil, en vel er þekkt að það er
ekki fyrr en eftir slíkan tíma sem árangur fer að sjást.
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Því er hafnað að markmið opinberrar skimunaráætlunar sé óljóst. Það felst í því að draga úr
nýgengi og dánartíðni af völdum sjúkdómsins og sjúkdómsbyrðinni af völdum hans en þó
þannig að sem minnst tjón hljótist af. Leit að blóði í hægðum greinir ekki eingöngu krabbamein
í ristli og endaþarmi. Leitin greinir einnig í mörgum tilvikum sepa sem geta verið forstig
krabbameins. Því er rangt að halda því fram að ekki sé hægt að lækka nýgengi krabbameina
með leit að blóði í hægðum.
Fullkomin ristilspeglun er ekki með öllu áhættulaus aðgerð. Þótt hún sé talin besta aðferðin til
að greina krabbamein og forstig þess getur hún misst af krabbameini í ristli og endaþarmi í allt
að 8% tilvika.20
Því er haldið fram að skimun fyrir duldu blóði í hægðum valdi líklega miklu óöryggi hjá þátttakendum og þá væntanlega frekar en skimun með fullkominni ristilspeglun sem fyrsta próf
án þess að það sé rökstutt sérstaklega. Þvert á móti hefur verið sýnt fram á að skipuleg skimun
fyrir blóði með FIT-prófi valdi ekki sérstökum kvíða hjá flestum sem boðið er til þátttöku í slíkri
skimun.21
Í bréfinu er hvatt til þess að læknar taki þátt í ákvörðunum um læknisfræðileg málefni og gefi
stjórnmálamönnum ráð til þess að geta tekið réttar ákvarðanir. Því er til að svara að
leiðbeiningar landlæknis hafa jafnan byggt á ráðum færustu sérfræðinga og hefur landlæknir
haft sér til ráðgjafar slíkan hóp sérfæðinga um langt árabil hvað varðar skimanir fyrir
krabbameini í ristli og endaþarmi.22
Tillögur sem bréfritarar leggja fram eru athyglisverðar en hafa ekki verið reyndar annars
staðar. Verði þær framkvæmdar flokkast þær undir rannsóknarstarfsemi sem byggir á tilgátu.
Ef tekið er tillit til þess að meðalaldur þeirra sem greinast með ristilkrabbamein er 70 ár og
þeirra sem greinast sem endaþarmskrabbamein 66–67 ár23 og að það tekur 5–10 ár fyrir
forstigsbreytingar í ristilsepum að þróast yfir í krabbamein, má leiða líkur að því að skimun
með ristilspeglun við 55 ára aldur muni missa af stærstum hluta þeirra krabbameina sem hrjá
mun þjóðina í framtíðinni.
Skimunarátakið sem fyrirhugað er að hefja hér á landi byggir á gagnreyndri aðferðafræði og er
því ekki vísindaleg rannsókn. Árangur skimunarinnar verður metinn út frá breytingum á
nýgengi sjúkdómsins, stigum hans og dánartíðni.
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