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 Ágrip 

Framhaldsrannsókn á áhrifum kverkeitlatöku á sóra 

Vilhjálmur Steingrímsson 

 

Inngangur. Sóri (psoriasis) getur komið í kjölfar streptókokkasýkingar í kverkeitlum. 

Hugsanlegt er að ónæmissvari sóra sé viðhaldið af víxlvirkum T-frumum sem virkjast af 

einsleitum (e. homologous) peptíðum húðkeratína og M-próteina úr streptókokkum. Sýnt 

hefur verið fram á aukið magn víxlverkandi CD8+ T-frumna í blóði og kverkeitlum 

sórasjúklinga. Mörg dæmi eru um að sórasjúklingum batni í kjölfar kverkeitlatöku. Fyrsta 

framsýna rannsóknin með viðmiðunarhóp á áhrifum kverkeitlatöku á sóra hófst á 

Landspítalanum í júní 2007 og var hluti af doktorsverkefni Rögnu Hlínar Þorleifsdóttur. 

Fyrstu niðurstöður sýndu mikinn bata hjá 13 af 15 þátttakendum sem fóru í kverkeitlatöku og 

batinn viðhélst í tvö ár. Þessi bati hélst í hendur við fækkun á CD8+ frumum sem voru 

sértækar fyrir einsleit peptíð húðkeratína og M-próteina.  

Markmið. Meta varanleika á klínískum bata 2-5 árum eftir kverkeitlatöku. Sumarið 2012 

verður í framhaldinu rannsakað samband bata og fjölda víxlverkandi T-frumna. 

Efniviður og aðferðir. Þátttakendur úr rannsókn Rögnu Hlínar komu í viðtal vorið 2012, 

tæpum fimm árum eftir upphaf rannsóknar. Í upphafi rannsóknar, haustið 2007, var 

þátttakendunum (N=29) skipt í tvennt af handahófi. N=15 fóru í kverkeitlatöku en N=14 voru 

í viðmiðunarhóp. Eftir tvö ár var þátttakendum úr viðmiðunarhóp boðið að fara í 

kverkeitlatöku. Átta fóru í kjölfarið í aðgerð og tilheyrðu því víxlhóp (e. cross-over). Allir 

þátttakendur mættu í viðtöl í upphafi rannsóknar og síðan eftir 2, 6, 12, 18, 24 og 56 mánuði. 

Útbrot sjúklinga voru metin með PASI-skori og til að meta lífsgæði var notaður PDI-

spurningalisti. Loks svöruðu þátttakendur ítarlegum spurningalista um upplifun á útbrotum og 

meðferðanotkun. 

Niðurstöður. Fyrst eftir aðgerð lækkuðu bæði PASI-skor (p<0,0001) og PDI-skor 

(p=0,0027). Á tímabilinu eftir kverkeitlatöku var síðan hvorki marktæk breyting á PASI-skori 

(p=0,63) né PDI-skori (p=0,69). Meðferðanotkun kverkeitlatökuhóps jókst á seinni hluta 

rannsóknartímabils. 

Ályktun. Þátttakendur sýndu enn bata tæpum fimm árum eftir kverkeitlatöku. 

Vísbendingar voru um að batinn hefði gengið til baka upp að vissu marki en breytingar voru 

þó ekki marktækar. 
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Listi yfir skammstafanir 

CDR3 Complementarity Determining Region 3 

CLA Cutaneous Lymphocyte Antigen 

HLA Human Leukocyte Antigen 

MHC Major Histocompatibility Complex 

PASI Psoriasis Area and Severity Index 

PDI  Psoriasis Disability Index 

PV  Psoriasis Vulgaris, langvarandi skellusóri 

VLA-1 Very Late Activation Antigen 1 
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1 Inngangur  

Sóri (e. psoriasis) er einn algengasti langvarandi bólgusjúkdómurinn. Algengi sóra er talið 

vera í kringum 1-2% í Evrópu en hefur verið hærra í sumum rannsóknum frá Skandinavíu [1]. 

Sóri getur komið fram á hvaða aldri sem er og er jafnalgengur hjá báðum kynjum [2].  

Sóraútbrot geta verið mjög ólík milli sjúklinga. Algengasta gerð sóra er langvarandi 

skellusóri (e. plaque like psoriasis, Psoriasis Vulgaris, PV) sem hrjáir um 85-90% 

sórasjúklinga. Langvarandi skellusóri einkennist af vel afmörkuðum útbrotaskellum sem eru 

algengar á olnbogum, hnjám og höfuðleðri en geta verið næstum hvar sem er á húðinni. 

Dropasóri (e. guttate psoriasis) einkennist af minni skellum en PV og gengur venjulega til 

baka á þrem mánuðum. Sóragigt er langvarandi liðagigt án þekktra mótefna í blóði (e. 

seronegative) og getur valdið liðskemmdum. 

Sóri er talinn stafa af T-frumubundnu ónæmissvari [3, 4]. Talið er að T-frumurnar í 

útbrotaskellunum séu komnar af fástofna T-frumum (e. oligoclonal) sem hafa örvast af 

ákveðnum vakaeiningum (e. antigen epitopes) [5, 6]. 

Tengsl sóra og bólgu í kverkeitlum hafa verið þekkt frá því í byrjun 20. aldar [7] og í ljós 

hefur komið að β-hemólytískir streptókokkar hafa sterk tengsl við dropasóra [8]. Seinna var 

sýnt fram á að langvarandi sóri getur einnig versnað í kjölfar streptókokkasýkingar [9]. Þá 

hafa mörg tilvik verið skráð þar sem að sóri hefur batnað í kjölfar kverkeitlatöku [10]. 

Töluvert hefur verið skrifað um meingerð þessa ferlis og í ljós hefur komið að T-frumur frá 

sórasjúklingum örvast af einsleitum (e. homologous) peptíðum húðkeratína og M-próteina hjá 

streptókokkum [11-13].  

 

1.1 Lífsgæði sórasjúklinga 

Sóri getur skert lífsgæði sjúklinga og hátt hlutfall þeirra er óánægt með þau meðferðarúrræði 

sem hafa verið í boði [14, 15]. Útbrotum geta fylgt kláði, ertingur, brunatilfinning, viðkvæmni 

í húð, sár og blæðingar [16]. 

Sóri getur einnig heft sjúklinga við hversdagslega hluti, t.a.m. haft mikil áhrif á klæðaval 

og erfiðað sjúklingum að fara í sund. Þá hefur verið sýnt að sóri hefur neikvæð áhrif á 

félagslíf, sjálfsálit og starfsframa sjúklinga [15]. Algengur miskilningur er að sóri sé smitandi 

og það getur haft neikvæð áhrif á sórasjúklinga [15]. Loks getur meðferð verið tímafrek og 

haft aukaverkanir. 
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Allt að 75% sórasjúklinga verða fyrir áhrifum á neglur og naglbeð. Breytingarnar sjást 

frekar hjá eldri sjúklingum [17] og einkennast helst af ofvexti hornefnis (e. hyperkeratosis) og 

aflitun nagla. Í rannsókn á áhrifum svipaðra naglbreytinga á lífsgæði (vegna sveppasýkinga) 

kom í ljós að sjúklingar voru meðvitaðir um naglbreytingarnar og skömmuðust sín fyrir að 

láta sjást í þær [18]. Sóragigt getur skert lífsgæði sórasjúklinga verulega [19, 20]. Algengi 

sóragigtar á Íslandi er talið vera meira en 0,14% og hún er mun algengari í konum [21].  

Sóri hefur verið tengdur við hjarta- og æðasjúkdóma en óvíst er hvort slík tengsl skipta 

máli í klínísku tilliti [22]. 

 

1.2 Meingerð sóra 

Sóraútbrot einkennast af íferð T-frumna ásamt offjölgun og óeðlilegri þroskun hyrnisfrumna 

(e. keratinocytes) [13]. Í heilbrigðri húð tekur hyrnisfrumur um 40-56 daga að komast upp á 

yfirborð húðar en í sóraútbrotum getur það tekið 6-8 daga [23]. Í sóraútbrotum eru bæði 

CD4+ og CD8+ gerðir af T-frumum. CD4+ T-frumur halda sig í meiri mæli í undirhúð (e. 

dermis) en CD8+ T-frumur eru frekar í húðþekju (e. epidermis) [24, 25].  

Kverkeitlar hafa flöguþekju og því er mögulegt að T-frumurnar þroskist þar með viðtaka 

sem gerir þeim kleift að fara í húðþekju (e. skin homing T cells) [6]. T-frumur flytjast úr 

undirhúð yfir í húðþekju með α1β1 viðloðunarsameindum (VLA-1) og hindrun á þeim kemur 

í veg fyrir sjúkdóminn í dýramódelum [24]. Langflestar T-frumur í sóraútbrotum tjá CLA (e. 

cutaneous lymphocyte antigen) [6, 26] sem eykur húðsækni þeirra [27, 28]. Aukin CLA 

tjáning T-frumna í sórasjúklingum gæti hugsanlega stafað af virkjun T-frumnanna af 

ofurvökum (e. superantigens) streptókokka í kverkeitlum [6]. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að T-frumur í útbrotum langvarandi sóra eru fáklóna 

(e. oligoclonal) og virðast beinast gegn fáum vökum (e. antigens) [6]. Með því að greina 

CDR3 svæði á viðtökum T-frumna í blóði þriggja sórasjúklinga fundust klónar sem voru eins 

hjá öllum þrem einstaklingunum [29]. Því til viðbótar fundust margir þessara klóna meðal 

CLA
+
 T-frumna í kverkeitlunum. Þessum þrem sjúklingum batnaði öllum við að fara í 

kverkeitlatöku. Rannsóknir á CD4+ og CD8+ T-frumum í útbrotum sóra sýna að CD8+ T-

frumur eru fáklóna í ónæmissvarinu en ekki CD4+ [6].  

Boðefni ónæmiskerfisins hafa verið grandlega skoðuð í ónæmissvari sóra. T-frumurnar í 

sóra seyta Th1 boðefnum (e. cytokines), t.a.m. IFN-γ [30]. Einnig hefur nýlega verið sýnt 

fram á að T-frumur í sóra seyta Th17 boðefnum [31]. IL-22 frá Th17 frumum er talinn vera 
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orsakaþáttur í fjölgun hyrnisfrumna (e. keratinocytes) [32] og Th17 frumsvar minnkar 

snemma í batanum sem styður þátt þess í sjúkdómnum [33]. Tengsl Th17 og IL-23 við sóra 

hafa notið mikillar athygli að undanförnu [34] og mótefni gegn IL-12/23 og viðtökum þeirra 

hafa verið prófuð gegn sóra með ágætum árangri [35, 36]. CD8+ T-frumur sem framleiða IL-

17 hafa einnig hlutverki að gegna í sóra [25]. Þær tjá CCR6 viðtaka sem er örvaður af IFN-γ 

gegnum CCL20. CD8+ T-frumur geta sjálfar framleitt IL-22 [37] og IFN-γ [38].  

Til viðbótar við T-frumur eru angafrumur (e. dendritic cells) í sóraútbrotum sem framleiða 

TNF-α [39] og IL-23[40]. Mikill bati fylgir anti-TNF-α meðferð við sóra [41]. Talsverð 

umræða hefur verið um Treg
 -

frumur í sambandi við ýmsa sjúkdóma að undanförnu. Í sóra 

virðist fjöldi Treg -frumna vera óbreyttur en virkni þeirra vera óeðlileg [42]. 

 

1.3 Genaþáttur sóra  

Sóri er algengari meðal ættingja sórasjúklinga en í almennu þýði. Ef annar tvíburi er með sóra 

eru auknar líkur á að hinn sé einnig með sóra, sérstaklega ef þeir eru eineggja. Þetta samræmi 

(e. concordance) í eineggja tvíburum hefur verið 35-73% í rannsóknum [2].  

Í víðtækum genarannsóknum (e. genome wide research) hafa verið borin kennsl á mörg 

genaset (e. loci) með tengsl við sóra (PSOR1-9). Af þeim hefur PSOR1 verið talið hafa mestu 

tengslin við sóra [43, 44] og sýnt hefur verið fram á að HLA-Cw6 er sterkasti áhættuþátturinn 

fyrir sóra á PSOR1 genasetinu [45]. 

HLA-Cw6 er MHC-I prótein sem er að finna á öllum kjarnafrumum og hefur það hlutverk 

að sýna frumum ónæmiskerfisins peptíð frumunnar. Það gæti því verið að peptíð í húð hefðu 

meiri sækni í að bindast ákveðnum samsætum af próteininu.  

HLA-Cw6 er tengt við snemmkominn sóra, dropasóra, ættarsögu og stærri sóraskellur [46, 

47]. Algengi HLA-Cw6 er 72,6% hjá sjúklingum með dropasóra og 45,9% hjá PV sjúklingum 

en í almennu þýði er algengið HLA-Cw6 7,4% [48]. Hins vegar er vert að taka fram að 

einungis 10% þeirra sem hafa HLA-Cw6 fá sóra [2]. 

 

1.4 Streptókokkar og sóri 

Eins og áður er nefnt hafa tengsl sóra og streptókokka lengi verið þekkt. Streptókokkar eru 

Gram
+
-bakteríur sem valda gjarnan bólgu í kverkeitlum. Streptókokkar hafa peptíðóglýkan í 

frumuveggnum og ýmsa meinþætti (e. virulence factors) eins og t.d. M-prótein. Greint er á 

milli tegunda hjá streptókokkum eftir blóðrauðaleysandi (e. hemolytic) eiginleikum þeirra. 
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Framsýn rannsókn sýndi fram á að sjúklingar með langvarandi skellusóra (e. chronic 

plaque psoriasis) fá hálsbólgu tífalt oftar en sambærilegur viðmiðunarhópur og streptókokkar 

ræktuðust oftar hjá þeim úr hálsstroki. Kverkeitlabólgur vegna streptókokka voru svo tengdar 

við versnun á langvarandi skellusóra [9]. Versnunin var einungis tengd við þá þrjá hópa β-

hemólytískra streptókokka sem hafa M-prótein, það er grúppur A, C og G. Í rannsókn 

Österlunds [49] fundust S. pyogenes inní þekjufrumum hjá 13 af 14 (93%) sjúklingum með 

kverkeitlabólgu vegna streptókokka. Bakterían getur því varist ónæmiskerfinu og sýklalyfjum 

sem fara ekki inn í frumur. 

 

1.5 Samsvörun húðkeratína og M-próteina  

Húðkeratín og M-prótein úr streptókokkum hafa einsleitar eða samskonar peptíðraðir sem 

gæti verið grundvöllur fyrir ónæmissvari (e. cross reractivity) í húð í kjölfar streptókokka 

[50]. Því hefur verið haldið fram að sóri geti byrjað vegna virkjunar ónæmiskerfisins gegn 

ofurantigenum streptókokka og síðan viðhaldið af T-frumum sem þekkja M-prótein í 

kverkeitlum og einsleit keratínpeptíð í húð [3]. 

Það gæti verið að T-frumur sem virkjast af slíkum vakaeiningum í kverkeitlum 

sórasjúklinga komist síðan með blóðrásinni út í húð. Í blóði sórasjúklinga, en ekki heilbrigðra, 

finnast T-frumur sem virkjast af einsleitum peptíðröðum húðkeratíns og M-próteina og seyta 

IFN-γ [11, 12, 51]. Í rannsókn Johnston var spáð fyrir um hvaða einsleitu peptíð á 

húðkeratínum og M-próteinum bindast best við HLA-Cw6 [51]. Hann sýndi fram á að þær 

frumur sem virkjuðust við þessi peptíð voru mestmegnis CD8+ T-frumur og meira en 90% 

þeirra tjáðu CLA. Þessar CLA
+
 CD8+ T-frumur úr sórasjúklingum með HLA-Cw*0602 

sýndu marktækt meiri viðbrögð en CLA
-
 CD8+ T-frumur eða CLA

+
 CD8+ T-frumur frá 

HLA-Cw*0602
-
 einstaklingum. 

CD4+ T-frumur í undirhúð virkjast ekki af M-próteini [52] og hugsanlegt er að þær virkist 

frekar af peptíðóglýkani [6, 53]. Það samræmist því að í sóraútbrotum hefur fundist 

peptíðóglýkan í stórátfrumum (e. macrophages) í undirhúð [53]. Breytt virkni ósérhæfða (e. 

innate) kerfisins í sóra hefur því hlotið meiri athygli að undanförnu.  
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1.6 Fyrri niðurstöður rannsóknar 

Rannsókn Rögnu Hlínar [54] var fyrsta framsýna slembiraðaða viðmiðunarrannsóknin (e. 

prospective randomized and controlled) á áhrifum kverkeitlatöku á langvarandi sóra. Ragna 

Hlín fylgdist m.a. með PASI-skori þátttakenda en það er notað til að meta útbreiðslu og 

alvarleika sóraútbrota. Hún sýndi fram á að meðaltal af PASI-skori lækkaði hjá hópnum sem 

fór í kverkeitlatöku en ekki hjá viðmiðunarhóp. Þannig fengu 13 af 15 (87%) þátttakenda úr 

kverkeitlatökuhóp 30-90% bata á PASI-skori. Þessum bata var almennt náð innan tveggja 

mánaða og viðhélst í þau tvö ár sem rannsóknin stóð. Þá voru færri í kverkeitlatökuhóp en 

viðmiðunarhóp sem notuðu svæðisbundna meðferð (e. topical therapy) gegn sóra. 

IL-8 var mælt í hópunum til að meta virkni ónæmiskerfisins. Marktæk lækkun var í hópnum 

sem fór í kverkeitlatöku en ekki hjá viðmiðunarhópnum. Loks var athuguð tíðni T-frumna úr 

blóði og kverkeitlum þátttakenda sem virkjuðust af 16 einsleitum peptíðum úr húðkeratínum 

og M-próteini. Fyrir kverkeitlatöku var sterk fylgni milli fjölda CLA
+
 CD8+ T-frumna í 

kverkeitlum og blóði sem virkjuðust við peptíðin. Þetta gilti bæði fyrir frumur sem framleiddu 

IFN-γ og IL-17.  

Mikil marktæk lækkun var í kjölfar kverkeitlatöku á tíðni CD8+ T-frumna sem virkjuðust 

hjá þátttakendum en tíðnin lækkaði ekki hjá viðmiðunarhóp. Enn fremur var sterk marktæk 

fylgni milli fækkunar á þessum IFN-γ
+
 og IL-17

+
 CD8+ T-frumum og bata í PASI-skori. 

Þessar niðurstöður benda til þess að T-frumur upprunnar í kverkeitlunum eigi þátt í 

sjúkdómsgangi sóra.  

Nú er spurning hversu varanlegur er batinn. Engar rannsóknir á áhrifum kverkeitlatöku á 

sóra hafa haft eftirfylgni lengur en þrjú ár. 

 

1.7 Markmið 

Metið var hvort þátttakendur úr rannsókn Rögnu Hlínar nytu enn bata eftir kverkeitlatökuna 

og hvort hann væri þá minni en áður. Batinn var skoðaður m.t.t alvarleika útbrota, lífsgæða og 

meðferðanotkunar.  

Þátttakendum í viðmiðunarhóp stóð til boða að fara í kverkeitlatöku eftir tvö ár og höfðu 

alls átta úr viðmiðunarhópnum farið í kverkeitlatöku og tilheyrðu því víxlhóp (e. cross-over). 

Einnig var metið hvort þátttakendur í víxlhóp hlutu klínískan bata. 
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2 Efni og aðferðir 

Rannsóknin var framhald af rannsókn sem hófst 2007 á Landspítalanum og var hluti af 

doktorsverkefni Rögnu Hlínar Þorleifsdóttur. Rannsóknin fólst í viðtali við þátttakendur vorið 

2012 en byggði að öðru leyti á gögnum frá Rögnu Hlín. 

 

2.1  Þátttakendur og snið rannsóknar 

Rannsóknin hlaut leyfi Vísindasiðanefndar (VSNb2006090015/03-15) og Siðanefndar 

Landspítala. Upplýst samþykki var fengið skriflegt frá öllum þátttakendum. Rannsóknin var 

framsýn og N=29 tóku þátt í henni. Þátttakendum var í upphafi rannsóknar, haustið 2007, 

skipt af handahófi í tvennt þar sem 15 fóru í kverkeitlatöku en 14 voru í viðmiðunarhóp. 

Skilyrði fyrir þátttakendur voru að þeir hefðu verið greindir af húðlækni með langvarandi 

skellusóra, hefðu sögu um versnun á sóra í kjölfar hálsbólgu og væru eldri en 18 ára. Að 

lokum voru þeir útilokaðir sem höfðu hjarta- og/eða lungnasjúkdóma vegna áhættu við 

aðgerðina.  

Sjúklingum var gert að hætta öllum meðferðum við sóra fjórum vikum fyrir upphaf 

rannsóknar og í tvo mánuði í kjölfarið. Þetta náði til þekktra meðferða gegn sóra ásamt 

sýklalyfjum. Eftir það tímabil voru þátttakendur ekki bundnir að þessu leyti og gátu verið á 

meðferð eins og áður. 

Eftir að fyrra hluta rannsóknarinnar lauk í nóvember 2010 bauðst þeim sem höfðu verið í 

viðmiðunarhóp að fara í kverkeitlatöku ef þau þess óskuðu. Átta úr þeim hóp fóru í aðgerð í 

kjölfarið og tilheyrðu víxlhóp. 

Þátttakendur mættu í viðtöl í upphafi rannsóknar og síðan eftir 2, 6, 12, 18, 24 og 56 

mánuði. Þess til viðbótar mættu þátttakendur úr víxlhópi í viðtal 2, 6 og 12 mánuðum eftir 

kverkeitlatöku. Á mynd 1 má sjá ferli rannsóknarinnar. 
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Mynd 1. Ferli rannsóknar. 

Mánuðir 
PASI 

skor 
PDI Athugasemdir 

Fjöldi 

(Kverkeitlatökuhópur-

Viðmiðunarhópur- 

Víxlhópur) 

Upphaf 

rannsóknar (0 mán.) 
X X N = 15 fara í kverkeitlatöku 15/15 - 14/14 – 0/0 

2 X   15/15 - 14/14 – 0/0 

6  X   15/15-14/14 – 0/0 

12  
X X 

2 úr viðmiðunarhóp detta úr 

rannsókn 
15/15 - 10/12 – 0/0 

18  X   13/15 - 11/12 – 0/0 

24  
X X 

N=8 úr viðmiðunarhóp fara í 

aðgerð. Tilheyra víxlhóp. 
13/15 – 11/12 – 0/0 

26-36 X  Víxlhópur 0/0 – 0/0 - 6/8 

30-40 X  Víxlhópur 0/0 – 0/0 - 5/8 

36-46 X  Víxlhópur 0/0– 0/0 - 5/8 

56 X X Nýr rannsóknaraðili metur útbrot 13/15 – 3/4 – 8/8 

Fyrir kverkeitlatöku: 

 N=29 Þátttakendur.  

 PASI- og PDI-skor metið. 

 Spurt um meðferðir. 

 Þátttakendum gert að vera án meðferðar í fjórar vikur fyrir upphaf  rannsóknar. 

Kverkeitlataka (Upphaf rannsóknar): 

 Af handahófi voru valdir 15 þátttakendur til að fara í kverkeitlatöku en 14 

voru í viðmiðunarhóp.   

 Rannsóknaraðilinn sem metur PASI skor vissi ekki hvorum hópnum hver 

þátttakandi tilheyrði. 

 Þátttakendum gert að vera án meðferðar í tvo mánuði eftir upphaf rannsóknar. 
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2.2 Spurningalisti 

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur (Fylgiskjal 1). Þar var spurt um upplifun 

þátttakenda á útbrotum sínum eftir upphaf rannsóknar, virði og vandkvæði aðgerðar og 

meðferðanotkun.  

 

2.3 Lífsgæðaspurningalisti 

Lífsgæði þátttakenda voru metin með PDI-spurningalista (Psoriasis Disability Index) [55-58]. 

Notast var við bakþýdda útgáfu af spurningalista (Fylgiskjal 2) sem var gerð fyrir Nordic 

Quality of Life Study [59]. 

Listinn var lagður fyrir þátttakendur í upphafi rannsóknarinnar og síðan eftir 12, 24 og 56 

mánuði. Hann samanstendur af 15 spurningum þar sem spurt er um upplifun á áhrifum sóra á 

daglegar athafnir, vinnu/skóla, persónuleg samskipti, tómstundir og meðferð. Í hverri 

spurningu eru fjórir valmöguleikar og gefin 0-3 stig eftir því hverjum er svarað. Stigin eru svo 

lögð saman og því er hæst gefið 45 stig. Hátt skor er metið sem skerðing á lífsgæðum.  

 

2.4 PASI-skor: Alvarleiki útbrota 

Útbrot þátttakenda voru metin með PASI-skori (Psoriasis Area-And-Severity Index) [60, 61] 

við upphaf rannsóknar og síðan eftir 2, 6, 12, 18, 24 og 56 mánuði. Þess til viðbótar voru 

þátttakendur úr víxlhóp metnir 2, 6 og 12 mánuðum eftir aðgerð.  

Með PASI-skori er líkamanum skipt í fjóra hluta: höfuð, búkur, efri útlimir og neðri 

útlimir. Hverju svæði er gefið vægi eftir yfirborðsflatarmáli og metinn roði (e. erythema), 

þykkt (e. infiltration), hreistrun (e. desquamation) á kvarðanum 0-4 og flatarmál útbrota á 

kvarðanum 0-7. Út frá þessum stigum er PASI-skorið reiknað og er á bilinu 0-72 stig. Hátt 

skor er metið sem alvarleg útbrot. 

Rannsóknaraðili var blindaður fyrir því hverjir höfðu farið í kverkeitlatöku í viðtölum í 

upphafi rannsóknar og eftir 2, 6, 12, 18 og 24 mánuði. Eftir það var rannsóknaraðilum ljóst 

hverjir hefðu farið í aðgerð. 

 

2.5 Ræktun hálsstroks 

Til að meta hvort versnun gæti orsakast af streptókokkum í kverkum var tekið hálstrok úr 

öllum þátttakendum.  
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2.6 Tölfræði 

Normaldreifing PASI- og PDI-skors var metin með skipuninni lillie.test{nortest} í forritinu 

R 2.15.0. Fylgni PASI- og PDI-skors var metin með Spearman‘s rho og notast var við 

rcorr{hmsic}. Til að meta breytingar á PASI og PDI-skori var notað blandað aðhvarfslíkan (e. 

mixed model) fyrir endurteknar mælingar. Það var gert í forritinu SAS 9.2 með skipuninni 

proc mixed.  
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3 Niðurstöður 

Alls mættu 24 þátttakendur í viðtal eftir 56 mánuði: 13 úr kverkeitlatökuhóp, 8 úr víxlhóp og 

3 úr viðmiðunarhóp. Fyrst var skoðuð lýsandi tölfræði til að athuga mun milli hópa. Því næst 

voru gögn metin tölfræðilega til að greina hvort munur væri marktækur. 

 

3.1 Breytingar hjá hópum á PASI- og PDI-skori.  

 

*Þeir sem komust ekki í viðtal eftir 56 mánuði. Þeir voru N=2 í kverkeitlatökuhóp og N=1 í viðmiðunarhóp. 

Mynd 2. Meðaltal af PASI-skori hjá hópum.  

Á myndinni má sjá meðaltal PASI-skors hjá hópunum í upphafi rannsóknar, eftir 24 mánuði og eftir 56 mánuði. 

 

PASI-skor var lægra að meðaltali hjá öllum hópum eftir 56 mánuði miðað við 24 mánuði, sbr. 

mynd 2. Mestu munaði hjá víxlhópnum (12,6 og 4,2 stig) en minnsti munur var hjá 

kverkeitlatökuhópnum (6,4 og 5,8 stig). Hjá viðmiðunarhóp var meðaltal PASI-skors 8,0 stig 

eftir 24 mánuði en 4,3 stig eftir 56 mánuði. Tveir einstaklingar úr kverkeitlatökuhóp mættu 

ekki eftir 56 mánuði og virtust þeir hafa hlotið minni bata í PASI-skori en hinir úr 

kverkeitlatökuhóp. 

Frá viðtalinu eftir 24 mánuði hafði PDI-skor hækkað um þrjú stig hjá kverkeitlatökuhóp og 

um eitt hjá viðmiðunarhóp en lækkað um níu hjá víxlhóp, sbr. mynd 3. Það er þó vert að 

benda á að miðgildin voru þau sömu hjá kverkeitlahóp eftir 24 mánuði og 56 mánuði (ekki  
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* Þeir sem komust ekki í viðtalið eftir 56. Þeir voru N=2 í kverkeitlatökuhóp og N=1 í viðmiðunarhóp. 

Mynd 3. Meðaltal af PDI-skori hjá hópum.  

Á myndinni má sjá meðaltal PDI-skors hjá hópunum í upphafi rannsóknar, eftir 24 mánuði og eftir 56 mánuði. 

  

sýnt). Þeir þátttakendur úr kverkeitlatökuhóp sem mættu ekki í viðtal eftir 56 mánuði höfðu 

hærra PDI-skor að meðaltali en hinir úr kverkeitlatökuhóp og sýndu ekki bata í PDI-skori eftir 

24 mánuði. 

 

3.2 Breytingar hjá hverjum þátttakanda 

Þegar breytingar á PASI-skori voru athugaðar hjá hverjum þátttakanda kom í ljós að 12 af 13 

þátttakendum úr kverkeitlatökuhópi sýndu enn bata eftir 56 mánuði miðað við upphaf 

rannsóknar sbr. mynd 4. Allir þátttakendur í víxlhóp sýndu bata fyrir utan einn og allir þrír 

einstaklingar úr viðmiðunarhópi mældust lægri eftir 56 mánuði en fyrstu tvö árin.  

Á mynd 5 má sjá að þrír einstaklingar úr kverkeitlatökuhópi höfðu hærra PDI-skor eftir 56 

mánuði en í upphafi rannsóknarinnar og tveir höfðu sama PDI-skor og í upphafi rannsóknar. 

Allir þátttakendur í víxlhóp fyrir utan einn höfðu lægra PDI-skor í viðtalinu eftir 56 mánuði 

miðað við PDI-skor fyrstu tvö árin.  
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Mynd 4. Hlutfallsbreyting PASI-skors miðað við mat í upphafi rannsóknar.  

Í hverjum dálki eru mælingar frá einum þátttakanda. Hlutfallsbreytingar eru miðaðar við PASI-skor í upphafi 

rannsóknar. Bláa súlan er meðaltal hlutfallsbreytinga úr viðtölum eftir 2, 6, 12, 18 og 24 mánuði. Rauða súlan er 

úr viðtali eftir 56 mánuði.  
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Mynd 5. Breyting PDI-skors miðað við mat í upphafi rannsóknar.  

Í hverjum dálki eru mælingar frá einum þátttakanda. Breytingar eru miðaðar við PDI-skor í upphafi rannsóknar. 

Bláa súlan er meðaltal breytinga úr viðtölum eftir 12 og 24 mánuði. Rauða súlan er úr viðtali eftir 56 mánuði. 
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Mynd 6. Punktarit. PASI- og PDI-skor þátttakenda eftir 56 mánuði.   

PASI-skor er á x-ás og PDI-skor á y-ás. Rauða línan er besta mat á sambandi PASI- og PDI-skors. Hallatala 

hennar er 0,05 en fylgnin er ekki marktæk (p=0,91).  

 

Mynd 7. Punktarit. PASI-skor eftir 24 og 56 mánuði.  

PASI-skor hjá kverkeitlatökuhóp og viðmiðunarhóp. PASI-skor eftir 24 mánuði er á x-ás og eftir 56 mánuði á y-

ás. Rauða línan er besta mat á sambandinu. Hallatala hennar er 0,4091 og fylgnin er marktæk (p=0,0027). 
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3.3 Fylgni PASI-skors og PDI-skors 

Fylgni milli PDI- og PASI-skors í viðtali eftir 56 mánuði var ekki marktæk (p=0,91). Á mynd 

6 má sjá punktarit fyrir PASI- og PDI skor þátttakenda. 

 Marktæk fylgni (p=0,0027) var hins vegar á milli PASI-skors eftir 24 mánuði og eftir 56 

mánuði hjá kverkeitlatökuhóp og viðmiðunarhóp, sbr. mynd 7. Víxlhópur var ekki hafður með 

þegar fylgnin var metin því PASI-skor hans lækkaði vegna kverkeitlatökunnar. 

 

3.4  Fjölþátta aðhvarfsgreining 

Aðhvarfsgreining var notuð til að meta hvort batinn sem þátttakendur sýndu fyrstu tvö árin 

gekk til baka á rannsóknartímabilinu. Breytingar í PASI- og PDI-skori á tímanum eftir aðgerð 

voru hvergi marktækar miðað við p<0,05, sbr. töflur 1-4.  

PASI-skor lækkaði marktækt við kverkeitlatöku (p<0,0001, sbr. töflu 1) og 

rannsóknaraðilinn sem sá um matið eftir 56 mánuði gaf að jafnaði 2,08 stigum lægra en fyrri 

rannsóknaraðili. Munurinn á rannsóknaraðilum var þó ekki marktækur (p=0,18). Batinn gekk 

til baka um 0,022 stig á mánuði eftir kverkeitlatöku (p=0,63). Þegar tímabilinu eftir 

kverkeitlatöku var skipt í tvennt mátti sjá að á fyrri hluta tímabilsins hélst batinn (hallatala -

0,0070 stig á mánuði, p=0,90) en eftir 24 mánuði gekk batinn til baka (hallatala 0,049, 

p=0,39), sbr. töflu 2. 
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Tafla 1. Blandað líkan aðhvarfsgreiningar fyrir PASI-skor.   

Niðurstöður úr blönduðu línuleg líkani (e. mixed models) fyrir endurteknar mælingar. Aðferð var 0/1 breyta sem 

sagði til um hvort sjúklingur hefði farið í aðgerð í tiltekinni mælingu. Rannsóknaraðili var 0/1 breyta sem tók 

gildið 1 í mælingum sem voru gerðar í viðtalinu eftir 56 mánuði. Litið er á tímann sem samfellda breytu. 

Breyta Stuðull p-gildi 

Upphafsgildi 10,6 <0,0001 

Aðgerð -4,42 <0,0001 

Rannsóknaraðili -2,08 0,18 

Tími fyrir aðgerð -0,013 0,76 

Tími eftir aðgerð 0,022 0,63 

 

Tafla 2. Blandað líkan fyrir PASI-skor, tíma eftir aðgerð skipt í tvo hluta.  

Tíma eftir aðgerð skipt í tvo hluta. Niðurstöður úr líkani með sömu forsendur og í töflu 1 nema hér er tímanum 

eftir aðgerð skipt upp í tvær breytur: tímann fyrstu 12 mánuðina eftir aðgerð og tímann 24 til 56 mánuðum eftir 

aðgerð. 

Breyta Stuðull p-gildi 

Upphafsgildi 10,6 <0,0001 

Aðgerð -4,22 <0,0001 

Rannsóknaraðili -2,46 0,13 

Tími fyrir aðgerð -0,0041 0,93 

Tími eftir aðgerð* -0,0070 0,90 

Tími eftir aðgerð** 0,049 0,39 

*Fyrstu 24 mánuðir **24-56 mánuðir 

 

PDI-skor lækkaði einnig marktækt við aðgerð (p=0,0027), sbr. töflu 3. Á tímanum eftir að 

bata hafði verið náð hækkaði svo PDI-skorið aftur (hallatala 0,15 og p=0,69). Þegar tímanum 

eftir aðgerð var skipt í tvennt kom í ljós að batinn jókst fyrstu 24 mánuðina eftir aðgerð 

(hallatala -0,12 og p=0,19) en á seinni 24 mánuðum gekk hann til baka (hallatala 0,091 og 

p=0,13), sbr. töflu 4.  
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Tafla 3. Blandað líkan aðhvarfsgreiningar fyrir PDI-skor.  

Niðurstöður úr blönduðu línuleg líkani (e. mixed models) fyrir endurteknar mælingar. Aðferð var 0/1 breyta sem 

sagði til um hvort sjúklingur hefði farið í aðgerð í tiltekinni mælingu. Litið er á tímann sem samfellda breytu. 

Breyta Stuðull p-gildi 

Upphafsgildi 9,54 <0,0001 

Aðgerð -4,62 0,0027 

Tími fyrir aðgerð -0,067 0,089 

Tími eftir aðgerð 0,015 0,69 

 

Tafla 4. Blandað líkan fyrir PDI-skor, tíma eftir aðgerð skipt í tvo hluta.  

Tíma eftir aðgerð skipt í tvo hluta. Niðurstöður úr líkani með sömu forsendur og í töflu 3 nema hér er tímanum 

eftir aðgerð skipt upp í tvær breytur: tímann fyrstu 12 mánuðina eftir aðgerð og tímann 24 til 56 mánuðum eftir 

aðgerð. 

Breyta Stuðull p-gildi 

Upphafsgildi 9,14 <0,0001 

Aðgerð -3,00 0,089 

Tími fyrir aðgerð -0,048 0,24 

Tími eftir aðgerð* -0,12 0,19 

Tími eftir aðgerð** 0,091 0,13 

*Fyrstu 24 mánuðir  **24-56 mánuðir 

 

3.5 Meðferðanotkun 

Í rannsókn Rögnu Hlínar var tekin saman meðferðanotkun hjá þátttakendum 6-24 mánuðum 

eftir upphaf rannsóknar. Í samanburði við niðurstöður hennar hafði meðferðanotkun aukist hjá 

kverkeitlatökuhópnum í öllum flokkum meðferða, sbr. töflu 5. Athygli vekur að 

meðferðanotkun víxlhóps er sambærileg við notkun kverkeitlahóps 6-24 mánuðum eftir 

aðgerð.  
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Tafla 5. Meðferðanotkun þátttakenda.   

Meðferðanotkun þátttakenda mánuði 6-24 annars vegar og mánuð 56 hins vegar. 

Rannsókn Mánuðir Hópur Krem* Ljósameðferð Líftæknilyf 

Ragna 6-24 Kverkeitlatökuh. 27% 20% 7% 

 6-24 Viðmiðunarhópur 86% 21% 0% 

Vilhjálmur 56 Kverkeitlatökuh. 54% 31% 15% 

 56 Víxlhópur 25% 13% 13% 

*Stera- eða D-vítamínkrem 

 

3.6 Spurningalisti 

Meirihluta þátttakenda fannst aðgerðin þess virði að fara í og tæplega helmingi fannst útbrotin 

vera betri eftir aðgerðina, eins og má sjá á mynd 8. Það skal þó koma fram að ekki var skýrt 

hvort fullyrðingin ætti við útbrotin eins og þau voru eftir 56 mánuði eða rétt eftir aðgerðina 

(Fylgiskjal 1).  

 

Mynd 8. Svör þátttakenda af spurninglista.  

Yfirlit yfir mat þátttakenda á hversu sammála þau voru fullyrðingum á spurningalista. Ein fullyrðingin (ekki 

sýnd á mynd) var hvort þátttakendur hefðu haft skýr tengsl milli hálsbólgu og versnunar á sóraútbrotum fyrir 

kverkeitlatöku og í spurningu 3 og 4 var skipt í tvo hópa eftir því hvernig þeirri fullyrðingu var svarað (sammála 

og mjög sammála á móti hvorki né, ósammála og mjög ósammála). 
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Þegar leið á rannsóknina kom í ljós að sumir þátttakendur voru ekki eins vissir að þeir 

hefðu haft skýr tengsl milli hálsbólgu og versnunar á sóra eins og þeir voru í upphafi 

rannsóknar. Þegar svörum spurningar 2 var skipt upp eftir því hversu skýr tengslin voru má 

sjá mun á svörum hópanna. 

 

3.7 Hálsstrok 

Streptókokkar ræktuðust einungis úr einu hálsstroki og það var hjá þátttakanda í 

viðmiðunarhóp.  
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4 Umræða   

Rannsóknir sem hafa metið bata á kverkeitlatöku hafa ekki fylgt þátttakendum lengur eftir en 

þrjú ár. Við höfum sýnt að tæpum fimm árum eftir að fyrstu þátttakendur fóru í kverkeitlatöku 

njóta flestir úr kverkeitlatökuhópnum enn bata á sóraútbrotum og lífsgæðum.  

Nýr rannsóknaraðili mat útbrot hjá öllum hópum vægari eftir 56 mánuði en þau voru eftir 

24 mánuði (mynd 2) og ekki var marktæk fylgni milli PASI- og PDI-skors eftir 56 mánuði 

(mynd 6). Mögulega var því ósamræmi milli mats rannsóknaraðila á útbrotum og upplifun 

þátttakenda á sjúkdómnum. Það gæti hafa valdið skekkju en reynt var að leiðrétta fyrir því 

með margþátta aðhvarfsgreiningu. Niðurstöður í rannsókninni voru engu að síður 

sambærilegar, hvort sem horft var til PASI-skors eða til PDI-skors. Batinn virtist ganga til 

baka upp að vissu marki en breytingarnar voru ekki marktækar. Það er einnig vert á að benda 

að þó nýr rannsóknaraðili hafi gefið lægra PASI-skor þá virtist vera ágæt fylgni milli PASI-

skors eftir 24 mánuði og 56 mánuði hjá kverkeitlatökuhóp og viðmiðunarhóp (mynd 7, 

p=0,0027).  

Að undanförnu hafa augu manna beinst að peptíðunum sem örva T-frumur í blóði 

sórasjúklinga og breytingu í fjölda T-frumnanna [29, 54]. Í kjölfarið á þessum niðurstöðum 

verður hægt að meta hvort versnun sóraútbrota haldist í hendur við fjölgun T-frumna sem 

virkjast við einsleit peptíð húðkeratína og M-próteina.  

 

4.1 Bati af kverkeitlatöku  

Við höfum styrkt þær niðurstöður að útbrot sórasjúklinga minnki eftir kverkeitlatöku. Bæði 

þátttakendur í kverkeitlatökuhópi og víxlhópi voru enn með lægra PASI-skor en við upphaf 

rannsóknar. Nú er PASI-skor upp að vissu marki huglægt mat. Með það í huga að 

viðmiðunarhópur fékk lægra PASI-skor en hann fékk í fyrri hluta rannsóknar getur verið að 

nýr rannsóknaraðili hafi að meðaltali gefið lægra PASI-skor en fyrri rannsóknaraðili. Við 

leiðréttum fyrir þvi með því að bæta breytunni Rannsóknaraðili við í margþátta 

aðhvarfsgreiningu (töflur 1-2).  

Nú er mjög breytilegt eftir aldri, kyni, stöðu og fleiri þáttum hvernig fólk lítur á áhrif sóra á 

lífsgæði. PDI skor er hinsvegar hlutlægt mat að því leyti að ekki skiptir miklu máli hver 

leggur spurningalistann fyrir þátttakendur. Í töflum 3 og 4 má merkja mikinn bata á lífsgæðum 

hjá þátttakendum við það að fara í kverkeitlatöku. 
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Þrír þátttakendur mættu ekki í þennan hluta rannsóknarinnar. Gæta þarf að því að á mynd 2 

og mynd 3 er ýmislegt sem bendir til þess að þátttakendurnir tveir sem mættu ekki úr 

kverkeitlatökuhópnum hafi ekki hlotið bata af kverkeitlatöku. Þeir voru að meðaltali með 

hærra PASI- og PDI-skor eftir 24 mánuði en hinir út kverkeitlatökuhópnum og höfðu einnig 

hækkað frá fyrsta viðtalinu.  

Að lokum þarf einnig að gæta að því að á mynd 2 og 3 má sjá að þeir þrír sem voru enn í 

viðmiðunarhóp eftir 56 mánuði voru með lægra PASI- og PDI skor í upphafi rannsóknar og 

eftir 24 mánuði en þátttakendur í víxlhóp. Það gefur til kynna að þeir úr viðmiðunarhópnum 

sem voru verr haldnir af sóra hafi frekar kosið að fara í kverkeitlatöku. 

 

4.2 Gangur sjúkdóms fimm árum eftir kverkeitlatöku 

Við höfum sýnt að bati er enn til staðar tæpum fimm árum eftir kverkeitlatöku. Vísbendingar 

eru um að batinn gangi til baka að nokkru leyti þó breytingarnar séu ekki marktækar (töflur 2 

og 4). Við sjáum einnig að meðferðanotkun þátttakenda í kverkeitlahóp hefur aukist og 

notkun öflugra meðferða gæti útskýrt hvers vegna batinn gengur ekki meira til baka en raun 

ber vitni (tafla 5). Þess ber þó að geta að tveir þátttakendur sem skrifuðu að batinn hefði 

gengið til baka sögðu að meðferðir virkuðu betur en fyrir kverkeitlatöku. 

Athugað var hálsstrok hjá öllum þátttakendum til að meta hvort versnun gæti verið vegna 

streptókokkasýkingar í hálsi. Það ræktuðust ekki streptókokkar hjá neinum þátttakanda í 

kverkeitlatökuhóp eða víxlhóp svo ef batinn hefur minnkað hjá þeim virðist ekki hægt að 

útskýra það með streptókokkasýkingum. 

 

4.3 Tengsl hálsbólgu og versnunar á sóra fyrir kverkeitlatöku 

Hvað snertir bata á útbrotum þá virðist skipta máli hversu skýr tengslin milli hálsbólgu og 

versnunar á sóra voru fyrir kverkeitlatöku (mynd 8). Þetta gæti því verið ein af forsendunum 

fyrir því að vísa sjúklingum í kverkeitlatöku sem meðferð við sóra.  
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4.4 Framhaldið 

Ragna Hlín hafði sýnt fram á tengsl milli klínísks bata í kjölfar kverkeitlatöku og fækkunar á 

T-frumum sem virkjuðust við einsleit peptíð húðkeratína og M-próteina. Næstu skref eru að 

athuga hvort þessi fylgni sé enn til staðar eftir fimm ár og enn frekar að meta hvort versnun á 

sóra haldist í hendur við að víxlvirku T-frumunum fjölgi aftur. 

Með nýjar meðferðir í huga er mikilvægt að halda áfram rannsóknum á sóra. Í virku 

ónæmissvari sóra eru fjölmargir T-frumuklónar sem virkjast gegn ólíkum sjálfssameindum en 

í bata er ónæmissvarið minna og fáir T-frumuklónar til staðar. Gera má ráð fyrir að þessir 

ríkjandi (e.dominant) T-frumuklónar hefji ónæmissvarið í versnun sóra en svo myndist fleiri 

klónar gegn nýjum sjálfsvakaeiningum (e. epitope spreading) [6]. Ef hægt væri að finna þá 

klóna sem eru ríkjandi í ónæmissvarinu væri mögulegt að beita sértækum ónæmisaðgerðum 

gegn þeim. Í dýramódelum fyrir mænusigg (e. multiple schlerosis) þar sem ríkjandi 

vakaeiningin er vel þekkt hafa sértækar ónæmisaðgerðir virkað vel [62]. Þess vegna er 

mikilvægt að finna hvaða peptíð vekur fyrst upp og viðheldur ónæmissvarinu. 

 

4.5 Ályktanir 

Við höfum styrkt fyrri niðurstöður um að þátttakendur hljót klínískan bata af kverkeitlatöku. 

Ennfremur höfum við sýnt að batinn er enn til staðar eftir tæp fimm ár en vísbendingar eru um 

að hann hafi gengið til baka upp að vissu marki. Þessi vitneskja er mikilvæg til að meta 

kverkeitlatöku sem meðferð við sóra og fyrir framhaldsrannsóknir á T-frumum í blóði 

sórasjúklinga. 
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Fylgiskjöl  
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Fylgiskjal 1: Spurningalisti 

Framhaldsrannsókn á áhrifum kverkeitlatöku á sóra (psoriasis) 

Nafn: 

 

Mjög 

sammála Sammála Hvorki né Ósammála 

Mjög 

ósammála 

Á ekki 

við 

1. Finnst þér það hafa verið 

þess virði að fara í 

kverkeitlatöku? 

      

2. Finnst þér psoriasis útbrot 

þín vera betri eftir 

kverkeitlatökuna? 

      

3. Fannst þér batinn koma 

fljótt eftir aðgerðina 

      

4. Fannst þér batinn koma 

smám saman eftir aðgerðina? 

      

5. Ef þú ert enn með útbrot, 

finnst þér þau vera vægari t.d. 

minna rauð eða hreistruð eftir 

aðgerðina? 

      

6. Notar þú rakakrem?  

 Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef  já, notar þú minna eftir 

aðgerðina? 

      

7. Notar þú sterakrem? (T.d. 

Dermovat, Cutivat, Betnovat) 

Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef  já, notar þú minna eftir 

aðgerðina?  

      

8. Notar þú D-vítamín krem? 

(T.d. Daivonex og Daivobet) 

Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef  já, notar þú minna eftir 

aðgerðina? 

      

9. Notar þú ljósameðferð? 

Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef  já, notar þú minni 

ljósameðferð eftir aðgerðina? 

      

10. Ferð þú í Bláa Lónið vegna 

útbrota? 

Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef já, ferð þú sjaldnar en fyrir 

aðgerðina? 
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11. Hefur þú þurft að fara á 

ónæmisbælandi lyf eftir 

aðgerðina t.d. Methotrexat, 

Sandimmune eða bíólogísk lyf 

(T.d. Enbrel, Remicade, 

Humira, Stelara) 

      

12. Fannst þér aðgerðin erfið? 

(varstu lengi að jafna þig) 

      

13. Fannst þú fyrir versnun á 

psoriasis útbrotum í tengslum 

við hálsbólgu áður en þú fórst 

í aðgerðina? 

      

14. Voru psoriasis útbrot þín 

sveiflukennd milli árstíða fyrir 

aðgerðina? 

      

15. Eru psoriasis útbrot þín 

sveiflukennd eftir aðgerðina? 

Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef já, eru þau minna 

sveiflukennd en fyrir 

aðgerðina? 

      

16. Hefur þú fengið hálsbólgu 

eftir kverkeitlatökuna?  

Já ,   nei ,   ekki viss  

  

Ef já, færðu hálsbólgu sjaldnar 

nú en fyrir kverkeitiltökuna? 

      

17. Ef þú hefur fengið 

hálsbólgu eftir aðgerð, finnast 

þér útbrotin versna í kjölfarið? 

Já ,   nei ,   ekki viss  

 

Ef já, valda útbrotin þér minni 

óþægindum eftir 

kverkeitlatökuna? 

      

17. Hefur þú verið greind/ur 

með streptokokka sýkingu eftir 

aðgerðina? 

      

18. Ef þú hafðir psoriasis 

naglbreytingar fyrir aðgerð, 

hafa þær minnkað eftir 

aðgerðina? 

      

19. Ef þú hafðir psoriasis 

liðverki fyrir aðgerð, hafa þeir 

minnkað eftir aðgerðina? 
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Annað: 

 

 

1. Hversu oft hefur þú fengið hálsbólgu síðastliðin 2 ár? 

_____________________________________________________________________ 

2. Hvenær fékkstu hálsbólgu síðast? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ef þú fannst fyrir bata eftir aðgerð, hversu lengi hélst batinn?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ef þér fannst ekki þess virði að fara í kverkeitlatökuna, hverjar eru ástæðurnar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Annað sem þú vilt taka fram: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2: PDI-spurningalisti 

Hamlandi áhrif psoriasis  (Psoriasis disability index) 

Þakka þér fyrir að fylla út þennan spurningarlista 

 

Vinsamlegast krossaðu í eitt box fyrir hverja spurningu 

 

Hver spurning á einungis við síðustu fjórar vikurnar 

 

 

Allar spurningar eiga við SÍÐUSTU 4 VIKURNAR. 

 

 

 

DAGLEGAR ATHAFNIR: 

1. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn haft áhrif á heimilisstörf þín eða 

garðvinnu síðustu 4 vikurnar?  

     

                                                                                            Mjög m ikið
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

2. Að hve miklu leyti hefur psoriasisjúkdómur þinn haft áhrif á hvernig fötum eða 

hvernig lituðum fötum þú hefur klæðst síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  
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3.  Að hve miklu leyti hefur þú þurft að skipta oftar um föt eða þvo fötin þín oftar vegna 

psoriasissjúkdóms þíns síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
               Alls  e kki  

 

 

 

4. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn verið vandamál í sambandi við að 

fara í hárgreiðslu eða klippingu síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

5. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn valdið því að þú hafir farið oftar í 

bað eða sturtu, en þú hefðir annars gert síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  
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Allar spurningar eiga við SÍÐUSTU 4 VIKURNAR. 

VINNA EÐA SKÓLI (Ef við á) 

 

6. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn valdið fjarvistum frá vinnu eða  

skóla síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

7. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn valdið því að þú hafir ekki getað 

sinnt vinnu þinni eða námi sem skyldi síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

8. Hefur psoriasissjúkdómur þinn haft áhrif á starfsframa þinn (t.d. misst af 

stöðuhækkun, misst vinnu, verið beðin/n um að skipta um vinnu)? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

 

Mismunandi úgáfur eru af spurningum 6, 7 og 8: 

 Ef þú ert venjulega í reglulegri vinnu eða skóla, vinsamlegast svaraðu þá fyrri 

spurningum 6, 7 og 8 

 Ef þú ert ekki í vinnu eða skóla svaraðu þá seinni spurningum 6, 7 og 8. 
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EF ÞÚ ERT EKKI Í VINNU EÐA SKÓLA: AÐRAR SPURNINGAR 

 

 

6. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn hindrað þig í daglegum athöfnum 

síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

 

7. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn haft áhrif á eða breytt því hvernig 

þú framkvæmir þínar daglegu athafnir síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

8. Hefur psoriasissjúkdómur þinn haft áhrif á starfsframa þinn (t.d. misst af 

stöðuhækkun, misst vinnu, verið beðin/n um að skipta um vinnu)? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  
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PERSÓNULEG SAMSKIPTI 

9. Að hve miklu leyti  hefur psoriasissjúkdómur þinn valdið vandamálum í kynlífi 

síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

 

10.  Hefur psoriasissjúkdómur þinn valdið vandamálum í sambandi þínu við 

maka/sambýlisaðila eða einhvern af nánum vinum eða ættingjum síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

 TÓMSTUNDIR 

11. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn hindrað þig í að fara á mannamót 

(fundi, skemmtanir, eða þ.u.l.) síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

12. Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn gert þér erfitt við að iðka íþróttir 

eða stunda heilsurækt síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  
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13. Hefur þú orðið að sleppa við að nota, verið gagnrýnd/ gagnrýndur fyrir að nota eða 

hindruð/hindraður í að nota böð eða búningsklefa t.d. í sundlaugum eða íþróttahúsum, 

vegna psoriasissjúkdóms þíns síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

14.  Hefur þú drukkið meira áfengi eða reykt meira en venjulega síðustu 4 vikurnar, vegna 

psoriasissjúkdóms þíns? 
                                                                                            Mjög m ikið  

            
           Mikið   

            
          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

 MEÐFERÐ: 

15.  Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn eða meðferð hans valdið því að 

heimili þitt hefur orðið óþrifalegt eða óhreint síðustu 4 vikurnar? 

 

                                                                                            Mjög m ikið  
            

           Mikið   
            

          Að  lit lu  le y t i  

            
             Alls  e kki  

 

Vins am le gas t  at hugið  hvort  ö llum  s purn ingum  hafi ve rið  s varað .  

 

Takk fyrir h jálpina.  
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