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Ágrip 

 

Inngangur: Arfgengur blöðrunýrnasjúkdómur með ríkjandi erfðamáta (e. autosomal 

polycystic kidney disease, ADPKD) er einn algengasti erfðasjúkdómur sem þekkist hjá 

mönnum og veldur um 8-10% af öllum tilvikum lokastigsnýrnabilunar (LSNB). 

Sjúkdómurinn einkennist af blöðrumyndun í nýrum sem leiðir til vefjaskemmda og skerðingar 

á nýrnastarfsemi. Sjúklegar breytingar geta einnig komið fram í öðrum líffærum t.d. blöðrur í 

lifur. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna  algengi ADPKD á Íslandi og afdrif sjúklinga.   

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og beindist til allra sem hafa greinst með 

ADPKD á Íslandi frá 1968 er meðferð við LSNB hófst hér á landi til apríl 2013. Leitað var að 

ICD-10 kóðanum Q61.2 og ICD-9 kóðanum 753.1 í upplýsingakerfum Landspítala, þar sem 

er miðstöð nýrnalækninga hér á landi, og Læknasetursins þar sem einnig er starfrækt þjónusta 

nýrnalækna. Jafnframt var aflað allra fyrirliggjandi kreatínínmælinga í rannsóknakerfum 

stofnananna og gaukulsíunarhraði reiknaður (r-GSH) með MDRD-jöfnu. Við úrvinnslu gagna 

var notast við hefðbundnar faraldsfræðilegar aðferðir og lýsandi tölfræði. 

Niðurstöður: Alls greindust 183 sjúklingar á tímabilinu,  þar af 100 (55%) konur. Samtals 

voru 48 (26%) sjúklingar meðhöndlaðir vegna LSNB, 28 gengust undir ígræðslu nýra og 20 

fengu einungis skilunarmeðferð. Miðgildi aldurs við upphaf meðferðar var 55,4 (26,4-79,8) 

ár. Af þeim eru 29 látnir og er miðgildi lifunar sjúklinga sem eingöngu fengu skilunarmeðferð 

var 1,61 (0,31-7,73) ár en miðgildi lifunar sjúklinga sem fóru í nýrnaígræðslu var 9,48 (0,32-

28,56) ár. Alls voru 135 sem ekki fengu LSNB á tímabilinu, þar af 71 kona (53%).  Miðgildi 

aldurs þessa hóps við síðustu eftirfylgd var 54,4 (13,4-90,0) ár. Af þeim reyndist 21 vera látin 

og var miðgildi aldurs við andlát 62,2 (40,9-80,2) ár . Sjúklingum án LSNB var skipt í 3 

aldurshópa, 0-39 (n=28), 40-59 (n=38) og ≥60 ára (n=46). Miðgildi r-GSH sjúklinga í þessum 

hópum var 91,2 (39,4-176,6), 68,6 (5,5-102,0) og 41,6 (6,3-103,5) mL/mín./1,73 m
2
. Algengi 

ADPKD í lok rannsóknartímabilsins var 41/100.000. Við leit að fjölskyldumeðlimum í 

ættfræðigagnagrunni Íslenskrar erfðragreiningar fundust 1804 fyrstu og annarrar gráðu 

ættingjar. 

Ályktanir: Sjúkdómsgangur virðist vera mjög misjafn meðal sjúklinga með ADPKD hér á 

landi eins og í öðrum löndum. Þótt drjúgur hópur sjúklinga fái LSNB lifa sumir langa ævi án 

þess að þróa LSNB. Hlutfall kvenna með ADPKD á Íslandi er ívíð hærra en í 

nágrannalöndum. Algengi ADPKD hér á landi virðist lágt og er vafalítið um að ræða vanmat 

vegna fjölda ógreindra einstaklinga. 
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Inngangur 
 

Arfgengur blöðrunýrnasjúkdómur með ríkjandi erfðamáta (ADPKD) er einn algengasti 

erfðasjúkdómur sem þekkist hjá mönnum og veldur um 8-10% af öllum tilfellum 

lokastigsnýrnabilunar (LSNB). Sjúkdómurinn einkennist af blöðrumyndun í nýrum sem leiðir 

til vefjaskemmda og skerðingar á nýrnastarfsemi. Sjúklegar breytingar geta einnig komið 

fram í öðrum líffærum, t.d. blöðrur í lifur og slagæðagúlar í heila. Algengi er á bilinu 1:400 til 

1:1000 en hafa verður í huga að sumir sjúklingar greinast aldrei á sínu æviskeiði. 

 

Erfðaþættir og sameindalíffræði 
 

PKD-gen 

Um 85 % af ADPKD stafar af stökkbreytingu í geninu PKD1 á stutta armi litnings 16 en um 

15 % tilfella eru með stökkbreytingu í geninu PKD2 á langa armi litnings 4. Fáeinum 

fjölskyldum hefur verið lýst sem ekki hafa stökkbreytingu í þessum genum og bendir það til 

að eitt eða fleiri gen til viðbótar geti valdið sjúkdómnum. [1] Tengslum svipgerðar ADPKD 

við svæði á stutta armi litnings 16 var fyrst lýst árið 1985 en genaskipulag svæðisins er svo 

margþætt að það tók níu ár að finna genið . Að lokum fannst genið þegar skoðuð var 

fjölskylda sem var haldin bæði ADPKD og hnjóskahersli (e. tuberous sclerosis). 

Hnjóskaherslisgenið TSC2 var vel skilgreint og það sýndi sig að PKD1 og TSC2 voru staðsett 

hlið við hlið á litningi 16. [2] PKD1 og PKD2 tjá fyrir himnuprótínunum polycystin-1 og 

polycystin-2. PKD1 er mjög stórt og flókið gen með 46 útröðum sem tjáir fyrir 14 kb af 

mRNA. Polycystin-1 er yfir 4000 amínósýrur að lengd en polycystin-2 er einungis 1000 

amínósýrur að lengd. Búið er að finna 619 stökkbreytingar í PKD1 og 129 stökkbreytingar í 

PKD2 hjá sjúklingum með ADPKD. [3, 4] 

Sjúklingar með stökkbreytingu í PKD1 eru með mun verri horfur en meðalaldur þeirra við 

upphaf meðferðar við LSNB er 54 ár á móti 74 árum hjá þeim sem eru með stökkbreytingu í 

PKD2. [5]Tíðni PKD2-stökkbreytinga var 27% þegar skoðað var þýði sem var í áhættu á að 

vera með ADPKD en engin klínísk einkenni sem gefur til kynna að umtalsverður hluti þeirra 

sem eru með stökkbreytingu í PKD2 greinast aldrei með sjúkdóminn. Auk þess greinast 

sjúklingar með PKD1-stökkbreytingu mun fyrr en sjúklingar með PKD2-stökkbreytingu.[6] 
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Af óþekktum ástæðum er hlutfall karla hærra hjá þeim sem fá LSNB af völdum ADPKD. 

Rannsóknir frá Bandaríkjunum, Danmörku og Japan hafa sýnt að hlutfall karla og kvenna er 

1,2-1,3/1. [7, 8] 

Polycystin prótín 

Ónæmisfræðilegar rannsóknir hafa staðsett polycystin-1 og polycystin-2 í nýrnapíplum, 

gallrásum lifrar og brisgöngum. Eins og áður sagði eru þetta himnuprótín en að auki má finna 

þau í miklu magni í bifhárum nýrnapípla. [2, 9] Polycystin-1 er stórt prótín með að minnsta 

kosti níu himnulykkjur (transmembrane domains). Amínóendi prótínsins er líklega utan 

frumunnar en karboxýlendinn innan hennar. Hlutverk þessara prótína eru nokkuð óljós en þó 

eru nokkrar vísbendingar um hlutverk þeirra.  Rannsóknir gefa til kynna að polycystin-1 eigi 

hlutverk í frumutengjum þar sem það finnst á hliðlægri hlið frumna, þ.á.m. í tengslum við 

samloðunarprótínin E-cadherin og catenin. Stökkbreyting í polycystin-1 gæti því valdið 

afbrigðileika í myndun vefja þar sem E-cadherin og catenin gegna lykilhlutverki. [4, 10] 

Polycystin-2 er mun minna prótín. Það er með 6 himnulykkjur í gegnum frumuhimnuna og 

bæði amínó- og karboxýlendinn liggja innan frumunnar. Rannsóknir á polycystin-2 eru ekki 

jafn viðamiklar og rannsóknir á polycystin-1 en talið er að þessi prótín vinni saman. Sýnt 

hefur verið fram á að bygging í karboxýlenda polycystin-1 sem binst sérstaklega 

karboxýlenda polycystin-2. Þau eru tjáð á sömu stöðum í frumum og ber þar helst að nefna í 

bifhárum nýrnapípla. Auk þess virkjar polycystin-1Jak-Stat boðleiðina sem veldur 

frumuhringsstöðvun þar sem polycystin-2 er kófaktor. Sé hins vegar stökkbreyting í öðru 

geninu hefur það áhrif á þessa boðleið.[1, 11, 12] 

 

Meinmyndun og framrás ADPKD 
 

Blöðrumyndun  

Mikill munur er á svipgerð milli sjúklinga og þó svo að stökkbreyting sé í öllum polycystin 

prótínum í nýra hjá sjúklingi þá á blöðrumyndun sér stað í minna en 10% af nýrnapíplum. 

Erfðarannsókn á frumum úr blöðrunýra sýndi tap á eðlilegu samsætu PKD-1 sem virðist gefa 

til kynna að frumurnar þurfi „second hit“ þar sem tap verður á eðlilegu samsætunni svo 

blöðrumyndun eigi sér stað. Þó er ekki ljóst hvort nauðsyn sé á tapi eðlilegu samsætunnar  til 

að blöðrumyndun hefjist.[3] 
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Margar tilgátur hafa verið settar fram um hvernig blöðrur myndast í nýrum. Sú helsta er að 

afbrigðileiki í bifhárum í nýrnapíplum vegna gallaðs polycystins sé helsti orsakavaldurinn. Í 

tilraun sem gerð var á rottum sem og í öðrum dýramódelum, kom í ljós að afbrigðileiki í gerð 

bifhára í nýrnapíplum af völdum erfðagalla tengdist blöðrumyndun. [13] Galli í bifhárum geta 

haft áhrif á getu frumna að greina flæðishraða í nýrnapíplum. Því gæti nýrað reynt að bæta 

upp fyrir minnkaðan flæðishraða með auknum frumuvexti. Auk þess eru bifhárin tengd við 

geislaskaut frumunnar. Geislaskaut hafa áhrif á stjórnun frumuvaxtar og geta því gallar í 

bifhárum haft áhrif á frumuvöxt.[14] 

Frumur í blöðrum hafa sýnt Na-K-pumpur holrúmsmegin en í heilbrigðum frumum er þær 

eingöngu að finna í grunnhluta frumuhimnunnar. Þessi tilfærsla á Na-K-pumpum eykur 

upptöku natríums og vatns inn í blöðrur og veldur stækkun þeirra. Þessi breyting verður þó 

líklegast eftir að blöðrumyndun hefst og er ekki valdur að henni en eykur hana til muna. [15] 

Framrás ADPKD 

Hjá flestum sjúklingum helst nýrnastarfsemi eðlileg fram að fimmtugsaldri. Hnignun GSH er  

að meðaltali 4,4-5,9 mL/mín á ári eftir það. Hjá heilbrigðum einstaklingum er hnignun GSH 

að meðaltali 0,4-1,2 mL/mín á ári.[6] Ýmsir áhættuþættir hafa áhrif á framgang sjúkdómsins. 

Eins og fram hefur komið eru horfur sjúklinga með PKD1-stökkbreytingu mun verri en hjá 

þeim sem eru með PKD2-stökkbreytingu. Í um 2-3% af sjúklingum á sér stað samfellt 

brottfall á genunum PKD1 og TSC2 sem veldur svæsnum blöðrunýrnasjúkdómi. [16] 

Bandarísk rannsókn sýndi fram á að hækkaður blóðþrýstingur hefur mikil áhrif á framrás 

sjúkdómsins. Karlar með of háan blóðþrýsting, skilgreint sem >120/80 mm Hg, voru 10 

sinnum líklegri að fá LSNB miðað við karla með blóðþrýsting <120/80 mm Hg. Konur með 

of háan blóðþrýsting voru 2,4 sinnum líklegri að fá LSNB miðað við þær konur sem voru með 

blóðþrýsting <120/80 mm Hg. [17] 

Stærð nýrna getur sagt til um framrás sjúkdómsins. Þegar leiðrétt er fyrir hæð sjúklings getur 

nýrnastærð gefið betri vísbendingar um hnignun nýrnastarfsemi heldur en aldur, kreatíníngildi 

og prótínmiga. Þegar skoðaðar voru horfur til 8 ára með tilliti til þróunar stigs 3 langvinns 

nýrnasjúkdóms hafði nýrnastærð meiri en 600cm
3
 með OR 1,48 (p<0,05). Sjúklingar með 

PKD1-stökkbreytingu hafa  stærri nýru við greiningu og fleiri blöðrur í nýrum en þeir sem 

hafa PKD2-stökkbreytingu. Stærðaraukning nýrna eftir greiningu er hinsvegar sú sama hjá 

báðum þessum hópum. [18] 
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Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn virðast vera í aukinni áhættu á að fá LSNB miðað við 

konur. Orsakir fyrir þessu eru óþekktar og reyndar hafa sumar rannsóknir ekki sýnt fram á að 

karlmenn eru í aukinni áhættu að fá LSNB.[19, 20] Sjúklingar með prótínmigu eru í meiri 

áhættu að fá LSNB. Um 25% sjúklinga eru með prótínmigu og er hún að auki tengd við 

nýrnastærð og of háan blóðþrýsting.[21] 

 

Klínísk mynd 
 

Nýrnasjúkdómur 

Sjúklingar sem greinast á fyrri hluta æviskeiðs eru líklegri til að þróa með sér LSNB. Í 

rannsókn einni voru sjúklingar greindir fyrir 50 ára aldur með hlutfallslega áhættu (relative 

risk, RR) 3,4 á að fá LSNB miðað þá sem greindust eftir 50 ára aldur (p<0,05).  [22] Til 

viðbótar við skerðingu á nýrnastarfsemi, einkennist klínísk birtingarmynd nýrnasjúkdómsins 

af blóðmigu, prótínmigu, nýrnasteinum og nýrnakrabbameini.  

Blóðmiga kemur fram hjá 35-50% af sjúklingum. Hún kemur oft fram áður en hnignun verður 

á nýrnastarfsemi og er oft aðaleinkennið við greiningu sjúkdómsins. Helsta ástæða fyrir 

blóðmigu er talin vera rof á blöðru inn á safnganga nýra. Blóðmigan hættir eftir 2-7 daga í 

flestum tilfellum en stöku sinnum varir hún í nokkrar vikur. Þörf getur verið á aðgerð til að 

stöðva blæðingu í slíkum tilfellum jafnvel brottfalli nýra í verstu tilfellum. Mikil blóðmiga er 

líklegri hjá einstaklingum með stærri nýru en 15 cm á lengd, háþrýsting og hátt kreatíníngildi. 

Sjúklingar með mikla blóðmigu fyrir 30 ára aldur eru með verri horfur með tilliti til þróunar 

LSNB. Ástæðan fyrir því er líklegast umfangsmeiri blöðrumyndun er hjá þeim sem veldur 

hraðari framgangi sjúkdómsins.[23] 

Um 25% sjúklinga fá prótínmigu og er hún tengd við aukna áhættu að fá LSNB. Rannsókn  á 

prótínmigu hjá ADPKD-sjúklingum, sýndi fram á að þeir sem voru með prótínmigu höfðu 

hærri blóðþrýsting, stærri nýru og hærri kreatíníngildi. Auk þess höfðu allir háþrýsting sem 

voru með prótínmigu en einungis 67% þeirra sem ekki voru með prótínmigu. [21] 

Tíðni nýrnasteina er allt að 25% hjá sjúklingum með ADPKD en tíðni þeirra er einungis 8-

10% hjá venjulegu þýði. Almennt eru um 80% af nýrnasteinum myndaðir úr kalsíumoxalati 

og 5-10% úr þvagsýru. Hjá ADPKD-sjúklingum er hins vegar meira en helmingur nýrnasteina 
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úr þvagsýru. Búið er að tengja nýrnasteina við nýrnastærð en þó eru rannsóknir sem stangast á 

við það. Meðferð nýrnasteina getur oft verið erfiðari en hjá venjulegu þýði þar sem blöðrur í 

nýra þrengja að safngöngum. Þó hefur reynst vel að brjóta nýrnasteina með hljóðbylgjum hjá 

þessum sjúklingum. [24, 25] 

Tíðni nýrnakrabbameins er ekki hærri hjá sjúklingum með ADPKD miðað við venjulegt þýði. 

Þó er nýrnakrabbamein hjá sjúklingum með ADPKD nokkuð frábrugðið öðru 

nýrnakrabbameini. Hiti er nokkuð algengari og eru æxlin oftar í báðum nýrum. Erfitt getur 

reynst að að greina nýrnakrabbamein vegna sameiginlegra einkenna nýrnakrabbameins og 

ADPKD, t.d. blóðmigu og verkjar í síðu. Hiti, nætursviti, þyngdartap og þreyta geta þó verið 

vísbendingar um krabbamein þar sem þessi einkenni eru ekki einkennandi fyrir ADPKD. [26] 

 

Sjúkdómur í öðrum líffærum 

ADPKD er í raun fjölkerfasjúkdómur þar sem sjúklegar breytingar finnast utan nýrna. Þær 

helstu eru slagæðagúlar í heila, blöðrur í lifur og brisi, lokugallar í hjarta og sarpamyndun í 

ristli. Innanskúmsblæðing vegna slagæðagúls í heila er alvarlegasti fylgikvilli ADPKD. 

Algengi slagæðagúla meðal sjúklinga með ADPKD er um 5% og allt að 20% hjá sjúklingum 

yfir sextugt, en er aðeins um 1% í venjulegu þýði.  Sjúklingar með fjölskyldusögu um 

slagæðagúl eru í aukinni áhættu á að fá þá. Tvær rannsóknir sýndu að 22% sjúklinga sem 

höfðu fjölskyldusögu um slagæðagúl fengu slagæðagúl en einungis 10% af þeim sem höfðu 

enga fjölskyldusögu. [27, 28] Auk þess eru sjúklingar með háþrýsting með aukna hættu að fá 

slagæðagúl og rúmlega helmingur sjúklinga sem fá slagæðagúl greinast með þá fyrir 50 ára 

aldur. Þegar þýði 77 einstaklinga með ADPKD, sem höfðu greinst með slagæðagúl í heila var 

skoðað, kom í ljós að um helmingur hafði eðlilega nýrnastarfsemi. Algengasta staðsetning 

æðagúlsins var í miðlægri heilaslagæð (middle cerebral artery) og þar á eftir kom fremri 

tengislagæð (anterior communicating artery). Meira en einn slagæðagúll fannst hjá 31% 

sjúklinga. [29] Skimun fyrir slagæðagúl í heila hjá sjúklingum með ADPKD er mjög umdeild 

og er mælt með skimun hjá þeim sem eru í áhættuhópi,  t.d. vegna fjölskyldusögu um 

slagæðagúl, aldurs, fyrri heilablæðinga og fyrir aðgerðir sem gætu haft áhrif á slagæðagúl.  

Tíðni blaðra í lifur fer hækkandi með aldri og eru um 70% sjúklinga með blöðrur í lifur við 60 

ára aldur.[30] Kynjahlutfall er jafnt hjá þeim sem fá blöðrur í lifur. Konur fá hins vegar 

lifrarblöðrur fyrr og eru þær oftar mun stærri en hjá körlum. Konur sem hafa orðið þungaðar 

virðast vera í áhættuhópi að fá stórar blöðrur í lifur og skýrist það af næmi blaðra fyrir 
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kvenhormónum sem eykst við þungun. Flestir sjúklingar finna ekki fyrir einkennum frá 

blöðrum í lifur. Fáeinir fá sýkingar í blöðrur sem valda miklum sársauka og er þörf á 

sýklalyfjameðferð í þeim tilfellum. Í einstaka tilfellum hafa blöðrur í lifur orðnar svo stórar að 

þörf hefur verið á skurðaðgerð þar sem hluti lifrar er fjarlægður og í svæsnustu tilvikunum 

hefur þurft lifrarígræðsla vegna lifrarbilunar. [31, 32]  

 

Blöðrur í brisi sjást í 7-10% tilfella fátítt er að þær valdi fylgikvillum en þá er það helst 

brisbólga vegna þrengsla og teppu í brisganginum. Tilfelli um tengsl blaðra í brisi og 

intraductal papillary mucinous neoplasm hafa verið skráð. [33, 34] 

Gallar í hjartalokum finnast í 25-30% af sjúklinga við ómskoðun. Flestir hafa væga míturloku 

framfall (mitral valve prolapse) sem greinist sjaldnast við hjartahlustun. Lokugallar geta hins 

vegar orðið verri með tímanum og geta sjúklingar þurft að fara í lokuskipti.[35]  

 

Meðferð 
 

Lyfjameðferð 

Engin meðferð hefur reynst geta komið í veg fyrir þróun LSNB hjá ADPKD-sjúklingum en 

þó þarf að huga að ákveðnum þáttum sem geta ýtt undir framrás nýrnabilunar. Lyfjameðferð 

háþrýstings er mikilvægasta meðferðarúrræðið. Er þá helst gefnir ACE-hemlar og í sumum 

tilfellum AII-viðtakablokkar. Með fullnægjandi lækkun blóðþrýsting er unnt að hægja á 

framgangi sjúkdómsins,  sérstaklega hjá þeim sem eru með prótínmigu. Statínlyf eru gefin 

sjúklingum með hátt kólesteról þar sem sjúklingar með ADPKD, líkt og aðrir með langvinnan 

nýrnasjúkdóm,  eru í aukinni áhættu að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma. [36, 37] 

 

Meðferð LSNB 

Hjá sjúklingum sem fá LSNB er beitt skilunarmeðferð eða nýrnaígræðslu. Oftar er notast við 

blóðskilun en kviðskilun hjá þeim sem gangast undir skilunarmeðferð. Ástæða þess er að nýru 

geta orðið allt að fimmfalt stærri en venjulegt nýra og er því minna pláss í kviðarholinu fyrir 

skilunarvökva. Auk þess er meiri hætta á lífhimnubólgu vegna sýkingar í blöðrum í nýra 

þegar notast er við kviðskilun. Þetta er þó ekki algilt og fer drjúgur hluti sjúklinga í 

kviðskilun.[38] Horfur eftir nýrnaígræðslu er mjög svipaðar og hjá öðrum sjúklingum. Sjaldan 
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þarf að fjarlæga blöðrunýru það gerist þó stundum vegna viðvarandi þvagfærasýkingar, 

stöðugs sársauka frá nýra, nýrnakrabbameins, eða alvarlegrar blóðmigu. [39] 

 

Fyrri rannsókn á Íslandi 
 

Árið 1999 birtist grein í Læknablaðinu um rannsókn á arfgerð sjúklinga með ADPKD á 

Íslandi. [40] Erfðaefni var einangrað úr blóðsýnum  229 einstaklinga úr 14 

blöðrunýrnafjölskyldum. Tengsla- og setraðagreining var síðan gerð með þekktum 

erfðamörkum fyrir bæði meingenasvæði PKD1 og PKD2. Unnt var að segja til um 

staðsetningu meingensins í 13 fjölskyldum. Ein fjölskyldan var með engin tengsl við PKD1 

eða PKD2 og var sjúkdómurinn líklegast ekki fyrir hendi í þeirri fjölskyldu. Ellefu fjölskyldur 

reyndust með tengsl við PKD1 genið og tvær við PKD2.  
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Tilgangur 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna algengi ADPKD á Íslandi. Auk þess var tilgangurinn 

að skoða aldursdreifingu og kynjahlutfall ADPKD sjúklinga á Íslandi og skoða afdrif þeirra. 

Jafnframt að skoða aðra mikilvæga svipgerðarþætti og kanna ættartré sjúklinga og meta fjölda 

skyldmenna í áhættu á að fá sjúkdóminn. 
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Efni og aðferðir 
 

Gerð var afturskyggn lýsandi rannsókn sem beindist til allra einstaklinga sem greindust með 

ADPKD á Íslandi frá 1968 er meðferð við LSNB hófst hér á landi til apríl 2013. Leitað var að 

ICD-10 kóðanum Q61.2 og ICD-9 kóðanum 753.1 í upplýsingakerfum Landspítala, þar sem 

miðstöð nýrnalækninga er hér á landi, og Læknasetursins þar sem einnig er starfræk þjónusta 

nýrnalækna. Auk þess var farið yfir alla sem greinst hafa með ICD-10 greiningakóða í flokki 

Q61 þar sem skráning er stundum röng í upplýsingakerfi. Spurst var fyrir um sjúklinga með 

ADPKD hjá öllum starfandi nýrnalæknum á Íslandi. Fyrirspurn um sjúklinga með ADPKD 

var send bréflega til heilbrigðisstofnana á Íslandi. Aflað var upplýsinga um sjúklinga með 

ADPKD úr Íslensku nýrnabilunarskránni þar sem liggja fyrir upplýsingar um alla þá sjúklinga 

sem hafa fengið meðferð við LSNB. Jafnframt var aflað allra annarra fyrirliggjandi 

sjúkdómsgreininga og fyrirliggjandi kreatínínmælinga í rannsóknarkerfum Landspítala og 

Læknasetursins.  

Mat á nýrnastarfsemi 

Gaukulsíunarhraði (r-GSH) var reiknaður með MDRD-jöfnu:  

GSH (ml/mín./1,73 m
2
) = 

175 x (SKr)
-1,154

 x  (aldur)
-0,203

 x (0,742 ef kvk) x (1,210 ef svartur)  

Síðasta fyrirliggjandi kreatíníngildi var notað til að meta framrás nýrnasjúkdóms.  

Leit að fjölskyldumeðlimum með áhættu á að hafa ADPKD 

Listi sjúklinga var samkeyrður við ættfræðigagnagrunn Íslenskrar erfðagreiningar til að finna 

fjölda fyrstu og annarrar gráðu ættingja. Fyrstu gráðu ættingjar eru foreldrar, börn og systkini 

en annarrar gráðu ættingjar eru afar, ömmur og barnabörn. Systkinabörn voru ekki tekin með 

sem annarrar gráðu ættingjar. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenskri erfðagreiningu má ætla að 

u.þ.b. helmingur ættingja sé fyrstu gráðu og helmingur annarrar gráðu. 
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Tölfræðigreining 

Öll gögn voru skráð í Micosoft Excel 2010 sem var notað til greiningar og úrvinnslu gagna. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa rannsóknarþýðinu. Tölfræðileg marktækni var miðuð 

við p<0,05 og var notast við kí-kvaðrat próf til að reikna hana. 

Leyfi 

Rannsóknin var gerð með leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. 13-033) og Persónuvernd (nr. 

2013020169) 
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Niðurstöður 
 

Eiginleikar sjúklinga 

Heildarfjöldi sjúklinga sem greindist á rannsóknartímabilinu voru 184. Algengi ADPKD í lok 

rannsóknartímabilsins var 41 á 100.00 íbúa.  

 Kynjaskipting var nokkuð jöfn en konur voru þó í meirihluta (mynd 1). 

 

Mynd 1. Kynjaskipting allra sjúklinga sem greindust með ADPKD á 

rannsóknartímabilinu 

Rannsóknarhópnum var skipt í 2 hópa,  þá sem höfðu fengið LSNB og meðferð við henni og 

þá sem ekki höfðu fengið LSNB. Fjöldi einstaklinga sem fengu LSNB var 48 og þar af voru 

19 á lífi í lok rannsóknartímabilsins. Konur voru þar í stærri meirihluta miðað heildarþýðið 

(mynd 2), en það var þó ekki marktækt (p=0,22, kí-kvaðrat próf). 

 

Mynd 2. Kynjaskipting sjúklinga með ADPKD sem fengu LSNB. 

45% 
55% 

kk

kvk
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Fjöldi þeirra sem fengu ekki LSNB á tímabilinu var 136, þar af voru 115 á lífi í lok 

rannsóknartímabilsins. Kynjahlutfall þeirra var mun jafnara en hjá LSNB hópnum (mynd 3). 

 

Mynd 3. Kynjaskipting sjúklinga sem ekki höfðu fengið LSNB. 

 

Eiginleikar sjúklinga sem fengu LSNB 

Meðferðarúrræði fyrir sjúklinga sem fengu LSNB voru skilunarmeðferð og nýrnaígræðsla. 

Flestir fengu skilunarmeðferð til að byrja með en fáeinir einungis ígræðslu nýra (mynd 4). 

Miðgildi lifunar sjúklinga sem eingöngu fengu skilunarmeðferð var 1,61 (0,31-7,73) ár en 

miðgildi lifunar sjúklinga sem fóru í nýrnaígræðslu var 9,48 (0,32-28,56) ár. 

 

Mynd 4. Skipting meðferðarrúræða fyrir sjúklinga með ADPKD sem fengu LSNB 
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Þegar hlutfall þeirra sem fengu LSNB var skoðað kom í ljós hærra hlutfall kvenna fékk LSNB 

heldur en meðal karla. Að auki þróuðu konurnar LSNB fyrr en karlar. Þó var ekki marktækur 

munur fyrir hendi (mynd 5).    

 

Mynd 5. Þróun LSNB hjá sjúklingum með ADPKD. 

Miðgildi aldurs við upphaf meðferðar við LSNB var 55,4 (26,4-79,8) ár. Á mynd 6 má sjá 

aldursdreifingu sjúklinga við upphaf þeirrar meðferðar.  

 
 

Mynd 6. Aldursdreifing sjúklinga með LSNB 
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Helstu dánarorsakir sjúklinga sem fengu LSNB voru hjarta- og æðasjúkdómar en sýkingar 

voru næst algengasta dánarorsökin. 

 

Mynd 7. Dánarorsakir  ADPKD-sjúklinga með LSNB. 

 

Eiginleikar sjúklinga sem ekki fengu LSNB 

Hjá sjúklingum sem ekki höfðu fengið LSNB var miðgildi aldurs við síðustu eftirfylgd: 54,4 

(13,4-90,0) ár. Stærstur hluti var yfir fertugt en 28 af af 136 voru undir 40 ára aldri (mynd 8).  

Alls voru 21 látnir og var miðgildi aldurs við andlát 62,2 (40,9-80,2) ár. 

 

Mynd 8. Aldursdreifing sjúklinga með ADPKD sem ekki höfðu fengið LSNB 
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Aldur 

Sjúklingum sem ekki voru með LSNB var skipt í 3 aldurshópa, 0-39 (n=28), 40-59 (n=38) og 

≥60 ára (n=46). Miðgildi r-GSH sjúklinga í þessum hópum var 91,2 (39,4-176,6), 68,6 (5,5-

102,0) og 41,6 (6,3-103,5) mL/mín./1,73 m
2
 (mynd 9). Þannig jókst hnignun á nýrnastarfsemi 

með hækkandi aldri.  Í aldurshópnum 0-39 ára höfðu aðeins 4 sjúklingar (14%) r-GSH undir 

60 mL/mín./1,73 m
2
, sem telst til stigs 3b langvinns nýrnasjúkdómi, í 40-59 ára aldurshópnum 

höfðu 11 (29%) r-GSH undir 60 mL/mín./1,73 m
2
 og 33(72%) í aldurshópnum ≥60 ára 

(p<0,001, kí-kvaðrat próf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Miðgildi r-GSH hjá þremur aldurshópum. 

 

Aðrar sjúkdómsgreiningar 

Þrír sjúklingar (1,6%) greindust með innanskúmsblæðingu vegna slagæðagúls í heila á 

rannsóknartímabilinu. Enginn greindist með slagæðagúl í heila án blæðingar á tímabilinu Sjö 

sjúklingar (3,8%) voru greindir með umfangsmiklar blöðrur í lifur.  

 

Leit að ættingjum sem gætu haft ADPKD 

Við leit að fjölskyldumeðlimum með áhættu á að hafa ADPKD í ættfræðigagnagrunni 

Íslenskrar erfðagreiningar fundust 1804 fyrstu og annarrar gráðu ættingjar. 
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Umræða 

 

Í þessari rannsókn fundum við 184 einstaklinga sem greindust með ADPKD á 

rannsóknartímabilinu og þar af eru 132 á lífi í dag. Það gefur algengi 41/100.000. Konur voru 

hlutfallslega fleiri en karlar og athygli vekur að ekki nema 50-60% sjúklinga þróa 

lokastigsnýrnabilun á ævinni þó nýrnastarfsemi hnignaði jafnt og þétt hjá öllum sjúklingum. 

Tiltölulega fáir greindust með markverðan sjúkdóm utan nýrna. 

 

Niðurstöður rannsókna í nágrannalöndum okkar hafa sýnt fram á algengi á bilinu 100/100.000 

til 250/100.000[6]. Í þeim rannsóknum hefur verið skimað innan fjölskyldna með ómskoðun 

eða notast hefur verið við arfgerðarupplýsingar til að finna líka þá sjúklinga sem ekki höfðu 

verið greindir. Algengið virðist því nokkuð lágt hér á landi miðað við annars staðar. Það 

skýrist eflaust af því hversu margir ógreindir eru þar sem flestir eru einkennalausir fram að 

fertugu og sumir lifa fullt æviskeið með ADPKD án þess að greinast með sjúkdóminn eða 

þróa lokastigsnýrnabilun. Við leit að fjölskyldumeðlimum með áhættu að hafa ADPKD í 

ættfræðigagnagrunni Íslenskrar erfðagreiningar fundust 1804 fyrstu og annarrar gráðu 

ættingjar. Ætla má að u.þ.b helmingur þessara ættingja sé fyrstu gráðu og helmingur annarrar 

gráðu. Þar sem 50% af fyrstu gráðu ættingjum og 25% af annarrar gráðu ættingjum eru alla 

jafna með sjúkdóminn má búast við því að í kringum 600-700 einstaklingar til viðbótar séu 

með ADPKD á Íslandi. Myndi það gefa algengi upp á 240/100.000 til 270/100.000 en það er 

mun nær því sem hefur fundist í öðrum löndum.  

 

Hlutfall karla og kvenna var 0,80/1. Athygli vekur hversu hátt hlutfall kvenna er á Íslandi  en 

erlendar rannsóknir frá Bandaríkjunum, Japan og Danmörku hafa sýnt hlutfall karla og 

kvenna 1,2-1,3/1[7, 8] . Í hópi þeirra sem fengu LSNB voru hlutfallslega enn fleiri konur og 

var hlutfall karla og kvenna í þeim hópi sjúklinga 0,60/1 en í hópi þeirra sem ekki höfðu 

fengið LSNB var hlutfall karla og kvenna 0,88/1. Hærra hlutfall kvenna var í hópi þeirra sem 

fengu LSNB miðað við þá sem ekki fengu LSNB en ástæður fyrir því eru óþekktar. Í 

rannsókn frá Danmörku var hlutfall karla og kvenna hjá ADPKD sjúklingum 1,1 en hjá þeim 

sem fengu LSNB var kynjahlutfallið 1,67/1.[8]  Því hefur verið haldið fram að karlar leiti sér 

læknisaðstoðar sjaldnar en konur þegar heilsu hrakar og gæti það mögulega útskýrt að hluta til 

þennan mun á kynjahlutfalli hérlendis miðað við aðrar rannsóknir. Sú skýring á einkum við 

þegar um er að ræða þá sem ekki hafa þróað LSNB en erfitt er að átta sig á hvers vegna 
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kynjahlutfall sjúklinga með LSNB hér er svo frábrugðið öðrum löndum þar sem reikna má 

með að flestir sem þróa LSNB leiti læknis.  

 

Miðgildi lifunar sjúklinga sem eingöngu fengu skilunarmeðferð var  aðeins1,61 ár en miðgildi 

lifunar sjúklinga sem sem gengust undir nýrnaígræðslu var mun lengri, eða 9,48 ár. Þessi 

munur gæti m.a skýrst af mun lakari heilsu þeirra sem ekki gengust undir ígræðslu nýra, sem 

útilokaði þá frá þeirri meðferð. Miðgildi aldurs við upphaf meðferðar var í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa sýnt miðgildi aldurs við upphaf meðferðar á bilinu 54-58 ár. [7, 8] 

 

Hlutfall þeirra sem fengu LSNB var hæst 46 % meðal karla en hjá konum fór hlutfall hæst í 

62%. Virðast konur því hafa heldur verri horfur hér á landi miðað við karla en ekki reyndist  

vera marktækur munur . Helstu dánarorsakir sjúklinga með LSNB voru hjarta- og 

æðasjúkdómar og komu sýkingar þar á eftir. Samrýmist þetta öðrum rannsóknum sem sýna að 

hjarta- og æðasjúkdómar séu helsta dánarorsök sjúklinga með nýrnabilun á lokastigi og að 

sýkingar fylgi þar á eftir. [41, 42] 

 

Aldursdreifing í hópi þeirra sem ekki höfðu fengið LSNB var mun jafnari en hjá þeim sem 

fengu LSNB. Sjúkdómseinkenni koma vanalega ekki fram fyrir fertugt og eru fáeinir sem 

greindust fyrir fertugt. Í flestum þeim tilfellum hefur verið skimað eftir sjúkdómnum með 

tölvusneiðmyndun eða ómskoðun vegna fjölskyldusögu um sjúkdóminn eða hann fundist af 

tilviljun vegna annarra meina. 

 

Þegar skoðaður er gaukulsíunarhraði í aldurshópunum 3, 0-39 ára, 40-59 ár og ≥60 ára sést 

talsverð hnignun í nýrnastarfsemi á milli hópanna. Þó svo að allir fái ekki LSNB er mikilvægt að huga 

að umfangi sjúklinga á Íslandi þar sem nýjir meðferðarmöguleikar gætu litið dagsins ljós. Búið er að 

sýna fram á að háþrýstingur hraðar framrás sjúkdómsins athygilisvert væri að skoða 

blóðþrýstingsstjórnun hjá ADPKD-sjúklingum og sjá hvort eitthvað mætti betur fara. 

 

Aðeins örfáir sjúklingar reyndust hafa fengið innanskúmsblæðingu vegna rofs á slagæðargúl. 

Þá er athyglisvert að enginn var greindur með slagæðagúl í heila án blæðinga. Í erlendri 

rannsókn einni var skimað eftir slagæðagúl í heila meðal 355 sjúklinga með og fundust 76 

sjúklingar með slagæðagúl sem gefur algengi upp á 12,4 %. Aðrar rannsóknir hafa fundið 

svipað algengi slagæðagúla í heila. [27, 28]  Því mætti áætla að ákveðinn hluti sjúklinga með 

ADPKD hér á landi sé með ógreindan slagæðagúl í heila. Einnig má ætla að blöðrur í lifur séu 
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vangreindar. Í rannsókn einni var skimað eftir blöðrum í lifur meðal 230 sjúklinga og fundust 

blöðrur í lifur 191 sjúklinga sem gefur algengi upp á 83%. [43] Algengt er að einkennalausar 

blöðrur finnist við myndgreiningarrannsókn en við skoðuðum ekki niðurstöður 

myndgreiningarrannsókna. Markmiðið var að finna sjúklinga með umfangsmiklar blöðrur í 

lifur sem leitt höfðu til einkenna eða fylgikvilla og því var leitað að sjúkdómsgreiningum í 

sjúkraskrá.  

 

Helsti kostur við þessa rannsókn er að hún náði til allrar þjóðarinnar þar sem einungis er ein 

miðstöð nýrnalækninga hér á landi staðsett á Landspítalanum Hringbraut.  

Galli við þessa rannsókn var sá að hún var afturskyggn en ýmsir gallar fylgja slíkum 

rannsóknum. Notast var við greiningar til að finna heildarfjölda sjúklinga og aðrar 

sjúkdómsgreiningar og eru því ekki jafn nákvæmar eins og ef um framsýna rannsókn hefði 

verið að ræða. Annar galli er að rannsóknin var bundin við Landspítalann og Læknasetur þar 

sem nýrnalæknar hafa starfræka þjónustu á Íslandi en það gæti hafa valdið því að við misstum 

af sjúklingum með vægan sjúkdóm sem ekki hafa leitað til nýrnalæknis.  

 

 

Heildarfjöldi sjúklinga var 184 og virðist algengi nokkuð lágt hér á landi.  Ætla má skv. 

gögnum frá Íslenskri erfðagreiningu að 500-700 einstaklingar til viðbótar séu með 

sjúkdóminn hér á landi. Hlutfall kvenna var mun hærra en það sem sést í öðrum löndum og þá 

sérstaklega í hópi þeirra sem fengu LSNB.   

 

Næstu skref 

Fyrirhugað er að skilgreina og draga upp ættartré íslenskra ADPKD með gögnum frá Íslenskri 

erfðragreiningu. Arfgerð ADPKD-sjúklinga og ættingja þeirra verður ákvörðuð með því að 

notast við fyrirliggjandi arfgerðarupplýsingar hjá Íslenskri erfðagreiningu og ákvarða hvort 

stökkbreytingar séu í PKD1 eða PKD2. Auk þess verður leitað að öðrum genum sem kunna 

að hafa áhrif á sviðgerð og framrás sjúkdómsins. 
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