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Ágrip 

Bakgrunnur. Multiple sclerosis eða MS-sjúkdómurinn er bólgusjúkdómur í miðtaugakerfinu sem 

veldur eyðileggingu á mýlisslíðri sem liggur utan um taugafrumur miðtaugakerfisins. Þessar skemmdir 

valda því að taugafrumur ná ekki að starfa eðlilega. Ein af afleiðingum MS-sjúkdómsins er skert 

göngugeta, en skert göngugeta getur haft mikil áhrif á líf einstaklinga með MS.  

Tilgangur. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða áhrif lyfsins Fampyra á göngugetu fólks með 

MS og sjá hve hátt hlutfall þeirra sem fá að prófa lyfið geta haldið lyfjameðferð áfram.  

Aðferð. Þátttakendur voru fjörtíu og einn einstaklingar með MS en unnið var úr gögnum sem til 

voru í sjúkraskrárkerfi Landspítala háskólasjúkrahús. Notast var við mælingar á Timed 25-Foot Walk 

(T25FW) og 12-item multiple sclerosis walking scale (MSWS-12) gönguprófunum. 

Niðurstöður. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á gönguhraða á T25FW gönguprófinu 

fyrir og eftir lyfjameðferð (p<0,001). Meðaltalsaukning gönguhraða á T25FW gönguprófinu var um 

22%. Niðurstöður sýndu einnig að marktækur munur var á stigagjöf á MSWS-12 gönguprófinu fyrir og 

eftir lyfjameðferð (p<0,001). Lækkun stigafjölda á MSWS-12 gönguprófinu var að meðaltali um 11,4 

stig. Átján þátttakendur (43,9%) héldu lyfjameðferð áfram eftir að mælingum lauk og sextán 

þátttakendur (39%) gerðu það ekki. Óvíst var hvort að sjö (17,1%) þátttakendur héldu lyfjameðferð 

áfram.  

Ályktun. Niðurstöðurnar rannsóknarinnar benda til að lyfið Fampyra hafi jákvæð áhrif á göngugetu 

fólks með MS. 
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Abstract 

Background. Multiple sclerosis or MS is an inflammatory disease that affects the central nervous 

system resulting in the destruction of myelin sheaths which surrounds the neurons. This damage 

interferes with the neurons ability to function normally. This can result in impaired gait function which 

can have a major impact on the lives of individuals with MS. 

Purpose. The purpose of this study was to examine the effect of Fampyra on gait function in 

people with MS and to see how many of those who tried the drug could continue drug therapy. 

Method. Data from forty-one individuals with MS was used in this study. The data was obtained 

from medical records from The National University Hospital of Iceland. Results from the Timed 25-Foot 

Walk (T25FW) and 12-item multiple sclerosis walking scale (MSWS-12) where used.  

Results. The results showed a significant difference in walking speed in the T25FW before and 

after treatment (p <0.001). The average improvement in walking speed was 22%. Results also 

demonstrated a significant difference in MSWS-12 scores before and after treatment (p <0.001). The 

average improvement in MSWS-12 was 11.4 points. Eighteen individuals (43.9%) continued treatment 

after the study period and sixteen individuals (39%) did not. It is uncertain whether the remaining 

seven individuals (17.1%) continued treatment. 

Conclusion. The results of this study indicate that the drug Fampyra has a positive effect on gait 

function in people with MS. 
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1 Inngangur  

1.1 Hvað er Multiple sclerosis? 

Multiple sclerosis eða MS-sjúkdómurinn er bólgusjúkdómur í miðtaugakerfinu. Bólgurnar valda 

eyðileggingu á mýlisslíðri sem liggur utan um taugafrumur miðtaugakerfisins. Þetta hefur í för með sér 

að taugafrumurnar ná ekki að starfa eðlilega. Mýlisslíðrið sér um að vernda taugasímann en virkar 

einnig sem einangrun sem eykur hraða taugaboða. Hrörnun á mýlisslíðrinu veldur þannig truflun á 

leiðni taugaboða og dregur um leið úr hraða boðanna.  

Sjúkdómurinn einkennist af köstum sem koma skyndilega en birtingarmyndir sjúkdómsins geta 

verið margbreytilegar og fara eftir því hvar bólguskellur eru staðsettar í heila og mænu. Meðal 

einkenna sem geta komið fram eru máttminnkun, síþreyta og slappleiki, spastísitet, truflun á 

samhæfingu, skynbreytingar, truflun á þvaglátum, sjóntruflanir, sársauki og verkir.  

Orsök sjúkdómsins er ekki þekkt en MS er talinn vera sjálfsofnæmissjúkdómur sem tengist samspili 

erfða og umhverfis (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Elías Ólafsson og Ólafur Kjartansson, 2009). Ónæmiskerfi 

líkamans gegnir því hlutverki að vernda líkamann fyrir framandi efnum s.s. veirum og bakteríum. Af 

óþekktum ástæðum, þá greinir ónæmiskerfið eigin taugavef sem framandi efni hjá fólki með MS. Þetta 

hefur í för með sér að ónæmiskerfið ræðst á taugavefinn og veldur skaða á honum.  

Til eru mismunandi undirflokkar af sjúkdómnum er fara eftir tíðni einkenna, alvarleika þeirra og 

hversu hratt sjúkdómurinn hefur versnað. Undirflokkar sjúkdómsins eru fjórir eftirfarandi: Kastaform (e. 

Relapsing remitting) sem einkennist af endurteknum köstum. Einkennin ganga að hluta eða öllu leyti til 

baka og einstaklingar versna ekki á milli kasta. Síðkomin versnun (e. Secondary progressive) er kasta 

síversnunar sjúkdómur. Einstaklingar byrja með kastaform en svo tekur við stöðug versnun, með eða 

án kasta. Versnun í þrepum (e. Progressive relapsing)  einkennist af stöðugri versnun frá upphafi 

sjúkdómsins með köstum á milli. Fjórði flokkurinn er frumkomin versnun (e. Primary progressive) en 

það er síversnandi sjúkdómur. Jöfn og þétt versnun er á einkennum alveg frá upphafi sjúkdóms án 

kasta. Tíðni sjúkdómsins er hærri meðal kvenna og algengast er að fyrstu einkenni sjúkdómsins komi 

fram á aldrinum 20-40 ára (Mayr o.fl., 2003). Á Íslandi er talið að um 450 manns séu með sjúkdóminn 

(Sif Gylfadóttir, 2013). 

1.2 Áhrif Multiple sclerosis á líf einstaklinga  

Afleiðingar MS-sjúkdómsins eru margvíslegar og stór hluti einstaklinga með sjúkdóminn verður fyrir 

hreyfiskerðingu. Ein afleiðingin er skert göngugeta og hátt í 90% fólks með MS telja sig eiga í 

erfiðleikum með göngu (Hemmett, Holmes, Barnes og Russell, 2004).  Minnkaður vöðvastyrkur, 

spastísitet, síþreyta, skynbreytingar, minnkuð leiðni taugaboða og verri samhæfing eru allt þættir sem 

geta stuðlað að skertri göngugetu. Skert göngugeta getur haft mikil áhrif á líf einstaklinga, bæði þegar 

kemur að sjálfstæði og lífsgæðum. Þessi færniskerðing hefur einnig mikil áhrif á athafnir daglegs lífs. 

Hún getur leitt til skertrar vinnugetu meðal fólks með MS sem hefur í för með sér minni tekjuöflun. 

Minni tekjuöflun getur leitt til skerðingar á lífsgæðum og aukið andlega vanlíðan. Hreyfiskerðing getur 

einnig haft mikil áhrif á fjölskyldulíf og félagslíf einstaklinga  (van Asch, 2011). Báðir þessir þættir hafa 

mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga og geta leitt til félagslegarar einangrun hjá fólki með MS. Hæfni til að 
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stunda fyrri tómstundir og áhugamál getur tapast með skertri hreyfigetu og einstaklingar geta átt í 

erfiðleikum með að gera sömu hluti og þeir gerðu áður með fjölskyldu og vinum. Allir þessir þættir geta 

leitt til andlegrar vanlíðunar. Eins og kom fram áður þá einkennist sjúkdómurinn af köstum en mikið 

andlegt álag er talið geta aukið líkurnar á að einstaklingar fái kast (Carr, Shepherd og Hoang, 2010).  

EDSS kvarðinn (e. Expanded disability status scale) hefur verið notaður í gegnum tíðina til að 

flokka hreyfifærni fólks með MS. Kostir kvarðans eru þeir að hægt er að flokka fólk með svipaða 

hreyfifærni saman í hóp. Hreyfifærni fólks er flokkuð á bilinu 0 – 10, en kvarðinn er í 0,5 eininga 

þrepum þar sem hækkun á þrepi táknar hærra stig fötlunar. EDSS gildin 1 - 4.5 vísa til þeirra 

einstaklinga sem hafa fulla hreyfifærni. EDSS gildin 5.0 – 9.5 fara eftir því hversu mikið hreyfifærnin er 

skert. Gildi 5.0 þýðir að taugaeinkennin hafa áhrif á athafnir daglegs lífs. Við gildi 6.0 notast fólk við 

staf eða önnur hjálpartæki við gang. Við gildi 7.0 gengur einstaklingur styttra en 5 metra og er að 

mestu háður hjólastól. Gildin 8-9.5 segja til um mikla hreyfihömlun og gildið 10 vísar til dauða vegna 

MS (Kurtzke, 1983).  

Ýmis mælitæki eru notuð til að meta göngugetu einstaklinga, en skerðing á göngugetu getur bæði 

verið merki um stig fötlunar og framgang taugasjúkdóma. Ganga er metin út frá ýmsum þáttum 

Alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu (e. International Classification of Functioning, 

Disability and Health). Kostur flokkunarkerfisins er sá að það veitir ramma sem hjálpar til við að meta 

heilsu og fötlun einstaklinga. Með því er litið á marga þætti sem veitir betri heildarmynd en 

flokkunarkerfið er notað sem leiðbeinandi við skoðun og meðferð.  

Dæmi um mælitæki sem notuð eru til að meta göngu eru tímamælingar, þolpróf, göngugreining og 

ýmsir spurningarlistar um göngu í daglegu lífi. Tímamælingar geta bæði sagt til um tímann sem það 

tekur einstakling að ganga vissa vegalengd og gönguhraða hans. Kostirnir við að nota gönguhraða 

sem útkomumælingu eru margir þar sem auðvelt og fljótlegt er að mæla hann. Þetta er ódýr leið til 

þess að fá hlutlægt mat þar sem einungis er þörf á skeiðklukku og mælda vegalengd. Einnig hefur 

verið mælt með tímamælingum sem útkomumælingu  í klínískum rannsóknum hjá einstaklingum með 

MS (Fischer, Rudick, Cutter og Reingold, 1999). 

1.3 Ganga 

Ganga felur í sér flutning á uppréttum líkama frá einum stað til annars. Einkenni göngu eru þau að 

annar fóturinn er alltaf í snertingu við jörðu og sér til þess að halda líkamanum uppi. Hinn fóturinn er 

hins vegar laus, en hann sveiflast áfram og undirbýr sig fyrir lendingu. Tímabil kemur þar sem báðir 

fætur snerta jörðu, en þetta á sér stað þegar líkamsþunginn er fluttur frá stöðufæti til hreyfifótar. Þetta 

tímabil kallast tveggja fóta stuðningur (e. double support).  Eftir því sem einstaklingar ganga hraðar, 

því styttra verður þetta tímabil í göngunni. Þetta tímabil hverfur svo þegar einstaklingar byrja að hlaupa 

(Inman, Ralston og Todd, 2006).  

Þegar við göngum á hreyfing sér aðallega stað um mjöðm, hné og ökkla. Hreyfingar eru þó einnig í 

mörgum öðrum liðum.  
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1.3.1 Gönguhringur 

Göngu er skipt í tvo þætti, stöðuþátt (e. stance phase) og sveifluþátt (e. swing phase). Stöðuþáttur 

hefst þegar fótur snertir jörðu, en sveifluþáttur hefst þegar fótur lyftist upp frá jörðu. Saman mynda 

þessir þættir einn gönguhring (e. gait cycle). Hjá heilbrigðum einstaklingum er 60% af gönguhringnum 

myndaður af stöðuþætti og 40% af sveifluþætti. Í stöðuþættinum á sér stað tveggja fóta stuðningur.  

Hjá heilbrigðum einstaklingum er þetta tímabil talið vera um 10% af byrjun og enda stöðuþáttar 

(Kaufman og Sutherland, 2006; Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Stöðuþætti og sveifluþætti er 

hægt að skipta enn frekar. Stöðuþáttur samanstendur af upphafssnertingu (e. initial contact), viðtaki 

þunga (e. loading response), miðstöðu (e. midstance), lokastöðu (e. terminal stance) og forsveiflu (e. 

preswing). Sveifluþáttur samanstendur af upphafssveiflu (e. initial swing), miðsveiflu (e. midswing) og 

lokasveiflu (e. terminal swing) (Shumway-Cook og Woollacott, 2007).  

Mynd 1: Gönguhringurinn  

1.3.2 Skreflengd og gönguhraði 

Töluverður munur er á göngulagi milli einstaklinga, en einnig er göngulag hvers einstaklings breytilegt 

eftir aðstæðum og umhverfi (Oatis, 2009). Mismunandi aðstæður og umhverfi eru dæmi um þætti sem 

geta haft áhrif á þennan breytileika.  

Skreflengd einstaklinga segir til um hversu langt fótur fer fram í hverju skrefi. Skreflengd er háð 

mörgum þáttum s.s. hæð (Oatis, 2009), kyn og aldri (Oberg, Karsznia og Oberg, 1993). Gönguhraði 

einstaklinga hefur einnig áhrif á skreflengd. Fólk eykur yfirleitt skreflengd eftir því sem gönguhraðinn 

eykst (Shumway-Cook og Woollacott, 2007), en gönguhraði einstaklinga er margfeldið af skreflengd 

og skreftíðni.  

Gönguhraði er háður færni og fötlun einstaklinga. Gönguhraði er  einnig háður aðstæðubundnum 

þáttum s.s. umhverfinu sem einstaklingar lifa í. Getan til að komast hratt og örugglega á milli staða 

skiptir miklu máli í daglegu lífi t.d. þegar einstaklingar þurfa að fara yfir götur og er gönguhraðinn 

lykilatriði þar. Gönguhraði skiptir einnig miklu máli þegar kemur að sjálfstæði einstaklinga og þátttöku 

þeirra í lífinu en minnkaður gönguhraði getur haft áhrif á félagslíf, vinnu, tómstundir og aðra þætti sem 

koma að daglegu lífi. Allir þessir þættir hafa áhrif á lífsgæði einstaklinga. Í gegnum tíðina hefur 

gönguhraði verið notaður til þess að meta virkni neðri útlima og færni í göngu. Hann hefur einnig verið 

þáttur sem gefur vísbendingu um færni og heilsu einstaklinga (Fritz og Lusardi, 2009). Breyting á 
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gönguhraða getur haft áhrif á líf einstaklinga en 20% aukning eða meira er talin hafa klíníska þýðingu 

fyrir einstaklinga með MS (Hobart, Blight, Goodman, Lynn og Putzki, 2013), þ.e. breytingin er það mikil 

að hún skiptir máli fyrir daglegt líf. Minnkaður gönguhraði er einnig talinn vera þáttur sem hefur áhrif á 

viðhorf einstaklinga með MS á eigin getu til að sinna athöfnum daglegs lífs (Paltamaa, Sarasoja, 

Leskinen, Wikstrom og Malkia, 2007).  

1.3.3 Vöðvavirkni í göngu 

Ganga er flókið fyrirbæri þar sem mörg kerfi vinna saman. Hún felur í sér samhæfingu margra vöðva 

og liða (Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Margir mismunandi vöðvar virkjast og slaka á í 

nákvæmri og skipulagðri röð. Skerðing á þessari vöðvavirkni hefur áhrif á allar hreyfingar og 

hagkvæmni göngu (Boakes og Rab, 2006). Vöðvavirkni og vöðvastyrkur skipta miklu máli í göngu. Í 

stöðuþættinum verða einstaklingar bæði að framkalla lóðréttan kraft til að vinna gegn þyngdarkrafti 

jarðar og láréttan kraft til að spyrna sér áfram. Í sveifluþættinum verða einstaklingar að geta sveiflað 

fætinum og breytt stöðu hans eftir því hvar þeir ætla að staðsetja fótinn (Shumway-Cook og 

Woollacott, 2007).  

1.3.3.1 Vöðvavirkni stöðuþáttar: 

Í stöðuþættinum eru það réttuvöðvar (e. extensor muscle) mjaðmar (stærsti þjóvöðvi (l. m. gluteus 

maximus) og aftanlærisvöðvar (e. hamstrings muscles)), hnés (framanlærisvöðvar (l. m. quadriceps 

femoris)) og iljarbeygjuvöðvar (e. plantar flexors) (kálfatvíhöfði (l. m. gastrocnemius) og sólavöðvi (l. m. 

soleus)) sem sjá til þess að við höldum okkur uppréttum gegn þyngdarkraftinum (Shumway-Cook og 

Woollacott, 2007). Við upphafssnertingu virkjast framanlærisvöðvar og aftanlærisvöðvar til þess að 

halda hnénu stöðugu (Boakes og Rab, 2006). Næst tekur fóturinn við þunganum. Í byrjun á sér stað 

smá beygja í hné, en þessi beygja sér um að dempa höggið við undirstöðuflötinn. Framanlærisvöðvar 

sjá um að stjórna þessari beygju með eftirgefandi vöðvavinnu (e. eccentric contraction) (Boakes og 

Rab, 2006; Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Eftir þessa beygju réttist úr hnénu með yfirvinnandi 

vöðvavinnu (e. concentric contraction) frá framanlærisvöðvum (Boakes og Rab, 2006). Á sama tíma er 

eftirgefandi vöðvavinna í fremri sköflungsvöðva (l. m. tibialis anterior) sem hægir á fætinum áður en 

lent er á flötum fæti. Mið-þjóvöðvi (l. m. gluteus medius) sér um að halda mjöðminni stöðugri með 

kyrrstöðu vöðvavinnu (e. isometric contraction). Í miðstöðu hefur massamiðja líkamans náð hæstu 

stöðu. Lítil vöðvavinna á sér stað í þessari stöðu þar sem líkaminn flyst að mestu leyti áfram með hjálp 

skriðþungans (Boakes og Rab, 2006). Í lok stöðuþáttar á sér stað yfirvinnandi vöðvavinna frá 

iljarbeygjuvöðvum sem sér til þess að framkalla mesta aflið sem spyrnir okkur áfram, en fráspyrnan er 

aðal mótorinn í göngu (Boakes og Rab, 2006; Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Á sama tíma 

getur átt sér stað yfirvinnandi vöðvavinna í mjaðmar- og lundarvöðva (l. m. iliopsoas) sem hjálpar til við 

fráspyrnuna (Boakes og Rab, 2006). 

1.3.3.2 Vöðvavirkni sveifluþáttar: 

Vöðvavirkni er að mestu bundin við upphaf og enda sveifluþáttar. Í upphafi sveifluþáttar á sér stað 

yfirvinnandi vöðvavinna í framanlærisvöðvum og mjaðmar- og lundarvöðva sem hjálpar til við að lyfta 

fætinum upp og sveifla honum (Boakes og Rab, 2006; Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Í miðri 

sveiflu er lítil virkni í framanlærisvöðvum, fóturinn sveiflast að mestu leyti í gegn eins og pendúll. Þó er 

http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=723539&mainlanguage=LA
http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=723539&mainlanguage=LA
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einhver virkni í mjaðmar- og lundarvöðva sem hjálpar til við að sveifla fætinum í gegn. Við lok 

sveifluþáttar virkjast aftanlærisvöðvarnir, en eftirgefandi  eða kyrrstöðu vöðvavinna frá þeim sér um að 

hægja á fætinum áður en hann lendir (Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Fremri sköflungsvöðvi er 

virkur allan tímann í gegnum sveifluna. Yfirvinnandi vöðvavinna frá honum kemur í veg fyrir að fóturinn 

dragist eftir jörðu. 

1.3.4 Aðlögunarhæfni 

Við lifum í heimi þar sem umhverfið okkar og aðstæður eru sífellt að breytast. Geta einstaklinga til að 

aðlaga hreyfingar að mismunandi aðstæðum skiptir því mjög miklu máli þegar kemur að göngu. 

Skynkerfi líkamans gegna lykilhlutverki þegar kemur að þessari aðlögunarhæfni (Shumway-Cook og 

Woollacott, 2007). Skerðing á þessari aðlögunarhæfni getur haft mikil áhrif á göngu við daglegar 

aðstæður og líf einstaklinga. Hún getur meðal annars leitt til þess að einstaklingar eiga erfitt með og 

þora jafnvel ekki að takast á við ýmsar aðstæður, svo sem að ganga í hálku eða á ójöfnu undirlagi. 

Þetta getur hindrað fólki í að sinna daglegum störfum.  

1.3.5 Jafnvægi við göngu 

Ganga reynir mikið á jafnvægi þar sem massamiðja líkamans er stöðugt á hreyfingu. Mest reynir á 

jafnvægi við göngu þegar einstaklingar standa á öðrum fæti, en þá hvílir allur líkamsþunginn þeim 

megin sem stigið er í fótinn. Jafnvægið er einnig háð undirstöðufletinum og hvernig massamiðja 

líkamans hreyfist. Skerðing á jafnvægi getur haft mikil áhrif á göngu einstaklinga. Þættir sem sjást hjá 

einstaklingum sem reyna að auka stöðugleika við göngu eru t.d. minnkaður gönguhraði og gleiðspora 

göngulag. Þessir þættir veita einstaklingum meira öryggi, en um leið hafa þeir í för með sér að gangan 

verður  óhagkvæmari þar sem frávik frá eðlilegri göngu veldur aukinni orkunotkun (Rose, Morgan og 

Gamble, 2006).  

1.3.6 Hagkvæmni í göngu 

Hagkvæmni í göngu er háð orkunotkun og stjórnun hreyfinga. Þegar við göngum, þá viljum við hreyfa 

massamiðjuna með eins hagkvæmum hætti og hægt er. Þetta er gert með því að hafa gott flæði og 

góða mýkt á hreyfingum. Við reynum að eyða sem minnstri orku þegar við göngum og nýtum okkur við 

það hjálp skriðþungans. Fyrsta skrefið í göngu krefst nokkurra orku, en eftir það fara einstaklingar að 

mynda göngumunstur og mun minni orku er eytt (Rose o.fl., 2006).  

1.4 MS og ganga 

Ganga er eitt af því sem skiptir fólki með MS hvað mestu máli (Heesen o.fl., 2008). Þar sem einkenni 

MS eru margbreytileg og mismunandi eftir einstaklingum hefur sjúkdómurinn mismunandi áhrif á 

göngugetu hvers og eins. Rannsóknir hafa sýnt ýmis frávik í göngu fólks með MS þegar litið er til þátta 

Alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu.  

Givon, Zeilig og Achiron, (2009) rannsökuðu muninn á göngu heilbrigðar einstaklinga og 

einstaklinga með MS með EDSS gildi ≤5.5. Ýmsar breytur voru skoðaðar svo sem gönguhraði, 

skreflengd og skreftíðni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að einstaklingar með MS höfðu 
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minni gönguhraða, styttri skreflengd, minni skreftíðni, breiðari undirstöðuflöt við göngu, lengri tveggja 

fóta stuðning og styttri sveifluþátt miðað við heilbrigða einstaklinga.  

Aðrir þættir hafa einnig sést þegar ganga fólks með MS er borin saman við göngu heilbrigðra 

einstaklinga. Munur á vöðvavirkni fremri sköflungsvöðva og miðlægrar kálfatvíhöfða hefur sést þegar 

kemur að tímasetningu vöðvavirkninnar (Martin o.fl., 2006). Minni styrkur í framanlærisvöðvum og 

aftanlærisvöðvum hefur mælst í fólki með MS (Thoumie, Lamotte, Cantalloube, Faucher og Amarenco, 

2005). Iljarbeygjuvöðvar sjá um að framkalla mesta aflið sem leyfir okkur að ganga, en framanlæris- 

og aftanlærisvöðvar skipta þó einnig miklu máli í göngu.  

Breytt staða ökkla við upphaf stöðuþáttar hefur einnig sést hjá fólki með MS. Einstaklingar með MS 

hafa tilhneigingu til að vera með ökklann í ilbeygju (e. plantar flexion) á meðan heilbrigðir einstaklingar 

eru með hann í ristarbeygju (e. dorsiflexion) (Martin o.fl., 2006). Þetta getur haft í för með sér að 

gangan verður erfiðari og óhagkvæmari þar sem einstaklingar draga fætur eftir jörðu.  

Ganga fólks með MS er oft orkufrekari en hjá þeim sem eru heilbrigðir. Þessi aukna eyðsla á orku 

er í beinum tengslum við stig fötlunar samkvæmt EDSS kvarðanum. Því meiri fötlun, því orkufrekari er 

gangan (Franceschini o.fl., 2010). Einnig er talið að fólk með MS sem á erfitt með að ganga eyði meiri 

orku í að auka stöðugleikann (Franceschini o.fl., 2010).  

Margir þeirra sem eiga erfitt með að ganga notast við ýmis hjálpartæki svo sem stafi og 

göngugrindur. Þessi hjálpartæki hjálpa til við að auka stöðugleika, en þau auka einnig orkunotkun þar 

sem einstaklingar þurfa að nota efri útlimi meira  (Bernardi o.fl., 1999).  

Síþreyta er algengt einkenni meðal fólks með MS, en hún getur einnig haft áhrif á göngu þeirra. 

Þessi þreyta veldur því að fólk með MS finnur oft fyrir aukinni mæði við göngu (Franceschini o.fl., 

2010).  

1.5 Áhrif líkamsþjálfunar á fólk með MS 

„Þjálfun  er tímabundið skipulagt áreiti á líkamann með það að markmiði að bæta hann líffræðilega, 

hugarfarslega og félagslega.“ (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1995/1998, bls. 12). Kostir þjálfunar eru 

margir og geta þeir haft jákvæð áhrif á líf einstaklinga, hvort sem einstaklingar eru heilbrigðir eða 

glíma við einhverja fötlun.  

Þjálfun getur haft mikil áhrif á líkamlega og andlega þætti en hún hefur sýnt sig geta dregið úr 

þreytu (Pilutti, Greenlee, Motl, Nickrent og Petruzzello, 2013) og bætt almennt þol sem og úthald 

vöðva hjá fólki með MS (Latimer-Cheung o.fl., 2013). Þreyta getur haft mikil áhrif á líf einstaklinga með 

MS. Fylgni hefur sést á milli þreytu, þunglyndis, verkja (Patrick, Christodoulou og Krupp, 2009) og 

kvíða (Wood o.fl., 2013) hjá fólki með MS. Þreyta  er einnig þáttur sem getur stuðlað að auknu 

vinnutapi hjá einstaklingum með MS (Julian, Vella, Vollmer, Hadjimichael og Mohr, 2008). Þar sem 

allir þessir þættir tengjast saman, þá er hægt að hafa jákvæð áhrif á þá með þjálfun. Minnkuð þreyta 

getur leitt til aukinna heilsutengdra lífsgæða hjá fólki með MS (Carter o.fl., 2014), en aukin lífsgæði 

leiða til betra lífs. Erfitt er að segja til um hvaða tegund af þjálfun sé best til þess að draga úr þreytu 

hjá fólki með MS en þörf er á frekari rannsóknum (Pilutti o.fl., 2013).  
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Rannsóknir hafa sýnt að þjálfun geti aukið göngugetu fólks með MS (Snook og Motl, 2009). 

Þolþjálfun getur meðal annars aukið gönguþol og gönguhraða (Rampello o.fl., 2007). Hún getur einnig 

bætt göngulag og þar af leiðandi gert gönguna minna orkukrefjandi (Newman o.fl., 2007). Sambland af 

þol- og styrktarþjálfun hefur meðal annars sýnt sig geta aukið líkamlegt þol (Bjarnadottir, 

Konradsdottir, Reynisdottir og Olafsson, 2007) og gönguhraða hjá fólki með MS (Romberg o.fl., 2004), 

en þjálfun er ekki talin hafa neikvæð áhrif á líkamlegt ástand fólks með MS (Romberg o.fl., 2004).  

Þar sem mikill dagamunur er á einstaklingum með MS, þá þarf hvert æfingaprógramm að vera 

einstaklingsmiðað og sveigjanlegt með tilliti til dagsforms hvers og eins. 

1.6 Lyfið Fampyra og áhrif þess á göngugetu MS-sjúklinga 

Eins og staðan er í dag þá er ekki til nein lækning við MS-sjúkdómnum. Til eru lyf sem minnka tíðni 

kasta og geta hægt á framgangi sjúkdómsins. Lyf eins og sterar (glucocorticoids) draga úr bólgum og 

geta stytt MS köst hjá einstaklingum. Beta-interferon (Avonex, Betaferon og Rebif) og Glatiramer 

acetate (Copaxone) lyf fækka tíðni kasta um allt að 30% og ónæmisbælandi lyfið Natalizumab 

(Tysabri) fækkar þeim um allt að 68% (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2009). Beta-interferon og Glatiramer 

acetate lyfin eru sprautulyf og ónæmisbælandi lyfið Natalizumab er gefið í æð á fjagra vikna fresti 

(Haukur Hjaltason, 2008). Á markaði eru einnig töflulyfin Gilenya og Tecfidera. Þau eru talin fækka 

köstum um rúmlega 50% (Sóley G. Þráinsdóttir, 2013) en þægindin við lyf á töfluformi eru mun meiri 

en við lyf á sprautuformi. Einnig eru til lyf sem dregið geta úr öðrum einkennum sjúkdómsins svo sem 

spastísitet, en lyfið Botulinum toxin hefur verið notað við því í gegnum tíðina.  

Fyrir árið 2010 var sjúkraþjálfun eina úrræðið sem mælt var með fyrir einstaklinga með skerta 

göngugetu. Árið 2010 samþykkti lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (e. The Food and Drug Administration) 

markaðssetningu lyfsins Fampyra (Ampyra, Fampridine eða Dalfampridine) í Bandaríkjunum til að 

auðvelda fólki með MS göngu (Lamore, Jacob, Jacob og Hilas, 2010). Lyfinu er ætlað að bæta 

göngugetu fullorðinna einstaklinga með MS með EDSS gildi á bilinu 4-7 (European Medicines Agency, 

e.d.). Árið 2011-2012 var lyfið leyft á Norðurlöndunum (Sóley G. Þráinsdóttir, 2013).  

Nákvæm virkni lyfsins Fampyra er óþekkt. Natríum og kalíum jónir sjá um að bera taugaboð í 

taugafrumum. Taugasíminn í taugafrumum er umlukinn mýlisslíðri á vissum stöðum, en það sér um að 

auka hraða taugaboða. Mýlisslíðrið er myndað úr mýlisfrumum (e. Schwann cells) sem vefja sig um 

taugasímann. Á milli mýlisslíðra er svo svæði sem kallast mýlisskor (e. node of Ranvier). Mýlisslíðrið 

kemur í veg fyrir að jónir leki út úr taugasímanum og virkar þannig sem einangrun. Þetta hefur í för 

með sér að enginn rafstraumur getur borist á þeim stöðum þar sem mýlisslíðrið umlykur taugasímann. 

Kosturinn við þetta er sá að taugaboðið þarf ekki að fara eftir öllu yfirborði taugasímans, en 

rafstraumurinn „hoppar“ á milli mýlisskora og eykur þannig hraða taugaboða. Þegar mýlisslíðrið 

skaddast eða eyðist, þá opnast kalíumgöng (e. potassium channels) í taugasímanum sem veldur 

truflun á taugaboðum. Kalíum lekur út úr taugasímanum sem hefur áhrif á leiðni boða (Biogen Idec 

Limited, e.d.). Þetta hefur í för með sér að taugaboð berast hægar, og í versta falli tapast þau alveg 

(Hess, 1997; Silverthorn, 2010). Fampyra er talið virka sem kalíumganga hindrari (e. potassium 

channel blokker) sem kemur í veg fyrir að kalíum jónir leki út úr taugasímum, en það á að auka leiðni 

taugaboða í afmýldum taugasímum (Lamore o.fl., 2010).  
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Mynd 2: Taugafruma og flutningur taugaboðs  

 

Samþykki Lyfjaeftirlits Bandaríkjanna á lyfinu var byggt á niðurstöðum einnar 2.stigs (MS-F202) og 

tveimur 3.stigs (MS-F203 og MS-F204) slembiröðuðum, tvíblindum staðfestingarrannsóknum með 

samanburði við lyfleysu (Lamore o.fl., 2010). Stig rannsókna er byggt á flokkun lyfjaeftirlits 

Bandaríkjanna á klínískum rannsóknum á lyfi. Flokkunin byggist á eiginleikum rannsóknarinnar s.s. 

markmið hennar og fjölda þátttakanda. Skilgreiningar 2.stigs og 3.stigs rannsókna eru eftirfarandi: 

2.stigs rannsókn: Rannsóknir sem safna saman  frumgögnum (e. preliminary data) um verkun 

lyfsins þ.e.  hvort að lyfið virki á fólk með ákveðna sjúkdóma eða skilyrði (Clinical trials, e.d.). 

3.stigs rannsókn: Rannsóknir sem safna saman meiri upplýsingum  um öryggi og verkun lyfsins 

með því að rannsaka mismunandi þýði, mismunandi skammtastærðir og samspil lyfsins við önnur 

lyf (Clinical trials, e.d.).  

1.6.1 MS-F202  

MS-F202 rannsóknina var gerð af Goodman o.fl., (2008). Markmiðið var að meta virkni og öryggi 

þriggja mismunandi skammtastærða (10, 15 eða 20 mg)  af lyfinu Fampyra (Fampridine) hjá fólki með 

MS.  

Tuttugu og fjórar meðferðarstofnanir í Bandaríkjunum og Kanada tóku þátt í henni. Þátttakendur 

voru með MS og voru á aldursbilinu 18-70 ára. Einstaklingar þurftu að geta gengið 25 fet tvisvar 

sinnum á 8-60 sekúndum. Einstaklingar voru útilokaðir ef þeir höfðu fengið MS-kast nýlega eða ef 

einhver breyting var á lyfjum hjá þeim. Þátttakendur í rannsókninni voru 206 talsins.  

Í upphafi voru allir þátttakendur settir á tveggja vikna lyfleysu. Eftir það var þátttakendum 

slembiraðað í fjóra hópa, þrjá rannsóknarhópa sem fengu 10, 15 eða 20 mg af Fampyra tvisvar á dag 

og einn viðmiðunarhóp sem fékk lyfleysu. Þátttakendur fengu fyrirmæli um að taka eina töflu á 12 

klukkutíma fresti. Þessu var haldið áfram í 14 vikur. Fyrstu tvær vikurnar hjá einstaklingum sem hlutu 

stærri lyfjaskammta fóru í það að auka skammtinn hægt og rólega þangað til að tilætlaðri 
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skammtastærð var náð. Sömu einstaklingar voru einnig viku lengur á lyfinu, en á þeim tíma var smám 

saman verið að draga úr skömmtunum. Þátttakendur voru svo metnir tveimur vikum seinna. Í heildina 

stóð rannsóknin yfir í 20 vikur.  

Megin útkomumæling rannsóknarinnar var prósentu breyting á gönguhraða byggt á Timed 25-foot 

walk gönguprófinu (T25FW). Aðrar mælingar voru 12-Item Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-

12), Lower Extremity Manual Muscle Test (LEMMT), Ashworth Score fyrir spastísitet, Clinician Global 

Impression (CGI), Subject Global Impression (SGI), Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory 

(MSQLI), Nine-Hole Peg Test (9HPT) og Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT). Öryggi var 

metið út frá aukaverkunum, lífsmörkum, hjartalínuriti, niðurstöðum klínískra prófana og læknisskoðun.  

Einstaklingar voru taldir hafa aukið gönguhraða sinn (e. timed walk responders) ef gönguhraði 

þeirra var hraðari í að minnsta kosti þremur af fjórum skoðunum á meðan lyfjameðferð stóð, 

samanborið við hraðasta gönguhraða þeirra áður en lyfjameðferð hófst og eftir að henni lauk. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að ekki var marktækur munur á gönguhraða á milli 

rannsóknahópanna þriggja og viðmiðunarhópsins á meðan meðferð stóð. Hins vegar var aukning á 

gönguhraða meiri í öllum rannsóknarhópunum samanborið við viðmiðunarhópinn. Hlutfall einstaklinga 

sem bættu gönguhraða sinn um 20% eða meira var einnig hærra hjá rannsóknarhópunum (23,5% í 10 

mg hópnum, 26% í 15 mg hópnum og 15,8% í 20 mg hópnum) miðað við viðmiðunarhópinn (12,8%). 

Hlutfall þeirra sem juku gönguhraða sinn (e. timed walk responders) var hærra hjá 

rannsóknarhópunum (36,7%) miðað við lyfleysuhópinn (8,5%). Einstaklingar sem juku gönguhraða 

sinn (e. timed walk responders) sýndu einnig meiri framför á MSWS-12 gönguprófinu heldur en þeir 

einstaklingar sem juku ekki gönguhraða sinn (e. timed walk non-responders).   

Rannsókn á öryggi lyfsins sýndi að með 10 mg skammtastærð fékkst mesti ávinningur miðað við 

áhættu. Helstu aukaverkanir voru dettni, ógleði, þróttleysi, höfuðverkur, þreyta, svefnleysi, 

þvagfærasýking og svimi. Engin þátttakandi í 10 mg hópnum dró sig úr rannsókninni vegna 

aukaverkana en sex úr hinum hópunum gerðu það. Einn einstaklingur í 15 mg hópnum dró sig úr 

rannsókninni vegna ógleði og svima. Fimm einstaklingar í 20 mg hópnum hættu meðferð. Tveir hættu 

vegna krampa, einn vegna óeðlilegrar samhæfingar, einn vegna óþæginda í brjósti og höfuðverkja, og 

einn vegna flókinna einkenna frá miðtaugakerfi. 

1.6.2 MS-F203 

MS-F203 rannsóknin var gerð af Goodman o.fl., (2009). Markmið hennar var að  meta virkni og öryggi 

lyfsins Fampyra hjá fólki með MS.  

Þrjátíu og þrjár meðferðarstofnanir í Bandaríkjunum og Kanada tóku þátt í rannsókninni. 

Inntökuskilyrði, uppsetning og framkvæmd rannsóknarinnar var með svipuðum hætti og MS-F202 

rannsóknin. Þátttakendur í rannsókninni voru 301 talsins og voru þeir á aldursbilinu 26-70 ára.  

Þátttakendum var skipt í rannsóknarhóp og lyfleysuhóp. Í rannsóknarhópnum voru 229 

einstaklingar og voru þeir settir á 10 mg Fampyra (Fampridine) skammt tvisvar á dag í 14 vikur. Í 

lyfleysuhópnum voru 72 einstaklingar. Í heildina stóð rannsóknin yfir í 21 viku.  
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T25FW gönguprófið var meginmælingin og var það notað til að meta viðbrögð einstaklinga við 

lyfinu. Mælingar á MSWS-12 gönguprófi voru einnig framkvæmdar til þess að staðfesta niðurstöðurnar 

byggðar á gönguhraða. Öryggi lyfsins var metið á sama máta og gert var í MS-F202 rannsókninni.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hlutfall þeirra einstaklinga sem juku gönguhraða 

sinn (e. timed walk responders) var hærra hjá rannsóknarhópnum (35%) miðað við lyfleysuhópinn 

(8%; p<0,0001). Meðaltalsaukning á gönguhraða hjá einstaklingum sem juku gönguhraða sinn (e. 

timed walk responders) var hærri hjá rannsóknarhópnum (25,2%) miðað við lyfleysuhópinn (4,7%). 

Einstaklingar sem juku gönguhraða sinn (e. timed walk responders) sýndu einnig meiri framför að 

meðaltali á MSWS-12 gönguprófinu (-6,84 stig) heldur en þeir einstaklingar sem juku ekki gönguhraða 

sinn (e. timed walk non-responders) (0,05 stig; p=0,0002).  Niðurstöður á öryggi lyfsins voru í 

samræmi við niðurstöður MS-F202 rannsóknarinnar. 

1.6.3 MS-F204 

MS-F203 rannsóknin var gerð af Goodman o.fl., (2010). Markmiðið var að veita frekari sönnur fyrir 

virkni Fampyra og skilgreina enn frekar öryggi lyfsins.  

Þrjátíu og níu meðferðarstofnanir í Bandaríkjunum og Kanada tóku þátt í rannsókninni. 

Inntökuskilyrði, uppsetning og framkvæmd rannsóknarinnar var með svipuðum hætti og í hinum 

tveimur rannsóknunum. Þátttakendur í rannsókninni voru 240 talsins og voru þeir á aldursbilinu 24-73 

ára. Einn þátttakandi hætti áður en einstaklingum var skipt í hópa.  

Í rannsóknarhópnum voru 120 einstaklingar og voru þeir settir á 10 mg Fampyra (Dalfampridine) 

skammt tvisvar á dag í 9 vikur. Þar sem lyfjaheitið Fampridine var of líkt öðru lyfjaheiti, var nafninu 

breytt í Dalfampridine. Í lyfleysuhópnum voru 119 einstaklingar. Í heildina stóð rannsóknin yfir í  13 

vikur.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hlutfall þeirra einstaklinga sem juku gönguhraða 

sinn (e. timed walk responders) var hærra hjá rannsóknarhópnum (42,9%) miðað við lyfleysuhópinn 

(9,3%; p < 0,0001). Meðaltalsaukning á gönguhraða hjá einstaklingum sem juku gönguhraða sinn (e. 

timed walk responders) var hærri hjá rannsóknarhópnum (24,7%) miðað við lyfleysuhópinn (7,7%). 

Aukning á gönguhraða meðal þeirra einstaklinga sem juku gönguhraða sinn (e. timed walk 

responders) í rannsóknarhópnum viðhélst á meðan á rannsókninni stóð, en gekk svo til baka eftir að 

lyfjameðferð var stöðvuð. Einstaklingar sem juku gönguhraða sinn (e. timed walk responders) sýndu 

meiri aukningu að meðaltali á MSWS-12 gönguprófinu (-6,04 stig) heldur en þeir einstaklingar sem 

juku ekki gönguhraða sinn (e. timed walk non-responders) (0,85 stig; p < 0,001). Niðurstöður á öryggi 

lyfsins voru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna. 

1.6.4 Niðurstöður 3.stigs rannsóknanna 

Niðurstöður 3.stigs rannsóknanna sýndu marktæka aukningu á gönguhraða hjá um þriðjungi 

einstaklinga með MS sem voru á lyfinu miðað við viðmiðunarhópa. Gönguhraði þeirra jókst að 

meðaltali um 25%, en einnig jókst mat þeirra á eigin færni samkvæmt MSWS-12 gönguprófinu 

(Goodman o.fl., 2010; Goodman o.fl., 2009). Rannsóknir á langtíma áhrifum lyfsins hafa einnig sýnt 

jákvæð áhrif á göngugetu fólks með MS (Ruck o.fl., 2014). Tvær framhaldsrannsóknir af MS-F203 og 
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MS-F204 voru framkvæmdar til að meta langtíma öryggi og verkun lyfsins. Rannsóknirnar fengu nafnið 

MS-F203EXT og MS-F204EXT. 

1.6.5 MS-F203EXT og MS-F204EXT 

MS-F203EXT og MS-F204EXT rannsóknirnar voru gerðar af Goodman o.fl., (2015). Meðferðartími var 

að meðaltali 39 mánuðir í MS-F203EXT rannsókninni og 26,3 mánuðir í MS-F204EXT rannsókninni. 

Áður en framhaldsrannsóknirnar hófust, þá höfðu einstaklingar hætt Fampyra lyfjameðferð í að 

minnsta kosti 2 vikur. Þessi stöðvun á lyfjameðferð var hluti af  MS-F203 og MS-F204 rannsóknunum. 

269 einstaklingar byrjuðu í MS-F203EXT rannsókninni og 154 luku henni. 214 einstaklingar byrjuðu 

í MS-F204EXT rannsókninni og 146 luku henni.  

Eftir að lyfjameðferð var hætt, þá tapaðist fyrri aukning á gönguhraða hjá þeim einstaklingum sem 

sýnt höfðu jákvæð viðbrögð við lyfjameðferð. Aukning á gönguhraða kom aftur eftir að einstaklingarnir 

hófu lyfjameðferð á ný.  

Niðurstöður MS-F203EXT og MS-F204EXT rannsóknanna sýndu að langtíma öryggi lyfsins var í 

samræmi við fyrri rannsóknir. Gönguhraði einstaklinga sem lyfið virkaði á jókst í upphafi. Þessi 

aukning minnkaði með tímanum, en hélst þó jákvæð miðað við mælingar í upphafi. Þessi minnkun á 

gönguhraða var talin vera vegna framgangs sjúkdómsins en ekki vegna minni virkni lyfsins. 

1.6.6 Á hverja virkar lyfið? 

Lyfið virkar ekki á alla einstaklinga en það er talið virka á um þriðjung fólks með MS (Blight, 2011). 

Lyfið hefur engin áhrif á gang sjúkdómsins, þ.e.a.s. það fækkar hvorki tíðni kasta né hægir á 

framgangi hans (Sóley G. Þráinsdóttir, 2013). Lyfið fæst í forðatöflu formi og er ráðlagður 

dagskammtur ein 10 mg tafla tvisvar á dag með 12 klukkutíma millibili (European Medicines Agency, 

e.d.). Helstu aukaverkanir lyfsins eru þvagfærasýkingar, svefnleysi, svimi, höfuðverkur, ógleði og 

bakverkir (Jara, Barker og Henney, 2013). Flogaköst eru einnig þekkt aukaverkun lyfsins og því má 

ekki má gefa flogaveikum einstaklingum lyfið, þar sem það getur aukið líkurnar á alvarlegu flogi (Sóley 

G. Þráinsdóttir, 2013). Ekki má heldur gefa einstaklingum með nýrnakvilla lyfið (European Medicines 

Agency, e.d.). 

1.6.7 Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands 

Sjúkratryggingar Íslands samþykktu í júlí mánuði 2013 greiðsluþátttöku (Bergþóra Bergsdóttir, 2014) 

fyrir lyfinu Fampyra með útgáfu lyfjaskírteinis fyrir notanda, en mánaðar skammtur kostar 79.465 

krónur (Lyfjastofnun, e.d.). 

Í upphafi er greiðsluþátttaka samþykkt til reynslu í tvær vikur en þetta er gert til þess að kanna 

virkni lyfsins. Til að meta árangur lyfsins hér á landi eru T25FW og MSWS-12 gönguprófin lögð fyrir í 

upphafi og lok reynslutímans. Fullorðnir einstaklingar þurfa að uppfylla viss skilyrði til þess að fá þessa 

greiðsluþátttöku samþykkta. Skilyrðin eru að einstaklingurinn sé: 

 með kastaform , frumkomna versnun eða síðkomna versnun af MS-sjúkdómi.  

 með stöðug einkenni og án nýlegra lyfjabreytinga  

 ekki í MS kasti  
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 með skerta göngugetu  

 með EDSS gildi á bilinu 4-7  

Greiðsluþátttaka er samþykkt til 12 mánaða ef einstaklingur sýnir fram á 20% aukningu á 

gönguhraða á T25FW gönguprófinu og lækkun um a.m.k. 4 stig á MSWS-12 gönguprófinu. Einnig er 

tekið tillit til þeirra einstaklinga sem fá umtalsverða ávinninga á aðra þætti en göngufærni sem auka 

lífsgæði þeirra, en þessir einstaklingar verða að uppfylla annað hvort af fyrri skilyrðum (Lyfjadeild 

Sjúkratrygginga Íslands, 2013). 

Framgangur sjúkdómsins er mismunandi, en einstaklingar geta versnað mikið á skömmum tíma. 

Þessi hraða versnun á sjúkdómnum getur haft áhrif á það hvernig virkni lyfsins mælist. Hröð versnun á 

sjúkdómnum getur haft í för með sér að áhrif lyfsins mælist minni þó svo að virkni þess sé enn til 

staðar. Til að koma í veg fyrir að einstaklingar séu teknir af lyfinu vegna þessara þátta er ákveðnum 

reglum fylgt. Ef einstaklingar eru hættir að sýna fram á þessa fyrirfram ákveðnu aukningu, þá er 

ávinningur lyfsins Fampyra endurmetinn. Endurmatið felur í sér að einstaklingar eru teknir af lyfinu í 

um 2 vikur og eftir það eru gönguprófin framkvæmd á ný (Lyfjadeild Sjúkratrygginga Íslands, 2013). 
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2 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða áhrif lyfsins Fampyra á göngugetu fólks með MS og sjá hve 

hátt hlutfall þeirra sem fá að prófa lyfið geta haldið lyfjameðferð áfram. Mikilvægt er að skoða þetta 

samband betur þar sem ekki liggja fyrir nógu margar stórar rannsóknir sem sýna áhrif lyfsins á 

göngugetu fólks með MS. Einnig er skoðað hversu margir af þeim sem uppfylla skilyrði um að halda 

áfram á lyfinu hætta töku þess vegna aukaverkana eða annarra ástæðna. 

2.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning 1: Eykur lyfið Fampyra gönguhraða hjá fólki með MS? 

Rannsóknarspurning 2 : Lækkar lyfið Fampyra stigfjölda fólks með MS á MSWS-12? 

Rannsóknarspurning 3: Hversu hátt hlutfall sjúklinga sem uppfylltu skilyrðin um að prófa lyfið í tvær 

vikur gat haldið lyfjameðferð áfram eftir að reynslutímabili lauk?  
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3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið og þátttakendur 

Rannsóknin er afturskyggn. Unnið var úr gögnum sem til voru í sjúkraskrárkerfi Landspítala 

háskólasjúkrahús (Sögukerfi LSH). Guðbjörg Þóra Andrésdóttir sérfræðingur í taugasjúkraþjálfun á 

Landspítala háskólasjúkrahús í Fossvogi samþykkti að vera með í umsjón með verkefninu og safna 

saman gögnum úr sjúkraskrárkerfi sjúkrahússins eftir að formleg leyfi fengust. 

Gögnin sem notast var við voru mælingar á T25FW og MSWS-12 gönguprófunum. Þetta er 

megindleg rannsókn þar sem notuð var töluleg nálgun á rannsóknarspurningunum. Fjörtíu og einn 

einstaklingar sem prófuðu lyfið fundust í sjúkraskrárkerfinu og voru gögn þeirra notuð í þessari 

rannsókn.  

Einstaklingar voru á aldursbilinu 25-69 ára. Einstaklingar þurftu að uppfylla viss skilyrði til þess að 

geta hafið tveggja vikna lyfjameðferð. Skilyrðin til þess að geta hafið lyfjameðferð voru:  

 með kastaform, frumkomna versnun eða síðkomna versnun af MS-sjúkdómi.  

 með stöðug einkenni og án nýlegra lyfjabreytinga. 

 ekki í MS kasti. 

 með skerta göngugetu.  

 með gildi á Expanded Disability Status Scale (EDSS) á bilinu 4-7. 

Útilokaðir voru einstaklingar sem höfðu sögu um flogaveiki  eða með nýrnakvilla.  

Lyfið getur haft aukaverkanir sem leiða til þess að sumir verða að hætta meðferð og hafa þær 

upplýsingar einnig verið skráðar í sjúkraskrárkerfið. Þær upplýsingar voru einnig notaðar í þessari 

rannsókn og reiknað út hve hátt hlutfall sjúklinga gat haldið áfram á lyfinu og hve margir hættu.  

Rannsóknaráætlun og upplýsingar um rannsóknina voru sendar til Vísindasiðanefndar Landspítala. 

Rannsóknin fékk siðanefndarnúmerið 47/2014. Þann 9.febrúar 2015, veitti Vísindasiðanefnd 

Landspítala leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, sjá fylgiskjal 1. Sótt var um formlegt leyfi hjá 

Persónuvernd til þess að fá að fara inn í sjúkraskrár þátttakenda og fékkst leyfi frá þeim, sjá fylgiskjal 

2. Rannsóknaráætlun var einnig send til yfirlæknis taugalækningadeildar LSH sem samþykkti 

framkvæmd hennar, sjá fylgiskjal 3. Umsókn um leyfi rannsóknarinnar var send til framkvæmdastjóra 

lækninga og heimilaði hann rannsóknina eftir að samþykki siðanefndar Landspítala og 

Persónuverndar lá fyrir, sjá fylgiskjal 4. 

3.2 Mælitæki 

Við mælingar var notast við T25FW og MSWS-12. Réttmætisathuganir  hafa verið gerðar á þessum 

gönguprófum á einstaklingum með MS. Bæði þessi göngupróf eru talin vera réttmæt og áreiðanleg 

(Hobart, Riazi, Lamping, Fitzpatrick og Thompson, 2003; Phan-Ba o.fl., 2011). 

3.2.1 Timed 25-foot walk (T25FW)  

T25FW  gönguprófið metur hreyfigetu og virkni fótleggja byggt á tímanum sem það tekur að ganga 25 

fet (7,62 m). Þátttakandi á að ganga eins hratt og hann getur en á öruggan hátt. Hann má nota staf 
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eða önnur gönguhjálpartæki í prófinu. Tíminn er mældur með skeiðklukku frá því að sjúklingi er sagt 

að leggja af stað þar til hann hefur náð marklínunni. Þetta er svo endurtekið sömu leið til baka.  

T25FW er eitt af þremur prófum í Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC), en MSFC var 

sérstaklega þróað til að vera næmt fyrir breytingum á mælingum í klínískum rannsóknum. Sýnt hefur 

verið fram á háan áreiðanleika á mælingum hjá sama mælanda (ICC= 0,88) og á mælingum milli 

mismunandi mælenda á (ICC= 0,94)  fyrir T25FW (Phan-Ba o.fl., 2011). 

3.2.2 12-item multiple sclerosis walking scale (MSWS-12) 

MSWS-12 gönguprófið er spurningalisti með tólf spurningum sem mælir áhrif MS-sjúkdómsins á 

göngugetu einstaklinga. Þátttakandi fyllir út svör um upplifun  síðustu tveggja vikna af skerðingu á 

göngugetu sinni. Hann svarar með því að setja hring um tölu frá 1-5. 1 = Alls ekki, 2 = Lítilsháttar, 3 = Í 

meðallagi, 4 = Frekar mikið og 5 = Mjög mikið. Dæmi um spurningu er t.d. hvort viðkomandi þurfi 

stuðning við göngu innan- og utandyra. Spurningalistann má sjá í fylgiskali 5. Þegar búið er að fylla út 

spurningalistann eru tölurnar tólf lagðar saman og gefa þannig niðurstöðu sem getur í mesta lagi verið 

60. Því hærri sem talan er, þeim mun meiri áhrif hefur MS-sjúkdómurinn á getu sjúklingsins til að 

ganga. Áreiðanleiki fyrir endurteknar mælingar hjá sama mælanda á MSWS-12 er hár (ICC > 0,94) 

(Hobart o.fl., 2003).  

3.3 Framkvæmd 

Einstaklingarnir í rannsókninni voru mældir á tímabilinu september 2013 til janúar 2015. Allar 

mælingar nema ein sem framkvæmd var á Heilbrigðisstofnunin í Vestmanneyjum af sjúkraþjálfara þar 

fóru fram á sjúkraþjálfunardeild Landspítalans í Fossvogi. Hver og einn var mældur áður en hann 

byrjaði á lyfinu Fampyra, og svo aftur tveimur vikum seinna. Guðbjörg Þóra Andrésdóttir sérfræðingur í 

taugasjúkraþjálfun á taugalækningadeild Landspítalans í Fossvogi og sjúkraþjálfarar sem starfa með 

henni sáu um framkvæmd mælinga. Röð mælinga fór eftir aðstæðum. T25FW gönguprófið var 

stundum framkvæmt á undan MSWS-12 gönguprófinu og öfugt. 

3.4 Tölfræði og úrvinnsla gagna 

Einungis rannsakandi og ábyrgðarmenn rannsóknarinnar höfðu aðgang að gögnum á meðan á 

rannsókninni stóð. Öll gögn voru merkt með rannsóknanúmerum (dulkóðuð) og unnið var með þau á 

því formi. Farið var með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar.  

Tölvuforritið Microsoft Excel var notað til að taka gögnin saman. Lýsandi tölfræði var notuð til að 

lýsa hópnum þ.e. fjölda þátttakenda og aldri. Ályktunartölfræði var notuð til að sjá hvort mismunur væri 

milli hópsins fyrir lyfjagjöf og tveimur vikum eftir í gönguhraða og í daglegri göngugetu.  Notast var við 

parað t-próf (e. paired t test) til að bera saman mælingar við upphaf og lok tilraunalyfjagjafar. 

Marktektarmörk voru sett 5% og öryggismörk 95%. Unnið var í tölfræðiforritinu SAS Enterprise Guide 

6.1. Reiknað var hlutfall þeirra sem héldu áfram á lyfjameðferð eftir að tilraunalyfjagjöf lauk og hlutfall 

þeirra sem hættu á lyfinu. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjörtíu og einn talsins. Það voru tuttugu og fimm konur (61%) og 

sextán karlar (39%). Þátttakendur voru á aldrinum 25-69 ára og meðalaldur einstaklinga var 51 ár. 

Frekari upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 1. 

 
Tími = 0 Tími = 2 vikur 

Fjöldi 41 34 

Karlar/Konur (%) 39/61 44/56 

Aldur (meðaltal) 51±9,7 51±9,8 

EDSS (meðaltal) 5.7±0.81 5.6±0.84 

Kastaform (%) 43,9 50 

Síðkomin versnun (%) 43,9 35,3 

Frumkomin versnun (%) 12,2 14,7 

Tafla 1: Upplýsingar um þátttakendur 

Sjö þátttakendur (17%) mættu ekki í seinni mælinguna og eru því ekki hluti af niðurstöðum T25FW 

og MSWS-12 gönguprófanna. Þrír hættu vegna aukaverkana, tveim fannst lyfið ekki hjálpa sér, einn 

vegna vanlíðanar í fótum (óvíst hvort um aukaverkun var að ræða) og einn fékk MS-kast á meðan 

lyfjameðferð stóð. 

4.2 Niðurstöður Timed 25-foot walk og 12-item multiple sclerosis 
walking scale 

Meðaltalsaukning gönguhraða á T25FW gönguprófinu var um 22%. Mesta aukning á gönguhraða var 

um 81%. Sextán einstaklingar (47%) juku gönguhraðann um 20% eða meira. Alls jókst gönguhraði hjá 

þrjátíu einstaklingum (88%) á meðan rannsókninni stóð.  

Lækkun stigafjölda á MSWS-12 gönguprófinu var að meðaltali um 11,4 stig. Mesta framförin (þ.e. 

lækkun á stigafjölda) á gönguprófinu var 30 stig. Tuttugu og níu einstaklingar (85%) lækkuðu sig um 4 

stig eða meira. Alls lækkaði þrjátíu og einn einstaklingur (91%) stigafjölda sinn á gönguprófinu á 

meðan á rannsókninni stóð.  

Fimmtán einstaklingar (44%) juku gönguhraðann um 20% eða meira á T25FW gönguprófinu og 

bættu sig um 4 stig eða meira á MSWS-12 gönguprófinu.  
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Tafla 2: Breyting gönguhraða á Timed 25-foot walk. 

Parað t-próf sýndi fram á að marktækur munur var á gönguhraða á T25FW gönguprófinu fyrir og 

eftir lyfjameðferð (p<0,001). 

 

Tafla 3: Breyting stigafjölda á 12-item multiple sclerosis walking scale. 

Parað t-próf sýndi fram á að marktækur munur var á stigagjöf á MSWS-12 gönguprófinu fyrir og 

eftir lyfjameðferð (p<0,001). 

4.3 Aukaverkanir 

Fimm þátttakendur (12%) af heildar úrtakinu fundu fyrir aukaverkunum í rannsókninni. Þrír þeirra (7%) 

mættu ekki í seinni mælingarnar. Tveir einstaklingar fundu fyrir svima. Annar þeirra upplifði einnig 

ógleði. Einn þátttakandi fékk stoðkerfisverki og verra jafnvægi. Einn þátttakandi fékk aukna taugaverki. 

Óvíst var hverjir aukaverkanir hjá einum þátttakanda voru. Einn þátttakandi fann fyrir vanlíðan í fótum 
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og kom ekki í seinni mælinguna, erfitt var að segja til um hvort að um aukaverkun var að ræða. Enginn 

þessara þátttakenda hélt lyfjameðferð áfram eftir að mælingum lauk. 

 

4.4 Hlutfall þeirra sem héldu lyfjameðferð áfram 

Af heildar úrtakinu héldu átján þátttakendur (43,9%) lyfjameðferð áfram eftir að mælingum lauk. 

Sextán þátttakendur (39%) héldu lyfjameðferð ekki áfram. Óvíst er hvort að sjö (17,1%) einstaklingar 

héldu lyfjameðferð áfram, en upplýsingar um það fengust ekki. 

Af þeim fimmtán einstaklingum (36,6%) sem uppfylltu bæði skilyrðin um að halda áfram á lyfinu 

Fampyra, er vitað að þrettán þeirra (31,7%) héldu lyfjameðferð áfram. Óvíst er hvort hinir tveir (4,9%) 

héldu lyfjameðferð áfram, en upplýsingar um það fengust ekki. 

 

Héldu 
lyfjameðferð 
áfram 

Héldu lyfjameðferð ekki 
áfram 

Óvíst hvort að 
einstaklingar héldu 
lyfjameðferð áfram 

Fjöldi 18 16 7 

Kastaform (%) 55,6 25 57,1 

Síðkomin versnun (%) 33,3 62,5 28,6 

Frumkomin versnun (%) 11,1 12,5 14,3 

Tafla 4: Upplýsingar um áframhaldandi lyfjameðferð. 
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5 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif lyfsins Fampyra á göngugetu fólks með MS og sjá 

hve hátt hlutfall þeirra sem fengu að prófa lyfið gátu haldið lyfjameðferð áfram. Fyrsta 

rannsóknarspurning var sú hvort að lyfið Fampyra eykur gönguhraða hjá fólki með MS. Niðurstöður 

sýndu að marktækur munur var á gönguhraða fyrir og eftir lyfjameðferð. Önnur rannsóknarspurningin 

var hvort að lyfið Fampyra lækkar stigafjölda fólks með MS á MSWS-12 gönguprófinu. Niðurstöður 

sýndu að marktækur munur var á stigagjöf á MSWS-12 gönguprófinu fyrir og eftir lyfjameðferð. Þriðja 

og seinasta rannsóknarspurningin var hversu hátt hlutfall sjúklinga sem uppfylltu skilyrði um að prófa 

lyfið í tvær vikur gat haldið lyfjameðferð áfram eftir að reynslutímabili lauk en af þeim fimmtán sem 

uppfylltu bæði skilyrðin, er vitað að þrettán þeirra héldu lyfjameðferð áfram. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að marktækur munur var bæði á gönguhraða einstaklinga á T25FW 

gönguprófinu og á MSWS-12 gönguprófinu fyrir og eftir lyfjameðferð.  

Rannsóknin er frábrugðin fyrri rannsóknum að því leyti að allir þátttakendur í henni voru á lyfinu, 

fjöldi þátttakanda var færri, færri mælingar voru framkvæmdar og rannsóknartíminn var styttri. Fyrri 

rannsóknir hafa gengið út á það að bera saman lyfið og lyfleysu. Þær hafa einnig verið að meta 

langtíma öryggi og verkun lyfsins. Fyrri rannsóknir hafa sýnt aukningu á gönguhraða hjá um þriðjungi 

einstaklinga með MS sem voru á lyfinu. Af þeim þátttakendum sem mættu í seinni mælinguna í 

þessari rannsókn, jókst gönguhraði hjá þrjátíu einstaklingum (88%) sem er töluvert hærra hlutfall en 

fyrri rannsóknir hafa sýnt. Þetta háa hlutfall getur stafað af hlutum eins og töluverðu brottfalli í 

rannsókninni og hlutfallslega lítilli aukningu á gönguhraða. Þetta eru þættir sem skekkja útkomuna. 

Erfitt er að bera rannsóknin saman við fyrri rannsóknir þar sem að þær eru töluvert ólíkar. Aukning á 

gönguhraða var breytileg í hópnum og var hún á bilinu 0,3-81%. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að allt að 

10% þátttakanda sem fengu lyfleysu juku gönguhraða sinn (Goodman o.fl., 2008; Goodman o.fl., 

2010; Goodman o.fl., 2009) og því er hugsanlegt að einhverjir þátttakendur í rannsókninni hafi aukið 

gönguhraða sinn þrátt fyrir að lyfið virkaði ekki á þá. Ef litið er á heildarfjölda þátttakanda, juku sextán 

einstaklingar (39%) gönguhraðann um 20% eða meira, en 20% auking er talin hafa klíníska þýðingu 

fyrir fólk með MS (Hobart o.fl., 2013). 

Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt jákvæð áhrif á langtíma verkun lyfsins. Meðaltalsaukning 

gönguhraða þátttakanda í rannsókninni var 22% sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (25,2% í MS-

F203 og 24,7% í MS-F204). Aukaverkanir sem þátttakendur í rannsókninni upplifðu voru svimi, ógleði, 

auknir taugaverkir, stoðkerfisverki og verra jafnvægi. Þessar aukaverkanir eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir (MS-F202-204). Þrír einstaklingar (7%) hættu í rannsókninni vegna aukaverkana, þetta 

hlutfall er aðeins hærra en fyrri rannsóknir (4% í MS-F202, 5% í MS-F203 og 3,3% í MS-F204). 

5.1 Styrkleikar rannsóknar 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi áður. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa 

mikla þýðingu fyrir þá einstaklinga með MS sem hafa skerta göngugetu. Þar sem lyfið Fampyra eykur 

göngugetu hjá stórum hópi þátttakanda, getur það haft áhrif á lífsgæði einstaklinga en það þyrfti að 

rannsaka betur. 
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Annar styrkleiki rannsóknarinnar er sá að hún veitir fagfólki frekari upplýsingar hvað þessi lyfjagjöf 

gerir fyrir rannsóknarhópinn með því að veita heildarsamantekt á virkni og áhrifum lyfsins Fampyra.  

5.2 Veikleikar rannsóknar 

Rannsóknin er ekki slembivalsrannsókn (e. randomized controlled trials), en það er besta 

rannsóknarsniðið til að skoða áhrif meðferðar sem er í þessu tilfelli lyfið Fampyra (Spindler o.fl., 2005). 

Engin viðmiðunarhópur var í rannsókninni en það takmarkar innra réttmæti rannsóknarinnar. 

Þátttakendur í rannsókninni voru ekki mældir af sama mælanda og einnig voru fáar mælingar 

framkvæmdar á hverjum einstaklingi.  

Mikill dagamunur getur verið á fólki með MS sem gæti mögulega haft áhrif á allar mælingar. 

Rannsakendur fá ekki að vita hvort og hversu mikla virka hreyfingu þátttakendur voru að stunda á 

meðan mælingar fóru fram. Þetta gæti mögulega haft áhrif á mælingar og þar með niðurstöður. 

Brottfall í rannsókninni var þó nokkuð eða um sjö manns (17%). Þar af leiðandi getur þetta brottfall 

sem gæti stafað af takmarkaðri virkni lyfsins hjá brottfallshópnum leitt til ofmats á áhrifum lyfsins. 

 

5.3 Framtíðarrannsóknir 

Þar sem þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, þá vekur hún upp spurningar um þörf á 

framtíðarrannsóknum og mikilvægi þeirra. Rannsóknartími var stuttur, en mælingar á þátttakendum 

voru framkvæmdar með tveggja vikna millibili. Þetta gefur okkur mynd af skammtímaáhrifum lyfsins á 

göngugetu einstaklinga með MS. Mögulega væri hægt að framkvæma framhaldsrannsókn sem myndi 

rannsaka langtíma áhrif lyfsins á göngugetu einstaklinga með MS t.d. eftir að þeir eru búnir að vera á 

lyfinu í 6-12 mánuði. Mikilvægt er að rannsaka þetta samband þar sem ekki liggja fyrir nógu margar 

stórar rannsóknir um langtímaáhrif lyfsins. Framhaldsrannsóknin gæti mögulega innihaldið mælingar á 

breytingu lífsgæða þar sem að eftirfylgni skapar góðar aðstæður til þess að skrá og mæla fleiri þætti. 

Fróðlegt væri að framkvæma rannsókn á áhrifum lyfsins þar sem þátttakendur væru einnig í 

meðferð hjá sjúkraþjálfara með áherslu á gönguþjálfun. Þessir þættir hafa ekki verið rannsakaðir 

saman og því væri spennandi að sjá hver niðurstaðan yrði.  
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6 Lokaorð 

Tilgangur þessara rannsóknar var að skoða áhrif lyfsins Fampyra á göngugetu fólks með MS og sjá 

hve hátt hlutfall þeirra sem fá að prófa lyfið  hafa gagn af lyfinu og geta haldið lyfjameðferð áfram. 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið gerð á Íslandi áður og því teljast niðurstöður hennar nýjar. 

Erlendar rannsóknir á skammtíma og langtíma áhrifum lyfsins hafa sýnt að lyfið Fampyra geti aukið 

göngugetu hjá einstaklingum með MS. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru að stór hluti 

þátttakanda jók gönguhraða sinn á meðan á lyfjameðferð stóð. Einnig jókst göngugeta þeirra 

samkvæmt huglægu mati.  

Ekki er enn vitað hversu lengi lyfið hjálpar fólki með MS og hversu mikið það hjálpar því. Þetta eru 

bæði atriði sem mikilvæg er að rannsaka betur. Hugsanlega væri erfitt að rannsaka þessa þætti þar 

sem MS-sjúkdómurinn er margbreytilegur og leggst mismunandi á einstaklinga.  

Rannsóknir á virkni lyfsins eru mikilvægar þar sem ein helsta hömlun einstaklinga með MS er skert 

hreyfigeta. Þar sem lyfið virðist hafa jákvæð áhrif á göngugetu fólks með MS, þá hafa frekari 

rannsóknir mikla þýðingu. Í því samhengi getur þessi aukna göngugeta haft mikil áhrif á lífsgæði 

einstaklinga, bæði þegar kemur að andlegum og líkamlegum þáttum. Þetta gæti haft í för með sér að 

einstaklingar haldist lengur á vinnumarkaði, þeir einangrast síður, auðveldara verður fyrir þá að sinna 

áhugamálum og tómstundum, þeir ættu auðveldara með að stunda þjálfun og auðveldara verður fyrir 

þá að sinna athöfnum daglegs lífs. 
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Myndaheimildaskrá 

 

Mynd 1: Gait cycle. Sótt 12.maí 2015 af 

http://epomedicine.com/wp-content/uploads/2014/05/gait-cycle-1-1-1-1.png 

 

Mynd 2: Conduction in a myelinated nerve fiber saltatory conduction. Sótt 12.maí 2015 af 

http://antranik.org/wp-content/uploads/2012/04/conduction-in-a-myelinated-nerve-fiber-saltatory-

conduction.jpg 
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Fylgiskjal 1 

  

  

  

   Reykjavík, 9.febrúar 2015  

                           JSn/te  
  

Þjóðbjörg Guðjónsdóttir, lektor  

Námsbraut í sjúkraþjálfun HÍ  

Stapi, Hringbraut  
  

  

  

Varðar erindi 47/2014 „Áhrif lyfsins Fampyra á göngugetu fólks með Multiple  

Sclerosis (MS).“  

  

Ágæta Þjóðbjörg   
  

Höfum móttekið svar þitt dags. 7.febrúar 2015 ásamt fylgigögnum og svarar þetta athugasemdum 

nefndarinnar með fullnægjandi hætti.   
  

Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með veitt.   
  

Siðanefnd LSH bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem vitnað 

er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.  Jafnframt  fer Siðanefnd LSH fram á að 

fá send afrit af birtum greinum um rannsóknina.   
  

Gangi þér vel við rannsóknarstörfin.  
  

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala,  

  

______________________________________  

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Siðanefnd Landspítala     Formaður: Jón Snædal 

Vísinda- og þróunarsviði   Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir   

Eirbergi, Eiríksgötu 34       Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 101 Reykjavík   

            Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is  
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Kennitala Upphafsstafir sjúklings Dagsetning  

Setjið kross hér ef þú getur alls ekki gengið   

Á síðustu 2 vikum, hversu mikið  

hefur MS-sjúkdómurinn 
Alls ekki Lítilsháttar 

Í 

meðallagi 
Frekar 

mikið 
Mjög 

mikið 

1. Takmarkað getu þína til að ganga? 1 2 3 4 5 

2. Takmarkað getu þína til að hlaupa? 1 2 3 4 5 

3. Takmarkað getu þína til að ganga upp og niður 

stiga? 
1 2 3 4 5 

4. Gert þér erfiðara að standa meðan þú aðhefst 

eitthvað? 
1 2 3 4 5 

5. Skert jafnvægi þitt þegar þú stendur eða 

gengur?   1 2 3 4 5 

6. Takmarkað hve langt þú getur gengið? 
1 2 3 4 5 

7. Gert að verkum að þú hefur þurft að reyna 

meira á þig við göngu? 
1 2 3 4 5 

8. Gert að verkum að þú hefur þurft á 

stuðningi að halda innandyra (t.d. halda þér í 

húsgögn eða nota staf)? 

1 2 3 4 5 

9. Gert að verkum að þú hefur þurft á stuðningi 

að halda utandyra (t.d. nota staf eða 

göngugrind)? 

1 2 3 4 5 

10. Gert að verkum að þú hefur gengið hægar? 1 2 3 4 5 

11.Haft áhrif á hve lipurlega þú gengur? 1 2 3 4 5 

12. Neytt þig til að einbeita þér að því að ganga? 1 2 3 4 5 

Læknirinn þinn, eða hjúkrunarfræðingurinn, reiknar út MSWS-12 niðurstöðuna þína út frá þeim tölum sem þú settir hring 

utan um. Þegar búið er að fylla út spurningablaðið eru tölurnar 12 lagðar saman og gefa þannig samtals niðurstöðu sem 

getur í mesta lagi verið 60. Því hærri sem talan er, þeim mun meiri áhrif hefur MS á getu sjúklingsins til að ganga. 

Fyllist út af lækni eða hjúkrunarfræðingi 

Samtals niðurstaða    

  

 

 

12- Item Walking Scale 

 
   

  

Skráningarblað 

© December 2011   

(MSWS-12) 
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MSWS-12 prófið er spurningalisti sem er notaður til að mæla upplifun MS sjúklings á getu sinni til að ganga. 

Prófið er áreiðanlegt og gilt mælitæki á áhrif MS sjúkdómsins á göngugetu. MSWS-12 hefur sterka fylgni við 

líkamlega getu hjá einstaklingum með MS. 

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn afhendir sjúklingnum MSWS-12 skráningarblaðið.  

Sjúklingurinn fyllir út svör um upplifun síðustu tveggja vikna af skerðingu á göngugetu sinni, t.d. á síðustu 2 

vikum, hversu mikið hefur MS-sjúkdómurinn takmarkað getu þína til að ganga upp og niður stiga? Sjúklingurinn 

svarar með því að setja hring um tölu frá 1-5. 1 = Alls ekki, 2 = Lítilsháttar, 3 = Í meðallagi, 4 = Frekar mikið, 5 = 

Mjög mikið. Þegar búið er að fylla út spurningablaðið eru tölurnar 12 lagðar saman og gefa þannig samtals 

niðurstöðu sem getur í mesta lagi verið 60. Því hærri sem talan er, þeim mun meiri áhrif hefur MS á getu 

sjúklingsins til að ganga. 

Nauðsynleg gögn til að taka prófið 

MSWS-12 skráningarblað. 

Framkvæmd prófsins 

Sjúklingurinn fyllir út spurningablaðið heima hjá sér þegar honum hentar og kemur með blaðið útfyllt í næsta 

bókaða tíma.  

Afhendið sjúklingnum MSWS-12 skráningarblað og biðjið um að fá það til baka útfyllt eftir um það bil tvær 

vikur, eða í næstu heimsókn. 

Stigagjöf 

Sjúklingur svarar hverri spurningu með því að setja hring um tölu frá 1-5. 

1 = Alls ekki 

2 = Lítilsháttar 

3 = Í meðallagi 

4 = Frekar mikið 

5 = Mjög mikið 

Þegar búið er að fylla út spurningablaðið eru tölurnar 12 sem valdar voru lagðar saman og niðurstaða fæst (sem 

getur verið að minnsta kosti 12 og í mesta lagi 60). 

Þeim mun hærra sem talan er þeim mun meiri áhrif hefur MS á getu sjúklingsins til að ganga. 

12- Item Walking Scale 

  
   

Lýsing á prófinu 

    

(MSWS-12) 


