
 

  

Lokastigsnýrnabilun 

Ættlægni og erfðir 

Hjálmar Gunnlaugur Ingólfsson 

Ritgerð til B.S. gráðu 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið 
 

 

 

 

 



 

 

Lokastigsnýrnabilun 

Ættlægni og erfðir 

Hjálmar Gunnlaugur Ingólfsson 

Lokaverkefni til B.Sc.–gráðu í læknisfræði 

Leiðbeinendur: 1Ólafur Skúli Indriðason, 2Evgenía Mikaelsdóttir, 1,3Runólfur Pálsson 

1Nýrnalækningaeining Landspítala, 2Íslensk Erfðagreining, 3Læknadeild, heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

 

 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2015 



 

  



 

 

Ritgerð þessi er til B.Sc. gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Hjálmar Gunnlaugur Ingólfsson 2015 

 

Prentun: Háskólaprent   



1 

 

Ágrip 

1Hjálmar Gunnlaugur Ingólfsson, 2Evgenía Mikaelsdóttir, 3Ólafur Skúli Indriðason, 1,3Runólfur Pálsson 

1Læknadeild, heilbrigiðsvísindasvið Háskóla Íslands; 2Íslensk erfðagreining; 3Nýrnalækningaeining Landspítala.                                                                                            

Inngangur: Langvinnur nýrnasjúkdómur hrjáir um 10% einstaklinga í vestrænum löndum og getur 

leitt til lokastigsnýrnabilunar (LSNB) auk þess sem hætta á hjarta- og æðasjúkdómum er stóraukin. Auk 

áhættuþátta, s.s. háþrýstings, sykursýki og offitu, benda rannsóknir til fjölskyldutengsla meðal sjúklinga 

með LSNB sem eingöngu að hluta til sé að rekja til þekktra arfgengra eingenanýrnasjúkdóma. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna ættlægni LSNB á Íslandi og að skilgreina hlutdeild eingenasjúkdóma 

meðal orsaka LSNB hér á landi með því að leita að stökkbreytingum í þekktum sjúkdómsvaldandi genum 

og athuga tengsl þeirra við LSNB. 

Efniviður og aðferðir: Við mat á ættlægni LSNB var notast við íslensku nýrnabilunarskrána sem 

innifelur alla einstaklinga sem fengu meðferð með skilun eða ígræðslu nýra á árunum 1968-2014. Til 

samanburðar voru 10.000 viðmiðahópar valdir af handahófi úr ættfræðigagnagrunni Íslenskrar 

erfðagreiningar (ÍE). Reiknaður var skyldleikastuðull meðal sjúklinganna og hlutfallsleg áhætta á LSNB 

hjá skyldmennum þeirra, með og án einstaklinga með þekkta eingenasjúkdóma. Við leit að 

stökkbreytingum í þekktum sjúkdómsvaldandi genum var notast við arfgerðagagnagrunn ÍE. Teknir voru 

saman allir breytileikar í viðkomandi genum og þeir síðan bornir saman við gagnagrunna yfir 

meinvaldandi breytileika sem hafa fundist erlendis í fjölskyldum með eingenanýrnasjúkdóma. Aðferðir 

þróaðar af ÍE voru svo notaðar til að leita að arfberum og fjölskyldum með eingenanýrnasjúkdóma og til 

að kanna tengsl breytileikanna við LSNB. 

Niðurstöður: Hlutfallsleg áhætta LSNB meðal 1.-3. gráðu ættmenna sjúklinga með LSNB var 

marktækt hærri en í almennu þýði. 1° ættingjar höfðu hlutfallslega áhættu 11,95 [95% öryggismörk 

9,13;15,86], 2° ættingjar 4,19 [2,91;5,89] og 3° ættingjar 1,48 [1.00;1,96]. Sjúklingarnir voru marktækt 

skyldari innbyrðis í 5 meiósufjarlægðir og engir makar tilfella höfðu LSNB. Eftir að hafa útilokað þekkta 

arfgenga nýrnasjúkdóma var marktækt aukin hætta fyrir 1° ættingja 6,11 [3,92;12,05] og hærri 

skyldleikastuðull marktækur í 4 meiósufjarlægðir. Eftir frekari útilokun sjúklinga með ýmsa meðfædda 

sjúkdóma eða sjúkdóma með vel skilgreinda meinmyndun, s.s. gauklabólgu, var hlutfallsleg áhætta 8,37 

[5,05;15,15] fyrir 1° ættingja og skyldleikastuðull marktækt hærri í 3 meiósufjarlægðir. Skoðuð voru 8 

gen tengd arfgengum orsökum nýrnabilunar, þ.e. arfgengum blöðrunýrnasjúkdómi með ríkjandi erfðir 

(PKD1, PKD2), UMOD-nýrnasjúkdómi (UMOD), Alport-heilkenni (COL4A3, COL4A4 og COL4A5) og 

Dent-sjúkdómi (CLCN5 og OCRL). Alls fundust 954 breytileikar, þar af 7 meinvaldandi. Ein 

stökkbreyting, p.Trp230Arg í UMOD, hafði sterka sýnd LSNB hér á landi og fannst m.a. í einstaklingum 

sem taldir voru hafa aðra orsök LSNB. 

Ályktanir: LSNB er fjölskyldulæg á Íslandi og er það að verulegu leyti vegna arfgengra 

nýrnasjúkdóma. Ættlægnin er þó enn marktæk eftir að þekktir eingenanýrnasjúkdómar hafa verið 

útilokaðir. Meinvaldandi breytileiki í UMOD-geninu virðist vera útbreiddari en áður var talið og gæti verið 

vísbending um að eingenanýrnasjúkdómar skýri í raun ættlægni nýrnabilunar að meiri hluta en talið 

hefur verið. Rannsóknina þyrfti að endurtaka hjá stærri hóp, t.d. með því að bæta við langvinnum 

nýrnasjúkdómi á stigi 4-5 auk þess sem þarf að kanna fleiri gen sem tengjast LSNB. 
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LNS  Langvinnur nýrnasjúkdómur 
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GSH  Gaukulsíunarhraði 

PKD  Polycystic kidney disease 

PKHD Polycystic Kidney and Hepatic Disease 

UMOD Uromodulin 

COL4A Kollagen IV alpha 

NPHP Nephronophthisis 

NPHS Nephrosis 

CTNS Cystinosis 

DSTYK dual serine/threonine and tyrosine protein kinase 

BBS  Bardet-Biedl Syndrome 

OCRL Oculocerebrorenal syndrome of Lowe 

CLCN5 Chloride channel, voltage-sensitive 5 

CLDN Claudin 

VHL  Von-Hippel lindau  

CFH  Complement factor H  

CFI  Complement factor I  

MCP Membrane Cofactor Protein 

APRT adenine phosphoribosyltransferase 

TSC  Tuberous Sclerosis Complex 

MAF  Minor Allele Frequency – tíðni fátíðari samsætunnar 

OMIM Online mendelian inheritence in man 

LOVD Leiden Open Variants Database 

HÁ  Hlutfallsleg áhætta 

GH  Gagnlíkindahlutfall 

ÍE  Íslensk erfðagreining 
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1 Inngangur  

1.1 Langvinnur nýrnasjúkdómur og lokastigsnýrnabilun, skilgreining og 
flokkun. 

Langvinnur nýrnasjúkdómur (LNS) er skilgreindur sem minnkuð nýrnastarfsemi (gaukulsíunarhraði 

(GSH) undir 60 mL/mín/1.73m2) eða önnur merki um nýrnaskemmdir við myndgreiningu eða 

þvagrannsókn, oftast albúmínmiga, í 3 mánuði eða lengur óháð klínískri greiningu (1). Vegna miðlægs 

hlutverks GSH í meinalífeðlisfræði LNS og fylgikvilla hans er sjúkdómurinn flokkaður í fimm stig á 

grundvelli GSH: meira en 90 mL/min/1,73 m2 (stig 1), 60-89 mL/min/1,73 m2 (stig 2), 30-59 mL/min/1,73 

m2 (stig 3), 15-29 mL/min/1,73 m2 (stig 4) og undir 15 mL/min/1,73 m2 (stig 5), sjá töflu 1. Seinasta stigið 

er kallað lokastigsnýrnabilun (LSNB), en LSNB er skilgreind sem GSH minni en 15 mL/min/1.73 m2 eða 

meðferð með skilun eða ígræðslu (2).  

Tafla 1. Stigun langvinns nýrnasjúkdóms eftir gaukulsíunarhaða. 

Stig GSH (mL/mín/1,73 m2) Hugtök 

1 ≥90 Eðlilegt 

2 60-89 Væg lækkun á GSH 

3a 45-59 Vægt til meðal lækkaður GSH 

3b 30-44 Meðalsvæsin nýrrnabilun 

4 15-29 Svæsin nýrnabilun 

5 ˂15 Lokastigsnýrnabilun 

 

1.2  Fylgikvillar nýrnabilunar. 

Nýrnabilun er oft talin alvarlegasta útkoma langvinns nýrnasjúkdóms og verður skerðing í útskilnaði 

úrgangsefna og hormónavirkni samfara tapi á nýrnastarfsemi, sem leiðir til flókins sjúkdóms sem 

einkennist af vökvasöfnun, blóðkalíumhækkun, efnaskiptasýringu, þvageitrun, hormónaójafnvægi og 

mótvægissvörum í öðrum líffærakerfum (3). Þegar einkenni eru alvarleg er aðeins hægt að meðhöndla 

þau með skilun og ígræðslu nýra. Aðrar útkomur eru fylgikvillar minnkaðs GSH, og aukin hætta á hjarta- 

og æðasjúkdómum (4), bráðum nýrnaskaða (5), sýkingum (6), vitsmunaskerðingu (7), og hrörleika (8). 

Fylgikvillar geta komið fram á stigum 3-5 og leiða oft til dauða áður en kemur til nýrnabilunar (2). 

1.3 Áætlun nýrnastarfsemi. 

Kostnaðarsamt er að mæla GSH beint, og er hann yfirleitt reiknaður út frá blóðstyrk kreatíníns og hafa 

rannsóknir bent til að slíkir útreikningar séu jafnvel nákvæmari en mæling á kreatíninúthreinsun með 

þvagsöfnun (9, 10). Jöfnur til að reikna GSH nota blóðstyrk kreatíníns og taka tillit til aldurs, kyns, 

kynþátta, og/eða líkamsstærðar til að leiðrétta fyrir öðrum þáttum sem hafa áhrif á blóðstyrk kreatínins 

(2). Þessar jöfnur eru betri mælikvarði á nýrnastarfsemi heldur en blóðstyrkur kreatíníns einn og sér 

(11) og eru tiltölulega nákvæmar til að reikna GSH þegar hann er undir 60 mL/mín/1.73 m2 hinsvegar 
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er aukin ónákvæmni við hærri gildi reiknaðs GSH (12) og eru þær því minna gagnlegar til að flokka LNS 

á stigi 1 og 2 (13).  

1.4 Faraldsfræði. 

1.4.1 Algengi og nýgengi. 

Í langflestum löndum er fylgst með LSNB sem meðhöndluð er með skilun eða ígræðslu nýra. Nýgengi 

og algengi eru breytileg því tíðni undirliggjandi sjúkdóma er misjöfn sem og aðgengi að heilbrigðiskerfinu 

(2). Í Evrópu er nýgengi um 117 tilfelli/milljón einstaklinga á ári (14) og það nálgast 400 tilfelli/milljón í 

Bandaríkjunum (2). Nýgengi fer vaxandi einkum í eldri einstaklingum og skilun er megin 

meðferðaraðferðin í flestum löndum (2). Í Evrópu er algengi 692 tilfelli/milljón og 5 ára lifun 47% (14). 

Sykursýki er meginorsök nýrnabilunar í flestum löndum, og orsakar 40% eða meira af tilfellum (2).  

Mikil aukning hefur orðið í nýgengi og algengi meðhöndlaðrar LSNB á Íslandi síðustu ár (15). En 

nýgengi hér er um 103 tilfelli/milljón einstaklinga og algengi 665 tilfelli/milljón einstaklinga sem er með 

því lægsta í Evrópu (14). Lægra nýgengi er á gauklabólgu og sykursýkisnýrnameini en annarsstaðar 

(15). Hér er hátt hlutfall lifandi nýragjafa, 62% einstaklinga sem hljóta meðferð við LSNB hefur fengið 

ígræðslu nýra sem er með því hæsta í Evrópu (14). Fimm ára lifun er síðan svipuð öðrum löndum (81% 

fyrir nýraþega og 16% í tilviki skilunarsjúklinga). En flest dauðsföll eru vegna hjarta- og æðasjúkdóma 

og sýkinga (15). 

Áætlun á umfangi fyrri stiga nýrnasjúkdóms er erfið. Algengisáætlanir gætu til dæmis verið bjagaðar 

af takmörkun á lífmerkjum og aðferðum sem notaðar eru til að reikna GSH og skilgreina nýrnaskaða 

(2). Í Bandaríkjunum gáfu áætlanir byggðar á reiknuðum GSH og albúmínmigu til kynna að algengi 

langvinns nýrnasjúkdóms frá 1999-2006 væri um 11,5% (4,8% á stigi 1-2 og 6,7% á stigum 3-5) og 

47% meðal fólks eldra en 70 ára, að mestu vegna minnkaðs GSH (16). Algengi virðist vera að aukast 

sérstaklega í eldri einstaklingum, og að hluta vegna aukins algengi sykursýki og háþrýstings (17). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar bendir til að 12,5% kvenna og 7% karla á Íslandi hafi langvinnan 

nýrnasjúkdóm (18). Skýrslur frá öðrum löndum sýna einhver tilbrigði en eru að mestu í samræmi við 

þessar niðurstöður (2). Vegna mikilla samkeppnisþátta dauða af völdum hjarta- og æðasjúkdóma fær 

aðeins lítið hlutfall einstaklinga með langvinnan nýrnasjúkdóm LSNB (2). 

1.4.2 Langvinnur nýrnasjúkdómur er lýðheilsuvandi. 

Í vestrænum ríkjum er langvinnur nýrnasjúkdómur oftast tengdur öldrun, sykursýki, háþrýsting, offitu og 

hjarta- og æðasjúkdómum. Algengi LSNB og fyrri stiga LNS fer vaxandi og kostnaður meðferðar er hár 

(19). Bættar lífslíkur aldraðra og vestrænir lífstílsþættir þýðir að sjúkdómurinn mun líklega vera til staðar 

um ófyrirséða framtíð (2). 

Talið er að um 2% af heilbrigðisútgjöldum Vesturlandaþjóða sé varið til meðferðar 

lokastigsnýrnabilunar sem hrjáir innan við 0.1% manna. Sívaxandi kostnaður vegna þessarar meðferðar 

verður mikil áskorun fyrir margar þjóðir á næstu árum (19). 
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1.4.3 Orsakir. 

Orsökum er hægt að skipta í þrjá flokka; sjúkdóma með sértæka meinmyndun eins og gauklasjúkdóma 

og lyfjaorsakaða millivefssjúkdóma, sjúkdóma þar sem meinmyndun er almenn eða óljós eins og af 

völdum sykursýki og háþrýstings og að lokum arfgenga nýrnasjúkdóma.  

1.5 Erfðafræði nýrnasjúkdóma. 

Erfðasjúkdómum er síðan í grunninn hægt að skipta í tvo flokka, arfgenga sjúkdóma þar sem 

stökkbreyting í einu geni er nægileg til að orsaka sjúkdóminn svokallaða eingenasjúkdóma og flóknari 

fjölgenasjúkdóma, sem ráðast af breytileikum í mörgum genum og umhverfisþáttum. Umhverfisþættir 

eru taldir spila meira hlutverk í fjölgenasjúkdómum og erfðaþættir hafa mun minni áhrif en í 

eingenasjúkdómum (20). Eingenasjúkdómar eru tiltölulega sjaldgæfir á meðan breytileikar sem auka 

áhættu í algengum sjúkdómum með fjölgenaorsakir geta verið tíðir. Heilt yfir eru eingenasjúkdómar 

taldir valda nýrnabilun í rúmlega 10% sjúklinga sem gangast undir skilun, og sá algengasti, 

blöðrunýrnasjúkdómur með ríkjandi erfðamáta veldur um 7% af öllum tilfellum LSNB (21). 

Heilerfðamengja-rannsóknir (e. genome-wide association studies) er sú aðferð sem mest er notuð 

til að leita að áhættuþáttum flókinna sjúkdóma. Slíkar rannsóknir hafa borið kennsl á erfðasvæði sem 

tengjast gaukulsíunarhraða (22, 23), albúmínmigu (24) og langvinnum nýrnasjúkdómi(23), en einnig 

hafa fundist genasvæði sem tengjast sértækari sjúkdómsmyndum eins og staðbundnu og geirabundnu 

gauklahersli (e. focal segmental glomerulosclerosis), IgA-nýrnamein og himnunýrnamein (e. idiopathic 

membranous nephropathy) (25-27). Áhættuþættirnir hafa hinsvegar almennt aðeins í för með sér smáa 

aukningu í hættu á sjúkdómi, og stórt þýði þarf til að bera kennsl á þá. Margt er óvíst í þessu en sem 

dæmi má nefna að um 30% af breytileika í blóðstyrk kreatíníns hefur verið áætlaður að vera arfgengur 

(28) en aðeins hefur tekist að finna erfðavísa sem útskýra 1,5% þessa breytileika (29) sem bendir til að 

mikið sé um óþekkta erfðaþætti. 

Mörkin milli eingena og fjölgenasjúkdóma geta verið óljós. Sjaldgæfar stökkbreytingar í UMOD-

geninu sem kóðar fyrir úrómódúlín, próteini sem seytt er að miklu magni í þvagi í þykka hluta Henle-

lykkjunnar valda t.d. eingenasjúkdómi, (30) á meðan algengir UMOD-breytileikar auka hættu á 

langvinnum nýrnasjúkdómi í almennu þýði (31, 32). 

1.6 Þekkt sjúkdómsvaldandi gen og tengsl við lokastigsnýrnabilun. 

Árið 2010, hafði stökkbreytingum í meira en 110 genum sem valda eingenasjúkdómum með 

nýrnasvipgerð verið lýst (20). Af þeim eru fjölmörg gen sem tengjast sjúkdómum sem leiða til 

lokastigsnýrnabilunar, svo sem PKD1 og PKD2 sem valda blöðrunýrnasjúkdómi með ríkjandi erfðamáta 

(33), OCRL og CLCN5 sem tengjast Dent-sjúkdómi (34), CLDN16 og 19, sem tengjast fjölskyldulægri 

blóðmagnesíumlækkun með kalsíummigu og nýrnakölkun (35). PKHD1 sem tengist 

blöðrunýrnasjúkdómi með víkjandi erfðamáta (20). NPHP1-11  sem tengist “nephronopthisis” og 

skyldum heilkennum, (36) BBS1-BB12 sem veldur Bardet-Biedl-heilkenni (37), VHL sem veldur von 

Hippel-Lindau sjúkdómi (20), TSC1 og TSC2 sem tengist hnúðahersli (e. tuberous sclerosis) (38), 

NPHS1 og NPHS2 sem tengist staðbundnu og geirabundnu nýrnahersli (39), COL4A3, COL4A4 og 

COL4A5 sem tengist Alport-heilkenni (20), CTNS sem tengist systínkvilla (e. cystinosis), GLA sem 
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tengist Fabry-sjúkdómi (20), CFH,CFI, MCP sem tengist ódæmigerðu blóðsundrunar-nýrnabilunar-

heilkenni (e. hemolytic uremic syndrome) (40), AGXT, GRHPR sem stökkbreytingar í valda frumkominni 

oxalatmigu (41), APRT sem tengist APRT-skorti (41) og svo eru gen sem tengjast meðfæddum göllum 

nýrna og þvagvega eins og DSTYK (42). 

1.6.1 Gauklasjúkdómar. 

1.6.1.1 Bygging gaukla. 

Gaukull samanstendur af neti háræða umlukið tvöföldu útþekjulagi. Háræðaveggurinn samanstendur 

af þunnu lagi holóttra æðaþelsfruma (70-100 nm holur), grunnhimnu gaukulsins sem samanstendur af 

kollageni (aðallega IV), lamíníni, rafneikvæðum próteóglýkönum, fíbrónektín og nokkrum öðrum 

glýkópróteinum. Þekjufrumur gaukla (fætlufrumur) festa anga sína eða loða við grunnhimnuna og 

samlægir fótangar eru aðskildir af 20-30 nm víðum síunar-rifum, brúað af þunnri himnu aðallega úr 

nefríni og innanfrumuhluti þessara próteina binst síðan við nokkur prótein í frumugrind, þar á meðal 

pódócín. Þessi bygging er mikilvæg fyrir hið valkvæma gegndræpi síunar eftir stærð sameinda og 

hleðslu (43). 

1.6.1.2 Nýrungaheilkenni sem ekki svarar sterameðferð. 

Meirihluti barna með nýrungaheilkenni hafa örsæjan gauklakvilla sem svarar almennt sterameðferð og 

því eru flest börn meðhöndluð á þann hátt. Hinsvegar svara sum ekki meðferð og í mörgum tilfellum 

orsakast það af stökkbreytingum í einhverju geni sem hefur áhrif á sérhæfingu og virkni fætlufruma (39). 

Stökkbreytingar í NPHS1 sem tjáir fyrir nefríni og NPHS2 sem tjáir fyrir pódócín eru algengustu orsakir 

ættlægs nýrungaheilkenni sem ekki svarar sterameðferð (44). Með mjög fáum undantekningum leiða 

allir eingenasjúkdómar sem valda nýrungaheilkenni sem ekki svarar sterameðferð til langvinns 

nýrnasjúkdóms og LSNB (20, 39). 

1.6.1.3 Fjölskyldulæg blóðmiga. 

Ýmsir eingenasjúkdómar geta valdið blóðmigu í fjölskyldum, algengast eru stökkbreytingar í kollagen 

IV-genunum COL4A3/A4/A5, sem valda Alports-heilkenni og grunnhimnuþynningarkvilla. Sjaldgæfari 

eru stökkbreytingar í FN1-geni sem veldur gauklameini með fíbrónektín uppsöfnun og CFHR5-geninu 

sem kóðar fyrir stjórnpróteini í magnakerfinu og veldur arfgengri C3-gauklabólgu (45). 

Alports-heilkenni, orsakast af stökkbreytingum í kollagen IV. Í um 85% tilfella erfist sjúkdómurinn 

með X-litningi vegna stökkbreytinga í COL4A5, en 15% erfist víkjandi á sjálflitningum með 

stökkbreytingum í COL4A3 eða COL4A4 (45). Alports-heilkenni er sjaldgæfur sjúkdómur. Nýgengi í 

almennu þýði er óþekkt; hinsvegar í Bandaríkjunum er það áætlað að vera 3% meðal barna og 0,2% 

meðal fullorðinna með lokastigsnýrnabilun (46). Í Evrópu var talið að Alport-heilkenni tæki til 1,5% þeirra 

sem þurftu nýrnaígræðslu (47). 

1.6.2 Blöðrunýrnasjúkdómar. 

Bifhárakvillar (e. ciliopathies) er hugtak sem notað er yfir sjúkdóma sem orsakast af göllum í bifhárum. 

Bifhár gegna mikilvægu hlutverki sem skynfæri frumunnar í nánast öllum vefjum og frumugerðum 

hryggdýra. Bifhárin skynja vítt svið af utanfrumumerkjum en viðtakar þeirra skynja fjölbreytileg áreiti s.s. 



11 

 

ljós, tog, hita, hormón og lykt. Þessum áreitum umbreyta bifhárin í boð sem varða frumuskiptingu, 

skautun frumna, taugavöxt, sérhæfingu eða vefjaviðhald. Þessi sjúkdómshópur er fjölbreytilegur og 

inniheldur sjúkdóma eins og blöðrunýrnasjúkdóm með ríkjandi og víkjandi erfðamáta, von-Hippel Lindau 

sjúkdóm, nephronophthisis og skyld heilkenni (Jouberts- og Meckel-heilkenni) og Bardet Biedl-

heilkenni. Sameiginlegt þessum sjúkdómum er blöðrumyndun í nýrum og fjölkerfa-birtingarmynd. Hið 

mikilvæga hlutverk sem bifhárin spila í eðlilegri virkni flestra vefja útskýrir fjölkerfa-birtingarmynd 

sjúkdóma í þessum hópi og mikilvægi bifhára í sérhæfingu nýrnapíplufrumna útskýrir blöðrumyndun 

(36). 

Blöðrunýrnasjúkdómur með ríkjandi erfðamáta er algengasti erfðasjúkdómurinn sem leggst á nýru, 

en um 1 af hverjum 1000 þjást af þessum sjúkdómi á Vesturlöndum (33). Helsta birtingarmynd 

sjúkdómsins er fjölblöðrumyndun í nýrum (48). Þessi blöðrumyndun eyðileggur starfvef nýrna og leiðir 

að lokum til lokastigsnýrnabilunar á aldrinum 55-75 ára  (36). Stökkbreytingar í tveimur genum valda 

þessum sjúkdómi. PKD1 (litningasvæði 16p13.3, veldur um 85% tilfella) sem framleiðir pólýcystín-1 og 

PKD2 (litningasvæði 4q21, veldur um 15% tilfella) sem kóðar fyrir pólýcystín-2, en bæði próteinin eru 

mikilvæg í sérhæfingu og viðhaldi nýrnapíplufrumna (33).  

Á Íslandi eru að minnsta kosti 14 fjölskyldur með þekktan blöðrunýrnasjúkdóm með ríkjandi 

erfðamáta, 11 fjölskyldur sýndu tengsl við PKD1 og 2 við PKD2. Samanburður á haplótýpum PKD1 

fjölskylda bendir til að 9 mismunandi meinvaldandi stökkbreytingar séu í þessu geni á Íslandi, þar á 

meðal ein ný (de novo) stökkbreyting. Hinar tvær PKD2 fjölskyldur hafa tvær mismunandi haplótýpur 

sameiginlegar. Því er talið að minnsta kosti 11 mismunandi stökkbreytingar valdi blöðrunýrnasjúkdómi 

með ríkjandi erfðamáta á Íslandi. Borið hefur verið kennsl á aðra stökkbreytinguna í PKD2 geninu, 16 

bp eyðing á splæsiseti milli innraðar 1 og útraðar 2 (49). 

Blöðrunýrnasjúkdómur með víkjandi erfðamáta einkennist af blöðrumyndun í nýrum sem getur komið 

fram við meðgöngu. Lokastigsnýrnabilun getur orðið á öllum aldri frá nýburum til fullorðinsaldurs eða 

bara alls ekki, allt eftir alvarleika hinna víkjandi stökkbreytinga í geninu sem orsaka sjúkdóminn, PKHD1. 

PKHD1 genið tjáir fyrir himnutengdu viðtakalíku-próteini, fíbrócystín, sem finnst í bifhárum 

þekjuvefsfruma nýrna þar sem það finnst með pólýcystín-2 (36). 

Nephronophthisis er algengasta erfðaorsök lokastigsnýrnabilunar upp að þrítugsaldri (meðalaldur 

14 ára). Borið hefur verið kennsl á stökkbreytingar í 11 mismunandi genum (NPHP1-NPHP11) sem 

valda nephronophthisis. Genin eru tjáð í bifhárum og próteinafurðir þeirra vinna saman innbyrðis, 

stökkbreytingar í mismunandi genum valda misskjótri meinmyndun en svo dæmi sé tekið veldur 

stökkbreyting í NPHP1 eða 2 sjúkdómi á barnsaldri meðan stökkbreytingar í NPHP3 tengjast sjúkdómi 

á fullorðinsárum (36). 

1.6.3 UMOD-nýrnasjúkdómur. 

Úrómódúlin er kóðað af UMOD-geninu á litningi 16p12 og er algengasta próteinið sem finnst í þvagi 

manna.  UMOD nýrnasjúkdómur er ríkjandi erfðasjúkdómur sem orsakast af stökkbreytingum í UMOD-

geninu. Sjúkdómurinn er sjaldgæfur og tekur til minna en 1% af lokastigsnýrnabilun, hinsvegar er hann 

mögulega undirgreindur svo tíðni gæti verið hærri. Sjúkdómurinn birtist klínískt sem þvagsýruhækkun í 

sermi, þvagsýrugigt og langvinnur nýrnasjúkdómur (30, 50). UMOD-nýrnasjúkdómur einkennist af 
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langvinnum millivefssjúkdómi, en einstaklingar fá vanalega einkennalausa hækkun í blóðstyrk 

kreatíníns á yngri árunum (51), og LSNB verður síðan á fullorðinsárunum (40-70 ára) (52). UMOD er 

framleitt í frymisneti fruma í þykka hluta Henle-lykkjunnar og síðan flutt til frumuhimnunnar bundið GPI-

akkeri, þaðan er það losað í hol nýrnapiplunnar með próteinsundrandi klofnun (53). Flestar 

stökkbreytingar valda breytingum á amínósýrunni cýstein (54), en cýstein mynda dísúlfíðbrýr sem 

mikilvægar eru fyrir rétta pökkun próteinsins. Illa pökkuð prótein safnast upp í frymisneti frumunnar og 

valda frumusvari sem leiðir til dauða nýrnapíplufrumna, með tilheyrandi versnandi nýrnastarfsemi. 

1.6.4 Nýrnasteinasjúkdómar. 

Arfgengir efnaskiptakvillar eins og adenínfosfóríbósýltransferasa-skortur (APRT-skortur), cýstínmiga, 

Dent-sjúkdómur, fjölskyldulæg blóðmagnesíumlækkun með kalsíummigu og nýrnakölkun, og 

frumkomin oxalatmiga geta valdið nýrnasteinum í börnum. Allir valda þeir of miklum útskilnaði á 

torleysanlegum söltum, sem geta leitt til endurtekinna nýrnasteina eða nýrnakölkunar. Ennfremur geta 

þeir allir valdið langvinnum nýrnasjúkdómi og leitt til LSNB. (41) 

1.6.5 Meðfæddir gallar í nýrum og þvagvegum. 

Helmingur barna með lokastigsnýrnabilun hefur meðfædda galla í nýrum og/eða þvagvegum. Þessir 

afbrigðileikar verða í um 3-6 af 1000 lifandi fæddum og standa fyrir 20-30% af öllum afbrigðileikum í 

nýburum. Stökkbreytingar í mörgum mismunandi genum geta orsakað þessa galla. Sjúkdómssvipgerðir 

innifela meðfædda vöntun og vanþroska nýrna. Þessir meðfæddu gallar geta komið fram sem einangruð 

tilfelli eða sem hluti af öðrum sjúkdómum. Meinafræðilegur grundvöllur meðfæddra galla í nýrum og 

þvagvegum er truflun á eðlilegri myndun þeirra, mögulega vegna stökkbreytinga í genum sem stjórna 

ferlinu. Mörg þessarra gena kóða fyrir umritunarþáttum, sem gæti að hluta tekið til breytilegrar tjáningar. 

Í framtíðinni er líklegt að flest form af meðfæddum göllum í nýrum og þvagvegum sýni sig til að vera 

niðurstaða af mörgum sjaldgæfum stökkbreytingum í einu eða fleiri genum (20).  

1.7 Fjölskyldulægni lokstigsnýrnabilunar. 

Fjölskyldulægni nýrnasjúkdóma sem fylgja mendelskum erfðum (eingenasjúkdómar) er vel þekkt. (55, 

56) Fáar lýðgrundaðar rannsóknir hafa hinsvegar verið framkvæmdar og ekki margar rannsakað 

fjölskyldulægni nýrnasjúkdóma með flókinni sjúkdómsmynd (57). 

Tengsl milli fjölskyldusögu LSNB og aukinnar hættu á LSNB var fyrst lýst af Ferguson og félögum 

(58) sem fundu fyrstu eða annarrar gráðu ættmenni með langvinnan nýrnasjúkdóm meðal 26% LSNB 

sjúklinga og 11% í almennu þýði.  Freedman og félagar framkvæmdu síðan stóra nýgengirannsókn, þar 

sem þeir útilokuðu einstaklinga með blöðrunýrnasjúkdóm af ríkjandi erfðamáta, Alport-heilkenni og 

meðfædda galla þvagvega og nýrna, og sýndi hún að 20% LSNB sjúklinga í Bandaríkjunum höfðu fyrstu 

eða annarrar gráðu ættmenni með LSNB (59). Jákvæð fjölskyldusaga var oftar meðal einstaklinga með 

LSNB af völdum sykursýki (22,2%), háþrýstings (18,9%) og gauklabólgu (22.7%) samanborið við aðrar 

orsakir(13%). Þá voru sjúklingar sem gáfu jákvæða fjölskyldusögu líklegri til að vera svartir, yngri við 

upphaf LSNB og betur menntaðir. Þessar niðurstöður voru síðan staðfestar af rannsókn sem byggði á 
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uppsöfnuðum gögnum í 9 ár frá meira en 25000 einstaklingum sem meðhöndlaðir höfðu verið með 

skilun (56).  

Nokkrar rannsóknir benda enn frekar til að fjölskyldulægni sé ekki eingöngu vegna þekktra 

erfðaþátta, eins og kanadísk tilfella-viðmiða rannsókn þar sem útilokaðir voru einstaklingar með 

eingenasjúkdóma, þar sem fyrstu gráðu ættmenni sjúklinga eftir slíka útilokun sýndu aukna hættu á 

LSNB (55) og bandarísk rannsókn með sambærilegu formi sem benti til að fjölskyldulægni væri enn 

einhver eftir útilokun þekktra arfgengra nýrnasjúkdóma sem og eftir leiðréttingu fyrir sögu um sykursýki 

og háþrýsting (60).  

Ný lýðgrunduð rannsókn í Noregi (57) með gögn um meira en 5 milljón einstaklinga gaf til kynna 

sterka fjölskyldulægni LSNB af flókinni sjúkdómsmynd. Hlutfallsleg áhætta á lokastigsnýrnabilun 

orsökuð af sykursýki, háþrýstingi og millivefssjúkdómum var markvert hærri meðal þeirra sem áttu fyrstu 

gráðu ættingja með sjúkdóminn samanborið við þá með enga fjölskyldusögu. Einstaklingar með að 

minnsta kosti einn fyrstu gráðu ættingja með LSNB sýndu einnig markvert styttri heildarlifunartíma. 

Þessar niðurstöður styrkja hugmyndina að margir nýrnasjúkdómar af flóknari sjúkdómsmynd erfist. 

Greiningar á sjaldgæfum eingenasjúkdómum eru oft erfiðar og vandasamar. Einnig gætu legið 

þekktir arfgengir nýrnasjúkdómar meðal orsaka sem fyrri rannsóknum hefur ekki tekist að leiðrétta fyrir. 

Sem dæmi hafa nýfædd og eldri börn með gauklahersl oft stökkbreytingar sem erfast á autosomal 

víkjandi hátt (39). Þá gæti hin marktæka fjölskyldulægni millivefssjúkdóma í norska þýðinu (57), útskýrst 

af ríkjandi stökkbreytingum í UMOD, MUC1(61) og REN eða víkjandi stökkbreytingum í ýmsum 

bifháratengdum genum sem eru sjaldgæf sjúkdómsmynd fjölskyldulægs millivefssjúkdóms (62).  
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2 Markmið. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna ættlægni LSNB á Íslandi og skilgreina hlutdeild 

eingenasjúkdóma meðal orsaka LSNB hér á landi með því að leita að stökkbreytingum í þekktum 

sjúkdómsvaldandi genum og athuga tengsl þeirra við LSNB.  
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3 Efni og aðferðir:  

Fyrirliggjandi voru leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar frá vísindasiðanefnd (VSN 09-051-V3) og 

persónunefnd (2014020321ÞS) 

3.1 Rannsóknarhópurinn. 

Rannsóknarþýðið samanstóð af öllum íslenskum sjúklingum (n=577) sem fengu meðferð með skilun 

eða ígræðslu nýra á árunum 1968-2014 (hópur 1). Til að reyna fá sem skýrasta mynd af ættlægni LSNB, 

skilgreindum við annan hóp með útilokun á einstaklingum með þekkta greiningu arfgengs 

nýrnasjúkdóms (hópur 2) og þriðja hópinn eftir frekari útilokun á einstaklingum með nýrnabilun af 

völdum meðfæddra galla, gauklabólgu, nýrnakrabbameins og millivefssjúkdóms af lyfjavöldum til 

viðbótar, til að fá hóp af einstaklingum með lítt skilgreinda eða óþekkta orsök LSNB (hópur 3).  

3.2 Ættlægni. 

Til að kanna ættlægni var rannsóknarhópurinn dulkóðaður. Við notuðum síðan ættfræðigagnagrunn 

Íslenskrar Erfðagreiningar (ÍE) til að taka 10.000 viðmiðunarhópa (hver með 577 einstaklinga) af 

handahófi úr íslensku þýði þar sem parað var 1 viðmið fyrir hvert tilfelli. Við val í þessa hópa var leiðrétt 

fyrir kyni og aldri. Reiknaður var skyldleikastuðull tilfella og viðmiða og hlutfallsleg áhætta ættmenna 

þeirra á LSNB. Framkvæmdum við greininguna fyrir allan hópinn (hóp 1), eftir útilokun eingenasjúkdóma  

(hóp 2) og loks eftir frekari útilokun vel skilgreindra nýrnasjúkdóma (hóp 3).  

3.2.1 Skyldleikastuðull. 

Skyldleikastuðull fyrir sjúklingana var reiknaður og borinn saman við skyldleikastuðul 

viðmiðunarhópsins, parað fyrir kyn, aldursár og fjölda forfeðra í ættfræðigagnagrunninum fimm 

kynslóðir aftur í tímann. Skyldleikastuðull endurspeglar summu líkinda á því að tvær handahófskenndar 

samstæðar samsætur á sjálflitningi tveggja einstaklinga, erfist frá sameiginlegum forföður (63). 

Útreikningurinn er endurtekinn eftir fjarlægingu skyldleikatengsla eina meiósufjarlægð í einu, en 

meiósufjarlægð er fjöldi meiósuatburða milli tveggja einstaklinga; foreldri og börn eru fjarlægð fyrst (einn 

meiósuatburður), síðan systkini, hálfsystkini, afar og ömmur eða barnabörn (tveir meiósuatburðir), og 

loks eru fjarlægð systkinabörn, frænkur, frændur, langafar og langömmur (þrír meiósuatburðir). 

Skyldleikastuðull var reiknaður allt upp að 10 meiósufjarlægðum. 

3.2.2 Hlutfallsleg áhætta. 

Nálgun á hlutfallslegri áhættu (HÁ) á LSNB  meðal ættingja sjúklinga var reiknuð sem tíðni LSNB í 

ættmennum sjúklinga deilt með tíðni LSNB í almenna þýðinu (64). Þetta reiknuðum við fyrir 5 gráður af 

skyldleika, en gráður af skyldleika endurspegla hlutfall erfðaefnis sem einstaklingar deila með öðrum 

(1/2n, þar sem n stendur fyrir gráður af skyldleika), fyrstu gráðu ættingjar einstaklings eru því foreldrar, 

börn og systkin, annarrar gráðu ættingjar, afar og ömmur, barnabörn, frændur og frænkur, hálfsystkin 

og systkinabörn, þriðju gráðu eru frændsystkin, langafar og langömmur. Einnig var reiknuð HÁ fyrir 

maka sjúklinga í þeim tilgangi að sjá áhrif af sameiginlegu umhverfi. Margir skekkjuvaldar geta leitt til 
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bjögunar eða of hárra gilda hlutfallslegrar áhættu. (65) Með því að nota hóp sjúklinga og viðmiða sem 

koma af landinu öllu, er komið í veg fyrir mikið af mögulegri úrtaksbjögun. 

Til að athuga marktækni HÁ fyrir ættingjana, bárum við saman HÁ gildi þeirra við HÁ-gildi fyrir 10.000 

viðmiðahópana sem af handahófi voru teknir úr ættfræðigagnagrunninum. Hver ættingi sjúklings var 

paraður við ættingja viðmiðs eftir aldri, kyni og sama fjölda ættingja 5 kynslóðir aftur í tímann. Empírisk 

p-gildi voru reiknuð sem endurspeglar hve oft HÁ ættingja viðmiða er hærri en ættingja tilfella. P-gildi af 

0,05 endurspeglar þannig að um 5% af pöruðum viðmiðum hafði gildi jöfn eða hærri en gildi skyldmenna 

sjúklinganna eða maka. Nálgun á 95% öryggismörkum var ákvörðuð frá dreifingu hlutfallslegrar áhættu 

fyrir viðmiðahópana (64).  

3.2.3 Ættfræðigagnagrunnurinn. 

Íslenski ættfræðigagnagrunnurinn sem búinn var til með heimildum m.a. úr kirkju- og ættfræðibókum 

og manntali fyrri alda (64) inniheldur 819,410 einstaklinga aftur til 740 e.Kr. (66). Þar af eru 

ættfræðigögn eftir 1650 frekar fullkomin og nákvæm (67), og sérstaklega um 2 aldir aftur í tímann (66). 

3.3 Leit að stökkbreytingum í þekktum sjúkdómsvaldandi genum. 

Við leituðum að breytileikum í 8 sjúkdómsvaldandi genum, þ.e. arfgengum blöðrunýrnasjúkdómi með 

ríkjandi erfðamáta (PKD1, PKD2), UMOD-nýrnasjúkdómi (UMOD), Alport-heilkenni (COL4A3, COL4A4, 

COL4A5) og Dent sjúkdómi (CLCN5 og OCRL). Notuðum arfgerðargagnagrunn ÍE til að finna alla 

breytileika í viðkomandi geni í íslenska þýðinu. Við bárum þá svo saman við erlenda gagnagrunna sem 

innihalda breytileika sem fundist hafa í fjölskyldum með eingenasjúkdóma og könnuðum loks tengsl 

breytileikana við greiningu LSNB á Íslandi. Reiknuð var tíðni fátíðari samsætunnar í þýðinu (minor allele 

frequency) og könnuð tengsl við einstaklinga er hlotið hafa meðferð við lokastigsnýrnabilun auk 

sjúklinga með langvinnan nýrnasjúkdóm á stigi 4 og 5 sem ekki hafa fengið meðferð með skilun eða 

ígræðslu. Auk þess notuðum við ættfræðigagnagrunn ÍE til að teikna fjölskyldur raðgreindra arfbera 

sjaldgæfra meinvaldandi breytileika og athuga hvort þær hefðu sýnd á skertri nýrnastarfsemi eða 

greiningu LSNB. 

3.3.1 Heimildir fyrir þekktum stökkbreytingum. 

Fyrir öll genin var notast við „online mendelian inheritance in man“ (OMIM) gagnagrunninn. Auk þess 

var fyrir UMOD-breytileika notaður UKDcure gagnagrunnurinn og fyrir PKD1 og PKD2 notuðum við PKD 

Mayo Clinic gagnagrunninn. Fyrir Alports-heilkenni var notaður Leiden Open Variation Database 

(LOVD) sem er gagnagrunnur þróaður af læknadeild Leiden-háskólans í Hollandi fyrir COL4A3 og 

COL4A4 og gagnagrunnur meinafræðideildar háskólans í Utah, í Bandaríkjunum var síðan notaður fyrir 

COL4A5. 

3.3.2 Arfgerðargagnagrunnur Íslenskrar erfðagreiningar.  

Íslensk erfðagreining er með sýni úr um 150 þúsund Íslendingum, flestir þeirra hafa verið 

arfgerðagreindir með örflögutækni, og um 10.000 að fullu raðgreindir. Ættfræðigagnagrunnurinn er 

notaður til að rekja sameiginlegar haplótýpur einstaklinga eftir tengslaójafnvægisblokkum yfir allan 
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litninginn og ákvarða hvort viðkomandi samsætur séu frá móður eða föður í ferli sem kallast „long range 

phasing“ eða fösun á litningagrundvelli. Síðan er fyllt í eyðurnar hjá þeim sem eru örflöguraðgreindir 

með upplýsingum frá heilraðgreindum ættmennum með tilreiknun (imputation) (67). Þessar upplýsingar 

eru síðan notaðar til að tilreikna arfgerðir fyrstu og annarrar gráðu skyldmenna og er það hægt með 

nokkuð mikilli vissu (66). Áreiðanleiki eða vissan um ákveðinn breytileika er gefin upp sem 

upplýsingargildi (imputation quality score (IQS))(68) og var þröskuldur settur sem 0,8 (80%) og yfir fyrir 

þessa rannsókn. Við leit að breytileikum var notað eldri arfgerðargögn með 2600 raðgreindum 

einstaklingum (66) en reikningur á tíðni, fylgni og upplýsingargildi byggir á nýrri arfgerðargögnunum. 

3.3.3 Tengsl breytileika við greiningu lokastigsnýrnabilunar. 

Tvíkosta aðhvarfsgreining (e. Logistic regression) var notuð til að athuga tengsl milli erfðabreytileika og 

sjúkdóms, eða einstaklinga sem hlotið höfðu meðferð með skilun eða ígræðslu nýra við LSNB auk 

sjúklinga með langvinnan nýrnasjúkdóm á stigi 4-5. Einnig var leiðrétt fyrir aldri, kyni, búsetu 

einstaklinga eftir sýslu og greiningartímabili. Fjöldi viðmiða eru allir tilreiknaðir einstaklingar (300.000) 

nema þeir sem útilokaðir eru vegna ofangreindrar leiðréttingar (29). Um var að ræða 686 tilfelli og 

281.603 viðmið. Fylgnin er gefin upp sem gagnlíkindahlutfall (GH), þar sem gagnlíkindi einstaklinga 

með breytileikann á að fá LSNB var deilt með gagnlíkindum viðmiða (almennings). Við skoðun ættartrés 

raðgreindra arfbera með þekkta meinvaldandi stökkbreytingu, athuguðum við hvort einstaklingarnir 

hefðu greiningu LSNB. Einnig var leitað eftir skertri nýrnastarfsemi (reiknaður GSH < 60 mL/mín/1.73 

m2)(29) til að sjá betur svið svipgerða sem tengjast LSNB í þessum einstaklingum. 
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4 Niðurstöður  

4.1 Ættlægni 

4.1.1 Upphaflegi rannsóknarhópurinn. 

Eiginleika sjúklinganna má sjá á töflu 2. Alls voru þetta 577 einstaklingar, 337 karlar og 240 konur, 

meðalaldur við fyrstu meðferð var 57,3 ár og höfðu 43 ígræðslu sem fyrstu meðferð en 533 skilun. Eins 

og sést á töflu 3, höfðu 74 einstaklingar þekkta greiningu eingenasjúkdóms (blöðrunýrnasjúkdóm með 

ríkjandi erfðamáta (n=49), blöðrunyrnasjúkdóm með víkjandi erfðamáta (n=5), Mergbelgjanýra (e. 

medullary cystic kidney disease) (n=5), Alport-heilkenni (n=6), Systínkvilla (n=2), Fabry-sjúkdóm (n=1) 

og aðrir (n=6)), 107 með frumkomna gauklasjúkdóma, 32 með afleidda gauklasjúkdóma, 69 með 

sykursýkisnýrnamein (I og II), 130 með nýrnabilun af völdum háþrýstings, 80 með millivefssjúkdóm og 

85 af öðrum eða óþekktum ástæðum. 

Tafla 2. Eiginleikar rannsóknarhópsins. 

     Hópur 1 Hópur 2  Hópur 3 

Fjöldi 577 503 336 

Karlar 337 (58,4%) 302 (60,0%) 208 (61,9%) 

Konur 240 (41,6%) 201 (40,0%) 128 (38,1%) 

Meðalaldur við upphaf meðferðar 57,3 ár 59,1 ár 63,6 ár 

(aldursbil) (1-92) (2-92) (10-92) 
 

Tafla 3. Undirliggjandi orsök lokastigsnýrnabilunar. 

Orsök nýrnabilunar Fjöldi (%) 

Arfgengir nýrnasjúkdómar 74 12,82 

Gauklasjúkdómar 139 24,09 

Sykursýki 69 11,96 

Háþrýstingur 130 22,53 

Millivefssjúkdómar 80 13,86 

Aðrar eða óþekktar 85 14,73 

 

Eins og sést í töflu 4, var hlutfallsleg áhætta á LSNB meðal 1.-3. gráðu ættmenna sjúklinga með 

LSNB marktækt hærri en í almennu þýði. 1° ættingjar höfðu hlutfallslega áhættu 11,95 [95% 

öryggismörk 9,13-15,86], 2° ættingjar 4,19 [2,91-5,89] og 3° ættingjar 1,48 [1,00-1,96], þá var 

hlutfallsleg áhætta 5° ættingja einnig marktækt hærri 1,28 [1,02-1,44]. Engir makar tilfella höfðu LSNB 

og var því ekki hægt að reikna hlutfallslega áhættu þeirra. 

 

 

 



19 

 

Tafla 4. Hlutfallsleg áhætta á lokastigsnýrnabilun meðal ættingja sjúklinga, lagskipt eftir 
kynjum. 

Skyldleiki Kyn HÁ[95% ÖM] p-gildi Fjöldi 
skyldmenna 
tilfella með 

LSNB 

Fjöldi 
skyldmenna 

viðmiða 
með LSNB 

1° Karl 
Kona 

Saman 

10,41 [7,29-14,39] 
14,09 [10,23-22,60] 
11,94 [9,13-15,86] 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

52 
52 

104 

5,4 
3,8 

9,23 
2° Karl 

Kona 
Saman 

3,69 [2.31-5,51] 
4,89 [3,16-7,15] 
4,19 [2,91,5,89] 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

36 
34 
70 

10,3 
7,2 

17,4 
3° Karl 

Kona 
Saman 

1,42 [0,88-1,98] 
1,58 [0,98-2,29] 
1,48[1,00-1,96] 

0,08 
0,030 
0,026 

41 
33 
74 

29,6 
20,5 
50,1 

4° Karl 
Kona 

Saman 

1,10 [0,73-1,42] 
1,22 [0,80-1,64] 
1,15 [0,81-1.43] 

0,40 
0,19 
0,28 

63 
49 

112 

58,4 
40,1 
98,5 

5° Karl 
Kona 

Saman 

1,25 [0,95-1,42] 
1,33 [1,02-1.59] 
1,28 [1,02-1,44] 

0,06 
0,017 
0,014 

171 
129 
300 

140,9 
97,4 

238,3 
Makar Karl  

Kona 
Saman 

0 
0 
0 

0,51 
0,51 
0,51 

0 
0 
0 

0,71 
0,71 
1,42 

HÁ=Hlutfallsleg áhætta, ÖM=Öryggismörk, LSNB=lokastigsnýrnabilun 

Eins og sjá má á mynd 1 voru sjúklingar síðan með marktækt hærri skyldleikastuðul en almenningur 

í 5 meiósufjarlægðir. 

 

Mynd 1. Skyldleikastuðull sjúklinga og viðmiða. 

      *marktækur munur milli hópa, p < 0,05 



20 

 

4.1.2 Greining eftir útilokun eingenasjúkdóma. 

Eiginleika hópsins án eingenasjúkdóma má sjá í töflu 2. Fjöldi einstaklinga var 503, kynjahlutfall svipað 

og meðalaldur við upphaf meðferðar 59,1 ár.  

Eins og sést á töflu 5, hafði hlutfallsleg áhætta minnkað en var enn marktækt aukin hætta fyrir 1° 

ættingja eftir útilokun á einstaklingum með þekkta greiningu á arfgengum nýrnasjúkdómum eða 6,11 

[3,92-12,05] og marktækt hærri skyldeikastuðull í 4 meiósufjarlægðir, mynd 2. 

Tafla 5. Hlutfallsleg áhætta á lokastigsnýrnabilun, lagskipt eftir kynjum, fyrir hóp 2 (n=503). 

Skyldleiki Kyn HÁ[95% ÖM] p-gildi Fjöldi 
skyldmenna 
tilfella með 

LSNB 

Fjöldi 
skyldmenna 

viðmiða 
með LSNB 

1° Karl 
Kona 

Saman 

6,16 [3,68-12,12] 
6,10 [3,36-12,03] 
6,11 [3,91-12,05] 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

25 
17 
42 

4,4 
2,9 
7,3 

2° Karl 
Kona 

Saman 

1,34 [0,51-2,69] 
1,61 [0,57-3,34] 
1,45 [0,66-2,68] 

0,26 
0,15 
0,16 

10 
8 

18 

7,9 
5,2 

13,1 
3° Karl 

Kona 
Saman 

1,13 [0,61-1,72] 
1,33 [0,73-2,14] 
1,20 [0,74-1,74] 

0,37 
0,16 
0,24 

26 
20 
46 

23,5 
15,1 
38,6 

4° Karl 
Kona 

Saman 

1,14 [0,73-1,52] 
1,46 [0,96-2,02] 
1,26 [0,88-1,62] 

0,34 
0,041 
0,11 

51 
43 
94 

45,4 
29,1 
74,5 

5° Karl 
Kona 

Saman 

1,23 [0,91-1,46] 
1,22 [0,90-1,53] 
1,22 [0,95-1,43] 

0,10 
0,10 
0,06 

133 
87 

220 

110,2 
70,4 

180,6 

HÁ=Hlutfallsleg áhætta, ÖM=Öryggismörk, LSNB=lokastigsnýrnabilun 

 

Mynd 2. Skyldleikastuðull sjúklinga og viðmiða, án þekktra eingenasjúkdóma. 

 *marktækur munur milli hópa, p<0.05. 
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4.1.3 Ættlægni einstaklinga með almenna eða óþekkta orsök 
lokastigsnýrnabilunar. 

Eiginleika hóps 3 má sjá á töflu 2, þar voru 336 einstaklingar, kynjahlutfall svipað en meðalaldur við 

upphaf meðferðar hafði hækkað í 63,6 ár.  

Eftir frekari útilokun á sjúklingum með ýmsa meðfædda sjúkdóma, æxli, eða sjúkdóma með vel 

skilgreinda meinmyndun s.s. gauklabólgu var hlutfallsleg áhætta fyrir 1° ættingja 8,37 [5,02;15,15] eins 

og sjá má á töflu 6. Skyldleikastuðull einstaklinganna sést á mynd 3, en hann var marktækt hærri fyrir 

tilfelli í 3 meiósufjarlægðir en einnig eftir útilokun á 5 meiósufjarlægðum. 

Tafla 6. Hlutfallsleg áhætta, lagskipt eftir kynjum, fyrir hóp 3 (n=336). 

Skyldleiki Kyn HÁ[95% ÖM] p-gildi Fjöldi 
skyldmenna 
tilfella með 

LSNB 

Fjöldi 
skyldmenna 

viðmiða 
með LSNB 

1° Karl 
Kona 

Saman 

8,00 [4,32-14,66] 
9,19 [4,68-16,25] 
8,37 [5,02-15,15] 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

17 
13 
30 

2,3 
1,5 
3,8 

2° Karl 
Kona 

Saman 

1,50[0,36-4.94] 
1,45[0,24-4,86] 
1,47 [0,45-4,90] 

0,24 
0,28 
0,23 

5 
3 
8 

3,4 
2,1 

5,52 
3° Karl 

Kona 
Saman 

1,34 [0,62-2,44] 
2,19[1,14-3,81] 
1,66 [0.92-2.66] 

0,21 
0,012 
0,043 

16 
16 
32 

11,8 
7,1 

19,9 
4° Karl 

Kona 
Saman 

0,85 [0.39-1.45] 
1,24 [0.58-2.11] 
0,99 [0.54-1.53] 

0,74 
0,28 
0,56 

18 
16 
34 

20,4 
12,3 
32,7 

5° Karl 
Kona 

Saman 

1,40[0.98-1.81] 
1,30 [0.84-1.81] 
1,36 [1.00-1.71] 

0,034 
0,11 

0,028 

74 
42 

116 

53,1 
31,7 
84,8 

HÁ=Hlutfallsleg áhætta, ÖM=Öryggismörk, LSNB=lokastigsnýrnabilun 
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Mynd 3. Skyldleikastuðull sjúklinga með almenna eða óþekkta orsök nýrnabilunar. 

*Marktækur munur milli hópa, p < 0.05 

4.2 Leit að þekktum meinvaldandi stökkbreytingum í íslensku þýði. 

Skoðuð voru 8 gen tengd arfgengum orsökum nýrnabilunar, þ.e. arfgengum blöðrunýrnasjúkdómi með 

ríkjandi erfðamáta (PKD1, PKD2), UMOD-nýrnasjúkdómi (UMOD), Alport-heilkenni (COL4A3, COL4A4, 

COL4A5) og Dent sjúkdómi (CLCN5 og OCRL). 

Í þessum 8 sjúkdómsvaldandi genum fundust 954 breytileikar. Sú leit gaf af sér 173 þekkta 

breytileika. Á miðju rannsóknartímabilinu stækkaði Íslensk erfðagreining arfgerðargagnagrunn sinn úr 

2600 raðgreindum yfir í 10.000 raðgeinda einstaklinga. Ákveðið var að miða við nýrri gögnin þar sem 

þau eru áreiðanlegri. Af 173 þekktum breytileikum sem fundust voru 68 eingöngu í eldri 

arfgerðargögnum. Af 105 breytileikum sem voru í nýjustu arfgerðargögnunum voru 89 áður taldir 

hlutlausir, 1 talinn valda veikluðu geni (hypomorphic), 8 af óvissum alvarleika og 7 voru meinvaldandi. 

Yfirlit yfir ferlið má sjá á mynd 4 og nákvæmar tölur um breytileika í hverju geni í töflu 7. 
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Tafla 7. Yfirlit yfir fjölda breytileika í 8 genum sem tengjast arfgengum orsökum nýrnabilunar. 

Gen Breytileikar í 
eldri 

arfgerðargögnum 

Þekktir 
breytileikar 

aðeins í eldri 
arfgerðargögnum 

Þekktir 
breytileikar í 

báðum 
arfgerðargögnum 

PKD1 421 41 55 
PKD2 74 3 7 
UMOD 50 3 3 
COL4A3 120 7 21 
COL4A4 143 13 15 
COL4A5 77 1 4 
OCRL 31 0 0 
CLCN5 38 0 0 
Heildarfjöldi 954 68 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Flæðirit yfir fjölda breytileika í 8 genum og úrvinnslu úr þeim á rannsóknartímabilinu. 

 

PKD1, PKD2, UMOD, COL4A3-A5, OCRL, CLCN5 

= 954 breytileikar 

 

 

Samanburður við 

gagnagrunna sjúkdóma 

 = 173 þekktir breytileikar 

breytileikar 

105 í nýjustu 

arfgerðargögnum 

68 aðeins í eldri 

arfgerðargögnum 

7 meinvaldandi 

89 hlutlausir 
1 veiklað gen 

8 óákvarðaðir 
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4.3 Tengsl meinvaldandi breytileika við LSNB. 

Af 105 þekktum breytileikum voru 7 þeirra áður taldir meinvaldandi, 3 í UMOD, 2 í COL4A3 og 1 hvor í 

COL4A4 og COL4A5. Upplýsingar um tíðni þeirra á Íslandi, fjölda raðgreindra bera og tengsl við 

greiningu á LSNB má sjá í töflu 8. 

Tafla 8. Tíðni þekktra meinvaldandi breytileika í íslensku þýði og tengsl við 
lokastigsnýrnabilun. 

Gen Stökkbreyting Fjöldi 
arfblendinna* 

  

Fjöldi 
arfhreinna* 

Tíðni % 
(MAF) 

GH 
LSNB + 

LNS 4-5 

p-gildi 
LSNB + 

LNS 4-5 

Heimild 

UMOD p.Val458Leu 546 27 2,7993 1,389 0,047 ÓÚ 
 p.Thr469Met** 1 0 0,0005 0,018 0,54 ÓÚ 

 p.Trp230Arg 4 0 0,0317 11,951 0,00027 (69) 

COL4A3 p.Gly695Arg 2 0 0,0279 0,017 0,42 (70) 

 p.Arg1661Cys 6 0 0,0219 0,018 0,45 (71) 

COL4A4 p.Gly999Glu 311 3 1,5690 1,277 0,27 (72) 

COL4A5 p.Arg1410Cys** 1 1 >0,0001 0,018 0,86 (73) 

*raðgreindir berar. **Fylgni reiknuð úr eldri arfgerðargögnum. ÓÚ=óútgefin heimild, alþjóðleg skrá 
Wake Forest háskólans, BNA. GH=Gagnlíkindahlutfall. 

4.3.1 UMOD 

Þrjár stökkbreytingar eru í íslenska þýðinu sem áður hafa verið taldar valda UMOD-nýrnasjúkdómi, 

p.Val458Leu, p.Thr469Met og p.Trp230Arg. Eins og sést í töflu 8 sýndu tveir breytileikar marktæka 

fylgni við greiningu á LSNB, p.Val458Leu og p.Trp230Arg. Einstaklingar með p.Trp230Arg höfðu 

sérstaklega sterkt samband (GH=11.95, p=0,00027), og þegar skoðað var ættartré raðgreindra arfbera 

með p.Trp230Arg kom fram greinileg sýnd lokastigsnýrnabilunar, eins og sjá má á mynd 5 og 6. 

Helmingur þeirra hafði hlotið meðferð við LSNB og hinir 2 einstaklingarnir höfðu skerta nýrnastarfsemi 

(GSH <60 mL/mín/1.73 m2). Á mynd 5 má sjá að stökkbreytingin virðist frekar nýleg í íslensku þýði þar 

sem allir raðgreindir arfberar og sýnd LSNB takmarkast við einn ættlegg. Af 78 einstaklingum sem voru 

tilreiknaðir að hafa stökkbreytinguna höfðu 2 LSNB, og voru þeir náskyldir raðgreindu arfberunum. 

Tilreiknaðir einstaklingar í öðrum ættleggjum höfðu ekki sýnd LSNB.  

Þekkt er ein fjölskylda með LSNB vegna UMOD-nýrnasjúkdóms á Íslandi og hefur því önnur 

fjölskyldan á mynd 6 hingað til verið talin hafa aðra orsök fyrir LSNB en arfgengan sjúkdóm. 

 Líkt og sést á töflu 8 hafa einstaklingar með p.Val458Leu vægt aukna hættu á LSNB samkvæmt 

útreikningum okkar (GH =1,39 og P-gildi 0,047). Tíðni breytileikans er  há miðað við sjaldgæfan sjúkdóm 

(2,8%) og í 100 fjölskyldum, með sameiginlegan forföður 5 kynslóðir aftur í tímann, höfðu 4 óskyldir 

raðgreindir arfberar LSNB, á mynd 7 má sjá eina slíka fjölskyldu. 
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Mynd 5. Ættartré raðgreindra arfbera p.Trp230Arg í úrómódúlín. 

Kassar tákna karla, hringir konur, fylltir dökkbláir greining lokastigsnýrnabilunar, hálffylltir ljósbláir 

reiknaður GSH <60 mL/mín/1,73 m2 og fylltir rauðir reiknaður GSH <30 mL/mín/1,73 m2, grænir hringir 

utan um einstakling táknar raðgreinda arfbera. 

 

Mynd 6. Fjölskyldur raðgreindra arfbera p.Trp230Arg í úrómódúlín. 

Kassar tákna karla, hringir konur, strik í gegn táknar látna einstaklinga, fylltir dökkbláir greining 

lokastigsnýrnabilunar, hálffylltir ljósbláir reiknaður GSH <60 mL/mín/1.73 m2 og fylltir rauðir reiknaður 

GSH <30 mL/mín/1.73 m2, grænir hringir utan um einstakling táknar raðgreinda arfbera. 
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Mynd 7. Fjölskyldur raðgreindra arfbera p.Val458Leu í úrómódúlín. 

Kassar tákna karla, hringir konur, fylltir dökkbláir greining lokastigsnýrnabilunar, fylltir rauðir reiknaður 

GSH <30 mL/mín/1.73 m2, grænir hringir utan um einstakling táknar raðgreinda arfbera. 

4.3.2 COL4A3. 

Eins og sést í töflu 8, fundust tvær stökkbreytingar í COL4A3 sem áður hafa verið taldar meinvaldandi, 

p.Gly695Arg og p.Arg1661Cys. Hvorug þeirra sýndi marktæka fylgni við greiningu LSNB. 

4.3.3 COL4A4. 

Ein stökkbreyting fannst í COL4A4 sem áður var talin valda nýrnasjúkdómi p.Gly999Glu, en arfberar 

hennar sýna ekki marktæka fylgni við greiningu LSNB hér á landi eins og sjá má í töflu 8. 

4.3.4 COL4A5. 

Í COL4A5 fannst ein stökkbreyting sem talin er valda Alport-heilkenni p.Arg1410Cys. Þessi 

stökkbreyting hafði ekki marktæk tengsl við greiningu LSNB og raðgreindir arfberar hennar voru ekki 

með slíka greiningu eins og sjá má á mynd 8. 
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Mynd 8. Fjölskylda raðgreindra bera p.Arg1410Cys. 

Kassar tákna karlmenn, hringir konur, strik í gegn táknar látna einstakllinga, ljósgrænn hringur um 

einstakling raðgreindur arfberi, hálffylltur ljósblár reiknaðan GSH  <60 mL/min/1.73 m2 
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5 Umræða 

Rannsóknin leiddi í ljós að hlutfallsleg áhætta ættingja sjúklinga á LSNB var marktækt hærri en í 

almennu þýði fyrstu 3 gráður af skyldleika og einnig voru sjúklingarnir marktækt skyldari innbyrðis í 5 

meiósufjarlægðir en Íslendingar almennt séð. Engir makar tilfella höfðu LSNB sem er vísbending um 

að erfðir hafi meira að segja í þessu samhengi en umhverfisþættir. Eftir útilokun einstaklinga með þekkta 

greiningu arfgengs nýrnasjúkdóms og frekari útilokun einstaklinga með lítt skilgreinda eða óþekkta 

orsök LSNB var áhættan marktæk fyrir fyrstu gráðu ættingja og marktækt hærri skyldleikastuðull í 4 og 

3 meiósufjarlægðir. Einnig fundum við stökkbreytingu í úrómódúlín með mikla sýnd LSNB sem var í 

fleiri einstaklingum en áður voru taldir hafa UMOD-nýrnasjúkdóm á Íslandi. 

5.1 Samanburður við fyrri ættlægnirannsóknir. 

Rannsóknir þar sem útilokaðir voru þekktir eingenasjúkdómar eins og þær sem Freedman og félagar 

(56, 59) framkvæmdu benda til að flóknar orsakir (sykursýki, háþrýstingur og gauklasjúkdómar) LSNB 

séu fjölskyldulægar. Þá voru um 20% skilunarsjúklinga með jákvæða fjölskyldusögu um LSNB og höfðu 

ofantaldar orsakir marktækt hærra hlutfall sjúklinga með fjölskyldusögu en aðrir undirliggjandi 

sjúkdómar. Einnig má nefna kanadísku rannsóknina (55), þar sem 1,2% af fyrstu gráðu ættingjum fékk 

nýrnabilun. Með þrefalt hærri gagnlíkindi á LSNB en viðmiðunarhópurinn. Í samræmi við það sýna okkar 

niðurstöður að  enn var marktækt aukin hætta meðal 1° ættmenna eftir útilokun á arfgengum orsökum. 

Rannsókn Skrunes og félaga(57) frá Noregi, sýndi sjöfalt aukna hættu meðal 1° ættmenna  sjúklinga 

á LSNB. Okkar rannsókn gaf aðeins hærri áhættu meðal 1° ættmenna eða um tólffalda. Í norsku 

rannsókninni voru fjarskyldari ættmenni ekki könnuð og er því ekki hægt að bera þær tölur saman. Eftir 

útilokun á þekktum arfgengum nýrnasjúkdómum var hlutfallsleg áhætta um fjórföld í norsku 

rannsókninni en sexföld hjá okkur. Konur höfðu tilhneigingu til að hafa hærri HÁ en karlar í norsku 

rannsókninni en eftir útilokun á þekktum erfðasjúkdómum, var HÁ 4,4 fyrir konur og 3,3 fyrir karlmenn 

og aðskilin greining sýndi ómarktækt mynstur í átt að kynjamun (Ptrend=0,06), með sterkari áhrifum í 

konum en körlum. Okkar rannsókn virðist endurspegla þetta mynstur í átt að sterkari erfðaáhrifum í 

konum en körlum að einhverju leyti, sem dæmi hafa kvenkyns 1° ættingjar fyrir útilokun töluvert hærri 

hættu en karlmenn og væri áhugavert að kanna þetta samband nánar í öðrum rannsóknum.  

Eftir útilokun einstaklinga með LSNB af völdum arfgengra nýrnasjúkdóma, meðfæddra galla, teppu 

í þvagvegum eða millivefssjúkdóms var HÁ á LSNB 3,7 meðal norsku einstaklinganna. Hjá svipuðum 

hópi í okkar rannsókn þar sem við útilokuðum einstaklinga með gauklasjúkdóma, arfgenga 

nýrnasjúkdóma, meðfædda galla, æxli og lyfjaorsakaðan millivefssjúkdóm var HÁ 8,37. 

Norska rannsóknin skoðaði einnig undirhópa einstaklinga með LSNB og voru 1°ættingjar sjúklinga 

með arfgenga nýrnasjúkdóma með hæstu hættuna, fylgt af einstaklingum með gauklasjúkdóma, 

millivefssjúkdóma, sykursýkisnýrnamein og háþrýstingsskemmdir. Í nokkru samræmi við þetta virðist 

mesta fjölskyldulægnin liggja meðal einstaklinga með þekkta arfgenga nýrnasjúkdóma í okkar rannsókn 

þar sem hlutfallsleg áhætta 1° ættingja minnkar um helming eftir útilokun einstaklinga með þekkta 

eingenasjúkdóma.  
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Mikill munur er á aðferðum okkar og norsku rannsóknarinnar. Báðar eru lýðgrundaðar en norska 

rannsóknin var ferilrannsókn með 5 milljón (5.119.134) einstaklingum þar sem 8203 einstaklingar fengu 

LSNB. Okkar rannsókn er tilfella-og-viðmiðs-rannsókn með 577 tilfellum og 10.000 pöruðum 

viðmiðshópum. Stærri hópur norsku rannsóknarinnar gefur kost á áreiðanlegri niðurstöðum. 

Norðmennirnir gátu hinsvegar ekki reiknað hlutfallslega áhættu fyrir hærri gráður af skyldleika og þá 

reiknuðum við skyldleikastuðul sem þeir gerðu ekki. Skyldleikastuðull endurspeglar hversu skyldir 

sjúklingar eru hver öðrum innbyrðis á meðan hlutfallsleg áhætta endurspeglar áhættu ættmenna að fá 

LSNB, þannig fáum við tvær nálganir til að meta ættlægni. Í norsku rannsókninni tókst ekki að aðgreina 

umhverfi frá erfðaþáttum, en okkar rannsókn sýndi að enginn maki tilfella hafði LSNB sem er vísbending 

um að erfðaþættirnir séu sterkari þáttur í fjölskyldulægni LSNB. Þá er veikleiki í norsku rannsókninni að 

orsök LSNB var tilkynnt af mismunandi  nýrnalæknum og ekki tókst að sannreyna þessar greiningar. 

Hinsvegar gátum við farið yfir hverja greiningu og tekið út nokkra einstaklinga með þekktar arfgengar 

orsakir sem voru innan annarra greininga.  

Virðist sem  áhætta í okkar þýði sé aðeins hærri, en fjöldi einstaklinga með einstakar orsakir LSNB 

er lítill og getur það leitt til skekkju í tölfræðilegri greiningu. Auk þess getur munurinn legið í mismunandi 

tíðni undirliggjandi nýrnasjúkdóma og mismunandi greiningaraðferðum milli þjóða. Þá tókum við líka 

einstaklinga sem voru á skilun á meðan norska rannsóknin miðaði aðeins við þá sem fengu ígræðslu 

nýra. En sjúklingar með háþrýstings-nýrnahersli eru sem dæmi oftar eldri, og líklegri til að hafa minnsta 

kosti eitt ættmenni með LSNB en yngri sjúklingar með gauklasjúkdóma. 

5.2 Þekktar meinvaldandi stökkbreytingar og tengsl við LSNB á Íslandi 

5.2.1 UMOD 

Þrjár stökkbreytingar fundust sem greinst hafa í sjúklingum með UMOD-nýrnasjúkdóm erlendis, tvær 

finnast aðeins í alþjóðlegri skrá Wake Forest-háskólans í Bandaríkjunum fyrir UMOD-nýrnasjúkdóm. 

Niðurstöður okkar gefa ekki til kynna að berar þeirra hafi marktæka sýnd LSNB. Berar p.Val458Leu 

hafa vissulega aðeins hærri gagnlíkindi. Hinsvegar er breytileikinn tiltölulega tíður i íslensku þýði miðað 

við hve sjaldgæfur UMOD-nýrnasjúkdómur er. Auk þess höfðu fáir raðgreindir arfberar LSNB og voru 

þeir allir í óskyldum fjölskyldum, með litla sýnd skertrar nýrnastarfsemi. 

Ein meinvaldandi stökkbreyting í úrómódúlíni, p.Trp230Arg, fannst í rannsókn Zaucke og félaga(69). 

Þeir skoðuðu 54 einstaklinga úr 44 óskyldum fjölskyldum og raðgreindu útraðir þeirra. Þeir ákvörðuðu 

að breytileikinn væri meinvaldandi með notkun PolyPhen-hugbúnaðar. Einn sjúklingur var með 

p.Trp230Arg stökkbreytinguna sem var ekki til staðar í 190 viðmiðunareinstaklingum. Einkenni skertrar 

nýrnastarfsemi sáust við 36 ára aldur og hann fékk meðferð við LSNB 52 ára. 

Niðurstöður okkar gefa til kynna að þessi stökkbreyting hafi sterka sýnd LSNB hér á landi og var 

hluti einstaklinganna ekki þekktur til að hafa arfgengan nýrnasjúkdóm. Tilreiknaðir berar í öðrum 

ættleggjum með góðu upplýsingagildi höfðu vissulega ekki sýnd LSNB. En raðgreindir arfberar voru allir 

innan sama ættleggs og helmingur þeirra hafði sýnd LSNB og hinir höfðu skerta nýrnastarfsemi (GSH 

<60 ml/mín/1.73 m2) . 
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Líklegast er að stökkbreytingin sé frekar nýleg í íslensku samfélagi. Sjaldgæfni hennar veldur sennilega 

því að tilreiknunin gefur ranga mynd af basaparinu sem veldur stökkbreytingunni, en athuga þyrfti betur 

arfgerðir þeirra með raðgreiningu. Á þessu stigi máls er í það minnsta áreiðanlegast að miða við 

raðgreindu arfberana og hafði stökkbreytingin helmings sýnd LSNB en fulla sýnd ef tekið er tillit til 

skertrar nýrnastarfsemi. 

Stökkbreytingin hefur ákveðinn líffræðilegan trúanleika til að vera meinvaldandi þar sem breytileikar 

sem breyta skautun próteinsins(54) eða hafa áhrif á pökkun þess geta valdið sjúkdóminum(53). Um er 

að ræða skiptingu á hlutlausri óskautaðri amínósýru, tryptófan, fyrir skautuðu og basísku argínín. Þetta 

gæti því breytt skautun próteinsins og mögulega haft áhrif á nærliggjandi cysteine-dísúlfíðbrýr með þeim 

afleiðingum að próteinið pakkast verr saman, safnast upp í frymisnetinu og leiðir til dauða frumunnar.  

5.2.2 Kollagen IV genin. 

Í COL4A3 finnast tveir breytileikar í íslenska þýðinu sem áður hefur verið lýst sem meinvaldandi í 

sjúklingum, p.Gly695Arg og p.Arg1661Cys (70, 71). Glýsín-skiptingar eru vanalega meinvaldandi vegna 

mikilvægi þeirra í kollagenkeðjunni (45). Þrátt fyrir það var enginn sjúklingur með p.Gly695Arg í 

rannsókn Wang og félaga með skerðingu á nýrnastarfsemi, aðeins grunnhimnuþynningarkvilla (70). 

Okkar niðurstöður benda jafnframt ekki til þess að breytileikinn hafi tengsl við LSNB hér á landi. 

Stökkbreytingin p.Arg1661Cys var talin vera meinvaldandi vegna skiptingar á cýstein fyrir argínín í NC1 

svæðinu (71). Hún fannst í fjórum óskyldum sjúklingum með Alports-heilkenni en ekki í 36 viðmiðum 

(71). argínín amínósýran er vel varðveitt í öllum sex alfa keðjum kollagens svo ný amínósýra þar er talin 

líkleg til að vera meinvaldandi auk byggingarbreytinga í NC1-svæðinu þar sem cýstein mynda dísúlfíð 

tengi innan sameindarinnar (71). Niðurstöður okkar benda hinsvegar til þess að stökkbreytingin valdi 

ekki LSNB hér á landi. 

Í COL4A4 var einn breytileiki í íslenska þýðinu sem áður hefur verið lýst sem mögulega 

meinvaldandi, Gly999Glu (72). Þessi stökkbreyting fannst í aðeins einum sjúklingi með 

grunnhimnuþynningarkvilla og veldur því ekki LSNB. Auk þess var hún í einu viðmiði svo um hlutlausan 

breytileika gæti verið að ræða. Í samræmi við það voru ekki merki um tengsl við greiningu á LSNB hér 

á landi. 

Í COL4A5 var einn breytileiki p.Arg1410Cys. Hann fannst í rannsókn á 201 ítölskum sjúklingum með 

Alports-heilkenni (73). Þessi stökkbreyting fannst í einni fjölskyldu og karlkynsmeðlimir voru að meðaltali 

26,5 ára við greiningu LSNB. Stökkbreytingin veldur myndun cýstein við enda sameindarinnar, sem 

gæti haft áhrif á skipulag dísúlfíð brúa í nærliggjandi NC1-svæði (73). Þessi stökkbreyting sýnir 

hinsvegar ekki fylgni við greiningu á LSNB hér á landi en aðeins eru 2 raðgreindir berar hér, annar 

þeirra hafði GSH undir 60 mL/min/1.73 m2. 

5.2.3 Samanburður á aðferðafræði okkar og fyrri rannsókna. 

Ákveðinn munur er á okkar rannsókn og fyrri rannsóknum sem hafa leitað að stökkbreytingum í 

sjúkdómsvaldandi genum. Aðstæður okkar gera okkur kleift að skoða mun stærri hóp en í ofangreindum 

rannsóknum. Raunar getum við skoðað erfðamengi allra Íslendinga með mikilli vissu og erum ekki 

bundin af fyrri þekkingu um svipgerð einstaklinganna. 
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5.3 Styrkleikar og veikleikar 

5.3.1 Ættlægni. 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar er að við höfum upplýsingar um alla Íslendinga sem hafa fengið 

meðferð við LSNB frá upphafi hennar 1968. Ein stofnun annast meðferð allra sem gefur áreiðanlegar 

upplýsingar um orsakir LSNB og útilokun þekktra erfðaþátta var markviss. Ættfræðigagnagrunnurinn 

inniheldur upplýsingar um alla núlifandi Íslendinga (og fleiri til) og getum við rakið ættartengsl langt aftur 

í tímann. Ekki er mikil hætta á flokkunarvillu þar sem við völdum aðeins einstaklinga sem fengið hafa 

meðferð við LSNB. Rannsóknarhópurinn er af öllu landinu eins og viðmiðin sem dregur úr úrtaksbjögun. 

Ákveðnir veikleikar eru að tilfellin eru fá og hópurinn varð enn minni eftir útilokanir, sem eykur líkur á 

slembivillum eins og gefur merki um t.d. að 5° ættmenni höfðu marktækt aukna hættu á meðan 4° 

ættmenni náðu ekki marktækni, þá geta enn leynst óþekktir arfgengir nýrnasjúkdómar innan annarra 

greininga sem útskýri ættlægni flókinna sjúkdómsmynda að einhverju leyti. 

5.3.2 Leit að meinvaldandi stökkbreytingum 

Helstu styrkleikar eru að við getum skoðað arfgerðir nánast allra Íslendinga með mikilli vissu, við fáum 

því nokkuð örugga útreikninga á tíðni breytileika og getum greint nánast alla breytileika í íslensku 

erfðamengi. Einn ókostur er að sjaldgæfir breytileikar eins og við erum að leita eftir tilreiknast stundum 

illa. Þessi mögnun á íslensku arfgerðargögnunum getur því litið framhjá nokkrum raunverulegum 

breytileikum, nýlegar stökkbreytingar geta valdið misræmi milli haplótýpa í ættartrénu og orsakað að 

við fáum lélegt upplýsingagildi. Annar ókostur er að við erum aðeins að leita að þekktum breytileikum 

en margir eru líklega séríslenskir, sérstaklega þar sem enn er margt óvíst í þessum fræðum. Einnig 

vorum við einungis að leita að breytileikum í útröðum erfðamengisins en meinvaldandi breytileikar geta 

fundist á öðrum svæðum svo sem splæsisvæðum sem er sem dæmi tiltölulega algengt í Alports-

genunum þremur. 

5.4 Ályktanir og framtíðarskref. 

LSNB er fjölskyldulæg á Íslandi og er það að verulegu leyti vegna arfgengra nýrnasjúkdóma. Ættlægnin 

er þó enn marktæk eftir að þekktir eingenanýrnasjúkdómar hafa verið útilokaðir. Meinvaldandi breytileiki 

í UMOD-geninu virðist vera útbreiddari en áður var talið og gæti verið vísbending um að 

eingenanýrnasjúkdómar skýri í raun ættlægni nýrnabilunar að stærri hluta en talið hefur verið. 

Rannsóknina þyrfti að endurtaka hjá stærri hóp, t.d. með því að bæta við öllum íslenskum 

einstaklingum með langvinnan nýrnasjúkdóm á stigi 4-5. Þá þarf að skoða breytileika utan útraða, 

ákvarða meinvaldandi áhrif óþekktra breytileika og þá sem bættust við eftir að ÍE stækkaði  

arfgerðargögn sín sem og að kanna önnur gen sem tengjast sjúkdómum sem geta valdið nýrnabilun. 
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