
 
 

 

Áhrif lyfjameðferðar á lífslengd Parkinsonsjúklinga 

 

Jón Bjarnason 

Ritgerð til B.S. gráðu 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Áhrif lyfjameðferðar á lífslengd Parkinsonsjúklinga 

 

 

 

 

Jón Bjarnason 

 

 

 

Lokaverkefni til B.sc.-gráðu í læknisfræði 

Leiðbeinandi: 1,2 Elías Ólafsson 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Taugalækningadeild LSH 

 

 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Jón Bjarnason 2016 

 

Prentun: Háskólaprent 



1 
 

Ágrip 

Jón Bjarnason
1
, Elías Ólafsson

1,2
 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Taugalækningadeild Landspítala 

Inngangur: Parkinsonveiki er næst algengasti taugahrörnunarsjúkdómurinn á heimsvísu, en talið er 

að algengi í iðnríkjum sé um 0,3% hjá allri þjóðinni og 1% hjá 60 ára og eldri. Sjúkdómurinn er 

ólæknandi, en miklar framfarir urðu á lífsgæðum sjúklinga við tilkomu levodopa lyfjameðferðar. Þrátt 

fyrir þær framfarir er sjúkdómurinn enn tengdur aukinni dánartíðni. Áhrif levodopa lyfjameðferðar á 

dánartíðni er ekki alveg samhljóma, þó benda margar rannsóknir til jákvæðra áhrifa þess á lifun 

sjúklinga. Markmið þessarar rannsóknar var að meta lifun Parkinsonsjúklinga m.t.t. svörunar við 

levodopa meðferð. 

 

Efniviður og aðferðir: Afturskyggn rannsókn sem tók til hluta sjúklinga sem komu fram undir 

greiningunni "parkinsonveiki", "parkinsonismus" og "extrapyramidal syndrome" í innlagnarnótum 

taugadeildar á árunum 1967-2010. Upplýsingum um sjúklinga var síðan safnað úr sjúkraskrám og 

Sögukerfi LSH. Notuð voru greiningarskilmerki UK Parkinson's Disease Society Brain Bank til 

greiningar á Parkinsonveiki. Lífshorfur voru reiknaðar með aðferð Kaplan-Meier. Myndaður var 

viðmiðunarhópur úr gögnum Hagstofu Íslands, þar sem áætluð lífslengd hvers sjúklings var skráð frá 

annarsvegar upphafi einkenna og hinsvegar greiningaraldri. 

 

Niðurstöður: Sjúklingar voru alls 117, þar af 79 karlar (68%) og 38 konur (32%). Meðalaldur 

greiningar var 63 ára ±10 og meðalaldur við upphaf einkenna var 60 ára ±10. Marktækur munur var á 

milli kynja m.t.t upphafs einkenna og greiningaraldurs. Lifun Parkinsonsjúklinga, sem svöruðu 

levodopa lyfjameðferð, var marktækt lækkuð m.v viðmiðunarhóp, bæði m.t.t upphafs einkenna 

(p=0,0124) og aldur greiningar (p=0,00187). Ómarktækur munur var á samanburði lifunar þeirra sem 

svöruðu og svöruðu ekki levodopa lyfjameðferð, bæði m.t.t upphafs einkenna (p=0,707) og aldur 

greiningar (p=0,532).  

 

Ályktanir: Lífshorfur Parkinsonsjúklinga eru lækkaðar samanborið við þýðið, þrátt fyrir levodopa 

lyfjameðferð. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við erlendar rannsóknir.  
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1 Inngangur 

PD er sjúkdómur sem herjar á taugakerfið og er næst algengasti taugahrörnunarsjúkdómurinn á 

heimsvísu. Sjúkdómnum var fyrst lýst árið 1817 af James Parkinson í grein sinni „An Essay on the 

Shaking Palsy“. Sjúkdómurinn er ólæknandi og ágengur sjúkdómur, en núverandi lyfjameðferðir draga 

úr einkennum sjúkdómsins og auka lífsgæði fólks (1, 2). Sjúkdómurinn einkennist af bæði hreyfi- og 

andlegum einkennum, sem hafa misalvarleg áhrif (2).  

1.1 Faraldsfræði 

Mat á algengi og nýgengi PD er breytilegt eftir aðferðafræði rannsókna, en almennt er talið að algengi 

PD í iðnríkjum sé 0,3% hjá allri þjóðinni, og þar af 1% hjá einstaklingum yfir 60 ára (3). Flestar 

rannsóknir hafa einnig sýnt að algengi PD sé hærra meðal karlmanna í öllum þjóðernis- og 

aldurshópum, ásamt því að algengi er breytilegt milli þjóðernishópa (4, 5). Þessar niðurstöður eru þó 

ekki alveg samhljóma (6, 7).  

Nýgengi PD eykst með auknum aldri og er sjaldgæft að einkenni komi fram fyrir 50 ára aldur. Um 

og  uppúr 60 ára aldri eykst nýgengitíðni PD gífurlega (3). Karlmenn eru í auknum áhættuhóp til að fá 

PD miðað við konur, en áhætta þeirra er tvöfalt hærri en hjá konum (8, 9). Mynd 1 sýnir samantekt á 

nýgengitíðni rannsókna með landfræðilegum breytileika. Staðalt nýgengitíðni fyrir PD er um 8-

18/100.000 persónu-ár, en heildarlíkur á að þróa með sér PD yfir lífsleiðina eru taldar 1,5% (6, 10).  

   

 

Mynd 1: Nýgengitíðni PD hjá karlmönnum (3) 
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1.2 Orsök og meinmyndun 

Orsakafræði PD er enn í dag óþekkt, en orsök sjúkdómsins er ágeng hrörnun dópamínvirkra 

taugafruma í SN (9). Á síðustu árum hafa þó auknar vísbendingar bent til þess að orsök PD sé líklega 

flókið samspil erfðaþátta og umhverfisþátta (11). 

1.2.1  Erfðaþættir 

Tilgáta um áhrif erfðaþátta í sjúkdómsmyndun PD var fyrst lögð fram af Charcot og síðar staðfest með 

frekari rannsóknum (12). Meirihluti PD tilfella eru stakstæð (e. sporadic) en rannsóknir sýna tengsl 

gena við sjaldgæf ættgeng (e.familial) tilfelli PD sem fylgja mendelísku formi (13). Rannsóknir hafa leitt 

í ljós eingena tilbrigði (e.monoclonal forms) sjúkdómsins, sem öll eru bundin a-litning (e.autosomal).  

Meðal þessara tilbrigða eru stökkbreytingar í SNCA (PARK1 = 4), LRRK2 (PARK8), parkin (PARK2), 

PINK1 (PARK6), DJ-1 (PARK7) og ATP13A2 (PARK9) (14). SNCA og LRRK2 tengjast ríkjandi tilbrigði 

en PINK1, DJ-1 og ATP13A2 tengjast víkjandi tilbrigði (15) 

Stökkbreyting í SNCA var sú fyrsta sem menn tengdu við ríkjandi ættgengt tilbrigði PD. SNCA 

genið tjáir α-synuclein, sem safnast upp í formi LB, en LB er nauðsynlegt fyrir greiningu PD og DLB 

(14, 16, 17). Mikil tjáning mRNA fyrir α-synuclein er í lituðum og dópamínvirkum frumum í SNc (18). 

Alpha-synuclein er staðbundið við taugaenda fyrirhnoðafrumu (e.presynaptic nerve terminal) (19). 

Hlutverk α-synuclein er enn óþekkt, en vísbendingar eru um að það gegni hlutverki í dópamín 

taugaboðflutning (20) og taugamóta tillæti (e.synaptic plasticity) (21).  

Stökkbreyting í parkin veldur AR-JP (22), sem er ættgengt tilbrigði PD, sem einkennist af 

frumudauða dópamínvirkra taugafruma, en þó án uppsöfnunar á LB. Stökkbreyting í parkin í AR-JP 

sjúklingum veldur lækkun í ubiquitin-protein ligase (E3) virkni (23).Ubiquitin ferlið (e. ubiquitin pathway) 

er mikilvægt ferli frumunnar í niðurbroti próteina. Ferlið felur í sér bindingu við markpróteinið til 

niðurbrots, sem síðan er oftast brotið niður af meltikorni (e.proteasome). Ferlið fer fram í þremur 

skrefum, í gegnum ensímin E1, E2 og E3 (24). Rannsóknir sýna að parkin er nauðsynlegt fyrir virkni 

E3 og er talið að stökkbreyting E3 leiði til uppsöfnunar á óþekktu próteini sem leiði til frumudauða án 

myndunar LB (23).  

 Þrátt fyrir að flestir sjúklingar með PD virðast ekki erfa sjúkdóminn, er ættarsaga um sjúkdóminn 

talin auka líkur þess á að fá PD. Rannsóknir benda til þess að erfðaþáttur sjúkdómsins gegnir líklega 

stærra hlutverki eftir því sem sjúkdómurinn kemur fyrr fram, en dugar ekki til útskýringar á 

hefðbundnum PD, sem talinn er orsakast af flóknu samspili bæði erfða- og umhverfisþátta (11, 25). 

Tvíburarannsóknir benda að auki til þess að ekki sé arfgengur þáttur hjá þeim sem greinast með IPD 

eftir 50 ára aldur (26).  

1.2.2  Meingerð  

PD veldur fyrst og fremst frumudauða í dópamínvirkum taugafrumum í SNc og uppsöfnun α-synuclein 

próteina, annaðhvort í formi LB eða Lewy neurites. Vefjaskemmdirnar ásamt meðfylgjandi uppsöfnun 

próteina, er einkennandi fyrir IPD og skilyrði fyrir greiningu sjúkdómsins (17, 27, 28). Uppsöfnun α-
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synuclein er fyrst og fremst bundin við síma taugafrumanna, en áhrif þeirra á virkni taugasímanna eru 

ekki þekkt (29).  

Tilgáta um að starfstruflun hvatbera sé miðpunkturinn í sjúkdómsferli PD má rekja til uppgötvunar á 

MPTP. MPTP er taugaeitur sem drepur taugafrumur í SN og veldur einkennum sem líkjast PD, en 

valda þó ekki ágengum sjúkdóm (30). MPTP fer yfir blóð-heila þröskuld (e.blood brain barrier) og inn í 

miðtaugakerfið, en þar er efnið oxað af MAO-B í MPP
+
 sem er tekið upp af dópamínvirkum frumum 

með dópamín ferju (31, 32). MPP
+
 safnast síðan fyrir í hvatbera dópamínvirku frumanna og hamlar 

complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase), sem er mikilvægt ensím í öndunarkeðjunni (e.electron 

transport chain) (33, 34). Afleiðing þess verður lækkun ATP framleiðslu, ásamt aukningu á myndun 

virkra súrefnissambanda (e.reactive oxygen species) og nitursambanda. (35-39). Complex I hömlun 

leiðir síðan til uppsöfnunar á cytochrome c í millihimnu rými (e. intermembrane space) hvatberans í 

gegnum oxunarferli, ásamt því að próteinið Bax virkjast í gegnum óþekkt ferli og eykur gegndræpi ytri 

himnu hvatberans sem losar cytochrome c út í umfrymið. Þar með virkjast caspase cascade sem að 

lokum leiðir til stýrðs frumudauða (e.apoptosis) (40, 41) 

Eftir dauða (e.post mortem) rannsóknir á ensímpróteinum í öndunarkeðjunni hjá PD sjúklingum 

hefur sýnt marktæka lækkun complex I og auknar oxunarskemmdir (42-44). Skortur á complex I var 

fyrst talinn vera staðbundinn við SN, en frekari rannsóknir sýna einnig lækkaða virkni í frontal cortex 

og blóðflögum (45, 46). Starfstruflun hvatbera virðist einnig geta haft áhrif á fleiri vefi, þar á meðal 

beinagrindarvöðva (25, 47). Skortur á complex I virðist vera genetískur og eiga upptök sín í 

erfðamengi hvatberans, en auknar vísbendingar benda til þess að starfstruflun hvatbera gegni 

lykilhlutverki í meingerð ættgengs PD, þá sérstaklega þeim sem erfist víkjandi á a-litning  (25, 48). 

Talið er að tilgáta um að starfstruflun hvatbera geti mögulega verið sameiginlegur þáttur sjúkdómsins 

fyrir bæði stakstæð og ættgeng tilfelli (49).  

 

 

Mynd 2: Breytingar hvatbera í tengslum við PD (49) 
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1.2.3  Basal ganglia  

BG er heiti sem nær yfir samtengda neðanbarkarkjarna (e.subcortical nuclei), sem inniheldur 

„striatum“, sem inniheldur „caudate“ og „putamen“, ásamt  GPe, GPi, STN, SNc og SNr (50, 51). BG er 

miðpunkturinn í utanstrýtukerfinu (e.extrapyramidal 

system) og er dópamín lykilboðefnið í BG  (52, 53) 

Dópamínvirkar taugafrumur í miðheila eru megin 

uppspretta dópamíns í miðtaugakerfinu, lykilboðefnis 

BG, sem gegnir meðal annars mikilvægu hlutverki í 

stjórn hreyfinga, bæði í miðlun og hömlun hreyfinga 

(53-55). BG gegnir einnig fleiri hlutverkum, þar á 

meðal geðbrigði (e.emotion) og hegðun (56). 

Frumudauði á þessum dópamínvirku taugafrumum 

er helsta orsök hreyfiskerðingar í PD, en þessar   

hreyfiskerðingar eru saman kallaðar „parkinsonism“. 

Hugtakið „parkinsonism“ felur í sér stirðnun (e.rigidity), 

hvíldarskjálfta (e.rest tremor), hreyfitregðu (e.akinesia) og 

seinhreyfni (e.bradykinesia) (50, 52).  

SN var fyrst lýst 1786 af Vicq D‘Azyr (57), en tengsl þess við PD kom fram löngu seinna (58). 

Dópamínvirkar taugafrumur í SNc senda boð í gegnum nigrostriatal brautina til striatum. Nigrostriatal 

kerfið er hluti af stærra dópamínkerfi sem kallast mesotelencephalic kerfið, sem samanstendur af 

„nigrostriatal pathway“, „mesolimbic pathway“ og „mesocortical pathway“ (59).  

1.3  Áhættuþættir 

1.3.1  Aldur, kyn og kynþáttur 

Aldur er stærsti áhættuþátturinn fyrir PD. Algengi PD eykst eftir 50 ára aldur og dramatísk aukning er í 

nýgengitíðni PD eftir 60 ára aldur (3, 60). Algengi PD er sömuleiðis breytilegt milli kynja og kynþátta, 

þar sem algengi er hæst meðal hvítra karlmanna en lægst hjá asískum konum (4, 5, 61).  

1.3.2  Erfðir 

Tengsl erfðaþáttar við ættgengan PD eru til staðar, en nákvæm tengsl þess við stakstæðan PD eru 

ekki að fullu þekkt. Flestir PD sjúklingar virðast ekki erfða sjúkdóminn, enda innan við 10% PD tilfella 

sem fylgir ættgengu tilbrigði og því meirihluti tilfella stakstæð. Ættarsaga um PD er þó talinn 

áhættuþáttur fyrir PD (13, 25, 62).  

Mynd 3: Fyrirkomulag mesotelencephalic 
kerfisins (59). 
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1.3.3  Eiturefni 

Ýmis eiturefni hafa verið tengd við aukna áhættu PD, þar á meðal MPTP. MPTP veldur einkennum 

sem eru nær óaðgreinanleg frá PD (30). Önnur eiturefni sem auka áhættuna eru meðal annars 

skordýraeitur, leysiefni (e.solvents) og málmar (63). 

1.3.4  Verndandi þættir 

Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir þættir séu verndandi fyrir PD. Vítamín E og β-carotene eru þar á meðal 

(64). Rannsóknir benda einnig til þess að reykingar hafi verndandi áhrif gegn PD (65, 66), að auki 

bendir tvíburarannsókn til þess að áhrif reykinga séu ekki vegna umhverfis- né genatískra þátta (67).  

1.4  Klínísk einkenni  

Klínísk einkenni sjúkdómsins eru bæði á formi hreyfitruflanna og andlegra einkenna. Einkennin koma 

fram með misalvarlegum hætti hjá sjúklingum. Fjögur megineinkenni sjúkdómsins eru hvíldarskjálfti, 

vöðvastirðnun, seinhreyfni (eða hreyfitregða) og óstöðugleiki (e.postural instability) (2). 

1.4.1  Seinhreyfni  

Seinhreyfni er eitt aðaleinkennið í PD og var fyrst notað af James Parkinson. Seinhreyfni er skilgreint 

sem hægfara hreyfing og er einnig gjarnan notað sem samheiti fyrir hreyfitregðu og vanhreyfni 

(e.hypokinesia). Hreyfitregða lýsir sér sem erfiðleikar við að hefja eða stöðva hreyfingu, en vanhreyfni 

einkennist af styttri hreyfingum. Þessi einkenni sjást meðal annars glögglega við gang sjúklings, þar 

sem handleggir hreyfast lítið sem ekkert (68).  

1.4.2  Skjálfti 

Skjálfti er dæmigert einkenni fyrir PD. Skjálfti flokkast í hvíldarskjálfta (e.rest tremor) og athafnaskjálfta 

(action.tremor), en sá síðarnefndi flokkast síðan enn frekar í stöðuskjálfta (e.postural tremor) og 

hreyfiriðu (kinetic tremor) (69). Hvíldarskjálfti er eitt af aðaleinkennum PD og kemur fram hjá um 70-

90% sjúklinga (70). Auk hvíldarskjálfta hafa margir sjúklingar einnig stöðuskjálfta sem er bæði meira 

áberandi og áhrifaríkari á líf sjúklings (69).  

1.4.3  Stífni 

Stífni (e. rigidity) er skilgreind sem viðnám gegn óvirkum hreyfingum (e.passive movements). Í PD er 

stífni flokkuð í tvær gerðir, vöðvastífni (e.lead-pipe rigidity) og tannhjólastífni (e.cogwheel rigidity). 

Vöðvastífni er jöfn í gegnum alla hreyfinguna á meðan viðnámið í tannhjólastífni er stöðugt truflað við 

4-6 Hz tíðni, sem er sambærileg tíðni og sést í hvíldarskjálfta, en getur einnig verið truflað við 8-9 Hz 

tíðni, en sú tíðni er nær þeirri tíðni sem kemur fram við stöðuskjálfta (71).  

1.4.4  Óstöðugleiki 

Óstöðugleiki er eitt af aðaleinkennum PD og getur komið fram snemma í sjúkdómnum, en er þó 

almennt áhrifaríkara eftir því sem sjúkdómurinn ágerist (72). Ásamt því að að vera takmarkandi fyrir 

daglegt líf fólks, þá er óstöðugleiki einnig áhyggjuefni vegna aukinnar áhættu á beinbrotum (72, 73).  
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1.4.5  Andleg einkenni 

Alvarleiki andlegra einkenna PD samsvarar oft auknum aldri og alvarleika sjúkdómsins, þótt geta sum 

einkenni eins og þunglyndi komið fyrr fram. Andleg einkenni sjúkdómsins eru fjölmörg, þar á meðal 

þunglyndi, vitglöp (e.dementia), vansæld (e.anhedonia), einbeitingarskortur (e.attention deficit) og 

hugvilla (e.delusions) (74). 

1.4.6  Önnur einkenni 

Ýmis önnur ósjálfráð (e.autonomic) einkenni geta komið fram í PD, en þar á meðal eru svefntruflanir 

og þreyta áhrifaríkust á daglegt líf sjúklinganna (74). Rannsóknir sýna að þessi einkenni eru gjarnan 

vangreind, þar sem taugalæknum yfirsjást þreytu í allt að 50% tilfella og svefntruflanna í 40% tilvika 

(75). Mikilvægt getur þó verið fyrir sérfræðinga að þekkja önnur sjaldgæfari einkenni sjúkdómsins, en 

sem dæmi hafa rannsóknir sýnt að minnkað lyktarskyn geti mögulega verið mikilvæg vísbending til 

greiningar á PD (76, 77).  

1.5  Greining 

Örugg greining PD fæst aðeins við krufningu (78). Greining byggir á klínískum einkennum. UK PDSBB 

hafa þróað viðmiðunartöflu til greiningar á IPD. Í rannsókn þeirra voru 100 sjúklingar sem voru klínískt 

greindir með IPD. Staðfesting með krufningu, sem byggði á eyðingu litaðra taugafruma (e. pigmented 

neurons) í heilastofni ásamt uppsöfnun LB í hluta af eftirlifandi taugafruma, staðfesti að 76 tilfelli höfðu 

IPD.  Með afturvirkri notkun á viðmiðunartöflunni var hægt að auka réttar greiningar upp í 82% tilfella 

(79).  
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Tafla 1: Greiningarskilmerki UK Parkinson‘s Disease Society Brain Bank 

 

 

Greiningarskilmerki UK PDSBB í töflu 1 er notuð víða, en með nýlegri rannsóknum hafa einhverjar 

breytingar orðið á töflunni. Meðal þessara breytinga er notkun MR í stað CT í skrefi 2 og efasemdir um 

að skyldmenni með sjúkdóminn leiði til útilokunar á greiningu (80). Að auki við lyfjasvörun og klínísk 

einkenni, er hægt að nýta myndrannsóknir til stuðnings greiningar á PD. Myndrannsóknir sýna meðal 

annars nigral vefjabreytingar og lækkun melaníns í PD með MRI og starfstruflun í dópamínvirkni með 

PET og SPECT, þar sem skoðuð er „striatal“ upptaka (81).  
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1.6  Meðferð 

1.6.1  Levodopa 

Þáttaskil voru í sögu Levodopa árið 1938 þegar Peter Holtz uppgötvaði ensímið levodopa 

decarboxylasa, sem umbreytir levodopa í virka efnið dópamín. Levodopa er náttúrulegt L-raðbrigði 

(e.isomer) af amínósýrunni D,L-dihydroxyphenylalanine og var fyrst einangrað 1910-11 úr hestabaun 

(e.broad bean, e. bean of Vicia faba), um 27-28 árum fyrir uppgötvun Peter Holtz. Uppgötvun Holtz 

kom levodopa og dópamíni í sviðsljósið og jókust rannsóknir á því sviði. Árið 1957 kom í ljós að 

dópamín var til staðar í heilanum og sama ár sýndi Carlsson að levodopa hefði mótverkandi áhrif við 

reserpine, sem þekkt væri fyrir að geta valdið einkennum sem líktu eftir PD. Carlsson var einnig sá 

fyrsti sem taldi að dópamín tengdist hreyfiskerðingu í mönnum. Árið 1959 kom síðan í ljós að dópamín 

fannst í miklu magni í BG. Þessar niðurstöður fönguðu áhuga Hornykiewicz, sem rannsakaði heila úr 

PD sjúklingum. Niðurstöður hans vorur skýrar, að marktækur skortur var á dópamíni hjá sjúklingum.  

Hornykiewicz hóf klínískar rannsóknir, ásamt Birkmayer, á inntöku levodopa út frá því og voru áhrif 

þess jákvæð. Læknasamfélagið hafði þó efasemdir um notkun lyfsins þar sem aðeins lítill skammtur 

var nægur til aukaverkanna í maga og görnum, því var ekki hægt að gefa fullnægjandi skammta.  En 

með hægfara aukningu skammta og góðri eftirfylgd sjúklinga, tókst Cotzias að gefa háskammta 

levodopa lyfjameðferð sem hafði gífurleg áhrif gegn hreyfieinkennum sjúklinga. Enn voru þó 

efasemdir. Yahr hafði efasemdir um lágskammta meðferð sem Birkmayer notaði, en hann tók tillit til 

þeirra framfara sem Cotzias náði. Yahr hóf sjálfur rannsóknir og staðfesti enn frekar þær framfarir sem 

Cotzias hafði náð. Stuttu eftir að Yahr birti þær niðurstöður, viðurkenndi vísindasamfélagið levodopa 

lyfjameðferðina sem framfaraskref meðferðar gegn PD og varð lyfið viðurkennt sem besta meðferðin.  

Carlsson, ásamt Greengard og Kandel, fékk nóbelsverðlaun fyrir sitt framlag. Margir töldu það 

ósanngjarnt að Hornykiewicz hafi ekki fengið nóbelsverðlaun og sendu meira en 250 vísindamenn 

opið bréf til nóbelsnefndarinnar þar sem þeir mótmæltu þeirri ákvörðun að Hornykiewicz fengi ekki 

verðlaunin. Viðbrögð Hornykiewicz voru þau að hann sagði tilgang sinn í rannsóknum ekki vera vegna 

verðlauna, en harmaði þó ákvörðunina, þar sem hann taldi að nefndin hafi gefið í skyn að Carlsson 

hafi sýnt fram á að dópamín skortur væri í heila PD sjúklinga (82, 83). 

 Enn í dag er levodopa besta meðferðin gegn einkennum PD. Levodopa er gefið með dopa-

decarboxylasa hamlara, t.d carbidopa, sem dregur úr umbreytingu levodopa í dópamín utan MTK og 

þar með aukaverkunum. Einnig stuðlar þetta að lengri helmingunartíma levodopa. Einnig er hægt að 

gefa entacapone, COMT hamlara, sem auðveldar flutning levodopa yfir BBB og umbreytingu þess í 

dópamín (84). Við upphaf meðferðar er virkni levodopa almennt mjög góð, en með tímanum eru helst 

tvö vandamál sem koma upp. Í fyrsta lagi, eftir nokkurra ára meðferð, geta komið fram hreyfitruflanir 

(e.dyskinesia) og hreyfisveiflur (e.motor fluctuations), en það síðarnefnda er einnig þekkt sem „on-off“ 

fyrirbrigði. Í öðru lagi virðist svörun sjúklinga við lyfinu dofna eftir því sem sjúkdómurinn ágerist (85).  

Levodopa og dópamín geta myndað virk súrefnissambönd og því hefur verið áhyggjuefni hvort 

levodopa geti í raun haft neikvæð áhrif á sjúkdómsgang PD. Framskyggn rannsókn, sem fylgdi 
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sjúklingum eftir í 9,5 mánuði, benti til þess að levodopa hafi verndandi áhrif gegn versnun 

sjúkdómsins, aftur á móti bentu myndrannsóknir í sömu rannsókn til þess að levodopa flýti fyrir 

hrörnun eða hafi mögulega lyfjafræðileg áhrif á dópamín flutning (86). Í dag er sú tilgáta, að levodopa 

hafi slæm áhrif á sjúkdómsgang PD, ekki talin líkleg, meðal annars vegna þess að rannsóknir sýna að 

lifun sjúklinga er óbreytt milli þeirra sem eru meðhöndlaðir snemma og seint með levodopa og engar 

vísbendingar sýna að langtíma meðhöndlun levodopa hafi verri áhrif á sjúkdómsgang PD (85).  

Auk þess að vera besta meðferðin gegn PD, þá er levodopa einnig notað til stuðnings við greiningu 

á PD, en engin svörun við háum skömmtum af levodopa er talið útiloka greiningu IPD (79, 85). 

Rannsóknir benda þó til þess að lítill hluti sjúklinga með PD, þar sem greining var staðfest með 

krufningu, svari ekki levodopa meðferð (87, 88).  

1.6.2  Aðrar meðferðir 

Ýmis önnur lyf eru í boði við meðferð gegn PD. Sum þeirra eru notuð til stuðnings við levodopa, en 

önnur er hægt að gefa ein og sér. Dópamín gerandefni (a.agonist) er stundum gefið áður en þörf er 

fyrir levodopa. Lyfið er ekki jafn skilvirkt, en getur þó verið fullnægjandi í nokkra mánuði eða ár. COMT 

hamlarar eru einnig notaðir í meðferð gegn PD, þar sem þeir eru oftast teknir með hverjum skammti af 

levodopa til að auka skilvirkni þess. MAO-B hamlari getur verið nytsamlegur gegn hreyfitruflunum 

vegna levodopa og andkólínvirk lyf, eru sérstaklega skilvirk í yngri sjúklingum þar sem skjálfti er helsta 

vandamálið. Sum andkólínvirk lyf og amantadine geta blokkað NMDA viðtaka, en rannsóknir sýna 

einnig að amantadine geti bæði dregið úr hreyfieinkennum ásamt því að draga úr hreyfitruflunum 

vegna levodopa (89). Að auki við þessi lyf eru fleiri meðferðarúrræði gegn andlegum einkennum 

sjúkdómsins, þar á meðal er acetylcholinesterasa hamlari notaður gegn vitglöpum og SSRI gegn 

þunglyndi (90, 91). 

Önnur meðferðarúrræði utan lyfjameðferðar standa einnig til boða. Þar er helst að nefna djúpkjarna 

örvun (e. deep brain stimulation). Meðferðin er stuðningsmeðferð sem helst er notuð hjá þeim 

einstaklingum sem hafa ólæknandi skjálfta eða þjást af aukaverkunum levodopa. Aðferðin byggir á 

hátíðni raförvun á ventrolateral thalamus (vegna skjálfta), GPi eða STN (vegna ofhreyfinga) sem líkir 

eftir eyðileggingu og dregur úr taugavirkni. Áhrif eru þó afturkræf þar sem engar vefjaskemmdir eiga 

sér stað (92).  

1.7  Lífshorfur  

Rannsóknir sýna að lifun Parkinsonsjúklinga hefur farið batnandi síðustu áratugi (93). Óþekkt er af 

hverju þessi lifun hefur aukist, en margt bendir til þess að levodopa eigi þar hlutverki að gegna. Aðrir 

telja að þetta megi rekja til batnandi heilbrigðis og samfélagsstöðu (94). Í rannsókn fyrir tíma levodopa 

var meðal sjúkdómslengd sjúklinga um 9,4 ár, en í rannsókn 2014 var sú sjúkdómslengd sjúklinga 

orðin 12 ár að meðaltali (95, 96). Þrátt fyrir miklar framfarir með tilkomu levodopa meðferðar og 

batnandi lifunar sjúklinga, er Parkinson sjúkdómurinn enn tengdur aukinni dánartíðni (96, 97). 

Sjúkdómurinn getur haft breytilega svipgerð, sem virðist hafa áhrif á lifun sjúklinga. Áberandi skjálfti og 

snemmkomin levodopa lyfjameferð er tengd betri lifun, en ríkjandi vanhreyfni og vitglöp eru tengd verri 

lifun sjúklinga (98-100). Svörun sjúklinga við levodopa skiptir einnig máli m.t.t lifunar, þar sem verri 
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svörun, óháð því hve langt genginn sjúkdómurinn er, leiðir til verri lifunar (101). Enn eru þó efasemdir 

um að levodopa lengi lifun sjúklinga og að tímasetning á inntöku lyfsins hafi áhrif (102, 103).  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða lífslengd sjúklinga með Parkinsonveiki og reyna meta 

áhrif levodopa lyfjameðferðar á hana.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnaöflun 

Rannsóknin var afturskyggð og tók til hluta sjúklinga sem komu fram undir greiningunni 

„Parkinsonveiki“, „Parkinsonismus“ og „extrapyramidal syndrome“ í sjúkraskrám taugalækningadeildar 

LSH á árunum 1967-2010. Notuð voru greiningarskilmerki UK „Brain Bank“ PDSBB til að meta 

greiningu á Parkinsonveiki, þó með tveimur breytingum, þar sem hvorki skyldmenni með sjúkdóminn 

né neikvæð svörun levodopa leiði til útilokunar í skrefi 2.  

Upplýsingum um einkenni, greiningu, sjúkdómsgang, lyfjameðferð og lifun var safnað úr  

sjúkraskrárkerfi Landspítala og bæði var stuðst við rafrænar og skrifaðar upplýsingar. Markvisst var 

leitað eftir öllum þeim þáttum sem komu fram í greiningarskilmerki UK PDSBB, ásamt því að leitað var 

sérstaklega eftir tímasetningu greiningar, upphafi einkenna og svörun levodopa lyfjameðferðar. Svörun 

levodopa lyfjameðferðar var flokkuð sem jákvæð (meðferð hafði jákvæðan árangur á einkenni 

sjúklings) og neikvæð (meðferð hafði lítil sem engin áhrif á einkenni sjúklings og ekki talin til árangurs). 

Sjúklingum var fylgt eftir til dánardags. Einungis þeir sjúklingar sem fengu einkenni og/eða greinast 

fyrir 31.12.2014 og látnir fyrir 1.1.2016 voru teknir með í rannsóknina.  

Gögn um lífshorfur þjóðarinnar fengust úr gagnagrunni Hagstofu Íslands. Sjúklingar voru paraðir 

við áætlaða lífslengd eftir kyni, aldri og tímabili. Gagnagrunnurinn gaf lifun fyrir 5 áratímabil, frá 1971-

2014. Þeir sjúklingar sem fá einkenni og/eða greinast fyrir 1971 eru bornir saman við lífshorfur þjóðar 

á tímabilinu 1971-1975.  

3.2 Tölfræðiúrvinnsla 

Upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel 2010 og tölfræðiforritið R (útgáfa 3.2.3) notað fyrir lýsandi 

og greinandi tölfræði. Talnabreytur voru bornar saman með Mann-Whitney prófi (Mann-Whitney U 

test). Lifun sjúklinga var reiknuð með Kaplan Meier aðferð og log-rank próf notað til að bera saman 

lífshorfur í mismunandi hópum. Marktækni miðaðist við p-gildi < 0,05 og gefin eru upp 95% öryggisbil.  

3.3 Leyfi 

Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst. Leyfi fékkst frá framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala og Vísindasiðanefnd (málsnúmer: VSN-15-153) 
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4 Niðurstöður 

4.1  Sjúklingar 

Rannsóknin tók til 180 manns, en einungis 117 þeirra fullnægðu greiningarskilmerkum BB fyrir IPD. Í 

þeim 117 manna hóp voru 79 (68%) karlar og 38 konur (32%) konur. Meðalaldur við upphaf einkenna 

var 60 ± 11 ár og greiningu var 63 ± 10 ár. Karlmenn voru marktækt eldri en konur m.t.t upphafs 

einkenna (p=0,0226) og aldur greiningar (p=0,04479). Meðal dánaraldur var 76 ± 7 og 

meðalsjúkdómslengd var 16 ± 9 ár. Ekki var marktækur munur milli kynja þegar litið er til dánaraldurs 

eða sjúkdómslengdar. Sjúkdómslengd er skilgreind sem tímabil frá upphafi einkenna til dánardags. 

 

Tafla 2: Kynjahlutföll, meðalaldur við upphaf einkenna og greiningu, dánaraldur og sjúkdómslengd 

 
Heildar þýði 

(n=117) 

Karlar 

(n=79) (68%) 

Konur 

(n=38) (32%) p-gildi 

Dreifing Meðaltal Meðaltal Meðaltal 

Upphaf 

einkenna 
31 – 80  60 (±10) 61 (±10) 56 (±11) 0,0226 

Greining 37 – 80  63 (±10) 64 (±10) 59 (±12) 0,04479 

Dánaraldur 52 – 91  76 ( ±7) 77 (±6) 75 (±8) 0,3413 

Sjúkdómslengd 1 – 45 16 (±9) 16 (±8) 18 (±11) 0,1849 

  

Aldursdreifing greiningar er sýnd á mynd 4 fyrir allt þýðið og kynjaskipt á mynd 5. Hjá karlmönnum 

er mikil tíðnisveifla í greiningu um 55 ára aldur og lækkar síðan eftir 70 ára aldur, en hjá konum er 

grafið nokkuð frábrugðið, þar sem enginn áberandi tíðnisaukning er á greiningu sjúkdómsins.  
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Mynd 4: Aldursdreifing greiningar PD hjá öllu þýðinu. 

 

 

 

Mynd 5: Aldursdreifing greiningar eftir kyni. Rauða línan táknar karlmenn og bláa línan kvenmenn.Marktækur munur er á 
aldursdreifingu milli kynja (p<0,05) 
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4.2 Lifun 

Heildarlifun sjúklinga frá upphafi einkenna er sýnd á mynd 6 og frá greiningu á mynd 7.  

 

Mynd 6: Heildarlifun Parkinsonsjúklinga frá upphafi einkenna.  

 

 

 

Mynd 7: Heildarlifun Parkinsonsjúklinga frá greiningu 

 

Lifun sjúklinga, með jákvæða svörun við levodopa, frá upphafi einkenna er borin saman við 

lífshorfur þjóðar á mynd 8. Marktækur munur er á hópunum allt tímabilið (p=0,0124). Lifun sjúklinga, 
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með jákvæða levodopa svörun, frá greiningu er borin saman við lífshorfur þjóðar á mynd 9. Marktækur 

munur er á milli hópannna (p=0,00187).  

 

Mynd 8: Lifun Parkinsonsjúklinga með jákvæða l-dopa svörun bornir saman við lífshorfur þjóðar frá upphafi einkenna. 
Marktæk lækkun lifunar er á hópunum (p<0,05).  

 

 

 

Mynd 9: Lifun Parkinsonsjúklinga með jákvæða l-dopa svörun bornir saman við lífshorfur þjóðar frá greiningu. Marktæk 
lækkun lifunar er á hópunum (p<0,05) 
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Lifun fyrstu 10 árin hjá sjúklingshópnum á mynd 9 er sýnd á mynd 10. Þeir sjúklingar sem lifa fram 

yfir 10 ár eru síðan bornir saman við lífshorfur þjóðar á mynd 11. Marktækur munur er á milli hópa 

(p=0,0401) 

 

Mynd 10: Parkinsonsjúklingar með jákvæða l-dopa svörun bornir saman við lífshorfur þjóðarinnar fyrstu 10 árin frá 
greiningu. Marktækur munur er á hópunum (p<0,05) og p-gildi fyrir allan eftirfylgdartímann er gefið upp 

 

 

 

 

Mynd 11: Parkinsonsjúklingar, með jákvæða l-dopa svörun, sem lifðu framyfir 10 ár frá greiningu bornir saman við lífshorfur 
þjóðarinnar. Marktækur munur er á hópunum (p<0,05). 

 



25 
 

Lifun Parkinsonsjúklinga, með jákvæða l-dopa svörun, sem greindir voru 1981 eða fyrr eru bornir 

saman við lífshorfur þjóðarinnar á mynd 12. Lifun fyrstu 10 árin er síðan sýnd á mynd 13. Ekki er 

marktækur munur á lifun sjúklinga yfir allt eftirfylgdartímabilið (p=0,0908), en marktækur munur er 

fyrstu 10 árin.  

 

 

 

Mynd 12: Lifun sjúklinga, með jákvæða levodopa svörun, greindir ≤1981 bornir saman við lífshorfur þjóðar. Ekki er 
marktækur munur fyrir allt eftirfylgdartímabilið (p<0,05) 
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Mynd 13: Lifun sjúklinga, með jákvæða levodopa svörun, greindir ≤1981 fyrstu 10 árin frá greiningu. Marktækur munur er á 
milli hópanna (p<0,05) 

 

Parkinsonsjúklingum með jákvæða levodopa svörun var skipt niður í fjóra hópa eftir aldri og kyni. 

Lifun þeirra eftir kyni og aldursgreiningu má sjá á myndum 14, 15, 16 og 17. Marktækur munur er hjá 

báðum kynjum þar sem þar sem sjúklingar greinast eldri en 60 ára, en ekki er marktækur munur hjá 

þeim hópum sem greinast 60 ára og yngri. 
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Mynd 14: Lifun karlkyns Parkinsonsjúklinga, með jákvæða l-dopa svörun, greindir ≤60 ára bornir saman við lífshorfur þjóðar. 
Ekki er marktækur munur á milli hópa (p<0,05).  

 

 

 

 

Mynd 15: Lifun karlkyns Parkinsonsjúklingaa, með jákvæða l-dopa svörun, greindir >60 ára bornir saman við lífshorfur 
þjóðar. Marktækur munur er á milli hópa (p<0,001). 
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Mynd 16: Lifun kenkyns Parkinsonsjúklinga, með jákvæða l-dopa svörun, greindir ≤60 ára bornir saman við lífshorfur þjóðar. 
Ekki er marktækur munur á milli hópa (p<0,05) 

 

 

 

Mynd 17: Lifun kvenkyns Parkinsonsjúklinga, með jákvæða l-dopa svörun, greindir >60 ára bornir saman við lífshorfur 
þjóðar. Marktækur munur er á milli hópa (p<0,001) 
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Lifun sjúklinga eftir svörun við levodopa er ekki marktæk milli hópa, bæði frá upphafi einkenna 

(mynd 18, p=0,707) né frá greiningu (mynd 19, p=0,532).  

 

Mynd 18: Lifun sjúklinga með jákvæða og neikvæða svörun við levodopa borin saman frá upphafi einkenna. Ekki er 
marktækur munur (p=0,707) 

 

 

 

Mynd 19: Lifun sjúklinga með jákvæða og neikvæða levodopa svörun borin saman frá greiningu. Ekki er marktækur munur 
(p=0,532) 
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5 Umræða 

Þessi rannsókn er afturskyggð rannsókn sem tók til hluta Parkinsonsjúklinga á Íslandi sem greinast á 

tímabilinu 1960 – 2010. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lifun sjúklinga er minnkuð samanborið 

við lífshorfur þjóðarinnar. Þessar niðurstöður styrkja enn frekar þær rannsóknir sem sýna að Parkinson 

sjúkdómur sé enn tengdur aukinni dánartíðni (96, 97). Niðurstöður okkar benda einnig til þess að lifun 

sé sérstaklega lækkuð fyrstu 10-20 árin frá greiningu. Okkar niðurstöður sýna  ekki marktækan mun 

milli þeirra sjúklinga sem svara og svara ekki levodopa lyfjameðferð, sem er ólíkt því sem við sjáum í 

öðrum rannsóknum (101). Að auki fáum við ekki marktækan mun lifunar, samanborið við lífshorfur 

þjóðar, hjá þeim sjúklingum er greinast 60 ára og yngri, en þær niðurstöður samræmast ekki erlendum 

rannsóknum (104).  

Meðalaldur við upphaf einkenna, greiningu og dánaraldur er nokkuð sambærilegur og í öðrum 

rannsóknum, undantekning á því er að okkar niðurstöður sýna hinsvegar að karlar fá einkenni og 

greinast marktækt seinna en konur og annarsvegar að aldursdreifing greiningar hjá konum er ólík því 

sem kemur fram í sambærilegum rannsóknum (4). Meðal sjúkdómslengd sjúklinga í þessari rannsókn 

var 16 ár, sem er nokkuð hærra en í öðrum rannsóknum (96). Sjúkdómslengdin er mikið hækkuð ef 

hún er borin saman við rannsókn fyrir tíma levodopa, sem bendir til þess að lifun sjúklinga sé að fara 

batnandi (95).  

Niðurstöður okkar sýna marktæka lækkun lifunar hjá Parkinsonsjúklingum, sem svara levodopa, þá 

sérstaklega fyrstu 10 árin. Fyrir þá sjúklinga sem greindust 1980 og fyrr, þá voru um 40% sjúklinga 

látnir eftir 10 ár, en á sama tíma eru dánarlíkur þjóðar einungis 10%. Niðurstöðurnar voru ekki 

marktækar fyrir allt eftirfylgnitímabilið, líklega mætti það rekja til stærðar þýðis. En ef 

Parkinsonsjúklingar, með jákvæða levodopa svörun, greindir á öllu tímabilinu eru bornir saman við 

lífshorfur þjóðar er marktækur munur.  

Svörun sjúklinga við levodopa hafði ekki áhrif á lifun í okkar niðurstöðum, hvorki frá upphafi 

einkenna né frá greiningu. Ekki er hægt að álykta út frá þessum niðurstöðum, þar sem hópurinn var 

fámennur og mismunagreining líkleg. Niðurstöðurnarnar samræmast að auki ekki erlendum 

rannsóknum (101).  

Styrkleiki þessarar rannsóknar er að sjúklingar eru „endurgreindir“ með greiningarskilmerkjum  BB, 

þ.e sjúklingar eru endurmetnir af rannsakendum og greiningarskilmerki notuð til stuðnings. Þetta 

dregur enn frekar úr mismunagreiningu, þó ekki sé hægt að fyrirbyggja hana algerlega.  

Nokkrir annmarkar voru í þessari rannsókn: 

 Rannsóknin var afturskyggð og þ.a.l verður aukin ónákvæmni þegar sjúklingar eru metnir. 

 Gögn um Parkinsonsjúklinga sem ekki eru látnir voru takmarkandi, því byggði lifun fyrir allt þýðið 

einungis á þeim sjúklingum sem þegar höfðu látist. 

 Stærra þýði er nauðsynlegt til að álykta niðurstöður okkar á minni hópum rannsóknarinnar. 
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 Örugga greiningu á Parkinsonveiki er einungis hægt að framkvæma með krufningu, en 

greiningarskilmerki BB voru notuð til stuðnings. Jákvæð svörun levodopa er þar mikilvægur þáttur, þá 

sérstaklega m.t.t mismunagreiningar, en litið var fram framhjá því í þessari rannsókn til þess að reyna 

að greina Parkinsonsjúklinga með neikvæða svörun. Aukin hætta var því á mismunagreiningu fyrir þá 

sjúklinga sem ekki svöruðu levodopa. 

 Gagnagrunnur Hagstofu Íslands fyrir áætlaða lífslengd náði einungis aftur til 1971. Sjúklingar sem 

fengu einkenni og/eða greindust fyrir 1971 voru því bornir saman við lífshorfur þjóðar á ólíku tímabili. 

 Ekki var tekið tillit til skammtastærðar levodopa, tímalengdar  á inntöku lyfsins né hvað langur tími 

leið þar til meðferð var hafin.   

 

Næstu skref í þessari rannsókn er að auka stærð þýðis og safna upplýsingum þeirra sjúklina sem ekki 

eru látnir. Mikilvægt væri einnig að stækka þýði þeirra sem svara og svara ekki levodopa lyfjameðferð. 

Með stærra þýði væri einnig hægt að lagskipta í tímabil og skoða hvort lifun sjúklinga sé marktækt 

hækkuð í samanburði við lífshorfur þjóðar á hverju tímabili fyrir sig.  

6 Ályktanir 

Lifun sjúklinga er lækkuð þrátt fyrir lyfjameðferð, þá sérstaklega fyrstu 15-20 árin. Ekki er hægt að 

álykta hvort lifun sjúklinga fari batnandi út frá okkar gögnum, né hvort svörun levodopa hafi þar áhrif. 

Hvort lyfjameðferð stuðli að aukinni lifun eða ekki, þá sést að hún er ekki fullnægjandi m.t.t lífshorfa 

þjóðar.  
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