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Ágrip&
 

 
Markmið: Mótefni gegn tvístranda DNA (anti-dsDNA) hafa ótvírætt gildi við staðfestingu greiningar 

á rauðum úlfum (Systemic Lupus Erythematosus (SLE)) en forspárgildi þeirra fyrir sjúkdómsversnun er 
óljóst. Markmið þessa verkefnis eru að finna forspárgildi hækkunar anti-dsDNA mótefna á 
versnunarkast í SLE með safngreiningu á birtum rannsóknum.  

 
Aðferðir: Gerð var leit í MEDLINE gagnagrunninum. Inntökuskilmerki voru reiknanleiki næmis og 
sértækis hækkunar anti-dsDNA fyrir versnunarkast í SLE. Fyrir hverja grein var reiknað jákvætt- og 
neikvætt líkindahlutfall og notað tölfræðimódel með slembnum þáttum (random effects model) til að 
reikna samantektargildi með 95% öryggismörkum. Stærðin I2, sem tekur gildi milli 0 og 1, var reiknuð 
til að meta hve stór hluti heildarbreytileika safngreiningar var vegna misleitni (heterogeneity). Áhrif 
birtingarárs, birtingarmynd sjúkdóms og anti-dsDNA mæliaðferða voru metin með safn-
aðhvarfsgreiningu. Egger's próf var notað til að meta hvort niðurstöður safngreiningarinnar væru undir 
áhrifum birtingarskekkju (publication bias) og miðað við að p<0.05 staðfesti birtingarskekkju.  
 
Niðurstöður: Níu rannsóknir, með 922 sjúklingum, frá 1982-2014 uppfylltu inntökuskilmerki. Hækkun 
á anti-dsDNA varð hjá 249 og 243 fengu sjúkdómsversnun. Samantektargildi fyrir jákvætt 
líkindahlutfall var 5.22 (95% CI 2.38-11.44) og 0.44 (95% CI 0.29-0.67) fyrir neikvætt líkindahlutfall.   
Það var veruleg misleitni á milli greinanna (I2=0.88).  Eldri rannsóknir bentu til sterkari tengsla 
hækkunar á anti-dsDNA við versnun heldur en nýrri. Sjúkdómsþættir eða mæliaðferðir anti-dsDNA 
höfðu hvorki tengsl við niðurstöður né skýrðu misleitni. Birtingarskekkja reyndist marktæk (p= 0.025)  
!
Ályktun:  Hækkkun á anti-dsDNA hefur væg tengsl við fyrir sjúkdómsversnun í SLE en vegna 
birtingarskekkju benda samantektargildi líklega til heldur meiri gagnsemi prófsins en það raunverulega 
hefur.   
!
!

 
! !
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!
Þetta ritverk er afrakstur B.Sc. tímabils sem spannaði dagana 20. febrúar til 12. maí árið 2017. 
Tímabilið markar mína fyrstu upplifun af rannsóknarstörfum og mesta sjálfstæði sem ég hef þurft að 
temja mér frá því ég hóf nám við læknadeild. Það er því ef til vill þversagnakennt að segja að á þessu 
tímabili fékk ég mestu og bestu aðstoð sem ég hef fengið í náminu og fyrir hana vil ég sérstaklega 
þakka nokkrum aðilum. 
 
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Gunnari Tómassyni, fyrir ómetanlega leiðsögn og einstakan áhuga 
á kennslu. Einnig fyrir mikla þolinmæði við tölfræðikennslu sem vakti öfund að minnsta kosti eins 
doktorsnema. Einkum og sér í lagi vil ég þó þakka honum fyrir að leggja þetta verkefni til því án þess 
hefði ég, bersýnilega, ekki getað unnið það. 
 
Þórunni Jónsdóttur þakka ég fyrir að svara öllum spurningum mínum um lupus og vekja hjá mér enn 
meiri vangaveltur um þennan merkilega sjúkdóm. 
 
Sæmundi Rögnvaldssyni þakka ég fyrir umsjón stöðufunda fyrir týnda BS nema og veitta aðstoð við 
verkefnið. Sömuleiðis fyrir að bjóða mig velkomna, ásamt Vilhjálmi Steingrímssyni, á fundi með 
smáum hópi fólks með mikinn áhuga á afskaplega sérhæfðri læknisfræði. Á einum af þeim fundum 
fékk ég frá Andra Leó Lemarquis fyrirlestur um b-frumuþroskun sem kom að miklu gagni við skrif 
þessarar ritgerðar og fyrir það vil ég þakka honum. 
 
Suryu Mjöll Agha Khan vil ég þakka fyrir yfirlestur allra þeirra textabúta sem ég sendi henni en fyrst og 
fremst fær hún þakkir, ásamt Öldu Kristínu Guðbjörnsdóttur, fyrir kaffipásurnar. 
 
Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir að stappa í mig stálinu og minna mig á að eina leiðin til að borða fíl 
er einn bita í einu. 
 
Friðriki Margrétar-Guðmundssyni þakka ég fyrir að minna mig reglulega á hversu langt ég hef náð í 
þessu námi. 
 
Starfsfólki miðstöðvar í lýðheilsuvísindum þakka ég fyrir góða árshátíð. 
 
Þetta tímabil hefur verið það lengsta í mínu háskólanámi sem ég hef átt án þess að hitta 
bekkjarsystkini mín daglega. Þó verkefni okkar væru ólík og fjarlægðin meiri en áður var hjálpin alltaf í 
boði fyrir þá sem báðu um hana. Því vil ég þakka bekkjarsystkinum mínum fyrir alla hjálpina síðustu 
þrjú ár. 
!
!
&
! &



! 3!

Efnisyfirlit&
Ágrip ........................................................................................................................................................ 1 
Þakkir ...................................................................................................................................................... 2 
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 3 
Skammstafanir ........................................................................................................................................ 4 
Myndaskrá ............................................................................................................................................... 5 
Töfluskrá .................................................................................................................................................. 5 
1. Inngangur ............................................................................................................................................ 6 

1.1. Mat á sjúkdómsvirkni SLE ............................................................................................................ 6 
1.2. Sjálfsmótefni í SLE ....................................................................................................................... 8 
1.3. Lífvísar í SLE ............................................................................................................................... 9 
1.4. Safngreining (Meta-analysis) ..................................................................................................... 11 
1.5. Markmið ..................................................................................................................................... 13 

2. Aðferðir .............................................................................................................................................. 14 
2.1. Leit að rannsóknum ................................................................................................................... 14 
2.2 Yfirferð titla og útdrátta (e. abstracts) .......................................................................................... 14 
2.3 Ítaryfirlit (e. full-text review) og skilyrði fyrir inntöku (e. inclusion criteria) ................................... 14 
2.4 Gagnaútdráttur (e. data extraction) ............................................................................................. 14 
2.5 Tölfræðiúrvinnsla ........................................................................................................................ 15 

2.5.1 Samantektargildi .................................................................................................................. 15 
2.5.2 Athugun á misleitni (e. heterogeneity assessment) ............................................................. 16 
2.5.3 Safn-aðhvarfsgreining (e. meta-regression) ........................................................................ 16 
2.5.4 Mat á hugsanlegri birtingarskekkju ...................................................................................... 16 

3. Niðurstöður ........................................................................................................................................ 18 
3.1. Rafræn leit ................................................................................................................................. 18 
3.2. Forspárgildi hækkunar anti-dsDNA fyrir sjúkdómsversnun í SLE .............................................. 19 
3.3. Misleitni rannsókna .................................................................................................................... 21 
3.4. Birtingarskekkja .......................................................................................................................... 25 

4. Umræður ........................................................................................................................................... 26 
4.1 Styrkleikar verkefnis .................................................................................................................... 27 
4.2 Takmarkanir verkefnis ................................................................................................................. 27 
4.3 Notagildi ...................................................................................................................................... 28 

Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 30 
Viðaukar ................................................................................................................................................ 36 

MEDLINE leitaraðferð ....................................................................................................................... 36 
Eyðublað fyrir gagnaútdrátt ............................................................................................................... 36 

!
! &



! 4!

Skammstafanir&
!
ACR  American College of Rheumatology 

ANA Anti-Nuclear Antibody 

anti-C1q Anti-Complement component 1q 

anti-dsDNA Anti-Double stranded Deoxyribose Nuclear Acid 

anti-Sm Anti-Smith 

BILAG British Isles Lupus Assessment Group 

C3 Complement component 3 

C4 Complement component 4 

CLIFT Crithidia Luciliae Immunofluorescence Test 

CVA Cerebrovascular Accident 

DNA  Deoxyribose Nuclear Acid 

dsDNA Double stranded Deoxyribose Nuclear Acid 

ECLAM European Consensus Lupus Activity Measurement 

ELISA Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

EMBASE Excerpta Medica dataBASE 

EULAR  European League Against Rheumatism 

FN False Negative 

FP False Positive 

FPR False Positive Rate 

IgA Immunoglobulin A 

IgG Immunoglobulin G 

IgM Immunoglobulin M 

IU International Units 

LAI Lupus Activity Index 

LR- Negative Likelihood ratio 

LR+ Positive Likelihood ratio 

MeSH Medical Subject Headings 

ROC  Reciever Operating Charecteristic 

RPR Rapid plasma reagin 

SELENA-SLEDAI Safety of estrogen in lupus erythematosus national assessment-SLEDAI 

SLAM Systemic Lupus Activity Measure 

SLE Systemic Lupus Erythematosus 

SLEDAI Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 

SLICC  Systemic Lupus Collaborating Clinics 

TN True Negative 

TP True Positive 

!



! 5!

Myndaskrá&
Mynd 1. Forest mynd ............................................................................................................................. 12 
Mynd 2. Dæmi um greiningarkúrvu (ROC curve) .................................................................................. 12 
Mynd 3. Funnel plot til að leggja mat á birtingarskekkju ........................................................................ 17 
Mynd 4. Ferlið við að velja greinar inn í safngreiningu. ......................................................................... 18 
Mynd 5.  Greiningarkúrva (Reciever operating charecteristic (ROC) curve). ........................................ 20 
Mynd 6. Forest plot sem sýnir jákvætt líkindahlutfall ............................................................................. 21 
Mynd 7. Forest plot sem sýnir neikvætt líkindahlutfall ........................................................................... 21 
Mynd 8. Safn-aðhvarfsgreining-Hlutfall kvenna. .................................................................................... 22 
Mynd 9. Safn-aðhvarfsgreining-Mæliaðferð. ......................................................................................... 23 
Mynd 10. Safn-aðhvarfsgreining-Útgáfuár. ........................................................................................... 24 
Mynd 11. Funnel plot ............................................................................................................................. 25 
Mynd 12. Funnel plot leiðrétt með trim-and-fill aðferð. .......................................................................... 26 
Mynd 13. Notagildi greiningarprófs. ....................................................................................................... 29 
 

Töfluskrá&
Tafla 1. SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) ............................................. 8 
Tafla 2. SLICC-greiningaskilmerki SLE, lífvísar. ................................................................................... 10 
Tafla 3. Gagnaútdráttur ......................................................................................................................... 15 
Tafla 4. Greinar um forspárgildi anti-dsDNA hækkunar fyrir versnunarkast í SLE (Systemic Lupus 
Erythematosus) sem teknar voru með í safngreiningu. ......................................................................... 19 
!
! &



! 6!

1.&Inngangur&
 

Rauðir úlfar (e. Systemic Lupus Erythematosus (SLE)) er sjálfsofnæmissjúkdómur sem getur haft 

áhrif á húð, liði og flest innri líffæri. Birtingarmyndir sjúkdómsins geta verið mjög ólíkar eftir því í hvaða 

líffærum hann kemur fram og hversu alvarleg einkenni hans eru. Orsakir eru að mestu óþekktar en 

meingerð einkennist af framleiðslu sjálfsmótefna og annars konar brenglun í ónæmiskerfinu. Algengi 

SLE er 20 til 70 tilfelli á 100.000 (1) en mikill munur er á algengi milli kynja. Í flestum rannsóknum er 

algengi og nýgengi SLE hjá körlum um það bil 10% af því sem gerist hjá konum (1). Einnig er 

sjúkdómurinn talsvert algengari í svörtu fólki en hvítu ásamt því að algengið er meira meðal nokkurra 

hópa frumbyggja í Ástralíu og Norður-Ameríku (1). Algengi SLE á Íslandi virðist vera svipað því sem 

gerist annars staðar eða um 36 tilfelli á 100.000 þegar litið er á heildina og 62 tilfelli á 100.000 konur. 

(2, 3).  

  

SLE getur haft mikil áhrif á lífsgæði fólks (4). Liðverkir eru algeng einkenni og koma fram í um 85% 

sjúklinga (5) auk þess að sjúkdómurinn veldur þreytu og almennum slappleika í langflestum sjúklingum 

(6). Nýru, beinmergur, hjarta og lungu eru dæmi um líffæri sem SLE getur lagst á og einkenni geta 

jafnvel komið fram í miðtaugakerfi sem geðeinkenni. Sykursterar (e. glucocorticoids) eru helstu lyfin 

sem notuð eru við SLE en þeir geta haft í för með sér miklar aukaverkanir og geta einir og sér valdið 

skemmdum í líkamanum. Því eru önnur ónæmisbælandi lyf einnig notuð, t.d. hydroxychloroquine, 

azathioprine, mycophenolat mofetil og cyclophosphamide. Ónæmisbælandi lyf geta haft verulegar 

aukaverkanir þó þau séu yfirleitt öruggari kostur en háir skammtar af sykursterum til lengri tíma. Fimm 

ára lifun eftir að SLE greinist er nú yfir 90% sem er mikil bæting frá árinu 1953 þegar hún var um 50% 

(1). Þrátt fyrir þessar miklu framfarir eru sjúklingar með SLE með skertar lífslíkur miðað við aðra. 

Algengasta dánarorsök sjúklinga með SLE eru hjarta- og æðasjúkdómar (7) og þeir eru einnig í mikilli 

hættu á blóðsegamyndun og sýkingum (8). Skertar lífslíkur, fylgikvillar og lífsgæðaskerðing hjá 

sjúklingum með SLE getur bæði komið til vegna virkni sjúkdómsins sjálfs og vegna aukaverkana af 

meðferð. Dæmigerður sjúkdómsgangur SLE einkennist af víxlun á tímabilum versnunarkasta og 

tímabila með lítilli sjúkdómsvirkni (9). Því er mikilvægt að fylgjast náið með sjúklingum með SLE og 

leggja reglulega mat á sjúkdómsvirkni ásamt því að skima fyrir aukaverkunum meðferðar. 

 

 

1.1.&Mat&á&sjúkdómsvirkni&SLE&
 

SLE er fjölkerfasjúkdómur þar sem misalvarleg einkenni geta komið fram í mörgum líffærakerfum 

samtímis og því getur verið flókið að leggja heildstætt mat á sjúkdómsvirkni. Til eru nokkur mælitæki til 

að auðvelda mat á sjúkdómsvirkni og eru þau bæði ætluð læknum til að fylgjast með sjúkdómsgangi 

hjá sínum sjúklingum og til að samhæfa skilgreiningar á sjúkdómsvirkni og sjúkdómshléi í rannsóknum 

á SLE. Dæmi um slíkt mælitæki er SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) 

(10). Með því eru einkennum síðustu 10 daga gefin stig sem eru mismörg eftir því hve alvarleg 

einkennin eru. Flest stig fá taugakerfiseinkenni en þau geta til dæmis verið geðrof, flog eða 
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sjóntruflanir. Meðal þeirra einkenna sem gefa flest stig eru æðabólgur. Heildarfjöldi stiga er svo 

reiknaður út sem mælikvarði á sjúkdómsvirkni á kvarðanum 0 til 150. Versnunarkast (e. flare) hefur 

verið skilgreint út frá SLEDAI kvarðanum sem hækkun um fleiri en þrjú stig og alvarlegt versnunarkast 

sem hækkun um a.m.k. 12 stig (11).  Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til að bæta þennan kvarða og 

eru til breyttar útgáfur af SLEDAI (12) eins og SLEDAI-2K (13) og SELENA-SLEDAI (14) en allar gefa 

þær 105 stig í heildina.  

 

Tafla 1 SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) 
Score! Present! Descriptor! Definition!
8 ☐ Seizure Recent onset. Exclude metabolic, infectious or drug causes. 
8 ☐ Psychosis Altered ability to function in normal activity due to severe 

disturbance in the perception of reality. Include 
hallucinations, incoherence, marked loose associations, 
impoverished thought content, marked illogical thinking, 
bizarre, disorganized, or catatonic behavior. Excluded 
uremiaand drug causes. 

8 ☐ Organic Brain 
syndrome 

Altered mental function with impaired orientation, memory 
or other intelligent function, with rapid onset fluctuating 
clinical features. Include clouding of consciousness with 
reduced capacity to focus, and inability to sustain attention 
to environment, plus at least two of the following: perceptual 
disturbance, incoherent speech, insomnia or daytime 
drowsiness, or increased or decreased psychomotor 
activity. Exclude 
metabolic, infectious or drug causes. 

8 ☐ Visual 
Disturbance 

Retinal changes of SLE. Include cytoid bodies, retinal 
hemorrhages, serious exodate or hemorrhages in the 
choroids, or optic neuritis. Exclude hypertension, infection, 
or drug causes. 

8 ☐ Cranial nerve 
disorder 

New onset of sensory or motor neuropathy involving cranial 
nerves. 

8 ☐ Lupus 
headache 

Severe persistent headache: may be migrainous, but must 
be non-responsive to narcotic analgesia. 

8 ☐ CVA New onset of cerebrovascular accident(s). Exclude 
arterosclerosis. 

8 ☐ Vasculitis Ulceration, gangrene, tender finger nodules, periungual, 
infarction, splinter hemorrhages, or biopsy or angiogram 
proof of vasculitis. 

4 ☐ Arthritis More than 2 joints with pain and signs of inflammation (i.e., 
tenderness, swelling, or effusion). 

4 ☐ Myositis Proximal muscle aching/weakness, associated with 
elevated creatine phosphokinase/aldolase or 
electromyogram changes or a biopsy showing myositis. 

4 ☐ Urinary casts Heme-granular or red blood cell casts. 
4 ☐ Hematuria >5 red blood cells/high power field. Exclude stone, infection, 

or other cause. 
4 ☐ Proteinuria >0.5 gm/24 hours. New onset or recent increase of more 

than 0.5 gm/24 hours. 
4 ☐ Pyuria >5 white blood cells/high power field. Exclude infection. 
2 ☐ New rash New onset or recurrence of inflammatory type rash. 
2 ☐ Alopecia New onset or recurrence of abnormal, patchy or diffuse loss 

of hair. 
2 ☐ Mucosal ulcers New onset or recurrence of oral or nasal ulcerations. 
2 ☐ Pleurisy Pleuritic chest pain with pleural rub or effusion, or pleural 

thickening. 
2 ☐ Pericarditis Pericardial pain with at least 1 of the following: rub, 
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effusion, or electrocardiogram or echocardiogram 
confirmation. 

2 ☐ Low 
complement 

Decrease in CH50, C3, or C4 below the lower limit of 
normal for testing 
laboratory. 

2 ☐ Increased 
DNA binding 

>25% binding by Farr assay or above normal range for 
testing laboratory. 
 

1 ☐ Fever >38˚C. Exclude infectious cause 
 

1 ☐ Thrombocyto- 
penia 

<100.000 platelets/mm3 

1 ☐ Leukopenia <3.000 White blood cell/mm3. Exclude drug causes. 
________ Total score (Sum of weights next to descriptors marked present) 
Tafla!1!SLEDAI!(Systemic!Lupus!Erythematosus!Disease!Activity!Index)!(10).!!
Mælitæki!sem!notað!er!til!mats!á!sjúkdómsvirkni!SLE!(Systemic!Lupus!Erythematosus).!Merkt!er!við!þau!
einkenni!sem!sjúklingurinn!hefur!haft!sl.!10!daga!og!fjöldi!stiga!sem!þau!einkenni!gefa!eru!lögð!saman.!
Heildarstigafjöldi!getur!mest!orðið!105.!!CVA!=!Cerebrovascular!accident,!CH50!=!próf!fyrir!heildar!
complement!virkni,!C3!=!complement!component!3,!C4!=!complement!component!4.!

!
 

Fjöldi annarra mælitækja er til og sum þeirra í mörgum útgáfum. Þau helstu eru ECLAM (European 

Consensus Lupus Activity Measurement) (15), SLAM (Systemic Lupus Activity Measure) (16), LAI 

(Lupus Activity Index) (17) og BILAG (British Isles Lupus Assessment Group Index) (18). Það 

síðastnefnda skiptir líkamanum upp í 8 líffærakerfi og gefur stig í hverju kerfi fyrir sig á skalanum A til 

D þar sem einkenni í flokki A teljast mikil en D merkir að sjúkdómurinn er óvirkur í tilteknu líffærakerfi 

(18, 19).  

Af þessum fjölda mælitækja leiðir að ólíkar skilgreiningar eru til á versnunarkasti (e. flare) en auk þess 

búa margir rannsakendur til sína eigin skilgreiningu á versnunarkasti til notkunar í rannsóknum. Öll 

mælitækin innihalda mælingar á lífvísum (e. biomarkers) svo að þegar tengsl lífvísa við sjúkdómsgang 

eru skoðuð er venjan að breyta mælitækjunum sem eru notuð og taka út mælingar á þeim lífvísum 

sem verið er að rannsaka. Umdeilt er hvort kvarðarnir eigi að innihalda þessar mælingar þar sem ekki 

þykir fullreynt hvort þeir hafi tengsl við sjúkdómsvirkni (20). Þá breyta rannsakendur stundum 

kvörðunum með tilliti til tíma frá því að einkennin komu fram og í sumum tilfellum eru tekin út þau 

einkenni sem þykja óljós eða á annan hátt óviðkomandi rannsókninni. Þessar breytingar gera það að 

verkum að erfitt getur verið að bera saman mismunandi rannsóknir um sama efnið noti rannsakendur 

ólíka kvarða.  

   

 

1.2.&Sjálfsmótefni&í&SLE&
!
SLE hefur verið lýst sem dæmigerðum sjálfsofnæmissjúkdómi. Í sjálfsofnæmi myndast sjálfsmótefni 

sem bindast frumum eða öðrum byggingareiningum líkamans. Í heilbrigðu ónæmiskerfi mynda B-

eitilfrumur mótefni gegn utanaðkomandi mótefnavökum eins og bakteríum og veirum. Hver og ein B-

eitilfruma hefur sérhæft hlutverk og framleiðir aðeins mótefni við einni gerð mótefnavaka en það má 

segja að hún „þekki“ þá gerð. Þegar sá mótefnavaki finnst í líkamanum verða til fleiri frumur með þá 
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sérhæfingu. Mótefnavakar eru ekki einungis utanaðkomandi heldur geta frumur ónæmiskerfisins 

einnig þekkt líkamann sjálfan. Í þroskun B-eitilfrumanna er þeim frumum eytt sem eru sérhæfðar til að 

mynda mótefni gegn líkamanum. Gallar í þessu kerfi geta orðið til þess að frumum sem mynda 

sjálfsmótefni er ekki eytt og geta þær mögulega valdið skaða í líkamanum (21). Nokkrar tegundir 

sjálfsmótefna eru þekktar í SLE og flest þeirra tilheyra kjarnamótefnum (e. anti-nuclear antibodies, 

ANA). Nokkur þessara mótefna eru sértæk fyrir SLE eins og t.d. mótefni gegn tvístranda DNA (anti-

dsDNA) (22) og anti-Sm (anti-Smith) sem binst smith-próteinum (23). Einnig getur orðið til anti-C1q 

sem binst C1q þáttum complement kerfisins sem leikur mikilvægt hlutverk í ónæmiskerfinu (24).  

 

Anti-dsDNA eru sértæk mótefni fyrir SLE, þ.e. þau finnast sjaldan í fólki sem er ekki með sjúkdóminn. 

Til eru nokkrar gerðir anti-dsDNA en þær virðast ekki allar vera meinvaldandi (25). Eins og nafnið 

bendir til binst mótefnið tvístranda DNA en mismunandi undirgerðir bindast mismunandi hluta á því. Til 

dæmis geta mótefnin bundist ribose-phosphate bakbeini erfðaefnisins eða basapörum á DNA-inu (22). 

Rétt er að benda á að þrátt fyrir lýsandi nafn binda flest anti-dsDNA ekki einungis tvístranda DNA 

heldur líka einstranda. Hlutverk anti-dsDNA í SLE er ekki með öllu ljóst en þekkt er að mótefnafléttur í 

nýrum valdi glomerulonephritis (gauklabólgu). Til eru fleiri en ein kenning um hvers vegna það gerist. 

Ein þeirra er sú að mótefnafléttur myndist utan nýrna og falli út í veggjum gauklanna. Önnur gerir ráð 

fyrir að mótefnin bindist beint mótefnavökum í nýrum (26). Áhrif mótefnafléttanna eru ekki bundin við 

nýrun og geta myndast og fallið út í öðrum líffærakerfum þar sem þær valda einkennum (27). 

Sjálfsmótefni, þ.m.t. anti-dsDNA sem finnast hjá SLE sjúklingum geta mælst í blóði mörgum árum áður 

en einkenni koma fram og sjúkdómurinn greinist (28). 

 

1.3.&Lífvísar&í&SLE&
 

Lífvísar (e. biomarkers) eru notaðir til að skyggnast inn í líkamann og leggja mat á ferli innan hans. 

Með þeim er hægt að gefa ferlum í líkamanum töluleg gildi. Mælingar á lífvísum eru notaðar til 

sjúkdómsgreiningar, til að leggja mat á alvarleika sjúkdóma og svörun við meðferð. Raunar má líta á 

lífvísa sem allt í líkamanum sem er mögulegt að mæla og draga af ályktanir um ofangreind atriði (29). 

Bestu lífvísarnir til að leggja mat á sjúkdómsvirkni eru þeir sem fylgja sjúkdómsgangi náið og hægt er 

að mæla auðveldlega og án mikils inngrips. 

 Mörgum lífvísum hefur verið lýst í SLE. Sumir þeirra eru sjálfsmótefni og geta komið að gagni 

við að staðfesta greiningu SLE eða útiloka sjúkdóminn. Margir lífvísar eru hluti af 

greiningarskilmerkjum fyrir SLE sem gefin voru út af SLICC hópnum (Systemic Lupus Collaborating 

Clinics) (30, 31):  
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Tafla 2. Lífvísar sem tilheyra SLICC- greiningarskilmerkjum SLE 
Lífvísir Viðmið 

ANA (Anti-nucleotide antibodies) Yfir viðmiðunargildi (e. laboratory reference range) 

Anti-dsDNA Yfir viðmiðunargildi, nema ef mælt með ELISA: Tvöfalt 

hærra en viðmiðunargildi 

Anti-SM  

Antiphospholipid antibody Eitthvað af eftirfarandi: 

a. Lupus anticoagulant 

b. Falskt jákvætt RPR 

c. Meðalhár eða hár títer anticardiolipin  

(af gerð IgA, IgG eða IgM) 

Lág complement gildi a. Lágt C3 

b. Lágt C4 

c. Lágt CH50 

Direct Coombs test án hemolytic  

anemia 

 

Tafla!2!SLICCVgreiningaskilmerki!SLE,!lífvísar.!!
Kvarðinn!tiltekur!einnig!11!klínísk!einkenni!og!til!þess!að!greinast!með!SLE!þarf!sjúklingur!að!uppfylla!a.m.k.!
4!einkenni!og!a.m.k.!eitt!úr!hvorum!flokki!(lífvísa!eða!klínískra!einkenna).!SLICC=!Systemic!Lupus!
Collaborating!Clinics,!!SLE=!Systemic!Lupus!Erythematosus,!AntiVdsDNA=!Anti!double!stranded!DNA!
antibodies,!AntiVSM=!AntiVSmith!antibodies,!ELISA=!Enzyme!Linked!immunosorbent!assay,!!RPR=!Rapid!
Plasma!Reagin,!IgA=!Immunoglobulin!A,!IgG=!Immunoglobulin!G,!IgM=!Immunoglobulin!M,!C3=!Complement!
component!3. 

 

Þar sem að anti-dsDNA mótefni eru sértæk fyrir SLE eru þau hjálpleg til að staðfesta greiningu 

sjúkdómsins. Helstu aðferðir til að mæla anti-dsDNA eru ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay), Farr-assay og CLIFT (Crithidia Luciliae Immunofluorescence Test) (22). Þessar mæliaðferðir 

eru misjafnlega næmar (32) svo að sumir rannsakendur velja fleiri en eina aðferð við mælingarnar. 

Magn anti-dsDNA í blóði sjúklinga með SLE er ekki stöðugt heldur sveiflast í mörgum tilfellum með 

sjúkdómsgangi (33). Því gæti það nýst til að fylgjast með einhverjum sjúklinganna og hjálpað til 

að greina hvort þeir séu í versnunarkasti eða sjúkdómshléi. Enn gagnlegra væri að geta spáð 

fyrir um versnunarkast áður en það kemur upp.  

Í klínískum leiðbeiningum evrópsku gigtarsamtakanna (European League against Rheumatism 

(EULAR)) um meðhöndlun SLE er mælt með nánari eftirfylgni með sjúklingum sem mælast með 

hækkun í dsDNA en að ekki skuli gera breytingar á meðferð eingöngu vegna hækkunar í anti-dsDNA 

hjá SLE-sjúklingum sem að öðru leyti virðast í sjúkdómshléi (34). Í leiðbeiningum amerísku 

gigtlæknasamtakanna (American College of Rheumatology (ACR)) um meðhöndlun nýrnasjúkdóma í 

SLE er mælt með að anti-dsDNA sé mælt í sjúklingum með SLE á a.m.k. 6 mánaða fresti, en ekki er 

gerð grein fyrir hvernig bregðast eigi við hækkun í anti-dsDNA (35). 
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&

1.4.&Safngreining&(MetaGanalysis)&
 

Safngreining er rannsóknaraðferð þar sem fjöldi rannsókna (en ekki hópur sjúklinga eða einstaklinga) 

eru notaðar til að svara spurningum eða skýra óljósar niðurstöður. Þegar margar rannsóknir hafa verið 

gerðar um sama efnið lýsa þær oft ólíkum niðurstöðum. Því getur, þrátt fyrir að fjöldi rannsókna hafi 

verið gerður, verið óvissa um áhrif áhættuþáttar á uppkomu sjúkdóms, næmi og sértæki 

greiningarprófs eða gagnsemi meðferðar. Einnig getur verið óvissa um nákvæmni niðurstaða vegna 

þess að rannsóknir á efninu hafa skilað niðurstöðum með víðum öryggisbilum. Eitt meginmarkmið 

safngreininga er að fá vegið meðaltal niðurstaða rannsóknanna um efnið. Þetta vegna meðaltal má 

kalla samantektargildi (e. summary estimate) safngreiningarinnar og er yfirleitt nákvæmari (hefur 

þrengri öryggismörk) heldur en niðurstöður einstakra rannsókna á efninu. Einnig er hægt að meta að 

hve miklu leyti og hvers vegna einstakar greinar eru ólíkar. Í safngreiningum er talað um misleitni (e. 

heterogeneity) til að lýsa með tölulegum hætti breytileika milli rannsókna (36). Meðal hugsanlegra 

skýringa á misleitni eru: i) ólík þýði, ii) mismunandi skilgreiningar á sjúkdómum, iii) mismunandi 

skilgreiningar á meðferðarsvörun og iv) birtingarskekkja (e. publication bias) (37). Þannig getur 

safngreining bæði gefið samantektargildi og heildstæða mynd af rannsóknum um efnið. 

 

Þegar safngreining er unnin er byrjað á að gera tæmandi leit að birtum vísindagreinum um efni sem 

kemur rannsókninni við. Það er mikilvægt að reyna að finna sem flestar greinar til að safngreiningin 

gefi sem réttasta mynd. Oftast er gerð rafræn leit í gagnagrunnum og innan læknisfræði er yfirleitt 

notast við MEDLINE- eða EMBASE- gagnagrunna. Það er ýmislegt sem getur komið í veg fyrir að allar 

rannsóknir skili sér í leitarniðurstöðurnar, til dæmis eru ekki allar greinar skráðar í gagnagrunna, sumar 

eru skrifaðar á tungumálum sem höfundur safngreiningar skilur ekki og greinar með niðurstöðum sem 

þykja ekki mjög merkilegar eru síður gefnar út. Þar af leiðandi getur birtingarskekkja haft nokkur áhrif á 

niðurstöður safngreiningarinnar. Í leiðbeiningum um vinnslu safngreininga er mælst til þess að leit sé 

gerð í fleiri en einum gagnagrunni á netinu auk þess að leitað sé handvirkt í útprentuðum tímaritum á 

bókasöfnum (38). Þegar leitað er í gagnagrunnum er mikilvægt að móta leitina vel svo hún skili ekki 

óyfirstíganlegum fjölda greina. Hún verður þó að ná yfir þær greinar sem passa inn í safngreininguna. 

Þær eru fundnar með yfirferð á leitarniðurstöðunum. Í rannsóknum á mönnum þarf fólk yfirleitt að 

uppfylla ákveðin skilyrði fyrir þátttöku og á svipaðan hátt þurfa einstakar rannsóknir að uppfylla viss 

skilyrði til að gögn úr þeim nýtist í safngreiningu.  

  

Í safngreiningum eru tölfræðilegar aðferðir nýttar til að meta vægi hverrar og einnar rannsóknar sem er 

tekin með í reikninginn. Þannig fá til dæmis litlar rannsóknir að jafnaði minna vægi en stórar í 

heildarniðurstöðunum. Niðurstöður safngreininga eru oft settar fram með myndrænum hætti með 

forest-mynd (e. forest plot) (Mynd!1).  
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!
Mynd!1:!Forest!mynd!!
Hver!kassi!táknar!niðurstöður!einnar!rannsóknar!sem!hér!eru!merktar!með!bókstöfum!frá!a!til!k!og!strikin!út!
frá!þeim!tákna!95%!öryggisbil.!Flatarmál!kassanna!er!í!hlutfalli!við!vigt!þeirra!í!samantektargildi.!Tígullinn!
neðst!táknar!samantektargildið!og!öryggisbil!þess.!(Mynd!fengin!úr!grein!Shilds!um!Forest!myndir!(39)). 

Þegar unnar eru safngreiningar um greiningarpróf þarf að skoða bæði næmi og sértæki prófsins. Þar 

sem það hefur litla þýðingu að skoða næmi án tillits til sértækis og öfugt eru þessir þættir settir upp í 

sameiginlegt graf sem kalla má greiningarkúrvu (e. Reciever Operating Charecteristic (ROC) curve).  

!
Mynd!2.!Dæmi!um!greiningarkúrvu!(ROC!curve)!!
Notagildi!greiningarprófa!má!setja!fram!sem!ROCVkúrvu!á!grafi!þar!sem!!XVás!er!1Vsértæki!og!á!YVás!er!næmi.!
ROCVkúrvur!eru!notaðar!til!að!finna!þann!þröskuld!(e.!threshold,!cutVoff)!sem!hámarkar!næmi!og!sértæki!
prófsins.!Flatarmál!undir!kúrvu!(e.!area!under!curve)!jafngildir!því!hlutfalli!sem!greiningarprófið!greinir!rétt.!
Myndin!sýnir!!ROCVkúrvur!fyrir!4!greiningarpróf,!A,!B,!C!og!D!þar!sem!A!er!fullkomið!greiningarpróf!með!
100%!næmi!og!100%!sértæki!en!D!er!!jafngilt!tilviljunakenndri!ágiskun!(40). 
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Í safngreiningum um greiningarpróf eru einnig skoðaðar stærðirnar jákvætt líkindahlutfall (e. positive 

likelihood ratio, LR+) og neikvætt líkindahlutfall (e. negative likelihood ratio, LR-) (41). Ef LR-stærðirnar 

eru nálægt einum hefur prófið lítið vægi en ákjósanlegt er að LR- sé lítil tala og LR+ sé stór tala. Sem 

sagt, ef LR+ er stærra en 1 þýðir það að jákvætt próf eykur líkur á sjúkdómi og ef LR- er minna en 1 

þýðir það að neikvætt próf er tengt minni líkum á sjúkdómi (42).  

Hægt er að bera kennsl á áhrifaþætti breytileika milli rannsókna með því að gera 

safnaðhvarfsgreiningu (meta-regression). Sem dæmi um safnaðhvarfsgreiningu mætti nefna línulega 

aðhvarfsgreiningu þar sem áhrif tíma á niðurstöður rannsókna eru skoðaðar með línulega metlinum 

birtingarár (e. year of publication) (43). Safnaðhvarfsgreiningu má einnig nota til að athuga hvort 

mismunandi niðurstöður megi skýra með því hvernig rannsóknarþýðið er samsett (aldur, kyn, o.s.frv.) í 

hverri rannsókn. 

 

Önnur tveggja meginaðferða er yfirleitt notuð til að reikna samantektargildi (e. summary estimate) í 

safngreiningum. Fixed effects model gerir ráð fyrir því að þýði rannsóknanna séu svipuð og tekur ekki 

tillit til breytileika milli rannsókna (misleitni). Random effects model gerir ráð fyrir þessari misleitni (44) 

og býður upp á sveigjanleika til þess að bera saman rannsóknir sem eru nokkuð ólíkar. Með aðferðinni 

veldur aukin misleitni meiri óvissu um samantektargildið, þ.e. víðari öryggisbil heldur en fengjust ef 

fixed effect væri notuð. Hægt er að bera saman áhrif margra mismunandi áreita með Network meta-

analysis sé þess óskað(45). 

 

1.5.&Markmið&
 

Mælingar á anti-dsDNA hafa ótvírætt hlutverk til að staðfesta greiningu SLE en vafi er uppi um hvort 

breytingar í þéttni dsDNA mótefnis spái fyrir um sjúkdómsversnun. Ef anti-dsDNA eða aðrir lífvísar 

fynndust sem að með áreiðanlegum hætti myndu spá fyrir um sjúkdómsversnun myndi það auðvelda 

markvissari notkun ónæmisbælandi lyfja til þess að forða sjúklingum frá bæði versnunarköstum og 

aukaverkunum af meðferð. Markmið þessa verkefnis eru eftirfarandi: 

 

I. Að áætla samantektargildi (e. summary estimate) fyrir næmi, sértæki, jákvætt og neikvætt 

líkindahlutfall (e. likelihood ratio) hækkunar anti-dsDNA styrks í blóði og sjúkdómsversnunar í 

SLE. 

 

II. Að leggja mat á misleitni rannsókna og kanna hvort mismunandi mæliaðferðir eða 

undirhópar sjúklinga finnist þar sem hækkun dsDNA mótefna koma að sérstöku gagni. 
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2.&Aðferðir&

2.1.&Leit&að&rannsóknum&
!

Gerð var rafræn leit í MEDLINE gagnagrunninum í gegnum PubMed leitarvélina 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) án takmarkana m.t.t. tungumála. Til hliðsjónar var nýleg 

yfirlitsgrein (systematic review) (46) um efnið þar sem vísað er til nokkurra lykilrannsókna og stefnt var 

að því að leitin skilaði hópi greina sem innihéldi þær rannsóknir. 

Notast var við MeSH (Medical Subject Heading) -orð sem tengd hafa verið við ofangreindar 

lykilgreinar og sérstaklega athugað hvort leitaraðferðin innihéldi 10 greinar sem vísað er til í klínískum 

leiðbeiningum gigtlæknasamtakanna (34) varðandi hvernig lífvísar (biomarkers) geta hjálpað við 

eftirfylgni sjúklinga með lupus. Eftirfarandi MeSH orð voru notuð: Systemic Lupus Erythematosus, 

Female, Male, Humans, Prospective Studies, Complement C3/metabolism, Complement 

C4/metabolism, Complement C1q/immunology, Predictive Value of Tests, Severity of Illness Index, 

Adult og Biometry. 

Notast var við RISmed (https://cran.r-project.org/web/packages/RISmed/RISmed.pdf) (47) pakkann í 

tölfræðiforritinu R til að þróa leitina og til að leita að einstökum titlum innan leitarniðurstaða. 

Þar sem yfirgripsmikil leit byggð á MeSH-orðum gaf of margar niðurstöður var hópurinn takmarkaður 

við greinar sem innihéldu orð er vísaði til a.m.k. eins af eftirfarandi atriðum: i) DNA mótefni, ii) 

versnunarkast, iii) sjúkdómshlé, iv) forspá. MEDLINE-leitaraðferðin sem notuð er fyrir þessa rannsókn 

er í Viðauka. Til viðbótar var leitað í tilvitnanaskrám allra greina sem valdar voru til ítarlegrar yfirferðar 

(full-text review) og leitað að greinum sem hugsanlega gætu lagt til gögn til þessarar safngreiningar. 

 

2.2.&Yfirferð&titla&og&útdrátta&(e.&abstracts)&
!
Titlar og/eða útdrættir allra greina voru yfirfarnir af einum rannsakanda (MAV) með tilliti til þess hvort 

þeir gætu lagt gögn til þessarar safngreiningar.  

 

2.3.&Ítaryfirlit&(e.&fullGtext&review)&og&skilyrði&fyrir&inntöku&(e.&inclusion&criteria)&
!
Einn rannsakandi (MAV) framkvæmdi ítarlegt yfirlit á greinum sem ekki var hægt að útiloka með 

yfirferð á titli eða útdrætti. Rannsóknir þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að vera teknar með í 

safngreininguna. Rannsóknarþýðið þurfti að vera samsett af mönnum með SLE, anti-dsDNA mælingar 

þurftu að gerast áður en sjúkdómsversnun átti sér stað. Væru greinar útilokaðar við ítarlega yfirferð 

voru ástæður þess skráðar. 

2.4.&Gagnaútdráttur&(e.&data&extraction)&
 
Fyrir hverja grein sem uppfyllti inntökuskilyrði voru eftirfarandi upplýsingar dregnar út: i) Tími birtingar 

(ár), ii) Meðalaldur sjúklinga, iii) Hlutfall kvenna í þýði, iv) Hlutfall sjúklinga með nýrnasjúkdóm,  
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v) Skilgreining höfunda á sjúkdómsversnun, vi) Aðferðir við anti-dsDNA mælingar, vii) Skilgreining á 

hækkun anti-dsDNA, viii) Fjöldi sjúklinga sem mældust með hækkun á anti-dsDNA og síðan fengu 

sjúkdómsversnun (sannarlega jákvæðir (e. true positive, TP)), ix) Fjöldi sjúklinga sem hækkun á anti-

dsDNA sem ekki fengu sjúkdómsversnun (falskt jákvæðir (e. false positive, FP)), x) Fjöldi sjúklinga 

sem mældust ekki með hækkun á anti-dsDNA en fengu sjúkdómsversnun (falskt neikvæðir (e. false 

negative, FN)) og xi) Fjöldi sjúklinga sem ekki mældust með hækkun á anti-dsDNA og fengu ekki 

sjúkdómsversnun (sannarlega neikvæðir (e. true negative, TN)). Fyrir hverja grein var gerð 2x2-tafla 

svipuð töflu 3. Í þeim tilfellum sem hægt var að draga út gögn á fleiri en einn veg var það gert á þann 

hátt sem rannsakendum þótti líklegast að endurspegluðu rétt gildi fyrir TP, FN, FP og TN. Auk þess 

var gerð næmisgreining (sensitivity analysis) með útdráttum sem að samrýmdist hámarks gagnsemi 

og lágmarksgagnsemi hækkunar á dsDNA og kannað hvaða áhrif það hafði á samantektargildi 

safngreiningarinnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!

!
Tafla!3.!Gagnaútdráttur!
TP,!FN,!FP!og!TN!eru!stærðir!sem!notaðar!eru!til!að!lýsa!greiningarprófi.!Í!þessu!tilviki!táknar!TP!fjölda!
sjúklinga!sem!mældust!með!hækkun!á!antiVdsDNA!í!blóði!og!fengu!síðar!versnunarkast.!FN!eru!þeir!sjúklingar!
sem!fengu!versnunarkast!þrátt!fyrir!að!ekki!mældist!hjá!þeim!antiVdsDNA!hækkun.!FP!og!TN!eru!þeir!
sjúklingar!sem!ekki!fengu!versnunarkast!en!í!TN!hópnum!eru!þeir!sem!ekki!mældust!með!hækkun.!FP!
mældust!með!hækkun!án!þess!að!fá!kast.!

Upplýsingar úr þeim greinum sem ekki voru útilokaðar voru færðar inn í Microsoft Excel og voru þaðan 

lesnar inn í tölfræðiforritið R. 

 

2.5.&Tölfræðiúrvinnsla&
 

Allir útreikningar í þessari safngreiningu voru gerðir í tölfræðiforritinu R.  

 

2.5.1&Samantektargildi&
Næmi og sértæki hækkunar á anti-dsDNA fyrir sjúkdómsversnun síðar var reiknuð fyrir hverja 

rannsókn fyrir sig með eftirfarandi jöfnum.  

! Fjöldi!sjúklinga!
með!anti>

dsDNA!hækkun!

Fjöldi!sjúklinga!
án!anti>dsDNA!
hækkunar!

!
Heildar>
fjöldi!

Fjöldi!sjúklinga!
með!
versnunarkast!

TP!
(True!positive)!

FN!
(False!negative)!

!

Fjöldi!sjúklinga!
án!
versnunarkasts!

FP!
(False!positive)!

TN!
(True!negative)!

!

Heildarfjöldi! ! ! !
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Næmi = TP/(TP+FN) 

Sértæki = TN/(FP+TN) 

 

Í þeim tilfellum sem einhver gildanna TP, FN, FP eða TN voru 0 var 0.5 bætt við teljara og 1 bætt við 

nefnara jafnanna. Næmi og sértæki voru svo notuð til að reikna jákvætt líkindahlutfall (positive 

likelihood ratio, LR+) og neikvætt líkindahlutfall (negative likelihood ratio, LR-) fyrir hverja grein á 

eftirfarandi máta: 

 

LR+ = Næmi/(1-Sértæki) 

LR- = (1-Næmi)/Sértæki 

 

Breytileiki (standard error) fyrir næmi, sértæki, jákvætt líkindahlutfall og neikvætt líkindahlutfall var 

reiknaður eins og áður hefur verið lýst (42). Samantektargildi fyrir LR+ og LR- voru reiknuð í sitthvoru 

lagi með R-pakkanum mada (48) og notast var við aðferð derSimmonial og Laird sem tekur tillit til 

slembinna þátta (e. random effects model). Með þeirri aðferð hefur bæði breytileiki hverrar rannsóknar 

og breytileiki milli rannsókna (misleitni, heterogeneity) áhrif á vídd öryggisbilsins. Niðurstöður voru 

einnig settar fram með forest myndum sem teiknaðar voru með R-pakkanum metafor (49). 

 

2.5.2&Athugun&á&misleitni&(e.&heterogeneity&assessment)&
!
Stærðin I2 var reiknuð hvor í sínu lagi fyrir LR+ og LR- með R-pakkanum mada. I2 er stuðull sem tekur 

gildið frá 0 upp í 1 og vísar til þess hlutfalls heildarbreytileika innan safngreiningar sem tilkominn er 

vegna misleitni (heterogeneity) frekar en vegna tilviljunar (þ.e. breytileika innan rannsóknar sem 

ákvarða öryggisbil hverrar rannsóknar) (50). Almennt er talið að I2-gildi <0.3 samsvari því að misleitni 

sé lítil, 0.3<I2<0.6 sé töluverð og 0.6<I2 að misleitni sé mikil (50). 

 

2.5.3&SafnGaðhvarfsgreining&(e.&metaGregression)&
!
Til að kanna hvort ákveðnir þættir einstakra greina hefðu áhrif á niðurstöður þessarar safngreiningar 

voru gerðar aðhvarfsgreiningar þar sem samantektargildi var háða breytan (dependent variable, 

outcome variable) og einn eftirfarandi þátta settur inn sem óháð breyta (e. independent variable, 

predictor variable): birtingarár, meðalaldur, hlutfall kvenna og mæliaðferð sem notuð var til að mæla 

anti-dsDNA í hverri safnaðhvarfsgreiningu. 

 

2.5.4&Mat&á&hugsanlegri&birtingarskekkju&
!
Til þess að skoða möguleg áhrif birtingarskekkju (e. publication bias) var gert funnel plot (Mynd 3). 

Funnel plot sýnir niðurstöðu (e.effect size) rannsóknanna á móti staðalskekkju (e. standard error) og 

gefur lögun þess hugmynd um hve mikil birtingarskekkja er í rannsóknunum. Algerlega samhverf trekt 



! 17!

samrýmist því að birtingarskekkja sé ekki til staðar. Ósamhverf mynd með þeim hætti að rannsóknir 

með hárri staðalskekkju (litlar rannsóknir) sýni „sterkari“ niðurstöður gefur til kynna að möguleiki sé á 

birtingarskekkju (51). Til þess að gefa hinni mögulegu birtingarskekkju tölulegt gildi var gert Egger's 

próf (52) sem er tölfræðilegt próf fyrir birtingarskekkju þar sem p-gildi undir 0.05 hafnar þeirri tilgátu að 

skekkja í funnel plotti sé tilkomin vegna tilviljunar.1  

 

Mynd!3.!Funnel!plot!til!að!leggja!mat!á!birtingarskekkju!!
Á!XVás!er!niðurstaða!rannsóknar!og!YVás!staðalskekkja.!Hver!rannsókn!í!safngreiningunni!er!táknuð!með!
punkti.!Rannsóknir!dreifast!illa!niður!í!vinstra!hornið!miðað!við!það!hægra!sem!veldur!ósamhverfu.!Þetta!
samrýmist!birtingarskekkju!(mynd!fengin!úr!grein!Simmonds!og!félaga!(51)). 

Til að leiðrétta fyrir birtingarskekkju, þ.e. ákvarða samantektagildi sem fengist ef birtingarskekkja væri 

ekki til staðar, var notuð trim-and-fill aðferð. Sú aðferð byggir á því að gera funnel myndina samhverfa 

með því að fylla upp í hana með gervirannsóknum sem þykja líklegar til að endurspegla raunverulegar 

rannsóknir sem ekki hafa verið birtar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Þegar afngreining inniheldur fáar rannsóknir getur töluverð birtingarskekkja verið til staðar án þess 
að p-gildi Egger's test sé minna en 0.05, þ.e. í safngreiningum með fáum rannsóknum er lítill 
tölfræðilegur styrkur til að útiloka birtingarskekkju með þeim hætti og farsælla að draga ályktanir með 
skoðun á funnel mynd. 
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3.&Niðurstöður&

3.1.&Rafræn&leit&

Mynd 4 sýnir niðurstöður rafrænnar leitar og yfirferðar á greinum. Rafræn leit skilaði 1690 greinum 

og með yfirferð á titlum eða útdráttum voru 58 greinar valdar fyrir ítarlega yfirferð (e. full-text review). 

Níu greinar uppfylltu inntökuskilyrði og leggja gögn til þessarar safngreiningar (Tafla 4), átta úr 

rafrænni leit og ein við lestur á tilvitnunum greina sem voru valdar til ítarlegrar yfirferðar. 

 

  
1690 greinar úr 

rafrænni leit 

  

     

1 eftir yfirlestur 
tilvitnana greina sem 

valdar voru til 
ítarlegrar yfirferðar 

 58 greinar. Ítarleg 
yfirferð (full-text 

review) 
 

 49 greinar 
útilokaðar: 
i) 31 vegna þess að 
efni þeirra tengdist 
ekki 
safngreiningunni 
(20, 53-82) 
ii) 6 anti-dsDNA var 
mælt samtímis 
versnunarkasti (32, 
33, 83-86) 
iii) 2 rannsóknir 
byggðar á fjölda 
versnunarkasta (87, 
88) 
iv) 10 Aðrar 
ástæður (89-99) 

    

  

9 greinar voru teknar 
með í safngreininguna. 

(100-108) 

 

 

 

Mynd!4.!Ferlið!við!að!velja!greinar!inn!í!safngreiningu.!!
Rafræn!leit!var!gerð!í!MEDLINE!gagnagrunni!í!gegnum!Pubmed!síðuna!
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).!Ítarleg!yfirferð!fól!í!sér!skráningu!gagna!á!eyðublöð.!

 

Greinarnar sem valdar voru til ítarlegrar yfirferðar höfðu ekki allar sömu skilgreiningu á hækkun anti-

dsDNA. Í greinunum var algengast að hækkun á anti-dsDNA væri skilgreind sem 25% hækkun frá 

síðustu mælingu sem jafngilti a.m.k. 15 IU/mL. Í tveimur greinum var ekki skilgreining á anti-dsDNA 

hækkun. Til þess að fylgjast með sjúkdómsgangi voru ýmist notuð mælitækin SLEDAI eða SELENA-

SLEDAI auk þess að í fjórum greinum var ekki notast við slík mælitæki. Af þessu leiðir að 

skilgreiningar á versnunarkasti voru ólíkar, flestar samdar sérstaklega fyrir viðkomandi rannsókn en 

tvær voru byggðar á SELENA-SLEDAI. Tími frá því að hækkun mældist í anti-dsDNA og þangað til 

versnunarkast átti sér stað var í öllum tilfellum undir 6 mánuðum en algengast var að anti-dsDNA væri 

mælt mánaðarlega. Í meirihluta rannsóknanna var Farr-assay notaður til þess að mæla magn anti-

dsDNA í blóði en einnig voru notaðar mæliaðferðirnar ELISA og CLIFT.  
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Tafla 4: Rannsóknir í safngreiningu 
Rannsókn Fjöldi  

(N) 
Fjöldi 
með 
versnun 
(%) 

Mæli-
aðferð 

Tíðni 
mælinga 
(mánuðir) 

Skilgreini
ng 
hækkunar 
á anti-
dsDNA 

Skilgreining á 
versnun 

Tími að 
versnun 
(mánuði
r) 

Swaak 
1982  (100) 

130 13 (10) Farr 1-1,5 * Samin f. 
rannsókn 

6¥ 

Swaak, A.J. 
1986 (101)  

143 33 
(23.1) 

Farr 1† * Samin f. 
rannsókn 

2.5¥ 

ter Borg, 
E.J, 1990 
(108) 

72 17 Farr 1† 25%∞,  
minnst. 
30 U/mL 

Samin f. 
rannsókn 

2.5¥ 

Bootsma, 
H. 1995 
(102) 

134 26 
(19.4) 

Farr 1 25%∞,  
minnst 15 
IU/mL 

Samin f. 
rannsókn 

* 

Coremans, 
I. 1995  
(104) 

43 33 
(76.8) 

Farr 1 25%∞,  
minnst 15 
IU/mL 

Samin f. 
rannsókn 

2.3§ 
 

Esdaile, 
J.M. 1996 
(20) 

202 53 
(26.2) 

Farr * 25%∞,  
minnst 
10‡ 

Aukning um 6 
stig á SLEDAI 

* 

Bootsma, 
H. 1997 
(103) 

34 18 
(52.9) 

Farr 3† 25%∞,  
minnst 15 
IU/mL 

Samin f. 
rannsókn 

3.2§ 
 

Tseng, C.E. 
2006 (109)  

99 29 
(29.3) 

ELISA 1 25%∞ Byggð á 
SELENA-
SLEDAI 

3¥ 

Pan, N. 
2014 (106) 

65 21 
(32.3) 

CLIFT * 0 til 3+/4+ 
eða  
1+ til 4+ € 

SS Flare index 
og BILAG 

6¥ 

Tafla!4.!Greinar!um!forspárgildi!antiVdsDNA!hækkunar!fyrir!versnunarkast!í!SLE!(Systemic!Lupus!
Erythematosus)!sem!teknar!voru!með!í!safngreiningu.!!!
ELISA!=!Enzyme!Linked!Immunosorbent!Assay,!CLIFT!=!Crithidia!Luciliae!Immunofluorescence!Test,!IU/mL!=!
International!Units!per!millilitre,!SELENAVSLEDAI!=!Safety!of!Estrogens!in!Lupus!Erythematosus!National!
Assessment!V!Systemic!Lupus!Erythematosus!Disease!Activity!Index.!

*!Upplýsingar!vantar!
†!lágmarkstíðni!mælinga,!mælingar!gátu!verið!framkvæmdar!oftar.!!
∞!hækkun!miðað!við!síðustu!mælingu!
‡!einingu!vantar!
€!Hækkun!innan!12!mánaða!
¥!Hámarkstími!frá!hækkun!antiVdsDNA!að!sjúkdómsversnun.!!
§!meðaltími!frá!hækkun!antiVdsDNA!að!sjúkdómsversnun.!!
 

&

3.2.&Forspárgildi&hækkunar&antiGdsDNA&fyrir&sjúkdómsversnun&í&SLE&
!
Næmi og sértæki rannsóknanna voru nokkuð ólík. Swaak 1986 sýndi bæði mest næmi og sértæki en í 

báðum tilfellum var það 100%. Minnst næmi sást í rannsókninni frá Tseng 2006 sem var 0.28 á móti 

sértæki upp á 0.81 og minnst sértæki var í grein Bootsma frá 1997 sem var 0.5 á móti næmi 0.78. 

Samantektargildi næmis reiknaðist 0.70 með 95% öryggisbil 0.50-0.84 en samantekið sértæki var 0.88 

með 95% öryggisbil 0.74-0.95. 
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!
Mynd!5.!!Greiningarkúrva!(Reciever!operating!charecteristic!(ROC)!curve).!!
Næmi!(e.!sensitivity)!á!yVás!og!1Vsértæki!(False!Positive!Rate)!á!xVás!fyrir!greinar!um!forspárgildi!antiVdsDNA!
hækkunar!fyrir!versnunarkast!í!SLE!(Systemic!Lupus!Erythematosus)!sem!valdar!voru!í!safngreininguna.!
Samantektargildi!(e.!summary!estimate)!er!sýnt!með!ófylltum!punkti.!!

 

Samantektargildi fyrir jákvætt líkindahlutfall (LR+) reiknað með DerSimmonian og Laird aðferðinni var 

5.22 [2.38, 11.44]. Misleitni var þónokkur en I2 var 0.89 fyrir jákvæða líkindahlutfallið. Samantektargildi 

neikvæðs líkindahlutfalls reiknaðist 0.44 [0.29, 0.67] og I2 var 0,79. Þessi gildi gefa það til kynna að 

hækkun í anti-dsDNA auki líkur á versnun í framhaldinu en mælist engin hækkun minnka líkurnar. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4
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8

1.
0

False Positive Rate
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Swaak 1982Swaak 1986

ter Borg 1990Bootsma 1995

Coremans 1995

Esdaile 1996

Bootsma 1997

Tseng 2006

Pan 2014
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!
Mynd!6.!Forest!plot!sem!sýnir!jákvætt!líkindahlutfall!!
(e.!positive!likelihood!ratio,!LR+)!og!95%!öryggisbil!rannsókna!um!forspárgildi!antiVdsDNA!hækkunar!fyrir!
versnunarkast!í!SLE!(Systemic!Lupus!Erythematosus)!ásamt!samantektargildi!(summary!estimate)!fyrir!allar!
greinarnar!(táknað!með!tígli).!!

!
Mynd!7.!Forest!plot!sem!sýnir!neikvætt!líkindahlutfall!!
(e.!negative!likelihood!ratio,!LRV)!og!95%!öryggisbil!rannsókna!um!forspárgildi!antiVdsDNA!hækkunar!fyrir!
versnunarkast!í!SLE!(Systemic!Lupus!Erythematosus)!ásamt!samantektargildi!(summary!estimate)!fyrir!allar!
greinarnar!(táknað!með!tígli).!

!

3.3.&Misleitni&rannsókna&
!
Safn-aðhvarfsgreiningar sýndu að hækkað hlutfall kvenna í þýði lækkaði LR+ og hækkaði LR- og 

minnkaði þannig gagnsemi prófsins. Hlutfall kvenna var lægst 85% svo að varasamt er að draga 

ályktanir um að prófið gagnist konum síður en körlum. 

Study
Swaak 1982
Swaak 1986
ter Borg 1990
Bootsma 1995
Coremans 1995
Esdaile 1996
Bootsma 1997
Tseng 2006
Pan 2014

Summary

LR+
 25.3

218.7
  4.7
 20.8
 13.3
  1.3
  1.6
  1.5
  3.0

5.22

  0.1   1.0  10.0 100.0

Study
Swaak 1982
Swaak 1986
ter Borg 1990
Bootsma 1995
Coremans 1995
Esdaile 1996
Bootsma 1997
Tseng 2006
Pan 2014

Summary

LR−
0.037
0.015
0.281
0.240
0.416
0.846
0.444
0.889
0.479

0.44

  0.1   1.0
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!
8.!a)!

!
8.!b)!

Mynd!8!SafnVaðhvarfsgreiningVHlutfall!kvenna.!
Á!myndinni!eru!þær!sjö!greinar!um!forspárgildi!antiVdsDNA!hækkunar!hjá!sjúklingum!með!SLE!(Systemic!
Lupus!Erythematosus)!fyrir!versnunarkast!sem!tilgreindu!fjölda!kvenna!í!þýði!sýndar!með!línulegri!
aðhvarfsgreiningu!þar!sem!á!mynd!a!er!skoðað!línulegt!samband!á!milli!logarithma!jákvæðs!líkindahlutfalls!
(e.!positive!likelihood!ratio,!LR+)!og!hlutfalls!kvenna!í!þýði.!Á!mynd!b!er!skoðað!skoðað!línulegt!samband!á!
milli!logarithma!neikvæðs!líkindahlutfalls!(e.!negative!likelihood!ratio,!LRV)!og!hlutfalls!kvenna!í!þýði!
.Flatarmál!hringjanna!stendur!í!réttu!hlutfalli!við!áhrif!rannsóknar!á!niðurstöður.!Niðurstöður!gefa!til!kynna!
að!prófið!gæti!haft!minni!gagnsemi!á!meðal!kvenna.!

!
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Safn-aðhvarfsgreiningar sýndu fram á að anti-dsDNA mælingar sem gerðar eru með Farr-assay 

standa sig yfirleitt betur en þær sem gerðar eru með ELISA og CLIFT við að spá fyrir um 

versnunarkast (Mynd 9).!

!
9.!a)!

!

!
9.!b)!

!
Mynd!9.!SafnVaðhvarfsgreiningVMæliaðferð.!
Á!mynd!a!sést!samband!jákvæðs!líkindahlutfalls!(e.!positive!likelihood!ratio,!LR+)!og!aðferðar!sem!notuð!var!
við!mælingar!á!antiVdsDNA!mótefninu!í!rannsóknum!um!forspárgildi!antiVdsDNA!hækkunar!fyrir!
versnunarkast!í!SLE!(Systemic!Lupus!Erythematosus).!Mynd!b!sýnir!neikvætt!líkindahlutfall!(e.!negative!
likelihood!ratio!(LRV))!og!mæliaðferð.!CLIFT!=!Crithidia!Luciliae!immunofluorescence!Test,!ELISA!=!Enzyme!
Linked!Immunosorbent!Assay.!!
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Safn-aðhvarfsgreiningar sem skoða líkindahlutföll í samhengi við útgáfuár sýna að forspárgildi 

prófanna dvínar með tímanum. 

!

10.!a)!
!

!
10.!b)!
Mynd!10.!SafnVaðhvarfsgreiningVÚtgáfuár.!
Línuleg!aðhvarfsgreining!sem!sýnir!áhrif!tíma!á!niðurstöður!rannsókna!um!samband!antiVdsDNA!hækkunar!
hjá!sjúklingum!með!SLE!(Systemic!Lupus!Erythematosus)!og!versnunarkasts!í!kjölfar!hennar.!Á!xVásnum!eru!
útgáfuár!greinanna!en!á!yVási!myndar!a!er!logrinn!af!!jákvæðu!líkindahlutfalli!(e.!positive!likelihood!ratio,!
LR+)!en!yVási!myndar!b!er!logrinn!af!neikvæðu!líkindahlutfalli!(e.!negative!likelihood!ratio,!LRV).!
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3.4.&Birtingarskekkja&

!
Mynd!11.!Funnel!plot!!
sem!sýnir!jákvætt!líkindahlutfall!(LR+)!rannsókna!um!forspárgildi!antiVdsDNA!hækkunar!fyrir!versnunarkast!
í!systemic!lupus!erythematosus!(SLE).!Á!yVás!er!staðalskekkja!(e.!standard!error)!sem!segir!til!um!hve!mikla!
vigt!rannsókn!fær!í!safngreiningunni.!Greinar!sem!hafa!minni!vigt!sýna!almennt!hærra!LR+!en!þær!sem!hafa!
meiri!vigt.!

Funnel plot sem gert var til að meta mögulega birtingarskekkju er verulega ósamhverft og sýndu minni 

rannsóknir yfirleitt hærra LR+ en þær stærri. Egger's próf gaf p-gildið 0.025 fyrir jákvætt líkindahlutfall 

og 0.0009 fyrir neikvætt líkindahlutfall sem samræmist marktækri birtingarskekkju. Væri leiðrétt fyrir 

birtingarskekkju væri samantektargildi fyrir jákvætt líkindahlutfall 1.99 (95% CI 0.84-4.72] og 0.75 

(95% CI 0.49-1.15) fyrir neikvætt líkindahlutfall.  
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!
Mynd!12.!Funnel!plot!leiðrétt!með!trim%and%fill+aðferð.!
Myndin!sýnir!Jákvætt!líkindahlutfall!allra!greina!í!safngreiningu!um!forspárgildi!hækkunar!á!antiVdsDNA!fyrir!
versnunarkast!í!SLE!á!móti!staðalskekkju!(táknað!með!fylltum!punktum).!Ófylltu!punktarnir!tákna!
niðurstöður!gervirannsókna!sem!líklegt!þykir!að!samræmist!niðurstöðum!raunverulegra!rannsókna!sem!
ekki!hafa!verið!birtar.!Með!því!að!fylla!upp!í!myndina!með!gervirannsóknum!og!gera!hana!samhverfari!er!
leiðrétt!fyrir!birtingarskekkju.!

4.&Umræður&
!
Þessi safngreining leiðir í ljós að hækkun í anti-dsDNA spáir að nokkru leyti fyrir um versnunarkast 

hjá sjúklingum með SLE. Forspárgildi anti-dsDNA 5.22 (2.38-11.44) fyrir jákvætt líkindahlutfall og 0.44 

(0.29-0.67) fyrir neikvætt. Sé tekið tillit til birtingarskekkju stendur eftir aðeins mjög hóflegt forspárgildi 

hækkunar anti-dsDNA með jákvætt líkindahlutfall 1.99 (95% CI 0.84-4.72] og 0.75 (95% CI 0.49-1.15) 

fyrir neikvætt líkindahlutfall. Af þessum niðurstöðum má leiða að anti-dsDNA mælingar geti 

hugsanlega nýst til þess að spá fyrir um sjúkdómsversnun hjá sjúklingum með SLE en tæpast að því 

marki að það sé gagnlegt í klínískri vinnu. Safn-aðhvarfsgreining gefur e.t.v. vísbendingar um að 

mælingar á anti-dsDNA skv. Farr-assay gætu betur spáð fyrir um versnun en ELISA og CLIFT. Seinni 

tvær mæliaðferðirnar voru þó aðeins notaðar í einni rannsókn hvor. Athygli vekur að nýlegri rannsóknir 

segja prófið minna gagnlegt en rannsóknir sem gerðar voru fyrr. Í elstu rannsóknum í þessari 

safngreiningu er lítið af upplýsingum um undirhópa og því erfitt að skoða misleitni í greinunum með 

tilliti til þeirra. Safn-aðhvarfsgreining gaf vísbendingar um öfugt samband milli hlutfalls kvenna í þýði og 

gagnsemi greiningarprófs. Hlutfall kvenna fór þó aldrei undir 85% sem eðlilegt er þar sem lang flestir 

SLE sjúklingar eru konur. Því er afar hæpið að álykta að prófið virki betur fyrir karla en konur. 

Í þessari safngreiningu mældist mjög mikil misleitni milli einstakra rannsókna. Það kemur ekki á óvart 

þar sem sjúkdómsmynd SLE er fjölbreytileg og aðferðir við anti-dsDNA mælingar margs konar. Þessi 

misleitni varð ekki skýrð með ofangreindum þáttum er varða mæliaðferðir og sjúkdómsmynd og 

stendur þannig því miður eftir óútskýrð. 
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4.1.&Styrkleikar&verkefnis&
!
Vísindalegt framlag þessa verkefnis er töluvert og niðurstöður eru gagnlegar fyrir þá sem fylgja eftir 

sjúklingum með SLE og veita ráðleggingar um meðferð. Þetta verkefni byggir á öllum rannsóknum um 

efnið innan MEDLINE gagnagrunnsins. Með þeim aðferðum sem hér voru notaðar kemur hinn mikli 

breytileiki milli rannsókna fram í aukinni óvissu á samantektargildinu, þ.e. það hefur víðara öryggisbil. 

Því má telja að niðurstöður þessarar safngreiningar gefi skástu mögulegu nálgun á hinu sanna 

forspárgildi anti-dsDNA mælinga fyrir versnunarkast í SLE og viðeigandi öryggisbil. Þannig væri rétt að 

niðurstöður þessarar safngreiningar væru lagðar til grundvallar næstu leiðbeininga um eftirfylgni 

sjúklinga með SLE. Niðurstöður þessa verkefnis er snúa að birtingarskekkju eru einnig afar 

upplýsandi. Á meðal rannsókna um efnið eru litlar rannsóknir sem sýna nánast fullkomna samsvörun 

milli anti-dsDNA og versnunarkasts en stærri rannsóknir benda til mun minni gagnsemi mælinganna. 

Birtingarskekkja er þannig ein skýring á hvers vegna rannsóknir um efnið komast að svona 

gagnstæðum niðurstöðum og upplýsingar um tilvist birtingarskekkju meðal vísindalegs framlags 

verkefnisins. Þó að niðurstöður þessarar safngreiningar samrýmist lakari gagnsemi mælinga á anti-

dsDNA til að spá fyrir um sjúkdómsversnun en sumar fyrri rannsóknir er það allra síst til að draga úr 

framlagi hennar. Það getur leitt til lægri meðferðarkostnaðar með fækkun blóðmælinga og dregið úr 

aukaverkunum meðferðar sem annars kynni að hafa verið gefin eingöngu vegna hækkunar á anti-

dsDNA. 

 

4.2.&Takmarkanir&verkefnis&
!
Þessi safngreining hefur einnig nokkrar takmarkanir sem nauðsynlegt er að hafa í huga. 

Rannsóknarspurningin tekur aðeins til gagnsemi hækkunar á anti-dsDNA til að spá fyrir um versnun í 

SLE. Önnur hugsanleg gagnsemi anti-dsDNA mælinga, t.d. að nota hrá gildi anti-dsDNA sem 

mælikvarða á hættu á versnun eða lækkun anti-dsDNA sem meðferðamarkmið í SLE, féll utan 

markmiða þessa verkefnis. Nálgun þess er þó í samræmi við fyrri hugmyndir um að breytingar á anti-

dsDNA sé frekar tengt versnun í SLE heldur en hrá gildi (110). Aðeins var leitað í einum rafrænum 

gagnagrunni (MEDLINE) að greinum sem gætu nýst safngreiningunni. Til stendur að bæta úr þessari 

takmörkun með því að leita einnig að greinum um efnið innan EMBASE grunnsins, á nýlegum 

ráðstefnum innan gigtlækninga og nýrnalækninga auk ráðstefna sem eingöngu eru tileinkaðar SLE. 

Aðeins einn rannsakandi sá um yfirferð ágripa þeirra greina sem fundust við leitina og er þá ákveðin 

hætta á að greinar sem hefðu geta nýst hafi verið útilokaðar og að villur hafi verið gerðar við 

gagnaútdrátt. Stefnt er að því að fá annan rannsakanda til að framkvæma ítarlegt yfirlit á greinum sem 

gætu komið að gagni. 

 

Mikil misleitni er milli rannsóknanna sem teknar voru saman í þessari safngreiningu og því miður 

innihéldu einstakar greinar ekki nægar upplýsingar um undirhópa innan SLE til þess að safn-

aðhvarfsgreining gæti komið að fullum notum. Því stendur misleitni að mestu leyti eftir óútskýrð. Í 
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rannsóknunum voru auk þess ólíkar skilgreiningar á hækkun dsDNA sem að hluta til er vegna 

notkunar á ólíkum mæliaðferðum en mögulegt er að niðurstöður væru aðrar ef sama skilgreining á 

hækkun væri notuð af öllum rannsakendum. Einnig er notast við ólíkar skilgreiningar á versnunarkasti 

svo mögulegt er að sjúklingur sem einn rannsakandi telji hafa fengið versnunarkast hefði ekki talist 

með kast í annarri rannsókn. Þó að rannsóknir hafi þannig haft mismunandi „þröskuld“ fyrir hvað teljist 

hækkun á anti-dsDNA eða hve mikil aukning í sjúkdómsvirkni teljist versnunarkast er rétt að ítreka 

aðferðir sem hér voru notaðar til að finna samantektar ROC-kúrvu gera ráð fyrir mismunandi þröskuldi 

og komist þannig að sem réttustum niðurstöðum fyrir næmi og sértæki. 

 

Við vinnslu þessarar safngreiningar var ekki lagt mat á gæði einstakra rannsókna en stefnt er að því 

að gera það á síðari stigum. 

 

4.3.&Notagildi&
!
Sveiflur í sjúkdómsvirkni SLE krefjast þess að náið sé fylgst með sjúklingum og að meðferð þeirra sé 

uppfærð reglulega. Gagnlegt væri að geta spáð fyrir um sjúkdómsversnun og hefja meðferð fyrr en 

annars hefði verið gert, jafnvel koma í veg fyrir versnunarkastið. Ákveðin hætta væri þó á 

ofmeðhöndlun ef aðferðin væri ekki nógu sértæk fyrir versnunarkast og gæti sú meðferð verið skaðleg 

ein og sér. Niðustöður þessarar rannsóknar sýna að forspárgildi anti-dsDNA hækkunar sé ekki nógu 

mikið til þess að hægt sé að mæla með því að meðferð sé byggð á mælingunum einum og sér. Þó er 

hægt að nýta líkindahlutföllin til að komast að því hve mikið líkur á versnunarkasti aukast eða minnka 

eftir því hvort prófið er jákvætt eða neikvætt. Það má gera með fagan nomogram sem nýtir líkur á 

versnunarkasti án þess að próf sé tekið (pre-test probability) og líkindahlutfall til þess að sýna líkur á 

versnunarkasti eftir jákvætt eða neikvætt próf (Mynd 13).  

 

Það hefur verið langvarandi áhugi á mælingum anti-dsDNA til að leiðbeina um eftirlit sjúklinga með 

SLE og núverandi klínískar leiðbeiningar telja slíkar mælingar gagnlegar (34, 35). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sem samrýmast aðeins vægu forspárgildi mótefnanna fyrir sjúkdómsversnun 

ættu að leita til minni áherslu en verið hefur á endurteknar mælingar á anti-dsDNA hjá SLE sjúklingum 

í sjúkdómshléi eða með lága sjúkdómsvirkni. 
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!
Mynd!13.!Notagildi!greiningarprófs.!!
Myndin!sýnir!Fagan!nomogram!til!að!skoða!áhrif!á!niðurstöður!greiningarprófs!á!sjúkdómslíkur.!Dálkurinn!
lengst!til!vinstri!sýnir!líkur!á!sjúkdómi!óháð!greiningarprófi!(preVtest!probability).!Dálkurinn!í!miðið!sýnir!
stærðir!fyrir!jákvætt!líkindahlutfall!(>1)!og!neikvætt!líkindahlutfall!(<1).!Dálkurinn!lengst!til!hægri!sýnir!
sjúkdómslíkur!miðað!við!niðurstöður!greiningarprófs!(postVtest!probability).!Á!myndinni!hava!verið!settar!
línur!til!að!finna!líkur!á!sjúkdómsversnun!í!SLE!miðað!við!20%!grunnlíkur!(preVtest!probability)!og!
niðurstöður!þessarar!safngreiningar!notaðar!fyrir!líkindahlutföll,!!jákvætt!líkindahlutfall!(LR+)!=!5.22!og!
neikvætt!líkindahlutfall!(LRV)!=!0.44.!Efri!línan!(blá)!táknar!jákvætt!próf!og!er!dregin!frá!preVtest!probability,!í!
gegn!um!LR+!og!fást!þá!líkur!á!versnunarkasti!(postVtest!probability)!í!kring!um!55%.!Fyrir!neikvætt!próf!er!
neðri!línan!(rauð)!dregin!frá!preVtest!probability,!í!gegn!um!LRV!og!fást!þá!líkur!á!versnunarkasti!(postVtest!
probability)!í!kring!um!10%.!Þannig!má!nota!líkindahlutföllin!til!að!reikna!líkur!á!versnunarkasti!hjá!SLE!
sjúklingum!ef!þekktar!eru!líkur!á!kasti!áður!en!dsDNA!er!mælt. 
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