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Ágrip 

 

Inngangur: Alzheimer er ólæknandi taugahrörnunarsjúkdómur sem leggst þungt bæði á 

sjúklinga og aðstandendur. Auk þess að þjást af minnistapi og vitrænni skerðingu fær stór 

hluti Alzheimersjúklinga einnig geðræn einkenni á borð við árásargirni, ranghugmyndir og 

ofskynjanir sem leitt geta til mikils óróleika. Víðtæk erfðamengisleit (genome-wide association 

study, GWAS) er aðferð til að bera saman erfðabreytileika í sjúklingahópi við erfðabreytileika í 

viðmiðunarhópi. Fjölgenaáhættuskor (polygenic risk score, PRS) er ný aðferð í 

erfðarannsóknum sem metur áhættu einstaklings á að fá tiltekinn sjúkdóm út frá öllum 

erfðamörkum sem talin eru auka/minnka líkur á sjúkdómnum. Markmið rannsóknarinnar er að 

nota ofangreindar aðferðir til að kanna hvort að þeir Alzheimersjúklingar, sem verða órólegir í 

sínum veikindum, hafi meira af erfðabreytileikum sem leggja til geðsjúkdóma en þeir 

Alzheimersjúklingar sem halda ró sinni. 

 

Aðferðir: Sjúklingar voru flokkaðir í hópa byggt á upplýsingum um bæði 

geðrofslyfjanotkun og hegðunareinkenni úr RAI (resident assessment instrument) 

gagnasafninu. Öllum sjúklingum sem höfðu RAI mat var skipt í þrjá yfirhópa: 

Alzheimersjúklinga, sjúklinga með heilabilun af öðrum orsökum og sjúklinga sem höfðu enga 

heilabilun. Síðan var hverjum þessara yfirhópa skipt í tvo undirhópa: rólega og órólega. 

Eftirfarandi þættir voru bornir saman á milli undirhópa: aldur, kyn, þjóðerni, menntun og 

hjúskaparstaða. Fyrir hvert par af undirhópum var athugað hvort annar hópurinn hefði hærra 

PRS en hinn fyrir eftirfarandi svipgerðir: ADHD, Alzheimer, einhverfurófsröskun, 

geðhvarfasýki, lengd menntunar, úthverfu (e. extroversion), hugsýki (e. neuroticism) og 

geðklofa. Einnig voru framkvæmdar víðtækar erfðamengisleitir að erfðamörkum sem aukið 

eða minnkað gætu líkurnar á óróleika í hverjum hinna þriggja yfirhópa. Loks var tíðni þriggja 

erfðamarka sem leggja til eða vernda fyrir Alzheimer (APOε4, TREM2 (R47H) og APP 

(A673T)) í hverjum óróleikahópi borin saman við tíðni þeirra í viðmiðshópi. 

 

Niðurstöður:  Ekki var hægt að sýna fram á að breytileikar sem leggja til geðsjúkdóma 

skýri óróleika í Alzheimersjúkdómi. Hins vegar kemur skýrt fram að órólegi Alzheimerhópurinn 

hefur meira af breytileikum sem leggja til Alzheimersjúkdóms þegar hann er borinn saman við 

rólega Alzheimerhópinn (P = 1.3 × 10-7). Skýringarhlutfallið (e. variance explained) var 1.29%. 

Órólegi hópurinn var að meðaltali um tveimur árum yngri við innlögn á hjúkrunarheimili en það 

útskýrir ekki fylgnina við Alzheimerbreytileikana nema að mjög litlu leyti. Engar ótvíræðar 

niðurstöður fengust úr víðtæku erfðamengisleitunum þegar bornir voru saman hópar órólegra 

og rólegra fyrir yfirhópana þrjá. OR fyrir bæði APOε4 og TREM2 (R47H) fyrir órólega 

undirhópa var hærra en OR tilsvarandi rólegra undirhópa á meðan OR fyrir verndandi APP 

(A673T) breytileikann var ávallt lægra fyrir órólegu undirhópana.   

 

Umræður: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að órólegir Alzheimersjúklingar hafi 

sterkari erfðaþátt fyrir Alzheimer en rólegir Alzheimersjúklingar. Bæði PRS niðurstöður, sem 

innihalda algeng erfðamörk, og niðurstöður fyrir tvö sjaldgæf erfðamörk, APP (A673T) og 

TREM2 (R47H), styðja þetta. PRS niðurstöður voru enn marktækar eftir að leiðrétt hafði verið 

fyrir aldri (P = 5.3 × 10-5) við innlögn. PRS fyrir þær átta svipgerðir sem hér voru notaðar hafa 

ekki verið notuð áður til að bera saman erfðamengi órólegra og rólegra Alzheimersjúklinga 

svo vitað sé. Það kom á óvart að breytileikar sem leggja til geðsjúkdóma og undirþátta 

persónuleika virðast lítið hafa með óróleika í Alzheimer að gera. Í framhaldi af þessari 

rannsókn mætti skoða hvort erfðabreytileikar sem leggja til Alzheimersjúkdóms leggi einnig til 

óróleika í Parkinsonsjúkdómi. 
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1 Inngangur 

 

Með hækkandi lífaldri eykst hlutfall eldra fólks í samfélaginu. Talið er að árið 2050 muni fólk yfir 

sextugu vera orðið 22% íbúa heimsins, borið saman við 12% árið 2015 (1). Samfara þessari þróun 

mun þörfin fyrir hjúkrunarrými og heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir öldruðum aukast. Ástæður þess að 

eldra fólk þarf á vistun á hjúkrunarheimili að halda eru misjafnar. Samkvæmt rannsókn frá Belgíu fara 

8% fólks á hjúkrunarheimili af félagslegum ástæðum, 43% vegna líkamlegra kvilla og 48% vegna 

huglægra raskana. Helstu félagslegu ástæður vistunar eru mjög hár aldur, að vilja fylgja maka á 

hjúkrunarheimili, félagsleg vanræksla og einmanaleiki. Algengustu líkamlegu kvillarnir eru heilablóðfall, 

hjartabilun, Parkinsonsjúkdómur og slitgigt. Á meðal huglægra raskana er heilabilun langalgengust (2). 

Samkvæmt ofangreindri rannsókn er heilabilun því algengasta orsök vistunar á elliheimili. 

 

 

1.1 Heilabilun 

 

Heilabilun er almennt hugtak yfir þá minnkun í huglægri færni sem er nógu alvarleg til að hafa 

áhrif á daglegt líf. Heilabilun er ein helsta ástæða fötlunar (e. disability) á efri árum (3). Hún skerðir 

getu fólks til að lifa sjálfstæðu lífi og þar með lífsgæði þess. Helstu einkenni heilabilunar eru 

minniskerðing, erfiðleikar við tjáningu og/eða skilning máls og breytingar á hegðun. Margir sjúkdómar 

geta orsakað heilabilun og fer birtingarmyndin að hluta eftir því hver orsökin er. Helstu orsakir 

heilabilunar eru Alzheimersjúkdómur, æðaheilabilun (e. vascular dementia), Lewy Body sjúkdómur, 

framheilabilun (e. frontotemporal dementia) og Parkinsonsjúkdómur (4). 

Heilabilun er stórt heilbrigðisvandamál á heimsvísu. Langtímaumönnun aldraðra hverfist að miklu 

leyti um fólk með heilabilun; um helmingur eldra fólks sem þarf á umönnun að halda er heilabilaður. 

Árlegur kostnaður samfélaga af heilabilun er metinn um 604 milljarðar Bandaríkjadollara, eða um 1% 

af samanlagðri vergri landsframleiðslu heimsins (5). Enn hefur engin lækning fundist við heilabilun. 

Vandinn mun því einungis aukast ef fram heldur sem horfir. Stærðargráða þessa heilbrigðisvandamáls 

og ófullnægjandi viðbrögð við því hafa knúið yfirvöld til að endurskoða stefnu sína hvað mál þessi 

varðar (3). Hér á Íslandi hefur nokkur stefnumótun átt sér stað en fátt verið um aðgerðir í kjölfarið (6). 

Ljóst er að frekari rannsókna er þörf á þessu sviði – því betur má ef duga skal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

1.2 Alzheimer 

 

Algengasta orsök heilabilunar er Alzheimersjúkdómur, sem talinn er skýra um 60-80% tilfella. 

Alzheimer er ólæknandi taugahrörnunarsjúkdómur sem leggst einkum á eldra fólk. Hægfara breytingar 

í heila eru taldar valda einkennum sjúkdómsins. Í fyrstu skerðist getan til að muna nýja hluti hægt og 

bítandi (7). Í kjölfarið fylgja önnur einkenni: málstol, verkstol og skerðing á sjónúrvinnslu, 

rýmdarskynjun, óhlutbundinni hugsun, framkvæmd og stýringu hugsunar, innsæi og dómgreind. Auk 

þess geta breytingar í persónuleika og ýmis geðræn einkenni gert vart við sig. Algengustu geðrænu 

einkennin eru kvíði, þunglyndi, svefntruflanir, tilfinningaleg viðkvæmni, ranghugmyndir og ofskynjanir 

(4). Engin lyf eru til sem stöðva framgang Alzheimersjúkdómsins. Nú á dögum eru fjögur lyf helst 

notuð í þeirri von að hægja á framganginum. Þrír kólínesterasahemlar, galantamín, rívastigmín og 

dónepezíl, eru notaðir til að meðhöndla vitræna skerðingu og hafa mesta virkni á fyrri stigum 

sjúkdómsins. Lyfið memantín, sem er NMDA (N-metýl-D-aspartat) viðtakahindri, er notað til að 

meðhöndla vitræna skerðingu á síðari stigum sjúkdómsins. Sýnt hefur verið fram á að ofangreind lyf 

hægja að einhverju leyti á vitrænni afturför, auk þess sem þau draga úr hegðunarvanda hjá sumum 

sjúklingum. Gallinn er sá að um helmingur sjúklinga sýnir engin viðbrögð við þessum lyfjum. Þótt 

ofangreind lyf séu betri en engin lyf er því augljóslega þörf á mun virkari lyfjum við Alzheimer (8). 

 

1.2.1 Meingerð Alzheimersjúkdóms 

 

Meingerð Alzheimersjúkdómsins er enn ekki að fullu ljós. Nokkrar kenningar hafa verið settar 

fram til að skýra orsök sjúkdómsins. Helsta kenningin gengur út á að svonefndar amyloid-beta (Aβ) 

skellur safnist upp í heilum Alzheimersjúklinga og valdi dauða taugafrumna. Þessar skellur eru taldar 

myndast við ranga klippingu á prótíni að nafni APP (amyloid-beta precursor protein). Þetta prótín er 

staðsett í frumuhimnu og er tjáð í miklu magni í heila. APP er klippt eftir tveimur leiðum. Annars vegar 

er það klippt af α- og γ-sekretösum og myndast þá ekkert Aβ. Hins vegar er það klippt af β- og γ-

sekretösum og þá myndast Aβ. Helsti β-sekretasi heilans kallast BACE1 (β-Site APP-cleaving enzyme 

1). Undir venjulegum kringumstæðum er ákveðið jafnvægi á milli myndunar og eyðingar Aβ, sem 

heldur magni þess í heilanum stöðugu. Við öldrun og í sjúklegu ástandi raskast þetta jafnvægi. Það 

leiðir til þess að Aβ safnast upp og elliskellur (e. senile plaques) myndast. Á þessu formi truflar Aβ 

virkni taugamóta og stuðlar jafnframt að myndun nituroxíðs og innflæði kalsíums. Þetta leiðir til 

myndunar frírra stakeinda sem draga að lokum taugafrumur til dauða (9). 
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1.2.2 Erfðaþættir Alzheimer 

 

Framfarir í erfðarannsóknum hafa leitt til uppgötvunar nokkurra erfðabreytileika sem auka 

áhættuna á að fá Alzheimer. Fyrst ber að nefna APOε4, sterkasta og algengasta erfðabreytileikann 

fyrir Alzheimer. APOε genið er staðsett á litningi 19 og hefur þrjár samsætur: APOε2, APOε3 og 

APOε4. Að hafa eina samsætu af APOε4 fjórfaldar líkurnar á að fá Alzheimer. Hafi einstaklingur tvær 

samsætur af APOε4, er hann í tólffaldri áhættu (10). Ekki er vitað með vissu hvernig þessi samsæta 

stuðlar að þróun Alzheimersjúkdóms. Rannsóknir benda þó til tengsla á milli APOε4 og aukins magns 

leysanlegs Aβ (11). 

Nokkrir sjaldgæfir erfðabreytileikar hafa einnig verið tengdir við Alzheimersjúkdóminn. Árið 2012 

fannst stökkbreyting (A673T) í APP geninu sem verndar bæði gegn Alzheimer og gegn vitrænni 

afturför í eldra fólki sem ekki hefur heilabilun. Talið er að stökkbreytingin hefti BACE1 í að brjóta niður 

APP og hindri þannig myndun Aβ skellna (12). Árið 2013 birtu vísindamenn Íslenskrar erfðagreiningar 

niðurstöður rannsóknar sem benti til að ákveðin stökkbreyting, R47H, í geninu TREM2 (triggering 

receptor expressed on myeloid cells 2) þrefaldi áhættuna á Alzheimer. TREM2 skráir fyrir sykruprótíni 

sem gengur í gegnum frumuhimnuna. Í heilanum er það aðallega tjáð á örtróðsfrumum (e. microglia). 

Virkjun örtróðsfrumna getur leitt til frumuáts á Aβ skellum. Talið er að R47H stökkbreytingin valdi 

minnkaðri virkni TREM2 prótínsins, sem svo leiði til skertrar eyðingar Aβ (13). 

 

1.2.3 Óróleiki í Alzheimer 

 

Auk þess að þjást af minnistapi og vitrænni skerðingu verður stór hluti Alzheimersjúklinga einnig 

órólegur. Óróleikann má rekja til undirliggjandi geðrænna einkenna; þá helst árásargirni, 

ranghugmynda og ofskynjana. Þetta eykur álag á sjúklinginn, aðstandendur og umönnunaraðila. 

Jafnframt benda rannsóknir til þess að þeir Alzheimerssjúklingar sem verða órólegir fari frekar á 

hjúkrunarheimili og hafi hraðari vitræna afturför en þeir sem eru jafnan rólegir (14). Þeir sjúklingar sem 

sýna geðrofseinkenni hafa auk þess hærri dánartíðni en þeir sem sýna ekki slík einkenni (15).  

Af ofangreindum einkennum sem leiða til óróleika í Alzheimersjúkdómi hafa geðrofseinkenni 

langmest verið rannsökuð. Samantekt 55 greina sem rannsökuðu samtals 9749 sjúklinga gaf til kynna 

að 41% Alzheimersjúklinga fái geðrofseinkenni (15). Sú meðferð sem nú stendur til boða er 

ófullkomin. Þau geðrofslyf sem notuð eru, bæði dæmigerð og ódæmigerð, geta valdið alvarlegum 

aukaverkunum og ekki hefur verið sýnt fram á að þau dragi úr þeirri auknu vitskerðingu sem 

Alzheimersjúklingar með geðrofseinkenni þjást af. 
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1.2.4 Erfðaþættir óróleika í Alzheimer 

 

Rannsóknir á systkinum hafa sýnt fram á að systkini Alzheimersjúklinga sem sýna 

geðrofseinkenni hafi auknar líkur á fá Alzheimer ásamt geðrofseinkennum (16). Vísindamenn hafa velt 

upp tveimur möguleikum sem útskýrt gætu erfðafræðina á bak við Alzheimersjúkdóm ásamt óróleika. 

Annar möguleikinn er að þeir breytileikar sem auka líkur á Alzheimer, svo sem í APOε4 og TREM2, 

auki einnig líkurnar á óróleika í Alzheimer. Hinn möguleikinn er að þeir Alzheimersjúklingar sem verði 

órólegir hafi frekar erfðabreytileika fyrir geðsjúkdómum heldur en þeir sem ekki fá slík einkenni. Líklegt 

verður að teljast að þetta eigi við um þá sem áður hafa greinst með geðsjúkdóm. Þessi tilgáta um 

orsök nær þó ekki síður til þeirra sem aldrei hafa fengið geðræn einkenni; talið er að breytingar í heila 

Alzheimersjúklinga geti leitt til afhjúpunar á undirliggjandi erfðaþáttum. 

 

1.2.4.1 Fyrri kenning  

 

APOε4 genasamsætan er vel ígrundaður áhættuþáttur fyrir Alzheimer. Vísindamenn hafa lengi 

reynt að sýna fram á að þessi samsæta auki einnig líkurnar á geðrofseinkennum en níu af 22 

rannsóknum höfðu gefið það til kynna árið 2010. Hinar þrettán rannsóknirnar fundu engin tengsl (17). 

Talið var að munur á rannsóknaraðferðum gæti útskýrt þetta misræmi. Árið 2011 var gerð rannsókn á 

rúmlega 2300 Alzheimersjúklingum til að svara þessari spurningu betur. Niðurstöður hennar voru að 

APOε4 samsætan yki ekki líkur á geðrofseinkennum í Alzheimer (18). 

 

1.2.4.2 Síðari kenning 

 

Flestar rannsóknir á þessu sviði hafa einblínt á erfðabreytileika fyrir geðsjúkdómum. Ein tilgáta 

er að óróleiki hjá Alzheimersjúklingum gæti tengst breytingum á serótónínbúskap. Til að kanna þessa 

tilgátu hafa rannsakendur athugað tengsl geðrofseinkenna í Alzheimer við serótónínviðtaka 2A og 2C 

og serótónín-flutningsprótínið. Niðurstöðum rannsókna hefur ekki borið saman fyrir neitt þessara 

þriggja prótína og því erfitt að draga nokkrar ályktanir um tengslin (19-25). 

Þar sem mörg geðrofslyf bindast dópamínviðtökum hefur einnig þótt áhugavert að rannsaka 

tengsl þeirra við óróleika í Alzheimer. Í þessu samhengi hafa dópamínviðtakar D1, D2, D3 og D4 verið 

rannsakaðir. Í stuttu máli hafa engin ótvíræð tengsl fundist á milli neins dópamínviðtaka og 

geðrofseinkenna í Alzheimer (26-28). 
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1.2.4.2.1        GWAS 

 
Víðtæk erfðamengisleit (genome-wide association study, GWAS) er fremur ný aðferð í 

erfðarannsóknum. Hún er gjarnan notuð til að bera erfðamengi hóps einstaklinga sem hafa tiltekinn 

sjúkdóm saman við erfðamengi hóps einstaklinga sem ekki hafa viðkomandi sjúkdóm. Þrjár slíkar leitir 

hafa verið gerðar að erfðabreytileikum sem auka/minnka líkurnar á óróleika í Alzheimersjúkdómi. 

Fyrsta víðtæka erfðamengisleitin að genasamsætum sem auka líkurnar á Alzheimer ásamt 

geðrofseinkennum var framkvæmd árið 2012. Gerð var safngreining á þremur gagnasöfnum og 

fengust þannig um 2000 tilfelli og 5700 viðmið. Í leitinni fundust tengsl á milli margra eins basa 

breytileika og geðrofseinkenna í Alzheimer. Engin þessara tengsla voru marktæk samkvæmt 

ströngustu viðmiðum. Á meðal nánast marktækra erfðamarka var eins basa breytileiki (single 

nucleotide polymorphism, SNP) í threónín kínasa 11 (STK11). CNV í þessu geni hafa verið tengdar 

við geðklofa í einni rannsókn (29). Einnig er þekkt að STK11 er nauðsynlegt milliefni í fosfórýleringu á 

tau vegna oftjáningar APP (30). Eins basa breytileiki í VSNL1 (visinin-like 1) var einnig á meðal þeirra 

sem nánast marktæk tengsl fundust fyrir. VSNL1 skráir fyrir prótíninu Vilip1, sem skynjar kalsíum í 

taugungum (31). Hækkaður styrkur þess í mænuvökva sjúklinga á fyrstu stigum 

Alzheimersjúkdómsins spáir fyrir um hraðari vitræna skerðingu (32). Tjáning VSNL1 er aftur á móti 

minnkuð í geðklofa (33, 34). Rannsakendur könnuðu sérstaklega tengsl eins basa breytileika fyrir 

geðhvarfasýki og geðklofa við geðrofseinkenni í Alzheimer. Enginn stakur breytileiki virtist tengjast 

Alzheimer ásamt geðrofseinkennum en ef allir ellefu breytileikarnir voru prófaðir saman kom fram leitni 

á milli þeirra og geðrofseinkenna í Alzheimer (35). 

Árið 2015 var framkvæmd tengslagreining (e. linkage analysis) á erfðum Alzheimer ásamt 

geðrofseinkennum. Bandarískum fjölskyldum þar sem Alzheimer er arfgengur var skipt í hópa eftir því 

hvort geðrofseinkenni voru hluti af sjúkdómsmyndinni eða ekki. Eitt svæði fannst sem hafði marktæk 

tvípunkta og margpunkta LOD-skor eftir að búið var að leiðrétta fyrir fjölda tilrauna: 19q13.12. Frekari 

athugun leiddi í ljós eins basa breytileika (rs2945988) með sterk tengsl við geðrofseinkenni. Þessar 

niðurstöður voru yfirfærðar á þýði Alzheimersjúklinga og viðmiða af karabískum ættum. Síðan var gerð 

safngreining á karabískættaða þýðinu og þýði hvítra sem ekki voru af spænskum ættum. Fannst þá 

annar eins basa breytileiki á svæði 19q13.12 sem virtist hafa sterk tengsl við Alzheimer ásamt 

geðrofseinkennum. Báðir eins basa breytileikarnir sem auðgreindir voru í þessari rannsókn eru 

staðsettir í genum sem skrá fyrir zink-fingur bindandi prótínum, þ.e. ZNF260 og ZNF566 (36). Þetta er 

áhugavert í ljósi þess að nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl breytileika í fjölda endurtekninga 

(e. copy number variation, CNV) í zink-fingur bindandi prótíninu ZNF804A og áhættunnar á að fá 

geðklofa, geðrofseinkenni og geðhvarfasýki (37). 

Fyrsta víðtæka erfðamengisleitin að CNV fyrir Alzheimer ásamt geðrofseinkennum var 

framkvæmd árið 2015. Niðurstöður hennar voru að tvöföldun í APC2 (adenomatous polyposis coli 2) 

geninu á litningasvæði 19p13.3 væri verndandi fyrir Alzheimer ásamt geðrofseinkennum (38). Þessa 

fylgni við tvöföldun á APC2 á þó eftir að staðfesta og ber því að taka með fyrirvara. 
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1.3 PRS 

 

Fjölgenaáhættuskor (polygenic risk score, PRS) er mat á erfðafræðilegri áhættu á því að fá 

tiltekinn sjúkdóm, reiknað út frá algengum erfðabreytileikum (>1% samsætu tíðni í almennu þýði)  sem 

ýmist er vitað eða talið að auki eða minnki áhættuna á viðkomandi sjúkdómi. Fjölgenaáhættuskor má 

nota til að spá fyrir um tengsl við aðrar svipgerðir. Sem dæmi þá sýndu vísindamenn Íslenskrar 

erfðagreiningar fram á að PRS fyrir geðklofa og geðhvarfasýki spá fyrir um sköpunargáfu, þ.e. því 

hærra skor sem einstaklingur hefur fyrir þessum sjúkdómum, því meiri líkur eru á að hann sé skapandi 

(39). Ekki er vitað til þess að PRS fyrir nokkurn sjúkdóm hafi áður verið notað til að spá fyrir um 

óróleika í Alzheimer. 

 

 

1.4 Markmið 

 

Markmið rannsóknarverkefnisins er að athuga hvort orsök þess að sumir Alzheimersjúklingar 

verða órólegir, en aðrir ekki, megi að einhverju leyti rekja til erfðabreytileika sem auka líkur á 

geðsjúkdómum, svo sem geðklofa og geðhvarfasýki, og ekki höfðu komið fram í svipmynd 

sjúklinganna áður en vitræn geta þeirra tók að minnka. Rannsóknarspurningin er því: 

 

Hafa þeir Alzheimersjúklingar, sem verða órólegir í sínum veikindum, meira af erfðabreytileikum fyrir 

geðsjúkdómum en þeir Alzheimersjúklingar sem halda ró sinni? 

 

Leitast verður við að svara þessari spurningu með: 1) víðtækri erfðamengisleit þar sem bornir eru 

saman órólegir og rólegir Alzheimersjúklingar og 2) með því að skoða hvort fjölgenaáhættuskor fyrir 

geðsjúkdóma og persónuleikaþætti spái fyrir um óróleika í Alzheimer. Það síðarnefnda hefur ekki verið 

framkvæmt áður í þessum tilgangi.  

Þótt rannsóknin byggi á ofangreindri tilgátu verður þeim möguleika einnig haldið opnum að 

erfðabreytileikar fyrir öðrum sjúkdómum en geðsjúkdómum leggi til óróleikans. Einnig verður kannað 

hvort erfðafræðilegur munur sé á kvíðnum Alzheimersjúklingum og ókvíðnum. Til samanburðar verða 

sömu athuganir gerðar á sjúklingum sem ekki hafa Alzheimer, annars vegar sjúklingum með aðra 

heilabilun og hins vegar sjúklingum sem ekki hafa heilabilun. 
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2 Aðferðir 

Sjúklingar voru flokkaðir í hópa samkvæmt breytum í RAI (resident instrument assessment) 

gagnasafninu. RAI er matstæki sem metur heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa á hjúkrunarheimilum. RAI 

mat er framkvæmt á íslenskum hjúkrunarheimilum þrisvar sinnum á ári. Matið er hluti af reglubundnu 

eftirliti embættis landlæknis með því að heilbrigðisþjónusta uppfylli faglegar kröfur og ákvæði 

heilbrigðislöggjafar á hverjum tíma (40). Sá hluti gagnanna sem hér er notaður nær aftur til ársins 

1992. Upplýsingar um kyn sjúklinga, og eftir atvikum fæðingarár, fengust úr þjóðskrá. Allar upplýsingar 

um sjúkdómsgreiningar voru fengnar frá Landspítala. Tilskilið leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd 

(leyfisnúmer: VSN-17-013). 

Forritið DiseaseMiner var notað til að draga út þær upplýsingar úr RAI gögnunum sem rannsóknin 

krafðist. Notaðar voru upplýsingar um lyfjanotkun og einkenni til að skipta Alzheimersjúklingum upp í 

hópa, annars vegar eftir óróleika og hins vegar eftir kvíða. Einnig var sjúklingum með heilabilun af 

öðrum orsökum en Alzheimer og sjúklingum sem ekki höfðu heilabilun skipt í slíka hópa til 

samanburðar. Þessi flokkun var framkvæmd með hjálp forritanna DiseaseMiner, Excel og RStudio. 

 

2.1 Skipting í hópa eftir óróleika 

 

Alls voru til RAI gögn um 14929 vistmenn hjúkrunarheimila, bæði lífs og liðna. Einungis voru 

notaðar upplýsingar um sjúklinga sem uppfylltu ákveðin skilyrði. Þar sem sjúklingur í dái getur ekki 

verið órólegur, voru þeir 68 sem höfðu verið í dái í öll skiptin sem þeir voru metnir teknir út. Auk þess 

var tveimur sleppt vegna vöntunar upplýsinga um kyn og fæðingarár. Þar að auki var sett skilyrði um 

að hafa ekki greinst með geðklofa eða geðhvarfasýki. Við það duttu 465 út. Þá stóðu eftir 14394 

sjúklingar. Þeim var skipt niður í þrjá hópa: Alzheimersjúklinga, sjúklinga með heilabilun af öðrum 

orsökum og sjúklinga sem höfðu enga heilabilun. Hverjum þessara hópa var svo skipt aftur upp í tvo 

undirhópa: rólega og órólega (sjá mynd 1). Þessi flokkun byggði á tveimur nálgunum; annars vegar 

geðrofslyfjanotkun og hins vegar tíðni hegðunareinkenna.  

Í hverju RAI mati má finna upplýsingar um fjölda daga undanfarna sjö daga sem sjúklingur tók 

geðrofslyf, miðað við þann dag sem matið er framkvæmt. Slíkt mat er yfirleitt framkvæmt á fjögurra 

mánaða fresti og gefur þannig hugmynd um hlutfall tímans sem vistmaður/-kona á elliheimili er á 

geðrofslyfjum. Þessar upplýsingar voru notaðar til að flokka hvern sjúklingahóp fyrir sig í rólega og 

órólega. Til að flokkast í rólega hópinn þurfti að uppfylla eftirfarandi skilyrði: að hafa annað hvort aldrei 

verið á geðrofslyfjum eða þá að hafa ekki verið á þeim meira en 10% tímans sem mælingarnar náðu til 

og að hafa aldrei verið á geðrofslyfjum sex eða sjö daga vikunnar. Til að flokkast í órólega hópinn 

þurftu sjúklingar að hafa einhvern tíma verið fast á geðrofslyfjum og að hafa verið á geðrofslyfjum 

a.m.k. meira en 20% tímans sem mælingarnar náðu til. Við þessa flokkun var tekið tillit til þess að 

einhver óróleiki í skamman tíma, t.d. við komu á hjúkrunarheimili, hlýtur að teljast eðlilegur. Einnig var 

haft í huga að meðan á veikindum eða banalegu stendur verða órólegir sjúklingar yfirleitt rólegir. 

Upplýsingar um hegðunareinkenni voru einnig notaðar til að flokka hvern hinna þriggja 

sjúklingahópa í rólega og órólega. Um var að ræða þrenns konar einkenni: Í fyrsta lagi ósæmilega 
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félagslega hegðun; svo sem hávaðasemi, hróp, framköllun hljóða, tortímandi hegðun, óviðeigandi 

kynferðislega hegðun, að róta í eigum annarra eða að henda/smyrja fæðu/hægðum. Í öðru lagi 

árásargirni í orði; svo sem að hrópa, skammast eða ógna öðrum. Í þriðja lagi árásargirni í verki; meðal 

annars að slá, klóra, hrinda eða áreita kynferðislega. Notast var við breytu í RAI sem kveður á um tíðni 

einkenna undanfarna sjö daga, miðað við þann dag sem matið er framkvæmt. Fyrir hverja þessara 

þriggja gerða einkenna eru gefnir tölustafir frá 0 upp í 3 þar sem 0 táknar að einkennið hafi aldrei verið 

sýnt, 1 táknar að einkennið hafi komið fyrir einn til þrjá daga vikunnar sem leið, 2 að það hafi komið 

fyrir fjóra til sex daga vikunnar og 3 að einkennið hafi verið sýnt alla daga liðinnar viku. Til að finna 

heildartíðni allra hegðunareinkenna var reiknuð summa þessarar tíðni fyrir öll möt og öll einkenni fyrir 

hvern einstakling. Þeir sjúklingar sem höfðu summu 0 eða 1 voru flokkaðir sem rólegir. Þeir sjúklingar 

sem höfðu summu 3 eða meira flokkuðust sem órólegir. 

Að lokum voru báðar ofangreindar nálganir notaðar til að mynda endanlega hópa rólegra og 

órólegra. Rólegu hóparnir fengust með því að taka sniðmengi þeirra sem voru að jafnaði ekki á 

geðrofslyfjum og þeirra sem sýndu yfirleitt ekki hegðunareinkenni. Til að teljast rólegur mátti því hvorki 

hafa verið á lyfjum né hafa sýnt einkenni. Órólegu hóparnir fengust með því að skeyta saman öllum 

þeim sem voru að jafnaði á geðrofslyfjum og öllum þeim sem sýnt höfðu hegðunareinkenni að 

einhverju marki. Til að teljast órólegur var sem sagt nægjanlegt að hafa annað hvort verið á lyfjum eða 

að hafa sýnt einkenni, því ef lyfin virka sem skyldi draga þau töluvert úr einkennum. Fjölda sjúklinga í 

hverjum hinna endanlegu hópa má sjá á mynd 1. 

 

 

 

Heildarfjöldi 
sjúklinga í RAI 

gögnunum

14929

Fjöldi sjúklinga sem 
uppfyllti skilyrði til 

þátttöku

14394

Alzheimer

4215

Óróleg

2791

Róleg

1184

Heilabilun önnur 
en AD

4771

Óróleg

2534

Róleg

1943

Engin heilabilun

5408

Óróleg

1461

Róleg

3402

Mynd 1. Yfirlit yfir skiptingu í hópa eftir óróleika. Tölurnar gefa til kynna fjölda sjúklinga í hverjum hóp. 

Skilyrði til þátttöku voru að hafa ekki verið í dái í öllum RAI mötum, að hafa upplýsingar um kyn og fæðingarár 
í þjóðskrá og að hafa ekki greinst með geðklofa eða geðhvarfasýki. Þar sem sumir sjúklingar uppfylltu hvorki 
skilyrði rólegu né órólegu hópanna, auk þess sem upplýsingar um lyfjanotkun og hegðunareinkenni skorti fyrir 
brot af sjúklingunum, var ekki unnt að flokka alla úr yfirhópunum þremur í undirhópa. 
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2.2 Skipting í hópa eftir kvíða 

 

Með notkun upplýsinga um kvíðastillandi lyf og kvíðaeinkenni var sjúklingum skipt í kvíðna og 

ókvíðna á sambærilegan hátt og skipt hafði verið í órólega og rólega. Líkt og áður voru sett skilyrði um 

að hafa ekki verið alltaf í dái og að hafa upplýsingar um kyn og fæðingarár í þjóðskrá. Við það duttu 

sem fyrr 70 út. Í stað skilyrðis um að hafa ekki greinst með geðklofa eða geðhvarfasýki var nú sett það 

skilyrði að sjúklingar hefðu ekki greinst með kvíðaröskun. Við það duttu 9 út. Þá stóðu eftir 14850 

sjúklingar. Þeim var skipt í þrjá yfirhópa byggt á heilabilunargreiningu og hverjum þessara hópa var 

svo aftur skipt í tvo undirhópa: kvíðna og ókvíðna. 

Líkt og gildir um geðrofslyf, innihalda RAI gögnin upplýsingar um fjölda daga undanfarna viku 

sem sjúklingur tók kvíðastillandi lyf. Fyrir flokkun byggða á kvíðalyfjanotkun voru sömu skilyrði notuð 

og sett höfðu verið fyrir geðrofslyfjanotkun. 

Upplýsingar um kvíðaeinkenni voru einnig notaðar til að flokka sjúklinga í kvíðna og ókvíðna. Um 

var að ræða ferns konar vísbendingar: Í fyrsta lagi tjáningu á óraunhæfum ótta, t.d. við að verða 

yfirgefinn, skilinn eftir einn eða vera með öðrum. Í öðru lagi endurteknar yfirlýsingar sjúklings um að 

eitthvað hræðilegt sé um það bil að fara að gerast; t.d. að hann muni deyja eða fá hjartaáfall. Í þriðja 

lagi endurteknar áhyggjur af heilsuleysi, sem geta m.a. birst í kröfum um stöðuga athygli læknis 

og/eða þráhyggju tengdri líkamsstarfsemi. Í fjórða lagi endurteknar kvartanir um kvíða/áhyggjur sem 

ekki tengjast heilsu, svo sem að krefjast stöðugrar athygli/huggunar í daglegum athöfnum, í 

matartímum, við þvott, í samræðum o.s.frv. Notast var við breytu í RAI sem kveður á um tíðni 

vísbendinga undanfarna þrjátíu daga, miðað við þann dag sem matið er framkvæmt. Fyrir hverja 

þessara fjögurra vísbendinga eru gefnir tölustafir frá 0 upp í 2 þar sem 0 táknar að vísbending hafi 

aldrei verið til staðar, 1 táknar að vísbending hafi komið fyrir allt að fimm daga vikunnar og 2 að hún 

hafi verið til staðar alla daga vikunnar. Til að finna heildartíðni allra vísbendinga um kvíða var reiknuð 

summa þessarar tíðni fyrir öll möt og allar vísbendingar fyrir hvern einstakling. Þeir sjúklingar sem 

höfðu summu 0 voru flokkaðir sem ókvíðnir. Þeir sjúklingar sem höfðu summu 2 eða meira flokkuðust 

sem kvíðnir. 

Að lokum voru báðar nálganir notaðar til að mynda endanlega kvíðahópa á sama hátt og 

endanlegir óróleikahópar höfðu verið myndaðir. Fjölda sjúklinga í hverjum hinna endanlegu kvíðahópa 

má sjá á mynd 2. 
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2.3 Skilgreining hópa 

 

Eftirfarandi þættir voru notaðir til að bera saman hvert par af undirhópum, bæði fyrir óróleika og 

kvíða: aldur við fyrsta mat, kyn, þjóðerni, menntun og hjúskaparstaða. Til að bera saman aldur tveggja 

hópa var t-próf framkvæmt. Fyrir hinar breyturnar var kí-kvaðrat próf notað til að bera saman hlutföll á 

milli hópa; í öllum tilvikum var séð til þess að forsendur um væntigildi væru uppfylltar. Öll tölfræðileg 

úrvinnsla var framkvæmd í RStudio. 

Úr þjóðskrá fengust upplýsingar um kyn allra þátttakenda. Fyrir þá fáu sem ekki höfðu 

upplýsingar um aldur í RAI gögnunum voru upplýsingar um fæðingarár úr þjóðskrá notaðar og aldur 

reiknaður út frá dagsetningu RAI mats. Fyrir þá fáu sem hvorki höfðu upplýsingar um aldur né 

dagsetningu voru upplýsingar um dánaraldur úr þjóðskrá notaðar sem nálgun á aldur einstaklingsins. 

Upplýsingar um menntun í RAI gögnunum skorti fyrir marga sjúklinga. Fyrir hluta þeirra fengust önnur 

gögn frá hjúkrunarheimilum. Að lokum vantaði yfirleitt upplýsingar um þjóðerni, menntun og 

hjúskaparstöðu fyrir brot af sjúklingunum. Hlutfall þeirra sem gögn vantaði um af heildinni gat verið frá 

0.2% upp í 8.3%. Hér eftir verða hlutföll reiknuð af heildarfjölda þeirra sem gögn eru til um. 

Fyrstu þrír skilgreiningarþættirnir voru hafðir eins og þeir koma fyrir í gögnunum. Síðari tveir 

þættirnir geta breyst með tíma, sem þýðir að hver einstaklingur getur lent í mörgum flokkum. Við 

úrvinnslu gagnanna var ákveðið að láta hæsta menntunarstig sem kom fram gilda. Hvað 

hjúskaparstöðu varðar, var brugðið á það ráð að skipta hverjum undirhópi fyrir sig í fernt: Öll sem 

Heildarfjöldi 
sjúklinga í RAI 

gögnunum

14929

Fjöldi sjúklinga sem 
uppfyllti skilyrði til 

þátttöku

14850

Alzheimer

4263

Kvíðin

2702

Ekki kvíðin

1186

Heilabilun önnur 
en AD

4945

Kvíðin

3189

Ekki kvíðin

1415

Engin heilabilun

5404

Kvíðin

2812

Ekki kvíðin

2164

Mynd 2. Yfirlit yfir skiptingu í hópa eftir kvíða. Tölurnar gefa til kynna fjölda sjúklinga í hverjum hóp. 

Skilyrði til þátttöku voru að hafa ekki verið í dái í öllum RAI mötum, að hafa upplýsingar um kyn og fæðingarár 
í þjóðskrá og að hafa ekki greinst með kvíðaröskun. Þar sem sumir sjúklingar uppfylltu hvorki skilyrði rólegu 
né órólegu hópanna, auk þess sem upplýsingar um lyfjanotkun og hegðunareinkenni skorti fyrir brot af 
sjúklingunum, var ekki unnt að flokka alla úr yfirhópunum þremur í undirhópa. 
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einhvern tíma höfðu skilið fóru í flokkinn Skilin. Í flokkinn Ógift fóru þau sem höfðu verið merkt ógift og 

aldrei neitt annað. Þau sem voru gift, í sambúð eða ekkjur/ekklar fóru öll í einn flokk. 

Fyrir Alzheimersjúklinga voru aldur við greiningu og dánaraldur einnig athugaðir. Upplýsingar um 

aldur við greiningu fengust frá Landspítala og voru einungis til fyrir lítið brot af sjúklingum hvers 

undirhóps, þ.e. 9.4% órólegra, 6.9% rólegra, 9.4% kvíðinna og 7.4% ókvíðinna. Upplýsingar um 

dánaraldur fengust úr þjóðskrá og voru til fyrir alla látna sjúklinga, þ.e. 86.2% órólegra, 79.5% rólegra, 

86.3% kvíðinna og 79.9% ókvíðinna. Meðaltöl bæði aldurs við greiningu og dánaraldurs voru reiknuð 

fyrir hvern undirhóp Alzheimersjúklinga. 

 

2.4 Erfðarannsóknir 

2.4.1 Útskýring á erfðafræðilegum rannsóknaraðferðum 

 

2.4.1.1 GWAS 

 

Víðtæk erfðamengisleit (e. genome-wide association study, GWAS) er aðferð til að bera saman 

erfðamengi hóps tilfella og hóps viðmiða. Leitin snýst um að finna eins basa breytileika (e. single 

nucleotide polymorphisms, SNP) eða innsetningar- eða brottnámsbreytingar (e. insertion-deletion 

mutations, InDel) sem eru algengari eða sjaldgæfari hjá þeim sem hafa þann sjúkdóm sem verið er að 

rannsaka hverju sinni. Í hverri leit er hægt að skoða hundruði þúsunda til milljónir breytileika. Ef 

marktæk tengsl finnast á milli einhvers breytileika og þess að hafa tiltekinn sjúkdóm má sjá út frá 

gagnlíkindahlutfallinu (e. odds ratio, OR) hvort breytileikinn auki áhættuna eða sé verndandi, og 

jafnframt hve mikil áhættuaukningin eða –minnkunin er fyrir eina samsætu sem inniheldur 

breytileikann. Þannig fást upplýsingar um styrk áhættunnar eða verndarinnar fyrir þá sem eru 

arfblendnir um breytileikann. Út frá því er svo hægt að reikna gagnlíkindahlutfallið fyrir tvær samsætur, 

þ.e. fyrir arfhreina um breytileikann, með því að hefja gagnlíkindahlutfallið í annað veldi (Bragi Walters, 

munnl. uppl., 2017). 

 

2.4.1.2 PRS 

 

PRS er mat á erfðafræðilegri áhættu einstaklings á að fá tiltekinn sjúkdóm reiknað út frá öllum 

algengum þekktum erfðamörkum sem tengd hafa verið við sjúkdóminn. Áður en slíkt skor er reiknað 

fyrir tiltekið þýði eru slíkir erfðabreytileikar fundnir með víðtækri erfðamengisleit í öðru þýði, því ef 

sama þýði væri notað væri nokkuð ljóst hverjar niðurstöðurnar yrðu. Styrkur hvers breytileika fyrir sig 

er reiknaður líkt og lýst var hér að ofan. Einnig þarf að arfgerðargreina einstaklinga 

rannsóknarhópsins. Þá er hægt að meta PRS hvers einstaklings með því að reikna summu styrks allra 

erfðabreytileika hans. Það er gert með því að taka log(OR) fyrir hvern breytileika einstaklingsins og 

leggja þær tölur saman. Útkoman er PRS einstaklingsins. Ef PRS er 0 hefur einstaklingur hvorki 

áhættu né vernd miðað við samanburðarhópinn. Ef PRS er neikvæð tala hefur einstaklingur 
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erfðafræðilega vernd gagnvart sjúkdómnum. Ef PRS er jákvæð tala hefur einstaklingur aukna áhættu 

á að fá sjúkdóm. Gerð er tvíkosta aðhvarfsgreining á PRS milli hópanna og fæst þá stuðullinn ß. Loks 

er tekið exp(ß) og fæst þá áhættuhlutfall (e. risk ratio, RR) á milli hópanna (Andrés Ingason, munnl. 

uppl., 2017). 

 

2.4.2 Framkvæmd erfðarannsókna 

 

Þar sem fólk af erlendu þjóðerni er mjög erfðafræðilega frábrugðið Íslendingum voru einungis 

erfðaupplýsingar frá Íslendingum notaðar við útreikninga á PRS og í GWAS. Við þetta duttu að jafnaði 

nokkrir tugir þátttakenda út. Eins og gefur að skilja hefur Íslensk erfðagreining ekki erfðasýni frá öllum 

sjúklingum í RAI gögnunum. Þar af leiðandi minnkaði hver undirhópur um u.þ.b. þriðjung til helming 

við framkvæmd erfðarannsókna. 

 

2.4.2.1 PRS 

 

Fyrir hvern hinna tólf undirhópa sem lýst hefur verið hér að ofan var PRS reiknað fyrir átta 

mismunandi svipgerðir: ADHD, Alzheimer, einhverfurófsröskun, geðhvarfasýki, lengd menntunar (þ.e. 

fjöldi ára í skóla), úthverfua, hugsýkib og geðklofa. Fyrir hvern yfirhóp var athugað hvort PRS gæti spáð 

fyrir um líkindi þess að tilheyra öðrum undirhópnum frekar en hinum. Þetta var gert með tvíkosta 

aðhvarfsgreiningum á PRS allra einstaklinga hvers órólegs/kvíðins hóps á móti PRS allra einstaklinga 

hvers rólegs/ókvíðins hóps. Þar sem átta athuganir voru gerðar í þrjú skipti er 

marktækniþröskuldurinn: α / (8×3) = 0.05 / 24 = 2.1 × 10-3.  

Inn í tvíkosta aðhvarfslíkanið voru settar fylgibreytur (e. covariates) sem skýra að hluta 

erfðafræðilegan mun á milli einstaklinga. Þessar breytur voru kyn, fæðingarár og tuttugu meginþættir 

(e. principal components). Með því að setja inn meginþætti er leiðrétt fyrir mun á milli erfðamengja 

manna vegna uppruna þeirra. Því fleiri þættir sem notaðir eru, því meiri leiðrétting fæst. Ofangreindar 

fylgibreytur geta líka skýrt að hluta líkurnar á því hvort einstaklingur verði órólegur eða ekki. 

Fyrir hverja hinna átta svipgerða voru GWAS niðurstöður viðkomandi svipgerðar notaðar til að 

reikna PRS. Sem dæmi má nefna að til útreikninga á PRS fyrir Alzheimer voru notaðar niðurstöður 

safngreiningar (e. meta-analysis) á víðtækum erfðamengisleitum á samtals 74046 einstaklingum (43). 

Í slíkum niðurstöðum er að finna fjölmarga erfðabreytileika með mismunandi P-gildi. Fyrir hverja 

svipgerð fyrir sig var erfðamörkum gefið mismikið vægi eftir því hvert P-gildi þeirra var. Búin var til 

mælistika út frá sjö P-gildisþröskuldum: 1, 0.3, 0.1, 0.03, 0.01, 0.003 og 0.001. Fyrir P-gildisþröskuld 1 

var gert ráð fyrir að öll erfðamörk hefðu í raun áhrif á sjúkdóminn, fyrir P-gildisþröskuld 0.3 að 30% 

erfðamarka hefðu áhrif, fyrir P-gildisþröskuld 0.1 að 10% hefðu áhrif og þannig koll af kolli. Þetta 

                                                             
a Úthverfa (e. extroversion) er skilgreint sem persónueinkenni er varðar félagslega hegðun og felst í því að beina orku sinni og 

athygli frekar að öðrum en sjálfum sér (41). 
b Hugsýki (e. neuroticism) er tilhneiging til að vera í neikvæðu tilfinningalegu ástandi til lengri tíma. Fólk með þessa röskun 

upplifir oftar tilfinningar á borð við sektarkennd, öfundsýki, reiði og kvíða. Hjá þeim verða þessar tilfinningar jafnframt verri en hjá 

öðrum. Hugsjúkir eru sérstaklega viðkvæmir fyrir umhverfisáreiti og bregðast illa við því (42). 
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viðmið var svo notað til að reikna líkurnar á því að tiltekið erfðamark hefði raunverulega áhrif á 

sjúkdóminn. Þannig fékk hvert erfðamark tiltekið vægi í hverjum P-gildisþröskuldi. Því næst var PRS 

reiknað sjö sinnum út frá öllum erfðamörkum, einu sinni fyrir hvern þröskuld. Loks voru sjö tvíkosta 

aðhvarfsgreiningar framkvæmdar fyrir hverja svipgerð, í öllum þremur yfirhópum, til að athuga hvort 

PRS gæti spáð fyrir um óróleika. 

 

 

2.4.2.2 GWAS 

   

Framkvæmd var víðtæk erfðamengisleit að erfðamörkum sem aukið eða minnkað gætu líkurnar á 

óróleika í Alzheimersjúkdómi með því að bera saman erfðamengi rólega hópsins og órólega hópsins. 

Þessi sama tilraun var endurtekin fyrir óróleika í heilabiluðum af öðrum orsökum en Alzheimer og 

óróleika í sjúklingum sem ekki hafa heilabilun. Á sama hátt voru víðtækar erfðamengisleitir 

framkvæmdar fyrir kvíða í öllum þremur yfirhópunum. Vegna gríðarlegs fjölda tilrauna í slíkri leit þarf 

P-gildið að vera a.m.k. 10-8 eða lægra til að sambandið sé marktækt. 

Til að athuga hvort órólegir Alzheimersjúklingar hafi meira af sjaldgæfum erfðabreytileikum fyrir 

Alzheimer var tíðni tveggja slíkra erfðamarka í hverjum óróleikahópi dregin út úr GWAS 

niðurstöðunum og borin saman við tíðnina í hópi viðmiða. Viðmiðshópurinn samanstóð af öllu íslenska 

þýðinu. En þar sem Alzheimer leggst fyrst og fremst á eldra fólk voru arfgerðir eldri einstaklinga látnar 

vega þyngra með sérstakri tölfræðiaðferð, sem ekki verður lýst nánar hér. Sama tilraun var 

framkvæmd fyrir algengan, sterkan erfðabreytileika fyrir Alzheimer, APOε4. Sjaldgæfu 

erfðabreytileikarnir voru hinn verndandi APP (A673T) og hinn áhættuaukandi TREM2 (R47H). Úr 

þessum tilraunum fengust OR og P-gildi. Út frá þeim voru 95% öryggisbil fyrir OR reiknuð. Í kjölfarið 

voru teiknuð upp forestplot af niðurstöðunum. Þetta tvennt var framkvæmt í RStudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

3 Niðurstöður 

3.1 Skilgreining óróleikahópa 

 

Niðurstöður fyrir samanburð óróleikahópa má sjá í töflum 1-3. Af töflu 1 sést að enginn 

marktækur munur var á kyni, þjóðerni, menntun eða hjúskaparstöðu órólegra og rólegra 

Alzheimersjúklinga. Marktækur munur var á aldri hópanna við fyrsta mat (P = 2.2 × 10-16); órólegir voru 

að meðaltali tveimur og hálfu ári yngri en rólegir. Aldursspönnin var þó nánast sú sama. 

 

Tafla 1. Samanburður á hópum órólegra og rólegra Alzheimersjúklinga 

      Óróleg (n=2791)   Róleg (n=1184)             P-gildi 

Aldur (ár)    

    Meðalaldur við fyrsta mat (spönn) 

    Aldur við greiningub 

    Dánaraldur 

82.0  (53 – 102) 

71.1 

85.6 

84.5  (52 – 102) 

74.4 

86.9 

2.2 × 10-16 a 

Kyn    

    Konur  

    Karlar 

         1783  (63.9%) 

1008  (36.1%) 

792  (66.9%) 

   392  (33.1%) 
0.075 

Þjóðerni    

    Íslensk  

    Erlend  

    Blönduð 

2743  (98.5%) 

31  (1.1%) 

11  (0.4%) 

1165  (99.1%) 

9  (0.8%) 

1  (0.1%) 

0.41c 

Menntun    

    Engin skólaganga 

    Barnaskólapróf 

    Unglingamenntun 

    Almenn menntund 

    Styttri starfsmenntun 

    Starfsmenntun 

    Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

    Háskólamenntun (BA/BSc) 

    Framhaldsmenntun á háskólastigi 

46  (1.7%) 

878  (33.2%) 

446  (16.9%) 

314  (11.9%) 

177  (6.7%) 

347  (13.1%) 

309  (11.7%) 

108  (4.1%) 

21  (0.8%) 

16  (1.4%) 

352  (31.6%) 

187  (16.8%) 

177  (15.9%) 

72  (6.5%) 

141  (12.7%) 

114  (10.2%) 

42  (3.8%) 

13  (1.2%) 

0.087 

Hjúskaparstaða    

    Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar 

    Ógift 

    Skilin 

    Annað 

2394  (86.1%) 

189  (6.8%) 

196  (7.0%) 

3  (0.1%) 

1036  (87.6%) 

76  (6.4%) 

65  (5.5%) 

5  (0.4%) 

0.18e 

a. P-gildið á við um meðalaldur við fyrsta RAI mat. 
b. Gögn um aldur við greiningu voru einungis til fyrir 9.4% órólegra Alzheimersjúklinga og 6.9% rólegra. 
c. Undirhóp sjúklinga af blönduðu þjóðerni var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 
d. Með almennri menntun er átt við verslunarpróf, stúdentspróf eða sambærilegt próf. 
e. Flokknum Annað var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 

 

 

Af töflu 2 sést að enginn marktækur munur var á þjóðerni og menntun órólegra og rólegra 

sjúklinga með heilabilun af öðrum orsökum en Alzheimer. Marktækur munur var á aldri hópanna (P = 
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2.2 × 10-16); róleg voru að meðaltali rúmlega tveimur og hálfu ári eldri. Einnig var hæsti aldur við fyrsta 

mat 106 ár í rólega hópnum borið saman við 101 ár í þeim órólega. Marktækur munur var á 

kynjahlutföllum hópanna (P = 3.0 × 10-6); í órólega hópnum voru hlutfallslega færri konur og fleiri karlar 

en í rólega hópnum. Auk þess var marktækur munur á hjúskaparstöðu hópanna (P = 1.5 × 10-5). Í 

órólega hópnum lentu hlutfallslega færri í flokknum Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar en hlutfallslega fleiri 

í flokkunum Ógift og Skilin. 

 

Tafla 2. Samanburður á hópum órólegra og rólegra sjúklinga með heilabilun aðra en Alzheimer 

 Óróleg (n=2534) Róleg (n=1943)            P-gildi 

Aldur við fyrsta mat (ár)    

    Meðaltal (spönn) 83.3  (46 – 101) 85.9  (47 – 106) 2.2 × 10-16 

Kyn    

    Konur  

    Karlar 

         1460  (57.6%) 

         1074  (42.4%) 

         1254  (64.5%) 

             689  (35.5%) 
3.0 × 10-6 

Þjóðerni    

    Íslensk  

    Erlend  

    Blönduð 

2474  (97.9%) 

40  (1.6%) 

12  (0.5%) 

1899  (98.2%) 

32  (1.7%) 

2  (0.1%) 

0.96 a 

Menntun    

    Engin skólaganga 

    Barnaskólapróf 

    Unglingamenntun 

    Almenn menntunb 

    Styttri starfsmenntun 

    Starfsmenntun 

    Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

    Háskólamenntun (BA/BSc) 

    Framhaldsmenntun á háskólastigi 

           53  (2.2%) 

         919  (38.9%) 

         428  (18.1%) 

         223  (9.4%) 

         182  (7.7%) 

         278  (11.8%) 

         199  (8.4%) 

           57  (2.4%) 

           22  (0.9%) 

            36  (2.0%)  

          732  (41.1%) 

          327  (18.3%) 

          191  (10.7%) 

          110  (6.2%) 

          177  (9.9%) 

          145  (8.1%) 

            51  (2.9%) 

            14  (0.8%) 

0.22 

Hjúskaparstaða    

    Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar 

    Ógift 

    Skilin 

    Annað 

       1989  (78.6%) 

         336  (13.3%) 

         203  (8.0%) 

             1  (0.04%) 

        1627  (84.0%) 

          209  (10.8%) 

          101  (5.2%) 

              0  (0.0%) 

1.5 × 10-5 c 

a. Undirhóp sjúklinga af blönduðu þjóðerni var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 
b. Með almennri menntun er átt við verslunarpróf, stúdentspróf eða sambærilegt próf. 
c. Flokknum Annað var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 

 

 

 

Af töflu 3 má sjá að enginn marktækur munur var á kyni, þjóðerni og menntun órólegra og rólegra 

sjúklinga sem ekki hafa heilabilun. Marktækur munur var á aldri hópanna tveggja við fyrsta mat (P = 

2.2 × 10-16); róleg voru tveimur og hálfu ári eldri og höfðu fjórtán árum meiri aldursspönn. Einnig var 

marktækur munur á hjúskaparstöðu hópanna (P = 5.2 × 10-7). Í órólega hópnum lentu hlutfallslega 

færri í flokknum Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar en hlutfallslega fleiri í flokkunum Ógift og Skilin. 
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Tafla 3. Samanburður á hópum órólegra og rólegra sjúklinga sem hafa enga heilabilun 

   Óróleg (n=1461)   Róleg (n=3402)            P-gildi 

Aldur við fyrsta mat    

    Meðalaldur (spönn) 81.0 (33 – 102) 83.5  (22 – 105) 2.2 × 10-16 

Kyn    

    Konur  

    Karlar 

         793  (63.9%) 

         668  (36.1%) 

1904  (66.9%) 

1498  (33.1%) 
0.29 

Þjóðerni    

    Íslensk  

    Erlend  

    Blönduð 

       1443  (98.9%) 

           12  (0.8%) 

             4  (0.3%) 

3349  (98.6%) 

41  (1.2%) 

6  (0.2%) 

0.30 a 

Menntun    

    Engin skólaganga 

    Barnaskólapróf 

    Unglingamenntun 

    Almenn menntunb 

    Styttri starfsmenntun 

    Starfsmenntun 

    Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

    Háskólamenntun (BA/BSc) 

    Framhaldsmenntun á háskólastigi 

43  (3.2%) 

473  (35.1%) 

260  (19.3%) 

131  (9.7%) 

99  (7.3%) 

170  (12.6%) 

111  (8.2%) 

47  (3.5%) 

14  (1.0%) 

94  (3.0%) 

1160  (37.3%) 

573  (18.4%) 

361  (11.6%) 

208  (6.7%) 

386  (12.4%) 

231  (7.4%) 

75  (2.4%) 

22  (0.7%) 

0.18 

Hjúskaparstaða    

    Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar 

    Ógift 

    Skilin 

    Annað 

1064  (73.3%) 

251  (17.3%) 

132  (9.1%) 

4  (0.3%) 

2694  (80.1%) 

464  (13.8%) 

200  (5.9%) 

6  (0.2%) 

5.2 × 10-7 c 

a. Undirhóp sjúklinga af blönduðu þjóðerni var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 
b. Með almennri menntun er átt við verslunarpróf, stúdentspróf eða sambærilegt próf. 
c. Flokknum Annað var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 

 

 

 

3.2 Skilgreining kvíðahópa 

 

Niðurstöður fyrir samanburð kvíðahópa má sjá í töflum 4-6. Af töflu 4 sést að enginn marktækur 

munur var á þjóðerni eða hjúskaparstöðu kvíðinna og ókvíðinna Alzheimersjúklinga. Hins vegar var 

marktækur munur á aldri við fyrsta mat (P = 5.6 × 10-4); kvíðin voru að meðaltali tæplega ári yngri og 

höfðu aðeins þrengri aldursspönn. Einnig var marktækur munur á kynjahlutföllum hópanna (P = 2.2 × 

10-16); hlutfall kvenna var hærra í kvíðna hópnum en þeim ókvíðna. Einnig var marktækur munur á 

menntunarstigi hópanna tveggja (P = 0.0050); kvíðnir voru að jafnaði minna menntaðir en ókvíðnir. 
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Tafla 4. Samanburður á hópum kvíðinna og ókvíðinna Alzheimersjúklinga 

 Kvíðin (n=2702) Ókvíðin (n=1186)            P-gildi 

Aldur (ár)    

    Meðalaldur við fyrsta mat (spönn) 

    Aldur við greiningub 

    Dánaraldur 

82.5  (52 – 100) 

72.5 

86.3 

83.3  (53 – 102) 

72.0 

85.6 

5.6 × 10-4 a 

Kyn    

    Konur  

    Karlar 

         1916  (70.9%) 

786  (29.1%) 

648  (54.6%) 

   538  (45.4%) 
2.2 × 10-16 

Þjóðerni    

    Íslensk  

    Erlend  

    Blönduð 

2666  (98.5%) 

23  (1.1%) 

7  (0.4%) 

1164  (99.1%) 

12  (0.8%) 

2  (0.09%) 

0.75 c 

Menntun    

    Engin skólaganga 

    Barnaskólapróf 

    Unglingamenntun 

    Almenn menntund 

    Styttri starfsmenntun 

    Starfsmenntun 

    Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

    Háskólamenntun (BA/BSc) 

    Framhaldsmenntun á háskólastigi 

42  (1.6%) 

883  (34.2%) 

439  (17.0%) 

344  (13.3%) 

172  (6.7%) 

304  (11.8%) 

286  (11.1%) 

93  (3.6%) 

16  (0.6%) 

19  (1.7%) 

357  (32.1%) 

183  (16.5%) 

132  (11.9%) 

65  (5.8%) 

170  (15.3%) 

123  (11.1%) 

43  (3.9%) 

20  (1.8%) 

0.0050 

Hjúskaparstaða    

    Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar 

    Ógift 

    Skilin 

    Annað 

2318  (86.0%) 

178  (6.6%) 

194  (7.2%) 

4  (0.1%) 

1029  (87.1%) 

87  (7.4%) 

62  (5.2%) 

3  (0.3%) 

0.063 e 

a. P-gildið á við um meðalaldur við fyrsta RAI mat. 
b. Gögn um aldur við greiningu voru einungis til fyrir 9.4% kvíðinna Alzheimersjúklinga og 7.4% ókvíðinna. 
c. Undirhóp sjúklinga af blönduðu þjóðerni var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 
d. Með almennri menntun er átt við verslunarpróf, stúdentspróf eða sambærilegt próf. 
e. Flokknum Annað var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 

 

 

 

Af töflu 5 sést að hvorki var marktækur munur á þjóðerni né menntun kvíðinna og ókvíðinna 

sjúklinga með heilabilun aðra en Alzheimer. Marktækur munur var á aldri hópanna við fyrsta mat (P = 

3.6 × 10-11); kvíðin voru að meðaltali einu og hálfu ári yngri og höfðu töluvert lægri neðri mörk 

aldursspannar en ókvíðin. Einnig var marktækt hærra hlutfall kvenna í kvíðna hópnum en þeim 

ókvíðna (P = 5.1 × 10-10). Jafnframt var marktækur munur á hjúskaparstöðu hópanna (P = 0.0047); 

hærra hlutfall kvíðinna lenti í flokkunum Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar og Skilin. Aftur á móti lenti 

lægra hlutfall kvíðinna í flokknum Ógift. 
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Tafla 5. Samanburður á kvíðnum og ókvíðnum sjúklingum með heilabilun aðra en Alzheimer 

         Kvíðin (n=3189)          Ókvíðin (n=1415)            P-gildi 

Aldur við fyrsta mat (ár)    

    Meðalaldur (spönn) 83.7  (46 – 106) 85.2  (54 – 106) 3.6 × 10-11 

Kyn    

    Konur  

    Karlar 

         2037  (63.9%) 

1152  (36.1%) 

766  (54.1%) 

   649  (45.9%) 
5.1 × 10-10 

Þjóðerni    

    Íslensk  

    Erlend  

    Blönduð 

3121  (98.0%) 

50  (1.6%) 

13  (0.4%) 

1378  (98.2%) 

24  (1.7%) 

1  (0.1%) 

0.84 a 

Menntun    

    Engin skólaganga 

    Barnaskólapróf 

    Unglingamenntun 

    Almenn menntunb 

    Styttri starfsmenntun 

    Starfsmenntun 

    Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

    Háskólamenntun (BA/BSc) 

    Framhaldsmenntun á háskólastigi 

59  (2.0%) 

1233  (40.8%) 

540  (17.9%) 

313 (10.4%) 

216  (7.1%) 

323  (10.7%) 

247  (8.2%) 

66  (2.2%) 

24  (0.8%) 

33  (2.7%) 

482  (38.9%) 

227  (18.3%) 

116  (9.4%) 

88  (7.1%) 

142  (11.5%) 

105  (8.5%) 

39  (3.1%) 

8  (0.6%) 

0.44 

Hjúskaparstaða    

    Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar 

    Ógift 

    Skilin 

    Annað 

2565  (80.6%) 

377  (11.8%) 

240  (7.5%) 

0  (0.0%) 

1111  (78.8%) 

212  (15.0%) 

87  (6.2%) 

0  (0.0%) 

0.0047 c 

a. Undirhóp sjúklinga af blönduðu þjóðerni var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 
b. Með almennri menntun er átt við verslunarpróf, stúdentspróf eða sambærilegt próf. 
c. Enginn var í flokknum! Flokknum Annað var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 

 

 

 

 

Tafla 6 sýnir að enginn marktækur munur var á þjóðerni, menntun eða hjúskaparstöðu kvíðinna 

og ókvíðinna sem ekki hafa heilabilun. Marktækur munur var á aldri hópanna við fyrsta mat (P = 6.9 × 

10-13); kvíðnir voru að meðaltali tæplega tveimur árum yngri en höfðu þó aðeins hærri neðri mörk 

aldursspannar. Einnig var marktækur munur á kynjahlutföllum hópanna (P = 4.3 × 10-13); hlutfall 

kvenna var hærra í kvíðna hópnum en þeim ókvíðna. 
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Tafla 6. Samanburður á kvíðnum og ókvíðnum sem ekki hafa heilabilun 

         Kvíðin (n=2812)            Ókvíðin (n=2164)              P-gildi 

Aldur við fyrsta mat (ár)    

    Meðalaldur (spönn) 82.2  (25 – 105) 84.0  (22 – 105) 6.9 × 10-13 

Kyn    

    Konur  

    Karlar 

         1685  (59.9%) 

1127  (40.1%) 

1073  (49.6%) 

   1091  (50.4%) 
4.3 × 10-13 

Þjóðerni    

    Íslensk  

    Erlend  

    Blönduð 

2752  (98.7%) 

29  (1.0%) 

6  (0.2%) 

1935  (98.7%) 

22  (1.1%) 

4  (0.2%) 

0.90 a 

Menntun    

    Engin skólaganga 

    Barnaskólapróf 

    Unglingamenntun 

    Almenn menntunb 

    Styttri starfsmenntun 

    Starfsmenntun 

    Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

    Háskólamenntun (BA/BSc) 

    Framhaldsmenntun á háskólastigi 

76  (2.9%) 

977  (37.2%) 

493  (18.8%) 

279  (10.6%) 

182  (6.9%) 

310  (11.8%) 

211  (8.0%) 

75  (2.9%) 

24  (0.9%) 

57  (2.9%) 

733  (37.4%) 

357  (18.2%) 

214  (10.9%) 

141  (7.2%) 

238  (12.1%) 

153  (7.8%) 

52  (2.7%) 

15  (0.8%) 

0.10 

Hjúskaparstaða    

    Gift / Í sambúð / Ekkjur/ekklar 

    Ógift 

    Skilin 

    Annað 

2172  (77.9%) 

407  (14.6%) 

203  (7.3%) 

7  (0.3%) 

1661  (77.6%) 

343  (16.0%) 

133  (6.2%) 

4  (0.2%) 

0.16 c 

a. Undirhóp sjúklinga af blönduðu þjóðerni var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 
b. Með almennri menntun er átt við verslunarpróf, stúdentspróf eða sambærilegt próf. 
c. Flokknum Annað var sleppt til að forsendur kí-kvaðrat prófsins um væntigildi væru uppfylltar. 

 

 

3.3 PRS 

3.3.1 Almenn útskýring á PRS niðurstöðum 

 

Hver súla táknar niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningar á tengslum óróleika við PRS reiknað út 

frá erfðabreytileikum vigtuðum eftir ákveðnum P-gildisþröskuldi (P-parameter). X-ásinn sýnir þessa 

þröskulda. Hver aðhvarfsgreining gefur af sér RR með P-gildi og skýringarhlutfall. Af RR sést hvort 

hækkun í PRS leiði til aukinnar eða minnkaðrar áhættu á óróleika og hve hlutfallslega mikil sú 

aukning/minnkun er. RR er ekki hægt að lesa út frá myndinni, en af stikanum hægra megin á myndinni 

má lesa hvaða P-gildi fyrir RR hver litur gefur til kynna. Skýringarhlutfallið er lesið af y-ásnum og segir 

til um hve stóran hluta af muninum á milli rólegra og órólegra fjölgenaáhættuskorið er talið skýra. 
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3.3.2 Óróleiki 

 

PRS niðurstöður fyrir óróleika í Alzheimer má sjá á mynd 3. Einungis fékkst marktækt samband 

fyrir eina af þessum athugunum; á milli PRS fyrir Alzheimer og þess að vera órólegur. Fyrir P-

gildisþröskuld 0.001 fyrir Alzheimer erfðabreytileikana fékkst RR = 1.23 með P-gildi 1.3 × 10-7. 

Skýringarhlutfallið var 1.29%. 

 

 

 

Þar sem marktækur munur var á aldri órólegra og rólegra Alzheimersjúklinga við fyrsta mat var 

prófað að leiðrétta fyrir þeim aldri. Við þetta lækkaði skýringarhlutfallið í 0.75%, RR í 1.18 og P-gildið í 

5.3 × 10-5. Líkt og sést af P-gildinu voru enn marktæk tengsl á milli PRS fyrir Alzheimer og óróleika í 

Alzheimer eftir leiðréttingu fyrir aldri við fyrsta mat. 

Mynd 4 sýnir niðurstöður fyrir óróleika í heilabiluðum öðrum en Alzheimersjúklingum. Mynd 5 

sýnir niðurstöður fyrir óróleika í sjúklingum sem ekki hafa heilabilun. Af myndunum tveimur sést að 

fyrir hvorugan hópinn fundust marktæk tengsl við neina af þeim átta svipgerðum sem skoðaðar voru. 

 

Mynd 3. PRS niðurstöður fyrir óróleika í Alzheimer. Myndin sýnir niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreininga á 

því hvort PRS fyrir átta svipgerðir sé hærra í órólega hópnum en þeim rólega. Á x-ás sjást mælistikur fyrir sjö 

P-gildisþröskulda (e. P-parameter) sem segja til um vigtun þeirra erfðabreytileika sem uppgötvuðust í 

víðtækri erfðamengisleit að erfðamörkum viðkomandi sjúkdóms. Y-ásinn gefur til kynna skýringarhlutfallið, 

reiknað með aðferðum Nagelkerke. 

 

Hér fengust marktækar niðurstöður fyrir Alzheimer. Alz, 0.001: RR = 1.23, P = 1.3 × 10-7 og Varexp = 1.29%. 

 

adhd: athyglis- og ofvirkniröskun (e. attention deficit hyperactivity disorder), alz: Alzheimer, asd: röskun á 

einhverfurófi (e. autism spectrum disorder), bpd: geðhvarfasýki (e. bipolar disorder), edu: lengd menntunar 

(e. educational attainment), ext: úthverfa (e. extroversion), neu: hugsýki (e. neuroticism), scz: geðklofi (e. 

schizophrenia) 
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Mynd 4. PRS niðurstöður fyrir óróleika í heilabilun annarri en Alzheimer. Hér fengust engar marktækar 

niðurstöður. Sjá frekari skýringar við mynd 3. 

 

adhd: athyglis- og ofvirkniröskun, alz: Alzheimer, asd: röskun á einhverfurófi, bpd: geðhvarfasýki, edu: lengd 

menntunar, ext: úthverfa, neu: hugsýki, scz: geðklofi 

Mynd 5. PRS niðurstöður fyrir óróleika í sjúklingum sem hafa ekki heilabilun. Hér fengust engar 

marktækar niðurstöður. Sjá frekari skýringar við mynd 3. 
 
adhd: athyglis- og ofvirkniröskun, alz: Alzheimer, asd: röskun á einhverfurófi, bpd: geðhvarfasýki, edu: lengd 
menntunar, ext: úthverfa, neu: hugsýki, scz: geðklofi  
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3.3.3 Kvíði 

 

Niðurstöður fyrir kvíða í Alzheimer má sjá á mynd 6. Fyrir lengd menntunar, P-gildisþröskuld 0.01, 

fékkst RR = 0.877 með P-gildi 0.0016, sem er rétt svo undir marktækniþröskuldinum. 

Skýringarhlutfallið var 0.46%. 

 

 

 

 

Mynd 7 sýnir niðurstöður fyrir kvíða í þeim sem hafa heilabilun aðra en Alzheimer. Þar sést að 

einungis fékkst marktækt samband fyrir eina af þessum athugunum, þ.e. á milli hugsýki og óróleika. 

Fyrir P-gildisþröskuldinn 0.001 fékkst RR = 1.16 með P-gildi 4.6 × 10-4. Skýringarhlutfallið var 0.6%. 

 

Mynd 6. PRS niðurstöður fyrir kvíða í Alzheimer. Myndin sýnir niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreininga á 

því hvort PRS fyrir átta svipgerðir sé hærra í kvíðna hópnum en þeim ókvíðna. Á x-ás sjást mælistikur fyrir sjö 

P-gildisþröskulda (e. P-parameter) sem segja til um vigtun þeirra erfðabreytileika sem uppgötvuðust í víðtækri 

erfðamengisleit að erfðamörkum viðkomandi sjúkdóms. Y-ásinn gefur til kynna skýringarhlutfallið, reiknað 

með aðferðum Nagelkerke. 

 

Hér fengust marktækar niðurstöður fyrir lengd menntunar en þær eru ekki óyggjandi. Edu, 0.01: RR = 0.877, 

P-gildi = 0.0016. Varexp = 0.46%. 

 

adhd: athyglis- og ofvirkniröskun (e. attention deficit hyperactivity disorder), alz: Alzheimer, asd: röskun á 

einhverfurófi (e. autism spectrum disorder), bpd: geðhvarfasýki (e. bipolar disorder), edu: lengd menntunar 

(e. educational attainment), ext: úthverfa (e. extroversion), neu: hugsýki (e. neuroticism), scz: geðklofi (e. 

schizophrenia) 
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Af mynd 8 má sjá að ekki fannst marktækt samband á milli neins af þessum átta svipgerðum og 

kvíða í sjúklingum sem ekki hafa heilabilun. 

 

 

Mynd 7. PRS niðurstöður fyrir kvíða í heilabilun annarri en Alzheimer. Marktækar niðurstöður fengust 

fyrir hugsýki. Neu, 0.001: RR = 1.16, P = 4.6 × 10-4 og Varexp = 0.6%. Sjá frekari skýringar við mynd 6. 
 
adhd: athyglis- og ofvirkniröskun, alz: Alzheimer, asd: röskun á einhverfurófi, bpd: geðhvarfasýki, edu: lengd 
menntunar, ext: úthverfa, neu: hugsýki, scz: geðklofi 
 

Mynd 8. PRS niðurstöður fyrir kvíða í sjúklingum sem ekki hafa heilabilun. Engar marktækar 

niðurstöður fengust hér. Sjá frekari skýringar við mynd 6. 
 
adhd: athyglis- og ofvirkniröskun, alz: Alzheimer, asd: röskun á einhverfurófi, bpd: geðhvarfasýki, edu: lengd 
menntunar, ext: úthverfa, neu: hugsýki, scz: geðklofi  
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3.4 GWAS 

 

Líkt og fyrr segir er marktækniþröskuldur víðtækra erfðamengisleita mjög hár. Engar ótvíræðar 

niðurstöður fengust úr þessum leitum í neinum hinna þriggja yfirhópa, hvorki fyrir óróleika né kvíða. 

Einhverjir erfðabreytileikar voru rétt svo marktækir en ekki er við hæfi að birta slíkar niðurstöður án 

þess að hafa endurtekið leitina í öðru þýði og fengið frekari staðfestingu á tengslunum. 

 

3.4.1 Forestplot 

 

Myndir 9-11 sýna forestplot af tengslum áðurnefndra þriggja erfðabreytileika fyrir Alzheimer við 

óróleika í mismunandi sjúklingahópum. Af mynd 5 má sjá að APOε4 hefur OR rétt undir einum fyrir 

hópinn með enga heilabilun, en OR vel yfir einum fyrir alla hina hópana. OR fer hækkandi frá hópnum 

með enga heilabilun til hópsins með aðra heilabilun en Alzheimer, og þaðan hækkandi til Alzheimer 

hópsins. Samkvæmt þessu eykur APOε4 breytileikinn áhættuna á að fá heilabilun, sérstaklega 

Alzheimer en einnig aðra heilabilun. Jafnframt er OR hvers órólegs undirhóps hærra en OR hvers 

tilsvarandi rólegs undirhóps, sem gefur til kynna að APOε4 auki líkurnar á óróleika innan hvers 

yfirhóps. Niðurstöðurnar eru marktækar fyrir alla hópana nema einn; órólega án heilabilunar. 

 

 

 

APOε4 

Tilfellahópur OR 95% CI 

Engin heilabilun - rólegir 0.88 [0.81 – 0.96] 

Engin heilabilun - órólegir 0.97 [0.86 – 1.09] 

Heilabilun önnur en AD - rólegir 1.33 [1.20 – 1.47] 

Heilabilun önnur en AD - órólegir 1.58 [1.45 – 1.72] 

Alzheimer - rólegir 2.30 [2.07 – 2.55] 

Alzheimer 2.80 [2.64 – 2.96] 

Alzheimer - órólegir 3.14 [2.92 – 3.37] 

 

 

 

 

Mynd 9. Forestplot fyrir APOε4 erfðabreytileikann eftir óróleikahópum. 

OR = odds ratio; gagnlíkindahlutfall. CI = confidence interval; öryggisbil. 
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Mynd 10 sýnir að OR fyrir TREM2 (R47H) raðast upp á sama hátt og OR fyrir APOε4, fyrir utan 

að órólegi undirhópur þeirra sem hafa enga heilabilun raðast ofar en rólegi undirhópur þeirra. Af þessu 

má ráða að TREM2 (R47H) auki áhættuna á heilabilun og jafnframt áhættuna á óróleika í þeim sem 

hafa heilabilun. Af öryggisbilunum sést að niðurstöðurnar eru ekki marktækar fyrir efstu þrjá hópana 

sem myndin sýnir. Hins vegar eru þær marktækar fyrir órólega með aðra heilabilun en Alzheimer og 

fyrir alla Alzheimer hópana. 

 

 

TREM2 (R47H) 

Tilfellahópur OR 95% CI 

Engin heilabilun - órólegir 0.67 [0.35 – 1.29] 

Engin heilabilun - rólegir 0.85 [0.57 – 1.27] 

Heilabilun önnur en AD - rólegir 1.34 [0.83 – 2.16] 

Heilabilun önnur en AD - órólegir 1.99 [1.37 – 2.89] 

Alzheimer - rólegir 2.32 [1.44 – 3.71] 

Alzheimer 2.34 [1.83 – 2.99] 

Alzheimer - órólegir 2.51 [1.83 – 3.44] 

 

 

 

 

Af mynd 11 má sjá að OR fyrir APP (A673T) er undir einum fyrir alla hópana, þó mjög nálægt 

einum fyrir rólega án heilabilunar. Í stórum dráttum fer OR hækkandi frá Alzheimer hópnum til hópsins 

með aðra heilabilun en Alzheimer, og þaðan hækkandi til hópsins með enga heilabilun. Á þessu er ein 

undantekning; órólegir án heilabilunar raðast fyrir ofan hópinn með enga heilabilun. Fyrir Alzheimer og 

heilabilun aðra en Alzheimer er OR fyrir hvern órólegan undirhóp lægra en OR hvers tilsvarandi rólegs 

undirhóps. Samkvæmt þessum niðurstöðum veitir APP (A673T) vernd gagnvart heilabilun annarri en 

Alzheimer og enn betri vernd gagnvart Alzheimer. Enn fremur virðist APP (A673T) vernda gagnvart 

óróleika í hverjum yfirhópi fyrir sig. Niðurstöðurnar eru marktækar fyrir alla hópana nema tvo; rólega 

með aðra heilabilun en Alzheimer og rólega án heilabilunar. 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Forestplot fyrir TREM2 erfðabreytileikann eftir óróleikahópum. 

OR = odds ratio; gagnlíkindahlutfall. CI = confidence interval; öryggisbil. 
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APP (A673T) 

Tilfellahópur OR 
95% CI 

Alzheimer - órólegir 0.232 [0.13 – 0.42] 

Alzheimer 0.314 [0.20 – 0.50] 

Alzheimer – rólegir 0.349 [0.17 – 0.74] 

Engin heilabilun - órólegir 0.447 [0.24 – 0.84] 

Heilabilun önnur en AD - órólegir 0.629 [0.40 – 0.99] 

Heilabilun önnur en AD - rólegir 0.637 [0.38 – 1.07] 

Engin heilabilun - rólegir 0.961 [0.70 – 1.32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Forestplot fyrir APP erfðabreytileikann eftir óróleikahópum. 

OR = odds ratio; gagnlíkindahlutfall. CI = confidence interval; öryggisbil. 
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4 Umræður  

Í þessu rannsóknarverkefni höfum við athugað hvort að órólegir Alzheimersjúklingar séu 

erfðafræðilega frábrugðnir rólegum Alzheimersjúklingum. Verkefnið byggði á þeirri tilgátu að órólegir 

bæru meira af erfðabreytileikum sem leggja til geðsjúkdóma. Samkvæmt niðurstöðunum stenst sú 

kenning ekki. Þess í stað benda þær mjög sterklega til þess að órólegir Alzheimersjúklingar hafi 

sterkari erfðaþátt fyrir Alzheimer en rólegir Alzheimersjúklingar. Bæði PRS niðurstöður, sem innihalda 

algeng erfðamörk, og forestplot niðurstöður fyrir tvö sjaldgæf erfðamörk styðja þetta. Samanburður 

hópanna veitir innsýn í hvaða blöndunarþáttum gæti þurft að leiðrétta fyrir. 

Í stuttu máli eru niðurstöður samanburðar óróleikahópanna þær að órólegir eru að meðaltali um 

tveimur árum yngri en rólegir og að órólegir með heilabilun aðra en Alzheimer og enga heilabilun eru 

líklegri til að hafa skilið eða aldrei gifst en rólegir úr sömu hópum. Séu niðurstöður samanburðar 

kvíðahópanna teknar saman, kemur í ljós að hlutfall kvenna er ávallt um 10-15% hærra í kvíðnu 

hópunum en þeim ókvíðnu og að kvíðnir eru að meðaltali hálfu til tveimur árum yngri en ókvíðnir. 

Helstu niðurstöður á tengslum PRS fyrir átta sjúkdómum/einkennum við óróleika/kvíða eru að 

órólegir Alzheimersjúklingar hafa hærra skor fyrir Alzheimer en rólegir Alzheimersjúklingar. Einnig má 

nefna að kvíðnir með heilabilun af öðrum orsökum en Alzheimer höfðu marktækt hærra skor fyrir 

hugsýki en ókvíðnir úr sama hópi. Þessar niðurstöður komu á óvart; frekar hefði verið búist við slíkri 

skýringu á kvíða í sjúklingum sem ekki hafa heilabilun – vegna þess að minnisglöpin sem fylgja 

heilabilun gætu skýrt kvíðann í þeim sjúklingahópum og því ætti hópurinn án heilabilunar að skera sig 

úr með annarri skýringu. Þar að auki má nefna að kvíðnir Alzheimersjúklingar höfðu lægra skor fyrir 

menntun en ókvíðnir Alzheimersjúklingar. Þessi tengsl voru að vísu aðeins rétt svo marktæk, en eru í 

samræmi við þær niðurstöður skilgreiningar hópanna að kvíðnir Alzheimersjúklingar séu að jafnaði 

minna menntaðir en ókvíðnir. 

Forestplot sem sýna tengsl þriggja erfðabreytileika fyrir Alzheimer við óróleika eru í samræmi við 

aðalniðurstöður PRSins. Niðurstöðurnar fyrir APOε4 erfðabreytileikann gefa til kynna að tíðni hans sé 

lægri í sjúklingum án heilabilunar heldur en íslenska þýðinu, enda samanstendur fyrrnefndi hópurinn af 

eldra fólki sem ekki hefur fengið heilabilun. Órólegir án heilabilunar voru reyndar mjög nálægt því að 

hafa sömu líkur og þýðið á að innihalda erfðabreytileikann; þær niðurstöður voru þó ekki marktækar. 

Eins og við mátti búast var tíðni APOε4 há í annarri heilabilun en Alzheimer og mjög há í Alzheimer. 

Auk þess höfðu órólegir undirhópar hvers yfirhóps ávallt hærri tíðni en samsvarandi rólegir undirhópar. 

Þetta er í samræmi við PRS niðurstöður fyrir óróleika í Alzheimer en vekur jafnframt upp þá spurningu 

hvort APOε4 stuðli hugsanlega líka að óróleika í þeim sem ekki hafa Alzheimer. Niðurstöðurnar fyrir 

TREM2 voru mjög sambærilegar niðurstöðunum fyrir APOε4. Helsti munurinn er sá að órólegir án 

heilabilunar höfðu lægri tíðni breytileikans en rólegir án heilabilunar. Þessar niðurstöður voru þó ekki 

marktækar enda um sjaldgæfan breytileika að ræða. Hins vegar fengust marktækar niðurstöður fyrir 

tengsl TREM2 við óróleika í Alzheimer, sem skiptir miklu máli því það eykur sönnunarbyrðina fyrir 

meginniðurstöðum þessarar rannsóknar: að óróleika í Alzheimer megi að einhverju leyti rekja til 

sterkari erfðaþáttar fyrir Alzheimer. Eins og við var að búast fór tíðni verndandi breytileikans í APP 

lækkandi frá sjúklingum með enga heilabilun til sjúklinga með aðra heilabilun en Alzheimer til sjúklinga 

með Alzheimer. Auk þess höfðu rólegir undirhópar hvers yfirhóps ávallt hærri tíðni APP (A673T) en 
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samsvarandi órólegir undirhópar. Þó kom á óvart að samkvæmt niðurstöðunum er tíðni verndandi 

breytileikans í APP hærri í sjúklingum með enga heilabilun en í íslenska þýðinu, sem gefur til kynna að 

hann verndi líka gegn því að fá ekki heilabilun. Þær niðurstöður voru að vísu ekki marktækar. Aftur á 

móti voru niðurstöðurnar fyrir öfug tengsl við óróleika í Alzheimer marktækar. Þar sem um verndandi 

breytileika er að ræða rennir þetta enn frekari stoðum undir meginniðurstöður rannsóknarinnar. 

Í upphafi voru tvær kenningar að baki erfðafræðilegri orsök óróleika raktar. Rannsóknarverkefnið 

byggði á síðari kenningunni, sem gekk út á að erfðabreytileikar fyrir geðsjúkdómum ykju líkur á 

óróleika. Fleiri rannsóknir höfðu byggt á síðari kenningunni og niðurstöður sumra þeirra bentu til að 

hún gæti staðist. Sú er ekki raunin samkvæmt okkar niðurstöðum – þótt þær útiloki ekki tengsl óróleika 

í Alzheimer við erfðabreytileika fyrir geðsjúkdómum þá gera þær þau mun ólíklegri en áður hefur verið 

talið. Þess í stað virðist fyrri kenningin um orsök óróleikans hafa verið rétt; samkvæmt henni auka 

erfðabreytileikar fyrir Alzheimer líkurnar á óróleika hjá Alzheimersjúklingum. Þónokkrar fyrri rannsóknir 

hafa greint frá tengslum á milli APOε4 og geðrofseinkenna í Alzheimer. Þó eru þær rannsóknir fleiri 

sem segja engin tengsl þar á milli. En hafa ber í huga að þessar rannsóknir náðu ekki til ýkja stórra 

úrtaka (mest 2300 sjúklinga) og að í þeim var einungis einn erfðabreytileiki skoðaður. Þar af leiðandi 

er engin ástæða til að rengja þær niðurstöður sem hér birtast, og byggðar eru á fjölmörgum 

erfðabreytileikum fyrir Alzheimer. 

Þeir þrír erfðabreytileikar sem skoðaðir voru sérstaklega, APOε4, TREM2 (R47H) og APP 

(A673T), eru allir taldir tengjast Aβ meingerðinni. Hinir áhættuaukandi APOε4 og TREM2 (R47H) eru 

taldir stuðla að uppsöfnun Aβ en verndandi stökkbreytingin í APP er talin draga úr myndun Aβ með því 

að hægja á niðurbroti APP. Erfitt er að gera sér í hugarlund hvernig dæmigerðar breytingar í heila 

Alzheimersjúklinga stuðla að óróleika – enda er enn verið að reyna að komast til botns í hvernig þær 

valda aðaleinkennum sjúkdómsins; minnistapi og vitrænni skerðingu. Þó má velta fyrir sér hvort 

óróleiki sé vísbending um hreinna form Alzheimersjúkdómsins fyrst órólegir hafa sterkari erfðaþátt fyrir 

Alzheimer en rólegir. Nú eru geðrofslyf mest notuð við óróleika þrátt fyrir að hafa slæmar 

aukaverkanir. Með þróun nýrra lyfja sem beinast gegn elliskellum í heilum Alzheimersjúklinga mætti 

því ekki aðeins stórbæta núverandi meðferðarkost við Alzheimer, heldur einnig núverandi 

meðferðarkost við óróleika í Alzheimer. 

Víðtæku erfðamengisleitirnar gáfu engar ótvíræðar niðurstöður. Til að svo megi verða í 

framtíðinni þarf tvennt að koma til. Í fyrsta lagi þarf stærri hóp af Alzheimersjúklingum til að einstök 

erfðamörk sýni marktæk tengsl við óróleika í Alzheimersjúkdómi. Í öðru lagi þarf að finna stórt og 

nokkuð sambærilegt þýði til að endurtaka megi tilraunina og vonandi staðfesta þannig niðurstöðurnar. 

 

4.1 Styrkleikar og takmarkanir 

  

Helsta takmörkun rannsóknarinnar var skortur á safngreiningum ákveðinna svipgerða sem 

áhugavert hefði verið að reikna PRS fyrir og bera saman á milli hópa. Sem dæmi má nefna að PRS 

fyrir Parkinsonsjúkdóm var ekki hægt að reikna þar sem safngreiningargögn fyrir Parkinson voru ekki 

aðgengileg. Einnig má líta á það sem galla að notaðar voru upplýsingar um lyfjanotkun, án ástæðu 

uppáskriftar, og einkenni, sem takmörkuðust við það sem spurt er um í RAI matinu, til að flokka 
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sjúklinga í hópa. Ef til hefðu verið sérstakar breytur í gagnasafninu fyrir óróleika og kvíða þá hefði 

hópaskiptingin verið öruggari og mun færri hefðu lent í vafahóp og þannig tapast úr rannsókninni. 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar var að samanburður á PRS Alzheimersjúklinga eftir óróleika og 

kvíða hafði aldrei verið gerður áður, ekki nokkurs staðar í heiminum svo vitað sé. Annar styrkleiki var 

að rannsóknin tók bæði til algengra og sjaldgæfra erfðamarka fyrir Alzheimer. Jafnframt má líta á það 

sem kost að sjúklingar voru bæði flokkaðir í hópa eftir lyfjanotkun og einkennum en ekki eingöngu 

öðru hvoru því vitaskuld dregur lyfjagjöf úr einkennum. 

 

4.2 Ályktanir 

 

Mikið samræmi er í niðurstöðum rannsóknarinnar; þær benda allar til þess að órólegir 

Alzheimersjúklingar hafi sterkari erfðaþátt fyrir Alzheimer en rólegir Alzheimersjúklingar. PRS 

niðurstöður, sem innihalda algeng erfðamörk, og niðurstöður fyrir tvö sjaldgæf erfðamörk, APP 

(A673T) og TREM2 (R47H), styðja þetta. PRS niðurstöður voru enn marktækar eftir að leiðrétt hafði 

verið fyrir aldri við fyrsta mat (P = 5.3 × 10-5). Aldrei áður hefur PRS verið notað í þessum tilgangi svo 

vitað sé. Næsta skref væri því að staðfesta þessar niðurstöður í öðru og jafnvel stærra þýði. Einnig 

væri áhugavert að skoða hvort PRS fyrir Alzheimer leggi til óróleika í Parkinsonsjúkdómi. 
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	Inngangur: Alzheimer er ólæknandi taugahrörnunarsjúkdómur sem leggst þungt bæði á sjúklinga og aðstandendur. Auk þess að þjást af minnistapi og vitrænni skerðingu fær stór hluti Alzheimersjúklinga einnig geðræn einkenni á borð við árásargirni, ranghug...
	Aðferðir: Sjúklingar voru flokkaðir í hópa byggt á upplýsingum um bæði geðrofslyfjanotkun og hegðunareinkenni úr RAI (resident assessment instrument) gagnasafninu. Öllum sjúklingum sem höfðu RAI mat var skipt í þrjá yfirhópa: Alzheimersjúklinga, sjúkl...
	Niðurstöður:  Ekki var hægt að sýna fram á að breytileikar sem leggja til geðsjúkdóma skýri óróleika í Alzheimersjúkdómi. Hins vegar kemur skýrt fram að órólegi Alzheimerhópurinn hefur meira af breytileikum sem leggja til Alzheimersjúkdóms þegar hann ...
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