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ÁGRIP 
Áhrif TNF hemla á sýklalyfjanotkun gigtarsjúklinga 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að skoða sýklalyfjanotkun sjúklinga með 

iktsýki, sóragigt og hryggikt fyrir og eftir fyrstu meðferð með TNFα (e. Tumor Necrosis 

Factor, alpha) hemlunum, infliximab, etanercept, golimumab og adalimumab. 

Aðferðir: Gögnum um 948 gigtarsjúklinga sem hófu líftæknilyfjameðferð á árunum 

2005-2015 var safnað úr ICEBIO. Úr Lyfjagagnagrunni Embættis landlæknis var 

afgreiðslum allra sýkingalyfja sem tekin eru um munn safnað frá því tveimur árum 

áður en meðferð hófs og þar til tveimur árum eftir. Fyrir hvern sjúkling voru valin fimm 

viðmið úr þjóðskrá, á sama aldursári og kyni, og safnað var öllum afgreiddum 

sýkingalyfjum safnað fyrir yfir sama fjögurra ára tímabil. Sýkingalyfjanotkun var 

skoðuð út frá DDD, fjölda ávísana og hefðbundnum íslenskum meðferðarskömmtum. 

Niðurstöður: Sýkingalyfjanotkun gigtarsjúklinga var tvöföld lyfjanotkun viðmiðanna. 

Sýkingalyfjanotkun sjúklinganna fór úr því að vera 19,2 DDD á ári í að vera 18,0 DDD 

á árið að meðaltali eftir að hefja líftæknilyfjameðferð en með því að taka út berklalyfin 

sést að notkunin fer úr 15,6 DDD í 17,4 DDD eftir að meðferð með TNF hemlum 

hefst. Megnið af berklatilfellum er meðhöndlað áður en líftæknilyfjameðferð hefst, 

71,9% af DDD, berklalyfja ATC flokkur J04, eru afgreidd áður en byrjað er á TNF 

hemla meðferð. Sjúklingar fengu 1,35 afgreiðslur á ári áður en meðferð hófst en 1,68 

eftir útsetningu fyrir TNF hemli.  

Ályktanir: Notkun TNF hemla eykur notkun sýkingalyfja en það er ekki munur á milli 

infliximab, etanercept, golimumab og adalimumab. Sjúklingar með ótilgreinda 

liðbólgu notuðu marktækt meira af sýkingalyfjum en PsA og AS sjúklingar. Ekki var 

munur á sýkingalyfjanotkun eftir fyrstu líftæknilyfjameðferð á milli sjúkdóma. 

Sveppalyfjanotkun eykst hjá konum með RA og veirulyfjanotkun eykst í öllum 

sjúklingahópunum. 
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ABSTRACT 
Effect of TNF inhibitors on anti-infectives use in arthritis patients 

Objective: The objective of this study was to examine anti-infectives use in arthritis 

patients with rheumatoid arthritis, psoriasis arthritis and ankylosing spondylitis, before 

and after first treatment with the TNF inhibitors infliximab, etanercept, golimumab and 

adalimumab. 

Methods: Data on 948 arthritis patients receiving TNF inhibitors for the first time in 

2005-2015 were collected form ICEBIO. ICEBIO is a databank were all arthritis 

patients are registered before starting biological treatment. Data on the anti-infectives 

use form 2 years before and 2 years after where collected from The Directorate of 

Health in Iceland medicine database. Antibiotic use was collected for 5 controls for 

each patient chosen form Registers Iceland with same age, sex and for the same 4 

years period. Antibiotic use was determined from DDD, number of prescriptions and 

normal treatment dose.  

Results: Arthritis patients use of anti-infectives total use was double the use of the 

controls. Patients antibiotic total use went form 19,2 DDD per year to 18,0 DDD, but 

by taking tuberculosis treatment aside the use before was 15,6 DDD and 17,4 DDD 

after. Most of tuberculosis treatment is in advance 71,9% of DDD, class J04 in ATC, 

is already covered before starting TNF inhibitors. Patients got 1,35 prescriptions per 

year before but 1,68 the later two years. 

Conclusion: Use of TNF inhibitors increases use of antibiotics but there is no 

difference between infliximab, etanercept, golimumab and adalimumab. Patients with 

PsA and AS used significantly less anti-infectives than patients without undiagnosed 

arthritis. No significant difference was in anti-infectives use after TNF inhibitor 

treatment between RA, PsA or AS. Antifungal use increases within women with RA 

and use of antivirals increases in all patient groups.  
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

 

AS   Hryggikt (e. Ankylosing Spondylitis) 

ASDAS Mælikvarði fyrir sjúkdómsvirkni í hryggikt (e. Disease Activity 

Score Ankylosing Spondylitis) 

ATC Flokkunarkeri lyfja (e. Anatomical Therapeutic Chemical 

classification) 

BASIDA Mælikvarði fyrir sjúkdómsvirkni hryggiktar (e. Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Index) 

bDMARD Sjúkdómshemjandi líftæknilyf (e. Biological disease-modifying 

antirheumatic drugs) 

CD20   Mótefnavaki á B-frumum 

CRP   C-virkt prótein (e. C-reactive protein) 

cDMARD Hefðbundin sjúkdómshemjandi lyf (e. Conventional disease-

modifying antirheumatic drugs) 

COX   Sýklóoxýgenasi (e. Cyclooxygenase) 

DANBIO  Danskur gagnagrunnur fyrir gigtarsjúklinga á líftæknilyfjum 

DAS   Mælikvarði fyrir sjúkdómsvirkni (e. Disease Activity Score) 

DAS28 Mælikvarði fyrir sjúkdómsvirkni fyrir 28 liði (e. Disease Activity 

Score-28)  

DDD   Skilgreindur dagskammtur (e. defined daily dose) 

DID   Fjöldi ávísaðra dagskammta á 1.000 íbúa á dag 

DMARD Sjúkdómshemjandi lyf (e. Disease-modifying antirheumatic 

drugs) 

EULAR Evrópsku gigtarsamtökin (e. European League Against 

Rheumatism) 

HAQ Spurningakver um heilsutengd lífsgæði (e. Health Assessment 

Questionnaire) 
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ICEBIO  Íslenskur gagnagrunnur fyrir gigtarsjúklinga á líftæknilyfjum 

IgG   Immunoglobulin G 

IL-1   Frumuboðefni (e. Interleukin-1) 

IL-6   Frumuboðefni (e. Interleukin-6) 

MTX   Metótrexat 

NSAID Bólgueyðandi lyf önnur en sterar (e. Nonsteroidal anti-

inflammatory drug) 

PsA   Sóragigt (e. Psoriasis Arthritis) 

RA   Iktsýki (e. Rheumatoid Arthritis) 

TNF   Tumor necrosis factor 

TNFα   Tumor necrosis factor alpha 

WHO   Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization) 
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1. INNGANGUR 

Líftæknilyf eru stórt skref í átt að bættri meðferð gegn erfiðum sjúkdómum. Ný tækni 

opnar möguleika á að framleiða af mikilli nákvæmni prótein sem hafa sértæka virkni í 

flóknum boðferlum. Með tilkomu líftæknilyfja hefur þróast lyfjaflokkur sem gagnast 

m.a. við erfiðri gigt. Lyf sem hamla sérvirkt ákveðnu bólguboðefni og draga þannig úr 

bólguviðbrögðum líkamans. Talið er að lyfin geti minnkað mótstöðu sjúklings gegn 

sýkingum og þar með aukið líkur á sýkingum. Aukin tíðni á berklum af notkun 

líftæknigigtarlyfja er þekkt og því er skimað fyrir þeim áður en meðferð hefst 

(Gröndal, 2017; Guðbjörnsson, 2017). Alvarlegar sýkingar sjúklinga á líftæknilyfjum 

sem krefjast innlagna á sjúkrahús eru vel þekktar en minni sýkingar sem 

meðhöndlaðar eru í heimahúsum hafa ekki verið rannsakaðar. Klínískar rannsóknir 

taka tillit til allra aukaverkana af lyfjunum. Aðeins lítill hluti af sjúklingahópnum sem 

notar lyfið eftir markaðsetningu hefði fengið að taka þátt í klínískum rannsóknunum 

(Rúnarsdóttir, 2016). Með því að skoða sýkingalyfjanotkun gigtarsjúklinga áður og 

eftir að þeir byrjuðu á líftæknilyfjameðferð og bera saman við viðmiðunarhóp bætast 

við mikilvægar upplýsingar um kosti og galla meðferðar með þessum dýru og 

vandmeðförnu lyfjum. 

1.1. Liðbólgusjúkdómar 

Liðbólgusjúkdómar eiga það sameiginlegt að leggjast aðallega á liði, og draga nafn 

sitt af því. Langvarandi liðbólgur geta valdið skemmdum og eyðingu á brjóski í liðum. 

Liðbólgusjúkdómar eru alvarlegir og langvinnir gigtarsjúkdómar sem þarfnast 

meðferðar til margra ára, bólgur í liðum og stundum fleiri vefjum. Viðvarandi bólgur, 

ofholdgun og beináta valda varanlegum skemmdum og því er nauðsynlegt að grípa 

sem fyrst inn í ferlið til að hindra framgang sjúkdómsins. Sjúkdómarnir eiga það 

sameiginlegt að offramleiðsla eða oftjáning á bólguboðefninu TNFα (e. Tumor 

Necrosis Factor alpha) veldur langvarandi bólgum. 

1.1.1. Iktsýki 

Iktsýki (e. Rheumatoid Arthritis, RA) er algengasti liðbólgusjúkdómurinn, gera má ráð 

fyrir að hann hrjái um 0,5-1% fólks (Guðbjörnsson, 2011a). Sjúkdómurinn er 2-3svar 

sinnum algengari meðal kvenna en karla (Rein og Mueller, 2017; Tobón, Youinou og 

Saraux, 2010). Áhættuþættir fyrir RA eru bæði tengdir erfðum og umhverfi, 50-60% 

eru talin ráðast af erfðum en m.a. aukast líkurnar við reykingar og vaktavinnu sem 

skerðir svefngæði (Hedström, Åkerstedt, Klareskog og Alfredsson, 2017). Félagsleg 
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staða er talin hafa áhrif á framgang sjúkdómsins en ekki vera áhættuþáttur fyrir því 

að þróa með sér RA (Tobón o.fl., 2010). Dánartíðni er hærri meðal fólks með RA en í 

almennu þýði. RA er fjölkerfasjúkdómur og stafar hækkuð dánartíðni m.a. af 

heilablóðföllum, hjarta- og æðasjúkdómum og að hluta til vegna sýkinga, þá aðallega 

lungnabólgu (Doran, Crowson, Pond, O'Fallon og Gabriel, 2002; Wolfe o.fl., 1994). 

Iktsýki leggst aðallega á smáliði, oft samhverft (þ.e.a.s. sömu liði beggja vegna í 

líkamanum) og eru helstu einkenni verkir, stirðleiki og liðbólga. Varanlegar breytingar 

og skemmdir geta orðið á liðum og hafa þær áhrif á lífsgæði og hindra atvinnuþáttöku 

sjúklinga. Aðrir sjúkdómar geta fylgt með RA s.s. aukin áhætta á hjartaáföllum og 

þunglyndi (Rein og Mueller, 2017). Sjaldgæft er að sjá afmyndun á liðum á fyrri 

stigum RA en þær koma í ljós með tímanum ef sjúkdómurinn nær að ágerast 

(Aletaha o.fl., 2010). 

1.1.2. Sóragigt 

Sóragigt (e. Psoriasis Arthritis, PsA) er tengd húðsjúkdómnum sóra (e. Psoriasis) 

sem hrjáir um 2-3% fullorðinna en aðeins einn tíundi sórasjúklinga fær sóragigt eða 

um 0,3-0,5% fullorðinna. PsA er langvinnur ónæmismiðlaður liðbólgusjúkdómur. 

Bólga í sinafestum, sinaslíðrum og/eða í liðhimnum eru helstu einkenni sóragigtar, 

sem getur valdið hreyfiskerðingu vegna liðskemmda (Guðbjörnsson, 2001). 

Sjúkdómurinn er síbreytilegur, fjöldi aumra og stirðra liða í útlimum eða hrygg, 

hreyfiskerðing og sársauki verkja flækja stigun sóragigtar því taka þarf tillit til ólíkra 

einkenna. Oft fylgja aðrir sjúkdómar og áhættuþættir með sóra og sóragigt s.s. offita, 

efnaskiptasjúkdómar og hár blóðþrýstingur (Lubrano o.fl., 2015). Hjá 

sóragigtarsjúklingum hafa mælst hækkuð TNFα gildi bæði í liðvökva og í sóraskellum 

(Antoni o.fl., 2005; Guðbjörnsson, 2017). Markmið meðferðar við sóragigt er að 

fyrirbyggja festumein, pylsufingur, auk þess að draga úr verkjum og stirðleika 

(Guðbjörnsson, 2017). Sýnt hefur verið fram á ættgengi sóragigtar m.a. í íslenskri 

rannsókn sem leiddi í ljós ættartengsl í gegnum fjóra ættliði (Karason, Love og 

Gudbjornsson, 2009). Talið er að umhverfisþættir hafi áhrif en þeir hafa a.m.k. áhrif á 

framgang sjúkdómsins á síðari stigum. Þannig getur líkamlegt og andlegt álag, 

reykingar, sýkingar og meiðsli aukið áhættuna á versnun sjúkdómsins (Boehncke 

o.fl., 2014). 

1.1.3. Hryggikt 

Öfugt við iktsýki er hryggikt (e. Ankylosing Spondylitis, AS) helmingi algengari meðal 

karla en kvenna en algengið er talið um 0,1% á Íslandi. Þetta er sjúkdómur ungs fólks 
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því einkenna verður oft vart á tvítugs- eða þrítugsaldri (Geirsson, 2016). Stífleiki í 

mjóbaki sem leiðir niður í setbein eða niður fætur og morgunstirðleiki sem skánar við 

það að liðka sig eru helstu einkenni hryggiktar. Slæm tilfelli geta valdið afmyndun á 

líkamsstöðu þar sem beinnýmyndun og beinsamvöxtur verða þvert á liði og hefta 

hreyfingar. Meðferð við hryggikt miðast aðalega við notkun bólgueyðandi gigtarlyfja 

og sjúkraþjálfunar (Geirsson, 2016). 

1.1.4. Stigun sjúkdóma/virknimat 

Sjúkdómsvirkni er breytileg en nauðsynlegt er að hafa staðlaða mælikvarða til að 

áætla meðferðarárangur. Erfitt er að staðla kvarða sem hentar öllum en taka þarf tillit 

til líðanar sjúklings, stirðleika, bólginna liða, liðskemmda og fleiri einkenna. CRP (e. 

C-reactive protein) er prótein sem hægt er að mæla í blóði sem gefur vísbendingu um 

bólguvirkni. Health Assessment Questionnaire (HAQ) er staðlað spurningakver til að 

áætla líðan sjúklings og skerðingu á hreyfigetu hans. Það var upprunalega hannað 

fyrir RA en hefur verið útfært til að meta fleiri sjúkdóma (Mease, Antoni, Gladman og 

Taylor, 2005). Disease Activity Score (DAS) var hannað til að meta RA en er nú 

notað til að meta fleiri sjúkdóma m.a. PsA (Boehncke o.fl., 2014). DAS28 er útgáfa af 

DAS sem tekur tillit til 28 fyrirfram ákveðinna liða, það hentar sjúklingunum misvel 

eftir meingerð liðbólgunnar því DAS-28 gerir t.d. ekki ráð fyrir sóraskellum eða 

einkennum frá hrygg (Lubrano o.fl., 2015; Mease o.fl., 2005). Vegna ólíkra einkenna 

eru notaðir mismunandi kvarðar fyrir hvern sjúkdóm. Hryggikt er metin með BASDAI 

(e. Bath Ankylosing Spondylitis Activity Disease Activity Index) og ASDAS (e. 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). BASDAI metur 6 þætti sem einkenna 

hryggikt og gefur stig fyrir hvert og eitt til að meta heildarútkomuna s.s. þreyta, 

bakverkir, alvarleiki og lengd morgunstífleika, verkir og þroti í útlægum liðum, en 

matið er byggt á líðan sjúklings (Eder, Chandran, Shen, Cook og Gladman, 2010). 

ASDAS getur m.a. tekið tillit til CRP gilda og var þróað sem mælitæki á hryggikt til að 

fá staðlaðri mælingar á virkni sjúkdómsins en með BASDAI (Eder o.fl., 2010). 

1.2. Lyf við gigtarsjúkdómum 

Til að vinna gegn bólgu og verkjum hafa ýmis lyf verið notuð i gegnum tíðina. Þá ber 

fyrst að nefna  sykurstera og NSAID en það voru lengi einu lyfin sem voru í boði fyrir 

þessa sjúklinga. Þá hafa verkjalyf verið notuð til að bæta líðan sjúklinga. Með nýjum 

lyfjum hefur tekist að halda sjúklingum stöðugum og ná hléi á sjúkdómnum. 
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1.2.1. NSAID  

Bólgueyðandi lyf önnur en sterar (e. Nonsteriodal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs) 

eru í hópi mest ávísuðu lyfja í heiminum (Abadi, Moin og Veerabhadrappaa, 2016). 

Þau eru meðal annars notuð við meðhöndlun á bólgu og verkjum vegna gigtar 

(Bertolini, Ottani og Sandrini, 2001). NSAID lyf eru samkeppnishemlar sem hamla 

sýklóoxýgenasa (e. cyclooxygenase, COX), en af því að COX ensímin hvata myndun 

prostaglandína, þá draga NSAID úr myndun bólgumiðlandi prostaglandína (Zarghi og 

Arfaei, 2011). En NSAID geta haft alvarlegar aukaverkanir á meltingarveg og nýru ef 

þau eru tekin í stórum skömmtum í lengri tíma en með aukinni þekkingu á áhrifum 

NSAID lyfja á meltingarveg er lögð áherslu á hóflega notkun (Bertolini o.fl., 2001). 

Talið er að aukaverkanir stafi af hemlun á virkni COX-1 en hægt sé að halda virkni 

gegn bólgum með því að hemja einungis virkni COX-2 ensímsins. Þróun sérvirkra 

COX-2 hemla skilaði nýjum lyfjum sem höfðu minni áhrif á meltingarveg s.s. rofecoxib 

(Vioxx®), celecoxib (Celebra®) og valdecoxib. Í september 2004 var rofecoxib tekið 

af markaði vegna alvarlegra aukaverkana á hjarta- og æðakerfi og hætt var með 

valdecoxib í framhaldinu. Celecoxib hefur hins vegar ekki verið tengt aukinni tíðni 

hjartaáfalla (Zarghi og Arfaei, 2011) frekar en önnur eldri NSAID lyf. Í þróun eru 

NSAID lyf með bætta verkun og draga þau úr aukaverkunum í meltingarvegi með 

stjórnaðri losun og breyttum skömmtum (Abadi o.fl., 2016). Elsta NSAID lyfið er 

aspirín (Zarghi og Arfaei, 2011) sem ásamt t.d. ibuprofen (Ibufen®) og diclofenac eru 

hluti af ósértækum COX hemlum. Nýrri og sértækari COX-2 lyf hafa reynst vel en þau 

draga aðeins úr bólgu og verkjum með því að hindra myndun prostaglandína en hafa 

ekki áhrif á framgang sjúkdómsins nema e.t.v. í hryggikt. 

1.2.2. Sterar 

Sykursterar (e. glucocorticoids) leika veigamikið hlutverk í að takmarka og stöðva 

bólguferli með því að hamla virkni daufkyrninga (e. neutrophil) og framleiðslu 

prostaglandína.  Kortisón, fyrirmynd sykurstera, er hormón sem framleitt er í 

nýrnahettum og hefur áhrif  á steraviðtaka víða í líkamanum (Donahue o.fl., 2007). 

Algengir sterar eru til dæmis prednisolon (Prednisolon®), töflur til altækrar notkunar 

(Donahue o.fl., 2007) og methylprednisolon (Depo-Medrol®) oft notað til meðhöndla 

vægar fáliðabólgur (færri en 4 liðir) með því að sprauta sterum í liði (Guðbjörnsson, 

2017). Mikil framför varð við meðhöndlun margra bólgu- og sjálfsofnæmissjúkdóma, 

þ.m.t. gigtarsjúkdóma með tilkomu sykurstera árið 1948 (Donahue o.fl., 2007; 

Guðbjörnsson, 2011b). Sykursterar eru kröftug og ódýr lyf sem virka fljótt og vel til að 
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slá á bólgur. Hins vegar fylgja þeim margar aukaverkanir á borð við „hækkaðan 

blóðþrýsting, bjúgmyndun, aukaverkanir frá augum, aukna tíðni sýkinga og 

beinþynningu með ótímabærum beinbrotum“, því er reynt að forðast langtímanotkun 

þeirra ef hægt er (Guðbjörnsson, 2011b). Steranotkun getur aukið líkur á allskyns 

sýkingum, berklum, tækifærissýkingum, sveppasýkingu í munni og veirusýkingum en 

skammtur upp á minna en 10 mg á dag virðist ekki hafa aukin áhrif á sýkingar en 

meira er um beinbrot vegna beinþynningar (Schäcke, Döcke og Asadullah, 2002; van 

Everdingen, Jacobs, Siewertsz van Reesema og Bijlsma, 2002).  

1.2.3. DMARD 

Sjúkdómshemjandi lyf (e. disease-modifying antirheumatic drugs, DMARD)  skiptast í 

hefðbundin sjúkdómshemjandi lyf (e. conventional DMARD, cDMARD) og líftækni 

sjúkdómshemjandi lyf (e. biological DMARD, bDMARD). Bylting varð með tilkomu 

cDMARD, þá varð mögulegt að hægja á framgangi sjúkdómsins og draga úr 

einkennum frekar en einungis að lina þau. Ekki eru nema um 30 ár síðan farið var að 

nota cDMARD við gigtarsjúkdómum. Síðar bættust við bDMARD um aldamótin sem 

koma til móts við þá sem ekki náðu stjórn á sjúkdómnum með cDMARD eða þoldu 

þau ekki. Fjallað verður sérstaklega um TNFα hemla hluta bDMARD sem hafa verið 

notaðir á Íslandi sem fyrsta líftæknilyfjameðferð við gigt frá 1999. 

1.2.3.1. cDMARD 

Hefðbundin sjúkdómshemjandi lyf eiga það sameiginlegt að virka hægt en stefna að 

minnkaðri virkni gigtarsjúkdóms með minni bólgu, draga úr og koma í veg fyrir 

liðskemmdir en koma úr mismunandi lyfjaflokkum og eru efnafræðilega ólík (Donahue 

o.fl., 2007). Á meðan sjúkdómshemjandi lyfin eru að byrja að verka er oft notaðir 

sterar, til að brúa (e. bridging) tímabilið þar til DMARD fara að virka, af því að 

sterarnir virka hraðar. Methotrexate (MTX, Methotrexate®, Metojectpen®) var þróað 

gegn hvítblæði um miðja síðustu öld en árið 1988 varð það fyrst samþykkt meðferð 

við gigt (Donahue o.fl., 2007). Eins voru sulfasalazine (Salazopyrin®) og 

hydroxychloroquine (Plaqenil®) notuð við sáraristilbólgu (e. inflammatory bowel 

disease) og malaríu áður en farið var að nota þau gegn gigtarsjúkdómum. Hins vegar 

var leflunomide (Leflunomide medac®) hannað sérstaklega sem bólguhemjandi 

gigtarlyf og kom á markað 1998 (Donahue o.fl., 2007). MTX, súlfasalazín, leflúnómíð 

eða cýklósporín er notað við fjölliðabólgum (Guðbjörnsson, 2017). MTX gaf von um 

að hægt væri að hægja á framgöngu RA og PsA, jafnvel ná stjórn á sjúkdómnum ef 

náðist að byrja nógu snemma (Gröndal, 2009). cDMARD eru venjulega reynd áður 
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en íhugað er að hefja líftæknilyfjameðferð og algengast er að MTX sé valið sem 

fyrsta lyf nema frábendingar séu fyrir notkun þess (Gröndal, 2017; Rein og Mueller, 

2017; Smolen o.fl., 2017). Klínískar leiðbeiningar á Íslandi setja skilyrði um að við fá- 

eða fjölliðabólgu sé MTX-meðferð sé reynd í a.m.k. 3 mánuði án fullnægjandi 

árangurs áður en gripið er til líftæknilyfja (Guðbjörnsson, 2017). Methótrexat líkist 

fólínsýru og tekst að koma í veg fyrir ummyndun á henni. Fólínsýra er mikilvæg við 

frumuskiptingu skortur hefur því áhrif á nýmyndun á frumum sem skiptast ört, því 

þurfa þeir sem eru á MTX að taka fólínsýru aukalega. Aukaverkanir MTX eru m.a. 

minnkuð mótstaða gegn sýkingum og milliverkanir MTX margar. Mikilvægt er að 

sjúklingar séu upplýstir um notkun og hættur því lyfið er aðeins tekið vikulega þegar 

það er notað við þessa ábendingu (Lyfjastofnun, 2017). Við hryggiktina var hægt að 

beita meðferð með lyfinu salazopyrin en það er oft ekki nóg fyrir verst settu 

sjúklingana (Gröndal, 2009), því hvorki MTX né salazopyrin hafa áhrif á 

sjúkdómsvirknina í hryggnum í AS (Geirsson, 2016) en geta dempað liðbólgur í 

útlægum liðum. 

1.2.3.2. bDMARD 

Líftæknilyfjameðferð við gigt gengur út á að koma í veg fyrir óþarfa bólgu með því að 

ráðast á lífmörk sem gegna mikilvægu hlutverki í bólgusvörun. Grípa þarf til 

líftæknilyfjanna ef ekki næst stjórn á liðbólgusjúkdómunum með cDMARD en gera 

má ráð fyrir að um 15-20% sjúklinga nái ekki viðunandi árangri með hefðbundnum 

lyfjum (Guðbjörnsson, 2011a) Líftæknilyfin beinast gegn ákveðnum boðferlum í 

bólgu- og ofnæmissvörun (Donahue o.fl., 2007). Líftæknilyf á markaði gegn gigt hafa 

fimm mismunandi verkunarmáta; TNF hemlar, truflun á T-frumuvirkjun (abatacept) (e. 

T cell co-stimulation blockade), IL-6 viðtaka hemlar, mótefni sem binst CD20 

mótefnavaka á B-eitilfrumum (rituximab) og tálma IL-1 viðtaka (anakinra), (Donahue 

o.fl., 2007; Rein og Mueller, 2017). Mest notuðu lyfin hamla virkni TNFα (Donahue 

o.fl., 2007). Útsetning fyrir bDMARD hefur verið tengd fjölgun berklatilvika og er því er 

tekin berklasaga og berklapróf áður, svo hægt sé að meðhöndla berklasýkingar 

fyrirbyggjandi áður en meðferð hefst (Geirsson, 2016; Gröndal, 2017; Guðbjörnsson, 

2017). 
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1.3. Líftæknilyf 

Notkun líftæknilyfja hefur aukist umtalsvert undanfarin ár. Með erfðatækni framleiða 

bakteríur, sveppir eða aðrar frumulínur flókin prótein sem ekki er hægt að útbúa með 

hefðbundnum efnasmíðum. Líftæknilyfin eru viðkvæm og óstöðug, þau eru mikið 

brotin niður í meltingarvegi og því verður að gefa þau í æð eða undir húð. 

Tilkoma líftæknilyfja hefur breytt meðferðarmöguleikum við mörgum sjúkdómum og 

bætt líf milljóna manna (Gran-Ruaz, Mani og O'Quinn, 2017). Þessi nýju lyf hafa m.a. 

bætt lífsgæði fólks með slæma gigt. Nú er raunhæft fyrir gigtarsjúklinga að stefna að 

sjúkdómshléi í stað þess að reyna bara að hægja á framgangi sjúkdómsins og lina 

einkennin (Atzeni o.fl., 2016). Hins vegar eru líftæknilyf mjög dýr og vandmeðfarin. 

TNFα er ónæmisboðefni (e. Cytokine) sem er tjáð í bólgusvari utan á stórátfrumum 

(e. macrophage), T-frumum og drápsfrumum, frumum sléttra vöðva og 

trefjakímfrumum (e. fibroblast) (Ali o.fl., 2013). Í gigtarsjúklingunum er TNFα yfirtjáð 

og er því í of háum styrk, með hindrun á TNFα er því hægt að hafa áhrif á 

sjúkdóminn. Hins vegar gegnir TNFα mikilvægu hlutverki í vörnum líkamans, þess 

vegna þarf að rannsaka áhrif meðferðarinnar á ónæmiskerfið. Til að mæla áhrifin á 

ónæmiskerfið er algengast að skoða tíðni alvarlegra sýkinga sem krefjast innlagna á 

sjúkrahús (Galloway o.fl., 2011), en einnig er t.d. hægt að safna tilkynntum tilfellum af 

sýkingum, greiningum lækna eða lyfjanotkun. 

1.3.1. TNFα hemlar 

TNFα hemlarnir (e. Tumor Necrosis Factor alpha inhibitors) infliximab, etanercept, 

adalimumab og golimumab hafa verið notaðir sem fyrsta líftæknilyfjameðferð við 

liðbólgusjúkdómum á Íslandi frá 1999. Lyfin draga úr framvindu liðskemmda og auka 

líkamlega færni, bæði með MTX eða sem einlyfjameðferð. TNFα hemlarnir voru 

meðal kostnaðarsömustu S-lyfjanna hjá Sjúkratryggingum Íslands 2016 

(Sjúkratryggingar Íslands, 2016). Þessar lyfjameðferðir kostuðu 1,5-1,7 milljónir á ári 

fyrir hvern gigtarsjúkling árið 2015 (Lyfjadeild Sjúkratrygginga Íslands, 2016), en 

ávallt er reynt að lækka kostnað vegna lyfjameðferða. Ef lyfjameðferðir eru lagðar að 

jöfnu og aðeins ódýrari lyfin valin er mikilvægt að hafa fullnægjandi upplýsingar um 

hugsanlega fylgikvilla og aukaverkanir (Geirsson, 2016).  
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TFNα hemlarnir skiptast í einstofnamótefni og leysanlega viðtaka (Wallis, 2011)., sjá 

mynd 1. Einstofnamótefnin sem eru í boði í dag eru infliximab (Remicade®, 

Inflectra® og Remsima®), adalimumab (Humira®) og golimumab (Simponi®) en 

etancept (Enbrel® og Benepali®) er leysanlegt prótein sem binst TNFα (Wallis, 

2011). 

1.3.1.1. Infliximab 

Infliximab er blendings manna-músa IgG (e. Immunoglobulin G) einstofna mótefni og 

var fyrst af TNF hemlunum á markað en hin innihalda einungis amínósýruraðir úr 

mannapróteinum eins og sjá má á mynd 1. Infliximab er notað gegn sóra, Crohns og 

sáraristilbólgu auk liðbólgusjúkdómanna (Lyfjastofnun, 2009). Lyfið er gefið í æð með 

innrennsli (Wallis, 2011) og þarf því að gefa það á sjúkrastofnun. Hægt er að gefa 

infliximab á 6-8 vikna fresti af því að helmingunartíminn er nærri 10 dagar 

(Lyfjastofnun, 2009). 

1.3.1.2. Etanercept 

TNFα hemilinn etanercept er leysanlegur viðtaki. Hann er samsettur úr tveimur 

utanfrumuhlutum af p75 viðtaka TNF í mönnum og Fc svæði af IgG (Donahue o.fl., 

2007; Wallis, 2011). Etanercept er talið keppa við viðtaka TNF um bindingu við TNF 

og draga þannig úr svörun TNF (Lyfjastofnun, 2010), en það binst einungis fríu TNF 

(Donahue o.fl., 2007). Því hefur lyfið áhrif á allt ferlið sem TNF hefði annars sett af 

Mynd 1. Bygging TNF hemla 

Infliximab er músa og manna einstofnamótefni. Adalimumab og 
golimumab eru fullgerð manna einstofnamótefni en etanercept er 
leysanlegt prótein sem hefur TNF-viðtaka 2 utanfrumu svæði sem binst 
TNFα (Horiuchi, Mitoma, Harashima, Tsukamoto og Shimoda, 2010). 
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stað. Etanercept er notað við RA, PsA og AS (Wallis, 2011). Helmingunartími 

etanercepts er aðeins um 70 klst og er því gefið undir húð einu sinni eða tvisvar í viku 

(Lyfjastofnun, 2010). 

1.3.1.3. Golimumab 

Golimumab er einstofna mótefni úr IgG manna framleitt með samrunaerfðatækni. 

Golimumab klóbindur bæði laust og himnubundið TNFα. Það er gefið undir húð, 

oftast mánaðarlega, við RA, PsA og hryggikt (Lyfjastofnun, 2014). Lyfið kom vel út í 

klínískum rannsóknum en sýkingar í efri öndunarvegi voru þó algengari hjá 

sjúklingum sem fengu lyfið en lyfleysu (Inman o.fl., 2008; Lyfjastofnun, 2014). Lyfið 

getur verið allt að 5 mánuði að skiljast út úr líkamanum eftir að notkun þess hefur 

verið hætt, helmingunartími golimumab er áætlaður um 12 dagar (Lyfjastofnun, 

2014).  

1.3.1.4. Adalimumab 

Adalimumab er einstofna mannamótefni sem binst sértækt við TNFα og kemur í veg 

fyrir tengingu þess við TFN utanfrumuviðtakana p55 og p75. Það er gefið undir húð 

(Wallis, 2011) aðra hverja viku við RA, PsA eða hryggikt og festumeinum. 

Helmingunartími adalimumab er um tvær vikur og getur það verið 4 mánuði að hverfa 

úr líkamanum að fullu (Lyfjastofnun, 2008). 

1.4. Aukaverkanir 

Algengar aukaverkanir af líftæknilyfjunum eru allskyns sýkingar. Samkvæmt 

hollenskri samantektargrein fyrir Evrópsku gigtarsamtökin (e. European League 

Against Rheumatism, EULAR) frá 2016 eru sjúklingar á TNF hemlum viðkvæmari 

fyrir alvarlegum sýkingum en þeir sem eru á cDMARD (Lyfjastofnun, 2014; Ramiro 

o.fl., 2017). Áhætta á berklum eykst við notkun TNF hemla en höfundar gátu ekki 

útilokað að aukning yrði á herpes zoster sýkingum (Ramiro o.fl., 2017). Sýkingar eru 

algengasta aukaverkunin af þessum lyfjum, nema af etanercept, staðbundin erting á 

stungustað og ofnæmisviðbrögð eru algengari hjá notendum þess (Lyfjastofnun, 

2008, 2009, 2010, 2014). Yfirleitt eru gigtarsjúklingar veikari fyrir vegna þess 

sjúkdóms sem þeir eru með og fá því oftar sýkingar en almennir sjúklingar (Doran 

o.fl., 2002), þess vegna er sérstaklega hugað að undirliggjandi sýkingum áður er 

meðferð hefst skv. klínískum leiðbeiningum (Geirsson, 2016). Svipuð aukning virðist 

verða á sýkingartíðni hjá þeim sem fá TNF hemla og þeim sem fá önnur 

líftæknigigtarlyf (Solomon o.fl., 2017). Aðaláhættan við notkun líftæknilyfjanna er 
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sýkingar. Ráðlagðar eru bólusetningar við bæði inflúensu og lungnabólgu til forvarna 

(Smolen o.fl., 2017). 

Samkvæmt rannsókn á meðferðarheldni og ástæðum stöðvunar á meðferð TNFα 

hemla við iktsýki og sóragigt eru sýkingar ástæða um 10% stöðvana á meðferð á 

Íslandi (Óskarsdóttir, 2014). Ekki eru til leiðbeiningar um hvernig eða hvort minnka 

eigi meðferð eða hætta ef sjúklingur er í sjúkdómshléi en flestar rannsóknir benda til 

þess að betra sé að hafa meðferðina samfellda til að koma í veg fyrir ný köst eða að 

sjúklingi hraki (Atzeni o.fl., 2016). 

Áður en ný lyf koma á markað eru þau prófuð í klínískum tilraunum þar sem reynt er 

að stýra aðstæðum og sjúklingar valdir inn eftir ákveðnum kröfum. Eftir 

markaðssetningu verður notendahópurinn hins vegar bæði fjölbreyttari og stærri. Í 

nýlegri íslenskri rannsókn voru aðeins 34% sóragigtarsjúklinga sem eru á TNF 

hemlum, sem hefðu fengið að taka þátt í þeim stýrðu rannsóknum sem gerðar voru 

áður en lyfin komu á markað (Rúnarsdóttir, 2016). Mikilvægt er að skrá og halda 

áfram að vinna úr upplýsingum um aukaverkanir eftir að lyfin koma á markað. En fáar 

tilkynningar um aukaverkanir berast alla leið til lyfjayfirvalda. Með því að skoða 

raungögn eftir að lyfin eru komin í almenna notkun má fá skýrari mynd af 

raunverulegum áhrifum og aukaverkunum á alla þá sem taka lyfin. Rannsókn frá því í 

júní síðastliðnum skoðar tengsl notkunar á þremur líftæknilyfjum og 

daufkyrningarfæð, þar virðist tocilizumab (IL-6 hemill) auka áhættuna en ekki 

infliximab (Espinoza, Le Blay og Combe, 2017). 

1.5. Sýkingar 

Ónæmiskerfið ver líkamann fyrir allskyns meinvöldum sem annars yllu veikindum og 

eða dauða. Sýkingar geta verið af völdum baktería, veira eða sveppa (Wallis, 2011). 

Niðurstöður stórrar rannsóknar á RA sýndi að áhætta á alvarlegum sýkingum við 

útsetningum fyrir TNF hemla breytist ekki þegar leiðrétt hefur verið fyrir öðrum 

breytum, engan mun var heldur að finna á milli TNF hemla. En aukning sást í skinn- 

og mjúkvefjasýkingum hjá sjúklingum á TNF hemlum (Dixon o.fl., 2006).  

1.5.1. Tækifærissýkingar 

Veikur eða ónæmisbældur einstaklingur er í aukinni hættu á sýkingum. 

Tækifærissýking er alvarleg og ágeng sýking sem heilbrigður einstaklingur fær 

venjulega ekki því óskert ónæmiskerfi ræður léttilega við sýkilinn. Ef búið er að 

minnka viðbrögð líkamans við óvinveittum innrásum getur hann ekki varið sig. 



 

11 
 

Tækifærissýkingar eru mikið áhyggjuefni fyrir sjúklinga á TNFα hemlum því TNFα 

gegnir mikilvægu hlutverki í vörnum líkamans og bólgusvari í ónæmisviðbrögðum (Ali 

o.fl., 2013). Tækifærissýkingar hjá notendum TNFα hemla í Frakklandi voru skoðaðar 

2004-2007 í afturskyggnri tilfella-viðmiða rannsókn. Fjörutíu og fimm sýkingar 

greindust hjá 43 sjúklingum þar af voru 15 bakteríusýkingar, 18 veirusýkingar, tíu 

sveppasýkingar og tvær sníkjudýrasýkingar, en notaður var skráningar gagnagrunnur 

sem innihélt 50.000 sjúklinga ár (Salmon-Ceron o.fl., 2011). 

1.5.2. Bakteríusýkingar 

Mikið fjöldi baktería býr á okkur í ágætis samlífi en þegar einhver fer að fjölga sér um 

of eða fer út fyrir þann stað sem hún má hafa verður ónæmiskerfið að bregðast við 

og eyða þeirri ógn. Ef það tekst ekki verður sýking. Bakteríusýkingar í tengslum við 

TNF hemlanotkun eru flestar í lungum eða mjúkvefjum (Salmon-Ceron o.fl., 2011). 

Ónæmar bakteríur flækja meðferð við bakteríusýkingum til muna, mismunandi lyf 

virka á mismunandi ónæmi og þarf því að vega og meta hvert tilfelli fyrir sig. 

1.5.3. Sveppasýkingar 

Sveppir geta bæði valdið staðbundnum og almennum (e. systemic) sýkingum. Þekkt 

dæmi er að steranotkun tengist auknum líkum á sveppasýkingu í munni af völdum 

candida (Schäcke o.fl., 2002).  

1.5.4. Veirusýkingar 

Veirusýkingar geta verið mjög erfiðar og illviðráðanlegar. Stundum geta þær líka legið 

í dvala í lengri tíma og blossað svo upp aftur. Japönsk rannsókn fann marktæk tengsl 

milli notkunar TNF hemla og sykurstera við ristil (herpes zoster) veirusýkingar í RA 

sjúklingum (Harada o.fl., 2017). Jafnframt sýndi þýsk rannsókn á yfir fimmþúsund RA 

sjúklingum fram á litla en marktæka aukna áhættu á herpes zoster hjá þeim sem voru 

á einstofnamótefni gegn TNF en ekki þeim sem voru á etanercept (Wallis, 2011). 

1.5.5. Forvarnir 

Reglulegar bólusetningar eru ráðlagðar í klínískum leiðbeiningum Landspítalans til að 

fyrirbyggja sýkingar gegn lungnabólgu, af völdum Streptococcus pneumoniae, á fimm 

ára fresti og inflúensu árlega (Geirsson, 2016). Framkvæmt er berklapróf á öllum sem 

hefja meðferð á líftæknilyfjunum. Taka ætti röntgenmynd af lungum og athuga með 

lifrarbólgumótefni áður en líktæknilyfjameðferð hefst en læknir metur hvort þörf sé á 

því (Ali o.fl., 2013; Geirsson, 2016; Gröndal, 2017; Guðbjörnsson, 2017).  
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Fleiri forvörnum er hægt að beita ef þörf krefur, til dæmis að forðast sýkingar af 

völdum Clostridium difficile með því að halda sýklalyfja- og prótónupumpuhemla 

notkun í lágmarki og muna eftir handþvotti. Legionella smitast með menguðu vatni, 

hún getur valdið alvarlegri lungnabólgu, hita og hósta. Listeriusýkingum hefur fjölgað 

en með réttri meðhöndlun á matvælum og því að forðast ógerilsneydda mjólk má 

komast hjá þeim að mestu. Sömu reglur gilda um Salmonellu. Gegn Pneumocystis 

jirovecii getur þurft að taka fyrirbyggjandi lyf daglega ef viðkomandi er á margfaldri 

ónæmisbælandi meðferð. Gott er talið fyrir þá sem gætu farið á TNF hemla meðferð 

að vera bólusettir gegn lifrarbólgu B veirunni (e. hepatitis B virus) en ekki er þörf á því 

fyrir lifrarbólgu C (e. Hepatitis C virus). Til að forðast HIV er mælt með ábyrgu kynlífi 

og forðast að deila sprautunálum. Ekki þarf að gera sérstakar ráðstafanir vegna 

Herpes simplex virus. Fólk yfir sextugu ætti að bólusetja gegn Varicella zoster virus 

sé það ekki með ónæmi fyrir. Sýkingar vegna Toxoplasma má fyrirbyggja með því að 

forðast hrátt kjöt og nota hanska við að hreinsa kattasand, þá er líka til fyrirbyggjandi 

lyf fyrir þá sem ónæmisbældir s.s. alnæmis sjúklingar. (Ali o.fl., 2013). 

1.5.6. Lyf gegn sýkingum 

Lyf gegn sýkingum er hægt að flokka á mismunandi hátt eftir sýkingavaldi, 

verkunarmáta eða efnafræðilegum skyldleika. Hér verður notað ATC-flokkunarkerfið 

(e. Anatomical Therapeutic Chemical classification). Kerfið flokkar lyfin eftir því á 

hvaða líffærakerfi það hefur áhrif. Svo eftir sjúkdómi og/eða verkunarmáta og að 

lokum eftir virku efni, samtals eru flokkunarþrepin fimm (Lyfjastofnun; Organization, 

2018). Sýkingalyf eru auðkennd með J skv. ATC flokkun. 

Lyf gegn bakteríusýkingum (J01) sem gefin eru um munn eru fjölbreytt og skiptast í 

marga undirflokka. Tetracýklínsambönd (AA, doxycycline lymecycline) eru breiðvik og 

mikið notuð bæði gegn sýkingum og sem fyrirbyggjandi meðferð en aukið ónæmi 

takmarkar notkunarmöguleika þeirra (Chopra og Roberts, 2001). Amoxcillin og 

pivmecillin eru breiðvirk pensilín (CA) en vegna ónæmismyndunar hjá bakteríum sem 

geta framleitt β-laktamasa er amoxicillin oft gefið í blöndu með β-laktamasa hemli 

(CR). β-laktamasa næm pensilín (CE, phenoxymethylpencilin) hamla myndun 

frumuveggjar en virkar ekki á bakteríur sem framleiða laktamasa, dicloxacilin er hins 

vegar β-laktamasa þolið pensilín (CF). Reynt er að nota cefalasporin (DB, cefalex) og 

flúórókínólónar (MA, Ciprofloxacin) sparlega til að draga úr líkum á ónæmum 

bakteríum (de Jong, Bos, Vries og Tw de Jong-van den Berg, 2014). Trimethoprim er 

bæði til eitt og sér (EA) og í blöndu með sulfamethoxazol (EE). Makrólíðarnir 



 

13 
 

erythromycin, clarithromycin og azithromycin eru saman í einum flokki (FA). Með 

óútskýrðan verkunarmáta  fellur nitrofurantoin undir nítrófúranafleiður (XE). Að lokum 

er methenamín í flokknum önnur bakteríulyf (XX). 

Sveppasýkingarlyf (J02) til altækrar notkunar sem gefin eru um munn eru 

triazolafleiður (AC). Fluconazol  er meira notað en itaconazol, auk þess er hægt að fá 

fluconazol í lausasölu. 

Lyf gegn mýkóbakteríum (J04) sem gefin eru um munn skipast aðeins í þrjá flokka: 

berklalyf (AB, rifampicin), hydrazíð (AC, isonaizid) og holdsveikilyf (BA, dapson). 

Veirulyf til altækrar notkunar (J05) við öðrum veirusýkingum er HIV koma öll úr sama 

flokknum; veirulyf með beina verkun á veirur, núkleósíð og núkleótíð að 

undanskildum bakritahemlum (AB). Á Íslandi eru markaðsett aciclovir, famciclovir, 

valaciclovir og valganciclovir á töfluformi gegn herpes veirusýkingum, auk þess sem 

krem fást í lausasölu. Aciclovir og valaciclovir eru mest notuðu veirulyfin við herpes 

víða í Evrópu (Adriaenssens o.fl., 2011).  

Jafnframt því að gefa út ATC flokkunarkerfið gefur WHO líka út staðal til þess að 

skoða lyfjanotkun á sambærilegan hátt hvar sem er í heiminum. Svokallaður 

ATC/DDD stuðull en þá er búið að skilgreinda dagskammt (e. defined daily dose, 

DDD) af hverju virku efni. Því er hægt að áætla fjölda dagskammta í hverjum pakka. 

Skekkja getur myndast á milli raunverulegrar notkunar og DDD vegna mismunandi 

skammtastærða og meðferðarlengd eftir ábendingum. En til samanburðar má skoða 

mun á skilgreindum dagskömmtum við íslenska meðferðar hefð, þ.e.a.s. skömmtum 

eins og íslenskir læknar ávísa að öllu jöfnu. Út frá DDD má svo reikna DID sem er 

fjöldi dagskammta á hverja 1.000 einstaklinga á dag. 

1.6. Gagnaöflun 

Til þess að geta áætlað tíðni sýkinga hjá gigtarsjúklingum á líftæknilyfjum þarf að 

safna áreiðanlegum upplýsingum. Hægt er að áætla notkun sýkingarlyfja út frá 

greiningum lækna, innlögnum á sjúkrahús, ávísunum sýkingarlyfja, afgreiðslu lyfja úr 

lyfjabúðum eða með því að tala við sjúklinga. Erfitt er að safna saman upplýsingum 

úr sjúkraskrám fyrir hvern og einn sjúkling til að telja greindar sýkingar auk þess sem 

mismikla lyfjanotkun þarf við hverja sýkingu og ekki þarf alltaf greiningu við 

endurteknum sýkingum. Þá er ekki alltaf sem sjúklingur leysir út öll þau lyf sem hann 

fær ávísað. 
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1.6.1. ICEBIO 

ICEBIO er gagnagrunnur sem heldur utan um alla gigtarsjúklinga sem eru á 

líftæknilyfjum á Íslandi að danskri fyrirmynd DANBIO. Eftir að ákvörðun hefur verið 

tekin um að hefja meðferð með líftæknilyfjum þarf að fylla út í ICEBIO. Þar koma fram 

upplýsingar um heilsufar og sjúkdómssögu, fyrri meðferðir, lífsstíl, menntun og 

atvinnuþátttöku, sjá mynd 2. ICEBIO virkar líka sem sjúkrasögukerfi fyrir þessa 

sjúklinga því þar eru settar inn rannsóknarniðurstöður. Við eftirlit er framkvæmd 

stöðluð líkamsskoðun, sjúklingur svarar spurningarblöðum, um færni og verki, og gildi 

fyrir CRP er fært inn í ICEBIO sem reiknar staðlaða sjúkdómseinkunn sem 

meðferðarlæknir getur stuðst við þegar tekin er meðferðar ákvörðun (Guðbjörnsson, 

2011a).  

 

Mynd 2 Yfirlit yfir upplýsingar sem skráðar eru í ICEBIO 

ICEBIO heldur utan um gagnlegar upplýsingar varðandi meðferð og greiningu 
gigtarsjúkdóma (Guðbjörnsson, 2011a). 

Gagnagrunnurinn hefur verið nýttur á Íslandi til að skrá jafnóðum í hann alla 

líftæknilyfjanotkun frá árinu 2008 til að bæta meðferð og auka eftirfylgni með 

sjúklingum á langtímameðferð og til að gæta að öryggi sjúklinga með vandaðri og 

staðlaðri skráningu (Guðbjörnsson, 2011a). 
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1.6.2. Lyfjagagnagrunnur landlæknis 

Embætti landlæknis heldur utan um gagnagrunn sem geymir upplýsingar um alla 

lyfseðla sem afgreiddir eru utan sjúkrahúsa. Lyfjagagnagrunnur landlæknis geymir 

m.a. upplýsingar um allar afgreiðslur lyfseðla bæði rafræna og á pappírsformi. Þar 

kemur fram hvar, hvenær og hvað lyf var tekið út og í hvað magni. Einnig kemur fram 

læknanúmer þess læknis sem ávísar lyfinu. Gagnagrunnurinn hefur verið starfræktur 

síðan 2005 en í honum er að finna gögn aftur til 2002. Samskonar gagnagrunna er 

að finna á hinum Norðurlöndunum í mismunandi útfærslum. Upprunalega sinnti 

gagnagrunnurinn eftirlitshlutverki með ávísunum ávana- og fíknilyfja en síðan 2012 

hafa læknar aðgang að lyfjasögu sjúklinga og er gagnagrunnurinn uppfærður í 

rauntíma. Hægt er að fá upplýsingar úr lyfjagagnagrunninum til vísinda- og 

rannsóknarstarfs að fengnu leyfi hjá Persónuvernd og Vísindasiðanefnd (Landlæknir, 

2017). Með því að fá upplýsingar um allar afgreiðslur sýkingalyfja sem tekin eru um 

munn utan sjúkrahúsa má áætla umfang þeirra sýkinga sem meðhöndlaðar eru í 

heimahúsum.  
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2. MARKMIÐ 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða notkun sýkingalyfja sem tekin eru um munn 

hjá sjúklingum með iktsýki, sóragigt eða hryggikt, fyrir og eftir að þeir hófu fyrstu 

meðferð á TNFα hemlunum infliximab, etanercept, golimumab eða adalimumab. 

Notkun sýkingalyfja sem tekin eru um munn hjá sjúklingahóp var svo borin saman við 

notkun sýkingalyfja hjá viðmiðunarhóp sem valinn er með sama upphafspunkt, parað 

eftir aldri og kyni. Einnig voru könnuð tengsl einstaka TNFα hemla við breytta notkun 

á sýkingalyfjum. Sýkingalyfjanotkun var skoðuð út frá DDD, fjölda ávísana og 

dagskömmtum skv. íslenskum meðferðarvenjum. 

Rannsóknarspurningar 

2.1. Er munur á notkun sýkingalyfja í DDD eða fjölda ávísana hjá gigtarsjúklingum 

fyrir og eftir fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar? 

2.1.1. Er munur á notkun sýkingalyfja í DDD eða fjölda ávísana hjá 

gigtarsjúklingum fyrir og eftir fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar að 

berklalyfjunum undanskildum? 

2.2. Er munur á sýkingalyfjanotkun í DDD eða fjölda ávísana fyrir og eftir fyrsta 

dag líftæknilyfjameðferðar hjá sjúklingum með iktsýki, sóragigt eða hryggikt? 

2.2.1. En á milli sjúkdóma? 

2.3. Er munur á sýkingalyfjanotkun í DDD eða fjölda ávísana fyrir og eftir fyrsta 

dag líftæknilyfjameðferðar hjá sjúklingum á infliximab, etanercept, golimumab 

eða adalimumab? 

2.3.1. En á milli TNF hemla? 

2.4. Hefur kyn, aldur eða tímabil áhrif á sýkingalyfjanotkun hjá gigtarsjúklingum 

fyrir og eftir fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar? 

2.4.1. Hefur kyn, aldur eða tímabil áhrif á sýkingalyfjanotkun 

viðmiðunnarhópsins? 

2.5. Er notkunarmynstur ATC-flokka sýkingarlyfja annað hjá gigtarsjúklingum 

heldur en viðmiðunarhóp? 

2.6. Eru tengsl á milli DAS-28, HAQ, reykinga, BMI, annarrar cDMARD lyfja 

notkunar eða steranotkunar við upphaf TNF meðferðar og notkunar 

sýkingalyfja? 
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3. EFNI OG AÐFERÐIR 

 

3.1. Þátttakendur í rannsókninni 

Allir gigtarsjúklingar á Íslandi 18 ára og eldri, sem voru skráðir í ICEBIO og hófu 

líftæknilyfjameðferð með TNFα hemlunum infliximab, etanercept, golimumab, eða 

adalimumab á árunum 2005-2015 voru með í rannsókninni. Einungis var skoðað út 

frá fyrstu útsetningu fyrir TNF hemlum. Einnig eru þátttakendur í rannsókninni, viðmið 

pöruð við hvern gigtarsjúkling með tilliti til aldurs, kyns og byrjunardagsetningar. 

Viðmiðin eru valin af handahófi úr Þjóðskrá. Mynd 3. sýnir hvernig upplýsingum var 

safnað úr ICEBIO og svo lyfjagagnagrunninum sem fletti upp í Þjóðskrá til að velja 

viðmiðin. 

 

Mynd 3. Söfnun og samsetning gagna  

Upplýsingar um sjúklinga komu úr ICEBIO, viðmið voru valin úr Þjóðskrá en 
allar upplýsingar um sýklalyfjanotkun eru úr Lyfjagagnagrunni Embættis 
landlæknis. 

3.2. Gagnasöfnun 

Kennitölum allra sjúklinga með iktsýki, sóragigt eða hryggikt, 18 ára og eldri, sem 

hófu fyrstu líftæknilyfjameðferð á árunum 2005-2015 var safnað úr ICEBIO. 

Afgreiðslur allra sýkingarlyfja sem tekin eru um munn var safnað úr Lyfjagagnagrunni 

Embættis landlæknis. Úttektum var safnað fyrir fjögurra ára tímabil, frá því tveimur 

árum áður en meðferð hófst og þar til tveimur árum eftir. Fimm viðmið voru tekin úr 

ICEBIO

•Kennitölur

•Upphafsdagsetning

Þjóðskrá

5 viðmið

aldur, kyn

Lyfjagagnagrunnur

•Sjúklingar og viðmið; 
upphafsdagsetning.

•Lyf og dagsetning

ICEBIO

•Sjúkdómur

•Líftæknilyf

Gagnasett

•Sjúklingar og viðmið

•Lyfjanotkun

•Sjúkdómsupplýsingar
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þjóðskrá fyrir hvern gigtarsjúkling og sýkingalyfjanotkun þeirra könnuð í 

Lyfjagagnagrunninum, sjá mynd 3. Viðmiðin voru pöruð að aldri og kyni fyrir sama 

tímabil og gigtarsjúklingurinn. Gögn um lyfjaafgreiðslur ná því frá 2003-2017, eða 

tveimur árum lengur í hvorn enda miðað við úttektina úr ICEBIO. Upplýsingar um 

lyfjaúttektir voru skráðar á rannsóknar númer, hver einstaklingur fékk einstakt númer 

en viðmiðunum fylgdi einnig rannsóknarnúmer þess sjúklings sem viðmiðið tilheyrði. 

Breytur fyrir viðmiðunarhópinn má sjá í töflu 1. Kóði fylgir gögnunum svo 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar geti tengt frekari gögn úr ICEBIO við lyfjanotkunar 

upplýsingarnar. Þegar búið er sækja gögn fyrir gigtarsjúklingana á sömu 

rannsóknarnúmerum úr ICEBIO var öllum kennitölum eytt. 

Tafla 1. Breytur viðmiða úr Lyfjagagnagrunni Embættis landlæknis 

Rannsóknarnúmer sjúklings Einkennandi númer fyrir sjúkling 

Rannsóknarnúmer viðmiðs Einkennandi númer fyrir hvert viðmið 

Upphafs dagsetning Fyrsti dagur líftæknilyfjameðferðar sjúklings 

Árgangur Fæðingarár 

Kyn Karl, kona 

 

Lyfjaupplýsingarnar hafa að geyma ATC-flokk, norrænt vörunúmer, 

afgreiðsludagsetningu, færslunúmer, fjölda afgreiddra dagskammta og pakka fjölda 

eins og sjá má í töflu 2. 

Tafla 2 Breytur lyfjaupplýsinga úr Lyfjagagnagrunni Embættis landlæknis 

Rannsóknarnúmer Einkennandi númer fyrir hvern einstakling 

Upphafs dagsetning Fyrsti dagur líftæknilyfjameðferðar sjúklings 

Færslunúmer Einkvæm númer færslna í lyfjagagnagrunni 

ATC ATC-flokkur lyfsins 

Norrænt vörunúmer Númereinkennandi  fyrir hverja lyfjapakkningu 

Afgreiðsludagur Dagsetning þegar lyfið er leyst út úr lyfjabúð 

Einingafjöldi Fjöldi afgreiddra pakkninga 

Ávísað DDD Fjöldi DDD í pakkningunni 

 

Gögnin eru pöruð við upplýsingar úr ICEBIO um lyfjameðferð, sjúkdómsgreiningu, 

hvenær sjúklingur er greindur, aldur við upphafmeðferðar, hæð, þyngd, BMI, 

reykingar, DAS28, HAQ, notkun stera og annara DMARD lyfja. Allar 

persónugreinanlega upplýsingar eru fjarlægðar áður en rannsakandi fær gögnin til 



 

19 
 

greiningar. Aðeins ábyrgðarmaður rannsóknarinnar geymir kóða sem tengir 

rannsóknarnúmerin við kennitölurnar.  

3.3. Vinnsla gagna 

Gagna safnið er yfirfarið í Excel, fjarlægð viðfangsefni sem uppfylla ekki skilyrði 

varðandi aldur og sjúkdómsgreiningu.  

Óskað var eftir upplýsingum um lyfjanotkun úr ATC-flokkum lyfja sem tekin eru um 

munn, nema lyfjum við HIV sýkingum, í viðauka C er listi yfir alla þá ATC flokka sem 

óskað var eftir. Í sumum ATC-flokkum eru fleiri lyfjaform en með því að bera saman 

norrænuvörunúmer við lyfjaverðskrá frá landlækni var hægt að fjarlægja þær 

lyfjaafgreiðslur sem innihéldu önnur lyfjaform en tekin eru um munn. Lyf sem ekki eru 

tekin um munn voru fjarlægð úr gagnasafninu með því að bera saman 

norrænuvörunúmer lyfjaafgreiðsla og vörunúmer í lyfjaverðskrá. Lagt er saman DDD 

fyrir hvern einstakling, bæði fyrir og eftir upphafsdagsetningu. Eins er farið að fyrir 

fjölda ávísana. Reiknuð var heildarnotkun í hverjum lyfjaflokki. 

Gagnasettin eru svo flutt yfir í R, þeim skipt niður í minni hlutgagnasöfn eftir 

sjúkdómsgreiningu, lyfjameðferð eða viðmiðunarhóp og rannsóknarhóp. Þá má 

framkvæma tölfræðiprófanir á hverjum hóp fyrir sig eða bera þá saman. 

3.4. Leiðréttingar 

Skráning á kyni í ICEBIO er ófullkomin, skráningar vantar og einhverjir hafa rangt 

skráð kyn. Miðaða er við kyn úr gögnum frá Landlækni, því kennitölulistinn úr ICEBIO 

var fyrst lesinn í gegnum kynjaskrá landsins og viðmiðin pöruð skv. því kyni.  

Samanburður á skráðum gildum á DDD í gögnunum og reiknað út fyrir hverja 

pakkningu skv. skilgreiningum á DDD frá WHO leiddi í ljós misræmi á einni 

pakkningarstærð, það var leiðrétt í samráði við Embætti landlæknis og 

Lyfjagreiðslunefnd. 

3.5. Samanburður við meðferðarvenju á Íslandi 

Í samráði við smitsjúkdóma lækni var gerður nýr mælikvarði á notkunina þar sem 

DDD hafði verið staðfært yfir á íslenskar meðferðarvenjur. Reiknaðir voru út 

dagskammtar á hvern sjúkling samkvæmt þessum breytta staðli. 

Dæmi um útreikninga þar sem munur er á DDD og hefðbundnum 

meðferðarskömmtum; DDD fyrir amoxicillin er 1000 mg á dag en er vanalega gefið 

þrisvar á dag 500 mg í einu alls 1500 mg á dag. Því er pakki sem inniheldur þrjátíu 
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500 mg töflur 15 DDD en bara 10 daga skammtur skv. hérlendum meðferðarvenjum. 

Skammta fyrir allar pakkningar má finna í viðauka. 

3.6. Rannsóknartímabil 

Rannsóknin var unnin á tímabilinu janúar til apríl 2018. 

3.7. Hugbúnaður 

Við úrvinnslu, gagna og prófanir var notast við Word 2016, Excel 2016, R 3.4.4. og R 

studio. 

3.8. Reikniaðferðir og úrvinnsla 

Notuð er lýsandi tölfræði til að lýsa hópunum, meðaltöl, staðalfrávik, hlutföll og 95% 

öryggisbil (95% CI). Tölfræðipróf unnin í R. Pöruð aðhvarfsgreining sem skoðar 

mismun milli mælinga, viðmiða og hópa og tekur tillit til viðmiða hvers sjúklings fyrir 

sig er notuð til að skoða hvort munur er á lyfjanotkun. En af því að gögn um 

lyfjanotkun eru ekki normaldreifð er stuðst við poisson dreifingu. Aðferðin gerir ráð 

fyrir heilum tölum og því eru dagskammtarnir námundaðir að næstu heilutölu.  

Einhliða fervikagreining er notuð til að bera saman dreifingu milli ólíkra hópa. Með 

Tukey prófi má svo sjá á milli hvaða hópa var munur. T-próf til að skoða mun á milli 

tveggja meðaltala ef breytan fylgir normaldreifingu. Wilcoxon próf var notað til að 

bera saman talnabreytur, bæði paraðar og óparaðar, á þeim breytum sem eru ekki 

normaldreifðar og því ekki við hæfi að nota T próf. Miðað er við marktækni p<0,05. 

3.9. Leyfi 

Leyfi frá Persónuvernd, framkvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum og 

Vísindasiðanefnd (nr: VSN-18-008), fengust í janúar 2018. Leyfi má finna í viðauka 

A. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

4.1. Hreinsun gagna 

Alls voru kennitölur 952 gigtarsjúklinga sendar Embætti landlæknis til að fá 

upplýsingar um sýklalyfjanotkun þeirra úr Lyfjagagnagunni Embætti landlæknis. Við 

úrvinnslu kom í ljós að þrír af þeim voru með aðra sjúkdómsgreiningu í ICEBIO en 

liðbólgur og einn hafði ekki náð 18 ára aldri við fyrstu líftæknilyfjameðferð þeir voru 

því útilokaðir. Útilokaðir sjúklinga, öll þeirra viðmið og lyfjanotkun var fjarlægð úr 

gagnasettinu. 

Eftir hreinsun eru lyfjaávísanirnar 19.854 á 5.688 einstaklinga þar af 5.824 afgreiðslur 

á rannsóknarhópinn sem innihélt 948 gigtarsjúklinga. 

4.2. Kynning á gögnunum 

Eftir hreinsun gagnasettsins innihélt það 948 gigtarsjúklinga á fjórum TNFα hemlum. 

Flestir voru með iktsýki eða 366 manns, næst algengust var sóragigtin með 250 og 

svo 218 einstaklingar með hryggikt. Ekki höfðu allir skráða endanlega greiningu í 

ICEBIO og því eru 114 einstaklingar skráðir með ótilgreinda liðbólgu, sjá töflu 3.  

Tafla 3. Skipting rannsóknarhóps eftir sjúkdómsgreiningu 

Kynjahlutfall, meðal aldur og skipting TNF hemla hvers hóps. 

  Iktsýki Sóragigt Hryggikt Ótilgreind liðabólga Alls 

Fjöldi sjúklinga, n (%) 366 (38,6) 250 (26,4) 218 (23,0) 114 (12,0) 948 (100) 

Konur, n (%) 270 (73,8) 146 (58,4) 73 (33,5) 60 (52,6) 549 (57,9) 

Aldur, meðaltal, (±sd) 52,7 ±14,2 48,7 ±13,1 42,9 ±12,5 42,9 ±14,9 48,2 ±14,3 

TNF hemlar, n (%)      

Infliximab 179 (48,9) 137 (54,8) 179 (82,1) 73 (64,0) 568 (59,9) 

Etanercept 124 (33,9) 54 (21,6) 15 (6,9) 25 (21,9) 218 (23,0) 

Golimumab 39 (10,7) 40 (16,0) 19 (8,7) 8 (7,0) 106 (11,2) 

Adalimumab 24 (6,6) 19 (7,6) 5 (2,3) 8 (7,0) 56 (5,9) 

 

sd er staðalfrávik 

Infliximab er mest notaða líftæknilyfið sem fyrsta meðferð eða í um 60% tilvika, þá 

etanercept 23% en þar á eftir koma golimumab og adalimumab með rest. 

Kynjaskiptingin á milli sjúkdóma er allt frá því að vera 33,5% konur (í AS) upp í að 

vera 73,8% (í RA) en er í samræmi við algengi sjúkdómanna almennt, sjá mynd 4. Á 
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mynd 5. má sjá kynjaskiptingu sjúklinga eftir því með hvaða TNF hemli þeir fá fyrstu 

meðferð. 

 

Mynd 4 Kynjaskipting sjúklinga eftir sjúkdómum 

 

Mynd 5 Kynjaskipting sjúklinga eftir TNF hemli 

Aldursdreifing sjúklinga við upphaf TNF hemla meðferðar er líka ólík milli sjúkdóma, 

sjúklingar með iktsýki eru að hefja TNF hemlameðferðina á miðjum aldri á meðan 

yngra fólk hefur meðferð við hryggiktinni, sjá mynd 6. Ótilgreindliðbólga dreifist jafnar 

yfir aldurshópana. Skífurit sem sýna skiptingu sjúklinga í aldursflokka við fyrstu TNF 

hemlameðferð eftir sjúkdómum er að finna í viðauka B. 
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Mynd 6. Aldursskipting sjúklinga eftir sjúkdómsgreiningu.  

Sjúklingar sem hófu meðferð með TNF hemlum 2005-2015 

Sveiflur eru í því hve margir byrja á líftæknilyfjameðferð við liðbólgusjúkdómum á ári 

en að meðaltali eru það um 86 sjúklingar á ári, sjá mynd 7. 

 

Mynd 7. Fjöldi sjúklinga sem byrjar meðferð á TNF hemlum 

 Á ári eftir sjúkdómum. 

Mismunandi er milli tímabila hvaða líftæknilyf voru valin sem fyrsta meðferð, sjá mynd 

8. Etanercept kemur í bylgjum en infliximab er algengasta val fyrir fyrstu meðferð að 

árunum 2013 og 2014 undanskildum. Golimumab kom á markað 2010, það var einn 

sem prófaði það 2011 en svo var það notað mikið bæði 2013 og 2014. Einnig eru 

sveiflur í notkun adalimumab þar sem hún dettur alveg niður eftir 2008.  
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Mynd 8 Fjöldi sjúklinga sem byrja á hverjum TNF hemli á ári. 

4.3. Sýkingalyfjanotkun 

4.3.1. Heildar sýklalyfjanotkun 

Heildar sýkingalyfja notkun gigtarsjúklinganna yfir allt tímabilið var áberandi meiri en 

hjá viðmiðunarhópunum. Meðaltal afgreiddra dagskammta yfir allt fjögurra ára 

tímabilið er 75 DDD fyrir rannsóknar hópinn en 31 DDD hjá samanburðarhópnum. 

Skiptingu þess niður á sjúklingahópa má sjá í töflu 4, heildarnotkun viðmiða er 

helmingi minni í öllum hópum nema PsA, þar var munurinn aðeins minni. Munurinn á 

viðmiðum og sjúklingahópunum er marktækur p<0,05. 

Tafla 4. Sýkingalyfjanotkun gigtarsjúklinga og viðmiða yfir fjögurra ára tímabil. 

 RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind 

liðbólga 

Viðmið 

DDD* 29.070 65.828 16.197 65.828 14.269 27.845 11.190 17.492 

DID 54,4 24,6 44,4 36,1 44,8 17,5 67,2 21,0 

*heildarfjöldi ávísaðra dagskammta fyrir allan hópinn 

DID =Fjöldi ávísaðra dagskammta á 1.000 íbúa á dag 

4.3.2. Heildar sýklalyfjanotkun fyrir og eftir upphafsdagsetningu 

Gigtarsjúklingarnir taka í heildina minna af sýklalyfjum eftir upphafsdagsetningu 

líftæknilyfjameðferða, p=0,042. Notkunin fer úr 52,8 DID niður í 49,4 DID. 
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Marktækur munur er á notkun sýkingalyfja fyrir og eftir fyrstu líftæknilyfjameðferð hjá 

PsA úr 41,3 DID í 47,4 DID og AS úr 41,0 DID í 48,7 DID en hjá RA sjúklingunum er 

notkunin að minnka úr 58,4 DID í 50,4 DID, en breytingin er ómarktæk skv. wilcox 

prófi, sjá töflu 5. Ótilgreind liðbólga sker sig úr því notkunin er 82,6 DID fyrir en 

minnkar svo í 51,8 DID þó að það sé heldur ekki marktækur munur skv. wilcox prófi. 

Ekki er marktækur munur á sýkingalyfjanotkun viðmiðunarhópa fyrir og eftir 

upphafsdag líftæknilyfjameðferðar sjúklinga. En með paraðri aðhvarfsgreiningu er 

breytingin marktæk notkun RA og ótilgreindrar liðbólusjúkling minnkar í heildina og 

fjöldi afgreiddra dagskammta eykst á AS sjúklingana en aukning hjá PsA er 

ómarktæk. Í töflu 5 má sjá heildar fjölda afgreiddra dagskammta á hvern hóp og hvað 

það eru margir dagskammtar á 1.000 einstaklinga á dag (DID). 

Í heildina eru gigtarsjúklingarnir á fá fleiri afgreiðslur á ári á hvern sjúkling, fer úr 1,39 

afgreiðslum í 1,68, p<0,01. 

Tafla 5. Sýkingalyfjanotkun gigtarsjúklinga fyrir og eftir. 

Tveimur árum fyrir og eftir fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar í DDD og DID, með 
viðmið fyrir hver hóp. 

 RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind 

liðbólga 

Viðmið 

Fjöldi, n 366 1830 250 1250 218 1090 114 570 

Fyrir         

DDD* 15.600 32.715 7.544 32.715 6.526 13.572 6.876 9.165 

DID 58,4 24,5 41,3 35,9 41,0 17,1 82,6 22,0 

Eftir         

DDD* 13.470 33.113 8.653 33.113 7.743 14.273 4.314 8.327 

DID 50,4 24,8 47,4 36,3 48,7 17,9 51,8 20,0 

p gildi 0,5237 0,7251 0,01726 0,6107 0,02032 0,1797 0,08585 0,3395 

DID =Fjöldi ávísaðra dagskammta á 1.000 íbúa á dag 

*heildarfjöldi ávísaðra dagskammta fyrir allan hópinn 

p gildið vísar til þess hvort munur sé á fyrir og eftir mælingum hjá hópnum 

Fjöldi ávísana breytist ekki marktækt á milli tímabilanna sem voru tekin hjá 

viðmiðunarhópunum heldur er stöðugur um 0,6-0,8 ávísanir á einstakling á ári. Hjá 
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sjúklingum með RA, PsA og AS fjölgar ávísunum úr 1,2-1,5 í 1,5-1,8 afgreiðslur á ári 

marktækt p<0,05. Tafla 6 sýnir breytingu í fjölda afgreiðsla á hvern hóp. 

Tafla 6. Fjöldi ávísana sýkingalyfja. 

Fjöldi afgreiðsla á sýklalyf fyrir og eftir upphafsdag líftæknilyfjameðferðar 
sjúklinga, fyrir hvern sjúklingahóp og samsvarandi viðmiðunarhópa. 

 RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind 

liðbólga 

Viðmið 

Fjöldi, n 366 1830 250 1250 218 1090 114 570 

Fyrir         

 Fjöldi ávísana*  1.076 3.001 643 1.805 507 1.291 409 798 

Fjöldi ávísana á 

hvern 

einstakling á ári 

1,47 0,82 1,29 0,72 1,16 0,59 1,79 0,70 

Eftir         

 Fjöldi ávísana*  1.313 3.008 803 1.942 672 1.388 401 797 

Fjöldi ávísana á 

hvern 

einstakling á ári 

1,79 0,82 1,61 0,78 1,54 0,64 1,76 0,70 

p gildi 0,00067 0,9546 0,00098 0,1892 0,00021 0,09653 0,7261 0,6195 

*heildar fjöldi ávísana á hópinn 

 

4.3.3. Heildar sýklalyfjanotkun án berklalyfja 

Til að fjarlægja skekkju vegna skimunar og fyrirbyggjandi meðferða við berklum eru 

J04-lyf, berklalyfin, undanskilin. 

PsA og AS sjúklingar nota um það bil 10 fleiri DID af sýkingalyfjum, öðrum en 

berklalyfjum, eftir að meðferð hefst en breytingin er ekki marktæk í hinum hópunum, 

sjá töflu 10. Hins vegar er marktæk aukning í fjölda afgreiðsla hjá öllum 

sjúklingahópunum, nema þeim sem eru með ótilgreinda liðbólgu, sjá töflu 8. 
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Tafla 7. Sýkingalyfjanotkun án berklalyfja. 

Sýklalyfjanotkun að undaskildum berklalyfjum, eftir sjúkdómum tveimur árum 
fyrir og eftir fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar í DDD og DID, með viðmið fyrir 
hver hóp. 

 RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind 

liðbólga 

Viðmið 

Fjöldi, n 366 1830 250 1250 218 1090 114 570 

Fyrir         

DDD* 12.500 32.435 6.194 18.068 5.926 13.472 4.878 9.140 

DID 46,8 24,3 33,9 19,8 37,2 16,9 58,6 22,0 

Eftir         

DDD* 13.270 32.839 8.253 20.023 7.443 14.269 4.064 8.327 

DID 49,7 24,6 45,2 21,9 46,8 17,9 48,8 20,0 

p gildi# 0,066 0,748 0,0025 0,1032 0,0075 0,183 0,1653 0,3414 

*heildarfjöldi ávísaðra dagskammta fyrir allan hópinn 

DID =Fjöldi ávísaðra dagskammta á 1.000 íbúa á dag 

#parað wilcox próf á DDD fyrir og eftir í hverjum hópi fyrir sig 

 

Gigtarsjúklingar fá  1,68 ávísanir sýklalyfja á ári eftir að þeir hefja TNF hemla meðferð 

en voru að fá 1,35 ávísanir á ári, p<0,001. Breytingin er marktæk hjá RA, PsA og AS 

sjúklingum en fjöldi ávísana helst nokkuð stöðugur hjá þeim sem eru með ótilgreinda 

liðbólgu, 
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Tafla 8. Fjöldi ávísana á einstakling á ári af sýklalyfjum annarra en berklalyfja. 

 Fjöldi afgreiðsla af sýkingalyfjum að undanskildum lyfjum gegn 
mýkóbakteríum(J04) fyrir hvern sjúklingahóp og samsvarandi viðmiðunarhóp. 

 RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind 

liðbólga 

Viðmið 

Fyrir         

Fjöldi 

ávísana á 

einstakling 

á ári 

1,43 0,82 1,26 0,72 1,15 0,59 1,71 0,70 

Eftir         

Fjöldi 

ávísana á 

einstakling 

á ári 

1,79 0,82 1,60 0,78 1,53 0,64 1,75 0,70 

p gildi* 0,008 0,9583 0,00065 0,1892 0,00015 0,0997 0,7807 0,6228 

*parað wilcox próf á fjölda ávísana fyrir og eftir í hverjum hópi fyrir sig 

 

4.4. Áhrif sjúkdóms á sýkingalyfjanotkun 

Ekki er marktækur munur á milli sýkingalyfjanotkunar eftir sjúkdómum eftir að 

líftæknilyfjameðferð hefst, p>0,05. En meiri sýkingalyfjanotkun í DDD er hjá þeim 

sem eru skráðir með ótilgreinda liðbólgu heldur en PsA og AS sjúklingum, p<0,05. Ef 

skoðaður er fjöldi ávísana eða DDD þar sem berklalyfin eru tekin út, fyrir fyrstu 

líftæknilyfjameðferð er aðeins marktækur munur á milli sóragigtarsjúklinganna og 

hópsins með ótilgreinda liðbólgu. 

 

4.5. Notkun sýkingalyfja eftir TNF hemlum 

Þegar heildar sýkingalyfja notkun fyrir og eftir upphafsdag fyrir gigtarsjúklingana m.t.t. 

TFN hemla óháð sjúkdómum er einungis marktækur munur hjá þeim sem eru á 

infliximab, en hjá þeim minnkar notkunin lítillega eftir að meðferð hefst. 
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Tafla 9. Sýkingalyfjanotkun sjúklinga eftir TNF hemli sjúklings. 

Sýkingalyfjanotkun sjúklinga og viðmiða tveimur árum fyrir og eftir fyrsta dag 
meðferðar í DDD og DID, eftir líftæknilyfjameðferð. 

 
Infliximab Viðmið Etanercept Viðmið Golimumab Viðmið Adalimumab Viðmið 

Fjöldi, n 568 2840 218 1090 106 530 56 280 

Fyrir 
        

DDD 19.651 42.937 11.205 17.732 3.967 7.857 1.724 4.994 

DID 47,4 20,7 70,4 22,3 51,3 20,3 42,2 24,4 

Eftir 
        

DDD 18.789 44.210 9.673 17.777 3.974 8.494 1.744 5.253 

DID 45,3 21,3 60,8 22,3 51,4 22,0 42,7 25,7 

p gildi 0,009 0,606 0,876 0,877 0,873 0,2614 0,813 0,617 

*parað wilcox próf á DDD fyrir og eftir í hverjum hópi fyrir sig 

Eftir að berklalyfin hafa verið fjarlægð fást sömu niðurstöður, sýkingalyfjanotkunin 

eykst við upphaf TNF hemla meðferðar hjá sjúklingum sem fá infliximab, p<0,001, sjá 

töflu 10. En munurinn er ekki marktækur hjá hinum TNF hemlunum. 

Með því að skoða mun á milli sýklalyfjanotkunar á milli TNF hemla í hverjum sjúklinga 

hóp fást eftirfarandi niðurstöður. RA sjúklingar sem fá á etanercept voru að taka meiri 

sýkingalyf en þeir sem fengu infliximab áður en meðferð hófst, p=0,008. AS sjúklingar 

sem fengu golimumab voru að taka meiri sýkingalyf áður en meðferð hófst en þeir 

sjúklingar sem fengu aðra TNF hemla, p<0,05. Ekki var marktækur munur milli TNF 

hemla í hinum sjúklingahópunum, hvorki fyrir né eftir að meðferð hófst. 

Tafla 10 Sýkingalyfjanotkun, annara en berklalyfja eftir TNF hemlum. 

Sýklalyfja notkun, án J04, sjúklinga og viðmiða tveimur árum fyrir og eftir 
fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar í DDD og DID, eftir TNF hemli sjúklings. 

 
Infliximab Viðmið Etanercept Viðmið Golimumab Viðmið Adalimumab Viðmið 

Fjöldi, n 568 2840 218 1090 106 530 56 280 

Fyrir 
        

DDD 15.103 42.812 9.105 17.732 3.567 7.577 1.724 4.994 

DID 36,4 20,7 57,2 22,3 46,1 19,6 42,2 24,4 

Eftir 
        

DDD 18.089 44.156 9.323 17.777 3.874 8.270 1.744 5.253 

DID 43,6 21,3 58,6 22,3 50,1 21,4 42,7 25,7 

p gildi 0,0003 0,632 0,877 0,877 0,524 0,205 0,813 0,617 
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4.5.1. Munur á milli TNF hemla 

Séu TNF hemlarnir bornir saman óháð sjúkdómsgreiningu sjúklings er hvorki munur 

á DDD notkun milli lyfja fyrir né eftir að meðferð hófst. En ef berklalyfin eru 

undanskilin má sjá að sjúklingar sem fá etanercept eru að fá marktækt fleiri DDD 

(p<0,01) og fá fleiri afgreiðslur (p<0,05) af sýkingalyfjum áður en meðferð hefst 

heldur en þeir sem fá infliximab. 

4.6. Áhrif kyns á sýkingalyfjanotkun 

Samkvæmt fervikagreiningu nota konur með liðbólgugigtarsjúkdóma marktækt meira 

af sýkingalyfjum, að berklalyfjunum undanskildum, eftir útsetningu fyrir TNF hemlum 

heldur en karlar, p gildi 0,016. Sjá má aukningu á sýkingalyfjanotkun kvenna í DID án 

berklalyfjanna á mynd 11. Mynd 12. sýnir hvernig DID hjá körlum eftir 

sjúkdómsgreiningu breytist við upphaf meðferðar með sjúkdómshemjandi 

líftæknilyfjum. Konur í viðmiðunarhópnum voru að nota að meðaltali að nota 3,6 fleiri 

DDD á ári heldur en karlarnir (95% öryggisbil 2,6-4,6). 

 

Mynd 9. Sýkingalyfjanotkun kvenna eftir sjúkdómum 

Í skilgreindum dagskömmtum á 1.000 manns á dag, án berklalyfja, eftir 
sjúkdómum. 
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Mynd 10. Sýkingalyfjanotkun karla eftir sjúkdómum 

Í skilgreindum dagskömmtum á 1.000 manns á dag, án berklalyfja, eftir 
sjúkdómum. 

4.7. Pöruð aðhvarfsgreining 

Með því að skoða hvern gigtarsjúkling í samanburði við viðmiðin sem fylgja honum, 

leiðrétta fyrir kyni og aldri, og skoða línulegt aðhvarf mismunar á fyrir og eftir 

mælingum má fá niðurstöður þar sem tekið hefur verið tillit til bjaga vegna 

mismunandi tilhneiginga í lyfjaávísun milli ára. 

Sýkingalyfjanotkun var meiri eftir upphaf líftæknilyfjameðferðar hjá RA, PsA og AS 

sjúklingum en með þessar nálgun minnkar notkun sýkingalyfja hjá sjúklingum með 

ótilgreinda liðbólgu eftir útsetningu fyrir TNF hemlum. Í töflu 11 má sjá p gildi fyrir 

aðhvarfsgreiningar fyrir hvern sjúkdóm eftir DDD, fjölda afgreiðsla og hefðbundnum 

íslenskum meðferðaskömmtum, án berklalyfja. 

Tafla 11. P gildi, paraðra aðhvarfsgreininga. 

DDD, fjöldi afgreiðsla og dagskammtar skv. íslenskri meðferðahefð fyrir hvern 
sjúkdóm leiðrétt fyrir kyni, aldri og viðmiðum hvers sjúklings.  

 DDD 
Fjöldi 

afgreiðsla 

Hefðbundnir ísl. 

Meðferðarskammtar 

RA 0,00128 3,8e-10 7,4*10-5 

PsA <2,2*10-16 0,0074 <2,2*10-16 

AS 8,38*10-16 0,002 2,68*10-11 

Ótilgreind liðbólga 0,000658* 3,8e-6 0,000607* 

*notkun er meiri eftir upphaf meðferðar 
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4.8. Hefðbundnir íslenskir meðferðarskammtar 

Breytingar á dagskömmtum samkvæmt íslenskri meðferðarhefð samræmdust 

breytingum á DDD og verða því ekki tíundaðir sérstaklega. 

4.9. Notkunarmynstur 

4.9.1. Bakteríulyf 

Bakteríulyfjanotkun gigtarsjúklinga er 21,0 í DID (17,5 - 24,6 DID; 95% öryggisbil) 

meiri en viðmiðunarhóps fyrir upphaf líftæknilyfjameðferðar. Eftir útsetningu fyrir TNF 

hemlum eykst munurinn lítillega í 24,8 DID. Munurinn er ekki marktækur í 

undirhópunum nem hjá sóragigtarsjúklingunum, p<0,01. Tafla 12 sýnir 

bakteríulyfjanotkun gigtarsjúklingana og viðmiðunarhópanna eftir sjúkdómum. 

Tafla 12. Bakteríulyfjanotkun eftir sjúkdómum. 

Notkun bakteríulyfja í flokki J01 og P01AB01 í DDD á 1.000 manns á dag 

J01 RA Viðmið PSA Viðmið AS Viðmið 
Ótilgreind 

liðbólga 
Viðmið 

Fyrir 
        

DID 45,7 23,7 32,7 19,2 36,6 16,6 57,7 21,3 

Eftir 
        

DID 47,5 23,8 43,3 21,2 45,6 17,5 46,5 19,0 

p gildi 0,117 0,582 0,005 0,152 0,015 0,266 0,119 0,233 

 

4.9.2. Sveppalyf 

Notkun sveppalyfja breytist ekki marktækt nema hjá RA sjúklingum, p=0,019 en 

marktækur munur er einnig á viðmiðum þeirra p gildi 0,047 skv. wilcox prófi en fjöldi 

einstaklinga sem notar engin sveppalyf dregur úr nákvæmni prófsins. 

Sveppalyfjanotkun má sjá í töflu 13. En með paraðri aðhvarfsgreiningu, leiðrétt fyrir 

kyni, aldri og notkunar viðmiða, er marktækur munur á sveppalyfjanotkun sjúklinga 

með ótilgreinda liðbólgu, p gildi < 0,001 en ekki hjá RA sjúklingum, p=0,923. 

Marktækur munur er á notkun kvenna með gigtarsjúkdóma fyrir og eftir fyrstu TNF 

hemla meðferð en ekki hjá körlum. Konurnar notuðu 12,9 fleiri DID (2,9 - 22,9 DID; 

95% öryggisbil) en karlar eftir upphaf TNF hemla meðferðar. 
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Tafla 13. Sveppalyfjanotkun eftir sjúkdómum.  

Notkun sveppalyfja í flokki J02 í DDD á 1.000 manns á dag. 

J02 RA 
RA 

viðmið 
PSA 

PSA 

viðmið 
AS 

AS 

viðmið 

Ótilgreind 

liðbólga 
viðmið 

Fyrir 
        

DID 0,60 0,18 0,32 0,37 0,44 0,13 0,41 0,28 

Eftir 
        

DID 1,06 0,32 0,42 0,41 0,60 0,13 0,67 0,18 

p gildi 0,019 0,047 0,136 0,115 0,391 0,903 0,736 0,782 

 

4.9.3. Berklalyf 

Notkun berklalyfja minnkar marktækt hjá gigtarsjúklingum úr 10,2 DID niður í 1,6 DID 

eftir upphaf líftæknilyfjameðferðar. Í töflu 14 má sjá hvernig berklalyfjanotkunin er að 

mestu leiti áður en byrjað er á TNF hemlum. Gigtarsjúklingarnir leystu 71,9% af 

berklalyfjum (í DDD) út áður en líftæknilyfjameðferð hófst. 

Tafla 14. Berklalyfjanotkun eftir sjúkdómum. 

Notkun berklalyfja í flokki J04 í DDD á 1.000 manns á dag. 

J04 RA 
RA 

viðmið 
PSA 

PSA 

viðmið 
AS 

AS 

viðmið 

Ótilgreind 

liðbólga 
viðmið 

Fjöldi, n 366 1830 250 1250 218 1090 114 570 

Fyrir         

DDD* 3.100 280 1.350 0 600 100 1.998 25 

DID 11,60 0,21 7,40 0,00 3,77 0,13 24,01 0,06 

Eftir         

DDD* 200 274 400 0 300 4 250 0 

DID 0,75 0,21 2,19 0,00 1,89 0,01 3,00 0,00 

p gildi 0,001 1 0,047 - 0,174 1 0,073 1 

 

4.9.4. Veirulyf 

Notkun veirulyfja eykst hjá gigtarsjúklingum eykst að meðaltali um 0,62 DID eftir 

útsetningu fyrir TNF hemlum (0,02 – 1,22 DID; 95% öryggisbil). Aukningin er 

marktæk hjá RA, PsA sjúklingum og sjúklingum með ótilgreinda liðbólgu, sjá töflu 15. 
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Tafla 15. Veirulyfjanotkun eftir sjúkdómum.  

Notkun veirulyfja í flokki J05 í DDD á 1.000 manns á dag. 

J05 RA 
RA 

viðmið 
PSA 

PSA 

viðmið 
AS 

AS 

viðmið 

Ótilgreind 

liðbólga 
viðmið 

Fyrir 
        

DID 0,49 0,42 0,88 0,21 0,19 0,18 0,53 0,43 

Eftir 
        

DID 1,06 0,46 1,52 0,36 0,63 0,29 1,63 0,81 

p gildi 0,016 0,98 0,017 0,089 0,077 0,189 0,03 0,309 

 

4.10. Tengsl annara þátta við sýklalyfjanotkun gigtarsjúklinga 

Ekki eru marktæk tengsl milli DAS28 við upphaf meðferðar og notkunar sýkingalyfja 

en þeir sem eru með HAQ stig á bilinu 2-3 nota 35,4 fleiri DID ( 6,3 – 68,5 ;95% 

öryggisbil) en þeir sem voru með 0-1 stig eftir útsetningu fyrir TNF hemlum. 

Ekki var heldur hægt að tengja BMI við breytta sýklalyfjanotkun. Ekki var hægt að 

draga ályktun um áhrif reykinga út frá þessum gögnum, 301 sjúklingur í gagnasafninu 

reykti við upphaf meðferðar eða hafði reykt en 288 sem höfðu aldrei reykt en þá 

vantar mælingar fyrir 359 sjúklinga.  

Hvorki eru munur á sýkingalyfjanotkun gigtarsjúklinga eftir því hvort skráð er notkun 

þeirra á cDMARD né steranotkun. En af því að engin notkun er ekki skráð er ekki 

hægt að sjá mun á þeim sjúklingum sem vantar gildi fyrir og þeim sem voru ekki á 

DMARD eða sterum við upphafmeðferðar.  
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5. UMRÆÐUR 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna það sem kannski var talið líklegt að 

gigtarsjúklingar taka meira af sýklalyfjum eftir að þeir hefja meðferð með infliximab, 

etanercept, golimumab eða adalimumab. Gigtarsjúklingarnir tóku í heildina helmingi 

meira af sýklalyfjum en viðmiðin yfir fjögurra ára tímabilið sem var skoðað en hluti af 

því skýrðist vegna fyrirbyggjandi meðferðar á berklasmitum. Áhugavert var að sjá að 

71,9% af berklalyfjunum sjúklinganna voru leyst út áður en meðferð með TNF hemli 

hófst. Að frá töldum berklalyfjunum var sýklalyfjanotkun að aukast bæði í DDD og 

fjölda afgreiðsla, eftir útsetningu fyrir bDMARD. En ekki reyndist þó marktækur munur 

á milli TNF hemlanna hvað varðar aukningu á sýklalyfjanotkun, þrátt fyrir að hafa 

nærri 20 þúsund lyfja afgreiðslur á 948 sjúklinga og 4.740 viðmið. 

5.1. Aðrar rannsóknir 

Til er mikið af rannsóknum í tengslum við berklasýkingar og notkun TNFα lyfja, því er 

skimað fyrir berklum og þeir meðhöndlaðir fyrirfram ef hægt er. Einnig eru til 

rannsóknir á innlögnum á sjúkrahús vegna alvarlegra sýkinga. En þær eru ekki 

sambærilegar þessari rannsókn. 

Að því er best er vitað er þetta eina rannsóknin sem skoðar almenna 

sýkingalyfjanotkun sjúklinga á líftæknilyfjum utan sjúkrastofnana. 

Samantekt á heildar notkun Íslendinga á sýklalyfjum sýnir að 25,4 DID var afgreitt að 

meðaltali á árunum 2012-2017, er notkunin yfir allan J-flokkinn á Íslandi. Þar sést líka 

að karlar taka almennt minna af sýklalyfjum en konur (Embætti landlæknis, 2018). 

Sölutölurnar fyrir sýkingalyfin samræmast vel lyfjanotkun viðmiðunnarhópanna en 

notkun gigtarsjúklinganna er því vel yfir meðallagi. 

5.2. Ný þekking 

5.2.1. Sýkingalyfjanotkun gigtarsjúklinga 

Margir þættir spila inn í aukna sýkingalyfjanotkun en gigtarsjúklingarnir voru að taka 

51,4 DID yfir allt fjögurra ára tímabilið á meðan viðmiðin tóku bara 21,2 DID. 

5.2.2. Notkun TNF hemla 

Á tímabilinu 2005-2015 hófu 948 sjúklingar fyrstu meðferð með infliximab, 

etanercept, golimumab eða adalimumab. Svipuð aldurs og kynjaskipting í 

sjúkdómunum almennt og hjá þeim sem hefja meðferð með líftæknilyfjum við RA, 

PsA og AS. Það er sem sagt ekki ákveðinn hópur innan hvers sjúkdóms sem þarf 
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frekar á líftæknilyfjameðferð að halda. En sveiflur eru á milli ára í því hvaða lyf er 

valið hverju sinni. 

5.2.3. Munur á TNF hemlum 

Af þeim sem fengu TNF hemla þá var infliximab sá eini sem var með marktæka 

aukningu í sýkingalyfjanotkun. Munurinn á DID fyrir og eftir etanercept hópinn  

næstum 10 DID var samt ekki marktækur. Þeir sjúklingar sem fengu etanercept sem 

fyrstu meðferð notuð meiri sýklalyf tvö árin áður en meðferð hófst heldur en þeir sem 

sem voru settir á infliximab. Út frá því má gera ráð fyrir að veikari sjúklingar séu að fá 

etanercept heldur en infliximab, munurinn stafar líklega af því að helmingunartími 

etanercept er mun styttri og því auðveldara að gera hlé á meðferð ef meðhöndla þarf 

erfiða sýkingu. Þar er það fyrst og fremst meðferðar ákvörðun læknis sem hefur áhrif, 

en ekki var munur á áhrifum lyfjanna eftir að meðferð hófst. 

5.2.4. Bakteríulyf 

Hjá gigtarsjúklingum var bæði marktæk aukning í fjölda dagskammta og afgreiðsla á 

bakteríulyfjum. Í sjúklingahópunum var meiri notkun bakteríulyfja einungis marktækt í 

sóragigt en það þarf ekki að þýða að sýkingum sé ekki að fjölga því afgreiðslum er að 

fjölga og því gæti verið að læknar skrifi út lyf sem virka jafn virk eða virkari en færri 

dagskammtar. 

5.2.5. Sveppalyf 

RA sjúklingar fegnu afgreidd meiri sveppalyf eftir að byrja á líftæknilyfjunum en 

viðmiðin þeirra fengu líka meiri sveppalyf svo þegar öllu var á botninn hvolft var það 

ekki eins mikið og það virtist en kom í ljós að notkun sjúklinga með ótilgreinda 

liðbólgu voru að auka meira við sig. Sveppalyfin eru hins vegar algengari hjá konum 

en körlum og þess vegna virkar það meira hjá RA sjúklingunum, þar sem konur eru í 

meirihluta. 

5.2.6.  Berklalyf 

Berklasmit eru meðhöndluð fyrirbyggjandi áður en meðferð hefst. Gigtarsjúklingar 

nota meira af sýkingalyfjum en viðmiðunarhópurinn enda er ekki verið að leita að 

hugsanlegum duldum sýkingum hjá viðmiðunum. Notkunin einskorðast vel við það að 

vera áður en meðferð TNF hemla hefst því búið er að afgreiða 71,9% af 

berklalyfjunum fyrir fyrsta dag líftæknilyfjameðferðar. Breytingarnar voru hvorki 

marktækar hjá hryggiktarsjúklingum né sjúklingum með ótilgreinda liðbólgu, en þar 

voru til fellin líka svo fá. Hins vegar voru marktækar breytingar hjá RA og PsA 
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sjúklingum. Meðferð getur náð fram yfir upphafsdag líftæknilyfjameðferðar ef það 

liggur á að ná stjórn á sjúkdómnum eða verið um nýtt smit að ræða en ómögulegt er 

að segja til um það út frá þessum gögnum. 

5.2.7. Veirulyf  

Veirulyfjanotkun jókst hjá öllum sjúklingahópunum. Það eru þá líklegast herpes 

zolster sýkingar sem verið er að meðhöndla því HIV lyfin voru ekki tekin með í 

rannsókninni. 

5.3. Kostir og takmarkanir 

Rannsóknin tekur undantekninga lítið til allra gigtarsjúklinga á Íslandi sem fengu  

líftæknilyf á tímabilinu. Því er úrtakið bæði stórt og hátt hlutfall af þýði allra 

gigtarsjúklinga á Íslandi sem nota líftæknilyf. 

Gagna safnið er yfirgripsmikið þrátt fyrir afmarkaðan sjúklingahóp, inniheldur 

sýkingalyfjanotkun 5688 einstaklinga með hátt í 20 þúsund lyfjaafgreiðslur. En fáir 

sjúklingar eru á hverjum TNF hemli með hvern sjúkdóm. 

Lyfjaupplýsingarnar eru mjög áreiðanlegar. Lyfjagagnagrunnurinn heldur utan um 

allar lyfseðilsskyldar lyfjaafgreiðslur utan sjúkrahúsa svo það er enginn að fá meira 

nema sjúklingur hafi tekið sýkingalyf í útlöndum eða fengið sent að utan. Eina 

sýkinga lyfið sem tekið er um munn og hægt er að fá án lyfseðils hér á landi er 

fluconazol en það er bara einn DDD í hverri pakkningu svo það ætti að hafa lítil áhrif. 

Gögnin halda því vel utan um alla sýkingalyfjanotkun um munn. 

Ekki eru tekin með undanþágulyf en gerð var forkönnun á því í Lyfjagagnagrunni 

Embættis Landlæknis og reyndust afgreiðslur undanþágulyfja á þetta úrtak vera fáar. 

Þrátt fyrir að sjúklingur fái þessi lyf afgreidd þá er ekki öruggt að hann taki allan 

skammtinn en lyfjaafgreiðslurnar eru nær því að ná til raunverulegrar notkunar heldur 

t.d. ávísanir lækna, því þá er ekki einu sinni víst að sjúklingurinn nái sér í lyfið. 

5.4. Frekari rannsóknir 

Í framhaldinu væri æskilegt að yfirfara sjúkdómsgreiningar og aðrar skráningar í 

ICEBIO til að auka áreiðanleika gagnanna, en til þess væri æskilegt að hafa meiri 

læknisfræðilega þekkingu. Með því að fylla betur inn í skráningu ICEBIO er hægt að 

auka áreiðanleika gagnanna. T.d. mætti skrá þá sem eru hvorki á cDMARD né 

sterum með enga stuðningsmeðferð. Þá er hægt að taka það með í greiningar í stað 

þess að það vanti megnið af mælingunum. 
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Fróðlegt væri að skoða hvort aðrir sjúkdómar eða lyfjanotkun hafði áhrif á viðmiðin 

eða rannsóknarhópinn, því ekki var skoðaða hvort viðmiðin væru á líftæknilyfjum við 

öðrum ábendingum eða með aðra sjúkdóma s.s. Chron‘s og húðsjúkdóma. 

5.5. Gagn rannsóknarinnar 

Það er ekki einvörðungu eldra fólk komið af léttast skeiði sem fær gigtarlyf. 

Gigtarsjúklingar eru á öllum aldri og af báðum kynjum, algengi sjúkdómanna 

endurspeglast í þeim hópi fólks sem fær líftæknilyfjameðferð. Meðhöndlun með TNF 

hemlum einskorðast ekki við ákveðinn hóp heldur hefur áhrif víða í samfélaginu. Með 

rannsóknum sem þessari má kortleggja áhrif lyfjanna til að sjá umfang þeirra áhrifa 

sem lyfin hafa á líf fólks. Þau hafa aukaverkanir þrátt fyrir að bæta lífsgæði og 

hreyfigetu sjúklinga en þessar sýkingar eru ekki endilega mjög áberandi því  

meðferðin er einföld, fer bara fram í heimahúsum og er tekin um munn. 
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6. ÁLYKTANIR 

Afgreiddar eru fleiri ávísanir á sýkingalyf og heildar DDD fjöldinn eykst á 

gigtarsjúklinga eftir að þeir byrja á TNF hemlum þrátt fyrir að lyfin dragi úr einkennum 

liðbólgusjúkdómsins. En gigtarsjúklingarnir voru líka að nota meira af sýkingalyfjum 

en viðmiðin fyrir upphaf meðferðar, bæði vegna fyrirbyggjandi meðferðar við 

berklasmiti og vegna þess að gigtarsjúklingar sem þurfa líftæknilyfjameðferð eru með 

erfiða gigt sem getur aukið tíðni sýkinga. 

Ekki er hægt að gera upp á milli TNF hemla út frá því einn auki tíðni sýkinga meira en 

annar. Aukin tíðni afgreiðsla sýkingalyfja til gigtarsjúklinga getur skýrst af mörgum 

samverkandi þáttum, aldur, kyn, önnur lyfjanotkun svo sem MTX og stera, þó 

rannsóknin hafi einungis getað tengt útsetningu fyrir TNF hemlum, kyn, aldur og 

sjúkdóm við aukna sýklalyfjanotkun. Sýkingar eru bæði fylgikvilli gigtarsjúkdóma og 

aukast við notkun TNF hemla.   
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Viðauki A 

Leyfi frá Persónuvend 

Leyfi frá framkvæmdastjóralækninga á Landspítalanum 

Leyfi frá Vísinda siðanefnd nr. VSN-18-008 

 

 

 

Komið þið sæl.  
 

Hinn 3. janúar 2018 barst Persónuvernd frá Vísindasiðanefnd umsókn Björns Guðbjörnssonar, dags. 30. desember 

2017, þar sem sótt er um leyfi nefndarinnar til að gera rannsóknina „Áhrif líftæknilyfja á A) tíðni alvarlegra sjúkdóma, 

B) notkun sýklalyfja, C) notkun verkja- og bólgueyðandi gigtarlyfja ásamt taugaverkjalyfjum“ (mál nr. 18-008 hjá 

nefndinni).  
 

Með vísan til 13. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði gerir Persónuvernd ekki athugasemdir 

við að Vísindasiðanefnd afgreiði umrædda umsókn efnislega. Jafnframt skal tekið fram að eins og á stendur tekur 

stofnunin hér ekki afstöðu til umfangs gagnaöflunar vegna rannsóknarinnar en byggir á því að Vísindasiðanefnd 

viðhafi það mat. Að auki áréttar Persónuvernd þá afstöðu sína að við slíkt mat skuli byggt á yfirlýsingum frá 

viðkomandi skrárhöldurum um hvaða upplýsingum þeir fallist á að veita aðgang að í þágu rannsóknar, sbr. 2. mgr. 

27. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og 1. mgr. 31. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.  
 

F.h. Persónuverndar,  
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Viðauki B 

Viðbótar niðurstöður töflur og gröf. 

Aldurskipting gigtarsjúklinga við upphaf TNF hemla lyfjameðferðar fyrir hvern 

sjúkdóm. 

 

Mynd 1 Aldursskipting iktsýkisjúklinga. 

 

Mynd 2 Aldursskipting sóragigtarsjúklinga. 
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Mynd 3. Aldursskipting hryggiktarsjúklinga. 

 

Mynd 4 Aldursskipting sjúklinga með ótilgreinda liðbólgu. 
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Fjöldi sjúklinga sem hefja meðferð á hverjum TNF hemli á árunum 2005-2015 

Tafla 1. Fjöldi sjúklinga sem hefja líftæknilyfjameðferð eftir lyfjum. 

 
Infliximab Etanercept Golimumab Adalimumab Alls 

2005 54 21 0 2 77 

2006 45 28 0 10 83 

2007 43 29 0 22 94 

2008 41 29 0 12 82 

2009 46 6 0 2 54 

2010 56 12 0 0 68 

2011 83 23 1 1 108 

2012 59 40 0 2 101 

2013 37 17 41 1 96 

2014 33 10 42 1 86 

2015 71 3 22 3 99 

 

Fjöldi sjúklinga með hvern sjúkdóm sem hefja meðferð á líftæknilyfjum á árunum 

2005-2015. 

Tafla 2. Fjöldi sjúklinga sem hefja líftæknilyfjameðferð eftir sjúkdómsgreiningu. 

 
Iktsýki Sóragigt Hryggikt Ótilgreind liðabólga Alls 

2005 32 13 22 10 77 

2006 33 18 24 8 83 

2007 40 22 24 8 94 

2008 36 16 17 13 82 

2009 17 17 8 12 54 

2010 26 13 18 11 68 

2011 48 23 22 15 108 

2012 42 35 15 9 101 

2013 36 27 24 9 96 

2014 27 35 19 5 86 

2015 29 31 25 14 99 

 

Töflur 3 og 4 sýna sýkingalyfjanotkun eftir kynjum 

Tafla 3. Sýkingalyfjanotkun kvenna eftir sjúkdómum í skilgreindum 
dagskömmtum á 1.000 manns á dag, án berklalyfja, eftir sjúkdómum. 

Konur RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind liðbólga Viðmið 

Fyrir 49,45 26,71 41,23 23,42 43,97 21,64 50,82 27,95 

Eftir 53,29 26,71 49,04 26,16 57,26 24,11 54,11 24,79 
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Tafla 4. Sýkingalyfjanotkun karla eftir sjúkdómum í skilgreindum 
dagskömmtum á 1.000 manns á dag, án berklalyfja, eftir sjúkdómum. 

Karlar RA Viðmið PsA Viðmið AS Viðmið Ótilgreind liðbólga Viðmið 

Fyrir 39,18 17,4 23,7 14,66 33,84 14,52 67,26 15,34 

Eftir 39,45 18,63 39,73 16,03 41,37 14,79 43,01 14,66 
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Viðauki C  

LISTI YFIR ATC FLOKKA SEM ÓSKAÐ VAR EFTIR ÚR LYFJAGAGNAGRUNNI 

EMBÆTTIS LANDLÆKNIS 

J01AA02 

J01AA04 

J01CA04 

J01CA08 

J01CE02 

J01CF01 

J01CF05 

J01CR02 

J01DB01 

J01EA01 

J01EE01 

J01FA01 

J01FA09 

J01FA10 

J01FF01 

J01MA02 

J01XE01 

J01XX05 

J01XX08 

J02AC01 

J02AC02 

J02AC03 

J02AC04 

J04AB02 

J04AC01 

J04BA02 

J05AB01 

J05AB09 

J05AB11 

J05AB14 

P01AB01
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Viðauki D 

Skilgreiningar á DDD og útreiknaðir dagskammtar samkvæmt hefðbundnum 

íslenskum meðferðarskömmtum.



 

 

Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

029800 J01AA02 Oracea hylki 40 mg 56 stk 100 22,4 100 22,4 

092241 J01AA02 
Doxycyclin 
Actavis Disper 

töflur 100 mg 8 stk 100 8,0 100 8,0 

169524 J01AA02 Doxytab töflur 100 mg 14 stk 100 14,0 100 14,0 

131995 J01AA02 Doxytab töflur 100 mg 30 stk 100 30,0 100 30,0 

455956 J01AA02 Doxylin töflur 100 mg 15 stk 100 15,0 100 15,0 

131987 J01AA02 Doxytab töflur 100 mg 10 stk 100 10,0 100 10,0 

455972 J01AA02 Doxylin töflur 100 mg 30 stk 100 30,0 100 30,0 

455949 J01AA02 Doxylin töflur 100 mg 10 stk 100 10,0 100 10,0 

100884 J01AA04 
Lymecycline 
Actavis 

hylki 300 mg 100 stk 600 50,0 300 100,0 

054148 J01CA04 Flemoxin dropar 100 mg/ml 20 ml 1000 2,0 1500 1,3 

575621 J01CA04 Amoxin filmhtfl 750 mg 20 stk 1000 15,0 1500 10,0 

575589 J01CA04 Amoxin filmhtfl 500 mg 30 stk 1000 15,0 1500 10,0 

575571 J01CA04 Amoxin filmhtfl 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 

019034 J01CA04 
Amoxicillin 
NM Pharma 

hylki 250 mg 20 stk 1000 5,0 1500 3,3 

026946 J01CA04 
Amoxicillin 
Mylan (Lyf og 
heilsa) 

hylki 500 mg 30 stk 1000 15,0 1500 10,0 

026957 J01CA04 
Amoxicillin 
Mylan (Lyf og 
heilsa) 

hylki 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 

019968 J01CA04 
Amoxicillin 
Mylan 

hylki 500 mg 30 stk 1000 15,0 1500 10,0 

019786 J01CA04 
Amoxicillin 
Mylan 

hylki 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 

428680 J01CA04 
Flemoxin 
Solutab 

lausnart 250 mg 14 stk 1000 3,5 1500 2,3 
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Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

460303 J01CA04 
Flemoxin 
Solutab 

lausnart 750 mg 20 stk 1000 15,0 1500 10,0 

460071 J01CA04 
Flemoxin 
Solutab 

lausnart 250 mg 20 stk 1000 5,0 1500 3,3 

063453 J01CA04 
Flemoxin 
Solutab 

lausnart 750 mg 14 stk 1000 10,5 1500 7,0 

047340 J01CA04 
Flemoxin 
Solutab 

lausnart 500 mg 14 stk 1000 7,0 1500 4,7 

460196 J01CA04 
Flemoxin 
Solutab 

lausnart 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 

166496 J01CA04 Amoxin mixt.kyr 100 mg/ml 40 ml 1000 4,0 1500 2,7 

082792 J01CA04 
Amoxicillin 
Mylan 

mixt.kyr 50 mg/ml 125 ml 1000 6,3 1500 4,2 

141175 J01CA04 
Flemoxin 
(D.A.C.) 

mixtúrud 50 mg/ml 100 ml 1000 5,0 1500 3,3 

397161 J01CA04 
Amoxicilline 
Actavis Disper 

töflur 375 mg 20 stk 1000 7,5 1500 5,0 

454955 J01CA04 
Amoxicilline 
Actavis Disper 

töflur 750 mg 20 stk 1000 15,0 1500 10,0 

174354 J01CA04 
Amoxicilline 
Actavis Disper 

töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 

518894 J01CA04 
Amoxicillin 
Merck NM 

töflur 750 mg 20 stk 1000 15,0 1500 10,0 

089128 J01CA04 
Amoxicillin 
NM Pharma 

töflur 750 mg 20 stk 1000 15,0 1500 10,0 

115285 J01CA04 
Amoxicillin 
Mylan 

töflur 750 mg 20 stk 1000 15,0 1500 10,0 

148285 J01CA08 Penomax filmhtfl 200 mg 100 stk 600 33,3 600 33,3 

148274 J01CA08 Penomax filmhtfl 200 mg 30 stk 600 10,0 600 10,0 
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Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

054332 J01CA08 Selexid filmhtfl 400 mg 20 stk 600 13,3 600 13,3 

054321 J01CA08 Selexid filmhtfl 400 mg 15 stk 600 10,0 600 10,0 

148263 J01CA08 Penomax filmhtfl 200 mg 20 stk 600 6,7 600 6,7 

458422 J01CA08 Selexid töflur 200 mg 100 stk 600 33,3 600 33,3 

001974 J01CA08 Selexid töflur 200 mg 100 stk 600 33,3 600 33,3 

458356 J01CA08 Selexid töflur 200 mg 30 stk 600 10,0 600 10,0 

458349 J01CA08 Selexid töflur 200 mg 20 stk 600 6,7 600 6,7 

518944 J01CE02 
Kaavepenin 
Frukt 

mixt.kyr 50 mg/ml 125 ml 2000 3,1 2000 3,1 

036616 J01CE02 Kaavepenin mixt.kyr 100 mg/ml 125 ml 2000 6,3 2000 6,3 

078576 J01CE02 Kaavepenin töflur 250 mg 40 stk 2000 5,0 2000 5,0 

078568 J01CE02 Kaavepenin töflur 250 mg 20 stk 2000 2,5 2000 2,5 

174300 J01CE02 Kaavepenin töflur 800 mg 14 stk 2000 5,6 2000 5,6 

113910 J01CE02 Kaavepenin töflur 1000 mg 40 stk 2000 20,0 2000 20,0 

426601 J01CE02 Kaavepenin töflur 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

426593 J01CE02 Kaavepenin töflur 500 mg 20 stk 2000 5,0 2000 5,0 

174359 J01CE02 Kaavepenin töflur 1000 mg 14 stk 2000 7,0 2000 7,0 

036665 J01CE02 Kaavepenin töflur 800 mg 30 stk 2000 12,0 2000 12,0 

036442 J01CE02 Kaavepenin töflur 800 mg 20 stk 2000 8,0 2000 8,0 

113902 J01CE02 Kaavepenin töflur 1000 mg 30 stk 2000 15,0 2000 15,0 

113894 J01CE02 Kaavepenin töflur 1000 mg 20 stk 2000 10,0 2000 10,0 

047147 J01CF01 
Dicloxacillin 
Bluefish 

hylki 250 mg 30 stk 2000 3,8 2000 3,8 

444285 J01CF01 
Dicloxacillin 
Bluefish 

hylki 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

052979 J01CF01 
Dicloxacillin 
Arrow 

hylki 250 mg 30 stk 2000 3,8 2000 3,8 

397520 J01CF01 Dicloxacillin hylki 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 
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Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

Bluefish 

071670 J01CF01 Diclocil hylki 250 mg 30 stk 2000 3,8 2000 3,8 

071712 J01CF01 Diclocil hylki 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

005178 J01CF01 Staklox hylki 250 mg 30 stk 2000 3,8 2000 3,8 

005189 J01CF01 Staklox hylki 500 mg 20 stk 2000 5,0 2000 5,0 

005200 J01CF01 Staklox hylki 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

389783 J01CF05 Heracillin töflur 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

006239 J01CF05 Heracillin töflur 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

017365 J01CR02 Amoksiklav filmhtfl 250 mg 20 stk 1000 5,0 1500 3,3 

005963 J01CR02 Amoxin comp filmhtfl 875 mg 14 stk 1000 12,3 1500 8,2 

184341 J01CR02 Amoksiklav filmhtfl 500 mg 16 stk 1000 8,0 1500 5,3 

017556 J01CR02 Amoksiklav filmhtfl 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 

012880 J01CR02 Augmentin mixtduft 50 mg/ml 80 ml 1000 4,0 1500 2,7 

440099 J01CR02 Augmentin mixtduft 80 mg/ml 70 ml 1000 5,6 1500 3,7 

184176 J01CR02 Amoksiklav mixtúrud 25 mg/ml 100 ml 1000 2,5 1500 1,7 

184192 J01CR02 Amoksiklav mixtúrud 50 mg/ml 100 ml 1000 5,0 1500 3,3 

184549 J01CR02 Amoksiklav töflur 500 mg 21 stk 1000 10,5 1500 7,0 

184200 J01CR02 Amoksiklav töflur 250 mg 15 stk 1000 3,8 1500 2,5 

161113 J01CR02 Augmentin töflur 875 mg 14 stk 1000 12,3 1500 8,2 

591540 J01CR02 Augmentin töflur 500 mg 21 stk 1000 10,5 1500 7,0 

021057 J01CR02 
Augmentine 
(Lyf og heilsa) 

töflur 500 mg 12 stk 1000 6,0 1500 4,0 

021149 J01CR02 
Augmentine 
(Lyf og heilsa) 

töflur 875 mg 12 stk 1000 10,5 1500 7,0 

016637 J01CR02 Amoksiklav töflur 875 mg 12 stk 1000 10,5 1500 7,0 

450155 J01CR02 Augmentin töflur 875 mg 12 stk 1000 10,5 1500 7,0 

013861 J01CR02 Augmentin töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1500 6,7 
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Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

090320 J01DB01 Keflex mixt.kyr 50 mg/ml 100 ml 2000 2,5 2000 2,5 

482133 J01DB01 Keflex mixtúrud 50 mg/ml 100 ml 2000 2,5 2000 2,5 

025300 J01DB01 Keflex mixtúrud 50 mg/ml 100 ml 2000 2,5 2000 2,5 

069833 J01DB01 Keflex töflur 500 mg 40 stk 2000 10,0 2000 10,0 

156778 J01DB01 Keflex töflur 500 mg 14 stk 2000 3,5 2000 3,5 

025311 J01DB01 Keflex töflur 500 mg 14 stk 2000 3,5 2000 3,5 

090240 J01DB01 Keflex töflur 500 mg 40 stk 2000 10,0 2000 10,0 

069842 J01DB01 Keflex töflur 500 mg 20 stk 2000 5,0 2000 5,0 

090229 J01DB01 Keflex töflur 500 mg 20 stk 2000 5,0 2000 5,0 

018689 J01EA01 Idotrim filmhtfl 100 mg 100 stk 400 25,0 300 33,3 

018770 J01EA01 Idotrim filmhtfl 160 mg 14 stk 400 5,6 300 7,5 

058503 J01EA01 
Trimetoprim 
Meda 

mixtúra 10 mg/ml 100 ml 400 2,5 300 3,3 

532721 J01EA01 
Trimetoprim 
Meda 

töflur 160 mg 100 stk 400 40,0 300 53,3 

532697 J01EA01 
Trimetoprim 
Meda 

töflur 100 mg 100 stk 400 25,0 300 33,3 

532705 J01EA01 
Trimetoprim 
Meda 

töflur 160 mg 14 stk 400 5,6 300 7,5 

037929 J01EA01 Monotrim töflur 100 mg 100 stk 400 25,0 300 33,3 

532671 J01EA01 
Trimetoprim 
Meda 

töflur 100 mg 30 stk 400 7,5 300 10,0 

037754 J01EA01 Monotrim töflur 100 mg 30 stk 400 7,5 300 10,0 

519463 J01EE01 Eusaprim mixtúra 48 mg/ml 100 ml 1920 2,5 1920 2,5 

181131 J01EE01 Primazol mixtúra 48 mg/ml 100 ml 1920 2,5 1920 2,5 

534552 J01EE01 Primazol töflur 480 mg 100 stk 1920 25,0 1920 25,0 

433748 J01EE01 
Primazol 
sterkar 

töflur 960 mg 50 stk 1920 25,0 1920 25,0 

062711 J01EE01 Primazol töflur 480 mg 30 stk 1920 7,5 1920 7,5 
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Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

534537 J01EE01 Primazol töflur 480 mg 20 stk 1920 5,0 1920 5,0 

141751 J01EE01 
Co-
Trimoxazole 

töflur 480 mg 28 stk 1920 7,0 1920 7,0 

433730 J01EE01 
Primazol 
sterkar 

töflur 960 mg 20 stk 1920 10,0 1920 10,0 

433722 J01EE01 
Primazol 
sterkar 

töflur 960 mg 10 stk 1920 5,0 1920 5,0 

075947 J01EE01 Trimezol töflur 480 mg 20 stk 1920 5,0 1920 5,0 

055186 J01FA01 Ery-Max sh-hylki 250 mg 20 stk 1000 5,0 1000 5,0 

056523 J01FA01 Ery-Max sh-hylki 250 mg 40 stk 1000 10,0 1000 10,0 

420372 J01FA01 Abboticin töflur 500 mg 12 stk 1000 6,0 1000 6,0 

004721 J01FA01 
Abboticin 
Novum 

töflur 500 mg 40 stk 2000 10,0 2000 10,0 

417337 J01FA01 
Abboticin 
Novum 

töflur 500 mg 30 stk 2000 7,5 2000 7,5 

411496 J01FA01 Abboticin töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1000 10,0 

464591 J01FA09 
Clarithromycin 
ratiopharm 

filmhtfl 250 mg 14 stk 500 7,0 500 7,0 

443904 J01FA09 
Clarithromycin 
ratiopharm 

filmhtfl 500 mg 14 stk 500 14,0 500 14,0 

106021 J01FA09 Klacid töflur 250 mg 14 stk 500 7,0 500 7,0 

377242 J01FA09 Klacid töflur 500 mg 14 stk 500 14,0 500 14,0 

430862 J01FA10 
Azithromycin 
Actavis 

filmhtfl 500 mg 2 stk 300 3,3 500 2,0 

040735 J01FA10 
Azithromycin 
Actavis 

filmhtfl 500 mg 3 stk 300 5,0 500 3,0 

039784 J01FA10 Zitromax mixtduft 40 mg/ml 22,5 ml 300 3,0 500 1,8 

039776 J01FA10 Zitromax mixtduft 40 mg/ml 15 ml 300 2,0 500 1,2 

021351 J01FA10 Zitromax töflur 500 mg 3 stk 300 5,0 500 3,0 
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Norrænt 
vörunúmer 

ATC 
flokkur 

Heiti lyfs Form lyfs Styrkur Magn DDD (mg) DDD 
Hefðbundnir íslenskir 
meðferðar dagskammtar 
(mg) 

Fjöldi dagskammta í pakka  

(D.A.C.) 

143602 J01FA10 Zitromax töflur 500 mg 2 stk 300 3,3 500 2,0 

020924 J01FA10 
Zithromax (Lyf 
og heilsa) 

töflur 500 mg 3 stk 300 5,0 500 3,0 

143891 J01FA10 Zitromax töflur 500 mg 3 stk 300 5,0 500 3,0 

597401 J01FF01 Dalacin hylki 150 mg 24 stk 1200 3,0 1200 3,0 

097269 J01FF01 
Dalacin (Lyf 
og heilsa) 

hylki 300 mg 20 stk 1200 5,0 1200 5,0 

588574 J01FF01 Dalacin hylki 300 mg 20 stk 1200 5,0 1200 5,0 

169784 J01MA02 
Ciprofloxacin 
Alvogen 

filmhtfl 250 mg 10 stk 1000 2,5 1000 2,5 

169762 J01MA02 
Ciprofloxacin 
Alvogen 

filmhtfl 500 mg 10 stk 1000 5,0 1000 5,0 

169773 J01MA02 
Ciprofloxacin 
Alvogen 

filmhtfl 250 mg 20 stk 1000 5,0 1000 5,0 

169751 J01MA02 
Ciprofloxacin 
Alvogen 

filmhtfl 500 mg 20 stk 1000 10,0 1000 10,0 

195032 J01MA02 Ciproxin töflur 500 mg 10 stk 1000 5,0 1000 5,0 

195065 J01MA02 Ciproxin töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1000 10,0 

524942 J01MA02 Ciflox töflur 250 mg 10 stk 1000 2,5 1000 2,5 

524967 J01MA02 Ciflox töflur 250 mg 20 stk 1000 5,0 1000 5,0 

524983 J01MA02 Ciflox töflur 500 mg 10 stk 1000 5,0 1000 5,0 

525055 J01MA02 Ciflox töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1000 10,0 

080106 J01MA02 Siprox töflur 250 mg 10 stk 1000 2,5 1000 2,5 

402230 J01MA02 Siprox töflur 250 mg 10 stk 1000 2,5 1000 2,5 

004481 J01MA02 Siprox töflur 500 mg 10 stk 1000 5,0 1000 5,0 

080124 J01MA02 Siprox töflur 500 mg 10 stk 1000 5,0 1000 5,0 
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004580 J01MA02 Siprox töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1000 10,0 

402289 J01MA02 Siprox töflur 250 mg 20 stk 1000 5,0 1000 5,0 

080115 J01MA02 Siprox töflur 250 mg 20 stk 1000 5,0 1000 5,0 

080133 J01MA02 Siprox töflur 500 mg 20 stk 1000 10,0 1000 10,0 

487900 J01XE01 Furadantin töflur 50 mg 25 stk 200 6,3 200 6,3 

026682 J01XE01 Furadantin töflur 50 mg 100 stk 200 25,0 200 25,0 

156528 J01XE01 Furadantin töflur 50 mg 15 stk 200 3,8 200 3,8 

142323 J01XX05 Haiprex töflur 1 g 100 stk 2 50,0 2 50,0 

186259 J02AC01 Candizol hylki 200 mg 30 stk 200 30,0 200 30,0 

566992 J02AC01 Diflucan hylki 150 mg 4 stk 200 3,0 200 3,0 

028918 J02AC01 
Fluconazole 
Portfarma 

hylki 50 mg 30 stk 200 7,5 200 7,5 

078307 J02AC01 
Fluconazole 
Portfarma 

hylki 200 mg 28 stk 200 28,0 200 28,0 

461206 J02AC01 
Fluconazol 
ratiopharm 

hylki 150 mg 1 stk 200 0,8 200 0,8 

012347 J02AC01 
Fluconazol 
ratiopharm 

hylki 50 mg 28 stk 200 7,0 200 7,0 

452268 J02AC01 Diflucan hylki 50 mg 30 stk 200 7,5 200 7,5 

067827 J02AC01 Candizol hylki 200 mg 30 stk 200 30,0 200 30,0 

446807 J02AC01 Diflucan hylki 50 mg 7 stk 200 1,8 200 1,8 

012113 J02AC01 
Fluconazol 
ratiopharm 

hylki 50 mg 7 stk 200 1,8 200 1,8 

028907 J02AC01 
Fluconazole 
Portfarma 

hylki 50 mg 7 stk 200 1,8 200 1,8 

411859 J02AC01 Candizol hylki 150 mg 1 stk 200 0,8 200 0,8 
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028929 J02AC01 
Fluconazole 
Portfarma 

hylki 150 mg 1 stk 200 0,8 200 0,8 

550256 J02AC01 Candizol hylki 50 mg 7 stk 200 1,8 200 1,8 

402988 J02AC01 Candizol hylki 50 mg 30 stk 200 7,5 200 7,5 

508589 J02AC01 Candizol hylki 150 mg 2 stk 200 1,5 200 1,5 

012290 J02AC01 
Fluconazol 
ratiopharm 

hylki 150 mg 4 stk 200 3,0 200 3,0 

028953 J02AC01 
Fluconazole 
Portfarma 

hylki 150 mg 4 stk 200 3,0 200 3,0 

426312 J02AC01 Diflucan hylki 150 mg 2 stk 200 1,5 200 1,5 

028940 J02AC01 
Fluconazole 
Portfarma 

hylki 150 mg 2 stk 200 1,5 200 1,5 

067769 J02AC01 Candizol hylki 50 mg 30 stk 200 7,5 200 7,5 

446930 J02AC01 Diflucan hylki 150 mg 1 stk 200 0,8 200 0,8 

194356 J02AC01 Candizol hylki 150 mg 4 stk 200 3,0 200 3,0 

067751 J02AC01 Candizol hylki 50 mg 7 stk 200 1,8 200 1,8 

067801 J02AC01 Candizol hylki 150 mg 4 stk 200 3,0 200 3,0 

067785 J02AC01 Candizol hylki 150 mg 1 stk 200 0,8 200 0,8 

067793 J02AC01 Candizol hylki 150 mg 2 stk 200 1,5 200 1,5 

409078 J02AC01 Diflucan mixtúrud 10 mg/ml 35 ml 200 1,8 200 1,8 

155648 J02AC02 Sporanox hylki 100 mg 28 stk 200 14,0 200 14,0 

153536 J02AC02 Sporanox hylki 100 mg 15 stk 200 7,5 200 7,5 

152991 J02AC02 Sporanox hylki 100 mg 4 stk 200 2,0 200 2,0 

460293 J04AB02 Rimactan hylki 150 mg 100 stk 600 25,0 600 25,0 

170505 J04AB02 Rimactan hylki 300 mg 100 stk 600 50,0 600 50,0 

150243 J04AB02 Rimactan hylki 300 mg 100 stk 600 50,0 600 50,0 

315895 J04AC01 Isoniazid töflur 100 mg 100 stk 300 33,3 300 33,3 
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136200 J04AC01 Tibinide töflur 300 mg 100 stk 300 100,0 300 100,0 

542977 J04BA02 Dapson töflur 50 mg 100 stk 50 100,0 100 50,0 

029276 J04BA02 Dapsone töflur 50 mg 28 stk 50 28,0 100 14,0 

009672 J05AB01 Zovir töflur 400 mg 55 stk 4000 5,5 2000 11,0 

560326 J05AB01 Zovir töflur 200 mg 25 stk 4000 1,3 2000 2,5 

455584 J05AB09 Famvir töflur 500 mg 21 stk 750 14,0 750 14,0 

063057 J05AB09 Famvir töflur 125 mg 10 stk 750 1,7 750 1,7 

039968 J05AB11 
Valaciclovir 
Actavis 

filmhtfl 500 mg 10 stk 3000 1,7 1000 5,0 

152675 J05AB11 
Valaciclovir 
Bluefish 

filmhtfl 500 mg 42 stk 3000 7,0 1000 21,0 

039957 J05AB11 
Valaciclovir 
Actavis 

filmhtfl 500 mg 42 stk 3000 7,0 1000 21,0 

021267 J05AB11 
Valtrex 
(D.A.C.) 

töflur 500 mg 42 stk 3000 7,0 1000 21,0 

021771 J05AB11 
Valtrex 
(D.A.C.) 

töflur 500 mg 10 stk 3000 1,7 1000 5,0 

374397 J05AB11 Valtrex töflur 250 mg 60 stk 3000 5,0 1000 15,0 

103669 J05AB11 
Valaciklovir 
Portfarma 

töflur 500 mg 40 stk 3000 6,7 1000 20,0 

103660 J05AB11 
Valaciklovir 
Portfarma 

töflur 500 mg 10 stk 3000 1,7 1000 5,0 

377333 J05AB11 Valtrex töflur 500 mg 42 stk 3000 7,0 1000 21,0 

175612 J05AB11 Valtrex töflur 500 mg 10 stk 3000 1,7 1000 5,0 

010182 J05AB14 Valcyte filmhtfl 450 mg 60 stk 900 30,0 1800 15,0 

014415 P01AB01 Flagyl mixtúra 40 mg/ml 100 ml 2000 2,0 1200 3,3 

004855 P01AB01 
Metronidazol 
Actavis 

töflur 250 mg 24 stk 2000 3,0 1200 5,0 
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004888 P01AB01 
Metronidazol 
Actavis 

töflur 500 mg 8 stk 2000 2,0 1200 3,3 

004921 P01AB01 
Metronidazol 
Actavis 

töflur 500 mg 14 stk 2000 3,5 1200 5,8 

004976 P01AB01 
Metronidazol 
Actavis 

töflur 500 mg 30 stk 2000 7,5 1200 12,5 

183947 P01AB01 Flagyl töflur 200 mg 21 stk 2000 2,1 1200 3,5 

163246 P01AB01 Flagyl töflur 400 mg 30 stk 2000 6,0 1200 10,0 

146530 P01AB01 Flagyl töflur 400 mg 10 stk 2000 2,0 1200 3,3 



 

 

 


