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Ágrip 
Fabry-sjúkdómur. Árangur ensímuppbótarmeðferðar á Íslandi  
Jón Karl Axelsson Njarðvík1, Runólfur Pálsson1,2, Gunnar Þór Gunnarsson1,3, Reynir Arngrímsson1,2  
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali, 3Sjúkrahúsið á Akureyri  
 

Inngangur: Fabry-sjúkdómur er arfgengur efnaskiptasjúkdómur sem stafar af stökkbreytingu í GLA-

geni á X-litningi og leiðir til skorts á leysikornsensími, α-galaktósídasa A. Þessi skortur veldur 

uppsöfnun á glóbótríaósýlceramíði (Gb3) og skyldum glýkósfingólípíðum í frumum sem leiðir til 

fjöllíffæraskemmda. Mikilvægustu marklíffærin eru nýru, hjarta og æðakerfi heilans. Sjúkdómurinn 

hefur verið meðhöndlaður með ensímuppbótarmeðferð (ERT) á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna árangur meðferðarinnar m.t.t. breytinga á lífefnamerkjum og klínískra matsþátta. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra einstaklinga sem hafa greinst með 

Fabry-sjúkdóm á Íslandi og fengið hafa ERT. Niðurstöður úr almennum og sértækum lífefnamælingum 

og myndrannsóknum fyrir marklíffærin svo og upplýsingar um klíníska matsþætti voru fengnar úr 

rafrænum sjúkraskrám. Sértæk lífefnamerki voru, a-galaktósídasi A (a-Gal A), Lysó-Gb3 og þvag-

Gb3. Niðurstöður við upphaf meðferðartímabils (2011 til 2015), á bæði lífefnamerkjum og á mati 

klínískum myndum voru bornar saman við niðurstöður í síðasta skráða eftirliti sjúklings sem fram hafði 

farið á tímabilinu 2017 til 2018. Rannsóknarhópnum var skipt í tvennt við úrvinnslu klínískra gagna eftir 

aldri í yngri og eldri aldurshóp við 50 ára aldur. Jafnframt var skoðuð ensímvirkni a-Gal A og Lysó-Gb3 

niðurstöður hjá einstaklingum sem ekki voru á ERT. Gögn voru skráð í Excel tölvuforitið og lýsandi 

tölfræði og t-próf voru notuð til að skýra og meta samanburð á milli hópa.  

Niðurstöður: Alls hafa 39 einstaklingar greinst með Fabry-sjúkdóm á Íslandi. Ellefu sjúklingar hafa 

fengið ERT meðhöndlun, þar af einn erlendis. Meðaltímalengd meðferðar á Íslandi reyndist 4,8 ár (bil 

1,5 - 6,5 ár). Einn sjúklingur lést á tímabilinu og annar hætti á meðferð vegna vaxandi einkenna. 

Meðalaldur í yngri hópnum (n=5) var 29,4 ár og í eldri hópnum (n=6) 58,1 ár. Enginn reyndist vera á 

aldrinum 39 - 52 ára. Marktækar breytingar urðu á lífefnamerkjunum Lysó-Gb3, þvag-Gb3 og kreatínin 

í blóði. Meðaltal upphafsmælinga Lysó-Gb3 var 105 ng/ml (±15,2) og meðaltal lokamælinga var 11,4 

(±5,03), p <0,01. Upphafsmælingar þvag-Gb3 reyndust 239 µmol/mol kreatínín (±190) og meðaltal 

lokamælinga var 28 µmol/mol kreatínín p <0,01. Kreatínin gildi hækkaði marktækt úr 69,4 µmol/L í 

80,4 µmol/L (p = 0,026), en albúmín/kreatínin hlutfall og gaukulsíunarhraði reyndust án marktækra 

breytinga. Fjórir af fimm einstaklingum í yngri hópnum greindu frá minnkuðum verkjum, hjá þeim hefur 

hjartastærð haldist stöðug og hvítefnisbreytingar hafa staðið í stað. Í eldri hópnum sáust vaxandi 

hvítefnisbreytingar í heila hjá fjórum af sex einstaklingum. Minnistruflanir hafa þróast hjá tveim af sex 

sjúklingum. Hjartaþykknun hafði aukist hjá einum einstaklingi og hjartsláttaróregla greindist hjá tveimur 

á tímabilinu. Hjá einstaklingum sem ekki eru á ERT var marktækur munur milli karla og kvenna, bæði 

virkni a-Gal A og Lysó-Gb3 (p<0,01).  

Ályktanir: Sértæk lífefnamerki (Lysó-Gb3 og þvag-Gb3), sem mælikvarði á árangur ERT lækkuðu 

marktækt á tímabilinu. Vísbendingar eru um að ERT hafi jákvæð áhrif á líðan hjá yngri einstaklingum 

og bæti lífsgæði. Í eldri hópnum sáust merki um áframhaldandi framgang sjúkdómsins í marklíffærum. 

Vegna smæðar þýðisins, skorts á samanburðarhópi og skamms meðferðartíma er rétt að gæta 

varúðar við mat á klínískum árangri meðferðarinnar. Reglubundið eftirlit og mat á meðferðarþörf er 

nauðsynlegt í Fabry-sjúkdómi.  
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1 Inngangur  

Fabry-sjúkdómur stafar af sjaldgæfri arfgengri efnaskiptatruflun þar sem stökkbreyting- í GLA-geni á 

X-litningi leiðir til skorts á leysikornaensími, alfa-galaktosídasa A (a-Gal A). Sjúkdómurinn tilheyrir 

flokki leysikornageymslusjúkdóma (e. Lysosomal storage disease). Áætlað er að tíðni hans sé á milli 

1:40.000 og 1:170.000 (Bouwman, 2012).  

Ensímið a-Gal A brýtur niður glóbotríaosylseramíð (Gb3) og skortur þessa ensíms leiðir til 

uppsöfnunar á Gb3 og skyldum glýkósfingólípíðum í frumum og líffæraskemmda. Einkenni geta verið 

frá öllum líffærakerfum og breytileg eftir aldri (Alharbi et al., 2018).  

Fyrstu vísbendingar um Fabry-sjúkdóm koma oft fram í æsku og á unglingsárum með fremur 

almennum einkennum svo sem skyntruflunum og verkjaköstum í útlimum, svitaleysi, hitaóþoli, 

meltingaróþægindum eins og kviðverkjum, ógleði og uppköstum, æðahyrniæxlum (e. angiokeratoma) 

og útfellingum á hornhimnu (e. cornea verticillata). Á þessu aldursskeiði eru einkennin gjarnan 

ósértæk sem leiðir oft til tafa á réttri sjúkdómsgreiningu. Merki um líffæraskemmdir geta komið fram 

snemma á fullorðinsárum en þá byrja oft einkenni alvarlegra fylgikvilla að koma fram. Sjúkdómsmyndin 

getur verið breytileg í upphafi og fylgikvillar misalvarlegir. Helstu marklíffæri sem leiða til alvarlegs og 

óafturkræfs sjúkdómsástands eru nýru, en greina má einkenni í byrjun út frá prótíni í þvagi en 

einkennin geta síðar leitt til nýrnabilunar á fullorðinsárum. Birtingarmynd hjartasjúkdóms er yfirleitt 

vaxandi þykknun á vinstri slegli og hjartalokum auk leiðslutruflana. Heilaæðasjúkdómur geta leitt til 

alvarlegra heilaáfalla.  

 Meðferð við Fabry-sjúkdómi hefur verið í boði um nokkurt skeið. Ensímuppbótarmeðferð bætir 

skort a-Gal A og veldur niðurbroti á Gb3 sem hefur safnast upp í frumum og líffærum vegna 

sjúkdómsins. Önnur úrræði sem eru í boði eru til dæmis meðferð sem minnkar framboð hvarfefnis (e. 

substance reduction therapy) til að hindra myndun á Gb3, inngjöf á hjálparprótínum (e. chaperones) 

sem bæta virkni stökkbreyts a-Gal A ensíms og auka þannig niðurbrot Gb3, auk einkennameðferðar 

(Ortiz et al., 2018).  

1.1 Saga 

Fabry-sjúkdóminum var fyrst lýst í lok 19. aldar af tveimur húðlæknum sem þó störfuðu sitt í hvoru lagi, 

Johannes Fabry í Þýskalandi og William Anderson á Englandi og er sjúkdómurinn kenndur við hinn 

fyrrnefnda (Bouwman, 2012). Árið 1898 lýsti Fabry 13 ára gömlum sjúklingi sem hafði einkenni frá húð 

(e. nodular purpura) og albúmínmigu, hann flokkaði þetta sem æðahyrniæxli (e. angiokeratoma 

corporis diffusum). Sama ár greindi Anderson frá 39 ára gömlum sjúklingi með meðal annars 

æðahyrniæxli, prótínmigu, breytingu á fingrum og dróg þá ályktun að þetta væri fjölkerfasjúkdómur (e. 

systemic disorder). Í byrjun 20. aldar var svipuðum sjúklingum lýst af öðrum læknum. Árið 1947 komu 

fram hugmyndir um að Fabry-sjúkdómurinn væri arfgengur, þegar tveir bræður dóu úr sjúkdómnum. 

Árið 1963 uppgötvaði Klionsky að Fabry sjúkdómurinn væri fjölkerfasjúkdómur sem verður vegna 

upphleðslu glóbótríaosylseramíð (Gb3) í leysikornum. Árið 1964 var búið að flokka sjúkdóminn í 

dæmigerðan og ódæmigerðar sjúkdóm eftir sjúkdómsgangi (Bartolotta et al., 2015). Á áttunda áratug 
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síðustu aldar kom í ljós að skortur á ensíminu a-Gal A væri orsök sjúkdómsins og að ensímið sé 

kóðað af GLA-geninu sem var uppgötvað 1974 að var á X-litningi (sjá mynd 2). Um miðjan tíunda 

áratug seinustu aldar skiluðu tilraunir til að búa til ensímuppbótarmeðferð (ERT) árangri sem leiddi af 

sér fyrstu sérhæfðu meðferðina við Fabry-sjúkdóminum (Bartolotta et al., 2015). 

1.1.1 Leysikorn  
Meðal líffæra í frumum eru svokölluð leysikorn (e. lysosomes). Leysikorn eru himnubólur sem gegna 

meginhlutverki í meltingu og endurnýtingu efna innan frumunnar. Leysikorn innihalda meltingarensím 

fyrir alla helstu flokka lífrænna efna, en innihald leysikorna er breytilegt eftir frumutegundum enda 

þurfa ólíkar frumur að brjóta niður ólík efni (sjá mynd 1). Innan leysikorna er lágt sýrustig, en sýrustig 

leysikorna stýrir virkni meltingarensíma og einnig því að losa efni frá viðtökum á réttum stöðum 

(Alberts, 2015).  

Leysikornamelting fer fram í nokkrum gerðum himnubóla; bólum sem taka inn efni með 

viðtakamiðlaðri innfrymingu, sjálfátsbólum (e. autophagosomes) og bólum sem taka upp leifar úr 

frumuáti, þ.e. svokölluðum frumuátsbólum (e. phagosomes). Þegar efni eru tekin inn í frumu með 

viðtakamiðlaðri innfrymingu mynda þau innanfrumubólur. 

Innanfrumubólur eiga samskipti við leysikorn, geta sameinast 

þeim eða haft skammvinn skipti á efnum. Leysikorn sameinast 

jafnframt frumuátsbólum og sjálfátsbólum og sjá um niðurbrot og 

endurvinnslu efna innan þeirra (Alberts, 2015).  

Efni sem eiga að rata til leysikorna eru merkt 

sérstaklega eins og gengur og gerist í bóluflutningi innan 

frumunnar. Efni sem eiga að berast frá Golgi-kerfinu til 

leysikorna eru merkt með mannósa-6-fosfati (Alberts, 2015).  

Efni í líkamanum, bæði í frumum og á milli þeirra, eru í 

stöðugri endurnýjun og leysikorn sjá um niðurbrot og 

endurvinnslu þeirra. Gallar í leysikornum valda því uppsöfnun 

óniðurbrotinna eða rangt niðurbrotinna efna, t.d. uppsöfnun á hálfniðurbrotnu millifrumuefni 

(Mohamed, Al-Gazali, Al-Jasmi, & Ali, 2017). 

1.1.2 Glýkósfingólípíð 

Glýkósfingólípíð tilheyrir flokki sfingólípíða sem 

er hópur tvískautaðra lípíða er finnst í 

frumuhimnum. Sfíngólípíð hafa áhrif á hegðun 

frumna í gegnum viðtaka á nærliggjandi 

frumum, breyta eiginleikum viðtaka og hafa áhrif 

á viðloðun frumna. Einn undirflokkur af 

sfingólípíðum er glýkósfingólípið en þau eru 

samsett úr seramíði, fitusýru, sfíngósín og 

sykru. Seramíð er vatnsfælin sameind. Sykran 

Mynd 1 Hlutverk leysikorna. Mynd er 
fengin af vefsíðu vísindavefsins 
(Halldórsson, 2010). 

Mynd 2 Niðurbrot Gb3. Myndin sýnir hvar a-Gal A brýtur 
niður Gb3 í galaktósa og laktósýlseramíð. Mynd 
er fengin frá (Terryn, 2013). 
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sem bindur sig við sfingósín getur svo bæði verið fjölsykra eða einsykra og það býður upp á mikla 

fjölbreytni af glýkósfingólípíðum. Til eru fjórir flokkar af glýkósfingólípíðum; cerebrósíð, súlfatíð, 

glóbósíð og ganglíósíð. Cerebrósíð eru með eina sykursameind tengda við seramíð en glóbósíð eru 

alveg eins að frátöldum fleiri sykrum. Gb3 er seramíð (e. trihexaceramide) sem inniheldur tvo 

galaktósa tengda við glúkósylseramíð. Staðsetning glýkósfíngólípíða er aðallega í frumuhimnu og 

innan frumuhimna. Þar þjóna þau mikilvægum byggingahlutverkum. Hlutverk þeirra er í raun tvíþætt: 

Frumutengingar svo og aðlögun hlutverka prótína í himnum. Glýkósfíngólípið verða til í frymisnetinu og 

Golgí-kerfinu í skrefum. Niðurbrot á glýkósfingólípíðum fer fram í skrefum í leysikornum og eru ensím 

nauðsynleg til þess. (Bueno, 2012) 

1.1.3 Leysikornsgeymslusjúkdómar 

Leysikornsgeymslusjúkdómar (e. lysosomal storage 

disease) eru arfgengir efnaskiptasjúkdómar sem 

flestir erfast víkjandi (Mohamed et al., 2017). Það 

sem einkennir þessa sjúkdóma er uppsöfnun á 

ýmsum meinvaldandi efnum sem safnast upp vegna 

ensímskorts. Til eru um 50 mismunandi leysikorns-

geymslusjúkdómar Þeir geta haft áhrif á mismunandi 

hluta líkamans og má nefna beinagrind, heila, húð, 

hjarta og taugakerfi. Í töflu 1 hér að neðan eru tekin 

saman nokkur dæmi um leysikornsgeymslusjúkdóma. 

Þótt meðferð sé til við sumum þessara sjúkdóma eru ennþá margir þar sem engin meðferð er til. 

Einkenni leysikornsgeymslusjúkdóma eru mismunandi eftir sjúkdómum og eru ætíð afleiðing 

ensímskortsins. Í hverri frumu eru nokkur hundruð leysikorn sem brjóta niður stórsameindir, t.d prótín. 

Þegar þetta ferli stöðvast vegna ensímskorts þá hleðst upp ákveðið niðurbrotsefni eða umbrotsefni 

(sjá mynd 3). Einkenni sjúkdómsins versna nær alltaf með aldri (Clarke, 2006). 

 

Tafla 1 Dæmi um leysikornsgeymslusjúkdóma. 

Leysikornsgeymslusjúkdómur Meðferðarform 

Tay-Sachs Einkennameðferð 

Krabbe  Einkennameðferð 

Gaucher  Ensímuppbótarmeðferð 

Niemann-Pick  Einkennameðferð 

Fabry Ensímuppbótarmeðferð 

 

1.1.4 Alfa-galaktósídasi 
GLA-genið sem er staðsett á X-litningi kóðar fyrir a-Gal A. Það er samsett af sjö útröðum sem 

eru frá 92 til 291 núkleótíð að lengd. Úr GLA-geninu verður til fjölpeptíð sem er 429 amínósýrur að 

Mynd 3 Leysikornsgeymslusjúkdómar. 
Dæmi um staðsetningu leysikornsgeymslu 
sjúkdóma, mynd er fenginn frá vefsíðunni 
Epomedicine (Shrestha, 2017). 
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lengd. Meira en 600 stökkbreytingar í GLA geninu eru þekktar. Algengustu erfðaafbrigðin eru 

punktbreytingar (>75%) sem leiða til amínósýruskipta í ensíminu. Önnur erfðaafbrigði eru úrfellingar, 

innskot, umraðanir eða myndun stoppkóða í GLA-geninu. Stökkbreytingar í GLA geninu geta haft áhrif 

á myndun, vinnslu og stöðugleika á a-Gal A prótíninu. Það er engin sérstakur staður á GLA geninu 

þar sem er meira af stökkbreytingum en annars staðar. Hins vegar eru flestar stökkbreytingar í 

útröðum 3, 5 og 6. Hlutverk a-Gal A ensímsins er að brjóta niður Gb3 niður í galaktósa og 

laktósýlseramíð (sjá mynd 2) (Bueno, 2012). 

1.1.5 Erfðafræði 

Fabry-sjúkdómur erfist með X-kynlitningi. Karlar hafa eitt eintak af X-litningi og teljast arfstakir 

(hemizygous) fyrir gen á X-litningnum en konur hafa tvo X-litninga og þar af leiðandi sitt hvora 

samsætuna af geninu eða tvö eintök Í X-litningsvíkjandi erfðum kemur sjúkdómurinn að jafnaði fyrst og 

fremst fram hjá körlum eða er alvarlegri en hjá konum sem hafa eingöngu stökkbreytingu í annarri 

samsætunni. Hins vegar er annar X-litningur 

kvenna afvirkjaður að mestu en ekki að fullu leyti 

á fósturskeiði og ræður tilviljun um hvort eintak 

litningsins er að ræða og þar með hvor 

samsætan er óstarfhæf (sjá mynd 4). Getur það 

haft áhrif á prótín- eða ensímframleiðslu hjá 

konum. Þetta getur leitt til þess að konur jafnt 

sem karlar geta veikst alvarlega af sjúkdómum 

tengdum X-litningi. Í Fabry-sjúkdómi er GLA-

genið staðsett á litningasvæði Xq22.1 og erfist 

með ofangreindum hætti. (Bueno, 2012). 

Erfðamynstur Fabry-sjúkdóms er því þannig að ef 

kona er arfblendin fyrir GLA-stökkbreytingu eru 

50% líkur á að synir hennar fá Fabry-sjúkdóm og 

að helmingur dætra hennar verði arfblendndar. Ef 

karlmaður með Fabry-sjúkdóm feðrar dætur munu þær allar verða arfblendnar en enginn sona hans 

fær sjúkdóminn þar sem þeir erfa Y-kynlitninginn frá honum. (Bueno, 2012)  

Dæmigerð einkenni Fabry-sjúkdóms koma fram hjá karlmönnum með minna en 1% virkni a-

Gal A ensíms og er þá talað um dæmigerðan Fabry-sjúkdóm. Hjá körlum þar sem ensímvirkni er meiri 

en 1% eru einkenni breytilegri og hefur það verið nefnt Fabry-afbrigði. Í slíkum tilvikum er einkennandi 

að sjúkdómurinn komi fram síðar en í dæmigerða forminu eða ekki fyrr en á fullorðinsárum. Oft og 

tíðum er sjúkdómurinn þá fyrst og fremst bundinn við ákveðin marklíffæri. Má þar nefna í fyrsta lagi 

svipgerðarafbrigði sem er bundið við hjarta og birtist sem ofþykktarhjartavöðvasjúkdómur og 

leiðslutruflanir. Í öðru lagi er svipgerðarafbrigði tengt nýrnasjúkdómi með nýrnabilun á lokastigi en án 

dæmigerðra einkenna á unglingsárum. Í þriðja lagi er svipgerð sem einkennist af heilaæðasjúkdómi og 

heilaáföllum (Arends et al., 2018).  

Mynd 4 Í hverri frumu hjá konu er ætíð annar X 
litningur gerður óvirkur og í hverri frumu 
ræður hending hvor X litningurinn það er 
(e. Lyonization). Mynd er fengin úr 
fyrirlestri frá (Schimmenti, 2008). 
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Dæmigerða svipgerð Fabry-sjúkdóms má sjá á töflu 2 á blaðsíðu 11. Konur eru á hinn bóginn 

oftast með nokkuð háa ensímvirkni þar sem aðeins helmingur af frumunum notar X-litninginn sem felur 

í sér stökkbreytinguna. Samt sem áður geta þær verið með Fabry-einkenni, allt frá vægum einkennum 

til dæmigerðra einkenna. Sjúklingar sem eru með ódæmigerðan sjúkdóm hafa yfirleitt ekki dæmigerð 

einkenni eins og æðahyrniæxli, taugaverki og hornhimnuský. Dæmi eru um að sýnt hafi verið fram á 

samband milli ákveðna arfgerða og svipgerða en ekki er þó alltaf sterkt samband þar á milli. Þó eru 

finnanlegar stökkbreytingar sem leiða af sér dæmigerðan sjúkdóm, til dæmis þar sem stórum hluta af 

GLA-geninu hefur verið eytt (Ortiz et al., 2018). 

1.1.6 Svipgerðir á Íslandi  

Fundist hafa þrjár tegundir af stökkbreytingunum á Íslandi. Fyrst var einn sjúklingur greindur árið 2009 

og ári seinna greindust nokkur skyldmenni hans með sömu stökkbreytingu. Árið 2013 var gerð 

rannsókn á ofþykktarhjartavöðvakvilla á Íslandi og fundust þá tvær stökkbreytingar til viðbótar. Fyrsta 

stökkbreytingin sem fannst var c.10001-G>A og fylgir henni dæmigerð svipgerð. Hinar eru c.966C>A 

(D322E) og c.695T>C (I232T). Sú fyrri hefur einnig verið greind í Kóreu og var skilgreind þá sem 

dæmigerð svipgerð. Sú seinni telst ódæmigerð (Adalsteinsdottir et al., 2017).  

1.2 Meinafræði  

Uppsöfnun á glóbótríaósýlseramíði (Gb3) og skyldum glýkósfingólípíðum leiðir til fjöllíffæraskemmda. 

Uppsöfnunin er áberandi í æðaþeli og sléttum vöðvum æða, hjartavöðvafrumum og nýrum og leiðir til 

bólgusvörunar og bandvefsmyndunar. Helstu marklíffæri Fabry-sjúkdóms eru hjarta, nýru, heili og 

heilaæðar. (Arends et al., 2018) 

Nokkrar tilgátur hafa verið 

settar fram sem tengja saman 

uppsöfnun sfíngólípíða og meina-

lífeðlisfræðibreytingarnar á frumum 

hjá Fabry-sjúklingum. Í fyrsta lagi  

má nefna að Gb3 eykur oxunarálag 

og stuðlar að samloðun milli frumna 

æðaþelsins (Arends, 2017). Á mynd 

5 sjást breytingar á sjúkdómsbyrði 

eftir aldri. Í rannsóknum hefur komið 

fram að blóðvökvi úr Fabry 

sjúklingum örvi fjölgun á sléttum 

vöðvafrumum í æðum (Barbey et al., 

2006). Nýlegri rannsóknir benda til þess að Lysó-glóbótríaosylsfíngósín (Lysó-Gb3) fremur en Gb3 

sem myndað er með af-acetýleríngu á Gb3, sem örvi umrædda frumufjölgun (e. cell proliferation) (sjá 

mynd 6). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að Lysó-Gb3 hafi hamlandi áhrif á frumusérhæfingu og 

kollagenmyndun í bandvefsfrumum í ósæð í gegnum minnkaða myndun á sérstökum kalsíumgöngum 

(Kca3.1). Þetta er talið geta skýrt hærra hlutfall af ósæðarvíkkun og æðagúlpum í Fabry-sjúklingum. 

Tími 

Mynd 5 Breytingar á sjúkdómsbyrði eftir tíma. Mynd er unnin uppúr 
mynd sem birtist í grein (Schiffmann et al., 2017). 
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Aukin uppsöfnun og losun á Lysó-Gb3 getur líka átt mikilvægan þátt í þróun bandvefsummyndunar og 

bólgubreytinga sem sjást hjá Fabry-sjúklingum (Alharbi et al., 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt að uppsöfnun á Lysó-Gb3 í nýrnafrumum leiðir til vefjabreytinga í nýrum 

sem svipar til þess sem greina má í nýrnameini af völdum sykursýki. Uppsöfnun í þekjufrumum 

háræðaveggs gaukla (fótfrumum, e. podocytes) leiðir að lokum til gauklaherslis, píplurýrnunar og 

millivefstrefjunar. Prótein í þvagi kemur fram eftir skemmdir á fótfrumunum (Tondel et al., 2015). 

Hjartakvilli hjá Fabry-sjúklingum einkennist meðal annars af ofþykkt vinstri slegils, takt-

truflunum og stækkun á hjarta. Það er áhugavert að aðeins lítinn hluta af þessari hjartastækkun má 

rekja til uppsöfnunar Gb3 eða 1-3% af heildarrúmmáli. Þar af leiðandi má rekja mestan hlut 

uppsöfnunarinnar til aukningar í utanfrumuefni og ofvaxtar á vöðvavefnum sjálfum. Þetta bendir til 

afleiddra meinalífeðlisfræðilegra ferla en hvort sem það tengist uppsöfnun á Lysó-Gb3 eða ekki eru 

þessir ferlar jafnvel mikilvægari þættir í sjúkdóminum en uppsöfnun á sfíngólípíðunum sjálfum (Arends, 

2017). 

1.2.1 Lífefnamerki 

Algjör skortur og virkniskerðing á a-Gal A leiðir til uppsöfnunar á Gb3 og Lysó-Gb3. Aukning þeirra í 

blóði og útskilnaður í þvagi hefur verið mikið rannsakað sem mögulegur greiningarmælikvarði svo og 

til að meta þróun sjúkdómsins og svörun sjúklinga við meðferð í klínískum rannsóknum (Niemann et 

al., 2014). Mæling á styrki Gb3 í þvagi hefur reynst nákvæmari en mæling á Gb3 í blóði. Samt hafa 

báðar þessar mælingar sínar takmarkanir. Í 

tveimur rannsóknum þar sem bæði karlar og 

konur voru þátttakendur komu fram ólíkar 

niðurstöður eftir kyni. Gildi Gb3 í þvagi hafði 

hækkað verulega hjá öllum körlum með 

dæmigerðan sjúkdóm en það hafði lítið hækkað 

hjá helmingi þeirra sem voru með ódæmigerðan 

sjúkdóm. Hjá konum með einkenni um 

dæmigerðan sjúkdóm voru 97% með hækkað 

Gb3 í þvagi en engin hækkun mældist hjá 

konum með ódæmigerðan sjúkdóm. Í klínískum 

rannsóknum hefur ekki tekist að sýna fram á að 

hægt sé að nota Gb3 til að meta virkni ensím-

uppbótarmeðferðar (ERT) eða þróun nýrna-

skemmda (Beirao et al., 2017). Þar af leiðandi er mæling á styrk Gb3 í þvagi eða blóðvökva ekki 

nothæf þegar kemur að sjúkdómsgreiningu nema hjá körlum með dæmigerðan sjúkdóm og í þeim 

tilfellum er annað hvort engin eða nánast engin ensímvirkni. Rannsóknir á Lysó-Gb3 hafa farið fram 

frá árinu 2008 og benda til betri fylgni við meinafræði og þróun Fabry-sjúkdómsins heldur en Gb3 eitt 

og sér. Á mynd 6 er sýndur munurinn á Lysó-Gb3 og Gb3. Mælt er með því að nota Lysó-Gb3 í 

klínískum rannsóknum og við reglubundið eftirlit hjá sjúklingum sem greindir hafa verið með 

sjúkdóminn. Sýnt hefur verið fram á marktæka lækkun á Lysó-Gb3 eftir að sjúklingar með dæmigerðan 

Mynd 6 Munurinn á Gb3 og Lyso-Gb3.  
Mynd fengin úr grein. (Auray-Blais et al., 2010). 
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Fabry-sjúkdóm byrja í meðferð. Rombach og samstarfsmenn töldu hins vegar að það væri ekki sjánleg 

tenging milli blóðvökvastyrks Lysó-Gb3 og nýrnabilunar, smáalbúmínmigu og prótín í þvagi (Alharbi et 

al., 2018).  

1.3 Klínísk mynd 

Fabry-sjúkdómurinn er margslunginn sjúkdómur. Í fyrsta lagi eru einkenni hans mismunandi eftir því 

hvaða stökkbreyting er til staðar en einnig getur verið talsverður einstaklingsbreytileiki hjá fjölskyldum 

með sama erfðabrigði. Klínísk einkenni og alvarleiki þeirra er því mismunandi og Fabry-sjúkdómi hefur 

verið skipt í tvo hópa, dæmigerðan og ódæmigerðan sem hafa breytilegri eða vægari sjúkdómsmynd 

heldur en sá dæmigerði. Eðlisbreytileiki 

undirliggjandi meinvaldandi stökkbreytinga 

í GLA-geninu ræður mestu að talið er um 

breytileika í ensímvirkni, líffærakerfa-

einkennum og fylgikvillum (Adalsteinsdottir 

et al., 2017). 

 Karlmenn sýna yfirleitt meiri einkenni en 

konur, óháð stökkbreytingum vegna þess 

að þeir eru arfstakir um X-litnings 

stökkbreytinguna með algjörum skorti á 

ensímvirkni eða verulegri skerðingu. Hins vegar eru konur yfirleitt arfblendnar fyrir sjúkdómnum. Þær 

eru þá með stökkbreytingu í geninu á öðrum X-litingnum en ekki báðum. Magn á virku ensími er því að 

jafnaði hærri hjá konum en körlum. Við jafnt hlutfall afvirkjunar á X-litningi ætti ensímframleiðsla hjá 

konum að meðaltali að vera um helmingur þess sem mælist hjá heilbrigðum einstaklingi.  

Uppsöfnun á Gb3 byrjar strax á fósturskeiði, en einkenni koma oftast ekki fram fyrr en á 

unglingsárum eða jafnvel síðar eins og sést á mynd 7 sem sýnir á hvaða aldri ákveðin einkenni koma 

fram. Tafla 2 sýnir helstu einkenni sem þekkjast í Fabry-sjúkdómi, en aldursháður stígandi er í 

alvarleika þeirra og áhrifum á lífsgæði sjúklinganna. Mörg þessara einkenna koma fyrst og fremst fram 

á ákveðnum aldursskeiðum (sjá töflu 2).  

Venjulega byrja einkenni nokkrum árum fyrr hjá drengjum en stúlkum og hafa þau áhrif á 

lífsgæði og atferli daglegs lífs. Einkennunum er oft lýst sem brennandi sársauka og bæði getur verið 

um bráð verkjaköst og langvarandi verki að ræða sem hafa áhrif á lífsgæði og atfhafnir daglegs lífs. 

.Verkjavandamál eru algengust á fyrstu tveimur áratugum ævinnar en oft dregur úr þessum vanda 

með aldrinum. Kviðverkir eru einnig algengir og einkenni frá meltingarfærum, til dæmis niðurgangur, 

ógleði og uppköst. Minnkuð svitamyndun eða algjör skortur á svitaframleiðsu eru einkenni sem fylgja 

oft og geta leitt til vangetu við íþróttaæfingar og hitaóþols. Æðahyrniæxli (e. angiokeratoma) eru 

dæmigerðar húðbreytingar sem greinast oftast á mjaðmagrindarsvæði en geta líka verið útbreidd á 

öðrum líkamshlutum (Bueno, 2012). 

 Hornhimnubreytingar í augum eru til staðar hjá flestum börnum með dæmigerðan Fabry-

sjúkdóm. Á unglingsárunum kemur fram minnkað þrek og á fullorðinsárunum koma alvarlegar 

líffæraskemmdir fram, aðallega í þremur meginlíffærum, hjarta, nýrum og heila. Fabry-sjúkdómurinn 

Mynd 7 Breytingar á einkennum eftir tíma. Mynd fengin úr 
fyrirlestri (Roshan Gunathilake, 2014). 
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hefur hvað alvarlegustu áhrif á þessi líffæri (Arends et al., 2018). Í töflu 2 er gerð grein fyrir helstu 

einkennum, meingerð sjúkdómsins og hvenær einkenni koma fram (Ortiz et al., 2018). 

Tafla 2 Klínísk einkenni í dæmigerðum Fabry-sjúkdómi. Aðlöguð frá töflu sem birtist í grein Ortiz 
og félaga 2018. 
Líffærakerfi Einkennandi Meinafræði - tilgátur Einkenni koma fram 

(áratugum) 
Úttaugakerfi Taugaverkir (acroparesthesia), bráð illvíg 

verkjaköst og langvarandi verkir. Hita- og 
kuldaóþol, Skert svitamyndun 
 
 

 
 
 
 
Heyrnarleysi, jafnvægistruflanir, svimi  

Skemmdir á litlum taugum, með og án 
mýelínsslíðurs. Gb3-uppsöfnun í aftara 
mænuhnoði mögulega auknar afskautanir vegna 
aukningar á Na+-göngum (Nav1.8) og TRPV1. 
Taugasímaniðurbrot vegna súrefnisþurrðar og 
mikillar Gb3-uppsöfnunar í æðaþeli. 
Skert svitamyndun getur líka verið vegna 
uppsöfnunar á Gb3 í svitakirtlum. 

Mögulega vegna mjókunar á æðum kuðungs og 
bogagöngum eyrans, Gb3-uppsöfnunar í 
heyrnartaugarhnoði (spiral ganglia) og 
bogagöngum innra eyrans; eða blóðþurrðar í 
heyrnataugum. 

Fyrsta 
 
 
 
 
 
 

Byrjar í þriðja og eykst 
með aldri 

Húð Æðahyrniæxli Veikari háræðaveggir og þykknun á leðurhúð 
vegna uppsöfnunar á Gb3 í smáæðaþeli. 

Fyrsta og öðrum 

Meltingarfæri Ógleði, uppköst, niðurgangur. Einkenni 
koma í köstum. Hægðatregða; kviðverkur og 
uppþemba. Erfiðleikar með að bæta á sig 
þyngd í æsku 

Mjókkun á æðum til meltingafæra vegna 
uppsöfnunar á Gb3 í æðaþeli. Uppsöfnun á Gb3 í 
taugum meltinguna. 

Fyrsta 

Augu og sjón 
 

Hornhimnuský (e. Cornea verticillata); Táru 
og sjónhimnu, ský á auga, minnkuð 
táramyndun 

Rákir í hornhimnuþekjuvef, æðasjúkdómar. Fyrsta 

Nýru 
 

Albúmínmiga/prótínmiga 

 
Minnkun gaukulsíunarhraða sem ágerist og 
leiðir til nýrnabilunar 

Gb3-uppsöfnun fótfrumum og öðrum frumum í 
nýrum;  

Gauklahersli og fótfrumumissir, píplurýrnun, 
trefjun, smáæðaþelsuppsöfnun á Gb3, 
slagæðlingar skemmdir.  

Fyrsta 
 
 
Miðgildi fyrir nýrna- 
bilun er 40 ár 

Hjarta 
 

Hjartavöðvakvilli með vinstri hjartastækkun, 
með eða án útflæðihömlunar; Minni geta til 
æfinga; Yfirlið; hjartabilun með eðlilegu 
útfallshlutfalli. Hægtaktur, gátatif, 
sleglahraðtaktur, hjartaáfall 

 

EKG afbrigðileiki (stytt PR-bil aðeins í byrjun, T-
öldu viðsnúningur), Ofþykktarhjartakvilla sem 
leiðir af sér ofþykkt á hjarta og hjartavöðvatrefjun 
(e. late enhancement of the posterior inferobasilar 
wall on cardiac MRI)  

 

Fjórða og Fimmta 

Æðakerfi Ósæðarstífleiki Aukin þykknun á sléttuvöðvalagi ósæðar Óþekkt 

Heili og 
heilaæðar 
 

Blóðþurrðarslag og blæðingarslag   Smáæðalokun, æðavíkkun, Hvítefnisbreytingar. 
blóðþurðarslag vegna hjartatakttruflana 

Þriðja og fjórða 

Geðræneinkenni Algengt: þunglyndi; kvíði kvíðaköst; skert 
samfélafsvirkni. Sjaldgæft: vitsmunaskerðing 
og heilabilun 

Mögulega aukaverkun tengt því að lifa með 
krónískan sjúkdóm, taugaverkir, einnig minnkað 
dreka (e. hippocampal) rúmmál, margir 
blóðtappar, og lokun smáæða; 
Hvítefnisbreytingar.  

Þriðja og fjórða 

Sogæðakerfi  Sogæðabjúgur í útlimum (einnig fyrir neðan 
augu), dældabjúgur 

Uppöfnun á glýkólípíðum, uppsöfnun á Gb3 í 
sogæðum;  

Fjórða 

Bein Beinþynning Minnkaður beinmassi  Öðrum og þriðja 
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1.3.1 Hjarta 
Ofþykkt vinstri slegils er eitt af aðaleinkennum Fabry-sjúkdóms. Í sjúkdómnum er slagbilsstarfsemi 

venjulega eðlileg en hlébilsstarfsemi er skert, sem veldur því að erfitt getur reynst að stunda æfingar 

og líkamsrækt vegna þróttleysis og mæði. Að auki eru leiðnitruflanir algengar og greinast oft hjá 

Fabry-sjúklingum. Fyrstu einkenni eru oft sínushægataktur og stutt PR-bil. Seinna á lífsleiðinni geta 

gáttatif, sleglahraðtaktur og hjartastopp komið fram sem þarf að bregðast við með bjargráði eða 

gangráði til að tryggja að hjartað slái rétt og það stöðvist ekki. Í lengra gengnum sjúkdómi getur 

bandvefsmyndun í hjarta komið fram, sem eykur líkur á lífshættulegum sleglatruflunum og dauða. 

Nýleg gögn benda til þess að á síðustu árum hafi fleiri dáið úr hjartakvillum en nýrnakvillum. (Beirao et 

al., 2017) 

Hjartalokusjúkdómar eru líka nokkuð algengir í Fabry-sjúkdómnum. Þó svo það hafi lengi verið 

haldið að Fabry-sjúklingar séu líklegri en aðrir til að fá brátt hjartadrep (MI) og tengda kvilla benda ný 

gögn á að svo sé líklega ekki. Engu að síður er hjartaverkur oft nefndur meðal sjúklinga sem er 

líklegast afleiðing blóðþurrðar neðan hjartaþels í ofþykknuðum hjörtum (Arends, 2017). Best er að 

nota hjartaómun og segulómmyndun þegar greina á einkenni frá hjarta, þar er oft hægt að sjá ákveðin 

mynstur sem hafa verið tengd við byrjun og langt genginn Fabry-sjúkdóm. Þó hafa líka hærri gildi af 

trópónín-I og Hs-cTNT verið tengd við hjartameinsemdir í Fabry-sjúkdómi (Beirao et al., 2017). 

1.3.2 Nýru 
Megnið af Fabry-sjúklingum eru með einkenni frá nýrum. Aðaleinkenni tengd nýrum eru minnkuð 

starfsemi sem ágerist með tímanum og endar með nýrnabilun en lengi vel var nýrnabilunin það sem 

dró flesta til dauða. Áður en nýrnaskilun kom fram sem meðferð var meðalævi Fabry-sjúklinga um 41 

ár hjá körlum. Fyrsta einkenni nýrnakvilla er prótín í þvagi sem ágerist í tímans rás og í kjölfarið þróast 

skerðing á nýrnastarfsemi sem getur að lokum leitt til nýrnabilunar á lokastigi sem þarfnast 

nýrnaskilunar eða nýrnaígræðslu. Um 35 ára aldur er um það bil helmingur karla kominn með 

próteinmigu og á sextugsaldri nánast allir. Hjá konum mælist sjaldan prótín í þvagi og þróa sjaldan 

með sér nýrnabilun en það kemur þó fyrir (Bueno, 2012).  

Ein leið til að greina nýrnaskemmdir hjá Fabry-sjúklingum er að mæla kreatínín og albúmín 

eða prótín í þvagi. Mikið hefur verið lagt í að finna lífefnamerki sem spá fyrir um nýrnabilun og í 

framtíðinni væri fótfrumumiga mögulega eitt af merkjum sem gæti reynst vel í að greina 

gauklaskemmdir og lyfjasvörun. Einnig hafa sum pípluprótín verið tengd við nýrnaskemmdir (Beirao et 

al., 2017).   
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1.3.3 Heili 
Hvítefnisbreytingar eru oft til staðar hjá Fabry-sjúklingum og finnast við segulómmyndun en áhættan 

að fá blóðþurrðarslag og heilablæðingar gætu tengst þeim breytingum (Arends, 2017). Fyrri rannsóknir 

benda til þess að heilabilun og geðraskanir séu algengari hjá Fabry-sjúklingum en hinu almenna þýði 

(Arends, 2017). Þar sem Fabry-sjúkdómurinn er langvinnur sjúkdómur sem hefur mikil áhrif á líðan og 

samfélagslega velferð einnig er aukin hætta á geðsjúkdómum. Þar með hafa líkamleg og sálræn 

einkenni áhrif á atferli daglegs lífs. Til að greina heilakvilla og alvarleika þeirra eru myndrannsóknir 

mikilvægastar. Þær gefa þó ekki til kynna svörun við ensímmeðferð (Arends, 2017). 

1.4 Faraldsfræði  

Algengi Fabry-sjúkdómsins var áður fyrr áætlað um 1:117.000 en með tilkomu mælinga á virkni 

a-Gal A í blóði og erfðagreiningum er talið að sjúkdómurinn sé mun algengari og gæti verið allt að 

1:3.100 (Bouwman, 2012). 

 Lífslíkur hjá körlum með Fabry-sjúkdóminn í Bandaríkjunum voru 58,2 ár samanborið við 74,7 

ár hjá almennu þýði. Hjá konum voru lífslíkurnar 75,4 ár 

samanborið við 80.0 ár hjá almennu þýði. Skýrist það af 

vægari einkennum hjá konum. Flest dauðsföll hjá báðum 

kynjum mátti rekja til hjartakvilla og flestir sem dóu voru 

komnir með hjartabilun og/eða nýrnabilun á háu stigi 

(Waldek, Patel, Banikazemi, Lemay, & Lee, 2009). 

1.5 Sjúkdómsgreining 

Greining á Fabry-sjúkdómi byggist á klínískri skoðun, 

mælingu á virkni a-Gal A ensímsins og erfðagreiningu. 

Sjúkrasaga einstaklinga með Fabry-sjúkdóm getur verið 

breytileg og einkenni ósértæk sem leiðir oft til tafa á 

greiningu. Sérstök greiningarviðmið hafa verið gefin út 

svo og ráðleggingar um vinnulag við að greina og 

staðfesta Fabry-sjúkdóm (Biegstraaten et al., 2015) 

Mæling á virkni a-Gal A er fyrsta skrefið í að 

greina karla sem gætu mögulega verið með Fabry-

sjúkdóm. Virkni a-Gal A getur verið mæld í hvítum 

blóðkornum, blóðvökva eða í bandvefsfrumum til dæmis 

frá húð. Mælingar í hvítum blóðkornum er staðallinn sem 

flestar rannsóknarstofur nota. Næmni og sértækni 

mælingar á a-Gal A í hvítum blóðkornum nálgast 100% 

nákvæmni í greiningu hjá körlum, en mælingin greinir 

Tafla 3 Greiningarviðmið hjá Fabry-sjúklingum. 
Tafla unnin uppúr grein (Biegstraaten et al., 
2015). 

Karlar Konur

Stökkbreyting í GLA-
geninu

Stökkbreyting í GLA-
geninu

+ +

Lækkuð a-Gal A virkni 
(<5% af eðlilegri virkni) 

Eðlileg eða lækkuð a-
Gal A virkni 

+ +
A B eða C

Konur/Karlar

Skýr greining á Fabry-sjúkdóminum

A
≥ 1 Fabry einkenni (Taugaverki, Æðahyrniæxli, 
Hornhimnubreytingar í auga 

B
Aukið (lyso)Gb3 í blóðsermi.

C
Fjölskyldumeðlimur með greindan Fabry-
sjúkdóm og ber sömu GLA stökkbreytingu.
Óviss	Fabry-greining

Allir	sjúklingar	sem	eru	ekki	með	einkennandi	
Fabry-einkenni	(t.d	ofvaxtarhjartavöðvakvilla,	
heilablóðfall	snemma	á	lífsleiðinni,	
próteinmiga).	Þeir	sem	flokkast	ekki	undir	skýr	
greining	á	Fabry-sjúkdóminum	hafa	GLA	
stökkbreytingu	með	óviss	áhirf.
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aðeins um 50% af konum í sömustöðu (Beirao et al., 2017). 

Raðgreining á GLA-geni er besta leiðin til að staðfesta greiningu á Fabry-sjúkdómi hjá körlum 

og konum. Aðferðin felst í að raðgreina allt GLA-genið og með því móti greinast allt að 97% af körlum 

og konum sem eru með einhvern galla í GLA-geninu. Fáeinar stökkbreytingar greinast ekki á þennan 

hátt og aðrar rannsóknaraðferðir þarf til að greina tvöföldun og brottfall á geninu (Beirao et al., 2017). Í 

töflu 3 er farið yfir greinigarviðmið 

1.6  Meðferðarúrræði  

Sértæk meðferð er í boði í Fabry-sjúkdómi byggist á ensímuppbótarmeðferð (ERT). Aðrar aðferðir 

sem gætu öðlast sess en eru enn sem komið er ekki jafn hefðbundnar, eru gjöf á hjálparprótín og 

meðferð sem minnkar framboð hvarfefnis (e. substance reduction therapy) .  

Allir Fabry-sjúklinar þurfa líka ósértæk meðferðarúrræði til að meðhöndla einkenni og 

fylgikvilla frá nýrum, hjarta og heila. Meðferð við nýrnakvilla felst í að gefa lyf, t.d. ACE-hemil og AII-

blokka lyf og fylgjast í kjölfarið með blóðþrýstingi og ef hann verður of hár þarf að gefa 

blóðþrýstingslækkandi lyf. Við nýrnabilun á lokastigi eru nýrnaskilun eða nýrnaígræðsla einu 

möguleikarnir. Meðferð við áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma er að gefa til dæmis statín til 

lækkunar á kólesteróli svo og magnýl og önnur blóðflöguhamlandi lyf gegn blóðtöppum (Arends, 

2017). 

1.6.1 Ensímuppbótarmeðferð  
Ensímuppbótarmeðferð (ERT) er meðferð við Fabry-sjúkdómnum og felst í gjöf a-Gal A í æð og 

hefur þessi meðferð verið valkostur síðan 2001. Tvö lyf eru til á markaði eins og er: agalsidasi-alfa 

(Replagal) og agalsidasi-beta (Fabrazyme). Replagal er framleitt úr bandvefsfrumlínu úr mönnum en 

Fabrazyme úr eggjastokkafrumum úr kínverskum hömstrum. Bæði lyfin eru leyfð í Evrópu en aðeins 

Fabrazyme er leyft í Ameríku. Ensímuppbótarmeðferð er gefin í annarri hverri viku. Merkilegt er að 

fimmfaldur munur er milli skammtastærða lyfjanna, 0,2 mg/kg í tilviki Replagal og 1,0 mg/kg fyrir 

Fabrazyme. Fabrazyme dregur úr nýrna-, hjarta-, heila- og heilaæðakvillum samanborið við þá sem 

eru ekki á ensímuppbótameðferð. Almennt er talið að ekki sjáist marktækur munur á ávinningi milli 

þessara tveggja lyfja. Mælt er með því að nota Fabrazyme eða Replagal til að koma í veg fyrir 

alvarlegar líffæraskemmdir. Tafla 4 sýnir hvenær skal hefja ensímuppbótarmeðferð (El Dib et al., 

2017).  

 Mótefni myndast gegn ensímuppbótarmeðferð hjá þorra sjúklinga eftir endurtekna lyfjagjöf. 

Áhrifin sem það hefur á meðferðina eru ekki þekkt að fullu en rannsókn var gerð árið 2009 til að skoða 

þessi áhrif. Eftir 5 ára meðferð fannst ekki marktækur munur á klínískum atburðum eða breytingu á 

gaukulsíunarhraða og ekki fannst heldur samband milli mótefnamyndunar og hækkunar á blóðvökva-

Gb3 meðan á meðferð stóð. Þó jókst Gb3 í æðum í húðinni sem gæti bent til þess að hreinsun Gb3 sé 

lakari eftir að mótefni byrjar að myndast. Mælt er með því að reglulega sé kannað hvort 

mótefnamyndun sé fyrir hendi. Þörf er fyrir rannsóknir sem ná yfir lengri tíma á þessum áhrifum 

(Benichou, Goyal, Sung, Norfleet, & O'Brien, 2009). 
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1.6.2  Hjálparprótín 

Ein af hugmyndunum um hvernig eigi að lækna leysikornsgeymslusjúkdóma er að nota hjálparprótín. 

Sú aðferð er öðrvísi en ensímuppbótarmeðferð þar sem gefið er ensímið sem vantar. Í leysikorns-

geymslusjúkdómum er ensímið oftast til staðar en það er óstöðugt, vitlaust brotið saman eða skortir 

getu til að vera flutt milli hólfa frumunnar. Þetta dregur verulega úr virkni ensímsins. Litlar sameindir 

eins og lyfjafræðileg hjálparprótín (e. pharmaceutical chaperones) geta haft áhrif á ensím sem eru 

óstöðug vegna stökkbreytinga. Talið er að þau bindist gölluðu ensími á ákveðinn hátt og geri það 

virkara á ný. Lyf sem virkar á þennan hátt er til gegn Fabry-sjúkdómi og nýlega viðurkennt sem slík 

meðferð af lyfjayfirvöldum í Evrópu (Mohamed et al., 2017). 

1.6.3 Meðferð sem beinist að minnkun hvarfefna 

Meðferð sem beinist að minnkun framleiðslu á efnunum sem eru þungamiðja sjúkdómsins. Í Fabry- 

sjúkdómi þá er það aðallega Gb3. Þetta getur náðst með því að hindra ensímið (e. glucosylceramide 

synthase) sem hvetur fyrsta skrefið í myndun á glýkósfíngólípíðum og þar af leiðandi á þátt í myndun 

Gb3. Slík meðferðarúrræði hefur verið til rannsókna og er í lyfjaþróun en ekki fengið viðurkenningu 

lyfjayfirvalda  (Marshall et al., 2010). 

1.6.4 Upphaf og stöðvun meðferðar  
Hvenær skal hefja meðferð hjá Fabry-sjúklingum fer eftir kyni, arfgerð og einkennum. Klínískar 

leiðbeiningar á Íslandi segja að hefja eigi ensímuppbótarmeðferð á/hjá körlum eldri en 16 ára við 

greiningu, en ef þeir fá einkenni fyrir þann aldur á að hefja meðferð um leið og þau koma fram 

(Runólfur Pálsson, 2012). Ef marktæk einkenni eða merki um líffæraskemmdir koma fram hjá konum, 

þurfa þær að vera undir reglulegu eftirliti samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítalans. Evrópsku 

leiðbeiningarnar segja að hefja eigi meðferð á karlkynssjúklingum um leið og einkenni frá hjarta, 

nýrum eða heila koma fram, en meta hvort ástæða sé til að hefja meðferð einnig hjá karlkyns 

sjúklingum eldri en 16 ára þó líffæraskemmdir séu ekki komnar fram. Hjá konum með dæmigerðan 

sjúkdóm og körlum sem eru með ódæmigerðan sjúkdóm ætti að hefja meðferð um leið og einhver 

klínísk einkenni frá nýrum, heila eða hjarta koma fram. Hjá konum sem eru með ódæmigerðan 

sjúkdóm ætti að íhuga að byrja meðferð ef Fabry-tengd einkenni koma fram (sjá töflu 4). Að auki ætti 

ætíð að hefja einkennameðferð gegn Fabry-tengdum kvillum (Ortiz et al., 2018). 

Almennt er ekki mælt með að stöðva meðferð þó svo að alvarlegar nýrnaskemmdir séu 

komnar fram (Gaukulsíunarhraði <45 ml/mín/1.73 m2) hjá sjúklingum sem eru í nýrnaskilun eða þeim 

sem eru með heilabilun (e. cognitive decline). Þó ætti að skoða vel hvort meðferðin sé að skila 

ávinningi. Íhuga ætti að stöðva ensímuppbótarmeðferð þegar sjúklingar eru á lokastigi Fabry-

sjúkdómsins eða eru með aðrar alvarlegar líffæraskemmdir sem leiða af sér minni lífslíkur en eitt ár. 

Einnig ætti að íhuga að stöðva lyfjameðferð hjá heilabiluðum einstaklingum eða hjá sjúklingum sem 

svara ekki meðferð þar sem eina ástæða ensímsuppbótarmeðferðar er taugaverkir. Einnig skal hætta 

lyfjagjöf hjá sjúklingum sem eru á ensímsuppbótarmeðferð og ekki mæta reglulega í lyfjagjöf 

(Biegstraaten et al., 2015).  
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Tafla 4 Hvenær skal hefja ensímuppbótarmeðferð hjá Fabry sjúklingum. Aðlöguð frá töflu sem 
birtist í grein Ortiz og félögum, 2018. 

 

 

1.6.5 Rannsóknir á klínískum áhrifum ensímuppbótarmeðferðar 
Niðurstöður rannsóknar Rombach og félaga sýndu að langtímanotkun á ensímuppbótarmeðferð 

kemur ekki í veg fyrir þróun sjúkdómsins en dregur úr fylgikvillum ef hún er hafin tímanlega. Ensím-

uppbótarmeðferð hafði lítið að segja þegar sjúkdómurinn var langt genginn (Rombach et al., 2013). 

Rannsókn Arends sem framkvæmd var árið 2017 sýndi að aldur er einn af aðalþáttum í 

árangri ensímuppbótarmeðferðar. Þeim mun yngri sem einstaklingurinn er og minni varanlegur skaði 

hefur átt sér stað af völdum Fabry-sjúkdóms, þeim mun betur virðist ensímuppbótarmeðferð koma að 

gagni. Eins og áður kemur fram bætir ensímuppbótarmeðferð ekki þær skemmdir sem hafa orðið 

vegna uppsöfnunar á Gb3 og Lysó-Gb3 (Arends et al., 2018). Hvítefnisbreytingar virðast vera ónæmar 

fyrir ensímuppbótarmeðferð þar sem ensímuppbótarmeðferð kemst ekki yfir blóðheilaþröskuldinn 

(Fellgiebel et al., 2014). 

Þegar kemur að hjartakvillum virðist ensímuppbótarmeðferð hindra frekari þykknun 

hjartavöðva, en það lagar ekki hjartatrefjun sem þegar hefur myndast (Kampmann, Perrin, & Beck, 

2016). 

Hvað nýrnakvilla snertir stöðvar ensímuppbótarmeðferð ekki framvindu sjúkdómsins og kemur 

ekki í veg fyrir nýrnabilun (Arends, 2017),(Beirao et al., 2017).  

Fullorðnir einstaklingar Hvenær er mælt með að byrja lyfjameðferð 

Dæmigerð Fabry-stökkbreyting 

Karlkynssjúklingar, með eða án einkenna.  

 

Það ætti að byrja íhuga að byrja lyfjameðferð um leið og einstaklingur 

greinist              

Kvenkynssjúklingur með einkenni  Þegar fram koma teikn/einkenni sem benda til virks Fabry- sjúkdóms  

 t.d. einkenni frá nýrum, heila, hjarta eða aðrir Fabry-tengdum 

einkennum, samanber töflu 2. 

 

Kvenkynssjúklingur einkennalaus Ensímuppbótarmeðferð ætti að hefja ef framkoma skemmdir á 

líffærum við reglulegt eftirlit. Þá aðalega hjarta, nýrum og heila.  

Ódæmigerð Fabry-stökkbreyting. Karlkyns- og 

kvenkynssjúklingar.   

 

Ef gögn liggja fyrir um líffæraskemmdir, þá aðallega í hjarta, nýru og 

heila. Nauðsynlegt er þó að skoða hvort einkennin séu ekki örugglega 

vegna Fabry-sjúkdóms og útiloka aðrar ástæður. 
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2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna árangur ensímuppbótarameðferðar með tillit til breytinga á 

lífefnamerkjum og klínískum matsþáttum hjá Fabry-sjúklingum á Íslandi. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknin 

Rannsóknin er afturskyggn og byggir á upplýsingum úr sjúkraskrám. Tilskilin leyfi fyrir 

rannsókninni fengust frá Vísindasiðanefnd og frá framkvæmdastjóra lækninga Landspítala og 

Sjúkrahússins á Akureyri. Afrit af leyfum má finna undir kaflanum fylgiskjöl sem er aftast í ritgerðinni.  

3.2  Gagnasöfnun 

Rannsóknin tók til allra einstaklinga sem eru greindir með GLA-stökkbreytingu á Íslandi á átta ára 

tímabili 01.01.2011–28.02.2018. Upplýsingar um sjúklinga voru fengin frá Fabry-teymi Landspítalans. 

Bæði var safnað upplýsingum frá þeim sem eru á ensímuppbótarmeðferð og þeim sem eru ekki á slíkri 

lyfjameðferð. Allir sjúklingarnir komu úr þrem fjölskyldum með þekktar sjúkrasögur um Fabry-

sjúkdóminn þar sem mismunandi stökkbreytingar hafa greinst. Upplýsingar um einkenni sjúkdómsins 

og niðurstöður rannsókna sem tengjast gangi sjúkdómsins voru fengnar úr sjúkraskrám, bæði frá 

sjúkraskrársafni og úr Sögu, rafrænu sjúkraskrárkerfi Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri. 

Einnig voru upplýsingar fengnar frá Erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítalans og Fabry-teymi 

Landspítalans. Allar upplýsingarnar voru skráðar í gagnagrunn sem gerður var með Excel. Öll 

rannsóknargögnin í gagnagrunninum voru kóðuð og án allra persónuauðkenna.  

3.3  Breytur 

Fyrir alla sjúklinga sem greindir voru með Fabry-sjúkdóminn á tímabilinu voru eftirfarandi breytur 

skráðar í gagnagrunninn: Kyn, aldur, aldur við greiningu, tegund stökkbreytingar, virkni a-Gal A í 

hvítum blóðkornum og blóðvökva, Gb3 í blóðvökva og Gb3 í þvagi (Þ-Gb3) og Lysó-Gb3 í 

blóðvökva. Sérstaklega var leitað eftir hvort einstaklingur hafi haft einhver af eftirtöldum Fabry-

einkennum: Skert svitamyndun, taugaverkir, kviðverkir, heyrnarleysi, æðahyrnuæxli og 

hornhimnuský. 

Niðurstöðum úr eftirtöldum rannsóknum var safnað: Tölvusneiðmyndir og segulómmyndir af 

heila. Þar var sérstaklega leitað eftir ummerkum um blóðþurrðarskemmd, heilablæðingu, hvítefnis-

breytingar eða aðrar sjúklegar breytingar; Hjartaómun og segulómmyndir af hjarta þar sem leitað var 

eftir veggþykknun á hjartavöðva og teiknum sem benda til Fabry-sjúkdóms; hjartalínurit þar sem 

leiðni- og takttruflanir voru metnar; allar blóð- og þvagmælingar frá greiningu sjúkdómsins, meðal 

annars S-kreatínín, reiknaður gaukulsíunarhraði, prótín í þvagi og albúmín/kreatínín-hlutfall í þvagi.  

Kannað var hvort ensímuppbótarmeðferð hafi verið beitt, hver aldur var við upphaf meðferðar 

eða lok meðferðar ef við átti og breytingar á meðferð á rannsóknartímanum. Skoðað var hvort 

mótefni hefðu myndast gegn agalsidasa. Loks var kannað hvort breytingar hefðu orðið á einkennum 

frá upphafi meðferðar og hvort aukinn heilsubrestur hafi orðið á tímabilinu. Kannað var hvort 

breytingar hafi orðið á niðurstöðum helstu rannsókna frá því ensímuppbótarmeðferð hófst, einkum á 

mælingum Gb3 í blóðvökva, Þ-Gb3 og Lysó-Gb3 í blóðvökva, prótíni í þvagi, S-kreatínín, 

gaukulsíunarhraða og mati á sjúklegum breytingum samkvæmt myndrannsóknum á hjarta og heila. 
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3.4 Úrvinnsla og tölfræði 

Gagnagrunnurinn var myndaður í Excel og var hugbúnaðurinn notaður til einfaldrar og lýsandi 

tölfræðiúrvinnslu. R og Rstudio tölfræðiforritin voru notuð við tölfræðiúrvinnslu á gögnum og til 

myndgerðar. Raðbreytur voru bornar saman með t-prófum. Notast var við 95% öryggisbil og 

tölfræðileg marktæknimörk sett við p<0.05. Arndís Eva Finnsdóttir, meistaranemi í hagnýtri sálfræði 

við Háskóla Íslands, aðstoðaði við tölfræðiúrvinnslu og túlkun á niðurstöðum tölfræðilíkana. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi, kynjaskipting, aldursdreifing, stökkbreyting og staða ERT 

Rannsóknarþýðið samanstóð af öllum greindum Fabry-sjúklingum á Íslandi á átta ára tímabili 

eða árin 2011-2018 á Landspítalanum og á Sjúkrahúsinu á Akureyri að undanskildum þeim sem hafa 

flutt erlendis. Alls greindust 39 einstaklingar með Fabry-sjúkdóminn á þessum árum, 19 karlar (48,7%) 

og 20 konur (51,3%).  

Rannsóknarhópurinn var á aldrinum 13 ára til 77 ára. Til þess að framkvæma samanburð á 

milli ólíkra stökkbreytinga var hópurinn flokkaður eftir kyni og stökkbreytingum ( c. 10001-G>A, D322E 

og I232T). Hlutfallslega stærstur hluti sjúklinga greindist með stökkbreytingu I232T (43,6 %) og 

D3222E (41 %) en fæstir með stökkbreytingu c. 10001 –G>A (15,4%). Í töflu 5 má sjá 

bakgrunnsupplýsingar um alla greinda Fabry-sjúklinga hér á landi. 

Tafla 4. Kynja-, aldurs- og stökkbreytingarskipting rannsóknarhópsins. Fabry sjúklingar á Íslandi 
2011-2018. 

 
Fjöldi og hlutfall (%) eða meðaltal mælinga 

 
  

Kyn   

     Karlar 19 (48,7%) 
     Konur 20 (51,3%) 
Aldur    
     Meðaltal  43,4 ár 
     Miðgildi 44 ár 

Stökkbreyting    
     c.10001-G>A 6 (15,4 %) 
          Karlar 3 (7,7%) 
          Konur 3 (7,7%) 
     D322E 16 (41%) 

          Karlar 8 (20,5%) 
          Konur 8 (20,5%) 
     I232T 17 (43,6) 
          Karlar 8 (20,5%) 
          Konur 9 (23,1%) 
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Skilgreindur hluti rannsóknarhópsins voru sjúklingar í ensímuppbótarmeðferð og náði til allra 

sem hafa fengið slíka meðferð frá upphafi. Þessir sjúklingarnir voru allir karlkyns og á aldrinum 22 ára 

til 64 ára. Meðalaldurinn var 45,2 ára. Einn Fabry-sjúklingur í ensímuppbótarmeðferð lést á meðan 

meðferð stóð og einn sjúklingur hefur hætt á ensímuppbótarmeðferð þar sem hún þótti ekki bæta 

lífsgæði hans né skila tilætluðum árangri vegan fylgikvilla sjúkdómsins. Gögn sem til voru um þessa 

tvo einstaklinga voru þó notuð. Einn einstaklingur fluttist erlendis. Meðalaldur við greiningu var 39,1 ár 

og meðallengd meðferðar 4,8 ár. D322E var algengasta stökkbreytingin en átta af ellefu (73%) 

sjúklinga í ensímuppbótarmeðferð voru með hana. Aðeins þrír (27%) í þessum hópi voru með c. 

10001-G>A stökkbreytinguna. Í töflu 6 má sjá bakgrunnsupplýsingar um Fabry-sjúklinga sem hafa 

fengið ensímuppbótarmeðferð 

Tafla 5 Bakgrunnsupplýsingar um Fabry-sjúklinga sem hafa verið í meðferð. 

Breyta Fjöldi (%) eða meðaltal mælinga 

Aldur (N=11) 45,2 ár 
Lifandi (%) (N=11) 10 (91%) 

Aldur við greiningu (N=11) 39,1 ár 

Tími á ERT (N=11) 4,8 ár 

Karlkyns (%) (N=11) 11(100%) 

Stökkbeyting D322E (N=11) 8 (73%) 
Stökkbreyting c.10001-G>A (N=11) 3 (27%) 
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4.2 Klínísk mynd sjúklinga við upphaf ensímuppbótarmeðferðar 

Upplýsingar um fjölda og hlutfall undirliggjandi sjúkdóma hjá rannsóknarþýðinu má sjá í töflu 7. Ellefu 

sjúklingar hafa verið meðhöndlaðir með ensímuppbótarmeðferð. Flestir Fabry-sjúklingarnir höfðu 

taugaverki (n=10) og næstflestir voru með kviðarholsóþægindi (n=8).  

Meðal alvarlegri birtingarmynda var ofvaxtarhjartavöðvakvilli algengastur (n=6) en rúmlega 

helmingur sjúklinga mældist með hann. Meðalaldur þeirra var 58.0 ár (±4,5 ár) og aldur við greiningu 

ofvaxtarhjartavöðvakvilla að meðaltali 44.0 ár (±7,2 ár). Hjá helminginum sem ekki hafði kvillann var 

meðalaldur 29,4 ár (±6,8 ár)  

Enginn þeirra sem voru með ofvaxtarhjartavöðvakvilla voru byrjaðir á ensímuppbótarmeðferð 

þegar kvillinn uppgötvaðist. Tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli framangreindra tveggja 

hópa (p < 0,001) og reyndist hækkandi aldur tengjast ofvaxtarhjartavöðvakvilla. Allir sem voru með 

kransæðasjúkdóm og/eða gáttatif voru líka með ofvaxtarhjartavöðvakvilla. Einstaklingar sem voru með 

bjargráð eða gangráð (N=3) voru allir með gáttatif og aðrar hjartsláttartruflanir. Meðal einstaklinga sem 

voru með merki um heilakvilla (N=6) voru fimm einnig með ofvaxtarhjartavöðvakvilla. Algengasta 

einkenni um heilakvilla var heilabarkadrep (e. cortical infarct) (N=4) og næst á eftir því kom ördrep í 

heila (e. Lacunar infarct) (N=3). Má þá einning nefna að tveir af þeim einstaklingum sem voru á 

ensímuppbótarmeðferð reyndust hafa mótefni gegn agalsidasa. Báðir voru með stökkbreytinguna c. 

10001-G>A.  

 

          Tafla 6. Klínísk birtingarmynd við upphaf ensímuppbótarmeðferðar. 

Breyta Fjöldi (%) 

Æðahyrnuæxli, (n=11) 2 (18%) 
Skert svitamyndun 6 (54%) 
Taugaverkir 10 (91%) 
Hornhimnuský 4 (36%) 
Kviðarholsóþægindi 8 (73%) 
Heyrnarskerðing 2 (18%) 
Ofvaxtarhjartavöðvakvilli 6 (54%) 
Gáttatif 5 (45%) 
Ígræddur bjargráður eða gangráður 3 (27%) 
Kransæðasjúkdómur 3 (18%) 
Lokastigsnýrnabilun 1 (9,1%) 
Ördrep í heila (e. Lacunar infarct) 3 (27%) 
Heilabarkardrep (e. Cortical Infarct) 4 (36%) 
Heilablæðing 2 (18%) 
Heilaæðavíkkun (e. Dolichoectasia) 2 (18%) 
Mótefni 2 (18%) 
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4.3 Lífefnamerki hjá Fabry-sjúklingum í ensímuppbótarmeðferð 

 
Á rannsóknartímabilinu voru framkvæmdar 21 mæling á Lysó-Gb3 hjá hópnum sem var á 

ensímuppbótarmeðferð. Á mynd 8 má sjá sundurgreiningu á Lysó-Gb3 mælingum hjá hverjum 

einstaklingi og breytingu milli mælinga eftir árum. Á mynd 9 má sjá dreifingu Lysó-Gb3 mælinga á 

hverju ári. Af þeim voru fimm mælingar (24%) framkvæmdar áður en ensímuppbótarmeðferð byrjaði. 

Meðalfjöldi Lysó-Gb3 mælinga á hvern einstakling var 1,9 mælingar. Tveir einstaklingar áttu engar 

fyrirliggjandi mælingar, aðrir tveir áttu aðeins eina mælingu en sjö þeirra áttu tvær eða fleiri mælingar. 

Hópurinn sem átti upphafs- og eftirfylgdarmælingu (sem var mæling sem fór fram að minnsta kosti 

tveimur árum eftir að upphafsmæling átti sér stað) voru fimm talsins og tilheyrðu þeir allir hópnum með 

stökkbreytinguna D322E. 

Hjá þeim þrem einstaklingum sem báru stökkbreytinguna c. 10001-G>A var Lysó-Gb3 34 

ng/ml (±5,9) að meðaltali eftir fjögur ár í meðferð. Meðaltalsgildi þessa hóps var hærra en meðaltal 

Lysó-Gb3 hjá D322E- hópnum sem í voru sex einstaklingar. Þar var meðaltalsgildi 10,51 ng/ml (±5,02) 

eftir 4 ár á meðferð. Tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli þessa tveggja hópa ( p < 0,001). 

Vert er að nefna að tveir einstaklingar af þremur (67%) sem voru með stökkbreytingu í c. 10001-G>A 

reyndust með hækkuð mótefni gegn lyfinu. Hjá hópnum sem átti upphafs- og lokamælingu (N=5) var 

meðaltal upphafsmælinga 105 ng/ml (±15,2) og meðaltal lokamælingana 11,4 ng/ml (±5,03). 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli upphafs- og lokamælinga (p < 0,001) og gáfu 

lokamælingar mun lægri Lyso-Gb3 gildi en upphafsmælingar (sjá töflu 8).  

Heildarfjöldi mælinga á Gb3 í þvagi (Þ-Gb3) á rannsóknartímabilinu voru 33 mælingar. Mynd 

10 sýnir breytingu milli mælinga hjá hverjum einstaklingi eftir árum. Af þeim voru 11 (100%) 

einstaklingar sem áttu mælingar sem voru framkvæmdar áður en ensímuppbótarmeðferð hófst. 

Meðalfjöldi Þ-Gb3 mælinga á hvern einstakling var þrjár. Að minnsta kosti ein mæling var fyrirliggjandi 

hjá öllum einstaklingunum, tveir áttu eina mælingu, og níu áttu tvær eða fleiri mælingar. Hópurinn sem 

átti upphafs- og lokamælingu (sem var mæling sem fór fram að minnsta kosti tveimur árum eftir að 

upphafsmæling átti sér stað) voru níu einstaklingar og tilheyrðu sex þeirra hópi stökkbreytingar D322E 

en þrír tilheyrðu hópi stökkbreytingar c.10001-G>A. 

Hjá þeim einstaklingum sem báru stökkbreytinguna c. 10001-G>A voru upphafsgildi Þ-Gb3 

150 µmól/mól kreatínín (±68,6) að meðaltali og eftir minnst 4 ár á meðferð hafði meðaltalsgildið 

lækkað í 75 µmól/mól kreatínín. Þetta er hærra en meðaltalsgildið hjá D322E hópnum sem samanstóð 

af átta einstaklingum sem höfðu meðaltalsupphafsgildi Þ-Gb3 370 µmól/mól kreatínín (±310) en 

miðgildi 164 og spönn 873 µmól/mól kreatínín. Eftir að minnsta kosti fjögurra ára meðferðar lækkaði Þ-

Gb3 niður í 4,83 µmól/mól kreatínín (±1,94) en þær mælingar voru til hjá sex einstaklingum. 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist ekki milli upphafsmælingaá Þ-Gb3 hjá D322E og 

10001-G>A hópanna (p = 0,13) en tölfræðilegur munur mældist hins vegar milli lokamælinga (p = 

0,016).  
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Hjá hópnum sem átti upphafs- og lokamælingu (N=9) var meðaltal upphafsmælinga 239 

µmól/mól kreatínín (±190) og meðaltal lokamælingana 28 µmól/mól kreatínín (±49,3). Tölfræðilega 

marktækur munur reyndist á milli upphafs- og lokamælinga (p <0,001) og reyndust gildi Þ-Gb3 við 

lokamælingar mun lægri en við upphafsmælingar (sjá töflu 8). 

Tafla 7. Lysó- Gb3 og Þ-Gb3 hjá Fabry-sjúklingum í ensímuppbótarmeðferð fyrir meðferð og við 
nýjustu mælingar. 

  Upphafsmæling Nýasta mæling P gildi 
Breytur       

Lysó-Gb3 (N=5) (ng/ml)       
Meðaltal (staðalfrávik)  105 (15,2) 11,4 (5,03) <0,01 

Miðgildi(spönn) 104 (39) 14 (11)   
Þ-Gb3 (N=9) (umol/mól kreatínin)       

Meðaltal (staðalfrávik)  239 (190) 28 (49,3) <0,01 
Miðgildi(spönn) 178 (698) 6 (137)   

 
 
  

Mynd 8. Magn Lysó-Gb3 (ng/ml) hjá hverjum einstaklingi á tilteknum árafjölda. 
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Mynd 10 Meðaltal Lyso-Gb3 (ng/ml) miðað við tíma í ensímuppbótarmeðferð  

 

Mynd 9 Magn U-Gb3 (umol/mol kreatínin) á tilteknum árafjölda hjá hverjum einstaklingi í 
ensímuppbótarmeðferð. 
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Ef skoðuð eru lífefnamerki frá nýrum reyndust ekki vera breytingar á gaukulsíunarhraða (GSH) 

fyrir og eftir að minnsta kosti þriggja ára ensímuppbótarmeðferð og allir, sem mælingar voru til um, 

voru ennþá með GSH >60 ml/mín./1,73 m2. Heildarfjöldi sjúklinga þar sem til voru fyrirliggjandi 

mælingar fyrir og eftir meðferð voru sjö einstaklingar. S-kreatínín (µmól/l) var mælt hjá sjö af ellefu 

(64%) sjúklingum fyrir og eftir meðferð og voru sex af sjö með hærri gildi eftir meðferð heldur en áður. 

Upphafsgildin voru að meðaltali 69,4 (±11,7) µmól/l og lokagildi að meðaltali 80,4 (±10,2) µmól/l. 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist vera á milli upphafsmælinga og lokamælinga (p = 0,026) og 

reyndust lokamælingar með hærri styrk S-kreatíníns en upphafsmælingar (sjá mynd 11). Þegar 

breytingar á albúmín/kreatínín-hlutfalli í þvagi voru skoðaðar fyrir meðferð og við síðustu mælingu hjá 

þeim sjö sjúklingum sem áttu slíkar upplýsingar, reyndust tveir með hækkuð gildi. Annar var með 

lítillega hækkað gildi en hinn hafði farið úr 16,6 upp í 58 mg/mmól. Ekki voru til nothæfar upphafs- og 

lokamælingar fyrir fjóra einstaklinga; einn gekkst undir nýrnaígræðslu, einn lést, einn hafði ekki mætt í 

mælingu og einn flutti erlendis. 

 

  

 Mynd 11 S-kreatinin í µmól/l fyrir og eftir meðferð. 
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4.4 Framvinda Fabry-sjúkdóms í ensímuppbótarmeðferð 

Skoðaðar voru breytingar á klínískri mynd Fabry-sjúklinga frá byrjun meðferðar til síðasta endurmats 

og niðurstöðum var skipt upp eftir aldri. Í yngri hópnum voru fimm einstaklingar, < 50 ára, meðalaldur 

29,4 ár (±6,8 ár) og í eldri hópnum voru sex einstaklingar, >50 ára, meðalaldur 58 ár (±4,5 ár). 

Fjórir af fimm í yngri hópnum höfðu minni verki en fyrir ensímuppbótarmeðferð, allt frá lítið 

minnkuðum til nánast engra verkja. Sá eini sem ekki hafði orðið var við minni verki greindi þó frá 

breyttu verkjamynstri. Einn einstaklingur greindi frá verkjum sem komu við lyfjagjafir. Ekki komu fram 

merki um versnun á hjartakvilla hjá neinum í yngri hópnum. Svitamyndun kom til baka hjá einum 

sjúklingi. Engar nýjar breytingar greindust í Fabry-marklíffærum.  

Af þeim sex einstaklingum sem voru í eldri hópnum voru aðeins fjórir með fyrirliggjandi gögn 

fyrir meðferð og við endurmat því einn andaðist á rannsóknartímabilinu og annar var fluttur erlendis og 

ekki aðgangur að nýlegum upplýsingum um hann. Hjá öllum fjórum höfðu hvítefnisbreytingar ágerst á 

rannsóknartímabilinu Tveir (50%) reyndust hafa minnistruflanir og annar þeirra þjáðist af alvarlegri 

heilabilun og hætti meðferð eftir 6,5 ár á ensímuppbótarmeðferð. Ofvaxtarhjartavöðvakvilli hefur haldið 

áfram að ágerast hjá einum einstaklingi en virtist vera í stöðugu horfi hjá hinum. Hjartaleiðnitruflanir 

komu fram hjá tveim einstaklingum á tímabilinu. 
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4.5 Samanburður milli Fabry-stökkbreytinga á Íslandi 

Mælingar á ensímvirkni voru til fyrir 35 af 39 Fabry-sjúklingum og voru bornar saman stökkbreytingar 

milli D322E, I232T og c.10001-G>A. Eðlileg ensímvirkni a-gal A í hvítum blóðkornum er 28,5 (bil 22 - 

36) µkat/kg prótín. Karlar sem tilheyrðu hópi með D322E stökkbreytinga voru átta talsins, 

meðalensímvirkni hjá þeim var 1,5% (±0,6%) og voru til mælingar fyrir þá alla. Konur með D322E 

stökkbreytingunni voru átta talsins, meðalensímvirkni hjá þeim var 57,8% (±15,5%) og voru til 

mælingar fyrir þær allar. Karlarnir sem voru með c.10001-G>A stökkbreytingunni voru þrír talsins, 

meðalensímvirkni hjá þeim var 0,7% (± 0,35%) og voru til mælingar fyrir þá alla. Konur sem tilheyrðu 

c.10001-G>A stökkbreytingunni voru þrjár en aðeins var til ensímmæling frá einni og mældist hún með 

38,2% af eðlilegri ensímvirkni. Karlar sem tilheyra I232T stökkbreytingunni voru átta talsins, 

meðalensímvirkni var 10,3% (±10,59%) og voru til mælingar fyrir þá alla en ein mælingin í hópnum var 

mjög frábrugðin hinum mælingunum með 36% ensímvirkni (miðgildið frá þessum hóp er 6,5%). Konur 

sem tilheyrðu I232T stökkbreytingunni voru níu talsins, meðalensímvirkni hjá þeim var 50,2% (±14,5%) 

en aðeins voru til mæld ensímvirkni hjá sjö þeirra. 

 Á mynd 12 er munur á stökkbreytingunum sýndur, svört punktalína sker Y-ás við 5%, þar sem 

við dæmigerðan Fabry sjúkdóm er miðað við 5% virkni. Tölfræðilega marktækur munur reyndist milli 

karla með D322E stökkbreytinguna og I232T stökkbreytinguna (p = 0,017). Ef karlmanni með 

stökkbreytinguna I232T og óvenju háa ensímvirkni eða 36%, sem sker sig úr hópnum er sleppt í 

samanburðinum reyndist samt sem áður marktækur munur á milli hópanna tveggja (p<0.01). Milli 

kvenna með D322E og I232T reyndist ekki marktækur munur (p = 0,17). 

 

Mynd 12. Munur á ensímvirkni eftir stökkbreytingu og kyni. 
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4.6 Lífefnamerki hjá Fabry-sjúklingum sem eru ekki í ensímuppbótarmeðferð 

Aðrir einstaklingar sem hafa greinst með Fabry-stökkbreytingar og eru ekki á ensímuppbótarmeðferð 

eru 28 talsins. Meðalaldur þeirra er 42 ár (±21,6) og aldurspönn frá 13 - 77 ára. Þrír einstaklingar í 

þessum hópi höfðu látist án þess að til meðferðar hafði komið og var meðallífaldur þeirra 62 ár. Til 

voru ensímgildimælingar og Lysó-Gb3 mælingar frá 19 af þessum 28 einstaklingum. Ef skoðuð er 

mynd 13 þar sem virkni a-gal A við nýustu mælingar af Lysó-Gb3 hjá Fabry-sjúklingum sem eru ekki á 

meðferð er sýnd, er sjúklingunum skipt eftir kyni og eftir stökkbreytingu. Tvær línur skera myndina, 

línan sem sker Y ás er viðmiðunarmörk Lysó-Gb3 en það á að vera <1,8 ng/ml og línan sem sker X ás 

sem er staðsett á 0,05 sem sýnir þá einstaklinga sem eru undir 5% ensímvirkni. 

Sjö af átta körlum reyndust yfir viðmiðum í styrk Lysó-Gb3 en meðaltal Lysó-Gb3 var 10 (± 

4,8) ng/ml. Jafnmargir (7 af 8) voru mjög nálægt viðmiðunarmörkum í ensímgildum, meðalensímvirkni 

var 6,6% (± 2,3%). Hjá konunum var meðaltal Lysó-Gb3 3,2 (±3,3) ng/ml en miðgildið var 2,1 ng/ml 

með spönn upp á 11,9 ng/ml. Ensímvirkni var að meðaltali 53% (±15%). Einn karl skar sig úr miðað 

við hina karlana, hann mældist með ensímvirkni 36% og Lysó-Gb3 gildi 1,7 ng/ml.  

Marktækur munur reyndist bæði í ensímvirkni a-gal A (p<0.01) og Lysó-Gb3 milli karla og 

kvenna í þessum hópi (p<0.01). 

 

Mynd 13. Ensímvirkni og Styrkur Lysó-Gb3 í ng/ml hjá Fabry-sjúklingum sem eru ekki á lyfjameðferð. 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt  

Á tímabilinu 2010-2018 voru 39 einstaklingar greindir með Fabry-sjúkdóm og höfðu 11 þeirra fengið 

ensímuppbótarmeðferð. Af þessum 39 voru 19 karlar og 20 konur. Allir 11 sem eru eða hafa verið á 

ensímuppbótarmeðferð eru karlkyns og meðalaldur þeirra í dag 45,2 ár. Meðaltímalengd í meðferð var 

4,8 ár. Lysó-Gb3 lækkaði úr 105 ng/ml niður í 11,4 ng/ml og Þ-Gb3 úr 239 µmól/mól kreatínín niður í 

28 µmól/mól kreatinín) á meðferðartímabilinu og reyndist það marktækt. Lífmerki frá nýrum héldust 

óbreytt, bæði GSH og albúmín/kreatínín-hlutfalli. Hins vegar hafði S-kreatínín hækkað úr 69,4 (±11,7) 

µmól/l að meðaltali í 80,4 (±10,2) en var engu að síður innan eðlilegra marka.  

 Klínísk einkenni og teikn hafa minnkað hjá yngri hluta hópsins (<38 ár). Verkir hafa minnkað 

verulega sem og áhrif sjúkdómsins á daglegt líf hjá sjúklingunum. Hjá eldri hópi sjúklingana (>50 ára) 

höfðu hvítefnisbreytingar ágerst og hafði sjúkdómurinn haldið áfram að þróast hjá flestum þeirra. 

5.2 Túlkun 

5.2.1 Breytingar á lífefnamerkjum 
Við ensímuppbótarmeðferð lækkaði Lysó-Gb3 að meðaltali um 93,6 ng/ml. sem er 

tölfræðilega marktækur munur milli upphafs- og lokamælinga. Meðalgildin komust þó ekki undir 

viðmiðunargildi en þau eru <1,8 ng/ml. Ef mynd 8 er skoðuð nánar sést að tveir einstaklingar eru með 

áberandi há gildi eftir 3-5 ár í lyfjameðferð en báðir tilheyra hópi c. 10001-G>A og eru þeir hinir einu 

sem höfðu myndað mótefni gegn lyfinu.  

 Þ-Gb3 lækkaði að meðaltali um 211 µmól/mól kreatínín sem er tölfræðilega marktækur munur 

milli upphafs- og lokamælinga (sjá töflu 8). Það hefur því orðið greinileg lækkun á Gb3 í þvagi í kjölfar 

lyfjameðferðar. Lækkun á Þ-Gb3 svo og lækkun Lysó-Gb3 í blóðvökva er vísbending um gagnsemi 

meðferðar. 

Engin örugg merki voru um að nýrnakvilli hefði ágerst milli upphafs- og lokamælinga. Gildi S-

kreatíníns sýndu fram á tölfræðilegan marktækan mun milli upphafsmeðferðar og nýjustu mælinga	(sjá 

mynd 11). Albúmín/kreatínín-hlutfall í þvagi eftir meðferð breyttist aðeins hjá einum einstaklingi en 

flestir voru ennþá með gildi <3 mg/mmól, sem er viðmiðunargildi fyrir eðlilega nýrnastarfsemi.	

5.2.2 Breytingar á klínískri mynd frá upphafi meðferðar 
Yngri hluti hópsins virtist frekar njóta góðs af meðferðinni en eldri hópurinn. Þannig lýstu 80% 

sjúklinga minni verkjum en voru fyrir meðferð og líffæraskemmdir virtust ekki hafa ágerst. Almennt má 

ætla að líðan yngri hópsins hafi batnað við ensímuppbótarmeðferðina. 

 Eldri hópurinn virðist ekki laus við Fabry-tengd einkenni og er ekki hægt að greina að 

meðferð hafi stöðvað framgang sjúkdómsins. Hvítefnisbreytingar í heila höfðu aukist hjá fjórum 

einstaklingum, hjartastækkun hafði haldist að mestu óbreytt nema í einu tilviki þar sem hjartastækkun 

var mælanleg og hjarta takttruflanir komu fram hjá tveimur einstaklingum. 
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5.2.3 Samanburður á stökkbreytingum 
Bæði D322E og c.10001-G>A stökkbreytingarnar hjá körlum voru undir 5% ensímvirkni 

viðmiðunarmörkum og því má vænta að þessar stökkbreytingar geti að öllum líkindum valdið 

dæmigerðum einkennum. Marktækur munur var milli D322E og I232T hjá körlum, I232T er rétt yfir 

ensímviðmiðunarmörkum (5%) og telst þar af leiðandi sem ódæmigerð. Ef þessar niðurstöður eru 

bornar saman við klínísk einkenni og lífefnamælingar, stenst sú ályktun að I232T valdi ódæmigerðum 

Fabry einkennum. 

 Hjá konunum var aðeins ein mæling á c.10001-G>A, og ekki var tölfræðilega marktækur 

munur á D322E og I232T en ef mynd 12 er skoðuð sést að I232T er á mun þrengra bili en D322E. 

5.2.4 Lífefnavísar hjá sjúklingum sem ekki eru á ensímuppbótarmeðferð 
Nær allir karlarnir og flestar konurnar í rannsókninni eru yfir viðmiðunarmörkum í styrk Lysó-Gb3 og 

má þá áætla að uppsöfnun Lysó-Gb3 eigi sér stað. Nær allir eru þó með ensímvirkni yfir 5% eins og 

fram kom hér að ofan. 

5.3 Samanburður við erlendar rannsóknir 

Lækkun á Lysó-Gb3 í blóði við ensímuppbótarmeðferð samkvæmt þessari rannsókn er í samræmi við 

rannsókn sem Arends framkvæmdi árið 2017. Arends setti fram þá tilgátu að ensímuppbótarmeðferð 

lækki uppsöfnun Gb3 en geti aðeins að litlum hluta haft áhrif á klínískar afleiðingar Fabry-sjúkdóms 

vegna óafturkræfs skaða sem hefur þegar orðið og lækkun á Lysó-Gb3 lagfærir ekki. 

Lækkun Gb3 í þvagi hefur fundist í flestum öðrum rannsóknum þar sem 

ensímuppbótarmeðferð er notuð (Bouwman, 2012). Með árunum hefur athyglin færst meira yfir á 

Lysó-Gb3 því það hefur sterkari tengsl við sjúkdómsframvindu heldur en Gb3 (Beirao et al., 2017). 

Merki um nýrnakvilla voru lítt áberandi, GSH hélst stöðugur og ekki voru marktækar breytingar 

á albúmín/kreatínín-hlutfalli í þvagi. Hins vegar hækkaði S-kreatínín marktækt. Þótt kreatíníngildið sé 

engu að síður innan eðlilegra marka, gæti þessi hækkun verið fyrsta merki um nýrnakvilla. Í rannsókn 

Arends nefnir hann að hjá hópnum sem byrjaði í ensímuppbótarmeðferð og var ekki kominn með 

skerta nýrnastarfsemi var marktæk lækkun á GSH.  

Rannsóknir Fellgiebel og Jardim sýndu fram á hvítefnisbreytingar í heila gengu ekki til baka 

við ensímuppbótarmeðferð. (Fellgiebel et al., 2014), (Jardim et al., 2006). Í rannsókn okkar kom fram 

að hvítefnisbreytingarnar minnkuðu ekki við ensímuppbótarmeðferð líkt og í fyrrnefndum rannsóknum. 

Eldri hópur sjúklinganna var kominn með hvítefnisbreytingar Ekki var hægt að meta tvo vegna 

bjargráðs eða gangráðs og tveir voru komnir með minnistruflanir.  

Rannsókn okkar leiddi í ljós að mjög lítið var um breytingar á ofvexti á hjartavöðva, þó 

hjartsláttaróregla hafi komið fram hjá tveimur í eldri hópi sjúklinga. Það bendir til þess að Fabry-

tengdar skemmdir á hjarta hafi nú þegar komið fram.  

Í rannsókn sem Kampmann og samstarfsfélagar framkvæmdu árið 2016 kom fram að 

hjartamassi minnkaði fyrsta árið eftir meðferð og hélst svo stöðugur en hann rannsakaði áhrif 

agalsidasa-alfa. Á Íslandi er í notkun agalsidasa-beta (Kampmann et al., 2016). 



 

 
 

32 

Einnig nefnir Arends að trefjun í hjarta er oftast komin fram þegar ensímuppbótarmeðferð er 

hafin og gengur trefjunin ekki til baka við meðferð. Einnig veldur hjartatrefjun hættulegum 

hjartsláttartruflunum. Þetta er í samræmi við okkar niðurstöður  

Þegar kemur að áhrifum aldurs, stökkbreytinga og svipgerðar segir Arends að þetta séu þrír 

mikilvægustu þættirnir þegar kemur að því að spá fyrir um útkomu ensímuppbótarmeðferðar. Þessi 

niðurstaða virðist líka eiga vel við okkar hóp því eldri einstaklingarnir eru allir með fleiri Fabry-tengd 

einkenni og kvilla en þeir sem yngri eru. Ekki sást áberandi munur milli stökkbreytinganna D322E og 

10001-G>A en síðarnefndi hópurinn var of smár fyrir samanburð á þessum dæmigerðu 

stökkbreytingum. 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að hún nær til allra Fabry-sjúklinga á Íslandi. Hópurinn var 

fremur einsleitur, skiptist í raun í tvo aldurshópa og aðeins var um tvær stökkbreytingar að ræða í 

hópnum sem er í ensímuppbótarmeðferð. Í öðru lagi er styrkur að aðeins einn einstaklingur safnaði 

saman öllum gögnum rannsóknarinnar sem lágmarkar misræmi í gagnagrunni. Í þriðja lagi er styrkur 

hversu greitt aðgengi var að gögnum um hvern einstakling og komu gögnin inn á margvísleg 

líffærateikn og einkenni Fabry-sjúkdómsins, sem sagt. frá hjarta, heila, nýrum og lífefnamælingum. Að 

auki fleiri Fabry-tengd einkenni og gefur það ágæta heildarmynd af Fabry-sjúkdómi á Íslandi.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru smæð rannsóknarþýðisins. Aðeins 11 af 39 Fabry-

sjúklingum fengu ensímuppbótarmeðferð á tímabilinu. Aðrar takmarkanir rannsóknarinnar voru að hún 

var afturskyggn og upplýsingar voru því ekki skráðar í rannsóknarskyni í öllum tilvikum. Slíkt hefði 

verið mögulegt ef framskyggn rannsókn hefði verið gerð. Má nefna gildi á Lysó-Gb3 en aðeins voru til 

upphafsgildi fyrir fimm af 11 sjúklingum. Einnig vantaði töluverðan fjölda af öðrum mælingum bæði í 

upphafi og undir lok rannsóknartímabilsins. Þar af leiðandi voru niðurstöðurnar byggðar á færri 

mælingum en æskilegt hefði verið sem gæti skekkt niðurstöður þessarar rannsóknar að einhverju leyti. 

Einnig voru engar konur í rannsóknarþýðinu. 

  

5.5 Ályktanir og áform  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að ensímuppbótarmeðferð virðist bæta líðan og hafa jákvæð 

áhrif á klínísk einkenni, þá sérstaklega hjá hópnum sem byrjaði meðferð á yngri árum. Þó er ekki hægt 

að draga raunverulegar ályktanir í svona litlum hópi og án samanburðarhóps. 

Frekari rannsókna er þörf til að kanna langtímaáhrif ensímuppbótarmeðferðar í þessum 

sjúklingahópi þar sem að meðaltími meðferðar var aðeins 4,8 ár. Áhugavert framhald þessarar 

rannsóknar væri að kanna ástand sjúklinga á ný að nokkrum árum liðnum. Þá væri einnig afar 

gagnlegt að gera framskyggna rannsókn á hvort ávinningur sé af að hefja lyfjameðferð mjög snemma, 

jafnvel fyrr en nú er gert. Það er okkar von að niðurstöður þessarar rannsóknar gagnist við ákvörðun 

við val Fabry-sjúklinga í ensímuppbótarmeðferð samkvæmt klínískum leiðbeiningum og sýni fram á 

mikilvægi reglubundins eftirlits og aðhalds við skráningu ganga og utanumhald um þennan sjúklinga 

hóp. 
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Í rannsóknum í framtíðinni væri gagnlegt að kanna einkenni hjá yngri einstaklingunum eftir 

langan tíma á ensímuppbótarmeðferð og bera saman við eldri hópinn sem er á slíkri meðferð í dag. 

Þá væri hægt að sjá hver munurinn er á að byrja meðferð áður en líffæraskemmdir koma fram og byrja 

eftir að þær koma fram. 
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Fylgiskjöl  

1. Leyfi framkvæmdastjóra lækninga LSH. 
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