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Ágrip	
 

Efnaskiptavilla og áhættuþættir hjá ungu fólki með geðrofssjúkdóm 

Rósa Harðardóttir1, Halldóra Jónsdóttir1,2, Nanna Briem2, Oddur Ingimarsson2   

Læknadeild Háskóla Íslands1, Geðsvið Landspítalans2   

Inngangur: Geðrofssjúkdómar eru sjúkdómar sem einkennast af geðrofi. Svokölluð geðrofslyf eru notuð í 

meðferð við geðrofssjúkdómum. Með tilkomu nýrra geðrofslyfja hafa komið fram ýmsar aukaverkanir s.s. 

þyngdaraukning og aukning á efnaskiptavillu. Með efnaskiptavillu er átt við samansafn einkenna sem eru 

lýsandi fyrir einstaklinga sem eru í aukinni áhættu á að þróa með sér sykursýki 2 og hjarta- og 

æðasjúkdóma. Til að greinast með efnaskiptavillu þarf að uppfylla 3 af 5 fyrirfram gefnum skilyrðum. Þau 

geðrofslyf sem eru þekktust fyrir að valda þessum aukaverkunum eru olanzapine og clozapine.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna algengi áhættuþátta fyrir efnaskiptavillu hjá þjónustuþegum 

Laugarássins og kanna hvort efnaskiptavilla tengist ákveðinni lyfjameðferð. Að lokum að skoða hvort 

áhættuþættir efnaskiptavillu séu algengari hjá fólki með geðrofssjúkdóm en hjá hinu almenna þýði.   

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin stóð öllum núverandi þjónustuþegum Laugarássins sem taka inn 

geðrofslyf til boða. Þátttakendur voru 33. Tekið var þversnið af hópnum og farið yfir spurningarlista, tekin 

lífsmörk, blóðprufur, lyfjasaga og skoðaðar fyrri mælingar. Niðurstöður voru bornar saman við 

samanburðarhóp. Upplýsingar voru skráðar í Excel. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið 

R og Excel.  

Niðurstöður: Karlar voru 78,8% þátttakenda. Fimm  af 33 eða 15,2% greindust með efnaskiptavillu. Að 

auki voru níu manns sem uppfylltu 2 skilyrði og eru því á mörkum greiningar. 42% voru með mittisummál 

yfir viðmiðunarmörkum, 21% með þríglýseríð, 15,6% með HDL-kólesteról og 3,45%  glúkósa yfir 

viðmiðunarmörkum. Þá voru 51% með of háan blóðþrýsting. Flestir þátttakenda tóku geðrofslyfið 

clozapine eða 30,3% þátttakenda. Af þeim 5 sem greindust með með efnaskiptavillu voru 4 á clozapine. 

Átta af 10 clozapine notendum voru skilgreindir með offitu samkvæmt BMI skalanum. Þeir þátttakendur 

sem voru á clozapine voru einnig með lengstu mittisummálin, bæði hjá körlum og konum.  

Marktækur munur var á rannsóknarhópnum og samanburðarhóp m.t.t. blóðþrýstings hjá báðum kynjum, 

HDL-kólesteróls (p=0,043) hjá körlum og BMI (p=0,012) og þríglýseríða (p=0,022) hjá konum.  

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að efnaskiptavilla og áhættuþættir hennar séu algengir 

hjá þjónustuþegum Laugarássins. Annarrar kynslóðar geðrofslyfið clozapine virðist hafa sterka tengingu 

við efnaskiptavillu og þyngdaraukningu. Einnig virðist vera marktækur munur á þátttakendum 

rannsóknarinnar og samanburðarhópi hvað varðar ákveðna þætti. Þetta er í samanburði við aðrar 

rannsóknir. Niðurstöðurnar sýna að brýn þörf er á að fylgjast vel með heilsufari fólks með 

geðrofssjúkdóma, sérstaklega í tengslum við ákveðna lyfjameðferð.  
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1. Inngangur  
 

Þekking og umræða um geðsjúkdóma hefur aukist hratt síðustu ár. Lyf við alvarlegum geðsjúkdómum 

eins og geðrofssjúkdómum komu fram eftir miðja síðustu öld og gerbreyttu meðferð og möguleikum 

sjúklinga til bata. Geðrofslyfjum hafa hins vegar frá upphafi fylgt aukaverkanir eins og skjálfti, kippir og 

slæving. Með tilkomu nýrra geðrofslyfja á áttunda áratugnum hefur orðið vart við annars konar 

aukaverkanir eins og mikla þyngdaraukningu og aukningu á efnaskiptavillu hjá sjúklingum með 

geðrofssjúkdóma. Hafa þessar aukaverkanir verið rannsakaðar töluvert undanfarin ár. Markmið þessarar 

ritgerðar er að skoða algengi efnaskiptavillu og áhættuþætti hennar hjá ungu fólki með geðrofssjúkdóm.  

 

1.1 Geðrof 
	
Geðsjúkdómar skera sig frá mörgum öðrum sjúkdómum að því leyti að þeir eru ekki greindir með lífsýnum 

eða myndgreiningu heldur út frá samansafni af klínískum einkennum sem eru einkennandi fyrir 

geðsjúkdóma. Í dag eru tveir leiðarvísar oftast notaðir. Annar þeirra er ICD-10 sem er búinn til af Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuninni og hinn er DSM-5 sem er búinn til af Amerísku geðlæknasamtökunum (APA). 

Þeir eru í grunninn mjög svipaðir en smávægilegur munur er á ýmsum skilgreiningaratriðum1 

 Geðrof (e. psychosis) er sameiginlegt einkenni margra sjúkdóma. Það er einkennandi ástand 

geðrofsrófssjúkdóma (e. schizophrenia spectrum disorders) en getur einnig komið fram í öðrum 

sjúkdómstegundum t.d. taugahrörnunarsjúkdómum, lyndisröskunum (e. mood disorders) og neyslutengdu 

ástandi.  

 Geðrof einkennist af trufluðu raunveruleikaskyni. Til að uppfylla skilgreiningu á geðrofi þarf að vera til 

staðar eitt eða fleiri af eftirtöldu: ofskynjun, ranghugmyndir eða hugsanatruflun.  

 Ofskynjun er skilgreind sem skynjun þegar utanaðkomandi áreiti er ekki til staðar. Ofskynjun getur 

verið frá öllum skilningarvitum, t.d. sjónofskynjun, heyrnarofskynjun og snertiofskynjun. Þessar ofskynjanir 

geta verið með eða án innsæis eða skilnings á eigin upplifun. Í geðrofsjúkdómum er algengt að innsæi í 

sjúkdómseinkenni eins og ofskynjanir sé skert. Dæmi um ofskynjun  eru tvær eða fleiri raddir að tala 

saman um einstaklinginn og hugsunarbergmál (e. thought echo) þar sem einstaklingurinn heyrir sínar 

eigin hugsanir.2 

 Ranghugmyndir eru hugmyndir sem einstaklingur trúir staðfastlega jafnvel þótt að skýr rök eða 

sannanir séu fyrir því að þær geti ekki átt sér stoð í raunveruleikanum. Ranghugmyndum er gjarnan skipt í 

tvo flokka; mögulegar (e. non-bizarre) og ómögulegar (e. bizarre). Möguleg ranghugmynd gæti átt sér stað 

í raunveruleikanum en er ekki samþykkt af samfélaginu. Dæmi um mögulega ranghugmynd er að 

alríkislögreglan sé að fylgjast með einstaklingnum og ætli að flytja hann úr landi. Ómöguleg ranghugmynd 

er dæmi um ranghugmynd sem gæti alls ekki átt sér stað í raunveruleikanum t.d. að öll innyfli hafi verið 

fjarlægð úr einstaklingnum án þess að skilja eftir ör eða einhver ummerki.  
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1.2 Geðrofsrófssjúkdómar 
 

Geðrofsrófssjúkdómar er regnhlífarhugtak yfir marga misalvarlega sjúkdóma sem einkennast allir af 

geðrofsástandi. Þeir eru ólíkir hver öðrum hvað varðar alvarleika, lengd einkenna og aðra einkennandi 

þætti. Eins og fyrr sagði eru ranghugmyndir, ofskynjun eða hugsanatruflanir skilyrði fyrir greiningu 

geðrofsrófssjúkdóma en auk þessara einkenna geta komið fram2, hreyfitruflanir, undarleg hegðun og 

neikvæð einkenni.  

 Helstu einkenni hugsanatruflana er brenglun á skipulagi, flæði og tengslum milli hugsana. Dæmi um 

hreyfitruflanir eru auknar hreyfingar og eirðaleysi, stelktar hreyfingar og stjarfi. Neikvæð einkenni valda oft 

mikilli skerðingu á daglegu lífi. Helstu einkenni eru gleði- og viljaleysi sem oft kemur fram í mikilli vanvirkni. 

Tal einstaklinga er blæbrigðalítið og athafnir og skipulag daglegs lífs reynist oft erfitt. Vandasamt getur 

verið að greina neikvæð einkenni frá einkennum annarra sjúkdóma t.d. þunglyndis.3  

 Geðrofsrófssjúkdómar eru flokkaðir niður á róf eftir alvarleika. Ef flokkað er frá vægasta til alvarlegasta 

sjúkdómsins raðast þeir á eftirfarandi hátt: Geðklofagerðaröskun, hugvilluröskun, brátt og skammvinnt 

geðrof, geðklofalíkt geðrof, geðhvarfaklofi og að lokum geðklofi sem er alvarlegasti sjúkdómurinn á 

geðrofsrófinu.  

 Geðklofagerðaröskun (e. Schizotypal (personality) disorder) er á væga endanum á geðrofsrófinu. Í 

dag er þessi röskun bæði flokkuð sem geðrofssjúkdómur og sem persónuleikaröskun. Helstu einkenni 

geðklofagerðaröskunar er minnkuð færni og vilji til að mynda náin sambönd og væg birtingarmynd 

ofskynjana eða hugsanatruflana.  

 Hugvilluröskun (e. Delusional disorder) er skilgreind sem tilvist einnar eða fleiri ranghugmynda í 

fjarveru ofskynjana í meira en einn mánuð.  

 Brátt og skammvinnt geðrof (e. Brief psychotic disorder) er tímabil sem stendur yfir í meira en einn 

dag en minna en einn mánuð og einkennist af ofskynjunum, ranghugmyndum, hugsanatruflunum eða 

hreyfitruflunum. Skilyrði fyrir greiningu er að algjör bati náist að þessu tímabili loknu.  

 Geðklofalíkt geðrof (e. schizophreniform disorder) brúar bilið milli bráðs og skammvinns geðrofs og 

geðklofa. Sömu skilmerki þurfa að vera til staðar og við greiningu á geðklofa. Eini munurinn er tímalengd 

einkenna. Í geðklofa þurfa einkenni að vara lengur en 6 mánuði en í geðklofalíku geðrofi þurfa þau að hafa 

verið í meira en einn mánuð og minna en 6 mánuði.  

 Geðhvarfaklofi (e. Schizoaffective disorder). Fræðimönnum hefur reynst erfitt að skilgreina þennan 

sjúkdóm. Hann er stundum skilgreindur sem blanda tveggja sjúkdóma, geðklofa og lyndisraskanna. Sumir 

vilja halda því fram að þetta sé geðklofi þar sem lyndisraskanir koma fram, aðrir halda því fram að þetta sé 

lyndisröskun þar sem geðklofaeinkenni koma fram. Enn aðrir halda því fram að þetta séu tveir óskyldir 

sjúkdómar, geðklofi og lyndisröskun, sem koma fyrir tilviljun fram á sama tíma. Sjúklingar hafa tímabil 

lyndisröskunar (þunglyndi/örlyndi) ásamt geðrofi en einnig tímabil geðrofseinkenna án einkenna 

lyndisröskunar í meira en 2 vikur.2 
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1.2.1 Geðklofi  
	
Þekktasti geðrofssjúkdómurinn er geðklofi (e. schizophrenia). Nýgengi hans er lágt, en talið er að 15.2 

greinist árlega með geðklofa af hverjum 100.000. Þrátt fyrir lágt nýgengi er geðklofi sjúkdómur sem hefur 

mikinn kostnað í för með sér fyrir samfélagið og er einn af 10 algengustu orsökum örorku á heimsvísu.  

Ástæða þess er einkum hve ungt fólk er þegar það greinist og að um tveir þriðju geðklofasjúklinga upplifa 

einhver einkenni þrátt fyrir fullnægjandi meðferð. Algengi geðklofa er 0.7-0.8%.4 Karlar greinast oftar með 

geðklofa og fá einnig oft verri afbrigði sjúkdómsins.5 Einnig eru karlar oft yngri við greiningu.6 Flestir 

greinast milli tvítugs og þrítugs og sjaldgæft er að börn eða einstaklingar eldri en 40 ára greinist. Geðklofi 

er alvarlegur sjúkdómur sem  í flestum tilfellum skerðir lífsgæði fólks.3 Ekki er að fullu þekkt hvað orsakar 

geðklofa en talið er að samspil umhverfis og erfða eigi sér stað. Vitað er að geðklofi liggur í ættum og 

auknar líkur eru á að greinast með geðklofa ef einhver nákominn er með sjúkdóminn.7 Ekki eru samt allir 

sem fá geðklofa með fjölskyldusögu um sjúkdóminn. Því er líklegt að erfðir geri einstaklinginn móttækilegri 

fyrir að fá sjúkdóminn og að ýmsir umhverfisþættir geti ýtt undir það að hann komi fram.3 
 Sjúkdómseinkenni geðklofa eru mjög einstaklingsbundin og geta breyst með tímanum. Þeim er skipt 

niður í þrjá megin flokka; jákvæð einkenni, neikvæð einkenni og vitræn einkenni.8      

 Undir jákvæð einkenni falla ranghugmyndir, ofskynjanir, hugsanatruflanir og hreyfitruflanir. 

Ranghugmyndir eru algengar í geðklofa en geta komið fram í öðrum geðröskunum. Dæmi um 

ranghugmyndir eru aðsóknarranghugmyndir, tilvísunarranghugmyndir, mikilmennskuranghugmyndir og 

stjórnunarranghugmyndir. Af ofskynjunum í geðklofa eru heyrnarofskynjanir algengastar, þá sérstaklega 

að tvær eða fleiri raddir ræði saman um einstaklinginn. Sjónofskynjanir eru sjaldgæfari en ofskynjanir frá 

öðrum skilningarvitum sjaldgæfastar. Neikvæð einkenni valda oft mikilli skerðingu á allri virkni og eru í 

raun það sem veldur einstaklingum með sjúkdóminn mestri fötlun.  Vitræn einkenni eru talin koma fram 

löngu áður en vart verður við geðrofseinkenni. Rúmlega 70% geðklofasjúklinga fá einkenni um vitræna 

skerðingu.3 Þeir þættir sem eru helst skertir eru vinnsluminni, langtímaminni, einbeiting og stýrifærni.9 

 Til að uppfylla greiningarskilmerki fyrir geðklofa þurfa einkenni að vera til staðar í meira en 6 mánuði. 

Tvö eða fleiri einkenni af eftirfarandi þurfa að vera til staðar: ranghugmyndir, ofskynjanir, samhengislaust 

tal (disorganized speech) sem bendir til hugsanatruflunar, hreyfitruflanir eða neikvæð einkenni. Þar af 

verður eitt einkennið að vera ranghugmyndir, ofskynjanir eða samhengislaust  tal. Auk þess verður 

virkniskerðing að vera til staðar t.d. í sjálfsumhirðu, vinnu, persónulegum samböndum eða námi.2 Geðklofi 

er ekki greindur ef einkenni koma samhliða vefrænum heilasjúkdómi, alvarlegu örlyndi, þunglyndi eða 

vímu og fráhvörfum frá áfengi og fíkniefnum.3 

 Einstaklingar með geðklofa eru í aukinni áhættu á að taka sitt eigið líf og allt að helmingur 

geðklofasjúklinga gerir tilraun til sjálfsvígs. Talið er að milli 5-10% falli fyrir eigin hendi.10 Þrátt fyrir að 

geðklofi sé erfiður sjúkdómur að lifa með þá ná flestir geðklofasjúklingar að lifa sjálfstæðu lífi utan spítala, 

þó margir þurfi einhvern stuðning í sínu daglega lífi..11 
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1.3 Geðrofslyf  
	
Geðrofseinkenni eru talin stafa af dópamín ójafnvægi í heilanum. Rannsakendur hafa haldið því fram að of 

mikið magn af dópamíni sé í rákahjarna (e. corpus striatum) sem leiðir til jákvæðra einkenna og að of lítið 

dópamín sé í framheilaberki sem leiðir til neikvæðra einkenna.12 Geðrofslyf verka aðallega á 

dópamínviðtaka í heilanum. Einna helst með því að hamla dópamín 2 viðtaka og draga þannig úr 

jákvæðum einkennum.13 

 Geðrofslyfjum er gjarnan skipt í fyrstu og annarrar kynslóðar lyf. Fyrstu kynslóðar lyf ganga undir 

mörgum nöfnum og eru stundum kölluð hefðbundin geðrofslyf, þau komu á undan á markað. Annarrar 

kynslóðar lyf eru stundum kölluð óhefðbundin geðrofslyf og eru nýrri.11  

 Erfitt reynist að skilgreina hver munurinn er á fyrstu kynslóðar og annarrar kynslóðar lyfjum. Til að 

mynda eru annarrar kynslóðar lyf mörg og oft á tíðum ólík innbyrðis. Þó ríkir samstaða um að annarrar 

kynslóðar lyf valda minni extapyramidal aukaverkunum (sem eru einkenni frá taugakerfi), minni anti-

cholinergum aukaverkunum og minni prólaktín hækkun en fyrstu kynslóðar geðrofslyf.  

 Ein algengasta skilgreiningin á annarrar kynslóðar lyfjum er serotónín-dópamín tilgátan, en hún segir 

að verkun annarrar kynslóðar lyfjanna sé vegna bindingu við bæði D2 og 5-HT2. Fyrstu kynslóðar lyf 

bindast hins vegar nánast eingöngu við D2 viðtakann. Hins vegar eru mörg rök gegn þessari tilgátu. 

Binding við 5-HT2 viðtaka ein og sér dregur ekki úr geðrofseinkennum og óvíst er hvort að bindingin við 5-

HT2 auki virkni lyfjanna gegn geðrofssjúkdómum. Binding við 5-HT2 viðtaka er hvorki nægjanleg né 

nauðsynleg fyrir virkni annarrar kynslóðar geðrofslyfja.14 Önnur kenning sem gæti skýrt  muninn á fyrstu 

og annarrar kynslóðar lyfjum er sú að annarrar kynslóðar lyf hafi styttri binditíma við D2 viðtaka en fyrstu 

kynslóðar lyf. Hefur sú kenning notið aukinnar viðurkenningar í seinni tíð.15 

 Helstu aukaverkanir annarrar kynslóðar geðrofslyfja tengjast brenglun í efnaskiptum, en ekki frá 

taugakerfinu eins og algengt er hjá fyrstu kynslóðar geðrofslyfjum. Dæmi um helstu aukaverkanir eru 

aukin matarlyst, þyngdaraukning og skert sykurþol.16 Algengustu annarrar kynslóðar geðrofslyfin eru 

clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, sertindole, ziprasidone, aripiprazole og amisulpride.17  

 Fyrstu kynslóðar lyf eru eldri gerðin af geðrofslyfjum. Eins og fyrr sagði verka þau aðallega með því að 

hamla D2 viðtaka. Þau bindast einnig við fjölda annarra viðtaka til dæmis acetylcholine og alfa adrenerga 

viðtaka. Aukaverkanir lyfjanna má skýra út frá bindingu þeirra við marga mismunandi viðtaka. Algengar 

aukaverkanir eru vegna hömlunar á D2 viðtaka. Sem dæmi um þær eru Parkinsons líkar hreyfingar, 

bráður vöðvaspasmi (e. acute dystonia) og ósjálfráðar hreyfingar (e. tardive dyskinesia). Einnig valda 

fyrstu kynslóðar lyf stundum andkólínergum og andadrenergum aukaverkunum t.d. 

blóðþrýstingsbreytingum og munnþurrki. Helstu fyrstu kynslóðar geðrofslyfin eru chlorpromazine, 

perphenazine, haloperidol og zuklopentixole. Í dag eru fyrstu lyf við geðrofi að jafnaði annarrar kynslóðar 

geðrofslyf.13  

 Ljóst er að mikið er til af geðrofslyfjum. Meðal lyfja sem eru mikið notuð í dag eru perphenazine, 

aripiprazole, clozapine og olanzapine. Síðustu tvö eru þekkt fyrir að valda töluverðri þyngdaraukningu og 

eru talin auka líkur á efnaskiptavillu.17 
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1.3.1 Perphenazine  
	
Perphenazine er fyrstu kynslóðar geðrofslyf. Það er notað við geðrofi og geðklofa en einnig notað við 

verulegri ógleði og uppköstum. Perphenazine hamlar dópamín viðtaka, einna helst D2. Helstu 

aukaverkanir eru væg hvítfrumufjölgun eða hvítfrumufæð sem kemur fram hjá um 30% þeirra sem taka 

perphenazine. Aðrar algengar aukaverkanir eru of mikið magn prólaktíns í blóði, breytingar á matarlyst, 

þyngdaraukning og slæving. Taugakerfistengdar aukaverkanir eru tiltölulega algengar en dæmi um þær 

eru Parkinsons einkenni, bráð truflun á vöðvaspennu og hvíldaróþol.18   

 

1.3.2 Aripiprazole  
	
Aripiprazole er annarrar kynslóðar geðrofslyf. Það er gefið við geðklofa hjá einstaklingum eldri en 15 ára 

og við meðal til alvarlegu örlyndi hjá einstaklingum með geðhvarfasýki I. Það binst bæði serótónín og 

dópamín viðtökum. Það er talið örva D2 og 5HT1a viðtaka og hamla 5HT2a viðtaka. Einnig binst það 

fjölda annarra viðtaka sem hafa áhrif á virkni lyfsins. Það hefur áhrif á bæði jákvæð og neikvæð einkenni 

og er áhrifaríkt í að viðhalda bata hjá þeim sem svöruðu upphafsmeðferð. Algengustu aukaverkanirnar eru 

hvíldaróþol og ógleði. Aðrar algengar aukaverkanir eru þreyta, eirðarleysi, þokusýn og meltingartruflanir.19  
 

1.3.3 Clozapine  
	
Clozapine er fyrsta annarrar kynslóðar geðrofslyfið sem var þróað og er öflugasta lyfið við jákvæðum 

einkennum.3 Það er notað við geðklofa þegar önnur lyf hafa ekki skilað árangri. Clozapine hefur væg 

hamlandi áhrif á dópamínviðtaka. Auk þess hefur það mikil andkólínvirk, andhistamín, og and-alfa-

adrenvirk áhrif sem skýrir ýmsar aukaverkanir lyfsins. Það hefur bæði áhrif á jákvæð og neikvæð einkenni 

og veldur greinilegum og hröðum róandi áhrifum. Clozapine hefur margar misalvarlegar og algengar 

aukaverkanir. Margar þeirra má skýra út frá lyfjafræðilegum eiginleikum lyfsins. Alvarleg aukaverkun 

clozapine er beinmergsbæling sem kemur fram í u.þ.b. 0.78% tilvika. Getur þetta ástand í verstu tilfellum 

leitt til blóðsýkingar og dauða. Í upphafi meðferðar þurfa sjúklingar að hafa eðlilegan fjölda hvítkorna og 

daufkyrninga (e. neutrophil). Áhættan á því að fá kyrningaleysi er mest fyrstu 18 vikurnar og því þarf að 

fara fram talning á hvítkornum og heildarfjölda daufkyrninga vikulega fyrstu 18 vikur meðferðar og á 

mánaðarfresti þar eftir. Þyngdaraukning, syfja, slæving og sundl eru algengar aukaverkanir en auk þess 

eru hraðtaktur, hægðartregða, ógleði, munnþurrkur og þvagleki einnig tiltölulega algengar aukaverkanir. 

Clozapine hefur milliverkun við mörg lyf og þarf að gæta vel að þegar önnur lyf eru gefin meðfram 

clozapine notkun.20  
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1.3.4 Olanzapine 
	
Olanzapine er annarrar kynslóðar geðrofslyf. Það er ætlað til meðferðar við geðklofa og til að fyrirbyggja 

bakslag geðhvarfaeinkenna. Það er einnig gefið við meðal eða alvarlegri geðhæð. Olanzapine binst við og 

hamlar marga viðtaka þar á meðal serótónín, dópamín, kólínvirka múskarín, histamín og alfa-adrenvirka 

viðtaka. Það hamlar einna helst 5HT2 og D2 viðtaka. Það hefur hamlandi áhrif á taugaboð í 

mesólimbískum dópamín taugungum. Það hefur áhrif á jákvæð og neikvæð einkenni og dregur einnig úr 

kvíða.    

 Aukaverkanir Olanzapines eru margar og misalvarlegar. Algengustu aukaverkanirnar eru aukin 

matarlyst með tilheyrandi þyngdaraukningu, svefnhöfgi og réttstöðuþrýstingsfall en þær koma fyrir hjá 

meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum. Fleiri algengar aukaverkanir eru meðal annars hækkun á 

kólesteróli, blóðsykri og þríglýseríðum, og sykur í þvagi. Mælst er til þess að glúkósi, lípíð og þyngd séu 

mæld í upphafi meðferðar og reglulega á meðan meðferð stendur og einnig að fylgst sé með einkennum 

hækkaðs blóðsykurs.21 
 

1.4 Efnaskiptavilla 
	
Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök í heiminum í dag.22 Vel þekkt er að ýmsir þættir 

auka líkur á hjarta og æðasjúkdómum. Offita er þar stór áhættuþáttur en allt að 20% karla og 25% kvenna 

í Evrópu eru of þung (obesity).23 Þar að auki eru ýmsir aðrir efnaskiptakvillar (metabolic disorders) sem 

auka líkur á hjarta og æðasjúkdómum t.d. hækkun á þríglýseríðum og lækkun á HDL kólesteróli.24 Offita 

og aðrir efnaskiptakvillar auka einnig líkurnar á að þróa með sér sykursýki 2.22  

 

1.4.1 Hvað er efnaskiptavilla? 
	
Erfitt hefur reynst að skilgreina efnaskiptavillu. Í grunninn er efnaskiptavilla samansafn einkenna sem eru 

einkennandi fyrir einstaklinga sem eru í aukinni áhættu á að þróa með sér sykursýki 2 og hjarta- og 

æðasjúkdóma.25 Vísar orðið efnaskiptavilla til nokkurra þekktra áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma sem 

koma fram samhliða hver öðrum og hafa að einhverju leyti sameiginlega lífeðlisfræðilega ferla. 

 

1.4.2 Skilgreining efnaskiptavillu 
	
Til eru að minnsta kosti fjórar mismunandi skilgreiningar á efnaskiptavillu sem eru notaðar í dag. Þær eru 

allar svipaðar en með mismunandi áherslum eða skilyrðum. Sú fyrsta er frá WHO og þar er gerð krafa um 

að insúlínviðnám sé til staðar og að tvær af eftirfarandi kröfum séu þar að auki uppfylltar; offita, 

blóðfituröskun, háþrýstingur eða microalbuminuria. EGIR (European Group for the Study of Insulin 

Resistance) er með mjög svipaða staðla og WHO, en þar er microalbuminuria ekki hluti 
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greiningarskilmerkjanna. IDF (International diabetes foundation) gaf út greiningarskilmerki árið 2005. Þeim 

svipar einnig til fyrri skilgreininga en þar er gerð krafa um að offita sé til staðar en ekki insúlínviðnám.  

 Allar þessar þrjár skilgreiningar hafa verið gagnrýndar fyrir að vera of flóknar í notkun. Einnig beinist 

gagnrýni að því að eitt ákveðið greiningarskilmerki þurfi að vera til staðar umfram önnur t.d. insúlínviðnám 

eða offita til að hægt sé að greina efnaskiptavillu.  

 Þau greiningarskilmerki sem eru mest notuð í dag eru frá NCEP (National cholesterol education 

program).26 Þau eru auðveld í notkun og efnaskiptavilla sögð vera til staðar ef þrjár af eftirfarandi fimm 

kröfum eru uppfylltar sem sjá má í töflu 1.  

 

Tafla 1: Skilgreining NCEP á efnaskiptavillu 

Kviðarummál  karlmenn > 102 cm og konur >88 cm 

Þríglýseríð  ≥ 1,70  mmól/L 

HDL kólesteról  karlmenn ≤1,0 mmól/L og konur ≤ 1,3 mmól/L 

Blóðþrýstingur  systóla > 130 mmHg eða díastóla > 85 mmHg 

Fastandi blóðsykur ≥ 6,1 mmól eða lyf við sykursýki 

 

Þessari skilgreiningu á efnaskiptavillu má skipta niður í fjóra megin þætti. Insúlín viðnám (insulin 

resistance), kviðfitu (visceral obesity), blóðfituröskun (e. atherogenic dyslipidema) og truflun í starfsemi 

æðaþels (e. endothelial dysfunction). Insúlín viðnám lýsir því ástandi þegar frumur líkamans, þá 

sérstaklega fitufrumur, vöðvafrumur og lifrarfrumur, eru með minnkað næmi við insúlíni þannig glúkósi 

safnast fyrir í líkamanum og veldur sjúklegu ástandi. Insúlín viðnám eykur líkur á blóðfituröskun vegna 

minnkaðs næmis vefja fyrir insúlíni. Það leiðir til aukningar á þríglýseríðum og LDL kólesteróli og lækkunar 

á HDL kólesteróli. Truflun í starfsemi æðaþels verður oftast vegna skorts á nitur oxíð getur leitt til 

æðakölkunar.   

 Þessir fjórir megin þættir eru ákvarðaðir með því að mæla þá þætti sem sjá má í töflu 1. Insúlín 

viðnám er mælt með fastandi blóðsykri eða inntöku sykursýkislyfs og kviðfita er metin með kviðarummáli. 

Blóðfituröskun er skoðuð með því að mæla magn þríglýseríðs og HDL kólesteróls. Að lokum er truflun í 

starfsemi æðaþels skoðað með því að mæla blóðþrýsting.26   

 

1.4.3 Efnaskiptavilla og geðrofssjúkdómar  
	
Samkvæmt rannsókn sem var gerð í nokkrum ríkjum í Bandaríkjunum kom fram að einstaklingar með 

alvarlega geðsjúkdóma t.d. geðklofa lifi að meðaltali 25-30 árum skemur en almennt þýði. Aðal 

dánarorsök þeirra eru hjarta- og æðasjúkdómar.27  Efnaskiptavilla er sterkur áhættuþáttur fyrir hjarta og 



10 

æðasjúkdóma en rannsóknir benda til að hún sé allt að tvöfalt algengari hjá fólki með alvarlega 

geðrofssjúkdóma, en í almennu þýði.28 Margir þættir eru taldir spila hlutverk í aukinni tíðni  efnaskiptavillu 

hjá fólki með geðrofssjúkdóma, t.d. reykingar, hreyfingarleysi, sem er oft talið vera partur af neikvæðum 

einkennum, óhollt mataræði og geðrofslyf, sérstaklega annarrar kynslóðar geðrofslyf. Samkvæmt íslenskri 

rannsókn er algengi efnaskiptavillu hjá almenningi 14% en 57% hjá geðklofasjúklingum á Íslandi.29 

Jafnframt eru geðklofasjúklingar oft með vanmeðhöndlaða sykursýki, blóðfituröskun og háþrýsting.30   

 Algengt er að bera saman sjúklinga sem greinast í fyrsta sinn með geðrofssjúkdóm og hafa ekki áður 

fengið lyf og heilbrigða einstaklinga. Misræmi er í kenningum um hvort munur sé á grunngildum (baseline 

measures) efnaskiptavillu þessara hópa. Sums staðar er því haldið fram að ekki sé marktækur munur á 

grunngildum t.d. glúkósa, lípíðgildum og algengi sykursýki.31 En í öðrum rannsóknum hafa áðurnefndir 

sjúklingar hærri gildi heildar- og LDL kólesteróls, þríglýseríðs og lægri HDL kólesteról gildi.32,33  

 Í dag eru flestir sjúklingar meðhöndlaðir með annarrar kynslóðar geðrofslyfjum. Í kjölfar þess hefur 

orðið vart við mikla þyngdaraukningu hjá þessum sjúklingahópi. Einnig er aukin brenglun á sykur- og 

fituefnaskiptum hjá þeim. Lyfin clozapine og olanzapine eru talin valda mestri þyngdaraukningu. Ástæða 

þess er að þau hamla serótónín og histamín viðtaka.29 Í rannsókn þar sem bornir voru saman þrír hópar 

yfir eins árs tímabil; sjúklingar sem eru að fá sína fyrstu lyfjameðferð, sjúklingar sem fá ekki lyfjameðferð 

og heilbrigður hópur. var þyngdaraukning marktækt mest hjá hópnum sem fékk geðrofslyf. Athygli vekur 

að 2/3 þeirra sem fengu annarrar kynslóðar geðrofslyf sýndu marktæka þyngdaraukningu en aðeins 1/3 

þeirra sem fengu fyrstu kynslóðar geðrofslyf. Olanzapine var það lyf sem olli mestri þyngdaraukningu hjá 

sjúklingahópnum. Einnig virtust yngri sjúklingar og þeir sem voru með mikil neikvæð einkenni þyngjast 

meira.34 

 Gerðar hafa verið margar rannsóknir þar sem meðferð hjá einstaklingum í sínu fyrsta geðrofi er fylgt 

eftir í einhvern tíma. Benda þær flestar til mikillar þyngdaraukningar, hækkunar á þríglýseríðum og 

lækkunar á HDL kólesteróli svo eitthvað sé nefnt33   

 Það er því ljóst er að brýn þörf er á að fylgjast vel með heilsufari fólks með geðrofssjúkdóma einkum í 

tengslum við lyfjameðferð. Þeir eru í mikilli áhættu að þróa með sér hjarta- og æðatengda sjúkdóma og 

sykursýki 2. Einnig þarf að stuðla að heilbrigðara líferni sjúklinga og hvetja þá til lífstílsbreytinga sem geta 

aukið lífsgæði og lífslengd.29  
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2. Markmið 
	
	
Markmið rannsóknarinnar er að kortleggja áhættuþætti fyrir efnaskiptavillu hjá núverandi þjónustuþegum á 

Laugarásnum meðferðargeðdeild. Auk þess verður skoðað hversu margir eru með efnaskiptavillu og 

hversu margir nota sykursýkislyfið Metformin. Þá verður skoðað hvort áhættuþættir efnaskiptavillu tengist 

ákveðinni lyfjameðferð. Að lokum verður skoðað hvort áhættuþættir efnaskiptavillu séu algengari hjá fólki 

með geðrofssjúkdóm en hjá hinu almenna þýði.   
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3. Efni og aðferðir  
 

3.1 Leyfi  
	
Öll tilskilin leyfi lágu fyrir þegar rannsóknin hófst. Leyfi var fengið hjá siðanefnd heilbrigðisrannsókna á 

Landspítala. Einnig var sótt um leyfi hjá framkvæmdarstjóra lækninga.  

 

3.2 Rannsóknarþýði  
	
Rannsóknarhópurinn samanstóð af öllum skjólstæðingum Laugaráss meðferðargeðdeildar á þeim tíma 

sem rannsóknin fór fram. Skilyrði fyrir þátttöku var að viðkomandi taki inn geðrofslyf. 

 Sökum þess hvað rannsóknartíminn var stuttur náðist ekki að tala við alla þjónustuþega Laugarássins. 

Þeir sem tóku þátt voru þeir sem samþykktu á því tímabili sem gagnaöflun fór fram. Alls var 41 

þjónustuþega boðin þátttaka, 8 sögðu nei þannig að endanlegt þýði var 33 manns. Rannsóknin var kynnt 

fyrir þátttakendum og skrifuðu þeir undir upplýst samþykki áður en mælingar og öflun gagna hófst.  

 

3.3. Rannsóknarsnið  
	
Tekið var þversnið af þátttakendum en þær mælingar sem voru gerðar voru bornar saman við fyrri 

mælingar auk þess sem lyfjameðferð var skoðuð 3 mánuði aftur í tímann.  

 

3.4 Öflun gagna  
	
Tekið var viðtal við þátttakendur þar sem lagður var fyrir stuttur spurningalisti um lýðfræðilega þætti, tekin 

lífsmörk og aðrar mælingar, auk þess sem að blóðprufur voru teknar. Þátttakendum stóð líka til boða að 

fara í blóðprufu  á Landspítalanum í Fossvogi eða á Hringbraut.  

 Upplýsingar fengnar úr sjúkraskrá voru sjúkdómsgreiningar, fyrri blóðprufur og  fyrri lífsmörk og 

mælingar. Upplýsingar um lyf og lyfjabreytingar síðustu 3 mánaða voru fengnar úr Therapy. Að lokum 

voru ýmsar mælingar bornar saman við aldurshóp, 25-30 ára, úr Refine gögnum hjartaverndar. Alls voru 

175 karlar og 173 konur í samanburðarhópnum. Refine rannsóknin var slembiúrtak 9480 einstaklinga á 

Reykjavíkursvæðinu sem fæddust á árunum 1935-1985.  

	

3.5 Skráðar breytur  
	
Breytur skoðaðar: Blóðprufur voru teknar fastandi. Blóðprufur sem voru skoðaðar voru fastandi glúkósi, 

langtímablóðsykur, þríglýseríð, heildar kólesteról, HDL og LDL kólesteról.  
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Blóðþrýstingur var mældur og einnig þyngd, hæð og mittisummál.  

Spurningarlisti var lagður fyrir um lýðfræðilega þætti (bakrunnsupplýsingar). Sjá má spurningalistann í 

heild sinni í fylgiskjölum.  

Notast var við skilgreiningu NCEP á efnaskiptavillu til að áætla hversu margir voru með efnaskiptavillu.  

Þættir sem voru bornir saman við samanburðarhóp voru BMI, þríglýseríð, heildar kólesteról, HDL 

kólesteról, LDL kólesteról, blóðþrýstingur og hvort einstaklingur væri með sykursýki. 

Viðmiðunargildi blóðprufa voru fengin af vef Landspítalans og má sjá þau í töflu 2. 

Blóðprufur voru skráðar óeðlilegar ef þær voru yfir mörkunum, nema HDL-kólesteról var skráð óeðlilegt ef 

gildið var undir 0,8.  

 

Tafla 2: Yfirlit yfir eðlileg gildi blóðprufa 

Blóðprufa Viðmiðunarmörk 

fs-glúkósi  4-6 mmól/L 

B-HbA1c 20-42 mmól/L 

P/S þríglýseríðar  0,4-2,6 mmól/L 

P/S kólesteról  2,9-6,1 mmól/L 

P/S HDL kólesteról  0,8-2,1 mmól/L 

P/S LDL kólesteról  1,5-5,2 mmól/L 

 

Mittisummál var skilgreint yfir mörkum við 88 cm hjá konum og 102 cm hjá körlum.  

Blóðþrýstingur var mældur einu sinni í sitjandi stöðu og var skilgreindur of hár ef annað hvort efri mörk 

voru yfir 130 eða neðri mörk yfir 85. Meðaltal af síðustu 10 blóðþrýstingsmælingum var einnig reiknað til 

að fá nákvæmara yfirlit yfir blóðþrýsting þátttakenda.  

Líkamsþyngdarstuðull (BMI) var reiknaður út frá þyngdar- og hæðarmælingum. Í töflu 3 má sjá helstu 

viðmið líkamsþyngdarstuðulsins. 

 

Tafla 3: Viðmið líkamsþyngdarstuðuls fyrir líkamsástand 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI)   
BMI <18,5 Einstaklingur er of léttur  
BMI: 18,5-24,9 Einstaklingur er í kjörþyngd  
BMI: 25-29,9 Einstaklingur er of þungur  
BMI ≥ 30  Einstaklingur þjáist af offitu 
 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru skráð í Excel. Unnið var með gögnin bæði í Excel og í tölfræðiforritinu R. Notast var við 

parað t-próf til að bera saman núverandi og fyrri mælingar. Welch Modified Two-Sample t-test var notað til 
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að reikna út mun milli þátttakenda og samanburðarhóps. Tölfræðileg marktækni var miðuð við p < 0,05 og 

notast var við 95% öryggisbil.  
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4. Niðurstöður  
	

4.1 Kynjaskipting og aldur  
	
Alls tóku 33 manns þátt í rannsókninni. Þar af voru 26 karlar (78,8%) og 7 konur (21,2%). Þátttakendur 

voru á aldrinum 18-33 ára. Meðalaldur var 25,3 ± 3,4 ár (25,1 ± 3,6 hjá körlum og 25,9 ± 3,0 hjá konum). 

(sjá mynd 1) 

	

	
Mynd 1: Aldursdreifing þátttakenda, skipt eftir kyni 

 

4.2 Greiningar þátttakenda  
	
Í töflu 4 eru greiningar þátttakenda flokkaðar niður eftir ICD-10 kóðanum. Flestir eru greindir með 

aðsóknargeðklofa eða 48,5%. Þar á eftir eru tæp 25% greindir með ótilgreindan geðklofa (24,2%). Báðar 

þessar greiningar eru undirflokkar geðklofa (F20). Af 33 einstaklingum voru 16 einnig skráðir með aðra 

greiningu. Algengasta önnur greining var; Fíkniheilkenni af völdum kannabisefna (F12.2), en 9 af þessum 

16 voru greindir með hana.   

 
Tafla 4: Yfirlit yfir greiningar þátttakenda n=33. ICD-10 númer sett í sviga fyrir aftan 

Greining  Fjöldi einstaklinga 

Aðsóknargeðklofi  (F20.0)  16 

Geðklofi, ótilgreindur  (F20.9)  8 

Ótilgreint óvefrænt geðrof  (F29.0)  5 
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Brátt og skammvinnt geðrof  (F23.9)  2 

Tvíhverf lyndisröskun  (F31)  1 

Áráttu- þráhyggjuröskun  (F42.9)  1 

 

4.3 Lýðfræðilegir þættir  
 
Allir 33 þátttakendur svöruðu spurningalista um ýmsa lýðfræðilega og bakgrunnsþætti. Aflað var ýmissa 

bakrunnsupplýsinga. Helstu niðurstöðurnar má sjá í töflu 5.  

  
Tafla 5: Helstu niðurstöður spurningalista sem allir (n=33) þátttakendur svöruðu 

            Fjöldi 
Þjóðerni   
-Íslenskur 32 
-Annað  1 
 
Móðurmál 

 

-Íslenska 29 
-Annað 4 
 
Hjúskaparstaða 

 

-Einhleypur  30 
-Í sambandi  2 
-Í sambúð  1 
 
Lögræði 

 

-Með fullt lögræði 28 
-Sjálfræðissviptur 5 
 
Núverandi námsstaða 

 

-Í námi  7 
-Ekki í námi 26 
 
Búsetuform 

 

-Eigið húsnæði  1 
-Hjá foreldrum/forráðamönnum 17 
-Leigja á almennum markaði 5 
-Leigja á vegum hins opinbera 7 
-Heimilislaus 2 
-Annað  1 
 
Framfærsla 

 

-Launuð vinna 11 
-Örorkubætur 8 
-Endurhæfingarlífeyrir 17 
-Engin framfærsla  3 
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Á spurningalistanum var einnig spurt út í reykingar og neyslu skyndibita, sjá töflu 6. Af 33 einstaklingum 

voru 16 sem reyktu (48,5%), 11 sem eru hættir að reykja (33,3%) og 6 sem höfðu aldrei reykt (18,2%). 

Tæpur helmingur karla eða um 46,2% reyktu og 57,1% kvenna.  

11 af 33 þátttakendum borðuðu skyndibitamat innan við 48 tímum fyrir viðtal eða um 33%. Flestir, eða 7 af 

11, borðuðu eina máltíð, en 4 af 11 borðuðu tvær skyndibitamáltíðir fyrir viðtal.   

 

Tafla 6: Yfirlit yfir þátttakendur sem reykja og þá sem borðuðu skyndibitamat innan við 48 tímum 
áður en spurningalisti var lagður fyrir.  Heildarfjöldi n=33 

 Meðaltal Miðgildi Spönn Staðalfrávik 
 
Aldur við upphaf 
reykinga 
 

     

-Heild  (n=16) 16,8 16 15-21 1,7 
-Karlar (n=12) 16,75 16,5 15-19 1,4 
-Konur  (n=4) 17 16 15-21 2,7 
 
Fjöldi 
skyndibitamáltíða 
  

    

-Heild (n=11) 1,67 2 1-2 0,48 
-Karlar (n=10) 1,6 2 1-2 0,50 
-Konur (n=1) - - - - 
	
	

4.4 Lífsmörk   
	
Þau lífsmörk sem voru skoðuð voru blóðþrýstingur, þyngd, hæð og mittisummál.  

4.4.1 Blóðþrýstingur 
	
Í töflu 7 var reiknaður meðal blóðþrýstingur út frá 10 síðustu mælingum hjá öllum þátttakendum. Alls 

uppfylla 13 manns af 33 (39,4%) annað hvort skilyrðið. Einnig eru tveir einstaklingar sem eru bæði með 

efri og neðri mörk yfir viðmiðunarmörkum. Meðal systólískur blóðþrýstingur var 127,4 mmHg og meðal 

díastólískur þrýstingur var 80,7 mmHg.    

 
Tafla 7: Meðalblóðþrýstingur reiknaður út frá 10 síðustu mælingum. n=33 

Blóðþrýstingur (mmHg) Fjöldi 
Systóla >180  11 
Díastóla > 85 4 
Systóla >180 og Díastóla >85 2 
Systóla > 180 eða Díastóla > 85  13 
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4.4.2 Líkamsþyngdarstuðull  
	
Á mynd 2 er búið að reikna út líkamsþyngdarstuðul fyrir alla þátttakendur rannsóknarinnar skipt eftir kyni. 

Einungis 13 af 33 er í kjörþyngd (39,4%). 54% karla er yfir kjörþyngd og þar af eru 27% skilgreindir með 

offitu. 86% kvenna eru yfir kjörþyngd og þar af eru 71,4% sem eru skilgreindar með offitu.  

 

	
Mynd 2: Líkamsþyngdarstuðull þátttakenda, skipt eftir kyni 

 

4.4.3 Mittisummál  
	
Á myndum 3 og 4 má sjá mittismælingar beggja kynja. 42% þátttakenda var með mittisummál yfir 

viðmiðunarmörkum. 8 af 26 körlum (30,8%) eru með mittisummál yfir 102 cm. Dreifingin hjá körlum var 78-

123 cm. Aftur á móti voru 6 af 7 konum (85,7%) eru með mittisummál yfir 88 cm og var dreifingin hjá þeim  

76-116 cm.  
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Mynd 3: Núverandi mittisummál allra karla sem tóku þátt í rannsókninni (n=26). Á x-ás er 
mittisummál í cm og á y-ás er fjöldi. 

	
 
	

	
Mynd 4: Núverandi mittisummál allra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni (n=7) Á x-ás er 
mittisummál í cm og á y-ás er fjöldi. 
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4.5 Gildi úr blóðprufum  
	
Samantekt yfir afbrigðileg gildi úr blóðprufum má sjá í töflu 8. Þar eru bornar saman blóðprufur sem voru 

teknar á meðan rannsókn stóð við eldri blóðprufur. 12,9% einstaklinga var með fastandi glúkósa yfir 

viðmiðunarmörkum við fyrri blóðprufumælingar, en aðeins 3,4% í núverandi mælingum. Sömu sögu má 

segja með heildar kólesteról. Í fyrri mælingum voru 12,5% með gildi yfir viðmiðunarmörkum en aðeins 

3,1% í núverandi mælingum. 

	
Tafla 8: Yfirlit yfir fjölda gilda utan eðlilegra marka í blóðprufum teknar á meðan rannsókn stóð 
samanborið við fyrri blóðprufumælingar. Gefinn er fjöldi. 

Mæling Eðlilegt 
gildi 

Núverandi: 
Fjöldi 

mælinga 

Núverandi: 
Fjöldi 

óeðlilegra 
mælinga 

Fyrri: 
Fjöldi 

mælinga 

Fyrri:       
Fjöldi 

óeðlilegra 
mælinga 

Fastandi glúkósi  < 6 
mmól/L 

29 1 31 4 

Langtímablóðsykur < 42 
mmól/L 

31 0 27 0 

Þríglýseríð  < 2,6 
mmól/L 

32 1 32 2 

Heildar kólesteról < 6,1 
mmól/L 

32 1 32 4 

HDL-kólesteról > 0,8 
mmól/L 

32 0 32 0 

LDL-kólesteról < 5,2 
mmól/L 

32 0 27 0 

	
	

4.6 Samanburður lífsmarka- og blóðprufumælinga við fyrri gildi.  
	
Gerður var samanburður á mælingum sem voru teknar meðan á rannsókn stóð við fyrri mælingar (tafla 9). 

Systólískur og díastólískur blóðþrýstingur reynist sambærilegur milli núverandi og fyrri mælinga. Hins 

vegar er marktækur munur á þyngd (p-gildi 0,008) og BMI (p-gildi 0,008). Mesta þyngdaraukning milli 

tímabila var 43 kg. Ekki er marktækur munur á mittisummáli milli tímabila, en þar vantar 14 af 33 

mælingum. Mesta aukning í mittisummáli var 20 cm. Ekki reyndist vera marktækur munur á blóðprufum 

sem voru teknar nú og fyrri blóðprufumælingum, fyrir utan fastandi glúkósa. Hefur hann lækkað töluvert frá 

fyrri mælingum og er munurinn 0,533 mmól/L og p-gildið er 0,0064.   

 

 

 

	



21 

Tafla 9: Yfirlit yfir allar mælingar sem voru teknar á meðan rannsókn stóð, borið saman við fyrri 
gildi. Gefin eru upp meðaltöl með staðalfrávikum, reiknaður munur og p-gildi milli núverandi og 
fyrri mælinga auk þess sem NA gildin eru tekin fram fyrir hverja mælingu.   

Breytur  Núverandi 
mælingar 

(meðaltal og 
sd) 

Fyrri mælingar 
(meðaltal og 

sd) 

Munur p-gildi 
 

NA 

Systólískur 
blóðþrýstingur 
(mmHg) 
 

126,6 ± 10,4 126,8 ± 10,0 0,29 0,883 2 

Díastólískur 
blóðþrýstingur 
(mmHg) 
 

80,9 ± 7,8 78,9 ± 8,3 2 0,093 2 

Mittisummál 
(cm) 
 

98,1 ± 12,3 97,9 ± 15,2 0,93 0,756 14 

Þyngd  
(kg) 
 

90,6 ± 15,4 82,7 ± 20,2 8,32 0,008* 1 

BMI  
(kg/m2) 
 

28,6 ± 5,6 25,9 ± 5,5 2,84 0,008* 1 

Fastandi glúkósi 
(mmól/L) 
 

4,6 ± 0,9 5,3 ± 0,7 0,533 0,0064* 6 

HbA1c  
(mmól/L) 
 

31,5 ± 2,7 31,0 ± 3,2 0,6 0,213 8 

Þríglýseríð 
(mmól/L) 
 

1,3 ± 0,6 1,2 ± 0,7 0,126 0,435 2 

Heildar 
kólesteról 
(mmól/L) 
 

4,6 ± 0,8 4,7 ± 1,0 0,0903 0,559 2 

HDL-kólesteról 
(mmól/L) 
 

1,4 ± 0,3 1,4 ±0,4 0,071 0,206 2 

LDL-kólesteról 
(mmól/L) 
 

2,6 ± 0,7 2,7 ± 0,9 0,04 0,756 7 

	
	

4.7 Efnaskiptavilla  
	
Í töflu 10 eru farið yfir þætti sem eru skilyrði efnaskiptavillu. Af núverandi mælingum voru mittisummál og 

blóðþrýstingur oftast uppfyllt. 14 af 33 (42%) þátttakendum voru með mitti yfir viðmiðunarmörkum. Þar af 

voru allar konurnar nema ein sem uppfylltu það skilyrði. Átján af 31 (58%) voru með blóðþrýsting yfir 

viðmiðunarmörkum.  
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Í fyrri mælingum var skilyrðið fyrir blóðþrýsting einnig oftast uppfyllt, 16 af 32 (50%). Þar voru einnig 13% 

með glúkósa yfir viðmiði samanborið við 3,5% í núverandi mælingum.    

 

Tafla 10: Yfirlit yfir þá þætti sem þurfa að vera til staðar samkvæmt  skilgreiningu NCEP til að 
greina efnaskiptavillu. Borið saman núverandi og fyrri gögn. Fjöldi þátttakenda sem uppfylla hvert 
skilyrði, í heild og skipt eftir kyni er sýndur. Sami einstaklingur getur uppfyllt fleira en eitt skilyrði.   

Þættir sem þarf til að greina 
efnaskiptavillu 

n=fjöldi Heild (%) kk kvk 

 
Núverandi mælingar 
 

    

Mittisummál 33 14 (42) 8 6 
Þríglýseríð 32 7 (22) 5 2 
HDL-kólesteról 32 5 (16) 2 3 
Blóðþrýstingur 31 18 (58) 15 3 
Glúkósi  29 1 (3,5) 1 0 
 
Fyrri mælingar  
 

    

Mittisummál 19 6 (32) 5 1 
Þríglýseríð  32 6 (19) 5 1 
HDL-kólesteról 32 6 (19) 4 2 
Blóðþrýstingur  32 16 (50) 12 2 
Glúkósi 31 4 (13) 3 1 

	
	
Samantekt yfir þætti sem farið var yfir í töflu 10 má sjá í töflu 11. Þeir sem að uppfylla 3 eða fleiri þætti 

efnaskiptavillu eru greindir með efnaskiptavillu. Samkvæmt núverandi mælingum eru samtals 5 af 33 

(15,2%) með efnaskiptavillu. Við fyrri mælingar voru einungis karlar sem greindust með efnaskiptavillu og 

voru þeir 6 af 33 (18,2%). Þó eru fleiri núna sem uppfylla 2 skilyrði eða 27% samanborið við 9% úr fyrri 

mælingum.  

 
Tafla 11: Fjöldi þátta efnaskiptavillu sem þátttakendur uppfylla. Borið saman núverandi og fyrri 
gögn. 

Fjöldi áhættuþátta fyrir efnaskiptavillu  0 1 2 3 4 

Núverandi fjöldi (n=33) 8 11 9 4 1 
-Karlar 7 10 6 3 0 
-Konur  1 1 3 1 1 
Fyrri fjöldi (n=33) 11 13 3 5 1 
-Karlar 10 10 0 5 1 
-Konur 1 3 3 0 0 
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4.8 Lyfjanotkun  
	
Flestir þátttakendur voru á einu geðrofslyfi eins og sést í töflu 12 eða 23 af 33 (69,7%). Ekki eru miklar 

breytingar milli tímabila en fjöldi þeirra sem eru á 2 lyfjum hefur aukist frá 5 og upp í 7.  

	
Tafla 12: Samanburður á fjölda geðrofslyfja hjá öllum þátttakendum (n=33) nú og fyrir 3 mánuðum. 

Fjöldi geðrofslyfja Núna Fyrir 3 mánuðum 
0 2 3 
1 23 24 
2 7 5 
3 1 1 
	
	
Á mynd 5 er sýnt myndrænt á hvaða geðrofslyfjum þátttakendurnir eru á núna samanborið við fyrir þremur 

mánuðum. Eins og sjá má hefur heilt yfir orðið lítil breyting á lyfjunum. Clozapine er algengasta lyfið en 

33,3% þátttakenda er á því. Súlan á mynd 5 sem er merkt með heitinu "ekkert" táknar þá sem voru ekki að 

taka geðrofslyf á þeim tímapunkti sem gögn voru skráð. Af þeim tveimur einstaklingum sem ekki voru á 

geðrofslyfjum við núverandi mælingar, var annar nýhættur tímabundið á aripiprazole forðasprautum og 

hinn var á lágum skömmtum af olanzapine eftir þörfum. Við fyrri mælingar voru 3 einstaklingar ekki á 

geðrofslyfjum. Tveir af þeim voru ekki byrjaðir í þjónustu og þriðji á lágum skömmtum af olanzapine eftir 

þörfum.  

	

	
Mynd 5: Samanburður á geðrofslyfjum þátttakenda núna og fyrir þremur mánuðum 
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Tólf einstaklingar af 33 voru með einhverskonar lyfjabreytingu á síðastliðnum 3 mánuðum. Ástæðurnar 

voru margvíslegar og oftast var um breytingar á skammtastærðum að ræða. Í nokkrum tilvikum var sami 

einstaklingur með fleiri en eina lyfjabreytingu á tímabilinu. Sem dæmi var lyfjabreyting hjá tveimur 

einstaklingum vegna þyngdaraukningar, hjá 3 vegna extrapyramidal aukaverkana, hjá 2 vegna aukinna 

geðrofseinkenna og hjá nokkrum vegna aukinna þunglyndiseinkenna og svefnvandamála.    

Í töflu 13 kemur fram að 10 af 33 (30,3%) þátttakendum eru á Metformin en  fyrir þremur mánuðum voru 

það  9 af 33 (27,3%).  

 

Tafla 13: Samanburður á fjölda einstaklinga sem eru á Metformin núna og fyrir þremur mánuðum. 
Skipt eftir kyni. 

Metformin  Heild Karlar Konur 
Núna  10 8 2 
Fyrir 3 mánuðum  9 7 2 
 

 

4.9 Samband geðrofslyfja við efnaskiptavillu, þyngd og mittisummál 
	
	
Tafla 14 sýnir samband mismunandi geðrofslyfja við ýmsa þætti. Alls eru 10 einstaklingar á Clozapine og 

4 af þeim uppfylla 2 skilyrði efnaskiptavillu, 3 uppfylla 3 skilyrði og 1 uppfyllir alls 4 af 5 skilyrðum 

efnaskiptavillu. Auk þess eru 8 af þeim 10 sem eru á Clozapine skilgreindir með offitu og 2 af 5 

einstaklingum á Paliperidon þjást einnig af offitu. Clozapine er einnig tengt við hæstu mittisummál bæði 

hjá körlum og konum.  
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Tafla 14: Samband geðrofslyfja við efnaskiptavillu, BMI og mitti karla og kvenna. Tölurnar tákna 
fjölda einstaklinga. Í hverjum flokki er heildarfjöldinn 33, jafn mikill og fjöldi þátttakenda. 

Lyf  Ami Ari Cloza Ola Pali Perph Que Ekki 
 
Efnaskipta-
villa; fjöldi 
skilyrða 
 

        

0 0 3 0 2 2 1 0 0 
1 0 4 2 2 1 1 1 0 
2 1 1 4 0 1 0 0 2 
3 0 0 3 0 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 
 
BMI 
 

        

-eðlilegt 0 5 1 4 1 1 1 0 
-yfirþyngd 1 2 1 0 2 0 0 2 
-offita 0 1 8 0 2 1 0 0 
 
Mitti karlar 
 

        

-73-82 0 2 0 1 0 0 0 0 
-83-92 0 2 1 2 2 1 1 0 
-93-102 1 3 1 0 0 0 0 1 
-103-112 0 0 2 0 3 0 0 0 
-113-124 0 1 2 0 0 0 0 0 
 
Mitti konur 
  

        

<88 0 0 0 1 0 0 0 0 
-89-98 0 0 0 0 0 0 0 1 
-99-108 0 0 1 0 0 1 0 0 
-109-119 0 0 3 0 0 0 0 0 
	
	
	

4.10 Samanburður þátttakenda og viðmiðunarhóps 
	
	
Rannsóknarhópurinn var borinn saman við hóp frá Hjartavernd. Notað var Welch Modified two sample t-

test til að bera hópana saman. Helstu niðurstöður má sjá í töflu 15. Marktækur munur var á blóðþrýstingi 

milli hópanna tveggja, bæði hjá körlum og konum. Hjá körlum var einnig munur á HDL kólesteróli milli 

hópa. Hjá konum var einnig marktækur munur á BMI og þríglýseríðum. Rannsóknarhópurinn var með 

hærra gildi en samanburðarhópur í öllum tilvikum þegar marktækur munur var á hópum.  
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Tafla 15: Samanburður á rannsóknarhóp og almennu þýði. Notað var t-próf til að reikna út mun 
milli hópa, 95% öryggisbil og p-gildi. Skoðað var sér fyrri karla og konur. 

 Munur 95% öryggisbil p-gildi 
 
Karlar 
 

   

Systólískur BÞ 5,02 0,44-9,60 <0,01* 
Díastólískur BÞ 18,03 14,58-21,48 <0,01* 
BMI 0,77 -1,32-2,86 0,459 
Heildar kólesteról -0,004 -0,38-0,37 0,983 
HDL kólesteról 0,142 0,0046-0,28 0,043* 
LDL kólesteról -0,162 -0,49-0,16 0,315 
Þríglýseríð  0,08 -0,186-0,35 0,537 
 
Konur 
 

   

Systólískur BÞ 10,65 2,62-18,70 0,018* 
Díastólískur BÞ 20,50 11,41-29,58 <0,01* 
BMI 8,34 2,52-14,16 0,012* 
Heildar kólesteról 0,059 -0,49-0,61 0,808 
HDL kólesteról -0,204 -0,43-0,02 0,065 
LDL kólesteról -0,05 -0,61-0,517 0,848 
Þríglýseríð 0,70 0,137-1,26 0,022* 
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5. Umræður  
	
Í þessari rannsókn var upplýsingum safnað um 33 sjúklinga á meðferðargeðdeild Laugarássins. 

Einstaklingar í meðferð þar eru ungt fólk með geðrofssjúkdóma. Markverðustu niðurstöðurnar eru að 

15,2% greindust með efnaskiptavillu. 27,3% til viðbótar uppfylltu 2 af 3 skilyrðum efnaskiptavillu og eru því 

á mörkum greiningar. 30,3% þátttakenda eru á sykursýkislyfinu Metformin. Þeir sem eru á annarrar 

kynslóðar geðrofslyfinu clozapine eru í mestri áhættu fyrir efnaskiptavillu, en 4 af þeim 10 sem eru á lyfinu 

eru með efnaskiptavillu og 4 til viðbótar uppfylla 2 skilyrði efnaskiptavillu. Þegar rannsóknarhópurinn var 

borinn saman við samanburðarhóp reyndist vera marktækur munur á blóðþrýstingi beggja kynja við 

samanburðarhóp, HDL-kólesteróls hjá körlum og BMI og þríglýseríða hjá konum, sem bendir til þess að 

ákveðnir áhættuþættir efnaskiptavillu séu algengari hjá rannsóknarhópnum en hjá hinu almenna þýði.  

 

5.1 Almennar upplýsingar  
	
78,8% þátttakenda í rannsókninni voru karlar og er það sambærilegt hlutfall við aðrar rannsóknir. Í stórri 

bandarískri rannsókn sem bar heitið CATIE voru 1460 einstaklingar og þar voru karlmenn tæp 74%.35 

Svipuð kynjadreifing var í íslenskri rannsókn sem var gerð á geðklofasjúklingum á geðsviði Landspítala en 

þar voru karlar í miklum meirihluta, eða um 81%.29  

 Yfir 70% þátttakanda var greindur með geðklofa samkvæmt ICD-10 leiðarvísinum. Þar af voru flestir 

greindir með aðsóknargeðklofa og þar á eftir ótilgreindan geðklofa. Geðklofi er algengasti og alvarlegasti 

geðrofsrófssjúkdómurinn.2 

 Meðalaldur þátttakenda var 25,3 ár. Konur voru að meðaltali aðeins eldri eða 25,9 ára en meðalaldur 

karla var 25,1 ár. Rannsóknir hafa sýnt að fleiri karlar greinast með alvarlega geðsjúkdóma, fá oft 

alvarlegri afbrigði sjúkdómsins og eru yngri við greiningu.6  Allir þátttakendur nema einn voru frá Íslandi en 

þrír íslendingar höfðu annað móðurmál. Langflestir voru einhleypir og bjuggu heima hjá foreldrum eða 

forráðamönnum. Fimm voru sjálfræðissviptir en aðrir höfðu fullt lögræði. Einungis voru rúm 20% 

þátttakanda í námi og 33% í launaðri vinnu. Í heildina voru yfir 75% þátttakanda á örorkubótum eða 

endurhæfingarlífeyri. Þessar tölur koma ekki á óvart sökum þess að geðklofi er einn af 10 algengustu 

ástæðum örorku í heiminum.   

 Tæp 50% þátttakanda reyktu, um 30% voru hætt að reykja og aðeins 18% höfðu aldrei reykt. Af þeim 

sem reyktu var hlutfallið hærra hjá konum, en 4 af 7 konum reyktu. Í íslenskri rannsókn sem var gerð á 

geðklofasjúklingum var hlutfall þeirra sem reyktu 73%.29 Til samanburðar má nefna að algengi reykinga á 

Íslandi hjá aldurshópi 18-44 ára er um 19,6% hjá körlum og 15,4% hjá konum.36 Þessar niðurstöður koma 

ekki á óvart en tóbaksnotkun er mun algengari hjá þeim sem glíma við andleg veikindi en hjá 

almenningi.37 Þó er jákvætt að sjá að mun færri reykja í þessari rannsókn en gerðu í rannsókninni á 

geðklofasjúklingum sem var framkvæmd árið 2012. Vonandi er þetta merki um þróun í rétta átt.  
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5.2 Lífsmörk og aðrar mælingar 
	
Blóðþrýstingur var mældur á meðan rannsókn stóð og var einungis gerð ein mæling. Útkoma þessarar 

mælingar var notuð til að reikna út greiningarskilmerki efnaskiptavillu. Þessi eina mæling var borin saman 

við fyrri blóðþrýstingsmælingu sem sjúklingur átti. Að auki var reiknaður út meðal blóðþrýstingur hvers 

þátttakanda frá 10 síðustu mælingum til að fá sem réttasta mynd af raunverulegum blóðþrýstingi. Um 58% 

þátttakanda voru með blóðþrýsting yfir viðmiðunarmörkum þegar miðað var við þá mælingu sem tekin var 

á meðan rannsókninni stóð. Þegar reiknaður var meðalblóðþrýstingur þátttakanda út frá síðustu tíu 

mælingum þeirra kom hins vegar í ljós að 40% þeirra voru annað hvort með systólu yfir 180 mmHg eða 

díastólu yfir 85 mmHg. Þar af voru tveir (6%) sem uppfylltu bæði skilyrðin samanborið við 23,6% í erlendri 

rannsókn. Meðalblóðþrýstingur yfir hópinn var sambærilegur þegar bornar voru saman staka mælingin og 

meðaltal síðustu tíu mælinga eða í kringum 127 mmHg í systólu og 81 mmHg í díastólu. Þessar tölur yfir 

meðalblóðþrýsting eru töluvert hærri samanborið við aðrar rannsóknir.33 Ljóst er að töluverður munur er á 

fjölda þeirra sem eru með blóðþrýsting yfir viðmiðunarmörkum ef borin eru saman staka mælingin og 

meðaltal síðustu 10 mælinga. Ástæður þess gætu verið nokkrar, til að mynda stress í kringum þátttöku 

rannsóknar og hvenær tíma dags mælingar voru teknar. En niðurstöður geta líka bent til þess að 

blóðþrýstingur þátttakenda sé að hækka.  

 Einungis 40% þátttakenda eru í kjörþyngd. 54% karla eru yfir kjörþyngd og þar af eru 27% skilgreindir 

með offitu. 86% kvenna eru yfir kjörþyngd og þar af eru 71,4% sem eru skilgreindar með offitu. 

Samkvæmt gögnum frá lýðheilsustöð frá árinu 2007 var hlutfall karla með offitu á aldrinum 18-29 ára tæp 

13% og hlutfall kvenna með offitu á aldrinum 18-29 ára tæp 15%. Ljóst er að gríðarlegur munur er á milli 

þessara hópa en þó verður að taka með í reikninginn að gögn lýðheilsustöðvar eru ellefu ára gömul og 

gætu því tölurnar hafa breyst.38  

 42% þátttakenda var með mittisummál yfir viðmiðunarmörkum. Þar af voru það 30% karla og 85% 

kvenna. Auk þess eru fjórðungur karlanna með mittisummál rétt undir viðmiðunarmörkum. Í íslenskri 

rannsókn á geðklofasjúklingum var hlutfallið hins vegar 82%. Í þeirri rannsókn var meðalaldurinn hins 

vegar 49,6 ár. 29 Ekki eru til almennar tölur yfir mittisummál íslendinga.  

 

5.3 Blóðprufur  
	
Bornar voru saman blóðprufur teknar á rannsóknartímabilinu við fyrri blóðprufur. Fleiri einstaklingar voru 

með heildar kólesteról og fastandi glúkósa utan viðmiðunarmarka við fyrri mælingar. Er þetta ekki í 

samræmi við það sem ætla mætti. Kenningin var að blóðprufugildin yrðu brenglaðri því lengra sem 

einstaklingur væri á geðrofslyfi. Það er þó ýmislegt sem gæti skýrt þessar niðurstöður. Til að mynda er 

ekki vitað með vissu hvort einstaklingar voru fastandi við fyrri blóðprufur, en ef einstaklingur er ekki 

fastandi getur það haft mikil áhrif á niðurstöður mælingu blóðsykurs.    

 Þegar gerður var samanburður lífsmarka- og blóðprufumælinga við fyrri gildi reyndist marktækur 

munur á þyngd, BMI og fastandi glúkósa milli tímabila. Þyngdaraukning var að meðaltali um 8 kg og fór 
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BMI stuðull úr 25,9 kg/m2 í 28,6 kg/m2. Gildi fastandi glúkósa í blóði lækkaði frá 5,3 mmól/L í 4,6 mmól/L. 

Breytingar á þyngd og BMI eru í samræmi við þær kenningar að þyngdaraukning eigi sér stað hjá ungu 

fólki með byrjandi geðrofssjúkdóma. Í finnskri rannsókn þar sem ungu fólki með byrjandi geðrofssjúkdóma 

var fylgt eftir í ár urðu marktækar breytingar á þyngd og BMI.32 Í ljósi þyngdaraukningar hefði mátt vænta 

þess að munur væri á mittisummáli, en svo var ekki því það vantaði tæplega helming mittisummála í fyrri 

skráningum.  

 

5.4 Efnaskiptavilla  
	
Þeir undirþættir efnaskiptavillu sem voru oftast uppfylltir voru mittisummál og blóðþrýstingur. 42% 

þátttakenda var með mittisummál yfir viðmiðunarmörkum. Svipað hlutfall eða um 46% þátttakenda í 

bandarískri rannsókn var með mittisummál yfir viðmiðunarmörkum. Í þeirri rannsókn voru einnig 48% með 

blóðþrýsting yfir viðmiði samanborið við 58% í þessari rannsókn. Þó ber að nefna að skilyrðin fyrir 

blóðþrýsting yfir mörkum eru ekki þau sömu. Í bandarísku rannsókninni þurfti einstaklingur að vera bæði 

með systólu yfir 130 mmHg og díastólu yfir 85 mmHg eða vera á háþrýstingslyfi. Fjöldi þeirra sem uppfyllti 

skilyrði fyrir þríglýseríð, HDL-kólesteról og glúkósa var töluvert lægra í þessari rannsókn en í þeirri 

bandarísku. Taka verður fram að töluverður munur er á meðalaldri þátttakenda í þessari rannsókn og 

þeirri bandarísku.35 Aukning var í fjölda þeirra sem uppfylltu mittisummál, þríglýseríð og blóðþrýsting milli 

tímabila rannsóknar en hins vegar fækkaði þeim sem uppfylltu skilyrði fyrir HDL-kólesteról og fastandi 

glúkósa.   

 Í rannsókninni hefur þeim sem greinast með efnaskiptavillu fækkað úr 18,2% í 15,2% milli tímabila. 

Þrátt fyrir það hefur þeim sem að uppfylla tvö skilyrði efnaskiptavillu fjölgað. Við fyrri mælingar voru þeir 3 

eða um 9% en núna eru þeir 9 eða um 27%. Því er greinilegt að fleiri eru í aukinni áhættu á að greinast 

með efnaskiptavillu. 11,5% karla og 28,6% kvenna greindust með efnaskiptavillu en er það töluvert lægra 

en fyrir sambærilegan aldurshóp í bandarískri rannsókn þar sem 27% karla og 47% kvenna voru með 

efnaskiptavillu.35 Í stórri rannsókn var algengi efnaskiptavillu hjá ungu fólki með byrjandi geðrofssjúkdóm 

9,9% samanborið við 35% hjá þeim sem höfðu verið lengi með geðrofssjúkdóm.39  Í töflu 16 er algengi 

efnaskiptavillu borið saman milli rannsókna. Eins og sést er algengið lægst í þessari rannsókn en einnig er 

meðalaldurinn töluvert lægri sem gæti að miklu leyti skýrt þennan mun. 

 

Tafla 16: Samanburður á algengi efnaskiptavillu milli rannsókna 

Rannsókn Ár  Meðalaldur  Algengi efnaskiptavillu 

McEvoy et al35 2005 40,4 ár  a40,9%  

Hägg et al40 2005 46 ár  a34,6% 

Sveinsson et al29 2012 49,6 ár  57% 

Harðardóttir et al 2018 25,3 ár 15,2% 

 a) Blóðþrýstingur skilgreindur yfir mörkum ef ≥ 130/85 mmHg. 
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5.5 Samband geðrofslyfja og áhættuþátta efnaskiptavillu 
	
Flestir þátttakendur voru á einu geðrofslyfi, eða um 70%, þar á eftir eru 21% á tveimur geðrofslyfjum. 

Fjöldi þeirra sem eru aðeins á einu geðrofslyfi er töluvert lægri í erlendri rannsókn, en þar var hlutfallið um 

56%.40 Alls voru 30,3% þátttakanda að taka sykursýkislyfið Metformin. Er það í grunninn notað gegn 

sykursýki 2 en er einnig gefið til að sporna við þyngdaraukningu. Hjá öllum þátttakendum var það notað 

við þyngdaraukningu.41 Flestir þátttakendur voru á clozapine, eða 10 manns. Þar á eftir kom aripiprazole, 

en í heildina voru einstaklingarnir á sjö mismunandi geðrofslyfjum.  

 Þegar skoðað er samband mismunandi geðrofslyfja við áhættuþætti efnaskiptavillu kemur í ljós að 

clozapine sýnir sterkt samband við aukna áhættuþætti efnaskiptavillu. 40% þeirra sem eru á clozapine eru 

með efnaskiptavillu og 80% eru með mitti yfir viðmiðunarmörkum og með offitu. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við sænska rannsókn, en þar eru 48% með efnaskiptavillu og 70% með mittisummál yfir 

viðmiðunarmörkum sem eru á clozapine. Í þeirri rannsókn voru tæp 40% þeirra sem voru á olanzapine 

einnig með efnaskiptavillu, en ekki sást samband milli olanzapines og áhættuþátta efnaskiptavillu í þessari 

rannsókn. Líkleg ástæða þess gæti verið að einungis voru fjórir einstaklingar á olanzapine og því væri 

þýðið of lítið til að sjá samband.40  

 Marktækur munur var á nokkrum áhættuþáttum efnaskiptavillu hjá rannsóknarhópnum og 

samanburðarhópi. Þessir þættir voru blóðþrýstingur, bæði hjá körlum og konum. Hjá körlum var einnig 

munur á HDL kólesteróli og hjá konum var einnig marktækur munur á BMI og þríglýseríðum. Ekki var 

hægt að reikna út algengi efnaskiptavillu hjá samanburðarhóp sökum þess að mittismælingar vantaði. Í 

öðrum rannsóknum þar sem skoðaður er samanburðarhópur reynist vera munur á öllum áhættuþáttum 

efnaskiptavillu nema systólískum blóðþrýstingi og glúkósa.35  

 

5.6 Styrkleikar og veikleikar  
	
Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að allar mælingar voru gerðar á sama máta og af sama aðila sem 

kemur í veg fyrir upplýsingabjögun. Þá má segja að fjöldi þeirra breyta sem voru til skoðunar teljist góður 

og geti verið efniviður fyrir frekari rannsóknir. 

Helstu veikleikar eru hversu lítið þýðið er. Auk þess var hlutfall kvenna mjög lágt og því ekki jafnt 

kynjahlutfall. Einnig vantaði töluvert af fyrri mælingum. Þegar mælingar vantar í svona litlu þýði getur það 

haft mikil áhrif á niðurstöðurnar. Hluti rannsóknarinnar var aftursýnn, þar sem eldri gögn voru skoðuð og er 

því háð því að til séu gögn og að þau séu skráð rétt inn. 
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6. Ályktanir 
	
Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að 15,2% af þjónustuþegum Laugarássins er með 

efnaskiptavillu og margir til viðbótar í mikilli áhættu á að greinast með efnaskiptavillu. Fleiri konur en karlar 

eru með efnaskiptavillu. Efnaskiptavilla og áhættuþættir hennar eru algengari hjá þeim sem eru á annarrar 

kynslóðar geðrofslyfinu Clozapine. Meira en helmingur er yfir kjörþyngd og þá eru um einn þriðji 

þátttakenda á sykursýkislyfinu Metformin vegna þyngdaraukningar.  

 Það er því ljóst að brýn þörf er á að fylgjast vel með líkamlegu heilsufari þjónustuþega Laugarássins 

og annarra sem eru á langtíma geðrofslyfjameðferð. Það er áhyggjuefni að aukaverkanir geðrofslyfja hafi 

þessar alvarlegu aukaverkanir, þá sérstaklega lyfið sem hefur besta virkni gegn geðrofseinkennum. Að 

lokum þarf að stuðla að heilbrigðara líferni sjúklinga og hvetja þá til lífstílsbreytinga sem geta aukið 

lífsgæði og lífslengd.  

 

6.1 Næstu skref 
	
Gaman væri að halda áfram með rannsóknina. Þá væri hægt að bæta við fleiri þátttakendum til að auka 

tölfræðilegt gildi rannsóknarinnar. Einnig væri áhugavert að fylgja þátttakendum eftir til lengri tíma. Þá 

væri hægt að skoða betur samband lyfja, lífstíls og breytinga á mælingum og gildum blóðprufa. 
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8. Fylgiskjöl  
	
Hér er spurningalistinn sem lagður var fyrir alla þátttakendur rannsóknarinnar.  
 
 
 
	

Bakgrunnsupplýsingar:	

	

Kyn:	(		)	kk-	(		)	kvk		

Aldur:	______________		Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

Þjóðerni:	(		)	Íslenskur	–	(		)	Annað:	____________________________________		
Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

Móðurmál:	(		)	Íslenska	–	(		)	Annað	___________________________________		
Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

Hjúskaparstaða	
(		)	einhleyp(ur),	(	)	Gift/-ur,		(		)	í	sambúð	(		)	Fráskilin/n	–	(		)	Í	sambandi,																	
(	)	ekkja/ekill	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	
	

Börn	á	framfæri:		(	)	Já			(	)	Nei					(	)	Einstætt	foreldri	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	
	
Lögræði		

(		)	Með	fullt	lögræði	–	(		)	Sjálfræðissvipt/-ur	–	(		)	Fjárræðissvipt/-ur		
(		)	Lögræðissvipt/-ur	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

	
Menntunarstig	

(		)	Grunnskólapróf	–	(		)	Framhaldsskólapróf	–	(		)	Háskólapróf			
(		)	Kláraði	<50%	af	framhaldsskóla	–	(		)	Kláraði	>50%	af	framhaldsskóla	-	Veit	
ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	
Núverandi	staða:		(	)	í	námi	-		(	)	ekki	í	námi	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

	
Búsetuform	

(		)	Eigið	húsnæði	–	(		)	Leiguhúsnæði	á	almennum	markaði		
(		)	Hjá	foreldrum/forráðamanni	-	(		)	Húsnæði	á	vegum	hins	opinbera	
(		)	Heimilislaus	–	(		)	Annað	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

	
Búsetuhættir	

(		)	Ein/n	–	(		)	Með	maka	–	(		)	Með	barni/börnum	–	(		)	Með	
foreldrum/forráðamanni		
(		)	Með	öðrum	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	
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Framfærsla	
(		)	Launuð	vinna	–	(		)	Atvinnuleysisbætur	–	(		)	Framfærsla	frá	félagsþjónustunni	
–			(		)	Örorka	(		)	Sjúkradagpeningar	–	(		)	Endurhæfingarlífeyrir		
(		)	Greiðslur	frá	lífeyrissjóði	–	(		)	Engin	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

	
	
Reynsla	á	vinnumarkaði	

(		)	Engin	–	(		)	Einungis	unnið	sumarvinnu	með	skóla		
(		)	Unnið		meira	en	6	mánuði	samfleytt	-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	

	
Reykingar	

(	)Reykir	-	(	)	Aldrei	reykt	-	(	)	Hætt/ur	að	reykja	-	Veit	ekki	(	)			
Vill	ekki	svara	(	)	
Ef	já	þá	hversu	gamall	varstu	þegar	þú	byrjaðir	að	reykja?___________________	
	

Hefur	þú	borðað	skyndibitamat	síðustu	48	klukkutíma?	
(	)	Já	-	(	)	Nei		-	Veit	ekki	(	)	-	Vill	ekki	svara	(	)	
Ef	já	þá	hversu	oft?_________________________	
	

	


