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Ágrip 

Notkun LSN á Íslandi 2008 – 2017 - Ferilrannsókn á lyfjanotkun 

Sigrún Jónsdóttir1, Björn Guðbjörnsson1,2, Guðrún Ása Björnsdóttir2, Björn Rúnar Lúðvíksson1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Rannsóknastofa í gigtsjúkdómum,  3Ónæmisfræðideild Landspítala,  

 

Inngangur: Notkun á lágskammta naltrexone (LSN) hefur farið vaxandi við meðhöndlun á heila- og 

mænusiggi, svæðisgarnabólgu og vefjagigt. Takmarkaðar upplýsingar eru til um virkni og umfang slíkrar 

meðferðar á heimsvísu, þó liggja fyrir upplýsingar, meðal annars úr þremur blindum slembirannsóknum, 

þar sem litlir hópar sjúklinga með ofangreinda sjúkdóma hefur verið fylgt eftir. Niðurstöður blindra 

slembirannsókna benda til þess að LSN hafi marktæk bætandi áhrif á líðan þátttakenda. Litlar 

upplýsingar eru hins vegar að finna um umfang notkunar á LSN á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að gefa skýrari mynd af notkun LSN á Íslandi frá 2008 – 2017.  

Efniviður og aðferðir: Sótt var um leyfi hjá embætti landlæknis um að fá aðgang að upplýsingum 

varðandi LSN meðferð á rannsóknartímabilinu úr lyfjagagnagrunni. Fengnar voru upplýsingar um fjölda 

einstaklinga sem leystu út ávísun fyrir LSN auk kyns, aldurs, fjölda ávísana og afgreiðsluár ásamt 

upplýsingum um meðferðaraðila. Jafnframt var óskað eftir fjölda einstaklinga sem leystu út LSN 

samhliða ópíóð lyfjum.  

Niðurstöður: Fyrsta lyfjaávísunin af LSN var leyst út árið 2010 og voru tveir einstaklingar sem leystu út 

ávísun fyrir LSN það árið, samanborið við 292 árið 2013 og 734 árið 2016. Hlutfall þeirra einstaklinga 

sem leystu út ávísun fyrir LSN árið 2016 var 0,22% af þjóðinni. Konur voru í miklum meirihluta eða rúm 

87,3% og 57,0% einstaklinga voru í aldursflokknum 40–55 ára. Á einum áratug hafa 7.405 ávísanir fyrir 

LSN verið leystar út. Á árunum 2015 og 2016 voru samtals 3.542 ávísanir leystar út eða 47,8%. Frá 

2013 - 2017 voru 34,8% einstaklinga sem leystu út ávísun fyrir LSN samhliða ópíóð lyfjum.  

LSN er framleitt af tveimur fyrirtækjum á Íslandi; Árbæjarapóteki frá því 2012 og Pharmarctica 

frá 2017. Árbæjarapótek hefur tekið á móti 7.280 ávísunum eða 98,3% af heildarfjölda ávísana. 

Pharmarctica hefur tekið á móti 144 ávísunum. Skammtastærðir fyrir LSN eru einstaklingsbundnar en 

skammtur á bilinu 3 – 4,5 ml er algengastur (3 – 4,5 mg). Árbæjarapótek framleiðir 1 mg/ml af LSN í 135 

ml flöskur en Pharmarctica framleiðir 1 mg/ml af LSN í 100 ml flösku. Frá 2013 til 2017 fengu 47,9% 

einstaklinga aðeins eina til þrjár pakkningar af LSN. Í heildina var 531 læknir sem gaf út ávísun fyrir LSN 

á rannsóknartímabilinu. Af þeim voru 57,1% með skráða sérgrein. Fleiri karlkyns (N = 335) en kvennkyns 

(N = 185) gáfu út ávísun fyrir LSN og voru karlarnir eldri (μ = 52,0 ár) en konurnar (μ = 40,2 ár). 

Langflestir meðferðaraðilar voru með sérfræðimenntun á sviði heimilislækninga. 

Ályktanir: Töluverð aukning hefur átt sér stað í ávísunum á LSN frá 2013 á Íslandi. Sambærileg aukning 

átti sér stað í Noregi þar sem 0,3% af landsmönnum þar í landi hafði leyst út LSN frá 2013 til 2014. 

Konur eru í miklum meirihluta meðal þeirra sem leysa út ávísun fyrir LSN og meirihluti einstaklinga eru 

í aldursflokki 40 – 55 ára, sem kemur ekki á óvart þar sem grunur leikur á að meirihluti einstaklinga fái 

LSN gegn vefjagigt. Þá er athyglisvert að langflestir fá eingöngu eina til þrjár uppáskriftir á LSN, sem 

bendir til þess að skoða þurfi virkni lyfsins sérstaklega og er vinna í þeim efnum hafin. Frá 2013 til 2017 

voru 34,8% sem leystu út ávísun fyrir LSN samhliða ópíóð lyfjum og væri fróðlegt að skoða hvort að 

breytingar á ópíóðnotkun hafi átt sér stað hjá einstaklingum sem leystu út fjórar eða fleiri ávísanir af LSN 

samanborið við einstaklinga sem leystu út færri en fjórar ávísanir. 



Þakkir 

Fyrst og fremst langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, Birni Rúnari Lúðvíkssyni, fyrir ráðgjöf og 

aðstoð yfir rannsóknartímabilið. Verkefnið var unnið á ónæmisfræðideild Landspítalans og þar ríkir 

einstaklega góður starfsandi sem var gaman að kynnast. Einnig langar mig að þakka Birni 

Guðbjörnssyni fyrir kærkomna hvatningu, aðstoð og yfirlestur á ritgerð, sem og Guðrún Ásu 

Björnsdóttur. Ólafur B. Einarsson og Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir frá embætti landlæknis voru mér 

innan handar við gagnasöfnun og þau eiga einnig mikið þakklæti skilið. Að lokum langar mig að þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir að veita mér hjálparhönd við úrvinnslu gagna og prófarkalestur, sérstaklega 

David E. Mollberg fyrir tölfræðiráðgjöf.  

 



Efnisyfirlit 

Myndaskrá ................................................................................................................................................ 1 

Töfluskrá ................................................................................................................................................... 1 

Listi yfir skammstafanir ............................................................................................................................. 2 

1 Inngangur ......................................................................................................................................... 3 

1.1 LSN ......................................................................................................................................... 3 

1.1.1 Nýr kafli í sögu naltrexone ............................................................................................ 3 

1.1.2 Lyfjaform ....................................................................................................................... 4 

1.1.3 Lyfjahvarfafræði ............................................................................................................ 4 

1.1.4 Lyfjaþol og öryggi ......................................................................................................... 5 

1.1.5 Verkun .......................................................................................................................... 5 

1.2 Samspil ónæmiskerfisins og heila- og taugakerfisins ............................................................. 6 

1.2.1 Ónæmiskerfið ............................................................................................................... 6 

1.2.1.1 Ósértæka ónæmiskerfið ............................................................................................ 6 

1.2.1.2 Sértæka ónæmiskerfið ............................................................................................... 7 

1.2.1.3 Tolllíkir viðtakar (TLR) ................................................................................................ 7 

1.2.1.4 Örtróðsfrumur............................................................................................................. 8 

1.2.2 Áhrif náttúrulegra ópíóða .............................................................................................. 8 

1.2.2.1 Ópíóðviðtakar............................................................................................................. 9 

1.2.2.2 OGF-OGFr kerfið ....................................................................................................... 9 

2 Markmið .......................................................................................................................................... 11 

3 Efni og aðferðir ............................................................................................................................... 12 

3.1 Gögn ..................................................................................................................................... 12 

3.2 GigtRáður .............................................................................................................................. 12 

3.3 Þýði ....................................................................................................................................... 12 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla............................................................................................................. 12 

3.5 Leyfi ....................................................................................................................................... 13 

4 Niðurstöður ..................................................................................................................................... 14 

4.1 Samsetning sjúklingahóps .................................................................................................... 14 

4.2 Fjöldi ávísana og skammtastærðir ........................................................................................ 16 

4.3 Upplýsingar um meðferðaraðila ............................................................................................ 18 

5 Umræða.......................................................................................................................................... 19 

5.1 Samantekt ............................................................................................................................. 19 

5.2 Umræða ................................................................................................................................ 19 

5.3 Takmarkanir og styrkir .......................................................................................................... 20 



5.4 Framhald ............................................................................................................................... 20 

5.5 Ályktun .................................................................................................................................. 20 

Heimildaskrá ........................................................................................................................................... 22 



 1 

Myndaskrá 

Mynd 1 -  Þróun á fjölda einstaklinga sem leystu út ávísun fyrir LSN yfir tíu ára tímabil ....................... 14 

Mynd 2 - Fjöldi nýrra notenda frá 2010 til 2017 ..................................................................................... 15 

Mynd 3 - Þróun á fjölda einstaklinga sem leystu út ávísun fyrir LSN á tíu ára tímabili eftir kyni ........... 15 

Mynd 4 - Aldursdreifing þeirra sem leystu út ávísun fyrir LSN ár hvert ................................................. 16 

Mynd 5 - Þróun á fjölda ávísana fyrir LSN yfir tíu ára tímabil skipt eftir norrænum vörunúmerum........ 16 

Mynd 6 - Leið 1 við upptröpun á LSN .................................................................................................... 17 

Mynd 7 - Leið 2 við upptröpun á LSN .................................................................................................... 17 

Mynd 8 – Fjöldi einstaklinga á bak við hverja pakkningarstærð af LSN ár hvert ................................... 17 

 

Töfluskrá 

Tafla 1 - Hlutfall þeirra sem leystu út ávísun fyrir LDN miðað við mannfjölda ár hvert .......................... 14 

Tafla 2 - Fjöldi einstaklinga sem leysti út ávísun fyrir LSN samhliða ópíóð lyfjum ................................ 17 

Tafla 3 - Fjöldi, aldur og kyn meðferðaraðila .......................................................................................... 18 

Tafla 4 - Algengustu sérgreinar meðferðaraðila..................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Listi yfir skammstafanir 

DOR – δ-opioid receptor 

FDA – Food and Drug Administration  

IFN - Interferon  

iNOS – Inducible nitric oxide synthase 

IRAK - IL-1 receptor associated kinase  

KOR – κ-opioid receptor 

LDN – Low-dose naltrexone  

MOR – μ -opioid receptor 

MS – Multiple sclerosis 

NO – Nituroxíð  

OGF – Opioid growth factor 

OGFr – Opioid growth factor receptor 

PDYN – Pro-dynorphin 

PENK – Pro-enkephalin 

POMC – Pro-opiomelanocortin 

TIR – Toll/IL-1 receptor 

TNFR – Tumor necrosis factor receptor 

TRAF – Tumor necrosis factor receptor associated factor  
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1 Inngangur  

Lágskammta meðferð með naltrexone, sem er betur þekkt sem Low-Dose-Naltrexone eða LDN, hefur 

verið í sviðsljósinu undanfarin ár í tengslum við meðferð langvinnra sjúkdóma á borð við heila- og 

mænusigg (e. MS), svæðisgarnabólgu (e. Crohn´s disease) og vefjaagigt (e. Fibromyalgia)1-3. Fáar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar í þessum málaflokki en niðurstöður þeirra gefa til kynna að lyfið hafi 

jákvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga með ofangreinda sjúkdóma. Til þess að staðfesta slík áhrif lyfsins 

þarf að framkvæma umfangsmiklar blindar slembirannsóknir og er ýmislegt því tengt í bígerð. Oft á 

tíðum er erfitt að meðhöndla langvinna sjúkdóma og markmið meðferðarinnar er þá einfaldlega að 

viðhalda eða bæta lífsgæði og færni sjúklings. Sjúklingar sem þjást af langvinnum sjúkdóm um árabil 

eru því stundum viljugir til þess að prófa nýjar ósannreyndar meðferðir, hvort sem þær eru hefðbundnar 

eða óhefðbundnar. Raunin virðist vera sú að þrátt fyrir að lítil þekking sé til á virkni lágskammta 

naltrexone (LSN) þá hefur átt sér stað mikil fjölgun ávísana undanfarin ár samkvæmt upplýsingum frá 

lyfjagagnagrunni embætti landlæknis, enda lyfið talið vera öruggt og vel þolanlegt4-5.  

Mikilvægt er að hafa í huga að LSN er forskriftarlyfjaform án einkaleyfis og svo virðist vera að 

lyfjafyrirtæki hafa ekki áhuga á að rannsaka lyfhrif þess frekar með tilliti til fyrrnefndra sjúkdóma. Þar af 

leiðandi lendir það í hlut sjálfstæðra rannsakenda og stofnana að hrinda af stað rannsóknum til þess að 

kanna lyfjaþol, öryggi og virknisvið þessa meðferðaforms. Skortur á rannsóknum gerir það að verkum 

að lyfinu er ávísað á ótraustum grunni og margt er enn á huldu um virkni lyfsins. Tilgangur þessarar 

rannsóknar er að gefa skýrari mynd af notkun LSN á Íslandi frá 2008 til 2017. 

1.1 LSN 

Naltrexone er ópíóða-blokki og er alls ekki nýtt af nálinni en það var samþykkt af Bandarísku 

lyfjastofnuninni (e. FDA) árið 1984 sem meðferð við ópíóðafíkn6 og 1994 sem meðferð við áfengisfíkn7. 

Hins vegar er naltrexone að vekja athygli á ný þar sem það býður ef til vill upp á nýja 

meðferðarmöguleika í lágum skömmtum við ýmsum langvinnum sjúkdómum. Ráðlagður dagskammtur 

af naltexone á töfluformi gegn áfengis- og ópíóðafíkn er 50 mg8 en í rannsóknum þar sem könnuð hafa 

verið áhrif LSN á heila- og mænusigg, svæðisgarnabólgu og vefjagigt hefur hins vegar verið gefin 4,5 

mg skammtur af naltrexone1-3. Í sumum tilvikum liggja skammtarnir á bilinu 1 – 4,5 mg4-5.  

Öryggi og lyfjaþol eru þættir sem hafa verið kannaðir en það skortir rannsóknir sem kanna 

virknisvið lyfsins. Hugmyndir sem hafa vaknað um verkunarhátt lyfsins geta aldrei talist neitt meira en 

tilgátur á þessu stigi4-5. Naltrexone í háum skömmtum er einna helst talið hafa áhrif á heila- og 

taugakerfið, að mestu leyti með því að blokka μ-ópíóðviðtaka líkamans9. Í lágum skömmtum hefur lyfið 

ef til vill einnig áhrif á þætti ónæmiskerfisins en þar hafa tolllíkir viðtakar (e. Toll-like receptors eða TLR) 

og ζ-ópíóðviðtakar (e. ζ-opioid receptor eða opioid growth factor receptor (OGFr)) helst komið til sögu4-

5. Hugmyndir um verkunarhátt lyfsins beinast að heila- og taugakerfinu og ónæmiskerfinu en hér virðist 

vera um að ræða samspil tveggja flókinna kerfa. 

1.1.1 Nýr kafli í sögu naltrexone  

Naltrexone var fyrst nýmyndað árið 1963 af Endo Laboratories og var upphaflega þróað til þess að 

meðhöndla einstaklinga með ópíóðafíkn. Seinna meir uppgvötaðist að naltrexone væri einnig nothæft 
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sem meðferðarúrræði við áfengisfíkn, samhliða sálfræðimeðferð10. Rannsóknir á notkun ópíóða-blokka 

sem meðferð gegn ýmsum öðrum sjúkdómum komu ekki upp á yfirborðið fyrr en seint á níunda 

áratuginum. Síðan þá hafa nokkrar rannsóknarstofur rannsakað LSN og hefur lyfið hægt og rólega vakið 

athygli á ný sem mögulegt meðferðarúrræði vegna tiltekinna langvinnra sjúkdóma5.  

Árið 2013 var birt heimildarmynd í Noregi sem bar heitið „Vårt lille land“ sem fjallaði um LSN. 

Heimildarmyndin fjallar um upplifun og reynslu nokkurra sjúklinga og álit örfárra lækna á LSN. Dregin er 

upp ansi fögur mynd af virkni lyfsins gegn ýmsum langvinnum sjúkdómum, meðal annars heila- og 

mænusiggi og vefjagigt. Nýleg rannsókn frá Noregi sýnir að veruleg aukning hefur orðið á ávísun LSN, 

en árin 2013 og 2014 höfðu samtals 15.297 einstaklingum eða 0,3% allra landsmanna í Noregi verið 

ávísað lyfinu. Heimildarmyndin er talin hafa átt þátt í aukningunni11. Upplýsingar um LSN og virkni þess 

gegn ýmsum langvinnum sjúkdómum er að finna víða á netinu þrátt fyrir að litlar sem engar sannreyndar 

upplýsingar liggja fyrir sem styðja við meðferðarnotkun þess4. Nokkrar blindar slembirannsóknir hafa 

hins vegar verið framkvæmdar sem hafa kannað notkun LSN gegn ýmsum langvinnum sjúkdómum.  

Árið 2010 voru birtar niðurstöður úr blindri slembirannsókn á LSN gegn svæðisgarnabólgu. 

Rannsóknin náði til 40 þátttakenda með svæðisgarnabólgu sem tóku LSN daglega yfir 12 vikna tímabil. 

Notkun lyfsins virtist hafa marktæk bætandi áhrif á líðan hópsins2. Sama ár birtust niðurstöður úr blindri 

slembirannsókn á LSN gegn heila- og mænusiggi sem náði til 96 þátttakenda. Rannsóknin stóð yfir 17 

vikna tímabil og niðurstaðan var einnig sú að LSN virtist hafa marktæk bætandi áhrif á líðan hópsins1. 

Niðurstöður úr þriðju blindu slembirannsókninni birtust árið 2013, en í þetta skiptið beindist rannsóknin 

að notkun LSN gegn vefjagigt. Þátttakendur voru 30 talsins sem tóku LSN yfir tólf vikna tímabil. Enn á 

ný virtist lyfið hafa marktæk bætandi áhrif á líðan hópsins3. Ofangreindar rannsóknir lofa góðu en hafa 

það sameiginlegt að um lítið úrtak er að ræða og rannsóknartímabilið er stutt. Rannsóknirnar hafa í 

flestum tilvikum aðeins byggst á huglægum matskerfum þar sem tekið er tillit til lífsgæða eða sjálfsmats 

einstaklinga á eigin verkjum og er því ekki hægt að skera úr um hvort að LSN hafi marktæk áhrif á 

einkenni þátttakenda. Stærri og umfangsmeiri rannsóknir þarf að framkvæma til þess að sýna fram á 

langtímaáhrif LSN og virkni gegn langvinnum sjúkdómum4.  

1.1.2 Lyfjaform 

Lyfjaform naltrexone er breytilegt og fer eftir skammtastærð. Naltrexone gegn áfengis- og ópíóðafíkn er 

framleitt í tveimur mismunandi lyfjaformum, annað hvort á töfluformi eða sem stungulyf. Stungulyfið var 

hannað með tilliti til meðferðarheldni sjúklinga sem þjást af áfengis- eða ópíóðafíkn7, enda krefst 

meðferð með naltrexone á töfluformi þess að sjúklingar innbyrgði eina töflu á dag yfir 3 – 6 mánaða 

tímabil9. Stungulyfinu er hins vegar sprautað í vöðva einu sinni í mánuði en það inniheldur polyactide-

glycolide fjölliðu sem gerir lyfinu kleift að hafa langverkandi áhrif7. Blindar slembirannsóknir hafa notað 

LSN á töfluformi1-3. LSN er hins vegar aðeins ávísað sem lausn á Íslandi (Ólafur B. Einarsson, munnleg 

heimild, 3. apríl 2018).  

1.1.3 Lyfjahvarfafræði 

Naltrexone á töfluformi frásogast hratt og vel úr meltingarvegi en nýting lyfsins er aðeins 5 til 40 prósent 

þar sem aðgengi lyfsins minnkar talsvert vegna efnaskipta lifrarinnar (e. first pass effect). Naltrexone 

dreifist að öðru leyti vel um líkamann. Lifrin sér að mestu um umbrot naltrexone en við efnaskiptin 
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myndast aðal umbrotefsefni þess, 6-beta-naltrexol, og nokkur minni umbrotsefni sem verður ekki minnst 

á hér. Helmingunartími naltrexone í plasma eru fjórir klukkutímar ef lyfið er innbyrgt á töfluformi en fimm 

til tíu dagar þegar lyfinu er sprautað í vöðva. Að lokum skilst lyfið út úr líkamanum með þvagi4, 12.  

1.1.4 Lyfjaþol og öryggi 

Rannsóknir á LSN við heila- og mænusiggi, svæðisgarnabólgu og vefjagigt benda til þess að lyfið sé 

öruggt og vel þolanlegt. Hins vegar hafa rannsóknir á LSN spannað stuttan tíma og eru því ekki til 

heimildir um langtíma árif LSN4-5. Rannsakendum var ekki tilkynnt um alvarlegar aukaverkanir en nokkrir 

þátttakendur hafa greint frá mildum aukaverkunum. Algengasta aukaverkunin er auknar draumfarir, sem 

um 37% þátttakenda tilkynntu í blindri slembirannsókn á LSN gegn vefjagigt, en þátttakendurnir lýstu 

ekki draumunum sem óþægilegum3. Þátttakendur hafa einnig tilkynnt um höfuðverk og auknar martraðir 

en þær aukaverkanir eru ekki jafn algengar5. Í ofangreindri rannsókn voru samtals 16% þátttakenda sem 

tilkynntu höfuðverk sem aukaverkun3. Í blindri slembirannsókn á LSN gegn svæðisgarnabólgu voru 

niðurstöður um fjölda einstaklinga sem upplifðu svefnleysi, höfuðverk og auknar draumfarir ekki 

marktækar milli hópa2. Engin tilfelli hafa komið fram um hækkun lifrarensíma í blindum 

slembirannsóknum á LSN gegn heila- og mænusiggi, svæðisgarnabólgu og vefjagigt, en það er sjaldséð 

aukaverkun af naltrexone gegn áfengis- og ópíóðafíkn12. Aukaverkanir af naltrexone gegn áfengis- og 

ópíóðafíkn eru fleiri en þær aukaverkanir sem hafa verið nefndar hér, en þær verða ekki ræddar frekar10.  

1.1.5 Verkun 

Verkun LSN er óljós en nokkrar hugmyndir eru á lofti. Naltrexone blokkar μ- og κ -ópíóðviðtaka líkamans, 

þótt hann bindist að einhverju leyti einnig við δ-ópíóðviðtakann12. Með því að hindra viðtakana getur 

naltrexone dregið úr löngun einstaklings í áfengi og ópíóð og dregið úr umbunar tilfinningunni (e. 

rewarding effects) sem fylgir neyslu10. Í lágum skömmtum er virkni naltrexone gegn ýmsum langvinnum 

sjúkdómum talin vera tvíþætt. LSN er í fyrsta lagi talið hindra tolllíka viðtaka (e. Toll-like receptors eða 

TLR)13. Í öðru lagi er það talið hafa áhrif á jafnvægi opioid growth factor-opioid growth factor receptor 

kerfisins4.  

LSN er talið hafa áhrif á starf ónæmiskerfisins með því að bæla frumur ósértæka 

ónæmiskerfisins í gegnum TLR. Rannsakendur hafa beint sjónum sínum að ákveðnum viðtaka innan 

TLR fjölskyldunnar, TLR414. Innan heila- og taugakerfisins eru örtróðsfrumur taldar tengjast 

verkunarhætti LSN en örtróðsfrumur hafa útbreidda tjáningu á TLR415. Örtróðsfrumur taka þátt í 

meinmyndun heila- og mænusiggs16 og því brýn þörf á að rannsaka sérstaklega tengsl milli LSN og 

örtróðsfrumna þegar von er bundin við LSN sem meðferð við heila- og mænusiggi1, 17. Við sársauka 

getur binding bindils við TLR4 á örtróðsfrumum leitt til bólguhvetjandi viðbragða. LSN er talið geta 

hindrað þennan bólguhvetjandi feril með því að hindra TLR4 boðskerfið4.  

LSN er talið blokka ζ-ópíóðviðtakann, sem ber einnig heitið opioid growth factor receptor (OGFr). 

Hann er ólíkur öðrum ópíóðviðtökum að því leyti að hann tekur þátt í frumuvexti og frumuskiptingu við 

virkjun. Bindill viðtakans tilheyrir flokki náttúrulegra ópíóða og heitir [Met55]-enkefalín eða opioid growth 

factor (OGF). OGF er neikvæður vaxtarþáttur18. LSN blokkar OGFr í skamman tíma. Líkaminn er talinn 

bregðast við skammtíma blokkun með því að auka myndun á ópíóð peptíðum og ópíóðviðtökum og 

viðtakarnir verða einnig næmari. Þegar líkaminn hefur losað sig við lyfið getur líkaminn notið svokallaðra 
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afturkast áhrifa (e. rebound effect) vegna aukinnar myndunar á OGF og OGFr sem er talið koma 

jafnvægi á ópíóð efnaskipti innan miðtaugakerfisins4. Aukning á ópíóð peptíðum getur ef til vill bætt líðan 

einstaklinga með ýmsa langvinna sjúkdóma, til dæmis einstaklinga með heila- og mænusigg1. Einnig 

eru uppi vangaveltur um mismunandi áhrif naltrexone á OGF-OGFr kerfið í háum skömmtum og lágum 

skömmtum. Naltrexone í háum skömmtum er talið valda aukningu á frumuskiptingum með því að blokka 

OGFr. Auknar frumuskiptingar leiða til fjölgunar á T- og B-frumum ónæmiskerfisins. LSN er hins vegar 

talið draga úr frumuskiptingum og þar með fjölgun T- og B-frumna19-20.  

1.2 Samspil ónæmiskerfisins og heila- og taugakerfisins 

Naltrexone er talið hafa áhrif á tvö margslungin kerfi í líkamanum, ónæmiskerfið og heila- og taugakerfið. 

Til þess að átta sig á virkni lyfsins þarf að hafa í huga hina ýmsu ferla kerfanna tveggja og samspil þeirra, 

sem er hægara sagt en gert. Í næstu undirköflum verður því reynt að stikla á stóru og draga fram 

aðalatriðin.  

1.2.1 Ónæmiskerfið 

Tilgangur ónæmiskerfisins er að vernda líkamann frá alls kyns utanaðkomandi áreitum, hvort sem það 

eru örverur, eiturefni eða ofnæmisvaldar, og sinna innri tiltekt líkamans. Með innri tiltekt líkamans er átt 

við viðhald og viðgerð vefja. Líkaminn þarf einnig að lifa í sátt og samlyndi við skaðlausar örverur og 

þarf ónæmiskerfið því að tryggja að viðkvæmt jafnvægi örveruflórunnar haldist. Ónæmiskerfið býr yfir 

þeim hæfileika að geta greint á milli heilbrigðra sameinda líkamans og sameinda örvera, eiturefna eða 

ofnæmisvalda fyrir tilstilli vaka en vaki er framandi sameind sem vekur upp ónæmisviðbragð. Ef að 

ónæmiskerfið glatar þeim hæfileika fer líkaminn að ráðast á eigin vefi. Ónæmiskerfið býr yfir mismunandi 

ferlum eftir því hvers konar áreiti er um að ræða sem gerir því kleift að starfa með skilvirkum og 

árangursríkum hætti. Ónæmiskerfið samanstendur af tveimur undireiningum, ósértæka og sértæka 

ónæmiskerfið21.  

1.2.1.1 Ósértæka ónæmiskerfið 

Ósértæka ónæmiskerfið er meðfætt sem þýðir að þættir þess eru kóðaðir í kímlínu mannsins. Það ber 

ábyrgð á fyrstu vörnum líkamans en þær flokkast í ytri og innri varnir. Hlutverk ytri varna er að hindra 

inngöngu óæskilegra efna að líkamanum og eru þær fjölmargar. Helst ber að nefna þekjuvefina sem 

klæða yfirborð líkamans, sýklavarnir á yfirborði slímhúðar, til að mynda slím og sýkladrepandi prótein 

og ensím, og að lokum bifhár sem losa líkamann við framandi efni. Ef að ytri varnir bresta þá taka innri 

varnir við. Innri varnir líkamans samanstanda af frumum ónæmiskerfisins. Átfrumur tilheyra frumum 

ósértæka ónæmiskerfisins og þar ber helst að nefna stórátfrumur (e. macrophages), dauffrumur (e. 

neutrophils), angafrumur (e. dendritic cells) og náttúrulegar drápsfrumur (e. natural killer cells). Frumur 

ósértæka ónæmiskerfisins tjá aragrúa af viðtökum sem bera kennsl á mismunandi mynstur sameinda. 

TLR gegna þar lykilhlutverki. Ef að fruma ónæmiskerfisins ber kennsl á vaka þá virkjar hún í framhaldinu 

bólgusvarið með aðstoð frumuboðefna (e. cytokines) og flakkboða (e. chemokines). Við sumar 

aðstæður hefur ósértæka ónæmiskerfið ekki tök á því að eyða vakanum eins síns liðs og leitar þá 

aðstoðar hjá sértæka ónæmiskerfinu22.  
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1.2.1.2 Sértæka ónæmiskerfið  

Frumur sértæka ónæmiskerfisins samanstanda af T-frumum, sem sinna frumubundnu ónæmissvari, og 

B-frumum, sem sinna vessabundnu ónæmissvari, en þær flokkast sem eitilfrumur. Eitilfrumur myndast 

í beinmerg. T-frumur, ólíkt B-frumum, þroskast svo nánar í hóstakirtlinum. Eitilfrumurnar ferðast því næst 

yfir í eitlastöðvar með sogæðavökva sem eru dreifðar vítt og breitt um líkamann. Bólguviðbragðið eykur 

flæði sogæðavökva sem flytur sýnifrumu inn í eitlastöðvar þar sem sýnifruman virkjar, í stuttu máli, T-

frumur. Sýnifrumur myndast þegar frumur ósértæka ónæmiskerfisins, oftast óþroskaðar angafrumur, 

komast í kynni við vaka. Ósértæka ónæmiskerfið er öflugt varnarkerfi en geta þess til að verja líkamann 

er takmörkuð. Viðtakar T- og B-frumna, sem bera kennsl á vaka, verða til við endurröðum genabúta sem 

leggur grunninn að sértækni þeirra. Fyrstu kynni eitilfrumu við vaka leiðir til myndunar á minnisfrumum 

sem gerir það að verkum að ef ónæmiskerfið kemst í aftur í kynni við sama vakann getur það brugðist 

við með hröðum og skilvirkum hætti23.  

1.2.1.3 Tolllíkir viðtakar (TLR) 

TLR flokkast sem mynsturkennsl viðtakar (e. pattern recognition receptors) og eru þróunarlega 

varðveittir viðtakar innan ósértæka ónæmiskerfisins. Viðtakarnir bera kennsl á mynstur sameinda sem 

einkenna örverur af ýmsu tagi (e. pathogen-associated molecular patterns)24. Örverur tjá á yfirborði sínu 

sameindir sem ekki er að finna á heilbrigðum frumum mannslíkamans. Mynsturkennsl viðtakar geta með 

þessum hætti aðgreint örverur frá heilbrigðum vef. Binding TLR við bindil leiðir af sér keðjuverkun 

boðefna en lokamarkmiðið er virkjun viðeigandi ónæmisviðbragða. Óviðeigandi virkjun á TLR 

boðskerfinu vegna innrænna eða utanaðkomandi bindla getur valdið og/eða lengt 

sjálfsofnæmisviðbragð eða vefjaskaða25. Genamengi mannsins tjáir í heildina tíu TLR gen og þekkir 

hver viðtaki ákveðin mynstur sameinda. Í mönnum eru TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 og TLR6 tjáð á yfirborði 

frumna en TLR3, TLR7, TLR8 og TLR9 eru tjáð í himnum innanfrumulíffæra, eins og á frymisnetinu og 

innblöðrum (e. endosome)24.  

 TLR eru himnubundin glýkóprótín. Utanfrumuhluti þeirra, N-endinn, samanstendur af um það bil 

16-28 leucin-ríkum endurtekningum en innanfrumuhluti þeirra, C-endinn, er þekktur sem Toll/IL-1 

viðtaka (TIR) hneppi vegna samsvörunar við IL-1 viðtakann26. TLR  mynda blendna tvennu (e. 

heterodimer) eða hreina tvennu (e. homodimer) við virkjun, til að mynda TLR1 – TLR2 eða TLR3 – 

TLR324. Við bindingu bindils fer af stað keðjuverkun boðefna sem leiðir til virkjunar á umskrifunarþáttum, 

og má þar helst nefna NF-κB og IRF3, sem auka tjáningu á bólguboðefnum, týpu I interferónum (IFN) 

og flakkboðum27. Tvö lykilboðkerfi hafa verið greind, annars vegar MyD88-háða boðskerfið og hins vegar 

MyD88-óháða boðskerfið26.  

MyD88-háða boðskerfið er notað af öllum TLR nema TLR324 en MyD88 er nauðsynlegt boðefni fyrir 

myndun bólgusvars miðlað af TLR.  MyD88 tengist TIR hneppi viðtakans. Við virkjun dregur MyD88 

serín/þreonín kínasann IL-1 receptor associated kinase (IRAK) að TLR. IRAK er virkjað með fosfórun 

og tengist þá TRAF6 sem leiðir til virkjunar á tveimur aðgreindum boðleiðum sem leiða að lokum til 

virkjunar á umritunarþættinum NF-κB. TRAF6 er meðlimur í tumor necrosis factor receptor (TNFR)-

associated factor (TRAF) fjölskyldunni sem miðlar boðleiðum frumuboðefna. Í MyD88-óháða 

boðskerfinu leiðir fitufjölsykra (e. lipopolysaccharide eða LPS), sem er bindill TLR4, og dsRNA, sem er 
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bindill TLR3, til virkjunar á umritunarþættinum IRF-3 sem eykur þar með tjáningu á IFN-beta. IFN-beta 

virkjar í framhaldinu Stat1 sem leiðir til aukinnar tjáningar á nokkrum IFN-genum26.  

1.2.1.4 Örtróðsfrumur  

Heila- og taugakerfið var eitt sinn talið skorta ónæmiskerfi þar sem bólga getur verið sérstaklega 

hættuleg þegar um viðkvæman taugavef er að ræða. Í dag er vitað að kerfin tvö eiga í miklum 

samskiptum hvort við annað16. Í heila- og taugakerfinu eru frumur sem svipa til stórátfruma og heita 

örtróðsfrumur (e. microglia). Þær tilheyra flokki taugatróðsfrumna sem skiptast í tvo undirflokka, það er 

að segja örtróðsfrumur og stórtróðsfrumur28. Örtróðsfrumur eru mikilvægur hluti af ósértæka 

ónæmiskerfinu29 en sinna samt sem áður fjölbreyttu hlutverki innan heila- og taugakerfisins. Við virkjun 

taka þær inn frumuagnir með frumuáti, sýna T-frumum vaka og losa frumu- og flakkboðefni, auk þess 

sem þær stjórna frumudauða og þroska á taugavef16. Um 5 til 12 prósent af heildarfrumufjölda 

mannsheilans samanstendur af örtróðsfrumum29 en þær eru dreifðar vítt og breitt um heila og mænu. 

Hvíta efni heila- og taugakerfisins inniheldur meiri þéttleika af örtróðsfrumum heldur en gráa efnið30. 

Örtróðsfrumur bera mismunandi svipgerðir eftir því hvers konar boð berast þeim og geta frumurnar 

flakkað á milli svipgerða í ferli sem kallast skautun. Í grófum dráttum er hægt að skipta örtróðsfrumum í 

tvo flokka eftir svipgerð, M1 og M2 örtróðsfrumur29. M1 örtróðsfrumur eru bólguhvetjandi frumur og 

myndast vegna virkjunar á TLR. IFN-gamma getur til dæmis sest á TLR og virkjað viðtakann, annað 

hvort einn og sér eða í sameiningu með vaka eða frumuboðefni31. M1 örtróðsfrumur losa bólguhvetjandi 

frumuboðefni og auka myndun á nituroxíð (NO) með því auka tjáningu á ensíminu sem myndar NO,  

inducible nitric oxide synthase (iNOS). M2 örtróðsfrumur eiga hins vegar þátt í viðgerð vefja og geta 

myndað bólguletjandi þætti eins og frumuboðefni og vaxtarþætti. M2 örtróðsfrumur geta líka blokkað 

iNOS til að draga úr bólgu, vernda frumur og viðhalda heilbrigðu jafnvægi. Örtróðsfrumur haldast ekki í 

stöðugu virku ástandi heldur fer tjáning svipgerða eftir umhverfi frumnanna á hverjum tímapunkti og 

breytast þær eftir þörfum líkamans29. 

Örtróðsfrumur eru taldar vera fyrstu frumurnar sem greina örverur og vefjaskaða og það er hlutverk 

þeirra að vernda heilann frá skaðlegum efnum32. Þær eru hins vegar ekki einar í liði. Nokkrar frumugerðir 

eru taldar eiga þátt í bólgumyndun innan heila- og taugakerfisins enda um flókið fyrirbæri að ræða sem 

krefst samspils mismunandi frumugerða. Örtróðsfrumur eru oft í mikilli nálægð við aðrar frumugerðir og 

eiga örtróðsfrumur í samskiptum við þær með frumu- og flakkboðefnum16. Viðeigandi bólgusvar er 

nauðsynlegt til að útrýma hættulegu áreiti og örtróðsfrumur þurfa bæði að taka þátt í bólgumynduninni 

og viðgerð vefja þegar bólgan hjaðnar. Örtróðsfrumur hrinda af stað bólguhvetjandi losun á 

frumuboðefnum sem svar við hættulegum boðum, til að mynda sársauka. Sum boðefnin sem 

örtróðsfrumur losa geta valdið miklum vefjaskaða ef þeim er ekki haldið í skorðum. Langvinn og óeðlileg 

virkjun á örtróðsfrumum er því óæskileg. Örtróðsfrumur tjá mikinn fjölda viðtaka, meðal annars TLR4, 

og fer svar frumnanna eftir tegund viðtaka, bindils og boðleiðar sem er virkjuð. Örtróðsfrumur eru jafnvel 

taldar eiga þátt í að auka taugaverk og þol gegn ópíóðum í gegnum TLR4 boðskerfið33-34.   

1.2.2 Áhrif náttúrulegra ópíóða  

Naltrexone er ópíóða-blokki og á að blokka og draga úr virkni lyfja eins og morfíns, heróíns og skyldra 

efna. Talið er að megin virkni lyfsins megi rekja til bættra ópíóð efnaskipta í miðtaugakerfi sem gæti 
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útskýrt virkni LSN gegn sjúkdómum þar sem verkir eru megin einkenni sjúkdómsins, eins og oft vill vera 

í vefjagigt3. Ópíóðviðtakarnir eru nokkrir og blokkar naltrexone að mestu leyti μ- og κ-ópíóðviðtaka 

líkamans, þótt hann bindist að einhverju leyti einnig við δ-ópíóðviðtakann12. LSN hefur einnig verið tengt 

við ζ-ópíóðviðtakann og er skammtíma blokkun viðtakans með LSN talin vera ástæðan að baki bættra 

ópíóð efnaskipta í miðtaugakerfinu4. Hingað til hafa að minnsta kosti tíu náttúruleg ópíóð verið greind í 

heilanum sem tilheyra ákveðnum fjölskyldum sameinda. Algengustu efnin eru endorfín, enkefalín, 

dýnorfín, endómorfín, nociceptin/orphanin FQ og morphiceptin. Öll ópíóð peptíð í spendýrum eiga 

uppruna sinn að rekja til þriggja forvera, pro-opiomelanocortin (POMC), pro-enkephalin (PENK) og pro-

dynorphin (PDYN), sem eru tjáð af ólíkum genum. Enkefalín hefur tvær ólíkar byggingar og heitir því 

annað hvort Leu-enkefalín eða [Met55]-enkefalín eftir þeirri byggingu sem efnið hefur35. [Met55]-

enkefalín, eða OGF, og viðtaki þess hefur vakið sérstakan áhuga rannsakenda í tengslum við LSN20.  

1.2.2.1 Ópíóðviðtakar  

Fjórar stærstu fjölskyldur ópíóðviðtaka eru μ-, κ- og δ-ópíóðviðtakar, öðru nafni MOR, KOR og DOR, og 

nociceptin eða orphanin FQ viðtakinn. Fyrrnefndir viðtakar eru stundum kallaðir hinir klassísku 

ópíóðviðtakar og eru hluti af fjölskyldu G-prótein kúplaðra viðtaka. Þá er að finna vítt og breytt um 

líkamann en ekki aðeins innan miðtaugakerfisins. Viðtakana er að finna á ýmsum líffærum eins og til 

dæmis hjarta, lungum, lifur og öðrum líffærum meltingarkerfisins og æxlunarfæra. Ópíóðviðtakar hafa 

verið skoðaðir sérstaklega í tengslum við sársauka og fíkn en þeir eiga þátt í fjölmörgum 

lífeðlisfræðilegum ferlum innan líkamans. Innan miðtaugakerfisins taka ópíóðviðtakar meðal annars þátt 

í að stjórna hreyfingu, skapi, þvagaukningu, hitatemprun og streitu ásamt því að stýra ferlum innan 

öndunarfæra-, meltingarfæra- og hjarta- og æðakerfisins. Hver fjölskylda er talin hafa nokkrar undirgerðir 

af viðtökum, þrátt fyrir að aðeins eitt gen hefur verið einangrað fyrir hvern ópíóðviðtaka. Náttúruleg ópíóð 

peptíð hafa ekki mikla sækni eða sértækni í ákveðinn viðtaka þar sem ópíóð peptíð hafa svipaða 

bindistaði fyrir viðtakana og þar að auki eru MOR, KOR OG DOR svipaðir þegar kemur að byggingu, 

virkni og innanfrumuboðleiðum. Þegar bindill binst ópíóðviðtaka veltur svarið einnig á því hvernig tvennu 

viðtakinn myndar, það er að segja hvort hann myndi hreina tvennu eða blendna35.  

Snemma á níunda áratuginum var sett fram tilgáta um að náttúruleg ópíóð peptíð stjórnuðu 

frumuvexti og frumuskiptingu. Í framhaldinu voru framkvæmdar rannsóknir með það að markmiði að 

bera kennsl á náttúruleg ópíóð sem taka þátt í vaxtarferlinu. [Met55]-enkefalín var uppgvötað sem 

áhrifamesti vaxtarþátturinn af öllum ópíóð peptíðunum. Á þeim tíma var vitað að [Met55]-enkefalín binst 

við klassíska ópíóðviðtaka, séstaklega μ- og δ-ópíóðviðtakana, sem vakti furðu þar sem aðrir bindlar 

klassískra ópíóðviðtaka höfðu ekki áhrif á vöxt. Rannsóknir á geislamerktu [Met55]-enkefalín leystu 

ráðgátuna. Nýr ópíóðviðtaki var uppgvötaður sem fékk heitið ζ-ópíóðviðtaki, en viðtakinn er afar ólíkur 

öðum viðtökum í flokki ópíóðviðtaka18. 

1.2.2.2 OGF-OGFr kerfið 

[Met55]-enkefalín eða OGF er neikvæður vaxtarþáttur sem dregur úr frumuskiptingu með því að bindast 

viðtaka sínum, ζ-ópíóðviðtakanum (OGFr)36. Helsta skotmark OGF er Go/S fasinn í frumuhringnum. 

Frumuhringur heilkjörnunga samanstendur af fjórum grunnfösum, G1, S, G2 og M. Frumur geta einnig 

verið fyrir utan frumuhringinn í hvíldarfasa sem kallast G0 fasi37. OGF hefur árif á frumuhringinn með því 
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að auka tjáningu á syklín-háðum hindrandi kínösum og tefur þar af leiðandi umskipti frumunnar úr G0/G1 

fasa yfir í S fasa. Mikilvægt er að halda frumuskiptingum í skrefjum til þess viðhalda góðu jafnvægi og 

koma í veg fyrir krabbameinsmyndun. Áhrif OGF á frumulínur nokkurra krabbameina hafa verið 

rannsökuð og í öllum tilvikum hefur OGF fækkað fjölda krabbameinsfrumna án þess að hafa áhrif á 

stýrðan frumudauða eða drep. OGF dregur ekki einungis úr fjölgun óheilbrigðra frumna og því ber einnig 

að nefna að OGF er áhrifamikill hamlari á fjölgun T- og B-frumna ónæmiskerfisins. OGFr er himnubundið 

prótein sem tenigst kjarnanum, ólíkt hinum klassísku ópíóðviðtökum sem eru bundnir við umfrymið. 

Tjáning á OGFr er mest í vaxandi vefjum og minnkar tjáning þess með aldri. Tjáning á próteininu og 

geni þess hefur verið greint í flestum heilbrigðum og óheilbrigðum frumum. OGFr er staðsett á ytri himnu 

kjarnahjúpsins og er flutt inn í kjarna við bindingu með OGF og í sameiningu hafa þau áhrif á erfðamengi 

frumunnar36.  
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2 Markmið 

Notkun LSN hefur farið vaxandi við meðhöndlun á heila- og mænusiggi, svæðisgarnabólgu og vefjagigt. 

Takmarkaðar upplýsingar eru til um virkni og umfang slíkrar meðferðar á heimsvísu, þó liggja fyrir 

upplýsingar þar sem litlir hópar sjúklinga með ofangreindra sjúkdóma hefur verið fylgt eftir. Hins vegar 

eru litlar sem engar upplýsingar að finna um umfang notkunar á LSN á Íslandi og verður þessi rannsókn 

því fyrsta skrefið í að kortleggja og kanna umfang á meðferðarárangri LSN á Íslandi. Markmið 

verkefnisins var að skoða notkun LSN hér á landi frá 2008 – 2017 og skiptist verkefnið í þrjá hluta: 

 

1. Skoða samsetningu sjúklingahópsins hér á landi sem notar LSN. 

2. Skoða fjölda ávísana og skammtastærðir ásamt meðferðartíma sem notast er við hér á landi.  

3. Skoða samsetningu hópsins sem meðferðaraðilar skipa.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gögn 

Sótt var um leyfi hjá embætti landlæknis um að fá aðgang að upplýsingum varðandi LSN meðferð úr 

lyfjagagnagrunni frá 2008 til 2017. Óskað var eftir upplýsingum um fjölda einstaklinga sem leystu út 

ávísun fyrir LSN á rannsóknartímabilinu, auk kyns og aldurs þeirra. Einnig var óskað eftir upplýsingum 

um meðferðaraðila, fjölda ávísana og eininga. Auk þess veitti embætti landlæknis upplýsingar um 

norræn vörunúmer lyfsins og fjölda einstaklinga sem fékk ávísað LSN og ópíóð lyf samtímis. Í 

framhaldinu var haft samband við Árbæjarapótek og Pharmarctica sem framleiða lyfið hér á landi til þess 

að fá nánari upplýsingar um skammtastærðir. Á vef Hagstofu voru fundnar upplýsingar um mannfjölda 

á Íslandi frá 2010 til 2017.  

Markmið verkefnisins var að skoða notkun LSN á Íslandi og einnig að kanna einkenni þeirra sem 

slíka meðferð hafa hlotið með aðstoð veflausnarinnar GigtRáðs. Úr lyfjagagnagrunni fengust 

upplýsingar um þá tíu lækna sem hvað mest hafa notað lyfið til lækninga og var óskað eftir leyfi þeirra 

til að kynna rannsóknina fyrir þeirra skjólstæðingum bréfleiðis. Áframhaldandi vinna mun eiga sér stað í 

þeim efnum þar sem ekki tókst að klára að kanna einkenni þeirra sem hafa hlotið LSN meðferð fyrir skil 

verkefnisins. 

3.2 GigtRáður 

Á undanförnum árum hefur Expeda ehf. þróað mismunandi hugbúnaðarkerfi sem stoðtæki til lækninga 

á sviði beinþynningar, arfgengs ofsabjúgs auk fjölkerfa gigtar- og sjálfsónæmissjúkdóma. Nýlega hefur 

GigtRáður (The RheumExpert) verið tekinn í notkun. Virkni GigtRáðs hefur verið rannsökuð og metin en 

GigtRáður virðist geta sagt til með um 88% sértækni hvort viðkomandi einstaklingur verði með jákvæð 

gigtarpróf eða ekki. Einnig er næmi og sértækni vörunnar er varðar samþættingu rannsóknaniðurstaðna 

gigtarprófa við rétta sjúkdómsgreiningu yfir 95%, þar með talið vefjagigt. Nú þegar hefur tækið sannað 

notagildi sitt sem stoðtæki til ákvörðunar, eins konar stafrænn ráðgjafi sem auðveldar 

heilbrigðisstarfsmönnum markvissari greiningu á flóknum birtingarmyndum gigtar- og 

sjálfsónæmissjúkdóma. Greiningin byggir að mestu leiti á klínísku mati almennra og sértækra einkenna 

sem eru margbreytileg, auk þess sem að tekið er tillit til þeirra rannsóknaniðurstaðna sem eru 

fyrirliggjandi. 

3.3 Þýði 

Úr lyfjagagnagrunni embætti landlæknis fengust upplýsingar um alla einstaklinga sem leystu út ávísun 

fyrir LSN á rannsóknartímabilinu. Þar af leiðandi náðu gögnin yfir allt þýðið. 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram í gegnum forritð R og Microsoft Excel. Einungis var notuð lýsandi tölfræði og 

tölfræðipróf voru óþarfi þar sem gögnin náðu yfir allt þýðið. 
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3.5 Leyfi 

Öll tilskilin leyfi voru fengin fyrir upphaf rannsóknar frá viðeigandi aðilum, það er að segja Persónuvernd 

og Vísindasiðanefnd. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Samsetning sjúklingahóps   

Fyrsta lyfjaávísunin fyrir LSN var leyst út árið 2010 og voru tveir einstaklingar sem leystu út ávísun fyrir 

LSN það árið, samanborið við 292 árið 2013 og 734 árið 2016 eins og sjá má á mynd 1.  

 

Mynd 1 -  Þróun á fjölda einstaklinga sem leystu út ávísun fyrir LSN yfir tíu ára tímabil 

Tafla 1 sýnir að fjöldi einstaklinga sem leysti út ávísun fyrir LSN var lítilvægur milli 2010 og 2012 en árið 

2016 var hlutfall einstaklinga sem leysti út ávísun fyrir LSN 0,22% af þjóðinni. 

  

Tafla 1 - Hlutfall þeirra sem leystu út ávísun fyrir LDN miðað við mannfjölda ár hvert 

 

Ár 

Mannfjöldi  

1. janúar 

Fjöldi 

 einstaklinga 

 

Hlutfall 

2010 317.630 2 0,00063% 

2011 318.452 1 0,00031% 

2012 319.575 2 0,00063% 

2013 321.857 292 0,091% 

2014 325.671 513 0,16% 

2015 329.100 739 0,22% 

2016 332.529 734 0,22% 

2017 338.349 665 0,20% 



 15 

Á mynd 2 má sjá fjölda nýrra notenda á hverju ári. Allir sem fengu ávísað LSN árið 2013 voru nýir 

notendur en af þeim voru 62% sem héldu áfram meðferð með LSN árið 2014. Frá 2015 til 2017 voru 

47,6% af fjölda einstaklinga nýir notendur. 

 

Mynd 2 - Fjöldi nýrra notenda frá 2010 til 2017 

Konur voru í miklum meirihluta meðal þeirra sem leystu út ávísun fyrir LSN á rannsóknartímabilinu 

eins og sjá má á mynd 3. Frá 2013 til 2017 voru konur 87,3% af heildarfjölda. 

 

Mynd 3 - Þróun á fjölda einstaklinga sem leystu út ávísun fyrir LSN á tíu ára tímabili eftir kyni 
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Á mynd 4 má sjá aldursdreifinguna eftir aldursflokkum. Af heildarfjölda voru 57,0% einstaklinga í 

aldursflokknum 40 til 55 ára.  

 

Mynd 4 - Aldursdreifing þeirra sem leystu út ávísun fyrir LSN ár hvert frá 2010 - 2017 

4.2 Fjöldi ávísana og skammtastærðir 

Í heildina voru 7.405 ávísanir leystar út frá 2010 til 2017. LSN er framleitt af tveimur fyrirtækjum á Íslandi, 

Árbæjarapóteki og Pharmarctica. Árbæjarapótek hefur framleitt LSN frá því 2012 með norræna 

vörunúmerinu 965288. Flestar ávísanir (98,3%) af LSN eru leystar í gegnum Árbæjarapótek eins og sjá 

má á mynd 5. Pharmarctica hóf framleiðslu árið 2017 og framleiðir LSN með norræna vörunúmerinu 

970063. Ekki fundust nánari upplýingar um tvö norræn vörunúmer, 964149 og 966674. 

 

Mynd 5 - Þróun á fjölda ávísana fyrir LSN yfir tíu ára tímabil skipt eftir norrænum vörunúmerum 

Árbæjarapótek framleiðir 1mg/ml lausn af LSN í 135 ml flösku en Pharmarctica framleiðir 1mg/ml lausn 

í 100 ml flösku. Hjá Árbæjarapóteki eru tvær meginleiðir notaðar við upptröpun á lyfinu í byrjun eins og 

sjá má á mynd 6 og 7. 
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Mynd 6 - Leið 1 við upptröpun á LSN 

 

Mynd 7 - Leið 2 við upptröpun á LSN 

Hins vegar eru skammtastærðir einstaklingsbundnar en skammtur á bilinu 3 – 4,5 ml er algengastur að 

sögn Árbæjarapóteks. Á árunum 2010 til 2017 fengu 48,2% einstaklinga aðeins eina til þrjár pakkningar 

af LSN en fyrrnefndar pakkningarstærðir eru algengastar eins og sjá má á mynd 8. Ein pakkning frá 

Árbæjarapóteki dugar í 30 daga ef einstaklingur innbyrðir 4,5 ml daglega. Ársskammtur af LSN eru því 

tólf pakkningar en 4,27% af heildarfjölda fékk fleiri en 12 pakkningar frá 2010 til 2017. 

 

Mynd 8 – Fjöldi einstaklinga á bak við hverja pakkningarstærð af LSN ár hvert 

Athyglisvert var að skoða fjölda einstaklinga sem leysti út ávísun fyrir LSN samhliða ópíóð lyfjum eins 

og sjá má í töflu 2 en það voru 34,8% frá 2013 til 2017.  

Tafla 2 - Fjöldi einstaklinga sem leysti út ávísun fyrir LSN samhliða ópíóð lyfjum 

Ár Fjöldi einstaklinga 
Hlutfall af heildarfjölda 

einstaklinga 
Fjöldi ávísana á 

ópíóðum (N02A) 
Fjöldi ávísana á LSN 

(N07BB04) 

2013 81 28% 209 136 

2014 169 33% 403 336 

2015 238 32% 682 511 

2016 284 39% 788 654 

2017 251 38% 634 577 

1,5 ml fyrir svefn í 
2 vikur

3 ml fyrir svefn 
í 2 vikur

4,5 ml fyrir svefn

0,5 ml fyrir svefn
Auka um 0,5 ml 

á 7-10 daga fresti
4,5 ml fyrir svefn
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4.3 Upplýsingar um meðferðaraðila 

Í heildina hefur 531 læknir ávísað LSN á rannsóknartímabilinu, þar af eru 29 með tímabundið 

lækningaleyfi, 491 með almennt lækningaleyfi og 11 með óskráðar upplýsingar fyrir utan læknanúmer. 

Af 491 einstaklingi með almennt lækningaleyfi eru 303 með skráða sérgrein eða 57,1%. Tafla 3 

inniheldur upplýsingar um fjölda, aldur og kyn meðferðaraðila þar sem meðferðaraðilum hefur verið skipt 

í þrjá hópa.  

Tafla 3 - Fjöldi, aldur og kyn meðferðaraðila 

 

Allir meðferðaraðilar  Með sérgrein  Án sérgrein 

N % Meðalaldur  N % Meðalaldur  N % Meðalaldur 

Allir meðferðaraðilar 531 100 47,8 

 

303 100 57,3  217 100 34,6 

Karlar 335 63,1 52,0 226 74,6 59,4  109 50,2 36,6 

Konur 185 34,8 40,2 77 25,4 50,9  108 49,8 32,5 

Óþekkt kyn, aldur og sérgrein 11 2,1 NA - - -  - - - 

 

Flestir meðferðaraðilar voru með sérfræðimenntun á sviði heimilislækninga eins og sjá má í töflu 4. 

Innan almennra lyflækninga voru gigtarlæknar (N=6) að skrifa upp á flestar ávísanir (76,4%). 

Tafla 4 - Algengustu sérgreinar meðferðaraðila 

Sérgrein N Fjöldi ávísana 

Heimilislækningar  180 3867 

Almennar lyflækningar  27 500 

Geðlækningar  16 190 

Almennar skurðlækningar  10 130 

Bæklunarskurðlækningar  10 49 

Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar  10 32 

Barnalækningar  6 137 

Taugalækningar  6 21 

Svæfinga- og gjörgæslulækningar  6 11 

 

Af 531 lækni var 151 læknir sem ávísaði alls 10 sinnum eða oftar LSN á árunum 2010 til 2017. Af 151 

lækni voru 15 læknar sem ávísuðu LSN hvað mest eða 34,6% af heildarfjölda ávísana. Af þessum 15 

læknum voru fimm læknar sem ávísuðu 19,6% af heildarfjölda ávísana.  
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5 Umræða  

5.1 Samantekt  

Markmið verkefnisins var þríþætt og fyrsti hluti þess var að skoða samsetningu sjúklingahópsins. 

Töluverð aukning hefur átt sér stað í ávísunum á LSN frá 2008 til 2017 á Íslandi. Fyrsta lyfjaávísunin 

fyrir LSN var leyst út árið 2010 og voru tveir einstaklingar sem leystu út ávísun fyrir LSN það árið, 

samanborið við 292 árið 2013 og 734 árið 2016. Heildarfjöldi þeirra sem leystu út ávísun fyrir LSN frá 

2010 til 2017 var 2.948 og var hlutfall þeirra sem leystu út ávísun fyrir LSN á Íslandi árið 2016 0,22% af 

þjóðinni. Konur voru í miklum meirihluta meðal sjúklingahópsins en grunur leikur á að hér á landi sé 

meirihluti notenda með vefjagigt. Vefjagigt er talin algengari meðal kvenna. Aldursdreifingin styður einnig 

við þann grun að meirihluti notenda sé með vefjagigt en 57,0% einstaklinga voru í aldursflokknum 40 til 

55 ára. 

Annar hluti verkefnisins var að skoða fjölda ávísana og skammtastærðir ásamt meðferðartíma 

sem notast er við hér á landi. Heildarfjöldi ávísana á rannsóknartímabilinu var 7.405 ávísanir. Um 

helmingur einstaklinga fékk aðeins eina til þrjár pakkningar af LSN. Fáir einstaklingar (4,27%) fengu 

ársskammt af LSN, það er að segja tólf pakkningar eða fleiri, sem bendir til þess að skoða þurfi virkni 

lyfsins sérstaklega. LSN er framleitt sem 1mg/ml lausn í annað hvort 135 ml flösku eða 100 ml flösku 

en flöskustærðin fer eftir framleiðanda. Skammtastærðir eru einstaklingsbundnar en algengasta 

skammtastærðin liggur á bilinu 3 – 4,5 ml. Athygli vekur að stór hluti einstaklinga leysti út ávísun fyrir 

LSN samhliða ópíóð lyfjum (34,8%). 

Þriðji hluti verkefnisins var að skoða samsetningu hópsins sem meðferðaraðilar skipa. Yfir 

rannsóknartímabilið var 531 læknir sem ávísaði lyfinu og af 303 sérfræðimenntuðum læknum voru flestir 

heimilislæknar (N = 180). Næst algengasta sérgreinin var almennar lyflækningar (N = 27). Fleiri karlkyns 

(N = 335) en kvenkyns meðferðaraðilar (N = 185) ávísuðu LSN og voru karlarnir eldri en konurnar. Af 

531 lækni var 151 læknir sem ávísaði alls 10 sinnum eða oftar LSN á árunum 2010 til 2017. Meginþorri 

ávísana var skrifaður út af litlum hópi lækna.  

5.2 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru sambærilegar niðurstöðum rannsóknar sem var gerð af Raknes G. Og 

Småbrekke L. en hún var birt árið 2016. Markmið hennar var að kanna notkun LSN frá 2013 til 2014 í 

Noregi. Hlutfall kvenna sem leysti út ávísun af LSN á þeim árum í Noregi var einnig hátt, en hlutfall 

kvenna er 13% hærra hér á landi. Aldursdreifing er hins vegar sambærileg og í Noregi. Fjöldi ávísana 

jókst umtalsvert árið 2013 á Íslandi, líkt og í Noregi, en þar í landi leystu aðeins 14 einstaklingar út 

ávísun fyrir LSN árið 2012 samanborið við yfir 11.000 árið 2013. Upplýsingar um meðferðaraðila eru 

sambærilegar milli landa11. Í Noregi var aukningunni í ávísunum á LSN gefið heitið „LDN tsunami“ sem 

lýsir vel þeirri miklu aukningu sem átti sér stað í ávísunum árið 2013. Aukningin er talin tengjast 

heimildarmynd um LSN sem var sýnd árið 2013 af stærstu sjónvarpsstöð Noregs, TV2. Hvort að 

heimildarmyndin hafi átt þátt í aukningunni hér á landi er ekki vitað fyrir víst en aukin vitneskja 

almennings um LSN hefur vafalaust leitt til aukinnar notkunar á lyfinu.  

Hin mikla fjölgun í ávísunum sem hófst árið 2013 segir eitt og sér ekki til um árangur meðferðar 

með LSN eða um meðferðarvirkni lyfsins. Virknisvið LSN er óljóst og aðeins eru uppi tilgátur um 
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verkunarhátt þess. Þar sem lyfið er talið öruggt og vel þolanlegt virðast læknar óhræddir við að ávísa 

lyfinu ef sjúklingar óska eftir því, þrátt fyrir að meðferðarvirkni þess sé ekki að fullu þekkt. Um helmingur 

einstaklinga fékk aðeins eina til þrjár pakkningar af LSN sem gefur til kynna að þörf er á frekari 

rannsóknum sem skoða virknisvið lyfsins sérstaklega. Rannsóknirnar þurfa að vera umfangsmiklar 

blindar slembirannsóknir sem geta sýnt fram á að LSN hafi marktæk bætandi áhrif á líðan eða einkenni 

þátttakenda til þess að LSN verði samþykkt með nýjum ábendingum. Einnig þurfa rannsóknirnar að geta 

metið langtímaáhrif LSN og sagt til um rétta notkun lyfsins með tilliti til skammtastærða. Algengasta 

skammtastærðin liggur á bilinu 3 – 4,5 ml en eins og er eru ekki til neinar samræmdar leiðbeiningar um 

skömmtun lyfsins. Ef vilji er fyrir hendi til að rannsaka lyfið nánar þá verður erfiðasta hindrunin að öllum 

líkindum sú að fá nægilegt fjármagn fyrir rannsókn af þessu tagi. Lyfið er ódýrt og kostnaður þess er því 

að öllum líkindum ekki ástæðan fyrir því að einstaklingar hætta á meðferð með LSN. 

Í framhaldi af rannsókn sinni á notkun LSN í Noregi 2013 til 2014 skoðuðu Raknes G. og 

Småbrekke L. breytingar á ópíóðnotkun hjá einstaklingum sem voru að leysa út ávísun fyrir LSN 

samhliða ópíóð lyfjum 2013 til 2014. Ópíóðnotkun einstaklinga sem leystu út fjórar eða fleiri ávísanir fyrir 

LSN minnkaði um 46% samanborið við ópíóðnotkun þeirra árið á undan. Ópíóðnotkun hjá einstaklingum 

sem leystu út tvær til þrjár ávísanir fyrir LSN minnkaði um 15% en engar breytingar sáust meðal þeirra 

sem leystu aðeins út eina ávísun fyrir LSN38. Á Íslandi frá 2010 til 2017 voru 34,8% sem leystu út ávísun 

fyrir LSN samhliða ópíóð lyfjum og væri fróðlegt að gera  sambærilega rannsókn hér á landi til að kanna 

breytingar á ópíóðnotkun þessara einstaklinga. LSN er talið hafa marktæk bætandi áhrif á líðan 

einstaklinga með heila- og mænusigg, svæðisgarnabólgu og vefjagigt. Þeir sem eru á meðferð með 

LSN eru taldir taka lyfið til þess að draga úr verkjum og þar með bæta líðan. LSN er ekki ávanabindandi, 

ólíkt ópíóð lyfjum, og væri því góður kostur sem verkjastillandi lyf ef virkni þess yrði að fullu sönnuð. 

5.3 Takmarkanir og styrkir 

Nokkrar takmarkanir voru á rannsókninni sem ber að hafa í huga. Gögnin sem voru fengin úr 

lyfjagagnagrunni embætti landlæknis voru ekki einstaklingsbundin og því var ekki hægt að fylgja 

einstaklingum eftir yfir rannsóknartímabilið. Það gerði það að verkum að erfitt var að meta 

langtímanotkun hvers og eins. Ef gögnin hefðu verið einstaklingsbundin hefði fengist betri yfirsýn yfir 

notkun LSN hér á landi frá 2008 til 2017. Einnig vantaði upplýsingar um tímalengd milli ávísana og 

frekari upplýsingar um ástæðu tilvísana. Lyfjagagnagrunnur er hins vegar ábyggilegur og öruggur 

gagnagrunnur sem var kostur. Einnig náðu gögnin yfir allt þýðið og var úrvinnsla gagna því tiltölulega 

auðveld.   

5.4 Framhald 

Næsta skref er að varpa skýrara ljósi á notkun og meðferðarvirkni LSN með því að kanna einkenni þeirra 

sem slíka meðferð hafa hlotið með aðstoð veflausnarinnar Gigtráðs en slík vitneskja gæti hugsanlega 

leitt til markvissari notkunnar lyfsins hér á landi sem og erlendis.  

5.5 Ályktun 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla hvernig umfjöllun í samfélaginu getur haft áhrif á álit og 

væntingar almennings. Þau sem deila upplýsingum á meðal almennings þurfa að hafa í huga að þau 



 21 

eru í ábyrgðarstöðu og leggja sig fram við að koma réttum upplýsingum til skila. Þegar málefni er umdeilt 

er mikilvægt að fjalla um báðar hliðar málsins og koma kostum og göllum á framfæri. Upplýsingar um 

LSN er að finna víða á netinu og þarf að varast einhliða umræðu um gagnsemi lyfsins. Meðferðaraðilar 

sem ávísa LSN þurfa að fræða sína skjólstæðinga og gera þeim grein fyrir að virkni lyfsins er ekki að 

fullu sönnuð, þótt klínískar tilraunir lofi góðu.   
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