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Ágrip 

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar á Barnaspítala Hringsins 2003-2018 

Guðrún Svanlaug Andersen1, Sigurður Einar Marelsson1,2, Brynja Kristín Þórarinsdóttir1,2, Hans 

Tómas Björnsson1,3, Leifur Franzson1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Barnaspítali Hringsins, 3Erfða- og sameindalæknisfræðideild LSH 

 

Inngangur: Arfgengir efnaskiptasjúkdómar eru sjaldgæfir erfðasjúkdómar sem orsakast af 

galla í efnaskiptaferlum líkamans. Þeir geta valdið uppsöfnun á efnum sem hafa eituráhrif á líkamann 

eða leitt til þess að líkaminn getur ekki notað næringarefni á réttan hátt. Einkenni arfgengra 

efnaskiptasjúkdóma eru mjög fjölbreytt, allt frá einkennalitlum sjúkdómum sem er auðvelt að halda niðri 

til alvarlegra sjúkdóma sem leiða sjúklinga til dauða á unga aldri. Markmið rannsóknarinnar var að fá 

yfirlit yfir börn með arfgenga efnaskiptasjúkdóma á Íslandi, greiningaraðferðir og afdrif þeirra.  

 

Efni og aðferðir: Framkvæmd var afturskyggn lýsandi rannsókn. Rannsóknin náði til allra 

barna sem leituðu til Barnaspítala Hringsins á árunum 2003-2018 vegna arfgengra efnaskiptasjúkdóma. 

Upplýsingar um kennitölur voru fengnar frá Hagdeild og Erfða- og sameindalæknisfræðideild 

Landspítalans og frá læknum á Barnaspítala Hringsins og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Sjúkraskrár 

barnanna voru skoðaðar ítarlega og upplýsingar skráðar í gagnagrunn rannsóknarinnar. Notast var við 

Microsoft Excel og R Studio við úrvinnslu gagnanna.  

 

Niðurstöður: Alls voru 47 börn sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar. Flest börnin greindust 

með galla í leysikornum, eða 15 börn. Að meðaltali greindust 3 börn á ári og var nýgengi arfgengra 

efnaskiptasjúkdóma á tímabilinu 67:100.000. Í lok rannsóknartímabilsins voru 23 börn lifandi án 

þroskaskerðingar, 12 börn lifandi með þroskaskerðingu en 12 börn voru látin. Af börnunum í 

rannsókninni voru 29 (63%) með einkenni vegna sjúkdómsins en 17 (37%) voru einkennalaus. Flest 

börnin greindust með genarannsóknum eða 23 börn, 14 börn greindust með nýburaskimun og sjö börn 

greindust með öðrum efnaskiptaprófum.  

 

Ályktanir: Nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma á Íslandi hefur hækkað ef niðurstöðurnar 

eru bornar saman við fyrri rannsókn frá árunum 1983-2003. Aukið nýgengi má líklega rekja til betri 

greiningaraðferða, en þær hafa þróast töluvert frá fyrri rannsókn. Genarannsóknir eru gerðar í vaxandi 

mæli auk þess sem sífellt fleiri sjúkdómar eru greindir með reglubundinni nýburaskimun. Það er okkar 

von að rannsóknin gefi góða mynd af arfgengum efnaskiptasjúkdómum hjá börnum á Íslandi og auki 

almenna þekkingu og vitund á sjúkdómunum.  
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1 Inngangur 

1.1 Arfgengir efnaskiptasjúkdómar 

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar (e. inborn errors of metabolism) eru gríðarlega stór hópur 

sjúkdóma og hafa yfir 1000 sjúkdómar verið skilgreindir innan þessa flokks (1). Sjúkdómarnir eru hver 

fyrir sig mjög sjaldgæfir, en vegna fjölda þeirra er sjúklingahópurinn tiltölulega stór (2). Samanlagt 

nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma í heiminum öllum er talið vera allt að 1:800 (1, 3). Í gagnagrunni 

OMIM er stærstur hluti sjúkdómanna í flokki arfgengra efnaskiptasjúkdóma og er meðferð þekkt við 

mörgum þeirra (4). Einstaklingar með þessa sjúkdóma þurfa margir reglulega heilbrigðisþjónustu og því 

eru þeir hlutfallslega stór hluti af sjúklingum sem læknar hitta. Það er því mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk þekki þessa sjúkdóma vel (3).  

Nákvæm skilgreining á hugtakinu arfgengir efnaskiptasjúkdómar er nokkuð á reiki, en almennt 

eru þeir skilgreindir sem truflun á niðurbrotsferli næringarefna eða snefilefna sem leiðir til 

efnaskiptagalla eða uppsöfnunar á eitruðum umbrotsefnum efnaskiptanna (1). Truflunin orsakast í 

flestum tilfellum af skorti á eða galla í ensími, flutningspróteini, vítamíni eða hjálparefni sem er 

nauðsynlegt fyrir ákveðið efnaskiptaferli (5). Þessir sjúkdómar koma yfirleitt fram í nýburum eða 

snemma á barnsaldri, en þó greinast einstaka tilfelli hjá fullorðnum einstaklingum (5).  

Sjúkdómarnir eru flestir erfðasjúkdómar sem erfast með víkjandi erfðum á sjálflitningi (e. 

autosomal recessive) en í einstaka tilvikum á X litningi (2). Einkenni sjúkdómanna eru mjög margvísleg 

eftir því um hvaða sjúkdóm ræðir og eftir því hversu alvarlegur sjúkdómurinn er, þ.e. hversu mikill 

hlutfallslegi ensímskorturinn er (5). Þetta getur verið allt frá einkennalitlum sjúkdómum sem er auðvelt 

að halda niðri með réttri meðferð, til mjög alvarlegra sjúkdóma þar sem engin meðferð er þekkt og 

sjúklingar láta lífið á unga aldri (1).  

Arfgenga efnaskiptasjúkdóma er hægt að flokka á marga vegu en algengast er að flokka þá 

eftir því hvaða áhrif þeir hafa á líkamann. Þessi skipting er einnig gagnleg við greiningu sjúkdómanna 

vegna þess að klínísk birtingarmynd sjúkdómanna í hverjum flokki er að einhverju leyti sambærileg. 

Sjúkdómunum er þá skipt í þrjá yfirflokka sem hver hefur svo marga undirflokka. Þeir sjúkdómar sem 

falla ekki í þessa flokka eru svo flokkaðir sér sem „aðrir arfgengir efnaskiptasjúkdómar“. Þessi skipting 

verður notuð hér eftir og eru yfirflokkarnir eftirfarandi (6, 7):   

Gallar sem valda eitrunaráhrifum í líkamanum (e. disorders of intoxication) 

Gallar í orkuefnaskiptum líkamans (e. disorders of energy metabolism) 

 Gallar í stórsameindum (e. disorders of complex molecules) 

 Aðrir arfgengir efnaskiptasjúkdómar  

 

 

1.1.1 Gallar sem valda eitrunaráhrifum í líkamanum  

Sjúkdómar í þessum flokki eiga það sameiginlegt að orsakast af galla í efnaskiptum sem leiðir 

til bráðra eða framsækinna (e. progressive) eituráhrifa, vegna uppsöfnunar á efnum nærlægt (e. 

proximal) við efnaskiptagallann (7). Efnin geta verið líkamanum eitruð í sjálfu sér, til dæmis ammóníak, 

eða eituráhrifin komið fram vegna of mikils magns af eðlilegu efni, til dæmis vegna amínósýrunnar 
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fenýlalanín (8). Einkenni þessara sjúkdóma koma venjulega fram nokkrum dögum eða vikum eftir 

fæðingu en þá koma fram bráð eða langvinn eituráhrif. Dæmi um bráð einkenni eru skert meðvitund, 

uppköst, lifrarbilun og dá en langvinn einkenni eru almennari, svo sem vanþrif og þroskaskerðing (7-9). 

Klínísk einkenni koma oft fram í köstum tengdum ástandi líkamans, svo sem niðurbroti (e. catabolism), 

veikindum eða föstu (7). 

Í þessum flokki eru gallar í umsetningu amínósýra (e. aminoacidemias), flestir gallar tengdir 

óeðlilegri umsetningu lífrænna sýra (e. organic acidemias), arfgengir gallar í þvagefnishringnum (e. 

urea cycle defects) og þeir gallar í efnaskiptum sykra sem orsakast af óþoli gegn sykrum (e. sugar 

intolerances) ásamt fleiri sjaldgæfari sjúkdómum (7, 8). 

 

1.1.1.1  Óeðlileg umsetning amínósýra (e. aminoacidemias) 

Gallar í efnaskiptum amínósýra eru hópur fjölbreyttra sjúkdóma sem orsakast í flestum tilfellum 

af meðfæddum skorti á ákveðnu ensími eða flutningspróteini sem tekur þátt í niðurbrotsferli amínósýra. 

Oft telst fullnægjandi meðferð að takmarka ákveðna amínósýru í fæði sjúklingsins (10). 

Fjölmargir sjúkdómar falla í þennan flokk en þar af eru að minnsta kosti 13 sjúkdómar þar sem 

viðurkennd meðferð er til (11). Algengasti sjúkdómurinn er fenýlketónmiga (e. phenylketonuria). Hann 

orsakast af stökkbreytingu í fenýlalanín hýdroxýlasa (PAH) geninu, en PAH ensímið brýtur fenýlalanín 

niður í týrósín. Ef stökkbreyting á geninu veldur minnkun í virkni ensímsins safnast fenýlalanín upp í 

vefjum líkamans og veldur eituráhrifum, fyrst og fremst í miðtaugakerfinu. Dæmigerð einkenni 

ómeðhöndlaðra sjúklinga eru þroskaskerðing, vitsmunaskerðing og flogaköst frá unga aldri auk þess 

sem hegðunarvandamál og geðræn veikindi eru algeng þegar sjúklingurinn eldist. Sé inntaka á 

fenýlalaníni hins vegar takmörkuð er hægt að halda einkennum niðri (12). Annar sjúkdómur í þessum 

flokki er hómósystínmiga. Það er sjúkdómur sem orsakast af galla í efnaskiptaferli meþíóníns og er 

einnig hægt að meðhöndla hann með sérstöku mataræði ásamt vítamíngjöf. Í sumum tilvikum 

sjúkdómsins svarar sjúklingurinn meðferð með pýridoxíni (B6 vítamíni) en þá er önnur meðferð ekki 

nauðsynleg (7, 11, 13).   

Sumir þessara sjúkdóma tengjast ekki niðurbrotsferlum próteina, heldur eru afleiðing af galla í 

flutningskerfi próteina. Hartnups heilkenni er dæmi um slíkan sjúkdóm. Það er heilkenni sem orsakast 

af galla í flutningspróteini sem veldur því að of mikið af hlutlausum amínósýrum skiljast út í þekjufrumum 

nýrna, meltingarvegs og húðar. Sjúkdómsmyndin einkennist af útbrotum, ósamhæfðum hreyfingum og 

fleiri taugatengdum einkennum. Þessum sjúkdómi er yfirleitt hægt að halda niðri með sérlega 

próteinríku fæði (14). 

 

1.1.1.2  Óeðlileg myndun lífrænna sýra (e. organic acidemias) 

Lífrænar sýrur eru litlar vatnsleysanlegar sýrur með karboxýlhóp, einn eða fleiri. Stuttar og 

miðlungslangar fitusýrur falla í þennan flokk, en undanskildar eru α-amínósýrur (15). Þegar talað er um 

galla í efnaskiptum lífrænna sýra er átt við efnaskiptagalla sem valda uppsöfnun á þessum sýrum í 

ýmsum vefjum líkamans, þar með talið blóði og þvagi (15). Þessir efnaskiptagallar fela flestir í sér galla 

í niðurbrotsferlum líkamans, þá helst í niðurbroti á greinóttu amínósýrunum, sykrum og fitusýrum (16). 

Lífrænar sýrur safnast upp í miklu magni í þvagi sjúklinga og eru mælingar á þeim mikið notaðar í 
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greiningarferli þessara sjúkdóma (17). Í sumum tilvikum er einnig hægt að notast við greiningar á öðrum 

efnum, til dæmis amínósýrum, í blóðsýnum (18). 

Að minnsta kosti 65 sjúkdómar hafa verið skilgreindir í þessum flokki en þeir eru misalgengir. 

Fjórir algengustu sjúkdómarnir eru flokkaðir saman og nefndir „klassískir“ gallar í efnaskiptum lífrænna 

sýra (19). Það eru ísóvalerínsýrublóðsúr (e. isovaleric aciduria), metýlmalónsýrublóðsúr (e. 

methylmalonic aciduria), própíónsýrublóðsúr (e. propionic aciduria) og hlynsýrópssýki (e. maple syrup 

urine disease) (17, 20).  Klínísk birtingarmynd þessara sjúkdóma er fjölbreytt, bæði með tilliti til upphafs 

og alvarleika þeirra (19). Algengast er að alvarleg form sjúkdómsins komi fram sem bráð 

efnaskiptakreppa (e. acute metabolic crisis) hjá nýburum með uppköstum, krömpum og 

efnaskiptablóðsýringu (e. metabolic acidosis). Blóðsýringin verður vegna uppsöfnunar á lífrænum 

sýrum í blóðinu en þær hindra einnig N-acetýl-glútamat sythetasa, ensím í þvagefnishringnum. Þetta 

leiðir til mikillar uppsöfnunar á ammóníaki í blóði sjúklinga sem getur valdið heilabjúgi hjá þeim og fara 

þeir jafnvel í dá (7, 17, 19).  Einnig geta þessir sjúkdómar komið fram sem óútskýrð þroskaskerðing hjá 

eldri börnum og geta önnur dæmigerð einkenni fylgt svo sem vanþrif, vöðvaslekja (e. hypotonism) og 

lifrarsjúkdómar (17). Vægari sjúkdómsmyndir eru oft einkennalitlar og greinast gjarnan í reglubundinni 

nýburaskimun (19). Í bráðum sjúkdómsköstum felst meðferð við þessum sjúkdómum fyrst og fremst í 

því að fjarlægja eiturefnin úr líkamanum. Ef meðferð hefst nógu snemma er hægt að koma alveg í veg 

fyrir eða minnka umtalsvert varanleg einkenni frá miðtaugakerfi. Langtímameðferð felur svo í sér strangt 

matarræði þar sem takmarkið er að minnka myndun á lífrænum sýrum og umbrotsefnum þeirra í 

líkamanum (7). Auk þess eru gefin ýmis vítamín eða hjálparefni eftir þörfum til að örva ákveðnar 

efnaskiptaleiðir, mismunandi eftir því hver sjúkdómurinn er. Dæmi um þessi lyf eru kóbalamín (B12 

vítamín), bíótín (B7 vítamín), glýsín og karnitín (19). Auk þess er algengt að sjúklingar fái carglumsýru 

(e. carglumic acid), en það er lyf sem eykur virkni þvagefnishringsins og er notað til að auka útskilnað 

á ammóníaki. Önnur lyf sem auka útskilnað á ammóníaki eru oft gefin samhliða carglumsýrunni (21).  

 

1.1.1.3  Gallar í þvagefnishring (e. urea cycle defects) 

Við niðurbrot á amínósýrum í líkamanum verður til ammóníak (NH4
+), hættulegt efni sem hefur 

eituráhrif á frumur líkamans. Þvagefnishringurinn (e. urea cycle) er efnaskiptaferli sem á sér stað í lifur 

og nýrum og beinist að því að skilja ammóníakið út úr líkamanum á hættulausan hátt (22, 23).  Í 

þvagefnishringnum er ammóníakinu breytt í þvagefni (e. urea), óvirkt hættulaust efni sem er 

vatnsleysanlegt og skilst því auðveldlega út í nýrum með þvagi. Þvagefnishringurinn byggir á starfsemi 

sex ensíma og tveggja flutningspróteina í hvatberum en þekktir eru gallar í öllum þessum starfseiningum  

hringsins sem leiða til sjúkdóma (23). Þessir sjúkdómar erfast allir víkjandi á sjálflitningi, að orniþín 

transkarbamýlasaskorti undanskildum, sem erfist á X litningi (24). Gallar í starfsemi þvagefnishringsins 

leiða til uppsöfnunar ammóníaks í blóði. Hátt ammóníak í blóði hefur slæm áhrif á heilastarfsemi, 

sjúklingar kasta upp, fá krampa, meðvitundarástand breytist og heilabjúgur kemur fram. Sjúklingar finna 

fyrir svefnhöfgi (e. lethargy), falla í dá og getur þetta jafnvel leitt til dauða (23, 25).  Sé ammóníak í blóði 

mjög hátt, sérstaklega ef sjúklingur er með skerta meðvitund, skal hefja blóðskilun án tafar til að lækka 

ammóníakið. Þá skal einnig gefa sjúklingi næringu í formi dextrósa til að snúa við niðurbrotsástandi 

líkamans (26). Væga hækkun á ammóníaki í blóði má svo meðhöndla til langs tíma með „scavenger“ 
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lyfjunum sodium benzoate, sodium phenylacetate eða sodium phenylbutarate, en þessi lyf minnka 

niðurbrot á amínósýrum í þvagefnishringnum. Lyfin bindast amínósýrum í blóði áður en þær fara í 

þvagefnishringinn og til verða hættulaus efni sem skiljast út með þvagi. Í sumum sjúkdómum er einnig 

hægt að gefa arginín eða sítrúllín til að auka virkni þvagefnishringsins og lágmarka þannig frítt 

ammóníak í blóðinu. Því lengur sem ammóníak er of hátt í blóði því meiri líkur eru á varanlegum 

heilaskaða. Því er skjót og örugg greining og rétt meðferð í kjölfarið lykilatriði í meðhöndlun þessara 

sjúkdóma (27-29).  

 

1.1.1.4  Sjúkdómar vegna sykuróþols (e. sugar intolerances) 

Kolvetni eru líkamanum lífsnauðsynleg. Líkaminn tekur ýmis orkuefni úr fæðunni, svo sem tví- 

og fjölsykrur, breytir þeim í glúkósa í meltingunni og notar glúkósann sem orkugjafa. Þegar of mikið er 

af glúkósa í blóðinu breytir lifrin umframmagninu í glýkógen (e. glycogenesis) og geymir það í lifur og 

vöðvum sem orkuforða. Þegar glúkósa fer að skorta í blóðinu býr lifrin til glúkósa (e. gluconeogenesis) 

úr amínósýrum, mjólkursýru (laktati) eða glyceróli, eða úr glýkógeni (e. glycogenolysis) (22). Gallar í 

efnaskiptum kolvetna eru margvíslegir og geta valdið eitrunaráhrifum eða tengst orkuefnaskiptum 

líkamans. Sjúkdómar vegna sykuróþols (e. sugar intolerances) valda eitrunaráhrifum í líkamanum og 

helstu sjúkdómar í þessum flokki eru tengdir niðurbroti á galaktósa eða frúktósa (30).  

Eðlislæg aldinsykurmiga (e. essential fructosuria) er hættulítill sjúkdómur sem orsakast af skorti 

á frúktókínasa, ensími sem tekur þátt í niðurbroti á frúktósa. Þetta veldur auknum útskilnaði á frúktósa 

með þvagi en sjúklingar eru einkennalausir að öðru leyti og er sjúkdómurinn því oft ógreindur (31). 

Klassískt galaktósablæði (e. classic galactosaemia) er hins vegar alvarlegri sjúkdómur, en hann 

orsakast af galla í GALT ensíminu sem tekur þátt í niðurbroti galaktósa (32). Sjúkdóminn er hægt að 

greina með nýburaskimun en jafnvel ógreindur kemur hann alltaf í ljós á fyrstu dögum ævinnar. Fæða 

nýbura er yfirleitt mjólk, brjóstamjólk eða þurrmjólk, og kolvetnin í mjólk eru að mestu leyti laktósi sem 

brotnar niður í meltingarvegi í glúkósa og galaktósa. Því koma einkennin snemma fram hjá börnunum 

eða aðeins nokkrum dögum eftir fæðingu, þegar laktósinn fer að brotna niður í líkamanum og milliefni 

taka að safnast upp (30, 33). Börnin verða lífshættulega veik með einkenni frá lifur, nýrum og heila (32, 

34). Meðferð við þessu felst í því að taka mjólkurvörur úr fæðunni og nota í staðinn sojamjólkurvörur 

sem orkugjafa (32, 33, 35). Galaktósa þarf að halda í algjöru lágmarki í fæðunni ævilangt en þó er líklegt 

að langtímaáhrif sjúkdómsins komi fram jafnvel þó að réttu matarræði sé fylgt. Ýmiskonar skerðing á 

heilastarfsemi kemur fram, til dæmis vitræn skerðing, skerðing á hreyfigetu, minnisvandamál og 

sjóntruflanir. Beinheilsa verður léleg, það hægist á vexti barnanna og oft sjást vandamál tengd 

kynþroska og frjósemi (33, 34).  

 

 

1.1.2 Gallar í orkuefnaskiptum líkamans  

Þessir sjúkdómar eiga það sameiginlegt að tengjast galla í myndun eða notkun orku í lifur, 

heila, vöðvum eða öðrum vefjum (6, 8). Sameiginleg einkenni sjúkdóma í þessum flokki eru til dæmis 

vöðvaslekja, vanþrif, stækkuð lifur og milta, hjarta- og vöðvavandamál, einkenni frá miðtaugakerfi og 
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jafnvel skyndidauði. Í blóðprufum mælist blóðsykurinn oft lágur en gildi mjólkursýru hátt. Greining 

þessara sjúkdóma er flókin og byggir á mörgum efnaskiptaprófum (7).  

Alvarlegastir í þessum flokki eru gallar í hvatberum (e. mitochondrial defects) og eru þeir í 

flestum tilvikum ómeðhöndlanlegir. Fleiri sjúkdómar í þessum flokki eru fitusýruoxunargallar (e. fatty 

acid oxidation defects) og gallar í efnaskiptum kolvetna, til dæmis glýkógenkvillar (e. glycogen storage 

disease) og gallar í flutningspróteinum glúkósa (e. glucose transporter defects) (7, 8).  

 

1.1.2.1 Gallar í hvatberum (e. mitochondrial defects) 

Hvatberar eru gríðarlega mikilvæg frumulíffæri sem eru í öllum frumum líkamans. Mikilvægasta 

starf þeirra er að mynda orku í formi ATP, en það gerist með oxandi fosfórun í öndunarkeðjunni. Í 

hvatberum eiga sér stað ýmsir fleiri lífefnaferlar sem beinast að því að framleiða orku, svo sem oxun 

pýrúvats, sítrónusýruhringurinn og efnaskipti amínósýra, fitusýra og stera (22, 36). Hvatberar hafa 

einnig ýmis önnur hlutverk; þeir taka þátt í að stýra kalsíumvægi líkamans, eiga þátt í myndun virkra 

súrefnissambanda (e. reactive oxygen species, ROS) og geta stjórnað stýrðum frumudauða (e. 

apoptosis) (22).  

Hvatberar eru einu frumulíffærin að kjarnanum undanskildum sem hafa sitt eigið erfðamengi og 

geta myndað eigin RNA og prótein. Erfðamengi hvatbera (e. mitochondrial DNA) erfist allt frá móður og 

skráir fyrir 37 genum. Að minnsta kosti 900 gen skrá fyrir starfrænum próteinum hvatbera og því kemur 

langstærstur hluti þeirra úr erfðaefni kjarna (e. nuclear DNA) (36).  Fundist hafa erfðagallar bæði í eigin 

erfðaefni hvatberanna og í erfðaefni kjarna sem leiða til galla í starfsemi hvatberanna (37). Þessir gallar 

hafa fjölbreytta klíníska birtingarmynd, allt frá alvarlegum sjúkdómum sem leiða til dauða á unga aldri 

til sjúkdóma sem greinast ekki fyrr en á fullorðinsaldri og sýna þá óljós væg einkenni. Í þessum flokki 

sjúkdóma eru meðal annars gallar í starfsemi öndunarkeðjunnar og gallar í efnaskiptum pýrúvats. Gallar 

í efnaskiptum pýrúvats eru stundum kallaðir „primary lactic acidemias“ vegna þeirrar miklu blóðsýringar 

sem verður vegna hækkunar á mjólkursýru í blóði sjúklinga (7). Einkenni sjúkdóma í hvatberum eru 

mest frá þeim vefjum sem hafa ríka súrefnisþörf, svo sem miðtaugakerfi, hjarta og rákóttum vöðvum. 

Einnig geta komið fram einkenni frá meltingarvegi, nýrum og innkirtlum. Í sumum tilvikum koma einkenni 

fram í einkennandi þyrpingum, dæmi um það er MELAS eða mitochondrial encephalomyopathy with 

lactic acidosis and stroke-like episodes, en nafn sjúkdómsins lýsir einkennum hans vel (37, 38).  

 

1.1.2.2  Gallar í efnaskiptum kolvetna (e. disorders of carbohydrate metabolism) 

Eins og komið hefur fram eru gallar í efnaskiptum kolvetna fjölbreyttir og geta verið bæði vegna 

eitrunaráhrifa í líkamanum eða vegna galla í orkuefnaskiptum. Gallar í orkuefnaskiptum kolvetna eru 

algengari og geta verið mjög alvarlegir. Þetta eru til dæmis gallar tengdir efnaskiptum glýkógens, gallar 

á flutningspróteinum glúkósa og gallar í sykurrofi (e. glycolysis) (7).  

Glýkógenkvillar (e. glycogen storage disease) eru hópur sjúkdóma sem orsakast af óeðlilegu 

magni, byggingu eða umsetningar glýkógens í vefjum. Sjúkdómarnir orsakast allir af galla í ensímum 

sem tengjast myndun eða niðurbroti á glýkógeni og eru þeir flokkaðir eftir því hvaða ensím er 

orsakavaldurinn (30, 39). Að minnsta kosti 12 sjúkdómar falla í þennan flokk og eru þeir mjög misjafnir 

eftir alvarleika og upphafi einkenna (39, 40). Glýkógenkvillar hafa áhrif á lifur, rákótta vöðva og hjarta 
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auk þess sem einkenni geta komið frá miðtaugakerfi og nýrum (39, 40). Mismunandi sjúkdómar hafa 

mismikil áhrif á líffærakerfin, til dæmis hefur glýkógenkvilli týpa I (von Gierke disease) aðallega áhrif á 

lifur en týpur V (McArdle disease) og VII (Hers disease) hafa eingöngu áhrif á rákótta vöðva (40).  

Annar flokkur galla í efnaskiptum kolvetna eru gallar í flutningspróteinum glúkósa. Í þessum 

flokki er meðal annars GLUT1 skortur, skortur á tegund 1 af flutningspróteini glúkósa (7). Þetta 

flutningsprótein sér um flutning glúkósa inn í miðtaugakerfið og því er einkennandi að sjúklingar hafi 

lítið af glúkósa í heila- og mænuvökva, samanborið við magn glúkósa í blóði (6). Sjúklingar fá flestir 

flogaveiki innan árs eftir fæðingu og seinn þroski og hreyfiskerðing fylgir. Þegar heilinn fær ekki glúkósa 

notar hann ketóna sem orkugjafa. Því er mælt með ketónamyndandi (e. ketogenic) matarræði fyrir 

sjúklinga, en það er talið koma í veg fyrir frekari krampa og halda öðrum einkennum í skefjum (6, 7). 

 

1.1.2.3 Fitusýruoxunargallar (e. fatty acid oxidation defects) 

Algengir sjúkdómar sem orsakast af göllum í orkuefnaskiptum líkamans eru gallar í β-oxun 

langra fitusýra. Fitusýrur eru nauðsynleg næringarefni sem líkaminn nýtir helst á föstutímabilum, þegar 

glúkósa- og glýkógenbirgðir líkamans klárast. Langar fitusýrur eru þá losaðar úr fituvefjum líkamans og 

fluttar inn í lifrar- og vöðvafrumur til niðurbrots. Niðurbrotið fer fram í hvatberum, en fitusýrurnar flytjast 

inn og út úr hvatberunum með vefjasértækum karnitínferjum og eru brotnar niður með 

dehýdrógenösum, sértækum eftir því hversu langar fitusýrurnar eru (41). Gallar tengdir β-oxun fitusýra 

geta til dæmis verið í karnitínferjunum eða í dehýdrógenösunum. Dæmi um þetta eru CPTII skortur 

(carnitine palmitoyltransferase deficiency), VLCADD (very long chain acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency) og MCADD (medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency). Þetta eru allt sjúkdómar 

sem er mögulegt að greina í reglubundinni nýburaskimun (sjá viðauka 1). Þessir gallar valda því að 

sjúklingar þola illa niðurbrotsástand í líkamanum, til dæmis langvarandi föstur, mikla hreyfingu eða 

veikindi, og fara fljótt í blóðsykurfall (41, 42). Önnur einkenni geta fylgt, svo sem truflun á lifrarstarfsemi, 

vöðvaniðurbrot og hjartsláttaróregla en auk þess eru sjúklingar í meiri hættu á skyndidauða ef þeir fá 

ekki viðeigandi meðferð (43). Sjúkdómurinn er jafnvel talinn vera ein af orsökum vöggudauða (e. 

sudden infant death syndrome) sem má rekja til blóðsykursfalls og hjartsláttaróreglu (44). Þegar 

sjúklingar koma í bráðu sjúkdómsástandi er mikilvægt að gefa dextrósa í æð tafarlaust til að stöðva 

niðurbrotsástand í líkamanum. Suma sjúkdóma er auk þess hægt meðhöndla til langs tíma með 

takmörkun á löngum fitusýrum í fæðu (43).  

 

 

1.1.3 Gallar í stórsameindum 

Með hugtakinu gallar í stórsameindum er átt við galla í myndun, meðhöndlun eða niðurbroti á 

stórsameindum í hinum ýmsu frumulíffærum í frumum líkamans. Sjúkdómar í þessum flokki eru til 

dæmis gallar í leysikornum (e.  (e. lysosome), oxunarkornum (e. peroxisome) eða frymisneti. Einkenni 

þessara sjúkdóma koma til vegna uppsöfnunar efna í frumunni og eru varanleg og framsækin. Þau eru 

óháð næringarástandi sjúklingsins og lýsa sér venjulega ekki sem hefðbundin efnaskiptakreppa. Ekki 

er til meðferð við bráðum sjúkdómseinkennum en við sumum sjúkdómum, einkum leysikornakvillum, er 

hægt að gefa viðeigandi ensím í æð sem langtímameðferð (7).  
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1.1.3.1  Leysikornakvillar (e. lysosomal storage disease) 

Leysikorn eru mikilvæg fyrir niðurbrot ýmissa efna í frumum líkamans. Leysikorn eru 

himnubundin frumulíffæri sem innihalda fjöldann allan af niðurbrotsensímum. Erfðagalli sem veldur 

skerðingu í virkni einhvers af þessum ensímum leiðir til þess að niðurbrot einhvers efnis (e. 

macromolecule) gerist ekki rétt og það fer að safnast upp. Einnig eru þekktir gallar í flutningspróteinum 

leysikorna sem valda því að efni komast ekki inn í leysikorn til niðurbrots. Allir þessir sjúkdómar kallast 

einu nafni leysikornakvillar (e. lysosomal storage disease) og eru þeir flokkaðir eftir því hvaða efni eða 

efnaflokkar safnast upp. Margir flokkar eru þekktir en flestir sjúkdómar falla í flokk sfingólípíðkvilla (e. 

sphingolipidosis). Aðrir flokkar sem vert er að nefna eru slím- og fitukvillar (e. mucolipidosis), 

fásykrukvillar (e. oligosaccaridoses) og slímsykrukvillar (e. mucopolysaccharidoses) (45, 46).  

Gaucher sjúkdómur er algengasti leysikornakvillinn og er hann í flokki sfingólípíðkvilla (45-47). 

Sjúkdómurinn orsakast af galla í niðurbroti sykrunnar glucocerebroside sem leiðir til þess að hún fer að 

safnast upp í frumum líkamans. Í átfrumukerfinu (e. reticuloendothelial system), þ.e. í milta, lifur, eitlum, 

og beinmerg, sjást sérstakar Gaucher frumur, frumur með uppsöfnuðu glucocerebroside, sem er hægt 

að skoða í vefjagreiningu til að greina sjúkdóminn (45). Algeng einkenni sjúkdómsins eru stækkuð lifur 

og milta, blóðflagnafæð (e. thrombocytopenia), blóðleysi (e. anemia), afbrigðileiki í þroska beina, 

seinkun á kynþroska og vaxtarskerðing. Í sumum sjaldgæfari tegundum sjúkdómsins eru einnig 

einkenni frá miðtaugakerfi (45). Við algengum tegundum sjúkdómsins er hægt að gefa viðeigandi ensím 

í æð (e. enzyme replacement therapy, ERT), gefa lyf sem dregur úr hvarfefni gallaða ensímsins (e. 

substrate reduction therapy, SRT) eða gefa lyf sem örvar ensímið (pharmacological chaperone). Þetta 

hefur jákvæð áhrif á öll einkenni sjúkdómsins, að taugatengdum einkennum undanskildum, og bætir 

lífsgæði sjúklinga töluvert. Í öðrum sjaldgæfari tilfellum er aðeins hægt að veita stuðningsmeðferð (e. 

supportive care) (46, 48). Horfur og lífslíkur eru því mjög misjafnar eftir sjúkdómsgerðinni og því hvort 

meðferð sé í boði. Sumir sjúklingar greinast á unga aldri og deyja fyrir tveggja ára aldur. Í öðrum 

tegundum sjúkdómsins greinast sjúklingar seinna, jafnvel ekki fyrr en um 30-40 ára aldur, og eru 

lífshorfur þessara sjúklinga góðar (45).  

GM1 ganglíósíðkvilli (e. gangliosidosis) tilheyrir einnig flokki sfingólípíðkvilla en það er 

sjúkdómur sem orsakast af skorti á β-galaktósíðasa svo ganglíósíð brotna ekki rétt niður og safnast upp 

í vefjum líkamans. GM1 ganglíósíð safnast upp í taugafrumum í heila og leiðir það til vaxandi hrörnunar, 

bólgu og dauða á taugafrumunum. Þrjár tegundir af sjúkdómnum eru þekktar; týpa I, II og III, sem eru 

flokkaðar eftir því hvenær á ævinni fyrstu einkenni koma fram. Alvarlegasta gerðin, týpa I, kemur fram 

mjög snemma á ævinni, þá verður þroskaskerðingar vart nokkrum mánuðum eftir fæðingu og fljótt koma 

fram alvarlegri einkenni frá miðtaugakerfi. Sjúklingar hafa einkennandi andlitsfall, stækkun á lifur og 

milta og bein þeirra þroskast ekki eðlilega.  Hjá um helmingi sjúklinga sjást auk þess rauðir blettir í 

augnbotnum (e. macular cherry red spots) (45). Engin sérhæfð meðferð er þekkt við GM1 

ganglíósíðkvilla, aðeins er hægt að veita einkennameðferð, og deyja sjúklingar flestir á unga aldri (7). 

Nýlegar rannsóknir á lyfjameðferðum lofa þó góðu og benda til þess að meðferð sem örvar virkni gallaða 

ensímsins (e. enzyme enhancement therapy) verði möguleiki í náinni framtíð (49).  
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1.1.3.2  Gallar í oxunarkornum (e. peroxisomal disorders) 

Oxunarkorn (e. peroxisome) eru himnubundin frumulíffæri sem eru til staðar í öllum heilkjarna 

frumum.  Oxunarkorn innihalda mjög mikið af ensímum og eru nauðsynleg fyrir mörg efnaskiptaferli, 

bæði tengdum uppbyggingu (e. anabolism) og niðurbroti (e. catabolism) í líkamanum.  Helstu 

niðurbrotsferlar í oxunarkornum eru α- og β- oxun fitusýra og afeitrun glyoxylate, og helstu 

uppbyggingarferlar eru myndun fosfólípíða, gallsýra og omega-3 fitusýra (DHA) (50).   

Gallar í oxunarkornum skiptast í tvo flokka. Annars vegar eru það gallar í nýmyndun 

oxunarkorna (e. peroxisome biogenesis disorders), gallar sem einkennast af því að oxunarkorn ná ekki 

að myndast og virka rétt. Dæmi um slíkan sjúkdóm er Zellweger heilkenni, sjúkdómur sem orsakast af 

óvirkum oxunarkornum í öllum vefjum líkamans og veldur því að mjög langar fitusýrur safnast upp í 

blóði. Sjúkdómurinn kemur fram mjög snemma á ævinni og hafa sjúklingar einkennandi andlitsfall frá 

fæðingu. Önnur algeng einkenni eru vöðvaslekja, lifrarbilun, afbrigðilegur beinvöxtur og krampar. Engin 

meðferð er þekkt við sjúkdómnum og deyja börnin yfirleitt fyrir eins árs aldur (50, 51).  

Hinn flokkur galla í oxunarkornum eru sjúkdómar sem orsakast af galla í einu af próteinum 

oxunarkorna (e. single peroxisomal enzyme defects). Þessir sjúkdómar geta verið afleiðing af galla í 

ensími eða flutningspróteini. Dæmi um sjúkdóm sem fellur í þennan flokk er X-tengdur nýril- og 

hvítfyllukyrkingur (e. X-linked adrenoleukodystrophy, X-ALD) en það er algengasti sjúkdómurinn í 

oxunarkornum. Hann orsakast af galla í einu af flutningspróteinunum fitusýra í himnu oxunarkorna. 

Þessi galli veldur því að mjög langar fitusýrur ná ekki að komast inn í oxunarkorn til oxunar og því 

safnast þær upp í öllum vefjum líkamans. Klínísk birtingarmynd er misalvarleg en næstum allir sjúklingar 

fá vaxandi skerðingu á virkni beinmergs og nýrnahetta og hrörnun á úttaugum. Sjúklingar með 

alvarlegustu gerð sjúkdómsins fá auk þess mikla og vaxandi miðtaugahrörnun auk skerðingar á atferli 

og vitsmunum, sem leiðir til fötlunar og að lokum dauða innan nokkurra ára. Þetta form sjúkdómsins er 

einn af fáum sjúkdómum í oxunarkornum þar sem meðferð er þekkt. Gjöf á blóðmyndandi stofnfrumum 

á fyrri stigum sjúkdómsins hamlar framþróun sjúkdómsins og lækkar dánartíðni verulega (50, 52).  

 

 

1.1.4 Aðrir arfgengir efnaskiptasjúkdómar 

Þekktir eru fleiri sjúkdómar í flokki arfgengra efnaskiptasjúkdóma, til dæmis gallar í efnaskiptum 

málma, en þessir sjúkdómar eru mjög sjaldgæfir og fá því ekki sérstaka umfjöllun hér (7). Auk þess eru 

til arfgengir efnaskiptasjúkdóma sem falla ekki í neinn af ofantöldum flokkum og eru þeir því flokkaðir 

sér. Dæmi um þetta er slímseigjusjúkdómur (e. cystic fibrosis), sjúkdómur sem orsakast af 

stökkbreyttum klórgöngum í frumum sem framleiða slím og svita, og hefur aðallega áhrif á öndunarfæri 

og meltingarveg (53). Fleiri dæmi eru meðfædd vanstarfsemi skjaldkirtils (e. congenital hypothyroidism) 

og meðfædd vanstarfsemi nýrnahetta (e. congenital adrenal hyperplasia) (7). Þetta eru sjúkdómar sem 

er mögulegt að skima fyrir í nýburaskimun (sjá viðauka 1). Annar sjúkdómur sem er mögulegt að skima 

fyrir en fellur ekki í flokk neinna ofangreindra sjúkdóma er alvarlegur ónæmisgalli, svæsinn samsettur 

ónæmisbrestur (e. severe combined immunodeficiency, SCID), en hann er hægt að meðhöndla með 

beinmergsígræðslu og eru líkur á lækningu þá góðar (7).  
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1.2 Greining arfgengra efnaskiptasjúkdóma 

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar hafa flestir ósértæk einkenni og geta auðveldlega verið 

misgreindir hjá nýburum sem blóðsýking (e. sepsis), hjarta- og lungnasjúkdómar og fleira. Flest börn 

með arfgenga efnaskiptasjúkdóma fæðast eftir eðlilega meðgöngulengd og eru að því er virðist heilbrigð 

við fæðingu. Hjá börnum með galla í orkuefnaskiptum fara ýmis almenn einkenni hins vegar oft að koma 

í ljós á fyrstu dögum lífsins, svo sem vanþrif, þreyta og krampar. Börn með galla sem valda 

eitrunaráhrifum fara yfirleitt að sýna einkenni seinna, oft nokkrum vikum eftir fæðingu. Þeirra einkenni 

eru annað hvort bráð og koma í köstum, eða langvinn og þá almennari, svo sem vanþrif og 

þroskaskerðing (7). Í öðrum arfgengum efnaskiptasjúkdómum, til dæmis flestum göllum tengdum 

stórsameindum, koma einkenni fram seinna á ævinni en þau eru jafnframt mjög mismunandi. Ef 

viðeigandi meðferð hefst ekki nógu snemma eru miklar líkur á varanlegum skemmdum á taugakerfi og 

jafnvel dauða. Það er því mikilvægt að barnalæknar hafi þessa sjúkdóma ofarlega í huga þegar börn 

sýna óútskýrð óljós einkenni og þekki vel viðeigandi greiningaraðferðir (7, 54, 55).  

Greiningaraðferðir hafa þróast mikið á síðustu árum með betri skilningi á efnaskiptasjúkdómum 

og miklum tækniframförum. Nýburaskimun með hælprófi er notuð til greiningar á sífellt fleiri sjúkdómum 

og erfðarannsóknir eru gerðar í vaxandi mæli. Auk þess eru ýmis efnaskiptapróf notuð til aðstoðar í 

greiningarferlinu (56).  

 

 

1.2.1 Nýburaskimun 

Upphaf nýburaskimunar markaði tímamót í baráttunni við arfgenga efnaskiptasjúkdóma. Fyrir 

tilkomu skimunarprófs var erfitt að greina efnaskiptasjúkdóma, til dæmis PKU, nógu snemma og börn 

með PKU þjáðust af mikilli þroskaskerðingu (1). Árið 1959 kynnti Robert Guthrie sérstakt skimunarpróf 

fyrir PKU sem síðar var nefnt eftir honum. Prófið byggist á því að taka blóðdropa úr hæl nýbura, láta 

hann þorna á sérstökum pappír, klippa pappírsskífu úr blóðdropanum og setja hana á agarskál með 

bakteríunni Bacillus subtilis. Ef fenýlalanín, fenýlpýrúvat eða fenýllaktat er í miklu magni í blóðsýninu 

hefur það þau áhrif að bakterían nær að vaxa í sýninu, og það bendir til þess að viðkomandi sé með 

PKU (1, 57). Aðferðirnar hafa síðan þróast töluvert og í dag er notast við raðmassagreini (e. tandem 

mass spectrometry), tækni sem byggir á að jóna (e. ionize) og greina efni eftir massa-hleðslu hlutfalli 

(e. mass to charge ratio) þeirra. Með þessari aðferð er hægt að greina magn fjölmargra efna, til dæmis 

acýlkarnitína og amínósýra, og með því greina fjölmarga sjúkdóma á aðeins nokkrum mínútum. Þetta 

er mikil framför frá fyrri rannsóknaraðferðum, en það tekur að minnsta kosti sólarhring að framkvæma 

og fá niðurstöður úr Guthrie prófi og þó gefur það bara upplýsingar um einn sjúkdóm (1). 

 Reglubundin skimun fyrir sjúkdómum er ekki sjálfsögð og þurfa sjúkdómar að uppfylla ýmis 

skilyrði til að skimun fyrir þeim sé hafin.  Wilson og Jungner í samstarfi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina 

(WHO) settu fram skilyrði fyrir reglubundinni skimun fyrir sjúkdómum í bók sinni frá 1968. Samkvæmt 

þeim þarf sjúkdómurinn sem skimað er fyrir að vera alvarlegt heilsufarsvandamál með viðurkennda 

meðferð. Skilgreina þarf fyrirfram hverja á að skima og meðhöndla og hverja ekki, og prófið sem er 

notað við skimunina þarf að vera áreiðanlegt og viðeigandi. Greining og meðferð sjúklinga þarf að svara 

kostnaði og vera hagkvæm samanborið við það ef skimunin væri ekki framkvæmd (58). Þessi skilyrði 
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eru enn viðurkennd í aðalatriðum í dag og stuðst við þau þegar ákveðið er hvaða sjúkdómum á að bæta 

inn í reglubundna nýburaskimun. 

Allar skipulagðar skimanir við sjúkdómum hafa einhverja galla og þarf að taka þá inn í myndina 

þegar nýburaskimun er rædd. Einkennalausir sjúklingar geta greinst og þurfa þeir þá að vera í eftirliti 

allt sitt líf sem er bæði kvíðavaldandi og óþarflega kostnaðarsamt fyrir sjúklinginn sem og samfélagið í 

heild. Auk þess er möguleikinn á fölskum jákvæðum rannsóknarniðurstöðum alltaf fyrir hendi (59). Sem 

dæmi má nefna að í tilraun New York búa til að hefja skimun fyrir Krabbe sjúkdómi kom í ljós að af 

öllum þeim sem fengu jákvæðar rannsóknarniðurstöður voru aðeins 1,4% (5/346) með sjúkdóminn (60). 

Því þarf að vega og meta kosti og galla þegar ákveðið er að taka upp reglubundna skimun fyrir 

sjúkdómum (59). Sérfræðingar hér á landi eru stöðugt að fylgjast með þróuninni og endurskoða hvaða 

sjúkdómum skimað fyrir.  

Nýburaskimun hófst á Íslandi árið 1972 og var þá eingöngu skimað fyrir PKU með aðferð sem 

kallast þunnlagskrómatógrafía (e. thin-layer chromatography). Sjúkdómunum sem skimað var fyrir 

fjölgaði jafnt og þétt samhliða því að aðferðirnar þróuðust, en árið 2008 hófst skimun með 

raðmassagreini sem markaði ákveðin tímamót og gerði okkur kleift að skima fyrir mun fleiri sjúkdómum 

á skemmri tíma (Leifur Franzson lyfjafræðingur, munnleg heimild, 2019). Í dag er skimað fyrir 46 

sjúkdómum hjá öllum nýburum hér á landi. Skimað er fyrir helstu sjúkdómum í flokki fitusýruoxunargalla, 

óeðlilegri myndun lífrænna sýra og óeðlilegri umsetningu amínósýra auk þess sem er skimað fyrir 

innkirtlasjúkdómum á borð við vanstarfsemi skjaldkirtils (e. congenital hypothyroidsm) og nýrnahetta (e. 

congenital adrenal hyperplasia). Skimað er fyrir 23 „primary“ sjúkdómum en auk þess gefa 

niðurstöðurnar vísbendingu um fleiri „secondary“ sjúkdóma (sjá viðauka 1). Ljósmóðir eða 

hjúkrunarfræðingur tekur blóðprufu úr hæl allra nýbura við 48-72 klukkustunda aldur og sendir á Erfða- 

og sameindalæknisfræðideild Landspítalans til greiningar. Niðurstöður úr prófinu fást innan fárra daga 

og ef jákvæð niðurstaða fæst er samstundis haft samband við sérfræðing á Barnaspítala Hringsins. Til 

staðfestingar á sjúkdómsgreiningu er skimunin svo oft endurtekin og auk þess gerð frekari próf, til 

dæmis ýmis efnaskiptapróf (61). 

 

 

1.2.2 Efnaskiptaskimun 

  Arfgengir efnaskiptasjúkdómar orsakast margir af galla í efnaskiptaferli sem veldur uppsöfnun 

einhvers ákveðins efnis. Því er oft hægt að mæla efnið sem safnast upp eða hliðarafurðir þess í vessum 

líkamans, svo sem blóði eða þvagi, til að greina þessa sjúkdóma (56). Til að efnaskiptaskimun (e. 

metabolomics) gagnist sem best er lykilatriði að rétt próf séu framkvæmd og að niðurstöðurnar séu rétt 

túlkaðar (1).  

Hefðbundnar blóðprufur eru gagnlegar og oft notaðar í upphafi greiningarferlis. Algengt er að 

mæla pH gildi og mjólkursýru í slagæðablóði (blóðgös) og ýmis klínísk lífefnafræðileg gildi í 

bláæðablóði, til dæmis blóðsykur og ammóníak (3, 6). Mjólkursýra er hækkuð í ýmsum sjúkdómum 

tengdum hvatberum, þá helst göllum í starfsemi öndunarkeðjunnar eða pýruvat dehýdrógenasa 

complexinum (37). Lækkaður blóðsykur er dæmigert einkenni í bráðu sjúkdómsástandi hjá sjúklingum 

með galla í oxun fitusýra (43). Mjög hækkað ammóníak í blóði bendir sérstaklega til galla í 
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þvagefnishring en vægari hækkun er frekar vegna fitusýruoxunargalla eða óeðlilegrar myndunar 

lífrænna sýra (6).  

Með raðmassagreini er hægt að mæla magn acýlkarnitína í líkamsvökvum. Karnitín er 

flutningsprótein fyrir sýrur í líkamanum, meðal annars fitusýrur, og saman mynda fitusýrur og karnitín 

mismunandi acýlkarnitín, eftir því hver fitusýran er. Í fitusýruoxunargöllum og göllum í myndun lífrænna 

sýra verður uppsöfnun á fitusýrum í blóði, mislöngum eftir því hver gallinn er, en þessar fitusýrur bindast 

svo karnitíni í blóðinu og mynda acýlkarnitín. Með því að mæla magn þessara acýlkarnitína má greina 

marga af þessum sjúkdómum, sértækt eftir því hvaða efni mælist í miklu magni (62). Sem dæmi má 

nefna að mikil hækkun á oktanoýlkarnitíni (C8) í blóði bendir til MCADD sjúkdóms. Greiningarferlið er 

þó flókið og skiptir hlutfallið á milli mismunandi karnitína einnig máli (63). Á sama hátt má greina galla í 

umsetningu amínósýra og í þvagefnishring, en með raðmassagreini er hægt að mæla styrk ýmissa 

amínósýra og annarra lífrænna sýra í blóði eða þvagi og þannig komast nær sjúkdómsgreiningu (6, 62). 

Í göllum tengdum þvagefnishringnum verður óeðlileg uppsöfnun á orotic sýru, hliðarafurð 

þvagefnishringsins, sem er hægt að mæla í bæði þvagi og blóði (64).  

Í sumum tilvikum er hægt að mæla virkni ákveðins ensíms í vefjum og þannig spá fyrir um 

hversu alvarleg sjúkdómsmyndin verður (56). Gallar í peroxísómum og lýsósómum greinast yfirleitt ekki 

með hefðbundnum efnaskiptaprófunum á þvagi og blóði og þá eru mælingar á virkni eða magni ensíma 

mikið notaðar (65). Einnig er mögulegt að mæla ensímvirkni í nýburaskimun, til dæmis við skimun fyrir 

ákveðnum leysikornakvillum, og er það gert í sumum löndum (59, 60). Þá er einnig hægt að skoða 

frumur úr ýmsum vefjum í smásjá til að greina ákveðna sjúkdóma, til dæmis uppsöfnunarsjúkdóma í 

leysikornum. Þá sjást oft frymisbólur eða korn í fíbróblöstum eða eitilfrumum, froðufrumur (e. foamy 

histiocytes) í beinmergssýnum og ýmsar tegundir innlyksa (e. inclusion) í húðfrumum (45).  

 

 

1.2.3 Genarannsóknir 

Ný kynslóð í tækni við raðgreiningu erfðamengis hefur gjörbreytt ferlinu við uppgötvun nýrra 

meinvaldandi erfðabreytileika og þar með við greiningu sjúkdóma. Þetta er sérstaklega mikilvægt í 

baráttunni við arfgenga efnaskiptasjúkdóma, vegna þess að í mörgum þessara sjúkdóma eru til 

meðferðir sem beinast beint að orsökinni. Þá er mikilvægt að nákvæm greining fáist svo hægt sé að 

veita viðeigandi meðferð (66).  

Greiningaraðferðir á erfðasjúkdómum eru í stöðugri þróun með tækniframförum nútímans og 

sífellt fleiri sjúkdómar eru greindir með aðferðum erfðafræðinnar. Í flestum tilvikum ættu fyrstu 

rannsóknir við greiningu arfgenginna efnaskiptasjúkdóma þó að vera efnaskiptaprófanir, bæði 

hefðbundin nýburaskimun og sérhæfðari efnaskiptapróf. Þegar greining hefur fengist er svo hægt að 

framkvæma Senger raðgreiningu á geninu sem um ræðir til að fá nákvæma greiningu. Ef erfitt reynist 

að fá greiningu með efnaskiptaprófunum eða ef einkenni eru óljós og benda ekki til ákveðins sjúkdóms 

er hægt að gera raðgreiningu á útröðum erfðamengisins (e. whole exome sequencing, WES) samhliða 

viðeigandi efnaskiptaprófum til að flýta fyrir greiningarferlinu (67). WES byggir á því að skoða útraðir, 

þann hluta erfðamengisins sem skráir fyrir próteinum líkamans. Þessi aðferð gerir mögulegt að skoða 

a.m.k. 20.000 gen með einu prófi.  Niðurstöður úr raðgreiningum sjúklingsins eru bornar saman við 
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viðmiðunarraðgreiningar og sá breytileiki sem finnst er skoðaður með tilliti til stökkbreytinga sem vitað 

er að eru meinvaldandi (56). Svo er gerð Senger raðgreining á geninu, en þá fást nákvæmar upplýsingar 

um stökkbreytinguna sem veldur sjúkdómnum (67).  

 

 

1.3 Meðferðarúrræði  

Þegar einstaklingur greinist með arfgengan efnaskiptasjúkdóm er mikilvægt að hefja viðeigandi 

meðferð strax, sérstaklega ef hætta er á varanlegum vefjaskemmdum (2). Við sumum sjúkdómum er 

ekki þekkt nein meðferð sem hefur teljandi áhrif á gang sjúkdómsins. Í þeim tilvikum er samt sem áður 

mikilvægt að hefja stuðningsmeðferð sem fyrst til að bæta líðan og lífsgæði sjúklingsins (68).  

Í bráðum aðstæðum er mikilvægt að þekkja sjúkdómana og orsök þeirra vel svo hægt sé að 

veita rétta meðferð án tafar. Í sjúkdómum sem fara í bráða versnun við niðurbrotsástand í líkamanum, 

til dæmis göllum í oxun fitusýra eða í þvagefnishringnum, er mikilvægt að koma í veg fyrir niðurbrotið 

sem fyrst með því að gefa dextrósa í æð (43). Ef sjúklingur í bráðu sjúkdómsástandi er með 

efnaskiptasýringu, eins og er dæmigert fyrir galla í efnaskiptum lífrænna sýra og ýmsa 

hvatberasjúkdóma, er hægt að leiðrétta það með því að gefa natríumbíkarbónat í æð (2).  

Í sumum sjúkdómum tengdum efnaskiptum amínósýra felst fullnægjandi meðferð í því að 

takmarka viðeigandi amínósýru og forvera hennar úr fæðunni, til dæmis fenýlalanínskert fæði í PKU og 

meþíónínskert fæði í hómósystínmigu.  Ef meðferðinni er fylgt eftir er jafnvel hægt að koma alveg í veg 

fyrir sjúkdómseinkenni (11, 69). Breytingar á mataræði eru einnig hluti af meðferð við fleiri sjúkdómum, 

til dæmis mataræði án mjög langra fitusýra í VLCADD. Það dugir þó ekki eitt og sér sem meðferð við 

sjúkdómnum en þessir sjúklingar taka einnig miðlungslöng þrýglýseríð að staðaldri (43).  

Þegar sjúkdómurinn sem um ræðir orsakast af galla í ákveðnu ensími er algengt að reyna 

meðferð með hjálparefni (e. cofactor) ensímsins. Galli í pýrúvat dehýdrógenasa komplexinum orsakast 

í sumum tilfellum af stökkbreytingu sem minnkar sækni komplexins í þíamín pýrófosfat, en það er 

kóensím sem hjálpar við eðlilega virkni komplexins. Þessir sjúklingar fá því allir þíamín í töfluformi og 

getur það örvað virkni komplexins og minnkað uppsöfnun eitraðra umbrotsefna (69). Fleiri vítamín og 

hjálparefni eru notuð sem meðferðir við hinum ýmsu efnaskiptasjúkdómum og er hlutverk þeirra þá 

yfirleitt að örva þann efnaskiptaferil sem er gallaður. Dæmi um hjálparefni sem oft eru gefin eru kóensím 

Q10, kóbalamín (B12 vítamín), ríbóflavín (B2 vítamín) og bíótín (B7 vítamín) (7, 68, 69). 

Í göllum tengdum þvagefnishringnum er arginín yfirleitt gefið, en það virkar sem hvati á 

þvagefnishringinn og hjálpar því við að fjarlægja ammóníak úr líkamanum. Arginín má þó ekki gefa ef 

skortur er á arginasa þar sem það er ensímið sem brýtur niður arginín. Arginíngjöf myndi þá hafa öfug 

áhrif og uppsöfnun eitraðra umbrotsefna yrði meiri (69). Gallar í þvagefnishringnum einkennast af mikilli 

uppsöfnun ammóníaks í blóði og bráðameðferðin við því er blóðskilun til að skilja ammóníakið út (26). 

Langtímameðferð gegn hækkuðu ammóníaki byggir á því að gefa lyf sem binda ammóníakið og hjálpa 

við losun þess úr líkamanum á hættulausan hátt. Þessi lyf kallast „scavenger“ lyf og hefur meðferð með 

þeim borið góðan árangur (56, 69). 

Karnitín er notað í líkamanum við flutning á lífrænum sýrum og við eyðingu eitraðra umbrotsefna 

sem verða til við oxun fitusýra. Karnitín er gefið sem meðferð við sumum arfgengum 
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efnaskiptasjúkdómum, þá helst í göllum tengdum oxun fitusýra og myndun lífrænna sýra. 

Karnitínskortur er algeng afleiðing þessara sjúkdóma og er það því oft ábendingin fyrir notkun þess, en 

einnig getur karnitínið bundist ýmsum eiturefnum í blóði svo þau skiljast út með þvagi á hættulausan 

hátt (69, 70). Jafnvel er talið að í sumum tilfellum, þegar grunur leikur á arfgengum efnaskiptasjúkdómi 

en greining reynist erfið, ætti að gefa karnitín sem fyrirbyggjandi meðferð á meðan beðið er eftir 

nákvæmri niðurstöðu greiningarprófa. Þetta hefur þó ekki verið staðfest með klínískum rannsóknum, 

ályktunin byggir frekar á klínískri reynslu og ætti því að fylgjast vel með sjúklingum sem fá karnitín í 

fyrirbyggjandi tilgangi (70). Glýsín hefur verið notað á sambærilegan hátt og karnitín, til dæmis hjá 

sjúklingum með ísóvalerínsýrublóðsúr. Glýsín binst þá ísóvalerínsýru sem hefur safnast upp í blóði og 

úr verður hættulaust efni sem skilst út með þvagi. Glýsín og karnitín er jafnvel gefið saman til að 

hámarka útskilnað eiturefnanna (71).  

 Meðferð sem byggir á því að gefa virkt ensím (e. enzyme replacement therapy, ERT) er líklega 

besta mögulega meðferðarúrræði sem er þekkt fyrir ýmsa leysikornakvilla, til dæmis Gaucher, Fabry 

og Pompe sjúkdóma. Viðeigandi ensím er þá gefið í æð á tveggja vikna fresti og hefur það fljótt góð 

áhrif á mörg einkenni sjúkdómsins, svo sem líffærastækkanir, blóðhag og beinþroska. Helsti gallinn við 

þessar meðferðir er að með núverandi tækni kemst lyfið ekki yfir blóð-heila þröskuldinn (e. blood-brain 

barrier) og því hafa þessi lyf ekki áhrif á einkenni frá miðtaugakerfi (2, 72). Annað þekkt meðferðarúrræði 

beinist að því að draga úr hvarfefni gallaða ensímsins (e. substrate reduction therapy, SRT), en sú 

aðferð er einnig best þekkt gegn leysikornakvillum (73). Þessi meðferð felst í töflugjöf um munn, en 

ERT er talið sýna betri árangur og er SRT því aðeins notað þegar ERT hentar sjúklingi ekki vel (72). 

Þriðja meðferðin í þessum flokki felur í sér að örva virkni ensímsins (e. enzyme enhancement therapy, 

EET) og er þetta sá flokkur meðferða sem er í hvað mestri framþróun í dag.  Lyfin virka annað hvort 

með því að örva þroskun ensímsins („proteostasis regulators“) eða með því að bindast gallaða ensíminu 

og stöðga það („pharmacological chaperone“). Þessi lyf eru í flestum tilvikum gefin í töfluformi og geta 

haft áhrif á einkenni frá miðtaugakerfi. Svona meðferð er til dæmis þekkt við Fabry sjúkdómi og bætir 

lífsgæði þeirra sjúklinga töluvert, þar sem þetta felur í sér mun minna inngrip en virkt ensím sem er 

gefið í æð tvisvar í mánuði (48).  

Allar meðferðir sem eru þekktar og hafa verið ræddar hér að ofan beinast að því að koma í veg 

fyrir einkenni og bæta líðan sjúklinga, en eru ekki læknandi. Þetta gæti breyst á næstu árum en með 

tilkomu Crispr-CAS9 aðferðarinnar varð mögulegt að breyta erfðaefni mannsins á tiltölulega einfaldan 

hátt. Nýlegar rannsóknir á tilraunadýrum sýna fram á mögulega meðferð sem byggir á því að breyta 

erfðaefni einstaklinga (e. gene altering therapy) við meðhöndlun á leysikornakvillum, göllum í 

hvatberum og orniþín transkarbamýlasa skorti. Þó að enn sé töluvert í að þetta verði framkvæmt á 

mönnum gefur þetta góða von um meðferðarmöguleika framtíðarinnar (68, 74).  

 

 

1.4 Fyrri rannsókn á arfgengum efnaskiptasjúkdómum á Íslandi 

BS rannsókn Árna Þórs Arnarsonar „Meðfæddir efnaskiptasjúkdómar hjá börnum á Íslandi 

1984-2003“ frá árinu 2004 er sambærileg þessari rannsókn og verður því farið nokkuð ítarlega í 

niðurstöður þeirrar rannsóknar hér.  
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Þar fundust 38 börn með arfgengan efnaskiptasjúkdóm og var meðalaldur barnanna við 

greiningu 1,6 ár. Árlega greindust að meðaltali 1,9 börn og var heildarnýgengi arfgenginna 

efnaskiptasjúkdóma á tímabilinu 44 greiningar á hver 100.000 lifandi fædd börn. Fjöldi barna sem létust 

vegna arfgengins efnaskiptasjúkdóms var 14 (37%) og var meðalaldur þeirra við andlát 3,3 ár. Börn 

með þroskahömlun voru 6 (16%) og börn án þroskahömlunar voru 18 (47%).  

Gallar í efnaskiptum amínósýra fundust í 15 tilfellum, þar af greindust 13 einstaklingar með 

PKU, einn með hómósýstínmigu og einn með systínmigu. Gallar í efnaskiptum lífrænna sýra fundust í 

sex tilfellum, þar af þrír með metýlmalónýlsýrublóðsúr, einn með ísóvalerínsýrublóðsúr og þrír með 

fjölkarboxýlasaskort. Gallar í þvagefnishring fundust í tveimur tilfellum, í öðru tilfellinu var um að ræða 

ornithine transcarbamylasa skort en í hinu tilfellinu lék vafi á staðfestri sjúkdómsgreiningu. Galli í 

efnaskiptum sykra fannst í einu tilfelli og var það glýkógenkvilli 6. Gallar í hvatberum fundust í níu 

tilvikum, þar af eitt tilvik af Leigh heilkenni og þrjú tilvik af combined deficiency complex 1-3-4 en í sex 

tilvikum var greining óstaðfest. Gallar í leysikornum greindust í fimm tilvikum, eitt tilvik af GM1 

ganglíósíðkvilla og fjögur af neuronal ceroid lipofuscinosis (75).   
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2 Markmið 

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar eru fjölbreyttir sjúkdómar sem snerta mörg svið 

læknisfræðinnar. Sjúklingar dreifast á milli margra ólíkra sérgreina lækna og annars 

heilbrigðisstarfsfólks. Markmið rannsóknarinnar var að fá gott yfirlit og samantekt yfir þá sjúklinga sem 

greindust með arfgenga efnaskiptasjúkdóma á tímabilinu 2003-2018. Meta átti nýgengi sjúkdómanna á 

Íslandi. Skoðaðar voru sérstaklega greiningaraðferðir, eftirfylgni, meðferðir og horfur sjúklinga eftir 

sjúkdómsgreiningu.  
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3 Efni og aðferðir 

Í rannsókninni voru arfgengir efnaskiptasjúkdómar skilgreindir sem sjúkdómar sem orsakast af 

truflun á umbroti næringarefna eða snefilefna sem leiðir til efnaskiptagalla eða uppsöfnunar á eitruðum 

umbrotsefnum efnaskiptanna. Þeir flokkar sjúkdóma sem stuðst var við voru átta: Óeðlileg umsetning 

amínósýra, óeðlileg myndun lífrænna sýra, gallar í þvagefnishring, sykuróþol, gallar í hvatberum, gallar 

í efnaskiptum kolvetna, fitusýruoxunargallar, leysikornakvillar og gallar í oxunarkornum.  

Tekin voru saman gögn um öll börn sem greindust með arfgengan efnaskiptasjúkdóm á 16 ára 

tímabili, frá 1. janúar 2003 til 31. desember 2018, og höfðu komið á Barnaspítala Hringsins á tímabilinu. 

Börn sem greindust erlendis en búa hér í dag voru tekin með í gagnagrunninn og einnig þau sem búa 

erlendis en greindust á Íslandi. Hagdeild Landspítala safnaði saman kennitölum þessara barna eftir 

ICD10 kóðum. Þeir kóðar sem leitað var eftir voru allir kóðar frá E70 til og með E88 (sjá viðauka 2) og 

fengust þannig 317 tilfelli. Einnig fengust upplýsingar um tilfelli frá nýburaskimun á Erfða- og 

sameindalæknisfræðideild LSH (ESD) og frá læknum á Barnaspítala Hringsins og Sjúkrahúsinu á 

Akureyri. Farið var yfir sjúkraskrá allra einstaklinganna og reynt að meta hvort um væri að ræða 

arfgengan efnaskiptasjúkdóm. Á mynd 1 má sjá efnivið rannsóknarinnar. Börn með slímseigjusjúkdóm 

(e. cystic fibrosis), vanstarfsemi skjaldkirtils (e. congenital hypothyroidsm) og vanstarfsemi nýrnahetta 

(e. congenital adrenal hyperplasia) voru ekki með í rannsóknarhópnum til að gæta samræmis við aðrar 

sambærilegar rannsóknir. Einnig var þeim tilvikum þar sem vafi lék á greiningu sleppt í gagnasöfnun 

rannsóknarinnar. Með þessum hætti fengust samtals 47 tilfelli þar sem þótti öruggt að um arfgengan 

efnaskiptasjúkdóm var að ræða.  

 

 

Mynd 1. Efniviður rannsóknar á arfgengum efnaskiptasjúkdómum á Barnaspítala Hringsins 2003-2018. 
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Farið var inn í sjúkraskrár allra einstaklinganna og settur saman gagnagrunnur með ýmsum 

upplýsingum um sjúklingana. Þær breytur sem safnað var voru sjúkdómsgreining og sjúkdómsflokkur, 

kyn, fæðingarár, einkenni og ástand sjúklinga, aldur við fyrstu einkenni tengd sjúkdómnum, aldur við 

greiningu, greiningarár, aldur við andlát (ef við átti), greiningaraðferðir og niðurstöður genarannsókna. 

Aldur við greiningu miðaðist við þann dag sem nákvæm niðurstaða úr greiningarprófum fékkst. Ef 

upplýsingar um nákvæman greiningardag skorti var dagsetning við fyrstu komu í eftirlit eftir greiningu 

skráð sem greiningardagur. Meðferðir sjúklinga voru skráðar, bæði lyfjameðferðir og mataræði, og 

bornar saman við viðurkennd meðferðarúrræði við hverjum sjúkdómi fyrir sig. Upplýsingar um 

viðeigandi meðferðarúrræði við hverjum sjúkdómi fyrir sig voru fengnar úr GeneReviews (76), 

gagnagrunni OMIM (4) og af heimasíðu Genetic and Rare Diseases Information Center (77). Blóðprufur 

einstaklinganna voru skoðaðar og niðurstöður þeirra skráðar með tilliti til frávika frá viðmiðunargildum. 

Auk þess var kannað hvort að farið hafi fram efnaskiptaprófanir á líkamsvökvum einstaklinganna, þ.e. 

mælingar á amínósýrum og acýlkarnitínum í blóðvökva og lífrænum sýrum í þvagi, og niðurstöður þeirra 

prófa skoðaðar. Einnig voru niðurstöður úr greiningum á vefjasýnum skoðaðar þegar þær voru gerðar. 

Greining var talin hafa farið fram með efnaskiptaskimun (e. metabolomics) ef greining var byggð á 

niðurstöðu prófana á líkamsvökvum eða vefjasýnum. Niðurstöður fleiri rannsókna, þ.e. heilarafrit og 

vöðvarafrit, tölvusneiðmyndir og röntgenmyndir af höfði og kviðarholi, ómun af hjarta, höfði og kviðarholi 

og segulómun af hjarta og höfði, voru skoðaðar og skráðar. 

Gögnin voru dulkóðuð og sett inn í Microsoft Excel 2019, útgáfu 16.22. Excel og tölfræðiforritið 

R Studio var notað við úrvinnslu gagnanna. Við mat á marktækni við samanburð nýgengis var gerður 

samanburður á hlutfallslegri áhættu tveggja Poisson dreifinga. Við útreikninga á nýgengi var notast við 

tölur um lifandi fædd börn eftir ártali frá vef Hagstofu Íslands (78).  

Fyrir íslenska þýðingu á hugtökum var notast við Orðabanka Háskóla Íslands og íslenska 

þýðingu á ICD-10 gagnagrunninum frá Embætti landlæknis (79).  

Heimild fyrir rannsókninni var fengin frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala 

(leyfisnúmer 54/2018) og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (tilvísunarnúmer 318-16).   
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4 Niðurstöður 

4.1 Yfirlit yfir sjúklinga  

Fjöldi sjúklinga sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar voru 47, þar af voru 27 stúlkur (57,4%) 

og 20 drengir (42,6%). Meðalaldur barnanna við greiningu var 4,9 ár en miðgildi greiningaraldurs var 

1,6 ár. Yngsta barnið greindist sjö daga gamalt en það elsta var 17,3 ára við greiningu. Mynd 2 sýnir 

dreifingu í sjúkdómaflokka, skipt eftir kyni. Flest börn greindust með leysikornakvilla, 15 börn, og galla 

í oxun fitusýra, 11 börn. Engin börn greindust með sjúkdóma vegna sykuróþols eða galla í 

oxunarkornum.  

 

 

Mynd 2. Fjöldi greininga arfgengra efnaskiptasjúkdóma í hverjum flokki sjúkdóma á  
Barnaspítala Hringsins  2003-2018, litaskipt eftir kyni. 

 

 

Tafla 1 sýnir yfirlit yfir sjúkdómsgreiningar og afdrif barnanna. 12 sjúklingar létust á tímabilinu, 

12 voru lifandi með þroskaskerðingu en 23 voru lifandi án þroskaskerðingar. Meðalaldur barnanna við 

andlát var 2,11 ár.  

 

Tafla 1. Yfirlit yfir sjúkdómsgreiningar barna með arfgenga efnaskiptasjúkdóma á Barnaspítala Hringsins 2003-2018, skipt     
eftir sjúkdómaflokkum. Einnig má sjá ástand sjúklinga í dag í hverjum sjúkdómaflokki og fyrir hvern sjúkdóm fyrir sig. 

Sjúkdómar og flokkar  
Fjöldi 
barna 

Lifandi án 
þroskaskerðingar 

Lifandi með 
þroskaskerðingu  

Látin/n  

Óeðlileg umsetning amínósýra 7 6 (85,7%) - 1 (14,3%) 

Fenýlketónmiga (PKU) 5 5 - - 

Hómósystínmiga 1 1 - - 

Prólídasa skortur 1 - - 1 

Óeðlileg myndun lífrænna sýra 5 2 (40%) 3 (60%) - 

3-MCC skortur1 1 1 - - 

Ísóvalerínsýrublóðsúr (IVA) 1 1 - - 

Metýlmalónýlsýrublóðsúr (MMA) 1 - 1 - 

Fjölkarboxýlasaskortur (MCD) 2 - 2 - 
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Gallar í þvagefnishring 2 1 (50%) 1 (50%) - 

HIHA2 1 1 - - 

OTC skortur3 1 - 1 - 

Gallar í efnaskiptum kolvetna 3 1 (33,3%) 2 (66,7%) - 

GLUT1 skortur4 2 - 2 - 

Glýkógenkvilli 9a (GSD 9a) 1 1 - - 

Gallar í oxun fitusýra 11 6 (54,6%) 3 (27,3%) 2 (18,2%) 

BVVL 25 5 - 3 2 

CPT16 1 1 - - 

Karnitín transferasaskortur (CTD) 2 2 - - 

MCADD7 3 3 - - 

Gallar í hvatberum 4 - 2 (50%) 2 (50%) 

Barth heilkenni 1 - 1 - 

Leigh heilkenni 1 - - 1 

Sengers heilkenni 2 - 1 1 

Leysikornakvillar 15 7 (46,7%)  1 (6,7%) 7 (46,7%) 

Galaktósíalíðkvilli 1 - - 1 

Gaucher sjúkdómur 2 1 - - 1 

GM1 ganglíósíðkvilli 3 - - 3 

Krabbe sjúkdómur 1 - - 1 

NCL 38 1 - 1 - 

Síalíðkvilli 1 - - 1 

Fabry sjúkdómur 7 7 - - 

Samtals 47 23 (48,9%) 12 (25,5%) 12 (25,5%) 

     1 3-metýlkrótónýl CoA karboxýlasaskortur. 
     2 Hyperinsulinism-hyperammonemia heilkenni. 
     3 Orniþín transkarbamýlasaskortur. 
     4 Glucose transporter 1 skortur. 
     5 Brown-Vialetto-Van Leare heilkenni tegund 2. 
     6 Karnitín palmitýltransferasaskortur tegund 1. 
     7 Medium chain acyl-CoA dehýdrógenasa skortur. 
     8 Neuronal ceroid lipofuscinosis tegund 3. 

 

 

Flest barnanna voru í eftirliti hjá taugasérfræðingum barna. Einnig voru mörg þeirra í eftirliti hjá 

innkirtlalæknum og nýburalæknum. Nánari upplýsingar um hvaða sérfræðilæknar sáu um eftirfylgni 

barnanna eru í töflu 2. 

 

Tafla 2. Sérgreinar þeirra lækna sem sáu um eftirfylgni barna með  
arfgenga efnaskiptasjúkdóma á Barnaspítala Hringsins 2003-2018. 

Sérfræðigrein Fjöldi 

Taugalæknir barna 17 

Innkirtlalæknir barna 11 

Nýburalæknir 7 

Meltingarlæknir barna 4 

Erfðalæknir 3 

Gigtarlæknir barna  2 

Hjartalæknir barna 2 
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Einkenni sem sjúklingar fundu fyrir má sjá í töflu 3. 29 börn (63%) voru með einhver einkenni 

en 17 (37%) voru einkennalaus. Allir í hópi sjúklinga með galla í þvagefnishring og hvatberum voru með 

einkenni en flestir voru einkennalausir í hópi sjúklinga með óeðlilega umsetningu amínósýra. 

Upplýsingar skorti um einkenni eins sjúklings og var honum því sleppt. 

 

 

Tafla 3. Yfirlit yfir einkenni sjúklinga í hverjum sjúkdómaflokki í rannsókn á arfgengum efnaskiptasjúkdómum á Barnaspítala 
Hringsins 2003-2018. 

 

Óeðlileg 
umsetning 
amínósýra 

(n=7) 

Óeðlileg 
myndun 
lífrænna 

sýra (n=5) 

Gallar í 
þvagefnis-

hring 
(n=2) 

Gallar í 
efnaskiptum 

kolvetna 
(n=3) 

Gallar í 
oxun 

fitusýra 
(n=11) 

Gallar í 
hvatberum 

(n=4) 

Leysikorna-
kvillar 
(n=14) 

Alls 
(n=46) 

Með einkenni  2 (28,6%) 3 (60%) 2 (100%) 2 (66,7%) 6 (54,5%) 4 (100%) 10 (71,4%) 29 (63%) 

Skertur 
hreyfiþroski 

0 2 (40%) 1 (50%) 2 (66,7%) 6 (54,5%) 4 (100%) 7 (50%) 22 (47,8%) 

Vitsmuna-
skerðing 

1 (14,3%) 2 (40%) 1 (50%) 2 (66,7%) 1 (9,1%) 1 (25%) 7 (50%) 15 (32,6%) 

Krampar 0 2 (40%) 2 (100%) 2 (66,7%) 1 (9,1%) 1 (25%) 7 (50%) 15 (32,6%) 

Vöðvaslekja 0 2 (40%) 0 2 (66,7%) 5 (45,5%) 4 (100%) 5 (35,7%) 18 (39,1%) 

Einkenni frá 
hjarta 

0 0 0 0 0 3 (75%) 4 (28,6%) 7 (15,2%) 

Sjónskerðing 0 1 (20%) 1 (50%) 1 (33,3%) 5 (45,5%) 3 (75%) 9 (64,3%) 20 (43,5%) 

Heyrnarskerðing 0 0 0 0 3 (27,3%) 0 1 (7,1%) 4 (8,7%) 

Einkenni frá 
meltingarvegi 

1 (14,3%) 1 (20%) 1 (50%) 1 (33,3%) 4 (36,4%) 2 (50%) 7 (50%) 17 (37%) 

Einkenni frá 
öndunarvegi 

1 (14,3%) 0 0 0 3 (27,3%) 2 (50%) 6 (42,9%) 12 (26,1%) 

Svefnvandamál 1 (14,3%) 1 (20%) 0 1 (33,3%) 1 (9,1%) 1 (25%) 1 (7,1%) 6 (13%) 

Óværð eða 
grátköst 

0 1 (20%) 1 (50%) 1 (33,3%) 3 (27,3%) 0 5 (35,7%) 11 (23,9%) 

Verkjaköst 0 0 0 0 0 0 1 (7,1%) 1 (2,2%) 

 

 

4.2 Greiningar  

Á rannsóknartímabilinu greindust að meðaltali 2,9 börn á ári með arfgenga 

efnaskiptasjúkdóma. Á fyrri átta árum rannsóknartímabilsins greindust 1,9 börn á ári, en á seinni átta 

árunum greindust 4 börn árlega.  Á mynd 3 sést fjöldi greininga á ári. Heildarnýgengi á Íslandi á 

tímabilinu var 67:100.000 lifandi fædd börn (0,067%). Nýgengi sjúkdómanna var 41:100.000 á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins en  94:100.000 á þeim seinni (p=0,01026). Heildarnýgengi einstakra 

sjúkdómaflokka má sjá í töflu 4.  
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Tafla 4. Nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma á  
      Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Flokkur sjúkdóma Nýgengi  

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar 67:100.000 

Óeðlileg umsetning amínósýra 10:100.000 

Óeðlileg myndun lífrænna sýra 7,1:100.000 

Gallar í þvagefnishring 2,8:100.000 

Gallar í efnaskiptum kolvetna 4,3:100.000 

Gallar í oxun fitusýra 15,6:100.000 

Gallar í hvatberum 5,7:100.000 

Leysikornakvillar 21,3:100.000 

 

 

Á mynd 3 má sjá hvernig greiningaraðferðir þróuðust á rannsóknartímabilinu. Þar sést að á fyrri 

hluta tímabilsins voru nýburaskimun og önnur efnaskiptapróf notuð í flestum tilfellum til að fá staðfesta 

sjúkdómsgreiningu. Á seinni hluta tímabilsins voru hins vegar genarannsóknir ásamt nýburaskimun 

ráðandi greiningaraðferðir. Biðtími eftir greiningu frá upphafi sjúkdómseinkenna var stystur ef greining 

fékkst með nýburaskimun, að meðaltali 26 dagar þar til staðfest sjúkdómsgreining fékkst, en lengstur 

ef greining fór fram með genarannsókn, að meðaltali 1042 dagar.  

 

 

 

Mynd 3. Fjöldi greininga arfgengra efnaskiptasjúkdóma á Barnaspítala Hringsins 2003-2018  
á ári, litaskipt eftir greiningaraðferð. 

 

 

Á rannsóknartímabilinu greindust sjö börn (15,9%) með efnaskiptaskimun, 14 (31,8%) með 

reglubundinni nýburaskimun og 23 (52,3%) með genarannsóknum. Vafi lék á greiningaraðferð eða 

upplýsingar vantaði í þremur tilfellum (6,8%). Mynd 4 sýnir greiningaraðferðir skipt eftir 

sjúkdómaflokkum.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

F
jö

ld
i 
g
re

in
in

g
a
 

Greiningarár

Efnaskiptaskimun Nýburaskimun Genarannsóknir



 
 

24 

 

Mynd 4. Sú aðferð sem var notuð til að staðfesta greiningu barna með arfgenga efnaskipta- 
sjúkdóma á Barnaspítala Hringsins 2003-2018, skipt eftir sjúkdómaflokkum. 

 

 

Í greiningarferlinu voru einhverskonar efnaskiptapróf og reglubundin nýburaskimun framkvæmd 

í öllum tilvikum. Genarannsókn var gerð í 40 (88,9%) tilvikum og í öllum tilfellum var hún jákvæð, þ.e. 

meinvaldandi erfðabreytileiki fannst. Niðurstaða greiningarprófanna er sýnd í töflu 5. Upplýsingar um 

rannsóknir og greiningarferlið skorti í tveimur tilvikum og var þeim því sleppt.  

 

Tafla 5.Niðurstöður greiningarprófa sem voru gerð á börnum með arfgenga  
efnaskiptasjúkdóma á Barnaspítala Hringsins 2003-2018. 

Greiningaraðferð Jákvæð1 Neikvæð1 Ekki gert 

Efnaskiptaskimun  38 (84,4%) 7 (15,6%) 0 

Nýburaskimun 14 (31,1%) 31 (68,9%) 0 

Genarannsókn 40 (88,9%) 0 5 (11,1%) 

                   1 Jákvæð niðurstaða merkir að frávik hafi verið frá viðmiðunargildum. Neikvæð niðurstaða segir til um eðlilegar niðurstöður. 

 

Ýmsar rannsóknir voru framkvæmdar í greiningarferlinu og við eftirfylgni sjúklinganna. 

Rannsóknir sem voru gerðar má sjá í töflu 6. Í flokknum aðrar rannsóknir eru tölvusneiðmyndir af höfði 

og kviðarholi, ómanir af hjarta, höfði og kviðarholi, segulómanir af hjarta, sýnatökur úr lifur og 

vöðvarafrit. 

 

Tafla 6. Rannsóknir sem voru gerðar á börnum með arfgenga efnaskiptasjúkdóma á Barnaspítala  
Hringsins 2003-2018. 

Rannsóknir Óeðlilegt Eðlilegt Ekki gert 

Blóðrannsókn  28 (62,2%) 15 (33,3%) 2 (4,4%) 

Þvagrannsókn1,2 10 (22,2%) 9 (20%) 18 (40%) 

Heilarafrit 14 (31,1%) 3 (6,7%) 28 (62,2%) 

Segulómun af höfði 13 (28,9%) 12 (26,6%) 19 (42,2%) 

Aðrar rannsóknir3 13 (28,9%) 11 (24,4%) 22 (48,9%) 

        1 Upplýsingar um niðurstöður úr þvagrannsókn vantaði í 8 tilfellum og var þeim því sleppt úr töflunni. 
                     2 Með þvagrannsókn er átt við mælingu á lífrænum sýrum í þvagi. 
                     3 Í flokknum aðrar rannsóknir eru vöðvarafrit, ómun, röntgenmynd og tölvusneiðmynd af höfði, hjarta og kviðarholi og sýnataka úr lifur.   
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4.3 Flokkar sjúkdóma 

4.3.1 Óeðlileg umsetning amínósýra  

Sjö börn greindust með sjúkdóm vegna óeðlilegrar umsetningar amínósýra (e. 

aminoacidemias) á tímabilinu. Í töflu 7 má sjá yfirlit yfir þessa sjúklinga. Miðgildi greiningaraldurs 

barnanna voru 15 dagar frá fæðingu en meðalaldur við greiningu var 7,2 mánuðir. Fimm börn greindust 

með fenýlketónmigu (PKU), öll einkennalaus, og voru þau öll á fenýlalanínskertu fæði sem meðferð. 

Stúlkan með hómósystínmigu var einkennalaus en hún svaraði ekki meðferð með pýridoxíni og var því 

á próteinskertu fæði og betaín (e. betaine) til að halda hómósystíngildum í blóði lágum. Stúlkan með 

prólídasaskort fékk stuðningsmeðferð þar til hún lést af völdum sjúkdómsins. 

 

Tafla 7. Yfirlit yfir börn með sjúkdóm vegna óeðlilegrar umsetningar amínósýra á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdóms-
greining 

Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 

Aldur  
við fyrstu 
einkenni 

Aldur við 
greiningu 

Staða sjúklings  
í dag 

Aldur  
við andlát 

PKU1 Drengur -2 - 3 vikna 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

PKU1 Drengur -2 - -3 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

PKU1 Drengur -2 - -3 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

PKU1 Drengur -2 - 10 daga 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

PKU1 Drengur -2 - 2 vikna 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Prólídasaskortur Stúlka Gigt 15 mánaða 
2 ára og  

10 mánaða 
Látin 3 ára 

Hómósystínmiga Stúlka -2 - 2 vikna 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

1 Fenýlketónmiga. 
2 Einkennalaus, greindist við reglubundna nýburaskimun.   

 3 Nákvæmur aldur við greiningu ekki þekktur. 

 

 

 

4.3.2 Óeðlileg umsetning lífrænna sýra 

Á tímabilinu greindust fimm börn með sjúkdóm vegna óeðlilegrar umsetningar lífrænna sýra (e. 

organic acidemias) og má sjá yfirlit yfir þau í töflu 8. Drengurinn með ísóvalerínsýrublóðsúr (IVA) var 

einkennalaus en á fyrirbyggjandi meðferð með karnitíni og glýsíni. Stúlkan með metýlmalónsýrublóðsúr 

(MMA) var með seinkun á hreyfiþroska og vöðvaslekju og á meðferð með karnitíni, carglumsýru 

(Carbaglu) og B12. Auk þess voru börnin með IVA og MMA á sérstöku próteinskertu matarræði. 

Drengurinn með 3-metýlkrótónýl CoA karboxýlasaskort (3-MCC) var einkennalaus og ekki á neinni 

meðferð. Drengirnir með fjölkarboxýlasaskort (e. multiple carboxylase deficiency, MCD) voru báðir 

þroskaskertir og á meðferð með bíótíni og flogaveikilyfjum. 
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   Tafla 8. Yfirlit yfir börn með sjúkdóm vegna óeðlilegrar umsetningar lífrænna sýra á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdómsgreining Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 
Aldur við fyrstu 

einkenni  
Aldur við 
greiningu  

Staða sjúklings í dag 

3-MCC skortur1 Drengur -5 - -6 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 

IVA2 Drengur -5 10 daga 10 daga 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 

MMA3 Stúlka Vanþrif 4 daga 7 daga 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 

MCD4 Drengur Óværð Við fæðingu 2 ára 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 

MCD4 Drengur Vanþrif 1 árs 22 mánaða 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 

    1 3-metýlkrótónýl CoA karboxýlasaskortur. 
    2 Ísóvalerínsýrublóðsúr. 
    3 Metýlmalónsýrublóðsúr. 
    4 Fjölkarboxýlasaskortur. 
    5 Einkennalaus, greindist við reglubundna nýburaskimun. 
    6 Staðfest greining fékkst erlendis.   

 

 

 

4.3.3 Gallar í þvagefnishring 

Tvær stúlkur greindust með galla í þvagefnishring á tímabilinu og má sjá nánari upplýsingar um 

þær í töflu 9. Önnur þeirra greindist með hyperinsulinsm-hyperammonemia heilkenni (HIHA) og var 

einkennalaus að staðaldri, en fékk af og til krampa. Hún var á meðferð með diazoxide til að halda 

blóðsykri uppi og mataræðið beindist einnig að því að blóðsykur félli ekki. Hin stúlkan greindist með 

orniþín transkarbamýlasaskort (OTC) á barnsaldri í heimalandi sínu, Póllandi. Hún bjó hérlendis í lok 

rannsóknartímabilsins og var á meðferð með sodium benzoate og arginíni vegna sjúkdómsins.   

 

Tafla 9. Yfirlit yfir börn með sjúkdóm vegna galla í þvagefnishring á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdómsgreining Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 
Aldur við  

fyrstu einkenni  
Aldur við 
greiningu  

Staða sjúklings í dag 

HIHA1 Stúlka Lágur blóðsykur Við fæðingu 8 mánaða 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 

OTC skortur2 Stúlka -3 - - 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 

1 Hyperinsulinism-hyperammonemia heilkenni. 
2 Orniþín transkarbamýlasaskortur. 
3 Greindist erlendis. Er nú í eftirliti hérlendis. 

 

 

 

4.3.4 Gallar í hvatberum  

Fjögur börn greindust með sjúkdóm í hvatberum á tímabilinu og má sjá nánari upplýsingar um 

þau í töflu 10. Tvö þeirra létust á unga aldri en tvö eru lifandi með þroskaskerðingu. Drengurinn með 

Barth heilkenni var lifandi en með þroskaskerðingu og á meðferð með þvagræsilyfjum vegna 

hjartabilunar og Zarzio til að varna daufkyrningafæð (e. neutropenia). Drengurinn með Leigh heilkenni 

fékk meðferð með Q10 og B1 vítamíni og drengurinn með Sengers heilkenni fékk meðferð með 

líftæknilyfinu Elamipretide. Stúlkan með Sengers heilkenni var ekki á neinni meðferð.  
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Tafla 10. Yfirlit yfir börn með sjúkdóm vegna galla í hvatberum á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdómsgreining Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 
Aldur við  

fyrstu einkenni 
Aldur við 
greiningu 

Staða sjúklings  
í dag 

Aldur við 
andlát 

Barth heilkenni Drengur Lágur blóðsykur Við fæðingu 2 mánaða 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 
- 

Leigh heilkenni Drengur Vanþrif 10 mánaða 17 mánaða Látinn 
2 ára og  

2 mánaða 

Sengers heilkenni Drengur 
Hraður 

andardráttur 
Við fæðingu  3 vikna Látinn 9 mánaða 

Sengers heilkenni Stúlka Sjónskerðing 5 mánaða 
2 ára og  

10 mánaða 
Lifandi með 

þroskaskerðingu  
 - 

 

 

 

4.3.5 Gallar í efnaskiptum kolvetna  

Þrjú börn greindust með galla í efnaskiptum kolvetna, þar af tvö með GLUT1 skort og eitt með 

glýkógenkvilla 9a. Meðalaldur barnanna við greiningu var 7,5 ár. Börnin með GLUT1 skort voru bæði á 

ketógenísku mataræði og tóku flogaveikilyf sem stuðningsmeðferð. Drengurinn með glýkógenkvilla var 

einkennalaus og ekki á neinni meðferð. Yfirlit yfir þessi börn, greiningu og afdrif þeirra má sjá í töflu 11.  

 

Tafla 11. Yfirlit yfir börn með sjúkdóm vegna galla í efnaskiptum kolvetna á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdómsgreining Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 
Aldur við  

fyrstu einkenni  
Aldur við 
greiningu  

Staða sjúklings í dag 

GLUT1 skortur1 Stúlka Krampi 1 árs og 7 mánaða 8 ára 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 

GLUT1 skortur1 Drengur Krampi 4 mánaða 11 ára 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 

GSD 9a2 Drengur Hækkuð lifrarpróf 2 ára og 4 mánaða 3 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 

        1 Glucose transporter 1 skortur. 
        2 Glýkógenkvilli 9a. 

 

 

 

4.3.6 Fitusýruoxunargallar 

11 börn greindust með sjúkdóma vegna galla í oxun fitusýra og var meðalaldur þeirra við 

greiningu 5,8 ár. Fimm stúlkur greindust með Brown-Vialetto-Van Leare heilkenni tegund 2 (BVVL 2) 

en tvær þeirra eru látnar. Þær þrjár stúlkur sem lifðu voru með líkamlega þroskaskerðingu í lok 

rannsóknartímabilsins og á meðferð með háskammta ríbóflavíni (B2 vítamín). Einn drengur greindist 

með karnitín palmitýltransferasa skort af tegund 1 (CPT1). Hann var einkennalaus og ekki á 

lyfjameðferð en var á fituskertu mataræði. Þrjú börn greindust með medium chain acyl-CoA 

dehýdrógenasaskort (MCADD) við nýburaskimun. Þau voru öll einkennalaus en eitt þeirra var á 

fyrirbyggjandi meðferð með karnitíni. Þau voru öll á sérstöku fituskertu mataræði og þurftu að passa að 

blóðsykurinn félli ekki. Tvær stúlkur greindust með karnitín transferasaskort (CTD) á tímabilinu. Önnur 

þeirra var einkennalaus en hin með mjög væg einkenni og báðar tóku þær karnitín að staðaldri. Nánari 

upplýsingar um börnin má sjá í töflu 12.  
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Tafla 12. Yfirlit yfir börn með sjúkdóm vegna fitusýruoxunargalla á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdóms-
greining 

Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 

Aldur  
við fyrstu 
einkenni  

Aldur við 
greiningu  

Staða sjúklings  
í dag 

Aldur við 
andlát 

BVVL 21  Stúlka 
Seinkaður 

hreyfiþroski 
20 mánaða 8 ára Látin 

8 ára og  
5 mánaða 

BVVL 21 Stúlka Heyrnarskerðing 5 ára 5 ára 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 
 - 

BVVL 21 Stúlka Heyrnarskerðing 5 ára 17 ára 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 
 - 

BVVL 21  Stúlka Heyrnarskerðing 3 ára 15 ára 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 
 - 

BVVL 21  Stúlka 
Seinkaður 

hreyfiþroski 
9 mánaða 5 ára7 Látin 

2 ára og  
10 mánaða 

CPT 12 Drengur -5 - 1 árs 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
 - 

MCADD3 Stúlka -6 - 9 daga 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
 - 

MCADD3 Drengur -6 - 9 daga 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
 - 

MCADD3 Stúlka -6 - 2 vikna 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
 - 

CTD4 Stúlka -6 - 4 vikna 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
 - 

CTD4 Stúlka Krampi 12 ára 12 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
 - 

1 Brown-Vialetto-Van Leare heilkenni tegund 2. 
2 Karnitín palmitýltransferasaskortur tegund 1. 
3 Medium chain acyl-CoA dehýdrógenasa skortur. 
4 Karnitín transferasaskortur. 
5 Einkenni hófust og greining fór fram erlendis. Hefur verið í eftirliti hérlendis.  

       6 Einkennalaus, greindist við reglubundna nýburaskimun.   
       7 Greindist eftir andlát. 

 

 

 

 

4.3.7 Leysikornakvillar 

14 börn greindust með galla í leysikornum á tímabilinu og má sjá upplýsingar um þau í töflu 13. 

Sex barnanna létust á unga aldri, eitt var verulega þroskaskert í lok rannsóknartímabilsins en hin sjö 

börnin, öll með Fabry sjúkdóm, voru lifandi og án þroskaskerðingar. Meðalaldur barnanna við greiningu 

var 7,7 ár en meðalaldur barnanna með Fabry sjúkdóm við greiningu var 12,9 ár og meðalaldur hinna 

barnanna við greiningu var 2,5 ár. Eitt barn með Fabry sjúkdóm fékk Fabrazyme 

ensímuppbótarmeðferð en hin sex börnin með Fabry voru með lítil eða engin einkenni og voru ekki á 

meðferð. Börnin með galaktósíalíðkvilla (e. galactosialidosis), Gaucher sjúkdóm, GM1 ganglíósíðkvilla, 

Krabbe sjúkdóm og neuronal ceroid lipofuscinosis fengu stuðningsmeðferð eftir þörfum. Auk þessara 

14 barna greindist eitt barn með síalíðkvilla (e. sialidosis) á tímabilinu en engar upplýsingar var að finna 

í sjúkraskrá einstaklingsins og var honum því sleppt í þessari töflu.  
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Tafla 13. Yfirlit yfir börn með leysikornakvilla á Barnaspítala Hringsins árin 2003-2018. 

Sjúkdómsgreining Kyn 
Fyrstu 

sjúkdómseinkenni 

Aldur  
við fyrstu 
einkenni  

Aldur við 
greiningu  

Staða sjúklings í 
dag 

Aldur við 
andlát 

Fabry sjúkdómur Stúlka Höfuðverkir 16 ára 16 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Fabry sjúkdómur Stúlka -1 - 16 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Fabry sjúkdómur Stúlka -1 - 16 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Fabry sjúkdómur Stúlka -1 - 8 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Fabry sjúkdómur Drengur -1 - 10 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Fabry sjúkdómur Drengur -1 - 14 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Fabry sjúkdómur Drengur -1 - 10 ára 
Lifandi án 

þroskaskerðingar 
- 

Galaktósíalíðkvilli Stúlka Þaninn kviður 2 vikna 9 mánaða Látin 1 árs 

Gaucher sjúkdómur 2 Stúlka Vanþrif  4 mánaða 7 mánaða Látin 7 mánaða 

GM1 ganglíósíðkvilli Stúlka Vatnshöfuð Við fæðingu 14 mánaða Látin 
2 ára og 3 
mánaða 

GM1 ganglíósíðkvilli Stúlka Bjúgur Við fæðingu 4 mánaða Látin 
1 árs og 9 
mánaða 

GM1 ganglíósíðkvilli Drengur Mæði 3 mánaða 14 mánaða Látinn 14 mánaða 

Krabbe sjúkdómur Stúlka Grátköst 4 mánaða 6 mánaða Látin 1 árs 

NCL 32 Stúlka Sjónskerðing 8 ára 
12 ára og 

10 mánaða 
Lifandi með 

þroskaskerðingu 
- 

1 Einkennalaus, greindist með genarannsóknum vegna fjölskyldusögu um sjúkdóminn.  
2 Neuronal ceroid lipofuscinosis tegund 3. 
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5 Umræður og ályktanir 

5.1 Yfirlit yfir sjúklinga 

Á tímabilinu greindust 47 börn með arfgengan efnaskiptasjúkdóm, þar af voru tæplega 60% 

stúlkur og rúmlega 40% drengir. Í sambærilegri BS rannsókn frá árinu 2004 (75) voru kynjahlutföllin jöfn 

en í erlendum rannsóknum eru drengir oft í meirihluta sjúklinga (80, 81). Engin skýring fannst á þessum 

mun önnur en sú hve rannsóknarhópurinn er lítill og því gæti þetta verið hrein tilviljun. Í töflu 14 má sjá 

samanburð á helstu niðurstöðum fyrri BS rannsóknar og þessarar rannsóknar. 26% barnanna í okkar 

rannsókn létust á tímabilinu og hefur dánartíðnin því dregist saman frá fyrri rannsókn. Meðalaldur 

barnanna við andlát er ívið hærri í okkar rannsókn en það er talið vera vegna smæðar 

rannsóknarhópanna og vegna mismunandi sjúkdómsgreininga í rannsóknarhópunum tveimur. Börn án 

þroskaskerðingar eru um helmingur í báðum rannsóknum en börn með þroskaskerðingu eru hins vegar 

fleiri í núverandi rannsókn en þeirri fyrri. Í okkar rannsókn voru tæp 40% barnanna einkennalaus en 

rúm 60% þeirra fundu fyrir einhverjum einkennum, en misalvarlegum. 

 

Tafla 14. Samanburður á rannsóknum á arfgengum efnaskiptasjúkdómum á Íslandi yfir  
tímabilin 1984-2003 og 2003-2018. 

 1984-2003 2003-2018 

Fjöldi greindra tilfella  38 47 

Árlegt nýgengi 1,9 3 

Meðalaldur við greiningu 1,6 ár 4,9 ár 

Börn án þroskaskerðingar (%) 18 (47%) 23 (48,9%) 

Börn með þroskaskerðingu (%) 6 (16%) 12 (25,5%) 

Dánartíðni (%) 14 (37%) 12 (25,5%) 

Meðalaldur við andlát 3,3 ár 2,1 ár 

 

 

Meðalaldur barnanna við greiningu í þessari rannsókn var 4,9 ár, en í fyrri rannsókn var 

meðalaldurinn 1,6 ár. Ekki er hægt að álykta um greiningartíma af þessari breytingu þar sem að í fyrri 

rannsókn var ekki gefið upp hve langur tími leið frá upphafi sjúkdómseinkenna þar til staðfest greining 

fékkst. Sjúkdómarnir eru fjölbreyttir og hefjast á mismunandi stigum lífsins. Mismunandi 

sjúkdómsgreiningar milli rannsóknanna tveggja auk smæðar þýðisins getur útskýrt þennan mun. 

Flest börnin í rannsókninni eru eins og búist var við í reglubundnu eftirliti hjá taugasérfræðingum 

barna, þar sem einkenni þeirra eru í mörgum tilvikum frá taugakerfi. Nýburalæknar fylgja einnig eftir 

mörgum barnanna. Þetta gæti verið vegna þess að börn sem greinast á fyrstu dögum ævinnar leggjast 

oft inn á vökudeild og þegar þau útskrifast af vökudeildinni halda þau áfram í eftirliti hjá sama lækni.  

Öll börnin fengu viðeigandi meðferð ef hún var þekkt, og stuðningsmeðferð samhliða því. Ef 

engin meðferð var þekkt var viðeigandi stuðningsmeðferð veitt. Að auki fékk eitt barn með Senger 

heilkenni meðferð með líftæknilyfinu Elamipredite, en það er fjórpeptíð (e. tetrapeptide) sem binst 

hvatberalípíði (e. cardiolipin) í innri himnu hvatbera og hindrar oxun þess. Þetta er talið vernda hvatbera 

og örva ATP framleiðslu þeirra (68). Ekki þótti ástæða til að hitt barnið með Senger fengi sama lyf, þar 

sem einkenni þess voru svo væg. 
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5.2 Nýgengi  

Fáar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma í heild en 

flestar þeirra ná aðeins yfir ákveðinn hóp sjúklinga, einna helst þá sjúklinga sem greinast í 

nýburaskimun. Einnig eru niðurstöður þeirra rannsókna sem eru til mjög mismunandi. Þetta kann að 

skýrast af mismunandi greiningaraðferðum og algengi mismunandi erfðagalla á milli landa.  

Í safngreiningu (e. meta analysis) Waters og félaga sem var gerð árið 2018 og náði yfir 49 

rannsóknir sem voru gefnar út á 27 ára tímabili, á árunum 1980-2017, var meðalnýgengi arfgengra 

efnaskiptasjúkdóma metið sem 50,9 greiningar á hver 100.000 lifandi fædd börn (82). Þetta er ekki 

langt frá nýgenginu í okkar rannsókn, en það var 67 greiningar á hver 100.000 lifandi fædd börn. 

Nýgengi í einstökum rannsóknum innan safngreiningunnar var mjög mismunandi, allt frá 12:100.000 í 

rannsókn frá Malasíu (83) til 150:100.000 í rannsókn frá Saudi-Arabíu (84). Okkar niðurstöður falla vel 

innan þessara marka.   

Í töflu 15 má sjá samanburð á nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma og flokkum þeirra í 

mismunandi löndum. Tíðnitölur rannsóknanna voru samræmdar og nýgengið gefið upp sem fjöldi 

greininga á hver 100.000 lifandi fædd börn. Rannsóknirnar frá Bahrain (85), Bandaríkjunum (86) og 

Þýskalandi ná aðeins til þeirra sjúkdóma sem er skimað fyrir hjá nýburum með raðmassagreini (87). 

Samanlagt nýgengi þeirra sjúkdóma á Íslandi er 32,7 á hver 100.000 lifandi fædd börn sem er í 

samræmi við nýgengi þessara sjúkdóma í erlendu rannsóknunum.   

 

Tafla 15. Samanburður á nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma og flokkum þeirra í mismunandi löndum. Nýgengi er gefið upp 
sem fjöldi greininga á hver 100.000 lifandi fædd börn. 

Land og ártöl 
(heimild) 

Núverandi 
rannsókn  
2003-2018 

Ísland 
1984-2003 

(75) 

Ítalía 
1985-1997 

(80) 

Kanada 
1969-1996 

(88) 

Bahrain  
2008-2011 

(85) 

Bandaríkin 
1997-2005 

(86)  

Þýskaland 
1998-2001  

(87) 

Arfgengir 
efnaskiptasjúkdómar 

67 44 36 40 381 231 421 

Óeðlileg umsetning 
amínósýra 

10 17,5 2,7 15,1 16,5 6,6 11,2 

Óeðlileg myndun 
lífrænna sýra 

7,1 7 4,7 3,7 13,5 6,1 4,8 

Gallar í þvagefnishring 2,8 2,3 2,4 1,9 -3 -3 -3 

Gallar í efnaskiptum 
kolvetna 

4,3 -2 2,9 2,3 -3 -3 -3 

Gallar í oxun fitusýra 15,6 0 1,1  -3 7,5 10,5 6,4 

Gallar í hvatberum 5,7 10,5 3,7 0,9 -3 -3 -3 

Leysikornakvillar 21,3 5,8 12,1 7,6 -3 -3 -3 

1 Nýgengi nær aðeins til þeirra sjúkdóma sem greinast í nýburaskimun; sjúkdóma vegna óeðlilegrar umsetningar amínósýra, óeðlilegrar myndunar lífrænna sýra og 
fitusýruoxunargalla. 
2 Aðeins eitt tilfelli greindist, nýgengi ekki gefið upp. 
3 Rannsókn náði ekki til sjúkdómaflokksins.  
 

 

Áberandi er hversu hátt nýgengi fitusýruoxunargalla og leysikornakvilla er á Íslandi í dag. Þetta 

háa nýgengi fitusýruoxunargalla hérlendis samanborið við önnur lönd getur skýrst af því að í okkar 

rannsókn eru 5 börn með Brown-Vialetto-van Leare heilkenni. Árið 2010 fundust erfðabreytileikar sem 

valda þessu heilkenni en fyrir þann tíma var erfitt að greina sjúkdóminn og því eru þessi börn líklega 
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ekki með í nýgengitölum eldri rannsókna (89). Ekki er skimað fyrir þessu heilkenni og því er það ekki 

talið með í þeim rannsóknum sem taka aðeins til nýburaskimunar. Hins vegar fannst engin haldbær 

skýring á því hversu mikil aukning hefur orðið í greiningu barna með leysikornakvilla. Rannsóknirnar 

sem eru til samanburðar eru allar eldri en núverandi rannsókn og því gæti nýgengið verið að aukast alls 

staðar í heiminum, ekki bara hérlendis, vegna betri greiningaraðferða. 

Nýgengi arfgengra efnaskiptasjúkdóma á Íslandi hefur aukist ef þessi rannsókn er borin saman 

við fyrri BS rannsókn sem nær yfir árin 1984-2003 (75). Þá var nýgengið metið sem 44 af hverjum 

100.000 lifandi fæddum börnum en í okkar rannsókn var það 67 af hverjum 100.000 lifandi fæddum 

börnum. Ef rannsóknartímabilinu okkar er skipt í tvennt er nýgengið rúmlega tvöfalt hærra á seinni hluta 

tímabilsins en á fyrri hlutanum. Þessa aukningu má líklega rekja til betri og nákvæmari 

greiningaraðferða.  Nýburaskimun hefur breyst gríðarlega hér á landi frá því að notkun raðmassagreinis 

hófst árið 2008. Í fyrri rannsókninni greindust 13 börn (34,2%) með nýburaskimun og voru það allt börn 

með PKU. Í okkar rannsókn greindust 8 sjúkdómar hjá 14 börnum (31,8%) með nýburaskimun, en með 

þeim hætti greindust auk PKU aðrir sjúkdómar vegna óeðlilegrar umsetningar amínósýra, gallar í 

myndun lífrænna sýra og fitusýruoxunargallar. Í fyrri rannsókninni greindust 13 börn með PKU en í 

okkar rannsókn aðeins 5. Engin haldbær skýring fyrir þessu fannst og er þetta því talið orsakast af 

tilviljun.  

 

5.3 Greiningar  

Greining fór fram með með nýburaskimun í 36% tilvika en nýburaskimun var framkvæmd hjá 

öllum börnunum. Genarannsókn var notuð til greiningar hjá 39% barnanna. Í 88,6% tilvika var gerð 

genarannsókn og var hún í öllum tilvikum jákvæð, þ.e. meinvaldandi stökkbreyting fannst. Þá voru 

efnaskiptaprófanir gerðar í öllum tilvikum en slík próf voru notuð til greiningar í 18% tilvika. Þetta er 

töluverð breyting frá fyrri rannsókn (75). Þar fóru allar greiningar fram með efnaskiptaprófum, að 

undanskildum greiningum á PKU sem voru gerðar með nýburaskimun. Þrátt fyrir þessa þróun er 

mikilvægt að hafa í huga að efnaskiptapróf eru oft það fyrsta sem er gert í greiningarferli sjúkdómanna 

og því það fyrsta sem gefur okkur vísbendingu um hvað hrjáir sjúklinginn. Einnig eru þessi próf mikilvæg 

til að geta án tafar meðhöndlað sjúklinga sem eru í bráðu og alvarlegu sjúkdómsástandi. 

Genarannsóknir eiga stóran þátt í því að fleiri greiningar fást og nýgengi eykst. Aðeins var 

minnst á rannsókn á erfðaefni í tveimur tilvikum í fyrri rannsókninni á Íslandi og þá var það aðeins til að 

fá nánari upplýsingar um sjúkdóm viðkomandi, ekki til greiningar (75). Genarannsóknum hefur því 

fjölgað gríðarlega hér á landi. Sem dæmi má nefna að í fyrri rannsókninni voru 6 tilfelli greind með 

óskilgreindan hvatberasjúkdóm, en nákvæm sjúkdómsgreining fékkst ekki. Í okkar rannsókn voru hins 

vegar öll börnin með staðfesta greiningu og hjá stærstum hluta þeirra var meinvaldandi stökkbreyting 

fundin. Af þessu má álykta að auknar genarannsóknir leiði til þess að fleiri fái staðfesta 

sjúkdómsgreiningu og í kjölfarið betri og markvissari meðferð. Í dag finnast stöðugt nýir erfðabreytileikar 

sem valda sjúkdómum og þar af leiðandi er hægt að fá örugga sjúkdómsgreiningu hjá sífellt fleiri 

sjúklingum. 
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Biðtíminn eftir greiningu frá upphafi einkenna var stystur ef greining fór fram með nýburaskimun 

en lengstur ef greining fékkst með genarannsóknum. Þetta undirstrikar hversu mikilvæg nýburaskimun 

er, því fyrr sem greining fæst því fyrr getur viðeigandi meðferð hafist og dregur það úr líkum á 

varanlegum skaða. Þó að genarannsóknir gefi nákvæmustu niðurstöðurnar er mikilvægt að nota einnig 

aðrar greiningaraðferðir, einna helst nýburaskimun, til að lágmarka bið sjúklinga.  

 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Kostur við rannsóknina var að hún var yfirgripsmikil og veitir gott yfirlit yfir börn með arfgenga 

efnaskiptasjúkdóma á Íslandi. Leiða má líkum að því að flest börn á Íslandi sem eru greind með 

efnaskiptasjúkdóma hafi komið á Barnaspítala Hringsins á einhverjum tímapunkti, í greiningarferli eða 

eftirlit, og því er líklegt að flest sjúkdómstilfelli á Íslandi séu með í þýði rannsóknarinnar. Tilfellin voru fá 

sem gerði rannsakendum kleift að veita hverju tilfelli mikla athygli og skoða allar sjúkraskrár ítarlega.  

Helsta takmörkun rannsóknarinnar var hversu fá tilfellin voru, vegna þess hve lítið tölfræðilegt 

vægi svona lítil rannsókn hefur. Annar galli við rannsóknina var vanskráning upplýsinga í sjúkrasögu. 

Ýmsar upplýsingar um greiningarferli sjúklinga, einkenni þeirra, meðferð o.fl. vantaði í nokkrum tilvikum. 

Af þessu má álykta að skráningu upplýsinga í Sögukerfið sé oft ábótavant. Auk þess voru nokkur tilfelli 

arfgengra efnaskiptasjúkdóma sem fundust með hjálp sérfræðinga á LSH ekki á lista með ICD 10 

greiningum frá Hagdeild Landspítalans, jafnvel þó að börnin hafi verið skráð með rétta ICD 10 greiningu 

og hafi komið á Barnaspítala Hringsins á tímabilinu. Einnig má nefna að líklega eru einhver börn með 

arfgenga efnaskiptasjúkdóma á Íslandi enn ógreind; einkennalaus börn, börn með óútskýrða 

þroskaskerðingu eða jafnvel látin börn, og voru þau því ekki með í rannsóknarhópnum. Vegna þessara 

þátta má vera að það vanti einhverja sjúklinga í rannsóknina.  

 

5.5 Ályktanir  

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar eru ekki mjög algengir hjá börnum á Íslandi. Hins vegar geta 

þetta verið alvarlegir sjúkdómar og birtingarmynd þeirra fjölbreytt. Því er mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þá og þekki margvísleg einkenni þeirra. Með breyttum 

greiningaraðferðum nútímans er hægt að greina sjúklinga fyrr og fá nákvæmari sjúkdómsgreiningu sem 

leiðir til þess að sjúklingar geta hafið meðferð fyrr og jafnframt fengið markvissari meðferð.  

Yfirsýn skortir yfir sjúklinga með arfgenga efnaskiptasjúkdóma hér á landi.  Þetta eru fátíðir og 

fjölbreyttir sjúkdómar og sjúklingar því í eftirliti hjá mörgum mismunandi sérfræðingum. Ljóst er að 

skráningu er ábótavant og mikilvægt er að samþætta skráningu upplýsinga um þennan hóp. Í kjölfar 

þessarar rannsóknar mætti jafnvel þróa staðlað skráningarkerfi sem auðveldaði aðgengi og gæfi betri 

yfirsýn yfir þennan sjúklingahóp. Það er okkar von að þessi rannsókn gefi góða samantekt yfir 

sjúklingahópinn hér á landi í dag sem skili sér í aukinni þekkingu og almennri vitund á sjúkdómunum. 
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Viðauki 1 

Nýburaskimun á Íslandi 

 „Primary“ sjúkdómar: 

Innkirtlasjúkdómar: 

- Vanstarfsemi skjaldkirtils. 

- Vanstarfsemi nýrnahetta.  

 

Fitusýruoxunargallar (fatty acid oxidation 

defects):  

- Carnitin Transport Defect/Carnitine Uptake 

Defect (CTD/CUD). 

- Long-Chain L-3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenase deficiency (LCHAD). 

- Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency (MCAD). 

- Trifunctional protein deficiency (TFP).  

- Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency (VLCAD). 

 

Óeðlileg myndun lífrænna sýra (organic 

acidemias): 

- Glutaric acidemia type 1 (GA-1).  

- Isovaleric acidemia/Isoveleryl-CoA 

dehydrogenase deficiency (IVA). 

- 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase deficiency 

(3MCC).  

- 3-Hydroxy 3-methylglutaric aciduria/3-Hydroxy-

methylglutaryl-CoA lyase deficiency (HMG).  

- Beta ketothiolase def/Short-chain ketoacyl 

thiolase deficiency (BKT).  

- Multiple carboxylase deficiency/Holocarboxylase 

synthetase deficiency (MCD/HLCS). 

- Methylmalonic acidemia (Vitamin B12 disorders) 

(Cbl-A,B).  

- Methylmalonic Acidemia/Methylmalonyl-CoA 

mutase deficiency (MUT).  

- Propionic acidemia/Propionyl-CoA carboxylase 

deficiency (PROP).  

 

Óeðlileg umsetning amínósýra 

(aminoacidemias):  

- Arginosuccinate acidemia (ASA).  

- Citrullinemia type I/Argininosuccinate 

synthetase deficiency (CIT). 

- Homocysteinuria/Cystathione beta synthetase 

deficiency (HCY). 

- Maple syrup urine disease/Branched-chain 

ketoacid dehydrogenase deficiency (MSUD).  

- Phenylketonuria, Hyperplenylalaninemia (PKU).  

- Tyrosinemia Type 1/Fymarylacetoacetate 

hydrolase deficiency (TYR-1). 

- Non ketotic hyperglycinema (NKHG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Secondary“ sjúkdómar 

(mismunagreining):  

Fitusýruoxunargallar (fatty acid oxidation 

defects):  

- Carnitine-acylcarnitine translocase defiicency 

(CACT). 

- Carnitine palmitoyltransferase I 

deficiency/Carnitine palmitoyltransferase Ia 

(CPTI). 

- Carnitine palmitoyltransferase II 

deficiency/Carnitine palmitoyltransferase II 

(CPTII). 

- Glutaric Acidemia Type II/Electron transfer 

flavoprotein -ETF; alpha, beta subunit (GA-II). 

- Medium-chain ketoacyl-CoA thiolase 

deficiency/Medium chain ketoacyl-CoA thiolase 

deficiency (MCKAT). 

- Medium/Short chain L-3-hydroxy acyl-CoA 

dehydrogenase deficiency (M/SCHCAD). 

- Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency 

(SCAD). 

- Dienoyl – CoA reductase deficiency (DERED). 

 

Óeðlileg myndun lífrænna sýra (organic 

acidemias): 

- 2-Methyl-3-hydroxybutyric aciduria/2-methyl-3-

hydroxybutyril-CoA dehydrogenase deficiency 

(2M3HBA). 

- 3- Methylglutaconic aciduria/3- 

Methylglutaconic-CoA hydratase (3MGA). 

- 2-Methylbutyryl-CoA dehydrogenase 

deficiency/2-Methylbutyryl-CoA dehydrogenase 

deficiency (2MBG). 

- Methylmalonic acidemia and 

homocystinuria/MMA mutase og homocystein: 

MTHF methyl transferase (Cbl C, D). 

- Isobutyrylglycineuria/Isobutyryl-CoA 

dehydrogenase deficiency (IBG). 

- Malonic acidemia/Malonyl-CoA decarboxylase 

deficiency (MAL). 

 

Óeðlileg umsetning amínósýra 

(aminoacidemias):  

- Arigininemia/Arginase deficiency (ARG).  

- Defects of biopterin cofactor biosynthesis/6-

pyrovyltetrahydropterin synthase (BIOPT-BS).  

- Disorders of biopterin cofactor 

regeneration/Dihydropteridine reductase 

(BIOPT-REG). 

- Citrullinemia Type II/Aspartate glutamate carrier 

<citrin> (CIT-II). 

- Benign hyperplhenylalaninemia/Phenylalanine 

hydroxylase (H-PHE). 

- Hypermethioninemia/Methionine 

adenosyltransferase (MET). 

- Tyrosinemia type II/Tyrosine transaminase 

(TYR-II).  

- Tyrosinemia type III/4-hydroxypheny-pyruvate 

acid oxidase (TYR-III). 

- Pyruvate carboxylase deficiency (PC). 
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Aðferðir við nýburaskimun:  
TSH er mælt til að skima fyrir vanstarfsemi skjaldkirtils, en 17-hydroxyprogesterón til að skima fyrir 

vanstarfsemi nýrnahettna. Notaðar eru mæliaðferðir með hjálp mótefna (immunoassay, Delfia, Perkin Elmer, Finnlandi).  

 

Raðmassagreinir er notaður til skimunar fyrir óeðlilegri umsetningu amínósýra. Eftirfarandi amínósýrur 

eru mældar:  

Glýcín, Arginín, Arginínósuccýnic sýra, Alanín, Valín, Prólín, Histidín, Methylhistidín, Methíonín, Fenýlalanín, Serín, Threonín, 

Týrosín, Tryptofan, Aspartat, Glutamat, Glutamín, Ornitín, Lýsín, Citrullín, XLeucín (Leucín, Isoleucín, Alloisoleucín og 

Hydroxyprólín eru mæld saman).  

 

Við skimun á fitusýruoxunargöllum og óeðlilegri myndun lífrænna sýra eru eftirfarandi acýlkarnitínafleiður 

mældar með raðmassagreini:  

Frítt karnitín (C0), Acetýlkarnitín (C2), Própíonýlkarnitín (C3), Butýrýlkarnitín (C4), Hydroxybutýrýlkarnitín (C4-OH), 

Methýlmalonýlkarnitín/Succinýlkarnitín (C4DC), Tiglylkarnitín) (C5:1), Isovalerýlkarnitín (C5), Hydroxyisovalerýlkarnitín (C5-OH), 

Hexanoýlkarnitín (C6), Octanoýlkarnitín (C8), Malonýlkarnitín (C3DC), Decenoýlkarnitín (C10:1), Decanoýlkarnitín (C10), 

Glutarýlkarnitín (C5DC), Dodecenoýlkarnitín (C12:1), Dodecanoýlkarnitín (C12), Tetradecanoýlkarnitín (C14), 

Tetradecenoýlkarnitín (C14:1), Tetradecadienoýlkarnitín (C14:2), Palmitóýlkarnitín (C16), Palmitóleoýlkarnitín (C16:1), 

Hydroxypalmitóýlkarnitín (C16-OH), Hydroxypalmitóleoýlkarnitín (C16:1-OH), Stearóýlkarnitín (C18), Oleýlkarnitín (C18:1), 

Linoleýlkarnitín (C18:2), Hydroxystearóýlkarnitín (C18-OH), Hydroxyóleýlkarnitín (C18:1-OH).  
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Viðauki 2 

ICD10 kóðar notaðir í rannsókn 

E70 Disorders of aromatic 

amino-acid metabolism  
E70.0 Classical phenylketonuria 

E70.1 Other hyperphenylalanin-

aemias 

E70.2 Disorders of tyrosine 

metabolism  

Alkaptonuria 

Hypertyrosinaemia 

Ochronosis 

Tyrosinaemia 

Tyrosinosis  

E70.3 Albinism 

Albinism:  

Ocular 

Oculocutaneous 

Syndrome:  

Chediak(–Steinbrinck)–Higashi 

Cross 

Hermansky–Pudlak  

E70.8 Other disorders of aromatic 

amino-acid metabolism 

Disorders of:  

Histidine metabolism 

Tryptophan metabolism  

E70.9 Disorder of aromatic amino-

acid metabolism, unspecifed 

 

E71 Disorders of branched-

chain amino-acid metabolism 

and fatty-acid metabolism  
E71.0 Maple-syrup-urine disease  
E71.1 Other disorders of branched-

chain amino-acid metabolism 

Hyperleucine-isoleucinaemia 

Hypervalinaemia 

Isovaleric acidaemia 

Methylmalonic acidaemia 

Propionic acidaemia  
E71.2 Disorder of branched-chain 

amino-acid metabolism, 

unspecifed 

E71.3 Disorders of fatty-acid 

metabolism 
Adrenoleukodystrophy [Addison–

Schilder] 

Muscle carnitine palmityltransferase 

deficiency 

Very long chain acyl-CoA 

dehydrogenase (VLCAD) deficiency  
Excl.: Schilder disease (G37.0)  
 

E72 Other disorders of 

amino-acid metabolism 

Excl.: Abnormal findings without 

manifest disease (R70–R89). 

Disorders of: Aromatic amino-acid 

metabolism (E70.-), branched-chain 

amino-acid metabolism (E71.0–

E71.2), fatty-acid metabolism (E71.3), 

purine and pyrimidine metabolism 

(E79.-), gout (M10.-) 

E72.0 Disorders of amino-acid 

transport  
Cystine storage disease (N29.8)  

Cystinosis 

Cystinuria 

Fanconi(–de Toni)(–Debré) syndrome 

Hartnup disease  
Lowe syndrome 

Excl.: disorders of tryptophan 

metabolism (E70.8)  
E72.1  Disorders of sulfur-bearing 

amino-acid metabolism  
Cystathioninuria 

Homocystinuria 

Methioninaemia 

Sulfate oxidase defciency  
Excl.: transcobalamin II de ciency 

(D51.2)  
E72.2  Disorders of urea cycle 

metabolism  
Argininaemia 

Argininosuccinic aciduria 

Citrullinaemia 

Hyperammonaemia  
Excl.: disorders of ornithine 

metabolism (E72.4)  
E72.3  Disorders of lysine and 

hydroxylysine metabolism  
Glutaric aciduria 

Hydroxylysinaemia 

Hyperlysinaemia  
Excl.: Refsum disease (G60.1), 

Zellweger syndrome (Q87.8)  
E72.4  Disorders of ornithine 

metabolism  
Ornithinaemia (types I, II)  
E72.5  Disorders of glycine 

metabolism  
Hyperhydroxyprolinaemia  

Hyperprolinaemia (types I, II)  

Non-ketotic hyperglycinaemia  

Sarcosinaemia  
E72.8  Other specified disorders of 

amino-acid metabolism  
Disorders of: 

Beta-amino-acid metabolism  

Gamma-glutamyl cycle  
E72.9  Disorder of amino-acid 

metabolism, unspecified  

 

E73 Lactose intolerance  
E73.0  Congenital lactase 

deficiency  
E73.1  Secondary lactase 

deficiency  
E73.8  Other lactose intolerance  
E73.9  Lactose intolerance, 

unspecified  

 

E74 Other disorders of 

carbohydrate metabolism  
Excl.: increased secretion of 

glucagon (E16.3), diabetes mellitus 

(E10–E14), hypoglycaemia NOS 

(E16.2), mucopolysaccharidosis 

(E76.0–E76.3)  
E74.0  Glycogen storage disease  
Cardiac glycogenosis 

Andersen disease 

Cori disease 

Forbes disease 

Hers disease 

McArdle disease 

Pompe disease 

Tarui disease 

Tauri disease 

von Gierke 

Liver phosphorylase deficiency  
E74.1  Disorders of fructose 

metabolism  
Essential fructosuria  

Fructose-1,6-diphosphatase 

deficiency  

Hereditary fructose intolerance  
E74.2  Disorders of galactose 

metabolism  
Galactokinase deficiency  

Galactosaemia  
E74.3  Other disorders of intestinal 

carbohydrate absorption  
Glucose-galactose malabsorption  

Sucrase deficiency  
Excl.: lactose intolerance (E73.-)  
E74.4  Disorders of pyruvate 

metabolism and gluconeogenesis  
Deficiency of: 

Phosphoenolpyruvate carboxykinase  

Pyruvate carboxylase 

Pyruvate dehydrogenase  
Excl.: with anaemia (D55.-)  
E74.8  Other specified disorders of 

carbohydrate metabolism  
Essential pentosuria  

Oxalosis 

Oxaluria 

Renal glycosuria  
E74.9  Disorder of carbohydrate 

metabolism, unspecified  
 

E75 Disorders of 

sphingolipid metabolism and 

other lipid storage disorders  
Excl.: mucolipidosis, types I–III 

(E77.0–E77.1) Refsum disease 

(G60.1)  
E75.0  GM

2 
gangliosidosis  

Disease:  
Sandhoff 

Tay–Sachs 

GM
2 
gangliosidosis: NOS, adult, 

juvenile 

E75.1  Other gangliosidosis  
Gangliosidosis: NOS, GM

1
, GM

3 

Mucolipidosis IV  
E75.2  Other sphingolipidosis  
Disease: 

Fabry(–Anderson) 
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Gaucher 

Krabbe 

Niemann-–Pick 

Farber syndrome  

Metachromatic leukodystrophy  

Sulfatase deficiency  
Excl.: adrenoleukodystrophy 

[Addison–Schilder] (E71.3)  
E75.3  Sphingolipidosis, 

unspecified  
E75.4  Neuronal ceroid 

lipofuscinosis  
Disease: 

Batten 

Bielschowsky–Jansky  

Kufs 

Spielmeyer–Vogt  
E75.5  Other lipid storage 

disorders  
Cerebrotendinous cholesterosis [van 

Bogaert–Scherer–Epstein]  

Wolman disease  
E75.6  Lipid storage disorder, 

unspecified  
 

E76 Disorders of 

glycosaminoglycan 

metabolism  
E76.0  Mucopolysaccharidosis, 

type I  
Syndrome: 

Hurler 

Hurler–Scheie 

Scheie  
E76.1  Mucopolysaccharidosis, 

type II  
Hunter syndrome  
E76.2  Other 

mucopolysaccharidoses  
Beta-glucuronidase deficiency  

Mucopolysaccharidosis, III, IV, VI, VII  

Syndrome: 

Maroteaux–Lamy (mild)(severe) 

Morquio(-like)(classic) 

San lippo (type B)(type C)(type D)  
E76.3  Mucopolysaccharidosis, 

unspecified  
E76.8  Other disorders of 

glucosaminoglycan metabolism  
E76.9  Disorder of 

glucosaminoglycan metabolism, 

unspecified  
 

E77 Disorders of 

glycoprotein metabolism  
E77.0  Defects in post-translational 

modi cation of lysosomal enzymes  
Mucolipidosis II [I-cell disease] 

Mucolipidosis III [pseudo-Hurler 

polydystrophy]  
E77.1  Defects in glycoprotein 

degradation  
Aspartylglucosaminuria  

Fucosidosis 

Mannosidosis 

Sialidosis [mucolipidosis I]  
E77.8  Other disorders of 

glycoprotein metabolism  

E77.9  Disorder of glycoprotein 

metabolism, unspecified  
 

E78 Disorders of lipoprotein 

metabolism and other 

lipidaemias  
Excl.: sphingolipidosis (E75.0–E75.3)  
E78.0  Pure hypercholesterolaemia  
Familial hypercholesterolaemia 

Fredrickson hyperlipoproteinaemia, 

type Iia 

Hyperbetalipoproteinaemia 

Hyperlipidaemia, group A 

Low-density-lipoprotein-type [LDL] 

hyperlipoproteinaemia  
E78.1  Pure hyperglyceridaemia  
Endogenous hyperglyceridaemia 

Fredrickson hyperlipoproteinaemia, 

type IV 

Hyperlipidaemia, group B 

Hyperprebetalipoproteinaemia 

Very-low-density-lipoprotein-type 

[VLDL] hyperlipoproteinaemia  
E78.2  Mixed hyperlipidaemia  
Broad- or oating-betalipoproteinaemia 

Fredrickson hyperlipoproteinaemia, 

type IIb or III  

Hyperbetalipoproteinaemia with 

prebetalipoproteinaemia  

Hypercholesterolaemia with 

endogenous hyperglyceridaemia  

Hyperlipidaemia, group C 

Tubero-eruptive xanthoma 

Xanthoma tuberosum  
Excl.: cerebrotendinous cholesterosis 

[van Bogaert–Scherer–Epstein] 

(E75.5)  
E78.3  Hyperchylomicronaemia  
Fredrickson hyperlipoproteinaemia, 

type I or V  

Hyperlipidaemia, group D 

Mixed hyperglyceridaemia  
E78.4  Other hyperlipidaemia  
Familial combined hyperlipidaemia  
E78.5  Hyperlipidaemia, 

unspecified  
E78.6  Lipoprotein deficiency  
Abetalipoproteinaemia 

High-density lipoprotein deficiency  

Hypoalphalipoproteinaemia  

Hypobetalipoproteinaemia (familial) 

Lecithin cholesterol acyltransferase 

deficiency  

Tangier disease  
E78.8  Other disorders of 

lipoprotein metabolism  
E78.9  Disorder of lipoprotein 

metabolism, unspecified  
 

E79 Disorders of purine and 

pyrimidine metabolism  

Excl.: calculus of kidney (N20.0), 

combined immunode ciency disorders 

(D81.-), gout (M10.-), orotaciduric 

anaemia (D53.0), xeroderma 

pigmentosum (Q82.1)  
E79.0  Hyperuricaemia without 

signs of in ammatory arthritis and 

tophaceous disease  

Asymptomatic hyperuricaemia  
E79.1  Lesch–Nyhan syndrome  
E79.8  Other disorders of purine 

and pyrimidine metabolism  
Hereditary xanthinuria  
E79.9  Disorder of purine and 

pyrimidine metabolism, 

unspecified  

 

E80 Disorders of porphyrin 

and bilirubin metabolism  
Incl.: defects of catalase and 

peroxidase  
E80.0  Hereditary erythropoietic 

porphyria  
Congenital erythropoietic porphyria  

Erythropoietic protoporphyria  
E80.1  Porphyria cutanea tarda  
E80.2  Other porphyria  
Hereditary coproporphyria 

Porphyria: NOS, acute intermittent 

(hepatic) 

Use additional external cause code 

(Chapter XX), if desired, to identify 

cause.  
E80.3  Defects of catalase and 

peroxidase  
Acatalasia [Takahara]  
E80.4  Gilbert syndrome  
E80.5  Crigler–Najjar syndrome  
E80.6  Other disorders of bilirubin 

metabolism  
Dubin–Johnson syndrome  

Rotor syndrome  
E80.7  Disorder of bilirubin 

metabolism, unspecified  
 

E83 Disorders of mineral 

metabolism  

Excl.: dietary mineral de ciency 

(E58–E61), parathyroid disorders 

(E20–E21), vitamin D deficiency 

(E55.-)  
E83.0  Disorders of copper 

metabolism  
Menkes (kinky hair)(steely hair) 

disease  

Wilson disease  
E83.1  Disorders of iron 

metabolism  
Haemochromatosis  
Excl.: anaemia: Iron deficiency (D50.-

), sideroblastic (D64.0–D64.3)  
E83.2  Disorders of zinc 

metabolism  
Acrodermatitis enteropathica  
E83.3  Disorders of phosphorus 

metabolism and phosphatases  
Acid phosphatase deficiency  

Familial hypophosphataemia  

Hypophosphatasia  

Vitamin-D-resistant:  
Osteomalacia  

Rickets  
Excl.: adult osteomalacia (M83.-), 

osteoporosis (M80–M81)  
E83.4  Disorders of magnesium 

metabolism  
Hypermagnesaemia  
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Hypomagnesaemia  
E83.5  Disorders of calcium 

metabolism  
Familial hypocalciuric hypercalcaemia  

Idiopathic hypercalciuria  
Excl.: chondrocalcinosis (M11.1–

M11.2), hyperparathyroidism (E21.0–

E21.3)  
E83.8  Other disorders of mineral 

metabolism  
E83.9  Disorder of mineral 

metabolism, unspecified  
 

E84 Cystic fibrosis  
Incl.: mucoviscidosis  
E84.0  Cystic fibrosis with 

pulmonary manifestations  
E84.1  Cystic fibrosis with 

intestinal manifestations  
Distal intestinal obstruction syndrome  

Meconium ileus in cystic 

fibrosis(P75*)  
Excl.: meconium obstruction (ileus) in 

cases where cystic fibrosis is known 

not to be present (P76.0)  
E84.8  Cystic fibrosis with other 

manifestations  
E84.9  Cystic fibrosis, unspecified  
 

E85 Amyloidosis 

Excl.: Alzheimer disease (G30.-)  
E85.0  Non-neuropathic 

heredofamilial amyloidosis  
Familial Mediterranean fever  

Hereditary amyloid nephropathy  
E85.1  Neuropathic heredofamilial 

amyloidosis  
Amyloid polyneuropathy (Portuguese)  
E85.2  Heredofamilial amyloidosis, 

unspecified  
E85.3  Secondary systemic 

amyloidosis  
Haemodialysis-associated 

amyloidosis  

E85.4  Organ-limited amyloidosis  
Localized amyloidosis  
E85.8  Other amyloidosis  
E85.9  Amyloidosis, unspecified  
 

E86 Volume depletion  

Incl.: dehydration, depletion of 

volume of plasma or extracellular fluid 

hypovolaemia  
Excl.: dehydration of newborn 

(P74.1), hypovolaemic shock: NOS 

(R57.1), postoperative (T81.1), 

traumatic (T79.4)  
 

E87 Other disorders of fluid, 

electrolyte and acid–base 

balance  
E87.0  Hyperosmolality and 

hypernatraemia  
Sodium [Na] excess  

Sodium [Na] overload  
E87.1  Hypo-osmolality and 

hyponatraemia  
Sodium [Na] deficiency 

Excl.: syndrome of inappropriate 

secretion of antidiuretic 

hormone(E22.2)  
E87.2  Acidosis  
Acidosis: NOS, lactic, metabolic, 

respiratory  
Excl.: diabetic acidosis (E10–E14 

with common fourth character .1)  
E87.3  Alkalosis  
Alkalosis: NOS, metabolic, respiratory  
E87.4  Mixed disorder of acid–base 

balance  
E87.5  Hyperkalaemia  
Potassium [K] excess  

Potassium [K] overload  
E87.6  Hypokalaemia  
Potassium [K] deficiency  
E87.7  Fluid overload  
Excl.: oedema (R60.-)  

E87.8  Other disorders of 

electrolyte and fluid balance, not 

elsewhere classified  
Electrolyte imbalance NOS  

Hyperchloraemia  

Hypochloraemia  
 

E88 Other metabolic 

disorders 

Use additional external cause code 

(Chapter XX), if desired, to identify 

drug, if drug-induced.  
Excl.: histiocytosis X (chronic) 

(C96.6)  
E88.0 Disorders of plasma-protein 

metabolism, not elsewhere 

classified  
Alpha-1-antitrypsin deficiency  

Bisalbuminaemia  
Excl.: disorder of lipoprotein 

metabolism (E78.-), monoclonal 

gammopathy of undetermined signi 

cance (MGUS) (D47.2), polyclonal 

hypergammaglobulinaemia (D89.0), 

Waldenström macroglobulinaemia 

(C88.0)  
E88.1  Lipodystrophy, not 

elsewhere classified  
Lipodystrophy NOS 

Excl.: Whipple disease (K90.8)  
E88.2  Lipomatosis, not elsewhere 

classified  
Lipomatosis: NOS, dolorosa [Dercum]  
E88.3  Tumour lysis syndrome  
Tumour lysis (following antineoplastic 

drug therapy)(spontaneous)  
E88.8  Other specified metabolic 

disorders  
Launois–Bensaude adenolipomatosis  

Trimethylaminuria  
E88.9  Metabolic disorder, 

unspecified  
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