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Ágrip 

 

Bakgrunnur: Parkinsonsjúkdómur er einn algengasti taugahrörnunarsjúkdómurinn og veldur erfiðum 

hreyfieinkennum og fjölmörgum ekki hreyfieinkennum. Sjúkdómurinn krefst flókinnar einkenna-

meðferðar og í sumum tilvikum er notuð djúpkjarna rafskautsörvun (e. Deep Brain Stimulation, DBS). 

Slík meðferð dregur einkum úr hreyfieinkennum en getur einnig haft í för með sér vitsmunalega, 

geðræna og fleiri taugasálfræðilega fylgikvilla.  

Markmið: Að skoða hvaða afleiðingar DBS getur haft á kvíða, þunglyndi, sjálfsvígshegðun og 

hvataraskanir hjá Parkinsonsjúklingum (PS). Undirmarkmiðin voru að lýsa: (i) hvort sambandi sé lýst á 

milli þyngdaraukningar í kjölfar DBS og hvataraskana (ii) matstækjum sem voru notuð til þess að meta 

kvíða, þunglyndi, sjálfsvígshættu og hvataraskanir eftir DBS. 

Aðferð: Kerfisbundin fræðileg samantekt á megindlegum og blönduðum rannsóknum. Stuðst var við 

leiðbeiningar Joanna Briggs stofnunarinnar (JBI) og PRISMA yfirlýsingu við greiningu og framsetningu 

gagna. Kerfisbundin leit fór fram í PubMed og CINAHL á rannsóknargreinum, birtum frá janúar 2010 til 

ágúst 2019. Byrjað var á að skima titla og útdrætti og þær greinar sem stóðust inntökuskilyrði voru lesnar 

í heild sinni. Snjóboltaleit fór fram í Google Scholar og skoðun á heimildarskrám í greinum sem uppfylltu 

inntökuskilyrði. Hætta á skekkju var metin með sérsniðnum 10 atriða matsskala aðlöguðum út frá JBI -

MAStARI. Tveir rannsóknaraðilar mátu hvor í sínu lagi hverja rannsóknargrein. Samþætting á texta fór 

fram með orðum og sett fram með „the matrix method“ og lóðréttri samþættingu. 

Niðurstöður: Alls uppfylltu 34 megindlegar og ein blönduð rannsóknargrein inntökuskilyrði. PS með 

DBS voru samtals 3.220 og einstaklingar í samanburðarhópum 1.114. Í heildina litið var kvíði og 

þunglyndi ýmist óbreytt eða minna eftir að DBS meðferð hófst. Tíðni sjálfsvígshegðunar var 0% - 5% og 

voru flest sjálfsvíg/tilraunir framin <3 ára frá því rafskaut voru sett í PS. Einkenni hvataraskana ýmist 

minnkuðu, héldust óbreytt, versnuðu eða komu fram sem ný einkenni hjá sjúklingum sem ekki höfðu 

sýnt merki þess áður en rafskautsörvunin hófst. Þyngdaraukning kom fram hjá 12% - 88% PS með DBS 

en var aðeins metin í tengslum við hvataraskanir í einni rannsókn. Beck Depression Inventory (BDI) var 

algengasta mælitækið til að meta þunglyndi og sjálfsvígshættu, State-Trait Anxiety Inventory (STAI) til 

að meta kvíða og Ardouin skali til að meta hvataraskanir. 

Ályktanir: Parkinsonhjúkrunarfræðingar eru í kjör aðstæðum til að fylgjast með einkennum svo sem 

kvíða, þunglyndi og hvataröskunum á kerfisbundinn hátt eftir að DBS hefst hliðstætt mati á 

hreyfieinkennum. Mikilvægt er að upplýsa sjúklinga og aðstandendur um ofangreind vandamál sem oft 

falla í skuggann af augljósari einkennum svo sem hreyfieinkennum. Upplýsingarnar ber að veita bæði 

fyrir rafskautsaðgerð og einnig í eftirfylgd til að benda þeim á viðeigandi leiðir til að lágmarka þau. 

Nauðsynlegt er að PS sem meðhöndlaðir eru með DBS hafi greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu til 

að hindra óafturkræfan skaða sem hlotist getur í kjölfar þessara einkenna. 
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Abstract 

 

Background: Parkinson´s disease (PD) is one of the most common neurodegenerative diseases 

characterized by compound motor and non-motor symptoms. Treatment of PD is complex and may 

involve Deep Brain Stimulation (DBS). DBS, in particularly, improves motor symptoms but may 

simultaneously trigger cognitive, psychological and neuropsychological complications. 

Objectives: To gain knowledge of what effects DBS has on anxiety, depression, suicidal behavior and 

impulse control disorders (ICD). More specifically the following will be explored: (i), the relationship 

between weight gain following DBS treatment and ICD (ii), which instruments have been utilized to 

assess anxiety, depression, suicidal behavior and ICD. 

Method: A systematic review of the literature encompassing quantitative and mixed method research 

papers. The review was designed according to the Joanna Briggs Institute (JBI) guidelines and the 

PRISMA statement was used to present the data in a thorough and clear manner. A search in the 

electronic databases PubMed and CINAHL was conducted systematically to locate research papers 

published from January 2010 to August 2019. Titles and abstracts of papers were screened according 

to the inclusion criteria and the ones that passed were read in their entirety. Further material was 

gathered by using the snowballing method in Google Scholar and searching reference lists of included 

articles. Risk of bias was assessed with a tailored 10 item tool based on JBI-MAStARI. Two researchers 

independently assessed each research paper. Data was analyzed narratively by using the matrix 

method and presenting vertical integration of the data. 

Results: In total, 34 quantitative and one mixed method research paper were included in the review. 

PD patients with DBS across the studies were 3.220 and controls 1.114. As a whole anxiety and 

depression remained either the same or improved following DBS. Frequency of suicidal behavior was 

0% - 5%, most suicides/ attempts were made <3 years following the surgery. ICD symptoms improved, 

remained the same, got worse or presented as de novo symptoms. Weight gain was only assessed in 

relation to ICD´s in one study, 12% - 88% PD patients gained weight following DBS treatment. Beck´s 

depression Inventory (BDI) was the most common tool used to assess depression and suicide risk, 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) for anxiety and the Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's 

Disease for ICD. 

Conclusion: It is of utmost importance that nurses conduct systematic screenings for anxiety, 

depression and ICD in PD patients with DBS. It is also important to educate patients and their families 

about these often covert symptoms prior to the DBS surgery and during follow-up. Access to guidance 

from specialized healthcare professionals should be promoted to avert the serious consequences of 

these symptoms. 
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Formáli 

Ég hef starfað á Taugalækningadeild Landspítalans í rúmlega 10 ár og kynnst þar mörgum 

Parkinsonsjúklingum (PS) og aðstandendum þeirra. Auk þess hef ég persónulega reynslu af íþyngjandi  

áhrifum sjúkdómsins þar sem að faðir minn þjáðist af Parkinsonsjúkdómi í rúmlega 20 ár. 

Í gegnum tíðina hafa heilbrigðisstarfsmenn lagt megin áherslu á bæta hreyfifærni og líkamlega líðan 

PS en önnur ósýnileg einkenni sjúkdómsins fengið minni athygli. Vitað er samt að tíðni þunglyndis og 

kvíða er há. Hvataraskanir eru erfiðir fylgikvillar sem geta haft afdrifarík áhrif á sálfélagslega líðan. Þrátt 

fyrir það, er fræðsla og skimun slíkra einkenna ekki nægilega markviss. Ég minnist nokkurra tilfella þar 

sem PS voru persónuleikabreyttir sem olli miklu álagi á náin sambönd sem endaði jafnvel með 

hjónaskilnaði. Að minni reynslu eru aðstandendur allt of oft ómeðvitaðir um að lyfjameðferðin geti ýtt 

undir persónuleikabreytingarnar og koma þess vegna ekki fram með þessar upplýsingar að eigin 

frumkvæði í viðtölum við heilbrigðisstarfsmenn. 

Ég hef séð með eigin augum hversu miklar breytingar hafa komið fram eftir djúpkjarna rafskautsörvun 

og orðið vitni að flóknu samspili hinna ýmsu einkenna s.s. kvíða, þunglyndi, hvataraskana og 

þyngdarbreytinga. Núna erum við á tímamótum í þjónustu við PS hér á landi þar sem farið er að veita 

sjúklingum meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun eftir margra ára hlé. Mikilvægt er að nýta lærdóm 

fyrri reynslu sem ítrekar nauðsyn þess að heilbrigðisstarfsfólk gefi ofan nefndum einkennum meiri 

athygli. PS sem býðst að fá meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun eru oft með svæsin 

sjúkdómseinkenni og miklar aukaverkanir af lyfjameðferðinni. Því fannst mér áhugavert að skoða hvaða 

áhrif sú meðferð getur haft á kvíða, þunglyndi, hvataraskanir og þyngdarbreytingar og vonast til að 

niðurstöður verði stökkpallur að endurbættu verklagi um undirbúning, mat, eftirlit og eftirfylgd hjá PS 

sem fá djúpkjarna rafskautsörvun. Meginmarkmið er að bæta þjónustu og lífsgæði PS og fjölskyldna 

þeirra og tel ég að hjúkrunarfræðingar geti gegnt þar lykilhlutverki. 
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Þakkir 

Þetta kerfisbundna fræðilega yfirlit er meistararitgerð unnin við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

Fyrirmyndir mínar í hjúkrun þær Marianne E. Klinke og Helga Jónsdóttir leiðbeinendur mínir ásamt 

Jónínu H. Hafliðadóttur sérfræðings í Parkinsonhjúkrun fá sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, 

leiðsögn og takmarkalausa uppsprettu af þekkingu. Einnig fær eiginmaður minn ástkærar þakkir fyrir 

gríðarlegan stuðning og þolinmæði á meðan vinnslu verkefnisins stóð. 

Ekki var sótt um styrki við gerð verkefnisins.
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Skilgreiningar 

 

Fyrstu gráðu ættingjar: Börn, foreldrar eða alsystkini (Care) (Primary Care Genetics)  

Djúpkjarna rafskautsörvun: Sérhæfð meðferð við Parkinsonsjúkdómi þar sem rafskautum er komið 

fyrir djúpt í heilanum sem senda rafstraum til að draga úr einkennum sjúkdómsins (Hartmann, Fliegen, 

Groiss, Wojtecki og Schnitzler, 2019) 

Dópamínfráhvarf: Fráhvarfseinkenni sem koma fram við lækkun á dópamínlyfjaskömmtum (Lilleeng, 

Gjerstad, Baardsen, Dalen og Larsen, 2015) 

Dópamínsamherjar: Lyf notuð til að draga úr einkennum Parkinsonsjúkdóms sem virkar á sambæri-

legan hátt og náttúrulegt dópamín og dregur þannig úr einkennum Parkinsonsjúkdóms (Sérlyfjaskrá, 

2019) 

Dópamínvanstjórnunarheilkenni: Breyting á hvatastjórnun og hegðun vegna langvarandi notkunar 

eða ofnotkunar á dópamínlyfjum en sjúklingar taka þá mun stærri skammta en þörf er á til að meðhöndla 

hreyfieinkenni sín (Gatto og Aldinio, 2019) 

„Hobbýismi“: Óhóflega mikil tómstundaiðja (Gatto og Aldinio, 2019) 

Hvataröskun: Þar sem viðkomandi „getur ekki staðist hvöt eða freistingu til þess að framkvæma 

eitthvað sem gæti verið skaðlegt honum sjálfum eða öðrum“ (Kasemsuk, Oyama og Hattori, 2017, bls. 

63; Zhang o.fl., 2016, bls. 1596) 

Levodópa: Forveri dópamíns, notað í lyfjameðferð við Parkinsonsjúkdómi (Contin og Martinelli, 2010) 

Ofdópamínergt ástand: Ýmis konar hegðunarfíkn eða hvataraskanir (Lhommée o.fl., 2012) 

„Punding“: Endurtekin þýðingarlaus hegðun. Að vera óhóflega upptekin(n) af ákveðnum hlutum eða 

virkni svo sem að safna, raða eða taka í sundur hluti (Gatto og Aldinio, 2019) 

Sjálfsvígshegðun: Sjálfsvíg, sjálfsvígstilraunir, sjálfsvígshugsanir (Weintraub o.fl., 2013) 

Vandópamínergt ástand: Ástand sem lýsir sér með sinnuleysi, þunglyndi og kvíða (Lhommée o.fl., 

2012) 
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1 Inngangur  

1.1 Parkinsonsjúkdómur 

Parkinsonsjúkdómur er einn algengasti taugahrörnunarsjúkdómurinn með algengi um 1 – 2 á hverja 

1000 einstaklinga og talið er að um 600 – 800 Parkinsonsjúklingar (PS) séu á Íslandi (Lewis o.fl., 2015; 

Parkinsonsamtökin; Schneider o.fl., 2010; Tysnes og Storstein, 2017). Meðal aldur við greiningu er um 

60 ár (Parkinson Canada, 2010). Missir eða hrörnun á dópamínmyndandi taugafrumum í sortukjarna (e. 

substantia nigra) er það sem veldur sjúkdómseinkennum ásamt uppsöfnun á próteinum nefndum alfa-

synuclein lewy bodies (Hartmann o.fl., 2019; Tysnes og Storstein, 2017; Zahodne o.fl., 2011). Talið er 

að sjúkdómurinn stafi af umhverfis- og genaþáttum en einungis um 5% – 10% sjúklinga þjást af eingena 

sjúkdómsformi þar sem rekja má orsök sjúkdómsins til stökkbreytingar á einu geni (Hartmann o.fl., 2019; 

Tysnes og Storstein, 2017). Fyrstu gráðu ættingjar einstaklinga með Parkinsonsjúkdóm eru þó í um tvö- 

til þrefaldri  áhættu á að fá sjúkdóminn (Tysnes og Storstein, 2017). Sjúkdómurinn einkennist af ýmsum 

hreyfi- og ekki hreyfieinkennum, sjá töflu 1 og 2. Til þess að hægt sé að greina sjúkdóminn þurfa 

hreyfingar að vera hægar auk þess að eitt af eftirtöldum einkennum þurfa að vera til staðar: 

hvíldarskjálfti, stirðleiki eða óstöðugleiki (Birchall o.fl., 2017; Hartmann o.fl., 2019).  

Hin svokölluðu ekki hreyfieinkenni (e. non-motor symptoms) eru fjölmörg og geta komið fram 

snemma í sjúkdómsferlinu sum hver jafnvel löngu áður hreyfieinkennin koma fram. Ekki hreyfieinkennin 

geta verið mjög hamlandi og erfiðara getur verið að meðhöndla þau en hreyfieinkennin ásamt því að 

þau geta valdið meiri skerðingu á lífsgæðum (Birchall o.fl., 2017; Chang o.fl., 2012; Cury o.fl., 2014). 

Ekki hreyfieinkennin geta komið fram sem truflun á sjálfvirka taugakerfinu, skyntruflanir, svefntruflanir 

og ýmis taugasálfræðileg einkenni (Lewis o.fl., 2015; Zahodne o.fl., 2011).  

Sjúkdómurinn er ólæknandi og er meðferðin því einkennameðferð sem byggist að mestu á því að 

bæta upp dópamínskortinn með lyfjum en lyfjameðferðin verður æ flóknari eftir því sem sjúkdómurinn 

ágerist. Með tímanum geta sveiflur komið í hreyfigetu og sum einkenni svara illa lyfjameðferðinni ásamt 

því að aukaverkanir lyfjanna geta verið hamlandi (Hartmann o.fl., 2019). Þá er mögulega farið að horfa 

til sérhæfðrar meðferðar svo sem djúpkjarna rafskautsörvunar (e. deep brain stimulation), 

dælumeðferðar í gegnum ásgörn (e. jejunum) með levodopa/carbidopa (Duodopa) eða apómorfíngjafa 

undir húð. 

Tafla 1 Helstu hreyfieinkenni í Parkinsonsjúkdómi 

Hreyfieinkenni 

Skjálfti 

Stirðleiki 

Hægar hreyfingar/ hreyfitregða 

Óstöðugleiki 

Framsveigð líkamsstaða 

Minnkuð svipbrigði 

Lág rödd 

Tilhneiging til að frjósa 

Erfiðleikar við að hefja og samhæfa hreyfingu 

Byltur 

(Marianne E. Klinke, Arna Hlín Ástþórsdóttir, Rakel Gunnlaugsdóttir og Jónína H. Hafliðadóttir, 2018; SIGN, 2010). 
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Tafla 2 Helstu ekki hreyfieinkenni í Parkinsonsjúkdómi 

Taugasálfræðileg 

einkenni 

Svefntruflanir og 

þreyta 

Einkenni frá 

skynfærum 

Truflanir á sjálfvirka 

taugakerfinu 

Einkenni frá 

meltingarfærum 

Þunglyndi/ depurð Truflaður draumsvefn (e. 
REM behavior disorder) 

Skert bragð- og 
lyktarskyn 

Ofvirk þvagblaðra Munnvatnsleki 

Kvíði Óhófleg dagsyfja Sjóntruflanir Þvagleki Kyngingartruflun 

Framtaksleysi Skyndisvefn (e. sleep 

attacks) 

Verkir Næturþvaglát Hægðatregða 

Ofskynjanir Fótaóeirð  Kynlífstruflanir Ógleði 

Ranghugmyndir Svefntruflanir  Mikil svitamyndun (e. 

hyperhidrosis) 

Uppköst 

Óráð   Réttstöðulágþrýstingur Bakflæði 

Vitræn skerðing    Hægðaleki 

Ofsa hræðsla     

Einbeitingarskerðing     

Geðrof     

Hvatvísi/ fíknihegðun     

 (Marianne E. Klinke o.fl., 2018; SIGN, 2010) 

1.2 Djúpkjarna rafskautsörvun 

Þegar ekki er hægt að ná viðunandi einkennameðferð hjá einstaklingum með PS með einungis 

lyfjameðferð má skoða möguleikann á djúpkjarna rafskautsörvun, sem í daglegu tali er kölluð DBS. Sú 

meðferð er ein af árangursríkustu meðferðarúrræðunum á seinni stigum Parkinsonsjúkdómsins 

(Hartmann o.fl., 2019). Aðgerðin hefur verið gerð á PS síðan 1997 og hlaut árið 2005 stimpillinn Áhrifarík 

einkennameðferð af Movement Disorder Society sem er fjölþjóðlegt, þverfaglegt félag sem hefur áhuga 

á Parkinsonsjúkdómi og öðrum hreyfitruflunum (Parkinson´s Foundation, 2019; Lhommée o.fl., 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að meðferðin dregur marktækt úr hreyfieinkennum og bætir líkamlega færni en 

meðferðinni geta þó fylgt alvarlegar aukaverkanir (Haahr, Kirkevold, Hall og Østergaard, 2010; Hariz, 

Limousin og Hamberg, 2016). 

Ábendingar fyrir DBS eru m. a. ófyrirsjáanleg „on“ og „off“ tímabil, ofhreyfingar, hamlandi skjálfti og 

trufluð vöðvaspenna (e. dystonia) (Aviles-Olmos o.fl., 2014). Heilabilun, ómeðhöndluð geðræn 

vandamál og ýmsir líkamlegir sjúkdómar eru taldir frábending fyrir aðgerðinni (Fleury, Vingerhoets, 

Horvath, Pollak og Burkhard, 2015; Hartmann o.fl., 2019). Meðferðin getur bætt hreyfigetu og lífsgæði, 

dregið úr ofhreyfingum ásamt því að draga úr þörf fyrir uppbótar levodópa með lyfjum og þar með dregið 

úr aukaverkunum lyfjameðferðarinnar (Constantinescu o.fl., 2017; Hartmann o.fl., 2019; Nazzaro, 

Pahwa og Lyons, 2011; NICE, 2017). Á síðustu árum hafa áhrif DBS á ekki hreyfieinkenni einnig verið 

í skoðun en þau geta verið ýmist jákvæð eða neikvæð (Lilleeng o.fl., 2015). 

DBS aðgerðin er framkvæmd á þann hátt að gerðar eru borholur á höfuðkúpuna og ör-rafskautum 

(e. microelectrodes) komið fyrir í djúpkjörnum heilans ýmist í svæfingu eða slæfingu. Rafskautin tengjast 

svo spennugjafa (e. pulse generator) undir húð á bringu (Hartmann o.fl., 2019; NICE, 2003). Raförvunin 

dregur úr þeim einkennum Parkinsonsjúkdómsins sem bregðast við levodópa en samt er ekki er vitað 

nákvæmlega með hvaða hætti DBS virkar á Parkinsoneinkennin (Eatough og Shaw, 2017). Ein 

kenningin er sú að raförvunin breyti losun taugaboðefna ásamt því að auka blóðflæði og tauganýmyndun 

(e. neurogenesis) (De Rosa, Tessitore, Bilo, Peluso og De Michele, 2016). Algengasta staðsetning 

rafskautanna er í subthalamic nucleus (STN) og globus pallidus interna (GPi) en auk þess er hægt að 

staðsetja rafskautin í ventral intermedius thalamic nucleus (Vim), sjá mynd 1 (Hartmann o.fl., 2019; 

NICE, 2003). Hækkuðum aldri fylgir aukin hætta af aðgerðinni ásamt því að minni árangur næst og 

athyglisvert er að tvöfalt fleiri karlmenn gangast undir DBS aðgerð heldur en konur (Dinkelbach, Möller, 
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Witt, Schnitzler og Südmeyer, 2017). Þær breytur sem DBS meðferðin samanstendur af eru val á pólum, 

volt, tíðni og púlsvídd. Tíðni á við tímasetningu rafstraumsins en volt og púlsvídd hafa áhrif á 

rafstrauminn. Aukin volt og púlsvídd jafngildir auknum straumi og þar af leiðandi er talið að stærra svæði 

verði fyrir áhrifum þess sem mögulega gæti valdið aukaverkunum (Chang o.fl., 2012).  

Ströng inntökuskilyrði eru fyrir því að komast í DBS aðgerð, sjá töflu 3, og samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum NICE um djúpkjarna rafskautsörvun við Parkinsonsjúkdómi (2003) eru aðeins um 1% - 

10% PS hentugir kandidatar í aðgerðina. Framkvæma þarf ítarlega læknisfræðilega og 

taugasálfræðilega skoðun ásamt segulómun af höfði og endanleg ákvörðun um meðferðina er tekin af 

þverfaglegu teymi ásamt sjúklingnum og aðstandendum hans eftir að búið er að ræða ávinning 

meðferðarinnar og ókosti hennar (Hartmann o.fl., 2019; NICE, 2003).  

Tafla 3 Inntöku- og útilokunarskilyrði fyrir DBS 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Dæmigerður Parkinsonsjúkdómur Ódæmigerð sjúkdómsmynd eða Parkinsonheilkenni (e. 
syndrome) 

Sveiflur í hreyfigetu – „off“ tímabíl eða ofhreyfingar Geðræn vandamál  

Skjálfti sem ekki er hægt að meðhöndla með lyfjum Vitræn skerðing 

Góð svörun við levodópa – 30-33% bæting á UPDRS-III Aðrir líkamlegir kvillar sem eru frábending fyrir aðgerðinni 

 (Hartmann o.fl., 2019) 

 

 

Mynd 1 Staðsetning rafskauta í Subthalamic nucleus (STN), Globus Pallidus interna (GPi) og Ventral 
Intermedius thalamic nucleus (Vim), leiðslur og spennugjafi (Fasano, 2018)  
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Meðferðin hefur víðtæk áhrif líkamlega, andlega og félagslega en þolist almennt vel (Haahr o.fl., 

2010; Mathers o.fl., 2016). Fylgikvillar og aukaverkanir geta þó fylgt aðgerðinni og meðferðinni svo sem 

blæðingar (1% - 10%), sýkingar (0% - 15%) og versnun á miðlínu einkennum svo sem jafnvægisleysi, 

taltruflanir, breyting á líkamsstöðu og að „frjósa“ í sporunum (Aiello, Eleopra, Foroni, Rinaldo og Rumiati, 

2017; Hartmann o.fl., 2019; Lewis o.fl., 2015; Zibetti o.fl., 2011). Einnig geta komið fram ýmis geðræn 

og taugasálfræðileg einkenni svo sem þunglyndi, oflæti, sinnuleysi, ótti, grátur, hlátur, hvatvísi og 

sjálfsvígshugsanir (Ryu o.fl., 2016). Nánari útlistun á aukaverkunum og fylgikvillum má sjá í töflu 4.  

Tafla 4 Fylgikvillar og aukaverkanir DBS 

Aukaverkun/ fylgikvilli 

Innankúpublæðingar 

Heilaslag 

Fylgikvillar tengdum rafskautum 

Sýkingar 

Dauði 

Flog 

Röng staðsetning rafskauta 

Versnun á göngulagi 

Taltruflun 

Vitræn skerðing 

Kyngingartruflun 

Tvísýni 

Trufluð vöðvaspenna 

Verkstol 

Augnvandamál 

Ofhreyfingar 

Taugasálfræðileg vandamál 

Geðræn vandamál 

Þyngdaraukning 

 (Aiello o.fl., 2017; Hartmann o.fl., 2019; Lewis o.fl., 2015; NICE, 2003; Zibetti o.fl., 2011) 

1.3 Kvíði, þunglyndi og sjálfsvígshegðun meðal Parkinsonsjúklinga 

Lyndisraskanir hrjá allt að 60% - 80% PS á einhverjum tímapunkti á sjúkdómsferlinu (Antosik-Wojcinska 

o.fl., 2017). Þunglyndi er auk þess eitt af algengustu ekki hreyfieinkennunum með tíðni frá 25% - 45% 

(Abbate-Daga o.fl., 2014; Antosik-Wojcinska o.fl., 2017; Birchall o.fl., 2017; Chopra o.fl., 2014; 

Schneider o.fl., 2010; Trojano og Papagno, 2018). Flestir upplifa væg til miðlungs alvarleg 

þunglyndiseinkenni (Schneider o.fl., 2010) en alvarlegt þunglyndi (e. major depressive disorder) hrjáir 

þó um 7,3% - 22,9% PS (Antosik-Wojcinska o.fl., 2017; Goodarzi o.fl., 2016; Trojano og Papagno, 

2018). Þunglyndi er oft vangreint og undirmeðhöndlað hjá PS en erfitt getur reynst að greina það þar 

sem mörg einkenni þess líkjast einkennum Parkinsonsjúkdómsins svo sem orkuleysi, svefntruflanir, 

þreyta, þyngdartap, sinnuleysi og hægar hreyfingar og hugsun (Goodarzi o.fl., 2016; Trojano og 

Papagno, 2018). Birtingarmynd þunglyndis hjá PS getur verið ólík einkennum þunglyndis hjá almennu 

þýði t.d. eru sektarkennd og tilfinning um að vera einskis nýtur sjaldgæfari meðal PS (Trojano og 

Papagno, 2018). Hins vegar geta einkenni þunglyndis hjá PS verið tengd öðrum ekki hreyfieinkennum 

svo sem kvíða, svefntruflunum, vitrænum truflunum, minnkaðri kynhvöt, þreytu og sinnuleysi ásamt 

öðrum geðrænum og líkamlegum einkennum (Trojano og Papagno, 2018). Því er mikilvægt að notuð 

séu mælitæki sem búið er að áreiðanleikaprófa (e. validate) fyrir PS (Trojano og Papagno, 2018). Talið 
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er að þunglyndi hjá PS stafi ekki einungis af því að greinast með langvinnan sjúkdóm og viðbrögð við 

einkennum hans heldur sé þetta aðskilið einkenni Parkinsonsjúkdómsins sbr. rannsókn Birchall og 

félaga (2017), (n=50) þar sem ekki fundust tengsl á milli hreyfieinkenna og þunglyndis. Einnig hafa verið 

skoðaðir líffræðilegir áhrifaþættir svo sem breyting á uppbyggingu heilans og tengingar á milli svæða 

sem hafa með tilfinningastjórnun að gera (Trojano og Papagno, 2018). Auk þess er áhugavert að sjá að 

um 10% - 15% sjúklinga hafa fengið þunglyndisgreiningu löngu fyrir staðfesta greiningu 

Parkinsonsjúkdóms (Birchall o.fl., 2017).  

Þættir tengdir aukinni hættu á því að PS þrói með sér þunglyndi eru kvenkyn, hærri aldur, 

sjúkdómsgreining á yngri árum, alvarleg fötlun, fjölskyldusaga um þunglyndi eða önnur geðræn 

vandamál, hærri levodópaskammtar og sveiflur í hreyfigetu (Trojano og Papagno, 2018). Afleiðingar 

þunglyndis hjá PS geta verið margvíslegar svo sem minni lífsgæði, aukin umönnunarbyrði, minni virkni 

og verri vitræn geta ásamt hærri dánarlíkum (Goodarzi o.fl., 2016). Vert er að geta að þunglyndi er einn 

af áhættuþáttum tengdum sjálfsvígshegðun meðal taugasjúklinga ásamt vonleysi og félagslegri 

einangrun (Lewis, Anderson og Feuchtinger, 2014). Þrátt fyrir að þunglyndi og sjálfsvígshugleiðingar 

séu algengari meðal PS en í almennu þýði þá eru plön, tilraunir og framkvæmd sjálfsvíga fátíðari (Lewis 

o.fl., 2014; Rodrigues o.fl., 2010).  

Kvíði, eins og þunglyndi, er eitt af snemmkomnum einkennum Parkinsonsjúkdóms og getur jafnvel 

komið fram á undan hreyfieinkennum en um 20% - 40% PS þjáist af kvíða (Abbate-Daga o.fl., 2014; 

Chang o.fl., 2012; Chopra o.fl., 2014; Trojano og Papagno, 2018). Félagsfælni og almenn kvíðaröskun 

eru algengustu birtingarmyndir kvíða en grunur er um að meirihluti PS með kvíða séu með tvær eða 

fleiri tegundir kvíðasjúkdóms (Trojano og Papagno, 2018). Talið er að kvíði hjá PS stafi af truflun í 

dópamínergum, nor-adrenergum og og serótónínergum kerfum og er aukin tíðni talin tengjast kvenkyni, 

lægri aldri, lengri og hraðversnandi sjúkdómsmynd ásamt ákveðnum hreyfieinkennum; 

göngulagstruflun, jafnvægisleysi (e. postural instability) og sveiflukenndum hreyfieinkennum (Trojano 

og Papagno, 2018). Algengt er að PS þjáist af þunglyndi og kvíða á sama tíma og birtingarmynd þess 

getur litast af ótta, spennu, kvíðaköstum, vitrænni hægingu, depurð, orkuleysi og skapstyggð (Trojano 

og Papagno, 2018). Mikill kvíði ásamt þunglyndi er auk þess talið hafa hvað sterkasta forspársgildið fyrir 

vitrænni hnignun (Trojano og Papagno, 2018). 

1.4 Hvataraskanir í Parkinsonsjúkdómi 

Hvataraskanir (e. impulse control disorder) og tengdir kvillar er yfirheiti yfir margvíslegar raskanir sem 

fela í sér að framkvæma ánægjulega athöfn endurtekið, óhóflega og af þráhyggju. Það sem einkennir 

slíkar hvataraskanir er meðal annars hvatvísi og skortur á því að hugsa um afleiðingar gjörða sinna og 

endurtekin hegðun með skorti á sjálfsstjórn sem er neikvæð eða skaðleg sjálfum sér eða öðrum (Gatto 

og Aldinio, 2019). Misjafnt er eftir höfundum hvaða skilgreining er notuð yfir hvataraskanir hjá PS. 

Stundum er notað hvataröskun (e. impulse control disorder) en hún er skilgreind þar sem viðkomandi 

„getur ekki staðist hvöt eða freistingu til þess að framkvæma eitthvað sem gæti verið skaðlegt honum 

sjálfum eða öðrum“ (Kasemsuk, Oyama og Hattori, 2017, bls. 63; Zhang o.fl., 2016, bls. 1596). Almennt 

er hún flokkuð niður í spilafíkn (e. compulsive gambling), kynlífsfíkn (e. hypersexuality), kaupáráttu (e. 

compulsive shopping), áráttuát (e. compulsive eating) eða lotuofát (e. binge eating) og stundum 
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„hobbyisma“ (áköf hrifning af ákveðnum athöfnum eða áhugamálum) (Rossi o.fl., 2017). Aðrir nota 

hvatvísishegðun (e. impulse control behavior) eða hvatastjórnun og tengda hegðun (e. impulse control 

and related behaviors) en þá bætist við „punding“ (endurtekin, tilgangslaus hegðun) og annað hvort 

áráttukennd notkun á dópamínergum lyfjum eða dópamínvanstjórnunarheilkenni (e. dopamine 

dysregulation syndrome) (Eusebio o.fl., 2013; Gee o.fl., 2015; Kasemsuk o.fl., 2017; Kim o.fl., 2013; 

Lamberti o.fl., 2016; Zhang o.fl., 2016). Dópamínvanstjórnunarheilkenni er skilgreint sem breyting á 

hvatastjórnun og hegðun vegna langvarandi notkunar eða ofnotkunar á dópamínlyfjum en sjúklingar 

taka þá mun stærri skammta en þörf er á til að meðhöndla hreyfieinkenni sín og getur heilkennið lýst sér 

eins og eiturlyfjafíkn. Áhættuþættir þessa heilkennis eru taldir vera notkun á dópamínsamherjalyfjum, 

karlkyn, yngri aldur við upphaf einkenna, ákveðin þráhyggju- og áráttutengd persónueinkenni ásamt 

sögu eða fjölskyldusögu um geðsjúkdóm (Gatto og Aldinio, 2019; Nassery o.fl., 2016). Öðrum 

einkennum hefur einnig verið lýst meðal PS svo sem söfnunaráráttu (e. hoarding), óhóflegri 

internetnotkun og tilgangslausum gönguferðum og bíltúrum (e. walkabout) en ekki verður fjallað um þau 

í þessu yfirliti (Gatto og Aldinio, 2019; Trojano og Papagno, 2018). Hér eftir verður notast við hugtakið 

hvataraskanir sem yfirheiti yfir ofangreind hugtök en skilgreiningar á undirtegundum má sjá í töflu 5. 

Hvataraskanir eru þekkt vandamál hjá PS og talið er að um 13,6% - 28,6% PS þjáist af þessu erfiða 

einkenni og þar af eru margir sem þjást af fleiri en einni undirtegund (Evans o.fl., 2019; Gatto og Aldinio, 

2019; Gee o.fl., 2015; Merola o.fl., 2017; Trojano og Papagno, 2018). PS eru því í mun meiri hættu á 

að þróa með sér hvataraskanir miðað við almennt þýði þar sem tíðnin er frá 0,2% - 5,3% (Gatto og 

Aldinio, 2019; Merola o.fl., 2017). Hvataraskanir geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér svo sem 

aukna byrði umönnunaraðila, verri lífsgæði ásamt sálfélagslegum og fjárhagslegum áhrifum (Evans o.fl., 

2019; Gatto og Aldinio, 2019; Gee o.fl., 2015). Hvataraskanir eru oft vanmetnar þar sem þær geta valdið 

enn lengri sálfélagslegum erfiðleikum ásamt því að erfitt er að meðhöndla einkennin eftir að búið er að 

greina þau (Evans o.fl., 2019).  

Tafla 5 Lýsing á undirtegundum hvataraskana algengum í Parkinsonsjúkdómi* 

Hvataröskun Skilgreining 

Spilafíkn  Að vera óhóflega og óstjórnlega upptekinn af fjárhættuspilum þrátt fyrir fjárhagsleg og 
félagsleg vandamál 

Kynlífsfíkn Þegar óhóflegum tíma er eytt í kynlífsóra og að taka þátt í eða plana kynlífsathafnir sem 
hefur truflandi áhrif á virkni og skyldur daglegs lífs. Einnig geta verið til staðar gægjuþörf 

og blæti og einstaklingarnir geta myndað þol og fundið fyrir fráhvarfseinkennum. Algengt 
meðal fullorðinna karlmanna og getur fylgt ristruflunum 

Lotuofát Endurtekin átköst þar sem mun meira magn af fæðu er innbyrt á stuttum tíma en flestir 
myndu gera undir venjulegum kringumstæðum. Stjórnleysi fylgir átinu og því fylgir neikvæð 
áhrif á líkamlega heilsu og sálfélagslega virkni 

Kaupárátta Stanslaus hvöt til að kaupa og missir á stjórn yfir eyðslunni sem veldur uppsöfnun skulda. 

Neikvæð andleg líðan þegar ekki er verið að versla 

Dópamínvanstjórnunarheilkenni Óhófleg og áráttukennd þrá fyrir að nota dópamínerg lyf þrátt fyrir alvarlegar ofhreyfingar 

Punding Endurtekin þýðingarlaus hegðun. Að vera óhóflega upptekinn af ákveðnum hlutum eða 
virkni svo sem að safna, raða eða taka í sundur hluti 

Hobbýismi Óhóflega mikil tómstundaiðja 

*beinar tilvitnanir úr yfirlitsgrein Gatto og félaga (2019) 

Þeir þættir sem taldir eru tengjast hvataröskunum hjá PS eru t.d. notkun á Parkinsonlyfjum og þá 

sérstaklega dópamínsamherjum (e. dopamine agonist) sem geta valdið oförvun á rand (e. limbic) og 

kviðlægum (e. ventral) rákakjarna  (e. striatum) sem aftur leiðir af sér breytingar á svæðum tengdum 

hvatvísi (Gatto og Aldinio, 2019; Trojano og Papagno, 2018). Aðrir þættir eru m.a. yngri aldur við 
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greiningu, karlkyn, meiri ofhreyfingar, ákveðin persónuleika- eða geðræn einkenni svo sem hvatvísi, 

þráhyggju- og árátturöskun, kvíði, þunglyndi og sinnuleysi ásamt sögu um reykingar og eiturlyfjaneyslu 

(Brandt o.fl., 2015; Eusebio o.fl., 2013; Gatto og Aldinio, 2019; Kasemsuk o.fl., 2017; Nassery o.fl., 2016; 

Trojano og Papagno, 2018; Zhang o.fl., 2016). Tengsl DBS meðferðar og hvataraskana hafa verið 

umdeild en þess má geta að PS sem eru kandidatar fyrir DBS meðferð hafa hærri tíðni hvataraskana 

fyrir aðgerð sem gæti verið afleiðing hærri levodópa- og dópamínsamherjalyfjaskammta (Gatto og 

Aldinio, 2019; Rossi o.fl., 2017). Athyglisvert er að hvataraskanir geta einnig greinst meðal PS sem ekki 

eru byrjaðir á meðferð við sjúkdómnum (Gatto og Aldinio, 2019).  

Almennt hefur verið tekist á við þetta einkenni með því að draga úr dópamínsamherjalyfjum eða setja 

inn geðlyf en hvort tveggja getur haft slæmar afleiðingar í för með sér svo sem aukaverkanir geðlyfjanna, 

verri hreyfigetu og dópamínfráhvarfsheilkenni (e. dopamine agonist withdrawal syndrome) með 

tilheyrandi fylgikvillum svo sem sjálfsvígshugsunum (Eusebio o.fl., 2013; Gee o.fl., 2015; Zhang o.fl., 

2016). Hugræn atferlismeðferð gæti einnig verið meðferðarkostur en fyrstu skrefin í meðferð 

hvataraskana eru forvarnir og fræðsla til PS og aðstandenda þeirra við upphaf meðferðar sem hefur 

hvataraskanir sem aukaverkun (Gatto og Aldinio, 2019). 

1.5 Þyngdaraukning meðal Parkinsonsjúklinga eftir rafskautsörvun í 
heila 

Þyngdarbreytingum hefur verið lýst hjá PS bæði sem þyngdartapi og þyngdaraukningu (Steinhardt, 

Münte, Schmid, Wilms og Brüggemann, 2020). Þyngdartap og vannæring er algeng meðal PS og fylgir 

versnandi sjúkdómsástandi en líklegar ástæður eru taldar vera vegna aukinnar orkunotkunar í tengslum 

við ofhreyfingar og stirðleika ásamt minnkaðrar fæðuinntektar (Cersosimo o.fl., 2018). Ástæður 

minnkaðrar fæðuinntektar geta verið af margvíslegum toga t.d. vegna kyngingartruflunar, skerts 

lyktarskyns, truflunar í meltingarvegi og mögulega í tengslum við lyfjameðferðina (Mischley, 2017; 

Umehara, Nakahara, Matsuno, Toyoda og Oka, 2017). Einnig eru kenningar um að þyngdartap gæti 

tengst truflun á ósjálfráða taugakerfinu (Umehara o.fl., 2017). Þyngdaraukningu hefur hins vegar verið 

lýst sem einni af algengustu aukaverkuninni af DBS en yfirlitsgrein Steinhardt og félaga sem gefin var 

út á þessu ári sýndi að í 21/21 rannsókn kom fram marktæk þyngdaraukning hjá PS með DBS. 

Þyngdaraukningin var að meðaltali 5,7kg, spönn 1,3 – 11,10kg og BMI jókst að meðaltali um 1,83 stig. 

Tilgátur eru uppi um að það tengist minni orkunotkun vegna minni stífleika, skjálfta og ofhreyfinga eftir 

aðgerðina ásamt hegðunarbreytingum og breytingum á efnaskiptum (Aiello o.fl., 2017; Balestrino o.fl., 

2017; Sauleau o.fl., 2016; Steinhardt o.fl., 2020). Þyngdaraukningin getur haft neikvæð áhrif á líkamlega 

heilsu og jafnvel þróast yfir í ofþyngd með tilheyrandi fylgikvillum svo sem sykursýki og hjarta- og 

æðasjúkdómum (Steinhardt o.fl., 2020). 

1.6 Kvíði, þunglyndi, sjálfsvígshegðun, hvataraskanir og þyngdar-
aukning eftir djúpkjarna rafskautsmeðferð 

Byrjað var að framkvæma DBS aðgerðir á íslenskum PS árið 1998 en vegna skorts á taugalæknum 

sérhæfðum í Parkinsonsjúkdómi voru slíkar aðgerðir ekki framkvæmdar í um 5 ár. Með tilkomu tveggja 

taugalækna með hreyfitruflanir sem sérsvið hófust slíkar aðgerðir að nýju árið 2019 og hafa nú þrír PS 

fengið slíka meðferð í gegnum göngudeild taugasjúkdóma á Landspítalanum. Mikilvægt er að hafa 
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þekkingu á því hvaða áhrif DBS hefur á andlega líðan og hvataraskanir hjá PS svo hægt sé að greina 

og bregðast við þessum alvarlegu einkennum áður en þau valda óafturkræfum skaða á líf þeirra og 

aðstandenda. Hjúkrunarfræðingar sjá um sérhæft eftirlit og mat á einkennum þessara skjólstæðinga og 

vinna náið með taugalæknum í meðferð þeirra. Því eiga hjúkrunarfræðingar í nánum samskiptum við 

skjólstæðingana og aðstandendur þeirra og eru aðal tengiliðir þeirra innan heilbrigðiskerfisins. Þeir þurfa 

því að vera sérstaklega vakandi fyrir þessum einkennum en tilhneiging er til þess að einblína á árangur 

meðferðarinnar á hreyfieinkennin í stað þess að horfa á heildarmyndina varðandi líðan skjól-

stæðinganna. Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með því markmiði að lýsa breytingum á 

andlegri líðan og hvataröskunum í kjölfar DBS hjá PS. Í einhverjum rannsóknunum er sjúklingunum fylgt 

eftir til skamms tíma eða í eitt ár eða minna en í öðrum er sjúklingunum fylgt lengur eftir til þess að meta 

langtímaáhrif meðferðarinnar. Geðrænum og taugasálfræðilegum vandamálum ásamt 

þyngdaraukningu hefur verið lýst sem aukaverkunum og fylgikvillum meðferðarinnar (Aiello o.fl., 2017; 

Ryu o.fl., 2016), en höfundum hefur ekki alltaf borið saman um hvort áhrif meðferðarinnar séu jákvæð 

eða neikvæð hvað varðar þessa þætti og því er mikilvægt að samþætta niðurstöður rannsókna til að fá 

fram heildarmyndina á áhrifum DBS á kvíða, þunglyndi, sjálfsvígshegðun, hvataraskanir og þyngdar-

aukningu hjá PS til skammri og lengri tíma litið. 

1.7 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessa kerfisbundna fræðilega yfirlits er að skoða hvaða breytingar verða á kvíða, þunglyndi, 

sjálfsvígshegðun og hvataröskunum meðal PS sem hljóta meðferð með DBS til skemmri og lengri tíma 

litið. Áhugavert er að skoða hvort þessi einkenni minnki eða aukist við DBS meðferð hjá PS og hvaða 

fleiri áhrifaþættir geti spilað inn í. Eins er forvitnilegt að skoða hvort tenging sé milli þyngdaraukningar í 

kjölfar DBS og hvataraskana. Mikilvægt er að þekkja þessi einkenni og áhættuþætti þeirra og fá 

upplýsingar um hvernig sé best að skima fyrir þeim svo hægt sé að bregðast við þeim, draga úr 

fylgikvillum og bæta líðan þessa hóps. Eins og er, er ekki unnið út frá formlegu verklagi varðandi eftirfylgd 

PS sem fá DBS meðferð hvað varðar mat á andlegri líðan og hvataröskunum á Landspítalanum. Því 

væri æskilegt að þróa slíkt verklag í kjölfar þessa yfirlits og taka í notkun á göngudeild taugasjúkdóma. 

Einnig er ákjósanlegt að í notkun séu mælitæki til að meta þessi einkenni sem eru viðeigandi fyrir PS 

og því þörf á að skoða hvaða mælitæki henti best og hvort þörf sé á að innleiða þau á göngudeild 

taugasjúkdóma. 

Rannsóknarspurningin var sett fram samkvæmt PICOTS viðmiðum, sjá töflu 6 (Population, 

Intervention/Issue, Comparison of interest, Outcome, Time) (Polit og Beck, 2017). 

Tafla 6 PICOTS viðmið 

P Parkinsonsjúklingar – Parkinson´s disease, Parkinson´s patients 

I Djúpkjarna rafskautsörvun – Deep brain stimulation 

(C)  

O Hvataraskanir – Impulse control behavior/ disorder, kvíði - anxiety, þunglyndi - depression, sjálfsvíg/ sjálfsvígshugsanir/ 
tilraunir/hegðun – suicide/ suicidal thougts/ attempts/ behavior, þyngdaraukning – weight gain 

T Eftir djúpkjarna rafskautsörvun – After deep brain stimulation 

S Megindlegar, eigindlegar og blandaðar rannsóknargreinar 
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Rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig hefur kvíða, þunglyndi, sjálfsvígshegðun og hvataröskunum (O) verið lýst hjá 

Parkinsonsjúklingum (P) með djúpkjarna rafskautsörvunar (I)? 

2. Tengist þyngdaraukning (O) eftir (T) djúpkjarna rafskautsörvun (I), hvataröskunum (O) hjá 

Parkinsonsjúklingum (P)? 

3. Hvaða mælitæki (I) eru helst notuð til að meta hvataraskanir, þunglyndi, kvíða og sjálfsvígshugsanir 

(O) hjá Parkinsonsjúklingum (P)?  
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknarsnið 

Ákveðið var að gera kerfisbundið fræðilegt yfirlit til að fræðast um hvaða breytingum megi búast við hjá 

PS sem fá meðferð með DBS með tilliti til kvíða, þunglyndis, sjálfsvígshegðunar, hvataraskana og 

þyngdaraukningar. Kerfisbundin fræðileg yfirlit safna saman og samþætta rannsóknarniðurstöður um 

ákveðið málefni og veita þannig samantekt um bestu þekkingu á þeim tímapunkti sem yfirlitið er skrifað 

(Polit og Beck, 2012). Slík samþætting er þungamiðja gagnreyndar þekkingar og er undirstaða klínískra 

leiðbeininga og því afar mikilvæg í allri heilbrigðisþjónustu. Við gerð slíks yfirlits er stuðst við þróaðar 

rannsóknaraðferðir sem hægt er að sannreyna og endurtaka að mestu leyti (Polit og Beck, 2012). 

2.2 Aðferðafræði fræðilega yfirlitsins 

Kerfisbundin fræðileg yfirlit eru notuð til að svara ákveðnum rannsóknarspurningum með því að gera 

tilraun til að safna saman allri þeirri þekkingu sem passa við fyrir fram ákveðin inntökuskilyrði. Notaðar 

eru tilteknar kerfisbundnar aðferðir til að draga út hlutdrægni og skekkju til að veita niðurstöður sem 

hægt er að draga ályktanir um og taka ákvarðanir út frá. Það sem einkennir kerfisbundin fræðileg yfirlit 

og það sem reynt er að vinna út frá í þessu verkefni er að unnið er út frá skýrum markmiðum og ítarlegri 

aðferðafræði sem hægt er að endurtaka. Notast er við kerfisbundna leit til að reyna að finna allar þær 

rannsóknir sem standast inntökuskilyrðin og lagt er mat á réttmæti niðurstaðna rannsóknanna sem 

teknar eru inn í yfirlitið auk þess að niðurstöðurnar eru samþættaðar og settar fram á kerfisbundinn hátt 

(Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009). Við gerð verkefnisins var PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) yfirlýsingin höfð til viðmiðunar til að reyna að tryggja 

heildræna framsetningu og auka gagnsæi (Moher o.fl., 2009). Til að reyna að minnka líkur á skekkjum 

og hlutdrægni var unnið út frá leiðbeiningum Joanna Briggs Institute við gerð kerfisbundins fræðilegs 

yfirlits: 1. Mynda rannsóknarspurningu. 2. Skilgreina inntöku- og útilokunarskilyrði. 3. Leit að 

rannsóknargreinum. 4. Val á rannsóknum. 5. Gæðamat rannsókna. 6. Draga fram gögn úr 

rannsóknunum. 7. Samþætta niðurstöður rannsóknanna. 8. Túlka og setja fram heildarniðurstöður 

(Aromataris, 2017). 

2.3 Gagnasöfnun 

2.3.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Þær takmarkanir sem settar voru fyrir inntöku rannsókna í fræðilega yfirlitið voru eftirfarandi: 

Þátttakendur: Þátttakendur miðuðust við mennska, fullorðna, PS sem höfðu gengist undir DBS aðgerð 

hvort sem var með tveimur rafskautum eða einu, staðsett annað hvort á subthalamic nucleus (STN) og/ 

eða globus pallidus interna (GPi). Lágmarksfjöldi í úrtaki rannsóknanna var 11 manns. 

Tegund rannsókna: Einungis var unnið með megindlegar og blandaðar rannsóknir í þessu fræðilega 

yfirliti þar sem mjög fáar eigindlegar rannsóknir hafa verið framkvæmdar um PS með DBS og aðeins ein 

af þeim fjallaði um rannsóknarbreytur þessa yfirlits en þær voru þó ekki metnar sérstaklega fyrir og eftir 

aðgerð. Yfirlitsrannsóknir, safngreiningar, tilfellalýsingar og þversniðsrannsóknir voru útilokaðar. 

Greinarnar þurftu að vera birtar á ensku eða íslensku tungumáli. 



  

25 

Tölfræði: Aðeins var unnið með rannsóknir sem gáfu upp p-gildi varðandi tíðni fyrir og eftir aðgerð. 

Útkomubreytur: Þær útkomubreytur sem teknar voru fyrir um andlega líðan voru kvíði (e. anxiety), 

þunglyndi (e. depression), geðræn einkenni (e. psychological, mood), sjálfsvíg (e. suicide), 

sjálfsvígstilraunir (e. suicide attempt), sjálfsvígshugsanir (e. suicidal thoughts), sjálfsvígshegðun (e. 

suicidal behavior), lifun (e. survival) og dánartíðni (e. mortality). Breytur tengdar hvataröskunum voru 

hvatvísishegðun (e. impulse control behavior), hvataröskun (e. impulse control disorder), hvatastjórnun 

og tengd hegðun (e. impulse control and related behaviours), breyting á persónuleika (e. personality 

changes), spilafíkn (e. pathological gambling), kynlífsfíkn (e. hypersexuality), kaupárátta (e. compulsive 

shopping), áráttuát (e. compulsive eating), lotuofát (e. binge eating), „hobbýismi“ (e. hobbyism), 

„punding“ (e. punding), og dópamínvanstjórnunarheilkenni (e. dopamine dysregulation syndrome). 

Einnig var yfirheitið taugasálfræðilegar útkomur (e. neuropsychological outcome) tekið með í leitina. 

Rannsóknirnar þurftu að skoða tíðni breytanna hverja fyrir sig til þess að vera teknar með í yfirlitið, ekki 

var nóg að taka breyturnar fyrir saman t.d. sem andleg líðan. Niðurstöður um breytur ótengdum þeim 

sem nefndar voru hér að ofan voru ekki teknar með í yfirlitið. Greinar sem tengdust aðgerðinni sjálfri, 

búnaðinum, staðsetningu rafskauta, styrk eða tíðni rafstraums eða samanburði við aðrar meðferðir voru 

útilokaðar. Undantekningar voru þó ef að niðurstöður um tíðni kvíða, þunglyndis, sjálfsvígshegðunar, 

hvataraskana eða þyngdarbreytinga voru gefnar upp fyrir og eftir aðgerð. Rannsóknir um meðferðir við 

kvíða, þunglyndi, sjálfsvígshugsunum og hvataröskunum eftir rafskautsörvun í heila voru ekki teknar 

með í samantektina.  

Tími eftir ísetningu rafskauta í heila: Engin tímatakmörkun var sett varðandi eftirfylgni eftir aðgerðina að 

undanskildum tímanum beint eftir aðgerðina (e. postoperative). Einungis voru teknar inn í yfirlitið 

rannsóknir sem mældu tíðni breytanna bæði fyrir og eftir aðgerð að undanskildum rannsóknum um 

sjálfsvígshegðun. 

Útgáfudagur greina: Þar sem miklar framfarir hafa orðið í meðferð PS með DBS síðustu ár ásamt því 

að margar greinar hafa verið birtar um þessi málefni var ákveðið að taka aðeins inn ritrýndar greinar 

birtar frá janúar 2010 til ágúst 2019. 

Inntöku- og útilokunarskilyrði má sjá í töflu 7. 
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Tafla 7 Inntöku- og útilokunarskilyrði 
 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Megindlegar, eigindlegar og blandaðar rannsóknargreinar Breytur ótengdar rannsóknarspurningu 

Mennskir þátttakendur Dýrarannsóknir 

Fullorðnir þátttakendur (19+) Þátttakendur yngri en 19 ára  

Parkinsonsjúklingar Tungumál annað en enska eða íslenska 

Djúpkjarna rafskautsörvun Tilfellalýsingar 

Greinar gefnar út 2010 - 2019 Greinar gefnar út fyrir 2010 eða eftir ágúst 2019  

Ritrýndar greinar Yfirlitsgreinar 

Úrtak >10 manns Þversniðsrannsóknir 

Kvíði Úrtak </=10 manns 

Þunglyndi Samanburður á staðsetningu rafskauta 

Sjálfsvíg, sjálfsvígstilraunir, sjálfsvígshugsanir, sjálfs-
vígshegðun 

Samanburður á læknisfræðilegum meðferðum 

Hvatvísishegðun, hvataröskun, hvatastjórnun og tengd 

hegðun, spilafíkn, kynlífsfíkn, kaupárátta, áráttuát, lotuofát, 
„hobbýismi”, „punding“, dópamínvanstjórnunarheilkenni, 
dópamínfíkn  

Samanburður á tíðni og styrk rafstraums 

 
Ekki mikilvægt fyrir hjúkrun 

 
Rannsóknir á mælitækjum 

 
Fylgikvillar tengdir aðgerðinni sjálfri 

 
Rannsóknir á meðferð einkennanna 

 
Rannsóknir á hagkvæmni og kostnaði í tengslum við aðgerðina 

2.3.2 Efnisleit og leitarorð 

Leit fór fram í tveimur gagnagrunnum; PubMed og CINAHL. Einnig var leit hafin í gagnagrunninum 

PsycINFO en ekki komu fram nýjar greinar svo leit var hætt. Í PubMed fór leitin fram með þeim hætti að 

„Parkinson´s disease“ (MeSH) og „Deep brain stimulation“ (MeSH) var slegið upp í leitina með 

takmörkunum; fullorðnir einstaklingar, mennskir þátttakendur og greinar gefnar út á ensku. Við leitina í 

CINAHL var notast við “Parkinson´s disease” og “Major Concept” (MM) og “Deep brain stimulation” (MM) 

með takmörkununum allir fullorðnir, mennskir þátttakendur, ritrýndar greinar gefnar út á ensku. Greinar 

frá Medline voru útilokaðar í leitinni í CINAHL. Ekki voru höfð frekari leitarorð til að minnka hættuna á 

að missa af greinum sem álitlegar væru í yfirlitið heldur var handvirkt skimað yfir alla titla sem komu fram 

með þessum leitarorðum, sjá töflu 8. Í byrjun voru ekki hafðar takmarkanir á því hvenær greinarnar voru 

gefnar út en vegna þess hve yfirgripsmikið efni var í boði ásamt því að miklar framfarir hafa orðið á 

þessu sviði síðastliðinn áratug var ákveðið að takmarka leitina við greinar gefnar út á milli janúar 2010 

og ágúst 2019. 
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Til að reyna að tryggja að allar greinar sem pössuðu við leitarskilyrðin rötuðu í yfirlitið var ákveðið að 

framkvæma einnig svokallaða snjóboltaleit út frá þeim greinum sem þegar höfðu verið teknar inn eftir 

leit í gagnasöfnum. Snjóboltaleitin var bæði framkvæmd afturvirkt og framvirkt. Unnið var út frá skrefum 

lýst í grein Wohlin (2014) en við afturvirka snjóboltaleit var byrjað á því að fara yfir heimildalista greina 

sem fundnar voru við fyrstu leit í gagnasöfnum með tilliti til útgáfuárs, tungumáls, rannsóknarsniðs og 

hvort titillinn vísaði til efnis rannsóknarspurninganna. Því næst voru teknar út þær greinar sem nú þegar 

var búið að finna við fyrri leit og halda svo áfram við að lesa útdrætti sem valdir voru út frá titlum og taka 

svo afstöðu til þess að lesa greinina í heild sinni og meta hvort hún ætti heima í yfirlitinu samkvæmt 

inntöku- og útilokunarskilyrðum. Á sama hátt voru skoðaðar allar þær greinar sem vitna í þá grein sem 

verið var að vinna með hverju sinni með framvirkri snjóboltaleit í Google Scholar. Í fyrstu var gerð 

snjóboltaleit á öllum greinunum úr grunnleitinni en þá komu fram greinar sem höfðu ekki mikla vísun til 

rannsóknarspurninganna. Til að auka næmni og minnka líkur á að setja greinar með litla tengingu við 

rannsóknarspurningarnar í yfirlitið var ákveðið að framkvæma aðeins snjóboltaleit á þeim greinum sem 

fjölluðu í aðalatriðum um þætti tengda rannsóknarspurningunum og útiloka snjóboltaleit á þeim sem 

fjölluðu aðeins um þessa þætti sem hlutaniðurstöður. 

Tafla 8 Leitarorð skv. PICOTS  

P Sjúklingar með Parkinsonsjúkdóm (e. Parkinson´s disease) MeSH 

I Djúpkjarna rafskautsörvun (e. Deep brain stimulation) MeSH 

(C) 
 

O Kvíði (e. anxiety), þunglyndi (e. depression), sjálfsvíg* (e. suicid*), hvatvísi (e.impulse*), þyngd* (e. weight*), 
taugasálfræðileg* (e. neuropsychological*), geðræn* (e. psychological, mood) 

T Eftir DBS (e. after deep brain stimulation) 

S Megindlegar, eigindlegar og blandaðar rannsóknir 

2.3.3 Val á rannsóknum 

Leit í gagnagrunnunum PubMed og CINAHL skilaði 1427 greinum, sjá töflu 9 og 10. Við val á heimildum 

var fyrst skimað yfir titla greinanna til að meta hvort  þær tengdust rannsóknarspurningunum og voru 

alls 126 útdrættir valdir út frá þeim skilmerkjum. Því næst var útdráttur hverrar greinar lesinn til að meta 

enn frekar hvort efnið tengdist rannsóknarspurningunni ásamt því hvort greinin stæðist inntökuskilyrði. 

Út frá þeim skilmerkjum voru 62 greinar valdar og skimaðar. Út frá þeirri skimun var 41 grein lesin í heild 

og metin út frá inntökuskilyrðum og JBI-MAStARI og voru 27 greinar teknar með í samantektina. Reynt 

var að koma í veg fyrir skekkju í vali á rannsóknum með því að fylgja inntöku- og útilokunarskilyrðum og 

miða við að lágmarki 6 í einkunn á mati rannsókna samkvæmt JBI-MAStARI ásamt því að tveir aðilar 

fóru yfir og samþykktu lokafjölda greina inn í samantektina.  
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Tafla 9 Leit í PubMed 
 

Leit Leitarorð Heildarfjöldi 
titla 

Útdrættir 
lesnir 

Greinar 
lesnar 

1 Parkinson´s disease (Mesh) AND Deep brain stimulation 
(Mesh) 

1407 123 61 

Takmarkanir: Greinar birtar frá janúar 2010 til ágúst 2019, mennskir, fullorðnir þátttakendur, enskt tungumál 

Tafla 10 Leit í CINAHL  
 

Leit Leitarorð Heildarfjöldi 
titla 

Útdrættir 
lesnir 

Greinar 
lesnar 

1 Parkinson´s disease (Major Concept) AND Deep brain 

stimulation (Mesh) 

20 3 1 

Takmarkanir: Ritrýndar greinar birtar frá janúar 2010 til ágúst 2019, enskt tungumál, Medline útilokað 

 

Alls þurfti að framkvæma 2 umferðir af snjóboltaleit, sjá töflu 11, þar til engar nýjar greinar fundust 

lengur við leitina. Alls voru skimaðir 1825 titlar með tilliti til útgáfuárs, janúar 2010 til ágúst 2019, sem 

skilaði 1200 titlum. Þeir voru svo í framhaldi skimaðir með tilliti til rannsóknarspurningar og 254 af þeim 

pössuðu við leitarskilyrðin. Í lokin höfðu 167 þeirra verið skoðaðir áður og því 86 nýir útdrættir og greinar 

sem lesnar voru yfir og út frá þeim fundust samtals 8 nýjar greinar sem teknar voru með í samantektina. 

Sjá má niðurstöður úr skimunarferli í PRISMA flæðiriti í fylgiskjali 1. Rannsóknargreinar sem voru 

útilokaðar eftir heildarlestur má sjá í fylgiskjali 6 – „Útilokaðar rannsóknargreinar“. 

Tafla 11 Snjóboltaleit, afturvirk og framvirk 

Snjóbolta- 
leit nr. 

Heildarfjöldi  
titla 

Heildarjföldi greina gefnir 
út 2010 eða síðar 

Titlar 
valdir 

Titlar áður 
fundnir 

Útdrættir 
valdir 

Nýjar greinar 
teknar með í 
yfirlitið 

1.Afturvirk 813 290 78 50 28 2 

1.Framvirk 791 791 144 89 55 6 

2.Afturvirk 195 94 29 25 4 0 

2.Framvirk 25 25 3 3 0 0 

Samtals: 1824 1200 254 167 87 8 

 

2.3.4 Gagnavinnsla 

Hver grein var lesin nokkrum sinnum þar sem greind voru aðalatriði og niðurstöður sem síðar voru settar 

upp í vinnuskjal (e. matrix) samkvæmt „the matrix method“ en með því er hægt að meta niðurstöðurnar 

á skipulagðan og kerfisbundinn hátt og sjá mynstur sem annars hefðu getað farið fram hjá manni (Polit 

og Beck, Goldman og Schmalz, 2004). Í vinnuskjalinu komu fram höfundar greinanna, hvaða ár þær 

voru gefnar út og í hvaða landi, ásamt rannsóknarsniði, upplýsingum um úrtak og samanburðarhópa, 

tímasetningar mælinga eða lengd eftirfylgni. Einnig komu fram rannsóknarbreytur og þau mælitæki sem 

notuð voru við mat á þeim ásamt tíðni breytanna og niðurstöður rannsóknanna. Einnig fór fram túlkun á 

niðurstöðum til einföldunar fyrir lesandann. Út frá vinnuskjalinu voru niðurstöðurnar samþættaðar til að 
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fá heildarmynd af niðurstöðum allra rannsóknanna. Niðurstöðurnar voru dregnar saman með lóðréttri 

gagnagreiningu á hverjum dálki fyrir sig og samþættaðar niðurstöður um tíðni breytanna fyrir og eftir 

DBS til skemmri og lengri tíma litið og hvaða aðrar breytur eða áhrifaþættir tengdust þeim. Reynt var að 

koma í veg fyrir skekkju við umfjöllun niðurstaðna með því að taka niðurstöðurnar saman og fjalla um 

þær í heild. 

2.3.5 Mat á veikleikum rannsókna 

Við mat á gæðum rannsókna var stuðst við The Joanna Briggs Institute Critical Appraisal tools for use 

in JBI Systematic Reviews frá árinu 2017 en samkvæmt ráðleggingum leiðbeinanda var búinn til einn 

gæðamatslisti fyrir allar rannsóknargreinarnar með spurningum úr tékklistum fyrir þversniðsrannsóknir 

(e. Analytical Cross Sectional Studies), tilfella-viðmiða rannsóknum (e. Case Control Studies) og 

ferilrannsóknum (e. Cohort Studies) ásamt því að bæta við fjórum spurningum sem þóttu viðeigandi fyrir 

þetta efni. Gæðamatið var framkvæmt af tveimur aðilum (SJ/MEK) í sitt hvoru lagi og svo borið saman. 

Ef upp kom ósamræmi við gæðamatið var það rætt þar til niðurstöðu var náð. Einnig var mögulegt að 

fá þriðja aðila til að gefa álit (HJ). Í stórum dráttum snéri gæðamatið að inntökuskilyrðum, þátttakendum, 

eftirfylgd, tölfræðilegri greiningu, útkomumælingu og fjölda rannsóknarsetra ásamt því hvort mið var 

tekið af lyfjaskammtastærðum, hvort flæðirit væri til staðar og hversu gott yfirfærslugildi rannsóknar-

greinarnar hefðu. Ítarlegri útlistun má sjá í töflu 12. Sjá má gæðamat á hverri rannsókn fyrir sig í fylgiskjali 

5: Mat á styrkleikum/ veikleikum rannsókna. 

Tafla 12 Mat á gæðum rannsókna 

Mat á gæðum rannsókna 

1.     1.Voru inntökuskilyrðum fyrir þátttöku lýst nákvæmlega?  

2.     2. Voru þátttakendum og umhverfi lýst ítarlega?  

3.     3. Var útkoman mæld á réttmætan og áreiðanlegan máta? 

4.     4. Var viðeigandi tölfræðileg greining notuð? 

5.     5. Var tekið mið af LEDD/ LED/LDD skammtastærðum fyrir og eftir aðgerð? 

6.     6. Hefur rannsóknin gott yfirfærslugildi? 

7.     7. Kláruðu þátttakendur eftirfylgnina? Ef ekki, er ástæðum lýst hvers vegna? 

8.     8. Var tími eftirfylgdar gefinn upp og var hann nógu langur til að breyturnar kæmu fram?  

9.     9. Var gefið upp flæðirit? 

10.  10. Var rannsóknin fjölsetra?  
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3 Niðurstöður 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Algengustu rannsóknarsniðin voru fylgnirannsóknir (n=14) og lýsandi rannsóknir (n=12). Fjórar 

rannsóknir voru tilfella- og viðmiðarannsóknir (e. case-control study), þrjár voru slembistýrðar auk þess 

var ein ferilrannsókn og ein rannsókn sem byggði á blandaðri aðferð. Ein eigindleg rannsókn fannst sem 

rannskaði taugasálfræðilega þætti en kvíði, þunglyndi og hvataraskanir voru ekki metnar hjá öllum 

þátttakendum eftir aðgerðina (Mosley o.fl., 2019). Flestar rannsóknirnar komu frá Evrópu (n=22) og þar 

af voru flestar frá Ítalíu (n=6), Frakklandi (n=5) og Þýskalandi (n=4). Aðeins tvær rannsóknanna voru 

framkvæmdar á Norðurlöndum; ein í Svíþjóð og ein í Noregi. Átta rannsóknir komu frá Bandaríkjunum, 

fjórar frá Asíu og ein frá Suður-Ameríku, sjá mynd 2. 

Gæði rannsóknanna voru að meðaltali 7,7 en algengasti veikleikinn var að ekki var gefið upp flæðirit 

til að lýsa vali á úrtaki og brottfalli en slíkt kom einungis fram í þremur rannsóknum (Abbes o.fl., 2018; 

Weaver o.fl., 2017; Weintraub o.fl., 2013). Einnig var algengur veikleiki að rannsóknirnar væru ekki 

fjölsetra. Mat á veikleikum rannsókna má sjá í fylgiskjali 5: Mat á styrkleikum/ veikleikum rannsókna. 

 

Mynd 2 Fjöldi rannsókna út frá landfræðilegri staðsetningu 

3.2 Úrtök og samanburðarhópar 

Alls voru 3.320 Parkinsonsjúklingar með DBS sem voru rannsakaðir (spönn 13 – 611, meðaltal 94,8, 

miðgildi 46). Fjölda þátttakenda, út frá tímalengd eftirfylgdar, má sjá í töflu 13. Staðsetning rafskautanna 

var misjöfn en langflestir (n=2247) voru með rafskaut í STN, þar af voru þátttakendur í þremur 

rannsóknum með rafskaut einungis öðru megin í STN (n=70) (Birchall o.fl., 2017; Rossi o.fl., 2017; Ryu 

o.fl., 2016). Gert var ráð fyrir rafskautum beggja vegna nema annað væri tekið fram. DBS í GPi var 

notuð hjá 196 einstaklingum (Chopra o.fl., 2014; Rocha o.fl., 2014; Rossi o.fl., 2017; Ryu o.fl., 2016; 

Weintraub o.fl., 2013). Fimm einstaklingar voru með eitt rafskaut bæði í STN og Gpi (Ryu o.fl., 2016) og 

hjá 852 einstaklingum var staðsetning ekki gefin upp. 
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Í sjö rannsóknum var einnig samanburðarhópur með samtals 1.114 einstaklingum (Aiello o.fl., 2017; 

Birchall o.fl., 2017; Chang o.fl., 2012; Giannini o.fl., 2019; Schuepbach o.fl., 2013; Strutt, Simpson, 

Jankovic og York, 2012; Weaver o.fl., 2017). Af þeim voru allir með Parkinsonsjúkdóm nema í einni 

rannsókn (n=18) þar sem notaðir voru heilbrigðir einstaklingar sambærilegir DBS hópnum (Aiello o.fl., 

2017). Einnig var gerður samanburður innan DBS hópsins í tveimur rannsóknum (Chopra o.fl., 2014; 

Troster, Jankovic, Tagliati, Peichel og Okun, 2017). 

3.3 Eftirfylgd/ tímapunktar mælinga 

Allt mat í rannsóknunum var framkvæmt stuttu fyrir aðgerð til að fá grunngildi og svo misjafnlega löngu 

eftir aðgerð en flestar rannsóknirnar (n=25) höfðu fleiri en einn tímapunkt mælinga eftir aðgerð. Spönn 

tímalengdar á eftirfylgd í rannsóknunum var frá minna en ári upp í 21 ár eftir aðgerð en almennt var 

miðað við meðaltímalengd og var eftirfylgd þá allt að 12 ár eftir aðgerð. Rannsóknirnar skiptust um það 

bil til helminga hvað varðar lengd eftirfylgni; stutt eftirfylgni, 0 – 12 mánuðir eftir aðgerð, (n=16) og löng 

eftirfylgni, 1 – 12 ár eftir aðgerð (n=19) sjá töflu 13. 

Tafla 13 Fjöldi rannsókna og sjúklinga með djúpkjarna rafskautsörvun miðað við tímalengd 
eftirfylgdar 

Síðasta eftirfylgd 
eftir aðgerð 

(meðaltal) 

Fjöldi 
rannsókna 

Fjöldi 
þátttakenda 

Höfundar 

0 – 6 mán. 7 180 (5,4%) Aiello o.fl., 2017, Antosik-Wójcińska o.fl., 2017, Abbate-Daga o.fl., 2014, 
Aono o.fl., 2014, Chopra o.fl., 2014, Strutt o.fl., 2012, Schneider o.fl., 
2010 

6 – 12 mán. 9 510 (15,4%) Lhommée o.fl., 2017, Rossi o.fl., 2017, Tröster o.fl., 2017, Maier o.fl., 

2016, Gee o.fl., 2015, Lewis o.fl., 2015, Cury o.fl., 2014, Kim o.fl., 2013, 
Lhommée o.fl., 2012 

1 – 3 ár 7 650 (19,6%) Birchall o.fl., 2017, Amami o.fl., 2015, Harati o.fl., 2013, Schyepbach 
o.fl., 2013, Weintraub o.fl., 2013, Chang o.fl., 2012, Tykocki o.fl., 2012 

3 – 5 ár 3 478 (14,4%) Merola o.fl., 2017, Rocha o.fl., 2014, Toft o.fl., 2011 

5 – 10 ár 7 1453 (43,8%) Giannini o.fl., 2019, Abbes o.fl., 2018, Weaver o.fl., 2017, Ryu o.fl. 2016, 
Aviles-Olmos o.fl., 2014, Janssen o.fl., 2014, Zibetti o.fl., 2011 

10 – 12 ár 2 49 (1,4%) Constantinescu o.fl., 2017, Rizzone o.fl., 2014 

3.4 Mælitæki 

Alls var 21 mælitæki notað í rannsóknunum til að meta kvíða, þunglyndi, hvataraskanir og sjálfsvígs-

hegðun, sjá töflu 14. Einungis fimm mælitækjanna voru sérstaklega hönnuð til að meta Parkinson-

sjúklinga, þ.e. Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease, Questionnaire for Impulsive-

Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease (QUIP), Questionnaire for Impulsive-Compulsive 

Disorders in Parkinson’s Disease–Rating Scale (QUIP-RS), The Parkinson's Disease Questionnaire 

(PDQ-39) og Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS). Algengast var að mælitæki mátu 

kvíða og þunglyndi en 12 þeirra mátu einkenni þunglyndis, 11 einkenni kvíða og sjö mælitæki mátu 

einnig einkenni tengd sjálfsvígshugsunum. Beck Depression Inventory, ýmist útgáfa I eða II, var 

langalgengasta mælitækið til að meta þunglyndi en það var notað í 21 rannsókn. State-Trait Anxiety 

Inventory var algengasta mælitækið til að meta kvíða en það var notað í átta rannsóknum. Hvataraskanir 

voru metnar með fimm mismunandi mælitækjum en það mælitæki sem notað var oftast var Ardouin 

Scale of Behavior in Parkinson's Disease en hann var notaður í þremur rannsóknum. Misjafnt var milli 
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mælitækja hvaða einkenni hvataraskana voru metin enda voru hvataraskanir skilgreindar á misjafnan 

hátt.  

Tafla 14 Lýsing á mælitækjum 

Mælitæki Skamm-
stöfun 

Einkenni tengd 
rannsóknarsp. 

sem mælitækið metur 

Fjöldi 
rannsókna 

Sérstaklega 
hannað 

fyrir PS 

Skor 

Ardouin Scale of 

Behavior in 
Parkinson's Disease
  

 Kvíði 

Þunglyndi 
Hvataraskanir 

3 Já Hærra skor = meiri 

einkenni 

Beck Anxiety Inventory 
(Kvíðakvarði Beck) 

BAI Kvíði 4 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

Þunglyndiskvarði Beck 

(Beck Depression 
Inventory) (I, II) 

BDI 

BDI-II 

Þunglyndi 

Sjálfsvígshugsanir 

15 

6 

Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

Barratt Impulsiveness 

Scale  

BIS-11 Hvataraskanir 2 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

Brief Psychiatric 

Rating Scale 

BPRS Kvíði 

Þunglyndi 
Sjálfsvígshugsanir 

1 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

Frontal Systems 

Behavior Scale 

FrSBe Hvataraskanir 1 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni? 

Hospital Anxiety and 
Depression Scale 

HADS Kvíði 
Þunglyndi 

1 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

Hamilton Anxiety 
Rating Scale 

HAM-A Kvíði 3 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

Hamilton Depression 

Rating Scale 

HAM-D Þunglyndi 

Sjálfsvígshugsanir 

6 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

Hamilton Depression 

Inventory  

HDI Þunglyndi 

Sjálfsvígshugsanir 

1 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

Montgomery and 
Asberg Depression 

Rating Scale 

MADRS Þunglyndi 
Sjálfsvígshugsanir 

2 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

The Mini International 
Neuropsychiatric 

Interview 

MINI Kvíði 
Þunglyndi 

Sjálfsvígs- 
hugsanir 

3 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

Questionnaire for 

Impulsive-Compulsive 
Disorders in 
Parkinson’s Disease 

QUIP Hvataraskanir 1 Já Hærra skor = meiri 

einkenni 

Questionnaire for 
Impulsive-Compulsive 

Disorders in 
Parkinson’s Disease–
Rating Scale 

QUIP-RS Hvataraskanir 1 Já Hærra skor = meiri 
einkenni 

The Parkinson's 
Disease Questionnaire 

PDQ-39 Þunglyndi 
Kvíði 

1 Já Hærra skor = meiri 
einkenni 

State-Trait Anxiety 

Inventory 

STAI Kvíði 8 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

36-Item Short Form 
Survey 

SF-36 Kvíði 
Þunglyndi 

1 Nei Lægra skor = meiri 
einkenni 

Structured Clinical 
Interview and 
Questionnaire for 

DSM-IV Personality 
Disorders 

SCID-II Hvataraskanir 1 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

Unified Parkinson's 
Disease Rating Scale 

UPDRS Kvíði 
Þunglyndi 
Hegðun 

2 Já Hærra skor = meiri 
einkenni 

Zung Self-Rating 
Anxiety Scale 

SAS Kvíði 1 Nei Hærra skor = meiri 
einkenni 

Zung Self-Rating 

Depression Scale 

SDS Þunglyndi 

Sjálfsvígshugsanir 

1 Nei Hærra skor = meiri 

einkenni 

https://psychology-tools.com/test/zung-depression-scale
https://psychology-tools.com/test/zung-depression-scale
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3.5 Rannsóknarniðurstöður 

3.5.1 Sjálfsvígshegðun 

Alls voru 14 rannsóknir sem fjölluðu um sjálfsvígshegðun meðal PS með DBS (sjá yfirlit rannsókna í 

Matrix 1, „Sjálfsvíg“ í fylgiskjali 2). Misjafnlega ítarlega var fjallað um sjálfsvígshegðun en í einungis 

tveimur greinanna var sjálfsvígshegðun aðal rannsóknarefnið. Sjálfsvígshegðun kom fram í 11 af 

þessum 14 rannsóknum en í hinum þremur voru tiltölulega lítil úrtök (n=26, 41, 54) og ein af þeim var 

með eftirfylgd aðeins í 6 mánuði eftir aðgerð (Aviles-Olmos o.fl., 2014; Chopra o.fl., 2014; Ryu o.fl., 

2016). Tíðni sjálfsvíga var á bilinu 0% til 5% (Constantinescu o.fl., 2017; Giannini o.fl., 2019; Rocha o.fl., 

2014; Ryu o.fl., 2016; Schuepbach o.fl., 2013; Strutt o.fl., 2012; Toft o.fl., 2011; Weaver o.fl., 2017). 

Þegar tekinn er saman heildarfjöldi PS með DBS í þessum 14 rannsóknum sem fjölluðu um 

sjálfsvígshegðun gefur það 2.324 einstaklinga. Af þeim kom fram sjálfsvígshegðun meðal 45 

einstaklinga sem reiknast þá sem 1,85% af heildarúrtökunum. Þar af voru 16 sjálfsvíg (0,7%) og 26 

sjálfsvígstilraunir (1,1%). Rannsóknir þar sem skoðaðar voru sjálfsvígshugsanir og/eða tilraunir, sýndu 

tíðni frá 0,8% - 4,12% (Giannini o.fl., 2019; Lhommée o.fl., 2012; Schuepbach o.fl., 2013). 

Samanburðarhópar voru í fimm af þeim rannsóknum með samtals 1.013 einstaklingum með 

Parkinsonsjúkdóm. Þar komu fram þrjú tilfelli af sjálfsvígshegðun (0,3%); eitt sjálfsvíg (0,1%) og tveir 

einstaklingar með sjálfsvígshugsanir (0,2%). Í því samhengi má nefna rannsóknir Birchall og félaga 

(2017), Weaver og félaga (2017), (n=611), Weintraub og félaga (2013), (n=299) og Strutt og félaga 

(2012),  n=17) þar sem einn til tveir í hverjum DBS hóp framdi sjálfsvíg eða gerði tilraun til þess en 

enginn í samanburðarhópunum. Sjá má samþætta tíðni, spönn og fjölda tilfella sjálfsvíga og sjálfsvígs-

tilrauna hjá PS með DBS og samanburðarhópum í töflu 15.  

Tafla 15 Samþætt tíðni, spönn og fjöldi tilfella sjálfsvígshegðunar hjá Parkinsonsjúklingum 
með djúpkjarna rafskautsörvun og samanburðarhópa 

Sjálfsvígshegðun Djúpkjarna rafskautsörvun 
(N=2324) 

Samanburðarhópar 
(N=1013) 

Sjálfsvíg – meðaltal 

Spönn 
Fjöldi tilfella 

0,7% 

(0% - 5%)  
(n=16) 

0,1%  

(0% - 0,8%)  
(n=1) 

Sjálfsvígstilraun – meðaltal 

Spönn 
Fjöldi tilfella 

1,1%  

(0% - 4,1%) 
(n=26) 

0%  

- 
(n=0) 

Sjálfsvígshugsun – meðaltal 
Spönn 
Fjöldi tilfella 

0,1%  
(0,8% - 1,9%)  
(n=3) 

0,2%  
(0% - 0,9%)  
(n=2) 

Sjálfsvígshegðun samtals - meðaltal 1,85% 
(n=45) 

0,2% 
(n=3) 

 

Átta mælitæki til að meta sjálfsvígshættu voru notuð í rannsóknunum en Beck Depression Inventory 

I/II var notaður hvað oftast eða í fjórum rannsóknum. Hamilton Depression Scale var notaður í tveimur 

rannsóknum en hin sex mælitækin voru aðeins notuð einu sinni hvert. Aðferðir sem notaðar voru til 

sjálfsvígs var henging, notkun skotvopns, lyfjainntaka og að hoppa út um glugga. Lyfjainntaka reyndist 

algengasta aðferðin við sjálfsvígstilraunir (Giannini o.fl., 2019).  

Af þeim 45 einstaklingum sem frömdu sjálfsvíg eða gerðu tilraun til þess var tímasetning gefin upp 

hjá 41 þeirra. Flest sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir (83%) voru gerðar innan þriggja ára frá DBS aðgerð. 
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Þar af voru 41,5% framin innan tveggja ára og 29,3% innan árs frá aðgerð. Í töflu 16 má sjá tíma-

setningar sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna hjá PS eftir DBS aðgerð. 

Tafla 16 Tímasetningar sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna hjá Parkinsonsjúklingum eftir að 
meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun hófst 

Sjálfsvíg/tilraun <3 mán. <6 mán. <12 mán. 1 – 1,5 ár 1,6 - 3 ár >3ár 

Birchall o.fl., 2017  x  X   

Constantinescu o.fl., 2017     X  

Lhommée o.fl. 2012   X    

Rocha o.fl., 2014      X 

Schuepba o.fl., 2013     X  

Strutt o.fl. 2012  X     

Toft o.fl. 2011    XX   

Weintraub o.fl. 2013   XX    

X í töflunni merkir fjölda tilfella sjálfsvíga/tilrauna 

Þegar gerður var samanburður á þeim sem hvorki höfðu sjálfsvígshugsanir né gert tilraun(ir) til sjálfs-

vígs og þeim sem höfðu gert það kom fram marktækur munur. Áhættuþættir fyrir sjálfsvígshegðun voru 

sjálfsvígshugsanir og fyrri tilraunir til þess að framkvæma sjálfsvíg, geðrofseinkenni, þunglyndi, fjöl-

skyldusaga um geðsjúkdóm, ef einkenni Parkinsonsjúkdómsins byrjuðu vinstra megin og lækkað 

geðslag (Giannini o.fl., 2019; Strutt o.fl., 2012). Í einni rannsókn kom fram að tveir sjúklingar sem höfðu 

sýnt sjálfsvígshegðun eftir aðgerð höfðu hærra þunglyndisskor en það sem almennt ráðlagt er sem 

frábendingu fyrir aðgerð. Öðrum þessara sjúklinga tókst að framkvæma sjálfsvíg eftir aðgerðina 

(Weintraub o.fl., 2013). Í sömu rannsókn kom fram að sjálfsvígstilraun eftir DBS tengdist verri hreyfigetu 

eftir aðgerðina vegna heilsufarsvandamála sem ekki tengdust Parkinsonsjúkdómnum og annar 

sjúklingur sem framdi sjálfsvíg eftir DBS aðgerð hafði fengið alvarlega fylgikvilla aðgerðarinnar, 

heilablæðingu, og var þess vegna ófær um að sinna ADL. Þeir voru einnig báðir fráskildir. Áhugavert 

var að sjá í rannsókn Giannini og félaga (2019), (n=534) að þeir fjórir einstaklingar sem frömdu sjálfsvíg 

voru allir karlmenn. Ekki voru gefin upp kynjahlutföll í hinum rannsóknunum. 

Lækkun á dópamínlyfjum og/eða samherjum eftir DBS var skoðuð í fimm rannsóknum 

(Constantinescu o.fl., 2017; Giannini o.fl., 2019; Lhommée o.fl., 2012; Toft o.fl., 2011; Weintraub o.fl., 

2013). Lyfjanotkun minnkaði marktækt eftir aðgerð allt frá 46,6% - 73% að meðaltali. Rannsókn 

Lhommeé og félaga (2012), (n=63) sýndi að heildar levodópa- og dópamínsamherjalyfjaskammtur var 

lækkaður um 73% á fyrsta mánuðinum eftir aðgerð. Talið var að þessi hraða lækkun á lyfjaskömmtum 

hefði átt hlut að máli hjá þeim tveimur einstaklingum sem frömdu sjálfsvíg í þeirri rannsókn. Þó kom fram 

í rannsókn Giannini og félaga (2019) að ekki var marktækur munur á lyfjaskömmtum milli þeirra sem 

frömdu sjálfsvíg eða gerðu tilraun til þess og samanburðarhóps. Einnig kom fram að annar þeirra sem 

framdi sjálfsvíg í rannsókn Weintraub og félaga (2013) var á óbreyttum dópamínlyfja- og/ eða 

samherjalyfjaskömmtum eftir aðgerð. Aðrar meðferðir sem einstaklingarnir með sjálfsvígshegðun fengu 

í rannsókn Giannini og félaga (2019) voru þunglyndislyf (73%), geðrofslyf (23%) en eingöngu 45% fengu 

sálfræðimeðferð. 

3.5.2 Þunglyndi og kvíði 

Alls voru 23 rannsóknir sem fjölluðu um breytingu á þunglyndi hjá PS eftir DBS aðgerð og 12 rannsóknir 

sem fjölluðu um breytingu á kvíða (sjá yfirlit rannsókna í Matrix 2, „Kvíði og þunglyndi“, fylgiskjali 3). 
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Sjaldnast var fjallað um tíðni einstaklinga með þunglyndi og kvíða heldur var stuðst við breytingar á 

þessum einkennum. Hvað þunglyndi varðar voru ellefu rannsóknir sem sýndu ekki marktæka breytingu 

á þunglyndi, átta sýndu marktæka bætingu, tvær sýndu marktæka versnun fyrir og eftir aðgerð og tvær 

rannsóknanna sýndu misvísandi niðurstöður, sjá töflu 17. Í rannsókn Strutt og félaga (2012) lækkaði 

tíðni þunglyndis úr 44% fyrir aðgerð í 31% við sex mánaða eftirfylgd en þegar tekið var inn í reikninginn 

að tæp 30% þátttakenda lauk ekki rannsókninni vegna lægðar í geðslagi auk þess að einn framdi 

sjálfsvíg þá hækkaði tíðnin í 56% eftir aðgerð. Í rannsókn Schneider og félaga (2010), (n=14) kom fram 

að 57% þátttakenda höfðu verri þunglyndiseinkenni skömmu eftir aðgerðina á meðalskori Hamilton 

Depression Rating Scale sem batnaði innan þriggja til fjögurra mánaða frá aðgerðinni og varð það sama 

og var fyrir aðgerðina. Þessar niðurstöður skýrast líklega af því að búið var að stilla betur saman DBS 

meðferðina og lyfjameðferðina.  

Tafla 17 Þunglyndi hjá Parkinsonsjúklingum eftir að meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun 
hófst 

Höfundur Þunglyndi jókst Þunglyndi óbreytt Þunglyndi 

minnkaði 

Misvísandi 
niðurstöður 

Abbate-Daga o.fl. 2014    X 

Abbes o.fl. 2018 X    

Aiello o.fl. 2017  X   

Antosik-Wójcińska o.fl. 

2017 

  X  

Aono o.fl. 2014  X   

Aviles-Olmos o.fl. 2014  X   

Birchall o.fl. 2017   X  

Chopra o.fl. 2014   X  

Cury o.fl. 2014   X  

Harati o.fl. 2013  X   

Janssen o.fl. 2014  X   

Kim o.fl. 2013 X    

Lewis o.fl. 2015  X   

Lhommée o.fl. 2017  X   

Lhommée o.fl. 2012   X  

Maier o.fl. 2016  X   

Rizzone o.fl. 2014  X   

Schneider .fl. 2010  X   

Schuepbach o.fl. 2013   X  

Strutt o.fl. 2012    X 

Tröster o.fl. 2017   X  

Tykocki o.fl. 2012   X  

Zibetti o.fl. 2011  X   

Heildarfjöldi: 2 11 8 2 

 

Á heildina litið var kvíði ýmist óbreyttur eða minni hjá PS eftir DBS aðgerðina, sjá töflu 18 (Abbate-

Daga o.fl., 2014; Abbes o.fl., 2018; Aono o.fl., 2014; Aviles-Olmos o.fl., 2014; Cury o.fl., 2014; Lewis 

o.fl., 2015; Lhommée o.fl., 2017; Lhommée o.fl., 2012; Rizzone o.fl., 2014; Strutt o.fl., 2012; Zibetti o.fl., 

2011). Undantekningin er rannsókn Chang og félaga (2012), (n=31) þar sem kvíði versnaði fjórum 

mánuðum eftir aðgerð, metið af Trait Anxiety Inventory og Hamilton Anxiety Rating Scale en „Stait“ 

einkenni kvíða höfðu lækkað fyrst eftir aðgerðina og hækkað svo aftur 13 mánuðum eftir aðgerð. Eins 
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virtist minni kvíði vera tímabundinn í kjölfar aðgerðar í rannsókn Aono og félaga (2014), (n=13) þar sem 

hann jókst aftur að sex mánuðum liðnum frá aðgerð.  

Þó að einstaklingarnir upplifðu breytingu á kvíða og þunglyndi kom það þó ekki alltaf fram á mats-

skölum líkt og í rannsókn Lewis og félaga (2015), (n=27) en 42,9% upplifðu neikvæða breytingu á 

andlegri líðan og 57,1% upplifðu jákvæða breytingu en fylgni við kvíða sem mældur var með State-Trait 

Anxiety Inventory og þunglyndi sem mælt var með Beck Depression Inventrory var ekki marktæk. 

Tafla 18 Kvíði hjá Parkinsonsjúklingum eftir að meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun hófst 

Höfundur Kvíði jókst Kvíði óbreyttur Kvíði minnkaði Misvísandi 
niðurstöður 

Abbate-Daga o.fl. 2014    X 

Abbes o.fl. 2018   X  

Aono o.fl. 2014   X tímab.  

Aviles-Olmos o.fl. 2014  X   

Chang 2012    X 

Cury o.fl. 2014   X  

Lewis o.fl. 2015  X   

Lhommée o.fl. 2012   X  

Lhommée o.fl. 2017    X 

Rizzone o.fl. 2014    X 

Strutt o.fl. 2012  X   

Zibetti o.fl. 2011  X   

Samtals: 0 4 4 4 

 

Niðurstöður voru mismunandi og háðar því hvaða mælitæki voru notuð. Til dæmis sást í rannsókn 

Abbate-Daga og félaga (2014), (n=18) að þunglyndisskor lækkaði á Hamilton Depression Rating Scale 

en ekki á Beck Depression Inventory og kvíði lækkaði á Hamilton Anxiety Rating Scale en ekki á State-

Trait Anxiety Inventory. Misræmi breytinga á kvíða á milli mismunandi mælitækja kom einnig fram í 

rannsóknum Rizzone og félaga (2014), (n=26) og Lhommée og félaga (2017), (n=73). Sjá má breytingu 

á þunglyndi og kvíða eftir DBS aðgerð út frá mismunandi mælitækjum í töflu 19 og 20.  

Tafla 19 Þunglyndi hjá Parkinsonsjúklingum eftir að meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun 
hófst mælt með mismunandi mælitækjum 

Mælitæki Þunglyndi jókst Þunglyndi óbreytt Þunglyndi minnkaði 

Ardouin Scale of Behavior in 
Parkinson's Disease 

 2  

BDI/ BDI-II 2 10 5 

BPRS   1 

HADS   1 

HAM-D/HDI  2 5 

MADRS   2 

MINI  2  

Zung Self-Rating Depression 

Scale 

 1  

 

 

 

https://psychology-tools.com/test/zung-depression-scale
https://psychology-tools.com/test/zung-depression-scale
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Tafla 20 Kvíði hjá Parkinsonsjúklingum eftir að meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun hófst 
mælt með mismunandi mælitækjum 

Mælitæki Kvíði jókst Kvíði óbreyttur Kvíði minnkaði 

Ardouin Scale of Behavior 

in Parkinson's Disease 

 1 2 

BAI  2 1 

HADS  1  

HAM-A 1  2 

MINI  1 1 

STAI 1 5 1 (tímab.) 

Zung Self-Rating Anxiety 
Scale 

 1  

Samtals: 2 11 7 

Beck Depression Inventory útgáfa I og II (BDI/ BDI-II) var algengasta mælitækið sem notað var í 21 

rannsókn til að meta þunglyndi (Abbate-Daga o.fl., 2014; Abbes o.fl., 2018; Aiello o.fl., 2017; Antosik-

Wojcinska o.fl., 2017; Aviles-Olmos o.fl., 2014; Chopra o.fl., 2014; Giannini o.fl., 2019; Harati og Muller, 

2013; Janssen o.fl., 2014; Kim o.fl., 2013; Lewis o.fl., 2015; Lhommée o.fl., 2017; Lhommée o.fl., 2012; 

Maier o.fl., 2016; Merola o.fl., 2017; Rizzone o.fl., 2014; Schneider o.fl., 2010; Schuepbach o.fl., 2013; 

Strutt o.fl., 2012; Tykocki, Szalecki, Koziara, Nauman og Mandat, 2013; Zibetti o.fl., 2011). Meðal 

stigafjöldi Beck Depression Inventory fyrir aðgerð var 11,16 (n=787), 10,84 (n=451) innan árs frá aðgerð, 

11,59 (n=386) einu til fimm árum eftir aðgerð og 12,9 (n=158) fimm til ellefu árum eftir aðgerð, sjá töflu 

21. Miðað er við að 1 - 13 stig endurspegli mjög vægt þunglyndi, 14 - 19 stig milt þunglyndi, 20 - 28 stig 

miðlungs þunglyndi og 29 - 63 stig sé alvarlegt þunglyndi (Smári, Ólason, Arnarson og Sigurðsson, 

2008). Algengasta mælitækið til að meta kvíða var State-Trait Anxiety Inventory. Það mælitæki var notað 

í átta rannsóknum en breyting á heildarstigafjölda fyrir og eftir aðgerð var þó aðeins gefin upp í sex af 

rannsóknunum og var hún ekki marktæk í fimm þeirra (Abbate-Daga o.fl., 2014; Lewis o.fl., 2015; 

Rizzone o.fl., 2014; Strutt o.fl., 2012; Zibetti o.fl., 2011).  

Tafla 21 Alvarleiki þunglyndis mælt með Beck Depression Inventory fyrir og eftir að meðferð 
með djúpkjarna rafskautsörvun hófst 

BDI I/II Fyrir aðgerð (n=787) 0 - 12 mán. eftir 

aðgerð (n=451) 

1 - 5 árum eftir 

aðgerð (n=386) 

>5 árum eftir aðgerð 

(n=158) 

Meðaltal 11,16 10,84 11,59 12,9 

Spönn 8-  17,8 6,5 - 20 8,3 - 20,3 10,8 - 16,7 

Alls höfðu fimm rannsóknir samanburðarhóp (Aiello o.fl., 2017; Birchall o.fl., 2017; Chang o.fl., 2012; 

Schuepbach o.fl., 2013; Strutt o.fl., 2012). Þegar DBS sjúklingarnir voru bornir saman við 

samanburðarhópa kom fram að DBS sjúklingarnir voru þunglyndari fyrir og eftir aðgerð og voru frekar á 

geðlyfjum (Strutt o.fl., 2012). Þunglyndi og kvíði hélst óbreytt hjá samanburðarhópum á 

eftirfylgdartímabilum að undanskilinni rannsókn Schuepbach o.fl. (2013) þar sem þunglyndi versnaði um 

2% - 20% samkvæmt Beck Depression Inventory og Montgomery-Asberg Depression Rating Scale.  

Áhrifaþættir kvíða og þunglyndis hjá PS eftir DBS aðgerð voru meðal annars kvíði og þunglyndi fyrir 

aðgerð ásamt neikvæðri upplifun af meðferðinni. Verri andleg líðan tengdist auk þess lengri sjúkdóms-

mynd (Lewis o.fl., 2015; Maier o.fl., 2016; Schneider o.fl., 2010). Auk þess virtust meira þunglyndi mælt 

með Beck Depression Inventory og kvíði mældur með State-Trait Anxiety Inventory fyrir aðgerð hafa 

forspársgildi fyrir þunglyndi eftir aðgerð (Schneider o.fl., 2010). Í rannsókn Chang og félaga (2012) kom 
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fram að jákvæð tengsl voru á milli lífsgæða og kvíða stuttu eftir aðgerð og það sama kom fram í rannsókn 

Birchall og félaga (2017) hvað varðar þunglyndi. Í þeirri rannsókn kom einnig fram samband milli 

þunglyndis og verri svefngæða. Í rannsóknum Antosik-Wójcińska og félaga (2017), (n=46), Abbate-

Daga og félaga (2014), og Strutt og félaga (2012) var ekki sýnt fram á tengsl á milli breytinga á 

levodópalyfjaskömmtum og breytinga á kvíða og þunglyndi eftir aðgerð. Misvísandi sambönd komu fram 

varðandi breytingar á hreyfigetu og kvíða og þunglyndi þar sem niðurstöður rannsókna Antosik-

Wójcińska og félaga (2017), Birchall og félaga (2017) og Aono og félaga (2014) bentu til þess að ekki 

væri fylgni á milli breytinga á hreyfigetu og breytinga á kvíða- og þunglyndisskorum en rannsókn Chang 

og félaga (2012), sýndi fram á jákvætt samband milli hreyfigetu og kvíða. Í rannsóknum Chang og félaga 

(2012) og Janssen og félaga (2014), (n=26) var neikvætt samband á milli kvíða- og þunglyndiseinkenna 

og meiri styrk rafskautsörvunarinnar. Schneider og félagar (2010) fengu samskonar niðurstöður þar sem 

að þunglyndi jókst fyrst eftir aðgerð en minnkaði aftur þegar búið var að ná jafnvægi á milli DBS 

meðferðarinnar og lyfjameðferðarinnar.  

3.5.3 Hvataraskanir 

Alls voru 16 rannsóknir sem fjölluðu um hvataraskanir hjá PS eftir DBS. Af þeim voru 12 rannsóknir þar 

sem gefin var upp tíðni eða stig matsskala fyrir slík einkenni fyrir og eftir að meðferð með DBS hófst (sjá 

yfirlit rannsókna í Matrix 3, „Hvataraskanir“ í fylgiskjali 4). Tíðni hvataraskana fyrir aðgerð var að 

meðaltali 25,2% (spönn: 17,3% - 37,8%) og 23,5% (spönn: 12,7% - 35%) eftir aðgerð, sjá töflu 22. 

Einkenni hvataraskana gátu verið margþætt og var tíðni þeirra frá 6,0% –14,3% fyrir aðgerð og 6,7% 

eftir aðgerð (Amami o.fl., 2015; Merola o.fl., 2017). Í sjö rannsóknum kom fram minnkun á 

hvataröskunum (Abbes o.fl., 2018; Amami o.fl., 2015; Gee o.fl., 2015; Lhommée o.fl., 2017; Lhommée 

o.fl., 2012; Merola o.fl., 2017; Rossi o.fl., 2017). Í rannsóknum Aiello og félaga (2017), (n=18), Tröster 

og félaga (2017), (n=136) og Lewis og félaga (2015), kom engin marktæk breyting fram en vert er að 

athuga að fyrst nefnda rannsóknin hafði eftirfylgd aðeins í þrjá mánuði. Í rannsókn Kim og félaga (2013), 

(n=89) var tíðni hvataraskana hærri einu ári eftir aðgerðina (25,8%) miðað við fyrir aðgerð (22,5%) en 

raskanirnar ýmist minnkuðu (65%), héldust óbreyttar (20%), versnuðu (15%) eða komu fram hjá 

einstaklingum sem ekki voru með þekkta hvataröskun fyrir aðgerð (10%). Svipaðar niðurstöður komu 

fram í rannsókn Rizzone og félaga (2014) þar sem sumar undirtegundir hvataraskana minnkuðu meðan 

aðrar héldust óbreyttar eða versnuðu. Ný einkenni hvataraskana hjá einstaklingum sem ekki voru með 

þekkta hvataröskun fyrir aðgerð komu fram í fjórum rannsóknum til viðbótar og var tíðnin frá 1,6% – 

10,8%, sjá töflu 22 (Amami o.fl., 2015; Lhommée o.fl., 2012; Merola o.fl., 2017; Rossi o.fl., 2017). Í 

rannsóknum Rossi og félaga (2017), (n=37), Kim og félaga (2013) og Lhommée og félaga (2012), (n=63) 

var eftirfylgdartímabilið 12 mánuðir eftir aðgerð og nýju einkennin komu því fram innan árs. Í rannsókn 

Amami og félaga (2015), (n=56) komu nýju einkennin hins vegar fram að meðaltali 16 mánuðum eftir 

aðgerð og í rannsókn Merola og félaga (2017), (n=150) komu þau fram að meðaltali 40,6 mánuðum eftir 

aðgerð með spönn frá hálfu til sjö árum eftir aðgerð. Einnig gátu einkenni komið fram aftur eftir að hafa 

minnkað eins og hjá Amami og félögum (2015) og Merola og félögum (2017).  

Í sumum rannsóknum voru hvataraskanir ekki rannsakaðar sérstaklega heldur voru þær teknar fram 

sem meintilvik (e. adverse events). Þar kom fram að 10% annars vegar og 35% hins vegar hafi sýnt 
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einkenni hvataraskana eftir aðgerð en ekki voru upplýsingar um tíðni fyrir aðgerð (Aviles-Olmos o.fl., 

2014; Janssen o.fl., 2014). Eins kom fram í rannsókn Birchall og félaga (2017) að einn sjúklingur hafði 

verið handtekinn fyrir kynferðislega árás eftir aðgerðina og annar þróað með sér kynlífsfíkn og 

áfengismisnotkun. Aðeins ein rannsókn bar saman hvataraskanir hjá PS með DBS og PS einungis á 

lyfjameðferð en þar kom fram lægri tíðni alvarlegra hvataraskana en aukin tíðni af meðal til alvarlegra 

hvataraskana hjá hópnum sem fékk DBS (Schuepbach o.fl., 2013). 

Tafla 22 Hvataraskanir hjá Parkinsonsjúklingum fyrir og eftir að meðferð með djúpkjarna 
rafskautsörvun hófst 

Höfundar og 
úrtaksstærð 

Tímalengd 
eftirfylgni 
frá aðgerð 

Heildar-
tíðni f. 
aðgerð 

Heildar-
tíðni e. 
aðgerð 

Einkenni 
minnkuðu 

Einkenni 
óbreytt 

Einkenni 
versnuðu 

Ný 
einke
nni 

Endur-
birting 
einkenna 

Amami o.fl. 
2015 (n=56) 

3 ár 23,2% 14,3% 84,6%   10,7% 1,8% 

Gee o.fl. 2015 

(n=16) 

12 mánuðir   75%     

Janssen o.fl. 
2014 (n=26) 

10 ár (n=10) - 35%      

Kim o.fl. 2013 
(n=89) 

12 mánuðir 22,5% 25,8% 65% 20% 15% 10%  

Lhommée o.fl. 
2012 (n=63) 

12 mánuðir      1,6%  

Merola o.fl. 

2017 (n=150) 

Meðaltal 4 

ár 

17,3% 12,7%  31%  7,3% 69% 

Rossi o.fl. 
2017 (n=37) 

12 mánuðir 37,8% 29,7% 50% 47% 3% 10,8%  

 Þegar undirtegundir hvataraskana voru skoðaðar virðist „hobbýismi“ vera algengust fyrir aðgerð en 

vert er að taka fram að „hobbýismi“ var þó einungis metinn í þremur rannsóknum. Áráttuát, „punding“ 

og kynlífsfíkn var algengast eftir aðgerð, sjá töflu 23. Dópamínvanstjórnunarheilkenni lækkaði úr 3,8% 

– 19,4% fyrir aðgerð í 0% – 1,6% eftir aðgerð og „hobbýismi“ úr 17,5% – 33,9% í 1,6% – 2,9%. Var 

lækkunin marktæk í öllum rannsóknum nema einni en í henni var marktækni ekki tekin fram fyrir 

undirtegundir hvataraskana (Abbes o.fl., 2018; Lhommée o.fl., 2017; Lhommée o.fl., 2012; Merola 

o.fl., 2017; Rizzone o.fl., 2014). Spilafíkn og kaupárátta lækkaði marktækt eða sýndi tilhneigingu til 

þess í öllum rannsóknum þar sem hún var metin (Abbes o.fl., 2018; Kim o.fl., 2013; Lhommée o.fl., 

2017; Lhommée o.fl., 2012; Merola o.fl., 2017; Rizzone o.fl., 2014). Áráttuát og „punding“ var ýmist 

óbreytt eða lækkaði en kynlífsfíkn fór úr 0% - 6,7% fyrir aðgerð yfir í 0% – 13% eftir aðgerð. Tíðni 

kynlífsfíknar lækkaði marktækt í þremur rannsóknum en í þremur rannsóknum til viðbótar var tíðnin 

óbreytt eða sýndi tilhneigingu til hækkunar (Abbes o.fl., 2018; Gee o.fl., 2015; Kim o.fl., 2013; 

Lhommée o.fl., 2017; Lhommée o.fl., 2012; Merola o.fl., 2017; Rizzone o.fl., 2014). 
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Tafla 23 Undirtegundir hvataraskana fyrir og eftir að meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun 
hófst 

Höfundur 

og úrtaks- 

stærð 

 

Tíðni 

Áráttuát Kaupárátta Spilafíkn Kynlífsfíkn Dópamín-

fíkn 

Punding Hobbýismi 

Fyrir Eftir  Fyrir  Eftir  Fyrir  Eftir  Fyrir Eftir  Fyrir  Eftir  Fyrir  Eftir  Fyrir  Eftir  

Abbes o.fl. 
2018 (n=69) 

20.9
% 

17.4
% 

5.8
% 

2.9
%a 

5.8
% 

0%a 2.9
% 

4.3
% 

14.5
% 

0%a 2.9
% 

1.4
% 

17.5
% 

2.9
%a 

Amami o.fl. 

2015 (n=56) 

- 3.6

% 

   1.8

% 

        

Gee o.fl. 
2015 (n=16) 

 ↓a      ↓a       

Kim o.fl. 
2013 (n=89) 

9% 9% 5.6
% 

3.4
% 

4.5
% 

2.2
% 

6.7
% 

6.7
% 

  9% 11.2
% 

  

Lhommée 
2017 (n=73) 

skor á 
Ardouin 
skala 

0.9 0.4a 0.3 0.04
a 

0.2 0.01
a 

0.2 0.04
a 

0.5 0.1a 0.1 0 1.0 0.1a 

Lhommé 

o.fl. 2012 
(n=63) 

37.1

% 

12.9

%a 

8.1

% 

1.6

%a 

4.8

% 

0% 3.2

% 

0% 19.4

% 

1.6

%a 

3.2

% 

0%a 33.9

% 

1.6

%a 

Merola o.fl. 
(2017) 
(n=150) 

  6.7
% 

5.3
% 

10.7
% 

5.3
%a 

12% 8%a 4.7
% 

0%a 2.0
% 

3.3
% 

  

Rizzone o.fl. 

2014 (n=26) 

  0% 0% - 3.8

% 

0% 13% 3.8

% 

0% 0% 0%   

Spönn %: 9 -
37.1 

3.6 -
17.4 

0 -
8.1 

0 -
5.3 

4.5 -
10.7 

0 -
5.3 

0 -
6.7 

0 -
13 

3.8 -
19.4 

0 -
1.6 

0 – 
9% 

0 -
11.2 

17.5
-
33.9 

1.6 -
2.9 

a p</= 0.05 
↓ Minni einkenni 

Í rannsóknunum sem mátu hvataraskanir kom fram meðaltalslækkun á notkun á dópamínergum 

lyfjum um 49% á fyrsta árinu eftir aðgerð, 41% tveimur til sex árum eftir aðgerð og 34% níu til tíu árum 

eftir aðgerð miðað við fyrir aðgerð. Jákvæð fylgni var á milli lyfjaskammta af levodópalyfjum og 

hvataraskana (Amami o.fl., 2015; Merola o.fl., 2017; Rossi o.fl., 2017). Þó virtust tengsl lyfjaskammta 

og hvataraskana flókin þar sem hvataraskanir gátu minnkað þrátt fyrir að lyfjaskammtar voru ekki 

lækkaðir eða jafnvel auknir (Gee o.fl., 2015; Rossi o.fl., 2017). Hvataraskanir gátu einnig aukist þótt  

lyfjaskammtar væru lækkaðir (Amami o.fl., 2015; Rizzone o.fl., 2014). Tvær rannsóknir sýndu að það 

dró úr einkennum hvataraskana við að breyta stillingum á rafskautsörvuninni og breyta 

levodópameðferð (Birchall o.fl., 2017; Janssen o.fl., 2014). 

Alvarlegri einkenni hvataraskana eftir DBS aðgerð tengdust marktækt hærri aldri í einni rannsókn 

(Kim o.fl., 2013) og ný einkenni lægri aldri í annarri rannsókn (Merola o.fl., 2017). Tíðni hvataraskana 

var hærri meðal karla í tveimur rannsóknum (Kim o.fl., 2013; Merola o.fl., 2017) sérstaklega í kynlífsfíkn 

þar sem 91% sjúklina með kynlífsfíkn voru karlkyns. Hjá Merola og félögum (2017) virtust ný einkenni 

frekar koma fram hjá konum. Í þeirri rannsókn komu einkenni hvataraskana marktækt oftar fram hjá 

einstaklingum með þráhyggju- og áráttueinkenni og ný einkenni tengdust marktækt minni minnkun á 

ofhreyfingum eftir aðgerð og kom marktækt oftar fram hjá einstaklingum með jaðar- og kleyfhuga og 

geðklofalíkar persónuleikaraskanir.  

Þrjú mælitæki voru algengust við mat á hvataröskunum: Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's 

Disease (n=3), Barratt Impulsiveness Scale (n=2) og Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorder 
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in Parkinson's Disease-Rating Scale (n=2). Að auki voru viðtöl við sjúklinga og umönnunaraðila, stöðluð 

eða hálf stöðluð, notuð í sex rannsóknum (Amami o.fl., 2015; Kim o.fl., 2013; Lewis o.fl., 2015; Merola 

o.fl., 2017; Rizzone o.fl., 2014; Rossi o.fl., 2017). Í tveimur rannsóknum áttu sjúklingar og aðstandendur 

að láta vita ef upp komu hegðunarbreytingar eða einkenni hvataraskana (Amami o.fl., 2015; Janssen 

o.fl., 2014). Stig á Ardouin skalanum lækkaði marktækt eða sýndi tilhneigingu til lækkunar í öllum 

undirþáttum (Abbes o.fl., 2018; Lhommée o.fl., 2017; Lhommée o.fl., 2012). Rannsóknir sem notuðu 

QUIP sýndu marktæka lækkun eftir aðgerð (Gee o.fl., 2015; Rossi o.fl., 2017) en rannsóknir sem notuðu 

BIS sýndu ekki marktæka breytingu eftir aðgerð (Aiello o.fl., 2017; Lewis o.fl., 2015). Í rannsóknum þar 

sem viðtöl voru notuð eða sjúklingar eða aðstandendur létu vita um tilvist hvataraskana virtist tíðni þeirra 

vera hærri, sbr. rannsókn Janssen og félaga (2014) sem sýndi að 35% sjúklinga höfðu merki um 

hvataraskanir og í rannsókn Kim og félaga (2013) þar sem tíðnin jókst úr 22,5% í 25,8% einu ári eftir 

aðgerð. Við lok eftirfylgdar í tveimur rannsóknum var tíðni hvataraskana 3,6% (3 ár) til 12,7% (4 ár) 

(Amami o.fl., 2015; Merola o.fl., 2017). Hins vegar höfðu 14,3% til 69% haft hvataraskanir á einhverjum 

tímapunkti eftir aðgerðina.  

3.5.4 Þyngdaraukning 

Fjórar rannsóknir fjölluðu um þyngdaraukningu hjá PS með DBS (Aiello o.fl., 2017; Rizzone o.fl., 2014; 

Schuepbach o.fl., 2013; Zibetti o.fl., 2011). Misjafnar niðurstöður komu fram eða að 12,1% – 88% 

einstaklinga þyngdust eftir aðgerðina en skilgreiningar gátu verið misjafnar á því hvað taldist 

þyngdaraukning. Í rannsókn Zibetti og félaga (2011), (n=14) var þyngdaraukning tekin fram sem 

aukaverkun og þar kom fram að 14,3% höfðu þyngst yfir 10 kg í kjölfar aðgerðarinnar. Þyngdaraukning 

var einungis metin í tengslum við hvataraskanir í einni rannsókn; Aiello og félaga (2017), og lækkaði 

tíðni einstaklinga í kjörþyngd úr 50% niður í 38,8% og tíðni ofþyngdar jókst úr 22% í 33% en tíðni offitu 

hélst óbreytt. Þá kom fram að 88,8% höfðu þyngst í kjölfar aðgerðarinnar um 1,5 kg – 6,5 kg. Ekki var 

marktæk breyting á hvataröskunum á heildina litið skv. útkomum Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) 

og ekki voru marktæk tengsl á milli þyngdaraukningar og þunglyndis (BDI). Marktæk tengsl voru milli 

þyngdaraukningar og einbeitingarskorts (e. attentional impulsivity) og einnig kom fram aukin tilhneiging 

sjúklinga til að sækjast í kaloríuríka fæðu.  
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4 Umræða 

Alvarlegt þunglyndi, kvíði og hvataraskanir hjá PS geta dregið úr lífsgæðum og haft alvarlegar sálfélags-

legar og efnahagslegar afleiðingar og jafnvel leitt til dauða (Alþjóðaheilbrigðismálastofnun, 2019; Birchall 

o.fl., 2017; Chang o.fl., 2012; Gee o.fl., 2015). Markmið þessa yfirlits var að samþætta þekkingu á 

áhrifum meðferðar með djúpkjarna rafskautsörvun á andlega líðan og hvatastjórnun PS. Út frá þeirri 

þekkingu er svo hægt að þróa verkferla fyrir fræðslu og eftirfylgd og greina þá einstaklinga sem eru í 

sérstakri áhættu á neikvæðum afleiðingum DBS. Helstu niðurstöður þessa yfirlits leiddu í ljós að kvíði 

og þunglyndi hélst að mestu óbreytt eða minnkaði eftir að DBS meðferð hófst, allavega þegar til skamms 

tíma er litið. Einkenni hvataraskana gátu haldist stöðug, minnkað eða versnað og komið fram sem ný 

einkenni. Sjálfsvígshegðun kom fram hjá tæpum 2% PS með DBS og var fátíðari meðal 

samanburðarhópa. Þyngdaraukning átti sér stað hjá hluta af PS með DBS meðferð en tengsl þess við 

hvataraskanir voru lítið rannsökuð. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um hvaða áhrif DBS meðferð hefur 

á ofan nefnd einkenni og má nýta til að leggja grunn að bættri þjónustu við PS. 

4.1 Áhrif djúpkjarna rafskautsörvunar á kvíða, þunglyndi, sjálfsvígs-
hegðun, hvataraskanir og þyngdarbreytingar  

Athyglisvert var að sjá að 23 af rannsóknunum rannsökuðu þunglyndi en aðeins 12 rannsökuðu kvíða 

þrátt fyrir að tíðni kvíða sé ekki mikið lægri en tíðni þunglyndis meðal PS. Ástæður bættrar andlegrar 

líðanar í kjölfar DBS gætu t.d. verið vegna breytingar á virkni í randkerfi (e. limbic) heilans, betri 

hreyfigetu og aukinnar virkni, betri svefns, minni lyfjameðferðar ásamt lyfleysuáhrifa (Birchall o.fl., 2017; 

Troster o.fl., 2017). Þrátt fyrir að þunglyndi og kvíði minnkaði eða hélst óbreytt í heildina litið þá virtist sú 

bæting vera tímabundin sbr. að heildarstig á þunglyndiskvarða Beck Depression Inventory lækkaði 

fyrsta árið eftir aðgerð en hækkaði svo að einu til fimm árum liðnum og enn meira þegar fram liðu stundir. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í safngreiningu Couto og félaga (2014) þar sem sýnt var fram á að kvíði 

og þunglyndi gætu minnkað eftir DBS en að áhrifin væru skammvinn. Ósamræmi í niðurstöðum gátu 

skýrst af notkun mismunandi mælitækja (Troster o.fl., 2017). 

Sumir PS upplifðu breytingu til hins verra á andlegri líðan eftir DBS. Til að mynda var sjálfsvígs-

hegðun lýst samhliða kvíða og þunglyndi í 79% rannsókna sem fjölluðu um það málefni. Ástæður 

þunglyndis gætu verið af ýmsum toga. Til dæmis getur þunglyndi tengst skorti á ánægju með meðferðina 

vegna óraunhæfra væntinga, ófullnægjandi fræðslu og stuðningi, dópamínfráhvarfs, og breytingu á 

fjölskyldu- og félagstengslum (Giannini o.fl., 2019). Þrátt fyrir að tilfelli sjálfsvígshegðunar hafi verið fá, 

var munur á tíðni milli DBS hópanna (1,8%) og samanburðarhópanna (0,3%), ekki marktækur, en gaf 

þrátt fyrir það ákveðna vísbendingu um verri útkomu hjá PS eftir DBS.  

Í niðurstöðunum var tíðni sjálfsvíga á bilinu 0% - 5%. Breiddin á tíðnigildunum í niðurstöðunum gæti 

m.a. skýrst af mismunandi rannsóknarsniðum, úrtaksstærð og inntökuskilyrðum, eftirfylgd eftir aðgerð 

og staðsetningu rafskauta (Giannini o.fl., 2019). Sjálfsvígstíðnin svipar til niðurstaðna yfirlitsgreinar 

Shepard og félaga (2019). Þar kom fram að sjálfsvígstíðni meðal PS með DBS hafi verið 0,5% - 2% 

fimm árum frá því meðferðin hófst að undanskilinni einni rannsókn þar sem sjálfsvígstíðnin var 5%. Í 

yfirlitsgreininni kom einnig fram að tíðni sjálfsvígstilrauna hafi verið frá 1% - 6% en niðurstöður okkar 

sýndu aðeins lægri tíðni eða 0% - 4,1%. Tíðni sjálfsvígshegðunar var þó aðeins lægri í stórri fjölþjóðlegri 
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rannsókn Voon og félaga (2008, n=5311). Þar kom fram að tíðni sjálfsvíga voru 0,45% og tíðni 

sjálfsvígstilrauna voru 0,90% (Voon o.fl., 2008). Enn er því ekki hægt að fullyrða að sjálfsvígshegðun sé 

hærri meðal PS með DBS en þeirra PS sem fá annars konar meðferð. Niðurstöður benda til þess að 

sjálfsvígshætta sé vandamál sem veita þurfi sérstaka athygli. Á heimsvísu fremja um 10,5 einstaklingar 

af hverjum 100.000 sjálfsvíg skv. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (2016) sem gerir 0,01%, þannig að 

sjálfsvígstíðni hjá PS með DBS er margfalt hærri.  

Um þriðjungur sjálfsvígshegðunar kom fram innan árs frá DBS aðgerðinni og langflest tilvikin komu 

fram innan þriggja ára sem gefur til kynna að eftirlit með andlegri líðan þarf að vera sérstaklega þétt 

fyrstu árin. Þeir áhættuþættir sem virtust tengjast sjálfsvíghegðun voru meðal annars fyrri tilraunir til 

sjálfsvígs, en því er einnig lýst af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2019) sem sterkasta 

áhættuþættinum fyrir sjálfsvíg í almennu þýði. Þunglyndi fyrir og eftir aðgerðina, geðrofseinkennum og 

fjölskyldusögu um geðsjúkdóm var einnig lýst sem áhættuþáttum en slíkri tengingu við geðsjúkdóma er 

sömuleiðis lýst af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2019). Niðurstöður rannsóknanna gáfu til kynna að 

það að vera einhleypur gæti tengst aukinni sjálfsvígshættu. Þunglyndi í kjölfar aðgerðarinnar og að vera 

einhleypur var einnig lýst sem sjálfstæðum áhættuþáttum í rannsókn Voon og félaga (2009).  

Í rannsókn Weintraub og félaga (2013) var lýsing á tveimur einstaklingum þar sem annar gerði 

sjálfsvígstilraun og hinn framdi sjálfsvíg. Hjá báðum einstaklingunum var líkamleg færni verri eftir 

aðgerðina. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (2019) hefur lýst því að mörg sjálfsvíg séu framin af hvatvísi 

vegna kreppuaðstæðna svo sem vegna langvinnra verkja og sjúkdóma. Í ofan nefndu dæmi má ímynda 

sér að skortur á árangri aðgerðarinnar og jafnvel verri færni eftir hana hafi valdið kreppu.  

Fjórir einstaklingar sem frömdu sjálfsvíg í rannsókn Giannini og félaga (2019) voru karlmenn. Sama 

kom fram t.d. í rannsókn Rodrigues og félaga (2010) þar sem þrír karlmenn gerðu sjálfsvígstilraun í 

kjölfar DBS meðferðar. Á Íslandi eru sjálfsvíg mun algengari meðal karla eða 18,6 af hverjum 100.000 

körlum samanborið við 4,9 af hverjum 100.000 konum (Landlæknisembættið, 2019). Auk þess er DBS 

algengara meðal karlmanna (Hariz o.fl., 2011; Picillo o.fl., 2017). Því ætti mögulega að veita 

karlmönnum sem fá DBS sérstaka eftirfylgd og tíðara mat á andlegri líðan.  

Sjálfsvígum er lýst af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2019) sem dánarorsök sem hægt væri að 

fyrirbyggja með forvörnum, snemmtækri greiningu og meðferð hjá áhættuhópum s.s. einstaklingum með 

geð- og fíknivanda, króníska verki og bráð andleg vandamál. Til þess að það sé mögulegt þarf að þjálfa 

heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir PS með DBS í að þekkja áhættuþætti og einkenni sjálfsvígshegðunar. 

Andlega líðan og sjálfsvígshættu ber að meta á kerfisbundinn hátt svo hægt sé að draga úr og fyrirbyggja 

ónauðsynlega þjáningu og ótímabær dauðsföll.   

Einstaklingarnir í DBS hópunum í rannsóknum yfirlitsins voru almennt þunglyndari og frekar á 

geðlyfjum heldur en þeir sem voru í samanburðarhópi. Það ítrekar enn frekar mikilvægi þess að fylgjast 

sérstaklega með þeim. Kvíði og þunglyndi fyrir aðgerð og saga um geðræn vandamál, geðlyfjanotkun, 

Parkinsonsjúkdómur til margra ára og sjálfsvígshugsanir fyrir aðgerð eru allt þættir sem tengjast verri 

andlegri líðan eftir aðgerð (Giannini o.fl., 2019; Schneider o.fl., 2010).  

Eins og endurspeglaðist í yfirlitinu, er oft dregið umtalsvert úr dópamínergum lyfjagjöfum eftir að DBS 

meðferð er hafin. Lækkun á dópamínergum lyfjum getur verið jákvæð þar sem það dregur úr 
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aukaverkunum þeirra. Á sama tíma getur það valdið dópamínfráhvarfi sem er ástand sem þarf að forðast 

(Lilleeng o.fl., 2015). Dópamínfráhvarf líkist kókaínfráhvarfi og lýsir sér m.a. sem kvíða, sinnuleysi, 

þunglyndi, æsingi, skapstyggð, svitaköstum, ógleði, réttstöðulágþrýstingi, verkjum, svefnleysi og 

lyfjasækni (Lhommée o.fl., 2012; Yu og Fernandez, 2017). PS sem taka >150mg af 

dópamínsamherjalyfjum á dag, fara í DBS eða hafa sögu um geðsjúkdóma, hvataraskanir og aðrar 

hegðunarbreytingar eru í aukinni hættu á dópamínfráhvarfi (Lhommée o.fl., 2012; Rossi o.fl., 2017). Ef 

allir þættirnir eru til staðar eru líkurnar á dópamínfráhvarfi sláandi háar, eða yfir 90% (Rossi o.fl., 2017). 

Sérstaklega er mikilvægt að fylgjast með dópamínfráhvarfi fyrsta árið eftir aðgerð en þá fer fram 

fínstilling á samspili rafskautsörvunar og lækkun lyfjameðferðar. Það krefst þétts eftirlits og góðrar 

samvinnu við PS til að meðferðin gagnist sem best og hægt sé að koma í veg fyrir fylgikvilla eins og 

dópamínfráhvarf. Ljóst er að mikillar varfærni og nákvæmni er þörf við lækkun lyfja eftir DBS. Ráðlagt 

er því að hafa náið eftirlit svo hægt sé að bregðast við vandópamínergu ástandi með dópamínlyfjum 

(Lhommée o.fl., 2012). Þegar dregið er úr dópamínmeðferð eftir DBS er einnig mikilvægt að hafa í huga 

að dópamínfráhvarf getur komið seint fram (Lhommée o.fl., 2012). Niðurstöður yfirlitsins bentu til þess 

að lækkun á lyfjaskömmtum hefði ekki bein áhrif á kvíða og þunglyndi en virtist minnka hvataraskanir. 

Kenning er um að hvatvísi ásamt vandópamínergu ástandi, sem eykur þunglyndi, geti verið hættulegt 

(Abbes o.fl., 2018; Lhommée o.fl., 2012). Til að mynda getur hvatvíst fólk tekið skyndiákvörðun um að 

svifta sig lífi (Abbes o.fl., 2018; Birchall o.fl., 2017).  

Misvísandi niðurstöður komu í ljós í yfirlitinu varðandi hvataraskanir. Þær gátu ýmist minnkað, haldist 

stöðugar eða versnað eftir að meðferð með DBS hófst. Í sumum tilfellum komu þær fram sem ný 

birtingarmynd jafnvel löngu eftir aðgerðina. Hvataraskanir gátu verið mjög alvarlegar. Til dæmis sögðu 

Birchall og félagar (2017) frá  einum einstaklingi með PS sem var handtekinn fyrir kynferðilega árás og 

öðrum einstaklingi sem þróaði með sér kynlífsfíkn og áfengismisnotkun. Tilhneiging var til að 

dópamínvanstjórnunarheilkenni, „hobbýismi“, spilafíkn og kaupárátta minnkaði eftir DBS. Á hinn bóginn 

sýndi áráttuát/ lotuofát minni bata og „punding“ og kynlífsfíkn jókst jafnvel. Svipaðar niðurstöður fengust 

að hluta til í nýlegri yfirlitsgrein þar sem kom fram að áráttuát og „punding“ hafi verið þær undirtegundir 

hvataraskana sem sýndu hvað minnstan bata eftir aðgerð. Frábrugðið okkar niðurstöðum, kom einnig 

fram meiri bati vegna kynlífsfíknar en minni vegna dópamínvanstjórnunarheilkennis (Kasemsuk o.fl., 

2017). Vitað er að PS geta þjáðst af fleiri en einni undirtegund hvataraskana. Ef einn og sami 

einstaklingur hefur fjölþættar hvataraskanir er honum hættara við þunglyndi og slakari meðferðarheldni 

(Evans o.fl., 2019). Áhugavert var að sjá að tíðni hvataraskana var hærri meðal karla og alvarlegri 

hvataraskanir tengdust hærri aldri. Ný einkenni hvataraskana í kjölfar DBS virtust hins vegar tengjast 

yngri aldri. Í samanburði hefur í öðrum rannsóknum verið lýst aukinni tíðni hegðunar- og geðsjúkdóma 

hjá karlmönnum og yngri einstaklingum (Gatto og Aldinio, 2019).  

Áráttuát var algengt eftir DBS en það kom þó á óvart að ekki var skoðað samband áráttuáts og 

ofþyngdar og þyngdaraukningar í neinum af rannsóknunum. Í einni rannsókn fundust marktæk tengsl 

þyngdaraukningar og hvatvísi (Aiello o.fl., 2017). Tilhneiging til þyngdaraukningar í kjölfar DBS hefur í 

fræðunum verið útskýrð sem fylgikvilli vegna aukins hvata til fæðuinntektar og neyslu kaloríuríkrar fæðu 

(Aiello o.fl., 2017; Zahodne o.fl. 2011). Aðrar getgátur um ástæður þyngdaraukningar eru minni 

orkunotkun vegna minni ofhreyfinga og skjálfta (Kandadai o.fl., 2019; Steinhardt o.fl., 2020). Staðsetning 
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rafskauta spilar einnig inn í þyngdaraukningu. Til dæmis virðast einstaklingar með rafskaut í STN beggja 

vegna þyngjast meira en ef það er aðeins í öðrum kjarnanum eða staðsett í GPi (Steinhardt o.fl., 2020). 

Áhugavert er að skoða lýsingar af einstaklingum sem hafa fengið æxli eða heilaslag í STN. Hjá þessum 

einstaklingum hefur verið sýnt fram á aukna matarlyst og ofát. STN er talinn nátengjast svæði sem 

stjórnar umbun og hömlum og þar með þáttum sem hafa áhrif á fæðuinntekt (Aiello o.fl., 2017). Yfirþyngd 

er áhættuþáttur margra sjúkdóma og getur auk þess aukið á fötlun meðal PS sem fyrir eiga erfitt með 

hreyfigetu (Balestrino o.fl., 2017).  

4.2 Mat á einkennum 

Eftir að meðferð með DBS er hafin er mikilvægt að framkvæma ítarlegt mat á geðslagi og nota viðeigandi 

mælitæki (Strutt o.fl., 2012). Í rannsóknunum sem teknar voru með í yfirlitið var kvíði oftast metinn með 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) sem er 40 þátta mælitæki í tveimur hlutum, þar sem farið er yfir 

núverandi kvíða og fyrri sögu um kvíða. Kvíða- og þunglyndiskvarðinn Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) hefur verið þýddur á íslensku og er í notkun á Landspítalanum. Kvarðinn hefur verið 

notaður hjá PS og er eitt af þeim mælitækjum sem American Academy of Neurology (2015) ráðleggur 

fyrir PS.  

Varðandi mat á þunglyndi var Beck Depression Inventory hvað oftast notaður. Hann hefur verið 

áreiðanleikaprófaður fyrir notkun hjá PS en Geriatric Depression Scale (GDS) hefur meira næmi fyrir 

þunglyndi (Couto, Monteiro, Oliveira, Lunet og Massano, 2014; Goodarzi o.fl., 2016; Trojano og 

Papagno, 2018). Því var athyglisvert að það mælitæki var ekki notað í neinni rannsókn í yfirlitinu. Styttri 

útgáfa kvarðans  samanstendur af 15 spurningum sem svarað er með „já“ og „nei“. Hann hefur sérstöðu 

umfram mörg önnur mælitæki að ekki er lögð áhersla á einkenni sem gætu verið tilkomin af grunni 

líkamlegra sjúkdóma, sem getur valdið skekkju ef hann er notaður hjá fólki með sjúkdóma eins og 

Parkinson. Búið er að þýða GDS yfir á íslensku og staðfæra hann (Margrét Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur 

Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn Tómasson, 2000). Nýlega var tekin sú ákvörðun að 

hjúkrunarfræðingar noti hann til að meta þunglyndi hjá PS á göngudeild taugasjúkdóma (Marianne E. 

Klinke o.fl., 2018). Kvarðinn metur þó ekki sjálfsvígshættu og því þarf að meta hana sérstaklega.  

Í Beck Depression Inventory og Unified Parkinson´s Disease Rating Scale er spurning um sjálfsvígs-

hugsanir sem getur gefið vísbendingu um það hvort sjálfsvígshugsanir séu til staðar. Samt fer ekki fram 

ítarlegt mat á sjálfsvígshættu. Í klínískum leiðbeiningum á Landspítala um það hvernig viðbrögð og 

eftirliti skal háttað hjá sjúklingum sem eru hættulegir sjálfum sér eða öðrum er ráðlagt að meta 

sjálfsvígshættu með ákveðnum spurningum, sjá töflu 24. Einnig er í þeim leiðbeiningum varpað ljósi á 

hvernig ber að bregðast við ef hætta er greind, til dæmis með tilvísun til annarra meðferðaraðila. Vitað 

er að betur gengur að meta sjálfsvígshættu ef búið er að mynda sterkt meðferðarsamband milli 

heilbrigðisstarfsmannsins og sjúklingsins, fjölskyldu og umönnunaraðila (Lewis o.fl., 2014). 
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Tafla 24 Mat á sjálfsvíghættu samkvæmt klínískum leiðbeiningum LSH 

Mat á sjálfsvígshættu 

• Ef grunur er um sjálfsvígshættu skal spyrja: 

- Hefur þér einhvern tíma liðið svo illa að þig hafi langað til að deyja? 

- Hefur þú haft hugsanir um að skaða sjálfa(n) þig? 

- Hugsar þú nú um að þig langi til að svipta þig lífi? 

- Hefur þú hugsað um hvernig þú myndir fremja sjálfsvíg? 

     - Hefur þú reynt að skaða þig? 

• Ef svo er, hversu oft og hvenær síðast? 

• Ef sjálfsvíg hefur verið reynt 

- Var notuð aðferð sem var líkleg til að valda dauða? 

- Var skrifað kveðjubréf? 

- Leitaði viðkomandi aðstoðar eftir sjálfsvígstilraunina? 

• Spurningar til sjúklings 

- Langaði þig til þess að deyja? 

- Finnur þú fyrir létti eða vonbrigðum yfir því að vera enn á lífi? 

- Varst þú undir áhrifum áfengis eða lyfja þegar sjálfsvígstilraunin var gerð? 

- Hvað varð þess valdandi að þér leið nægilega illa til að vilja svipta þig lífi? 

- Hefur eitthvað komið upp á í lífi þínu nýlega, er eitthvað sérstakt sem hefur hvílt á þér? 

     - Er eitthvað sem þér finnst geta breytt ástandinu og þinni líðan? 

(Magnús Haraldson og Hjalti Már Björnsson, 2017) 

Varðandi  mat á einkennum hvataraskana er mikilvægt að nota mælitæki sem eru sérstaklega 

hönnuð fyrir PS. Í því samhengi gefur Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease góða innsýn í 

andlega líðan og hvataraskanir. Kvarðinn er lagður sem hálf-staðlað viðtal en áreiðanleiki hefur 

eingöngu verið metinn þegar geðlæknir eða sálfræðingur leggur hann fyrir (Evans o.fl., 2019). Annar 

sérhæfður kvarði er sjálfsmatskvarðinn Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in 

Parkinson's Disease (QUIP). Hann er talinn með mesta réttmætið (e. valid) við mat á hvataröskunum 

hjá PS (Evans o.fl., 2019; Trojano og Papagno, 2018). Til eru tvær útgáfur af skalanum, styttri og lengri, 

þar sem farið er yfir einkenni hvataraskana sem algengust eru hjá PS (Rossi o.fl., 2017). Þetta mælitæki 

gæti því nýst vel til skimunar á einkennum hvataraskana hjá PS framkvæmt af 

Parkinsonhjúkrunarfræðingum.  

4.3 Hagnýting samantektar 

Víðtæk áhrif djúpkjarna rafskautsörvun á líf PS sýnir að brýn þörf er á góðri fræðslu til sjúklinga bæði 

fyrir aðgerð og í langtíma eftirfylgd. Þær upplýsingar sem höfundur hefur að svo stöddu er að ekki séu 

neinar leiðbeiningar varðandi hvernig eftirfylgd skuli háttað hjá PS sem fá DBS meðferð. Sérstaklega 

þarf að styðja við PS og aðstandendur þeirra yfir aðlögunartímabilið þar sem verið er að stilla saman 

rafstraum og lyfjameðferð. Þetta aðlögunartímabil reynist flestum erfitt.  

Skoða ætti sérstaklega sjálfsvígshugsanir og veita sögu um geðræn vandamál og hvataraskanir 

sérstaka athygli (Gatto og Aldinio, 2019; Giannini o.fl., 2019). Vegna mögulegrar versnunar á kvíða og 

þunglyndi ásamt hættu á sjálfsvígum er þörf á reglulegu eftirliti til að grípa snemma inn í ef vandamál 

koma upp (Hartmann o.fl., 2019). Ráðlagt er að hjúkrunarfræðingur hringi í sjúklinginn og hitti hann 

reglubundið til að fylgjast með líðan hans (De Rosa o.fl., 2016). Allt of fáir PS fá viðeigandi aðstoð. Til 

dæmis kom fram í niðurstöðum Giannini og félaga (2019) að eingöngu 45% sjúklinga með 

sjálfsvígshegðun fékk sálfræðimeðferð. Þetta rímar við mína reynslu, en einnig ber að geta þess að PS 

eru oft hikandi við að þiggja viðtal hjá sálfræðingi vegna ótta við fordóma. Spurning er hvort sálfræðiviðtal 
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eftir DBS ætti að vera fastur liður sem PS verður greint frá strax í undirbúningi aðgerðar. Fara ætti 

varlega í dramatískar og hraðar lækkanir á dópamínergum lyfjum til að forðast vandópamínergt ástand 

og þá vanlíðan og sjálfsvígshættu sem því getur fylgt (Lhommée o.fl., 2017). Jafnvel þó að 

hjúkrunarfræðingar stjórni ekki lyfjameðferðinni hafa þeir fleiri tækifæri til að fylgjast með þróun einkenna 

vegna tíðra og mikilla samskipta við PS og aðstandendur þeirra. Verði þeir varir við vanlíðan og grunur 

er um að hættuástand geti verið í uppsiglingu, geta þeir auðveldlega haft samband við taugasérfræðing. 

Einkenni hvataraskana eru algeng meðal PS sem fá DBS og geta haft mjög alvarlegar afleiðingar og 

skert lífsgæði. Því er mikilvægt  að meta, með notkun staðlaðra mælitækja, hvort slík einkenni séu til 

staðar bæði fyrir og eftir aðgerð. Fylgjast skal sérstaklega með þróun þessara einkenna yfir lengri tíma. 

Hjálplegt getur verið að leita einnig eftir upplýsingum frá aðstandendum og umönnunaraðilum þar sem 

PS gera sér ekki endilega grein fyrir einkennunum eða tjá sig ekki um þau vegna flókins samspils 

innsæisleysis og fíknihegðunar (Evans o.fl., 2019; Moum o.fl., 2012). Hjúkrunarfræðingar vinna í náinni 

samvinnu við PS og aðstandendur þeirra og gegna því lykilhlutverki í að meta og bregðast við grun um 

hvataraskanir. 

Varðandi þyngdaraukningu í kjölfar DBS er mikilvægt að upplýsa PS og aðstandendur þeirra um að 

þetta sé möguleg aukaverkun og hvetja þá til að fylgjast með þyngdaraukningu (Lennaerts-Kats o.fl., 

2014). Ef fer að bera á þyngdaraukningu gæti þurft að grípa inn í með breytingum á lífsstíl og mataræði 

og jafnvel fá ráðgjöf næringarfræðings (Kandadai o.fl., 2019; Lennaerts o.fl., 2017; Steinhardt o.fl., 

2020). Nú þegar er fylgst með þyngdaraukningu hjá PS sem fá DBS en skilgreina þarf betur aðkomu 

næringarfræðings. 

Núna erum við á tímamótum í þjónustu við PS hér á landi þar sem farið er að bjóða PS á ný upp á 

meðferð með djúpkjarna rafskautsörvun eftir margra ára hlé. Fáir hafa farið í aðgerð frá því að byrjað 

var aftur að bjóða upp á DBS. Verklag varðandi eftirfylgd hefur ekki verið þróað enn sem komið er 

hérlendis. Það sem er enn meira sláandi er að nákvæmar og aðgengilegar leiðbeiningar varðandi 

hjúkrunareftirlit eftir DBS hafa heldur ekki verið þróaðar erlendis nema að takmörkuðu leyti. Þó er mikil 

þörf á að hafa kerfisbundna og markvissa eftirfylgd hjá þessum viðkvæma hópi til að koma starfseminni 

í rútínu sem byggð er á gagnreyndri þekkingu.  

Fyrirhugað er að kynna niðurstöður þessa yfirlits fyrir Parkinsonteymi Landspítalans og þróa verklag 

um eftirfylgd. Í því verklagi verður m.a. komið á markvissri fræðslu og skipulagðri skimun á kvíða, 

þunglyndi, sjálfsvígshættu og hvataröskunum. Þar sem ekki er búið að þýða og staðfæra mælitæki til 

að meta hvataraskanir hjá PS á Íslandi verður óskað eftir því að þýða QUIP mælitækið sem gerir 

hjúkrunarfræðingum kleift að skima hvataraskanir hjá PS fyrir og eftir DBS. Þetta mælitæki gæti þá 

einnig nýst stærri hópi PS sem ekki eru með DBS. Einnig væri hægt að íhuga hvort notkun á Ardouin 

Scale of Behavior in Parkinson's Disease hjá taugasálfræðingi og sálfræðingi Parkinsonteymisins til að 

framkvæma ítarlegt mat á van- og ofdópamínergri hegðun. Nú þegar er búið að búa til fræðslubækling 

fyrir PS um þunglyndi og einnig stendur til að búa til fleiri fræðslubæklinga, til dæmis um hvataraskanir 

og kvíða.  
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4.3.1 Styrkleikar, takmarkanir og alhæfingargildi 

Takmarkanir þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar eru nokkrar. Fyrst er að nefna að mörg 

mismunandi matstæki voru í rannsóknunum og greiningaskilmerki fyrir þunglyndi, kvíða og 

hvataraskanir voru oft mismunandi á milli rannsókna. Þetta hafði sérstaklega áhrif á tíðnitölur. Aðeins 

voru skoðaðar rannsóknargreinar sem birtar voru á ensku og því var eflaust farið á mis við einhverjar 

rannsóknargreinar á öðrum tungumálum. Á fyrstu stigum verkefnisins voru útilokaðar greinar sem aðeins 

voru metnar af einum rannsakanda en allar greinar sem voru teknar inn fóru í gegnum ítarlegt mat 

tveggja rannsakenda (SJ/MEK). Sumar rannsóknanna voru með lítil úrtök og flestar þeirra einsetra og 

því þurfti að meta yfirfærslugildi þeirra sérstaklega. Þörf er á fleiri fjölþjóðlegum rannsóknum og að 

rannsakendur komi sér saman um notkun mælitækja til þess að auðveldara sé að gera safngreiningu. 

Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem fjöldi PS sem fara í DBS er tiltölulega lítill. Niðurstöðurnar voru 

ekki heldur metnar út frá mismunandi staðsetningu rafskauta sem hefði getað gefið ólíkar niðurstöður. 

Styrkleikar þessa yfirlits eru hve yfirgripsmikil leit fór fram ásamt því að farið var eftir PRISMA 

yfirlýsingunni og leiðbeiningum frá Joanna Briggs stofnuninni. Einnig voru flestar rannsóknargreinarnar 

af góðum gæðum. Ósk mín var í upphafi að taka með rannsóknargreinar um sinnuleysi (e. apathy) og 

oflæti til að öðlast betri heildarmynd af andlegri líðan eftir DBS. En þetta hefði krafist mun meiri vinnu og 

var ekki raunhæft fyrir þetta verkefni. Það er eitthvað sem mætti skoða nánar síðar. 
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Ályktanir  

Niðurstöður þessa yfirlits gefa til kynna frekar jákvæða útkomu hvað varðar kvíða og þunglyndi hjá PS 

sem fá DBS, sérstaklega fyrstu árin eftir aðgerð. Algengt var að drægi úr einkennum hvataraskana hjá 

PS í kjölfar DBS meðferðar samhliða lækkun á dópamínergum lyfjum. Þó voru tilfelli þar sem 

hvataraskanir annað hvort versnuðu eða PS þróuðu með sér hvataraskanir sem þeir höfðu ekki fyrir 

meðferðina. Nauðsyn skimunar fyrir og eftir að meðferð með DBS er hafin kom skýrt fram og er hún 

mikilvæg leið til að bera kennsl á þá sem þjást af þunglyndi, kvíða og hvataröskunum. Með því að meta 

þunglyndi, kvíða og hvataraskanir og bregðast rétt við er hugsanlega hægt að draga úr sjálfsvígshættu. 

Með góðu eftirliti er einnig hægt að minnka einkenni líkt og dópamínfráhvarf. Niðurstöður benda til að 

náið eftirlit þurfi að vera í langan tíma, allavega þrjú ár, og nauðsynlegt er að fylgjast sérstaklega vel 

með karlmönnum með sögu um andlega vanlíðan og lítið stuðningsnet.  

Parkinsonhjúkrunarfræðingar eru í kjör aðstæðum til að fylgjast með kvíða, þunglyndi og 

hvataröskunum á kerfisbundinn hátt hjá PS með DBS hliðstætt mati á hreyfieinkennum og öðrum ekki 

hreyfieinkennum. Nauðsynlegt er að auðvelda aðgengi að heilbrigðisþjónustu og þróa skýrar 

verklagsreglur um mat og eftirfylgd á kvíða, þunglyndi og hvataröskunum bæði fyrir og eftir aðgerð. Það 

gæti verið mikilvægur hlekkur til að hindra óafturkræfan skaða sem hlotist getur vegna þessara 

einkenna. Mikilvægt er að upplýsa PS og aðstandendur þeirra sérstaklega vel um einmitt þessi 

vandamál sem falla oft í skuggann af augljósari einkennum. 

 Áhugavert væri að skoða upplifun PS af DBS ásamt væntingum þeirra og áhrif á andlega líðan. Stórt 

gat er í eigindlegum rannsóknum um þessi málefni þó búið sé að framkvæma nokkrar rannsóknir á 

upplifun PS af meðferðinni. Slíkt gæti gefið mikilvægar upplýsingar til að bæta þjónustu PS hér á landi. 
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Fylgiskjal 1. PRISMA Flæðirit 

 

PRISMA 2009 Flæðirit 
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Greinar fundnar með snjóboltaleit 

(n = 1825), frá árinu 2010 (n=1200) 

Greinar eftir að tvítekningar voru fjarlægðar (n 

= 2458) 

Greinar skimaðar 

Titill (n = 1512) 

Útdráttur (n = 213) 

Geinar útilokaðar 

(n = 1299) 

Ástæður: 

Yfirlitsgreinar/ tilfellarannsóknir/ 

þversniðsrannsóknir 

Efni ótengt rannsóknarsp. 

Ekki samanburður fyrir og eftir 

aðgerð 

Of lítið úrtak 

Ekki klínískt vægi fyrir hjúkrun 

Samanburður á staðsetningu 

rafskauta 

Greinar metnar í heild 

sinni (n = 61) 

Heildargreinar útilokaðar 

(n = 26) 

Greinar valdar inn í 

eigindlegt yfirlit (n =  0) 

Greinar valdar inn í 

megindlegt yfirlit 

(n = 35) 
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Fylgiskjal 2. Matrix 1 - Sjálfsvíg 

Höfundur 
ár 
land 

Snið Úrtak Mælitæki/ 
Athuganir 

Tími eftirfylgdar Niðurstöður 

DBS SB 

Giannini 
o.fl. 2019. 
Frakkland 

Aftursæ 
tilfella-
viðmiða-
rannsókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=534) 
N=26 
þeirra 
með 
sjálfsvígs-
tilraun/ 
sjálfsvíg 

Hvert tilfelli 
parað með 
2 PS með 
STN-DBS 
sem ekki 
voru með 
sjálfsvígs-
hugsanir 
(n=52)  

BDI kerfis-
bundið 
viðtal 
framkvæmt 
af tauga-
sálfræðingi  
LEDD 

t0: 1 mán. f. 
aðgerð 
t1: 1 ár e. aðgerð 
Meðal eftirfylgd 
9,19 ár (spönn 0-
21 ár)  
 

4,86% sjálfsvíg (n=4, kk) eða tilraun til þess (n=22)  
Sjálfsvígsleiðir; henging, skotvopn, lyfjainntaka, hoppa út um glugga  
Lyfjainntaka algengasta leið f. sjálfsvígstilraun   
76,92% sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna < 3 ár e. aðgerð,  
45% með þunglyndi, 18% aðlögunarröskun, 18% 
persónuleikaröskun, 14% kvíða, 9% dópamínfráhvarfsheilkenni og 
5% oflæti eða vægt oflæti  
73% á þunglyndislyfjum, 23% á geðrofslyfjum, 45% fékk 
sálfræðimeðferð 
Ekki marktækur munur á lyfjaskömmtum milli tilfella og SB 
Áhættuþættir:  
Sjálfsvígshugsanir/fyrri tilraunir (42,31% vs. 5,76%, p=0.00018) 
26,92% höfðu tjáð sjálfsvígshugsanir f. tilraun 
Geðrofseinkenni (38,46% vs. 11,53%, p= 0.013) 
Hærri þunglyndisskor (BDI) (15,90 vs 10,44, p= 0.012)  
Fjölskyldusaga um geðsjúkdóm, p<0.05  
Byrjandi PS einkenni vinstra megin p=0.018 

Birchall 
o.fl. 2017* 
Bandaríki
n 

Framsæ  
langtíma 
fylgni-
rannsókn 

Unilateral 
STN-DBS 
(n=50) f. 
aðgerð,  
Síðasta 
follow up 
(n=11) 

25 PS með 
langt 
genginn 
sjúkdóm 

HAM-D-17, 
LED 

t0: baseline 
t1: 3 mán 
t2: 12 mán 
t3: 18 mán  
t4: 24 mán 

Einn (2%), gerði 2 sjálfsvígstilraunir 6 og 14 mán. e. aðgerð, engar 
tilraunir hjá SB  

aConstant
inescu 
o.fl. 2017. 
Svíþjóð 

Aftursæ 
lýsandi 
langtíma 
rannsókn 

STN-DBS 
(n=23) 

- Skráning á  
mein-
tilvikum 

Meðal eftirfylgd 
12 ár (2-18) ár 

Einn (4,3%)  framdi sjálfsvíg <3 ár e. aðgerð  
Í síðustu eftirfylgdinni voru 70% sjúklinga á þunglyndislyfjum  
Lyfjaskammtur (TLED) var 1388mg f. aðgerð en 647mg í síðustu 
eftirfylgninni – 46,6% lækkun, p=0.001 
 

aWeaver 
o.fl. 2017 

Aftursæ 
lýsandi 

DBS 
(n=611) 
Uppgjafa-

Uppgjafa-
hermenn 
með PS % 

Gögn tengd 
dánartíðni 
og  

1 - 8 ár e. aðgerð  Tveir (1,2%) frömdu sjálfsvíg í DBS hópnum en enginn (0%) í SB 
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Bandaríki
n 

langtíma 
rannsókn  

hermenn 
með PS 

DBS 
(n=611) 

orsök  

aRyu o.fl. 
2016 
Suður 
Kórea 

Aftursæ 
lýsandi 
rannsókn  

DBS 
(n=158) 

- Skráning á 
orsökum 
dauðsfalla  
e. aðgerð  

t0: baseline 
t1: 3mán  
t2: 6 mán og svo 
árlega.  
Meðal eftirfylgd 
5,3 ár (spönn 0,1 
- 13,2 ár) 

Tveir (1,3%) frömdu sjálfsvíg e. aðgerð 

aAviles-
Olmos* 
o.fl. 2014. 
Bretland. 

Framsæ 
langtíma 
fylgnirann
sókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=41) 

- Skráning á 
meintilviku
m 

t0: baseline 
t1: 1 ári  
t2: að meðaltali 
5,2 +-0,5 árum e. 
aðgerð.  
t3: Undirhópur 
(n=12) meðaltali 
8,1 +- 1,6 ári e. 
aðgerð 

Enginn sj. með alvarlegt þunglyndi eða framdi 
sjálfsvíg/sjálfsvígstilraun 

aChopra* 
o.fl. 2014 
Bandaríki
n 

Framsæ 
fylgnirann
sókn 

DBS 
(n=54) 

Innan 
hópsins. 
Hópur 1: 
saga um 
þunglyndi 
Hópur 2: 
saga um 
oflæti/ 
hvatarösku
n 
Hópur 3: 
engin saga 
um geðsj. 

BDI-II 
HAM-D  
LEDD  

t0: baseline 
t1: 2 vikum 
t2: 4 vikum 
t3: 2 - 6 mán. e. 
aðgerð  

Enginn framdi eða reyndi sjálfsvíg 

Rizzone* 
o.fl. 2014 
Ítalía 

Langtíma 
fylgnirann
sókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=26);  
11 ára 
eftirfylgni 
(n=22) 
Tveir 
hópar; 

- Zung's self-
rating 
depression 
and anxiety 
scales 
BDI 
STAI 

t0: baseline 
t1: 1 
t2: 5 
t3: 11 árum e. 
aðgerð 

Enginn sjúklingur reyndi sjálfsvíg eða var með sjálfsvígsáform 
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Turin og 
Rome 

Klínískt 
viðtal 
LEDD 

aRocha 
o.fl. 2014 
Portúgal 

Framsæ 
langtíma 
fylgnirann
sókn 

Bilateral 
DBS 
(n=184): 
STN 
(n=181), 
GPi (n=3) 

- Meintilvik e.  
aðgerð 
voru skráð í 
hverri  
göngudeild
arheimsókn 

Meðal fylgnitími 
var 50 mán. 

Einn (0,54%) framdi sjálfsvíg 39 mán. e. aðgerð 

Schuepba
ch* o.fl. 
2013 
Þýskalan
d og 
Frakkland 

Fjölsetra 
slembi-
röðuð 
rannsókn 

DBS + lyf 
(n=120) 

PS 
lyfjahópur 
(n=123) 

BPRS 
MADRS 
BDI-II 
LEDD 

t0: baseline 
t1: 24 mán. e. 
aðgerð  

Einn (0,8%) var með sjálfsvígshugsanir í DBS hópnum en enginn í 
lyfjahópnum 
Tveir (1,6%) frömdu sjálfsvíg í DBS hópnum og einn (0,8%) í 
lyfjahópnum 

Weintrau
b o.fl. 
2013 
Bandaríki
n 

Fjölsetra 
slembi-
röðuð 
stýrð 
rannsókn  

Fasi 1: 
DBS 
baseline: 
(n=121), 6 
mán. 
eftirfylgd: 
(n=108) 
Fasi 2: 
DBS sj. úr 
fasa 1 + 
nýjir 
þáttt.: 
baseline: 
(n=299) 
þar af 
STN-DBS 
(n=147), 
GPi-DBS 
(n=152), 
við 6 
mán. 
eftirfylgd: 
STN-DBS 
(n=139), 

Fasi 1: 
BMT 
(n=116) 
Fasi 2: 
BMT 
(n=232) 

Sjálfsvígs-
hugsanir 
ekki  
metnar í 
upphaflegu 
rannsóknin
ni, notuð 
þunglyndiss
purningin  
í UPDRS 
Part 1. 
Einnig 
notuð atriði 
úr  
PDQ-39 og 
SF-36 sem 
tengdust  
sjálfsvígshu
gsunum.  
Sjálfsvígsh
egðun = 
sjálfsvígstilr
aun sem 
leiddi til  

t0: baseline (áður 
en vissu 
slembiröðunar-
niðurstöður) 
t1: 3 mán 
t2: 6 mán. 
Þátttakendur í 
fasa 2 einnig 
metnir  
t3: 12 mán. og  
t4: 24 mán. e. 
aðgerð 
 

t0 og t1 enginn með sjálfsvígshugsanir metið út frá UPDRS 
t2: Tveir (1,7%) STN-DBS og einn (0,9%) SB með 
sjálfsvígshugsanir 
Tveir sýndu sjálfsvígshegðun: Einn STN-DBS (0,8%) gerði 
sjálfsvígstilraun og einn GPi-DBS (0,3%) framdi sjálfsvíg  
Sá sem framdi sjálfsvíg 10 mán. e. aðgerðina með alvarl. fylgikvilla 
e. aðgerð; heilablæðingu og endaði ófær um að sinna ADL sjálfur,  
lyfjaskammtur (LEDD) lækkaði úr 1276mg/dag við t0 í 950mg/dag 
(25,5% lækkun) við t2, fráskilinn.  
Sá sem gerði sjálfsvígstilraun 9 mán. e. aðgerðina var með verri 
hreyfigetu e. aðgerðina vegna annarra heilsufarsvandamála, 
lyfjaskammtur (LEDD) var 675mg/dag við t0 og t1, fráskilinn  
Þunglyndisskor (BDI) þessa 2 sj. f. aðgerð var hærra en almennt er 
mælt með sem frábending f. aðgerð 
Niðurstöðurnar benda til þess að ekki sé aukin sjálfsvígshætta 
tengd DBS meðferðinni sjálfri umfram almenna áhættuþætti í 
samfélaginu Einnig benda niðurstöðurnar til þess að aukin 
sjálfsvígshætta sé fremur tengd fylgikvillum aðgerðarinnar en 
meðferðinni sjálfri 
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GPi-DBS 
(n=132) 

sjúkrahús-
vistar eða 
dauða 
LEDD 

*Lhommé
e o.fl. 
2012 
Frakkland 

Framsæ 
fylgnirann
sókn 

STN-DBS 
(n=63) 

- Skráning á  
meintilviku
m 

t0: baseline 
t1: 12 (+-1) mán. 
e. aðgerð 

Heildar L-Dopa + samherjalyfjaskammtur t0 (mg/dag): 1306 +- 474, 
t1: 400 +-386, p</= 0.001 
Mikil og hröð lækkun L-Dopa og dópamínsamherja, 73% 
meðallækkun dópamínergra lyfja 
Tveir (3%) reyndu sjálfsvíg, líklega tengt hraðri lækkun 
dópamínergra lyfja 

*Strutt 
o.fl. 2012 
Bandaríki
n 

Framsæ 
tilfella-
viðmiða 
rannsókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=17) 

PS (n=22) Skráning á  
Mein-
tilvikum 

t0: baseline 
t1: 6 mán. e. 
aðgerð  

Einn (5%) DBS  framdi sjálfsvíg en enginn (0%) í SB 
Sjálfsvígið var tengt við lækkað geðslag snemma eftir aðgerðina 

aToft o.fl. 
2011 
Noregur 

Aftursæ 
langtímafy
lgnirannsó
kn 

STN-DBS 
(n=144) 

- LEDD, 
skráning á  
mein-
tilvikum 

Meðaltími í 
eftirfylgd 3,3 ár, 
spönn 1-7 ár 

Lyfjaskammtar (LEDD) lækkuðu að meðaltali um 49%; úr 991mg til 
501mg 12 mán. e. aðgerð 
Tveir (1,4%) frömdu sjálfsvíg 15 og 16 mán. e. aðgerð 

 *Hluti af niðurstöðum sem fjalla um sjálfsvíg 

a: Hlutaniðurstöður 
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Fylgiskjal 3. Matrix 2 – Kvíði og þunglyndi 

Höfundur 
ár 
land 

Snið  
Úrtak 

Mælitæki
/ 
Athugani
r 

Tími 
mælinga/  
lengd 
eftirfylgni 

 
Tíðni og lyfjaskammtar 

Niðurstöður 

DBS SB Fyfir aðgerð Eftir aðgerð 

*Abbes 
o.fl. 2018. 
Frakkland 

Langtíma 
fylgni-
rannsókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=69) 

- MINI 
BDI 
BAI  
LEDD 
Ardouin 
skali 

t0: baseline 
t1:1 ári  
t2: meðaltali 
6 árum e. 
aðgerð, 
spönn 3-10 
ár 

t0: LEDD (mg/dag): 
1288,6 +- 471,6 
BDI 8 +-5,4.  
BAI 7,4 +- 8,3  
MINI Current life 
evaluation:  
geðlægð: 0, 
sjálfsvígshætta: 5,8, 
felmtursröskun: 4,3, 
almenn kvíðaröskun: 0  
MINI Lifetime 
evaluation:  
geðlægð: 24,6, 
sjálfsvígshætta: 0, 
felmtursröskun: 8,7,  
almenn kvíðaröskun: 5,8 
Ardouin skali  
Lækkað geðslag: 5,8% 
Kvíði: 20,3%  
 

t2: LEDD (mg/dag): 576 
+- 368,8, p<0.01  
BDI 10,8 +- 7,3 p<0.01  
BAI 6,8 +- 7,2  
MINI Current life 
evaluation:  
geðlægð: 2,9, 
sjálfsvígshætta: 17,4 
p<0.05,  
felmtursröskun: 0, 
almenn kvíðaröskun: 0  
MINI Lifetime 
evaluation:  
geðlægð: 11,6, 
sjálfsvígshætta: 0, 
felmtursröskun: 4,3, 
p<0.05  
almenn kvíðaröskun: 
4,3  
Ardouin skali  
Lækkað geðslag: 13%  
Kvíði: 10,1%. 

Lyfjaskammtar (LEDD) 
lækkuðu um 44,7% e. 
aðgerð, p<0.01 
Þunglyndi jókst (BDI), 
p<0.01 
Sjálfsvígshætta jókst í 
current life evaluation 
p<0.05 
Tíðni felmtursröskunar 
lækkaði p<0.05 
 

Aiello* 
o.fl. 2017. 
Ítalía 

Tilfella- 
viðmiða-
rannsókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=18) 

Heilbr. 
einstak
l. 
(n=18) 

BDI  
LED 

t0: baseline 
t1: 5 dögum 
t2: >3 mán. 
e. aðgerð  

Meðal LED 1113,56mg 
(436,35). 
 

Meðal LED  
t1: 560,5mg (206,73) og 
t2: 773,94mg (365,35). 

Lyfjaskammtar (LED) 
lækkuðu um 50,3% 
snemma e. aðgerð og 
30,5% 6 mán. e. aðgerð 
Ekki breyting á þunglyndi 
(BDI) 

aAntosik-
Wójcińska 
o.fl. 2017. 
Pólland 

Lýsandi 
fyrir og 
eftir 
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=46) 

- MADRS 
HAM-D  
BDI 
LED 

t0: baseline 
t1:1 degi e. 
aðgerð 

t0:  
HAM-D 9,98+-0,36, 1 
MADRS 10,46+-0,42, 
BDI 8,86+-0,40 

HAM-D  
t1: 9,42 +- 0,35 
p<0.001, 
t2: 9,98 +- 0,36 

Þunglyndi minnkaði 
(HAM-D, MADRS og 
BDI), p<0.001, 2 og 6 
mán. e. aðgerð 
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t2: 1 degi e. 
að kveikt var 
á raförvun 
t3:1 mán. 
eftir að kveikt 
var á 
raförvun 
(2mán. e. 
aðgerð) 
t4: 6 mán. e. 
aðg. 

t3: 8,49+-0,31 p<0.001, 
15% bæting 
t4: 7,86+-0,28 p<0.001, 
21% bæting 
MADRS  
t1: 10,46+-0,42,  
t2: 10,46+-0,42, 
t3: 8,07+-0,31 / 22,9%, 
p<0.001  
t4: 7,58+-0,28 /27,5%, 
p<0.001  
BDI  
t1: 8,86+-0,40,  
t2: 8,86+-0,40,  
t3: 8,25+-0,36/ 6,9%  
p=0.007  
t4:  : 7,77+-0,30/ /12,4% 
p<0.001  

Uppfyllti þó ekki 
greiningarskilyrði, ekki 
þörf á þunglyndis- og 
geðlyfjameðferð  
Lágt skor þunglyndis f. 
aðgerð því meðal til 
alvarlegt þunglyndi var 
frábending fyrir DBS 
aðgerð 
Ekki marktækt samband 
á milli bætingar og 
breytinga á 
lyfjaskömmtum (LED) né 
bætingar á hreyfigetu 

Birchall 
o.fl. 2017. 
Bandaríki
n 
 

Framsæ 
langtíma 
fylgni-
rannsókn 

Uni-
lateral 
STN-
DBS 
(n=50) 
12 mán. 
e. 
aðgerð: 
(n=31), 
18 mán. 
e. 
aðgerð: 
(n=24), 
24 mán. 
e. 
aðgerð: 
(n=11) 

25 PS 
með 
langt 
gengin
n sjúk-
dóm 

HAM-D-
17,  
LED 

t0: baseline. 
t1: 3mán. 
t2: 6 mán. 
t3: 12 mán. 
t4: 18 mán. 
t5: 24 mán. 
e. aðgerð 

t0: 
LED DBS: 1180,55 +- 
76,29 
HAMD-17  
DBS: 7,9 +- 4,4.  
SB: 6,96 +- 5,19 
DBS:  
þunglyndislyf 48%   
kvíðalyf 24% 

LED DBS:  
t1: 909,02 +- 68,73, 
p<0.0001 
t2: 887,08 +- 61,21/ 
24,8% p<0.0001 
HAMD-17 DBS:  
t2: 4,9 +- 4,0, p<0.001 
t3-t5: áframhaldandi 
marktæk lækkun 
SB t2: 5,48 +- 4,59 
DBS:  
þunglyndislyf  
t2: 46%  
t5: 46%  
kvíðalyf 
t2: 24% 
t5: 17% kvíðalyf 

Þunglyndi minnkaði 
(HAMD-17) 3 mán. e. 
aðgerð og hélst stöðugt 
til 24 mán. e. aðgerð, 
p=0.0291 
Svipuð inntaka af kvíða- 
og þunglyndislyfjum f. og 
e. aðgerð  
Aukið þunglyndi (HAMD-
17) tengdist verri gæðum 
svefns (Pittsburgh Sleep 
Index, p<0.001) og verri 
lífsgæðum (PDQ-39), 
p=0.005  
Engin fylgni milli 
þunglyndis og 
hreyfieinkenna 

Lhommée 
o.fl. 2017. 
Frakkland 

Langtíma 
lýsandi 
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=73) 

- BDI II 
BAI  

t0: baseline, 
t1: 12 mán. 
e. aðgerð 

L-Dopa daily dose: 
1010.7mg (408.7)  

L-Dopa daily dose: 
306.3mg (372.2) 
p<0.001  

Dópamínerg lyf lækkuð 
eins mikið og hægt var: 
L-Dopa 67,3%, dópamín-
samherjar 51,4% og 
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MINI 
Ardouin 
skali  
L-Dopa 
daily dose 

Agonist L-dopa 
equivalent daily dose 
335.5mg (319.2 
Total daily dose 
(mg/day) 1346.2mg 
(459.1)  
BDI-II 8.1 (5.4)  
BAI 8.2 (9.1) 
Ardouin skali 
Lækkað geðslag: 0.4 
(0.6) 
Kvíði: 0.7 (1)  
 

Agonist L-dopa 
equivalent daily dose 
98.2mg (165.9) p<0.001  
Total daily dose 
(mg/day): 404.5 (409.1) 
p<0.001 
BDI-II 7 (5.7) 
BAI 4.8 (7.7), p=0.0015  
Ardouin skali 
Lækkað geðslag: 0.5 
(0.8)  
Kvíði: 0.5 (0.9)  

heildar dópamínlyfjagjöf 
67,2%  
Minni kvíði skv. BAI, 
p=0.0015, en ekki skv. 
Ardouin og MINI 
Þunglyndi óbreytt (BDI, 
MINI) 
Ekki marktæk breyting á 
heildar vandópaminergu 
skori f. og e. aðgerð 

aTröster 
o.fl. 2017. 
Bandaríki
n 

Framsæ 
slembi-
röðuð 
rannsókn  

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=136) 

Innan 
hóps: 
Örvun 
strax 
e. 
aðgerð 
(n=101
)  
örvun 
3 mán. 
e. 
aðgerð 
(n=35) 

HDI  
FrSBe 
LED  
 

t0: baseline 
t1:3 mán 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: HDI 66,9 (11,9)  t2: HDI: 60,2 (14,5), 
p<0.05 
Væg þunglyndiseink: 
9% á t1/t2 
Alvarleg þunglyndiseink. 
<1% á t1/t2  
 

Minna þunglyndi (HDI), 
p<0.05 og 39% voru með 
bætingu =/> en 1 
staðalfrávik 
Lækkun á lyfjaskömmtum 
(LED), p<0.001  

aMaier 
o.fl. 2016 
Þýskalan
d 

Framsæ 
blönduð 
rannsókn  

STN-
DBS 
(n=28) 

Innan 
hóps: 
3 
hópar: 
jákvæ
ð 
blendi
n og 
nei-
kvæð 
upplifu
n e. 
aðgerð 

BDI-II 
hálf-
stöðluð 
viðtöl 
LEDD  
 

t0: baseline 
t1:12 mán. e. 
aðgerð 

t0: BDI-II neikv. hópur 
(n=7): 18,57 +- 12,70 
blendinn hópur (n=9): 
11,44 +- 9,14 
jákv. hópur (n=12): 
11,58 +- 6,33 
LEDD (mg/dag): neikv. 
hópur (n=7): 759,71 +- 
578,70  
blendinn hópur (n=9): 
968,11 +- 348,84  
jákv. hópur (n=12): 
699,00 +- 372,92 

t1: BDI-II neikv. hópur 
(n=7): 18,86 +- 12,70.  
blendinn hópur (n=9): 
11,78 +- 7,93 
Jákv. hópur (n=12): 
6,92 +- 5,52 
LEDD (mg/dag): neikv. 
hópur (n=7): 578,57 +- 
227,04  
blendinn hópur (n=9): 
408,33 +- 276,92.  
jákv. hópur (n=12): 
209,58 +- 153,76.  

Lækkun á lyfjaskömmtum 
(LEDD), p<0.001.  
Þunglyndi (BDI) óbreytt 
en meira þunglyndi (BDI) 
hjá einst. með neikv. 
upplifun, p= 0.040 
Tveir einst. úr neikvæða 
hópnum hefðu ekki valið 
STN-DBS aðgerð aftur 
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Innan hópa: p<0.001 

Lewis o.fl. 
2015 
Þýskalan
d 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=27) 

- BDI-II  
STAI-
state, 
hálf-
staðlað 
viðtal við 
sj. og 
umönn-
unaraðila  
þeirra  
LEDD  
 

t0: baseline 
t1: 3 mán 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: BDI-II 12.59 (S.D. 
=8.72). 
LEDD (mg/dag): 831.5  

t2: BDI-II 10.19  
LEDD (mg/dag): 
359.23, p</= 0.001  
Ekki marktækur munur 
á STAI-state f. og e. 
aðgerð  
77,8% (21/27) upplifðu 
breytingu á andlegri 
líðan:  
57,1% jákv. breyting 
42,9% neikv. breyting 

Ekki  munur á lækkun 
LEDD eða dópamín-
samherja á milli hópa en 
þeir sem upplifðu neikv. 
breytingu á andlegri líðan 
með lengri 
sjúkdómsmynd, p= 0.009  
Þunglyndi (BDI) og kvíði 
(STAI) óbreytt 
Lyfjaskammtar (LEDD) 
lækkuðu um 57%, 
p</=0.001 
Breyting á andlegri líðan 
og persónuleika kom ekki 
alltaf fram á matsskölum  
92,6% játuðu því að þeir 
myndu gangast aftur 
undir aðgerðina við t2   

Abbate-
Daga o.fl. 
2014 
Ítalía 

Framsæ 
fylgni-
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=18) 

- BDI 
STAI-Y 
HAM-D  
HAM-A 
LEDD 

t0: baseline, 
t1: 6 mán. e. 
aðgerð 

t0: LEDD (mg/dag): 
1169.86±435.71.  
HAM-D: 16.28±8.50   
HAM-A: 13.39±5.64  

t1: LEDD (mg/dag): 
527.5±283.99 p=0.001. 
HAM-D: 11.94±6.42, 
p<.001.   
HAM-A: 10.50±5.07, 
p<0.001.  
Engin marktæk breyting 
á skori BDI og STAI-Y f. 
og e. aðgerð.  

Lyfjaskammtar lækkuðu 
um 55%, p=0.001 
Þunglyndi lækkaði á 
HAM-D, p<0.001 en ekki 
BDI 
Kvíði lækkaði á HAM-A, 
p<0.001 en ekki STAI-Y 
Einungis marktæk bæting 
á matsskölum þar sem 
heilbrigðisstarfsmaður 
metur breytinguna en 
ekki á 
sjálfsmatsskölunum 
Engin fylgni milli 
breytinga á LEDD og 
breytinga á persónuleika, 
kvíða og þunglyndisskora 

Aono o.fl. 
2014 
Japan 

Framsæ 
fylgni- 
rannsókn 

Bilateral 
STN-

- HAM-D 
HAM-A   
LEDD 

t0: baseline 
t1: 1 mán. 

t0: HAM-D 17 4,8+-2,5,  
HAM-D 21 5,5+-2,8, 
HAM-A 8,9+-5,0,  

HAM-D 17  
t1: 3,44+-2,2  
t2: 3,7+-2,2  

Ekki marktækur munur á 
lyfjaskömmtum (LEDD) f. 
og e. aðgerð  
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DBS 
(n=13) 

t2: 6 mán. e. 
aðgerð 

LEDD (mg/dag): 
281,9+-154,4 

HAM-D 21  
t1: 3,5+-2,5  
t2: 3,8+-2,3  
HAM-A t1 5,1+-3,3, 
p<0.05  
t2: 6,2+-3,3  
LEDD (mg/dag):  
t1: 215,9+-104,6  
t2: 273,3+-172,0    

Tímabundin bæting á 
kvíða (HAM-A), p<0.05, 
og þunglyndi (HAM-D) en 
tilhneiging til bætingar 1 
mán. e. aðgerð 
Ekki fylgni milli skora á 
UPDRS og skora á HAM-
D og HAM-A 

aAviles-
Olmos 
o.fl. 2014. 
Bretland. 

Framsæ 
lamgtíma 
fylgni-
rannsókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=41). 

- BDI 
BAI  
 

t0: baseline 
t1: 1 ári  
t2: að 
meðaltali 5,2 
+-0,5 árum e. 
aðgerð. t3: 
Undirhópur 
(n=12) 
meðaltali 8,1 
+- 1,6 ári e. 
aðgerð 

t0: LED (mg/dag):  
1471,1 +- 515,2mg/ dag  
LED hjá undirhóp: 1475 
+- 525 
BDI 10±5.4  
BDI hjá undirhóp: 
14.0±7.1 
BAI 14.5±8.6,  
BAI hjá undirhóp: 
20.0±9.2 

LED (mg/dag):   
t1: 949,6 +- 572,7, 
(45,1% lækkun) 
p<0.001,  
t2: 668,5 +- 359,3, 
p<0.001  
t3: 698,8 +- 541,8, 
p=0.009  
BDI  
t1: 8.3±4.2  
t2: 11±6.3  
t3: 11.1±3.2 
BAI 
t1:10.3±7.3  
t2: 12.4±8.4  
t3: 16.1±7.0 

Lyfjaskammtar (LED) 
lækkaðu um 55% 5 árum 
og 52,5% 8 árum e. 
aðgerð, p</=0.009 
Engin breyting á 
þunglyndi (BDI) og kvíða 
(BAI) 
 

Chopra 
o.fl. 2014 
Bandaríki
n 

Framsæ 
fylgnirann
sókn 

DBS 
(n=54): 
bilateral 
STN 
(n=51), 
bilateral 
GPi 
(n=3)  
49 
kláruðu 
eftirfylgn
i 

Innan 
hóps: 
3 
hópar: 
Saga 
um 
þung-
lyndi, 
saga 
um 
maníu 
/ICD 
og 
engin 

BDI-II 
HAM-D  
LEDD  
 

t0: baseline 
t1: 2 vikum 
t2: 4 vikum  
t3: 2 - 6 mán. 
e. aðgerð 

t0: 50% þátttakanda 
með sögu um 
geðsjúkdóma 
LEDD(mg/dag): 1636,2  
BDI 9,0 +-7,7 
HAM-D 8,7 +- 4,2 
 

t3: LEDD (mg/dag): 
1065,2, p<0.001 
BDI-II lækkaði en vantar 
tölur, p=0.019 
HAM-D 5,7, p=0.007 

Lækkun á lyfjaskömmtum 
(LEDD) um 35% e. 
aðgerð (p=0.001)  
Þunglyndi (BDI, HAM-D) 
minnkaði, p</=0.019 
F. aðgerð var ekki 
marktækur munur á milli 
hópa nema hærri tíðni 
þunglyndis hjá konum 
E. aðgerð var enginn 
marktækur munur á 
geðrænum útkomum eftir 
því hvort væri saga um 
geðvanda eða ekki 
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saga 
um 
geðsj. 

aCury o.fl. 
2014 
Brasilía 

Framsæ 
fylgni- 
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=41) 

- HADS  
LED  
 

t0: baseline 
t1: 1 ár e. 
aðgerð 

t0: LED (mg/dag): 
1092mg +- 456 
Hospital Anxiety 
Scale: 9,17 +- 4,51  
Hospital Depression 
Scale: 7,11 +- 4,13 

T1: LED(mg/dag): 652 
+- 363 mg/d, p<0.001 
Hospital Anxiety 
Scale: 5,42 +- 4,33. -> 
41,1% bæting, p<0.001 
Hospital Depression 
Scale: 4,22 +- 3,90 -> 
40,7% bæting, p=0.003 

Lyfjaskammtar (LED) 
lækkaðu um 40,3%, 
p<0.001 
Kvíði (Hospital Anxiety 
Scale) og þunglyndi 
(Hospital Depression 
Scale) minnkaði, 
p</=0.003 

Janssen* 
o.fl. 2014 
Holland 

Lýsandi 
feril-
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=26), 
10 ára 
eftirfylgn
i (n=10) 

- BDI-II 
LED 

t0: baseline 
(n=26) 
t1: 3 mán. 
(n=26) 
t2: 1 ári 
(n=26)  
t3: 5 árum og 
(n=18)  
t4: 10 árum 
e. aðgerð 
(n=12) 

t0: BDI-II: 11,2+-7,4 
LED: 824mg +- 479 

BDI-II t1: 6,7+-6,8  
t2: 7,3 +-6,5,  
t3: 8,8 +-5,6  
t4: 8,5 +-6,6 
LED (mg/dag):  
t1: 539 +-298, (p<0.01) 
t2: 490 +-298, (p<0.01)  
t3:  636 +-304  
t4: 562 +-314 
 

Þunglyndi (BDI) óbreytt  
Tveir fengu 
þunglyndistímabil og 
annar þeirra lagaðist við 
stillingar á parametrum  
Lyfjaskammtar (LED) 
lækkuðu um 23- 35%  við 
3 mán til 5 árum e. 
aðgerð, p<0.01  

aRizzone 
o.fl. 2014 
Ítalía 

Langtíma 
fylgnirann
sókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=26); 
11 ára 
eftir-
fylgni 
(n=22). 
Tveir 
hópar; 
Turin og 
Rome 

- Zung's 
self-rating 
depressio
n 
and 
anxiety 
scales 
BDI 
STAI 
LEDD  
 

t0: baseline 
t1: 1 ári, 
t2: 5 árum og 
t3: 11 árum 
e. aðgerð 

t0: Zung depression 
scale (Rome): 38.6 +-  
4.3  
Zung anxiety scale 
(Rome): 43.4 +- 6.5 
BDI (Turin): 17.8 +- 11.5 
STAI-x1 (Turin): 47.7 +- 
8.2 
STAI-x2 (Turin): 47.1 +- 
9.7 

Zung depression scale 
(Rome):  
t1: 31.0 +- 8.9  
t2: ekki metið  
t3: 40.3 +- 8.2  
Zung anxiety scale 
(Rome):  
t1: 27.3 +- 6.7 (p<0.05)  
t2: ekki metið 
t3: 34.4 +- 8.8 (p<0.05) 
BDI (Turin):  
t1: 14.3 +- 8.2  
t2: 20.3 +- 13.0  
t3: 16.7 +- 7.2   
STAI-x1 (Turin):  
t1: 45.3 +- 5.9  
t2: 47.1 +- 8.0  

Þunglyndi (Zung 
depression scale, BDI) 
óbreytt.  
Bæting á kvíða (Zung 
anxiety scale) 1 og 11 
árum e. aðgerð í 
Rómarhópnum, p<0.05, 
en ómarktæk vernsun á 
kvíða (STAI-x1/x2) í 
Turinhópnum.  
Lyfjskammtar (LEDD) 
lækkaðu um 32,2-57,3% 
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t3: 52.1 +- 8.8  
STAI-x2 (Turin):  
t1: 47.1 +- 6.8  
t2: 48.1 +- 8.1  
t3: 49.5 +- 5.9  
LEDD (mg/dag):  
lækkaði um:  
t1: 57,3%  
t2:, 41,5%  
t3: 32,2%  
Aukaverkanir: 
þunglyndiseinkenni: 
23,1%  

aHarati og 
Müller 
2013 
Þýskalan
d 

Langtíma 
fylgnirann
sókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=20) 

- BDI t0: baseline 
t1: 12-18 
mán. e. 
aðgerð 

BDI: t0: 10,0. BDI: t1: 9,8. Þunglyndi (BDI) óbreytt. 

Kim* o.fl. 
2013 
Suður-
Kórea 

Aftursæ 
lýsandi 
rannsókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=89) 

- BDI 
LEDD 

t0: baseline   
t1: 6 mán 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: BDI f. aðgerð: 
17,7+/- 10,7  
LEDD (mg/dag): 894,1 
+- 504,4 
Agonist LED (mg/dag): 
155,2 +- 189,0 

t2: BDI: 20,0 +/- 10,2, 
p= 0.031  
LEDD (mg/dag):: 357,7 
+- 395,6, p<0.001   
Agonist LED: 46,0 +- 
100,7, p<0.001 

Þunglyndi (BDI) versnaði, 
p=0.031 
Levodopalyfjaskammtar 
(LEDD) lækkuðu um 
60%, p<0.001 og 
samherjalyfjaskammtar 
um 35%, p<0.001 

aSchuepb
ach o.fl. 
2013 
Þýskalan
d og 
Frakkland 

Fjölsetra 
slembi-
röðuð 
rannsókn 

DBS + 
lyf 
(n=120) 

Lyfjah
ópur 
(n=123
) 

BPRS 
MADRS 
BDI-II 
LEDD 

t0: baseline 
t1: 24 mán. 
e. aðgerð 

t0: LEDD (mg/dag): 
DBS: 935,6 +- 21,5 
SB: 950,3 +- 21,3 
BPRS  
DBS: 25,3 +- 1,0  
SB: 25,2 +- 1,0  
MADRS 
 DBS: 6,7 +- 0,8 
SB: 6,6 +- 0,8 
BDI-II  
DBS: 10,1 +- 0,6 
SB: 10,1 +- 0,6 

t1: LEDD (mg/dag): 
DBS: 572,3 - 39% 
lækkun, p<0.05,  
SB: 1196,1 - 21% 
hækkun, p<0.05 
Meðal breyting: 
BPRS DBS: 1,9 +- 0,7, 
7%, p<0.05,  
SB: -0,3 +- 0,7, 1% 
versnun   
MADRS DBS: 1,1 +- 
0,6, 16% bæting 
SB: -1,3, 20% versnun, 
p<0.05. 

Ekki var marktækur 
munur á milli DBS og 
lyfjahóps f. aðgerð. 
Ungur hópur - 
meðalaldur 52 ára og 
stutt tímabil 
sveiflukenndar hreyfigetu 
og ofhreyfinga  
Lyfjaskammtar (LEDD) 
lækkuðu um 39% hjá 
DBS, p<0.05 
Þunglyndi (MADRS og 
BDI) minnkaði um 16-
18%, p<0.05, hjá DBS en 
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BDI-II DBS: 1,8, 18% 
bæting, p<0.05.  
SB: -0,1, 2% versnun  
Alvarlegur kvíði DBS: 
0%, SB: 1,6%.  
Þunglyndi  
alvarlegt:  
DBS: 4,8% 
SB: 0,8% 
meðal til alvarlegt:  
DBS: 16,9% 
SB: 18,1% 

versnaði um 2-20% hjá 
SB 
BPRS 7% bæting hjá 
DBS, p<0.05 en 1% 
versnun hjá SB 

Chang 
o.fl. 2012 
Kína 

Framsæ 
tilfella-
viðmiðara
nnsókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=31) 

PS á 
lyfjame
ðferð 
(n=31) 

HAM-A 
(14-item 
version)  
STAI 

t0: baseline, 
t1: 3 vikum, 
t2:  5 vikum, 
t3: 2 mán, 
t4: 4 mán, 
t5: 7 mán 
t6: 13 mán. 
e. aðgerð. 
Kveikt á 
raförvun 1 
mán. e. 
aðgerð.  
SB metinn á 
sömu tímum 

t0: S-AI DBS  47,58 
(6.15) 
S-AI SB  48.13 (5.81) 
T-AI DBS 42.77 (9.26) 
T-AI SB 41.81 (9.18) 
Ham-A DBS 12.35 
(2.68) 
Ham-A SB 12.90 (2.47)  

S-AI DBS  
t1: 47.55 (6.39)  
t2: 39.61 (7.21)ab  
t3: 44.29 (7.04)ab  
t4: 45.84 (6.98)b  
t5: 47.26 (6.59)b  
t6: 48.06 (6.39)b 
S-AI SB  
t1: 48.10 (6.02)  
t2: 46.45 (7.94)  
t3: 48.42 (6.66)  
t4: 49.03 (6.68)  
t5: 48.10 (6.55)  
t6: 48.32 (6.69)  
T-AI DBS  
t1: 42.81 (9.29)  
t2: 45.45 (9.66)  
t3: 47.39 (9.75)  
t4: 49.00 (9.98)b  
T5: 50.42 (10.14)bc  
T6: 51.81 (10.21)ab 
T-AI SB  
t1: 42.84 (9.36)  
t2: 42.39 (8.41)  
t3: 42.06 (8.80)  
t4: 41.84 (8.83)  
t5: 42.00 (8.48)  

Kvíði (S-AI) lækkaði 5 
vikum e. aðg. en 
hækkaði aftur 13 mán. e. 
aðg., p<0.05 
Kvíði (T-AI) versnaði frá 
4 mán. e. aðgerð, p<0.05 
Kvíði (Ham-A) versnaði 
frá 4 mán. e. aðg., 
p<0.05 
Hjá DBS var hreyfigeta 
(UPDRS-III) jákvætt 
tengd við S-AI fram að 4 
mán. e. aðg., p<0.05 
Verri lífsgæði (PDQ-39) 
voru tengd auknum kvíða 
(S-AI) 3 vikum e. aðg.   
Aukinn kvíði (T-AI, Ham-
A) tengdur aukinni 
spennu, tíðni og 
púlsvídd, p<0.05  
 



  

70 

t6: 42.29 (8.66)  
Ham-A DBS:  
t1: 12.32 (2.65)  
t2: 12.10 (2.31)  
t3: 12.65 (2.14)  
t4: 13.03 (2.46)b  
T5: 13.48 (2.90)b  
T6: 14.29 (3.13)ab 
Ham-A SB:  
t1: 12.87 (2.45)  
t2: 12.61 (2.01)  
t3: 12.77 (2.08)  
t4: 13.00 (1.88)  
t5: 13.10 (1.80)  
t6: 13.42 (1.89) 
a=p<0.05 borið saman 
við samanb.hóp 
b=p<0.05 borið saman 
við f. aðgerð 

Lhommée
* o.fl. 
2012 
Frakkland 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=63) 

- BDI 
BAI  
Ardouin 
skali  
MINI 
heildar L-
dópa 
skammtur 

t0: baseline 
t1: 12 (+-1) 
mán. e. 
aðgerð 

t0: Heildar L-Dopa 
skammtur (mg/dag): 
1026 +- 459.  
Heildar dópamín-
samherjaskammtur 
(mg/dag):  279 +- 143 
Heildar L-Dopa + 
samherjaskammtur 
(mg/dag): 1306 +- 474 
BDI (ON): 8,4 +- 5,4 
BAI (ON): 9+-10,2 
Kvíðasjúkdómar 7,9% 
Alvarlegt þunglyndi 
0% 
Ardouin skali  
Depurð: 8,1%.  
Kvíði: 22,6%.  

t1: Heildar L-Dopa 
skammtur (mg/dag): 
284 +- 312, p</= 0.001 
Heildar dópamín-
samherjaskammtur 
(mg/dag): 116 +-255, 
p</= 0.001  
Heildar L-Dopa + 
samherjaskammtur 
(mg/dag): 400 +-386, 
p</= 0.001  
BDI (ON): 6,5 +-5, 
p=0.008 
BAI (ON): 4,3+-7,5 p</= 
0.001 
Alvarlegt þunglyndi 
3,2% 
Kvíðasjúkdómar 4,8%  
Ardouin skali  
Depurð: 11,3%  

Mikil og hröð lækkun L-
Dopa og dópamín 
samherja, 73% 
meðallækkun 
dópamínergra lyfja, 
p</=0.001 
Þunglyndi (BDI) 
minnkaði, p=0.008 
Kvíði (BAI) minnkaði, 
p</=0.001 
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Kvíði: 11,3%% 

Strutt o.fl. 
2012 
Bandaríki
n 

Framsæ 
tilfella-
viðmiða-
rannsókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=17) 

PS 
sem 
höfðu 
ekki 
gengis
t undir 
DBS 
aðgerð 
(n=22) 

UPDRS 
BDI 
STAI 

t0: baseline, 
t1: 6 mán. e. 
aðgerð 

BDI DBS: 11.3 (6.80) 
SB: 6,86 (4,51) 
State kvíðaskor DBS: 
37.4 (10.4)  
SB: 32.0 (9.19) 
Trait kvíðaskor DBS: 
34.3 (6.26)  
SB: 31.4 (10.0) 
Þunglyndi tilvonandi 
DBS: 44% 
SB: 13%  
Geðlyfjanotkun 
BDS: 65% 
SB: 23% 

BDI heildarskor:  
DBS: 14.8 (5.90)  
SB: 6.59 (4.10) 
State kvíðaskor  
DBS: 40.6 (11.2), 
SB: 29.8 (8.07).  
Trait kvíðaskor  
DBS: 38.0 (7.75),  
SB: 30.7 (7.83) 
Þunglyndi DBS: 31% 
en ef teknir voru með 
þeir 5 sem ekki gátu 
klárað matið vegna 
þunglyndisástands og 
sjálfsvígs jókst tíðnin í 
56% 
SB: 13% 
Geðlyfjanotkun 
DBS: 71% 
SB: 27% 

Ekki breyting á 
þunglyndisskvarða (BDI) 
hjá DBS en 5 kláruðu 
ekki rannsókn vegna 
lægðar í geðslagi og 1 
framdi sjálfsvíg svo 
heildartíðni þunglyndis 
jókst ef þeir eru teknir 
með  
DBS sj. uppfylltu skilyrði 
að lágmarki vægs 
þunglyndis 
Engin breyting á kvíða 
(STAI) 
Breyting á levodópa 
skammti var ekki með 
marktæk tengsl við 
vitræn-tilfinningaleg, 
líkamleg eða heildar 
einkenni þunglyndis né 
kvíðaskori 
DBS voru frekar á 
geðlyfjum en SB  
DBS þunglyndari f. og e. 
aðgerð en SB sem var 
með svipuð skor f. og e. 
aðgerð, p</=0.02 

aTykocki 
o.fl. 2012 
Pólland 

Framsæ 
langtíma 
fylgnirann
sókn 

Bilateral 
STN-
DBS 
(n=74)  

- BDI t0: baseline, 
t1: 6 mán.  
t2: 12 mán. 
t3: 24 mán. 
e. aðgerð 

t0: BDI 14,85 +- 10,9.  BDI  
t1: 11,09 +- 8,95 
(p<0,001) - 25,3% 
bæting  
t2: 11,39 +- 9,36  
t3: 11,35 +- 9,71 

Þunglyndi (BDI) minnkaði 
um 25,3%, p<0.001, og 
bæting hélst stabíl út 
eftirfylgdartímabilið  
Ekki marktækur munur 
milli kyns en þó var 
tilhneiging til þess að 
konur væri með hærra 
skor á BDI 
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aZibetti 
o.fl. 2011 
Ítalía 

Framsæ 
langtíma 
lýsandi 
rannsókn 

STN-
DBS 
(n=14) 

- BDI 
STAI 
(STAI-
X1/X2)  
LEDD 

t0: baseline 
t1: 1 ári 
t2: 5 árum 
t3: amk. 9 
árum e. 
aðgerð 

T0: LEDD (mg/dag): 955 
(406),  
BDI 15.5 (9.9) 
STAI-X1 45.0 (7.7) 
STAI-X2 46.1 (10.5) 

LEDD (mg/dag):  
t1: 412 (265), p<0.05  
t2: 569 (288), p<0.05  
t3: 579 (295), p<0.05  
BDI t1: 11.3 (7.8)  
t2: 12.2 (7.4)  
t3: 14.0 (7.4) 
STAI-X1  
t1: 42.4 (6.9)  
t2: 44.5 (8.4)  
t3: 43.0 (15.1) 
STAI-X2  
t1: 42.4 (6.9)  
t2: 43.2 (10.1)  
t3: 46.1 (7.6)  

Lyfjaskammtar (LEDD) 
lækkuðu um 57% 1 ári, 
40% 5 árum og 39% 9 
árum eða meira e. 
aðgerð, p<0.05  
Þrír voru lyfjalausir 1 ári 
e. aðgerð og einn 
lyfjalaus eftir 5 og 9 ár  
Engin breyting á 
þunglyndi (BDI) og kvíða 
(STAI-XI/X2) 

aSchneide
r o.fl. 
2010 
Þýskalan
d 

Framsæ 
langtíma 
fylgni-
rannsókn  

Bilateral 
SNT-
DBS 
(n=14) 

- HAM-D 
BDI 
STAI 
Meðal 
LEDD 

t0: 12 til 4 
vikum f. 
aðgerð  
t1: 10-15 
dögum f. 
aðgerð 
t2: 5–10 
dögum e. 
aðgerð 
t3: 18–24 
dögum e. 
aðgerð 
t4: 3–4 mán. 
e. aðgerð 

t0: HAMD 5.93 (3.27), 
t1: 7.00 (6.29). 
LEDD (mg/dag): 922,45 
+-326,32, 

HAMD  
t2: 8.00 (6.32)  
t4: 5,57 +-6,0.  
LEDD (mg/dag):  
t4: 425, 01 +-359,15.  
Lækkun LEDD: 497.44 
mg frá t1 til t5, p<0.001 

Dagsskammtur L-Dopa 
lækkaði, p<0.001  
Ekki breyting á 
þunglyndisskori (HAMD) 
Skömmu e. aðgerðina 
sýndu 57% verri 
þunglyndiseinkenni en 
þegar búið var að ná 
jafnvægi og ná sem 
bestum árángri með DBS 
meðferðinni minnkuðu 
þunglyndiseinkenni nær 
algerlega. Þeir sj. sem 
höfðu meiri kvíða, 
þunglyndi og verri skor á 
psychiatric illness f. 
aðgerð voru með meiri 
þunglyndiseinkenni e. 
aðgerð, p<0.05 
Skor á BDI, STAI, CGI-I 
(global severity of 
psychiatric illness) og 
global level of functioning 
höfðu forspársgildi fyrir 
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þunglyndiseinkenni e. 
aðgerð  
Væg aukning á 
þunglyndiseinkennum 
meðal kk (lítið úrtak) 
Hærri geta í cognitive 
flexability verkefnum f. 
aðgerð tengdist 
þunglyndiseinkennum í 
kjölfar aðgerðar 

*Hluti af niðurstöðum sem fjalla um kvíða og þunglyndi 

a: Hlutaniðurstöður 
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Fylgiskjal 4. Matrix 3 - Hvataraskanir 

Höfundur 
ár 
land 

Snið Úrtak Mæli-
tæki/ 
Athuga
nir 

Tími 
mælinga/  
lengd 
eftirfylgni 

Tíðni+lyfjaskammtur Niðurstöður e. 
aðgerð DBS SB Fyrir aðgerð Eftir aðgerð 

Abbes* 
o.fl. 2018. 
Frakkland 

Langtíma 
fylgni-
rannsókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=69): 
Lyon 
(n=21), 
Grenoble 
(líka 
retrospectiv
e) (n=48)  

- LEDD 
Ardouin 
skali 

t0: baseline 
t1:1 ári e. 
aðgerð  
t2: að 
meðaltali 6 
árum e. 
aðgerð (3-
10 ár) 

t0: Ardouin skali:  
Áráttuát 20,9%,  
Hobbýismi 17,5% 
Punding 2,9% 
Kaupárátta 5,8%  
Spilafíkn 5,8% 
Kynlífsfíkn 2,9% 
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja 14,5%  
LEDD (mg/dag): 1288,6 
+- 471,6 

t2: Ardouin skali:  
Áráttuát 17,4%. 
Hobbýismi 2,9%, p<0.01 
Punding 1,4% 
Kaupárátta 2,9%, p<0.05 
Spilafíkn 0%, p<0.05 
Kynlífsfíkn 4,3% 
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja 0%, p<0.01 
LEDD (mg/dag): 576 +- 
368,8, p<0.01 

Minni hobbýismi, 
p<0.01 
Minni kaupárátta, 
p<0.05 
Minni spilafíkn,  
p<0.05 
Ofnotkun 
dópamínergra lyfja 
hvarf e. aðgerð, 
p<0.001 
Lyfjaskammtar 
(LEDD) lækkuðu 
um 55%, p<0.01 

Aiello o.fl. 
2017. 
Ítalía 

Tilfella- 
viðmiða-
rannsókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=18) 

Heilbrigðir 
einst. 
sambæril
egir DBS 
hópnum 
(n=18) 

BIS-11  
LED 

t0: baseline 
t1: 5 dögum 
t2: >3 mán. 
e. aðgerð 

LED (mg/dag): 
1113,56mg (436,35). 
Þyngd 79,08 (18,18)kg  
BMI 26,3 (5,83) kg/m2  
50% í normal þyngd  
22% í ofþyngd  
27,7% í offitu 

LED(mg/dag):  
t1: 560,5 (206,73)  
t2: 773,94 (365,35). 
Þyngd 81,7 (18,86) kg, 
p<0.05 
BMI 27,11 (5,96) kg/m2, 
p=0,02 
88,8% þyngdust e. aðgerð 
(1,5-6,5kg) 
38,8% í kjörþyngd 
33% í ofþyngd 
27% í offitu 

Ekki breyting á 
hvatvísi (BIS) 
Líkamsþyngd, 
p<0.05, og BMI, 
p=0,02, jókst 
Þyngdaraukning 
tengdist lækkun á 
lyfjaskömmtum 
snemma e. 
aðgerð, p=0.02, 
aukinni 
sjúkdómslengd 
p=0.04)  
Þyngdarbreyting 
tengdist skertri 
athygli og 
einbeitingu e. 
aðgerð, p<0.05  
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Birchall* 
o.fl. 2017. 
Bandaríki
n 
 

Framsæ 
langtíma-
rannsókn 

Unilateral 
STN-DBS 
(n=50)  
12 mán. e. 
aðgerð: 
(n=31)  
18 mán. e. 
aðgerð: 
(n=24) 
24 mán. e. 
aðgerð: 
(n=11) 

25 PS 
með langt 
genginn 
sjúkdóm 

HAM-D-
17 
LED 

t0: baseline 
t1: 3mán 
t2: 6 mán 
t3: 12 mán 
t4: 18 mán 
t5: 24 mán. 
e. aðgerð 

LED (mg/dag): 1180,55 +- 
76,29 

LED (mg/dag): t1: 909,02 
+- 68,73, p<0.0001, 
t2: 887,08 +- 61,21 
p<0.0001= 24,8% lækkun 
 

Tveir með 
hegðunar-
breytingar; 1 
handtekinn f. 
kynferðislega árás 
eftir seinna 
rafskautið - 
hegðunin batnaði 
við að hætta 
dópamínsamherja 
Annar þróaði 
kynlífsfíkn og 
áfengismisnotkun 
2 árum e. aðgerð - 
gekk til baka við 
að lækka 
dópamínsamherja 

Lhommée
* o.fl. 
2017. 
Frakkland 

Langtíma 
fylgni-
rannsókn 

STN-DBS 
(n=73) 

- MINI 
Ardouin 
skali  
L-Dopa 
daily 
dose 

t0: baseline 
t1: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: L-Dopa daily dose 
(mg/dag): 1010.7 (408.7)  
Agonist L-dopa 
equivalent daily dose 
(mg/dag): 335.5 (319.2) 
Total daily dose 
(mg/day): 1346.2 (459.1) 
Ardouin skali  
Áráttuát 0.9 (1) 
Hobbýismi 1 (1) 
Punding 0.1 (0.5) 
Kaupárátta 0.3 (0.6 
Spilafíkn 0.2 (0.6) 
Kynlífsfíkn 0.2 (0.5) 
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja 0.5 (0.9) 

t1: L-Dopa daily dose: 
306.3 (372.2) p<0.001b  
Agonist L-dopa 
equivalent daily dose: 
98.2 (165.9), p<0.001b  
Total daily dose 
(mg/day): 404.5 (409.1) 
p<0.001b  
Ardouin skali  
Áráttuát 0.4 (0.7) 
p=0.0029d.  
Hobbýismi 0.1 (0.4) 
p<0.0001e 
Punding 0 (0)  
Kaupárátta 0.04 (0.3) 
p=0.0053d.  
Spilafíkn 0.01 (0.1) 
p=0.022c. 
Kynlífsfíkn 0.04 (0.2)  
p= 0.014c. 
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja 0.1 (0.4), p=0.0012d.  

L-Dopa var 
lækkað um 67,3%, 
dópamínsamherja 
um 51,4% og 
heildar 
dópamínlyfjagjöf 
um 67,2%  
Hvatvísiskor 
lækkaði 12 mán. 
e. aðgerð, 
p<0.0001 
Bæting kom fram í 
öllum undirþáttum 
hvatvísishegðunar 
(ICB) nema 
punding   
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Merola 
o.fl. 2017. 
Ítalía 

Aftursæ 
fylgnirann
sókn.  

STN-DBS 
(n=150) 

- SCID-II  
LEDD 
 
 

t0: baseline 
t1: 
meðaltali 4 
árum e. 
aðgerð 

t0: 17,3% með ICB,  
þar af 6,0% með 
margþætta ICB 
Kynlífsfíkn 12% 
Spilafíkn 10.7% 
DDS 4.7% 
Kaupárátta 6.7% 
Punding 2.0% 
Tíðni hvataraskana hærri 
meðal kk  

t1: 12,7% með ICB  
Endurbirting ICB 69% 
ICB viðgengst 31% . 
Ný einkenni ICB 7,3%  og 
45,4% þeirra voru með 
margþætta ICB  
Kynlífsfíkn 8.0%, p = 
0.047. 
Spilafíkn 5.3%, p = 0.033 
DDS 0%; p<0.001  
Kaupárátta 5.3%  
Punding 3.3% 
Tíðni margþættra ICB 
6.7%  
  

Kynlífsfíkn 
minnkaði, p = 
0.047 
Spilafíkn 
minnkaði, p = 
0.033 
Ofnotkun 
dópamínergra lyfja 
(DDS) hvarf, 
p<0.001  
Áframhaldandi 
hvataraskanir 
tengdist hærri 
lyfjaskömmtum 
(LEDD), p=0.021 
og kom oftar hjá 
einstk. með 
þráhyggju-áráttu, 
p=0.042 
Ný einkenni 
hvataraskana 
tengdust lægri 
aldri, p=0.042, 
minni bætingu á 
ofhreyfingum, p </ 
0.035, kvk, 
p=0.018 og einst. 
með jaðar, 
kleyfhuga og/ eða 
geðklofalíkar 
persónuleikaraska
nir, p<0.05 

Rossi o.fl. 
2017 
Bandaríki
n 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn  

Unilateral 
DBS 
(n=37): 
STN (n=14) 
GPi (n=23) 

- QUIP 
staðlað 
klínískt 
viðtal  
LEDD 

t0: baseline 
t1: 6 mán. 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: Heildartíðni ICD 37,8%  
Meðal QUIP skor 2.51 ± 
0.58  
QUIP skor meðal ICD f. 
aðgerð: 6.00 ± 0.94  
LEDD 1238,53 +- 128,47 

T1: Heildartíðni ICD 
29,7% 
Meðal QUIP skor 1.51 ± 
0.45, p = 0.0447.  
QUIP skori meðal ICD f. 
Aðgerð: 2.64 ± 0.98 e. 
aðgerð, p = 0.0014  

Ekki var marktæk 
lækkun á LEDD 
og dópamín-
samherjum 
Meðal 
hvatvísisskor 
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LEDD 1178,18 +- 126,43 
ICD minnkaði: 50%. 
Viðvarandi ICD: 50% og 
þar af versnaði 2,7%.  
Ný einkenni ICD: 10,8%  

(QUIP) lækkaði, p 
= 0.0447 
Hjá 50% 
minnkuðu ICD 
einkennin en af 
þeim voru aðeins 
43% með lækkun 
á dópamín-
samherja-
skömmtum  
ICD sj. f. aðgerð 
með hærra LEDD, 
p = 0.0046, sá 
munur var enn til 
staðar hjá sj. með 
vs. án ICD e. 
aðgerð, p= 0.0347 
Ný eink. 
hvataraskana 
komu fram hjá 
10,8% 

aTröster* 
o.fl. 2017. 
Bandaríki
n 

Framsæ 
slembi-
röðuð 
rannsókn  

Bilateral 
STN-DBS 
(n=136) 

Innan 
hóps: 
Örvun 
strax e. 
aðgerð 
(n=101)  
örvun 3 
mán. e. 
aðgerð 
(n=35) 

HDI  
FrSBe 
LED  
 

t0: baseline 
t1:3 mán 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: FrSBe: 65,2 (17,1)  t2: FrSBe: 63,6 (16,8) 
Hömluleysi óbreytt e. 
aðgerð  
 

Lækkun á 
lyfjaskömmtum 
(LED), p<0.001  
Ekki marktækur 
munur á hvatvísi 
(FrSBe) 

Amami 
o.fl. 2015 
 Ítalía 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn  

Bilateral 
STN-DBS 
(n=56) 

- Stöðluð 
viðtöl f. 
og e. 
aðgerð.  
Sj. og 
aðstand. 
létu auk  

t0: baseline 
t1: 1 ári 
t2: 2 árum 
t3: 3 árum 
e. aðgerð 

t0: 23,2% með ICB  
14,3% >1 tegund af ICB  

t1-3: 84,6% lagast af ICB 
að meðaltali 6 mán. e. 
aðgerð og voru án 
einkenna 3 árum e. 
aðgerð 
Ný tímabundin einkenni: 
10,7% að meðaltali 16 

Sterk tengsl milli 
dópamínsamherja
skammta og meiri 
hvatvísishegðunar 
(ICB) 
Við t3 höfðu 
dópamínsamherja
skammtar lækkað 
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þess 
vita af 
ICB e. 
aðgerð 

mán. e. aðgerð og vörðu 
að meðaltali í 15 mán. 
t3: 3,6% með ICB, 
áráttuát bara til staðar þá 
en 1 af þeim sem voru 
með ICB f. aðgerð hafði 
fengið tímabundið bakslag 
(spilafíkn) 2 árum e. 
aðgerð sem entist í 6 
mán.  
14,3% með ICB á 
einhverjum tímapunkti e. 
aðgerð 

um 60,8% 
(p=0.012) hjá 
þeim með 
hvatvísishegðun 
sem var talið 
tengjast lægri tíðni 
ICB en þó komu 
fram ný tímab. 
einkenni hjá sj. 
sem ekki höfðu 
hvatvísishegðun f. 
aðgerð sem einnig 
höfðu minnkað 
dópamínsamherja 
skammta    

Gee o.fl. 
2015 
Bandaríki
n 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn  

STN-DBS 
(n=16) 

- QUIP-
RS 
LEDD 

t0: baseline 
t1: 1 ári e. 
aðgerð 

t0: QUIP  
Góð svörun (12/16): 11.75 
± 2.62 
Ekki góð svörun (4/16): 
12.50 ± 5.55 

t1: QUIP 
Góð svörun: 3.42 ± 1.00; 
p = 0.006 
Ekki góð svörun: 18.00 ± 
1.78. 
75% sýndu góða svörun 
og voru með lækkun á 
QUIP  

Lækkun á 
kynlífsfíkn (p = 
0.005) og áráttuáti 
(p = 0.01) e. 
aðgerð 
Lækkun á 
lyfjaskömmtum 
(LEDD), p=0.0003 
Hækkun á 
dópamínlyfja-
skömmtum var 
gerð hjá tveimur í 
hvorum hóp  

Lewis*o.fl. 
2015 
Þýskalan
d 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn 

STN-DBS 
(n=27) 

- Hálf-
staðlað 
viðtal 
við sj. 
og 
umönnu
naraðila  
þeirra  
BIS-11 
LEDD 

t0: baseline 
t1: 3 mán. 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: LEDD (mg/dag): 831.5  t2: LEDD (mg/dag): 
359.23, p</= 0.001  
Ekki marktækur munur á 
BIS-11 f. og e. aðgerð  
Persónuleikabr: 22,2% 
sjúklinga og  
43,5% umönnunaraðila  
 

Lyfjaskammtar 
(LEDD) lækkuðu 
um 57%, 
p</=0.001 
Ekki munur á 
hvataröskunum 
(BIS-11) 
Þeir sem ekki 
upplifðu breytingu 
á persónuleika 
með lengri 
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sjúkdómsmynd, 
p=0.041  
Breyting á 
andlegri líðan og 
persónuleika kom 
ekki alltaf fram á 
matsskölum 
Vægt oflæti tengt 
persónuleika-
breytingum, 
p=0.037 
92,6% játuðu því 
að þeir myndu 
gangast aftur 
undir aðgerðina 
við t2   

aAviles-
Olmos* 
o.fl. 2014. 
Bretland. 

Framsæ 
langtíma 
fylgni-
rannsókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=41) 

- Skránin
g á 
mein-
tilvikum 

t0: baseline 
t1: 1 ári  
t2: að 
meðaltali 
5,2 +-0,5 
árum e. 
aðgerð 
t3: 
Undirhópur 
(n=12) 
meðaltali 
8,1 +- 1,6 
ári e. 
aðgerð 

t0: LED (mg/dag): 1471,1 
+- 515,2mg/ dag  
LED (mg/dag): hjá 
undirhóp: 1475 +- 525 

LED (mg/dag): t1: 949,6 
+- 572,7, (45,1% lækkun) 
p<0.001,  
t2: 668,5 +- 359,3, 
p<0.001 
t3: 698,8 +- 541,8, 
p=0.009 
 

Lyfjaskammtar 
(LED) lækkaðu 
um 55% 5 árum 
og 52,5% 8 árum 
e. aðgerð, 
p</=0.009 
4 sjúklingar voru 
með ICD >1 ári e. 
aðgerð (enginn 
samanburður við 
baseline) 

Janssen* 
o.fl. 2014 
Holland 

Lýsandi 
feril-
rannsókn 

STN-DBS 
(n=26) 
10 ára 
eftirfylgni 
(n=10) 

- Hegðun-
arbr.  
tjáðar af 
sj. og 
aðstand.  
LED  
 

t0: baseline 
(n=26) 
t1: 3 mán. 
(n=26) 
t2: 1 ári 
(n=26)  
t3: 5 árum 
(n=18) t4: 
10 árum e. 

t0: LED (mg/dag): 824+- 
479 

LED (mg/dag):  
t1: 539+-298 (p<0.01)  
t2: 490+-298, (p<0.01)  
t3:  636+-304 
t4: 562+-314 
35% sjúklinga sýndu 
merki um ICB e. aðgerð, 
ekki gefin upp tíðni f. 
aðgerð 

Lyfjaskammtar 
(LED) 35-41% 
lægra við t1, t2, 
p<0.01 
Stillingar á 
parametrum og 
lækkun á 
lyfjaskömmtum 
dró úr 
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aðgerð 
(n=12) 

hvatvísishegðun í 
flestum tilfellum 

aRizzone* 
o.fl. 2014 
Ítalía 

Langtíma 
fylgni-
rannsókn 

Bilateral 
STN-DBS 
(n=26);  
11 ára 
eftirfylgni 
(n=22). 
Tveir 
hópar; 
Turin og 
Rome 

- Klínískt 
viðtal 
um 
kynlífs-
fíkn f. 
aðgerð  
en aðrar 
hvataras
kanir 
skoðaða
r  
e. 
aðgerð 
og spurt 
hvort 
hafi  
einnig 
verið f. 
aðgerð, 
LEDD 

t0: baseline 
t1: 1 ári 
t2: 5 árum 
og 
t3: 11 árum 
e. aðgerð 

Kynlífsfíkn: 0%. 
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja: 3,8% 
Kaupárátta: 0% 
Punding: 0% 
Spilafíkn: ekki metið 

LEDD (mg/dag): lækkaði 
um: 
t1 57,3%  
t2 41,5%.  
t3 32,2%.  
Aukaverkanir  
Þyngdaraukning: 23,1% 
Kynlífsfíkn: 13,0% 
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja: 0% 
Kaupárátta: 0% 
Punding: 0% 
Spilafíkn: 3,8% 

Aukin tíðni 
kynlífsfíknar e. 
aðgerð þrátt fyrir 
marktæka lækkun 
á dópamínlyfjum 
Einn með spilafíkn 
e. aðgerð en óvíst 
með f. aðgerð því 
ekki spurt beint út 
í það á þeim 
tímapunkti  
1 með ofnotkun 
dópamínergra lyfja 
f. aðgerð sem 
gekk yfir e. 
aðgerðina. Enginn 
var með 
kaupárátta eða 
punding 

Kim o.fl. 
2013 
Suður-
Kórea 

Aftursæ 
lýsandi 
rannsókn  

Bilateral 
STN-DBS 
(n=89) 

- Viðtöl  
við sj. 
og 
umönn-
unaraðil
a,  
LEDD 

t0: baseline   
t1: 6 mán. 
t2: 12 mán. 
e. aðgerð 

t0: ICRB 22,5% 
Kaupárátta 5,6% 
Spilafíkn 4,5% 
Áráttuát 9% 
Kynlífsfíkn 6,7%  
Punding 9% 
LEDD (mg/dag): 894,1 +- 
504,4 
Agonist LED (mg/dag): 
155,2 +- 189,0 

ICRB: t2: 25,8%  
Kaupárátta 3,4% 
Spilafíkn 2,2% (engin de 
novo) 
Áráttuát 9% 
Kynlífsfíkn 6,7% 
Punding 11,2% 
Sj. með einkenni f. 
aðgerð:  
Bæting 65%  
þar af fullur bati 30%  
Versnun 15% 
Óbreytt einkenni 20%  
Ný einkenni 10% (1 sj. 
sem ekki var á 
dópamínergum lyfjum)  
LEDD (mg/dag):  

Hvatastjórnun og 
tengd hegðun 
(ICRB) ýmist 
minnkaði, 
versnaði eða kom 
fram sem ný 
einkenni 
Alvarleiki 
hvatastjórnunar 
meiri hjá eldri 
einstaklingum, 
p=0.012 
Skammtastærð 
dópamínergra lyfja 
lækkaði um rúm 
60%  
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t2: 357,7 +- 395,6, 
p<0.001  
Agonist LED (mg/dag): 
t2: 46,0 +- 100,7, p<0.001 

Tíðni ICRB var 
hærri meðal kk 
sérstaklega í 
kynlífsfíkn (91%) 

aSchuepb
ach* o.fl. 
2013 
Þýskalan
d og 
Frakkland 

Fjölsetra 
slembi-
röðuð 
rannsókn 

DBS + lyf 
(n=120) 

Lyfja-
hópur 
(n=123) 

LEDD t0: baseline 
t1: 24 mán. 
e. aðgerð 

t0: LEDD (mg/dag):  
DBS: 935,6 +- 21,5 
SB: 950,3 +- 21,3 
 

t1: LEDD (mg/dag):  
DBS: 572,3 - 39% 
lækkun, p<0.05  
SB: 1196,1 - 21% 
hækkun, p<0.05 
ICD: Alvarlegt:  
DBS 0,8% 
SB 3,9%  
meðal til alvarlegt:  
DBS 14,5% 
SB 11,8% 
Þyngdaraukning:  
DBS: 12,1% 
SB: 4,7% 
BPRS:  
DBS: 7% bæting, p<0.05 
SB: 1% versnun 

LEDD lækkun um 
39% hjá DBS, 
p<0.05 
Lægri tíðni 
alvarlegrar 
hvataraskana hjá 
DBS en hærri tíðni 
meðal til 
alvarlegra 
hvataraskana 
Hærri tíðni 
þyngdaraukningar 
hjá DBS  

Lhommée 
o.fl. 2012 
Frakkland 

Framsæ 
lýsandi 
rannsókn 

STN-DBS 
(n=63) 

- Ardouin 
skali 
heildar 
L-dópa 
skammt
ur 

t0: baseline 
t1: 12 (+-1) 
mán. e. 
aðgerð 

t0: Heildar L-Dopa 
(mg/dag): 1026 +- 459  
Heildar dópamín-
samherjar (mg/dag): 279 
+- 143 
Heildar L-Dopa + 
samherjar (mg/dag): 
1306 +- 474 
Ardouin skali:  
Áráttuát 37,1%  
Hobbýismi 33,9% 
Punding 3,2%  
Kaupárátta 8,1%  
Spilafíkn 4,8%  
Kynlífsfíkn 3,2%  
Ofnotkun dópamínergra 
lyfja 19,4% 

t1: Heildar L-Dopa 
(mg/dag): 284 +- 312, 
p</= 0.001 
Heildar 
dópamínsamherjar 
(mg/dag): 116 +-255, p</= 
0.001  
Heildar L-Dopa + 
samherjar (mg/dag): 400 
+-386, p</= 0.001 
Ardouin skali:   
Áráttuát 12,9%, p=0.002  
Hobbýismi 1,6% p</= 
0.001  
Punding 0%, p=0.005 
Kaupárátta 1,6% 
Spilafíkn 0%  
Kynlífsfíkn 0%  

73% lækkun 
dópamínergra 
lyfja, p</=0.001  
Áráttuát lækkaði, 
p=0.002 
Hobbýismi 
lækkaði, 
p</=0.001 
Punding lækkaði, 
p=0.005 
Ofnotkun 
dópamínergra lyfja 
lækkaði, p=0.003 
1 nýr sj. þróaði 
með sér ofnotkun 
levodópa en 
aðgerðin tókst illa 
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Ofnotkun dópamínergra 
lyfja 1,6%, p=0.003 

aZibetti* 
o.fl. 2011 
Ítalía 

Framsæ 
langtíma 
lýsandi 
rannsókn 

STN-DBS 
(n=14) 

- LEDD t0: baseline 
t1: 1 ári 
t2: 5 árum 
t3: amk. 9 
árum e. 
aðgerð 

t0: LEDD mg/dag: 955 
(406) 

LEDD mg/dag:  
t1: 412 (265), 57% p<0.05  
t2: 569 (288), 40% p<0.05  
t3: 579 (295), 39% p<0.05  
  

39- 57% lækkun 
lyfjaskammta, 
p<0.05  
2 þyngdust yfir 
10kg fyrsta árið e. 
aðgerð 

*Hluti af niðurstöðum sem fjalla um hvataraskanir og/ eða þyngdaraukningu 

a: Hlutaniðurstöður 
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Fylgiskjal 5. Mat á styrkleikum/ veikleikum rannsókna 

MAStARI – endurskoðað fyrir rannsóknir um áhrif djúpkjarna rafskautsörvunar á kvíða, þunglyndi, 

sjálfsvígshegðun, hvataraskanir og þyngd hjá Parkinsonsjúklingum.  

1. Voru inntökuskilyrðum fyrir þátttöku lýst nákvæmlega? (e. Were the criteria for inclusion in 

the sample clearly defined?) 

2. Voru þátttakendum og umhverfi lýst ítarlega? (e. Were the study subjects and the setting 

described in detail?) 

3. Var útkoman mæld á réttmætan og áreiðanlegan máta? (e. Were the outcomes measured in a 

valid and reliable way?) 

4. Var viðeigandi tölfræðileg greining notuð? (e. Was appropriate statistical analysis used?) 

5. Var tekið mið af LEDD/ LED/LDD skammtastærðum fyrir og eftir aðgerð? 

6. Hefur rannsóknin gott yfirfærslugildi? 

7. Kláruðu þátttakendur eftirfylgnina? Ef ekki er ástæðum lýst hversvegna? 

8. Var tími eftirfylgdar gefinn upp og var hann nógu langur til að breyturnar kæmu fram? (e. 

Was the follow up time reported and sufficient to be long enough for outcomes to occur?) 

9. Var gefið upp flæðirit? 

10. Var rannsóknin fjölsetra?  

 

MAStARI 
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Voru inntökuskilyrðum fyrir 

þátttöku lýst nákvæmlega? 
Já Já Já Já Já Nei Já Já 

Voru þátttakendum og 
umhverfi lýst ítarlega? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Var útkoman mæld á réttmætan 

og áreiðanlegan máta? 
Já Já Já Já Já Já Já Já 

Var viðeigandi tölfræðileg 

greining notuð? 
Já Já Já Já Já Já Já Já 

Var tekið mið af LEDD/ 

LED/LDD skammtastærðum 

fyrir og eftir aðgerð? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Hefur rannsóknin gott 

yfirfærslugildi? 
Já Já Já Já Já Já Já Já 

Kláruðu þátttakendur 

eftirfylgnina? Ef ekki er 

aðstæðum lýst hvers vegna? 

Já Já Já Já Nei Já Já Já 

Var tími eftirfylgdar gefinn 

upp og var hann nógu langur til 

að breyturnar kæmu fram? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Var gefið upp flæðirit? Nei Já Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
Var rannsóknin fjölsetra? Nei Já Nei Nei Nei Nei Já Nei 

Heildarstig (%) 8 10 8 8 7 7 9 8 
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MAStARI 
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Voru inntökuskilyrðum fyrir 

þátttöku lýst nákvæmlega? 
Já Já Já Já Já Já Já 

Voru þátttakendum og umhverfi 

lýst ítarlega? 
Nei Já Já Já Já Já Já 

Var útkoman mæld á réttmætan og 
áreiðanlegan máta? 

Já Já Já Já Já Já Já 

Var viðeigandi tölfræðileg greining 

notuð? 
Já Já Já Já Já Já Já 

Var tekið mið af LEDD/ LED/LDD 

skammtastærðum fyrir og eftir 

aðgerð? 

Já Já Nei Já Nei Já Já 

Hefur rannsóknin gott 

yfirfærslugildi? 
Já Já Nei Já Já Já Nei 

Kláruðu þátttakendur eftirfylgnina? 

Ef ekki er aðstæðum lýst hvers 

vegna? 

Já Já Já Já Já Já Já 

Var tími eftirfylgdar gefinn upp og 

var hann nógu langur til að 

breyturnar kæmu fram? 

Já Já Já Já Já Já Já 

Var gefið upp flæðirit í greininni? Nei Nei Já Nei Nei Nei Nei 
Var rannsóknin fjölsetra? Nei Já Já Nei Nei Nei Nei 

Heildarstig 7 9 8 8 7 8 7 
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Voru inntökuskilyrðum fyrir 

þátttöku lýst nákvæmlega? 
Já Já Já Já Já Já Já Já 

Voru þátttakendum og umhverfi 

lýst ítarlega? 
Já Já Já Já Já Já Já Nei 

Var útkoman mæld á réttmætan 

og áreiðanlegan máta? 
Já Já Já Já Já Já Nei Já 

Var viðeigandi tölfræðileg 

greining notuð? 
Já Nei Já Já Já Já Já Já 

Var tekið mið af LEDD/ 
LED/LDD skammtastærðum 

fyrir og eftir aðgerð? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Hefur rannsóknin gott 

yfirfærslugildi? 
Nei Nei Nei Já Já Já Já Já 

Kláruðu þátttakendur 

eftirfylgnina? Ef ekki er 

aðstæðum lýst hvers vegna? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Var tími eftirfylgdar gefinn upp 

og var hann nógu langur til að 

breyturnar kæmu fram? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Var gefið upp flæðirit í 

greininni? 
Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Var rannsóknin fjölsetra? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Já 

Heildarstig 7 6 7 8 8 8 7 8 
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Voru inntökuskilyrðum fyrir 

þátttöku lýst nákvæmlega? 
Já Já Já Já Já Já Já 

Voru þátttakendum og umhverfi 

lýst ítarlega? 
Já Já Já Já Já Já Já 

Var útkoman mæld á réttmætan og 
áreiðanlegan máta? 

Já Já Já Já Nei Já Já 

Var viðeigandi tölfræðileg greining 

notuð? 
Já Já Já Já Já Já Já 

Var tekið mið af LEDD/ LED/LDD 

skammtastærðum fyrir og eftir 

aðgerð? 

Nei Nei Já Já Já Nei Já 

Hefur rannsóknin gott 

yfirfærslugildi? 
Nei Nei Já Já Já Já Já 

Kláruðu þátttakendur eftirfylgnina? 

Ef ekki er aðstæðum lýst hvers 

vegna? 

Já Já Já Já Já Já Já 

Var tími eftirfylgdar gefinn upp og 

var hann nógu langur til að 

breyturnar kæmu fram? 

Já Já Já Já Já Já Já 

Var gefið upp flæðirit i greininni? Nei Nei Nei Nei Já Nei Nei 
Var rannsóknin fjölsetra? Nei Nei Nei Já Já Nei Já 

Heildarstig 6 6 8 9 9 7 9 
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Voru inntökuskilyrðum fyrir 

þátttöku lýst nákvæmlega? 
Já Já Já Já Já 

Voru þátttakendum og umhverfi 

lýst ítarlega? 
Já Nei Já Já Já 

Var útkoman mæld á réttmætan og 
áreiðanlegan máta? 

Já Já Já Já Já 

Var viðeigandi tölfræðileg greining 

notuð? 
Já Já Já Já Já 

Var tekið mið af LEDD/ LED/LDD 

skammtastærðum fyrir og eftir 

aðgerð? 

Já Já Já Já Já 

Hefur rannsóknin gott 

yfirfærslugildi? 
Já Já Já Já Já 

Kláruðu þátttakendur eftirfylgnina? 

Ef ekki er aðstæðum lýst hvers 

vegna? 

Já Já Já Nei Já 

Var tími eftirfylgdar gefinn upp og 

var hann nógu langur til að 

breyturnar kæmu fram? 

Já Já Já Já Já 

Var gefið upp flæðirit í greininni? Nei Nei Nei Nei Nei 
Var rannsóknin fjölsetra? Nei Nei Nei Nei Nei 

Heildarstig 8 7 8 7 8 
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Fylgiskjal 6. Útilokaðar rannsóknargreinar 

Höfundar Rannsóknargrein Ástæða útilokunar 

Dafsari, H. S., Martinez‐Martin, 
P., Rizos, A., Trost, M., dos 
Santos Ghilardi, M. G., Reddy, 
P., ... & Barbe, M. T. (2019). 

EuroInf 2: Subthalamic 
Stimulation, Apomorphine, and 
Levodopa Infusion in 
Parkinson’s Disease 

Ekki samanburður fyrir og eftir 

Mosley, P.E., Robinson, K., 
Coyne, T. et al. (2019) 

‘Woe Betides Anybody Who 
Tries to Turn me Down.’ A 
Qualitative Analysis of 
Neuropsychiatric Symptoms 
Following Subthalamic Deep 
Brain Stimulation for Parkinson’s 
Disease 

Ekki fyrir og eftir aðgerð 
 
 

Dafsari, H. S., Silverdale, M., 
Strack, M., Rizos, A., Ashkan, 
K., Mahlstedt, P., ... & Evans, J. 
(2018). 

Nonmotor symptoms evolution 
during 24 months of bilateral 
subthalamic stimulation in 
Parkinson's disease. 

Kvíði og þunglyndi ekki metið í 
hvoru lagi 

Kurcova, S., Bardon, J., Vastik, 
M., Vecerkova, M., Frolova, M., 
Hvizdosova, L., ... & Kurca, E. 
(2018) 

Bilateral Subthalamic Deep 
Brain Stimulation Initial Impact 
on Nonmotor and Motor 
Symptoms in Parkinson's 
Disease: An Open Prospective 
Single Institution Study 

Kvíði og þunglyndi ekki metið 
hvert fyrir sig 

Lhommée, E., Wojtecki, L., 
Czernecki, V., Witt, K., Maier, F., 
Tonder, L., ... & Witjas, T. 
(2018). 

Behavioural outcomes of 
subthalamic stimulation and 
medical therapy versus medical 
therapy alone for Parkinson's 
disease with early motor 
complications (EARLYSTIM 
trial): secondary analysis of an 
open-label randomised trial.* 

Samanburður á meðferðum 

Fabbri, M., Coelho, M., Guedes, 
L. C., Rosa, M. M., Abreu, D., 
Gonçalves, N., ... & Ferreira, J. 
J. (2017). 

Acute Response of Non-Motor 
Symptoms to Subthalamic Deep 
Brain Stimulation in Parkinson's 
Disease 

Ekki fyrir og eftir, bara on vs. off 

Xie, Y., Zhang, J., & Xiao, J. 
(2017).  

Neuropsychiatric Effects of 
Subthalamic Nucleus Deep 
Brain Stimulation in Parkinson 
Disease in China: A 
Prospectively Controlled Study 

Bara p-gildi milli dbs og control 
en ekki fyrir og eftir aðgerð 

Dafsari, H. S., Reddy, P., 
Herchenbach, C., Wawro, S., 
Petry-Schmelzer, J. N., Visser-
Vandewalle, V., ... & Evans, J. 
(2016). 

Beneficial Effects of Bilateral 
Subthalamic Stimulation on Non-
Motor Symptoms in Parkinson's 
Disease. 

Kvíði og þunglyndi ekki metið 
hvert fyrir sig 

Jafari, N., Pahwa, R., Nazzaro, 
J. M., Arnold, P. M., & Lyons, K. 
E. (2016). 

MDS-UPDRS to assess non-
motor symptoms after STN DBS 
for Parkinson's disease. 

Rannsókn á matsskala 
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Lamberti, V. M., Pereira, B., 
Lhommée, E., Bichon, A., 
Schmitt, E., Pelissier, P., ... & 
Durif, F. (2016). 

Profile of Neuropsychiatric 
Symptoms in Parkinson's 
Disease: Surgical Candidates 
Compared to Controls 

Ekki fyrir og eftir aðgerð 

Lu-Lu Jiang1 , Jin-Long Liu2 , 
Xiao-Li Fu1,3, Wen-Biao Xian1 , 
Jing Gu4 , Yan-Mei Liu1 , Jing 
Ye1 , Jie Chen1,5, Hao Qian1,6, 
Shao-Hua Xu1 , Zhong Pei1 , 
Ling Chen1 (2015) 

Long-term Efficacy of 
Subthalamic Nucleus Deep 
Brain Stimulation in Parkinson’s 
Disease: A 5-year Follow-up 
Study in China 

n= 10 

Mridula, K. R., Borgohain, R., 
Jabeen, S. A., Padmaja, G., 
Bandaru, V. S., Ankathi, P., ... & 
Khan, M. S. A. (2015). 

Comparison of frequencies of 
non motor symptoms in Indian 
Parkinson’s disease patients on 
medical management versus 
deep brain stimulation: A case-
control study 

ekki fyrir og eftir aðgerð 

Chou, K. L., Taylor, J. L., & Patil, 
P. G. (2013). 

The MDS-UPDRS tracks motor 
and non-motor improvement due 
to subthalamic nucleus deep 
brain stimulation in Parkinson 
disease. 

Rannsókn á matsskala 

Ortega-Cubero S1, Clavero P, 
Irurzun C, Gonzalez-Redondo R, 
Guridi J, Obeso JA, Rodriguez-
Oroz MC. (2013) 

Effect of deep brain stimulation 
of the subthalamic nucleus on 
non-motor fluctuations in 
Parkinson's disease: two-years' 
follow-up. 

Ekki gefin upp tíðni fyrir hvert 
atriði fyrir og eftir 

McDonald, L. M., Page, D., 
Wilkinson, L., & Jahanshahi, M. 
(2012) 

Deep brain stimulation of the 
subthalamic nucleus improves 
sense of well-being in 
Parkinson's disease. 

Ekki fyrir og eftir aðgerð 

Michael S Okun, Bruno V Gallo, 
George Mandybur, Jonathan 
Jagid, Kelly D Foote, Fredy J 
Revilla, Ron Alterman, Joseph 
Jankovic, Richard Simpson, 
Fred Junn, Leo Verhagen, Jeff E 
Arle, Blair Ford, Robert R 
Goodman, R Malcolm Stewart, 
Stacy Horn, Gordon H Baltuch, 
Brian H Kopell, Frederick 
Marshall, DeLea Peichel, Rajesh 
Pahwa, Kelly E Lyons, 
Alexander I Tröster, Jerrold L 
Vitek, Michele Tagliati, (2012) 

Subthalamic deep brain 
stimulation with a constant-
current device in Parkinson’s 
disease: an open-label 
randomised controlled trial 

Bara p-gildi milli dbs og control 
en ekki fyrir og eftir aðgerð 

Schoenberg, M. R., Rinehardt, 
E., Duff, K., Mattingly, M., 
Bharucha, K. J., & Scott, J. G. 
(2012) 

Assessing Reliable Change 
Using the Repeatable Battery for 
the Assessment of 
Neuropsychological Status 
(RBANS) for Patients With 
Parkinson's Disease Undergoing 
Deep Brain Stimulation (DBS) 
Surgery 

Rannsókn á matsskala 
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Lulé, D., Heimrath, J., Pinkhardt, 
E. H., Ludolph, A. C., Uttner, I., 
& Kassubek, J. (2012). 

Deep brain stimulation and 
behavioural changes: is 
comedication the most important 
factor? 

Ekki fyrir og eftir aðgerð, bara 
straumur á vs. slökkt 

Torta, D. M., Vizzari, V., Castelli, 
L., Zibetti, M., Lanotte, M., 
Lopiano, L., & Geminiani, G. 
(2012). 

Impulsivities and Parkinson's 
disease: delay aversion is not 
worsened by Deep Brain 
Stimulation of the subthalamic 
nucleus. 

Ekki fyrir og eftir aðgerð, bara 
straumur á vs. slökkt 

Wolz, M., Hauschild, J., Fauser, 
M., Klingelhöfer, L., Reichmann, 
H., & Storch, A. (2012). 

Immediate effects of deep brain 
stimulation of the subthalamic 
nucleus on nonmotor 
symptomsin Parkinson's 
disease. 

Ekki fyrir og eftir aðgerð, bara 
straumur á vs. slökkt 

Okun, M. S., Wu, S. S., Foote, 
K. D., Bowers, D., Gogna, S., 
Price, C., ... & Ward, H. (2011) 

Do stable patients with a 
premorbid depression history 
have a worse outcome after 
deep brain stimulation for 
Parkinson disease? 

Bara samanburður á 
þunglyndishóp vs. hóp með ekki 
þunglyndi 

Smeding, H. M., Speelman, J. 
D., Huizenga, H. M., 
Schuurman, P. R., & Schmand, 
B. (2011). 

Predictors of cognitive and 
psychosocial outcome after STN 
DBS in Parkinson’s disease 

Bara p gildi milli stn og 
samanburðarhóps en ekki fyrir 
og eftir 

Zahodne, L. B., Susatia, F., 
Bowers, D., Ong, T. L., 
Jacobson IV, C. E., Okun, M. S., 
... & Fernandez, H. H. (2011). 

Binge eating in Parkinson's 
disease: prevalence, correlates 
and the contribution of deep 
brain stimulation. 

Ekki fyrir og eftir aðgerð 

Moro, E., Lozano, A. M., Pollak, 
P., Agid, Y., Rehncrona, S., 
Volkmann, J., ... & Quinn, N. P. 
(2010) 

Long-Term Results of a 
Multicenter Study on 
Subthalamic and Pallidal 
Stimulation in Parkinson’s 
Disease 

Ekki samanburður fyrir og eftir 

Thobois, S., Ardouin, C., 
Lhommée, E., Klinger, H., 
Lagrange, C., Xie, J., ... & 
Juphard, A. (2010) 

Non-motor dopamine withdrawal 
syndrome 
after surgery for Parkinson’s 
disease: predictors 
and underlying mesolimbic 
denervation 

Ekki fyrir og eftir, bara on vs. off 

Wylie, S. A., Ridderinkhof, K. R., 
Elias, W. J., Frysinger, R. C., 
Bashore, T. R., Downs, K. E., ... 
& van den Wildenberg, W. P. 
(2010). 

Subthalamic nucleus stimulation 
influences expression and 
suppression of impulsive 
behaviourin Parkinson's disease. 
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*Íhuga til inntöku síðar við greinabirtingu 


