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Ágrip 

Notkun geðrofslyfsins clozapine í meðferð á Laugarási meðferðargeðdeild 

Sigrún Harpa Stefánsdóttir1, Halldóra Jónsdóttir1,2, Oddur Ingimarsson1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Geðsvið Landspítala 

Inngangur: Geðrofslyfið clozapine er árangursríkasta lyfið við meðhöndlun meðferðarþrás geðklofa en 

um 30% einstaklinga með geðklofa hafa meðferðarþráan sjúkdóm. Vegna mögulegra aukaverkana er 

það aldrei notað sem fyrsta lyf. Alvarlegasta aukaverkunin, sem takmarkar notkun lyfsins mest er 

kyrningafæð sem kemur fram hjá einungis 0,68% þeirra sem taka lyfið. Settar hafa verið fram 

öryggisleiðbeiningar sem segja til um reglulegar mælingar á hvítum blóðkornum og daufkyrningum (e. 

neutrophil). Ef gildi þeirra verða of lág þarf að hætta lyfjagjöf samstundis. Algengari aukaverkanir eru 

meðal annars þyngdaraukning, aukin munnvatnsmyndun, þreyta og meltingarfæraeinkenni. Clozapine 

er talið vannýtt í meðferð meðferðarþrás geðklofa meðal annars vegna þessara aukaverkana.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hlutfall sjúklinga á Laugarási meðferðargeðdeild sem 

hafa tekið lyfið clozapine síðastliðin 5 ár og reynslu þeirra af meðferðinni. Einnig var metið hvort farið 

hefði verið eftir leiðbeiningum um notkun lyfsins og reglulegar mælingar blóðhags.  

Efniviður og aðferðir: Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir 26 þjónustuþegar Laugarássins sem 

höfðu verið meðhöndlaðir með clozapine á árunum 2015-2020. Úr sjúkraskrám þeirra voru sótt gögn 

um greiningar, aukaverkanir og lyfjameðferðir. Sautján þeirra sem voru í þjónustu Laugarássins þegar 

rannsóknin var gerð var boðið að svara þremur spurningalistum; um lýðfræðilega þætti, GASS 

(Glasgow Antipsychotic Side-effect Scale) um aukaverkanir og BMQ (Beliefs about Medicines 

Questionnaire) um viðhorf til lyfja. Samþykktu 11 að taka þátt. BMQ hefur tvo undirhluta, „necessity“ 

sem snýr að mati einstaklinga á mikilvægi þess að taka lyf og „concerns“ sem snýr að áhyggjum fólks 

af því að þurfa að taka inn lyf. Gögn voru skráð í Excel og fór úrvinnsla fram í Excel og R.  

Niðurstöður: Karlar voru 80,8% þátttakenda rannsóknarinnar. Af 171 þjónustuþegum Laugarássins 

síðastliðin 5 ár hafa 26 (15,2%) notað clozapine. Þrír (11,5%) þeirra hættu vegna aukaverkana. 

Algengustu aukaverkanir sem fram komu í dagálum voru þyngdaraukning (76,9%), of mikil 

munnvatnsseytrun (65,4%) og syfja (42,3%). Við svörun GASS spurningalista um aukaverkanir 

clozapine töldust 77,8% þátttakenda með aukaverkanir ekki til staðar eða vægar og enginn með 

alvarlegar aukaverkanir. Við svörun BMQ spurningalista um viðhorf sjúklinga til geðrofslyfja var 

meðalstigafjöldi hærri í „necessity“ skalanum en „concerns“. Mikill breytileiki var á stigagjöf 

þátttakenda. Skoðuð voru geðrofslyf sem þátttakendur höfðu reynt áður en clozapinemeðferð var hafin 

og var meðaltalið 3,2 geðrofslyf. Leiðbeiningum um blóðmælingar var fylgt hjá öllum þátttakendum. 

Ályktanir: Niðurstöðurnar benda til þess að notkun ungs fólks á clozapine á Laugarásnum sé í 

samræmi við ráðleggingar sem á að fylgja á Íslandi. 15,2% þjónustuþega hafa notað clozapine 

síðastliðin 5 ár, sem bendir til að ekki sé tregða við að ávísa lyfinu við meðferðarþráum sjúkdómi. 

Fjöldi geðrofslyfja sem voru reynd fyrir ávísun clozapine var lægri en í sumum erlendum rannsóknum, 

sem bendir til að ekki sé beðið mjög lengi með að reyna lyfið. Aukaverkanir voru algengar hjá 

þátttakendum en almennt ekki alvarlegar. Stigagjöf fyrir BMQ skalann bendir til að almennt höfðu 

þátttakendur meiri skilning á mikilvægi lyfjanna en áhyggjur af notkun þeirra.  
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1 Inngangur  

Geðraskanir hafa fylgt manninum alla tíð. Meðferðir og viðhorf hafa breyst mikið í gegnum tíðina en 

eru einnig ólík milli menningarheima. Þróun geðlyfja hefur verið mikil frá miðri 20. öld og hafa margir 

sigrar unnist þótt enn sé langt í land að finna hin fullkomnu lyf með lágmarks aukaverkunum.1  

Geðsjúkdómar, ólíkt mörgum líkamlegum kvillum, eru greindir með mati á klínískum einkennum. 

Þetta mat er því ekki eins klippt og skorið og myndgreiningar sem eru notaðar til að greina brot eða 

mælingar sem nýttar eru til að greina háþrýsting. Tvö flokkunarkerfi eru notuð til greininga í dag. ICD-

10 sem gefið er út af Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) og DSM-5 sem gefið er út af Amerísku 

geðlæknasamtökunum (APA).2 

 

1.1 Geðrof 

Geðrof (e. psychosis) er algengt og truflandi einkenni ýmissa sjúkdóma. Í geðrofssjúkdómum (e. 

schizophrenia spectrum disorders) er geðrof einkennandi þáttur en getur einnig komið fram í öðrum 

geðsjúkdómum eins og geðhvörfum, djúpu þunglyndi, neyslutengdu ástandi og taugaþroskaröskunum. 

Þrjú helstu einkenni geðrofs eru ofskynjanir (e. hallucinations), ranghugmyndir (e. delusions) og 

hugsanatruflanir (e. formal thought disorder).3 

Ofskynjanir eru skynjanir sem verða þrátt fyrir að skynáreiti sé ekki til staðar. Þær geta komið fram 

frá öllum skynfærum. Geta verið heyrnar-, sjón-, lyktar- eða snertiofskynjanir. Heyrnarofskynjanir eru 

algengastar og heyrir þá viðkomandi oft rödd eða raddir sem tala til hans eða um hann. 

Ranghugmyndir eru þegar einstaklingur trúir á ákveðna hugmynd þrátt fyrir að skýr rök séu fyrir því 

að hugmyndin sé röng og eigi sér ekki stoð í raunveruleikanum. Almennt er ranghugmyndum skipt í 

tvo hópa; mögulegar (e. non-bizarre) og ómögulegar (e. bizarre). Mögulegar ranghugmyndir eru 

hugmyndir sem gætu gerst í þeim menningarheimi þar sem einstaklingurinn býr, einskonar mistúlkun á 

daglegum upplifunum. Dæmi um mögulega ranghugmynd gæti verið að einstaklingur trúi því að 

lögreglan sé að fylgjast með honum þrátt fyrir að ekki séu sönnunargögn um það. Ómögulegar 

ranghugmyndir eru hugmyndir sem ómögulegt er að gætu gerst í raunveruleikanum. Dæmi um slíkt er 

að einstaklingur trúi því að öll líffæri hans hafi verið fjarlægð af ókunnugum einstaklingi án þess að 

skilja eftir sig nein sár eða ör.3-5 

Hugsanatruflanir má skilgreina sem truflanir á skipulagi og flæði hugsana sem birtist gjarnan í tali 

einstaklingsins. Hugsanaflæðið getur verið alveg samhengislaust og verður talið þá í samræmi við 

það. Í alvarlegustu tilfellunum stöðvast hugsanaflæðið alveg (e. thought blocking) og hættir þá 

einstaklingurinn að tala.4 

Geðrofi geta einnig fylgt svokölluð neikvæð einkenni en þau eru frekar tengd geðklofa en öðrum 

geðrofssjúkdómum. Algengust þeirra eru minnkuð tilfinningaleg tjáning og vanvirkni (e. avolition). 

Minnkuð tilfinningaleg tjáning kemur einnig fram í minnkaðri líkamlegri tjáningu svo sem svipbrigðum 

og handahreyfingum sem fylgja tali.5 
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1.2 Geðrofssjúkdómar 

Geðrofssjúkdómar eru nokkrir og misalvarlegir. Geðrofseinkenni fylgja þeim öllum; ofskynjanir, 

ranghugmyndir og hugsanatruflanir en einnig oft óeðlilegar hreyfingar og neikvæð einkenni. Þessum 

sjúkdómum er raðað eftir alvarleikastigi þar sem geðklofagerðarröskun (e. schizotypal (personality) 

disorder) liggur á vægari enda rófsins og geðklofi (e. schizophrenia) á þeim alvarlegri.6  

 

1.2.1 Geðklofagerðarröskun (e. schizotypal (personality) disorder) 

Geðklofagerðarröskun einkennist af sérlyndi (e. eccentric behaviour) og geðblæ (e. affect) sem líkist 

þeim sem sést í geðklofa en án skýrra geðrofseinkenna.6 Fólk upplifir oft vægar ofskynjanir eða 

hugsanatruflanir og hefur minnkaða færni í félagslegum aðstæðum. Þetta veldur því að þessir 

einstaklingar eiga erfiðara með að mynda náin sambönd.3 Röskunin virðist aðeins algengari á meðal 

karla en kvenna.7  

 

1.2.2 Hugvilluröskun (e. delusional disorder) 

Hugvilluröskun einkennist fyrst og fremst af einni eða fleiri ranghugmyndum sem eru vanalega 

langvarandi og jafnvel til staðar ævilangt. Önnur geðrofseinkenni svo sem ofskynjanir og 

hugsanatruflanir fylgja almennt ekki þótt dæmi séu um undantekningar á því.6  

 

1.2.3 Brátt og skammvinnt geðrof (e. acute and transient psychotic disorder) 

Brátt og skammvinnt geðrof lýsir sér þannig að geðrofseinkenni líkt og ofskynjanir, ranghugmyndir, 

hugsana- eða hreyfitruflanir koma skyndilega fram. Þetta er ástand sem er stigvaxandi í byrjun og varir 

allt frá einum degi og upp í einn mánuð. Fólk nær fullum bata í kjölfar veikindanna en algengt er að 

ástandið tengist álagspunktum, til dæmis meðgöngu.3, 6  

 

1.2.4 Geðklofalíkt geðrof (e. schizophreniform disorder) 

Geðklofalíkt geðrof liggur mitt á milli bráðs og skammvinns geðrofs og geðklofa. Tvö eða fleiri 

geðrofseinkenni þurfa að vera til staðar. Þetta eru ofskynjanir, ranghugmyndir, hugsanatruflanir, 

hreyfitruflun og neikvæð einkenni. Einkennin þurfa að vara í einn til sex mánuði.3 
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1.2.5 Geðhvarfaklofi (e. schizoaffective disorder) 

Erfitt hefur reynst að skilgreina geðhvarfaklofa vel en hann einkennist af samblandi geðrofseinkenna 

og lyndiseinkenna, þunglyndis eða örlyndis, en nær hvorki greiningarskilmerkjum geðklofa né 

lyndisraskana. Til greiningar þurfa bæði geðrofseinkenni og einkenni lyndisraskana að koma fram og 

vera til staðar samtímis í að minnsta kosti hluta sjúkdómstímabilsins.6 Til að skilja á milli 

geðhvarfaklofa og þunglyndis eða örlyndis með geðrofseinkennum þurfa hugsanatruflanir eða 

ofskynjanir að vera til staðar í að minnsta kosti tvær vikur í fjarveru lyndiseinkenna á einhverjum 

tímapunkti.5 

 

1.2.6 Geðklofi (e. schizophrenia) 

Geðklofi er alvarlegasti geðrofssjúkdómurinn en hann hrjáir um 0,7% mannkyns. Aðeins fleiri karlar eru 

greindir en konur og greinast þeir heldur fyrr á ævinni.8 Flestir greinast seint á unglingsaldri eða 

snemma á fullorðinsárum og veldur sjúkdómurinn gjarnan mikilli skerðingu á lífsgæðum fólks.4, 9 

Birtingarmynd geðklofa getur verið mjög ólík á milli einstaklinga en einkennum geðklofa er oftast 

skipt í þrjá flokka; jákvæð einkenni sem einnig er talað um sem geðrofseinkenni, neikvæð einkenni og 

vitræn einkenni. Vitræn einkenni birtast helst sem skert framkvæmdageta, athygli og minni auk hægari 

vinnsluhraða (e. processing speed). Til að greina geðklofa þurfa að minnsta kosti tvö þessara 

einkenna að vera til staðar yfir allan sjúkdómstímann sem stendur yfir í að minnsta kosti einn mánuð; 

ofskynjanir, ranghugmyndir, hugsanatruflanir sem koma fram í tali, neikvæð einkenni eða óvenjulegar 

hreyfingar eins og stjarfi eða síendurteknar hreyfingar. Að minnsta kosti eitt þessara tveggja einkenna 

þarf að vera ofskynjanir, ranghugmyndir eða hugsanatruflanir sem koma fram í tali.5  

Einn undirflokkur sjúkdómsins er aðsóknargeðklofi. Þá eru ranghugmyndir eða ofskynjanir 

áberandi. Ranghugmyndir um til dæmis ofsóknir, skilaboð úr umhverfi, sérstök hlutverk, 

líkamsbreytingar eða afbrýðisemi. Dæmi um ofskynjanir geta verið ofheyrnir á formi skipandi eða 

hótandi radda, lyktar- eða bragðofskynjanir. Flatneskja, stjarfi eða samhengislaust tal eru ekki ráðandi 

einkenni í klínískri mynd aðsóknargeðklofa en geta þó verið til staðar í vægu formi.6  

Orsakir geðklofa eru ekki að fullu þekktar en vitað er að sjúkdómurinn er að hluta til arfgengur. Þótt 

erfðir spili stóran þátt í tilkomu sjúkdómsins virðist umhverfi einnig hafa mikil áhrif. Það virðist sem 

einstaklingar með fjölskyldusögu um geðklofa séu viðkvæmari fyrir að fá sjúkdóminn þegar ákveðnir 

umhverfisþættir bætast við.4, 10 

Lífslíkur einstaklinga með geðklofa eru 10-25 árum styttri en annarra. Hluti þess skýrist af auknum 

líkum á að falla fyrir eigin hendi, þá helst á fyrstu árunum eftir greiningu, en einnig eru auknar líkur á 

að látast af náttúrulegum orsökum fyrr en aðrir.11 Ástæðan fyrir því getur tengst neikvæðum 

aukaverkunum geðrofslyfja en einnig að einstaklingar með geðklofa temja sér oft óheilbrigðari lífstíl en 

aðrir. Mataræði og hreyfingu er oft ábótavant og reykingar eru mun algengari en hjá öðrum hópum 

samfélagsins. Ofþyngd, sykursýki, lungnasjúkdómar og hjarta- og æðasjúkdómar eru til að mynda 

algengari hjá einstaklingum með geðklofa en öðrum hópum. Þessir einstaklingar veigra sér einnig 

mögulega við að leita læknishjálpar þegar þörf er á.5, 11 Há sjálfsvígstíðni getur orsakast af nokkrum 
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þáttum. Sjálfsvígshegðun getur stundum verið svörun við ofskynjunum sem skipa fyrir um sjálfsskaða. 

Önnur möguleg ástæða er þunglyndi eða vonleysi sem getur fylgt sjúkdómnum. Sjálfsvígstíðni 

einstaklinga með geðklofa er há, óháð aldri eða kyni, en er sérstaklega há hjá ungum karlmönnum 

sem neyta fíkniefna samhliða.5 

Geðklofi er ein kostnaðarsamasta geðröskunin bæði hvað varðar samfélagsleg útgjöld og slæma 

líðan einstaklinga. Innlagnir á sjúkrahús eru mjög kostnaðarsamar fyrir samfélagið sem og að ungt fólk 

fari á örorku.9 Algengt viðhorf til geðklofa er að hann sé hamlandi og síversnandi sjúkdómur með 

slæmar batahorfur. Nú býr þó stærsti hluti einstaklinga með geðklofa sjálfstætt með stuðningi utan 

sjúkrahúsa og eru innlagnir yfirleitt stuttar.9 

 

1.2.6.1 Meðferðarþrár geðklofi 

Um 30% einstaklinga með geðklofa hafa svokallaðan meðferðarþráan geðklofa.12 Geðklofi er 

sagður meðferðarþrár þegar tvö eða fleiri geðrofslyf, þar sem að minnsta kosti annað þeirra er 

óhefðbundið (e. atypical), hafa verið reynd í meðferðarskömmtum í að minnsta kosti sex til átta vikur 

án árangurs.13 Árangur meðferðar telst ófullnægjandi ef einstaklingurinn hefur, þrátt fyrir hana, 

viðvarandi geðrofseinkenni eða neikvæð einkenni ásamt skertri starfs- og félagshæfni yfir langan tíma. 

Sýnt hefur verið fram á að geðrofslyfið clozapine sé sú meðferð sem hefur borið mestan árangur við 

meðhöndlun meðferðarþrás geðklofa.12, 14  

 

1.3 Geðrofslyf 

Fyrsta geðrofslyfið, chlorpromazine kom fram á sjötta áratug síðustu aldar. Þróun fyrstu lyfjanna var 

byggð á kenningu um að breytingar á dópamínframleiðslu heilans væru ástæða fyrir 

geðrofseinkennum.15 Talið er að jákvæð einkenni stafi af ofvirkni í mesólimbískum dópamínbrautum 

heilans og örvi þar með D2 viðtaka um of en að neikvæð einkenni stafi af minnkaðri virkni í 

mesocortical dópamínbrautum þar sem D1 viðtakar eru ráðandi.16 Geðrofslyfjum er almennt skipt í tvo 

hópa, fyrstu kynslóðar geðrofslyf sem eru einnig kölluð hefðbundin geðrofslyf (e. typical antipsychotics) 

og annarrar kynslóðar eða óhefðbundin geðrofslyf (e. atypical antipsychotics). Lyfin eiga það öll 

sameiginlegt að hindra það að dópamín tengist D2 viðtökum og hamla þannig virkni þess. Við það 

minnka geðrofseinkenni eins og ranghugmyndir og ofskynjanir. Almennt er talað um að þurfi 50-80% 

hindrun á D2 viðtaka til að halda þessum einkennum niðri.4, 15 Lyf sem hamla dópamínkerfi líkamans 

verka vel til að minnka ranghugmyndir og ofskynjanir en ekki eins vel til að minnka skerðingu á 

vitrænni getu og áhugahvöt.9 
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1.3.1 Fyrstu kynslóðar geðrofslyf 

Eins og nafnið ber með sér eru þetta fyrstu geðrofslyfin sem voru sett á markað. Dæmi um þessi lyf 

eru chlorpromazine og haloperidol.9 Lyfin hindra D2 viðtaka heilans ósérhæft og geta því valdið 

aukinni seytrun prólaktíns og miklum utanstrýtuaukaverkunum (e. extrapyramidal side effects) sem eru 

einkenni frá taugakerfi eins og hreyfitruflanir (e. tardive dyskinesia). Hreyfitruflanirnar líkjast oft þeim 

sem sjást hjá einstaklingum með Parkinson‘s sjúkdóminn.17 Aukin prólaktínseytrun getur valdið ýmsum 

einkennum eins og brjóstastækkun, tíðateppu, mjólkurflæði og getuleysi.18 

 

1.3.2 Annarrar kynslóðar geðrofslyf 

Undir þennan flokk falla fjölmörg lyf sem eru ólík innbyrðis. Dæmi um þessi lyf eru risperidone, 

olanzapine, quetiapine og clozapine. Helsti munurinn á fyrstu og annarrar kynslóðar geðrofslyfjum er 

að annarrar kynslóðar lyfin valda almennt minni utanstrýtuaukaverkunum, minni andkólínergískum  

aukaverkunum og minni hækkun á prólaktíni. Sum þessara lyfja verka einnig mögulega á neikvæð 

einkenni sem gömlu lyfin gerðu ekki.17 Þessum lyfjum fylgja oft áhrif á efnaskipti eins og 

þyngdaraukning og hækkun þríglýseríða og kólesteróls í blóði.9 

 

1.4 Clozapine 

Clozapine var fyrsta lyfið sem flokkað var sem óhefðbundið eða annarrar kynslóðar geðrofslyf og var 

ástæðan sú að því fylgdu ekki utanstrýtuaukaverkanir eða aukin prólaktínseytrun. Árið 1975 greindust 

16 einstaklingar í Finnlandi sem voru á lyfinu með kyrningafæð (e. agranulocytosis) og létust 8 þeirra. 

Kyrningafæð er gríðarleg fækkun daufkyrninga (e. neutrophils) í blóði. Í kjölfarið var lyfið tekið af 

flestum mörkuðum.19 Rúmlega áratug síðar sýndu Kane og fleiri fram á yfirburði clozapine samanborið 

við chlorpromazine með tvíblindri rannsókn. Var ályktun þeirra að vegna þessarar auknu áhættu á 

alvarlegum aukaverkunum skyldi takmarka notkun lyfsins við einstaklinga með meðferðarþráan 

geðklofa.20 Þá var lyfið sett aftur á markað en þó með þessum takmörkunum og einnig skilyrðum um 

aukið öryggiseftirlit í formi reglulegrar blóðskimunar.21 Helstu ábendingar fyrir notkun clozapine í dag 

eru meðferðarþrár geðklofi eða geðrofseinkenni ásamt miklum sjálfsvígs- og sjálfsskaðahugsunum.22 

Clozapine á ekki að nota sem fyrsta lyf við geðrofssjúkdómum.23 

Sýnt hefur verið fram á að lyfið minnkar líkur á árásargirni inni á deildum umfram önnur 

óhefðbundin geðrofslyf.24 Lyfið virðist einnig lækka dánartíðni borið saman við önnur geðrofslyf. Bæði 

minnkar það líkur á dauðsföllum af náttúrulegum orsökum og sjálfsvígum.25, 26 Marktækt lægri tíðni 

sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna er hjá einstaklingum sem taka clozapine borið saman við önnur 

óhefðbundin geðrofslyf. Lyfið hefur því verið notað hjá sjúklingum með geðklofa og geðhvarfaklofa 

sem eru í mikilli sjálfsvígshættu.27 Nýleg dönsk rannsókn sýndi að tíðni sjálfsskaða er lækkuð hjá 

einstaklingum sem taka clozapine borið saman við önnur geðrofslyf. Tilfelli sjálfsskaða voru þá 

skilgreind sem sjálfsvígstilraunir ásamt sjálfsskaðahegðun eins og að skera sig eða eitranir vegna 

inntöku annarra efna en fæðu, áfengis eða vægra róandi lyfja.28  
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Clozapine er skilgreint sem áhrifaríkasta lyfið við meferðaþráum geðklofa þar sem það lækkar mest 

bæði tíðni dauðsfalla og sjúkrahúsinnlagna. Þrátt fyrir það er lyfið talið vannýtt í meðferð hans ásamt 

því að meðferðin er oft hafin of seint og henni hætt of snemma.29 Rannsókn sem gerð var í London 

árið 2003 styður þetta en niðurstöður hennar benda til þess að beðið hafi verið lengur með upphaf 

meðferðar en æskilegt er. Þessi töf getur haft mikil áhrif á lífsgæði sjúklings og klíníska niðurstöðu (e. 

clinical outcome).30 

Um 30% einstaklinga með geðklofa hafa meðferðarþráan sjúkdóm. Þar sem clozapine er talið 

áhrifaríkasta lyfið við meðferðarþráum geðklofa ætti að bjóða um 30% einstaklinga með geðklofa 

meðferðina ef frábendingar fyrir henni eru ekki til staðar.12 Í íslenskri rannsókn frá árinu 2016 var 

notkun clozapine á Íslandi skoðuð. Niðurstöður hennar bentu til þess að 11,4% geðklofasjúklinga á 

Íslandi taki clozapine og að 16% hafi á einhverjum tímapunkti verið meðhöndlaðir með lyfinu.31 

Þrátt fyrir að lyfinu fylgi ekki ýmsar þær aukaverkanir sem fylgja hefðbundnu geðrofslyfjunum eru 

aðrar aukaverkanir sem fylgja því. Margar þeirra eru skammtaháðar og skal því nota minnsta virka 

skammt sem mögulegt er.18 

 

1.4.1 Lyfjahvörf 

Clozapine hefur hamlandi áhrif á dópamínviðtaka. Það hefur einnig öflug and-alfa-adrenvirk, 

andkólínvirk og andhistamín áhrif sem skýra ýmsar aukarverkanir lyfsins.  

Lyfið er umbrotið í lifur, aðallega af CYP450 ensíminu CYP1A2. Notkun efna sem hindra verkun 

CYP450 ísóensíma er því varasöm samhliða notkun clozapine og getur verið þörf á að minnka 

skammt clozapine á meðan til að koma í veg fyrir aukaverkanir. Koffín er CYP1A2 hemill og eykur 

neysla þess þéttni clozapine í plasma. Reykingar hafa öfug áhrif og lækka þéttni lyfsins í plasma. Þetta 

ber að hafa í huga þegar breytingar verða á neyslu þessara efna því í kjölfarið geta orðið breytingar á 

plasmaþéttni lyfsins.18 
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1.4.2 Mögulegar aukaverkanir 

Clozapine geta fylgt ýmsar misalvarlegar og misalgengar aukaverkanir. Sú alvarlegasta, sem 

takmarkar notkun lyfsins hvað mest, er kyrningafæð (e. agranulocytosis) sem kemur fram hjá um 

0,68% þeirra sem taka lyfið. Heildarlíkurnar á að deyja af völdum kyrningafæðar á clozapine eru 

0,02%. Áhættan er mest fyrstu átján vikurnar eftir að byrjað er að taka lyfið. Þegar fjöldi hvítra 

blóðkorna er kominn undir 1,0 x 103/mm3 eða fjöldi kyrninga (e. granulocytes) er kominn undir 0,5 x 

103/mm3 er einstaklingur sagður vera með kyrningafæð.32 Í þessum aðstæðum þarf að hætta á lyfinu 

samstundis vegna mikillar skerðingar á vörnum líkamans og þar með aukinni hættu á sýkingum og 

sýklasótt (e. sepsis).32 Á meðal fólks af afrískum uppruna er stór hluti einstaklinga með lágt grunngildi 

hvítra blóðkorna en eru þrátt fyrir það alveg heilbrigðir og fá ekki endurteknar sýkingar. Þetta er 

góðkynja daufkyrningafæð og kallast benign ethnic neutropenia (BEN). Viðmið hvítra blóðkorna í 

mælingum þeirra sem eru með BEN og á clozapine er lægra.33 

Clozapine lækkar krampaþröskuld og þá sérstaklega við hærri skammta. Auknar líkur eru á flogum 

hjá einstaklingum með flogaveiki og þegar skammtar eru hækkaðir hratt.34 Aðrar mögulegar 

aukaverkanir eru háþrýstingur, hraðtaktur og réttstöðuþrýstingsfall, með eða án yfirliðs. Mestar líkur 

eru að þær komi fram í upphafi lyfjagjafar og aukast líkurnar með hraðari upptröppun og hærri 

skömmtum. Hjartavöðvabólga og hjartavöðvakvillar hafa sést í sambandi við notkun lyfsins en eru 

mjög sjaldgæfir fylgikvillar. Einkenni þeirra eru meðal annars hjartsláttartruflanir, hjartsláttarónot, 

viðvarandi hraðtaktur í hvíld, brjóstverkur og önnur hjartabilunareinkenni.18 

Illkynja sefunarheilkenni hefur greinst hjá einstaklingum sem taka clozapine. Bæði hjá 

einstaklingum sem taka bara clozapine og sem taka það ásamt litíum eða öðrum lyfjum sem hafa áhrif 

á miðtaugakerfið.18 Þetta er sjaldgæf en mögulega banvæn aukaverkun geðrofslyfja sem einkennist af 

hita, óráði, utanstrýtuaukaverkunum og vanvirkni í sjálfvirka taugakerfinu.35  

Auk þessara alvarlegu aukaverkana geta komið fram almennari aukaverkanir sem þrátt fyrir að 

vera ekki lífshættulegar geta haft mikil áhrif á daglegt líf einstaklinga. Aukin munnvatnsmyndun, helst 

um nætur, ásamt ógleði og uppköstum eru algengar aukaverkanir. Andkólínvirkar aukaverkanir eins og 

hægðatregða vegna minnkaðra þarmahreyfinga og þvagteppa koma oft fram og þá enn frekar hjá 

þeim sem eru næmir fyrir andkólínvirkum áhrifum, til dæmis eldra fólki. Þvagleki og þyngdaraukning 

geta einnig komið fram. Lyfið getur haft slævandi áhrif og valdið þreytu en það er algengast í upphafi 

og gengur oftast yfir.18 

Þessar fjölbreyttu aukaverkanir eru misalvarlegar en allar hafa þær áhrif á líf einstaklinga. Fylgst er 

vel með þeim aukaverkunum sem geta verið lífshættulegar en rannsókn sem gerð var árið 1997 sýndi 

að einstaklingar sem notuðu lyfið kvörtuðu helst yfir almennari aukaverkunum eins og aukinni 

munnvatnsframleiðslu, þyngdaraukningu og einkennum frá þvagfærum og meltingarvegi.36 
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1.4.3 Öryggisleiðbeiningar 

Nokkrar grunnreglur fylgja notkun clozapine og eru þær ófrávíkjanlegar. Í upphafi lyfjagjafar eru gefnir 

lágir skammtar, þeir eru svo auknir smám saman í litlum skrefum og enda skal á minnsta mögulega 

virka skammti. Sjúklingar eru reglulega spurðir um aukaverkanir, þær metnar og meðhöndlaðar ef 

hægt er.34 

Full verkun kemur fram hjá flestum við skammt sem er á milli 200 og 450 mg á sólarhring, skipt í 

nokkra skammta. Sumir gætu þurft hærri skammta og eru þeir þá auknir smám saman í allt að 900 mg 

á sólarhring.18 Skammturinn er ákvarðaður út frá verkun lyfsins, aukaverkunum og mælingu á 

blóðþéttni. Blóðgildin sem miðað er við fyrir góða klíníska svörun samanborið við lágmarks líkur á 

eiturverkunum er 350-600 μg/L.37 Hafa þarf í huga hugsanlega versnun á aukaverkunum, sérstaklega 

flogum, sem geta komið fram við skammta hærri en 450 mg á sólarhring.18 Ef skammtur clozapine fer 

yfir 600 mg á dag er mælt með að nota lyf við flogaveiki samhliða meðferðinni.34 Eftir að hámarksvirkni 

er náð má hjá mörgum trappa skammta hægt niður og viðhalda meðferð með lægri skömmtum. Þegar 

meðferð er hætt er einnig ráðlagt að trappa lyfið hægt niður til að forðast fráhvarfseinkenni.18 

Verklag um blóðmælingar er ekki nákvæmlega eins milli landa en er í stórum dráttum svipað í 

þróuðum löndum. Innan 10 daga áður en meðferð hefst skal ganga úr skugga um með blóðmælingu 

að gildi hvítra blóðkorna og daufkyrninga sé eðlilegt. Svo dæmi sé tekið er í Bretlandi mælt með 

mælingum á fjölda hvítra blóðkorna vikulega fyrstu 18 vikur meðferðarinnar, aðra hverja viku fram að 

sex mánuðum og mánaðarlega eftir það. Ef fjöldi hvítra blóðkorna fer undir 3,5 × 109/L og/eða 

heildarfjöldi daufkyrninga fer undir 2,0 × 109/L þarf að fjölga mælingum. Notkun clozapine skal hætt 

strax ef fjöldi hvítra blóðkorna fer undir 3,0 × 109/L og/eða heildarfjöldi daufkyrninga fer undir 1,5 × 

109/L.34 

Hér á landi er á sama hátt teknar blóðmælingar vikulega fyrstu 18 vikurnar og síðan mánaðarlega 

það sem eftir er meðferðar. Sé meðferð hætt skal framkvæma mælingu 4 vikum eftir lokaskammt.18  

 

1.5 Laugarásinn meðferðargeðdeild 

Laugarásinn er sérhæfð deild á geðsviði Landspítala. Þar er notast við meðferðarúrræði sem snúa að 

snemmíhlutun í þróun geðrofssjúkdóma (e. early intervention in first episode psychosis) og er þar tekið 

inn ungt fólk á aldrinum 18 – 30 ára. Fíkniefnaneysla útilokar ekki að einstaklingar geti sótt þjónustuna 

en unnið er eftir hugmyndafræði skaðaminnkunar.38 Snemmíhlutun snýr að því að grípa eins snemma 

inn í framvindu sjúkdóms og mögulegt er með meðferð.39 Sýnt hefur verið fram á að langtímahorfur 

geðrofssjúkdóma batna ef þeir eru meðhöndlaðir fyrr og svörun við meðferð verður betri. Áhrifin eru 

sérstaklega á neikvæð einkenni geðklofa.40 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hlutfall sjúklinga á Laugarási meðferðargeðdeild sem hafa 

verið meðhöndlaðir með geðrofslyfinu clozapine síðastliðin fimm ár. Skoða hver reynsla þeirra er af 

meðferðinni og hvort þeir glími við aukaverkanir. Hve margir hafi hætt á lyfinu og hverjar ástæður þess 

voru. Auk þess var ætlunin að skoða hvort farið sé eftir leiðbeiningum um notkun lyfsins og um 

reglulegar mælingar blóðhags.  
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3 Efniviður og aðferðir 

Rannsóknin var tvískipt. Annars vegar var hún afturskyggn ferilrannsókn (e. retrospective cohort study) 

sem byggði á gögnum sem safnað var úr Heilsugátt Landspítala. Hins vegar var hún megindleg þar 

sem lagðir voru spurningalistar fyrir hluta þátttakenda. Rannsóknin var unnin á Laugarásnum 

meðferðargeðdeild.  

 

3.1 Leyfi 

Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst. Leyfi fengust frá Persónuvernd, 

Vísindarannsóknarnefnd heilbrigðisrannsókna á heilbrigðissviði á Landspítala og Siðanefnd 

heibrigðisrannsókna á Landspítala (nr. 14/2020).  

 

3.2 Rannsóknarþýði 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir 26 þjónustuþegar Laugarássins meðferðargeðdeildar sem 

hafa verið á clozapine á árunum 2015-2020. Var gögnum safnað úr sjúkraskrám þeirra. Sautján þeirra 

voru í þjónustu Laugarássins þegar rannsóknin fór fram og var boðið að svara þremur spurningalistum; 

um lýðfræðilega þætti, BMQ (Beliefs about Medicines Questionnaire) um viðhorf til lyfja og GASS 

(Glasgow Antipsychotic Side-effect Scale) um aukaverkanir. Sex vildu ekki taka þátt svo ellefu 

einstaklingar svöruðu spurningalistunum. Rannsóknin var kynnt fyrir þeim þátttakendum sem svöruðu 

spurningalistum og undirrituðu þeir upplýst samþykki.  

 

3.3 Öflun gagna 

Tekin voru viðtöl við þátttakendur sem taka lyfið að staðaldri og lagðir fyrir þá þrír spurningalistar; um 

lýðfræðilega þætti, BMQ um viðhorf til lyfja og GASS spurningalisti um aukaverkanir. Stuttu eftir að 

farið var af stað með viðtölin var sett á samkomubann í landinu vegna yfirstandandi heimsfaraldurs 

COVID-19. Sýkingarvarnir voru auknar mjög í kjölfarið og þar með reynt að halda allri 

göngudeildarþjónustu í lágmarki. Þurfti því að færa viðtölin yfir á símtalsform. Þá voru kynningarbréf og 

spurningalistar sendir á þátttakendur á formi tölvupósta eða bréfpósts eftir samráð og viðtölin tekin í 

síma í kjölfarið. Þátttakendur skiluðu svo inn samþykkisblaði með undirskrift.  

Gögn allra sjúklinga á Laugarási meðferðargeðdeild sem hafa tekið lyfið clozapine á síðastliðnum 5 

árum voru yfirfarin og greind. Gögn fengin úr sjúkraskrá (Heilsugátt Landspítala) voru 

sjúkdómsgreiningar og upplýsingar byggðar á spurningalistum. Upplýsingar um hvernig lyfjameðferð 

hefur verið háttað voru fengnar úr Therapy, hvaða geðrofslyf hver og einn þátttakandi tekur og hefur 

tekið áður og hvaða lyf voru tekin samhliða clozapine. Úr sjúkraskrá og Therapy voru fengnar 

upplýsingar um það hvort farið hafi verið eftir klínískum leiðbeiningum um notkun lyfsins í meðferðinni. 
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Til að fá betri mynd af aukaverkunum clozapine meðferðar þátttakenda voru skráðar niður þær 

aukaverkanir sem minnst var á í dagálum. Leitarorð byggð á GASS spurningalistanum voru slegin inn í 

sjúkraskrá og skráðar niður þær aukaverkanir sem nefndar voru í sambandi við clozapine meðferð. 

Leitarorðin sem notast var við voru „aukaverkanir“, „syfja“, „þreyta“, „lyfjaður/lyfjuð“, „slefa“, 

„munnvatn“, „sjón“, „munnþurrkur“, „þurr“, „óglatt“, „ógleði“, „uppköst“, „kasta upp“, „bakflæði“, 

„brjóstsviði“, „pissa“, „þvaglát“, „þorsti“, „þyrst/-ur“, „svengd“, „svöng/svangur“, „svimi“, „svima“, „yfirlið“, 

„hjartslátt“, „vöðvakippir“, „kippi“, „hægð“, „þvagmissir“.  

 

3.4 Skráðar breytur 

Eftirfarandi breytum var safnað úr sjúkraskrám þátttakenda og þær skráðar: aldur og kyn, 

sjúkdómsgreiningar, lyfjasaga og aukaverkanir lyfja. Einnig voru yfirfarnar blóðmælingar í sambandi 

við clozapine meðferð.  

 

3.5 Spurningalistar 

Þrír spurningalistar sem hægt er að nálgast í viðauka voru lagðir fyrir ellefu einstaklinga. Fyrsti 

spurningalistinn innihélt spurningar sem snúa að lýðfræðilegum þáttum þátttakenda.  

Annar spurningalistinn var Glasgow Antipsychotic Side-effect Scale (GASS) fyrir clozapine sem er 

matstæki á aukavekunum lyfsins.41 Hann var gefinn út af Waddel, Taylor og Hynes árið 2012 og 

þýddur af Nönnu Briem. Þjónustuþegi mat þá sjálfur hvort hann hafi upplifað, síðastliðna sjö daga, 

einhverjar þeirra 15 aukaverkana sem spurt var um. Stöðluð stig voru gefin fyrir hvert svar, lægri stig 

fyrir vægari aukaverkanir. Að lokum voru stigin reiknuð saman og stigun aukaverkana þá metin. Þær 

aukaverkanir sem voru metnar með listanum voru aukaverkanir frá miðtaugakerfi, of mikil 

munnvatnsseytrun, andkólínvirkar aukaverkanir, skimun fyrir sykursýki, þyngdaraukning, stöðubundið 

blóðþrýstingsfall, hraður hjartsláttur, vöðvakippir (e. myoclonus), hægðatregða og þvagmissir á 

nóttunni.41 Tafla 1 sýnir hvernig stigun aukaverkana er metin eftir stigafjölda.  

Tafla 1 Niðurstöður og stigafjöldi GASS spurningalista. 

Heildarstig Stigun aukaverkana 

0 – 15 stig Aukaverkanir ekki til staðar/vægar 

16 – 30 stig Miðlungs miklar aukaverkanir 

31 – 45 stig Alvarlegar aukaverkanir 

  

Þriðji spurningalistinn kallast Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) og er hann notaður til 

að meta viðhorf sjúklinga með langvarandi sjúkdóma til lyfja.42 Hann var gefinn út af Rob Horne og 

fleirum við Háskólann í Brighton árið 1999 og þýddur af Halldóru Jónsdóttur. Sá hluti spurningalistans, 

BMQ-S (BMQ-Specific), sem notast er við í þessari rannsókn hefur tvo undirhluta. Fyrri undirhlutinn, 

Specific-Necessity (BMQ-SN), inniheldur fimm spurningar og metur hve jákvætt viðhorf fólk hefur til 
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lyfjanna sinna og hve mikilvæg þau telja lyfin vera til að viðhalda heilsunni. Seinni undirhlutinn, 

Specific-Concerns (BMQ-SC), inniheldur sex spurningar og metur áhyggjur af slæmum afleiðingum 

langtíma lyfjanotkunar sem og truflandi áhrifum lyfjatöku. Fimm svarmöguleikar eru gefnir fyrir hverja 

fullyrðingu og eru gefin stig fyrir hvert svar á bilinu 1 (mjög ósammála) og upp í 5 (mjög sammála). 

BMQ-SN getur því gefið 5 – 25 stig en BMQ-SC getur gefið 6 – 30 stig. Hár stigafjöldi í BMQ-SN 

bendir til jákvæðs viðhorfs gagnvart mikilvægi lyfja en hár stigafjöldi í BMQ-SC gefur aftur á móti til 

kynna að fólk hafi áhyggjur af því að þurfa að taka inn lyfin sín.42 

 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru skráð í Excel. Tölfræðiúrvinnsla fór fram í R og Excel. Þýðið var lítið svo vegna 

takmarkaðs tölfræðilegs afls voru ekki unnin tölfræðipróf á gögnunum heldur var einungis reiknuð og 

sett fram lýsandi tölfræði fyrir hópinn.  
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4 Niðurstöður 

Þátttakendur í rannsókninni voru þeir 26 einstaklingar sem hafa sótt þjónustu Laugarássins 

meðferðargeðdeild síðastliðin fimm ár og verið á clozapine. Heildarfjöldi þjónustuþega á Laugarásnum 

meðferðargeðdeild á þessu tímabili var 171 og var hlutfall þeirra sem hafa verið á clozapine því 15,2%.  

 

4.1 Aldur og kyn 

Af þeim 26 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni var 21 karl (80,8%) og 5 konur (19,2%) á 

aldrinum 21 – 35 ára. Tafla 2 sýnir kynjahlutfall og meðalaldur þátttakenda sem var 27,1 ± 3,3 ár.  

Tafla 2 Yfirlit yfir aldur og kyn þátttakenda 

Kyn Fjöldi (n) Hlutfall Meðalaldur (ár) ± sd 

Karlar 21 80,8% 27,2 ± 3,6 

Konur 5 19,2% 26,8 ± 1,6 

Heild 26 100% 27,1 ± 3,3 

 

4.2 Greiningar þátttakenda 

Tafla 3 sýnir aðalgreiningar þátttakenda, þ.e. greiningar geðrofssjúkdóma. Greiningar eru flokkaðar 

eftir flokkunarkerfi ICD-10 og fylgja kóðar þeirra með í sviga fyrir aftan. Langflestir eru greindir með 

aðsóknargeðklofa (F20.0) eða 92,3%. Aðrar greiningar sem koma fyrir eru ótilgreindur geðklofi (F20.9) 

og óreiðugeðklofi (F20.1) en allt eru þetta undirflokkar geðklofa.  

Tafla 3 Aðalgreiningar þátttakenda 

Greining Fjöldi (n = 26) Hlutfall 

Aðsóknargeðklofi (F20.0) 24 92,3% 

Geðklofi, ótilgreindur (F20.9) 1 3,8% 

Óreiðugeðklofi (F20.1) 1 3,8% 

ICD-10 númer greininga höfð í sviga aftan við íslenskar þýðingar þeirra. 
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Átján þátttakendur höfðu fleiri en eina skráða greiningu og má sjá röðun þeirra í töflu 4. Algengastar 

voru fíknigreiningar en fimmtán þátttakendanna höfðu skráðar fíknigreiningar en það jafngildir 57,7% 

þýðisins.  

Tafla 4 Aðrar greiningar þátttakenda 

Greining Fjöldi (n) 

Fíkniheilkenni af völdum kannabisefna (F12.2) 6 

Lyfjafíkn (F19.2) 4 

Fíkniheilkenni af völdum kókaínnotkunar (F14.2) 2 

Fíkniheilkenni af völdum annarra örvandi efna (F15.2) 2 

Flogaveiki, ótilgreind (G40.9) 2 

Fíkniheilkenni af völdum alkóhólnotkunar (F10.2) 1 

Kvíðaröskun, ótilgreind (F41.9) 1 

Þráhyggjuárátturöskun (F42.2) 1 

Áfallastreituröskun (F43.1) 1 

Persónuröskun með óstöðugum geðbrigðum (F60.3) 1 

Asperger's heilkenni (F84.4) 1 

Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind (F84.9) 1 

Athyglisbrestur og ofvirkni (F90.0) 1 

Insúlínóháð sykursýki án fylgikvilla (E11.9) 1 

ICD-10 númer greininga höfð í sviga aftan við íslenskar þýðingar þeirra. Heildarfjöldi n = 18.  
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4.3 Lýðfræðilegir þættir 

Spurningalistarnir þrír voru lagðir fyrir ellefu þátttakendanna. Töflur 5, 6 og 7 sýna þá lýðfræðilegu 

þætti sem spurt var um. Eins og sjá má í töflu 5 svöruðu mun fleiri karlar en konur spurningalistunum. 

Meðalaldur þeirra sem tóku þátt í þessum hluta rannsóknarinnar var 26,9 ± 4,3 ár.  

Tafla 5 Aldur og kyn þeirra þátttakenda sem svöruðu spurningalistum. 

Kyn Fjöldi (n) Meðalaldur (ár) ± sd 

Karlar 10 26,7 ± 4,4 

Konur 1 29 

Heild 11 26,9 ± 4,3 

 

Tafla 6 sýnir þjóðerni, móðurmál og hjúskaparstöðu þátttakenda. Langflestir voru íslenskir og höfðu 

íslensku að móðurmáli. Allir þátttakendur voru einhleypir.  

Tafla 6 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 Fjöldi (n = 11) 

Þjóðerni  

-Íslensk/-ur 10 

-Annað 1 

Móðurmál  

-Íslenska 9 

-Annað 2 

Hjúskaparstaða  

-Einhleyp/-ur 11 
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Sjá má á töflu 7 að mikill meirihluti þátttakenda reykti ekki, þ.e. höfðu aldrei reykt eða voru hættir að 

reykja. Einnig sést að flestir drukku koffíndrykki. Koffínneyslan var á bilinu frá hálfum kaffibolla á dag 

og upp í fjóra.  

Tafla 7 Reykingar og koffínneysla þátttakenda. 

 Fjöldi (n = 11) 

Reykingar  

-Aldrei reykt 5 

-Hætt/-ur að reykja 4 

-Reykir 2 

Koffínneysla  

-Drekkur ekki koffíndrykki 4 

-Drekkur koffíndrykki 7 

 

 

4.4 Aukaverkanir  

Af þeim 11 sem svöruðu spurningalistunum voru tveir hættir á clozapine og mundu lítið sem ekkert eftir 

þeim aukaverkunum sem þeir upplifðu á meðan meðferðinni stóð. Því svöruðu níu þátttakendur GASS 

spurningalistanum um aukaverkanir clozapine og má sjá niðurstöðurnar á mynd 1. Sjö þátttakendanna 

töldust með aukaverkanir sem voru ekki til staðar eða vægar og var stigafjöldi þeirra á bilinu 6 – 15 

stig. Tveir þátttakendanna töldust með miðlungs miklar aukaverkanir og voru stig þeirra 17 og 22 stig. 

Enginn taldist með alvarlegar aukaverkanir.  

 

 

Mynd 1: Stigun aukaverkana út frá GASS spurningalista (n = 9).  
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Þrír þátttakendur af 26 (11,5%) hættu töku lyfsins vegna aukaverkana. Í dagálum þeirra 26 

þátttakenda sem voru yfirfarnir komu fram ýmsar aukaverkanir sem má sjá í töflu 8. Tilteknar eru allar 

aukaverkanir sem skráðar voru, óháð því hve lengi þær voru til staðar eða hvort þær voru 

meðhöndlaðar með lyfjum eða öðru. Listinn er byggður á GASS spurningalistanum um aukaverkanir 

clozapine.   

Tafla 8 Aukaverkanir sem skráðar voru í dagálum þátttakenda. 

Aukaverkanir* Fjöldi (n = 26) Hlutfall 

Þyngdaraukning 20 76,9% 

Of mikil munnvatnsseytrun 17 65,4% 

Syfja 11 42,3% 

Hægðatregða 10 38,5% 

Stöðubundið blóðþrýstingsfall 8 30,8% 

Ógleði eða uppköst 4 15,4% 

Bakflæði eða brjóstsviði 3 11,5% 

Lyfjuð/lyfjaður 3  11,5% 

Þvagmissir á nóttunni 3  11,5% 

Aukinn þorsti 3 11,5% 

Hraður hjartsláttur 2 7,7% 

Vöðvakippir 2 7,7% 

Tíðari þvaglát 1 3,8% 

Munnþurrkur 1  3,8% 

Óskýr sjón 0 0% 

*Allar aukaverkanir sem skráðar hafa verið í dagálum þátttakenda á því tímabili sem lyfið var tekið.  

 

4.5 Viðhorf til lyfja 

Ellefu einstaklingar svöruðu BMQ spurningalistanum. Í töflu 9 má sjá að meðaltöl þátttakenda voru 

almennt hærri í BMQ-SN en í BMQ-SC. Þó eru staðalfrávik há sem sýnir að mikill munur var á 

stigafjölda þátttakenda.  

Tafla 9 Meðaltöl og staðalfrávik stigafjölda úr BMQ (n = 11).  

Skali Meðaltal ± staðalfrávik 

BMQ-SN* 17,7 ± 4,9 

BMQ-SC** 14,5 ± 4,6 

BMQ-SN – BMQ-SC 3,5 ± 8,3 

*SN stendur fyrir Special-Necessity og snýr að mati á nauðsynjum þess að taka lyf.  

**SC stendur fyrir Special-Concerns og snýr að áhyggjum fólks um lyfjagjöf 
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Tafla 10 sýnir heildarstigafjölda þátttakendanna ellefu. Eins og sjá má er mikill munur milli 

stigagjafar þátttakenda. Feitletruðu raðirnar sýna þrjú ólík dæmi. 

Tafla 10 Heildarstigafjöldi þátttakenda úr BMQ spurningalistanum. 

Þátttakandi BMQ-SN BMQ-SC BMQ-SN – BMQ-SC 

1 24 10 14 

2 11 23 -12 

3 16 15  1 

4 16 8  8 

5 20 12  8 

6 18 19 -1 

7 25 11 14 

8 9 17 -8 

9 21 19  2 

10 18 11  9 

11 17 14  3 

 

 

4.6 Leiðbeiningar um notkun clozapine 

Blóðmælingar voru teknar reglulega eftir fyrirmælum hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar með 

örfáum undantekningartilvikum þar sem leið rúmlega mánuður milli mælinga en blóðmælingum var 

ekki sleppt í lengri tíma og góð eftirfylgni var hjá öllum í sambandi við blóðmælingar.  
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Mynd 2 sýnir fjölda geðrofslyfja sem reynd voru í meðferðarskammti í nægilega langan tíma án 

árangurs áður en notkun clozapine hófst. Þátttakendur höfðu að meðaltali reynt 3,2 lyf áður en hafin 

var meðferð með clozapine.  

 

Mynd 2: Fjöldi geðrofslyfja reynd á meðal þátttakenda áður en meðferð með clozapine hófst  

(n = 26).  

 

Tafla 11 sýnir þau lyf sem reynd voru af þátttakendum í meðferðarskömmtum í nægilega langan 

tíma án viðunandi árangurs áður en clozapine meðferð hófst. Yfir helmingur þátttakenda hafði reynt 

olanzapine, aripiprazole og paliperidone.  

 

Tafla 11 Geðrofslyf reynd áður en meðferð með clozapine hófst. 

Lyf Fjöldi Hlutfall 

Olanzapine 24 92,3% 

Aripiprazole 18 69,2% 

Paliperidone 14 53,8% 

Perphenazine 8 30,8% 

Amisulpride 6 23,1% 

Risperidone 5 19,2% 

Quetiapine 5 19,2% 

Zuclopenthixol 3 11,5% 

Lurasidone  1 3,8% 
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4.7 Meðferð 

Mynd 3 sýnir að mjög mislangur tími leið frá fyrsta skráða geðrofi þátttakenda og þar til þeir byrjuðu 

á clozapine.  

 

Mynd 3 Tími frá fyrsta skráða geðrofi að upphafi clozapine meðferðar (n = 26). 

 

Meðal dagskammtur þátttakenda af clozapine voru 347 mg en skammtastærðir voru á bilinu 50 – 

700 mg. Tíðasta gildið var 400 mg en miðgildið 350 mg.  

Af 26 þátttakendum voru fimmtán (57,7%) einungis á clozapine. Ellefu (42,3%) voru á einu 

geðrofslyfi samhliða clozapine. Voru sjö þeirra á skammti sem telst meðferðarskammtur samkvæmt 

Collaborating Centre for Drug Statistics Metiology sem er samstarfsstofnun 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem gefur út skilgreindan dagskammt (e. defined daily dose) fyrir 

geðrofslyf. Tafla 12 sýnir þau geðrofslyf sem notuð voru hjá þátttakendum samhliða clozapine. 

Tafla 12 Geðrofslyf notuð samhliða clozapine. 

Lyf Fjöldi 

Olanzapine 2 

Aripiprazole 2 

Perphenazine 2 

Quetiapine 1 

Paliperidone 1 

Risperidone 1 

Amisulpride 1 

Zuclopenthixol 1 
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Þátttakendur notuðu ýmis lyf samhliða clozapine önnur en geðrofslyf og eru þau talin upp í töflu 13. 

Á meðal þessara lyfja eru lyf við aukaverkunum clozapine eins og hægðatregðu, þyngdaraukningu og 

aukinni munnvatnsmyndum. Einnig eru á listanum geðdeyfðarlyf, flogaveikilyf, sefandi lyf og svefnlyf.  

Tafla 13 Önnur lyf notuð samhliða clozapine. 

Lyf Fjöldi 

Metformin 12 

Magnesium hydroxide 9 

Bupropion 7 

Sertraline 5 

Omeprazole 5 

Escitalopram 3 

Lamotrigine 3 

Pregabalin 3 

Metoprolol 3 

Atropine 2 

Alprazolam 1 

Clonazepam 1 

Mirtazapine 1 

Fluoxetine 1 

Zonisamide 1 

Gabapentin 1 

Metylphenidate 1 

Melatonin 1 

Rabeprazole 1 

Modafinil 1 
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5 Umræða 

Rannsóknin var tvískipt þar sem heildarfjöldi þátttakenda var 26 en 11 þeirra svöruðu einnig þremur 

spurningalistum. Skoðaðir voru allir þeir einstaklingar sem hafa verið þjónustuþegar á Laugarásnum 

meðferðargeðdeild og á geðrofslyfinu clozapine síðastliðin 5 ár en það voru 15,2% allra þjónustuþega 

Laugarássins á þessu tímabili. Þrír þessara 26 þátttakenda hættu á lyfinu vegna aukaverkana, tveir að 

læknisráði og einn að eigin ósk.  

Þar sem þýðið er lítið er tölfræðilegu vægi oft ábótavant en notast er við eigindlegar aðferðir og 

lýsandi tölfræði til að fá sem besta mynd á reynslu þátttakenda af clozapine meðferð.  

 

5.1 Almennt 

Meirihluti þýðisins í rannsókninni voru karlar eða 80,8% en aðeins fleiri karlar eru greindir með 

geðklofa en konur.8 Ekki var mikill munur á meðalaldri kynjanna en staðalfrávikið var heldur hærra hjá 

körlum þar sem aldursbil þeirra var víðara. Kom helst á óvart að meðalaldur kvenna væri ekki hærri en 

karla þar sem konur greinast oft seinna á ævinni en karlar.8 Hafa ber þó í huga að þýðið er lítið og að 

Laugarásinn meðferðargeðdeild tekur við ungu fólki á aldrinum 18 – 30 ára svo þessar tölur 

endurspegla ekki meðalaldur allra sem nota clozapine á Íslandi. Heildar meðalaldur þýðisins var 27,1 ± 

3,3 ár. Aldursbil þátttakenda var 21 – 35 ára en þeir 5 einstaklingar sem voru yfir 30 ára byrjuðu allir í 

þjónustu á Laugarásnum fyrir þrítugt.   

Allir þátttakendur voru með greiningu meðferðarþrás geðklofasjúkdóms en clozapine er helst notað 

við meðferðarþráum sjúkdómi. Mikill meirihluti þýðisins hafði greiningu aðsóknargeðklofa (F20.0) eða 

92,3%. Aðeins tveir einstaklingar höfðu aðrar aðalgreiningar en aðsóknargeðklofa; ótilgreindan 

geðklofa og óreiðugeðklofa. Átján þátttakendur höfðu fleiri en eina greiningu skráða og voru flestar 

þeirra fíknigreiningar líkt og fíkniheilkenni af völdum kannabisefna, kókaínnotkunar eða annarra 

örvandi efna eða lyfjafíkn. Alls voru 15 einstaklingar af þeim 26 sem skoðaðir voru með skráðan 

fíknivanda, ýmist virkan eða óvirkan.  

 

5.2 Reykingar og koffínneysla 

Af þeim ellefu einstaklingum sem svöruðu spurningalistunum voru níu sem reyktu ekki, fimm sem hafa 

aldrei reykt og fjórir sem eru hættir að reykja. Þessar tölur eru mjög ólíkar þeim sem sjást í öðrum 

rannsóknum en stór safngreiningarrannsókn (e. meta analysis) frá árinu 2005 sem náði yfir 20 lönd 

sýndi fram á að yfir 60% einstaklinga með geðklofa reyktu.43 Reykingar auka virkni CYP1A2 og lækka 

þar af leiðandi þéttni clozapine í plasma.18 Þótt þýðið sé ekki stórt er jákvætt hve stór hluti reykir ekki.  

Koffín aftur á móti er CYP1A2 hemill og eykur neysla þess þéttni clozapine í plasma. Breyting á 

neyslumynstri, meðal annars á reykingum eða koffínneyslu, getur haft áhrif á blóðþéttni lyfsins og þar 

af leiðandi á virkni þess og aukaverkanir.18 Sjö einstaklingar af ellefu sögðust drekka koffíndrykki 

daglega en þó í mismiklu magni, allt frá hálfum kaffibolla á dag og upp í fjóra.  
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5.3 Aukaverkanir 

Níu einstaklingar, átta karlar og ein kona, svöruðu GASS spurningalista. Með honum var ætlunin að fá 

dýpri skilning á líðan einstaklinga sem eru á clozapine. Fram kom að sjö þeirra níu sem svöruðu GASS 

spurningalistanum tjáðu aukaverkanir sem metnar voru ekki til staðar eða vægar og tveir af ellefu 

miðlungs miklar. Enginn hafði aukaverkanir sem metnar voru alvarlegar. Þýðið er ekki stórt og því er 

ekki hægt að álykta um almennar aukaverkanir lyfsins en það er þó jákvætt að sjá að mun stærri hluti 

upplifir vægar aukaverkanir en alvarlegar. 

Þegar aukaverkunum var flett upp í dagálum allra (n = 26) komu upp ýmsar aukaverkanir. Hafa ber 

í huga að sumar þessara aukaverkana komu upp tímabundið en voru ekki viðvarandi. Einnig náðist að 

minnka sumar þessara aukaverkana með lyfjum. Þrír fjórðu þátttakenda upplifðu þyngdaraukningu 

(76,9%) og vel yfir helmingur mikla munnvatnsframleiðslu (65,4%). Aðrar algengar aukaverkanir sem 

komu fram voru syfja (42,3%), hægðatregða (38,5%) og stöðubundið blóðþrýstingsfall (30,8%). Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum rannsóknar frá 1997 þar sem einstaklingar sem tóku 

clozapine voru spurðir hvaða aukaverkanir trufluðu þá helst. Flestir minntust þá á aukna 

munnvatnsframleiðslu, þyngdaraukningu og einkenni frá þvagfærum og meltingarvegi.36  

Þrír þátttakendur af 26 (11,5%) hættu notkun lyfsins vegna aukaverkana. Tveir að læknisráði og 

einn að eigin ósk. Þeir tveir sem hættu að læknisráði höfðu fengið alvarlegar aukaverkanir, hjartabilun 

og krampaflog, og ekki var talið öruggt að halda meðferðinni áfram.  

 

5.4 Viðhorf til geðrofslyfja 

Meðaltalstölur sem fengust úr BMQ spurningalistanum sýndu að þátttakendur voru almennt með hærri 

stigafjölda í „necessity“ skalanum heldur en „concerns“ þrátt fyrir að seinni skalinn hafi eina auka 

spurningu og þar af leiðandi hærri mögulegan stigafjölda. Þar með var meðalstigafjöldi í útreiknaða 

vísinum (SN-SC) jákvæður. Þetta bendir til þess að almennt í þessu þýði hafi þátttakendur meiri 

skilning á mikilvægi lyfjanna en áhyggjur af notkun þeirra. Aftur á móti var mikill munur á stigagjöf 

þátttakenda eins og sést bæði á staðalfráviki meðaltalanna og í töflu 10. Þar sem þýðið er lítið var 

möguleiki á að hafa heildarstigafjölda inni (tafla 10) og áhugavert er að sjá þann mikla mun sem er á 

svörum þátttakenda.  

Í íslenskri rannsókn frá 2017 var viðhorf Íslendinga með langvinna sjúkdóma til lyfja kannað. Sami 

spurningalisti var lagður fyrir einstaklinga með ýmsa langvinna sjúkdóma, þar á meðal geðsjúkdóma. 

Sá spurningalisti innihélt aðeins 5 spurningar í hvorum undirflokki BMQ-S. Til samanburðar var 

stigafjöldi úr síðustu spurningunni í SC í þessari rannsókn dreginn frá og lækkaði meðaltalið þá í 11,5 

± 3,5. Meðaltöl bæði SN og SC voru töluvert hærri í rannsókninni frá 2017.44 
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5.5 Leiðbeiningar um notkun clozapine 

Blóðmælingar voru yfirfarnar hjá öllum 26 þátttakendum og höfðu allir farið í reglulegar blóðprufur bæði 

við upphaf clozapine meðferðar og á meðan henni stóð. Það kom fyrir að rúmlega mánuður leið á milli 

blóðprufa en það voru undantekningartilvik.  

Helstu ábendingar fyrir notkun clozapine er meðferðarþrár geðklofasjúkdómur og er geðklofi sagður 

meðferðarþrár þegar tvö eða fleiri geðrofslyf hafa verið reynd í meðferðarskömmrum í nægilega 

langan tíma án fullnægjandi árangurs. Clozapine er aldrei notað sem fyrsta lyf.13, 23 Einn þátttakandi 

hafði aðeins reynt eitt geðrofslyf áður en hann hóf clozapine meðferð en aðrir höfðu reynt allt frá 

tveimur og upp í sex geðrofslyf í meðferðarskömmtum án árangurs, að meðaltali 3,2 lyf (sjá mynd 2). 

Algengustu geðrofslyfin sem fólk hafði reynt voru olanzapine, aripiprazole og paliperidone en yfir 

helmingur þátttakenda hafði reynt þau. Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2003 í Bretlandi kom fram 

að þar höfðu þátttakendur reynt að meðaltali 5,5 geðrofslyf án árangurs áður en hafin var meðferð 

með clozapine.30 Þótt þýðið af Laugarásnum sé lítið gefur það þó til kynna að þar sé almennt ekki 

beðið of lengi með að hefja clozapine meðferð.  

 

5.6 Heildarmeðferð 

Fimmtán þátttakendanna (57,7%) voru á einlyfjameðferð, þ.e. voru einungis á clozapine. 

Einlyfjameðferðir einfalda lyfjainntöku og eru oft minni líkur á aukaverkunum og milliverkunum þegar 

um færri lyf er að ræða.16 Ellefu þátttakendur (42,3%) voru á öðru geðrofslyfi samhliða clozapine og 

voru sjö þeirra á skammti sem telst meðferðarskammtur samkvæmt Collaborating Centre for Drug 

Statistics Metiology sem er samstarfsstofnun Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Ekki hefur verið sýnt 

fram á með óyggjandi hætti gagnsemi samsettar meðferðar með clozapine. Greint hefur verið frá því 

að í ákveðnum tilfellum geti samsett meðferð með clozapine og amisulpride haft meiri áhrif á einkenni 

geðklofa en einungis clozapine. Amisulpride hefur mikla sækni í D3/D2 dópamínviðtaka en clozapine 

litla. Amisulpride er þá notað sem viðbótar dópamínhemill ef þörf er á.45 Meðferð með clozapine er 

hafin þegar önnur geðrofslyf hafa ekki reynst nægilega vel. Þar sem rannsóknir styðja ekki samsetta 

meðferð umfram einlyfjameðferð með clozapine við meðferðarþráum geðklofa hefði mátt álykta 

fyrirfram að færri einstaklingar væru á samsettri meðferð með clozapine en raun ber vitni.  

Margir þátttakendanna voru á ýmsum lyfjum samhliða clozapine öðrum en geðrofslyfjum. Á meðal 

þessara lyfja eru lyf við aukaverkunum clozapine eins og hægðatregðu, þyngdaraukningu og aukinni 

munnvatnsmyndum. Einnig eru á listanum geðdeyfðarlyf, flogaveikilyf, sefandi lyf og svefnlyf.  
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5.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar  

Þýði rannsóknarinnar var lítið og innihélt aðeins einstaklinga á aldrinum 21 – 35 ára. Því er ekki 

hægt að alhæfa að niðurstöðurnar eigi við um alla einstaklinga á landinu sem nota lyfið. Þrátt fyrir það 

endurspegla þær vel raunverulega stöðu á Laugarásnum, hve mikið clozapine er notað þar og hvernig 

þjónustuþegum þar líður á lyfinu.  

Rannsóknin var afturskyggn að hluta til en gallinn við allar slíkar rannsóknir er að þá verður að 

reiða sig á að allar upplýsingar hafi verið rétt skráðar.  

 

5.8 Lokaorð og næstu skref 

Niðurstöðurnar benda til þess að notkun ungs fólks á clozapine á Laugarásnum sé í samræmi við 

þá staðla sem á að fylgja á Íslandi. Tiltölulega hátt hlutfall þjónustuþega á Laugarásnum hafa reynt 

clozapine síðastliðin 5 ár sem bendir til þess að læknar þar veigri sér ekki við að ávísa lyfinu. 

Þátttakendur höfðu reynt að meðaltali 3,2 geðrofslyf áður en clozapine meðferð hófst sem bendir til 

þess að almennt sé ekki beðið of lengi með að hefja meðferðina. Leiðbeiningum um blóðmælingar var 

fylgt hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar með örfáum undantekningartilvikum þar sem leið 

rúmlega mánuður milli mælinga en blóðmælingum var ekki sleppt í lengri tíma og góð eftirfylgni var hjá 

öllum í sambandi við blóðmælingar.  

Áhugavert væri að halda áfram með rannsóknina og stækka þýðið til að auka tölfræðilegt vægi 

hennar sem og að leggja spurningalistana fyrir fleiri einstaklinga. Einnig væri áhugavert að skoða fleiri 

aldurshópa og bera þá saman.  
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7 Fylgiskjöl 

7.1 Spurningalisti 1: Bakgrunnsupplýsingar 

 

Spurningalisti um lýðfræðilega þætti fyrir rannsóknina:  Notkun geðrofslyfsins 

Clozapine í meðferð á Laugarási meðferðargeðdeild 

 

Kyn: (  ) kk - (  ) kvk  

 

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

 

Þjóðerni: (  ) Íslenskur – (  ) Annað: ____________________________________  

(  ) Veit ekki – (  ) Vill ekki svara 

 

Móðurmál: (  ) Íslenska – (  ) Annað ___________________________________  

(  ) Veit ekki – (  ) Vill ekki svara  

 

Hjúskaparstaða 

(  ) einhleyp/-ur - (  ) Gift/-ur - (  ) í sambúð - (  ) Fráskilin/n – (  ) Í sambandi                 

( ) ekkja/ekill - (  ) Veit ekki – (  ) Vill ekki svara 

 

 

Reykingar 

( ) Reykir - (  ) Aldrei reykt - ( ) Hætt/ur að reykja – ( ) Veit ekki    

( ) Vill ekki svara 

Ef já þá hversu gamall varstu þegar þú byrjaðir að reykja?________________ 
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7.2 Spurningalisti 2: Aukaverkanir geðrofslyfja – matstæki fyrir Clozapine 

Glasgow Antipsychotic Side-effect Scale (GASS) 

Þátttökunúmer:___________________________________________________ 
 

Núverandi 
lyfjameðferð: 

 
 

Dags:___________________ 

Koffín drykkja: já/nei ___________________bollar á dag 

Reykingar:  já/nei __________________sígarettur á dag 

Hefurðu nýlega breytt reykingarvenjum þínum?  

Auking/minnkun um____________sígarettur á dag                          

Þessi spurningalisti er notaður til þess að meta hvort þú ert með of miklar aukaverkanir 
vegna lyfjameðferðar.   Fyrir hverja aukaverkun veldu það svar sem best gefur til kynna 
hversu oft eða mikið þú hefur fundið fyrir eftirfarandi aukaverkunum síðastliðna 7 daga. 
 
Í vikunni sem leið Alls ekki Vægt Miðlungs Mjög mikið 

1 Var ég syfjuð/syfjaður á daginn 
    

2 Var ég lyfjuð/lyfjaður eða eins og 
draugur 

    

3 Slefaði ég 
    

4 Var sjón mín óskýr 
    

5 Var ég með munnþurrk 
    

6 Var mér óglatt eða kastaði upp 
    

7 Var ég með bakflæði eða brjóstsviða 
    

8 Hef ég haft tíðari þvaglát 
    

9 Hef ég verið mjög þyrst(ur) 
    

10 Hef ég verið svengri en venjulega 
    

Í vikunni sem leið Aldrei Einu sinni Nokkrum 
sinnum 

Daglega 

11 Svimaði mig þegar ég stóð upp 
og/eða það leið yfir mig 

    

12 Var ég með óvenju hraðann 
hjartslátt 

    

13 Hef ég fundið fyrir kippum í vöðvum 
og útlimum 

    

14 Var ég með tregar hægðir 
    

15 Bleytti ég rúmið 
    

Ég hef einnig fundið fyrir: 

(vinsamlegast skrifaður niður allar aðrar aukaverkanir sem þú fannst fyrir í vikunni sem leið) 

16 
     

17 
     

18 
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7.3 Spurningalisti 3: BMQ um viðhorf til geðrofslyfja 

 

Hverjar eru þínar hugmyndir um lyfin þín 

 

• Við viljum spyrja þig um þitt persónulega álit á þeim lyfjum sem þú tekur að staðaldri 

• Þetta eru staðhæfingar annarra um lyfin sem þeir taka 

• Vinsamlega merktu við hversu sammála eða óammála þú ert staðhæfingunum með því að krossa í 
þann reit sem passar þinni skoðun. 

 

 

Það eru engin rétt eða röng svör. 

Við viljum vita þitt persónulega álit 

 

Þínar hugmyndir/álit á lyfjunum sem þú tekur að 
staðaldri  

Mjög 
sammála 

Sammála Óviss Ósammála Mjög 
ósammála 

Þessa dagana er heilsa mín háð lyfjunum sem ég tek      

Ég hef áhyggjur af því að þurfa að taka lyfin      

Líf mitt væri ómögulegt án lyfjanna minna      

Stundum hef ég áhyggjur af langtímaáhrifum lyfjanna 
minna 

     

Án lyfjanna minna væri ég mjög veik/veikur      

Lyfin mín eru leyndardómur í mínum augum      

Heilsa mín til framtíðar er háð lyfjunum mínum       

Lyfin mín trufla líf mitt       

Ég hef stundum áhyggjur af að verða háð/háður 
lyfjunum mínum  

     

Lyfin mín vernda mig fyrir versnun       

Lyfin valda mér óþægilegum aukaverkunum      
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