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Ágrip 

Notkun immúnóglóbúlína á Landspítala 2010-2019 

Valgeir Steinn Runólfsson1, Þórunn Óskarsdóttir2, Rannveig Einarsdóttir2, Valtýr Stefánsson Thors1,4, 

Björn Rúnar Lúðvíksson3, og Ásgeir Haraldsson1,4 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali, 3Ónæmisfræðideild Landspítala, 4Barnaspítali Hringsins 

Inngangur: Immúnóglóbúlínmeðferð er sannreynd og mikilvæg meðferð við mótefnaskorti og 

ákveðnum bólgu- og sjálfnæmissjúkdómum. Framleiðsla lyfsins er flókin og kostnaðarsöm, og með 

vaxandi notkun þess hefur borið á skorti á lyfinu á heimsvísu. Því er mikilvægt að meðferð sé beitt eftir 

læknisfræðilegum ábendingum og er lyfið því leyfisskylt hér á landi. Meginmarkmið þessarar rannsóknar 

var að meta notkun immúnóglóbúlína á Landspítalanum á árunum 2010-2019. 

Efniviður og aðferðir:  Samþykktar leyfisumsóknir sjúklinga sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð 2010-

2019 voru yfirfarnar. Fengnar voru upplýsingar um aldur, kyn, tegund lyfs, ábendingar og sérgreinar 

lækna sem ávísuðu meðferð. Einnig var upplýsingum um einstakar lyfjagjafir á dag- og göngudeildum 

safnað. Útlagður lyfjakostnaður var fenginn úr gagnagrunni Sjúkrahúsapóteks Landspítala.  

Niðurstöður:  Á tímabilinu fékk 921 einstaklingur immúnóglóbúlínmeðferð á Landspítalanum. 861 fékk 

meðferð í æð, 26 fengu gjöf undir húð og 34 fengu bæði. Af 921 meðferð voru 667 með skráðar 

ábendingar (72,4%), 245 óskráðar og óljósar ábendingar voru 9. Algengustu sjúkdómsflokkar allra 

ábendinga voru ónæmisbrestir, taugasjúkdómar og krabbamein. Lungnalæknar og ofnæmis- og 

ónæmislæknar ávísuðu lyfinu mest. Algengasta ábending fyrir meðferðinni á tímabilinu var áunninn 

mótefnaskortur, hjá 23% einstaklinga. Fjöldi einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn á ári jókst 

um 350% og fjöldi lyfjagjafa á ári jókst um 296% á tímabilinu og var marktækur munur á milli ára. 

Útlagður lyfjakostnaður, leiðréttur fyrir verðlagi, jókst úr 300 í 638 milljónir á ári á tímabilinu. 

Ályktanir: Notkun immúnóglóbúlína á Landspítalanum fer vaxandi. Hlutfall notkunar eftir skráðum 

ábendingum er svipað og í niðurstöðum fyrri rannsóknar sem bendir til árangurs verklags við 

leyfisveitingar. Þó er ljóst að skráningu er ábótavant, sérstaklega er varðar árangursmat meðferðar, og 

þörf er á skýrum meðferðarleiðbeiningum. Immúnóglóbúlínmeðferð er árangursrík en hún er takmörkuð 

auðlind. Innleiðing meðferðarleiðbeininga auk árangurs- og lífsgæðamats gæti leitt til bættrar útkomu 

meðferðarmarkmiða auk þess að nýtast til frekari vísindarannsókna í tengslum við notkun mótefna í 

lækningaskyni. 
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1 Inngangur 

Immúnóglóbúlínmeðferð (e. immunoglobulin therapy) er gjöf á blöndu mótefna sem unnin er úr 

blóðvökva heilbrigðra einstaklinga.(1-3) Meðferðin er ýmist gefin með innrennsli í bláæð, undir húð, eða 

í vöðva og er skráð meðferð bæði sem uppbótarmeðferð hjá einstaklingum með mótefnaskort og sem 

ónæmisstýrandi meðferð í sjálfnæmis- og bólgusjúkdómum. Þá er meðferðin gjarnan gefin í kjölfar 

ónæmisbælandi meðferðar, til dæmis í krabbameinum eða eftir beinmergsígræðslu.(3-7)  

Notkun á mismunandi hlutum blóðvökva í læknisfræðilegu skyni má rekja aftur til gjafar Emil 

von Behring og Kitasato Shibasaburō á ónæmissermi dýra til að veita aðfengið ónæmi gegn barnaveiki 

og stífkrampa undir lok nítjándu aldar.(8, 9) Rúmlega hálfri öld síðar greindi Ogden Bruton átta ára dreng 

með áður óþekktan ónæmisgalla með skorti á gamma-glóbúlínum og sýndi fram á gagnsemi þess að 

gefa immúnóglóbúlín úr mönnum til að fækka sýkingum í því tilviki.(10) Á níunda áratug síðustu aldar 

var svo sýnt fram á að háskammta immúnóglóbúlín meðferð í æð hjá einstaklingum með sjálfvakinn 

blóðfagnafæðarpurpura (e. Immune thrombocytopenia, ITP) olli fjölgun á blóðflögum svo að fjöldi þeirra 

náði eðlilegu marki innan fimm daga frá upphafi meðferðar.(11, 12) Ruddi það veginn fyrir notkun 

háskammta immúnóglóbúlínmeðferðar til ónæmisstýringar í fjölda sjúkdóma.(7, 13)  

Sýnt hefur verið fram á að immúnóglóbúlínmeðferð fækkar sýkingum og sjúkrahúsinnlögnum 

og bætir lífsgæði hjá einstaklingum með mótefnaskort(7, 14-17) og hefur meðferðin staðfesta virkni í 

fjölda sjálfnæmis- og bólgusjúkdómum.(7, 13) Auk þess að vera notuð í sjúkdómum sem hafa skráða 

ábendingu fyrir immúnóglóbúlínmeðferð er hún einnig notuð í vaxandi fjölda óskráðra ábendinga helst 

innan gigt-, tauga-, blóð- og húðlækninga. Í mörgum tilvikum notkunar utan ábendinga er 

immúnóglóbúlín meðferð notuð þegar aðrar meðferðir hafa brugðist.(7, 18, 19) Algengi aukaverkana 

getur verið breytilegt eftir einstaklingum og lyfjum en hefur almennt verið metið frá 20-40%.(7, 20) Þó 

alvarlegar aukaverkanir við immúnóglóbúlínmeðferð séu þekktar eru algengustu aukaverkanir 

meðferðarinnar vægar, afturkvæmar, og flestar tengdar við hraða innrennslis.(7, 20-22) Almennt er því 

immúnóglóbúlín meðferð talin vera árangursrík og þolast vel.  

Notkun á immúnóglóbúlín lyfjameðferð hefur aukist á undanförnum árum og áratugum hvað 

varðar fjölda ábendinga og magn sem er notað.(18, 23, 24) Rannsóknir frá mismunandi landssvæðum 

hafa sýnt að í mörgum tilvikum er meirihluti notkunar á immúnóglóbúlínum utan ábendinga.(19, 23, 25-

29) Þar sem lyfin eru framleidd úr blóðvökva einstaklinga er framleiðsla þeirra flókin, tímafrek, og 

kostnaðarsöm.(23) Auk þess hefur borið á skorti á lyfinu.(30, 31) Því er mikilvægt að notkun á 

immúnóglóbúlínlyfjum sé skynsamleg og byggð á læknisfræðilegum ábendingum. 

Fyrir um það bil áratug vann Bryndís Ester Ólafsdóttir rannsóknarverkefni um notkun á 

immúnóglóbúlínum á Landspítala 2001-2009 og sýndi fram á skynsamlega notkun á lyfinu á Íslandi þar 

sem notkun innan skráðra ábendinga var 70,6%. Algengustu ábendingar á því tímabili voru óættgengur 

gammaglóbúlínskortur, sjálfvakinn blóðflagnafæðarpurpuri og mergæxli. (32) 
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1.1 Bakgrunnur 

1.1.1 Um immúnóglóbúlín og mótefni 

Immúnóglóbúlín eru hópur skyldra glýkópróteina sem framleidd eru af B-eitilfrumum sértæka 

ónæmiskerfisins sem viðbragð við mótefnavökum eða við virkjun af völdum T-eitilfrumna eða annarra 

frumna. Hlutverk þeirra er að verka sem mótefni gegn meinvöldum. (33, 34) Immúnóglóbúlín skiptast í 

fimm flokka: IgG, IgM, IgA, IgD og IgE. Allir þessir flokkar hafa sérhæft hlutverk og eiginleika og dreifa 

sér á mismunandi hátt um líkamann. IgG er það mótefni sem finnst í mestu magni í líkamanum og er 

um 75% af þeim mótefnum sem finnast í blóðvökva heilbrigðs einstaklings. IgG skiptist í fjóra undirflokka 

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.(33) Mótefni eru, ásamt B- og T-eitilfrumum, megin miðlarar sértæks ónæmis.(34) 

Eðlilegt magn IgG í blóði fullorðinna einstaklinga er meira en 6 g/L en hjá börnum undir tíu ára er eðlilegt 

gildi breytilegt eftir aldri.(35) Á mynd 1 má sjá myndræna framsetningu á flokkum immúnóglóbúlína.  

 

Mynd 1: Flokkar immúnóglóbúlína 

 
 

 

Þroskun B-eitilfrumna má skipta í vakaóháða (e. antigen independent) og vakaháða (e. antigen 

dependent) þroskun.(34) Vakaóháð þroskun á sér stað í beinmerg í fjarvist mótefnavaka. Þar á sér stað 

samsætuendurröðun (e. genetic recombination) þar sem myndaðar eru tvær þungar próteinkeðjur (e. 

heavy chains) og tvær léttar (e. light chains) sem koma til með að mynda immúnóglóbúlín. Í 

þroskunarferlinu mynda þessi immúnóglóbúlín B-frumu viðtaka (e. B-cell receptor, BCR).(34, 36) Genin 

fyrir þungu keðjurnar eru á litningi 14 og genin fyrir léttu keðjurnar á litningi 2 eða 22. Þungum keðjum 

er raðað úr fjórum genabútum sem tjá fyrir fastasvæði (e. constant region, C), deilisvæði (e. diversity 

region, D), tengisvæði (e. joining region, J) og breytilegu svæði (e. variable region, V). Léttum keðjum 

er raðað eins fyrir utan að þær hafa ekki deilisvæði.(34, 36) Margir mismunandi genabútar eru fyrir hvert 

af þessum svæðum og því fæst mikill breytileiki vegna samsetningar (e. combinatorial diversity) eftir því 

hvaða genabútur er valinn. Fjölbreytileikinn er sérstaklega mikill á breytilegu svæðunum þar sem fléttun 
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(e. splicing) á tengisvæði og breytilegu svæði myndar þrjú hábreytileg svæði (e. hypervariable region) 

sem eru þau svæði mótefnis sem að bindast mótefnavaka. Auk þess fæst breytileiki eftir samsetningu 

þungra og léttra keðja.(34, 36)  

Upphaf endurröðunar á genabútunum á sér stað fyrir tilstilli tveggja ræsigena fyrir umröðun (e. 

recombination activating genes, RAG1 og RAG2) sem að klippa DNA í sundur og eru bútarnir svo 

tengdir aftur saman með tengingu ósamstæðra enda (e. nonhomologous end joining, NHEJ).(34, 36) 

Ónákvæmni í þessu ferli við splæsingu á tengisvæði og breytilegu svæði eykur enn frekar á 

fjölbreytileika bindisvæðis mótefnis og kallast það breytileiki vegna tengingafjölbreytni (e. junctional 

diversity).(34, 36) Samantekið er breytileiki sem fæst vegna samsetningar genabúta, samsetningar 

þungra og léttra keðja auk tengingafjölbreytni talinn geta gefið meira en 1016 mismunandi 

immúnóglóbúlín.(36) 

Í lok vakaóháðrar þroskunar eru B-eitilfrumurnar prófaðar fyrir sjálfnæmisviðbragði (e. autoreactivity) 

og eru þær svo fluttar í milta til lokaþroskunar. Á þessu stigi tjá B-frumurnar fullmótaða IgM og IgD B-

frumu viðtaka á yfirborði sínu. Við virkjun þessara B-frumna, við beina tengingu við mótefnavaka eða 

óbeint með CD4+ T-hjálparfrumum, hefst vakaháð þroskun.(34) Þá verða B-frumurnar annaðhvort 

skammlífar plasma frumur sem seyta fyrst og fremst IgM mótefnum eða þær flytjast inn í kímstöðvar (e. 

B-cell follicles) þar sem þær geta flokkavíxlað (e. class switching) og farið að mynda IgG, IgA, eða IgE 

mótefni.(34) Þær B-frumur sem flytjast inn í kímstöðvar undirgangast líka tíðar ofurstökkbreytingar (e. 

hypermutation) sem eru punktbreytingar á breytilegum svæðum. Þessar stökkbreytingar auka 

fjölbreytileika breytilegu svæðanna enn frekar og hafa í för með sér sækniþroskun (e. affinity maturation) 

sem veldur meiri sækni mótefnis í mótefnavakann.(34, 36) Þessar frumur verða loks annað hvort að 

langlífum plasma frumum, sem seyta mótefnum með háa sækni í mótefnavaka, eða B-minnisfrumum 

(e. B memory cell) og flytjast út úr kímstöðvunum eftir mikla frumufjölgun.(34, 37) B-minnisfrumur geta 

lifað í áratugi, hafa háa sækni í mótefnavaka og hafa margar undirgengist flokkavíxlun. Hlutverk þeirra 

er að mynda og viðhalda ónæmisminni (e. immunological memory) þar sem þær geta brugðist hratt og 

skilvirkt við þekktum mótefnavaka. Við endurvirkjun B-minnisfrumu getur hún sérhæfst í plasma frumur 

sem seyta mótefnum með háa sækni eða farið aftur í kímstöðvar.(37) 

Mótefni eru í raun seytt form af B-frumu viðtakanum og mynda þungu og léttu keðjur þeirra Y-laga 

byggingu sem haldið er saman af dísúlfíð brúm. Hvert mótefni hefur þrjú starfhæf svæði, tvo bindihluta 

mótefnis (e. fragment with specific antigen binding, F(ab)) og einn halahluta mótefnis (e. fragment 

crystallizable, F(c)).(33, 36) Bindihlutar mótefnis innihalda breytilegu svæðin og hafa það hlutverk að 

bindast mótefnavaka á meðan halahluti mótefnis miðlar áhrifum þeirrar bindingar. Hvaða halahluta 

mótefni hefur stýrir því af hvaða flokki það er.(33, 36) Verkun mótefna má skipta í þrennt: Hlutleysing (e. 

neutralization), áthúðun (e. opsonization), og virkjun magnakerfis (e. complement activation). Í 

hlutleysingu bindast mótefni sýkli og koma í veg fyrir að hann geti komist inn í frumur og sýkt þær. Þessi 

virkni er gagnleg gegn minni sýklum eins og til dæmis veirum. Gegn stærri sýklum eins og til dæmis 

bakteríum verkar áthúðun betur. Þar þekja mótefni sýkla og merkja þá til áts fyrir átfrumur (e. 

phagocytes) sem þekkja halahluta mótefnanna. Loks virkja mótefni bundin sýkli langferil (e. classical 

pathway) magnakerfisins og stuðla þannig að eyðingu sýkils.(38) Mynd 2 sýnir myndræna framsetningu 

á byggingu immúnóglóbúlína. 
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Mynd 2: Bygging immúnóglóbúlína 

 
 

Eins og áður sagði þá miðlar halahluti mótefnis áhrifum mótefnabindingar. Hann gerir það í gegnum 

bindingu við mótefnaviðtaka (e. Fc Receptor, FcR) sem má finna á fjölda frumna ónæmiskerfisins og 

víðar. Þannig er vessabundið ónæmi tengt við frumubundið ónæmi.(36) Mótefnaviðtakar eru 

mismunandi eftir þeim flokki mótefna sem þeir bindast og best þekktir eru mótefnaviðtakar fyrir IgG (e. 

IgG binding receptors, FcR). Helstu flokkar IgG mótefnaviðtaka sem þekktir eru í mönnum eru þrír og 

eru þeir: FcRI, FcRII og FcRIII. FcRII og FcRIII skiptast í A og B flokka.(36, 39) IgG mótefnaviðtakar 

hafa mismikla sækni í IgG og hafa ýmist virkjandi (e. activating), hamlandi (e. inhibitory), eða engin áhrif 

á boðflutning í viðtakafrumunni. FcRI, FcRIIA, og FcRIIIA hafa virkjandi áhrif. FcRIIB hefur hamlandi 

áhrif og FcRIIIB hefur engin áhrif á boðflutning. Þannig veldur tenging mótefnis við mótefnavaka og 

eftirfylgjandi tenging við mótefnaviðtaka ýmist virkjandi og hamlandi boðum sem í heild sinni valda 

ákveðnu ónæmissvari.(36, 39) 

1.1.2 Immúnóglóbúlín sem lyf 

Immúnóglóbúlín lyf eru unnin úr samsafni blóðvökva heilbrigðra einstaklinga með umbættri Cohn 

þættingu (e. Cohn fractionation).(33, 40, 41) Lyfið þarf að vera unnið úr samsafni blóðgjafa frá að 

minnsta kosti eitt þúsund einstaklingum og má ekki innihalda prekallikrein virkjunarþætti (e. prekallikrein 

activators), kínín, plasmín eða aðra skaðlega mengunarþætti. Auk þess er það skimað fyrir og hreinsað 

af veirum eins og eyðniveiru (e. human immunodeficiency virus, HIV), sermiguluveiru (e. hepatitis B 

virus, HBV), og lifrarbólgu C veiru (e. hepatitis C virus, HCV).(2, 42-45) Lyfið skal innihalda að lágmarki 

90 prósent óskaddað IgG af öllum undirflokkum sem viðheldur virkni sinni í blóðvökva en skal vera eins 

laust við IgA mótefni og IgG þyrpingar (e. IgG aggregates) og mögulegt er. Þá þarf lyfið að hafa 
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sannreynda virkni gegn fjölda skilgreindra baktería og veira auk þess að uppfylla ákveðin lágmarksgildi 

mótefna gegn lifrarbólgu A og B veirum.(2, 3) Lyfið inniheldur mótefni gegn sýklum, sjálfsvökum (e. self 

antigen) og gegn öðrum mótefnum (e. anti-idiotypic antibody).(1, 46) 

Immúnóglóbúlín eru gefin með innrennsli í æð, undir húð eða í vöðva.(47) Eftir gjöf á háum 

skömmtum í æð hefur lyfið samstundis virkni og eykst styrkur IgG í blóðvökva skarpt. Næstu sjö daga 

fellur hann hratt en hægar eftir það. Lyfið dreifist hratt frá blóðvökva yfir í utanfrumuvökva og næst 

jafnvægi á 3-5 dögum.(48) Lyfjahvarfafræði við gjöf immúnóglóbúlína undir húð er minna rannsökuð en 

ljóst er að upptaka og dreifing lyfsins er hægari. Ein rannsókn sýndi að hámarksstyrk í blóðvökva var 

náð á fjórða til sjötta degi eftir gjöf undir húð og jafngilti það 33% af skammtinum sem var gefinn.(49) Í 

annarri rannsókn var lyfjafræðilegt jafnvægi (e. steady state) við vikulega gjöf á 100 mg/kg náð eftir sex 

mánuði. Við gjöf á sama skammti fyrst daglega í fimm daga og síðan vikulega náðist jafnvægi á fyrstu 

vikunni.(50) Helmingunartími IgG í blóðvökva heilbrigðs einstaklings er lengri en flestra annarra próteina 

í blóði, eða í kringum þrjár vikur.(33) Þetta er út af virkni nýbura mótefnaviðtakans (e. neonatal Fc 

receptor, FcRn) sem binst IgG mótefnum og ver þau fyrir niðurbroti.(36) Undantekning frá þessu er 

undirflokkurinn IgG3 sem hefur helmingunartíma upp á sjö daga. Aðrir flokkar mótefna fá ekki þessa vörn 

og hafa þau styttri helmingunartíma. Með hærri styrk IgG í blóðvökva styttist helmingunartími IgG og 

eins eykst helmingunartíminn þegar styrkurinn fellur. Þessi tengsl sjást ekki í hinum mótefnaflokkunum 

og eru talin tengjast mettun á nýbura mótefnaviðtökunum sem annars verja IgG frá niðurbroti.(36, 51, 

52) Flest form af immúnóglóbúlínum eru prófuð í einstaklingum með meðfæddan mótefnaskort (e. 

primary immunodeficiency, PID) og hafa í þeim prófunum lengri helmingunartíma sem er að jafnaði í 

kringum 40 daga.(48) 

Ýmsum þáttum í virkni immúnóglóbúlínlyfja hefur verið ítarlega lýst á undanförnum árum en þó er 

enn margt óljóst varðandi heildarvirkni hennar í mörgum sjúkdómum.(1, 18, 33, 46, 53) Immúnóglóbúlín 

meðferð er bæði nýtt sem uppbótarmeðferð vegna mótefnaskorts og sem ónæmisstýring í ýmsum 

sjálfnæmis- og bólgusjúkdómum.(3, 7, 13, 54) Meginvirkni uppbótarmeðferðar byggist á virkni mótefna 

í lyfinu gegn hinum ýmsu bakteríum og veirum. Þar sem lyfin eru unnin úr samsafni blóðvökva frá 

þúsundum einstaklinga fæst víðtæk vörn gegn þeim sýklum sem þeir einstaklingar hafa verið útsettir 

fyrir og myndað mótefni gegn. Mótefnin stuðla svo að eyðingu sýkla í þeim einstaklingi sem fær lyfið 

með hlutleysingu, áthúðun, og virkjun magnakerfis.(38, 46) Auk þessa hefur verið sýnt fram á að 

uppbótarmeðferð hefur hvetjandi áhrif á þroskun og sérhæfingu angafrumna (e. dendritic cells) hjá 

einstaklingum með X-tengdan mótefnaskort (e. X-linked agammaglobulinemia) og venjulegan 

breytilegan ónæmisbrest (e. common variable immunodeficiency) og veldur meðferðin því einnig örvun 

á ósértæka ónæmiskerfinu í gegnum angafrumur.(55, 56) Þá eru vísbendingar um að uppbótarmeðferð 

immúnóglóbúlína hvetji virkjun, fjölgun, og mótefnaseytingu B-frumna hjá þeim einstaklingum með 

venjulegan breytilegan ónæmisbrest sem hafa eðlilegar B-frumur.(57)  

Virkni immúnóglóbúlínmeðferðar til ónæmisstýringar er fjölþættari og eru mismunandi ferlar 

mikilvægir í hverjum sjúkdómi fyrir sig. Margt er vitað um virkni meðferðarinnar en þó er enn margt á 

huldu.(46) Rétt eins og immúnóglóbúlín lyf innihalda sérhæfð mótefni gegn sýklum, þá innihalda þau 

einnig mótefni gegn ýmsum sjálfsvökum og gegn öðrum mótefnum.(1) Þau mótefni geta því hlutleyst 

sjálfsvaka og mótefni sem seytt er gegn þeim hjá einstaklingum með bólgu- eða 
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sjálfnæmissjúkdóma.(46, 58, 59) Auk þess getur háskammta meðferð til ónæmisstýringar hindrað 

virkjun magnakerfisins með því að bindast mótefnum tengdum próteinum magnakerfisins, hlutleysa 

beint prótein í keðju magnakerfis, og hindra frumueyðingu af völdum magnakerfis.(46, 60-63) Einnig eru 

vísbendingar um að mótefnin hindri bólgusvar með því að bindast og hlutleysa hem (e. heme).(64) 

Halahluti mótefna er einnig mikilvægur í meðferð til ónæmisstýringar. Mikið magn mótefna í 

immúnóglóbúlínlyfjum leiðir til mettunar á mótefnaviðtökum. Mettun á nýbura mótefnaviðtökum leiðir til 

örara niðurbrots á þeim mótefnum sem ná ekki að bindast viðtakanum og eru frjáls í blóðvökva og veldur 

þannig auknu niðurbroti á meinvirkum sjálfsmótefnum.(36, 65, 66) Auk þess hafa tilraunir í músum sýnt 

fram á að mettun á virkjandi mótefnaviðtakanum FcRIIIA komi í veg fyrir virkjun hans og mettun á 

hamlandi viðtakanum FcRIIB valdi aukinni tjáningu hans á verkfrumum (e. effector cell).(67, 68) 

Áhugaverðar rannsóknir hafa sýnt fram á áhrif immúnóglóbúlín meðferðar til ónæmisstýringar á 

frumur sem hafa hlutverki að gegna í sértæka ónæmiskerfinu. Öfugt við örvandi áhrif lágskammta 

uppbótarmeðferðar þá hefur háskammta ónæmisstýrandi meðferð hamlandi áhrif á þroskun og fjölgun 

angafrumna og hvetur þær til seytingar á bólguhamlandi frumuboðefnum.(69) Meðferðin veldur aukinni 

virkni T-stýrifrumna (e. Regulatory T-cell, Treg), sem verka bælandi á sjálfnæmissvar, en auk þess hefur 

verið sýnt fram á hamlandi áhrif hennar á virkjun og fjölgun annarra T-frumna og seytingu þeirra á 

bólgumiðlandi frumuboðefnum í tilraunaglasi (e. in vitro).(70-72) Auk þess hamlar meðferðin virkjun og 

fjölgun B-eitilfrumna í sjálfnæmissvari í gegnum virkni hamlandi viðtakans FcRIIB, í gegnum bindingu 

við B-frumuviðtaka, og með hlutleysingu frumuboðefna sem hvetja virkjun og fjölgun B-frumna.(53) Loks 

hefur verið sýnt fram á að immúnóglóbúlínmeðferð hvetur stýrðan frumudauða eitilfrumna í gegnum 

virkni Fas og virkjun kaspasa.(73) 

Þáttur halahluta mótefna í virkni immúnóglóbúlínmeðferðar í vissum sjúkdómum hefur gefið von um 

að hægt sé að framleiða einklóna halahluta mótefna til notkunar í stað hefðbundinnar meðferðar með 

mennskum immúnóglóbúlínum. Tvær rannsóknir framkvæmdar snemma á tíunda áratug seinustu aldar 

sýndu fram á virkni þess að gefa halahluta mótefna í sjálfvöktum blóðflagnafæðarpurpura og Kawasakis-

sjúkdómi (e. Kawasaki disease).(74, 75) Í rannsókninni á sjálfvöktum blóðflagnafæðarpurpura, sem 

einnig er kallaður blóðdílasótt, kom í ljós að lyfin höfðu hraðan útskilnað í gegnum nýru sem benti til 

mikils magns af fríum halahlutum í blóði.(74) Nokkrar tilraunir til að framleiða einklóna halahluta til 

notkunar í ýmsum sjúkdómum í stað immúnóglóbúlínmeðferðar eru í gangi og hafa einhver lyfjafyrirtæki 

hafið klínískar lyfjaprófanir á slíkum lyfjum. Til að auka virkni þeirra lyfja í smáum skömmtum og koma í 

veg fyrir hraðan útskilnað eru þau oftast hönnuð sem fá- eða fjölliður.(76) Einnig er vert að nefna að ör 

þróun og kostnaðarlækkun í framleiðslu einstofna mótefna hefur gert það að verkum að einstofna 

mótefni gegn ákveðnum sýklum geta verið hagkvæmur valkostur til jafns við fjölgena immúnóglóbúlín í 

meðferð viðkvæmra sjúklinga.(77) Þar má nefna sem dæmi einstofna mótefni gegn RS-veiru (e. 

Respiratory syncitial virus, RSV), pavilizumab, sem hefur reynst vel til að fyrirbyggja RS-veirusýkingar 

hjá fyrirburum með hjarta- eða lungnasjúkdóma.(78, 79) Þá hafa verið gerðar tilraunir til að klóna 

mótefnasafn (e. antibody repertoire) einstaklinga og framleiða mótefni með fjölbreytta bindihluta til 

nýtingar í stað hefðbundinnar immúnóglóbúlínmeðferðar en slík meðferð er enn á þróunarstigi og hefur 

engin þeirra hafið klínískar lyfjaprófanir.(76)  
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1.2 Saga immúnóglóbúlín lyfjagjafar 

Árið 1890 birtu Emil von Behring og Kitasato Shibasaburō tímamótagreinar þar sem þeir sýndu fram á 

að blóð frá dýrum sem höfðu verið útsett fyrir barnaveikissýkli (e. Corynebacterium diphtheriae) eða 

stífkrampabakteríu (e. Clostridium tetani) hafði verndandi áhrif gegn eitri bakteríanna í óútsettum dýrum. 

Ályktuðu þeir að blóð úr útsettum dýrum hefði þann eiginleika að geta hlutleyst eða eytt eitri bakteríanna 

og sýndu fram á að sú virkni væri enn til staðar í frumufríum blóðvökva. (8, 9) Ári síðar sýndu Tizzani 

og Cattani fram á að þessi eiginleiki væri vegna sameinda sem hægt væri að fella út í blóði með 

magnesíum súlfati og að þær sameindir væru glóbúlín.(80) Þessar sameindir þekkjum við nú undir 

nafninu mótefni eða immúnóglóbúlín.  

Uppgötvun Behring og Kitasato gaf skjótt góða raun sem hagnýt meðferð, sérlega við barnaveiki. 

Fljótlega var því farið að ónæma hesta til að framleiða mikið magn eitureyðandi (e. antitoxic) 

blóðvökva.(81) Hlaut Behring fyrstu Nóbelsverðlaun sem veitt voru í læknisfræði árið 1901 fyrir þátt sinn 

í uppgötvun blóðvökvameðferðar (e. serum therapy).(82) Næsta stóra stökk í blóðvökvameðferð kom á 

fimmta áratug nítjándu aldar þegar Cohn og fleiri þróuðu skilvirka aðferð sem kallast Cohn þætting til 

þess að hreinsa og skilja í sundur blóðvökva í flokka próteina.(41) Áður hafði verið sýnt fram á að prótein 

í blóðvökva væri hægt að skilja í mismunandi flokka með skilvindu og rafdrætti og að mótefni tilheyrðu 

flokki sem kallast gamma-glóbúlín.(83-85) Með Cohn þættingu varð mögulegt að einangra mótefni úr 

blóðvökva manna sem öruggt væri að sprauta í vöðva sjúklinga og komast hjá ofnæmisviðbrögðum og 

blóðvatnsveiki (e. serum sickness) sem gat fylgt gjöf á blóðvökva úr dýrum.(86, 87) Sýndi þessi 

uppgötvun fljótt virði sitt í fyrirbyggjandi meðferð fyrir mislingum hjá börnum.(88) Árið 1952 greindi 

Ogden Bruton svo átta ára dreng, sem þjáðist af endurteknum blóðsýkingum af völdum lungnakokka (e. 

pneumococcus), með áður óþekktan ónæmisgalla sem einkenndist af algjörum skorti á gamma-

glóbúlínum. Prófaði Bruton að gefa honum immúnóglóbúlín undir húð mánaðarlega og var drengurinn 

laus við lungnakokkasýkingar næsta ár af eftirfylgd.(10) Þessar athuganir voru svo staðfestar í seinni 

rannsóknum.(86) Í kjölfarið festi immúnóglóbúlínmeðferð sig í sessi sem meðferð við meðfæddum 

mótefnaskorti.(87)  

Á þessum árdögum immúnóglóbúlínmeðferðar var lyfið í flestum tilvikum gefið í vöðva. Gilti það um 

notkun við smitsjúkdómum jafnt sem mótefnaskorti. Takmarkaði það notkunarmöguleika þar sem lítið 

magn er hægt að gefa í vöðva í einu og því ekki hægt að ná sömu þéttni mótefna í blóði. Auk þess fylgir 

gjöf í vöðva óþægindi og sársauki fyrir flesta sjúklinga.(21) Tilraunir til að gefa stærri skammta 

immúnóglóbúlína í æð ollu alvarlegum bólguvaldandi eða ofnæmislíkum viðbrögðum (e. anaphylactoid 

reaction). Var þetta talið vera vegna tilvistar IgG þyrpinga í lyfinu og myndunar ónæmissamstæða (e. 

immune complex) í blóði sjúklinga sem ollu virkjun magnakerfisins.(89) Voru þessar aukaverkanir 

algengari hjá einstaklingum með mótefnaskort og í fyrstu gjöf lyfsins til einstaklinga. Meðferð 

immúnóglóbúlína með pepsíni í snefilmagni við sýrustig 4 minnkaði þessar aukaverkanir við gjöf lyfsins 

og gerði það mögulegt að gefa ónæmisbældum einstaklingum stærri skammta með hröðu innrennsli í 

æð á öruggan hátt. Fyrstu immúnóglóbúlínlyfin til gjafar í æð voru samþykkt í byrjun níunda 

áratugarins.(89)  

Möguleikinn á að gefa stærri skammta gerði lyfið gagnlegra gegn virkum sýkingum og gerði það 

einnig kleift að ná hærri þéttni IgG í blóði hjá einstaklingum með mótefnaskort. Sýnt var fram á að stærri 
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skammtar fækkuðu fjölda sýkinga og minnkuðu notkun á sýklalyfjum, sérstaklega þegar þéttni IgG í blóði 

var meiri en 5 g/L.(89, 90) Auk þess opnaði þróun immúnóglóbúlína til gjafar í æð á möguleikann að 

gefa háskammta meðferð til ónæmisstýringar. Fyrstu lýsingar á gagnsemi slíkrar meðferðar voru birtar 

1981 þegar sýnt var fram á að háskammta immúnóglóbúlínmeðferð í æð hjá börnum með blóðdílasótt 

olli skarpri fjölgun á blóðflögum innan fimm daga frá upphafi meðferðar.(11) Ári seinna var sýnt fram á 

sömu virkni hjá fullorðnum einstaklingum.(12) Stuttu síðar var sýnt fram á að immúnóglóbúlínmeðferð 

minnkaði tímalengd sótthita hjá einstaklingum með Kawasaki-sjúkdóm auk þess að minnka hættu á 

kransæðaskemmdum miðað við asetýlsalisýlsýru (e. aspirin).(91, 92) Í kjölfar þessara uppgötvana hefur 

gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar til ónæmisstýringar verið rannsökuð fyrir fjölda sjúkdóma meðal 

annars innan gigt-, tauga- og húðlækninga með mismunandi árangri.(87) Auk þess jókst notkun lyfsins 

til að meðhöndla einstaklinga með óættgengan ónæmisbrest með tilkomu immúnóglóbúlína sem mátti 

gefa í æð. Þar má nefna notkun hjá fyrirburum, börnum með eyðniveirusýkingu fyrir tilkomu veirulyfja, 

einstaklingum með mergæxli, og hjá einstaklingum með mótefnaskort í kjölfar ónæmisbælandi 

meðferðar eða beinmergsígræðslu.(86) 

Þó svo að Bruton hafi meðhöndlað fyrsta sjúkling sinn með meðfæddan mótefnaskort með gjöf 

immúnóglóbúlína undir húð þá náði sú aðferð ekki fótfestu. Þess í stað var gjöf í vöðva meginaðferðin 

fyrstu áratugina.(86) Gerð var rannsókn í byrjun níunda áratugarins þar sem immúnóglóbúlín voru gefin 

með hægu innrennsli undir húð með dælu og gaf aðferðin góða raun hvað varðaði virkni og 

aukaverkanir.(93) Aðferðinni var ætlað að vera annar valkostur við gjöf í vöðva en tilkoma 

immúnóglóbúlín gjafa í æð um svipað leyti náði meiri vinsældum. Það var ekki fyrr en rúmum tíu árum 

seinna með rannsókn Hammarström og Gardulf sem gjöf undir húð í uppbótarmeðferð náði aftur flugi 

og þá gefin með hröðu innrennsli undir húð með dælu.(94) Rannsóknin gaf fyrirheit um að meðferð undir 

húð væri jafn árangursrík og gjöf í æð við meðfæddum mótefnaskorti auk þess að valda færri 

aukaverkunum og auðvelda einstaklingum að gefa sjálfum sér lyfið heima hjá sér.(94) Fyrstu 

immúnóglóbúlínlyfin sem voru sérstaklega hönnuð til gjafar undir húð komu á markað 2006 og er 

aðferðin orðin þrautreyndur valkostur í uppbótarmeðferð við mótefnaskorti.(95, 96) 

Skráðum ábendingum jafnt sem óskráðum hefur fjölgað mikið á þeim rúmlega 75 árum sem eru liðin 

frá því að örugg gjöf á mennskum immúnóglóbúlínum hófst. Seinustu sjúkdómarnir til að bætast í 

skráðar ábendingar fyrir meðferðinni voru ýmsir taugasjúkdómar og er notkun meðferðinnar við 

taugasjúkdómum almennt nokkuð útbreidd.(7, 86) Rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi 

immúnóglóbúlínmeðferðar í fjölda óskráðra ábendinga og enn eru margar ábendingar sem þarf að 

rannsaka frekar.(7) 

1.3 Ábendingar 

Gjöf immúnóglóbúlína er nýtt sem meðferð við fjölda sjúkdóma. Ýmist sem uppbótarmeðferð vegna 

mótefnaskorts, ónæmisstýrandi meðferð í bólgu- og sjálfnæmissjúkdómum og fyrirbyggjandi meðferð 

við smitsjúkdómum. Skráðar ábendingar fyrir immúnóglóbúlínmeðferð samkvæmt Matvæla- og 

lyfjastofnun Bandaríkjanna (e. Food and Drug Administration, FDA) og Lyfjastofnun Evrópu (e. 

European Medicines Agency, EMA) má sjá í töflum 1 – 3.(3-7)  
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Tafla 1: Skráðar ábendingar fyrir gjöf immúnóglóbúlína í æð samkvæmt Matvæla- og lyfjastofnun 
Bandaríkjanna (e. Food and Drug Administration, FDA) og Lyfjastofnun Evrópu (e. European 
Medicines Agency, EMA).(3-7)  

Samkvæmt FDA Samkvæmt EMA 

Uppbótarmeðferð Uppbótarmeðferð 

Frumkomið ónæmisbrestsheilkenni 
Frumkomið ónæmisbrestsheilkenni með skertri 

mótefnamyndun 

Gammaglóbúlín skortur og/eða endurteknar 

sýkingar hjá sjúklingum með langvinnt 

eitilfrumuhvítblæði B-eitilfrumna 

Heilkenni afleidds ónæmisbrests* 

Beinmergsígræðsla**  

Eyðniveirusýking hjá börnum**  

  

Ónæmisstýrandi meðferð Ónæmisstýrandi meðferð 

Sjálfvakinn blóðflagnafæðarpurpuri 

Sjálfvakinn blóðflagnafæðarpurpuri hjá 

einstaklingum sem eru í mikilli blæðingarhættu 

eða munu fara í aðgerð í nálægri framtíð 

Kawasakissjúkdómur Kawasakissjúkdómur 

Langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli (CIDP) Langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli (CIDP) 

Fjölhreiðra hreyfitaugakvilli (MMN) Fjölhreiðra hreyfitaugakvilli (MMN) 

 Heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu (GBS) 

* Sjúklingar sem hafa verið með sjúkdóm eða fengið meðferð sem leiddi til staðfests skorts á framleiðslu 
immúnóglóbúlíns (e. Proven specific antibody failure, PSAF) eða lægri IgG blóðþéttni en 4 g/L, og þjást af 
alvarlegum eða endurteknum sýkingum sem ekki svara örverueyðandi meðferð. PSAF er vangeta til að framkalla 
a.m.k. 2-falda hækkun á IgG mótefnatítrum gegn lungnakokka fjölsykrum og fjölpeptíð mótefnavakabóluefnum. 

** Ekkert lyf er á markaði sem hefur þessar ábendingar skráðar, þær hafa þó verið samþykktar sögulega. 

CIDP = Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, MMN = Multifocal motor neuropathy, 

GBS = Guillain-Barré syndrome 
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Tafla 2: Skráðar ábendingar fyrir gjöf immúnóglóbúlína undir húð samkvæmt Matvæla- og 
lyfjastofnun Bandaríkjanna (e. Food and Drug Administration, FDA) og Lyfjastofnun Evrópu (e. 
European Medicines Agency, EMA).(3-7)  

Samkvæmt FDA Samkvæmt EMA 

Uppbótarmeðferð Uppbótarmeðferð 

Frumkomið ónæmisbrestsheilkenni Frumkomið ónæmisbrestsheilkenni 

 Gammaglóbúlínskortur og endurteknar 

bakteríusýkingar í sjúklingum með langvinnt 

eitilfrumuhvítblæði (CLL), þar sem fyrirbyggjandi 

meðferð með sýklalyfjum hefur brugðist eða verið 

frábending 

 Gammaglóbúlínskortur og endurteknar 

bakteríusýkingar í sjúklingum með mergæxlager (MM) 

 Gammaglóbúlínskortur hjá sjúklingum fyrir og eftir 

ósamgena blóðmyndandi stofnfrumnaígræðslu 

  

Ónæmisstýrandi meðferð Fyrirbyggjandi meðferð við veirulifrarbólgu*** 

Langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli 

(CIDP) 

Forvörn fyrir útsetningu, helst í samsetningu með 

bóluefni, í óbólusettum einstaklingum sem ferðast 

innan 2 vikna til lifrarbólgu A áhættusvæða 

 Forvörn eftir útsetningu í óbólusettum einstaklingum 

innan 2 vikna frá lifrarbólgu A útsetningu 

*** Lyf þarf að innihalda að lágmarki 100 IU/mL af HAV mótefnum  

CIDP = Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CLL = Chronic lymphocytic leukaemia,  

MM = Multiple myeloma 
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Tafla 3: Skráðar ábendingar fyrir gjöf immúnóglóbúlína í vöðva samkvæmt Matvæla- og 
lyfjastofnun Bandaríkjanna (e. Food and Drug Administration, FDA) og Lyfjastofnun Evrópu (e. 
European Medicines Agency, EMA).(3-7)  

Samkvæmt FDA Samkvæmt EMA 

  

Fyrirbyggjandi meðferð við veirusýkingum Fyrirbyggjandi meðferð við 

veirulifrarbólgu*** 

Forvörn fyrir útsetningu eða innan 2 vikna frá 

útsetningu fyrir HAV*** í einstaklingum sem ekki 

sýna einkenni sjúkdóms 

Forvörn fyrir útsetningu, helst í samsetningu 

með bóluefni, í óbólusettum einstaklingum sem 

ferðast innan 2 vikna til HAV áhættusvæða 

Fyrirbyggjandi eða breytandi meðferð hjá 

óbólusettum einstaklingi útsettum fyrir mislingum 

innan 6 daga 

Forvörn eftir útsetningu í óbólusettum 

einstaklingum innan 2 vikna frá HAV útsetningu 

Aðflutt ónæmi gegn hlaupabóluveiru****   

Fyrirbyggjandi meðferð hjá óbólusettum 

þunguðum konum útsettum fyrir rauðum 

hundum 

 

*** Lyf þarf að innihalda að lágmarki 100 IU/mL af HAV mótefnum 

**** Aðeins notað ef að sértæk immúnóglóbúlín gegn hlaupabólu-ristilsveiru eru ekki fáanleg 

HAV = Hepatitis A virus 

 

Auk þess sem immúnóglóbúlín eru notuð í sjúkdómum sem hafa skráða ábendingu fyrir meðferðinni 

er meðferðin einnig notuð í fjölda óskráðra ábendinga innan gigt-, tauga-, blóð-, krabbameins-, nýrna-, 

smitsjúkdóma-, húð-, og ofnæmis- og ónæmislækninga.(7, 18, 19) Hafa rannsóknir frá mismunandi 

svæðum sýnt að í mörgum tilvikum er meirihluti notkunar lyfsins utan skráðra ábendinga, var slík notkun 

metin allt frá 50-80%.(19, 23, 25-29) Í rannsóknarverkefni sínu um notkun immúnóglóbúlína á 

Landspítala 2001-2009 sýndi Bryndís Ester Ólafsdóttir fram á skynsamlega notkun á lyfinu á Íslandi þar 

sem notkun innan skráðra ábendinga var 70,6%.(32) Hlutfall notkunar eftir óskráðum ábendingum segir 

þó ekki alla söguna þar sem margar óskráðra ábendinga hafa sterkan rannsóknargrundvöll fyrir ágæti 

ábendingarinnar. Til að fá skráða nýja ábendingu fyrir sérlyfi þarf að framkvæma kostnaðarsamar 

lyfjarannsóknir og þar sem að notkun lyfs utan ábendinga er lögleg er lítill hvati fyrir framleiðendur að 

hefja það ferli.(23) Auk þess eru margir þeirra sjúkdóma sem immúnóglóbúlínmeðferð er gefin við utan 

ábendinga það sjaldgæfir að það myndi ekki svara kostnaði fyrir lyfjaframleiðendur að fá skráða 

ábendingu fyrir þeim.(23) Því er mikilvægt við mat á notkun á immúnóglóbúlínum að skoða styrk og 

fjölda rannsókna sem liggja að baki notkunar lyfsins í hverri óskráðri ábendingu fyrir sig.(7, 19, 23) 

1.3.1 Skráðar ábendingar 

Á Íslandi eru einungis skráð lyf til notkunar í æð eða undir húð. Því verða aðeins til umræðu hér skráðar 

ábendingar til notkunar eftir þessum aðferðum. Yfirlit yfir skráðar ábendingar má sjá í töflum 1 – 3 en 

hér verður farið nánar í hverja ábendingu fyrir sig.   
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1.3.1.1 Frumkomið ónæmisbrestsheilkenni 

Frumkomið ónæmisbrestsheilkenni (e. primary immunodeficiency, PID) er hópur misleitra sjúkdóma 

sem orsakaðir eru af meðfæddum göllum í ónæmiskerfinu. Alls eru 404 viðurkenndir sjúkdómar vegna 

430 þekktra genagalla sem falla undir meðfædda ónæmisbresti.(97) Klínísk birtingarmynd meðfædds 

ónæmisbrests er aukið næmi fyrir smitsjúkdómum, sjálfnæmi, bólgusjúkdómum, ofnæmi og/eða 

krabbameinum.(97) Hverskonar erfðagalli sem hefur áhrif á myndun B-eitilfrumuviðtakans getur leitt til 

ónæmisbrests með mótefnaskorti. Mótefnaskortur er algengasta form meðfæddra ónæmisbresta og er 

um helmingur þessara sjúkdóma.(34, 98) Áætlað algengi meðfædds ónæmisbrests á Íslandi árið 2011 

var 18,8 einstaklingar fyrir hverja 100.000 íbúa og hefur verið metið allt frá 2,3 – 83/100.000 á 

mismunandi svæðum. (99-105) 

Þörf er á uppbótarmeðferð með immúnóglóbúlínum hjá einstaklingum með frumkomið 

ónæmisbrestsheilkenni sem einkennist af algjörum skorti eða skerðingu á framleiðslu mótefna og/eða 

hafa sögu um umtalsverðar endurteknar sýkingar.(7) Algengustu sýkingar sem hrjá sjúklinga með 

mótefnaskort eru öndunarfærasýkingar af völdum baktería, sérstaklega skútabólga og lungnabólga, auk 

eyrnabólgu, á fyrstu tveimur árum lífs.(98) Til að meta ónæmisgalla einstaklinga er mikilvægt að mæla 

magn mismunandi immúnóglóbúlína og undirflokka þeirra, gera rannsókn á fjölda og virkni eitilfrumna, 

auk þess að meta hæfni til sérhæfðrar mótefnaframleiðslu, til dæmis í kjölfar fjölsykru- eða 

prótínbólusetninga.(98) Í yfirlitsgrein Perez og fleiri var sett fram flokkun á sex aðgreindum svipgerðum 

meðfædds ónæmisbrests og gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar metin. Samantekt á þessu ásamt 

dæmum um sjúkdóma sem gætu talist innan svipgerðanna má sjá í töflu 4.(7)  
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Tafla 4: Flokkun á svipgerðum frumkomins ónæmisbrestsheilkennis, dæmi um sjúkdóma sem 
falla innan þeirra, og flokkun á gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar í þeim sjúkdómum. (7) 

Flokkur Dæmi um sjúkdóma Gagnsemi 

Mótefnaþurrð vegna vöntunar á 

B-eitilfrumum 

Svæsinn samsettur 

ónæmisbrestur 

Klárlega gagnleg 

Mótefnaskortur með skertri 

mótefnavirkni 

Venjulegur breytilegur 

ónæmisbrestur, X-tengdur 

gammaglóbúlínskortur, 

Ónæmisbrestur með aukningu M-

ónæmisglóbúlíns 

Klárlega gagnleg 

Eðlilegt magn mótefna með 

skertri mótefnavirkni 

Mótefnaskortur með nær 

eðlilegum ónæmisglóbúlínum eða 

með ónæmisglóbúlínblæði 

Líklega gagnleg 

Mótefnaskortur með eðlilegri 

mótefnavirkni 

Skammvinnur 

gammaglóbúlínskortur í 

frumbernsku 

Mögulega gagnleg 

Einangraður skortur IgG 

undirflokka með endurteknum 

sýkingum 

Sértækur skortur IgG undirflokka Mögulega gagnleg 

Ólíklega gagnleg í IgG4 

skorti 

Endurteknar sýkingar vegna 

flókins ónæmisferils vegna 

erfðatengds PIDD  

Heilkenni E-

ónæmisglóbúlínaukningar, 

Wiskott-Aldrich heilkenni, Ataxia 

telangiectasia, STAT-3, NEMO, 

eða STAT-1 skortur 

Klárlega gagnleg 

Unnið úr töflu 3 í greininni „Update on the use of immunoglobulin in human disease: A review of evidence“ frá árinu 
2017 eftir Perez og fleiri. 

STAT = Signal transducer and activator of transcription, NEMO = Nuclear factor-κB essential modulator. 

 

Immúnóglóbúlínmeðferð er lífsnauðsynleg meðferð hjá sjúklingum með alvarlegt frumkomið 

ónæmisbrestsheilkenni með bein áhrif á virkni B-eitilfrumna og framleiðslu mótefna og er talin gagnleg 

í vaxandi fjölda annara meðfæddra ónæmisbresta.(7) Sýnt hefur verið fram á að 

immúnóglóbúlínmeðferð fækkar sýkingum og sjúkrahúsinnlögnum og bætir lífsgæði hjá einstaklingum 

með mótefnaskort.(14-17) 

1.3.1.2 Heilkenni afleidds ónæmisbrests  

Í viðmiðunarreglum Lyfjastofnunar Evrópu um notkun immúnóglóbúlína í æð frá árinu 2018 var sett fram 

ný skilgreining á ábendingu vegna síðkomins ónæmisbrests. Samkvæmt henni er ábending til staðar 

hjá sjúklingum sem hafa verið með sjúkdóm eða fengið meðferð sem leiddi til staðfests skorts á 

framleiðslu sérhæfðra mótefna eða minni þéttni IgG í blóði en 4 g/L og sem þjást af alvarlegum eða 

endurteknum sýkingum sem ekki svara örverueyðandi meðferð. Staðfestur skortur á framleiðslu 
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sérhæfðra mótefna er þar skilgreindur sem vangeta til að framkalla að minnsta kosti tvöfalda hækkun á 

IgG mótefnatítrum gegn fjölsykru- og fjölpeptíð mótefnavakabóluefnum.(3) Ábendingar fyrir notkun undir 

húð eru hinsvegar áþekkar eldri ábendingum fyrir gjöf í æð. Þær eru gammaglóbúlínskortur hjá 

sjúklingum með langvinnt eitilfrumuhvítblæði (e. chronic lymphocytic leukaemia) þar sem fyrirbyggjandi 

meðferð með sýklalyfjum hefur brugðist eða verið frábending, hjá sjúklingum með mergæxli (e. multiple 

myeloma) og endurteknar sýkingar, og hjá sjúklingum fyrir og eftir ósamgena blóðmyndandi 

stofnfrumnaígræðslu.(4) Auk þess var í eldri viðmiðunarreglum fyrir gjöf í æð ábending til staðar fyrir 

börn og unglinga með meðfætt alnæmi og endurteknar bakteríusýkingar.(106) Það er í takti við 

ábendingar Matvæla- og lyfjastofnunar Bandaríkjanna. Sú ábending var samþykkt fyrir uppgötvun 

HAART lyfjameðferðar (e. highly active anti-retroviral therapy, HAART).(7) 

Sýkingar eru algengasti fylgikvilli og dánarorsök einstaklinga með langvinnt eitilfrumuhvítblæði og 

algeng dánarorsök einstaklinga með mergæxli.(7) Safngreining (e. meta-analysis) á slembnum 

íhlutunarrannsóknum á gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar í þessum sjúkdómum sýndi markverða 

fækkun á alvarlegum sýkingum og sýkingum almennt en enga bætingu á lifun.(107)  Immúnóglóbúlín 

meðferð er ekki kjörmeðferð við bráðri hýsilsótt (e. graft-versus-host-disease, GVHD) og er heldur ekki 

studd sem stöðluð fyrirbyggjandi meðferð við sýkingum hjá sjúklingum sem undirgangast 

stofnfrumnaígræðslu.(7) Sýndi safngreining á gagnsemi fyrirbyggjandi meðferðar enga markverða 

fækkun á sýkingum eða bætingu á lifun.(108) Valdir sjúklingar með langvinna hýsilsótt, skerta 

mótefnamyndun og endurteknar sýkingar hafa mögulega gagn af immúnóglóbúlínmeðferð.(7) Sjúklingar 

með eitilæxli (e. lymphoma) sem hafa undirgengist meðferðir sem eyða B-eitilfrumum gætu haft gagn af 

immúnóglóbúlínmeðferð.(7) Þá hefur meðferðin verið nýtt sem fyrirbyggjandi meðferð hjá fyrirburum og 

léttburum til að fækka sýkingum en samkvæmt Cochrane yfirliti er árangur þess takmarkaður og þarf að 

meta í hverju tilviki fyrir sig með tilliti til kostnaðar.(109) Mótefnaskortur og aukin hætta á sýkingum getur 

fylgt mörgum sjúkdómum eða komið í kjölfar lyfjameðferðar. Immúnóglóbúlínmeðferð kemur til greina 

þegar einstaklingar eru með gammaglóbúlínskort með endurteknum sýkingum og sýna vangetu til að 

framkalla svar við fjölsykru- og fjölpeptíðbóluefnum í samræmi við ábendingar Lyfjastofnunar Evrópu 

um gjöf immúnóglóbúlína í æð.(3, 7) 

1.3.1.3 Sjálfvakinn blóðfagnafæðarpurpuri 

Sjálfvakinn blóðflagnafæðarpurpuri eða blóðdílasótt er sjálfnæmissjúkdómur sem einkennist af 

skammvinnri eða langvarandi blóðflagnafæð þar sem fjöldi bóðflagna í blóði er minni en 100 x 109/L. 

Aukin blæðingarhætta fylgir í takti við fækkun blóðflagna og er sérlega mikil þegar fjöldi blóðflagna er 

minni en 30 x 109/L.(110) Fækkun blóðflagna í sjúkdómnum verður vegna meinvirkra mótefna gegn 

blóðflögum, skertri blóðflagnafrumumyndun og eyðingu T-eitilfrumna á blóðflögum.(111) Markmið 

meðferðar við blóðdílasótt er að fjöldi blóðflagna aukist þannig að hann nái öruggu marki, það er að 

komið sé í veg fyrir stórvægilegar blæðingar. Ekki er leitast sérstaklega við að ná eðlilegum gildum 

blóðflagna í blóði. (110) Aukin blæðingarhætta og aukin hætta á banvænum blæðingum fylgir hækkandi 

aldri og blæðingareinkennum.(110, 111) Einstaklingar með blóðdílasótt geta verið einkennalausir og 

haft engin einkenni blæðinga.(110, 111) Flest börn með blóðdílasótt ná sér án meðferðar.(7) Því getur 

eftirlit með sjúkdómseinkennum barna, með engar eða mildar blæðingar, án þess að beita meðferð verið 

fullnægjandi burtséð frá fjölda blóðflagna.(112) Hjá fullorðnum einstaklingum sem eru einkennalausir 
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eða hafa mildar blæðingar er almennt mælt með meðferð ef fjöldi blóðflagna er undir 30 x 109/L en eftirliti 

hjá einstaklingum sem hafa hærra gildi blóðflagna.(112)  

Fyrsta meðferð við blóðdílasótt er barksterar, immúnóglóbúlínmeðferð, sértæk mótefni gegn 

jákvæðum rhesus-þáttum (e. anti-Rhesus D immunoglobulin), eða Rituximab.(7, 112) Í 

viðmiðunarreglum Lyfjastofnunar Evrópu er blóðdílasótt með mikilli blæðingarhættu eða hjá 

einstaklingum sem munu fara í aðgerð í nálægri framtíð ábending fyrir immúnóglóbúlínmeðferð. Sýnt 

hefur verið fram á að háskammta immúnóglóbúlín meðferð í æð er árangursrík til að fjölga blóðflögum 

hjá einstaklingum með blóðdílasótt.(7, 11, 12) Þá hefur verið sýnt fram á að gjöf á immúnóglóbúlínum 

veldur skjótari skammtímaaukningu blóðflagna miðað við háskammta sterameðferð en sambærilegri 

langtímaaukningu.(113) Í leiðbeiningum Bandarísku samtakanna um blóðlækningar (e. American 

Society of Hematology, ASH) frá 2019 er lögð til immúnóglóbúlínmeðferð hjá börnum sem hafa verið 

nýlega greind með blóðdílasótt, eru með mildar slímhúðarblæðingar og/eða teljast vera með skert 

lífsgæði en leggja frekar til að nota barkstera hjá þessum hópi en immúnóglóbúlín.(112) Í leiðbeiningum 

samtakanna frá 2011 er lögð til notkun immúnóglóbúlína meðfram barksterameðferð hjá fullorðnum 

einstaklingum með blóðdílasótt sem þarfnast skjótrar aukningar blóðflagna og er 

immúnóglóbúlínmeðferð eða barksterameðferð lagðar til við blóðdílasótt á meðan þungun stendur.(114) 

Ekki var tekin afstaða til þessara ábendinga í leiðbeiningum frá 2019. Immúnóglóbúlínmeðferð er ekki 

lögð til sem önnur meðferð (e. second line therapy) í blóðdílasótt.(112) 

1.3.1.4 Kawasaki-sjúkdómur 

Kawasakissjúkdómur er bráður sjálftakmarkandi æðabólgusjúkdómur sem leggst einkum á meðalstórar 

slagæðar.(7, 115) Sjúkdómurinn kemur aðallega fram í börnum á milli sex mánaða og átta ára aldurs 

og eru 85% barna sem fá sjúkdóminn yngri en fimm ára.(115) Meðalnýgengi Kawasakissjúkdóms hjá 

börnum undir fimm ára aldri á Íslandi hefur var metin frá 8,5 – 10,7/100.000 einstaklinga (8,5 – 8,8 ef 

eingöngu eru teknir sjúklingar með hefðbundinn Kawasakissjúkdóm í seinni rannsókn) og var það 

sambærilegt við rannsóknir á Norðurlöndum.(116, 117) Orsakir sjúkdómsins eru óþekktar en grunur 

liggur á að hann sé vegna eða komi í kjölfar sýkingar.(7, 115) Greiningarskilmerki hans eru klínísk og 

eru þau hiti, útbrot, tárubólga, slímhúðarbólga, roði og bjúgur á útlimum og eitlastækkanir.(115) 

Sjúkdómurinn leggst oft á kransæðar og getur valdið kransæðagúlum.(7) Sýnt hefur verið fram á að 

háskammta immúnóglóbúlínmeðferð minnkar tímalengd sótthita hjá einstaklingum með 

Kawasakissjúkdóm auk þess að minnka hættu á kransæðaskemmdum verulega miðað við 

asetýlsalisýlsýru.(91, 92) Gjöf immúnóglóbúlína ásamt asetýlsalisýlsýru er kjörmeðferð við 

Kawasakissjúkdóm á fyrstu tíu dögum sjúkdóms til að hindra myndun kransæðagúla. Safngreiningar 

hafa sýnt að immúnóglóbúlín gefin í stökum 2 g/kg skammti valdi verulegri lækkun á tíðni 

kransæðaskemmda og sé árangursríkasta skammtafyrirkomulagið í sjúkdómnum.(118, 119) Í kringum 

10-20% sjúklinga með Kawasakissjúkdóm hafa viðvarandi hita þrátt fyrir immúnóglóbúlínmeðferð og er 

endurtekin meðferð með immúnóglóbúlínum viðtekin meðferð í þeim tilvikum.(115, 120, 121) 
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1.3.1.5 Langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli  

Langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli (e. chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) 

er fjöltaugarótarkvilli sem einkennist af hægfara ágengri veikingu vöðva, skyntapi og viðbragðaleysi.(7, 

122) Samkvæmt skilgreiningu þarf kvillinn að vera versnandi í átta vikur eða koma bakslag innan þess 

tíma.(122) Getur hann verið versnandi í nokkra mánuði.(7) Orsök langvinns afmýlandi 

bólgufjöltaugakvilla er óþekkt en er talin vera sjálfnæmistengd bólga í taugum og eyðing á taugaslíðri.(7, 

123) Sjúkdómurinn er skráð ábending fyrir immunóglóbúlínmeðferð bæði í æð og undir húð hjá Matvæla- 

og lyfjastofnun Bandaríkjanna en einungis í æð hjá Lyfjastofnun Evrópu. (3-6) 

Meðferð við langvinnum afmýlandi bólgufjöltaugakvilla hefur verið gefin með barksterum, 

immúnóglóbúlínum, blóðvökvaskiptum (e. plasma exchange), eða í alvarlegri tilfelllum með 

frumudrepandi ónæmisbælandi meðferð.(7) Cochrane safngreining á gagnsemi 

immúnóglóbúlínmeðferðar við kvillanum sýndi fram á að meðferðin minnkar marktækt líkamlega 

skerðingu í að minnsta kosti 2-6 vikur miðað við lyfleysu og var fjöldi til árangurs (e. number needed to 

treat, NNT) þrír.(123) Ekki var marktækur munur á virkni immúnóglóbúlínmeðferðar og virkni meðferðar 

með barksterum eða blóðvökvaskiptum á sama tímaramma.(123) Stöðluð immúnóglóbúlínmeðferð við 

sjúkdómnum er 2 g/kg líkamsþyngdar gefið á fimm dögum.(7) Meðferðarheldni er betri hjá sjúklingum 

sem fá immúnóglóbúlín í æð miðað við barksterameðferð í æð og er immúnóglóbúlínmeðferð talin 

kjörmeðferð hjá börnum, einstaklingum með slæmt æðaaðgengi sem útilokar þá frá blóðvökvaskiptum, 

og þeim sem þola illa barksterameðferð í æð.(7, 124) Niðurstöður kostnaðargreiningar á 

immúnóglóbúlínmeðferð miðað við barksterameðferð í langvinnum afmýlandi bólgufjöltaugakvilla í 

Kanada var að immúnóglóbúlínmeðferð væri ekki hagkvæm (e. cost effective) meðferð við 

kvillanum.(125) Frekari rannsókna er þörf á langtíma ávinningi immúnóglóbúlínmeðferðar við 

sjúkdómnum.(123) 

1.3.1.6 Fjölhreiðra hreyfitaugakvilli 

Fjölhreiðra hreyfitaugakvilli (e. multifocal motor neuropathy, MMN) er meðalbráður (e. subacute) 

taugakvilli sem einkennist af ágengri ósamhverfri veikingu vöðva í útlimum yfirleitt án áhrifa á efri 

hreyfitaugar og skyntaugar.(126-128) Einkenni byrja oft í efri útlimum og eru algengari í þeim en í neðri 

útlimum.(127, 128) Einnig er almennt til staðar fjölhreiðra leiðslurof í hreyfitaugum utan svæða þar sem 

algengt er að taugar fergist.(126-128) Sjúkdómurinn er talinn vera orsakaður af ónæmistengdri áras 

mótefna á mýlisskor og/eða aðlæg svæði þeirra á taugum.(128) 

Immúnóglóbúlínmeðferð er kjörmeðferð við fjölhreiðra hreyfitaugakvilla.(126, 128) Einstaklingar með 

sjúkdóminn svara yfirleitt ekki barksterameðferð eða blóðvökvaskiptum.(126, 129) Cochrane 

safngreining á gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar miðað við lyfleysu sýndi marktæka bætingu á 

vöðvakrafti hjá 78% einstaklinga á meðferð miðað við 4% einstaklinga sem fengu lyfleysu. Auk þess var 

ómarktæk hneigð í átt að minni hreyfihömlun hjá einstaklingum á immúnóglóbúlínmeðferð miðað við 

lyfleysu.(129) Fyrsta meðferð við fjölhreiðra hreyfitaugakvilla er yfirleitt 2 g/kg líkamsþyngdar dreift yfir 

fimm daga. Sé hún árangursrík er mælt með viðhaldsmeðferð með 1 g/kg á 2-4 vikna fresta eða 2 g/kg 

á 1-2 mánaða fresti sé þess þörf.(7, 126, 128)  
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1.3.1.7 Heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu 

Heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu (e. Guillain-Barré syndrome, GBS) er fjöltaugarótakvilli sem einkennist 

af bráðri ágengri vöðvalömun í útlimum og andliti. Sjúkdómurinn er talinn vera orsakaður af 

sjálfnæmistengdri eyðingu á taugaslíðri eða taugaslíðursfrumum (e. Schwann cell) í kjölfar ákveðinna 

sýkinga.(7, 130) Lömunin getur verið lífshættuleg og nær yfirleitt hámarki á tveimur til fjórum vikum. Þá 

tekur við bataferli sem getur tekið mánuði eða ár og ná sér ekki allir að fullu.(130) Árlegt meðalnýgengi 

heilkennis bráðrar fjöltaugabólgu var 1,1 á hver 100.000 mannár á Íslandi á tímabilinu 1994-2015. 74% 

sjúklinga sem voru útskrifaðir af spítala á tímabilinu voru með væg eða engin einkenni í lok 

eftirfylgdar.(131)  

Meðferð við kvillanum er almennt gefin með barksterum, immúnóglóbúlínum eða 

blóðvökvaskiptum.(7) Rannsóknir hafa sýnt að ímmúnóglóbúlínmeðferð, hafin innan tveggja vikna, og 

blóðvökvaskipti flýta bata verulega í heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu miðað við stoðmeðferð og er ekki 

marktækur munur á aðferðunum.(132-134) Barksterar einir og sér flýta ekki bata.(135) Í 

immúnóglóbúlínmeðferð eru yfirleitt gefin 2 g/kg líkamsþyngdar dreift yfir 2-5 daga.(7, 130, 132) Helsti 

ávinningur immúnóglóbúlínmeðferðar umfram blóðvökvaskipti er betri meðferðarheldni þar sem 

einstaklingar immúnóglóbúlínmeðferð eru marktækt líklegri til að klára meðferð. Þar af leiðandi er hún 

oftar notuð. (7, 132) 

1.3.1.8 Fyrirbyggjandi meðferð við lifrarbólgu A 

Lifrarbólga A er fjölkerfa smitsjúkdómur sem leggst mest á lifur og getur valdið bráðri lifrarbólgu. Orsök 

hans er lifrarbólgu A veiran (e. hepatitis A virus, HAV) og smitast sjúkdómurinn oftast með saurborinni 

smitun.(136) Fyrirbyggjandi meðferð við lifrarbólgu A var ein af fyrstu ábendingunum fyrir blóðvökva- og 

immúnóglóbúlínmeðferð ásamt öðrum smitsjúkdómum.(86) Bóluefni við lifrarbólgu A komu á markað 

snemma á tíunda áratug seinustu aldar og er það nú kjörmeðferð til að fyrirbyggja smit hjá 

áhættuhópum.(137) Gjöf immúnóglóbúlína sem fyrirbyggjandi meðferð við lifrarbólgu A er skráð 

meðferð fyrir gjöf undir húð hjá EMA og með gjöf í vöðva hjá FDA. Er hún þá gefin sem forvörn hjá 

óbólusettum einstaklingum sem ferðast innan tveggja vikna til lifrarbólgu A áhættusvæða eða innan 

tveggja vikna eftir útsetningu óbólusetts einstaklings fyrir lifrarbólgu A.(4, 6) Til þess að vera nýtt í 

þessum tilgangi þarf lyfið að innihalda að lágmarki 100 IU/mL af HAV mótefnum. (4, 6)  

1.3.2 Óskráðar ábendingar 

Miklum fjölda óskráðra ábendinga hefur verið lýst í rannsóknum og tilfellalýsingum. Í yfirlitsgrein frá 2008 

voru fundnar fleiri en 150 óskráðar ábendingar og talið líklegt að þeim færi fjölgandi.(19) Notkun á 

immúnóglóbúlínum er mest innan gigt-, tauga-, blóð-, krabbameins-, nýrna-, smitsjúkdóma-, húð-, og 

ofnæmis og ónæmislækninga.(7, 18, 19) Ekki er rými til að fjalla um óskráðar ábendingar efnislega í 

þessari ritgerð heldur eru þær flokkaðar eftir sérgreinum læknisfræðinnar sem þær falla undir í samræmi 

við flokkun í ritgerð Bryndísar Ólafsdóttur.(32)  

Í yfirlitsgrein Perez og fleiri var sett fram flokkun á ábendingum fyrir immúnóglóbúlínmeðferð með 

tilliti til gagnsemi meðferðar ásamt styrk þeirra rannsókna sem lægu að baki ábendinga.(7) Í töflu 6 má 

sjá útdrátt af þeim sjúkdómum þar sem immúnóglóbúlínmeðferð er talin klárlega gagnleg og líklega 

gagnleg í þeirri flokkun ásamt flokkun á styrk ábendingar. Auk þeirra eru fjölmargir sjúkdómar þar sem 
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meðferð er talin mögulega geta verið gagnleg.(7) Flokkun Perez og fleiri á styrk ábendinga má sjá í töflu 

5. Flokkun Perez og fleiri verður notuð til grundvallar í þessari ritgerð við greiningu á gagnsemi óskráðra 

ábendinga. 

 

Tafla 5: Flokkun á styrk ábendinga eftir því hverskonar rannsókn styður þær.(7) 

Styrkur ábendingar  

A 
Byggt á safngreiningu á slembnum íhlutunarrannsóknum eða að minnsta 

kosti einni slembinni íhlutunarrannsókn 

B 
Byggt á að minnsta kosti einni stýrðri rannsókn án slembunar eða  

framreiknað frá rannsóknum sem mynda ábendingar af styrk A 

C 

Byggt á lýsandi rannsóknum eins og samanburðarrannsóknum eða tilfella-

viðmiðsrannsóknum eða framreiknað frá rannsóknum sem mynda 

ábendingar af styrk A eða B 

D Byggt á skýrslum eða klínískri reynslu sérfræðinefnda og/eða yfirvalda 

Unnið úr töflu 2 í greinininni „Update on the use of immunoglobulin in human disease: A review of evidence“ frá 

árinu 2017 eftir Perez og fleiri. 
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Tafla 6: Flokkun á ábendingum og gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar eftir niðurstöðum og 
styrk rannsókna sem gerðar hafa verið á þeim.(7) 

Gagnsemi Sjúkdómur 
Styrkur 

ábendingar 

Klárlega gagnlegt Stórfrumuveirulungnabólga eftir líffæraígræðslu A 

 Augnkvilli í Graves sjúkdómi A 

Líklega gagnlegt Sýklasótt í nýburum (e. neonatal sepsis) A 

 
Garnar- og ristilbólga í kjölfar Rotaveirusýkingar (e. Rotaviral 

enterocolitis 
A 

 Húð og vöðvabólga (e. dermatomyositis) B 

 Vöðvaslensfár (e. Myasthenia Gravis) B 

 
Haglaskots sjónu- og æðukvilli (e.Birdshot 

retinochoroidopathy) 
B 

 Ofnæmispurpuri (e. Henoch-Schönlein purpura) B 

 Lambert-Eaton vöðvaslenskreppuheilkenni B 

 
Bakteríusýkingar í eitilfrumufjölgunarsjúkdómum (e. 

lymphoproliferative diseases) 
B 

 Stirðleikaheilkenni (e. Stiff person syndrome) B 

 

IgM andtaugaslíðurs-tengdur glýkóprótein villiprótein-tengdur 

úttaugakvilli (e. IgM anti-myelin–associated glycoprotein 

paraprotein-associated peripheral neuropathy) 

B 

 Húðþekjudrepslos (e. toxic epidermal necrolysis) B 

 Stevens-Johnson heilkenni B 

 Eiturlost (e. toxic shock syndrome) C 

 
Iðraveiru mengisheilabólga (e. enteroviral 

meningoencephalitis) 
C 

Unnið úr töflum 3, 5, 6, 8, og 9 í greinininni „Update on the use of immunoglobulin in human disease: A review of 

evidence“ frá árinu 2017 eftir Perez og fleiri. 

A: Byggt á safngreiningu á slembnum íhlutunarrannsóknum eða að minnsta kosti einni slembinni íhlutunarrannsókn 

B: Byggt á að minnsta kosti einni stýrðri rannsókn án slembunar eða  framreiknað frá rannsóknum sem mynda 

ábendingar af styrk A  

C: Byggt á lýsandi rannsóknum eins og samanburðarrannsóknum eða tilfella-viðmiðsrannsóknum eða framreiknað 

frá rannsóknum sem mynda ábendingar af styrk A eða B 

D: Byggt á skýrslum eða klínískri reynslu sérfræðinefnda og/eða yfirvalda 
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1.4 Skömmtun 

Immúnóglóbúlínmeðferð getur verið gefin með innrennsli í æð, undir húð og í vöðva. (3-6) Á Íslandi eru 

notuð lyf sem gefin eru í æð eða undir húð.(138) Lyfin sem gefin eru í æð eru sjúkrahúsmerkt (H-

merking) sem að bindur markaðsleyfi þeirra við notkun á sjúkrahúsum eða heilbrigðisstofnunum. Lyfin 

sem gefin eru undir húð eru sérfræðingsmerkt (Z-merking) og er ávísun þeirra, samkvæmt Lyfjastofnun, 

bundin við sérfræðinga í ónæmisfræði, blóðsjúkdómum og krabbameinslækningum.(138) 

Fyrirkomulagi immúnóglóbúlínmeðferðar má skipta í tvennt eftir því hvort um uppbótarmeðferð eða 

ónæmisstýrandi meðferð sé að ræða.(3-6) Uppbótarmeðferð, eins og nafnið gefur til kynna, felur í sér 

gjöf á immúnóglóbúlínum til þess að bæta upp skort. Takmark hennar er því að ná og viðhalda eðlilegum 

mótefnagildum í blóði hjá einstaklingum með mótefnaskort af einhverri orsök.(139) Ónæmisstýrandi 

meðferð er gefin í bólgu- eða sjálfnæmissjúkdómum og eru þá gefnir stærri skammtar en í 

uppbótarmeðferð og í styttri tíma. Stundum er þörf á að endurtaka ónæmisstýrandi meðferð eða gefa 

reglulega viðhaldsmeðferð.(139, 140) 

Immúnóglóbúlínlyf sérstaklega hönnuð til gjafar undir húð komu fyrst á markað 2006 og hefur nýting 

þeirrar meðferðarleiðar aukist á seinustu árum og áratugum.(7, 95, 96, 141) Á Norðurlöndunum er gjöf 

undir húð nýtt hjá meirihluta sjúklinga með frumkomið ónæmisbrestsheilkenni og samkvæmt 

immúnóglóbúlínkorti Evrópska samfélagsins um ónæmisbresti (e. European Society for 

Immunodeficiencies, ESID), var hún nýtt hjá um það bil 70% fullorðinna sjúklinga í Finnlandi, 80% í 

Danmörku og Noregi, og 90% í Svíþjóð árið 2014.(96, 141) Meðferðarleiðin er almennt notuð mest hjá 

börnum með frumkomið ónæmisbrestsheilkenni.(141) Samkvæmt immúnóglóbúlínkortinu var 90% 

immúnóglóbúlínnotkunar hjá fullorðnum einstaklingum á Íslandi undir húð og 25% hjá börnum og er það 

í ósamræmi við rannsókn Bryndísar Ólafsdóttur á notkun immúnóglóbúlína á Íslandi 2001-2009.(141, 

142) Hlutfall meðferðar með immúnóglóbúlínum undir húð samkvæmt immúnóglóbúlínkorti ESID 2014 

má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7: Hlutfall meðferðar með immúnóglóbúlínum undir húð á Norðurlöndunum 2014. (141) 

 Fullorðnir (IVIG:SCIG) Börn (IVIG:SCIG) 

Danmörk 20:80 20:80 

Finnland 30:70 40:60 

Noregur 20:80 20:80 

Svíþjóð 10:90 10:90 

Unnið úr greininni „European Immunoglobulin Map Group for European Society for Immunodeficiencies Primary 

Immunodeficiencies Care in Development Working P. Europe immunoglobulin map.“ Eftir Šedivá og fleiri. 

 

Gjöf undir húð gerir sjúklingum kleift að sjá um meðferð heima fyrir og hefur verið sýnt fram á að það 

auki lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra.(7, 96, 143-145) Auk þess benda rannsóknir til lægri 

kostnaðar við meðferð hjá sjúklingum sem fá lyfið undir húð miðað við gjöf í æð þó stærsti hluti kostnaðar 
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við immúnóglóbúlínmeðferð sé sjálft lyfið.(95, 96, 146) Þá hefur hefur verið sýnt fram á að 

meðferðarleiðin hafi í för með sér minni sveiflur í þéttni IgG í blóði sjúklinga, valdi færri aukaverkunum, 

og minnki þörf á forlyfjameðferð með barksterum eða andhistamínum.(48, 95, 96) Lækningaþéttni (e. 

therapeutic levels) má ná á viku með daglegum skömmtum immúnóglóbúlína undir húð í fimm daga eða 

með því að gefa fyrsta skammt undir húð innan viku frá seinastu immúnóglóbúlíngjöf í æð þegar skipt 

er um meðferðarleið.(95) Ekki þarf að gefa meira magn immúnóglóbúlína á mánuði við gjöf undir húð 

miðað við gjöf í æð en lyfin eru gefin vikulega undir húð miðað við gjöf á 3-4 vikna fresti í æð.(95) 

Einu skráðu ábendingarnar fyrir gjöf undir húð eru ónæmisbrestir og langvinnur afmýlandi 

bólgufjöltaugakvilli og almennt er notast við gjöf í æð í immúnóglóbúlínmeðferð við öðrum sjúkdómum 

en ónæmisbresti.(3-7) Þó er notkun immúnóglóbúlína undir húð í viðhaldsmeðferð bólgu- og 

sjálfnæmissjúkdóma vaxandi viðfangsefni rannsókna.(7, 13)  

1.4.1 Uppbótarmeðferð 

Skýrar leiðbeiningar um skammtaviðmið fyrir skráðar ábendingar immúnóglóbúlín uppbótarmeðferðar 

hafa verið gefnar út af Lyfjastofnun Evrópu. Þó þarf alltaf að sníða skammta að hverjum og einum 

einstakling eftir klínískri svörun.(139, 140) Í töflu 8 má sjá skammtaviðmið fyrir uppbótarmeðferð. 

 

Tafla 8: Skammtaviðmið í uppbótarmeðferð með immúnóglóbúlínum samkvæmt leiðbeiningum 
Lyfjastofnunar Evrópu.(139, 140)  

 IVIG SCIG 

Frumkomið 

ónæmisbrestsheilkenni 

Upphafsskammtur 0,4-0,8 g/kg 

einu sinni og svo 0,2 g/kg á 3-4 

vikna fresti 

Byrjunarskammtur 0,2-0,5 g/kg 

deilt yfir nokkra daga með 

hámarksdagskammti milli 0,1-

0,15 g/kg og svo 0,4-0,8 g/kg á 

mánuði deilt á fjórar gjafir með 

vikufresti 

Heilkenni afleidds 

ónæmisbrests 

0,2-0,4 g/kg á 3-4 vikna fresti 

 

Markmið uppbótarmeðferðar er að ná lágþéttni IgG í blóði upp á 5-6 g/L en sýnt hefur verið fram á 

að gagnsemi þeirrar þéttni IgG til að fækka sýkingum.(7, 139, 140) Benda rannsóknir til að 

sýkingarhætta fari stigminnkandi með hærri skömmtum allt að lágþéttni upp á 10 g/L.(7, 147) Því er 

mælt með því að mæla blóðgildi og meta í samhengi við fjölda sýkinga. Til að fækka sýkingum getur 

verið nauðsynlegt að auka skammt immúnóglóbúlína til að ná hærri þéttni IgG í blóði.(139, 140) 

Aðalendapunktur í klínískum rannsóknum á nýjum immúnóglóbúlínlyfjum fyrir uppbótarmeðferð skal 

vera fækkun alvarlegra sýkinga og aukaendapunktar skulu vera hækkun á lágþéttni IgG, fækkun allra 

sýkinga, minnkun sýklalyfjanotkunar, fækkun daga frá skóla eða vinnu, fækkun sjúkrahúsinnlagna, og 

daga með sótthita.(3) 
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1.4.2 Ónæmisstýring 

Skýrar leiðbeiningar um skammtaviðmið fyrir skráðar ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar til 

ónæmisstýringar hafa verið gefnar út af Lyfjastofnun Evrópu og má sjá þau í töflu 9. Líkt og fyrir 

uppbótarmeðferð getur verið að þurfi að aðlaga skömmtun eftir klínískri svörun.(139, 140)  

 

Tafla 9: Skammtaviðmið í meðferð til ónæmisstýringar með immúnóglóbúlínum samkvæmt 
leiðbeiningum Lyfjastofnunar Evrópu.(139) 

 Skammtur Tíðni lyfjagjafa 

Sjálfvakinn 

blóðflagnafæðarpurpuri* 

0,8-1 g/kg eða Á 1. degi, mögulega endurtekið 

innan 3 daga 

0,4 g/kg/dag Gefið í 2-5 daga 

Heilkenni bráðrar 

fjöltaugabólgu 

0,4 g/kg/dag Gefið í 5 daga 

Kawasaki sjúkdómur 2 g/kg Í einum skammti með 

asetýlsalisýlsýru 

Langvinnur afmýlandi 

bólgufjöltaugakvilli** 

Upphafsskammtur: 2 g/kg Gefið yfir 2-5 daga 

Viðhaldsmeðferð: 1 g/kg Gefið yfir 1-2 daga á 3 vikna 

fresti 

Fjölhreiðra hreyfitaugakvilli** Upphafsskammtur: 2 g/kg Gefið yfir 2-5 daga 

Viðhaldsmeðferð: 1 g/kg eða Á 2-4 vikna fresti 

Viðhaldsmeðferð: 2 g/kg  Á 4-8 vikna fresti gefið yfir 2-5 

daga 

*  Meðferð má endurtaka komi bakslag í sjúkdómi 

**  Sýni meðferð ekki árangur eftir 6 mánuði skal henni vera hætt  

 

Klínísk virkni nýrra immúnóglóbúlínlyfja til notkunar í ónæmisstýrandi meðferð skal vera sönnuð við 

frumkomnu ónæmisbrestsheilkenni og við blóðdílasótt í klínískum lyfjarannsóknum en getur verið 

yfirfærð yfir á aðrar skráðar ábendingar ónæmisstýrandi meðferðar án þess að framkvæmdar séu 

sérstakar rannsóknir fyrir hverja ábendingu.(3)  

1.5 Aukaverkanir 

Þó svo að immúnóglóbúlínmeðferð sé almennt talin þolast vel hefur mörgum aukaverkunum vegna 

meðferðarinnar verið lýst. Þeim má skipta í útbreiddar (e. systemic) eða staðbundnar (e. local) 

aukaverkanir.(7, 20-22) Hlutfall einstaklinga sem fá útbreiddar aukaverkanir er breytilegt eftir 

fyrirkomulagi lyfjameðferðar, ábendingum, skammtastærðar, og tegund lyfs. Þær eru algengari hjá 

sjúklingum sem fá meðferðina í fyrsta sinn og hjá sjúklingum sem eru með eða hafa nýlega verið með 

bakteríusýkingu eða undirliggjandi langvinnt bólgusvar.(7) Hjá einstaklingum með frumkomið 

ónæmisbrestsheilkenni sem eru á reglulegri immúnóglóbúlínmeðferð hefur hlutfall einstaklinga með 
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útbreiddar aukaverkanir verið metið frá 0,6-13% og hlutfall aukaverkana á hverja einstaka lyfjagjöf í 

kringum 0,06-0,8%.(148, 149) Við gjöf undir húð í sama sjúkdómi hefur verið metið að aukaverkanir 

komi fram hjá 0.3-2,6% einstaklinga. Hjá einstaklingum með krabbamein, bólgu-, sjálfnæmis-, og 

taugasjúkdóma sem fá gjöf í æð eru aukaverkanir algengari og hefur verið metið að þær komi fram hjá 

26-71% einstaklinga og í 12-18% einstakra lyfjagjafa.(20) Almennt virðist vera að í kringum 20-40% 

einstaklinga finni fyrir einhverjum aukaverkunum við immúnóglóbúlíngjöf í æð og koma þær fram í 5-

15% lyfjagjafa.(7, 20) Í alþjóðlega sjúkdómaflokkunarkerfinu ICD-10 er sér kóði fyrir aukaverkanir vegna 

immúnóglóbúlínmeðferðar, Y59.3.(150) 

Í yfirlitsgrein Cherin og fleiri er aukaverkunum vegna meðferðarinnar skipt í snemmkomnar 

aukaverkanir, sem eiga sér stað á meðan lyf er gefið eða innan sex klukkustunda frá lyfjagjöf, eða 

síðkomnar aukaverkanir sem koma fram meira en sex klukkustundum eftir lyfjagjöf og allt upp í viku.(20, 

21) Helstu aukaverkanir vegna immúnóglóbúlínmeðferðar og flokkun þeirra samkvæmt Cherin og fleiri 

má sjá í töflu 10.(21) 

 

Tafla 10: Helstu aukaverkanir immúnóglóbúlínmeðferðar.(21) 

Snemmkomnar Síðkomnar 

Aukaverkanir tengdar innrennsli* Afturkræf heilahimnubólga án sýkingar 

Húðkvillar Blóðsegarek 

Ofnæmi Bráð nýrnabilun 

Staðbundin vefjaáhrif vegna gjafar undir húð Bráður lungnaskaði við blóðgjöf (e. transfusion- 

related acute lung injury) 

 Daufkyrningafæð (e. neutropenia) 

 Höfuðverkir eða mígreni 

 Rauðkornarof (e. hemolysis) 

Unnið úr greininni „Management of adverse events in the tratment of patients with immunoglobulin therapy: A review 

of evidence“ eftir Cherin og fleiri frá 2016. 

* Höfuðverkur, ógleði, slappleiki, vöðvaverkir, liðverkir, hiti, hrollur, þreyta, mæði, bakverkur, uppköst, niðurgangur, 

breytingar í blóðþrýstingi, og hraðtaktur. 

 

Algengastar þessara aukaverkana eru snemmkomnar aukaverkanir og eru þær yfirleitt mildar og 

skammvinnar.(21) Flestar þeirra eru útbreiddar aukaverkanir tengdar við hratt innrennsli við 

immúnóglóbúlíngjöf í æð og má fækka þeim eða stöðva með því að gefa hægara innrennsli í fyrstu 

lyfjagjöfum einstaklinga og með því að stöðva eða hægja innrennsli verði aukaverkana vart.(7, 20, 21) 

Útbreiddar aukaverkanir eru sjaldgæfari við gjöf undir húð, en í þeirri meðferðarleið eru staðbundnar 

aukaverkanir mun algengari.(20, 21) Sé þess þörf er hægt að meðhöndla sjúklinga með parasetamóli, 

bólgueyðandi gigtarlyfjum, andhistamínum, eða barksterum til að lina aukaverkanir. Séu aukaverkanir 

endurteknar getur slík meðferð verið gefin fyrirbyggjandi sem forlyfjameðferð og er það nokkuð algengt 
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við lyfjagjöf í æð.(21) Forlyfjameðferð er sjaldan nauðsynleg við lyfjagjöf undir húð vegna þess hve 

sjaldgæfar útbreiddar aukaverkanir eru við þá lyfjagjöf.(20, 21) 

Síðkomnar aukaverkanir eru sjaldgæfari en snemmkomnar en eru margar mun alvarlegri.(7, 20, 21) 

Algengasta síðkomna aukaverkunin er þrálátur síðkominn höfuðverkur sem getur verið af mismunandi 

toga. (20, 21). Alvarlegri síðkomnar aukaverkanir eru sjaldgæfar eða mjög sjaldgæfar og má lágmarka 

áhættu á þeim með fyrirbyggjandi aðgerðum og mati áhættuþátta.(7, 20, 21) Mismunandi tegundir 

immúnóglóbúlínlyfja geta haft breytilega osmósuþéttni af IgG, breytilegt magn af IgA, og innihaldið 

aukaefni eins og natríum, súkrósa, glúkósa og fleiri. Sem dæmi eru tengsl milli bráðrar nýrnabilunar, 

sem aukaverkun immúnóglóbúlínmeðferðar í æð, og tilvist súkrósa í lyfi sem er notað vel þekkt. Þá hefur  

aukið magn IgA í immúnóglóbúlín lausn í för með sér aukna áhættu á bráðaofnæmisviðbrögðum hjá 

sjúklingum með IgA skort.(7, 20, 21) Því er mikilvægt að meta undirliggjandi áhættuþætti hvers 

einstaklings fyrir meðferð og velja meðferðarleið og lyf sem að henta þeim einstaklingi auk þess að sinna 

undirbúningi og eftirliti við lyfjagjöf. Þá er mikilvægt að fylgja leiðbeiningum um skammta og hraða 

innrennslis sem fylgja hverju lyfi.(20, 21) 

Loks er mikilvægt að nefna að þar sem immúnóglóbúlínlyf eru unnin úr blóði einstaklinga er til staðar 

sú áhætta að lyfið beri með sér sýkla og valdi sjúkdómi í einstaklingum sem fá meðferð.(7, 20, 21) 

Tilfellum þar sem upp komu smit af lifrarbólgu C veiru eftir immúnóglóbúlínmeðferð var lýst í nokkrum 

löndum snemma á tíunda áratug seinustu aldar. Í kjölfarið var nýjum aðferðum til veirueyðingar bætt í 

framleiðsluferlið auk bættrar skimunar fyrir erfðaefni veirunnar og hafa engin tilfelli lifrarbólgu C vegna 

immúnóglóbúlínmeðferðar greinst frá árinu 1996.(7, 20, 21) Engin þekkt dæmi eru um að einstaklingar 

hafi sýkst af eyðniveirusýkli eða príon sjúkdómum vegna meðferðar. Blóðgjafar sem gefa blóð sem nýtt 

er við framleiðslu lyfjanna eru skimaðir fyrir lifrarbólguveirum B og C, sárasótt, og eyðniveirusýklum 1 

og 2.(7, 20, 21, 40) Þá eru framkvæmd fjöldi veirueyðandi skrefa við framleiðslu lyfjanna, eins og síun 

og sýrumeðferð, sem gera það að verkum að áhætta á smiti vegna immúnóglóbúlíngjafar er nánast 

engin.(7, 20, 21, 33) 

1.6 Notkun immúnóglóbúlína 

Notkun á immúnóglóbúlín lyfjameðferð hefur aukist á undanförnum árum og áratugum hvað varðar fjölda 

ábendinga, fjölda ávísana og heildarmagn sem er notað.(18, 23, 24) Rannsóknir frá mismunandi löndum 

og landssvæðum hafa sýnt að í mörgum tilvikum er meirihluti notkunar á immúnóglóbúlínum utan 

ábendinga og er hún oft metin á milli 50-60%.(19, 23-29) Eins hafa verið gerðar tilraunir til að meta 

notkun eftir réttmæti ábendinga samkvæmt nýjustu rannsóknum og klínískum leiðbeiningum og hefur 

notkunin þar verið metin frá 54-93%.(19, 25, 26, 29, 151, 152) Mat á réttmæti ábendinga var ekki staðlað 

á milli rannsóknanna. Rannsókn Shemer og fleiri á notkun immúnóglóbúlína hjá rúmlega 1100 

sjúklingum í Ísrael á árunum 2007-2015 notaði flokkun Perez og fleiri á gagnsemi ábendinga. Fengu þar 

44% einstaklinga immúnóglóbúlínmeðferð á grundvelli ábendinga þar sem hún var talin klárlega 

gagnleg, 12% þar sem hún var líklega gagnleg, 39% þar sem hún var mögulega gagnleg og 4% vegna 

ábendinga þar sem meðferðin var ekki talin gagnleg.(29) 

Immúnóglóbúlínlyf eru framleidd úr blóðvökva einstaklinga og er framleiðsla þeirra flókin, tímafrek, 

og kostnaðarsöm. Þá er lítill fjöldi framleiðenda á lyfinu sem getur stuðlað að fákeppni á markaði.(23) 
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Auk þessa hefur borið á skorti á lyfinu.(30, 31) Þó lyfjakostnaður við immúnóglóbúlínmeðferð sé hár 

getur meðferð á réttum forsendum skilað þeim kostnaði aftur til samfélagsins og rúmlega það. Þannig 

hefur verið reiknað að rétt greining og meðferð með immúnóglóbúlínum hjá einum einstakling með 

frumkominn ónæmisbrest geti sparað árlega í kringum sjö milljónir króna.(153) Af framantöldu auk skerts 

framboðs immúnóglóbúlína, mögulegra alvarlegra aukaverkana og mikilvægi lyfsins hjá ákveðnum 

hópum er ljóst að mikilvægt er að notkun á immúnóglóbúlín lyfjum sé skynsamleg og byggð á 

rökstuddum læknisfræðilegum ábendingum.(7, 23) Lyfin eru sjúkrahúsmerkt (H-merking) eða 

sérfræðingsmerkt (Z-merking) á Íslandi sem að bindur markaðsleyfi þeirra við notkun á sjúkrahúsum og 

heilbrigðisstofnunum eða við sérfræðinga í ónæmisfræði, blóðsjúkdómum, og 

krabbameinslækningum.(138) Þá þarf að sækja um leyfi lyfjanefndar til að ávísa immúnóglóbúlínlyfjum 

á Íslandi. Er þetta gert til þess að stýra og halda utan um upplýsingar um immúnóglóbúlínnotkun á 

Íslandi. 

1.6.1 Notkun immúnóglóbúlína á Landspítalanum 2001-2009 

Árið 2010 skrifaði Bryndís Ester Ólafsdóttir B.Sc. ritgerð um notkun immúnóglóbúlína á Landspítalanum 

2001-2009. Á því tímabili fengu 402 einstaklingar, á aldrinum 8 mánaða til 90 ára, 

immúnóglóbúlínmeðferð og voru þar af 389 einstaklingar sem fengu gjafir í æð og 13 einstaklingar sem 

fengu eingöngu gjöf undir húð.(32, 142) 234 konur fengu meðferð á tímabilinu miðað við 168 karla og 

var því hlutfall kvenna af þeim sem fengu meðferð 58%. Var um marktækan mun að ræða.(142) 

Fjölmennasti sjúkdómsflokkur ábendinga var ónæmisgallar með 170 einstaklinga, og þar á eftir komu 

krabbamein með 98 einstaklinga og taugasjúkdómar með 66. Af þeim 402 einstaklingum sem fengu 

meðferð á tímabilinu voru 264 vegna skráðra ábendinga, 110 vegna óskráðra ábendinga, og 28 tilfelli 

þar sem ábending var óljós. Hlutfall skráðra ábendinga af skýrum ábendingum var því 70,6% sem var 

hærri en í sambærilegum rannsóknum framkvæmdum í Bandaríkjunum og Kanada.(142) 

Taugasjúkdómar voru algengustu óskráðu ábendingarnar í rannsókninni og voru þar algengastir 

heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu og langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli sem þá voru óskráðar 

ábendingar fyrir meðferðinni.(142) Í töflu 11 má sjá einstakar ábendingar sem leiddu til 

immúnóglóbúlínmeðferðar hjá tíu eða fleiri einstaklingum á Landspítalanum 2001-2009. Þær skýra um 

70% allra ábendinga á tímabilinu.(142)  
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Tafla 11: Ábendingar sem leiddu til immúnóglóbúlínmeðferðar hjá tíu eða fleiri einstaklingum 
2001-2009.(142)  

Ábending Fjöldi 

Óættgengur gammaglóbúlínskortur 43 

Blóðdílasótt 37 

Mergæxli 34 

Langvinnt eitilfrumuhvítblæði 23 

Algengur ónæmisbrestur 20 

Rauðir úlfar 16 

Heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu 16 

Mældur mótefnaskortur 14 

Hnútótt eitilæxli, ekki Hodgkin sjúkdómur 14 

Langvinnur afmýlandi bólgufjöltaugakvilli 14 

Asmi 12 

Kawasaki sjúkdómur 11 

Ónæmisbrestur, ósértækur 10 

Dreift eitilæxli, ekki Hodgkin sjúkdómur 10 

Heila- og mænusigg 10 

Heildarfjöldi 284 

Unnið úr B.Sc. rannsókninni „Notkun immúnóglóbúlína á Landspítalanum 2001-2009“ 

eftir Bryndísi Ester Ólafsdóttur frá 2010. 

Þær sérgreinar sem ávísuðu mest af lyfinu voru blóð- og krabbameinslækningar með 33%, 

ónæmislækningar með 28% og taugalækningar með 12% ávísana. Blóðdílasótt og 

Kawasakissjúkdómur voru flokkaðir innan blóð- og krabbameinslækninga í ritgerðinni og áttu þátt í háu 

hlutfalli þeirrar sérgreinar. Þá voru sjúkdómar barna í mörgum tilvikum ekki flokkaðir undir 

barnalækningar heldur þær sérgreinar sem sjúkdómsgreiningin tilheyrði.(142) Meðalskammtastærðir 

einstaklinga voru breytilegar eftir sérgreinum. Ávísanir innan blóð- og krabbameinslækninga og 

ónæmislækninga voru frekar lágir skammtar í uppbótarmeðferð á meðan ávísanir fyrir 

háskammtameðferð til ónæmisstýringar voru mestar innan taugalækninga.(142)  

Umtalsverð aukning varð á notkun immúnóglóbúlína á tímabilinu frá 20 einstaklingum árið 2001 upp 

í 148 einstaklinga árið 2009. Aukning varð á fjölda einstaklinga sem fengu meðferðina á hverju ári 

rannsóknarinnar miðað við það fyrra. Mögulega eru þessar tölur þó skekktar vegna ófullkominnar 

skráningar á fyrstu árum tímabilsins. Var því tímabilið 2005-2009 skoðað sérstaklega en á því tímabili 

varð 56% aukning á fjölda einstaklinga sem fengu meðferð og varð að meðaltali 12% aukning á milli 

ára. Meiri aukning varð meðal kvenna en karla á tímabilinu sem rannsakandi fann ekki hliðstæðu fyrir í 

erlendum rannsóknum. Gögn fyrir árin 2007-2009 sýndu aukningu á kostnaði vegna meðferðarinnar úr 

215,9 milljónum króna árið 2017 í 384,9 milljónir króna árið 2009.(142)  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta notkun á immúnóglóbúlínum á Íslandi á tímabilinu 2010-2019 

og kanna hvort að hún hefði breyst miðað við notkunina á tímabilinu 2001-2009. Einnig var markmið 

að finna hverjar ábendingar fyrir notkuninni hefðu verið á tímabilinu, hve mikil notkun hefði verið eftir 

óskráðum ábendingum og hvernig notkunin væri eftir aldri sjúklinganna, ábendingum fyrir notkun ásamt 

mati á notkun immúnóglóbúlína gefnum í æð eða undir húð. Loks var markmið að leggja mat á árangur 

meðferðarinnar út frá skráningu í sögukerfi Landspítalans. 

 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1) Hver var notkun á immúnóglóbúlínum á Íslandi á rannsóknartímabilinu? 

2) Hvernig var notkun á immúnóglóbúlínum eftir aldri sjúklinganna, og kyni á 

rannsóknartímabilinu. 

3) Hvert var hlutfallið milli immúnóglóbúlína gefinna í æð eða undir húð á tímabilinu? 

4) Var breyting á notkuninni milli ára? 

5) Hverjar voru ábendingar fyrir notkun immúnóglóbúlína á Íslandi. 

6) Hve mikil er notkun immúnóglóbúlína á óskráðum ábendingum. 

7) Hvernig var notkun immúnóglóbúlína eftir sérgreinum ávísandi lækna? 

8) Hver er kostnaður meðferðarinnar á Íslandi?  

9) Hefur notkun á immúnóglóbúlínum breyst í samanburði við fyrri rannsókn? 
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3 Efni og aðferðir 

Gerð var afturskyggn, lýsandi rannsókn sem náði yfir 10 ára tímabil frá byrjun árs 2010 til loka árs 

2019. Öll immúnóglóbúlín lyfjanotkun á Íslandi er háð samþykki lyfjanefndar Landspítala og var gögnum 

um einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð með lyfjum með ATC 

kóða J06BA01 og J06BA02 á rannsóknartímabilinu safnað.  

Gögnum um einstaklinga sem fengu samþykkta umsókn á tímabilinu 2013-2019 voru fengin úr skrám 

Lyfjanefndar Landspítala. Gögnum um einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir 

immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi á tímabilinu 2010-2012 voru ekki til samantekin á rafrænu formi og 

voru því fengin með leit að sérlyfjaheitunum Gammanorm®, Kiovig®, Nanogam®, Privigen®, og 

Sandoglobulin® í bréfum og greinargerðum í sögukerfi, þar sem tilkynnt var um samþykkt eða höfnun 

umsóknar. Einstaklingum sem komu upp við þá leit var flett upp í sögukerfi Landspítala til að staðfesta 

að umsókn hefði verið samþykkt og sjá hvort að fleiri samþykktar umsóknir væri að finna án tilgreindra 

lykilorða. Fundust við þá leit nokkur fjöldi samþykktra umsókna án lykilorðanna sem leitað var af og má 

því telja afar líklegt að það vanti einstaklinga sem fengu samþykkta umsókn eða umsóknir þar sem 

tilgreind lykilorð voru aldrei notuð við tilkynningu um samþykkt umsóknar.  

Úr leyfisumsóknum var safnað upplýsingum um ábendingar fyrir meðferð, aldur og kyn sjúklinga, 

tegund lyfs, nafn ávísandi læknis og dagsetning samþykktar umsókna. Kyn einstaklinga var metið út frá 

nöfnum einstaklinga með íslensk nöfn en einstaklingum með erlend nöfn var flett upp í sögukerfi til að 

finna kyn. Kyn var eingöngu skráð sem karlar eða konur. Ábendingar fyrir meðferð voru flokkaðar eftir 

því hvort þær væru skráðar ábendingar samkvæmt Lyfjastofnun Evrópu og Matvæla- og lyfjastofnunar 

Bandaríkjanna eða ekki. Ábendingar sem töldust til skráðra ábendinga þegar þessi rannsókn var gerð 

voru taldar sem skráðar ábendingar afturvirkt fyrir tímabilið í heild. Allar ábendingar voru einnig flokkaðar 

samkvæmt Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (e. International 

classification of diseases, ICD) og sérgreinum læknisfræðinnar sem þær féllu undir. Íslensk þýðing á 

ICD kóðun sjúkdómsgreininga var fengin af vef landlæknis (sótt 25. mars 2020) og höfð til hliðsjónar við 

skráningu gagna og flokkun ábendinga. Læknaskrá var fengin af vef landlæknis (sótt 27. mars 2020) og 

nýtt til að finna sérgrein ábyrgra lækna sem skráðir voru á umsókn leyfis fyrir immúnóglóbúlín lyfjagjöf. 

Læknar voru flokkaðir eftir sérgreinum og voru blóðsjúkdómalæknar og krabbameinslæknar flokkaðir 

saman. Allir læknar sem höfðu sérgrein innan barnalækninga voru taldir til barnalækna, svo að innan 

þess flokks voru til dæmis barnahjartalæknar og barnakrabbameinslæknar. 

Fyrir hverja einstaka kennitölu var reynt að finna eina ICD greiningu sem var grundvöllur fyrir 

immúnóglóbúlínmeðferð. Eftir þeirri ICD greiningu voru einstaklingar síðan flokkaðir eftir 

sjúkdómsflokkum. Margir þeirra einstaklinga sem fengu fleiri en eina samþykkta leyfisumsókn á 

tímabilinu höfðu mismunandi ICD greiningar á leyfisumsóknum fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á 

tímabilinu. Til að finna þá ábendingu sem hafði mest vægi í að einstaklingur hefði fengið meðferð á 

tímabilinu voru greiningarnar metnar með tilliti til hversu sértækar þær væru, hversu nýlega þær hefðu 

komið fram á umsókn og hversu oft þær hefðu verið skráðar sem ábending meðferðar. Var þá nýjasta 

sértækasta algengasta ábendingin valin. Ef óljóst var hvaða greiningu væri rétt að velja var 

einstaklingum flett upp í sögukerfi Landspítala til að staðfesta greiningu. Var það gert með því að skoða 
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fylgitexta leyfisumsókna, læknanótur sem komu á undan leyfisumsókn, skráðar sjúkdómsgreiningar í 

sögukerfi, dagsetningar þeirra, og fjölda skipta sem einstaklingur hafði fengið hverja sjúkdómsgreiningu 

skráða í sögukerfi. Við þessa skoðun voru einungis valdar greiningar sem einstaklingur hafði fengið í 

sögu. Ef einstaklingur hafði fengið immúnóglóbúlínmeðferð vegna ólíkra greininga af mismunandi toga 

var sá einstaklingur skráður með óljósa ábendingu. Ef ekki tókst að finna skýra ábendingu fyrir 

immúnóglóbúlínmeðferð í sögukerfi voru þeir einstaklingar einnig skráðir með óljósa ábendingu. Við 

útreikning á hlutfalli skráðra ábendinga voru óljósar ábendingar taldar til óskráðra ábendinga.  

Óskráðar ábendingar voru flokkaðar eftir flokkun á gagnsemi ábendinga úr greininni „Update on the 

use of immunoglobulin in human disease: A review of evidence“ frá árinu 2017 eftir Perez og fleiri. 

Klárlega og líklega gagnlegar ábendingar voru taldar vera gagnlegar, en ábendingar sem voru taldar 

mögulega eða ekki gagnlegar voru taldar vera ógagnlegar. Skráðar ábendingar voru allar taldar sem 

gagnlegar burtséð frá nánari flokkun þeirra í grein Perez og fleiri. 

Gögnum um einstakar lyfjagjafir lyfja með ATC kóða J06BA01 og J06BA02 á dag- og göngudeildum 

Landspítala voru fengnar úr klínísku vöruhúsi gagna og frá kerfisstjóra Aria®. Úr þeim gögnum var safnað 

upplýsingum sem skráðar höfðu verið í Therapy® og Aria® um tegund eða flokk gefins lyfs, 

skammtastærðir, dag- og tímasetningar lyfjagjafa, kyn, og skráð nafn og læknanúmer læknis sem 

ávísaði lyfi í hvert sinn. Tímalengd meðferðar var metin út frá dagsetningum lyfjagjafa. Ef einstaklingur 

fékk aðeins eina lyfjagjöf var meðferðarlengd núll dagar. Kyn einstaklinga var metið út frá nöfnum 

einstaklinga með íslensk nöfn en einstaklingum með erlend nöfn var flett upp í sögukerfi til að finna kyn.  

Loks voru fengnar frá hagdeild Landspítala gögn um útlagðan lyfjakostnað við sölu 

immúnóglóbúlínlyfja úr gagnagrunni Sjúkrahúsapóteks Landspítala. Söluverð immúnóglóbúlínlyfja án 

álagningar á Landspítala var þar flokkað eftir árum. Inni í þeirri tölu voru ekki lyf sem leyst voru út á 

lyfseðla utan spítalans og var því fyrst og fremst um immúnóglóbúlínlyf til gjafar í æð að ræða. Einnig 

voru fengnar tölur um kostnað þeirra lyfja sem voru leyfisskyld á Landspítala árið 2019 fyrir tímabilið 

2010-2019 og kostnað leyfisskyldra lyfja sem gjaldfærð voru á S-fjárlagalið árið 2019, en það er 

kostnaður leyfisskyldra lyfja sem gefin voru á Landspítala og utan spítala. Verðlagsreiknivél og 

mannfjöldatölur voru fengnar af vefsíðu Hagstofu Íslands. 

Vinnsla á persónugreinanlegum gögnum fór fram á Barnaspítala Hringsins og á lesstofu læknanema 

á fjórðu hæð Landspítalans við Hringbraut. Við alla tölfræðilega greiningu gagna voru þau á dulkóðuðu 

formi og fór sú vinnsla fram bæði innan og utan spítala. 

3.1 Tölfræði 

Rannsóknarupplýsingar voru skráðar og teknar saman í Microsoft Office Excel 2007. Tölfræðileg 

úrvinnsla fór fram í RStudio, útgáfu 1.2.5033. Kí-kvaðrat próf var notað til að prófa hvort marktækur 

munur væri á milli flokkabreyta og niðurstöður töldust marktækar ef að p<0,05.  

3.2 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni og upplýsingaöflun voru fengin hjá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á 

Landspítalanum og formanni vísindarannsóknanefndar á Landspítalanum. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Notkun immúnóglóbúlína á Landspítala 2010-2019 

Á tímabilinu 2010-2019 fengu 921 einstaklingur samþykkta umsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á 

Íslandi. Sundurliðun á þeim einstaklingum eftir aldri og meðferðarleið má sjá í töflu 12.  

 

Tafla 12: Einstaklingar sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á 
Íslandi 2010-2019. 

 Karl 
(n=395) 

Kona 
(n=526) 

Allir 
(n=921) 

Aldur við fyrstu samþykkt [ár]    

Miðgildi (tölugildi fráviks miðgildis) 58(23,14) 58(16,15) 58(18,81) 

Meðaltal (staðalfrávik) 49 (±26) 54 (±20) 51 (±23) 

Lægsta gildi [dagar] 2 223 2 

Hæsta gildi  89 91 91 

Einungis gjöf undir húð    

Já 8 (2,0%) 18 (3,4%) 26 (2,8%) 

Nei 387 (98,0%) 508 (96,6%) 895 (97,2%) 

 

Miðgildi aldurs einstaklinga sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð við fyrstu samþykktu umsókn var 58 

ár. Aldur einstaklinga sem fengu meðferð var frá 2 dögum upp í 91 ár. Af þessum 921 einstakling voru 

131 einstaklingur undir átján ára aldri við fyrstu samþykktu umsókn fyrir meðferð. Karlar sem fengu 

meðferðina voru 395 talsins og konur sem fengu meðferðina voru 526 talsins. Hlutfall kvenna af þeim 

einstaklingum sem fengu meðferð var því 57%. Var um marktækan mun að ræða, p gildi < 2.210-16. 

Á tímabilinu 2010-2019 voru 2638 leyfisumsóknir fyrir immúnóglóbúlínmeðferð samþykktar. Voru 

samþykktar leyfisumsóknir því næstum þvi þrjár á hvern einstakling. Í töflu 13 má sjá sundurliðun 

leyfisumsókna eftir aldri og hvort að samþykkt lyf væri til gjafar í æð eða undir húð.  

 

Tafla 13: Samþykktar leyfisumsóknir immúnóglóbúlínmeðferðar á Íslandi 2010-2019. 

 Karl 
(n=985) 

Kona 
(n=1653) 

Allir 
(n=2638) 

Aldur við samþykkt umsóknar [ár]    

Miðgildi (tölugildi fráviks miðgildis) 60 (20,65) 59 (13,76) 59 (16,31) 

Meðaltal (staðalfrávik) 52 (±25) 56 (±18) 54 (±21) 

Lægsta gildi [dagar] 2 223 2 

Hæsta gildi 89 91 91 

Fyrirkomulag lyfjagjafar    

Í æð 946 (96,0%) 1570 (95,0%) 2516 (95,4%) 

Undir húð 39 (4,0%) 83 (5,0%) 122 (4,6%) 
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Miðgildi aldurs einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð var 59 

ár. Dreifing aldurs var 2 dagar til 91 ár. Af þessum 2638 umsóknum voru 250 fyrir einstaklinga undir 

átján ára aldri. Fjöldi leyfisumsókna fyrir karla sem voru samþykktar voru 985 en 1653 fyrir konur. Hlutfall 

leyfisumsókna fyrir konur af heild var 63%. Var um marktækan mun að ræða með p gildi < 2.210-16. 

Á mynd 3 og 4 hér að neðan má sjá tvö stöplarit með aldursdreifingu einstaklinga við fyrstu 

samþykktu leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð og aldursdreifingu einstaklinga fyrir allar 

samþykktar leyfisumsóknir þar sem hver einstaklingur getur komið oftar en einu sinni fyrir. Aldri er 

lagskipt í fimm ára aldursbil. 

 

Mynd 3: Aldursdreifing einstaklinga við fyrstu samþykktu umsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 
á tímabilinu 2010-2019. (n=921) 
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Mynd 4: Aldursdreifing einstaklinga fyrir allar samþykktar umsóknir fyrir 
immúnóglóbúlínmeðferð á tímabilinu 2010-2019. (n=2638) 

 

 

Marktækur munur var á fjölda einstaklinga sem fékk samþykkta leyfisumsókn fyrir 

immúnóglóbúlínmeðferð á ári eftir árum á tímabilinu 2010-2019, p gildi < 2.210-16. Fjöldi einstaklinga 

sem fengu samþykkta umsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári og heildarfjöldi samþykktra 

leyfisumsókna jókst á tímabilinu. Aukningin var ekki jöfn og ekki varð aukning á milli allra ára 

rannsóknartímabilsins. Þróun á fjölda einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir meðferð á 

ári á tímabilinu 2010-2019 skipt eftir kynjum má sjá á mynd 5. Hér er ekki sýndur fjöldi einstaklinga sem 

fengu fyrstu samþykktu umsókn á árinu heldur alla einstaklinga sem fengu meðferð á hverju ári. Þannig 

getur hver einstaklingur aðeins komið fyrir einu sinni á hverju ári en getur komið fyrir á mörgum árum. 
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Mynd 5: Fjöldi einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á 
ári á Íslandi 2010-2019 skipt eftir kynjum. 

 

Myndin sýnir fjölda einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári á 

rannsóknartímabilinu. Hver einstaklingur kemur aðeins fyrir einu sinni á hverju ári en getur komið fyrir á mörgum 

árum. Heildarfjöldi einstaklinga n=921. 

 

Árið 2019 fengu 392 einstaklingar samþykkta umsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð en árið 2010 

voru það 87 einstaklingar. Því fengu 350% fleiri einstaklingar samþykkta leyfisumsókn árið 2019 miðað 

við árið 2010. Árið 2011 fengu 173 einstaklingar samþykkta umsókn fyrir meðferð og fengu 127% fleiri 

einstaklingar samþykkta meðferð árið 2019 miðað við árið 2011. Árið 2013 fengu 94 einstaklingar 

samþykkta meðferð. Við nánari skoðun á gögnum þess árs kom í ljós að þar voru engar skráðar 

leyfisumsóknir í febrúar og mars sem er ólíkt öðrum árum rannsóknartímabilsins. 

Sé tímabilið 2014-2019 skoðað sérstaklega varð aukning á milli allra ára. Heildaraukning á fjölda 

samþykktra umsókna á því tímabili var 117% og var meðal prósentuaukning milli ára rúm 15%. Á mynd 

6 má sjá þróun á fjölda leyfisumsókna fyrir tímabilið 2014-2019 eftir kynjum. 
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Mynd 6: Fjöldi einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á 
ári á Íslandi 2014-2019 skipt eftir kynjum. 

 

Myndin sýnir fjölda einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári á tímabilinu 

2014-2019. Hver einstaklingur kemur aðeins fyrir einu sinni á hverju ári en getur komið fyrir á mörgum árum. 

Heildarfjöldi einstaklinga n=613. 

 

Ekki var marktæk hneigð í átt að aukningu eða minnkun hlutfalls karla og kvenna eftir árum á fyrri 

hluta rannsóknartímabilsins. Á mynd 6 sem sýnir þróun á fjölda umsókna eftir kynjum frá 2014 til 2019 

er þó hneigð í átt að hækkandi hlutfalls kvenna eftir árum. Fór hlutfall kvenna úr 56% árið 2014 í 64% 

árið 2019. Hlutfall kvenna var lægst árið 2013 þegar 48% umsókna voru hjá konum. Öll önnur ár 

rannsóknartímabilsins var hlutfall kvenna hærra en karla og var það hæst árið 2018 þegar 67% umsókna 

var hjá konum. 

4.2 Ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar 

Ábendingar fyrir immúnóglóbúlínmeðferð voru flokkaðar eftir flokkun sjúkdóms og eftir því hvort þær 

væru skráðar eða óskráðar ábendingar samkvæmt Lyfjastofnun Evrópu og Matvæla- og lyfjastofnun 

Bandaríkjanna. Á tímabilinu bættust við skráðar ábendingar fyrir meðferð en allir sjúkdómar sem töldust 

vera skráðar ábendingar þegar þessi rannsókn var gerð voru taldar til skráðra ábendinga fyrir öll árin. 

Flokkun ábendinga og flokkun sjúkdóma hjá einstaklingum sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 

2010-2019 má sjá í töflu 14 hér að neðan. 
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Tafla 14: Ábendingar og flokkun sjúkdóma eftir einstaklingum sem fengu samþykkta 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

 Karl 
(n=395) 

Kona 
(n=526) 

Allir 
(n=921) 

Ábending    

Skráð ábending 290 (73,4%) 377 (71,7%) 667 (72,4%) 

Óskráð ábending 102 (25,8%) 143 (27,2%) 245 (26,6%) 

Óljós ábending 3 (0,8%) 6 (1,1%) 9 (1,0%) 

Flokkun sjúkdóms    

Annað 10 (2,5%) 20 (3,8%) 30 (3,3%) 

Blóðsjúkdómar 26 (6,6%) 18 (3,4%) 44 (4,8%) 

Gigtarsjúkdómar 19 (4,8%) 35 (6,7%) 54 (5,9%) 

Krabbamein 87 (22,0%) 69 (13,1%) 156 (16,9%) 

Líffæraígræðsla 6 (1,5%) 4 (0,8%) 10 (1,1%) 

Lungnasjúkdómar 9 (2,3%) 27 (5,1%) 36 (3,9%) 

Nef- og skútabólgur 2 (0,5%) 5 (1,0%) 7 (0,8%) 

Ónæmisbrestir 126 (31,9%) 262 (49,8%) 388 (42,1%) 

Smitsjúkdómar 9 (2,3%) 4 (0,8%) 13 (1,4%) 

Taugasjúkdómar 101 (25,6%) 82 (15,6%) 183 (19,9%) 

 

Af þeim 921 einstakling sem fékk meðferð á tímabilinu fengu 667 meðferð eftir skráðum ábendingum, 

245 fengu meðferð eftir óskráðum ábendingum og 9 fengu meðferð eftir óljósum ábendingum. Því var 

hlutfall einstaklinga sem fengu meðferð eftir skráðum ábendingum á tímabilinu 72,4%. Algengustu þrír 

sjúkdómsflokkar ábendinga einstaklinga voru ónæmisbrestir, meðferð í kjölfar krabbameina og 

taugasjúkdómar. Þó að marktækur munur væri á kynjaskiptingu í rannsóknarþýði var aðeins marktækur 

munur á fjölda karla og kvenna sem fengu meðferð innan sjúkdómsflokkanna gigtarsjúkdómar, 

lungnasjúkdómar og ónæmisbrestir. Innan þeirra sjúkdómsflokka fengu marktækt fleiri konur meðferð 

og var hlutfallið í öllum tilvikum hærra en hlutfall kvenna í þýðinu. Rúmlega 42% einstaklinga sem fengu 

immúnóglóbúlínmeðferð á tímabilinu fengu hana vegna ónæmisbresta og var kynjaskiptingin 32,5% 

karlar og 67,5% konur. Ef þessi sjúkdómsflokkur var tekinn út fyrir sviga og kynjaskipting skoðuð fyrir 

alla hina sjúkdómsflokkana var kynjaskiptingin 50,5% karlar og 49,5% konur. 

Karlar sem fengu meðferð eftir skráðum ábendingum voru 290 eða 43.5% af öllum skráðum 

ábendingum. Karlar sem fengu meðferð eftir óskráðum ábendingum voru 102 eða 41,6% af öllum 

óskráðum ábendingum. Konur sem fengu meðferð eftir skráðum ábendingum voru 377 eða 56,5% af 

öllum skráðum ábendingum. Konur sem fengu meðferð eftir óskráðum ábendingum voru 143 eða 58.4% 

af öllum óskráðum ábendingum. Kynjaskipting í rannsóknarþýði var 43% karlar og 57% konur. Ekki var 

marktækur munur á hlutfalli karla og kvenna sem fengu meðferð eftir skráðum ábendingum. 

Flokkun ábendinga og flokkun sjúkdóma eftir samþykktum leyfisumsóknum fyrir 

immúnóglóbúlínmeðferð á tímabilinu 2010-2019 má sjá í töflu 15 hér að neðan.  
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Tafla 15: Ábendingar og flokkun sjúkdóma eftir samþykktum leyfisumsóknum fyrir 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

 Karl 
(n=985) 

Kona 
(n=1653) 

Allir 
(n=2638) 

Ábending    

Skráð ábending 741 (75,2%) 1286 (77,8%) 2027 (76,8%) 

Óskráð ábending 225 (22,8%) 356 (21,5%) 581 (22,0%) 

Óljós ábending 19 (1,9%) 11 (0,7%) 30 (1,1%) 

Flokkun sjúkdóms    

Annað 26 (2,6%) 36 (2,2%) 62 (2,4%) 

Blóðsjúkdómar 29 (2,9%) 18 (1,1%) 47 (1,8%) 

Gigtarsjúkdómar 38 (3,9%) 76 (4,6%) 114 (4,3%) 

Krabbamein 204 (20,7%) 186 (11,3%) 390 (14,8%) 

Líffæraígræðsla 24 (2,4%) 8 (0,5%) 32 (1,2%) 

Lungnasjúkdómar 35 (3,6%) 96 (5,8%) 131 (5,0%) 

Nef- og skútabólgur 2 (0,2%) 9 (0,5%) 11 (0,4%) 

Ónæmisbrestir 387 (39,3%) 1028 (62,2%) 1415 (53,6%) 

Smitsjúkdómar 11 (1,1%) 8 (0,5%) 19 (0,7%) 

Taugasjúkdómar 229 (23,2%) 188 (11,4%) 417 (15,8%) 

 

Af þeim 2638 leyfisumsóknum sem samþykktar voru á tímabilinu voru 2027 eftir skráðum 

ábendingum, 581 eftir óskráðum ábendingum og 30 eftir óljósum ábendingum. Því var hlutfall 

samþykktra leyfisumsókna eftir skráðum ábendingum á tímabilinu 76,8%. Algengustu þrír 

sjúkdómsflokkar ábendinga leyfisumsókna voru ónæmisbrestir, taugasjúkdómar og meðferð í kjölfar 

krabbameina og skýrðu þessir þrír flokkar tæplega 85% ábendinga leyfisumsókna. Rúmlega helmingur 

samþykktra umsókna var á grundvelli ónæmisbresta.  

Fjöldi samþykktra leyfisumsókna karla sem fengu meðferð eftir skráðum ábendingum voru 741 eða 

36.6% af öllum leyfisumsóknum skráðra ábendinga. Fjöldi leyfisumsókna karla sem fengu meðferð eftir 

óskráðum ábendingum voru 225 eða 38.7% af öllum leyfisumsóknum óskráðra ábendinga. Fjöldi 

leyfisumsókna kvenna sem fengu meðferð eftir skráðum ábendingum voru 1286 eða 63.4% af öllum 

leyfisumsóknum skráðra ábendinga. Fjöldi leyfisumsókna kvenna sem fengu meðferð eftir óskráðum 

ábendingum voru 356 eða 61.3% af öllum leyfisumsóknum óskráðra ábendinga. Ekki var marktækur 

munur á hlutfalli samþykktra leyfisumsókna karla og kvenna sem fengu meðferð eftir skráðum 

ábendingum. 

4.2.1 Helstu ábendingar fyrir immúnóglóbúlínmeðferð eftir sjúkdómsflokkun 

Hver sjúkdómsflokkur var flokkaður nánar eftir sjúkdómsgreiningum samkvæmt Alþjóðlegri 

tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála. Sundurliðun einstakra sjúkdómsgreininga og 

fjölda einstaklinga sem fengu þá greiningu flokkað eftir sjúkdómsflokkun má sjá í töflum 17-25. Skyldar 

ábendingar eru flokkaðar saman og ekki er gerður greinarmunur á skráðum og óskráðum ábendingum. 
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Ónæmisbrestir voru algengustu greiningarnar sem einstaklingar fengu immúnóglóbúlínmeðferð 

vegna á tímabilinu. Einstaklingar sem fengu sjúkdómsgreiningar sem töldust til ónæmisbresta voru 388 

á tímabilinu. Í töflu 16 má sjá sundurliðun einstakra sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 16: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með ónæmisbresti og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Ónæmisbrestir Fjöldi 

Óættgengur gammaglóbúlínskortur (D80.1) 214 

Sértækur skortur á undirflokkum G-ónæmisglóbúlíns (D80.3) 74 

Venjulegur breytilegur ónæmisbrestur, ótilgreindur (D83.9) [15], 

Aðrir venjulegir breytilegir ónæmisbrestir (D83.8) [2], og  

Venjulegur breytilegur ónæmisbrestur með ríkjandi afbrigðileika B-eitilfrumnafjölda og -

starfsemi (D83.0) [2] 

19 

Mótefnaskortur með nær eðlilegum ónæmisglóbúlínum eða með ónæmisglóbúlínblæði 

(D80.6) 

18 

Ónæmisbrestur, ótilgreindur (D84.9) 12 

Afbrigðilegur ónæmisfræðilegur fundur í sermi, ótilgreindur (R76.9) 11 

Ónæmisbrestur með ríkjandi mótefnagalla, ótilgreindur (D80.9) [7] ,  

Ónæmisbrestur með ríkjandi mótefnagöllum (D80) [2], og 

Aðrir ónæmisbrestir með ríkjandi mótefnagalla (D80.8) [1] 

10 

Samsettur ónæmisbrestur, ótilgreindur (D81.9) [7] og 

Samsettir ónæmisbrestir (D81) [1] 

8 

Arfgengur gammaglóbúlínskortur (D80.0) 6 

Skammvinnur gammaglóbúlínskortur í frumbernsku (D80.7) 5 

Annað 11 

Heildarfjöldi 388 
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Taugasjúkdómar voru næst algengustu greiningarnar sem leyfisumsóknir voru samþykktar vegna á 

tímabilinu og þriðju algengustu greiningar einstaklinga. Einstaklingar sem fengu sjúkdómsgreiningar 

sem töldust til taugasjúkdóma voru 183 á tímabilinu. Í töflu 17 má sjá sundurliðun einstakra 

sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 17: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með taugasjúkdóm og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Taugasjúkdómar Fjöldi 

Aðrir bólgufjöltaugakvillar (G61.8) [22],  

Bólgufjöltaugakvilli, ótilgreindur (G61.9) [19], og  

Bólgufjöltaugakvilli (G80.0) [11] 

52 

Heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu (G61.0) 30 

Vöðvaslensfár (G70.0) 29 

Heilabólga, mænubólga og heila-mænubólga, ótilgreind (G04.9) [7],  

Önnur heilabólga, mænubólga og heila-mænubólga (G04.8) [7],  

Heilabólga, mænubólga og heila-mænubólga (G04) [4],  

Heilabólga, mænubólga og heila-mænubólga í sjúkdómum flokkuðum annars staðar 

(G05) [5],  

Heilabólga, mænubólga og heila-mænubólga í öðrum sjúkdómum flokkuðum annars 

staðar (G05.8) [1], og  

Bráð dreifð heilabólga (G04.0) [3] 

27 

Fjöltaugakvilli, ótilgreindur (G62.9) [9],  

Aðrir fjöltaugakvillar (G62) [6], og  

Aðrir tilgreindir fjöltaugakvillar (G62.8) [2] 

17 

Annað 28 

Heildarfjöldi 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

Meðferð í kjölfar krabbameina voru þriðju algengustu greiningarnar sem leyfisumsóknir voru 

samþykktar vegna á tímabilinu og næst algengustu greiningar einstaklinga. Einstaklingar sem fengu 

sjúkdómsgreiningar sem töldust til krabbameina voru 156 á tímabilinu. Í töflu 18 má sjá sundurliðun 

einstakra sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 18: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með krabbamein og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Krabbamein Fjöldi 

Mergæxlager (C90.0) 44 

Langvinnt eitilfrumuhvítblæði B-eitilfrumna (C91.1) 34 

Hnútótt eitilæxli, ekki Hodginssjúkdómur (C82) [5],  

Klofasmáfrumueitilæxli, hnútótt (C82.0) [5],  

Blandað smáklofafrumu- og stóreitilfrumuæxli, hnútótt (C82.1) [4],  

Stóreitilfrumuæxli, hnútótt (C82.2) [3],  

Aðrar tegundir hnútótts eitilæxlis, ekki Hodgkinssjúkdóms (C82.7) [3], og  

Hnútótt eitilæxli, ótilgreint (C82.9) [8]  

28 

Stóreitilfrumuæxli (dreift), ekki Hodgkinssjúkdómur (C83.3) [6],  

Klofasmáfrumueitilæxli (dreift), ekki Hodgkinssjúkdómur (C83.1) [2], og  

Aðrar gerðir dreifðs eitilæxlis, ekki Hodgkinssjúkdóms (C83.3) [1] 

9 

B-eitilfrumnaæxli, ótilgreint (C85.1) [3],  

Eitilæxli, ekki Hodgkinssjúkdómur, ótilgreind, (C85.9) [4], og  

Aðrar tilgreindar gerðir eitilæxlis, ekki Hodgkinssjúkdóms (C85.7) [1] 

8 

Brátt mergfrumuhvítblæði (C92.0)  7 

B-frumna eitilæxli í eitilstöðvum slímhúðar (C88.4) 6 

Risaglóbúlínblæði Waldenströms (C88.0) 5 

Brátt eitilfrumuhvítblæði [ ALL ] (C91.0) 4 

Hodgkinssjúkdómur (C81) [1],  

Hodgkinssjúkdómur, eitilfrumuríki (C81.0) [2], og 

Hodgkinssjúkdómur, hnútahersli (C81.1) [1] 

4 

Annað 7 

Heildarfjöldi 156 
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Einstaklingar sem fengu sjúkdómsgreiningar sem töldust til gigtarsjúkdóma voru 54 á tímabilinu. Í 

töflu 19 má sjá sundurliðun einstakra sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 19: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með gigtarsjúkdóma og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Gigtarsjúkdómar Fjöldi 

Kawasakissjúkdómur (M30.3) 13 

Rauðir úlfar (M32) [2],  

Rauðir úlfar, ótilgreindir (M32.9) [8], og  

Rauðir úlfar með hlutdeild líffæris eða kerfis (M32.1) [2] 

12 

Húð- og fjölvöðvabólga (M33) [1],  

Önnur húð- og fjölvöðvabólga (M33.1) [2], 

Fjölvöðvabólga (M33.2) [3] 

Húð- og fjölvöðvabólga, ótilgreind (M33.9) [1] 

7 

Wegenershnúðager (M31.3) 6 

Iktsýki, ótilgreind (M06.9) [2],  

Sermijákvæð iktsýki, ótilgreind (M05.9) [2], og 

Önnur sermijákvæð iktsýki (M05.8) [1] 

5 

Annað 11 

Heildarfjöldi 54 

 

Einstaklingar sem fengu sjúkdómsgreiningar sem töldust til blóðsjúkdóma voru 44 á tímabilinu. Í töflu 

20 má sjá sundurliðun einstakra sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 20: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með blóðsjúkdóma og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Blóðsjúkdómar Fjöldi 

Sjálfvakinn blóðflagnafæðarpurpuri (D69.3) [27], 

Blóðflagnafæð, ótilgreind (D69.6) [4], og 

Skammvinn blóðflagnafæð nýbura (P61.0) [2] 

33 

Einklóna gammakvilli, merking óákveðin (MGUS) (D47.2) 4 

Höfnun beinmergsgræðlings (T86.0) [3] 3 

Annað 4 

Heildarfjöldi 44 
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Einstaklingar sem fengu sjúkdómsgreiningar sem töldust til lungnasjúkdóma voru 36 á tímabilinu. Í 

töflu 21 má sjá sundurliðun einstakra sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 21: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með lungnasjúkdómar og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Lungnasjúkdómar Fjöldi 

Asmi (J45) [1],  

Asmi, ótilgreindur (J45.9) [17], og 

Asmi án ofnæmis (J45.1) 

19 

Langvinnur teppulungnasjúkdómur, ótilgreindur (J44.9) [8],  

Langvinnur teppulungnasjúkdómur með bráðri versnun, ótilgreindur (J44.1) [1] 

9 

Berkjuskúlk (J47) 5 

Annað 3 

Heildarfjöldi 36 

 

Einstaklingar sem fengu meðferð í kjölfar sjúkdómsgreiningar sem taldist til líffæraígræðslu voru tíu 

á tímabilinu. Í töflu 22 má sjá sundurliðun einstakra sjúkdómsgreininga þeirra.  

 

Tafla 22: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem fengu greiningu vegna líffæraígræðslu og fengu 
immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Líffæra- og vefjaígræðsla Fjöldi 

Ástand ígræddra líffæra og vefja (Z94) [3], og 

Ástand annars ígrædds líffæris og vefs (Z94.8) [1] 

4 

Nýrnagræðlingsbilun og -höfnun (T86.1) [1], Ástand ígrædds nýra (Z94.0) [2] 3 

Hjarta-lungnagræðlingsbilun og -höfnun (T86.3) 2 

Ástand ígrædds lunga (Z94.2) 1 

Heildarfjöldi 10 
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Einstaklingar sem fengu sjúkdómsgreiningar sem töldust til smitsjúkdóma á tímabilinu voru þrettán 

á meðan þær sem töldust til nef- og skútabólgna voru sjö. Í töflu 23 má sjá sundurliðun einstakra 

sjúkdómsgreininga beggja þessara flokka.  

 

Tafla 23: Sjúkdómsgreiningar einstaklinga sem greindust með smitsjúkdóma eða nef- og 
skútabólgur og fengu immúnóglóbúlínmeðferð á Íslandi 2010-2019. 

Smitsjúkdómar Fjöldi 

Sýklablæði af völdum keðjukokka, A-flokkur (A40.0) [2],  

Annað tilgreint sýklablæði (A41.8) [1], og  

Sýklablæði, ótilgreint (A41.9) [1], 

4 

Ótilgreindur eyðniveirusjúkdómur (B24) 2 

Heilkenni eiturlosts 1 

Annað 6 

Heildarfjöldi 13 

  

Nef- og skútabólgur  

Langvinn skútabólga (J32) [3],  

Langvinn kinnskútabólga [kinnholubólga] (J32.0), 

Önnur langvinn skútabólga (J32.8), og 

Langvinn skútabólga, ótilgreind (J32.9) 

6 

Langvinn nefbólga (J31.0) 1 

Heildarfjöldi 7 

 

Óljósar ábendingar voru níu á tímabilinu. Voru þær ýmist greiningar þar sem óljóst var hvaða greining 

lægi að baki samþykktri leyfisumsókn eða þau tilvik þar sem margar ósamræmanlegar greiningar voru 

lagðar til grundvallar samþykktri leyfisumsókn. Þær voru ekki flokkaðar eftir sjúkdómum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

4.2.2 Notkun eftir skráðum ábendingum 

Einstaklingar sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð vegna skráðra ábendinga á tímabilinu voru 667. 

Skipting þeirra eftir sjúkdómsflokkum var ekki jöfn. Á mynd 7 hér að neðan má sjá flokkun skráðra 

ábendinga eftir sjúkdómsflokkum. 

 

Mynd 7: Flokkun sjúkdómsgreininga skráðra ábendinga fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 2010-
2019. (n=667) 

 

Skráðar ábendingar fyrir meðferð féllu aðeins innan fimm sjúkdómsflokka. Algengustu 

sjúkdómsflokkar skráðra ábendinga voru ónæmisbrestir, meðferð í kjölfar krabbameina og 

taugasjúkdómar. Tíu algengustu skráðu ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar má sjá í töflu 24. 
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Tafla 24: Tíu algengustu skráðu ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar samkvæmt Lyfjastofnun 
Evrópu og Matvæla- og lyfjastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi 2010-2019 með samflokkun 
skyldra sjúkdóma. 

Ábending Fjöldi 

Óættgengur gammaglóbúlínskortur (D80.1) 214 

Sértækur skortur á undirflokkum G-ónæmisglóbúlíns (D80.3) 74 

Bólgufjöltaugakvillar (G61.8), (G61.9), (G80.0) 52 

Mergæxlager (C90.0) 44 

Langvinnt eitilfrumuhvítblæði B-eitilfrumna (C91.1) 34 

Sjálfvakinn blóðflagnafæðarpurpuri (D69.3) og blóðflagnafæð (D69.6), (P61.0) 33 

Heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu (G61.0) 30 

Hnútótt eitilæxli, ekki Hodginssjúkdómur (C82), (C82.0), (C82.1), (C82.2), (C82.7), 

(C82.9) 

28 

Venjulegur breytilegur ónæmisbrestur (D83.9), (D83.8), (D83.0) 19 

Mótefnaskortur með nær eðlilegum ónæmisglóbúlínum eða með ónæmisglóbúlínblæði 

(D80.6) 

18 

 

Greiningarnar óættgengur gammaglóbúlínskortur og sértækur skortur á undirflokkum G-

ónæmisglóbúlínum voru tvær algengustu ábendingarnar fyrir immunóglóbúlínmeðferð á 

rannsóknartímabilinu og fengu rúmlega 30% einstaklinga sem fengu meðferð þá greiningu. Þessar 

greiningar voru oft notaðar til jafns við hvor aðra hjá einstaklingum sem fengu fleiri en eina samþykkta 

leyfisumsókn og var það ekki alltaf í samræmi við mótefnamælingar í sögukerfi. Marktækt fleiri konur 

fengu meðferð vegna þessara tveggja greininga og var kynjaskiptingin í kringum 30% karlar og 70% 

konur í báðum sjúkdómsgreiningum. Séu allar leyfisumsóknir vegna þessara tveggja greininga teknar 

saman voru 76% umsóknanna vegna kvenna. 
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4.2.3 Notkun eftir óskráðum ábendingum 

Einstaklingar sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð vegna óskráðra ábendinga á tímabilinu voru 245. 

Skipting þeirra eftir sjúkdómsflokkum var ekki jöfn. Á mynd 8 hér að neðan má sjá flokkun óskráðra 

ábendinga eftir sjúkdómsflokkum. 

 

Mynd 8: Flokkun sjúkdómsgreininga óskráðra ábendinga fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 2010-
2019. (n=245) 

 

 

Óskráðar ábendingar féllu innan allra tíu sjúkdómsflokkana. Algengustu sjúkdómsflokkar óskráðra 

ábendinga voru taugasjúkdómar, gigtarsjúkdómar og lungnasjúkdómar. 

Óskráðar ábendingar voru flokkaðar í gagnlegar ábendingar og ógagnlegar ábendingar eftir því hvort 

þær teldust til klárlega eða líklega gagnlegra ábendinga, samkvæmt flokkun Perez og fleiri, eða ekki. 

Ábendingar sem töldust gagnlegar voru 38 talsins eða 15,5% óskráðra ábendinga. Ábendingar sem 

töldust ekki gagnlegar voru því 207 talsins eða 84,5%.  

Tíu algengustu óskráðu ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar má sjá í töflu 25. 
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Tafla 25: Tíu algengustu óskráðu ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar samkvæmt 
Lyfjastofnun Evrópu og Matvæla- og lyfjastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi 2010-2019 með 
samflokkun skyldra sjúkdóma. 

Ábending Fjöldi 

Vöðvaslensfár (G70.0) 29 

Heilabólga, mænubólga og heila-mænubólga (G04), (G04.0), (G04.8), (G04.9), (G05), 

(G05.8) 

27 

Asmi (J45), (J45.1), (J45.9)  19 

Fjöltaugakvillar (G62), (G62.8), (G62.9) 17 

Rauðir úlfar (M32), (M32.1), (M32.9) 12 

Langvinnur teppulungnasjúkdómur (J44.1), (J44.9) 9 

Húð- og fjölvöðvabólga (M33), (M33.1), (M33.9) og Fjölvöðvabólga (M33.2) 7 

Langvinn skútabólga (J32), (J32.0), (J32.8), (J32.9) 6 

Wegenershnúðager (M31.3) 6 

 

4.2.4 Þróun milli ára á notkun eftir skráðum og óskráðum ábendingum 

Marktækur munur var á fjölda einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir 

immúnóglóbúlínmeðferð á ári, eftir árum á tímabilinu 2010-2019, p gildi < 2.210-16. Fjöldi einstaklinga 

sem fékk samþykkta umsókn á ári jókst yfir tímabilið en aukningin var ekki jöfn og ekki varð aukning á 

milli allra ára rannsóknartímabilsins. Mynd 9 sýnir þróun á fjölda einstaklinga sem fengu samþykkta 

umsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári eftir árum skipt eftir því hvort umsóknin var á grundvelli 

skráðrar, óskráðrar eða óljósar ábendingar.  
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Mynd 9: Flokkun ábendingar og fjöldi einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir 
immúnóglóbúlínmeðferð á ári eftir árum 2010-2019. 

 

Myndin sýnir fjölda einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári á 

rannsóknartímabilinu skipt eftir því hvort ábending hafi verið flokkuð sem skráð, óskráð, eða óljós ábending 

samkvæmt Lyfjastofnun Evrópu og Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna. Hver einstaklingur kemur aðeins fyrir 

einu sinni á hverju ári en getur komið fyrir á mörgum árum. Heildarfjöldi einstaklinga n=921. 

 

Árið 2019 fengu 392 einstaklingar samþykkta leyfisumsókn fyrir immúnóglóbúlínmeðferð en árið 

2010 voru það 87 einstaklingar. Ekki var skýr hneigð í átt að aukningu eða minnkun hlutfalls skráðra 

ábendinga eftir árum. Lægst var hlutfallið árið 2010 þegar 70% einstaklinga fengu samþykkta meðferð 

eftir skráðum ábendingum en hæst árin 2013, 2014 og 2015 þegar 84% einstaklinga fengu samþykkta 

meðferð eftir skráðum ábendingum. Hlutfall einstaklinga sem fengu samþykkta umsókn fyrir meðferð 

eftir skráðum ábendingum var 79% árið 2019. Vegið meðaltal hlutfalls skráðra ábendinga hjá 

einstaklingum sem fengu meðferð á ári á tímabilinu 2010-2019 var 78%. 

Þróun á fjölda allra samþykktra leyfisumsókna fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári má sjá á mynd 10 

hér að neðan, skipt eftir því hvort umsóknin var á grundvelli skráðrar, óskráðrar eða óljósrar ábendingar. 
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Mynd 10: Flokkun ábendingar og fjöldi samþykktra leyfisumsókna fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 
á ári eftir árum 2010-2019. 

 

Myndin sýnir allar samþykktar leyfisumsóknir fyrir immúnóglóbúlínmeðferð á ári á rannsóknartímabilinu skipt eftir 

því hvort ábending hafi verið flokkuð sem skráð, óskráð, eða óljós ábending samkvæmt Lyfjastofnun Evrópu og 

Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna. Heildarfjöldi umsókna n=2638. 

Ekki var skýr hneigð í átt að aukningu eða minnkun hlutfalls skráðra ábendinga eftir árum. Lægst var 

hlutfallið árið 2010 þegar 70% umsókna voru eftir skráðum ábendingum en hæst árið 2015 þegar 84% 

umsókna voru eftir skráðum ábendingum. Hlutfall ábendinga eftir skráðum ábendingum var 77% árið 

2019.  

4.3 Sérgreinar ábyrgra lækna 

Á tímabilinu 2010-2019 fengu 135 læknar samþykkta leyfisumsókn fyrir því að beita 

immúnóglóbúlínmeðferð. Mismunandi læknar gátu verið ábyrgir fyrir umsóknum hjá sama einstaklingi 

sem fékk meðferð ef sá einstaklingur fékk meðferð oftar en einu sinni. Eins gat sami læknir eða læknir 

innan sömu sérgreinar komið fyrir oft hjá sama einstaklingi ef sá einstaklingur fékk meðferð oftar en einu 

sinni. Blóðlæknar og krabbameinslæknar voru flokkaðir saman sem blóð- og krabbameinslæknar. Allir 

læknar sem voru sérmenntaðir í barnalækningum voru taldir sem barnalæknar en ekki eftir öðrum 

sérgreinum sem þeir höfðu innan barnalækninga. Læknar sem fengu samþykkta leyfisumsókn fyrir að 

beita meðferð voru flokkaðir eftir sérgreinum læknisfræðinnar. Mynd 11 sýnir fjölda samþykktra umsókna 

eftir sérgreinum.  
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Mynd 11: Fjöldi samþykktra leyfisumsókna fyrir immúnóglóbúlínmeðferð eftir sérgreinum 
ábyrgra lækna 2010-2019. 

 

Sérgreinar ávísandi lækna voru fengnar úr Læknaskrá. Blóðsjúkdómalæknar og krabbameinslæknar voru flokkaðir 

saman. Innan sérgreinarinnar barnalækningar eru allir læknar með sérmenntun í barnalækningum burtséð frá 

undirsérgrein innan barnalækninga. 

Algengustu sérgreinar ábyrgra lækna fyrir leyfisumsókn um immúnóglóbúlínmeðferð á tímabilinu 

voru lungnalækningar, ofnæmis- og ónæmislækningar, og blóð og krabbameinslækningar. 

Lungnalæknar voru ábyrgir fyrir 662 umsóknum eða 25,1% af heildarfjölda umsókna, ofnæmis- og 

ónæmislæknar voru ábyrgir fyrir 597 umsóknum eða 22,6% umsókna, og blóð og 

krabbameinslækningar voru ábyrgir fyrir 468 umsóknum eða 17,7% umsókna. 

Hlutfall hverrar sérgreinar af heildarfjölda samþykktra leyfisumsókna var ekki jafnt yfir tímabilið. Mynd 

12 sýnir þróun á fjölda samþykktra leyfisumsókna yfir tímabilið eftir sex algengustu sérgreinum ávísandi 

lækna. 
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Mynd 12: Þróun á fjölda samþykktra leyfisumsókna fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 2010-2019 
eftir sex algengustu sérgreinum ábyrgra ávísandi lækna. 

 

 

Fjöldi samþykktra umsókna eftir ávísunum lungnalækna og ofnæmis- og ónæmislækna jókst 

hlutfallslega mest yfir tímabilið og voru það þær sérgreinar sem fengu flestar samþykktar umsóknir árið 

2019. Tafla 26 sýnir þróun á hlutfalli samþykktra umsókna eftir sérgreinum ávísandi lækna. 
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Tafla 26: Þróun á hlutfalli samþykktra leyfisumsókna fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 2010-2019 
eftir sérgreinum ábyrgra ávísandi lækna. 

Sérgreinar [%] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gigtarlækningar 11,9 7,7 5,1 0 1.8 2,2 6,3 4,7 4,8 5,3 

Barnalækningar 9,9 15,4 16,5 2,9 10,1 12,5 11,7 12,5 9,0 11,6 

Taugalækningar 16,8 10,2 6,9 12,8 14,5 15,9 12,9 19,8 17,4 12,8 

Blóð- og 

krabbameinslækningar 

24,8 31,8 29,7 59,8 28,6 14,4 7,7 7,3 9,6 16,0 

Ofnæmis- og 

ónæmislækningar 

17,8 20,5 16,5 2,0 18,1 28,8 25,7 26,7 23,2 23,9 

Lungnalækningar 17,8 10,3 21,5 18,6 22,9 22,1 32,0 26,7 31,5 26,4 

Annað 1,0 4,1 3,8 3,9 4,0 4,1 3,7 2,3 4,5 4,0 

Sérgreinar ávísandi lækna voru fengnar úr Læknaskrá. Blóðsjúkdómalæknar og krabbameinslæknar voru flokkaðir 

saman. Innan sérgreinarinnar barnalækningar eru allir læknar með sérmenntun í barnalækningum burtséð frá 

undirsérgrein innan barnalækninga. Flokkurinn „annað“ inniheldur hér aðrar sérgreinar og smitsjúkdómalækningar 

sem voru flokkaðar sér fyrr í ritgerð.  

 

Hlutfall samþykktra umsókna eftir ávísunum lungnalækna jókst um 48% á tímabilinu og fór sú 

sérgrein úr því að vera önnur til þriðja algengasta sérgreinin í það að vera sú algengasta. Hlutfall 

samþykktra umsókna ofnæmis- og ónæmislækna jókst um 34% á tímabilinu. Á móti minnkaði hlutfall 

samþykktra umsókna gigtarlækna um 55% og blóð- og krabbameinslækna um 35%. Blóð- og 

krabbameinslækningar fór frá því að vera algengasta sérgreinin í að verða sú þriðja algengasta.  

Árið 2013 sker sig úr sem fyrr þar sem að hlutfall samþykktra umsókna eftir ávísunum gigtarlækna, 

barnalækna, og ofnæmis- og ónæmislækna er mun lægra en árin í kring. Þá er hlutfall blóð- og 

krabbameinslækna 2013 mun hærra en nokkuð annað ár. Þó má sjá á mynd 12 að fjöldi samþykktra 

umsókna eftir ávísunum blóð- og krabbameinslækna hélst nokkuð jafnt 2011-2014. 

Marktækur munur var á hlutfalli kynja einstaklinga eftir því innan hvaða sérgreinar umsókn þeirra var 

flokkuð, p gildi < 2.210-16. Í töflu 27 má sjá skiptingu á hlutfalli kynja af ölum umsóknum eftir sérgreinum. 
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Tafla 27: Kynjaskipting einstaklinga af öllum samþykktum leyfisumsóknum fyrir 
immúnóglóbúlínmeðferð 2010-2019 eftir ávísandi sérgreinum. 

Sérgrein [%] Karl Kona p-gildi 

Allar 37,3 62,7 < 2.210-16 

Barnalækningar 58,1 41,9 0.004878 

Blóð- og krabbameinslækningar 53,0 47,0 0.1956 

Gigtarlækningar 11,7 88,3 < 2.210-16 

Lungnalækningar 21,3 78,7 < 2.210-16 

Ofnæmis- og ónæmislækningar 25,1 74,9 < 2.210-16 

Smitsjúkdómalækningar 50 50 1 

Taugalækningar 56,0 44,0 0.01859 

Annað 34,6 65,4 0.0265 

 Sérgreinar ávísandi lækna voru fengnar úr Læknaskrá. Blóðsjúkdómalæknar og krabbameinslæknar voru flokkaðir 

saman. Innan sérgreinarinnar barnalækningar eru allir læknar með sérmenntun í barnalækningum burtséð frá 

undirsérgrein innan barnalækninga.  

 

Marktækt hlutfallslega fleiri konur fengu samþykkta immúnóglóbúlínmeðferð eftir ávísunum 

gigtarlækna, lungnalækna, og ofnæmis- og ónæmislækna. Marktækt hlutfallslega fleiri karlar fengu 

samþykkta immúnóglóbúlínmeðferð eftir ávísunum barnalækna og taugalækna. Ekki var marktækur 

munur á milli kynja eftir ávísunum blóð- og krabbameinslækna og smitsjúkdómalækna.  

4.4 Einstakar lyfjagjafir immúnóglóbúlínlyfja á Landspítala 2010-2019  

Á rannsóknartímabilinu fengu 943 einstaklingar lyfjagjöf á dag- eða göngudeildum Landspítala. Alls voru 

skráðar rúmlega 22 þúsund einstakar lyfjagjafir hjá þessum einstaklingum á tímabilinu. Voru rúmlega 

fjórtán þúsund þeirra hjá konum og tæplega átta þúsund hjá körlum. Ef sjúklingar fengu aðeins eina 

lyfjagjöf var lengd meðferðar metin sem núll dagar þar sem að hún hófst og endaði sama dag. 

Immúnóglóbúlínlyf til notkunar undir húð eru að mestu ávísuð gegn lyfseðli og fer gjöf þeirra sjaldnast 

fram á Landspítala. Afar fáar lyfjagjafir undir húð eru því í samantekt á þessum lyfjagjöfum. Í töflu 28 má 

sjá sundurliðun á einstaklingum sem fengu skráðar lyfjagjafir á dag- og göngudeildum. 
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Tafla 28: Einstaklingar sem fengu skráðar lyfjagjafir immúnóglóbúlína á dag- og göngudeildum 
Landspítala 2010-2019. 

 Karl 
(n=395) 

Kona 
(n=548) 

Allir 
(n=943) 

Lengd meðferðar [dagar]    

Miðgildi (tölugildi fráviks miðgildis) 139 (206.08) 295 (433.66) 221 (327.87) 

Meðaltal (staðalfrávik) 614 (±927.3) 777 (±1048) 709 (±1002) 

Lægsta gildi 0 0 0 

Hæsta gildi 3627 3635 3635 

Fjöldi gjafa á einstakling    

Miðgildi (tölugildi fráviks miðgildis) 6 (7.41) 9 (10.38) 8 (8.9) 

Meðaltal (staðalfrávik) 20 (±30.38) 26 (±40.18) 24(±36.50) 

Lægsta gildi 1 1 1 

Hæsta gildi 222 361 361 

Gjöf    

Í æð 394 (99.7%) 543 (99.1%) 937 (99.4%) 

Undir húð 1 (0.3%) 5 (0.9%) 6 (0.6%) 

 

Marktækur munur var á milli kynja eftir einstökum lyfjagjöfum, p gildi < 2.210-16. Kynjaskipting eftir 

var þannig að 41,9% einstaklinga sem fengu skráðar lyfjagjafir voru karlar og 58,1% voru konur. Spönn 

lengdar meðferðar var tæp 10 ár, eða allt rannsóknartímabilið. Miðgildi meðferðarlengdar var 221 dagur 

og var meðferðarlengd breytileg eftir kynjum. Miðgildi meðferðarlengdar karla var 139 dagar á meðan 

miðgildi meðferðarlengdar kvenna var 295 dagar.  

Mynd 13 sýnir þróun einstakra lyfjagjafa á immúnóglóbúlínum skipt eftir kynjum. 
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Mynd 13: Fjöldi einstakra lyfjagjafa með immúnóglóbúlínum á dag- og göngudeildum 
Landspítala 2010-2019 skipt eftir kynjum og árum. (n=22177) 

 

Fjöldi lyfjagjafa immúnóglóbúlína á ári jókst á hverju ári yfir tímabilið og var heildaraukning yfir 

tímabilið 297%. Á tímabilinu 2014-2019 jókst fjöldi einstakra lyfjagjafa um 119%. Marktækur munur var 

á fjölda lyfjagjafa milli ára, p gildi < 2.210-16.  

Dreifing fjölda gjafa á einstakling á tímabilinu var frá einni upp í 361 lyfjagjöf. Miðgildi fjölda gjafa á 

einstakling var 8 lyfjagjafir. Karlar fengu að miðgildi 6 lyfjagjafir á rannsóknartímabilinu á meðan konur 

fengu að miðgildi 9 lyfjagjafir á tímabilinu. Dreifingu á fjölda einstakra lyfjagjafa á einstakling má sjá á 

mynd 14. 
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Mynd 14: Dreifing á fjölda einstakra lyfjagjafa immúnóglóbúlína á dag- og göngudeildum á 
einstakling á tímabilinu 2010-2019. (n=943) 

 

Mynd 15 sýnir dreifingu á magni immúnóglóbúlína sem gefið var eftir einstökum lyfjagjöfum.  

 

Mynd 15: Dreifing á magni immúnóglóbúlína sem gefin voru í einstakri lyfjagjöf á dag- og 
göngudeildum Landspítala 2010-2019. (n=22177) 

 

Mögulegt er að uppgefið magn í einni lyfjagjöf hafi verið gefið í fleiri en einni lyfjagjöf  
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Dreifing skráðs magns immúnóglóbúlína sem gefin voru á dag- og göngudeildum var frá 0-300 

grömm. Miðgildi gefins skammts var tuttugu grömm fyrir allar lyfjagjafir á tímabilinu og tölugildi fráviks 

miðgildis var 14,83. Miðgildi skammts immúnóglóbúlína sem karlar fengu var tuttugu grömm, tölugildi 

fráviks 14,83, á meðan að miðgildi skammts immúnóglóbúlína sem konur fengu var 25 grömm, tölugildi 

fráviks miðgildis 7,41. 

Heildarmagn immúnóglóbúlína sem voru gefin á tímabilinu voru 483.682 grömm. Í töflu 29 má sjá 

magn immúnóglóbúlína sem voru gefin á ári á Landspítala fyrir hverja þúsund íbúa á Íslandi á því ári. 

Mannfjöldatölur fyrir hvert ár eru miðaðar við 1. janúar árið á eftir.  

 

Tafla 29: Magn immúnóglóbúlína sem gefin voru á ári á Landspítala 2010-2019 á hverja þúsund 
íbúa á Íslandi. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grömm á 

1000 íbúa 
66,4 78,7 84,8 98,6 115,9 121,9 156,9 210,8 216,3 262,7 

Prósentu-

aukning 

frá fyrra ári 

- 18,5 7,8 16,3 17,5 5,2 28,7 34,4 2,6 21,5 

Fjöldi íbúa á ári er miðaður við mannfjölda 1. janúar árið á eftir. Mannfjöldatölur frá Hagstofu Íslands. 

 

Magn immúnóglóbúlína sem gefin voru á hverja þúsund íbúa jókst úr 66,4 grömmum árið 2010 í 

262,7 grömm árið 2019. Heildaraukning á tímabilinu var því 295% og var meðalaukning á milli ára 

16,5%. Á síðustu fimm árum tímabilsins var meðaukning á milli ára 21,2%.  

4.5 Kostnaður meðferðar 

Tölur um útlagðan lyfjakostnað meðferðar voru fengnar úr gagnagrunni Sjúkrahúsapóteks Landspítala. 

Þær ná yfir kostnað lyfja sem seld voru á Landspítalanum og er því lyfseðlasala á immúnóglóbúlínlyfjum 

til gjafar undir húð undanskilin. Á mynd 16 má sjá þróun söluverðs immúnóglóbúlína á Landspítala án 

álagningar á rannsóknartímabilinu leiðrétt fyrir verðlagi í lok hvers árs.  
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Mynd 16: Þróun á söluverði immúnóglóbúlínlyfja seldum á Sjúkrahúsapóteki Landspítala 2010-
2019 leiðrétt fyrir verðlagi. 

 

Söluverð án álagningar leiðrétt fyrir verðlagi í lok hvers árs. Verðlag reiknað í verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands. 

 

Leiðréttur kostnaður fyrir verðlagi hélst stöðugur fyrstu sjö ár tímabilsins en frá árinu 2016 til 2019 

jókst hann úr 367 milljónum króna í 638 milljónir króna eða 74%. Heildaraukning á tímabilinu var 87%. 

Lyfjakostnaður lyfja sem voru leyfisskyld í apríl 2020 var skoðaður afturvirkt fyrir rannsóknartímabilið. 

Lyfjakostnaður var reiknaður án álagningar með virðisaukaskatti miðað við samningsverð á hverjum 

tíma og var leiðréttur fyrir verðlagi. Kostnaðurinn jókst úr 759 milljónum króna í 3.321 milljón króna árið 

2019. Lyfjagreiðslunefnd tók upp leyfisskyldu árið 2013 og var lyfjakostnaðurinn það ár 2.634 milljónir 

króna. Hlutfall immúnóglóbúlína af lyfjakostnaði leyfisskyldra lyfja á Landspítala fór því úr 45% árið 2010 

niður í 19% árið 2019. Heildarlyfjakostnaður leyfisskyldra lyfja á Íslandi árið 2019 var 7.297 milljónir 

króna og var því hlutfall immúnóglóbúlína sem seld voru á Landspítala 2019 af því tæp 9%. 

4.6 Árangur meðferðar 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að meta árangur immúnóglóbúlínmeðferðar 2010-2019 með 

uppflettingum í sögukerfi. Þróaður hefur verið lífsgæða- og virknimatsskali fyrir einstaklinga sem fá 

immúnóglóbúlínmeðferð auk þess sem árangursmats er oft krafist við endurnýjun á fyrstu samþykktu 

umsókn meðferðar. Þó varð fljótt ljóst við þessa rannsóknarvinnu að illmögulegt myndi reynast að meta 

heildstætt árangur vegna meðferðarinnar þar sem skráningu árangurs var verulega ábótavant og ekki 

heildstæð notkun á virknimatsskala. Því náðist ekki þetta markmið rannsóknarinnar. 
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5 Umræða 

Immúnóglóbúlínmeðferð er lífsnauðsynleg meðferð við alvarlegum ónæmisbresti og hefur ótvíræð áhrif 

á lífsgæði og virkni í fjölda annarra sjúkdóma.(7) Notkun immúnóglóbúlína fer vaxandi í heiminum og 

eru ábendingar margar. Frá árinu 2010 hafa bæst við tvær nýjar skráðar ábendingar í leiðbeiningum 

Lyfjastofnunar Evrópu og jafnframt hefur skilgreining á viðurkenndri notkun við síðkomnum 

ónæmisbresti verið útvíkkuð svo að hún getur átt við hvaða sjúkdóm eða meðferð sem veldur staðfestum 

mótefnaskorti.(3, 154) Lyfjakostnaður við immúnóglóbúlínmeðferð er hár en meðferð á réttum 

forsendum getur skilað þeim kostnaði aftur til samfélagsins og rúmlega það.(153) Með aukinni notkun 

immúnóglóbúlína hefur hinsvegar borið á skorti á lyfinu á heimsvísu og hefur jafnvel þurft að 

forgangsraða einstaklingum sem fá lyfið.(30, 31) Því er afar mikilvægt að notkun sé stýrð og gerð 

samkvæmt læknisfræðilegum ábendingum.  

Notkun á Íslandi fer einnig vaxandi. Á tímabilinu 2010-2019 jókst fjöldi einstaklinga sem fengu 

meðferð á ári samhliða aukningu á fjölda lyfjagjafa og magni á hverja þúsund íbúa. Var aukningin um 

og yfir 300%. Mikill meirihluti meðferðar var með gjöf í æð. Einstaklingar á öllum aldri fengu meðferð en 

miðgildi aldurs við samþykkt leyfisumsóknar var 59  ár. Marktækt fleiri konur fengu meðferð en karlar og 

fengu þær einnig lengri meðferð og fleiri lyfjagjafir á tímabilinu. Kynjamuninn mátti fyrst og fremst rekja 

til ávísana vegna ónæmisbresta en það var algengasti sjúkdómsflokkur ábendinga fyrir meðferð á 

tímabilinu. Algengustu greiningarnar voru vegna áunnins ónæmisbrests og höfðu þær aukist 

hlutfallslega frá fyrri rannsókn.(142) Mikil hlutfallsleg aukning var á ávísunum lungnalækna á 

immúnóglóbúlínmeðferð frá fyrri rannsókn og voru þeir sú sérgrein sem ávísaði lyfinu mest á tímabilinu 

þó hlutfall lungnasjúkdóma af öllum umsóknum væri aðeins 5%.(142) Var þetta ekki í samræmi við 

flestar erlendar rannsóknir.(18, 25, 151, 155, 156)  

Rúmlega 72% einstaklinga sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð á rannsóknartímabilinu fengu 

meðferð vegna skráðra ábendinga og var það ívið hærra en í fyrri rannsókn og hærra en í flestum 

sambærilegum rannsóknum erlendis.(19, 23-29, 142, 155, 156) Þetta bendir til árangurs við verklag 

leyfisveitinga og þekkingar á skráðum ábendingum meðferðar. Þó er ljóst að skráningu er ábótavant 

sérstaklega hvað varðar greiningar sem liggja að grundvelli meðferðar og árangursmati hennar. Þá er 

þörf á meðferðarleiðbeiningum um notkun immúnóglóbúlína hér á landi.  

Immúnóglóbúlínmeðferð er árangursrík en immúnóglóbúlín eru takmörkuð auðlind. Innleiðing 

meðferðarleiðbeininga auk árangurs- og lífsgæðamats samhliða bættri skráningu á greiningum gæti leitt 

til bættrar útkomu meðferðarmarkmiða auk þess að nýtast til frekari vísindarannsókna í tengslum við 

notkun mótefna í lækningaskyni. 

5.1 Notkun immúnóglóbúlína á Landspítala 

Fjöldi einstaklinga sem fengu immúnóglóbúlínmeðferð 2010-2019 hefur rúmlega tvöfaldast miðað við 

niðurstöður B.Sc. rannsókn Bryndísar Esterar Ólafsdóttur um notkun 2001-2009.(142) Fjöldi 

einstaklinga sem fengu samþykkta leyfisumsókn og heildarfjöldi samþykktra umsókna jókst umtalsvert 

yfir allt tímabilið og á tímabilinu 2014-2019 varð aukning á milli allra ára á einstaklingum sem fengu 

samþykkta umsókn fyrir meðferð. Aukning á fjölda einstaklinga sem fengu meðferð er í samræmi við 
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aukningu á notkun í heiminum og fer eftir því við hvaða lönd er miðað hvort hún teljist mikil eða lítil.(24, 

29, 155-157) Líkt og á tímabilinu 2001-2009 fengu fleiri konur meðferð en karlar. Er þennan mun ekki 

að finna í erlendum rannsóknum.(29, 155, 156, 158) Ekki var marktækur munur á notkun eftir óskráðum 

ábendingum eftir kynjum en fleiri konur fengu meðferð eftir ávísun frá sérfræðingum í gigtar, lungna-, 

og ónæmis- og ofnæmislækningum. Þá voru rúmlega 70% einstaklinga sem fengu meðferð vegna 

ónæmisbresta konur. Þegar ónæmisbrestir voru teknir út fyrir sviga og kynjahlutfall allra annara 

sjúkdómsflokka skoðað kom í ljós að það var 50,5% karlar og 49,5% konur. Á tímabilinu 2014-2019 

jókst notkun að meðaltali um 15% milli ára og var hneigð í átt að hækkandi hlutfalli kvenna.  

Einstaklingar á aldursbilinu 2 daga til 91 árs fengu meðferð á tímabilinu en mikill meirihluti 

einstaklinga voru milli 50-70 ára við samþykkt leyfisumsóknar. Miðgildi aldurs við fyrstu samþykkt 

leyfisumsóknar var 58 ár. Var það hærra en í sambærilegum rannsóknum í Frakklandi, Ísrael og á Spáni 

en lægra en í Ástralíu.(29, 155, 156)  

Notkun immúnóglóbúlína undir húð var lítil hér á landi miðað við önnur Norðurlönd og ekki í samræmi 

við immúnóglóbúlínkort ESID.(96, 141) Voru aðeins 4,6% leyfisumsókna fyrir immúnóglóbúlínmeðferð 

á rannsóknartímabilinu fyrir notkun undir húð. 

5.2 Ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar 

Á rannsóknartímabilinu var immúnóglóbúlínmeðferð mest beitt við sjúkdómum sem töldust til 

ónæmisbresta, taugasjúkdóma eða eftir meðferð við krabbameini. Er þetta áþekkt notkun samkvæmt 

erlendum rannsóknum.(25, 29, 156-159) Notkun vegna taugasjúkdóma var þó meiri í Ástralíu og 

rannsóknum gerðum í Bandaríkjunum og Kanada en hér á landi.(157-159) Einnig var notkun í kjölfar 

krabbameinsmeðferðar og þá sérlega eftir stofnfrumnaígræðslu áberandi í þeim rannsóknum, en erfitt 

er að meta þá notkun áreiðanlega hér á landi með þeim gögnum sem skoðuð voru.(157-159) Algengustu 

greiningarnar á tímabilinu voru óættgengur gammaglóbúlínskortur og sértækur skortur á undirflokkum 

G-ónæmisglóbúlíns en saman mynduðu þær rúmlega 30% greininga einstaklinga og 40% greininga 

allra leyfisumsókna. Óættgengur gammaglóbúlínskortur var einnig algengasta greiningin 2001-2009 en 

var þá 10% greininga einstaklinga miðað við rúmlega 20% 2010-2019. Skortur á undirflokkum var aðeins 

1% greininga 2001-2009.(142) Marktækt fleiri konur fengu meðferð eftir þessum greiningum en karlar 

og var munurinn umfram hlutfallslegan mun karla og kvenna í rannsóknarþýðinu. Báðar þessar greininga 

voru taldar til skráðra ábendinga og þar með til gagnlegra ábendinga í þessari rannsókn. Þó er 

immúnóglóbúlínmeðferð aðeins talin vera „mögulega gagnleg“ sem meðferð við skorti á undirflokkum 

IgG samkvæmt flokkun Perez og fleiri og IgG undirflokkaskortur því ekki talin vera sterk ábending fyrir 

meðferð.(7) Þá er meðferð við áunnum mótefnaskort aðeins skráð ábending samkvæmt Lyfjastofnun 

Evrópu sé til staðar staðfestur skortur á framleiðslu sérhæfðra mótefna eða ef IgG í blóði er lægra en 4 

g/L.(3) Algengustu ábendingar immúnóglóbúlínmeðferðar eru breytilegar á milli rannsókna. Frumkominn 

ónæmisbrestur var algengasta greiningin í tveimur rannsóknum á Spáni og í Kanada en í öðrum 

rannsóknum í Kanada, Bandaríkjunum og Ísrael voru stofnfrumnaígræðsla og blóðdílasótt algengustu 

ábendingarnar.(25, 29, 156, 158)  

Taugasjúkdómar voru algengasti sjúkdómsflokkurinn innan óskráðra ábendinga. Margar ósértækar 

greiningar voru innan þess sjúkdómsflokks sem skýrist líklega af miklu leyti af því að langvinnur 
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afmýlandi bólgufjöltaugakvilli og fjölhreiðra hreyfitaugakvilli eru ekki með sér ICD kóða í sögukerfi. Því 

voru allar greiningar vegna bólgufjöltaugakvilla flokkaðar sem skráðar ábendingar.  

Algengustu greiningar einstaklinga sem fengu meðferð eftir óskráðum ábendingum voru 

vöðvaslensfár og astmi. Immúnóglóbúlínmeðferð er talin vera ótvírætt gagnleg meðferð við 

vöðvaslensfári samkvæmt flokkun Perez og fleiri en meðferðin var ekki ráðlögð við alvarlegum astma 

vegna misvísandi niðurstaðna á gagnsemi hennar í þeim sjúkdómi.(7) Í þeim tilvikum þar sem 

einstaklingar hafa ónæmisbrest og astma tengdan sýkingum í öndunarvegi getur 

immúnóglóbúlínmeðferð minnkað einkenni og sjúkdómsástand astma en skal þó fyrst og fremst vera 

hugsuð sem meðferð við undirliggjandi ónæmisbresti.(7) 

Notkun eftir skráðum ábendingum hjá einstaklingum var 72,4% fyrir tímabilið og notkun eftir skráðum 

ábendingum og gagnlegum óskráðum ábendingum samkvæmt flokkun Perez og fleiri var 76,5%. Hlutfall 

skráðra ábendinga var enn hærra fyrir allar leyfisumsóknir. Ekki varð marktæk breyting á hlutfallinu á 

milli ára. Hlutfall skráðra ábendinga var ívið hærra en á tímabilinu 2001-2009 og var hærra en í 

sambærilegum rannsóknum í öðrum löndum.(19, 23-29, 142) Bendir það til árangurs við verklag 

leyfisveitinga og þekkingar á skráðum ábendingum meðferðar. Skráning greiningar á leyfisumsókn var 

þó oft breytileg hjá einstaklingum á milli ára og var ekki alltaf nákvæm. Í mörgum tilvikum voru 

mismunandi greiningar notaðar sitt á hvað á milli ára eins og þær væru jafngildar ábendingar fyrir 

meðferð og í einstaka tilvikum voru einstaklingar ekki með þá greiningu í sögukerfi sem skráð var á 

leyfisumsókn. Einstaklingum með óljósar eða margar misvísandi greiningar var flett upp í sögu. Við þá 

skoðun kom í ljós að greiningar ónæmisbresta voru oft notaðar sitt á hvað burtséð frá niðurstöðum 

mótefnamælinga og var þetta sérstaklega áberandi hvað varðaði algengustu tvær greiningarnar á 

tímabilinu. Þá fundust ekki alltaf mótefnamælingar sem sýndu lækkun hjá einstaklingum sem voru 

greindir með ónæmisbrest en tekið skal fram að ekki var gerð heildræn úttekt á mótefnamælingum 

einstaklinga í rannsókninni.  

5.3 Sérgreinar ábyrgra lækna 

Sérfræðilæknar í lungna-, ofnæmis og ónæmis-, og blóð- og krabbameinslækningum voru ábyrgir fyrir 

flestum leyfisumsóknum sem fengu samþykki á tímabilinu. Breyting varð á hlutfalli leyfisumsókna eftir 

sérgreinum á milli ára og jukust ávísanir lungnalækna og ofnæmis- og ónæmislækna hlutfallslega mest 

á tímabilinu. Sérstaklega vekur athygli að lungnalæknar voru sú sérgrein sem átti flestar samþykktar 

leyfisumsóknir á tímabilinu 2010-2019 en var sjötta algengasta sérgreinin sem ávísaði lyfinu 2001-2009. 

Var hlutfall ávísana lungnalækna 25% í þessari rannsókn en var aðeins 5% á tímabilinu 2001-2009.(142) 

Almennt eru helstu sérgreinar lækna sem ávísa immúnóglóbúlínum taugalækningar og 

blóðsjúkdómalækningar.(18, 25, 151, 155) Ein rannsókn fannst þar sem lungnalækningar voru nefndar 

sem ein af þeim sérgreinum sem er á bakvið flestar ávísanir immúnóglóbúlína og var hún á notkun 

immúnóglóbúlína á Spáni. Í þeirri rannsókn voru þær sérgreinar sem ávísuðu mest af 

immúnóglóbúlínum í réttri röð taugalækningar, blóðsjúkdómalækningar og lungnalækningar.(156) Blóð- 

og krabbameinslækningar voru teknar saman sem einn flokkur þar sem að meirihluti einstaklinga sem 

fengu meðferð á tímabilinu vegna blóðkrabbameina fengu ávísaða meðferð frá blóðlæknum. Var sá 

flokkur ávísandi sérgreina sá sem var á bak við flestar samþykktar umsóknir fyrstu fimm ár 
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rannsóknartímabilsins en ávísanir þess flokks minnkuðu hlutfallslega um rúmlega þriðjung á tímabilinu. 

Þá minnkuðu hlutfallslegar ávísanir gigtarlækna um rúmlega helming á tímabilinu. Innan flokksins 

barnalækningar voru teknir allir þeir sérfræðingar sem voru með sérnám í barnalækningum burtséð frá 

undirsérgrein innan barnalækninga. Hlutfall samþykktra umsókna barnalækna hélst nokkuð stöðugt yfir 

tímabilið. Marktækt fleiri konur fengu meðferð eftir ávísun frá gigtarlæknum, ofnæmis- ónæmislæknum, 

og lungnalæknum á tímabilinu 2010-2019 og var hlutfall kvenna innan þeirra umtalsvert hærra en í 

rannsóknarþýði.  

5.4 Einstakar lyfjagjafir immúnóglóbúlína 

Lyfjagjafir 943 einstaklinga á Landspítala voru skráðar á tímabilinu. Lengd meðferðar var að miðgildi 

221 dagur og fékk hver einstaklingur að miðgildi 8 lyfjagjafir. Fleiri konur fengu lyfjagjöf en karlar á 

tímabilinu og fengu þær bæði lengri meðferð en karlar og fleiri lyfjagjafir. Munaði að miðgildi rúmlega 

150 dögum á meðferðarlengd og 3 lyfjagjöfum á hópunum. Gæti þetta skýrst af því að hlutfallslega fleiri 

konur fengu meðferð vegna ónæmisbresta, þar sem meðferð er á formi reglulegrar uppbótarmeðferðar, 

og hlutfallslega fleiri karlar fengu meðferð vegna taugasjúkdóma, með ónæmisstýrandi meðferð sem er 

jafnan styttri. Tíðasta gildi lyfjagjafa á einstakling var á bilinu 2-4 lyfjagjafir.  

Einstaklingar fengu allt að 300 grömm í einstakri skráðri lyfjagjöf en mögulegt er að háir skammtar 

hafi verið gefnir yfir marga daga þó þeir hafi verið skráðir sem einn skammtur. Miðgildi gefins skammts 

var tuttugu grömm fyrir allar lyfjagjafir á tímabilinu og fengu konur að miðgildi meira magn en karlar. Það 

kemur á óvart þar sem að ætla mætti að karlar fengju hærri skammta í ljósi þess að hlutfallslega fleiri 

karlar fengu ónæmisstýrandi meðferð vegna taugasjúkdóma á meðan hlutfallslega fleiri konur fengu 

uppbótarmeðferð vegna ónæmisbresta.  

Fjöldi lyfjagjafa immúnóglóbúlína á ári jókst jafnt og þétt yfir tímabilið og var heildaraukningin yfir 

tímabilið tæplega 300%. Samhliða því jókst gefið magn immúnóglóbúlína á hverja þúsund Íslendinga 

einnig um tæplega 300%. Fór það úr 62 grömmum á hverja þúsund íbúa árið 2010 upp í 262 grömm á 

hverja þúsund íbúa og varð aukning að meðaltali um rúmlega 16% á milli ára. Því er ljóst að aukning í 

notkun var umtalsverð og umfram fólksfjölgun. Aukning í fjölda og aukning á magni sem var gefið var 

jöfn sem gefur til kynna að svipað magn sé að meðaltali gefið í hverri lyfjagjöf. Til samanburðar á notkun 

var notkun innan Evrópusambandsins árið 2007 55 grömm á hverja þúsund íbúa á meðan hún var 120 

grömm í Bandaríkjunum 2008.(160) Árið 2011 var notkun á Ítalíu 59 grömm á hverja þúsund íbúa.(161) 

Besta samantekt á upplýsingum um notkun immúnóglóbúlína á hverja þúsund íbúa er frá Ástralíu þar 

sem hún fór úr 133 grömmum á fjárhagsárinu 2010-2011 í 247 grömm 2017-2018 og varð aukning að 

meðaltali um 9% á ári.(157) Því má áætla að notkun immúnóglóbúlína í Ástralíu á fjárhagsárinu 2018-

2019 hafi verið um 270 grömm á hverja þúsund íbúa og að notkun á Íslandi sé því orðin jöfn notkun í 

Ástralíu. Heimseftirspurn eftir immúnóglóbúlínum jókst um 7-9% á ári á árunum 2000-2014.(29) 

Áhugavert er að aukning í fjölda einstakra lyfjagjafa og á magni er minni en aukning á fjölda einstaklinga 

sem fengu meðferð á ári á rannsóknartímabilinu. Þetta skýrist þó líklega af skorti á gögnum um 

leyfisumsóknir í byrjun rannsóknartímabils sem skekkir niðurstöður um fjölda einstaklinga. Til stuðnings 

þeirrar tilgátu má sjá að á tímabilinu 2014-2019 jókst fjöldi einstakra lyfjagjafa um 119% og fjöldi 

einstaklinga sem fengu meðferð um 117% og var því aukningin nokkuð jöfn. 
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5.5 Kostnaður meðferðar 

Heildarsöluverð immúnóglóbúlínalyfja án álagningar leiðrétt fyrir verðlagi hélst nokkuð stöðugt á fyrri 

hluta rannsókartímabilsins en jókst um 76% á seinustu þremur árum tímabilsins. Söluverð 

immúnóglóbúlínlyfja á sjúkrahúsapóteki Landspítala var 638 milljónir króna árið 2019. Var það 

fimmtungur af kostnaði leyfisskyldra lyfja á Landspítalanum 2019 og 9% af kostnaði leyfisskyldra lyfja 

gjaldfærðum á S-fjárlagalið árið 2019. Er því kostnaður vegna immúnóglóbúlína umtalsverður huti af 

kostnaði Landspítalans og heilbrigðiskerfisins í heild við kaup á leyfisskyldum lyfjum. Þróun á kostnaði 

gefur ekki raunsanna mynd af þróun í notkun vegna þess að árangur við útboð og framboð einstakra 

lyfja hefur mikil áhrif á kostnað. Athygli vakti að hlutfallslegur kostnaður immúnóglóbúlína af 

heildarkostnaði leyfisskyldra lyfja á Landspítalanum lækkaði umtalsvert á rannsóknartímabilinu þrátt fyrir 

aukningu í notkun og aukinn kostnað vegna lyfjanna. Mögulegt er að þetta sé vegna þess að leyfisskylda 

var ekki tekin upp fyrrr en 2013 af lyfjagreiðslunefnd, þó immúnóglóbúlín hafi verið leyfisskyld lengur, og 

ófullkomnari skráning hafi verið á notkun þeirra lyfja sem urðu svo leyfisskyld. Á sama hátt gæti haft 

áhrif að leyfisskylda er hér miðuð við þau lyf sem voru leyfisskyld í apríl 2020 og skoðað afturvirkt fyrir 

tímabilið. Því er mögulegt að ófullkomnari skráning hafi verið á notkun lyfja sem mögulega breyttu um 

skráningu á tímabilinu. Loks má telja líklegt að notkun á dýrum lyfjum eins og líftæknilyfjum hafi aukist 

umtalsvert á rannsóknartímabilinu og með því hafi heildarkostnaður aukist umfram aukningu í kostnaði 

við immúnóglóbúlín.  

5.6 Árangur meðferðar 

Lagt var upp með að meta árangur meðferðar hjá þeim einstaklingum sem fengu meðferð á 

rannsóknartímabilinu og var rúmlega 200 sjúklingum flett upp í sögukerfi. Þó varð nokkuð fljótt ljóst að 

það myndi reynast erfitt að meta. Nokkrar ástæður lágu þar að baki. Í fyrsta lagi var meðferðin nýtt í svo 

miklum og fjölbreyttum fjölda sjúkdóma að mjög mikinn fjölda breyta og mismunandi breytur innan 

sjúkdóma hefði þurft að skoða til að meta árangur áreiðanlega. Til að sú vinna hefði gefið nákvæma 

niðurstöðu hefði einnig þurft að komast að raunverulegri ábendingu meðferðar en skráning á greiningum 

var óskýr. Þá hefði þurft að finna skýringu á ósértækum ICD greiningum til að meta árangur þeirra. Hægt 

hefði verið að nota niðurstöður úr lífsgæða- og virknimatsskala sem er að finna í sögukerfi en notkun 

hans var ekki nógu víðtæk eða mikil á rannsóknartímabilinu svo að horfið var frá því. Þá var skráning á 

árangri í læknanótum og árangursmati í leyfisumsóknum óljós og ómarkviss. Auk þess voru engar 

meðferðarleiðbeiningar til að bera notkun saman við. Mæling á lágþéttni IgG hjá einstaklingum í 

uppbótarmeðferð er almennt ekki gerð reglulega heldur frekar við óvenjulegar aðstæður og í þeim 

tilvikum þar sem meðferð virðist ekki vera að verka sem skyldi. Þá hafði rannsóknin ekki leyfi til að meta 

sýklalyfjanotkun hópanna eða fjölda innlagna á spítala og lengd sjúkrahúslegu. Því er ósvarað hversu 

árangursrík immúnóglóbúlínmeðferð var á tímabilinu 2010-2019. 

5.7 Kostir og gallar rannsóknar 

Ákveðin vandamál fylgdu framkvæmd þessarar rannsóknar. Jafnan er gert ráð fyrir einni ábendingu á 

hverja leyfisumsókn og við framkvæmd þessarar rannsóknar var fundin ein ábending fyrir hverja 

einstaka kennitölu og ábendingar annars flokkaðar sem óljósar. Að baki hverrar ábendingar gætu þó 
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verið fleiri en ein sjúkdómsgreining og er þessi nálgun því ekki alltaf lýsandi fyrir tilætlan ávísandi læknis. 

Þá er ekki tekið tillit til sögu sjúkdóms hjá einstaklingum sem fengu meðferð á tímabilinu og þannig ekki 

metið hvort að meðferð eftir óskráðum ábendingum væri gerð sem örþrifaráð eða í kjölfar þess að aðrar 

meðferðir hefðu brugðist. Eins var ekki lagt mat á hvort að einstaklingar sem fengu meðferð eftir skráðum 

ábendingum hefðu uppfyllt þau skilmerki sem innifalin eru í þeim ábendingum eins og t.d. endurteknar 

sýkingar eða staðfestan mótefnaskort. Loks var ekki leitað að ástæðu áunnins mótefnaskorts hjá öllum 

þeim sem slíka greiningu fengu á tímabilinu. 

Nokkur hætta var á rannsakandabjaga í rannsókninni þar sem engin blindun var til staðar og flokkun 

á réttmæti og gagnsemi ábendinga auk sérgreina og sjúkdómsflokka var á höndum rannsakanda. Þó 

að fylgt væri flokkun Lyfjastofnunar Evrópu og Matvæla- og lyfjastofnunar Bandaríkjanna við flokkun 

skráðra og óskráðra ábendinga var flokkunin að nokkru leyti háð mati vegna rýmis fyrir túlkun innan 

viðmiða Lyfjastofnunar Evrópu, ófullkominnar skráningar á greiningum, og ósértækum greiningum. Farin 

var sú leið að meta alla sjúkdóma sem töldust til ónæmisbresta og öll blóðkrabbamein sem skráðar 

ábendingar. Þá voru sjúkdómar sem kölluðust bólgufjöltaugakvillar metnir sem skráðar ábendingar þar 

sem líklegt var að þeir væru að mestu leyti vegna skráðra ábendinga sem ekki hafa sér ICD kóða í 

sögukerfi. Líklegt má því telja að fjöldi skráðra ábendinga sé ofmetinn í rannsókninni. Þá er vert að nefna 

að skortur er á leyfisumsóknum í gagnagrunni rannsóknar sem veldur því að erfitt er að meta marktækni 

upplýsinga sem fengnar voru úr leyfisumsóknum á fyrstu fjórum árum rannsóknarinnar og marktækni 

samanburðar við þau ár. Þó er hægt að bera þær upplýsingar saman við áreiðanlegri gögn um einstakar 

lyfjagjafir á tímbilinu og meta þannig hvaða bjagi fylgir gagnaskortinum.  

Kostir rannsóknarinnar eru að með henni er upplýsingum um notkun immúnóglóbúlína safnað fyrir 

mjög stórt hlutfall þeirra einstaklinga sem fengu meðferð á Íslandi á tíu ára tímabili. Leyfisumsóknirnar 

eru fyrir allt Ísland á meðan gögn um einstakar lyfjagjafir eiga við um dag- og göngudeildir Landspítala. 

Þannig gefur þessi rannsókn góða nálgun á þróun immúnóglóbúlínnotkunar heillar þjóðar á tímabili þar 

sem mikil aukning varð. Smæð þýðisins gerir kleift að sýna notkun eftir ábendingum af meiri nákvæmni 

en í mörgum öðrum rannsóknum og með minni bjaga vegna mismunandi notkunar eftir spítölum eða 

deildum. Þar af leiðandi gefur rannsóknin vonandi skýra mynd af notkun immúnóglóbúlína hér á landi á 

undanförnum áratug, samanburð við notkun á áratugnum á undan, og grundvöll til að meta hvort 

notkunin sé eins og best væri á kosið. 

5.8 Ályktanir 

Notkun immúnóglóbúlína hefur aukist á Íslandi á undanförnum áratug umfram aukningu á heimsvísu og 

er nú að magni áþekk notkun í Ástralíu, sem hafa sögulega verið stórnotendur.(29, 157) Notkun er 

jafnframt enn að aukast hér á landi. Þó að fjöldi skráðra ábendinga hafi aukist á tímabilinu og fjöldi 

þekktra meðfæddra ónæmisbresta aukist með hverju árinu má að mestu leyti rekja aukninguna hér á 

landi til meðferðar við áunnum ónæmisbresti.(3, 97, 154) Ástæður þess gætu verið að skilgreining á 

skráðri ábendingu meðferðar við áunnum ónæmisbresti var útvíkkuð í viðmiðum Lyfjastofnunar Evrópu 

á tímabilinu svo að hún var ekki lengur bundin við ákveðnar greiningar.(3) Þá er mögulegt að aukin 

notkun ónæmisbælandi lyfja eins og Rituximab hafi valdið því að fleiri einstaklingar hafi fengið áunninn 

mótefnaskort vegna lyfjameðferðar. Notkun vegna áunnins ónæmisbrests var þó meiri í þessari 
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rannsókn en í sambærilegum rannsóknum erlendis.(25, 29, 156-159) Þá er notkun vegna áunnins 

ónæmisbrests í erlendum rannsóknum oft að mestu í kjölfar blóðkrabbameina eða 

stofnfrumnaígræðslu.(157-159) Minnkun á hlutfalli ávísana blóð- og krabbameinslækna á tímabilinu 

bendir til þess að ekki sé sama uppi á teningunum hér á landi. Aukning á hlutfalli ávísana lungnalækna 

bendir til þess að ástæðu aukningar innan þessara greininga megi að einhverju leyti rekja til greiningar 

á ónæmisbrestum hjá einstaklingum með endurteknar öndunarfærasýkingar og astma. Fleiri konur 

fengu meðferð á tímabilinu og var sá munur skýrður af greiningum sem töldust til ónæmisbresta. Þær 

fengu einnig lengri meðferð og fleiri lyfjagjafir. Ekki fannst hliðstæða fyrir slíkri kynjaskiptingu í erlendum 

rannsóknum og ekki fundust rannsóknir sem skýra muninn á kynjunum hjá einstaklingum með 

ónæmisbrest. Afar lágt hlutfall af samþykktum meðferðum á tímabilinu voru til gjafar undir húð miðað 

við önnur Norðurlönd.(141) Er þetta athyglisvert þar sem að meðferð undir húð hefur verið tengd við 

lægri kostnað, aukin lífsgæði og minni aukaverkanir en gjöf í æð.(7, 48, 95, 96) Ástæðu þessa má 

mögulega rekja til smæðar landsins og nálægð einstaklinga sem á meðferð þurfa að halda við 

meðferðarstofnanir landsins. Þá gæti það verið vitnisburður um góða og persónulega þjónustu á 

sjúkrastofnunum landsins. Loks hefur lyfjakostnaður lyfja til gjafar undir húð ekki verið minni hér á landi 

en fyrir lyf til gjafar í æð. Ekki var gerð tilraun til að meta hagkvæmi hvorrar meðferðar fyrir sig í 

rannsókninni. 

Hlutfall skráðra ábendinga hjá einstaklingum sem fengu meðferð var rúmlega 72% og var það enn 

hærra fyrir allar leyfisumsóknir. Er þetta ívið hærra en í fyrri rannsókn og hærra en í flestum 

sambærilegum rannsóknum. Erfitt er að leggja mat á æskilegt hlutfall skráðra ábendinga þar sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi immúnóglóbúlínmeðferðar í fjölda óskráðra ábendinga og hefur 

meðferðinni verið lýst í fjölda sjúkdóma sem eru svo sjaldgæfir að erfitt er að leggja mat á gagnsemi 

meðferðar við þeim.(7) Hlutfall skráðra ábendinga auk gagnlegra óskráðra ábendinga var þó aðeins 

77% í rannsókninni og er það bæði lægra og hærra en í sambærilegum rannsóknum.(7) Líklegt má telja 

að fjöldi einstaklinga sem fengu meðferð á tímabilinu samkvæmt skráðum ábendingum sé ofmetinn 

frekar en vanmetinn vegna þess að ekki var lagt mat á hvort uppgefnar skráðar ábendingar væru studdar 

af rannsóknarniðurstöðum. Þar má nefna að rúmlega 40% af einstaklingum sem fengu meðferð 

samkvæmt skráðri ábendingu fengu hana vegna áunnins mótefnaskorts eða skorts á undirflokkum IgG 

og hefur því réttmæti þeirra greininga mikið að segja varðandi raunverulegt hlutfall skráðra ábendinga 

hér á landi. 

Hátt hlutfall skráðra ábendinga hér á landi bendir til árangurs verklags við leyfisveitingar og þekkingar 

á skráðum ábendingum meðferðar. Til að geta lagt betra mat á réttmæti þeirra ábendinga sem meðferðin 

er notuð eftir hér á landi er þörf á skýrum meðferðarleiðbeiningum og betri skráningar greininga á 

leyfisumsóknir. Meðal annars væri hægt að samræma hvaða ICD kóðar væru notaðir við greiningar á 

sjúkdómum sem ekki hafa sér ICD kóða í sögukerfi. Þá er ljóst að skráningu á árangri meðferðar er 

ábótavant og gæti víðtæk innleiðing lífsgæða- og virknimatsskala auk reglulegra mótefnamælinga og 

skráningu klínískra skilmerkja ekki aðeins gefið betri yfirsýn yfir réttmæti notkunar heldur einnig leitt til 

bættrar útkomu meðferðarmarkmiða. Þá gæti slík innleiðing gert mögulegt að búa til miðlægan 

rannsóknargagnagrunn um notkun immúnóglóbúlína á Íslandi.  
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5.9 Næstu skref og lokaorð 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að rannsaka nánar þá einstaklinga sem meðferðina 

fengu, nákvæmni ábendinganna og árangur meðferðarinnar. Sem dæmi mætti skoða alla þá 

einstaklinga sem fengu greiningarnar áunninn mótefnaskortur og skortur á undirflokkum G-

ónæmisglóbúlíns á tímabilinu 2010-2019. Hægt væri að meta aldur og kyn þessara einstaklinga, 

undirliggjandi orsök mótefnaskorts, gildi mótefnamælinga og hvaða meðferð einstaklingarnir fengu. Væri 

það mögulegt væri síðan áhugavert að leggja mat á árangur þeirrar meðferðar sem þessir einstaklingar 

fengu á tímabilinu.  

Enn er mörgum spurningum ósvarað varðandi notkun immúnóglóbúlína á Íslandi en þessi ritgerð 

veitir vonandi innsýn í notkunina og grundvöll fyrir frekari rannsóknum á viðfangsefninu. Þannig stuðlar 

hún vonandi að ennþá betri gæðum þjónustu á Landspítalanum, bæði fyrir heilbrigðisstarfsfólk og 

einstaklinga sem til þess leita. 
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i 

Viðauki – Ábendingar meðferðar 

Ábendingar fyrir immúnóglóbúlínmeðferð sem komu fyrir á rannsóknartímabilinu og flokkun þeirra í 

skráðar og óskráðar ábendingar má sjá hér að neðan. 

Ábendingar sem taldar voru til skráðra ábendinga meðferðar voru: 

 

• Acute lymphoblastic leukaemia [ ALL ] 

• Acute monoblastic/monocytic leukaemia 

• Acute myeloblastic leukaemia [ AML ] 

• Antibody deficiency with near-normal 

immunoglobulins or with 

hyperimmunoglobulinaemia 

• B-cell lymphoma, unspecified 

• Bone-marrow transplant rejection 

• Chronic lymphocytic leukaemia of b-cell type 

• Chronic myeloid leukaemia [ CML ], BCR/ABL-

positive 

• Chronic myeloproliferative disease 

• Combined immunodeficiencies 

• Combined immunodeficiency, unspecified 

• Common variable immunodeficiency with 

predominant abnormalities of b-cell numbers 

and function 

• Common variable immunodeficiency, 

unspecified 

• Diffuse large B-cell cell lymphoma 

• Extranodal marginal zone b-cell lymphoma of 

mucosa-associated lymphoid tissue [malt-

lymphoma] 

• Follicular lymphoma 

• Follicular lymphoma grade i 

• Follicular lymphoma grade ii 

• Follicular lymphoma grade iii, unspecified 

• Follicular lymphoma, unspecified 

• Functional disorders of polymorphonuclear 

neutrophil 

• Guillain-Barré syndrome 

• Hereditary hypogammaglobulinaemia 

• Hodgkin lymphoma 

• Hyperimmunoglobulin E [IgE] syndrome 

• Idiopathic thrombocytopenic purpura 

• Immunodeficiency associated with major defect, 

unspecified 

• Immunodeficiency associated with other 

specified major defects 

• Immunodeficiency with predominantly antibody 

defects 

• Immunodeficiency with predominantly antibody 

defects, unspecified 

• Immunodeficiency, unspecified 

• Inflammatory polyneuropathy 

• Inflammatory polyneuropathy, unspecified 

• Mantle cell lymphoma 

• Mucocutaneous lymph node syndrome 

[Kawasaki] 

• Multiple myeloma 

• Mycosis fungoides 

• Myelodysplastic syndrome, unspecified 

• Myeloid leukaemia 

• Nodular lymphocyte predominant Hodgkin 

lymphoma 

• Nodular sclerosis (classical) Hodgkin lymphoma 

• Non-Hodgkin lymphoma, unspecified 

• Nonfamilial hypogammaglobulinaemia 

• Other common variable immunodeficiencies 

• Other immunodeficiencies with predominantly 

antibody defects 

• Other inflammatory polyneuropathies 

• Other non-follicular lymphoma 

• Other specified disorders involving the immune 

mechanism, not elsewhere classified 

• Other specified immunodeficiencies 

• Other specified types of non-Hodgkin lymphoma 

• Other transplanted organ and tissue status 

• Other types of follicular lymphoma 

• Secondary and unspecified malignant neoplasm 

of lymph nodes of multiple regions 

• Selective deficiency of immunoglobulin g [igg] 

subclasses 

• Thrombocytopenia, unspecified 

• Transient hypogammaglobulinaemia of infancy 

• Transient neonatal thrombocytopenia 

• Transplanted organ and tissue status, 

unspecified 

• Waldenström macroglobulinaemia 

• Wiskott-Aldrich syndrom



 

 

ii 

Ábendingar sem voru taldar til óskráðra ábendinga meðferðar voru: 

• Abnormal immunological finding in serum, 

unspecified 

• Abscess of intestine 

• Acute disseminated encephalitis 

• Acute transverse myelitis in demyelinating 

disease of central nervous system 

• Amyloidosis, unspecified 

• Asthma 

• Asthma, unspecified 

• Ataxia, unspecified 

• Behcet's disease 

• Bronchiectasis 

• Cellulitis of trunk 

• Chronic intractable pain 

• Chronic kidney disease, stage 5 

• Chronic maxillary sinusitis 

• Chronic obstructive pulmonary disease with 

acute exacerbation, unspecified 

• Chronic obstructive pulmonary disease, 

unspecified 

• Chronic rheumatic pericarditis 

• Chronic rhinitis 

• Chronic sinusitis 

• Chronic sinusitis, unspecified 

• Combined vocal and multiple motor tic disorder 

[de la Tourette] 

• Crohn's disease, unspecified 

• Defects in the complement system 

• Dermatopolymyositis 

• Dermatopolymyositis, unspecified 

• Disorder of autonomic nervous system, 

unspecified 

• Drug-induced polyneuropathy 

• Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis 

• Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in 

diseases classified elsewhere 

• Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in 

other diseases classified elsewhere 

• Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis, 

unspecified 

• Enterocolitis due to Clostridium difficile 

• Epilepsy, unspecified 

• Extrapyramidal and movement disorder, 

unspecified 

• Extremely low birth weight 

• Female infertility 

• Female infertility, unspecified 

• Giant cell arteritis with polymyalgia rheumatica 

• Heart-lung transplant failure and rejection 

• Idiopathic urticaria 

• Infective myocarditis 

• Inflammatory myopathy, not elsewhere classified 

• Interstitial pulmonary disease, unspecified 

• Kidney transplant failure and rejection 

• Kidney transplant status 

• Localization-related (focal)(partial) symptomatic 

epilepsy and epileptic syndromes with complex 

partial seizures 

• Lung transplant status 

• Malignant neoplasm of prostate 

• Maternal care for other specified fetal problems 

• Microscopic polyangiitis 

• Monoclonal gammopathy of undetermined 

significance (MGUS) 

• Mononeuritis multiplex 

• Motor neuron disease 

• Multiple sclerosis 

• Myasthenia gravis 

• Myocarditis, unspecified 

• Myositis, unspecified 

• Nasal polyp, unspecified 

• Neonatal jaundice from other and unspecified 

causes 

• Neuromyelitis optica [devic] 

• Nonallergic asthma 

• Observation for suspected nervous system 

disorder  

• Optic neuritis 

• Osteitis condensans 

• Other chorea 

• Other chronic sinusitis 

• Other dermatomyositis 

• Other encephalitis, myelitis and 

encephalomyelitis 

• Other polyneuropathies 

• Other psoriatic arthropathies 

• Other seropositive rheumatoid arthritis 

• Other specified interstitial pulmonary diseases 

• Other specified mononeuropathies 

• Other specified polyneuropathies 

• Other specified sepsis 

• Paraneoplastic neuromyopathy and neuropathy 



 

 

iii 

• Paraplegia, unspecified 

• Parvovirus as the cause of diseases classified to 

other chapters 

• Polyarteritis with lung involvement [Churg-

Strauss] 

• Polymyositis 

• Polyneuropathy in infectious and parasitic 

diseases classified elsewhere 

• Polyneuropathy in neoplastic disease 

• Polyneuropathy, unspecified 

• Pulmonary mycobacterial infection 

• Qualitative platelet defects 

• Raynaud's syndrome 

• Recurrent and persistent haematuria 

• Respiratory failure, unspecified 

• Rheumatic chorea without heart involvement 

• Rheumatoid arthritis, unspecified 

• Sepsis due to streptococcus, group a 

• Sepsis, unspecified 

• Seropositive rheumatoid arthritis, unspecified 

• Sicca syndrome [Sjögren] 

• Systemic lupus erythematosus 

• Systemic lupus erythematosus with organ or 

system involvement 

• Systemic lupus erythematosus, unspecified 

• Systemic sclerosis 

• Toxic epidermal necrolysis [lyell] 

• Toxic shock syndrome 

• Unspecified human immunodeficiency virus 

[HIV] disease 

• Urticaria, unspecified 

• Vasculitis limited to skin, not elsewhere 

classified 

• Wegeners granulomatosis

 

 


