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ÁGRIP 

Lyfjaform fyrir börn: Ivermectin, og notkun þess gegn SARS-CoV-2? 

Ivermectin er lyf sem kom fram á sjónarsviðið á áttunda áratugnum. Upphaflega var 

lyfið einkum notað gegn ormasýkingum í dýrum en fljótlega sýndi það sig að það 

reyndist áhrifaríkt og öruggt gegn ýmsum sýkingum í mönnum s.s. árblindu. Með 

tímanum hefur síðan komið í ljós að lyfið verkar gegn mörgum öðrum sjúkdómum og 

er bæði auðvelt í meðförum og með litlar aukaverkanir. Lyfið hefur þó ekki verið gefið 

börnum yngri en 5 ára. Þessi aldurshópur er því ekki með nein úrræði þegar kemur 

að sýkingum t.d. af völdum Onchocerca volvulus ormsins sem orsakar árblindu hjá 

þeim sem smitast af þessum sníkli.  

Upprunalega markmiðið var að útbúa nokkrar tillögur að lyfjaformum og 

viðeigandi skammtastærðum sem hentar börnum yngri en 5 ára. Nýrri rannsóknir 

sýna fram á að lyfið er öruggt í notkun fyrir börn og því nauðsynlegt að þróa og geta 

boðið upp á lyfið í heppilegu lyfjaformi fyrir þau. Tekin var ákvörðun um að reyna að 

hanna nefúða sem inniheldur lyfið ivermectin.  

Leysanleiki lyfsins er mjög lítill og kom í ljós að til að hægt væri að útbúa 

nefúða, þyrfti að auka leysanleika þess um allt að 1000 falt. Því voru skoðaðir nokkrir 

mismunandi leysar og í mismunandi blöndum til að athuga hvort það gæti verið 

heppilegt sem nefúðaform. Nokkrar blöndur voru kannaðar og eftirfarandi próf gerð: 

Dreifing í nefholi, mucinpróf og úðapróf.  

Enn eru að koma fram ný not fyrir lyfið og það nýjasta er að in vitro rannsóknir 

í Ástralíu benda til að ivermectin gæti gagnast í baráttunni gegn SARS-CoV-2 

veirunni sem er orsakavaldur COVID-19 faraldursins.   
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ABSTRACT 

Pharmaceutical delivery systems for children: Ivermectin, 

and its use against SARS-CoV-2? 

Ivermectin is a drug that was developed back in 1970s. Initially, the drug was used 

primarily as an antiparasitic drug for veterinary use but soon it turned out to be 

effective and safe against various infections in humans such as river blindness 

(onchocerciasis). Over time, it has since been found that the drug works against 

many other diseases and it is both easy to use as a treatment and has very few side 

effects. However, this medicine has not been used in children under 5 years of age. 

Therefore, there is no treatment available when it comes to infections caused by the 

Onchocerca volvulus worm that causes river blindness.  

The original goal was to develop formulations and appropriate dosages forms, 

suitable for children under 5 years of age. Recent studies have shown that the drug 

is safe for use in children and it is therefore necessary to produce the drug in a 

suitable formulation for this age group. A decision was made to try to design nasal 

sprays containing ivermectin. 

 The solubility of ivermectin is very low in aqueous solutions, so it was 

necessary to find a way to increase the solubility around 1000 fold. Therefore, the 

drug was tested in several pharmaceutically acceptable solvents and in different 

formulations to see if it could be useful as a nasal spray. Several mixtures were 

tested and the following tests were performed: Distribution inside the nasal cavity, 

mucin precipitation test and sprayability test.  

New uses for the drug are still emerging, and the latest are in vitro studies in 

Australia suggesting that ivermectin could be helpful in the fight against the SARS-

CoV-2 virus, which is the cause of the COVID-19 epidemic.
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

 

AUC   Flatarmál undir ferli (e. Area under the curve) 

APOC Árblinduáætlun Afríku (e. African Program for Onchocerciasis 

Control) 

BDI   e. Biomedicine Discovery Institute 

BMI   Líkamsþyngdarstuðull (e. Body max index) 

Cmax   Hámarksstyrkur (e. Highest concentration) 

COVID-19  Kórónaveira (e. Coronavirus disease)  

DBS   e. Dried blood spot  

DEC    Díetýlkarbamazín (e. diethylcarbamazine) 

EMA   Evrópska lyfjastofnunin (e. European Medicines Agency) 

GABA   γ-amínósmjörsýra (e. γ-amino-butyric acid) 
IMP   e. Importin  

MCC   Örkristallaður sellulósi (e. Microcrystalline cellulose) 

OCP   Árblindueftirlitsáætlun (e. Onchocerciasis Control Program) 

OEPA Árblindueftirlitsáætlun Ameríku (e. Onchocerciasis Control 

Programme of Americas) 

PK   Lyfjahvörf (e. pharmacokinetic) 

PSAC   Leikskólabörn (e. Pree-school age children) 

SAC   Skólabörn (e. School-age children)  

SARS-CoV-2 Kórónaveira (e. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2) 

STH  Sníkjudýrasjúkdómar sem smitast í gegnum jarðveg (e. The soil 

transmitted helminth) 

VSÞ Vanræktir sjúkdómar þróunarlanda (e. Neglected tropical 

diseases) 

WHO   Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization)
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Um verkefnið og framlag nemanda 

Verkefnið var unnið undir stjórn prófessors Sveinbjörns Gizurarsonar. Hugmyndin var 

að vinna með lyfið ivermectin og gera lyfjaform úr því sem myndi henta börnum. Lyfið 

er mikið notað í hitabeltislöndunum en hefur hingað til ekki verið gefið þessum 

aldurshópi (0-5 ára) sem myndi því flokkast undir vanræktan hóp þegar kemur að 

lyfjameðferð. Höfundur aflaði allra gagna sjálf og studdist við greinar úr útgefnum 

bókum t.d. um vanrækta sjúkdóma þróunarlandanna. Þær rannsóknir sem voru 

gerðar, voru framkvæmdar í húsnæði Lyfjafræðideildar Háskóla Íslands. Ýmislegt fór 

þó á annan veg en áætlað var. Lyfið og hjálparefni sem pöntuð voru frá Kína í 

september/október skiluðu sér ekki á réttum tíma vegna COVID-19 faraldursins sem 

geisaði þar í lok árs 2019. Samkomubannið sem sett var í mars gerði það að verkum 

ekki var hægt að halda áfram þeirri vinnu sem þá var nýfarin af stað. Upphaflega var 

hugmyndin að skoða einnig örtöflur sem lyfjaform fyrir nýbura en ekki náðist að gera 

það af sömu orsökum og fram hefur komið.  
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1. INNGANGUR 

 

Í þessari ritgerð er einkum fjallað um lyfið ivermectin og hvernig það geti nýst betur 

börnum yngri en 5 ára.  Hvaða lyf er þetta og hvernig varð það til? Hvaða sjúkdómum 

getur það gagnast gegn? Hvaða heilsufarslegi ávinningur gæti komið í kjölfar inntöku 

þess og hvernig hægt sé að nýta þær upplýsingar og rannsóknir sem til eru nú þegar 

til að gera lyfið sem öruggast, áhrifaríkast og auðveldast í inntöku fyrir þennan hóp 

ungbarna, sem að lang mestu leyti er frá þróunar og hitabeltislöndum? Ég mun beina 

sjónum mínum að mestu leyti að sjúkdómnum árblindu (e. River blindness eða 

onchocerciasis) og hvernig lyfið gagnast við honum. Þá hafa komið fram nýlegar 

rannsóknir sem varpa ljósi á hugsanlega virkni lyfsins gegn COVID-19 veirunni og 

mun ég einnig fjalla aðeins um það.  

 

1.1 Saga lyfsins 

Sá vani hins japanska Sathoshi Ömura að 

fara aldrei úr húsi án þess að hafa 

meðferðis í fórum sínum plastpoka, átti 

eftir að hafa afdrifarík áhrif á líf hans til 

framtíðar. Hann hafði mikinn áhuga á því 

að safna jarðvegssýnum og dag einn árið 

1970, þegar hann var staddur í skógi 

nálægt golfvelli einum fann hann 

myglusýni sem hann setti í poka sinn. 

Ömura hafði verið að þróa aðferðir til að 

einangra Streptomyces stofna og rækta á 

rannsóknarstofu sinni. (Van Voorhis, 

Hooft van Huijsduijnen, & Wells, 2015) 

Myglusýnið sem Ömura fann nefnist 

NRRL 8165 og fékk það síðar heitið 

Streptomyces avermectinius. (Burg et 

al., 1979) Eftir að hafa rannsakað mörg þúsund afbrigði af slíkum stofnum, valdi hann 

u.þ.b. 50 afbrigði sem hann og samstarfsmenn hans í Kitasato stofnunni í Japan, 

Mynd 1. Satoshi Ömura að taka jarðvegssýni á 

sama stað og hann fann Streptomyces 

avermectinius upphaflega. Mynd tekin 

frá: (Crump & Otoguro, 2005) 
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töldu lofa góðu og sendi til frekari rannsókna til Merck lyfjafyrirtækisins í 

Bandaríkjunum. (Crump & Otoguro, 2005) Rannsóknarstofu Merck, var stýrt af 

Íranum William C. Campbell. Hann og samstarfsmenn hans hófu að rannsaka virkni 

þessara bakteríuafbrigða með því að gera tilraunir á sýktum músum. Floti úr 

bakteríurækt var blandað saman við hefðbundið fóður músanna og að því búnu var 

fylgst með því hvort sníkjudýrum í músum fækkaði. Rannsóknirnar sýndu að 

S.avermectinius úrdrátturinn hafði stórkostleg áhrif á fækkun sníkjudýranna. Þegar 

rýnt var enn betur í úrdráttinn, kom í ljós að virkasta efnið í honum var efnið 

avermectin B1a. (Laing, Gillan, & Devaney, 2017) Enn frekari rannsóknir Campbell 

og samstarfsfólks, leiddu í ljós að umrætt lyf hafði marga kosti fram yfir önnur kunn 

sýklalyf í þessum flokki. Eftir enn frekari rannsóknir á vegum efnafræðinga Merck 

fyrirtækisins varð til enn virkari afleiða sem nefnd var ivermectin. Þessar rannsóknir 

áttu eftir að valda straumhvörfum í lífi Ömura og Campell en þeir hlutu 

Nóbelsverðlaun fyrir samstarf sitt árið 2015. (Egerton et al., 1979) 

Fljótlega í ferlinu benti ýmislegt til að ivermectin gæti einnig virkað vel gegn  

fjölmörgum þráðormategundum. Bæði þeim sem finnast innan og utan meltingarfæra 

þ.e. í þeim sem finnast í görn (e. intestinal nematodes) og einnig gegn 

ýmsum þráðormum utan meltingarfæra, s.s. forlirfa í blóði (e. microfilaria). Það sem 

var þó einna athyglisverðast var að lyfið virtist að mestu laust við aukaverkanir. 

(Gottfredsson, 2015) 

Frekari rannsóknir Campbell og félaga leiddi í ljós að ivermectin virkaði mjög 

vel gegn onchocerca sýkingum í hestum. Þessi niðurstaða varð til þess að Campell 

ályktaði að hugsanlega gæti lyfið einnig verið virkt gegn árblindu (e. Onchoerciasis/ 

river blindness) í mönnum þar sem sami sýkill, Oncchocerca volvulus, veldur þeim 

sjúkdómi. (Crump & Otoguro, 2005) Campell lagði því til, árið 1977 að lyfið ivermectin 

yrði prófað á sjúklingum sem þjáðust af þeim sjúkdómi. (Gottfredsson, 2015) 

Árblinda, er sjúkdómur sem er næst algengasta orsök blindu í heiminum, einungis 

augnyrja (e.trachoma) er algengari. Árblindan veldur einnig krónískum og hvimleiðum 

húðsjúkdómi sem kemur fram sem bólgur í húð. Þessar bólgur stafa af losun forlirfa 

(e. microfilaria) frá fullorðnu ormunum sem eru í sjúklingnum. (Kevin L. Winthrop, 

Furtado, Silva, Resnikoff, & Lansingh, 2011) 

Dr. Mohammed Aziz, leiddi klínísku rannsóknirnar hjá Merck lyfjafyrirtækinu, á 

áhrifum ivermectins á árblindusjúkdóminn. Niðurstöður hans, staðfestu tilgátu 

Campbell um að ivermectin væri afar árangursríkt gegn árblindu. Einungis þurfti einn 
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stakan skammt af ivermectin til að drepa allar forlirfur (e. microfilaria) í blóði. Eini 

gallinn var sá að ivermectin drap ekki fullorðna orma (e. makrofilaricidal), sem héldu 

áfram að framleiða forlirfurnar aftur eftir u.þ.b. hálft ár. Þetta þýddi það fyrir þann 

sýkta að til að losna alveg við sýkinguna yrði nauðsynlegt að veita ivermectin lyfjagjöf 

í allt að 10-15 ár, en það er u.þ.b. líftími fullorðnu ormanna. Ivermectin hefur verið 

gefið í stórum stíl í Afríku, en þrátt fyrir það og sem betur fer, hefur ónæmi gegn því 

ekki myndast í fólki. En ónæmi gegn ivermectin hefur þó komið fram hjá sumum 

jarðvegssýktum dýrum og það hefur orðið til þess að stofnanir hafa farið af stað með 

leit að nýjum lyfjum gegn árblindu. Að auki er enn verið að leita að hentugu lyfi sem 

drepur fullorðnu ormana (e. macrofilracidal) því það myndi bæta og einfalda allar 

fjöldalyfjagjafir sem nú eru háðar því að lyfið sé gefið tvisvar sinnum á ári í fjölda ára 

til þess að sýkingin náist vel niður. (Van Voorhis et al., 2015) 

Lyfin aspirín og pensilín hafa stundum verið nefnd kraftaverkalyf því þau hafa 

haft svo mikil áhrif á heilsu og velferð fólks í gegnum tíðina. Hugsanlega gæti 

ivermectin komist í þennan flokk þar sem það hefur svipaða eiginleika varðandi 

fjölhæfni og öryggi. (Crump & Ōmura, 2011)  

 

1.2 Ivermectin 

Ivermectin er eins og áður hefur komið fram mjög breiðvirkt lyf gegn ýmsum 

sníkjudýrum, með góða verkun og há öryggismörk. (González Canga et al., 2008) 

Ivermectin er 22,23-tvíhýdró afleiða avermectin og það er gert úr tveimur skyldum 

einingum: B1a og B1b (sirka 80% af 22,23-díhýdróavermektín-B1a og 20% af 22,23-

díhýdróavermektín-B1b). Það er mjög fitusækið efni sem leysist vel í flestum 

lífrænum leysum en er nánast óleysanlegt í vatni (0,0004% m/v). (González Canga et 

al., 2009)  

Ivermectin er stórhringlaga laktónafleiða sem tilheyrir flokki avermektína. 

Verkunarháttur lyfsins er einstæður og virkar með því að hindra taugaboð. Virkni 

þess og annarra efnasambanda sem tilheyra þessum flokki hafa mikla sækni í 

glútamastýrð klórjónagöng og bindast þeim á sértækan máta. Þessi glútamastýrðu 

klórjónagöng er að finna í tauga- og vöðvafrumum hryggleysingja og við bindingu 

eykst gegndræpi frumuhimnu sem veldur ofskautun sem síðan leiðir til lömunar og 

dauða sníkjudýrsins. Efnasambönd í þessum flokki geta milliverkað við önnur 

klórjónagöng með efnastýrðum hliðum, svo sem þau sem hafa taugaboðefnið GABA 

(γ-amínósmjörsýra) í sínu hliði. Há öryggismörk efnasambanda í þessum flokki 
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ráðast af því að þessi glútamatstýrðu klóríðgöng eru ekki að finna hjá spendýrum, en 

stórhringlaga laktón fara ekki auðveldlega yfir blóðheilaþröskuld og hafa verulega litla 

sækni í önnur efnastýrð klóríðgöng hjá spendýrum. (Chaccour, Hammann, & 

Rabinovich, 2017) 

 

Mynd 2. Efnabyggingar avermectin og ivermectin. Mynd tekin frá: (Crump & Ōmura, 2011) 

 

1.2.1 Virkni ivermectin gegn árblindu 

Eins og komið hefur fram hér á undan þá er ivermectin forlirfumiðað lyf með mjög 

breitt meðferðarbil. Lyfið drepur forlirfur Onchocerca volvulus orma eða svokallaðar 

forlirfur (e. microfilarie), sem má finna undir húð og í augum smitaðs einstaklings. 

(Nana-Djeunga et al., 2014) Lyfið lamar og drepur forlirfurnar smá saman, sem 

kemur í veg fyrir slæm bólguviðbrögð sem geta átt sér stað þegar sníkillinn deyr af 

náttúrulegum orsökum. Meðferðin skilar minni kláða og tefur hnignun sjónar. 

Ivermectin drepur ekki fullorðna orma (e. makrofilaricidal) en það bælir framleiðslu 

forlirfa hjá fullorðnum kvenkyns ormum í nokkra mánuði eftir meðferð og dregur úr 

smithættu. (Etya'ale, 2020) Þar sem lyfið hefur engin bein áhrif á fullorðna orminn og 

þar sem fullorðnu ormarnir geta haldið áfram að framleiða forlirfur þar til þeir deyja á 

náttúrulegan hátt, þarf að taka ivermectin einu sinni á ári í um það bil 15 ár til að 

losna að mestu leyti við smit, þ.e.a.s. þann tíma sem það tekur flesta fullorðna orma 

að deyja. (Enk, 2006)Ivermectin er oftast tekið inn um munn í töfluformi og einn 

skammtur er 150-200 µg/kg. (Etya'ale, 2020; Laing et al., 2017). Skammturinn fer 

eftir líkamsmassa sem einfaldlega er hægt að reikna út frá hæð einstaklings. Tafla 1 

sýnir skömmtunarleiðbeiningar fyrir ivermectin gegn árblindu.  
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Tafla 1. Skömmtunarleiðbeiningar fyrir ivermectin gegn árblindu 

Tafla tekin og aðlöguð frá: (Etya'ale, 2020) 

 

Líkamsþyngd (kg) Hæð (cm) Fjöldi 3 mg taflna (stakur skammtur) 

15-25 90-119 1 tafla 

26-44 120-140 2 töflur 

45-64 141-158 3 töflur 

64 og þyngri 150 og hærri 4 töflur 

Eftir að meðferð með ivermectini er hafin, hverfa forlirfur fljótt úr eitlum og hætta að 

sjást í húð. (Nana-Djeunga et al., 2014) Fituleysanlegir eiginleikar ivermectin valda því 

að það dreifist víða um líkamann. Mesta plasmaþéttnin á sér stað u.þ.b. fjórum 

klukkustundum eftir inntöku og annar toppur kemur yfirleitt eftir 6-12 klukkustundir. 

(González Canga et al., 2008) 

 

1.2.2 Lyfjahvörf  

Frásog ivermectin er mjög gott og það frásogast auðveldlega eftir inntöku. 

Helmingunartími frásogsins er á bilinu 0,5-2,5 klst. Sá tími sem gefinn er til að ná 

Cmax (tmax) er breytilegur en það er almennt talið að hann sé um það bil 4 klst. Við litla 

skammta er hámarksstyrkur (Cmax) í réttu hlutfalli við skammtinn, en þetta hlutfall 

tapast síðan með skömmtum sem eru jafnir eða hærri en 150 µg/kg. (Chaccour et al., 

2017) 

Cýtókróm P450 3A4 (CYP 3A4) getur brotið niður lyfið og virkt 

útskilnaðardælurnar (e. P-glycoprotein). (Schinkel, Wagenaar, van Deemter, Mol, & 

Borst, 1995) Við fæðingu hefur barn einungis 30-50% af virkni cýtókróm P450 sem 

fullorðnir hafa. (Treluyer, Cheron, Sonnier, & Cresteil, 1996) Ivermectin umbrotnar í 

lifrinni en bæði það og umbrotsefni þess skiljast út nær eingöngu með hægðum á 

áætluðum 12 dögum, með minna en 1% af gefnum skammti sem skilst út í þvagi. 

Helmingunartími ivermectin í plasma hjá mönnum er u.þ.b. 18 klukkustundum eftir 

inntöku. (Chaccour et al., 2017) 

 Þar sem ivermectin er mjög fitusækið lyf, hefur það mikla próteinbindingu 

(>90%) og dreifist víða í líkamanum með dreifirúmmál (Vd) á bilinu 3,1-3,5 l/kg. 

Plasmapróteinbinding ivermectin er sambærileg hjá heilbrigðum einstaklingum og 

árblindusjúklingum, eða í kringum 93%. (González Canga et al., 2008) Lyfjahvörf eru 

ólík eftir einstaklingum og hægt er útskýra þau út frá mismunandi 
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líkamsþyngdarstuðli (BMI). Vegna fitusæknieiginleika ivermectin, safnast það í 

fituríka vefi, sem veldur aukinni dreifinguna og leiðir til uppsöfnunar með langvarandi 

brotthvarfi, þar sem lyfið dreifist aftur í plasma frá fituvefjum. Dreifingin er því 

mismunandi á milli einstaklinga þar sem þættir eins og aldur, kyn og líkamsástand 

hafa áhrif á dreifirúmmálið (Vd). (Chaccour et al., 2017) Ivermectin sýnir til dæmis 

minni útsetningu (e. exposure) í börnum en hjá fullorðnum. Þá er talið að vannæring 

geti haft áhrif á lyfjahvörf ivermectin hjá litlum börnum sem kemur meðal annars fram 

þegar AUC er reiknað út. (Jessica D. Schulz, Jean T. Coulibaly, Christian Schindler, 

David Wimmersberger, & Jennifer Keiser, 2019)  

Í rannsókn þar sem heilbrigðum einstaklingum var gefið ivermectin, ýmist sem 

mixtúra (alkóhól lausn) eða sem töflur eða hylki, kom í ljós að nýting (e. systemic 

availability) mixtúrunnar var tvöfalt meiri en töflurnar eða hylkin höfðu. Það virtst taka 

lyfið mun lengri tíma að leysast upp þegar það var gefið í föstu formi. Frásogshraðinn 

var svipaður í öllum þremur tilvikunum. Þennan mun má útskýra með mismunandi 

aðgengi (e.bioavailability) lyfjaformanna. (González Canga et al., 2008)  

 

1.2.3 Markaðssetning og notkunarmöguleikar 

Lyfið er þekkt fyrir breiðvirkni sína en hefur verið markaðssett fyrst og fremst sem 

meðferð við árblindu og þráðormasmiti (e. strongyloidiasis) og er það langmest notað 

gegn þeim sjúkdómum. Einnig er lyfið oft notað gegn kláðamaur (e. scabies) og gegn 

fílaveiki (e. lymphatic filariasis). (Omura & Crump, 2014)  

Ivermectin hefur í gegnum tíðina reynst sérlega öruggt fyrir fólk að taka inn, 

þar sem það er með lágmarks aukaverkanir. Lyfið hefur, sannað sig sem einn besti 

lyfjakosturinn fyrir fátækustu þjóðir heims. Reyndar er lyfið svo öruggt og auðvelt í 

meðförum að fólk sem ekki er með neina heilbrigðismenntun, hefur getað gefið 

öðrum lyfið. Jafnvel ólæsir einstaklingar hafa ráðið við þetta verkefni, að því tilskildu 

að þeir hafi fengið ákveðna grunnþjálfun. Þessir eiginleikar ivermectin, hafa gert lyfið 

að öflugu vopni í baráttunni gegn árblindu og stuðlað að almennu heilbrigði um heim 

allan. (Crump & Ōmura, 2011) 

Ivermectin má kalla fjölhæft lyf sem hefur marga notkunarmöguleika. Það 

hefur verið prófað og notað við mörgum öðrum sjúkdómum og hér á eftir ætla ég að 

nefna nokkra, einungis til að sýna dæmi um hversu breiðvirkt lyfið er.  

Inntaka ivermectins hefur t.a.m. reynst vel gegn sjúkdómi sem nefnist 

lirfuóværa (e.myasis) Lirfuóværa er sjúkdómur sem orsakast af flugnalirfum sem lifa 
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sníkjulífi í hýsli sínum. Skurðaðgerðar er yfirleitt þörf til að fjarlægja lirfuna en fyrir fólk 

í fátækari samfélögum er það yfirleitt ekki í boði. Ivermectin er því góður kostur til 

meðhöndlunar á þeim sjúkdómi. (Shinohara, Martini, Oliveira Neto, & Takahashi, 

2004) Þá hefur lyfið komið vel út gegn purkormasótt (e.Trichinosis) en það eru 

sjúkdómar sem milljónir manna þjást af og orsakast af purkorminum Trichinella 

spiralis. Eins og áður hefur komið fram er lyfið einkar öflugt gegn hvers konar 

skordýrabornum sníkjudýrasýkingum því það er virkt í blóðinu og þegar skordýrið 

bítur þann sem tekið hefur lyfið, fær það eitrun og deyr. (Basyoni & El-Sabaa, 2013) 

Vaxandi áhugi hefur verið á því að nota ivermectin samhliða öðrum malaríulyfjum 

gegn malaríusjúkdómnum og hafa farið af stað rannsóknir varðandi það. (Foy, 

Kobylinski, da Silva, Rasgon, & Sylla, 2011) Schistosomiasis sem er sjúkdómur af 

völdum frumdýra, sem hrjáir milljónir manna um allan heim og hingað til hefur aðeins 

eitt lyf verið til gegn þeim sjúkdómi. Ónæmi hefur verið að myndast gegn því og hefur 

ivermectin lofað góðu sem annar kostur gegn sjúkdómnum. (Lynagh & Lynch, 2012) 

Við Leishmaniusýki (e. Leishmaniasis) sem er sýking af völdum frumdýra sem berast 

til manna og dýra með biti sandflugu, hefur ivermectin reynst vel og ef það er notað 

með réttri meðhöndlun er það einnig öflugt við leshmaniusýkingu í húð. (Opara & 

Ameh, 2005) Þá hefur lyfið reynst vel gegn svefnsýki - African trypanosomiasis (e. 

sleeping sickness) sem orsakast af Tsetse flugunni (Glossina palpalis). Ef hún nærist 

á einhverjum sem hefur fengið ivermectin meðferð, deyr hún yfirleitt innan nokkuru 

daga. (Pooda, Mouline, De Meeûs, Bengaly, & Solano, 2013) Gegn veggjalúsum (e. 

bedbugs) sem eru sníkjudýr sem lifa eingöngu á blóði, hefur ivermectin reynst 

sérlega heppilegur kostur. (Sheele et al., 2013)  

Einnig er áhugavert að lyfið hefur reynst vel gegn ýmsum sjúkdómum sem 

algengir eru á Vesturlöndum t.d. langvinnum bólgusjúkdómi sem nefnist rósroði 

(e.rosacea). Ivermectin hefur bólgueyðandi áhrif á hann og með því að bera 1% krem 

á sýkta svæðið einu sinni á sólarhring hefur það reynst öruggara og skilvirkara en 

aðrir valkostir. (Siddiqui, Stein Gold, & Gill, 2016) Enn fremur hafa rannsóknir frá 

2011, sýnt að lyfið gæti verið gagnlegt við meðhöndlun á astma og öðrum 

sjúkdómum í öndunarfærum. (Yan et al., 2011) Til langs tíma var ivermectin ekki talið 

áhrifaríkt gegn veirusýkingum en annað hefur komið í ljós því lyfið hefur sýnt jákvæð 

viðbrögð gegn sýkingum af völdum veiru s.s. gulusótt, beinbrunasótt (e. dengue) , 

HIV og heilabólgu (e. encephalitis). (Mastrangelo et al., 2012) Síðast en ekki síst ber 

að nefna hugsanlega virkni lyfsins gegn krabbameini. Æ fleiri rannsóknir hafa sýnt að 
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ivermectin geti haft gildi í meðhöndlun á ýmsum krabbameinum. Lyf af avermectin 

lyfjaflokknum hafa reynst hamlandi gegn æxlismyndun og bendir ýmislegt til þess að 

ivermectin geti því haft gagnleg áhrif á ýmis krabbamein m.a. brjóstakrabbamein. 

(Lee, Kang, & Kim, 2016)  

 

1.2.4 Frábendingar og aukaverkanir 

Það má segja að ivermectin þolist almennt vel en lyfið veldur þó vægum 

aukaverkunum hjá u.þ.b. 10% sjúklinga. Aukaverkanirnar koma venjulega fram á 

fyrstu 48 klukkustundum meðferðar og virðast minnka við endurtekna gjöf. Skráðar 

aukaverkanir eru: hiti, bjúgur, liðverkir, kláði, eitilbólga og blóðþrýstingsfall. (Enk, 

2006) 

Lyfið hefur hingað til ekki verið ávísað börnum yngri en 5 ára. Þá hafa þeir 

sem vega minna en 15 kg og/eða þeir eru lægri en 90 cm á hæð, heldur ekki fengið 

að brúka það. Ekki mælt með að mæður sem eru með börn, yngri en vikugömul á 

brjósti, taki ivermectin. Ivermectin er ekki gefið þunguðum konum en til er rannsókn 

frá árinu 1993 þar sem fram kemur að þungaðar konur fengu ivermctin-meðferð gegn 

árblindu og þar var ekki greint frá neinum aukaverkunum hjá nýburum þessara 

þunguðu konum. (Chippaux, Gardon-Wendel, Gardon, & Ernould, 1993)  

Í annarri rannsókn sem gerð var árið 2018 og byggð var á gögnum sem 

spönnuðu tímabilið 1990-2008 og náðu til næstum 900 kvenna í sex Afríkulöndum 

þar sem rúmlega helmingur þeirra hafði fengið ivermectin á meðgöngu, kom í ljós að 

engin gögn sýndu fram dauða við fæðingu, fyrirburafæðingar eða lága 

fæðingarþyngd eða einhverja sérstaka meðgöngukvilla. Það lá þó ekki alveg ljóst fyrir 

hvort lyfið hefði geta haft áhrif á fósturlát eða fæðingargalla í nokkrum tilfellum,  til 

þess voru gögnin ekki nægilega áreiðanleg. Þar sem sannanir voru ekki alveg 

borðleggjandi varðandi hversu hættulegt lyfið gat reynst ófrískum konum, er enn 

ráðlagt að fara með gát og ávísa því ekki til þeirra á meðan á meðgöngu stendur. 

(Nicolas et al., 2020) 

Þá skal einnig nota lyfið af mikilli varúð á svæðum þar sem Loa loa 

sjúkdómurinn er útbreiddur. (Etya'ale, 2020; Gardon et al., 1997) Því einstaklingar 

sem hafa mikið magn af Loa loa forlirfum í blóði og fá ivermectin í fjöldalyfjagjöf, geta 

þróað með sér alvarlega bólgusvörum sem getur leitt til heilakvilla og stundum jafnvel 

til dauða. (Lustigman et al., 2018) 
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1.3 Vanræktir sjúkdómar þróunarlanda 

Fjölbreyttur hópur smitsjúkdóma nefnist því þjála heiti Vanræktir sjúkdómar 

þróunarlanda (VSÞ). Þetta eru sjúkdómar sem algengir eru í hitabeltislöndunum og 

eru alvarlegt vandamál þar. Þeir kallast þessu nafni því þeir þykja fá litla athygli frá 

vestrænum vísindasamfélögum. Sjúkdómarnir valda langvinnum sýkingum og örorku 

en eru ekki endilega banvænir. (Molyneux, 2013) Þessir sjúkdómar berast á milli 

manna með biti skordýra sem sjúga blóð. Þeir sem búa við bágbornar 

þjóðfélagsaðstæður, lakar hreinlætisaðstæður og hafa takmarkaðan aðgang að 

viðunandi heilbrigðisþjónustu, eru í mestri hættu á að smitast. Umræddir 

einstaklingar eru einnig líklegri til að búa í nálægð við húsdýr og búfénað, sem eykur 

verulega á smithættuna. (Weng, Chen, & Wang, 2018) Í 149 löndum um heim allan 

þar sem VSÞ geisa, deyja um 35.000 manns á dag. (Cohen, Silva, Cohen, Awatin, & 

Sturgeon, 2016). Áhugi, fjármagn og athygli sem veitt er til rannsókna virðist ekki 

vera ákvarðað í hlutfalli við sjúkdómsbyrði en samt gefur það auga leið að mikill 

ávinningur væri af útrýmingu þeirra. Lyfjaframleiðendur og opinberir stefnumótandi 

aðilar hafa horft fram hjá meðferðum gegn þessum sjúkdómum í áratugi. Fyrir vikið er 

eftirlit með VSÞ enn ófullnægjandi og afar erfitt enn þann dag í dag. (Weng et al., 

2018) 

VSÞ, eins og fram hefur komið eru algengustu sjúkdómarnir hjá fátækasta 

fólki heimsins, og sníkjudýrasjúkdómar sem smitast í gegnum jarðveg (e. the soil 

transmitted helminth, oft skammstafað STH) eru þar einn stærsti flokkurinn. Orðið 

helminth kemur frá grísku orði og þýðir einfaldlega ormur, og soil-transmitted, þýðir 

smit frá sýktum jarðvegi, sem þýðir að jarðvegurinn er sýktur af sníkjudýraeggjum 

eða óþroskuðum lirfum. VSÞ eru alls 17 talsins. Þeim er skipt niður eftir því hvort 

sjúkdómsvaldur er baktería, sníkjudýr eða veira. (Hotez, 2013)  

Tafla 2 hér fyrir neðan sýnir þessa sjúkdómavalda og þá sjúkdóma sem þeir valda. 

Sjúkdómarnir sem sjá má í þessari töflu, valda oft margskonar meltingaróþægindum, 

sem eru mun skaðlegri fyrir börn en fullorðna vegna þess að þeim fylgir mikill 

næringarskortur. (Bethony et al., 2006) 
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Tafla 2. VSÞ sjúkdómar skipt niður eftir því hvort sjúkdómsvaldur er baktería, sníkjudýr eða 

veira. Tafla tekin og aðlöguð úr: (Hotez, 2013) 

 

Sjúkdómsvaldar Sjúkdómar 

Helminth (worm) infections (Ormar)  

Soil-transmitted helminth infections, 

STH (Jarðvegs sníkjudýr) 

Ascariasis (roundworm infection/ 

hringormasýking) 

 Hookworm infection (kengormur) 

 Trichuriasis (whipworm infection) 

Other helminth infections (Sníkjudýr) Schistosomiasis (snail fever/  

húðskriðlirfusýki) 

 Lymphatic filariasis/ Þráðormasýking 

(elephantiasis/ fílaveiki) 

 Onchocerciasis (river blindness/ 

árblinda) 

 Food-borne trematode infections 

(liver fluke, lung fluke, intestinal fluke) 

 Cysticercosis 

 Human echinococcosis (hydatid cyst) 

 Dracunculiasis (guinea worm 

infection) 

Protozoan infections  

(Innanfrumu frumdýr) 

Leishmaniasis 

 Chagas disease 

 Human African trypanosomiasis 

(sleeping sickness) 

Bacterial infections (Bakteríur) Trachoma (augnyrja) 

 Buruli ulcer (buruli-sár) 

 Leprosy (holdsveiki) 

 Yaws and endemic treponematoses 

(Himberjasótt) 

Viral infections (Veirur) Dengue (beinbrunasótt) 

 Rabies (hundaæði) 
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Árblinda (e. onchocerciasis) og þráðormasýki (e. filariasis) eru tveir af 

algengustu sjúkdómum sem eru af völdum þráðorma. Manneskja getur borið með sér 

fullorðinn orm í allt að 15 ár, innan líkamans og á þeim tíma framleiðir ormurinn mörg 

hundruð lirfur sem valda einkennum svo sem blindu. (Taylor, Hoerauf, & Bockarie, 

2010) Annar ættbálkur þráðorma, svo sem hringormur (e. ascaris), smitast á þann 

hátt að ormar skríða í gegnum húðina eða að manneskjan borðar þroskuð egg. 

(Bethony et al., 2006) 

Rannsóknir á langtímameðferð gegn árblindu þar sem ivermectin er notað, 

hafa sýnt að notkun lyfsins minnkar einnig smit frá öðrum sníkjudýrum sem finnast í 

jarðvegi, þar má nefna hringorma (e. ascaris), svipuorma (e. trichuris) og kengorma 

(e. hookworm), en þeir eru taldir vera helstu orsakir sjúkdóma sem stuðla að lélegri 

næringu barna og hafa þar af leiðandi neikvæð áhrif á vöxt þeirra. (Moncayo et al., 

2008) STH-sýkingar (e. The soil transmitted helminth) tilheyra flokknum: Vanræktir 

hitabeltissjúkdómar þróunarlanda (VSÞ). Í flestum löndum Mið- og Suður Ameríku, 

Afríku og Asíu eru sníkjudýrasjúkdómar landlægir. Alls er talið að um 20% íbúa 

heimsins séu smitaðir af, að minnsta kosti einni tegund sníkjudýra sem finnast í 

jarðvegi og koma flestir þeirra frá þessum ofangreindu löndum. (J. D. Schulz, J. T. 

Coulibaly, C. Schindler, D. Wimmersberger, & J. Keiser, 2019) 

Í sumum samfélögum eru VSÞ taldir vera merki um bölvun. Félagsleg stimplun 

eða höfnun (e. stigma) sjúkdómanna, leggst sérstaklega illa á ungar smitaðar konur, 

sem lýsir sér oft þannig að þær eru yfirgefnar af eiginmönnum sínum og jafnvel 

bannað að halda á eða kyssa börn sín. Að auki fá þær oft ekki tækifæri til að gifta sig. 

VSÞ eru ekki bara algengari hjá þeim sem fátækari eru, heldur ýta þeir einnig undir 

enn frekari fátækt. Sem dæmi má nefna, þá geta ormasýkingar (e. hookworm 

infections) oft valdið vitsmunalegri og hugrænni skerðingu í börnum ásamt járnskorti 

og blóðleysi sem hvoru tveggja hefur veruleg áhrif á menntun þeirra, bæði varðandi 

frammistöðu í skólanum og skólasókn. (Hotez, 2013)  
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1.3.1 Forvarnir og meðferðir  

Það er ýmislegt hægt að gera í 

forvarnarskyni til að lækka nýgengi VSÞ. 

Þar má nefna flugnanet, eitur, fælur og 

síðast en ekki síst með aukinni fræðslu til 

þeirra íbúa sem búa á svæðum þar sem 

VSÞ eru landlægir. Þá væri einnig mikill 

ávinningur í að betrumbæta 

salernisaðstöður og almennt hreinlæti þar 

sem mengað vatn og fjölgun flugna veldur 

smiti. Fjöldalyfjagjöf er meðferð sem er 

algeng gegn VSÞ en hún er ákjósanleg því 

hún er gefin helium samfélögum í einu og sparar þannig bæði fé og tíma, en er að 

auki góð forvörn. Svo lyf henti vel til fjöldalyfjameðferðar þurfa þau að uppfylla nokkur 

skilyrði. Lyfið þarf að hafa mildar og fáar aukaverkanir, vera auðvelt í notkun, að 

skammtar séu tilbúnir eða auðvelt sé að reikna þá út. Einnig að það virki gegn öðrum 

svipuðum tegundum sýkla og að lítið ónæmi sé gegn lyfinu sjálfu. Ivermectin telst 

gott dæmi um slíkt lyf. (Kristjánsson & Guðmundsson, 2011) Ivermectin er öruggt 

sem fjöldalyfjagjöf gegn árblindu og fílaveiki og er skammtastærð sem gefin er 150-

200μg/kg og það má gefa lyfið hámark fjórum sinnum á ári. Að auki benda margar 

rannsóknir til þess að ivermectin sé efnilegt í fjöldalyfjagjöf gegn fleiri sjúkdómum s.s. 

malaríu. (Chaccour et al., 2017) Fjöldalyfjagjafir ivermectins hafa haft annan 

hliðarávinning, bæði heilsufarslegan og samfélagslegan. (Omura & Crump, 2014) 

Gjafirnar virðast hafa haft jákvæð áhrif á aðrar sýkingar heldur en þær sem lyfið var 

upphaflega veitt gegn. Þannig var áætlað að lífslíkur og lífsgæði manna á þessum 

svæðum í Afríku á árunum 1995 til 2010, hefði aukist margfalt í kjölfar þeirra. 

(Krotneva et al., 2015) 

 

1.4 Árblinda 

Árblinda (e. onchocerciasis/ river blindness) er einn af framangreindu vanræktu 

sjúkdómum þróunarlandanna og einn sá skaðlegasti. Sjúkdómurinn veldur miklum 

húðskemmdum, sjónskerðingu, blindu og kláða. Hann hefur skilið milljónir manna í 

Afríku eftir blinda eða með aðra króníska sjúkdóma. (Lustigman et al., 2018) 

Mynd 3. Ivermectin fjöldalyfjagjöf. (Nígería) 

              Mynd tekin frá: (Hopkins, 2017) 
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Árblinda er langvinnur sjúkdómur sem orsakast af sýkingu út frá ormum 

(Onchocerca volvulus). Smitun á sér stað vegna bita smitaðra svartflugna af ættinni 

Simulium en það eru flugur sem fjölga sér við rennandi fljót, læki og ár. (Poolman & 

Galvani, 2006) Þaðan er komið heiti sjúkdómsins, árblinda. Eins og nafnið gefur til 

kynna er það blindan sem þungamiðjan í sjúkdómnum. (Kevin L. Winthrop et al., 

2011) Sjúkdómurinn er landlægur í Afríku, einkum sunnan Sahara og árið 1987 tók 

Roy Vagelos, aðalskrifstofustjóri Mercks, þá rausnarlegu ákvörðun að gefa eins mikið 

magn af lyfinu Mectizan (sem inniheldur virka efnið ivermectin), til allra á þessu 

svæði sem þurftu á því að halda og í ótakmarkað tíma. Merck lyfjafyrirtækið hefur 

staðið við þessa ákvörðun sína í allan þennan tíma og úthlutar enn árlega um 300 

milljón skömmtum af ivermectin til að halda sjúkdómnum í skefjum og vonandi einn 

daginn að útrýma honum. (Van Voorhis et al.,2015) Samkvæmt árblinduáætlun 

Afríku (APOC) er áætlað að búið verði að útrýma árblindu árið 2025. (Kim et al., 

2015) Árblinda veldur ævilangri eymd og þjáningu sem kemur auk framangreindra 

atriða einnig fram í sjónskerðingu og blindu. Enda er þessi sjúkdómur önnur 

algengasta orsök fyrir blindu af völdum smitsjúkdóms. Í flestum löndum þar sem 

sýking á sér stað, er árblinda lýðheilsuvandamál og hefur lamandi áhrif á félags og 

efnahagslega þróun þeirra. Áhrif sjúkdómsins þar sem hann er til staðar geta verið 

mikil og eyðileggjandi. Þannig geta næstum allir einstaklingar á ákveðnum svæðum 

smitast af árblindu og helmingur þeirra blindast alfarið áður en þeir deyja. Þegar 

einstaklingar eru orðnir blindir eru lífslíkur þeirra þrefalt minni en þeirra sem sjá og 

flestir sem sýkjast deyja innan 10 ára. (Etya'ale, 2020) 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl milli árblindu og umfram dánartíðni 

manna (Little, Breitling, Basáñez, Alley, & Boatin, 2004; Walker et al., 2012), sem og 

á milli árblindu og flogaveiki. (Kaiser, Pion, & Boussinesq, 2013; Pion et al., 2009) En 

það á þó enn eftir að ákvarða hlutfall einstaklinga sem þjást af flogaveiki af völdum 

árblindu. (Colebunders et al., 2018) 

Hjá fullorðnum smituðum einstaklingum hefur sjúkdómurinn þau áhrif að þeir 

afkasta minna sem skilar sér í lægri tekjum og stuðlar um leið að auknum 

heilsufarstengdum kostnaði. Nýlegar rannsóknir í Súdan, Eþíópíu og Nígeríu hafa 

einnig sýnt að árblinda er orsök fyrir slæmri frammistöðu sýktra nemenda í skóla og 

hærra brottfalli meðal þeirra (vegna kláða, svefnleysis o.fl.). (Etya'ale, 2020) Af 

ofangreindu má álykta að þetta ýti undir það að einstaklingar verði háðir öðrum og 
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ekki eins sjálfbjarga í daglegum athöfnum. Á mynd 4 má sjá birtingarmynd af áhrifum 

sjúkdómsins sem var mjög algeng áður fyrr en má þó sjá enn þann dag í dag. 

 

 

Mynd 4. Drengur leiðir mann sem er blindur af völdum árblindu í Vestur Afríku. 

Mynd tekin frá: (Mackenzie, Kollmann, Specht, & Sodhalon, 2018) 

 

1.4.1 Útbreiðsla árblindu 

Árblinda er mjög útbreidd. Árið 2018 voru að minnsta kosti 18 milljónir manna 

smitaðir af sjúkdómnum og 125 milljónir eru í hættu á smiti. Meira en 99% sjúklinga 

með árblindu búa í Afríku og fyrir sunnan Sahara. (Colebunders et al., 2018) Að 

minnsta kosti ein milljón manna eru annað hvort blindir eða alvarlega sjónskertir. Við 

þetta bætast árlega áætlaðir 40.000 nýir blindir. (Etya'ale, 2020)  
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Snemma á áttunda áratugnum var árblinda víða útbreidd. Aðallega þó í Afríku 

en þar var sjúkdómurinn landlægur í 27 löndum. Í Ameríku var árblindu að finna í 

miklu magni í sex löndum og á Arabíuskaganum í einu landi. Sjónskerðingin af 

völdum árblindunnar var allt að 40% á sumum svæðunum. Þetta hafði mjög neikvæð 

áhrif á heilsu einstaklinga og samfélaganna í heild. Frjósöm landbúnaðarlönd voru 

yfirgefin vegna mikillar smithættu og það leiddi til versnandi efnahags þar sem 

verulega dró  úr framleiðni þeirra. Í kjölfarið eða árið 1973, var árblinda viðurkennd 

sem meiriháttar sjúkdómur í Afríkulöndunum. Robert McNamara, yfirmaður 

Alþjóðabankans, taldi að það væri efnahagslega mikilvægt að grípa inn í þessa þróun 

og varð þetta upphafið að mikilvægri umbreytingu sem hann og fyrirtækið hans stóðu 

fyrir til úrbóta. Ári síðar hófu fjórar stofnanir Sameinuðu þjóðanna eftirlitsáætlun með 

árblindu í Vestur-Afríku. Áætlunin hafði það markmið að vernda þrjátíu milljónir 

manna í ellefu löndum fyrir árblindu og spannaði hún rúmlega milljón ferkílómetra 

svæði. (Crump & Ōmura, 2011) 

Eftirlit með árblindu hefur aukist verulega undanfarinn áratug og má það þakka 

að mestu leyti sameiginlegu átaki WHO, Alþjóðabankans og hinna ýmsu 

þróunarstofnana. Þessar aðgerðir eru samræmdar af þremur svæðisbundnum 

áætlunum sem ná yfir 99% allra landa þar sem árblinda er landlæg. Einni í mið-og 

rómönsku Ameríku sem nefnist Árblindueftirlitsáætlun Ameríku (OEPA eða 

Onchocerciasis Control Programme of the Americas) og tveim áætlunum í Afríku, 

Onchocerciasis Control Program (OCP), og African Program for Onchocerciasis 

Control (APOC). (Etya'ale, 2020)  

 

Mynd 5. Svartfluga (Simulium) að nærast á blóði.  

Mynd tekin frá: (Remme, Boatin, & Boussinesq, 2008) 
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1.4.2 Sníkjudýrið 

Onchocerca volvulus – ormurinn sem er orsakavaldur árblindu, tilheyrir stórum flokki 

þráðorma. Fullorðnu ormarnir lifa í trefjahnúðum undir húðinni. Karlkyns ormarnir 

ferðast á milli hnúða og frjóvga kvenkyns ormana. (Cupp, Sauerbrey, & Richards, 

2011) Hver hnúður inniheldur 2-3 kvenkyns orma sem liggja í samanflæktum massa. 

Þar er komin skýringin á heitinu volvulus (garnaflækja). Hnúðarnir geta verið álíka 

stórir og golfkúla og hver ormur getur náð 80 cm lengd. (Enk, 2006) Fullorðnir 

kvenormar hafa 8 til 10 ára líftíma en geta lifað í allt að 15 ár. Á þeim tíma geta þeir 

losað milljónir af fyrsta stigs lirfum, einnig þekktar sem forlirfur (e. microfilariae). Á 

landsvæði sem hefur hátt sýkingarstig getur heildarfjöldi forlirfa í líkama einstaklinga 

orðið allt að 150 milljónir. (Etya'ale, 2020) 

 

1.4.3 Sýkillinn 

Árblinda smitast frá einum einstaklingi til annars eins og áður sagði með svartflugum. 

Lirfur svartflugunnar þurfa ríkt súrefnisbundið vatn til að þroskast og þær verpa því 

eggjum sínum í flúðir og í hratt rennandi vatn í ám og lækjum. Kvenkyns svartflugur 

þurfa blóðmáltíð til að framleiða / verpa eggjum og það er meðan á þessari máltíð 

stendur sem þær geta smitað eða fengið sjálfar sýkingu af völdum árblindu og bera 

hana svo áfram. (Cupp et al., 1992) 

 

1.4.4 Hringrás smits 

Forlirfurnar komast inn í kvenfluguna þegar hún bítur sýktan einstakling. Lítið hlutfall 

af þeim nær svo til brjóstholsvöðva skordýrsins þar sem þær, eftir nokkur hamskipti 

verða þriðja stigs smitandi lirfur. Forlirfurnar flytjast síðan til munnvatnskirtla 

skordýrsins og eru tilbúnar til að flytja sig um set á næstu blóðmáltíð. Eftir að forlirfan 

kemst inn undir húð mannshýsilsins í gegnum bit smitaðrar svartflugu, flytjast 

smitandi lirfurnar (venjulega tvær til sex) um undirhúðina. Á einu ári þroskast hver 

lirfa í fullorðinn karl- eða kvenorm. Áður en mikið magn af fullorðnum ormum og 

sjúkdómsvaldandi forlirfum byggist upp í hýslinum, verður að endurtaka þessa röð 

mörgum sinnum og venjulega þarf viðkomandi hýsill að vera útsettur fyrir sýkingum í 

mörg ár. (Etya'ale, 2020) Á mynd 6 má sjá lífsferil Onchocerca volvulus. 
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Mynd 6. Lífsferill Onchocerca volvulus. Svartflugustig: Forlirfurnar smjúga í svartfluguna á 

meðan hún nærist á blóði og þroskast síðan í maga og brjóstsvæði flugunnar í stigum 1 og 2 

en á þriðja stigi fer lirfan aftur upp í höfuð flugunnar. Smitstig: Svartflugan bítur og nærist á 

blóði manneskju og lirfa á þriðja stigi kemur í bitsárið. Greiningarstig: Lirfurnar verða að 

fullorðnum ormum sem flækja sér saman og fjölga sér og eignast forlirfur sem sjá má á húð og 

eitlum á bandvefjum en einnig stundum í blóði, þvagi og hráka. 

Mynd tekin frá: (Basáñez et al., 2006) 

 

1.4.5 Klínískar birtingarmyndir 

Hvernig birtast einkenni árblindu? Fyrstu einkenni sjúkdómsins hjá sýktum 

einstaklingum birtast venjulega einu til þremur árum eftir inndælingu smitandi lirfa. 

Næstum allar meinsemdir sem stafa af árblindu, þ.m.t. þær sem eru í auga, tengjast 

beint eða óbeint staðbundnum dauðsföllum forlirfanna. Almennt örva lifandi forlirfur 

mjög lítið bólgusvörun og þeir þættir sem vernda þær gegn ónæmissvörun hýsilsins 

eru enn að mestu óþekktir. (Etya'ale, 2020) Þeir einstaklingar sem eru í mestri hættu 

á að fá árblindu eru þeir sem af atvinnuástæðum hafa varið löngum stundum eða 
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búið í nágrenni við svæði þar sem svartflugurnar fjölga sér. (Kevin L. Winthrop et al., 

2011) 

Klínískum einkennum árblindu má skipta í tvo meginflokka, þeim sem tengjast 

augum og þeim sem tengjast ekki augum. Einkennin sem tengjast ekki augum má þá 

aðallega finna í húðinni. Þau eru yfirleitt tvenns konar; kláði sem er oft mjög 

alvarlegur og óstöðvandi og hnúðar undir húð sem eru sársaukalausir og finnast 

venjulega í kringum bein. Þessir hnúðar eru áberandi á stöðum eins og 

mjaðmarspöðum, mjaðmakúlu, rifbeinum, hnjám, rófubeini og höfuðkúpu. Sýktir 

einstaklingar glíma oft við alvarlegan afmyndandi húðsjúkdóm sem getur leitt til 

vanlíðunar, félagslegrar útskúfunar, sálrænna kvilla og svefnraskana. (Etya'ale, 2020) 

Einnig er eitilfrumukvilli algengur sem og hangandi nári (e. hanging groin). (Crump & 

Otoguro, 2005) Það er síðan ósannað en sjúkdómurinn gæti samt sem áður tengst 

kyndeyfð, dvergvexti og auknum líkum á flogaveiki. (Etya'ale, 2020) 

 

 

Mynd 7. Maður með árblindu, orðinn blindur, með húðkvilla á fótum og hnúða á kviði.  

Mynd tekin frá: (Crump & Ōmura, 2011) 
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Einkenni sem tengjast augum lýsa sér þannig að lifandi forlirfur eru sýnilegar í 

fremra augnhólfi. Einnig á yfirborðssárum á hornhimnu (e. punctate keratitis) sem 

getur leitt til glærubólgu í hornhimnunni og æðahjúpsbólgu í auga. Í aftari hluta 

augnhólfs getur myndast æðahimnuæxli sem leiðir til rýrnunar sjóntaugar. Að auki 

getur bráð sjóntaugabólga myndast sem leiðir til sjóntruflunar. Svo eru aðrir þættir 

eins og næturblinda, óafturkræf blinda, sjónsviðstap og þrenging algeng einkenni. 

(Enk, 2006; Etya'ale, 2020) 

 

 

Mynd 8. Sýkingar af völdum Onchocerca volvulus 

Mynd tekin frá: (Etya'ale, 2020) 

 

1.4.6 Greining árblindu  

Árblindu má greina með berum augum í augum sýktrar manneskju ef sjúkdómurinn 

er langt genginn. Því þá má sjá forlirfur í hornhimnunni eða í fremra augnhólfinu. (K. 

L. Winthrop et al., 2006) Hefðbundið greiningarferli árblindu byggist á því að taka  

lifandi vefjasýni úr húð. Þessi sýni eru blóðlaus og eru fengin með því að lyfta húðinni 

með nálaroddi og skera „húðklípu“ af með rakvélablaði. Húðklípan næst einkum 

af stöðum eins framan á sköflungi, afturenda og mjaðmarspaða. Húðklípurnar eru 

síðan settar í venjulegt saltvatn og skoðaðar gaumgæfilega undir smásjá til að sjá 

hvort forlirfur sjáist. Sjúkdómurinn greinist mjög vel í smásjá nema ef hann er stutt 

genginn því þá getur magn forlirfanna verið of lítið í húðinni. Aftur á móti, ef verið er 
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að greina einkenni sjúkdómsins í Mið- og Suður- Ameríku, þar sem þau eru 

venjulega alvarlegri á efri hluta líkamans, eru húðsýni fengin frá herðablaðasvæðinu.  

(Enk, 2006) 

Árblinda er stundum greind með Mazzotti plástraprófi sem er byggt á 

snertiviðnæmisviðbrögðum af völdum dauðra og deyjandi forlirfa eftir staðbundna 

notkun á díetýlkarbamazíni (DEC). Plásturinn er settur á húðina og ef sjúklingur er 

smitaður af árblindu sést staðbundin erting og ofsakláði finnst á þeim stað. (Olson & 

Domachowske, 2006) Mazzotti prófið greinir þó ekki alltaf einstaklinga með vægt smit 

því það hefur mismikið næmi eftir landsvæðum. (Enk, 2006; Newland, Kaiser, & 

Taylor, 1987) 

 

1.4.7 Meðferðir og aukaverkanir  

Meðferð og úrræði gegn árblindu byggjast í meginatriðum á tveimur aðgerðum: 

Annars vegar aðgerðum gegn smitferjunni sem hér er svartflugan Similium og hins 

vegar með stórfelldri lyfjameðferð með ivermectin. Hvora aðgerðina má nota eina sér 

eða í sameiningu. (Etya'alé, 2002) 

Með stofnun Onchocerciasis Control Program (OCP) árið 1974 hófust 

skipulagðar aðgerðir til að hefta útbreiðslu árblindu í Vestur Afríku og í upphafi 

snérust þær aðgerðir að smitferjunni og eyðingu hennar. Á rúmlega 14 ára tímabili, 

þar sem skordýraeitri var úðað vikulega yfir árnar þar sem lirfur flugunnar tóku út 

þroskaskeið sitt tókst að draga úr fjölgun þeirra og þar af leiðandi sýkingum af þeirra 

völdum.(Hougard, Alley, Yaméogo, Dadzie, & Boatin, 2001) Þessi aðgerð hafði það 

markmið að trufla flutning O. volvulus lirfanna með reglulegri loftúðun á öllum 

varpstöðvum svartflugunnar og halda aðgerðinni gangandi þar til árblindan hafði 

verið upprædd hjá þeim sem sýktir voru fyrir aðgerðina. (Etya'ale, 2020)  

Þessi úðunaraðgerð var notuð ein og sér í upphafi en síðan bættist við 

ivermectin lyfjagjöf, sem skilaði strax mjög góðum árangri. Þessar tvær aðgerðir 

saman gerðu það að verkum að það náðist að hefta útbreiðslu sjúkdómsins verulega 

í tíu af þeim ellefu löndum í Vestur Afríku sem tóku þátt í áætluninni. (Boatin, 2008) 

Ivermectin er í raun eina lyfið, sem mælt er með til notkunar gegn árblindu. 

Fjöldadreifing þess er hugsuð fyrir löndin innan Afríku og Ameríku. Árblindu hefur 

nánast verið útrýmt í upphaflegu sjö OCP löndunum og framfarir annars staðar voru 

það góðar að það réttlætti lokun OCP árið 2002. Vegna fjárhagslegra ástæðna og 

annarra stjórnunarlegra þátta var ekki talið mögulegt að beita sömu aðgerðum gegn 
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smitferjunum í öðrum löndum utan OCP svæðisins. Aðgerðir OCP komu í veg fyrir að 

40 milljónir manna smituðust af árblindu og kom að öllum líkindum í veg fyrir blindu 

hjá um það bil 600.000 manns og tryggðu að í kringum 18 milljónir barna fæddust 

laus við ógnina af árblindusjúkdómnum og hugsanlegrar blindu í kjölfarið á honum. 

Að auki endurheimtust 25 milljónir hektarar af yfirgefnu ræktarlandi. Landi sem nýttist 

fólki til búsetu og landbúnaðarframleiðslu og gat brauðfætt 17 milljónir manna árlega. 

(WHO, 2020) 

Eins og áður hefur komið fram þá birtast einkenni árblindu einkum í húðskemmdum 

vegna forlirfanna sem eru í hörundinu og mikilla augskemmda vegna forlirfanna sem 

fara í augun. Áður en ivermectin kom til sögunnar voru lyf sem gengu undir heitinum 

DEC (e. diethylcarbamazine) og suramin, þau lyf sem oftast voru valin til að 

meðhöndla árblindu. (Ejere, Schwartz, Wormald, & Evans, 2012) Bæði þessi lyf 

höfðu þó ákveðna galla og aukaverkanir. Þessar tvær lyfjameðferðir voru tímafrekar, 

dýrar og kröfðust þess að vera gefnar undir lækniseftirliti. DEC virkaði hratt við að 

útrýma forlirfunum frá fremri hólfinu í auganu og hélt auganu hreinu í meira en eitt ár 

en hraði úthreinsunarinnar olli því þó oft að skemmdir mynduðust á augum vegna 

ýktra bólguviðbragða. (Crump & Ōmura, 2011) Suramin var talið geta drepið fullorðu 

ormana en reyndist vera mjög eitrað og stundum meira að segja banvænt. Ólíkt virkni 

DEC er talið að stór sameindastærð ivemectins sem er stórhringlaga laktón, komi í 

veg fyrir að, það fari yfir blóð-heila þröskuldinn, sem stöðvar för þess inn í fremra 

augnhólfið og vinni þannig beint á forlirfurnar. En mikilvægast í þessu samhengi var 

að litlar sem engar afleiddar augnskemmdir urðu við notkun á ivermectin. (Dadzie et 

al., 1987)  

Það má því með nokkru öryggi segja að ivermectin sé ákjósanlegasti kosturinn 

varðandi meðferð við árblindu með tilliti til þess hvaða áhrif lyfið hefur á sjúkdóminn í 

augunum.  

Á sama hátt staðfesti samanburður á áhrifum DEC og ivermectins á forlirfur í 

húð að bæði lyf náðu nánast fullkominni úthreinsun innan tveggja daga eftir 

meðhöndlun, og fór í nánast niður í núll á átta dögum. En þó að bæði lyfin, DEC og 

ivermectin, leiði til langs tíma bælingu á endurkomu forlirfa, hefur ivermectin yfirburði 

varðandi að útrýma nánast öllum forlirfum og viðheldur þeirri stöðu í u.þ.b. 90 daga, 

en áhrif DEC dvína eftir rúmlega viku. Þannig má segja að ivermectin sé sérlega 

heppilegt í að meðhöndla húðsjúkdóma. (Lariviere et al., 1985) 
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1.5 Áhrif árblindu og annarra sníkjudýrasjúkdóma á börn  

Hingað til hefur börnum yngri en 5 ára ekki verið gefinn kostur á að nota ivermectin 

sem lyfjameðferð. Það þýðir að stór hópur sem hefur orðið fyrir sýkingum af völdum 

svartflugunnar hefur ekki fengið neina meðferð og viðhaldið þannig smiti í 

samfélaginu. (Tielsch & Beeche, 2004) 

Til langs tíma lágu takmarkaðar upplýsingar fyrir um algengi árblindu hjá 

ungum börnum, en árið 1999 var birt rannsókn sem gerð var hjá þessum hópi í 

Nígeríu. Rannsókn var gerð á 642 börnum, 0-4 ára, sem búsett voru í regnskógum 

Suðaustur-Nígeríu þar sem árblindusjúkdómurinn er landlægur. Það var talið til 

hagsbóta að kanna algengi sjúkdómsins svo hægt yrði að gera heppilega áætlun í 

kjölfarið. Rannsóknin sem gerð var með húðklípuprófi, sýndi fram á að algengi 

árblindu hjá þessum aldurshópi í Enugu fylki í Austur-Nígeríu, var 15,7% án 

marktæks munar á sýkingartíðni á milli kynjanna. Engin greinanleg sýking var hjá 

börnum yngri en 1 árs. Einkenni húðútbrota af völdum árblindu greindust hjá 11,1% 

barnanna og tilvist dæmigerðra þreifanlegra hnúta undir húð hjá 4,6% þeirra. Hlutfall 

fullorðinna í sama þýði reyndist vera 26,9%. Þessar niðurstöður bentu til þess að í 

samfélögum þar sem árblinda er landlæg, geti allir verið í hættu á smiti, óháð aldri. 

(Nwaorgu & Okeibunor, 1999) 

 

 

Mynd 9. Onchocerca hnúðar á höfði barns (Cameroon) 

Mynd tekin frá: (Allen et al., 2008) 
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Áhrif sýkinga af völdum sníkjudýra á börn eru margs konar. Sýkingarnar hafa 

einkum áhrif á líkamlegan vöxt þeirra, líkamshreysti og þroska. Vannæring að völdum 

sníkjudýra getur rænt börnin nauðsynlegri næringu í langan tíma þar sem sníkjudýrin 

geta lifað árum saman í líkömum þeirra. Til dæmis getur hringormurinn (e. ascaris) 

hamlað vexti barna með því að draga úr meltingu próteina sem valda minna frásogi á 

fitu, laktósa og A-vítamíni, ásamt því að draga úr matarlyst. Svipuormar (e. trichuris) 

draga einnig úr matarlyst og skapa próteinskort, kengormar (e. hookworms) hamla 

vöxt með því að valda blóðmissi sem síðan leiðir til próteins- og járnskorts og að 

lokum blóðleysis. Þessir sníkjudýrasjúkdómar eru aðal ástæða þess að börn sem 

þjást af þeim vaxa hvorki né þroskast á eðlilegan hátt. Sjúkdómarnir hafa einnig áhrif 

á frammistöðu barnanna í skóla því þeir leggjast á taugakerfið og hafa áhrif á 

vitsmunaþroska og minni. Því má segja að krónískar sníkjudýrasýkingar eyðileggi líf 

þessara barna, ekki vegna þess að þær stytti líf þeirra í árum heldur vegna hamlandi 

áhrifa þeirra á líkamlegan og andlegan þroska og námsgetu þeirra. (Hotez, 2013) 

Ein tegund flogaveiki, sem kallast nodding disease er algeng hjá börnum og 

unglingum á aldrinum 3-20 ára og tíðni hennar hefur aukist á þeim svæðum þar sem 

árblinda er landlæg. (Colebunders et al., 2018; Lagoro & Arony, 2017) Á svæðum í 

Afríku, þar sem árblinda er ekki landlæg, byrja flest flog hjá einstaklingum með 

flogaveiki undir 5 ára aldri og þá yfirleitt vegna meðfæddra vandamála eða sem 

afleiðing af því ef barn hefur fengið heilahimnubólgu af völdum malaríu. En þá tegund 

flogaveiki, sem byrjar yfirleitt ekki fyrr en eftir 5 ára aldurinn og nær hámarki milli 8 og 

12 ára aldurs, ætti að líta á sem ákveðið viðvörunarmerki um flogaveiki af völdum 

árblindu. (Colebunders et al., 2018) Á svæðum í Suður-Súdan og norðanlega í 

Úganda var ivermectin fjöldalyfjagjöf ekki algeng áður fyrr. Frá árinu 2012 fengu 

íbúar Úganda ivermectin í fjöldalyfjagjöf og síðan 2013 hefur ekkert nýtt tilfelli af 

flogaveiki (e. nodding disease) verið tilkynnt þar. En í Suður-Súdan þar sem 

fjöldalyfjagjöfin var ekki til staðar vegna ófriðar innanlands, héldu ný tilfelli af 

flogaveikinni áfram að koma fram. Enn fremur bendir margt til þess að ivermectin geti 

dregið úr tíðni og alvarleika krampa hjá þeim sem þjást af flogaveiki. (Abd-Elfarag et 

al., 2018) Í einni rannsókn er greint frá því að fyrir hvert tiltekið magn forlirfa, varð 

hlutfallsleg hætta á aukinni dánartíðni, marktækt meiri hjá börnum og ungmennum 

undir 20 ára en hjá þeim sem voru eldri. (Walker et al., 2012)  
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Í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna sem samþykktur var á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1989, er það tekið fram að börn þarfnist sérstakrar verndar 

umfram hina fullorðnu. Eins og sjá má í 24. grein sáttmálans: 

 

“24. grein    Heilsuvernd barna 

Börn eiga rétt á njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að tryggja, s.s. 

með læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Aðildarríki skulu gera ráðstafanir til 

að draga úr barnadauða, berjast gegn sjúkdómum og vannæringu, stuðla að 

fræðslu um heilbrigt líferni og reyna að ryðja úr vegi hefðum sem eru 

skaðlegar heilsu barna. Barnshafandi konur og mæður ungbarna eiga rétt á 

heilsugæslu.” (Rafnsdóttir; Rights, 1989) 

 

Það er því ljóst að auðugri og betur settar þjóðir heims ættu að leggja aukið fjármagn 

í að aðstoða hinar fátækari á sem mestan og bestan hátt. Liður í því er að aðstoða 

þjóðirnar við að útrýma VSÞ sjúkdómum, einkum og sér í lagi hjá börnum.  

 

1.6 Börn og ivermectin 

Ekki eru margar heimildir til sem taka fyrir notkun ivermectin í börnum eða um 

sérstök barnvæn lyfjaform fyrir ivermectin. Þær heimildir og rannsóknir sem til voru 

sýndu aðallega fram á að lyfið væri þeim öruggt. Þá má spyrja: Afhverju hefur ekki 

verið lögð meiri áhersla á að hanna lyfjaform sem myndu henta börnum? Sérstaklega 

þar sem þessir sníkjudýrasjúkdómar leggjast líka á þau og hafa virkilega mikil áhrif á 

líf þeirra og framtíð. 

Þar sem flestir sníkjudýrasjúkdómar leggjast þungt á börn, er brýn þörf á 

lyfjahvarfarannsóknum á ivermectin fyrir þennan aldurshóp. Þannig er í framtíðinni 

hægt að nýta lyfið á sem áhrifaríkastan og öruggastan hátt gegn þessum fjölmörgu 

vanræktu sjúkdómum þróunarlandanna. Þrátt fyrir að árlega séu milljónir barna á 

heimsvísu meðhöndluð með ivermectin, aðallega vegna vanræktra 

hitabeltissjúkdóma (VSÞ), þá skortir upplýsingar um lyfjahvörf lyfsins gagnvart þeim. 

(J. D. Schulz et al., 2019) 

Lyfjahvarfaprófanir (e. PK studies) á ivermectin, hafa hingað til verið gerðar að 

mestu leyti í fámennum hópi fullorðinna sem annað hvort ósmitaðir eða smitaðir af 

Onchocerca volvulus orminum eða af malaríutegundinni; Plasmodium falciparum 

malaria. (Guzzo et al., 2002) Lyfjahvarfaprófanir eru nauðsynlegar til að skilja 
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viðbrögð mannslíkamans við lyfjum, þá sérstaklega hjá hópum sem eru 

lífeðlisfræðilega frábrugðnir heilbrigðum fullorðnum, s.s. börn. Að auki geta 

lífeðlisfræðileg frávik eins og vannæring, ónæringarrík fæða og þarmaormasýkingar, 

hugsanlega haft töluverð áhrif á lyfjagjöfina og niðurstöðu prófanna. (Oshikoya, 

Sammons, & Choonara, 2010)  

Jafnvel þó að ivermectin hafi verið í notkun síðan snemma á níunda 

áratugnum, hefur það ekki verið þróað á kerfislægan hátt t.d. varðandi öryggismörk, 

viðeigandi skammtagjafir og lyfjagjafar fyrir mismunandi aldurshópa. En þrátt fyrir að 

lyfið hafi verið fremur lítið rannsakað með tilliti til verkan þess á börn, hefur það þó 

verið prófað í nokkrum rannsóknum sem verða tilgreindar hér á eftir. 

Í grein sem birt var árið 2019, er fjallað um klíníska lyfjahvarfafræðilega fasa-II 

rannsókn (e. PK studies) þar sem hækkandi ivermectin-skammtar voru notaðir og 

skoðað hvernig þeir verkuðu gagnvart börnum. Þessi rannsókn var gerð í Coté de 

Ivoire (Fílabeinsströndinni) og var þessi rannsókn fyrst sinnar tegundar. 

Rannsóknarmengið innihélt 120 börn á skólaaldri (6–12 ára) og 80 börn á 

leikskólaaldri (2–5 ára) sem smituð voru af þráðormasýkingu (e. T. trichiura). Börnin 

voru meðhöndluð með hækkandi skömmtum af ivermectin, 100 eða 200 μg/kg fyrir 

yngri hópinn og 200, 400 eða 600 μg/kg fyrir eldri hópinn. Ivermectin sýndi lægri 

váhrif hjá börnum samanborið við fullorðna sem bendir enn fremur á nauðsyn þess 

að gera frekari rannsóknir og ráðleggja viðeigandi skammtastærðir fyrir mismunandi 

aldurshópa, sérstaklega í ljósi þess hversu mikill áhugi er fyrir að nota lyfið við nýjum 

ábendingum. (J. D. Schulz et al., 2019) 

Í annarri rannsókn sem var birt 13. maí árið 2013 í British Journal of 

Dermatology, var 15 ungabörnum, sem greind voru með kláðamaur (e. scabies) gefið 

ivermectin. Kláðamauratilfellum hafði þá farið fjölgandi í nokkur ár og verið vaxandi 

vandamál í Evrópu en þar eru börn mjög stór áhættuhópur fyrir þess konar sýkingu. 

(Royer, Latre, Paul, & Mazereeuw-Hautier, 2008) Þá var áætlað að kláðamaur hafi 

haft áhrif á 5-10% ungabarna sem bjuggu á hitabeltissvæðunum. (Hay, Steer, 

Engelman, & Walton, 2012) Þrátt fyrir að fjölmargar staðbundnar meðferðir hafi verið 

samþykktar til meðferðar á kláðamaur hjá fullorðnum þá þola ungbörn þær ekki alltaf 

vel. Þar gat ivermectin enn og aftur verið góður kostur en því miður var sú 

lyfjameðferð ekki í boði fyrir börn sem vógu minna en 15 kg. Því var markmið 

rannsóknarinnar að greina frá reynslu af öryggi og verkun ivermectin til inntöku í 

erfiðum kláðamauratilfellum hjá ungbörnum. (Bécourt, Marguet, Balguerie, & Joly, 
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2013) Þessi rannsókn var athyglisverð að mörgu leyti, bæði varðandi aðferðafræði og 

niðurstöðu. Hún er því reifuð hér á eftir. Rannsóknin var framkvæmd á húðsjúkdóma- 

og barnadeildum háskólasjúkrahússins í Rouen frá janúar 2009 til október 2012. Af 

219 ungbörnum sem greind voru með kláðamaur höfðu 15 þeirra fengið ivermectin til 

inntöku og hafði þeim síðan verið fylgt eftir í að minnsta kosti 3 mánuði. Allir 15 

sjúklingarnir fengu tvo skammta hver af ivermectin, 200 μg/kg, í upphafi og svo jafn 

stóran skammt tveimur vikum síðar. Lyfjafræðingar muldu hefðbundna 3 mg 

ivermectin töflur niður og aðlöguðu hvern skammt í hylki eftir þyngd barnsins. 

Foreldrarnir sáu svo sjálfir um að blanda innihaldi hylkjanna saman við fæðu og gefa 

börnunum. Lækning var skilgreind sem fullkomið hvarf kláða og húðskemmda. 

Mánuði eftir ivermectin-meðferðina, höfðu tólf af fjórtán ungbörnum sem fylgdu 

fyrirmælunum rétt, náð fullum bata. Tvö ungabörn höfðu enn einkenni kláðamaura. 

Annað þeirra fékk ivermectin til viðbótar og hitt meðferð með bensýlbensóati og 

læknuðust bæði börnin í kjölfarið. Í heildina litið, þremur mánuðum eftir fyrstu inntöku 

ivermectin, höfðu þrettán af fjórtán ungabörnum náð fullum bata og aðeins eitt var 

enn með einkenni kláðamaura. Þetta síðast nefnda ungabarn var líklega smitað aftur 

eftir fyrstu ivermectin-meðferðina, þar sem margt benti til þess að sumir 

fjölskyldumeðlimir þess fylgdu ekki fyrirmælum rétt og tóku ekki ávísað ivermectin. 

Einungis var tilkynnt var um tvær skammvinnar aukaverkanir þar sem barn klóraði 

sér mikið í nokkra dag og annað barn sem sýndi merki um streitu. Margt bendir til 

þess samkvæmt þessari rannsókn að ivermectin þolist vel hjá ungbörnum. 

Umhugsunarvert og jákvætt var að engar aukaverkanir á taugakerfi barnanna voru 

sýnilegar. Þá reyndist ivermectin heldur áhrifaríkara heldur en þau tvö lyf sem áður 

höfðu einkum verið notuð gegn kláðamaurasýkingu einkum ef um mikla sýkingu var 

að ræða. (Bécourt et al., 2013) 

Fimm tilfelli fundust í rannsókn þar sem ungbörn eða börn voru meðhöndluð 

með ivermectin vegna kláðamaura eða höfuðlúsa. Og þar kom fram að engar 

alvarlegar aukaverkanir urðu út frá meðferðinni og hún verkaði vel á sjúklingana. 

(Patel, Hogan, & Walder, 1999) (Larralde, Mijelshon, Gonzalez, Mora, & 

Constantakos, 1999) Ivermectin var upphaflega notað sem lyf fyrir dýr. (Crump & 

Ōmura, 2011) Til er athyglisverð skýrsla um fjögurra ára dreng sem tók óvart óþekkt 

magn af ivermectin sem áætlað var til dýralækninga. Þessi drengur hélst 

einkennalaus, sem styður við þá kenningu að ivermectin þolist vel hjá börnum. 

(Bécourt et al., 2013) 



 

27 

 

Áður fyrr var talið að ivermectin gæti hugsanlegri valdið hættu á 

taugafræðilegum aukaverkunum vegna dreifingar lyfsins um blóð-heilaþröskuldinn 

því var það ekki markaðsett á mörgum stöðum fyrir börn, t.d. í Frakklandi eins og 

kom fram í rannsókn frá árinu 1999 sem gerð var á húðsjúkdóma- og barnadeildum 

sjúkrahússins í Rouen. Þar kom í ljós að einungis 18 af 219 börnum sem sýkt voru af 

kláðamaur voru þá meðhöndluð með ivermectin. Rannsóknin sýndi hins vegar allt 

annað og sýndi fram á að styrkur próteina í heila hjá ungbörnum og fullorðnum er 

svipaður. Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar er afturvirkt eðli hennar og lítið 

mengi ungbarna, þar sem aðeins alvarlegustu tilvikin voru meðhöndluð með 

ivermectin. Sumar aukaverkanir, svo sem höfuðverkur eða ógleði, er erfiðara að 

greina hjá ungbörnum og líffræðileg gögn, svo sem lifrarstarfsemi og þvagbreytingar, 

voru ekki metin í þessari afturvirku rannsókn. Þetta gæti hafa haft í för með sér 

vanmat á hugsanlegum aukaverkunum ivermectin. (Saunders, Habgood, & 

Dziegielewska, 1999)  

Í grein frá árinu 2019 er fyrstu ivermectin- skömmtunaráætluninni þar sem að 

markmiðið var að fá sambærilega virkni úr lyfinu í börnum og fullorðnum lýst. Talið 

var nauðsynlegt að gera rannsókn til að ákvarða öryggi og verkun viðeigandi 

skammta hjá börnum. Rannsóknin sem gerð var, náði til 200 barna á aldrinum 2-12 

ára og 11 fullorðinna einstaklinga. Börnin fengu ivermectin-skamma á bilinu 100–600 

μg/kg. Niðurstöðurnar bentu til þess að úthreinsun á hvert kílógramm væri hærri hjá 

börnum en fullorðnum, með miðgildi (90% öryggisbil) 0,35 (0,12–0,73) l/klst./kg hjá 

börnum samanborið við 0,20 (0,10–0,31) l/klst./kg hjá fullorðnum. Fyrir vikið er 

útsetning (e. exposure) fyrir ivermectin hjá börnum eftir 200 μg/kg skammt u.þ.b. 30% 

lægri en hjá fullorðnum. Þessar niðurstöður benda til þess að nauðsynlegt sé að 

auka skammtinn í 250 og 300 μg/kg hjá börnum á skólaaldri (6–12 ára) og barna á 

leikskólaaldri (2–5 ára) til að ná samsvarandi útsetningu (exposure coverage) hjá 

börnum og fullorðnum. Að öðrum kosti er lagt til að skammtaáætlun sé byggð á hæð 

barnanna og að stigvaxandi fjöldi 3 mg tafla á bilinu 1- 5 séu þeim gefnar. (Brussee, 

Schulz, Coulibaly, Keiser, & Pfister, 2019) 

Í annarri grein sem var birt í júlí 2019 var markmið rannsóknar að meta öryggi 

ivermectin hjá nýburum og ungum börnum og safna gögnum um virkni ivermectin hjá 

þessum aldurshópi. Þessi rannsókn var gerð á húðsjúkdómadeildum í 28 frönskum 

miðstöðvum á tímabilinu júlí 2012 til nóvember 2015. Læknar sem meðhöndluðu 

börn sem vógu 15 kg eða minna vegna kláðamaurs, voru beðnir um að senda til 
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rannsóknaraðila útfylltan staðlaðan nafnlausan spurningalista. Þeir söfnuðu saman 

upplýsingunum og greindu gögnin í kjölfarið. Gögnin náðu yfir 170 börn á aldrinum 1-

64 mánaða sem höfðu líkamsþyngd á bilinu 4–14,5 kg og höfðu verið meðhöndluð 

með ivermectin. Meðalskammtur af ivermectin sem hvert barn fékk, var um 223 μg/kg 

og 89% sjúklinga fékk kerfisbundið annan skammt. Að auki fengu 73% sjúklinga 

samhliða lyfjagjöfinni staðbundna meðferð. Tilkynnt var um aukaverkanir hjá sjö 

sjúklingum og voru þær ekki taldar alvarlegar. Í eftirfylgniheimsókninni höfðu 139 

sjúklingar (89%) náð fullum bata. Þeir þættir sem voru marktækt tengdir við lækningu 

voru stærð lyfjaskammtar > 200 μg/kg (p < 0.001), og seinkunar á milli þessara 

tveggja skammta < 10 dagar (p= 0·025). Virkni lyfsins í rannsókninni var best þegar 

skammturinn var meiri en 200 μg/kg og þegar seinkun á milli skammta var innan við 

tíu daga. Niðurstöðurnar bentu í heild til þess að ivermectin, tekið í réttum 

skömmtum, virki vel, hafi engar alvarlegar aukaverkanir og sé öruggt til notkunar 

þegar kemur að meðferð við kláðamaur hjá ungum börnum. Lyfið reyndist vera 

áhrifaríkt við meðhöndlun á kláðamaur í 85% tilvika. (Levy et al., 2020) 

Í ljósi niðurstaða úr þessum ofangreindu tilraunum þar sem öryggi og verkun 

ivermectin var skoðað, komu eftirfarandi atriði í ljós. Samanburður á skömmtun og 

virkni sýndi að hækkandi skammtur sé ákjósanlegur til að hægt sé að ná 

sambærilegri virkni hjá börnum og fullorðnum. Öryggi lyfsins reyndist gott fyrir börn 

og virknin góð. Að því sögðu má telja eðlilegt að bjóða upp á ivermectin í lyfjaformi 

fyrir börn því lyfið hefur komið vel út og reynst vera öruggt í prófunum. Í framhaldi af 

því má álykta að lyfjaform sem væri auðvelt og öruggt í notkun gæti gert gæfumuninn 

varðandi það og mikið til vinnandi að hanna slíkt lyfjaform.   

 

1.7 Lyfjaform fyrir ung börn 

Barnæskan er þroskatímabil sem mikilvægt er að þekkja vel þegar lyf fyrir þennan 

aldurshóp er þróað. Taka þarf tillit til ýmissa þátta s.s. þyngdar, þroska og aldurs 

barnsins, ásamt skammtastærð lyfsins. Það er ákjósanlegast, sérstaklega til langs 

tíma litið, að taka lyf inn um munn og í tilvikum þar sem fólk er bráðveikt er hægt að 

nota bláæðarleið. (Nunn & Williams, 2005) Öryggisins vegna er mikilvægt að barn 

hafi náð réttum aldri til að gleypa og kyngja hefðbundnum töflum. Því er venjulega 

mælt með fljótandi lyfjum fyrir ungabörn og yngri börn. Þá er mikilvægt að bragðbæta 

lyfið með sætuefni svo það feli vonda bragðið sem oft fylgir lyfjum. Þetta er mikilvægt 

svo lyfið fari sem auðveldast niður hjá barninu og tryggi þannig besta verkun. (Lopez, 



 

29 

 

Ernest, Tuleu, & Gul, 2015) Börnum gæti gagnast önnur skammtaform sem hönnuð 

eru fyrir fullorðna ef þau innihéldu viðeigandi skammt og hefðu heppilega eiginleika. 

Dæmi um þannig skammtaform eru t.d. munndreifitöflur, munnhols og forðaplástrar. 

Það er óneitanlega mikil áskorun fyrir lyfjafyrirtæki að þróa lyfjaform fyrir börn sem 

tekur tillit til aldurstengdra skammtastærða en ná um leið að fela biturt bragð sem oft 

fylgir lyfjum. (Nunn & Williams, 2005) 

Lyfjaformshönnun fyrir börn er að mörgu leyti flókin, þar sem, það er 

nauðsynlegt að skilja þær lífeðlisfræðilegu breytingar á þroska sem eiga sér stað í 

barnæsku og áhrif þessara breytinga á frásog lyfja. Auk þess má ekki nota 

ýmis hjálparefni í lyfjaform fyrir börn, eins og propylene glycol o.fl. (Lim, Poole, & 

Pageler, 2014) Aðlögun skammta hjá börnum byggist venjulega á því að ná fram 

lyfjahvarfafræðilegum eða lyfhrifafræðilegum sniðum sem jafngildir þeim sem nást 

hjá fullorðnum. Það getur valdið óvæntum lyfjahvörfum með breyttri klínískri verkun 

þegar börnum er gefið lyf sem annars er ætlað fullorðnum. Mismunur lyfjaforma þarf 

að vera heilbrigðisstarfsmönnum kunnur, þar sem þeir taka þátt í að ávísa, gefa eða 

dreifa lyfjum. Til að sem bestur meðferðarárangur náist, þarf að tryggja að viðeigandi 

ráð séu gefin. Þetta einskorðast ekki einungis við lyf til munnlegrar inntöku, heldur á 

við um allar lyfjagjafir og meðferðir sem snúa að börnum. Þróun aldursviðeigandi 

mismunandi lyfja fyrir börn krefst ekki aðeins skilnings á óskum þeirra varðandi 

mismunandi lyfjaform, betra bragðs og áferðar heldur einnig skilnings á 

eðlisfræðilegum og lífefnafræðilegum mun á börnum og fullorðnum. (Batchelor & 

Marriott, 2015) Augljósasti munurinn á lyfjameðferð á fullorðnum og börnum er 

flækjustig skammtaaðlögunar og reikniritinu sem notað er til að reikna skammta sem 

eru viðeigandi fyrir alla undirhópa innan heildarmengis barna. Börn þurfa, og þola oft 

minni lyfjaskammta heldur en eldri einstaklingar. Mikilvægt er að átta sig á því að 

„börn eru ekki bara litlir fullorðnir“ þegar um lyfjameðferðir er að ræða. (Gillis & 

Loughlan, 2007) Klínískar samanburðarprófanir eru venjulega gerðar hjá fullorðnum 

en ekki í börnum og því sýna niðurstöður ekki endilega hvernig lyfin verkar á börn. 

Lyf til inntöku um munn hvort sem um er að ræða í fljótandi eða föstu formi er 

ákjósanlegur kostur einkum vegna þess hve einföld lyfjagjöfin er. Í fljótandi formi er 

um að ræða t.d. lausnir, síróp, fleyti og uppleysanleg duft. Í föstu formi þá eru það til 

að mynda; töflur, hylki, tuggutöflur, munnsogstöflur, kyrni/strá og töflur með stýrðri 

losun. (van Riet-Nales, Schobben, Vromans, Egberts, & Rademaker, 2016) 
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Í stuttu máli má því segja, að þeir þættir sem hafa ber í huga, þegar lyfjaform 

fyrir börn eru hönnuð, eru að skammtastærðir séu hæfilegar og að aðgengi lyfsins sé 

gott. Einnig að engin skaðleg hjálparefni séu í lyfjaforminu og að það sé einfalt og 

öruggt að gefa það. Að mínu áliti er það mikilvægt fyrir lyfjafyrirtækin að þróa fleiri 

heppileg lyfjaform fyrir yngsta aldurshópinn og gera fleiri klínískar rannsóknir og 

þróunarvinnu með þau í huga. Það væri jákvætt að sjá fjölbreyttari lyf á markaði fyrir 

þennan hóp.  

 

1.7.1 Núverandi hindranir gegn notkun lyfjaforma fyrir ung börn 

Það eru ýmsar hindranir sem þarf að yfirstíga varðandi notkun lyfjaforma 

fyrir börn. Oft er þess krafist af heilbrigðisstarfsfólki og foreldrum að nota 

fullorðinslyf til að útbúa viðeigandi skammt af lyfi fyrir barn. Til dæmis með 

því að búa til dreifu úr mulinni töflu eða kljúfa töflu til að fá minni skammt. 

Þannig getur lyfið getur breyst með ónákvæmri mælingu, röngum 

leiðbeiningum eða rangri meðhöndlun vörunnar. Þá er það útbreitt 

vandamál varðandi lyfjagjafir til barna, að þau lyf sem þeim eru stundum 

gefin, eru oft ekki skráð til notkunar í börnum. Þessu fylgir töluverð áhætta 

þar sem þessi lyf hafa þá ekki verið rannsökuð og prófuð með tilliti til þarfa 

barnanna. (Richey et al., 2013) Til að lágmarka mistök við ávísanir og einnig 

til að einfalda skömmtun, ættu barnalyfjaform helst að hafa sama aðgengi í 

börnum og fullorðinslyfjaformin hafa í fullorðnum. Þegar aðgengi er metið í 

börnum og borið saman við fullorðna, þá er tekið tilliti til hámarks 

plasmaþéttni (Cmax), tíma til Cmax (tmax) og svæðis undir frásogstíma ferilsins 

(AUC) með tilliti til plasmaþéttni miðað við tíma. Marktækur munur er 

skilgreindur sem 90% öryggismörk sem ná ekki 80-125% mörkum fyrir 

annað hvort Cmax eða AUC á prófíl viðmiðunarafurðarinnar. (Batchelor & 

Marriott, 2015) Það er einnig mikilvægt að huga að hvort lyfið sé á saltformi 

og þá þéttni salta, þegar verið er að þróa lyf fyrir nýbura þar sem 

nýrnastarfsemi þeirra getur verið óþroskuð. (Girardi et al., 2015)  

Skortur á þekkingu á lyfjaþróun og framleiðslu lyfja fyrir börn hefur 

verið talin ein helsta hindrunin gegn því að nauðsynleg lyf fyrir yngstu börnin 

séu framleidd. (van Riet-Nales et al., 2016) Þetta hefur leitt til þess að fleiri 

ósamþykktum og óleyfilegum lyfjum hefur verið ávísað til barna, sem hefur 

aukið áhættu á skaða. (Bellis et al., 2013) 
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1.7.1.1 Bragð 

Bragð er mikilvægur þáttur þegar eitthvað er innbyrt í gegnum munn en mörgum 

lyfjum fylgir biturt bragð sem talið er hafa þróast í gegnum tíðina sem hindrun gegn 

því að neyta eitraðra efna. (Batchelor & Marriott, 2015) Lyf eru stundum bitur á 

bragðið og börn eru oft viðkvæmari en fullorðnir varðandi það. Þetta hefur þau áhrifa 

að þau eru ekki eins viljug að taka bragðvond lyf. Það er reyndar nokkuð auðvelt að 

fela biturt bragð þegar skammtaformið er í töfluformi en ef börn fást ekki til að gleypa 

slíkar töflur er sú aðgerð áhrifalaus. (Mennella, Spector, Reed, & Coldwell, 2013) Það 

má því segja að æskilegt sé að töflurnar séu nógu litlar. 

Í sumum tilvikum er einföld bragðbreyting (e. taste-masking) ófullnægjandi og 

þörf er á flóknari lyfjaformúleringu til að fela vont bragð. Ein helsta hindrunin í þróun 

fljótandi lyfjaforma til inntöku eru erfiðleikar við að bragðbreyta (e. taste-masking) 

lyfjum. (Batchelor & Marriott, 2015) Yfirgnæfandi meirihluti barnalækna í 

Bandaríkjunum telja að bragð lyfja og smekkleiki séu helstu hindranirnar gegn því að 

börn ljúki lyfjameðferð þar sem lyf eru tekin inn um munn. (Milne & Bruss, 2008)  

 

1.7.1.2 Barnvæn hjálparefni 

Hafa þarf í huga að hjálparefnin sem notuð eru við þróun vöru þurfa að vera örugg og 

ásættanleg til notkunar fyrir börn. Hjálparefni eru venjulega notuð til að hámarka 

samsetningu lyfsins og til að bæta smekkleikann, geymsluþolið og/eða bæta 

framleiðsluferlið. Efni eins og til dæmis etanól, propylene glycol, bensýlalkóhól og 

parabenar eru hjálparefni sem ekki ættu að nota í lyfjaformum fyrir börn vegna þess 

að þau geta verið þeim eitruð eða hamlað líffæraþroska þeirra. (Tuleu & Breitkreutz, 

2013) Þó er hægt að nota sum þessara efna séu þau notuð í mjög litlu magni. 

Evrópska lyfjastofnunin (EMA) leggur til ákveðin þolmörk þessara efna í lyfjaformum 

fyrir börn. (Valeur, Holst, & Allegaert, 2018) 
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Tafla 3. Þolmörk barna og nýbura fyrir hjálparefnunum etanól, propylene glycol og 

bensýlalkóhól. Tafla tekin og aðlöguð frá: (Valeur et al., 2018) 

 

 Nýburar Smábörn/ börn 

Ethanol Engin mörk gefin upp en 

a.m.k. svipað magn og smábörn/ 

börn mega fá 

6 mg/kg/á dag fyrir sjúklinga á 

aldrinu 2-6 ára 

Propylene glycol 1 mg/kg/á dag 50 mg/kg/á dag fyrir sjúklinga á 

aldrinum 29 daga til 4 ára 

Benzyl alcohol Frábending 5 mg/kg/á dag fyrir fullorðna og 

börn eldri en 4 vikna 

 

 

1.7.2: Barnvæn lyfjaform 

1.7.2.1 Töfluform 

Töflur eru talin einfaldasta lyfjaformið fyrir skömmtun lyfja. Kostir þeirra eru einkum 

stöðugleiki og góðir geymslueiginleikar. Þetta gerir lyfjaformið að ákjósanlegum kosti 

og því hafa lyf í föstu formi verið mjög vinsæl í lyfjaþróun fyrir börn. (Lajoinie et al., 

2017) Þetta eru t.d.uppleysanlegar töflur, duft, kyrni eða kögglar til blöndunar og  

hafa þau venjulega betri stöðugleika samanborið við t.d. fljótandi form. Þessar vörur 

þurfa samt sem áður að vera smakkaðar (bragðbættar eða bragðfaldar - taste 

masked). Ef þessi lyfjaform eru gefin án vatns eru þau einungis heppileg fyrir 

ungabörn sem eru eldri en 6 mánaða og byrjuð að borða fasta fæðu. Mikilvægt er að 

huga að heildarleysni hvers lyfs og hvernig það getur haft áhrif á líffræðileg 

lyfjaafköst, því ef uppleysanlegu töflunum er ekki blandað í viðeigandi vökvamagni þá 

getur það leitt til þess að töflur loða við vélinda og seinkun verður á því að verkun 

hefjist þar sem fast efni þarf að leysast upp áður en það frásogast. Þetta eykur hættu 

á vefjaskemmdum. (Batchelor & Marriott, 2015) Ákjósanleg töflustærð fyrir yngsta 

aldurshópinn (undir 1 árs) er 1-4 mm. (van Riet-Nales et al., 2016) 

Lágmarksaldursviðmiðið getur verið hærra ef um er að ræða föst efni með stærri 

agnir vegna aukinnar hættu á sogi eða köfnun. (Batchelor & Marriott, 2015) 

Það er stundum örðugt fyrir börn að taka inn hefðbundnar töflur þar sem það 

getur reynst þeim erfitt að kyngja þeim. Það er samt almenn skoðun að börn muni 
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samt sem áður taka við töflum ef þær eru í hentugri stærð. Þar af leiðandi er minni 

tafla, líklegri til að vera ásættanleg. Hægt er að skipta töflum í tvennt til að draga úr 

stærð þeirra en það getur leitt til ónákvæmari skammta. (Paparella, 2010)  

Í rannsóknum sem gerðar voru af Spomer og fleirum, þar sem notkun á 

sérlega litlum töflum sem voru 3mm í þvermál sem hér eftir verða nefndar örtöflur (e. 

mini-tablets) var skoðuð, kom í ljós að þær voru mögulegt skammtaform sem hentaði 

fyrir 2-6 ára börn. (Thomson et al., 2009) Að auki kom í ljós að mjög ung börn (6–12 

mánaða) voru fullkomlega fær um að kyngja örtöflum sem voru 2 mm í þvermál, og 

samþykktu þau þær töflur oft fram yfir sætar vökvablöndur. (Spomer et al., 2012) 

Töfluform eru einföld leið til að tryggja örugga skömmtun fyrir lyf, þar sem þetta er 

mun einfaldari gjöf en að láta t.d. foreldra mæla meðal í vökvaformi í skeið. (van Riet-

Nales et al., 2016) 

 

1.7.2.2 Örtöflur (e. Mini-tablets) 

Örtöflur (e. mini-tablets) eru fremur nýjar af nálinni í lyfjaformaþróun. Þær hafa það 

meginmarkmið að vinna bug á þeim hindrunum sem geta skapast við inntöku lyfja. 

Örtöflur eru örsmáar töflur sem eru 3 mm eða minni í þvermál. Þessar örtöflur 

innihalda mörg lítil kyrni og eru talin hagstæðari en mörg önnur skammtaform til 

inntöku þar sem þær eru auðveldar í framleiðslu, stöðugleikavandamál eru 

sjaldgæfari og þær bjóða upp á fleiri meðferðarúrræði eins og að hafa sveigjanleika í 

skömmtun. Töflurnar þurfa engan leysi í framleiðslu og einnig er hægt að forðast 

staðbundna ertingu með því að nota þær. Töflurnar eru framleiddar með 

hefðbundnum töflupressum. Þessi framleiðsla er svipuð framleiðslu á venjulegum 

töflum en krefst framúrskarandi duftsflæðis vegna litlu kyrnanna, nákvæmrar 

stjórnunar á ferlisbreytum og sérstakrar varúðar meðan á samsetningu 

töflupressunnar stendur. Örtöflur eru aðallega þróaðar sem neytendavænt lyf fyrir 

sjúklingahópinn; börn og aldraða. Örtöflur falla þessum sjúklingum oft betur í geð og 

börn eru viljugri að taka þær heldur en önnur áður notuð form s.s. hefðbundnar töflur, 

síróp og hylki. (Priyanka & Teotia, 2018)  

 Í nýlegri grein eftir Robert G. Strickley um lyfjagjafir barna lýsir hann þeirri 

skoðun sinni að í framtíðinni muni örtöflur verða gefnar ungbörnum æ ríkara mæli. 

(Strickley, 2019) 
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Mynd 10. Samanburður á stærð mismunandi taflna. Talið frá vinstri má sjá örtöflur í þremur 

                  stærðum. Því næst venjulegt barna aspirín og að lokum hylki í stærð 3. Mynd tekin 

frá:  (Bellis et al., 2013) 

1.7.2.3 Nefúðaform 

Nefið hefur það hlutverk að greina lykt, sía úr andrúmsloftinu það sem fer inn auk 

þess að stýra raka og hitastigi lofts þegar það fer inn í öndunarfærakerfið. Nefbeinið, 

öndunafærasvæðið og lyktarskynssvæði liggja framan frá og aftur og er skipt með 

miðnesi í hægri og vinstri nös sem endar í koki. Nefið er oft fyrsti viðkomustaður 

sýkla og nefhárin í ytri nösunum er fyrsta hindrun þeirra á leið inn líkamann en þar 

stöðvast oft stærri agnir. Allt yfirborð nefholsins er svo þakið slímlagi sem sér um að 

fanga minni agnir auk örvera og koma þeim aftur í kok, þaðan sem þeim er kyngt 

niður í maga. (Yusuf & Kett, 2017)   

Mörgum börnum þykir erfitt að kyngja hefðbundnum töflum og gæti reynst erfitt 

að fá þau til þess með góðu móti. Einnig gæti þeim fundist töflurnar mjög 

bragðvondar og fúlsað við þeim. (Liu et al., 2014) Þá gætu aðrir möguleikar eins og 

t.d. nefúðaform, verið góður kostur. (van Riet-Nales et al., 2016) Nefúði er lyfjaform 

þar sem lyfinu er úðað upp í nef sjúklings. Lyfjagjöf um nef þykir þægileg, þar sem 

frásog er frekar hratt og því koma áhrif lyfsins koma fljótt fram. Fyrir lyf sem þurfa að 

komast hratt út í blóðið þá er þetta lyfjaform heppilegt. Einnig ef til reglulegrar gjafar 

er þörf í börnum. (Batchelor & Marriott, 2015) Það er mikilvægt að hafa nokkur atriði í 

huga þegar lyf eru gefin í nef. Þessir þættir eru samhengið á milli tækis, lyfs og 

sjúklings. Hvar lyfið lendir í nefinu er lykilatriði varðandi hversu mikil áhrif það mun 

hafa á sjúklinginn. (Ehrick et al., 2013) Nokkrar aðferðir til lyfjagjafar með þessum 

hætti eru þekktar. Það er t.d. hægt að dreypa dropum úr dropateljara eða sprautu  
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eða með notkun nefúða. Reynslan hefur sýnt að þessar aðferðir gefa góðan árangur 

og ekki hefur verið nauðsynlegt að hafa lyfjaformin fyrir börnin með öðrum hætti en 

þeirra fullorðnu, enda eru börn og fullorðnir lík með tilliti til líffæra og lífeðlisfræði að 

þessu leyti. Því eru heldur ekki miklar líkur á því að aukaverkanir verði hjá börnum 

sem nota lyfið í nefúðaformi. Þá er hægt að skammta lyf með nákvæmni með þessu 

lyfjaformi og því auðvelt að aðlaga notkunina að hverjum einstaklingi. (Batchelor & 

Marriott, 2015) 

Nefúðaform hafa marga ákjósanlega kosti sem lyfjagjöf. Þau hafa t.d. verið 

nýtt til að gefa bóluefni. Það er mikill ávinningur sem fæst með því að sleppa við 

nálarstungu sem mörgum finnst óþægileg. Þetta er líka mun ódýrari kostur og þá 

sérstaklega fyrir fátækari samfélög. Leiðin að ónæmiskerfinu í gegnum nefið er greið 

og örvun á slímhúð auðveld. Þannig má álykta að þetta lyfjaform gæti hentað börnum 

vel. Nefið er einnig að mörgu leyti heppilegur staður til að gefa bóluefni enda hafa 

mörg börn fengið bólusetningu gegn flensu með þessum hætti. (Yusuf & Kett, 2017) 

 

Tafla 4. Kostir og gallar neflyfjaforma.  

Tafla tekin og aðlöguð frá: (Aulton & Taylor, 2013) 

 

Kostir Gallar 

Stórt yfirborðsflatarmál fyrir frásog  

(sirka 160cm2) 

Takmarkað við litla skammta (25-200µl) 

Mikilvægt að nota virk lyf 

Gott blóðflæði og góð eitlastarfsemi Slímhindrun og slímhreinsun 

Sleppum við first-pass umbrot í lifur Ensímvirkni 

Þekjuvefur er gegndræpur fyrir litlum 

fitusæknum lyfjasameindum, hratt frásog 

og hröð verkun 

Lítið gegndræpi fyrir vatnssækin lyf 

Ekki ífarandi, lágmarks smitsáhætta við 

notkun og lítil hætta á sjúkdómssmitum 

(ólíkt öðrum leiðum utan meltingarvegs) 

 

Auðvelt í notkun og auðvelt að skammta  
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1.8 Ivermectin og COVID-19 

Í þeim faraldri, sem kenndur er við COVID -19 og gengið hefur yfir heimsbyggðina 

undanfarnar vikur og mánuði, hafa vísindamenn kappkostað við að finna lyf sem 

gagnast gæti til lækninga við honum. Mörg lyf hafa því verið skoðuð og m.a. hafa 

tveir ástralskir vísindamenn beint sjónum sínum að lyfinu ivermectin sem heppilegum 

kosti. Samkvæmt niðurstöðum úr tæknilegum rannsóknum sem gerðar voru á 

rannsóknarstofu af Biomedicine Discovery Institute (BDI), Monash University í 

Ástralíu, í samvinnu við the Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, kemur í 

ljós að ivermectin hindrar SARS-CoV-2 kórónaveiruvírusinn frá því að fjölga sér í 

frumum á nokkrum dögum. (Caly, Druce, Catton, Jans, & Wagstaff, 2020) 

Kylie Wagstaff PHD, yfirmaður BDI rannsókna, sagði að rannsóknirnar sýndu 

að lyfið, ivermectin, varð virkt gegn SARS-CoV-2 í frumum sem ræktaðar voru á 

rannsóknarstofu á aðeins einum sólarhring. Wagstaff og félagi hennar David A. Jans 

hófu rannsókn á því hvort ivermectin gæti unnið gegn SARS-CoV-2 vírusnum stuttu 

eftir að heimsfaraldurinn fór af stað. Þau greindu frá in vitro tilraunum sínum með 

ivermectin gegn SARS-CoV-2-smituðum frumum í grein sem birt var þann 3. apríl 

2020. Greinin ber titillinn: The FDA-approved Drug Ivermectin inhibits the replication 

of SARS-CoV- 2 in vitro. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að ivermectin hafði 

veirueyðandi áhrif þegar það var prófað gegn veirunni SARS-CoV-2, in vitro. Einn 

skammtur gat hindrað fjölgun veirunnar um 5000 falt á 24-48 klst. Þrátt fyrir að ekki 

sé vitað með vissu um það hvernig ivermectin vinnur nákvæmlega gegn vírusnum, 

setti Wagstaff fram þá kenningu að það væri líklegt miðað við verkun lyfsins gegn 

öðrum vírusum, að það komi í veg fyrir að vírusinn dempi niður getu hýsilfrumna til að 

hreinsa hann. Vísindamennirnir halda því fram að þetta gerist að öllum líkindum með 

því að hamla IMPα / ß1 á veirupróteinum, eins og hefur virkað gegn öðrum RNA 

vírusum. (Tay et al., 2013; Wagstaff, Sivakumaran, Heaton, Harrich, & Jans, 2012; 

Yang et al., 2020)  

Orsakavaldur núverandi COVID-19 heimsfaraldurs, SARS-CoV-2, er 

einstrengdur jákvæður RNA vírus sem er nátengdur öðrum kórónavírus (SARS-CoV) 

sem leggst á öndunarfærin með alvarlegum afleiðingum. Rannsóknir á SARS-CoV 

próteinum hafa leitt í ljós mögulegt hlutverk í skiptingu hýsilfrumna. (Hiscox et al., 

2001; Wurm et al., 2001) Að auki hefur verið sýnt fram á að SARS-CoV 

aukapróteinið ORF6 eykur veirueyðandi virkni STAT1 umritunarstuðils með því að 

raðgreina IMPα / ß1 á grófa ER / Golgi himnuna. (Frieman et al., 2007) Þegar þessar 
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skýrslur voru teknar saman, bentu þær til þess að hindrunarvirkni ivermectin í 

kjarnaflutningi gæti verið áhrifarík gegn SARS-CoV-2. (Caly et al., 2020) Sýnt hefur 

verið fram á virkni ivermectin gegn fjölmörgum öðrum vírusum in vitro, eins og t.d. 

HIV-1 og beinbrunaveiru (e. dengue). (Wagstaff et al., 2012) 

 Vísindamennirnir telja í grein sinni, að ivermectin sé einkum áhrifarík veiruvörn 

gegn SARS-CoV-2, ef það væri gefið sjúklingum stuttu eftir smit. Þannig væri hægt 

að draga verulega úr alvarleika sjúkdómsins því veirumagn yrði minna og það drægi 

þar af leiðandi úr smiti á milli manna. Ef þetta reynist rétt er mikilvægt að gera 

viðmiðunarprófanir á ivermectin gegn öðrum veirulyfjum sem stungið hefur verið upp 

á gegn SARS-CoV-2 veirunni. (Dong, Hu, & Gao, 2020; Elfiky, 2020; Gordon, 

Tchesnokov, Feng, Porter, & Gotte, 2020; Wang et al., 2020)  

Öryggi ivermectin hefur ekki verið metið fullnægjandi fyrir þungaðar konur en 

lyfið þykir öruggt fyrir aðra eins og nýlegar rannsóknir gefa til kynna. Þar kemur fram 

að stórir skammtar af ivermectin séu fólki álíka öruggir og venjuleg 

lágskammtameðferð. (Navarro et al., 2020; Nicolas et al., 2020) 

Viðbrögð heimsbyggðarinnar við COVID-19 faraldrinum hafa að mestu verið 

takmörkuð við eftirlit, greiningar, samkomubann og félagslega fjarlægð. Þessar 

aðgerðir hafa verið þjóðum sársaukafullar á margan hátt og því mjög brýnt að finna 

lyf eða bóluefni sem gæti gagnast gegn faraldrinum.  

Til að frekara mat á hugsanlegum ávinningi lyfsins gegn Covid-19 

sjúkdómnum, geti farið fram þarf að skoða skammtaáætlun þá sem alla jafna er 

notuð hjá þeim sem taka ivermectin lyfið. Er t.d. möguleiki á því að stækka 

lyfjaskammtinn án þess að minnka öryggi hans? Í Tælandi var nýlega gerð III. stigs 

klínísk rannsókn á beinbrunasótt (e. dengue) þar sem ivermectin var prófað. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar lofuðu góðu þrátt fyrir að enginn klínískur ávinningu 

hafi reynst af lyfinu. Einn dagsskammtur reyndist öruggur og þrátt fyrir að að 

beinbrunasótt og SARS-CoV-2 séu nokkuð ólíkir sjúkdómar ætti að vera hægt að 

bæta skammtaáætlunina og nýta upplýsingar sem fram komu í rannsókninni. 

(Caly et al., 2020)  

Nú í maí 2020 eru 18 klínískar tilraunir gangi eða eru áætlaðar fljótlega, þar 

sem áhrif ivermectin er kannað gegn COVID 19 sjúkdómnum í fólki. Á síðunni 

clinicaltrial.cov er að finna hvaða rannsóknir er um að ræða. Sumar rannsóknirnar 

prófa lyfið eitt sér í mismunandi skömmtum, aðrar prófa það í samblandi við önnur lyf 

eins Nitazoxanide og Doxycycline og Ribavirin. (ClinicalTrials.gov, 2020) Engar 
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niðurstöður er enn komnar, en það verður án efa áhugavert að lesa úr þeim þegar 

þar að kemur. 

Í framhaldi af þessu má álykta að ef, in vivo rannsóknir skila jafn góðum 

niðurstöðum og in vitro rannsóknirnar gerðu, þá staðfestir það enn frekar orðspor 

ivermectin sem eins konar kraftaverkalyfs. Lyfið sem ræður COVID-19 veiruna af 

dögum mun verða á hvers manns vörum í framtíðinni og nafn þess aldrei gleymast. 
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2. MARKMIÐ 

Eins og fram hefur komið hér á undan þá er ivermectin ekki gefið börnum undir 5 ára 

aldri þar sem ekki er í boði lyfjaform sem hentar þessum aldurshópi og það sem er til 

á markaði, er ekki hentugt í skammtastærðum og nýtast þeim því ekki. Markmiðið var 

að prófa að búa til lyfjaform sem myndu henta börnum. Nokkrir möguleikar voru 

skoðaðir og var ákveðið að kanna hvort hægt væri að búa til nefúðalyf. Lyfið þarf að 

vera inntökuvænt og hafa gott geymslu- og hitaþol. Það form er þægilegt og auðvelt í 

notkun og gæti því hentað börnum vel sem lyfjameðferð. Að auki er auðvelt að 

ákvarða skammtastærð og lítil smithætta fylgir inntökuforminu. Einn af fjölmörgum 

kostum ivermectin er að það er áhrifaríkt í lágum skömmtum. Þess vegna var kjörið 

að skoða möguleikann á að setja ivermectin í nefúðaform. Skammtastærðin er 

ákjósanleg þegar verið er að horfa á magnið, 0,7-4 mg. Þar sem ivermectin er nánast 

óleysanlegt í vatni (0,0004% = 4 µg/ml) þarf að auka leysanleikann um 1000 falt eða 

í 7-40mg/ml. Miðað var við að geta gefið 2 mg í einu pústi (100µl), en það samsvarar 

20 mg/ml. 
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3. EFNI OG AÐFERÐIR 

3.1 Efni 

Efni Framleiðandi Vörunúmer 

Ivermectin  Hovione PharmaScience 

Limited, Macau 

Batch no: 

05KB21.HM00146 

 

Methoxypolyethylene glycol 

350 

 

Dow Chemical Company, 

Michigan, United States 

00175151 

Polyethylene glycol 400 

 

Dow Chemical Company, 

Michigan, United States 

25322-68-3 

Pegylated Capric/caprylic 

glycerides (Labrasol) 

Gattefossé SAS, France 3074JV1 

Tetraethylene glycol 99% Aldrich chemistry 110175-1KG 

Propylene Glycol puriss Riedel-de Haën EC No. 200-338-0 

Tocopherol acetate (α-

Tocopherol) 

Sigma T-3376 

Ethanol puriss.p.a.,absolute, 

>99,8% 

Honeywell, Riedel-de-

Haën, Germany 

32221-1L 

Benzyl alcohol Mecobenzon *289991 

Mucin from porcine stomach, 

Type II 

Sigma M2378-100G 

Afjónað vatn Háskóli Íslands - 
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3.2 Tæki 

Tæki Framleiðandi 

Hátíðnitæki  Qsonica sonicators  

Vog Scaltec  

Vortex 4 digital IKA 

DV-I + Viscometer Brookfield 

 

3.3 Áhöld 

Áhöld Framleiðandi 

Pípettur: 

0,5-10 ul 

100-10000 ul 

Finnpipette 

Pípettur: 

2-20ul 

50-200ul 

Gilson 

Transfer pipettes Sarstedt 

Pípettuoddar Finntip 

Microtube glös (2 ml) Starstedt 

Mæliglös: (10 ml) 

 

Isolab 

Bikarglös (10 ml) Schott Duran 

Spatúla Isolab 

Glerdiskar Pyrex 

Gler vigtarbátar Pyrex 

Nefúðabrúsi (Bottle: 65476) 

 

Pfeiffer 

Nefúðapumpan (PUMP 100uL 

THREAD) 

 

Aptar pharma 

Sílikon mennskt nef-módel Adam, Rouilly 

Pappír Katrin 
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3.4 Aðferðir 

3.4.1 Nefúði – Fræmkvæmdalýsing 

 

Tafla 5. Samsetning mismunandi nefúðalausna.   

 

Efni A B B2 B3 B4 C 

Ivermectin 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg 

Methoxypolyethylene glycol 

350 

530mg 530mg 530mg - 530mg - 

Polyethylene glycol 400 170mg 170mg 170mg 530mg - - 

Propylene glycol 60mg - - - - - 

Pegylated Capric/caprylic 

glycerides 

- 60mg 210mg 230mg 230mg - 

Ethanol (95%) 70mg 70mg 70mg 70mg 70mg - 

Ethanol (absolutus)  - - - -  200mg 

α-Tocopherol  - - - -  660mg 

Benzyl alcohol - - - -  120mg 

Vatn 150mg 150mg - 150mg 150mg - 

 

3.4.1.1 Leysanleikaprófanir 

Í upphafi var 20 mg af ivermectin vigtað í 2 ml microtube glas og því síðan blandað 

saman við 500 µl af nokkrum mismunandi leysum og sett í hátíðnitækið (Qsonica 

sonicators) í 2 mínútur við 125 Watt, 20 kHz. Ef það leystist yrði síðan bætt við 100µl 

af vatni og ef það félli út, þá yrði það sett aftur í hátíðnitæki (Qsonica sonicators) og 

skoðað hvort virka efnið hafi leysts upp. 

 

3.4.1.2 Úðanleiki (e. Sprayability) 

Nefúðalausnir voru settar í nefúðabrúsa (Bottle 65476, PUMP 100µl THREAD) og 

þeim síðan úðað á upp lóðrétt á pappír úr þremur mismunandi hæðum (10, 17 og 25 

cm) til að athuga form og lögun úðans og til að sjá hringinn sem úðinn myndar. 

Einnig var lausnunum úðað lárétt á blað til að sjá úðahornið og hversu jafn og víður 

úði myndast. Góður úði er jafn og dreifist vel (myndar hring á pappír). Hann á að drífa 
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upp 25 cm (standard sem er gefinn) og hann á að úðast auðveldlega úr brúsanum. 

Ójafn úði er þegar dreifing úðans er sjáanlega ójöfn á pappírnum en annars auðvelt 

að úða lausninni. Slæmur úði er þegar úðinn úðast ekki auðveldlega úr brúsanum og 

dreifing er ójöfn og/eða stutt. Mynd 9 sýnir hvernig þetta var framkvæmt. Stöngin var 

færð í þrjár mismunandi hæðir og skipt um pappír fyrir hverja hæð. 

 

Mynd 11. Framkvæmd úðunarprófsins. (Mynd eftir höfund) 

 

3.4.1.3 Dreifing í nefholi 

Notast var við sílikon mennskt nef-módel og metið hvernig lyfið dreifðist á 

mismunandi staði í nefholinu. Nef-módelinu var skipt gróflega niður í fjögur hólf eftir 

mismunandi frásogsstöðum. Þurr pappírssnifsi voru vigtuð og merkt hverju hólfi. 

Nefúða var úðað einu sinni í nef-módelið, pappírssnifsin notuð til að þurrka upp 

lausnina og síðan vigtuð aftur (blaut) til að sjá hversu mikið hlutfall úðans endaði á 

hverju svæði.  

Hólf 1: Ytra nef og nasir (e. Nasal vestibule og atrium). Lítið gegndræpi og lágt 

frásog. 

Hólf 2: Lyktarsvæðið (e. Olfactory region). Lyktarskynið er þarna efst (~15cm2) og 

það er í beinni tengingu við miðtaugakerfið. Gott frásog. 

Hólf 3 og 4: Öndunarvegur nefholsins (e. Respiratory Region). Gott frásog og mikið 

gegndræpi. Stórt yfirborðssvæðil (~130cm2) 

Hólfaskiptinguna má sjá á mynd 13. 
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Mynd 12. Mennska nef-módelið sem var notað. Á myndina hefur verið teiknað inn á skiptingu 

                 hólfanna. (Mynd höfundar) 

 

3.4.1.4 Mucin test (Slímpróf) 

U.þ.b. 0,176 gr af 0.2% og 5% mucin (mucin from stomach, type II) var sett á sitt 

hvorn glerdiskinn með pípettu. Nefúðalausnum var síðan úðað á mucin-ið og að því 

búnu skoðað m.t.t. útfellingar og hvernig efnið hagaði þegar það kemst í snertingu við 

slím. 

 

3.5 Tölfræði og útreikningur 

Dreifing í nefholi var reiknuð út með einföldum útreikningi á þeim hluta úðans sem 

dreifðist á hvert svæði fyrir sig. Við tölfræðilegt mat á rannsóknarniðurstöðum var 

stuðst við t-próf. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Leysanleiki 

Kannað var hvaða efni gætu leyst upp klínískt magn af ivermectin, þar sem 

markmiðið var að geta leyst upp a.m.k. 4 mg í um 100 µl. Í töflu 6 sést að það var 

hægt að leysa lyfið upp í öllum þeim leysum sem prófaðir voru, en þegar vatni var 

bætt við, þá féll lyfið út í flestum tilfellum. 

 

Tafla 6. U.þ.b. 20 mg ivermectin, leyst upp í 500 µl af ýmsum leysum 

 

Leysir Einn með 16.7% H2O 

Methoxypolyethylene glycol Leysanlegt Aðskilið 

Polyethylene glycol 400 Leysanlegt Aðskilið 

Pegylated Capric/caprylic glycerides Leysanlegt Leysanlegt 

Tetraethylene glycol Leysanlegt Skýjað 

Tocopherol acetate Leysanlegt Aðskilið 

 

Ofannefndar niðurstöður lögðu þannig grunn að nokkrum tillögum að 

lyfjasamsetningum sem ákveðið var að kanna hvort myndu nýtast. Tafla 5 lýsir 

þessum blöndum en hana má sjá fyrir framan í kaflanum „Efni og Aðferðir“. 

 

4.2 Úðanleiki (e. Sprayability) 

Kannað var hversu góðan úða blöndurnar gáfu með því að úða þeim úr nefúða á 

þunnan pappír. Markmiðið var að úðinn myndi drífa upp í 25 cm hæð. Í leiðinni voru 

form og lögun úðans skoðuð sem og úðahornið sem myndaðist úr láréttri stöðu. 

Úðahornið í lausnum B og C voru mæld. Ekki náðist að mæla hversu langt lausn C 

dreif upp. Niðurstöður úr t-prófunum gáfu til kynna að allar mælingarnar voru 

marktækar fyrir utan ummáls mælingar í 17 cm hæð.  Töflur 7 og 8 sýna niðurstöður 
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úr þessum prófunum. Þessar tölur sýna meðaltal tveggja mælinga. Nánari 

niðurstöður úr t-prófunum má finna í viðauka A. 

 

 

Tafla 7. Úðanleiki nefúðalausna. 

 

Nefúðalausn Dreif upp í 

25cm hæð:  

Úðahorn: Athugasemdir: 

B Já 40° Góður úði 

B2 Já - Góður úði 

B3 Nei 0° Enginn úði 

B4 Nei - Slæmur úði 

C - 35° Ójafn úði 

 

Tafla 8. Ummál og flatarmál tveggja úða (B og B2) sem úðað var upp í blöð sem voru í þremur 

mismunandi hæðum (10,17 og 25cm) 

 

Nefúðalausn  10cm 17cm 25cm 

B Ummál: 61,26cm 87,96cm 106,81cm 

B2 Ummál: 47,12cm 81,68cm 94,24cm 

  (p=0.010248) (p=0.198264) (p=0.012672) 

B Flatarmál: 298,64cm2 615,75 cm2 907,92cm2 

B2 Flatarmál: 176,71 cm2 530,92 cm2 706,85 cm2 

  (p= 0.00014) (p= 0.015168) (p= 5.05e-05) 

 

4.3 Dreifing í nefholi 

Skoðaðar voru tvær lausnir (B og C) með tilliti til hversu vel þær dreifðust um 

nefholið. Markmiðið var að megnið af lausnunum myndu úðast á hólf 2,3 og 4 því þar 

er besta frásogið í nefinu. Niðurstöður úr t-prófunum gáfu til kynna að mælingar úr 

hólfum 3 og 4 voru marktækar en ekki úr hólfum 1 og 2. Á töflu 9 og í mynd 11 hér 

fyrir neðan má sjá hvernig dreifingin var. Þessar tölur sýna meðaltal tveggja mælinga. 

Nánari niðurstöður úr t-prófunum má finna í viðauka A. 
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Tafla 9. Prósentuhlutfall lausnar sem úðast í hvert hólf. 

 

Nefúðalausn Hólf 1 Hólf 2 Hólf 3 Hólf 4 

B  14 % 76,6% 5,6% 3,8 % 

Heildarmagn lausnar B vigtað= 0,074 gr 

C  10% 83,6% 4,1% 2,3% 

Heildarmagn lausnar C vigtað= 0,060 gr 

 (p= 0.098788) (p= 0.060822) (p= 0.008772) (p= 0.008772) 

 

 

Mynd 13. Dreifing lausna B og C í hlutföllum um nefhol. (Mynd eftir höfund) 

 

4.4 Mucin test 

Gerð var athugun á því hvort lausn félli út þegar hún kæmist í snertingu við slím. Hér 

var reynt að líkja eftir því þegar úði kemur í snertingu við yfirborð slímhimnu. Æskileg 

útkoma er að lausn blandist vel við slím. Í töflu 10 má sjá samantekt á niðurstöðunum 

og þar sést að útfelling átti sér stað í öllum tilfellum nema tveimur (B2 og B4). Mynd 

12 sýnir dæmi um slíka útfellingu. Fleiri dæmi má finna í viðauka B.  
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Tafla 10. Nefúðalausnum dropað og úðað á 0,2% og 5% mucin. Sumum lausnum var ekki hægt 

að úða. 

 

Nefúðalausn Dropað á 0,2% 

mucin 

Dropað á 5% 

mucin 

Úðað á 0,2% 

mucin 

Úðað á 5% 

mucin 

B Útfelling Útfelling - - 

B2 Tært (mjög daufir 

hvítir hringir) 

Tært (mjög daufir 

hvítir hringir) 

Blandast Blandast 

B3 Útfelling Blandast - - 

B4 Blandast Blandast Blandast Blandast 

C Blandast við Útfelling - - 

 

 

Mynd 14. Lausn B dropað á 0,2% og 5% mucin. Útfelling í báðum tilfellum. 
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5. UMRÆÐUR 

Í upphafi verkefnisins var byrjað að skoða mögulega leysa fyrir nefúðaform og 

hvernig hægt væri að auka leysanleika ivermectin. Voru til einhver efni sem gætu 

hugsanlega leyst lyfið upp í svona litlu rúmmáli? Áhugavert var að athuga hvernig 

ivermectin hagaði sér í nokkrum mismunandi efnum. Hvort það væri leysanlegt svo 

hægt yrði að setja það í nefúðaform fyrir börn. Einnig þurfti að huga að ýmsum öðrum 

þáttum þar sem ivermectin er nánast óleysanlegt í vatni.  

Eins og áður hefur komið fram er nefúðaform þægilegt og auðvelt í notkun og 

hentar vel þegar um litlar skammtastærðir er að ræða. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að ivermectin er efnilegt lyf í nefúðaform. 

Í leysanleika prófinu virtist efnið pegylated capric/caprylic glycerides (labrasol) 

leysa ivermectin best af þeim fimm efnum sem prófuð voru. Sú lausn var tær og flott 

jafnvel eftir að vatni var bætt við sem gerðist ekki í neinum öðrum leysi. 

Tetraethylene glycol sýndi verstu útkomuna, þegar það komst í snertingu við 

ivermectin myndaðist mjög skýjuð lausn og lofaði því ekki góðu. Ivermectin leystist 

vel upp í tocopherol acetate en þegar vatni var bætt út í myndaðist smá aðskilnaður. 

Hinir tveir (mPEG 350 og PEG 400), sýndu svipaða útkomu. Ivermectin virtist leysast 

upp í þeim en þegar vatn komst í snertingu myndaðist örlítil hvít skán efst á sýnið. Öll 

efnin að tetraethylene glycol undanskildu voru síðan skoðuð nánar. 

Þegar úðanleikinn var skoðaður, sýndu nefúðalausnir B og B2 bestu 

niðurstöðurnar. Það náðist að úða þeim báðum upp í þrjár mismunandi hæðir (10, 17 

og 25 cm) sem lofar góðu fyrir nefúðaform. Nefúðalausn B3 myndaði engan úða og 

lak lausnin rólega út þegar reynt var að úða henni. Nefúðalausn B4 lofaði góðu til að 

byrja með en eftir nokkur skipti var ekki hægt að úða lausninni meir, ástæðan er ekki 

skýr. Nefúðalausn C úðaðist ekki í fyrsta nefúðabrúsa sem prófaður var en eftir að 

hún var sett í nýjar umbúðir myndaðist úði en þó ekki eins flottur og hinum heppnuðu 

tilfellunum. 

Prófað var að úða tveimur nefúðum (B og C) í sílíkon nefmódel til að sjá 

hvernig úðarnir dreifðust í nefholi. Nef-módelinu var skipt í fjögur hólf því 

frásogseiginleikar í nefinu eru mismunandi eftir svæðum. Markmiðið er að megnið af 

úðanum lendi í hólfum 2 og 3, en þar er mesta gegndræpið og besta frásogið fyrir lyf. 

Minnsta gegndræpið og frásogið er í hólfi 1. Nefúðalausn C kom örlítið betur út en 
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nefúðalausn B, en 10% af lausn C endaði í hólfi 1 samanborið við 14% af lausn B. 

Sem þýðir að 90% af lausn C og 86% af lausn B úðuðust í hólf (2,3,4) þar sem 

gegndræpið er ákjósanlegt og gott frásog er til staðar. 

Nefúðarnir sem komu best út úr mucin prófunum voru nefúðar B2 og B4. Hjá 

þeim sást lítil sem engin útfelling þegar virka efnið komst í snertingu við slímið og 

einnig tókst að úða þeim. Hinir nefúðarnir sýndu útfellingar og/eða gekk illa að úða 

þeim á slímið. 

Þættir sem þarf þó að hafa í huga er nýting og aðgengi lyfsins í mismunandi 

lyfjaformum. Frásogshraðinn og nýting lyfsins er oft ekki eins í fljótandi og föstu formi, 

því gæti nýtingin eflaust verið betri sé það notað í formi nefúða, sérstaklega ef 

blandan inniheldur etanól sem talið er geta tvöfaldað nýtinguna. Mikilvægt er þó að 

passa að etanól fari ekki yfir það magn sem talið er ráðlagt í lyfjaform fyrir börn. Því 

gæti verið gott að hafa annað lyfjaform eins og t.d. örtöflur sem annan kost til 

samanburðar.  

Ivermectin er eitt af þeim lyfjum sem hefur verið nefnt sem hugsanlegt úrræði 

gegn SARS-CoV-2. Nú standa yfir klínískar rannsóknir á áhrif þess á sjúklinga en 

lyfið hefur gefið góða raun í in vitro rannsóknum. Lyfið hefur verið lengi notað í Afríku 

gegn ýmsum sníkjudýrasjúkdómum og hefur sannreynt gildi sitt sem öruggt lyf fyrir 

fólk. Það væri því auðveldlega hægt að gera rannsókn á því á þessum svæðum hvort 

það hefði forvarnargildi með því að meta hvernig og hvort þeir sem nú þegar taka 

lyfið í Afríku sýkjast og læknast hraðar af COVID-19 faraldrinum sem nú geisar í 

Afríku. Þetta gæti því verið viðbót við klínískar rannsóknir og metið forvarnargildi í 

raunaðstæðum. 

Ef ivermectin í nefúðaformi yrði að veruleika sem nothæft lyfjaform þá hefði 

það ýmsan ávinning. Það gæti gagnast börnum, öldruðum og einnig öðrum 

sjúklingum með kyngingarvanda sérlega vel. Þá væri líka hægt að gefa fólki, sem er 

meðvitundarlaust en andar, lyfið á auðveldan hátt. Nefúðinn gæti hugsanlega líka 

haft meiri nýtingu og hraðara frásog en töfluformið. Ivermectin í örtöfluformi væri 

auðvelt að gefa börnum og eldra fólki með mat og það lyf gæti haft betri 

geymslueiginleika við erfiðari aðstæður t.d. þar sem mikill hiti er. 

Lyfið hefur verið tiltölulega ódýrt í framleiðslu fram að þessu og fáanlegt í 

mörgum löndum. Það er því ekkert sem bendir til þess að lyfið yrði dýrara í 

framleiðslu í þessum lyfjaformum ef vel tækist til. Annar jákvæður eiginleiki 

ivermectin er að ekki þarf menntaðan heilbrigðisstarfsmann til að gefa lyfið eftir að 
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því hefur verið ávísað eins og áratuga reynsla á dreifingu lyfsins í Afríku sýnir. 

Lyfjafyrirtækið Merck & Co. hefur af rausnarskap sínum gefið ivermectin gegn 

árblindu í Afríku síðan 1987. Ef ivermectin reynist gagnlegt í baráttunni við COVID-19 

kæmi það því ekki á óvart að fyrirtækið héldi áfram að gefa lyfið a.m.k. þeim þjóðum 

sem fátækari eru.
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6. ÁLYKTANIR 

Ekki tókst að ná því markmiði sem sett var í upphafi með það að búa til lyfjaform sem 

myndi henta börnum, einkum vegna ófyrirsjáanlegra atburða sem áður hafa verið 

tilgreindir. En þær prófanir sem gerðar voru og þær tillögur sem settar voru fram, 

lofuðu góðu. Nefúðaformið hentar án efa mjög vel sem lyfjaform fyrir ivermectin þar 

sem það er inntökuvænt, býður upp á gott frásog fyrir litla skammta og auðvelt í 

framleiðslu. Hjálparefnin sem voru skoðuð gætu nýst vel með ivermectin og 

úðaprófanir lofuðu sumar góðu, og aðrar síðri gáfu vísbendingar um hvað betur mætti 

fara. Þessar prófanir sýna samt fram á nauðsyn þess að halda áfram með þessa 

vinnu því það er margt sem bendir til þess að þetta lyfjaform sé bæði afar hentugt og 

mögulegt að framleiða í framtíðinni. Sömu sögu má segja um örtöflurnar sem gætu 

einmitt nýst yngstu börnunum sérlega vel og hafa það umfram nefúðann að geta 

geymst við erfiðar aðstæður en er sömuleiðis líka ódýrt í framleiðslu. Bæði lyfjaformin 

eru ekki til fyrir ivermectin sem stendur en þar sem lyfið hefur mjög fjölbreytta 

notkunarmöguleika er nauðsynlegt að lyfjaformin séu fleiri svo allir aldurshópar og 

mismunandi samfélög geti nýtt það sem skyldi.
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VIÐAUKI A 

Niðurstöður úr t-prófum 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances  

   

  Variable 1 
Variable 

2 

Mean 61.26 47.12 

Variance 2.1218 2.0402 

Observations 2 2 

Pooled Variance 2.081  
Hypothesized Mean Difference 0  
df 2  
t Stat 9.80197  
P(T<=t) one-tail 0.005124  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 0.010248  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir ummál úða í 10 cm hæð 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   

  Variable 1 Variable 2 

Mean 87.96 81.68 

Variance 8.1608 0.0128 

Observations 2 2 

Hypothesized Mean Difference 0  
df 1  
t Stat 3.106476  
P(T<=t) one-tail 0.099132  
t Critical one-tail 6.313752  
P(T<=t) two-tail 0.198264  
t Critical two-tail 12.7062   

T-test fyrir ummál úða í 17 cm hæð 
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances  

   

  Variable 1 
Variable 

2 

Mean 106.81 94.24 

Variance 2.1218 1.9602 

Observations 2 2 

Pooled Variance 2.041  
Hypothesized Mean Difference 0  
df 2  
t Stat 8.798604  
P(T<=t) one-tail 0.006336  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 0.012672  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir ummál úða í 25 cm hæð 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 298.64 176.71 

Variance 2.1218 2.0402 

Observations 2 2 

Pooled Variance 2.081  
Hypothesized Mean Difference 0  
df 2  
t Stat 84.52293  
P(T<=t) one-tail 7E-05  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 0.00014  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir flatarmál úða í 10 cm hæð 
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t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 615.75 530.92 

Variance 8.1608 0.0128 

Observations 2 2 

Hypothesized Mean Difference 0  
df 1  
t Stat 41.96215  
P(T<=t) one-tail 0.007584  
t Critical one-tail 6.313752  
P(T<=t) two-tail 0.015168  
t Critical two-tail 12.7062   

T-test fyrir flatarmál úða í 17 cm hæð 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 907.92 706.85 

Variance 2.1218 1.9602 

Observations 2 2 

Pooled Variance 2.041  
Hypothesized Mean Difference 0  
df 2  
t Stat 140.7427  
P(T<=t) one-tail 2.52E-05  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 5.05E-05  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir flatarmál úða í 25 cm hæð 
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t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 14 10 

Variance 1.28 2.42 

Observations 2 2 
Hypothesized Mean 
Difference 0  
df 2  
t Stat 2.940858  
P(T<=t) one-tail 0.049394  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 0.098788  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir dreifni lausna B og C í hólfi 1 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 76.6 83.6 

Variance 0.18 0.72 

Observations 2 2 
Hypothesized Mean 
Difference 0  
df 1  
t Stat -10.435  
P(T<=t) one-tail 0.030411  
t Critical one-tail 6.313752  
P(T<=t) two-tail 0.060822  
t Critical two-tail 12.7062   

T-test fyrir dreifni lausna B og C í hólfi 2 
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t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 5.6 4.1 

Variance 0.02 0.02 

Observations 2 2 
Hypothesized Mean 
Difference 0  
df 2  
t Stat 10.6066  
P(T<=t) one-tail 0.004386  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 0.008772  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir dreifni lausna B og C í hólfi 3 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 3.8 2.3 

Variance 0.02 0.02 

Observations 2 2 
Hypothesized Mean 
Difference 0  
df 2  
t Stat 10.6066  
P(T<=t) one-tail 0.004386  
t Critical one-tail 2.919986  
P(T<=t) two-tail 0.008772  
t Critical two-tail 4.302653   

T-test fyrir dreifni lausna B og C í hólfi 4 
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VIÐAUKI B 

Lausn B2 

 

Mynd B2: Lausn B2 dropað á 0,2% og 5% mucin. Mjög daufir hringir sjáanlegir. 

 

 

Mynd B22: Lausn B2 úðað á 0,2% og 5% mucin. 

 

 

Lausn B3 
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Mynd B3: Lausn B3 dropað á 0,2% og 5% mucin. Sjáanleg útfelling í 0,2% mucin. 

 

Lausn B4 

 

Mynd B4: Lausn B4 dropað á 0,2% og 5% mucin. Virðist blandast vel við mucin-ið. 
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Mynd B42: Lausn B4 úðað á 0,2% og 5% mucin. Lítur líka vel út en höfundur átti erfitt með að 

úða lausninni eftir nokkur skipti. 

 

Lausn C 

 
Mynd C: Lausn C dropað á 0,2% og 5% mucin. Sjáanleg útfelling í 5% mucin. 
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