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Bakgrunnur
• Rannsóknir sýna tengsl milli mataræðis, þarmaflóru, gegndræpi þarma og 

geðheilsu1

• Munur á samsetningu þarmaflóru barna með raskanir á borð við einhverfu og 
ADHD  í samanburði við 
– heilbrigð systkini
– samanburðarhóp

• Minni breidd tegunda og fjölgun á ákveðnum tegundum2

– Bifidobacteria ↓
– Lactobacillus ↑
– Clostridia ↑
– Shigella ↑ 
– Candida ↑
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1Logan AC et al. Clin Psychopharmacol Neurosci 2016;14(2):131–47
2Strati F et al. Microbiome 2017;5(1):24



Aukið gegndræpi þarma
• Vísbendingar um aukið gegndræpi þarma einstaklinga með geðraskanir
• Ýmsir þæ7r virðast stuðla að auknu gegndræpi þarma sem á sér stað 

m.a. vegna aukinnar framleiðslu á zonulini í þörmum
– röskun á örveruflóru (dysbiosis)
– bólgur
– sýkingar
– streita
– ýmis lyf
– glúten
– casein (β-casein A1)



Aukið gegndræpi þarma & bólgur

• Við aukið gegndræpi smáþarma geta 
ýmsir þæ5r komist út í blóðrás og 
stuðlað að bólgum (systemic low-
grade inflammaBon)

• Rannsóknir hafa sýnt fram á
– aukið gegndræpi þarma
– langvinnar bólgur
– dysbiosis í þörmum
– fábreyIa flóru

Ø hjá einstaklingum með geðraskanir
• Nýlegar rannsóknir sýna að 

langvinnar bólgur auka líkur á 
þunglyndi (IL-6 & CRP)
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Fasano et al. Tissue Barriers 2016:21;4(4):e1251384



Aukið gegndræpi þarma & röskun á 
þramaflóru (dysbiosis)
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Ný rannsókn – mikilvæg atriði
• Erfi$ að draga ályktun af fáum misvísandi rannsóknum
• Mikilvægt að rannsaka betur þarmaflóru og gegndræpi þarmanna í tengslum 

við mataræði og geðheilsu;
– stærri hópa 
– samsBlltar aðferðir

• Horfa á úErá öðrum þá$um sem einnig eru taldir hafa áhrif á þarmaflóru og 
gegndræpi þarmanna;
– alvarleika geðröskunar
– einkennum út frá melBngarvegi
– mataræði & bæBefnum
– lyHum 
– meðgöngu & fæðingarsögu
– svefn, lífsJll, skjáJmi, hreyfing o.fl.
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Markmið rannsóknar
•Að notast við sniðmát lang.ma /lfella-viðmiða
athuganarrannsóknar /l að;

– bera saman börn og unglinga sem greind eru með geðraskanir við bæði
systkin á svipuðum aldri (+/- 3 ár) og viðmiðunarhóp

•HeFum rannsóknina á forrannsókn (feasibilty study) 
•Ætlum við að kanna;

–hugsanlega þáItöku í slíkri rannsókn 
–styrkleika & veikleika í uppsetningu rannsóknarinnar
–meta álag & ánægju þáItakenda 
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Þátttakendur & aðferðir
• Ö" llum börnum og unglingum sem vísað er á BUGL yfir eins árs ;mabil er 

boðin þá=aka (N =150) (5-15 ára)
• Samanburðahópar eru tveir; 

– alsystkini greindra einstaklinga (+/-3 ár) (N=x)
– börn & unglingar valdir af handahófi úr sama póstnúmeri (sama kyn, sami aldur) 

(N=150)
• MargþæXr spurningalistar, matslistar ásamt matardagbók verða lagðir fyrir 
• Auk þess munu kennarar svara spurnginum
• Þá=takendur (með aðstoð forráðamanna) munu taka saursýni, þvagprufu, 

munnvatnssýni og munnholsstrok  sjálf á handhægan há= ásamt því að 
mæta í eina blópprufu

• Rannsakendur óska e^ir að næsta barnatönn sem barnið missir verði send 
_l rannsakenda
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Matslistar
• Teacher & parent-reports:

– The ADHD Ra*ng Scales 
– The Child Behavior Checklist (TRF and CBCL) 
– The High-Func*oning Au*sm Spectrum Screening Ques*onnaire (ASSQ)
– Social Responsiveness Scale (SRS)

• Self-reports:
– The Children’s Depression Inventory (CDI) 
– The Mul*-Dimensional Anxiety Scale for Children (MASC) 
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Margþættir spurningalistar

• ICEFFQII: Til að skrá tíðni neyslu á mataræði og bætiefnum –
íslenskur listi

• ROME V: Spurningalisti til greiningar á 
meltingarfæraeinkennum hjá börnum og unglingum - þýddur

• IFAAM: Spurningalisti sem skimar fyrir ofnæmisviðbrögðum 
hjá börnum
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Matardagbók & lífsýni
• Þriggja daga matardagbók 

• Lífsýnase5 inniheldur áhöld ;l að taka e=irfarandi 
lífsýni;
– hægðaprufu (örveruflóra)

– munnholsstrok (gen)

– munnvatnssýni (örveruflóra)

– þvagprufu (lífefni/omics)

– umslag fyrir næstu barnatönn sem barnið missir

• Þurfa einnig að mæta í eina blóðprufu á LSH eða á 
Akureyri 

11



Lyfjagagnagrunnur,  
bakgrunnsupplýsingar & greining

• Upplýsingar um ly/anotkun verða só7ar í Ly/agagnagrunn
• Bakgrunnsupplýsingum verður safnað úr spurningalistum sem 

lagðir hafa verið fyrir forráðamenn varðandi meðgöngu, 
fæðingu, brjóstagjöf, fæðuóþol, matvendni/fælni, áföll, 
félagshagfræðilegar upplýsingar, hreyfingu, svefnvenjur ásamt 
hæð og þyngd

• Sjúkdómsgreining/greiningar og greiningargögn 
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Kall eftir frekari rannsóknum

• Það er mikilvægt að 
rannsaka þennan hóp 
barna og unglinga þar sem 
hann er stór

• Það skor8r rannsóknir á 
börnum og unglingum 

• Það hefur verið kallað e<ir 
frekari rannsóknum



Roadmap for Mental Health and 
Well-being Research in Europe

Wykes T et al. Lancet Psychiatry 2015

• ROAMER “samræma 
leiðbeiningar til að efla og 
samþætta rannsóknir á 
geðheilsu og vellíðan í 
Evrópu“



Niðurstöður
• Fyrstu niðurstöður úr forrannsókn gefa upplýsingar um 

þá:töku og ánægju með fyrirkomulag
• Niðurstöður geta varpað ljósi á ný meðferðarúrræði við 

geðröskunum, hugsanlega með lífsBlstengdum íhlutunum
• Ný þekking er mikilvæg og stuðlar að frekari rannsóknum
• Aukið virði getur legið í aukinni vellíðan og minni 

heilbrigðiskostnaði
• Við óskum eGir meistaranemum J
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Takk fyrir


