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Ágrip 

 
Blóðsýkingar af völdum S. aureus á Landspítala. Árin 2010-2016.  

Ægir Eyþórsson, Már Kristjánsson, Hilmir Ásgeirsson, Karl G. Kristinsson, Ólafur Guðlaugsson 
 

Inngangur: Staphylococcus aureus er algengur og alvarlegur sýkill í mönnum og getur valdið 

fjölda mismunandi sýkinga. Bakterían þrífst vel á yfirborði dauðra hluta, sem gerir hana að kjörinni 

spítalasýkingu. Jafnframt finnst hún í eðlilegri flóru um þriðjungs manna, ýmist á húð, í nefi eða nefkoki. 

Bakterían er ein algengasta orsök blóðsýkinga á Vesturlöndum, en nýgengi S. aureus blóðsýkinga 

(SAB) hefur farið hækkandi samfara aukinni þörf á heilbrigðisþjónustu. Blóðsýking getur fylgt því að 

bakterían dreifist um líkamann frá upphafsstað og getur einnig leitt til sýklasóttar (e. sepsis), sem er svar 

hýsils við sýkingunni. Sýklasótt getur leitt til losts (e. septic shock), sem hefur um 40% dánartíðni á 

spítala. Því eru SAB, eins og aðrar blóðsýkingar, alvarlegar og skiptir því miklu að réttur orsakavaldur 

sé greindur og réttri meðferð beitt. Fyrir tíma sýklalyfja var dánartíðni þeirra sem fengu SAB um 80% og 

er enn á bilinu 14-27%.  

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin náði til þeirra jákvæðu blóðræktana fyrir S. aureus sem 

bárust frá Landspítala (LSH) árin 2010-2016 og eingöngu í einstaklingum, sem höfðu náð 18 ára aldri. 

Almennum upplýsingum um aldur, kyn, nýgengi og dánartíðni var safnað. Sjúklingar voru flokkaðar eftir 

því hvar þeir sýktust, hver uppspretta sýkingar var, alvarleiki sýkingar var skoðaður, upplýsingar um 

undirliggjandi sjúkdóma, áhættuþætti og aðskotahluti voru einnig skráðar. Ályktað var um gæði 

meðferðar út frá tegund sýklalyfs og lengd meðferðar. Kannað var hvort sjúklingar gengust undir 

hjartaómun og voru allar blóðræktanir á innlagnartímanum skoðaðar. Þá var upplýsingum um aðrar 

jákvæðar S. aureus ræktanir sem aflað var í tengslum við jákvæða blóðræktun einnig safnað. 

Niðurstöður: Alls voru 648 jákvæðar blóðræktanir fyrir S. aureus á Íslandi á árunum 2008-

2016. Á rannsóknartímabilinu var unnt að rannsaka 374 tilfelli í 360 einstaklingum. Nýgengi SAB á 

árunum 2010-2016 var 28,8 per 105 persónuár, heildardánartíðni eftir 30 daga var 12,1% sem jókst í 

20,16% eftir 90 daga. Karlar voru í meirihluta (66,4%) og var miðgildi aldurs 67 ár. Flestar sýkingar 

tengdust heilbrigðiskerfinu (35,5%) og aðskotahlutir voru algengustu uppsprettur sýkinganna, eða í 

22,3% tilfella. Meirihluti sjúklinga (55,1%) var meðhöndlaður með upphafsmeðferð (e. emperic) með 

virkni gegn S. aureus og meirihluti sjúklinga (64,0%) fékk ákjósanlega eða fullnægjandi endanlega 

meðferð, sem er hækkun miðað við fyrri rannsóknir. Í 223 (59,9%) tilfellum var framkvæmd hjartaómun 

og 46 (12,3%) tilfelli af hjartaþelsbólgu voru greind á rannsóknartímabilinu.  

Ályktanir: Nýgengi á rannsóknartímabilinu breyttist ekki marktækt miðað við rannsókn sem 

gerð var á Íslandi 1995-2008. Nýgengið var hærra en þekkist samanburðarlöndum. Ekki var marktækur 

munur á dánartíðni eftir 30 daga á milli rannsókna. Eins og sjá má á dánartíðninni er um alvarlega 

sýkingu að ræða, þrátt fyrir að næstum tveir af hverjum þremur fengi ákjósanlega eða fullnægjandi 

meðferð. Dánartíðnin í þessari rannsókn er þó heldur lægri en margar erlendar rannsóknir hafa sýnt. 

Ástæður þessarar lágu dánartíðni eru ekki ljósar. Í flestum tilfellum var óskað eftir ráðgjöf 

smitsjúkdómalækna. Því miður voru nokkrir vankantar á því að blóð væri ræktað þangað til að neikvæð 

ræktun lág fyrir. 
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Listi yfir skammstafanir 

 
Skammstafanir sem notast verður við í ritgerðinni eru eftirfarandi: 

 

BHS   Beta-Hemolytic Streptococcus 

CA   Community-Acquired [infection] 

CNS   Coagulase-Negative Staphylococcus 

COPD   Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

CRRT   Continous Renal Replacemant Therapy 

CRF   Chronic Renal Failure 

DM   Diabetes Mellitus 

ESRD   End-Stage Renal Disease 

FDA    Food and Drug Administration 

GFR   Glomerular Filtration Rate 

HCA   Health-Care Associated [infection] 

HIV   Human Immunodeficiency Virus 

IE   Infective Endocarditis 

IDDM   Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 

IVDU   Intravenous Drug User 

LSH   Landspítali  

MAP   Mean Arterial Pressure 

MRSA   Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

MSSA   Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus  

NS    Non-Significant 

PBP   Penicillin-Binding Protein 

PVL    Panton-Valentine Leucocidin 

SAB   Staphylococcus aureus Blóðsýking 

SIDS   Sudden Infant Death Syndrome 

SOFA   Sequential Organ Failure Assessment Score 

SSTI    Skin and Soft Tissue Infection 

TEE   Transesophageal Echocardiogram 

TNFR   Tumor Necrosis Factor Receptor 

TSST   Toxic Shock Syndrome Toxin 

TTE   Transthoracic Echocardiogram 
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1 Inngangur  

1.1 Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus er tegund baktería sem er bæði algengur og alvarlegur sýkill í mönnum. 

Bakterían er gram-jákvæð, katalasa-jákvæð og kúlulaga (e. coccus). Forskeytið Staphylo- á rætur í 

grísku og vísar til vínberjaklasa útlits þessarra baktería við smásjárskoðun. Bakterían framleiðir oftast 

ensímið kóagúlasa og telst því vera kóagúlasa jákvæð. Hlutverk kóagúlasa er að flýta umbreytingu 

fibrinogens í fibrin, próteins sem stuðlar að blóðstorknun. Bakterían, eins og aðrar bakteríur sem tilheyra 

ættkvísl staphylococca tilheyrir Firmicutes fjölskyldu baktería og er valbundin loftfæla, þ.e. ekki háð 

stöðugu framboði súrefnis1.   

S. aureus er harðgerð baktería sem þolir vel þurrk og salt og getur lifað lengi á yfirborði dauðra hluta, 

jafnvel mánuðum saman. Þessi eiginleiki gerir það að verkum að þær þrífast vel á spítölum og valda 

því gjarnan spítalasýkingum, þ.e. sýkingum sem eiga uppruna sinn að rekja til legu á spítala eða 

þjónustu á öðrum heilbrigðisstofnunum2.  

Bakterían er hluti eðlilegrar líkamsflóru hjá 30-50% manna á hverjum gefnum tímapunkti. Um 20% 

manna eru stöðugir hýslar a.m.k. einnar arfgerðar af S. aureus, ýmist í nefkoki eða á húð, og um 60% 

eru skammtíma berar á einhverjum tímapunkti ævi sinnar (e. intermittent carriers). Hlutfallið er hærra 

hjá þeim einstaklingum sem reglulega nýta sér heilbrigðisþjónustu, svo sem þeim sem þurfa reglulega 

blóðskilun, en er einnig hærra hjá heilbrigðisstarfsfólki. Einstaklingar sem neyta fíkniefna með 

sprautunálum eru einnig líklegri til að vera hýslar fyrir S. aureus. Þessir einstaklingar eru einnig í aukinni 

áhættu á að sýkjast af völdum þeirra3. 

Staphylococcar eru almennt ágætt dæmi um tækifærissýkla, sem venjulega eru hlutar eðlilegrar 

líkamsflóru en geta valdið sýkingu þegar varnir líkamans bresta. S. aureus, hefur fleiri meinvaldandi 

eiginleika og þætti og veldur því oftar alvarlegum sýkingum en aðrir staphylococcar1.  

S. aureus getur valdið fjölda mismunandi sýkinga í mönnum, allt frá húðsýkingum yfir í beinsýkingar, 

hjartaþelsbólgu, lungnabólgu og blóðsýkingu sem leitt getur til sýklasóttar. Því er mikilvægt að réttur 

orsakavaldur sé greindur sem fyrst og að réttri sýklalyfjameðferð sé beitt. Ónæmisbældir, svo sem HIV 

sjúklingar, sjúklingar með inniliggjandi aukahluti og þeir sem hafa aðra undirliggjandi sjúkdóma líkt og 

sykursýki, langvinna nýrnabilun og langvarandi húðsjúkdóma hafa mesta áhættu að sýkjast með S. 

aureus 4. 

 

1.1.1 Meinvaldandi þættir 
Ensím: Fyrir utan ensímið coagulasa framleiða S. aureus stofnar fleiri tegundir ensíma, svo 

sem hyalúrónidasa, deoxyríbónúkleasa, lípasa og staphylokínasa til niðurbrots millifrumuefnis, 

erfðaefnis, fitu og fibríns. Flestir stofnar framleiða einnig ensím í flokki beta-lactamasa, í flestum tilvikum 

penicillinasa, sem gerir bakteríuna ónæma gegn venjulegu penisillíni. Nú er talið að yfir 90% stofna af 

S. aureus séu ónæmir gegn penisillín, óháð uppruna sýkingar5.  
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Methicillin ónæmi: Annað dæmi um sýklalyfjaónæmi S. aureus eru þeir stofnar sem bera mecA genið. 

Genið kóðar fyrir breyttu PBP (e. penicillin-binding protein), sem kallast PBP2a. Þetta umbreytta 

bindiprótein binst ekki ß-lactam sýklalyfjum, sem er flokkur sýklalyfja sem innihalda ß-lactam hring í 

efnabyggingu sinni, og veldur þannig ónæmi gegn þeim öllum þ.m.t ónæmi gegn methicillini og öðrum 

anti-staphylococca penicillínum. Þessir stofnar flokkast því sem MRSA (methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus), á meðan aðrir stofnar sem eru næmir flokkast sem MSSA (methicillin-sensitive 

Staphylococcus aureus). Við MRSA sýkingum verður að beita öðrum sýklalyfjum heldur en ß-lactam 

sýklalyfjum sem venjulega er beitt gegn MSSA, svo sem vancomycini eða daptomycini6. 

 

Eitur (e. toxin): Sumir stofnar S. aureus framleiða úteitur (e. exotoxin) sem eru til þess fallin að valda 

hýslinum skaða. Helstu úteitur sem finna má í S. aureus stofnum eru meðal annars TSST-1 (Toxic 

Shock Syndrome Toxin), enterotoxin, sem gera S. aureus að algengum orsakavaldi matareitrunar. 

Einnig má nefna húðflögnunareitur (e. exfoliative toxin) og frumurjúfandi eitur (e. cytolytic toxin), svo 

sem PVL (Panton-Valentine leucocidin) sem finnst í um 2% S. aureus stofna. Eitrið virðist tengjast verri 

húð- og mjúkvefjasýkingum (e. skin and soft tissue infections, SSTI). Jafnframt hafa eitur tengd S. 

aureus fundist í tengslum við fjölda sjúkdóma, svo sem SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) og 

Kawasaki’s æðabólgu7.  

 

Yfirborðsprótein: Helsta meinvaldandi yfirborðsprótein á S. aureus stofnum er prótein A. Próteinið er 

yfirborðsprótein á frumuvegg sem finna má á flestum stofnum S. aureus. Próteinið finnst ekki á 

kóagúlasa neikvæðum Staphylococcum (Coagulase-Negative Staphylococci, CNS) og er því 

einkennandi fyrir S. aureus. Um er að ræða peptidoglycan, sem ásamt öðrum yfirborðspróteinum stuðlar 

að aukinni skaðsemi bakteríunnar. Með því að binda Fc hluta IgG mótefna kemur það í veg fyrir áthúðun 

(e. opsonization) sem dregur úr hæfni ónæmisfrumna við frumuát (e. phagocytosis). Próteinið getur 

einnig valdið bólgu í lungum með bindingu við TNFR-1 (Tumor Necrosis Factor Receptor 1). Próteinið 

dregur úr mótefnasvari, sem getur valdið endurteknum sýkingum8.  

 

Spa genið í S. aureus kóðar fyrir fyrrnefndu protein A9. Spa arfgerðargreining er góð leið til að greina á 

milli mismunandi arfgerða af S. aureus. Arfgerðargreining er gagnleg þegar faraldrar blossa upp. 

Samhliða þessari rannsókn var gerð önnur rannsókn þar sem Spa týpugreining var gerð á öllum 

stofnum (e. isolates) SAB á Íslandi árin 2008-2016. Niðurstöður þeirrar rannsóknar verða samtvinnaðar 

við niðurstöður þessarar rannsóknar til að athuga tengsl á milli mismunandi stofna S. aureus og klínískra 

þátta sem einkenna sýkingar sem þær valda.  
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1.2 Blóðsýkingar 

Blóðsýking (e. bloodstream infection) er skilgreind sem sýking í blóði, ýmist af völdum sveppa, 

veira, baktería eða sníkjudýra. Blóðsýkingu fylgir sú hætta að sýkill geti dreifst víða frá upphafsstað 

sýkingar og leitt til þess að sýking taki sig upp annarstaðar í líkamanum, svo sem í hjarta, beinum eða 

liðum. Bakteríublóðsýking eða sýklablæði (e. bacteremia) er undirflokkur blóðsýkinga, þ.e. þegar 

bakteríur finnast í blóði.  

Sýklablæði er greint með ræktun baktería úr blóðsýni. Undir venjulegum kringumstæðum er blóð 

örverufrítt (e. sterile) svo ef úr því ræktast bakteríur bendir það sterklega til sjúklegs ástands en getur 

verið mengun (sjá kafla 1.2.1). Inngöngustaður bakteríunnar getur ýmist verið í tengslum við 

undirliggjandi sýkingar, svo sem lungna-, húð- eða þvagfærasýkingar, aðskotahluti eða skurðaðgerðar. 

Stoðtæki og gervilíffæri auka líkur á að blóðsýking verði langvarandi, þar sem erfiðara getur reynst fyrir 

ónæmiskerfið að hreinsa upp slíkar sýkingar10.  

Bakteríublóðsýkingar eru gjarnan skilgreindar eftir því hvað lengi bakteríur greinast í blóði. Þá er 

sýkingar ýmist flokkaðar sem11: 

• Tilfallandi sýklablæði (e. transient bacteriemia) 

o Sýkill er til staðar í blóðinu í nokkrar mínútur til klukkutíma þangað til ónæmiskerfið 

vinnur bug á sýkingunni. Veldur engum eða vægum einkennum í heilbrigðum 

einstaklingum 

• Sýklablæði öðru hvoru (e. intermittent) 

o Klínísk einkenni til staðar og oft fleiri en ein jákvæð ræktun 

• Viðvarandi sýklablæði (e. persistant) 

o Endurteknar jákvæðar blóðræktanir, getur verið banvænt.  

 

1.2.1 Mengun 

Blóðræktun er oft metin sem menguð (e. contaminated) ef klínísk einkenni sýkingar eru ekki til 

staðar eða ef margir mismunandi stofnar baktería ræktast. Þegar margar mismunandi bakteríur ræktast 

í einu þarf að íhuga hvort um mengun sé að ræða. Frá því að blóðsýni er tekið uns ræktunarniðurstöður 

liggja fyrir eru mörg skref og möguleiki á að sýnið mengist. Þá eru ákveðnir stofnar baktería sem finnast 

gjarnan á húð manna, en sýkja sjaldan. Ef húðstofnar ræktast í blóðsýnum eru þau sýni oftast talin 

menguð12. Þegar sýni er metið mengað er oft beðið með sýklalyfjagjöf ef klínísk einkenni sjúklings 

benda síður til sýkingar. Hér skiptir máli að fylgjast vel með framvindu einkenna sjúklings. 

 

Jákvæðar ræktanir fyrir ákveðnum örverum ætti nánast aldrei að flokka sem mengun heldur ávallt að 

meðhöndla. Þar er S. aureus meðtalið13. Því voru engar jákvæðar blóðræktanir metnar sem mengun í 

þessari rannsókn.  
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1.2.2 Afleiðingar blóðsýkingar 

Blóðsýking getur leitt til sýklasóttar (e. sepsis), áður kallað blóðeitrun, sem er svar líkamans við 

sýkingunni14. Svarið er óeðlilegt og/eða ýkt bólguviðbragð og getur valdið einstaklingum miklum skaða, 

jafnvel dauða. Dánartíðni einstaklinga sem greinast með sýklasótt er um 30% og getur náð 80% hjá 

þeim sem fara í sýklasóttarlost samkvæmt rannsóknum15. Helstu orsakir sýklasóttar eru blóðsýkingar, 

lungnabólgur, sýkingar í kviðarholi og sýking í nýrum. Samkvæmt nýjustu skilgreiningum er sýklasótt 

skilgreind sem16: 

 

Sýklasótt (e. sepsis) 

• Lífshættuleg líffærabilun sem orsakast af óeðlilegu svari hýsils við sýkingu 

• Líffærabilun má flokka með bráðri breytingu í heildar SOFA stigun (sequential organ failure 

assessment score), sem notuð er til að meta stöðu sjúklings á gjörgæslu, um 2 eða fleiri stig 

vegna sýkingarinnar. Stigunin byggir á starfsemi öndunarkerfis, hjarta- og æðakerfis, starfsemi 

lifrar, nýrna og taugakerfis sem og blóðstorknun. 

o SOFA stig má áætla að sé 0 hjá einstaklingum fyrir líffærabilun 

• SOFA stig ≥2 fylgir um 10% dánartíðni á sjúklingum á spítala með grunaða sýkingu. Jafnvel 

sjúklingum með hóflega líffærabilun getur fljótt versnað, sem undirstrikar alvarleika ástandsins 

og mikilvægi réttrar meðferðar 

• Sé ástæða til er hægt að notast við skjóta stigun (e. quick SOFA), sem byggir á breytingu í 

meðvitund, systolískum blóðþrýsting undir 100 mm Hg eða öndunartíðni yfir 22/mín. Uppfylli 

einstaklingur tvö þessara skilyrða telst hann í mikilli áhættu á að vera með sýklasótt.  

 

Sýklasóttarlost (e. septic shock) 

• Er undirflokkur sýklasóttar þar sem óeðlileg starfsemi blóðrásar og óeðlileg efnaskipti eru 

nægilega mikil til að umtalsverð hækkun verði á dánartíðni  

• Sjúklinga með sýklarsóttarlost má greina með sömu klínísku einkenni og í sýklasótt en einnig 

með: 

o Viðvarandi lágþrýsting sem þarfnast æðaþrengjandi lyfja (e. vasopressors) til að 

viðhalda meðalslagæðaþrýstingi (e. mean arterial pressure, MAP) ≥65 mm Hg  

o Laktat (e. lactate) í blóði yfir 2 mmol/L (18 mg/dL) þrátt fyrir aukið blóðrúmmál  

• Með þessum skilgreiningum nær dánartíðni á spítölum yfir 40% 
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1.3 Blóðsýkingar af völdum S. aureus 

Meðal algengstu orsakavalda blóðsýkinga á Vesturlöndum er S. aureus17. Blóðsýkingar af 

völdum S. aureus verða hér eftir kallaðar SAB (S. aureus blóðsýking). Nýgengi SAB hefur aukist jafn 

og þétt seinustu áratugi á Vesturlöndum, og er S. aureus nú meðal algengustu orsaka blóðsýkinga og 

hjartaþelsbólgu (e. infective endocarditis) í náttúrulegum hjartalokum (e. native valve endocarditis). 

Rannsókn frá Danmörku hefur sýnt að nýgengi á SAB jókst úr 3 tilfellum per 105 persónuár árið 1957 í 

20 tilfelli per 105 persónuár árið 1990. Þetta hefur gerst samhliða auknu aðgengi að heilbrigðisþjónustu. 

Þjónustunni getur fylgt aukin fjölda inngripa (e. invasive) við rannsóknir og aukningu á notkun stoðtækja, 

gervilíffæra, svo sem gerviliða og gervihjartaloka, og aðskotahluta eins og æðaleggja18. Þá hafa SAB 

hærri dánartíðni en blóðsýkingar af völdum margra annarra sýkla19. Sýkingarnar eru yfirleitt algengari 

hjá körlum og eykst nýgengið mikið með aldri20.  

1.3.1 Faraldsfræði 

 Á vesturlöndum hefur nýgengi SAB verið á bilinu 20 til 50 per 105 persónuár á seinustu 

áratugum 21. Á Íslandi sýna rannsóknir að nýgengið hefur aukist úr 22,4 tilfellum per 105 persónuár á 

árunum 1995-1999 í 28,9 tilfelli per 105 persónuár á árunum 2005-200822.   

1.3.2 Upphafsstaður sýkingar 

Fyrsti upphafsstaður (e. primary source) er skilgreint inngangsport (e. port of entery) 

bakteríunnar inn í blóðrásarkerfi sjúklings. Helstu fyrstu upphafsstaðir SAB eru eftirfarandi23: 

• Í gegnum húð tengd húðsýkingu  

• Í gegnum húð tengd aðskotahlut 

• Í gegnum húð tengd sári, t.d. skurðsári eða stungusári eftir sprautu 

• Í gegnum þvagveg vegna þvagfærasýkingar 

• Í gegnum öndunarveg vegna öndunarfærasýkingar 

 

Upp geta komið tilfelli þar sem fyrstu einkenni koma frá stöðum, sem vanalega eru örverufríir, svo sem 

í liðum, beinum eða hjartalokum. Þetta eru dæmi um annan upphafsstað (e. secondary source). 

Upphafstaðurinn er óþekktur en þar sem sýkingin er dreifð eru þær ávallt metnar flóknar og ætti að 

meðhöndla sem slíkar. Það á við um eftirfarandi sýkingar: 

• Sýking í lið (getur verið fyrsti upphafsstaður, t.d. eftir liðstungur eða liðskiptaaðgerðir) 

• Sýking í beini (getur verið fyrsti upphafsstaður, t.d. eftir liðstungur eða liðskiptaaðgerðir) 

• Sýking í hjartaþeli eða æðaþeli 

• Sýking í vöðva 

• Aðrar djúpar sýkingar (t.d. sýking í taugakerfi) 

 

Í um 35% tilfella finnst upphafstaður ekki. 
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1.3.3 Flokkun sjúklinga 

Flokkun sýkinganna byggir á því hvar einstaklingur var staddur þegar hann sýktist, þ.e. í 

samfélaginu (e. community aquired, CA) eða í tengslum við heilbrigðiskerfið. Sýkingum í tengslum við 

heilbrigðiskerfið er skipt eftir því hvort einstaklingur sýktist á spítala (e. nosocomial) eða í öðrum 

tengslum við heilbrigðiskerfið (e. health care associated, HCA). 

 

Spítalasýking er skilgreind sem sýking þar sem fyrsta jákvæða ræktun liggur fyrir þegar liðnir eru meira 

en tveir sólarhringar frá innlögn á spítala (einkenni sýkingar var ekki til staðar við innlögn). eða innan 

tveggja sólarhringa eftir útskrift af spítala. Í þeim tilfellum þar sem einstaklingur er fluttur milli 

heilbrigðisstofnana er talið frá innlagnardegi á fyrstu heilbrigðisstofnun. 

 

Sýkingar tengdar heilbrigðiskerfi eru skilgreindar sem þær sýkingar þar sem jákvæð blóðræktun (í tilviki 

blóðsýkinga) liggur fyrir úr sýni sem aflað er á fyrstu tveimur sólarhringum eftir innlögn og sjúklingur 

hafði: 

• leitað heilbrigðisþjónustu á spítala eða annars staðar 3-30 dögum fyrir ræktun. 

• legið á hjúkrunarheimili eða verið í annarri langtímavistun. 

• sótt heilbrigðisþjónustu síðastliðna 90 daga sökum: 

o skilunar (e. dialysis) 

o krabbameinsmeðferðar (e. chemotherapy) 

o veru á göngudeild 

o annarra ástæðna 

 

Samfélagssýking er skilgreind sem þær sýkingar sem ekki féllu í tvo ofangreinda flokka24. 

1.3.4 Alvarleiki sýkinga  

Flokka má SAB í tvo flokka með tilliti til alvarleika sýkingar. Í fyrsta lagi einfalda sýkingu (e. non-

complicated) og í öðru lagi flókna sýkingu (e. complicated). Mismunandi skilgreiningar eru á því hvaða 

skilyrði þurfi að uppfylla til þess að sýking sé metin flókin. Í þessari rannsókn voru sýkingar metnar út 

frá eftirfarandi skilyrðum og allar sýkingar sem uppfylltu a.m.k. eitt skilyrði voru metnar flóknar25. 

Skilyrðin voru: 

• hjartaþelsbólga eða önnur djúp sýking er greind 

• sýking hefur dreift sér (e. metastatic foci) frá upphafsstað sýkingar 

• sýking tengd aðskotahlut sem ekki er fjarlægður 

• ef enn liggja fyrir jákvæðar blóðræktanir eftir 2 sólarhringa á virkri meðferð 

• ef sjúklingur er með hita yfir 38,3°C í meira en 72 klst 

 

Sýkingar sem ekki voru taldar flóknar voru metnar einfaldar sýkingar. 
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1.3.5 Hjartaþelsbólga 

Hjartaþelsbólga (e. infective endocarditis, IE) er einn alvarlegasti fylgikvilli SAB. Sýkingunni 

fylgir að bakteríur, fíbrin, bráðar bólgufrumu og kóagúlasi falla út á innsta lagi hjartans, hjartaþeli (e. 

endothelium) og við það myndast lokuhrúður (e. vegetation). Þetta lokuhrúður leggst oftast á 

hjartalokurnar en finnst einnig í sleglum og öðrum stöðum hjartans. Lokuhrúður geta losnað og valdið 

sýktu æðareki (e. septic emboli) til lungna, heila, milta, lifrar og annarra staða í líkamanum og stuðlað 

að enn dýpri og alvarlegri sýkingu. Rannsóknir hafa sýnt að séu allir sjúklingar með SAB skoðaðir með 

vélindaómskoðun greinast hátt í 30% þeirra með hjartaþelsbólgu26.  

Gerður er greinarmunur á því í hvorum helmingi hjartans hjartaþelsbólgan er greind, hægra megin 

(þríðblöðku- eða lungnaslagæðalokur) eða vinstra megin (tvíblöðku(mitral)- eða ósæðar lokur). Hægri 

hjartaþelsbólga er oftar greind hjá einstaklingum í fíkniefnaneyslu27 og veldur helst sýktu blóðreki til 

lungna og getur valdið lungnablóðtappa (e. pulmonary embolism) og ígerð í lungum. Vinstri 

hjartaþelsbólga getur valdið sýktu blóðreki úr vinstri helmingi hjartans til alls líkamans þar með talið til 

heila.  

 

1.3.5.1 Greining hjartaþelsbólgu  

Greining hjartaþelsbólgu er gerð með aðstoð breyttrar Duke’s skilmerkja (e. Modified Duke’s 

criteria)28,29. Tafla 1 útskýrir muninn á meiriháttar (e. major) og minniháttar (e. minor) skilmerkjum sem 

uppfylla þarf til að greina hjartaþelsbólgu. 

Tafla 1 – Breytt Duke's skilmerki29 

Meiriháttar skilmerki Minniháttar skilmerki 

Jákvæð ræktun 

• Ræktun baktería úr minnst tveimur 

kolbum af þekktum orsakavald 

hjartaþelsbólgu 

Áhættuþættir til staðar* 

Hiti yfir 38°C 

Merki um hjartaþelsbólgu 

• Jákvæð ómskoðun fyrir lokuhrúðrum 

• Nýr lokuleki greindur við hjartahlustun 

Æða (e. vascular) fyrirbæri** 

Ónæmistengd fyrirbæri*** 

Ein jákvæð blóðræktun fyrir annarri bakteríu 

*Meðfæddir hjartagallar, gervilokur, sprautufíkn, saga um hjartaþelsbólgu, æðaleggir 

**Blóðtappi, Janeway’s vefjaskemmd, heilablæðing 

***Osler hnúður, Rheumatoid factor í blóði, Roth’s blettur, nýrnahnoðrabólga (e. glomerulonephritis) 
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Dukes viðmið eru notuð á eftirfarandi hátt, sýnt í töflu 2. 

Tafla 2 - Notkun Duke's skilmerkja 

Örugg (e. definite) 
hjartaþelsbólga 

Mögulega (e. possible) 
hjartaþelsbólga 

Ekki hjartaþelsbólga 

2 meiriháttar skilmerki uppfyllt 
1 meiriháttar og færri en 3 

minniháttar skilmerki uppfyllt 

Örugg og möguleg skilmerki 

ekki uppfyllt 

1 meiriháttar og 3 minniháttar 

skilmerki uppfyllt 
Önnur greining gerð 

5 minniháttar skilmerki uppfyllt 
3 til 5 minniháttar skilmerki 

uppfyllt 

Einkenni hverfa innan 4 daga á 

meðferð 

Greint með vefjasýni eftir 

aðgerð eða krufningu 

Greining hrakin eftir aðgerð 

eða krufningu 

 

Í mörgum tilfellum í þessari rannsókn er eitt meiriháttar skilmerki uppfyllt (jákvæð blóðræktun fyrir S. 

aureus í tveimur kolbum). Því þurftu þessir einstaklingar aðeins eitt annað meiriháttar viðmið eða þrjú 

minniháttar til að greinast örugglega með hjartaþelsbólgu. 

 

Helstu rannsóknir og einkenni sem stuðst er við greiningu hjartaþelsbólgu eru: 

 

Ómskoðun: Til eru tvær mismunandi ómunaraðferðir. Í fyrsta lagi í gegnum brjóstvegg (transthoracic 

echocardiogram, TTE) eða í öðru lagi í gegnum vélinda (transesophageal echocardiogram, TEE). 

Auðveldara er að greina smá lokuhrúður í vélindaómskoðun, en vélindaómskoðun er meira inngrip og 

áhætta fyrir sjúkling er meiri en við TTE30. Ein rannsókn hefur sýnt að hjá einstaklingum sem greinast 

með einfalda SAB sé TTE rannsókn fullnægjandi31. Klínísk einkenni ráða því hvort sjúklingur sé 

rannsakaður með vélindaómskoðun. Auk þess hafa ekki allir sjúklingar heilsu til þess að ganga undir 

TEE og í þeim tilfellum gæti því TTE skoðun þurft að nægja.  

 

Klínísk einkenni hjartaþelsbólgu:  

• Osler hnútar (e. nodes), sársaukafullar, rauðar vefjaskemmdir í lófum eða á iljum. Af 

ónæmisfræðilegum uppruna 

• Janeway vefjaskemmdir (e. lesions), rauðar, blæðandi eða upphleyptar vefjaskemmdir sem 

finnast á lófum eða iljum. Orsakast af sýktu æðareki. Ekki sársaukafullar, ólíkt Osler hnútum.  

• Roth blettir (e. spots), blæðing í sjónhimnu augans, greint með augnbotnsskoðun. 

Ónæmisfræðilegur uppruni.  

• Nýr lokuleki greindur við hlustun 

• Hiti yfir 38°C 
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1.3.6 Meðferð  

Undirstöðuatriði við endanlega meðferð SAB er í fyrsta lagi að uppræta sýkingarfókus og í öðru 

lagi fullnægjandi sýklalyfjameðferð í æð32. Sýklalyfjameðferð um munn (e. per os) er ekki talin 

fullnægjandi fyrir jafn alvarlega sýkingu og SAB getur verið. Þá skiptir næmi bakteríunnar verulegu máli 

fyrir val á sýklalyfi, en eins og komið hefur fram þarf að nota önnur sýklalyf en ß-lactam við MRSA 

blóðsýkingar. Tafla 3 að neðan greinir frá viðeigandi sýklalyfjum og skömmtum sem gefa þarf fyrir 

fullnægjandi meðferð. Tafla 4 útskýrir muninn á ákjósanlegri, fullnægjandi og ófullnægjandi lengd 

meðferðar 33 

Tafla 3 - Viðeigandi sýklalyf við SAB vegna MSSA 

Sýklalyf Skammtur háður nýrnastarfsemi 

Cloxacillin (Ekvacillin®) 

• Kjörlyf 

Venjulegur skammtur 2g per 6 tíma (4 tíma ef flókin sýking) 

Ekki þörf að leiðrétta fyrir 

nýrnastarfsemi 

Ef ESRD** og lifrarbilun, minnka 

skammta í 2g per 12 tíma 

CrCl* ≤ 31-50 mL/min 

CrCl ≤ 10-30 mL/min 

CrCl < 10mL/min eða ESRD 

CRRT*** 

Cephazolin (Kefzol®) 

• Fullnægjandi lyf 

 

Venjulegur skammtur Upphaf 1 g, 3g per 12 tíma 

CrCl ≤ 31-50 mL/min 3 g per 12 tíma 

CrCl ≤ 10-30 mL/min 2 g per 12 tíma 

CrCl < 10mL/min eða ESRD 1 g per 12 tíma 

CRRT 2 g per 12 tíma 

Vancomycin (Vancocin®)  

• Fyrsta varalyf 
 

Venjulegur skammtur 20 mg/kg per 12 tíma 

CrCl ≤ 30-60 mL/min 20 mg/kg per 24 tíma 

CrCl < 30 mL/min 20 mg/kg per 48 tíma 

CrCl < 10 mL min eða ERSD 20 mg/kg per 48-72 tíma 

CRRT 20 mg/kg per 24-48 tíma 

Daptomycin (Cubicin®) 

• Annað varalyf 

Venjulegur skammtur 6-10 mg/kg per 24 tíma 

<30 mL/min eða ESRD 6-10 mg/kg per 48 tíma 

CRRT 6-10 mg/kg per 24 tíma 

*CrCl = Creatinine Clearance 

**ESRD = End Stage Renal Disease 

***CRRT = Continous Renal Replacement Therapy  
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Tafla 4 – Viðeigandi lengd sýklalyfjameðferðar við SAB 

Gæði meðferðar Flókin sýking Einföld sýking 

Ákjósanleg (e. optimal) 28 dagar eða meira 14 dagar eða meira 

Fullnægjandi (e. adequate) 24-27 dagar 10-13 dagar 

Ófullnægjandi (e. inadequate) <24 dagar <10 dagar 

 

Athygli er vakin á því að vancomycin er ekki kjörlyf við SAB og það hefur verið sýnt að hærri dánartíðni 

er hjá þeim sem eingöngu fá vancomycinmeðferð en hjá þeim sem fá meðferð með ß-lactam sýklalyfjum 

við MSSA34. Samt sem áður er það talin fullnægjandi meðferð fyrir þá einstaklinga sem sökum ofnæmis 

geta ekki fengið ß-lactam sýklalyf. Vancomycin er kjörlyf við sýkingar af völdum MRSA. Daptomycin er 

einnig talin fullnægjandi meðferð, bæði gegn MRSA og MSSA sýkingum. Rannsóknir sýna að meðferð 

með daptomycin er ekki lakari en meðferð með vancomycini35. 

 

Tekið skal fram að linezolid (Zyvox®) hefur verið notað sem meðferð við SAB og hefur ein rannsókn 

sýnt fram á að linezolid sé sambærileg (e. non-inferior) meðferð með vancomycini36. Af matvæla- og 

lyfjaeftirliti Bandaríkjanna (e. Food and Drug Administration, FDA) er linezolid þó ekki talin fullnægjandi 

meðferð við SAB. Linezolid var ekki notað sem meðferðarlyf í neinu tilviki þessari rannsókn. Einnig verið 

deilt um hlutverk gentamicin og rifampicin (Rimactan®) í samsettri lyfjameðferð á SAB sýkingum. 

Gentamicin, jafnvel gefið í lágum skömmtum, getur valdið nýrnaskemmdum og hefur minnst ein 

rannsókn dregið þá ályktun að ekki sé rétt að gefa gentamicin samhliða annarri meðferð við SAB þar 

sem rannsóknir sem styðja kosti þess eru fáar37. Rifampincin, sem jafnan er notað gegn sýkingum með 

mycobacterium, er jafnframt notað við sýkingum í djúpum aðskotahlutum, svo sem við gerviliðasýkingar 

eða sýkingar í gervilokum. Lyfið hefur virkni gegn S. aureus, en ekki hefur ótvírætt verið sýnt fram á 

kosti þess við meðhöndlun sjúklinga með SAB38. 

Athygli er einnig vakin á því að algeng, breiðvirk sýklalyf eins og ceftrioxane (Rocephalin®) og 

amoxicillin/clavulanate potassium (Augmentin®) eru ein og sér ekki talin fullnægjandi meðferð við SAB. 

Ýmis önnur sýklalyf, svo sem clindamycin (Dalacin®), ceftazidime (Fortum®) og cefuroxime (Zinacef®) 

eru mikið notuð sem upphafleg sýklalyf. Þó þessi lyf hafi vissulega virkni gegn S. aureus og teljist 

fullnægjandi upphafsmeðferð er ekkert þeirra nægilega virkt til að geta talist fullnægjandi endanleg 

meðferð gegn SAB. Sýklalyfjameðferð gegn SAB byggir á meira heldur en næmi bakteríunnar. Þó að 

þeir stofnar sem ræktast við blóðræktun séu næmir fyrir ákveðnu lyfi er ekki öruggt að lyfið sé ákjósanleg 

meðferð fyrir SAB. Þannig var meðferð með clindamycini talin ófullnægjandi þó næmnispróf hefðu sýnt 

næmi gegn bakteríunni39. 

Upphafleg sýklalyfjameðferð byggð á reynslu (e. empiric) er skilgreind sem fyrsta virka 

sýklalyfjameðferð sem sjúklingur fékk áður en réttur sýkingavaldur er greindur. Upphaflegri meðferð er 

beitt þegar grunur leikur á sýkingu, þ.e. ef sjúklingur hefur sýkingareinkenni á borð við hita eða önnur 

einkenni sýklasóttar. Hér er mest notast við breiðvirk sýklalyf, þ.e. sýklalyf með virkni gegn sem flestum 

sýklum. 
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Ráðgjöf smitsjúkdómalækna kann að skipta máli þegar kemur að gæði meðferðar. Áður hafa rannsóknir 

sýnt að samráð við sérfræðinga í smitsjúkdómalækningum tengist betri horfum sjúklings40. 

 

1.3.7 Endurkoma sýkingar 
Endurkoma sýkingar (e. recurrence) á sér stað þegar einstaklingur greinist oftar en einu sinni 

með SAB. Endurkoma er skilgreind þegar neikvæð ræktun hefur átt sér stað á milli jákvæðra ræktana 

eða ef liðnir eru meira en 90 dagar á milli jákvæðra ræktana. Endurkomur geta ýmist verið bakslag (e. 

relapse) frá fyrri sýkingu sem ekki var liðin hjá eða endursýking (e. reinfection), sem er óháð fyrri 

sýkingunni. Oft er miðað við að ef minna en 90 dagar eru liðnir frá fyrstu jákvæðu ræktun þar til önnur 

jákvæð ræktun liggur fyrir er talað um bakslag, en annars sé um nýja sýkingu að ræða. Endurkomur 

eru algengar í kjölfar SAB, eða hjá um 8% sjúklinga. Þetta er ein helsta ástæðan fyrir hve löng meðferðin 

við SAB er, en sýnt hefur að endurkomum fækkar við meiri meðferðarlengd41.  

 

1.3.8 Horfur  

Fyrir tíma sýklalyfja var dánartíðni SAB, eins og annarra blóðsýkinga, gífurlega há eða allt að 

80%. Þrátt fyrir sýklalyf er dánartíðni þeirra sem greinast með SAB enn á bilinu 14-27%42 en ætla má 

að talan gæti verið hærri sökum vangreiningar og vanmats á SAB við gerð dánarvottorða. Síðasta 

rannsókn sem gerð var á Íslandi á SAB árin 2003-2008 sýndi að heildardánartíðni SAB eftir 30 daga 

frá greiningu (e. all-cause mortality rate) var 11,4% sem var lækkun úr 22,2% á árunum 1995-199922. 
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2 Markmið rannsóknarinnar 

Gerð var afturskyggn faraldsfræðileg rannsókn á SAB á Landspítala árin 2010-2016. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða og meta faraldfræði SAB á Íslandi og hvort breytingar hefðu átt sér stað. 

Skoðaður var klínískur gangur sýkingarinnar, uppspretta sýkingar og horfur sjúklinga. Þá var horft til 

þess hvar fólk sýkist, hve alvarlegar sýkingarnar voru og hver dánartíðni sjúklinganna var. Þá var borið 

var saman dánartíðni eftir 30 daga í þessari rannsókn við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

Íslandi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á SAB áður, þ.m.t. á Íslandi og var markmið 

rannsóknarinnar að bera saman niðurstöður núverandi rannsóknar við fyrri rannsóknir.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Leyfi 
Rannsóknin var framkvæmd með leyfi Vísindasiðanefndar (VSN-17-039). Samkvæmt leyfinu þurfti 

ekki að leitast eftir upplýstu samþykki sjúklinga þar sem um stóra afturskyggna rannsókn var að ræða. 

Leyfi var einnig gefið frá framkvæmdastjóra lækninga LSH, dagsett 12. janúar 2017. 

 

3.2 Rannsóknarsnið 
Rannnsóknin var afturskyggn (e. retrospective) lýsandi (e. descriptive) faraldsfræðileg rannsókn. 

 

3.3 Rannsóknarþýðið 
Rannsóknarþýðið samanstóð af öllum einstaklingum sem höfðu náð 18 ára aldri og greindust 

með SAB frá 1. janúar 2008 til og með 31. desember 2016. Upplýsingar um sjúklinga sem greindir voru 

með SAB voru fengnar úr GLIMS kerfi (rannsóknarkerfi) Sýklafræðideildar LSH. Klínískar upplýsingar 

þ.m.t. upplýsingar um sýklalyfjagjöf voru sóttar í sjúkraskrárkerfi LSH. 

 

3.4 Gagnasöfnun 
Upplýsingum um eftirfarandi breytur var safnað í gagnabanka sem síðan var notaður til ályktunar 

og útreikninga: 

 

Aldur og kyn sjúklinga: Kannaður var aldur sjúklinga og kyn, meðaltal, miðgildi og hlutföll voru svo 

reiknuð. 

 

Nýgengi: Kannað var nýgengi yfir rannsóknartímabilið og þýðið sem miðað var við allir einstaklingar 

sem höfðu náð 18 ára aldri á landinu öllu. Tölur þess efnis voru fengnar hjá Hagstofu Íslands. Nýgengi 

eftir aldurshópum var einnig kannað.  

 

Flokkun sjúklinga: Kannað var hvar einstaklingar voru staddir þegar þeir sýktust, í samfélaginu, á spítala 

tengt innlögninni (yfir 48 klst frá innlögn) þar sem sýking greindist eða á annan hátt tengt 

heilbrigðisþjónustu. Notuð voru áðurnefnd viðmið til þess.  

 

Upphaf sýkinga: Sýkingum var skipt í eftirfarandi flokka m.t.t. upphafstaðar: 

1. Frum uppruni: 
a. Sýking tengd þvagvegi 

b. Sýking tengd öndunarvegi 

c. Sýking tengd húðsýkingu eða mjúkvefjasýkingu 

d. Sýking tengd skurðsári 
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e. Sýking tengd aðskotahlut 

f. Sýking tengd sprautufíkn  

2. Annar uppruni:  
a. Sýking tengd beinsýkingu 

b. Sýking tengd liðsýkingu 

c. Sýking tengd vöðvasýkingu 

d. Sýking tengd æðaþeli/hjartaþelsbólgu 

3. Óþekktur upphafsstaður 
 
Undirliggjandi sjúkdómar og áhættuþættir: Eftirfarandi undirliggjandi sjúkdómar og aðrir áhættuþættir 

voru skráðir. Taka skal fram að allar upplýsingar voru fengnar úr sjúkraskrám einstaklinga og því aðeins 

skráð ef upplýsingarnar komu fram í sjúkraskrám.  

 

• Félagslegar aðstæður 
o Áfengissýki – ef talið sem vandamál í sjúkraskrá 

o Virk sprautufíkn (e. intravenous drug user, IVDU), fíknefnanotkun með sprautu seinustu 

6 mánuði  

• Langvinnir sjúkdómar 
o Virkt krabbamein 

§ Einstaklingar í krabbameinsmeðferð 

§ Krabbamein greint á síðustu 6 mánuðum 

§ Meinvarpað krabbamein 

§ Ólæknandi krabbamein 

o Langvinn nýrnabilun, með eða án skilunar 

§ Gaukulsíunarhraði (Glomerular filtration rate, GFR) undir 60 ml/min/1.73 m2 í 

þrjá mánuði eða lengur 

o Sykursýki, með eða án insúlíns 

o Langvinnir lungnasjúkdómar 

§ Astma 

§ Langvinn lungnateppa (e. Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 

§ Aðrir langvinnir lungnasjúkdómar  

o Hjartasjúkdómar 

§ Blóðþurrðarsjúkdómar í hjarta 

§ Greindar hjartsláttartruflanir 

§ Aðrir hjartasjúkdómar 

o Æðasjúkdómar 

§ Háþrýstingur 

§ Æðakölkunarsjúkdómar 

§ Æðabólgusjúkdómar 

§ Aðrir æðasjúkdómar 
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o Gigtarsjúkdómar - Athygli er vakin á því að slitgigt og þvagsýrugigt eru ekki talin með 

§ Iktsýki (Rheumatoid arthritis) 

§ Rauðir úlfar (Systemic lupus erythematosus) 

§ Sjögrens’s syndrome 

§ Aðrir gigtarsjúkdómar 

o Húðsjúkdómar 

§ Dermatitis (Eczema) 

§ Psoriasis 

§ Aðrir húðsjúkdómar 

o Aðrir langvinnir sjúkdómar 

• Ónæmisbæling 
o Lyf, svo sem sykursterar, krabbameinslyf og líftæknilyf 

o Geislameðferð 

o HIV (Human Immunodeficiency Virus) óháð CD4 gildi 

o Bruni 

o Aðrir ónæmisgallar 

 

Aðskotahlutir: 

Eftirfarandi aðskotahlutir hjá sjúklingum voru skráðir. Jafnframt var skráð þegar aðskotahlutur var metin 

sem upphafsstaður sýkingar og hvort hann var fjarlægður eða ekki. 

• Æðaleggur (e. intravascular catheter) 

o Miðlægur bláæðaleggur (e. Central venous catheter, CVC leggur) 

o Útæðaleggur 

o Skilunarleggur 

o Slagæðaleggur 

o Lyfjabrunnur 

• Gerviliður 

• Gerviloka 

• Gangráður / Bjargráður 

• Aðskotahlutur í þvagvegi 

• Annar aðskotahlutur 
 
Alvarleiki sýkinga: Kannað var hvort sýkingarnar töldust flóknar eða ekki, miðað var við fyrrnefnd atriði 

(sjá undirkafla 1.3.4) til þess að skera út um hvort sýking taldist vera flókin eða einföld.  

 

Hjartaómskoðun: Kannað var hvort sjúklingar með SAB fóru í hjartaómun til að útiloka hjartaþelsbólgu. 

Skráð var tegund hjartaómskoðunar: 

• Hjartaómskoðun gegnum brjóstvegg (trans-thoracic echocardiogram, TTE) 

• Vélindaómskoðun (trans-eosophageal echocardiogram, TEE) 

• Ef báðar ofangreindar rannsóknir, þá flokkaðir með vélindaómskoðun 
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• Þeir sem ekki voru skoðaðir með ómun 

 

Ræktanir: Kannaðar voru allar blóðræktanir sem teknar voru frá einstaklingi sem greindist með SAB. 

Eins voru kannaðar jákvæðar aðrar ræktanir fyrir S. aureus á legutíma sjúklings.  

 

Gæði meðferðar: Sjúklingum var skipt í þrennt eftir gæðum meðferðar. Kannað var hvort rétt sýklalyf 

hafi verið notað, hvort það hafi verið gefið í nógu stórum skömmtum og hvort það hafi verið gefið nógu 

lengi m.t.t. alvarleika sýkingarinnar. Flokkarnir voru: 

• Ákjósanleg meðferð (e. optimal) 
o Einföld sýking: Minnst 14 dagar af réttu lyfi í réttum skömmtum 

o Flókin sýking: Minnst 28 dagar af réttu lyfi í réttum skömmtum 

• Fullnægjandi meðferð (e. adequate) 
o Einföld sýking: 10-13 dagar af réttu lyfi í réttum skömmtum 

o Flókin sýking: 24-27 dagar af réttu lyfi í réttum skömmtum 

• Ófullnægjandi meðferð (inadequate) 
o Einföld sýking: Undir 10 dagar af réttu lyf, rangt lyf eða rangir skammtar 

o Flókin sýking: Undir 24 dagar af réttu lyfi, rangt lyf eða rangir skammtar43 

 

Ráðgjöf smitsjúkdómalækna: Kannað var hvort læknar ábyrgir fyrir sjúklingum sem lögðust inn utan 

smitsjúkdómadeildar ráðfærðu sig við smitsjúkdómalækni til að ákvarða meðferð, varðandi gerð 

sýklalyfja, magn og tímalengd, sem og annað er varðar meðferð við sýkingunni. Þeir sjúklingar sem 

lögðust inná smitsjúkdómadeild voru taldir með þeim sem fengu ráðgjöf smitsjúkdómalækna. 

 

Endurkoma sýkinga: Kannað var hvort sjúklingar smituðust oftar en einu sinni á rannsóknartímabilinu. 

Ef liðnir voru meira en 90 dagar á milli jákvæðra blóðræktana var ályktað að um endursýkingu væri að 

ræða en ef skemmra var liðið var álitið að um bakslag frá fyrri sýkingu væri að ræða. 
 

Dánartíðni: Skoðuð var heildar dánartíðni (e. all cause mortality) sjúklinga 30, 90 og 365 dögum eftir 

upphaf meðferðar. Jafnframt var lagt mat á hjá hve mörgum SAB var talin orsakavaldur dauða sjúklings. 

Gengið var útfrá dánarvottorði, en einnig voru allir sem létust fyrstu tvær vikur eftir fyrstu ræktun taldir 

hafa látist vegna sýkingarinnar. Þá voru einnig allir sem voru á virkri meðferð gegn sýkingunni eða enn 

með jákvæðar blóðræktanir taldir hafa látist vegna sýkingarinnar.  

 

3.5 Tölfræði 
 Mest var unnið með lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics). Tölfræðileg úrvinnsla var gerð í 

Rstudio og Microsoft Excel. Þau tölfræði próf sem stuðst var við voru log-rank próf, Chi-square próf og 

Fisher exact próf. 
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4 Niðurstöður 
Alls voru 648 tilfelli af jákvæðum blóðræktunum fyrir S. aureus á Íslandi frá 1. janúar 2008 til og 

með 31. desember 2016. Á rannsóknartímabilinu gafst aðeins tími til þess að rannsaka 374 tilfelli sem 

greindust í 360 einstaklingum frá 1. janúar 2010 til og með 31. desember 2016. Tíu einstaklingar 

greindust tvisvar og tveir einstaklingar greindust þrisvar, alltaf með meira en 90 daga millibili og því álitið 

að um væri að ræða nýja sýkingu. Einungis voru rannsökuð tilfelli sem greindust á LSH hjá 

einstaklingum sem höfðu náð 18 ára aldri. Einu tilfelli var sleppt þegar í ljós kom að S. aureus var ekki 

réttur sýkingarvaldur þar sem rétt baktería reyndist vera S. pseudintermedius við greiningu í MALDI-

TOF. Þá var öðru tilfelli sleppt þar sem upplýsingar um viðkomandi blóðræktun fundust ekki í 

sjúkraskrárkerfinu. Til ályktunar lágu því fyrir 372 tilfelli SAB í 358 einstaklingum. 

 

4.1 Nýgengi 
Upplýsingar frá Hagstofu Íslands voru nýttar til þess að reikna út nýgengi (e. incidence rate) SAB 

á Íslandi á rannsóknarárunum. Hér var notast við öll staðfest tilfelli á Íslandi á árunum 2008 til 2016 til 

útreikningar. Niðurstöður um fjölda sýkinga á hverju ári og nýgengi hvers árs fyrir sig voru settar í töflu 

5 að neðan. 

 
Tafla 5 - Nýgengi SAB á Íslandi 

Ár Fjöldi tilfella Nýgengi per 105 persónuár 

2008 79 33.6 

2009 76 31.9 

2010 88 37.1 

2011 64 26.9 

2012 52 21.7 

2013 63 26.0 

2014 62 25.2 

2015 90 36.1 

2016 72 28.5 

 
Nýgengið á árunum 2008 til 2016 var því 29,7 per 105 persónuár.  
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4.2 Aldur og kynjadreifing  
Niðurstöður meðalaldurs og kynjaskiptingar má sjá í töflu 6. 

Tafla 6 – Kynjadreifing SAB  

 
Karlar voru í meirihluta sjúklinga í þessari rannsókn. Athygli vekur þó að konur eru að meðaltali yngri 

þegar þær greinast. Miðgildi aldurs hjá kynjunum er svipað.  

 

Aldursdreifingu sjúklinga má sjá í töflu 7 og á stöplariti á mynd 1.  

Tafla 7 – Aldursdreifing SAB  

Aldur Fjöldi Hlutfall af heild 

18-30 ára 23 6,2% 

31-40 ára 28 7,5% 

41-50 ára 26 7,0% 

51-60 ára 65 17,5% 

61-70 ára 60 16,1% 

71-80 ára 77 20,7% 

81+ ára 78 21% 

Kyn KK KVK 

Fjöldi 247 (66,4%) 125 (33,6%) 

Meðaltal aldurs 72 62 

Miðgildi aldurs 68 66 
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Mynd 1 – Aldursdreifing einstaklinga með SAB  

 
Flestir sjúklingar sem greindust voru í hópnum “71-80 ára”. Heildarfjöldi einstaklinga yfir 70 ára var 155 

sem var 41,7 allra sem sýktust. Tíðni sýkinga fer því mikið hækkandi með aldri eins og sjá má. Til að fá 

nánari mynd af aldursdreifingu var líka skoðað nýgengi SAB miðað við aldursflokka. Eins og gefur að 

skilja eru fleiri einstaklingar í yngri aldurshópunum og því ætti að sjást enn meiri munur á nýgengi 

aldursflokkanna. Niðurstöðurnar má sjá á stöplariti á mynd 2.  

 

Mynd 2 – Nýgengi SAB miðað við aldur 
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4.3 Flokkun sjúklinga 
Niðurstöður á flokkun sjúklinga eftir því hvar einstaklingur var staddur við sýkingu má sjá í töflu 

8. Flestir sjúklingar voru taldir hafa smitast í tengslum við þjónustu heilbrigðiskerfisins . 34,9% smituðust 

í samfélaginu.  

Tafla 8 – Flokkun SAB sjúklinga 

 
Kannað var hvort munur væri á heildarlifun þessara hópa eftir 30 daga frá fyrstu jákvæðu ræktun. 

Niðurstöðurnar má sjá á línuriti á mynd 3 að neðan. 

 

Mynd 3 – Lifun 30 dögum eftir upphafsræktun miðað við smitstað 

 

 

Hlutfallslega færri létust fyrstu 30 dagana eftir fyrstu jákvæðu ræktun hjá þeim sem smituðust í 

samfélaginu eða í tengslum við heilbrigðiskerfið miðað við þá sem smituðust á spítala. Um marktækan 

mun er að ræða.  
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Smitast tengt heilbrigðisþjónustu 132 35,5% 

p<0.01, log-rank próf 
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4.4 Uppspretta sýkingar 
 

Niðurstöður um hver uppspretta sýkinganna var má sjá í stöplariti á mynd 4. Eins og ætla mátti 

voru aðskotahlutir algengstu upphafsstaðir sýkingar. 

Mynd 4 – Uppspretta SAB  

 

*Annar uppruni (e. secondary source) 

**Þær sýkingar sem voru flokkaðar sem “Annað” voru vöðvasýking (2), mjúkvefjasýking (1) og 

hjartaþelsbólga (1). Tekið skal fram að hér er átt við fyrsta stað þar sem einkenni birtust. Aðeins var eitt 

tilfelli þar sem fyrstu einkenni voru vegna hjartaþelsbólgu þótt heildartíðni hjartaþelsbólgna væri 46. 

 
Frum uppruni (e. primary source) sýkingar var fundinn í 250 tilfellum (67,2% af heild), annar uppruni (e. 

secondary source) voru fyrstu einkenni í 54 tilfellum (14,5% af heild). Þar sem aðeins var unnið með 

upplýsingar úr sjúkraskrám er ekki útilokað af eitthvað af upplýsingum er varðaði uppsprettu sýkingar 

hafi yfirsést eða ekki verið fært inn í sjúkraskrár. 

 
Í fimm tilfellum var ekki leitað að uppruna sýkinga þar sem í sjúkraskrám var ályktað að sýnin hefðu 

verið menguð. Eins og áður hefur þó komið fram ætti ekki að líta framhjá jákvæðri blóðræktun fyrir S. 

aureus, og voru öll þau tilvik tekin með í rannsóknina og upphafsstaður sýkingar sagður óþekktur.  
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4.5 Áhættuþættir 
Kannaðir voru fjöldi þátta sem rannsóknir hafa sýnt að auki líkur þess að einstaklingur fái 

blóðsýkingu. Tveir félagslegir áhættuþættir voru athugaðir, í fyrsta lagi hvort sjúkrasaga innihélt sögu 

um áfengissýki sem virkt vandamál og jafnframt hvort einstaklingur hafði notað fíkniefni með sprautunál 

undanfarna 6 mánuði fyrir greiningu. 

 
Niðurstöðurnar, sem finna má í töflu 16, sem finna má í seinasta undirkafla niðurstaðna, sýna að 63 

einstaklingar voru í áhættu vegna félagslegra þátta, 31 vegna sprautufíknar, 24 vegna áfengissýki og 8 

sem tilheyrðu báðum hópum. Hlutfall þeirra af heild var því 16,9%. 

 
Því næst var athugað hvort sjúklingar væru ónæmisbældir. Tekið skal fram að líklega er hlutfall þeirra 

einstaklinga sem voru á ónæmisbælandi lyfjum hærra þar sem ekki reyndist í öllum tilvikum hægt að fá 

upplýsingar um lyfjanotkun sjúklinga. Algengasta orsök ónæmisbælingar var geislameðferð vegna 

krabbameins. Í heild voru 98 einstaklingar (26,3% af heild) metnir vera í hættu vegna ónæmisbælingar. 

 

Að lokum var athugað hvaða undirliggjandi sjúkdóma sjúklingar sem greindust með SAB höfðu. 333 

sjúklingar (89,5% af heild) voru með a.m.k. einn af þeim undirliggjandi sjúkdómum sem um var getið í 

efni og aðferðum. Algengastir voru æðasjúkdómar í 200 tilfellum (53,8% af heild), því næst 

hjartasjúkdómar í 171 tilfelli (46,0% af heild). 

 
Einnig voru kannaðir aðrir langvinnir sjúkdómar, en í 53 tilvikum (14,3%) var annar langvinnur 

sjúkdómur skráður í sjúkraská. Þar var algengast langvinn lifrarbólga C (hepatitis C), sem var 

undirliggjandi sjúkdómur í 27 tilvikum (7,3% af heild).  

 

Að meðaltali var hver einstaklingur með 2,7 undirliggjandi áhættuþætti. 
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4.6 Aðskotahlutir 
Eins og sjá má á stöplariti á mynd 4 var upphaf sýkingar í 84 skipti (22,6% af heild) rakið til 

aðskotahluta, sem gerir það að algengasta upphafsstað sýkingar. Í 49 tilfellum (58,3%) var 

aðskotahluturinn fjarlægður. 

 
Stöplaritið á mynd 5 sýnir þá aðskotahluti sem fundust í einstaklingum sem greindust með SAB, en 

sýking var ekki í öllum tilfellum rakin til þessara aðskotahluta.  

Mynd 5 - Aðskotahlutir hjá SAB sjúklingum 

  

Hér er aðeins átt við langtíma aðskotahluti, þ.e. aðskotahluti sem eru til staðar í meira en 48 klst.  

 

Aðskotahlutir sem flokkaðir voru sem “Annað” voru m. a. PEG-sondur, magasondur, Hanson-naglar, 

epiduralleggir og skrúfur í liði. 
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4.7 Meðferð 

4.7.1 Upphafleg meðferð 
Margar mismunandi lyfjasamsetningar voru notaðar sem upphafleg meðferð á 

rannsóknartímabilinu, nánar til tekið 81 mismunandi lyfjasamsetning. Algengustu sýklalyf sem notuð 

voru sem upphafleg sýklalyfjameðferð voru amoxicillin/klavúnlatsýra (Augmentin®) í 69 tilfellum, 

ceftrioxane (Rocephalin®) í 98 tilfellum og vancomycin (Vancocin®) í 38 tilfellum. 

Alls voru 229 tilfelli (61,6% af heild) meðhöndluð með upphaflegri meðferð áður en SAB greining lá fyrir. 

Af þeim fengu 205 tilfelli (55,1% af heild) meðferð með virkni gegn S. aureus. Þó eru þau lyf sem gefin 

voru ekki endilega fullnægjandi sem endanleg meðferð við SAB.  

 

4.7.2 Endanleg meðferð 
Af 372 tilfellum voru 370 tilfelli þar sem einstaklingur hlaut endanlega meðferð við sýkingunni. 

Í tveimur tilfellum lést sjúklingur áður en sýklalyfjameðferð hófst. Niðurstöður flokkunar eftir gæðum 

meðferðar var færð í töflu 9.  

 Tafla 9 - Gæði endanlegrar meðferðar 

Gerð meðferðar Fjöldi Hlutfall af heild 

Ákjósanleg (e. optimal) 215 57,8% 

Fullnægjandi (e. adequate) 23 6,2% 

Ófullnægjandi (e. inadequate) 101 27,2% 

Ekki hægt að álykta 33 8,9% 

 

Í heild voru því 238 einstaklingar sem fengu annaðhvort fullnægjandi eða ákjósanlega meðferð, sem er 

64% af öllum tilfellum.  

 

Algengasta sýklalyfið sem notað var við endanlega meðferð var cloxacillin (Ekvacillin®), sem notað var 

í 300 tilfellum (80,7% af heild). Því næst kom notkun á cephazolin (Kefzol®) í 101 tilfelli (27,2% af heild). 

Vancomycin var notað í 68 tilfellum (18,3% af heild). Í mörgum tilfellum voru mörg sýklalyf notuð, ýmist 

í samsettri (e. combined) meðferð eða í framhalds (e. continuous) meðferð. Algengast var notkun á 

cloxacillin (Ekvacillin®) og cephazolin (Kefzol®) í framhaldsmeðferð í 66 tilfellum (17,7% af heild). Þetta 

stafar líklegast af því að sjaldnar þarf að gefa Kefzol (2-3 sinnum á dag) heldur en Ekvacillin (4-6 sinnum 

á dag), sem felur í sér minni þörf á viðveru fyrir sjúklinga. Sjá má notkun sýklalyfja í endanlegri meðferð 

á stöplariti á mynd 6.  
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Mynd 6 - Endanleg meðferð 

 

Clox: Cloxacillin (Ekvacillin®) 

Ceph: Cephazolin (Kefzol®) 

Vanc: Vancomycin (Vancocin®) 

Annað: Lyfjasamsetningar sem innihéldu daptomycin (Cubicin®) 

 
Samhliða endanlegri meðferð var 22 einstaklingum (5,9% af heild) gefið gentamicin og 23 einstaklingum 

(6,2% af heild) var gefið rifampicin. Notkun þeirra var að mestu í tengslum við djúpar sýkingar, oft í 

tengslum við ófjarlægjanlega aðskotahluti.  

 

Helsta ástæða þess að meðferð var metin ófullnægjandi var að lengd meðferðar var of stutt. Einungis 

var tekið tillit til sýklalyfjagjafar í æð, en í mörgum tilfellum var skipt í lyf um munn áður en 

lágmarkstíminn var liðinn. Heildarfjöldi einstaklinga sem hlutu of stutta meðferð var 91. 25 einstaklingar 

fengu ekki rétt lyf eða fengu rétt lyf í of litlum skömmtum. Skörun var á milli þessara hópa sem olli því 

að heildarfjöldi einstaklinga sem fékk ekki fullnægjandi meðferð var 101 (27,2% af heild).  

 

Beðið var um ráðgjöf smitsjúkdómalækna í 315 tilvikum (84,7% af heild).  

 

4.8 Hjartaómanir og hjartaþelsbólgur  
Heildarfjöldi sjúklinga sem greindust með hjartaþelsbólgu var 46 (12,4% af heild), þar af 43 með 

ómskoðun. Alls var heildarfjöldi sjúklinga sem gengust undir hjartaómun 223 (59,7% af heild) sem þýðir 

að hlutfall greindra tilfella miðað við gerðar hjartaómanir var 20,7%. 
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Greinarmunur var gerður á tegund hjartaómunar, þ.e. hvort skoðað var í gegnum brjóstvegg eða í 

gegnum vélinda, og niðurstöður voru settar í stöplarit. Jafnframt var þar merktur fjöldi þeirra sem 

greindust með hjartaþelsbólgu og hlutfallið á milli þessa. Stöplaritið má sjá á mynd 7.  

Mynd 7 - Hjartaómanir SAB sjúklinga 

 

4.8.1 Staðsetning hjartaþelsbólgu 
Heildarfjöldi hjartaþelsbólgu sem greindust voru 46 í 43 einstaklingum. Þrír einstaklingar 

greindust tvisvar með hjartaþelsbólgu. Staðsetning lokuhrúðurs í greindum tilfellum má sjá í töflu 10 að 

neðan.  

Tafla 10 – Staðsetning hjartaþelsbólgu 
 Hægri hjartaþelsbólga Vinstri hjartaþelsbólga 

Annað* 
Þríblöðkuloka 
(e. tricuspid) 

Lungnaslagæðaloka 
(e. pulmonary) 

Tvíblöðkuloka 
(e. mitral) 

Ósæðarloka 
(e. aortic) 

Fjöldi 15 0 10 111 6 

Hlutföll 32,6% 0% 21,7% 23,9% 13,0% 
1 = Þar af 4 gervilokur 
*Annað = Sýking greind annarstaðar en á hjartalokum, m. a. gangráðsvírum eða í veggjum gáttar eða 
slegils 
 
Í þremur tilvikum greindist lokuhrúður á fleiri en einni hjartaloku. Þær sýkingar féllu í báða flokka. Í 

þremur tilvikum var sýking ekki greind með ómun, heldur með öðrum uppfylltum Duke’s skilyrðum. 
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4.9 Dánartíðni og dánarorsök  
Dánartíðni eftir 30 daga, 90 daga og 365 daga eftir fyrstu jákvæðu blóðræktun má sjá í eftirfarandi 

töflu 11.  

 
Tafla 11 – Dánartíðni SAB sjúklinga 

Dánartíðni eftir: Fjöldi Hlutfall 

30 daga 45 12.1% 

90 daga 75 20.2% 

365 daga 114 30.7% 

 
Dánarorsök SAB sjúklinga má sjá á eftirfarandi stöplariti. Taka skal fram að margir sjúkdómar geta verið 

taldir orsök dauða hjá einstaklingi. Þannig getur einstaklingur fallið í fleiri en einn flokk. Dánarorsök var 

metin með upplýsingum úr dánarvottorði og klínískum upplýsingum úr sjúkraskrá. Dánarorsök þeirra 

sem létust innan 365 daga eftir fyrstu ræktun má sjá í stöplariti á mynd 8 að neðan. Enda má draga þá 

ályktun að þeir sem létust eftir það hafi ekki dánarorsök sem tengdust sýkingunni.  

 

Mynd 8 - Dánarorsök SAB sjúklinga, sem létust innan 365 daga eftir fyrstu ræktun 

 
 

Heildarfjöldi einstaklinga sem létust af völdum SAB voru 27, sem gerir 7,3% af öllum þeim sem greindust 

með SAB. 
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4.10 Ræktanir 

4.10.1 Blóðræktanir 
Í 28 af 372 tilfellum var fleiri en einn sýkill sem ræktaðist (e. multipathogen). Niðurstöður úr 

blóðræktunum má sjá að neðan í töflu 12 

 
Tafla 12 – Niðurstöður blóðræktanna 
 SA ræktast SA og ein önnur 

baktería ræktast 
SA og tvær eða fleiri bakteríur 

ræktast 

Fjöldi 344 21 7 

Hlutfall af heild 92,5% 5,7% 1,9% 

 
Algengustu bakteríur sem ræktuðust með S. aureus voru CNS, BHS (Beta-Hemolytic Streptococci), 

Klebsiella og E. coli. Í 129 tilvikum (34,7%) var ekki gengið úr skugga um að blóðsýking væri liðin hjá 

með blóðræktun.  

4.10.2 Þvagræktanir 
Næst algengustu ræktanir voru ræktanir á þvagi, en alls voru gerðar 277 þvagræktanir þ.e. í 

74,5% tilvika. Niðurstöður þvagræktana má sjá á töflu 13 

Tafla 13 - Niðurstöður þvagræktana 

 SA ræktast +/- önnur 
baktería 

Önnur/aðrar 
baktería/ur ræktast Ekkert ræktast 

Fjöldi 54 32 191 

Hlutfall af gerðum 
þvagræktunum 19,5% 11,6% 70,2% 

 
Ekki voru allar jákvæðar þvagræktanir fyrir S. aureus ástæða til að álykta að blóðsýkingin sé þaðan 

komin, því í mörgum tilvikum er um dreifingu (e. seeding) að ræða, en þá dreifast bakteríurnar með 

blóðinu frá upphafstað og sýking tekur sig upp á nýjum stað.  

4.10.3 Aðrar ræktanir 
Kannað var hvort aðrar jákvæðar ræktanir fyrir S. aureus lágu fyrir. Fjórar algengustu ræktanir 

voru ræktanir úr liðvökva, úr hráka/barkasogi, úr strokusýni og úr æðaleggsenda. Sjá má fjölda annara 

jákvæðra ræktana í töflu 14. 

Tafla 14 - Aðrar jákvæðar ræktanir 
 Liðvökvi Hráki/Barkasog Stroksýni Æðaleggsendar 

Fjöldi 21 15 37 20 

Hlutfall af heild 5,7% 4,0% 10,0% 5,4% 
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4.11 Endurkoma sýkingar  
Tólf einstaklingar sem voru greindir oftar en einu sinni með SAB á rannsóknartímabilinu. Tíu 

einstaklingar greindust tvisvar og tveir einstaklingar greindust þrisvar, sem gerir heildarfjölda 

endurkomusýkinga 14. Hlutfall þeirra einstaklinga sem sýktust oftar en einu sinni voru 12 einstaklingar 

af 360 (3,3%). Í einu tilfelli var sýking metin vera bakslag en í öðrum tilfellum var talið að um 

endursýkingu væri að ræða. Niðurstöður um endurkomu sýkinga má sjá í töflu 15 að neðan. 

 
Tafla 15 - Endurkomur SAB  

Gerð endurkomu Fjöldi Hlutfall af öllum sýkingum 

Endursýking 13 3,5% 

Bakslag 1 0,3% 
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4.12 Niðurstöður rannsóknar 
Niðurstöður um helstu breytur sem safnað var upplýsingum um er að finna í töflum 16 og 17 að 

neðan. 

Tafla 16 – Niðurstöður rannsóknar 
 Fjöldi Hlutfall 
Miðgildi aldurs (ár) 67  
Kyn   
     Kvk 125 33,6% 
     Kk 247 66,4% 
Undliggjandi sjúkd. og áhættuþættir   
     Ónæmisbæling (HIV) 94 (4) 25,3% 
     Virkur krabbameinssjúkdómur 92 24,7% 
     DM (IDDM) 79 (34) 21,2% 
     CRF (Skilun) 63 (25) 16,9% 
     Lungnasjúkdómur 52 14,0% 
     Húðsjúkdómur  44 11,8% 
     IVDU 39 10,5% 
     Áfengissýki 32 8,6% 
     Hjartasjúkdómur 171 46,0% 
     Æðasjúkdómur 200 53,8% 
     Gigtarsjúkdómur 26 7,0% 
     Aðrir langvinnir sjúkdómar  53 14,3% 
Flokkun   
     Samfélagssýking 130 35,0% 
     Spítalasýking 110 29,6% 
     Sýking tengd heilbrigðisþj. 132 35,5% 
Upphafsstaður   
     Tengd aðskotahluti 84 22,6% 
     Tengd húðsýkingu  58 15,6% 
     Tengd öndunarvegi 30 8,1% 
     Tengd þvagvegi 31 8,3% 
     Tengd beinsýkingu 19 5,1% 
     Tengd liðsýkingu 31 8,3% 
     Tengd skurðsári 22 5,9% 
     Tengt virkri sprautufíkn 27 7,3% 
     Tengd öðrum sýkingum 4 1,1% 
     Uppruni óþekktur 68 18,3% 
Gerð sýkingar   
     Flókin sýking 196 52,7% 
     Einföld sýking  176 47,3% 
Hjartaómun   
     TEE 94 25,3% 
     TTE 79 21,2% 
     Bæði TTE og TEE 50 13,4% 
     Ekki gerð 149 37,4% 
Hjartaþelsbólga 46 12,4% 
     Hægri 14 3,8% 
     Vinstri 18 4,8% 
     Bæði/annað 14 3,8% 
Neikvæð ræktun gerð 243 65,3% 
Aðrar jákvæðar ræktanir   
     Þvag 54 14,5% 
     Liðvökvi 21 5,7% 
     Strokusýni 37 10,0% 
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Tafla 17 - Niðurstöður rannsóknar framhald 
 Fjöldi Hlutfall 
Dánartíðni   
     Dánartíðni eftir 30 daga 45 12.1% 
     Dánartíðni eftir 90 daga 75 20,2% 
     Dánartíðni eftir 365 daga 114 30,7% 
Dánarorsök (eftir 365 daga)   
     Krabbamein 39 10,4% 
     Hjarta- og æðasjúkdómar 24 6,4% 
     SAB 27 7,2% 
     Nýrnasjúkdómur 13 3,5% 
     Óþekkt 13 3,5% 
     Annað 9 2,4% 
Upphafleg meðferð   
     Upphafleg meðferð beitt  229 61,6% 
     Upphafleg meðferð fullnægjandi 205 55,1% 
Endanleg meðferð   
     Ákjósanleg 215 57,8% 
     Fullnægjandi 23 6,2% 
     Ófullnægjandi 101 27,2% 
     Ekki hægt að álykta 33 8,9% 
Ráðgjöf smitsjúkdómalækna 315 84,7% 
Endurkoma sýkingar 14 3,8% 
     Bakslag 1 0,3% 
     Endursýking 13 3,5% 
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5 Umræða 
Niðurstöður rannsóknarinnar koma að mestu heim og saman við aðrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á SAB. Eins og ætla mátti voru karlar í meirihluta þeirra, sem fá SAB. Álíkur kynjamunur hefur 

áður verið lýst en ekki er ljóst afhverju hann stafar. Hugsanlega mætti aukna áhættu karla rekja til þess 

að karlmenn séu líklegri til að fá ýmissa undirliggjandi sjúkdóma þar sem sjúkdómurinn sjálfur er 

áhættuþættur og gætu meðferðir líka verið ónæmisbælandi eða falið í sér notkun aðskotahluta, sem 

þannig auki líkurnar á að einstaklingur fái blóðsýkingu.  

 

Tíðni sýkinga jókst mikið með aldri. Mjög áberandi munur var á nýgengi eftir aldursflokkum eins og aðrar 

rannsóknir sýna einnig. Nýgengið á Íslandi á árunum 2010-2016 var 28,8 per 105 persónuár og breyttist 

nánast ekkert frá rannsókn Hilmis Ásgeirssonar22, sem náði til árana 2003-2008, þegar nýgengið var 

28,9 per 105 persónuár. Nýgengið hér á landi er heldur hærra, en í samanburðarlöndum. Rannsókn frá 

Danmörku sem náði til ársins 2008 sýndi að nýgengi þar var um 23 tilfelli per 105 persónuár44. Ekki er 

ljóst afhverju þessi munur á nýgengi milli landa stafar. 

 

Breyting var á smitstað sjúklinga miðað við fyrri rannsókn. Hátt í þriðjungur sjúklinga voru taldir hafa 

smitast í tengslum við heilbrigðiskerfið miðað við 27,6% á árum 2003-200845. Eins var töluverð lækkun 

á fjölda þeirra sem smituðust á spítala, þó munurinn næði ekki marktækni. Þetta stafar sennilega af því 

að ekki var notast við sömu skilgreiningar í rannsóknunum. Eins og áður hefur komið fram er stærsti 

áhættuþáttur fyrir SAB aðskotahlutir. Það kom heim og saman við niðurstöður rannsóknarinnar, sem 

sýndu að um 23% sýkinga mætti rekja til aðskotahluta í líkamanum. Niðurstöðurnar koma ekki á óvart 

og undirstrika mikilvægi þess að vel sé vandað við uppsetningu ýmissa aðskotahluta, líkt og æðaleggja, 

og að rétt sé farið með meðhöndlun þeirra.  

 

Athyglisverð var breyting í gæðum upphaflegrar meðferðar. Aðeins 205 einstaklingar (55,1%) hlutu 

upphaflega meðferð með virkni gegn S. aureus í þessari rannsókn, miðað við 81% í seinustu 

rannsókn45. Ekki er ljóst af hverju þessi munur stafar, en ekki er útilokað að tæknileg mistök við úrvinnslu 

rannsóknargagna séu orsakavaldur þessa mikla muns. Á móti kom þó að hlutfall þeirra einstaklinga 

sem fengu ákjósanlega eða fullnægjandi meðferð hækkaði úr 53% í um 64%. Hátt hlutfall tilfella þar 

sem beðið var um ráðgjöf smitsjúkdómalækna (84,7%) kann að skýra það hversu margir hlutu 

ákjósanlega eða fullnægjandi endanlega meðferð. Þrátt fyrir um 27% sjúklinga hafi ekki fengið 

fullnægjandi meðferð voru fá tilfelli af endursýkingum, sér í lagi bakslögum frá fyrri sýkingu sem aðeins 

kom fyrir í einu tilfelli.  

 

Fjöldi tilfella af hjartaþelsbólgu var mjög svipaður og erlendar rannsóknir hafa sýnt, en 46 tilvik voru 

greind (12,4% af heild). Samanborið við fyrri íslenskar rannsóknir er þó um verulega hækkun að ræða, 

eða úr 4,8%45. Helsti áhættuþáttur fyrir hægri hjartaþelsbólgu er virk sprautufíkn, en af þeim 39 tilvikum 

þar sem virkur sprautufíkill greindist með SAB var greind hjartaþelsbólga í 18 tilvikum, með öðrum 

orðum um 46,2% af sprautufíklum fengu hjartaþelsbólgu eftir SAB. Þrátt fyrir að sprautufíklar hafi aðeins 

verið rétt rúmlega 10% af þýðinu voru 39% allra hjartaþelsbólgna greind hjá þessum eina áhættuhóp. 
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Mikill hlutfallsmunur var á greindum hjartaþelsbólgum eftir því hvaða tegund ómskoðunar var gerð til 

greiningar, áberandi færri hjartaþelsbólgur voru greindar með ómskoðun frá brjóstvegg miðað við 

vélindaómskoðun.  

 

Neikvæðar blóðræktanir, eftir sýklalyfjameðferð, voru aðeins staðfestar í 249 tilfellum, eða 66,9% tilfella, 

sem verður að teljast ábótavant. Nauðsynlegt er að neikvæð blóðræktun liggi fyrir til að meta hvort 

blóðsýking sé liðin hjá eða ekki. Ekki er ljóst af hverju þetta stafar en verður vonandi hvatning til þess 

að betur sé gert í framtíðinni. 

 

Heildarfjöldi einstaklinga sem létust af völdum SAB var 27, eða um 7,3% af þýðinu sem rannsakað var. 

Algengasta dánarorsök einstaklinga sem létust var krabbamein. Fjöldi einstaklinga sem lést innan 30 

daga frá upphafsræktun var 45 (12,1%), samanborið við 11,4% á árunum 2003-2008, en ekki er 

marktækur munur þar á milli. Dánartíðnin er lægri en margar rannsóknir hafa sýnt, en flestar rannsóknir 

hafa sýnt fram á 28-daga dánartíðni sem er yfir 20%, t.a.m. í fyrrnefndri danskri rannsókn44 sem sýndi 

dánartíðni uppá 21,8%. Ekki er ljóst af hverju þessi munur stafar en hugsanlega leita einstaklingar fyrr 

til sjúkrahúsa á Íslandi. Eins gæti stuðningsmeðferð sem sjúklingar hljóta hér valdið þessu. Þá er ekki 

útilokað að aðrir stofnar af S. aureus séu að ræktast hérlendis og eðli sýkinganna því ekki eins.  

 

Endurkomur sýkinga áttu sér stað í 14 tilfellum í 12 einstaklingum. Hlutfall einstaklinga sem sýktust oftar 

en einu sinni var því 3,3% sem er töluvert lægra en aðrar rannsóknir sýna. Fyrri rannsókn á Íslandi 

sýndi að bakslag kom fyrir í 6,3%44. Aðrar rannsóknar hafa sýnt upp undir 18% tíðni bakslaga46. Í þessari 

rannsókn var aftur á móti aðeins einu sinni endurkoma metin vera vegna bakslags. Hugsanlega gæti 

ástæða þess verið hærra hlutfall einstaklinga sem fékk fullnægjandi eða ákjósanlega meðferð í þessari 

rannsókn miðað við eldri rannsóknir á Íslandi.  

5.1 Kostir og gallar 
Kostir rannsóknarinnar var stærð þýðisins sem styður það að niðurstöðurnar gefi rétta mynd af 

faraldsfræði þessa sjúkdóms og hvernig hann lýsir sér. Ákveðin kostur fólst í því hve grannt SAB hafa 

verið rannsakaðar áður þannig að nóg af gögnum lágu fyrir til þess að bera saman við niðurstöður 

þessarrar rannsóknar. Gott aðgengi að sjúkraskrám var mikil kostur og eftirfylgd (e. follow-up) var því 

góð. Góð eftirfylgni skipti sérstöku máli þegar skoðað var 90 og 365 daga dánartíðni.  

 

Gallar rannsóknarinnar voru m.a. að um aftursýna rannsókn var að ræða. Þegar unnið er úr sjúkraskrám 

er nánast víst að einhverjar upplýsingar séu ekki skráðar. Framsýn rannsókn hefði gefið kost á að draga 

öruggari ályktanir. Oft var skráning upplýsinga um lyfjameðferð ábótavön og gæti það skekkt 

niðurstöðurnar að einhverju leyti. Vegna tímaskorts var ekki hægt að rannsaka allar sýkingar heldur 

varð að takmarka við árin 2010-2016 og af tæknilegum ástæðum var ekki unnt að rannsaka sýkingar 

sem greindar voru utan Landspítala og því lágu aðeins fyrir upplýsingar frá einni stofnun (e. single 

center study). Þetta gæti valdið því að niðurstöðurnar eigi ekki við um allt landið. 
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5.2 Samanburður við fyrri rannsóknir 
Upplýsingar um þær breytur sem bornar voru saman við fyrri rannsóknir45 má sjá í töflu 18 að 

neðan. Ályktun um marktækni var gerð með Fisher’s exact prófi fyrir nýgengi og Chi-square prófi fyrir 

hinar breyturnar. 
 
Tafla 18 - Samanburður við eldri rannsóknir 

 2003-2008 2010-2016 P-gildi 

Nýgengi per 105 persónuár 28,9 28,8 NS* 

Hlutfall karla (%) 60,1 66,4 NS 

Flokkun sjúklinga (%)    

     Smitast á spítala 39,8 29,6 NS 

     Smitast í tengslum við heilbrigðisþjónustu 27,6 35,8 NS 

     Smitast í samfélaginu 32,6 34,9 NS 

Viðeigandi meðferð (%) 53 64 NS 

Hjartaþelsbólgur (%) 4,8 12,4 <0.001 

Dánartíðni eftir 30 daga (%) 13,8 12,1 NS 

*NS = Non-significant 
 
Eins og sjá má var marktæk hækkun í fjölda hjartaþelsbólgna á milli tímabila. Ekki er ljóst afhverju þetta 

stafar. Eins og fram hefur komið er ein helstu áhættuþáttur fyrir hjartaþelsbólgu virk sprautufíkn og velta 

mætti fyrir sér hvort slík notkun hafi aukist hérlendis á milli rannsóknartímabila. Þá var einnig hækkað 

hlutfall einstaklinga sem skoðaðir voru með hjartaómun á milli tímabila, úr 50,6% í 59,9% en um er að 

ræða marktæka hækkun (p = 0,02), sem kann einnig að skýra þennan mun.  

 

5.3 Framhaldið 
Ákjósanlegt væri að áfram yrði fylgst með SAB á Íslandi. Frekari rannsóknir gætu leitt í ljós 

ástæður hærri nýgengi SAB miðað við samanburðarlönd. Athyglisvert væri einnig að fylgjast með hvort 

frekari breytingar munu eiga sér stað í tíðni hjartaþelsbólgna og hvort dánartíðni haldist svipuð. Framsýn 

rannsókn gæti verið kjörin til þess að fá nákvæmari mynd á gang sjúkdómsins á Íslandi.  
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