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Ágrip 

Pneumókokkar (Streptococcus pneumoniae) eru mikilvægir sýkingavaldar í mönnum. Þeir eru algeng 

orsök lungnabólgu, miðeyrnabólgu og skútabólgu en geta einnig valdið ífarandi sýkingum líkt og 

heilahimnubólgu og blóðsýkingu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að sýkingar af þeirra völdum kosti 

1,6 milljón manna lífið árlega og er stærsti hlutinn ung börn í þróunarlöndunum.  

Nýlega hefur komið í ljós að pneumókokkar geti borið festiþræði (pili). Kóðað er fyrir tveimur 

gerðum af festiþráðum á genaeyju 1 og genaeyju 2 og hefur þeim verið lýst sem meinvirkniþáttum 

bakteríunnar. Núverandi bóluefni gegn pneumókokkum beinast að hjúpgerðum og langtímaáhrif þeirra 

eru óljós. Því er verið er að skoða nýja möguleika í þróun bóluefna og einn þeirra  er að þróa bóluefni 

úr próteinmótefnavökum bakteríunnar sem yrðu þá óháð hjúpgerðum. Undireiningar festiþráða hafa 

verið skoðaðar í því samhengi en sýnt hefur verið fram á að bólusetning með mótefnavökum 

festiþráða veita músum vörn gegn lífshættulegum sýkingum. Áður en sá möguleiki verður raunhæfur 

þarf að skoða hversu stór hluti pneumókokka ber genaeyjurnar. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna tíðni genaeyja sem kóða fyrir festiþráðum 

pneumókokka í stofnum úr berum og stofnum úr ífarandi sýkingum. Ennfremur að kanna tengsl 

þessara genaeyja við hjúpgerðir, klóna, sýklalyfjaónæmi og meinvirkni og að auki að athuga hvaða 

PFGE klónar finnast í stofnum af hjúpgerðum 6 og 19  í berum á árunum 2009 og 2010.  

Notaðir voru stofnar frá nefkoki heilbrigðra leikskólabarna sem safnað var í berarannsóknum á 

höfuðborgarsvæðinu vorin 2009 og 2010 (n=518) ásamt völdum stofnum úr ífarandi sýkingum (n=223) 

hér á landi frá janúar 1990 til desember 2009. Leitað var að genaeyjum með 

kjarnsýrumögnunaraðferðum (PCR) sem byggja á notkun sértækra prímerapara fyrir markraðir innan 

genaeyjanna ásamt prímerum sem staðfestu að genaeyjurnar væru ekki til staðar. Stofngreining var 

framkvæmd á völdum berastofnum með Pulsed-Field rafdrætti (PFGE) og niðurstöður stofngreininga 

sem til voru fyrir ífarandi stofna nýttar. 

Genaeyja 1 finnst í  33,4% stofna úr nefkoki heilbrigðra leikskólabarna og 39,5%  stofna úr ífarandi 

sýkingum og er genaeyjan oftast af flokki I. Genaeyja 2 finnst  í 9,4% stofna úr nefkoki heilbrigðra 

leikskólabarna og 9,0% stofna úr ífarandi sýkingum. Tíðni genaeyju 1 er hærri hjá stofnum með 

minnkað næmi fyrir penisillíni sem og hjá fjölónæmum stofnum en hjá næmum. Tíðni genaeyju 2 er 

hærri í berastofnum með minnkað næmi fyrir penisíllíni og fjölónæmum en í næmum stofnum en ekki 

var marktækur munur á tíðni genaeyju 2 í næmum og ónæmum stofnum úr ífarandi sýkingum. 

Genaeyjur finnast í þremur af algengustu PFGE klónum sem valda ífarandi sýkingum hér á landi. 

Mikill breytileiki er í PFGE mynstri berastofna af hjúpgerð 6A, 6B og 19F frá árunum 2009 til 2010. 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er hér á landi á því hvort pneumókokkar úr berum og ífarandi 

sýkingum beri genaeyjur sem kóða fyrir festiþráðum. Niðurstöðurnar eru þýðingarmikið innlegg í 

alþjóðlega umræðu um þennan mikilvæga sýkingavald og geta hjálpað til við að ákvarða bóluefni 

framtíðarinnar.  



  

4 



  

5 

Abstract 

Pneumococci (Streptococcus pneumoniae) are important human pathogens. They are a common 

cause of pneumonia, otitis media and sinusitis, but can also cause invasive disease like meningitis 

and sepsis. The World Health Organization estimates that the infections they cause cost at least 1.6 

million human lives annually and the largest part is young children in developing countries. Recently it 

has been discovered that pneumococci can carry pili. Two types of pili are coded for on Pilus Island 1 

(PI-1) and Pilus Island 2 (PI-2) and they have been suggested to play a role in virulence. 

The current pneumococcal vaccine is dependent on serotypes and the long-term effects are 

unclear. New possibilities in vaccine development are being sought and one possibility is to develop a 

vaccine from pnemococcal protein antigens that would be independent of serotypes. Pilus subunits 

have been mentioned in that context and pilus antigens have been shown to protect mice against 

lethal infections. Before this can be a viable option the distribution of the Pilus Island must be 

explored.  

The aim of this study was to assess the prevalence of the Pilus Islands in pneumococcal  isolates 

from carriers and from invasive disease as well as to explore the relationship between the Pilus 

Islands and serotypes, clones, antibiotic resistance and virulence. Furthermore to investigate which 

PFGE clones are found in carriage isolates of serotypes 6 and 19  in the years 2009 and 2010.  

Isolates from healthy preschool children gathered in the capital area  in 2009 and 2010 (n = 518) 

along with isolates from invasive disease (n = 223) in Iceland  from January 1990 - December 2009, 

were included in the study. The prevalence of the Pilus Islands was determined with PCR methods 

using specific primers for target sequences within the Islands along with primers flanking the Islands in 

order to confirm the absence of the Islands. Molecular typing was performed on selected isolates with 

Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE). 

PI-1 is found in 33.4%  of nasopharyngeal isolates from  healthy preschool children and in 39.5% of 

invasive isolates and the Island most often belongs to clade I. PI-2  is found in 9.4% of 

nasopharyngeal isolates from  healthy preschool children and in 9.0% of invasive isolates. PI-1 is 

more prevalent in isolates non susceptible to penicillin as well as in multi-resistant isolates. In healthy 

carriers PI-2 is more prevalent in penicillin non susceptible penicillin isolates  and multi-resistant 

isolates than in susceptible ones. No significant difference was found within invasive isolates in the 

prevalence of PI-2 between susceptible isolates and resistant. Pilus Islands are found in the three 

most common PFGE clones that cause invasive disease in Iceland. Large variations are in PFGE 

patterns of carriage isolates of  serotypes 6A, 6B and 19F from the years 2009 to 2010. 

This study is the first to be performed in Iceland to analyse whether pneumococci from carriage 

isolates and invasive isolates carry Pilus Islands that code for pili. The results are a helpful 

contribution to the international dialogue on this important pathogen and may help to determine future 

vaccine. 
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1 Inngangur  

1.1 Streptococcus pneumoniae  
Streptococcus pneumoniae eða pneumókokkar eru mikilvægir  sýkingavaldar í mönnum (Darenberg 

& Henriques Normark, 2009; Mitchell, 2000) þeir eru orsök fjölbreyttra sýkinga, allt frá eyrnabólgum 

til lífshættulegra ífarandi sýkinga (Musher, 2005). Bakterían hefur verið rannsökuð ítarlega frá því að 

henni var fyrst lýst árið 1881 af sýklafræðingunum George Sternberg og Louise Pasteur.  Árið 1886 

fékk bakterían nafnið Pneumococcus vegna þess að hún var orðin þekkt sem algengasta orsök 

lobular lungnabólgu.  Árið 1920 fékk hún  nafnið Diplococcus pneumoniae vegna útlits hennar í 

smásjá eftir  Gramslitun. Það var ekki fyrr en árið 1974 að bakteríunni var gefið núverandi nafn,  

Streptococcus pneumoniae (Musher, 2005; Watson & Musher, 1999). 

Pneumókokkar eru Gram jákvæðar hnattlaga bakteríur, < 2 µm að stærð. Í smásjá sjást þeir 

oftast í pörum með breiðari endana saman (lancet lögun) en sjaldnar stakir eða í stuttum keðjum 

(Hardie, 1986). Þeir  eru valbundnar loftfælur sem mynda mjög einkennandi þyrpingar á blóðagar. 

Þyrpingarnar eru ýmist stórar og glansandi vegna fjölsykra í hjúp eða litlar með niðurfallna miðju 

vegna ensímsins autólýsins sem þeir mynda (Spellerberg & Brandt, 2007). Grænar  sónur sjást í 

kringum þyrpingarnar því þeir  mynda ensímið pneumólýsín (α-hemolysin) sem brýtur hemóglóbín 

niður í grænt litarefni (Musher, 2005).  

Frumuhimna, frumuveggur og hjúpur umlykja umfrymi pneumókokka (AlonsoDeVelasco et al., 

1995). Frumuhimnan er u.þ.b. 9 nm að þykkt og er samsett úr tveggja laga lípíðhimnu og 

lípíða/teichonic sýru flóka sem kallast F antigen og liggur í gegnum frumuvegginn. Frumuveggurinn 

er u.þ.b. 16-20 nm að þykkt og er aðallega byggður upp af peptíðóglýcani og teichoic sýru (Musher, 

2005).  

Langflestir pneumókokkar hafa hjúp, þó eru hjúplausir þekktir. Hjúpurinn getur verið meira en 100 

nm að þykkt. Hann er byggður upp af endurteknum einingum af fásykrum sem eru fjölliðaðar í 

fjölsykrur. Fjölsykrurnar bindast peptíðóglýcani og fjölsykrum frumuveggjarins með samgildum 

tengjum (Musher, 2005) og er efnafræðileg bygging flestra þeirra þekkt (Ortqvist et al., 2005).  

Breytileiki í fjölsykrum hjúpsins gerir það að verkum að hægt er að skipta pneumókokkum í 

rúmlega 90 mismunandi hjúpgerðir (Darenberg & Henriques Normark, 2009). Pneumókokkar eru 

flokkaðir í hjúpgerðir eftir tveimur mismunandi kerfum. Amerískt kerfi sem flokkar þá eftir númerum í 

þeirri röð sem hjúpgerðirnar voru uppgötvaðar og danskt kerfi sem flokkar pneumókokka í hjúpgerðir 

eftir erfðafræðilegri samsvörun. Algengara er að nota danska kerfið og er það gert hér á landi. 

Hjúpgerðum með mikla erfðafræðilega samsvörun er gefið sama númer með mismunandi 

bókstöfum. Fyrstu hjúpgerð sem er uppgötvuð í hópi samsvarandi hjúpgerða er gefin bókstafurinn F 

sem stendur fyrir fyrst (first) sú næsta fær bókstafinn A, síðan B o.s.f.v. (Musher, 2005). Hjúplausir 

stofnar finnast helst í nefkoki barna  (Darenberg & Henriques Normark, 2009) en sýkingar af þeirra 

völdum eru aðallega tengdar tárubólgu (Musher, 2005). Mikilvægt er að þekkja dreifingu hjúpgerða 

sem eru í umferð hverju sinni og þá sérstaklega í ífarandi sýkingum því núverandi bóluefni ver fyrir 

völdum hjúpgerðum (Ortqvist et al., 2005). 
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Pneumókokkar eru gæddir þeim eiginleikum að geta auðveldlega tekið upp erfðaefni frá öðrum 

bakteríum, bæði frá öðrum stofnum pneumókokka og öðrum bakteríutegundum. Með þessum hætti 

geta pneumókokkar tekið upp ýmis gen t.d ónæmisgen en einnig geta þeir tekið upp genasnældu 

sem kóðar fyrir myndun ákveðinnar hjúpgerðar og þannig breytt  um hjúpgerð (Musher, 2005). 

Fjölsykruhjúpur pneumókokka hefur lengi verið talinn mikilvægasti meinvirkniþáttur þeirra en fjöldi 

gena og genaseta fyrir meinvirkniþætti pneumókokka hafa fundist. Sum meinvirknigenanna finnast í 

öllum eða flestum stofnum pneumókokka en dreifing annarra er mismunandi milli klóna (Mitchell & 

Mitchell, 2010). Mörgum meinvirkniþáttum hefur verið lýst, tafla 1 sýnir yfirlit yfir þá helstu. 

Festiþráðum hefur verið lýst sem einum af meinvirkniþáttum pneumókokka en fjallað verður ítarlega 

um þá í kafla 1.3.1. 

 

 

Tafla 1. Helstu meinvirkniþættir pneumókokka. 

Meinvirkniþáttur Lýsing Heimildir 

Fjölsykruhjúpurinn Einn mikilvægasti meinvirkniþátturinn. Hann kemur í veg fyrir sýklaát og 

gegnir lykilhlutverki í sýklun. Hefur hindrandi áhrif á sjálfsleysingu 

bakteríunnar og dregur úr virkni sýklalyfja með því að hylja markstaði 

þeirra. 

(Scott et al., 1996) 

(Nelson et al., 2007b) 

(Mitchell & Mitchell, 

2010) 

Pneumólýsin Losnar út í umhverfið fyrir tilstilli autólýsins og bindst kólesteróli í 

frumuhimnu hýsils og myndar op sem leiðir til rofs frumunnar. Virkjar 

einnig langferli komplementkerfisins. 

(Mitchell & Mitchell, 

2010) (AlonsoDeVelasco 

et al., 1995) 

Hyaluronidasi Brýtur niður hyaluronic sýru í bandvef og auðveldar bakteríunni að dreifa 

sér um líkamann, getur einnig aukið bólgumyndun í lungabólgu í samspili 

við bólguboðefni. 

(Mitchell & Mitchell, 

2010). 

Neuramínídasi Eykur  viðloðun með því að kljúfa N-acetýlneuraminic sýru  af 

glýcólípíðum, lípópróteinum og fásykrum  á yfirborði frumna sem leiðir til 

frumuskemmda og afhjúpun viðtaka sem bakterían getur bundist.  

(Musher, 2005). 

(Mitchell & Mitchell, 

2010). 

PspA Meinvirknin fellst í hindrun á komplementkerfinu og bindingu við lactoferrin 

sem hefur áhrif á meðfæddar varnir ónæmiskerfisins.  

(Mitchell, 2000) 

(Mitchell & Mitchell, 

2010). 

Autolýsín Er yfirleitt á óvirku formi en við ákveðnar kringumstæður, líkt og skorti á 

næringu og meðferð með penisillíni, virkjast það og  veldur sjálfsleysingu 

á frumuvegg bakteríunnar. Niðurbrotsefni frumuveggjarins sem losna út í 

umhverfið geta valdið bólgu. Eiturefni og önnur innanfrumefni losna 

einnig, þar á meðal pneumólýsín. 

(Mitchell, 2000). 
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1.1.1 Sýklun  í nefkoki  
Nefkokið er aðalheimkynni pneumókokka (Musher, 2005). Beratíðni í nefkoki er mjög breytileg eftir 

aldri en hæst er hún hjá börnum (Darenberg & Henriques Normark, 2009). Rannsóknir hafa sýnt tíðni 

frá 2,3 - 62% (Boken et al., 1996; Chiu et al., 2001; Çiftçi et al., 2000, , 2001; Joloba et al., 2001; 

Marchisio et al., 2001; Mogdasy et al., 1992; Principi et al., 1999; Ussery et al., 1996) og eru 

hjúpgerðir 6, 19 og 23 algengastar (Brueggemann et al., 2004; Gray et al., 1980). Á árunum 1992-

1999 var beratíðni hjá íslenskum börnum á leikskólaaldri 52% (Arason et al., 2002; Tomasson et al., 

2005) og voru hjúpgerðir 6, 14, 19 og 23 algengastar en árið 2009 hafði beratíðni hækkað upp í 

72,1% og var hjúpgerð 19F algengust (Sæmundsson et al.).  

Pneumókokkar sýkla nefkok yfirleitt fyrst um 6 mánaða aldur en hversu lengi sýklun stendur yfir 

er háð bæði hjúpgerð og aldri. Sama samsetning hjúpgerða varir að meðaltali í fjóra mánuði hjá 

börnum en hjá fullorðnum varir hún styttra eða yfirleitt um tvær til fjórar vikur (Gray et al., 1980; 

Musher, 2005). Í bandarískri rannsókn frá 8. áratug síðustu aldar var fylgst með 82 börnum fyrstu tvö 

ár ævi þeirra. Strok úr nefkoki og hálsi voru tekin reglulega yfir rannsóknartímabilið og í ljós kom að 

nánast öll börnin (96%) báru pneumókokka einhvern tíma á tímabilinu og  ýmist eina eða fleiri 

hjúpgerðir í einu (Gray et al., 1980). Þrátt fyrir að sýklun pneumókokka í nefkoki sé einkennalaus þá 

er hún undanfari sýkinga því þaðan geta þeir borist um líkamann og valdið sýkingum (Gillespie & 

Balakrishnan, 2000; Tomasson et al., 2005) ásamt því að vera uppspretta smits milli manna (Bogaert 

et al., 2004). 

1.1.2 Sýkingar  
Pneumókokkar eru algeng orsök lungnabólgu, miðeyrnabólgu og skútabólgu en geta einnig valdið 

ífarandi sýkingum líkt og heilahimnubólgu og blóðsýkingu (Darenberg & Henriques Normark, 2009; 

Song et al., 2009). Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að sýkingar af völdum pneumókokka kosti 1,6 

milljón manna lífið árlega, stærsti hlutinn er ung börn í þróunarlöndunum ("Pneumococcal conjugate 

vaccine for childhood immunization--WHO position paper," 2007). Pneumókokkar valda helst 

sýkingum í ungum börnum  og rosknu fólki (Cartwright, 2002) og í vanþróuðum löndum valda þeir 

hæstri dánartíðni ungra barna af öllum bakteríum (Greenwood, 1999).  

Til þess að bakterían geti valdið sýkingu þarf hún að geta loðað við frumu hýsils, borist á staði 

líkamans sem eru yfirleitt lausir við bakteríur, hún þarf að geta fjölgað sér, komist undan sýklaáti 

(phagocytosis) og myndað efni sem skemma vefi og valda bólgu. Ef varnir líkamans eru skertar af 

einhverjum orsökum t.d. vegna veirusýkinga, ofnæmis eða reykinga getur sýklun leitt til sýkingar 

(Musher, 2005).  Sjúkdómsmynd pneumókokkasýkinga kemur að hluta til vegna meinvirkni 

bakteríunnar en einnig vegna viðbragða ónæmiskerfis hýsils (Gillespie & Balakrishnan, 2000).  

Bráð miðeyrnabólga   

Eyrnabólga er ein algengasta sýkingin í börnum (McCaig & Hughes, 1995) og helsta ástæða 

læknaheimsókna og sýklalyfjanotkunar hjá þessum aldurshópi (Rovers et al., 2004). Rannsóknir á 

fjölburum benda til þess að áhættuþættir fyrir eyrnabólgu séu erfðafræðilegir  (Casselbrant et al., 

1999; Rovers et al., 2002) en einnig hefur verið sýnt fram á að umhverfisþættir (Uhari et al., 1996) 

líkt og dagvistun, reykingar foreldra og notkun snuðs hafi áhrif (DiFranza & Lew, 1996; Uhari et al., 
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1996). Íslensk rannsókn sem gerð var á svæði heilsugæslustöðvarinnar í Borgarnesi sýnir að fyrir 18 

mánaða aldur höfðu 58% barna fengið bráða miðeyrnabólgu og 66% við tveggja ára aldur 

(Bjarnason et al., 1991). Í nýrri rannsókn á leikskólabörnum í Reykjavík og Kópavogi kom í ljós að 

86% barna höfðu fengið eyrnabólgu (otitis media, OM) við tveggja ára aldur og 88% við þriggja ára 

aldur (Guðnason, 2008). Algengustu orsakir eyrnabólgu af völdum baktería eru pneumókokkar, 

Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis (Bluestone et al., 1992; Erlendsdóttir et al., 1991; 

Guðbrandsson, 1992; Heikkinen et al., 1999; Ruuskanen et al., 1989) en veirur eru vaxandi  orsök 

eyrnabólgu, ýmist einar og sér eða samhliða bakteríum (Chonmaitree, 2000; Pitkaranta et al., 1998).  

Alvarlegar afleiðingar eyrnarbólgu eru ekki algengar í þróuðum löndum en í vanþróuðum löndum, 

þar sem aðgangur að læknisaðstoð og sýklalyfjum er oft af skornum skammti, eru slíkar afleiðingar 

ekki óalgengar (Berman, 1995). Heyrnarskerðing er helsta afleiðing eyrnabólgu en aðrar eru t.d. rof á 

hljóðhimnu, stikilbólga (mastoidtis) (Bluestone, 2000; Finnbogadóttir et al., 2007) klettsbólga 

(petrositis), andlitslömun, völundarhúsbólga (labyrinthitis), heilahimnubólga, heilaígerð og fl. 

(Bluestone, 2000). Í íslenskri rannsókn frá 2007 kom í ljós að af þeim 28 börnum sem greindust með 

stikilbólgu hér á landi á árunum 1999-2002 höfðu 54% þeirra verið greind með miðeyrnabólgu innan 

við viku fyrir innlögn á spítala (Finnbogadóttir et al., 2007).  

Samkvæmt alþjóðlegri rannsókn á dreifingu hjúpgerða í eyrnabólgu eru hjúpgerðir 19F og 23F 

algengastar, þar á eftir koma 14, 6B, 6A, 19A og 9V (Hausdorff et al., 2002).  Dreifing hjúpgerða eftir 

sýkingarstað var skoðuð á Íslandi á tímabilinu 2005-2007 og var hjúpgerð 19F langalgengust í 

sýkingum í eyrum en þar á eftir komu 23F, 6A, 6B, 14 og 19A (Hjálmarsdóttir et al.). 

Lungnabólga  

Lungnasýkingar er tíðar bæði hjá börnum og fullorðnum og algeng orsök innlagna á sjúkrahús 

(Almirall et al., 2000; Juven et al., 2000; Tajima et al., 2006). Hjá fullorðnum eru pneumókokkar 

algengasta orsök lungnabólgu ásamt Mycoplasma pneumoniae, H. influenzae og Chlamydia 

pneumoniae (Jones et al., 2010). Pneumókokkar eru einnig algengasta orsök lungnabólgu hjá 

börnum en þar eru aðrir orsakavaldar t.d. RS veira (respiratory syncytial virus), rhino veira, M. 

pneumoniae og C. pneumoniae (Juven et al., 2000; Michelow et al., 2004; Tajima et al., 2006).  

Íslensk rannsókn var gerð á faraldsfræði lungnabólgu fullorðinna á Borgarspítalanum á árunum 

1983-84. Rannsóknin náði til þeirra sem lagðir voru inn á lyfjadeild Borgarspítalans og inniliggjandi 

sjúklinga sem fengu lungnabólgu á deildinni á 12 mánaða tímabili. Á þessu tímabili greindust 105 

tilfelli lungnabólgu hjá 97 sjúklingum og reyndust  pneumókokkar  algengasta orsökin eða í um 

fjórðungi tilfella, þar á eftir komu H. influenzea og Legionella spp. Dánarhlutfall var 15% hjá 

innlögðum sjúklingum og 35% hjá inniliggjandi sjúkingum (Haraldsson et al., 1989).   

Ífarandi sýkingar 

Sýking er skilgreind ífarandi þegar bakteríur ræktast frá stöðum sem þær eiga ekki að vera á undir 

eðlilegum kringumstæðum líkt og blóði, mænuvökva, liðvökva og fleiðruholi (Guðnason, 2008).  

Ífarandi sýking getur lýst sér sem heilahimnubólga, lungnabólga með blóðsýkingu, blóðsýking án 

greinanlegs uppruna, blóðsýkingarlost, liðbólga eða lífhimnubólga (Hanquet et al., 2010b). 
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Áhættuþættir ífarandi pneumókokkasýkinga eru aldur (lágur og hár), tíð eyrnabólga, kyn (KK), 

ónæmisbrestur (t.d. HIV), sigðfrumublóðleysi og að vera án milta (asplenia) (Scott et al., 1996).  

Á árunum 1998-2007 greindust 486 einstaklingar með ífarandi pneumókokkasýkingu hér á landi 

sem gerir u.þ.b. 48 á ári, nýgengið var hæst hjá ungum börnum og eldra fólki og svipað og nýgengið 

var í Bandaríkjunum áður en bólusetningar gegn pneumókokkasýkingum hófust þar (Guðnason, 

2008). Dánarhlutfall þeirra sem fengu ífarandi pneumókokkasýkingu hér á landi á árunum 1998-2007 

var 12% að meðaltali en það var hæst hjá eldra fólki. Á hverju ári deyja sex einstaklingar hér á landi 

af völdum pneumókokkasýkinga og þar af er eldra fólk að stærstum hluta en eitt barn undir fimm ára 

aldri deyr annað hvert ár (Guðnason, 2008). Afleiðingar ífarandi sýkinga geta verið alvarlegar og 

varanlegar, þar má t.d. nefna heyrnarskerðingu, liðabólgur, flog og flogaveiki, truflaða seytrun ADH, 

blindu og vatnshöfuð (Jóhannsdóttir et al., 2002; Murthy & Prabhakar, 2008; Scott et al., 1996; 

Sigurðardóttir et al., 1995; Weightman & Sajith, 2005).  

Rannsóknir benda til þess að pneumókokkar hafi mismikla hæfni til að valda ífarandi sýkingum og 

liggur munurinn aðallega í því hvaða hjúpgerð og arfgerð (klóni) þeir tilheyra (Brueggemann et al., 

2003; Brueggemann et al., 2004; Sandgren et al., 2004; Sjöström et al., 2006). Stofnar af sömu 

hjúpgerð en af mismunandi klónum geta haft mismikla hæfni til að valda ífarandi sýkingu á meðan 

stofnar sem tilheyra sama klóni en mismunandi hjúpgerð (vegna hjúpskipta) geta haft  sömu hæfni til 

að valda ífarandi sýkingu (Sandgren et al., 2005; Sandgren et al., 2004).   

Reynt hefur verið að flokka pneumókokka eftir hæfni þeirra til að valda ífarandi sýkingum. 

Sandgren og félagar flokkuðu pneumókokka í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum eru klónar sem finnast 

aðallega í ífarandi sýkinum og mjög sjaldan eða aldrei í berum (t.d. klónar af hjúpgerðum 1, 4, 7F og 

9V). Í öðrum hópnum eru klónar sem finnast í berum en einnig í ífarandi sýkingum vegna þess hve 

algengir þeir eru í berum og því dreifðir í samfélaginu (t.d. klónar af hjúpgerð 6B og 14). Þriðji 

hópurinn er samsettur af klónum sem finnast aðallega eða nær eingöngu í berum (t.d. klónar af 

hjúpgerð 6A og 19F). Stofngreining hefur leitt í ljós að meiri erfðafræðilegur fjölbreytileiki er milli 

klóna í hópi þrjú en hópi eitt (Sandgren et al., 2004).   

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að ákvarða hvaða hjúpgerðir eru algengastar í ífarandi 

sýkingum. Dreifing hjúpgerðanna er breytileg eftir aldri, kyni, landsvæðum og tíma (Henriques 

Normark et al., 2001; Scott et al., 1996)  en samkvæmt rannsókn Scott og félaga eru algengustu 

hjúpgerðir í ífarandi sýkingum  14, 6, 19, 3, 23, 1, 9, 4, 8, 18, 7 og 5, í þessari röð. Hausdroff og 

félagar sýndu fram á að hjúpgerðir 4, 6, 14, 19, 23, 1 og 5 valda 89-90% ífarandi sýkinga í heiminum 

að Asíu undanskilinni (Hausdorff et al., 2000) en algengustu hjúpgerðirnar í ífarandi sýkingum á 

Íslandi á árunum 1999-2005 voru 7, 14, 23, 19 og 9 (í þessari röð) (Bruce et al., 2008).  

Í rannsókn sem var gerð  á  blóðsýkingum barna hér á landi voru allar jákvæðar niðurstöður 

blóðræktanna hjá börnum (0-18 ára) frá tímabilinu 1994-2005 skoðaðar. Þar kom í ljós að af þeim 

ræktunum sem flokkuðust sem sýkingar voru pneumókokkar algengasti orsakavaldurinn og 

algengustu hjúpgerðirnar voru 7, 19 og 14 (Árnason et al., 2008). Í annarri íslenskri rannsókn þar 

sem skoðaðar voru hjúpgerðir ífarandi pneumókokkastofna og tengsl þeirra við aldur og dánartíðni á 

árunum 1975-2001 kom í ljós að algengustu hjúpgerðirnar voru 7, 9, 6, 19 og 14. Hjá yngsta og elsta 
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hópnum (<15 og >65 ára) var svipað hlutfall af hjúpgerðum 6, 14 og 19 en hjúpgerð 7 var algengari 

meðal 16-64 ára (Erlendsdóttir et al., 2002). 

1.1.3 Sýklalyfjanæmi  
Mikilvægt er að þekkja sýklalyfjanæmi baktería því það getur skipt sköpum þegar bregðast þarf 

skjótt við lífshættulegum sýkingum, sérstaklega nú til dags þegar meðhöndlun pneumókokkasýkinga 

verður sífellt erfiðari þar sem ónæmi gegn sýklalyfjum fer vaxandi í heiminum (Kristinsson, 1995; 

Soares et al., 1993). Penisillín hefur lengi verið kjörlyf gegn pneumókokkum en með aukinni tíðni 

ónæmis gæti það verið að breytast (Felmingham et al., 2002). Penisillín tilheyrir flokki β-laktamlyfja 

en verkun þeirra miðar að því að koma í veg fyrir fjölgun bakteríunnar með því að bindast ensímum, 

penisillín bindipróteinum, sem eru nauðsynleg til myndunar frumuveggjarins. Pneumókokkar mynda 

ónæmi gegn lyfinu með því að breyta penisillín bindipróteinum sínum sem leiðir til minni bindigetu 

lyfsins við þau (Musher, 2005). Ónæmi gegn penisillíni er skilgreint þannig að pneumókokkar sem 

eru eru ónæmir (Resistant, R) hafa lágmarksheftistyrk ≥ 2,0 µg/ml og pneumókokkar sem eru með 

minnkað næmi (Intermediate, I) hafa lágmarksheftistyrkinn 0,1 - 1 µg/ml. Venjan er að flokka saman 

stofna sem eru ónæmir og stofna með minnkað næmi fyrir penisillíni sem pneumókokka með 

minnkað næmi gegn penisillíni (Penicillin Non Susceptible Pneumococcus, PNSP) (Committee on 

Infectious, 1997).  

Tilkynnt var um fyrstu sýkinguna af völdum penisillínónæmra pneumókokka árið 1967 (Hansman 

& Bullen, 1967) og rúmlega 20 árum síðar fannst fyrsti stofninn með minnkað næmi fyrir penisillíni 

hér á landi. Hann var ræktaður frá 29 ára gamalli konu með skútabólgu 14. desember 1988 

(Kristinsson et al., 1992).  Ónæmið óx jafnt og þétt og var tíðni stofna með minnkað næmi fyrir 

penisillíni komin upp í 20% árið 1993 (Kristinsson, 1995). Ónæmið kom að mestu leyti til vegna 

fjölónæms klóns af hjúpgerð 6B sem barst hingað til lands frá Spáni (Spain6B-2) (Soares et al., 

1993). Árið 2009 voru  37% pneumókokka sem ræktuðust úr sýkingum með minnkað næmi fyrir 

penisillíni (Sýkalyfjanæmi 2009, 2010).  

Pneumókokkar með minnkað næmi fyrir penisillíni og fjölónæmir pneumókokkar (ónæmir fyrir 

þremur eða fleiri sýklalyfjaflokkum) hafa náð alheimsútbreiðslu (Tomasz, 1994) og er tíðnin hæst í 

löndum með mikla sýklalyfjanotkun og virðast því bein tengsl milli sýklalyfjanotkunar og ónæmis 

(Arason et al., 1996). Penisillínónæmi er mjög breytilegt milli landa, en það er t.d. mjög lágt í  

Hollandi (undir 1% árið 1995) (Hermans et al., 1997) en  mjög hátt í mörgum löndum í Asíu (80% í 

Kóreu, 65% í Japan og 61% í Víetnam) (Song et al., 1999).  
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1.2 Bóluefni  
Mikilvægt er að það sé til gott bóluefni gegn pneumókokkum því aukin tíðni sýkinga af völdum 

stofna sem eru ónæmir fyrir penisillíni og öðrum sýklalyfjum gerir það að verkum að erfiðara er að 

meðhöndla sýkingarnar (Bogaert et al., 2004).  

Tvær gerðir af bóluefni gegn pneumókokkum eru í notkun eins og er. Annars vegar fjölsykrubóluefni 

og hins vegar bóluefni þar sem fjölsykrur eru tengdar próteinum.  

Fjölsykrubóluefnið inniheldur  fjölsykrur  23 hjúpgerða pneumókokka (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 

9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F og 33F) (Pletz et al., 2008). Þessar 

23 hjúpgerðir ná yfir allt að 90% af hjúpgerðum sem valda ífarandi sýkingum (Huebner et al., 2000; 

Kyaw et al., 2000; Maugein et al., 2003; Rudolph et al., 2000). Takmarkanir fjölsykrubóluefnisins 

liggja aðallega í því að mótefnavakar fjölsykranna eru óháðir T-frumu ræsingu og valda því hvorki 

flokkaskiptingu mótefna né ónæmisminni og eru ekki ónæmisvekjandi í ungum börnum.  Af þessum 

sökum gagnast bóluefnið ekki börnum undir tveggja ára aldri en það hefur komið í veg fyrir ífarandi 

sýkingar hjá eldri börnum og fullorðnum (Cartwright, 2002).  

Próteintengda bóluefnið er til með mismunandi fjölda fjölsykra. Mest reynsla er komin á bóluefni 

með fjölsykrum 7  hjúpgerða (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F). Fjölsykrurnar eru tengdar próteininu 

CRM197 sem er skaðlaust afbrigði af diphtheria eitri (Black et al., 2000; Hausdorff et al., 2009; Pletz 

et al., 2008; Schuerman et al., 2009). Hjúpgerðirnar voru valdar með tilliti til þess hvaða hjúpgerðir 

eru algengastar í ífarandi sýkingum hjá börnum í Bandaríkjunum (Hanquet et al., 2010a). Einnig eru 

á markaðnum próteintengd bóluefni sem innihalda fjölsykrur 10  hjúpgerða pneumókokka (hjúpgerðir 

7-gilda bóluefnisins ásamt hjúpgerðum 1, 5 og 7F) ásamt mótefnavaka gegn óflokkanlegum H. 

influenzae (Prymula et al.) og 13 hjúpgerða  (hjúpgerðir 10-gilda bóluefnisins ásamt hjúpgerðum  3,  

6A og 19A) sem er tengt sama próteini og 7- gilda bóluefnið (Scott et al., 2007). Þessi gerð af 

bóluefnum vekja T-frumuháð mótefnasvör og eru því ónæmisvekjandi í ungum börnum með 

óþroskað ónæmiskerfi (Black et al., 2000; Cutts et al., 2005; Klugman et al., 2003; O'Brien et al., 

2003). 

Almenn ungbarnabólusetning gegn pneumókokkum hófst hér á landi í apríl á þessu ári. Tvö 

bóluefni eru á markaði á Íslandi, 10- gilda og 13-gilda og ákveðið hefur verið að hefja bólusetningu 

með 10- gilda bóluefninu þar til niðurstaða útboðs liggur fyrir síðar á þessu ári (Briem & Guðnason, 

2010; Sóttvarnalæknir, 2011). Nokkur lönd hafa sett bólusetningu gegn pneumókokkum  hjá ungum 

börnum með próteintengdum bóluefnum inn í almennar bólusetningaráætlanir, þar á meðal 

Bandaríkin, Frakkland, England, Belgía, Bretland og Finnland (Gladstone et al., 2011; Hanquet et al., 

; Vainio et al., 2011; Whitney et al., 2003). Í kjölfar bólusetninga í Bandaríkjunum dró verulega úr 

ífarandi sýkingum bæði hjá börnum og fullorðnum. Mest dró úr sýkingum hjá yngstu börnunum (< 2 

ára) en bólusetning ungra barna lækkar beratíðni stofna af hjúpgerðum sem bóluefnið inniheldur og 

hjarðáhrif skapast sem sýndi sig í því að ífarandi sýkingum af völdum hjúpgerða bóluefnisins fækkaði 

einnig hjá öðrum aldurshópum (Brueggemann et al., 2004; 2005; Grijalva et al., 2007; Hammitt et al., 

2006; Millar et al., 2008; Whitney et al., 2003).  Fækkun sýkinga var aðallega vegna þess að 

hjúpgerðum 7-gilda bóluefnisins var nánast útrýmt í berum (Huang et al., 2009; Jacobs et al., 2008).  
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Þó að áhrif bólusetninga með próteintengdum bóluefnum lofi góðu eru langtímaáhrif þeirra ekki 

ljós. Virkni bóluefnanna takmarkast af þeim fáu hjúpgerðum sem þau innihalda og útrýming  

ákveðinna hjúpgerða með bólusetningu hefur leitt til þess að nýjar hjúpgerðir koma í stað þeirra sem 

fyrir voru og hefur aukningin verið mest í hjúpgerð 19A. Þetta hefur nú þegar komið í ljós í þeim 

löndum sem próteintengdu bóluefnin hafa verið tekin upp og kallast „umskipti hjúpgerða“ (serotype-

replacement) (Byington et al., 2005; Gonzalez et al., 2006; Huang et al., 2005; Kaplan et al., 2004; 

Kyaw et al., 2006; Lepoutre et al., 2008; Munoz-Almagro et al., 2008; Pai et al., 2005; Singleton et 

al., 2007; Steenhoff et al., 2006; Whitney et al., 2006). Að vísu hefur breytingum á dreifingu 

hjúpgerða einnig verið lýst á stöðum þar sem bóluefnin hafa  ekki verið tekin upp og því liggja 

mögulega einnig aðrar orsakir að baki þessum umskiptum. Aukingu á hjúpgerð 19A í ífarandi 

sýkingum í börnum í Kóreu hefur verið lýst og aukningin hófst áður en 7- gilda bóluefnið var sett á 

markað (Choi et al., 2008).   

Önnur leið bakteríunnar til að komast framhjá áhrifum bóluefnisins er að skipta um hjúpgerð. 

Hjúpgerðaskiptum (serotype switch) var fyrst lýst árið 1991 (Coffey et al., 1991) en þá tekur 

bakterían upp gen sem kóða fyrir annarri hjúpgerð. Með þessum hætti geta meinvirkir eða ónæmir 

stofnar öðlast nýja hjúpgerð sem bóluefnið hefur ekki kynnt fyrir ónæmiskerfinu og haldið þannig 

ótruflaðir áfram að sýkja (Kyaw et al., 2006). Rannsóknir á svæðum þar sem bólusetning með 7-gilda 

bóluefninu hefur verið tekin upp sýna tilkomu nýrra klóna sem tilheyra ekki hjúpgerðum 7-gilda 

bóluefnisins en eru samt sem áður mjög skyldir þeim erfðafræðilega (Brueggemann et al., 2007; 

Munoz-Almagro et al., 2008; Pai et al., 2005; Porat et al., 2004).     

Verið er að skoða nýja möguleika í þróun bóluefna og einn hugsanlegur möguleiki er að þróa 

bóluefni úr próteinmótefnavökum bakteríunnar því þau eru óháð hjúpgerðum (Barocchi et al., 2007). 

Fjölmörg prótein eða erfðabreyttar útgáfur þeirra  hafa verið verið skoðuð í þessu samhengi og þá 

sérstaklega prótein sem stuðla að meinvirkni bakteríunnar s.s. pneumólýsin  (Alexander et al., 1994; 

Ferreira et al., 2006; Paton et al., 1991),  pneumókokka yfirborðsprótein A (PspA) (Briles et al., 2000; 

Darrieux et al., 2007; Ezoe et al., 2011; Ogunniyi et al., 2007), pneumókokka yfirborðsprótein C 

(PspC, CbpA) (Brooks-Walter et al., 1999; Ogunniyi et al., 2007),  pneumókokka yfirborðsantigen A 

(PsaA) (Berry & Paton, 1996; Briles et al., 2000), ABC flutningsflókarnir Piu og Pia (Brown et al., 

2001), pneumococcal cholin binding protein A (PcpA) (Glover et al., 2008),  lipoate protein ligase 

(Lpl) (fitu-prótein tengiensím) (Morsczeck et al., 2008), Pht próteinfjölskyldan (Godfroid et al., 2011; 

Ogunniyi et al., 2007) og mörg fleiri. Einnig hafa ýmsar samsetningar af próteinum verið skoðaðar 

með það í huga að gera áhrif bóluefnisins breiðvirkari (Ogunniyi et al., 2007; Wu et al., 2010).  

Festiþræðir hafa einnig verið skoðaðir með tilliti til þess að gagnast í bóluefni.  Sýnt hefur verið 

fram á að undireiningar festiþráða af gerð 1 veita músum vörn gegn lífshættulegum sýkingum. 

Mýsnar mynduðu IgG mótefni gegn undireiningunum og bólusetning með festiþráðamótefnavökum  

leiddi til hærri lifunar músanna (Gianfaldoni et al., 2007). Bent hefur verið á að lítill erfðabreytileiki 

einnar undireiningar festiþráða (RrgA) og mikilvægur þáttur hennar í viðloðun geri hana að 

mögulegum valkosti (Nelson et al., 2007a).  

Upplýsingar um hversu stór hluti pneumókokka ber genaeyjur sem kóða fyrir festiþráðum er einn 

af nauðsynlegum þáttum í því að meta hvort festiþræðir henti sem bóluefni framtíðarinnar.  
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1.3 Festiþræðir  
Til þess að baktería geti sýkt frumur hýsils þarf hún að getað loðað við þær. Fráhrindikraftar verka 

milli bakteríunnar og hýsilfrumunnar vegna neikvæðrar hleðslu beggja. Festiþræðir eru þræðir líkir 

hárum sem eru settir saman af mörgum hundruðum lítilla undireininga og finnast á yfirborði baktería. 

Viðloðunarþættir á endum þeirra auðvelda bakteríunni að loða við hýsilfrumu. Festiþræðir stuðla 

einnig að meinvirkni baktería með margvíslegum öðrum hætti svo sem bindingu bakteríuveira, 

flutning erfðaefnis, myndun lífhulu (biofilm), hreyfanleika bakteríu og fleira (Bagnoli et al., 2008; Proft 

& Baker, 2009). 

Festiþræðir Gram neikvæðra baktería hafa lengi verið þekktir sem einn af meinvirkniþáttum þeirra 

en þeir voru fyrst uppgötvaðir seint á fimmta áratug síðustu aldar og hafa verið rannsakaðir ítarlega. 

Hægt er að skipta festiþráðum Gram neikvæðra baktería í fjóra hópa eftir því hvernig undireiningar 

þeirra eru settar saman. Í fyrsta  hópnum  eru festiþræðir sem settir eru saman með chaperon-usher 

leiðinni. Þeim hópi  tilheyra  festiþræðir af gerð I (Type I pili), P festiþræðir (P pili) og Afa/Dr adhesin 

fjölskyldan. Annar hópurinn sem er lang útbreiddastur  inniheldur festiþræði af gerð IV (Type IV pili).  

Festiþræðir af þeirri  gerð hafa aðallega fundist á Gram neikvæðum bakteríum en einnig hafa þeir 

fundist á  Gram jákvæðum  (Clostridia, Ruminococcus og Cyanobacteria). Í Þriðja hópi eru krullaðir 

festiþræðir (Curly pili) en þeim var fyrst lýst í þarmabakteríum árið 1989. Fjórða og síðasta hópinn 

skipar CS1 pilus fjölskyldan. Þetta er fjölskylda festiþráða sem hafa tengsl við enterótoxískan 

Escherichia coli (ETEC) (Proft & Baker, 2009).  

Festiþræðir Gram neikvæðra baktería eru settir saman af mörgum undireiningum sem eru festar 

saman með ósamgildum tengjum og eru ensím óþörf við samsetninguna (Scott & Zähner, 2006). 

Þegar festiþráður hefur verið myndaður er hann festur á ytri frumuhimnu bakteríunnar (Mandlik et al., 

2008). Mismunandi gerðir af festiþráðum hafa mismunandi hlutverkum að gegna. Festiþræðir af gerð 

IV geta t.d. flutt erfðaefni milli baktería en allar gerðir eiga það sameiginlegt að geta loðað við 

heilkjarna frumur (Telford et al., 2006). 

Festiþráðum í Gram jákvæðum bakteríum var fyrst lýst hjá Corynebacterium renale árið 1968 en 

þó hafa þeir ekki verið mikið rannsakaðir (El Mortaji et al., ; Yanagawa et al., 1968). Nýlegar 

rannsóknir með rafeindasmásjá hafa sýnt fram á tilvist festiþráða hjá fleiri Gram jákvæðum 

bakteríum t.d. Corynebacterium diphteriae (Ton-That & Schneewind, 2003), Actinomyces spp. 

(Hilleringmann et al., 2008), streptókokkum af flokki A (Mora et al., 2005), streptókokkum af flokki  B 

(Lauer et al., 2005), Mycobacterium tuberculosis (Alteri et al., 2007) og pneumókokkum (Barocchi et 

al., 2006). Festiþræðir Gram jákvæðra baktería eru fjölliður settar saman af undireiningum sem eru 

krosstengdar með samgildum tengjum. Ensím sem nefnast sortasar sjá um að setja undireiningarnar 

saman ásamt því að krosstengja festiþræðina við peptíðóglýcan frumuveggjarins (Hilleringmann et 

al., 2008).  Öfugt við festiþræði Gram neikvæðra baktería þá er lítið vitað um festiþræði Gram 

jákvæðra baktería og hlutverk þeirra í meinvirkni.  
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1.3.1 Festiþræðir pneumókokka 
Árið 2006 sýndu Barocci og félagar fram á  að pneumókokkar geti tjáð festiþræði (Barocchi et al., 

2006). Áður var búið að tilkynna um tilvist genaeyjunnar rlrA sem kóðar fyrir festiþráðum og tengja 

hana við meinvirkni (Hava & Camilli, 2002). Genaeyjan fannst í TIGR4 sem er klínískur stofn 

pneumókokka sem hefur verið raðgreindur að fullu (Tettelin et al., 2001).  Bagnoli og félagar tilkynntu 

síðar tilvist annarrar genaeyju í genamengi pneumókokka sem kóðar fyrir annarri gerð af festiþráðum 

og nefndu hana genaeyju 2 (Pilus Island 2, PI-2) (Bagnoli et al., 2008).  

1.3.1.1 Festiþræðir af gerð 1 
Kóðað er fyrir festiþráðum af gerð 1 á genaeyju sem nefnist rlrA en er kölluð genaeyja 1 (Pilus Island 

1, PI-1) eftir uppgötvun genaeyju 2 (Mynd 1) (Barocchi et al., 2006). Genaeyja 1 er um 14 Kb að 

stærð (Rosch et al., 2008) og inniheldur sjö gen. Gen sem kóðar fyrir umritunarþætti sem hefur 49% 

samsvörun við RofA umritunarþátt Streptococcus pyogenes og kallast því rofA-like regulator eða 

rlrA, þrjú gen kóða fyrir undireiningum festiþráða rrgA (rlrA-regulated gene A), rrgB (rlrA-regulated 

gene B) og rrgC (rlrA-regulated gene C) og þrjú gen kóða fyrir ensímum sem kallast sortasar srtB, 

srtC og srtD (Hava & Camilli, 2002).  

Hægt er að greina festiþræði niður í þrjá flokka eftir erfðafræðilegum skyldleika (clade I-III). 

Festiþræðir sem tilheyra sama flokki hafa 98,8% samsvörun en mismunandi flokkar hafa 88 - 92% 

samsvörun. Samkvæmt rannsókn Moschioni og félaga er flokkur I  algengastur (62%), þá flokkur II 

(26,8%) og að lokum flokkur III (10,7%). Þegar erfðafræðilegur breytileiki milli próteina mismunandi 

flokka var skoðaður kom í ljós að 100% samsvörun var fyrir RlrA, 98-99% fyrir sortasana þrjá og 

RrgC undireininguna, 84-98% fyrir RrgA en aðeins 49-67% fyrir RrgB. Þrjú mismunandi afbrigði voru 

af RrgB, eitt fyrir hvern flokk (Moschioni et al., 2008). 

RlrA umritunarþátturinn er undir eigin stjórn (Hava et al., 2003) ásamt því að stýra umritun gena 

eyjunnar (Hava & Camilli, 2002; Hava et al., 2003). Einnig er talið að RlrA umritunarþátturinn stýri 

umritun gena utan genaeyju 1 (Hava et al., 2003). Bælingu umritunar er stýrt af umritunarþættinum 

MgrA (MgA-like repressor A) sem hefur samsvörun við Mga í S. pyogenes. Ekki er vitað hvort MgrA 

hafi áhrif á stýrilsvæði genaeyjunnar sem eru fjögur eða á rlrA sem kóðar fyrir umritunarþættinum og 

leiðir því til bælingar á öðrum genum eyjunnar (Hemsley et al., 2003).  

Sitthvoru megin við genaeyju 1 liggja innskotsraðir, IS1167, og því telja sumir líklegt að 

genaeyjan berist bakteríunni með stökklum (Rosch et al., 2008; Zhou et al., 1995) en aðrir að hún sé 

afrakstur samstæðrar endurröðunar. Genaeyja 1 hefur aðeins fundist á einum stað í erfðamengi 

pneumókokka (Moschioni et al., 2008). 

 

 

Mynd 1. Genaeyja 1 (Hava & Camilli, 2002).  
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Bygging festiþráða af gerð 1 

Festiþræðir pneumókokka af gerð 1 eru sveigjanlegar einfaldar þráðlur (filament), allt að 1,5 µm á 

lengd og u.þ.b. 6 nm í  þvermál. Leggurinn (shaft) er settur saman úr u.þ.b. 12 nm löngum RrgB 

undireiningum sem tengjast með haus í hala. U.þ.b. 150 einliður þarf til að mynda 1,5 µm langan 

legg því RrgB undireiningarnar virðast skarast að hluta. RrgA undireiningarnar eru sveigjanlegar 

stórsameindir, u.þ.b. 18 nm að lengd. Þær bindast leggnum aðeins á öðrum enda  hans og yfirleitt í 

klösum. Á hinn enda leggsins  bindast RrgC undireiningarnar, stundum í klösum. Þær eru minnsta 

undireiningin eða 4 nm í þvermál og 10 nm að lengd. RrgA er viðloðunarþáttur (adhesin) festiþráða 

og því staðsettur á fjarenda festiþráðanna. RrgC tengist nærenda þráðanna og gegnir líklega 

hlutverki við tengingu þeirra við frumuvegginn. Ef RrgB er ekki til staðar geta RrgA og RrgC bundist 

hvort öðru og myndað heterodimer (Mynd 2) (Hilleringmann et al., 2009).  

 

 

  

 
 

Mynd 2. Bygging festiþráða af gerð 1 (Hilleringmann et al., 2009). 

 

 

Nýmyndun festiþráða af gerð 1 

Ekki er vel þekkt hvernig festiþræðir af gerð 1 eru myndaðir og tengdir við peptíðóglýcanlag 

frumuveggjarins (Fälker et al., 2008; LeMieux et al., 2008; Manzano et al., 2008). Sortasar eru 

himnubundnir transpeptíðasar sem flytja yfirborðsprótein að frumuveggnum og  binda þau þar með 

samgildum tengjum við peptíðóglýkanlagið (Neiers et al., 2009). Undireiningar festiþráða innihalda 

allar afbrigði af LPXTG mótífi (amónósýruröð þar sem X táknar hvaða amínósýru sem er) (Hava & 

Camilli, 2002). RrgA inniheldur amínósýruröðina YPRTG, RrgB inniheldur röðina IPQTG og RrgC 

inniheldur röðina VPDTG.  Sortasar þekkja LPXTG röðina og afbrigði hennar  og  kljúfa hana milli 
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threonín og glýsín og festa threonín við peptíðóglýkan frumuveggjarins (Neiers et al., 2009).  

Sortasar tengja einnig undireiningar festiþráða saman með samgildum tengjum á sama hátt 

(Hilleringmann et al., 2009).  

Hvernig nákvæmlega þessir sortasar koma  við sögu í nýmyndun festiþráða er ekki þekkt en 

ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar og tilgátur hafa verið settar fram. Fälkner og félagar 

sýndu að eyðing á  sortasagenum genaeyju 1 kemur í veg fyrir myndun festiþráða. Einnig að tjáning 

á srtB einu og sér er nægjanleg til að mynda festiþræði með öllum þremur undireiningunum. Að 

lokum  sýndu þeir fram á að sortasi D tekur ekki þátt í fjölliðun á RrgB heldur tekur hann þátt í að 

tengja festiþræði við frumuvegginn (Fälker et al., 2008). Samkvæmt LeMieux og félögum bera sortasi 

B, sortasi C og sortasi D ábyrgð á nýmyndun festiþráða og tengingu við frumuveginn (LeMieux et al., 

2008).  Manzano og félagar hafa sýnt fram á að sortasi B gegnir lykilhlutverki í fjölliðun RrgB 

undireiningarinnar in vitro og að ef hann er ekki til staðar geta aðrir sortasar bætt upp fyrir það en þó 

aðeins að litlu leyti. Einnig sýndu þau að sortasi C geti ekki hvatað fjölliðun RrgB undireiningarinnar 

in vitro. Kristallabyggingar sortasanna benda til þess að þeir hafi sveigjanlegt lok yfir virkniseti sínu. 

Talið er líklegt að sortasarnir þekki undireiningarnar og opni lokið og virkjist aðeins í návist þeirra  

(Manzano et al., 2008; Neiers et al., 2009).  

1.3.1.2 Festiþræðir af gerð 2 
Genaeyja 2 er rúmlega 6500 basapör að lengd og inniheldur fimm gen (Mynd 3). srtG1 og srtG2 

kóða fyrir sortösum, pitA og pitB kóða fyrir yfirborðspróteinum með LPXTG mótífa afbrigðum og sipA 

kóðar fyrir signal peptíðasa líkri afurð. Festiþræðir af gerð 2 eru taldir vera færri og lengri en 

festiþræðir af gerð 1. PitB próteinið myndar legg  festiþráðanna en samsetning þeirra er háð sortasa 

G1 og SipA. PitA og sortasi G2 virðast vera óþarfir við myndun festiþráðanna (Bagnoli et al., 2008). 

 

Mynd 3. Genaeyja 2 (Bagnoli et al., 2008). 

 

1.3.1.3 Meinvirkni festiþráða 
Skiptar skoðanir eru á því hvort festiþræðir auki meinvirkni pneumókokka. Rannsóknir Barocchi og 

félaga benda til þess að festiþræðir af gerð 1 gegni hlutverki í meinvirkni en þau sýndu fram á að 

tilvist genaeyju 1 eykur viðloðun pneumókokka við þekjufrumur lungna og meinvirkni pneumókokka í 

músum. Einnig  sýndu þau fram á að genaeyjan gegni hlutverki í bólguviðbrögðum hýsils. Mýs voru 

sýktar með háum skammti af pneumókokkum með og án festiþráða og vöktu stofnar með festiþræði 

marktækt hærri TNF viðbrögð en stofnar án festiþráða  (Barocchi et al., 2006). Nelson og félagar 

skoðuðu meinvirkni RrgA undireiningarinnar. Þau komust af því að tjáning á rrgA geninu er 
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nauðsynleg fyrir viðloðun festiþráða við þekjufrumur öndunarfæra mannsins. Einnig sýndu þau fram 

á að tjáning á rrgB og rrgC væri óþörf því þegar genum fyrir RrgB og RrgC var eytt kom í ljós að 

RrgA gat bundist við frumuvegg bakteríunnar án þess að festþræðir væru myndaðir. Að lokum sýndu 

þau fram á að tjáning á rrgA geninu er nauðsynleg til þess að festiþræðirnir auki meinvirkni 

bakteríunnar (Nelson et al., 2007a). Á hinn bóginn könnuðu Basset og félagar tíðni festiþráða í 

berastofnum og stofnum úr ífarandi sýkingum. Þau báru niðurstöðurnar saman og komust að því að 

tíðnin var sú sama í báðum hópum.  Af því drógu þau þá ályktun að stofnar með festiþræði væru ekki 

meinvirkari en stofnar án festiþráða (Basset et al., 2007).  

Sýnt hefur verið fram á að festiþræðir af gerð 2 taki þátt í viðloðun við þekjufrumur lungna en þó 

ekki í sama mæli og gerð 1. Festiþræðir af gerð 2 virðast aðeins vera settir saman af einni gerð af 

undireiningu, Pit B, sem er ólíkt festiþráðum annarra Gram jákvæðra baktería og gæti það mögulega 

skýrt minni viðloðunarhæfni þeirra (Bagnoli et al., 2008).  

1.3.1.4 Tíðni genaeyja  
Samkvæmt erlendum rannsóknum er tíðni genaeyju 1 í pneumókokkum u.þ.b. 20-30%  og hærri hjá 

sýklalyfjaónæmum stofnum en næmum. Fjölþjóðleg rannsókn sýnir fram á að pneumókokkar sem 

hafa genaeyju 1 finnast um allan heim (Aguiar et al., 2008; Basset et al., 2007; Moschioni et al., 

2009; Moschioni et al., 2008; Vainio et al., 2011). Dramatísk fækkun hjúpgerða 7- gilda bóluefnisins í 

berum og ífarandi sýkingum í kjölfar bólusetninganna í Bandaríkjunum leiddi til lækkunnar á tíðni 

genaaeyju 1 þar í landi, bæði í pneumókokkum úr ífarandi sýkingum sem og úr berum. Tíðni 

genaeyju 1 var 23,7% árið 2001, rétt eftir að bólusetningar hófust, og lækkaði niður í  14,9% árið 

2004. Árið 2007 hafði tíðnin aukist aftur  upp í 26,1% sem er sambærilegt við tíðnina annars staðar í 

heiminum. Aukin tíðni genaeyju 1 frá 2004-2007 kom að mestu leiti til vegna aukinnar tíðni á 

hjúpgerðum sem bóluefnið inniheldur ekki og aukingin er bæði í raðgerðum (Sequence type, ST)  

sem voru til staðar 2001 en einnig nýjum raðgerðum (Basset et al., 2007; Regev-Yochay et al., 

2010). 

Tíðni genaeyju 2 í pneumókokkum eru á bilinu 0-21%  (Bagnoli et al., 2008; Moschioni et al., 

2009; Vainio et al., 2011; Zahner et al., 2010). Upptaka bólusetninga í Bandaríkjunum hafði líka áhrif 

á þessar tíðnitölur því  auking á ákveðnum hjúpgerðum í kjölfar bólusetninganna leiddi til aukinnar 

tíðni genaeyju 2, frá 3,6% ári fyrir upphaf bólusetninga í 21%  sex árum eftir að bólusetningar hófust. 

Aukningin var að mestu leyti vegna aukinnar tíðni hjúpgerða 7F (raðgerð 191) og 19A (raðgerð 320) 

(Hicks et al., 2007; Moore et al., 2008; Singleton et al., 2007; Zahner et al., 2010). Í einni rannsókn 

fannst enginn stofn með genaeyju 2. Sú rannsókn var gerð á pneumókokkum frá 1990-1992 úr 

miðeyrnavökva barna í Finnlandi sem höfðu verið greind með eyrnabólgu (Vainio et al., 2011).  

Genaeyjurnar eru algengari í sumum hjúpgerðum en öðrum en ekki eru bein tengsl milli 

genaeyjanna og hjúpgerða, aðeins óbein tengsl vegna tengsla milli hjúpgerða og arfgerða (Aguiar et 

al., 2008; Bagnoli et al., 2008; Basset et al., 2007; Moschioni et al., 2009; Moschioni et al., 2008; 

Zahner et al., 2010). Genaeyja 1 hefur fundist í stofnum af mörgum hjúpgerðum en algengast er að 

hún finnist hjá stofnum af hjúpgerðum sem 7-gilda próteintengda bóluefnið inniheldur (4, 6B, 9V, 14, 
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18C, 19F og 23F) (Aguiar et al., 2008; Basset et al., 2007; Moschioni et al., 2009; Moschioni et al., 

2008; Schuerman et al., 2009).  

Genaeyja 2 hefur fundist í stofnum af hjúpgerðum 1, 2, 7F, 11A, 19A og 19F en hún er algengust 

í stofnum af hjúpgerðum 1, 7F og 19F (Bagnoli et al., 2008; Moschioni et al., 2009; Zahner et al., 

2010).  

Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru milli genaeyjanna og arfgerða og því er hægt er að spá fyrir 

um tilvist genaeyjanna ef arfgerð er þekkt (Aguiar et al., 2008; Bagnoli et al., 2008; Basset et al., 

2007; Moschioni et al., 2009; Moschioni et al., 2008; Zahner et al., 2010). Til dæmis hafa stofnar af  

raðgerð  156 mjög háa tíðni genaeyju 1  og stofnar af raðgerðum sem tilheyra klónal komplex 271 

(CC271) ásamt stofnum af raðgerð ST191 háa tíðni genaeyju 2 (Aguiar et al., 2008; Bagnoli et al., 

2008; Basset et al., 2007; Moschioni et al., 2009; Moschioni et al., 2008; Zahner et al., 2010). 

Stofnar af raðgerðum sem tilheyra klónal komplex 271 eru skyldir alþjóðlega fjölónæma klóninum 

Taiwan19F-14 og sýnt hefur verið fram á að pneumókokkar sem tilheyra þessum komplex bera báðar 

genaeyjurnar og tjá báðar gerðir festiþráða samtímis á yfirborði sínu (Bagnoli et al., 2008).   

1.4 Aðferðafræði 

1.4.1 Kjarnsýrumögnun (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
Kjarnsýrumögnun (PCR) er aðferð sem Kary Mullis þróaði árið 1983 og fyrir það hlaut hann 

Nóbelsverðlaunin í efnafræði árið 1993. Aðferðin gengur úr á að nýta sér sérstakan hitaþolinn DNA 

polýmerasa til að fjölfalda valin svæði í erfðaefninu (Siqueira & Rôças, 2003). Fjölföldunin fer fram í 

þremur þrepum. Í fyrsta þrepinu sem kallast eðlissvipting (denaturation) er hvarflausnin hituð nógu 

mikið til að erfðaefnið eðlissviptist en þá losna tvíþátta DNA strengirnir í sundur. Í öðru þrepinu sem 

kallast  þáttapörun (annealing) er hitinn lækkaður og prímerar bindast á viðeigandi svæði á 

mótsvarandi strengi. Í þriðja og síðasta þrepinu sem heitir lenging (extension) fyllir DNA 

pólýmerasinn upp í með því að raða núkleótíðum á strengina (Hayden, 2004). Þetta er endurtekið 

25-40 sinnum og í hvert sinn virka nýmyndaðir strengir sem mót til mögnunar og erfðaefnið tvöfaldast 

í hverjum hring (Mynd 4) (Siqueira & Rôças, 2003).   

Hægt er að greina PCR afurðina með ýmsum hætti þar á meðal með rafdrætti á agarósageli 

(Tang, 2004). Þá er algengast er að lita gelið  með  Ethidíum brómíði sem innlimast inn í erfðaefni og 

gefur frá sér flúrljómun í útfjólubláu ljósi sem gerir bönd á gelinu sýnileg (Podzorski, 2004). 
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           Mynd 4. Aðferðafræði PCR (Siqueira & Rôças, 2003). 

 

1.4.2 Aðferðir til greiningar festiþráða 
Genaeyja 1 

Nokkrar aðferðir hafa verið þróaðar til að meta tíðni festiþráða af gerð 1 í pneumókokkum og allar 

byggja þær að einhverju leyti á kjarnsýrumögnun.  

Basset og félagar notuðu kjarnsýrumögnun með sértækum prímerum fyrir rrgC genið, sem kóðar 

fyrir undireiningunni RrgC, ásamt sértækum prímerum fyrir ply genið, sem kóðar fyrir pneumólýsín, 

sem jákvætt pneumókokkakontról. Sérhver stofn var talinn jákvæður ef PCR fyrir rrgC reyndist 

jákvætt og neikvæður ef PCR fyrir rrgC reyndist neikvætt og PCR fyrir ply reyndist jákvætt. (Basset 

et al., 2007).   

Moschioni og félagar notuðu kjarnsýrumögnun með fjórum sértækum prímerapörum til að greina 

tilvist genaeyjunnar. Þrjú paranna voru sértæk fyrir  svæði innan eyjunnar og eitt þeirra sértækt fyrir 

svæði beggja vegna eyjunnar. Einnig notuðu þeir sértæk prímerapör sem hönnuð voru fyrir 

breytilegustu svæðin á rrgB til að greina festiþræðina í flokka (Moschioni et al., 2008).  

Aguiar og félagar könnuðu tilvist genaeyju 1 með Southern blot aðferð.  Þreifarar voru útbúnir 

með notkun prímera fyrir rlrA genið og í vafatilvikum var framkvæmd kjarnsýrumögnun með 

prímerum fyrir rlrA genið. Til þess að staðfesta það þegar geneyjan var ekki til staðar voru útbúnir 

prímerar sem bindast beggja vegna genaeyjunnar (PFL), þeir voru keyrðir á öllum stofnum sem gáfu 

neikvæða niðurstöðu fyrir rlrA. Staðalstofnarnir TIGR4 og R6 voru notaðir sem jákvætt og neikvætt 

kontról. (Aguiar et al., 2008). 

Vainio og félagar notuðu kjarnsýrumögnun með sértækum prímerapörum gegn tveimur genum 

genaeyju 1, rlrA og rrgC (Vainio et al., 2011).  

Aðferðin sem var notuð í þessari rannsókn byggist á notkun sértækra prímera fyrir genið sem 

kóðar fyrir sortasa D (srtD) og prímera sem bindast á svæði beggja vegna genaeyjunnar  (PFL). Ef 

genaeyjan er til staðar er svæðið of langt til þess að PCR afurð myndist með PFL prímeraparinu,  en 
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ef genaeyjan er ekki til staðar myndast PCR afurð. Þannig er þetta prímerapar notað sem jákvætt 

kontról fyrir neikvæða stofna.  Prímerarnir fyrir PFL eru byggðir á aðferð Aguiar og félaga (Aguiar et 

al., 2008)  en prímerar fyrir srtD voru hannaðir fyrir þessa rannsókn.  

Flokkun genaeyju 1 

Moshioni og félagar hönnuðu sérstæka prímera fyrir breytilegustu svæðin á rrgB geninu, sem kóðar 

fyrir einni undireiningu festiþráða af gerð 1, til að greina genaeyju 1 í flokka.  Svæðin hafa verið 

raðgreind og prímerar hannaðir eftir því (Moschioni et al., 2008). Prímerarnir eru notaðir í þessari 

rannsókn. 

Genaeyja 2 

A.m.k. þrjár aðferðir  hafa verið þróaðar til að kanna tíðni festiþráða af gerð 2 í pneumókokkum og 

byggja þær allar á kjarnsýrumögnun.   

Genaeyja 2 hefur verið raðgreind og Bagnoli og félagar hönnuðu fjögur sértæk prímerapör fyrir 

kjarnsýrumögnun. Í fyrst hvarfinu er notað prímerapar (1008 og 1009) sem bindst á svæði beggja 

vegna genaeyjunnar. Í öðru og þriðja hvarfinu eru prímerar úr fyrsta hvarfinu notaðir ásamt öðrum 

prímerum (1008for-INTrev og INTfor-1009rev), INTfor og INTrev bindast á svæði innan 

genaeyjunnar. Í fjórða hvarfinu er notað prímerapar (P06) sem bindst á varðveitt svæði innan 

genaeyjunnar. Þegar PCR mögnun verður í öðru, þriðja og fjóra hvarfi en ekki í fyrsta þá telst stofn 

hafa genaeyju 2, mögnun í fyrsta hvarfinu er staðfesting á því að genaeyjan er ekki til staðar (Bagnoli 

et al., 2008). 

Zåhner og félagar  þróuðu einnig kjarnsýrumögnunaraðferð. Þau notuðu sértæka prímera fyrir 

svæði beggja vegna genaeyjunnar ásamt sértækum prímerum fyrir geninu sipA sem er innan 

genaeyju 2. Sérhvert stofn var talið jákvæður ef jákvæð niðurstaða fékkst fyrir sipA prímeraparið og 

neikvæð fyrir hitt prímeraparið (Zahner et al., 2010). 

Vainio og félagar notuðu sértæk prímerapör gegn tveimur genum genaeyju 2,  pitA og sipA (Vainio et 

al., 2011).  

Aðferðin sem notuð var í þessari rannsókn byggir á notkun tveggja prímerapara frá Bagnoli og 

félögum. Notast var við prímerapar sem bindst á varðveitt svæði innan genaeyju 2 til að leita að 

genaeyjunni og annað prímerapar sem bindst beggja vegna hennar til að staðfesta að genaeyjan sé 

ekki til staðar (Bagnoli et al., 2008).  

1.4.3 Stofngreining  
Stofngreining er mikilvægur þáttur í rannsóknum á faraldfræði baktería. Margar aðferðir hafa verið 

þróaðar í gegnum tíðna og miklar framfarir hafa orðið. PFGE rafdráttur (Pulsed-Field Gel 

Electrophoresis - PFGE)  og fjölgena raðgreining (Multilocus sequence typing - MLST) eru tvær 

stofngreiningaraðferðir sem algengt er að beita við stofngreiningar á  pneumókokkum og eru þær 

m.a. notaðar á Sýklafræðideild Landspítalans til að  greina skyldleika  stofna í umfangsmiklum 

stofnasöfnum deildarinnar (Henriques Normark et al., 2001; Sandgren et al., 2004; Sjöström et al., 

2006).  
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PFGE rafdrætti var fyrst lýst árið 1984 sem aðferð til að rannsaka erfðaefni í heilum litningi 

(Schwartz & Cantor, 1984).  Aðferðin var upphaflega hugsuð til að nota þegar hópsýkingar eða 

faraldrar koma upp, til að greina hvort sýkingin sé af völdum baktería af sama uppruna.  Aðferðin 

byggir á því að bakteríugróðri er komið fyrir í agarósa-geldiskum og erfðaefni þeirra er melt með 

skerðiensími sem sker erfðaefnið á nokkrum stöðum svo að úr verða 10-30 erfðaefnisbútar sem eru 

á bilinu 10 – 800 kb að stærð. Geldiskunum er komið fyrir í brunnum í agarósageli sem er rafdregið 

með því að breyta rafsviði milli þriggja para af rafskautum. Rafstraumurinn fer í mismunandi áttir með 

reglulegu millibili eftir því hvaða rafskaut eru virk hverju sinni. Rafsviðið sem myndast leiðir til þess 

að aðskilnaður verður á erfðaefninu og ákveðið bandamynstur verður til. Rafdráttur með þessum 

hætti hefur það umfram hefðbundinn rafdrátt að hægt er að aðskilja stærri búta af erfðaefni. 

Hefðbundinn rafdráttur getur aðskilið búta sem eru allt að 40-50 kb að stærð en PFGE rafdráttur 

getur aðskilið búta sem eru allt upp í milljón basapör að stærð. Bandamynstrið er borið saman við 

bandamynstur annarra baktería til að ákvarða skyldleika. Til þess að bakteríur geti talist af sama 

stofni þurfa þær að vera með eins bandamynstur (Goering, 2004; Tenover et al., 1997). 

Fjölgena raðgreining (MLST) sem var fyrst lýst árið 1998 (Maiden et al., 1998), er önnur aðferð 

sem algengt er að nota til að stofngreina bakteríur. Aðferðin byggir á kjarnsýrumögnun og 

raðgreiningu sjö húshjálpar gena (450 -500 bp að lengd) sem eru dreifð um genamengi bakteríunnar. 

Útfrá breytileika í röðum sömu gena  milli stofna er hverri röð úthlutað númeri. Hver stofn fær því sjö 

stafa númeraröð og útfrá henni er raðgerð ákvörðuð. Skyldleiki stofna er metin eftir samanburði á 

númeraröðum, skyldir stofnar tilheyra sömu raðgerð eða raðgerð sem er með svipaða númeraröð en 

óskyldir stofnar tilheyra ólíkum raðgerðum (Hanage et al., 2004). Allar raðgerðir sem hafa fundist eru 

geymdar í gagnabanka á netinu en það er helsti kostur fjölgena raðgreiningar, og það sem aðferðin 

hefur umfram aðrar stofngreiningaaðferðir, að auðvelt er að bera niðurstöður saman við niðurstöður 

annarra rannsóknastofa.  

Þó að ekki sé verið að skoða nákvæmlega sömu svæðin á litningi bakteríunnar með PFGE 

rafdrætti og fjölgena raðgreiningu er mikil samsvörun milli PFGE klóna og raðgerða.  Af þeim sökum 

er algengt að velja fulltrúastofna út frá PFGE klónum og framkvæma fjölgena raðgreiningu á þeim og 

yfirfæra niðurstöðurnar (raðgerðirnar) yfir á aðra stofna innan sama PFGE klóns (Serrano et al., 

2005).  

1.5 Staða þekkingar að diplómaverkefni loknu 
Vinnan að þessari rannsókn hófst í diplómaverkefni nemanda vorið 2010. Í diplómaverkefninu fór 

fram þróun á kjarnsýrumögnunaraðferð til að leita að genaeyju 1, þróun á aðferð til að greina 

genaeyju 1 í flokka og uppsetning og þróun á aðferð til að leita að genaeyju 2.  

Eftir að diplómaverkefinu lauk lágu fyrir niðurstöður 60 berastofna og 38 ífarandi stofna fyrir 

genaeyju 1 ásamt flokkum og 39 berastofna og 25 ífarandi stofna fyrir genaeyju 2. 

Kjarnsýrumögnunaraðferðirnar sem notaðar voru í meistaraverkefninu byggja á aðferðunum úr 

diplómaverkefni en þær hafa verið þróaðar frekar og einfaldaðar eftir að diplómaverkefni lauk. Einnig 

hefur kontról fyrir pneumókokka verið  tekið upp (kontrólprímerar) og fleiri stofnar prófaðir.  
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2 Markmið 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna tíðni genaeyja sem kóða fyrir festiþráðum 

pneumókokka í stofnum úr berum og  ífarandi sýkingum.  

Undirmarkmiðin eru að kanna: 

• Skiptingu genaeyju 1 í flokka 

• Tengsl genaeyjanna við hjúpgerðir 

• Tengsl genaeyjanna við klóna 

• Tengsl genaeyjanna við sýklalyfjaónæmi  

• Tengsl genaeyjanna við meinvirkni  

• Hvaða PFGE klónar finnast í pneumókokkastofnum af hjúpgerðum 6 og 19 í berum  

 

Niðurstöðurnar ættu að gefa góða heildarmynd sem nýst gæti í umræðunni um þróun nýrra bóluefna 

í framtíðinni. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Pneumókokkastofnar  
Viðmiðunarstofnar 

Við þróun aðferða  voru notaðir alþjóðlegir staðalstofnar sem búið er að rannsaka með tilliti til tilvistar 

genaeyja sem kóða fyrir festiþráðum (Tafla 2) (Bagnoli et al., 2008; Moschioni et al., 2008). Til að 

prófa kontrólprímera sem eru sértækir fyrir markraðir á lytA geni pneumókokka voru að auki notaðir 

þrír gæðakontrólstofnar frá UKNEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment 

Service). Valdir voru stofnar sem eru erfðafræðilega líkir pneumókokkum til þess að athuga sértækni 

prímeranna fyrir pneumókokka (Tafla 3).   

Tafla 2. Alþjóðlegir staðalstofnar sem notaðir voru við þróun aðferða (Hoskins et al., 2001; Moschioni et al., 
2008).  

Stofn Hjúpgerð Raðgerð (ST) Klónal komplex (CC) Genaeyja 1 Flokkur (clade) 

Spain 23F-1 23F 81 CC81 -  

Spain 6B-2 6B 90 CC90 + II 

Spain 9V-3 9V 156 CC156 + I 

Tennessee 23F-4 23F 37 CC439 -  

Spain 14-5 14 18 CC15 -  

Hungary 19A-6* 19A 268 CC176 + II 

South Africa 19A-7 19A 75 Singleton -  

South Africa 6B-8 6B 185 CC185 -  

England 14-9 14 9 CC15 -  

CRS 14-10 14 20 CC15 -  

CRSA 19A-11 19A 175 Singleton -  

Finland 6B-12 6B 270 CC90 + II 

South Africa 19A-13 19A 41 CC41 -  

Taiwan 19F-14* 19F 236 CC271 + I 

Taiwan 23F-15 23F 242 CC242 + III 

Poland 23F-16 23F 173 CC176 + II 

Maryland 6B-17 6B 384 CC90 + II 

Tennessee 14-18 14 67 CC66 -  

Colombia 5-19 5 289 CC289 -  

Poland 6B-20 6B 315 CC315 + III 

Portugal 19F-21 19F 177 CC177 + III 

Greece 6B-22 6B 273 CC146 + II 

N. Carolina 6A-23 6A 376 CC2090 + II 

Sweden 15A-25 15A 63 CC63 -  

Colombia 23F-26 23F 338 CC176 -  

R6* Hjúplaus   -  

*Raðgreindir að fullu. 
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Tafla 3. Gæðakontrólstofnar frá UKNEQAS sem voru notaðir við prófun kontróprímera (lytA). 

Sýni  Ár  Tegund/ættkvísl 

S0911250120 2009 Streptococcus mitis 

S-080410+0227-1 2008 Streptococcus oralis 

S-070927+0031-1 2007 Streptococcus, viridans group 

 

 

Berastofnar 

 Til að greina tíðni genaeyjanna í berum voru notaðir stofnar úr nefkoki leikskólabarna. Stofnarnir eru 

afrakstur berarannsókna vorin 2009 og 2010, ræktaðir og greindir með hefðbundnum aðferðum og 

geymdir í stofnasöfnum Sýklafræðideildar Landspítalans í frysti við -85°C. Hjúpgerðir 6B, 23F og 19F 

voru algengustu hjúpgerðirnar bæði árin (Erlendsdóttir et al., 2011; Sæmundsson et al.).  

Árið 2009 var nefkokssýnum safnað frá 516 heilbrigðum börnum á 15 leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Pneumókokkar ræktuðust úr 372 sýnum (beratíðni = 72,1% ) og greindust tvær 

hjúpgerðir í 32 sýnum og því eru þetta alls 404 stofnar og voru 398 þeirra tiltækir og notaðir í þessari 

rannsókn og byggir genaeyjuleit í berum á þeim.  

Í berarannsókn árið 2010 var nefkokssýnum safnað frá 446 börnum á 15 leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Pneumókokkar ræktuðust úr 293 sýnum (beratíðni = 66% ) og greindust tvær 

hjúpgerðir í 31 sýni og þrjár hjúpgerðir í einu sýni og því voru þetta alls 325 stofnar. Valdir voru 

stofnar af hjúpgerðum 6 og 19 frá árinu 2010 (n=120) til að skoða breytingu á tíðni genaeyja milli 

áranna 2009 og 2010.  

Í 26 tilvikum er skráð „litlar“ í stað hjúpgerðar. Þessir stofnar mynda mjög litlar þyrpingar á 

blóðagar og hafa verið hjúpgreindir með hvarfefni fyrir hjúpgerð 14 (því hún myndar mjög litlar 

þyrpingar) en hafa ekki reynst tilheyra þeirri hjúpgerð eða öðrum algengum hjúpgerðum. Að öllum 

líkindum eru þetta hjúplausir stofnar en það hefur þó ekki verið staðfest. Í þessri rannsókn eru „litlar“ 

því skilgreint sem hjúplausir stofnar.  

Fyrir stofngreiningu með PFGE rafdrætti  voru valdir 62 stofnar úr berarannsóknum árið 2009 og 

2010, 26 af hjúpgerð 6B frá 2009 og 26 frá 2010, 5 af hjúpgerð 19F frá 2009 og 5 frá 2010.  

Stofnarnir voru valdir útfrá breytileika í því hvort þeir væru með genaeyju eða ekki og af hvaða gerð 

og hvaða flokki, einnig var reynt að velja stofna með mismunandi næmismynstur til að 

fjölbreytileikinn yrði sem mestur. Eftir að PFGE rafdrætti var lokið kom í ljós að 12 stofnar af hjúpgerð 

6B frá árinu 2009 voru rangt  hjúpgreindir en þeir reyndust vera af hjúpgerð 6A og var það leiðrétt. 

 

 

 

 

 



  

34 

Ífarandi stofnar  

Til að greina  tíðni genaeyjanna í ífarandi stofnum voru valdir  223 stofnar úr ífarandi sýkingum hér á 

landi frá janúar 1990 – desember 2009 (n=923). Stofnar voru tiltækir í safni stofna úr ífarandi 

sýkingum á Sýklafræðideild Landspítalans, geymdir í frysti við -85°C.  

PFGE rafdráttur hefur verið framkvæmdur á 710 stofnanna og er algengasti  klónninn PFGE 7 

(hjúpgerð 7, raðgerð 191). MLST hefur verið framkvæmt á 335 fulltrúastofnum sem valdir voru út frá 

PFGE klónum.  Mjög góð samsvörun er milli genaeyjanna og arfgerða (klóna) og var ákveðið að 

áætla tíðni genaeyjanna í stofnasafninu (Bagnoli et al., 2008; Moschioni et al., 2008). Fulltrúastofnar 

voru valdir út frá PFGE klónum og niðurstöður þeirra yfirfærðar á aðra stofna innan sama PFGE 

klóns. Valdir voru a.m.k. 5 fulltrúastofnar ef fjöldi stofna innan hvers klóns var >20, a.m.k. 3 

fulltrúastofnar ef fjöldi stofna var 10-20 og a.m.k. 2 fulltrúastofnar ef stofnar voru <10. Að auki voru 

allir stofnar af PFGE klóni 6 (hjúpgerð 6, raðgerð 90) valdir með í rannsóknina.  

 

3.2 Ræktun og einangrun erfðaefnis 
Bakteríurækt (2-3 þyrpingar) af blóðagarskál var leyst upp í 1000 µl af 5% Chelex® 100 (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, USA) og soðin við 100°C í 10 mínútur. Að því loknu var lausnin hrist og 

spunnin niður við 14000 rpm í 10 mínútur og 500 µl af flotinu sett í eppendorfglas og fryst við -20°C 

fram að notkun í  kjarnsýrumögnunarhvörfin (Willard et al., 1998). 

 

3.3 Kjarnsýrumögnun (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

3.3.1 Hvarfefni og uppsetning kjarnsýrumögnunar 
Kjarnsýrumögnun var framkvæmd í 25 µl heildarrúmmáli sem innihélt 12,5 µl af Quick-Load Taq 2X 

Master Mix (New England BioLabs Inc., Ipswich, MA, USA), 1 µl af hvorum prímer (0,4 µM), 5 µl af 

DNA lausn og 5,5 µl af vatni. Allir prímerar í þessari rannsókn eru frá TAG Copenhagen A/S 

(Kaupmannahöfn, Danmörku).  

3.3.2 Prímerar og keyrsla kjarnsýrumögnunar 
Til að staðfesta að verið væri að prófa pneumókokka voru notaðir kontrólprímerar, sértækir fyrir lytA 

genið sem kóðar fyrir ensíminu autólýsin. Jákvæð niðurstaða fyrir lytA var staðfesting á því að 

erfðaefnið tilheyrði pneumókokkum. Í þeim tilvikum sem jákvæð niðurstaða fékkst ekki fyrir autólýsin 

prímerana þrátt fyrir endurtekningu voru notaðir sértækir prímerar fyrir cpsA sem er gen sem er á 

svæði i erfðamengi pneumókokka sem kóðar fyrir hjúpmyndun. Allir hjúpaðir  pneumókokkar hafa 

þetta gen (Pai et al., 2006) (Tafla 4).  
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Tafla 4. Kjarnsýrumögnunarhvörf fyrir kontrólprímera 

Hvarf 

 
Prímerar Núkleótíðaröð (5‘ – 3‘) PCR Keyrsla 

Stærð 
afurðar 

(bp) 

Túlkun 
niðurstaðna 

Heimild 

Autolýsin 
lytA F 

lytA R 

CAACCGTACAGAATGAAGCGG 

TTATTCGTGCAATACTCGTGCG 

Upphafseðlissvipting: 

95°C í 5 mín 

25 hringir af 

eðlissviptingu við 

95°C í 30 sek, 

þáttapörun við 53°C í 

30 sek, lenging við 

72°C í 1 mín og 

lokalengingarskref 

við 72°C í 10 mín 

318 
Jákvætt í 

pneumókokkum 

Byggt á 

(Sourav 

et al., 

2010) 

CpsA 
cpsA F 

cpsA R 

GCAGTACAGCAGTTTGTTGGACTGACC 

GAATATTTTCATTATCAGTCCCAGTC 

Upphafseðlissvipting: 

94°C í 4 mín 

30 hringir af 

eðlissviptingu við 

94°C í 45 sek, 

þáttapörun við 54°C í 

45 sek, lenging við 

65°C í 2 mín og 30 

sek og 

lokalengingarskref 

við 65°C í 5 mín 

160 

Jákvætt í 

pneumókokkum 

með hjúp 

Byggt á 

(Pai et 

al., 

2006) 

 

 

Leit að genaeyju 1 

Notaðir voru sértækir prímerar fyrir srtD, genið sem kóðar fyrir sortasa D, ásamt prímerum (PFL) 

með markraðir beggja vegna genaeyjunnar. Jákvæð niðurstaða fyrir sortasa D bendir sterklega til 

tilvistar genaeyju 1. Tilvist genaeyju 1 var staðfest með PFL sem gaf jákvæða niðurstöðu hjá stofnum 

sem ekki hafa genaeyjuna. Þegar genaeyjan er til staðar er svæðið of langt til að PCR afurð myndist 

fyrir PFL, en þegar genaeyjan er ekki til staðar þá myndast afurð fyrir PFL sem er staðfesting á því 

að genaeyjan sé ekki til staðar (Moschioni et al., 2008; Paterson & Mitchell, 2006).  

Þegar neikvæð niðurstaða fékkst úr báðum hvörfum voru þau endurtekin. Ef neikvæð niðurstaða 

fékkst aftur þrátt fyrir endurtekningu, var annað prímerapar með markraðir beggja vegna 

genaeyjunnar notað (459for og 470rev) (Moschioni et al., 2008). Það var bæði notað eitt og sér 

(459for-470rev) en einnig í báðum mögulegum samsetningum með PFL prímeraparinu (PFLfor-

470rev og 459for-PFLrev) (Tafla 5).  
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Tafla 5. Kjarnsýrumögnunarhvörf fyrir genaeyju 1. 

Hvarf 

 
Prímerar Núkleótíðaröð (5‘ – 3‘) PCR Keyrsla 

Stærð 
afurðar 

(bp) 

Túlkun 
niðurstaðna 

Heimild 

Sortasi 

D 

srtD F2 

srtD R2 

CATGTCTTTTTCCGCCATTT 

CGTAGTAAACGTGCTAGCTTCC 

Upphafseðlissvipting: 95°C 

í 5 mín 

25 hringir af eðlissviptingu 

við 95°C í 30 sek, 

þáttapörun við 52°C í 30 

sek, lenging við 72°C í 1 

mín og lokalengingarskref 

við 72°C í 10 mín 

394 

Jákvæð í 

stofnum 

með 

genaeyju 1 

Þessi 

rannsókn/ 

Gunnsteinn 

Haraldsson 

PFL 
PFLfor 

PFLrev 

CTCATTGACTACACAAGTATCACCTC 

AGCATACTCCAACTCATAAATATGTG 

Eins og að ofan að  

undanskyldu: þáttapörun 

við 55°C í 30 sek og 

lenging við 72°C í 3 mín 

1304a 

1912 

2616 

Jákvæð í 

stofnum án 

genaeyju 1 

Byggt á 

(Aguiar et 

al., 2008) 

PFL-2 
459for 

470rev 

AACTGAATTGACACAACGTGTCTT 

GCCACACAAGATGTTGATGCTTTT 
Eins og fyrir PFL 883 

Jákvæð í 

stofnum án 

genaeyju 1 

Byggt á 

(Moschioni 

et al., 2008) 

PFL-3 
PFLfor 

470rev 

CTCATTGACTACACAAGTATCACCTC 

GCCACACAAGATGTTGATGCTTTT 
Eins og fyrir PFL 1111 

Jákvæð í 

stofnum án 

genaeyju 1 

Byggt á 

(Aguiar et 

al., 2008) 

og 

(Moschioni 

et al., 2008) 

PFL-4 
459for 

PFLrev 

AACTGAATTGACACAACGTGTCTT 

AGCATACTCCAACTCATAAATATGTG 
Eins og fyrir PFL 1075 

Jákvæð í 

stofnum án 

genaeyju 1 

Byggt á 

(Aguiar et 

al., 2008) 

og 

(Moschioni 

et al., 2008) 

a. Stærð PFL svæðisins er misstórt milli stofna og PFL gaf þrjár mismunandi stærðir af PCR afurðum. 

 

 

Flokkun genaeyju 1 

Stofnar sem voru jákvæðir fyrir genaeyjunni voru greindir  frekar í  flokk (clade) I, II eða III með 

sérvirkum prímerapörum fyrir hvern flokk. Prímerarnir bindast á breytilegustu svæðin á rrgB geninu 

sem kóðar fyrir einni undireiningu festiþráða (Tafla 6). 
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Tafla 6. Kjarnsýrumögnunarhvörf fyrir greiningu  genaeyju 1 í flokka (Moschioni et al., 2008). 

Hvarf Prímerar Núkleótíðaröð (5‘ – 3‘) PCR Keyrsla 
Stærð 
afurðar 

(bp) 

Túlkun 
niðurstaðna 

Flokkur 

I 

Clade I F 

Clade I R 

AACAGATGGGGATATGGATAAAATTG 

AATGGTAATTCAATTTCAATTGGA 

Upphafseðlissvipting: 95°C í 5 

mín 

25 hringir af eðlissviptingu við 

95°C í 30 sek, þáttapörun við 

54°C í 30 sek, lenging við 72°C 

í 1 mín og lokalengingar-skref 

við 72°C í 10 mín 

382 

Jákvæð í 

stofnum með 

genaeyju 1 af 

flokki I 

Flokkur 

III 

Clade III 

F 

Clade III 

R 

GACAGATCAAGAGCTTGACGCTTG 

CTGGATCTACGAAACCTGCTGCAG 
636 

Jákvæð í 

stofnum með 

genaeyju 1 af 

flokki III 

Flokkur 

II 

Clade II 

F 

Clade II 

R 

AATCCATAAGTTACTGCTCTCAGA 

ATCCATAGCTACATTATTCAAAGT 

Upphafseðlissvipting: 95°C í 5 

mín 

25 hringir af eðlissviptingu við 

95°C í 1 mín, þáttapörun við 

50°C í 1 mín, lenging við 72°C í 

2 mín og lokalengingarskref við 

72°C í 10 mín 

481 

Jákvæð í 

stofnum með 

geaneyju 1 af 

flokki II 

 

 

 

Leit að genaeyju 2 

Leitað var að genaeyju 2 með tveimur prímerapörum. P06for og P06rev  fyrir varðveitt svæði innan 

genaeyjunnar og 1008for og 1009rev fyrir markraðir beggja vegna genaeyjunnar. Jákvæð niðurstaða 

fyrir P06 bendir til tilvistar genaeyju 2 sem er staðfest með neikvæðri niðurstöðu 1008-1009 (Tafla 7) 

(Bagnoli et al., 2008). 

 

                        

 

Tafla 7. Kjarnsýrumögnunarhvörf  fyrir genaeyju 2 (Bagnoli et al., 2008). 

Hvarf Prímerar Núkleótíðaröð (5‘ – 3‘) PCR Keyrsla 
Stærð 
afurðar 

(bp) 

Túlkun 
niðurstaðna 

1 1008for 

1009rev 

GCTGGATCGAGTTTGAAACCAGAA 

TAAGGATCACCAAAGTCCAAGGCA 

Upphafseðlissvipting: 95°C í 5 

mín 

30 hringir af eðlissviptingu við 

95°C í 30 sek, þáttapörun við 

52°C í 30 sek, lenging við 72°C í 

1 mín og lokalengingarskref við 

72°C í 10 mín 

 

1048 Jákvæð hjá 

stofnum án 

genaeyju 2 

 

2 P06for 

P06rev 

CGTGGGTATCAGGTGTCCTATGATAA 

GCCTCGTCTTCTAATKaACTGTTAC 

748 Jákvæð hjá 

stofnum með 

genaeyju 2 

a. K = G/T 
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3.4 Rafdráttur  
Rafdregið var í 1,5% agarósageli  (Sigma-Aldrich Co.)  í 0,5x Tris-borat-EDTA (TBE) buffer í u.þ.b. 

50 mínútur við 120 volt.  Að rafdrætti loknum var gelið litað með Ethidíum brómíði, aflitað í eimuðu 

vatni og myndað í útfjólubláu ljósi með ChemilagerTM 5500 (Alpha Innotech Corporation, San 

Leandro, CA, USA). Tveir stærðarstigar voru notaðir, annars vegar 100 basapara stærðarstigi 

(Quick-Load 100 bp DNA Ladder, New England BioLabs Inc., Ipswich, MA, USA)  og hins vegar 

10.000 basapara stærðarstigi (Mass rulerTM DNA Ladder, Fermentas International Inc., Burlington, 

Ontario, Kanada). 

3.5 Stofngreining  
PFGE rafdrátturinn var framkvæmdur samkvæmt aðferð Sá-Leao og félaga (Sá-Leao et al., 2000). Í 

stuttu máli var bakteríum af blóðagar sáð í C +Y æti og ræktað við 37˚C í 5-6 klst. Botnfallið var leyst 

upp í PIV buffer og þéttnin aðlöguð að 0,025-0,15 við 620 nm. Agarósageldiskar (20µl) voru steyptir 

og RNA í diskunum brotið niður með RN-asa við 37˚C yfir nótt og prótein og ensím brotin niður með 

próteinasa K við 55˚C yfir nótt. Erfðaefnið var klippt með SmaI skerðiensími í hitaskáp yfir nótt við 

30˚C og var klipping stöðvuð með hleðslubuffer. Diskunum var komið fyrir í 1,5% agarósageli og 

erfðaefnið rafdregið í 23 klst við 6 V/cm, með 5 sek upphafssveiflutíma og 35 sek lokasveiflutíma. Að 

rafdrætti loknum var gelið litað með Ethidíum brómíði, aflitað með eimuðu vatni og myndað í 

útfjólubláu ljósi.  Stofninn R6 og λ stærðarstigi voru notaðir sem stærðarviðmið. Bandamynstrin voru 

metin með forritinu Bionumerics (Applied Maths NV, Sint-Martens-Latem, Belgía). Dice stuðullinn var 

notaður með 1,5% hliðrunarvikmörkum (position tolerance) og 0,5% bestun (optimazation). 

Skyldleikatré var teiknað með UPGMA clustering. Miðað var við 100% samsvörun í bandamynstri til 

að skilgreina stofna þá sömu. 

3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 
Lýsandi tölfræði var unnin á forritið Excel (Microsoft, Redmond, WA, USA). Kí-kvaðrat og Fishers 

exact test voru notuð við tölfræðilega útreikninga og voru marktæki skilgreind miðað við P gildi < 

0,05. 
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4 Niðurstöður 

Kontrólprímerarnir, lytA, gáfu jákvæða niðurstöðu fyrir alla ífarandi stofnana og 98% berastofna. 

Stofnarnir sem voru neikvæðir í lytA (n=12), voru prófaðir með cpsA kontrólprímerum, allir nema einn  

gáfu jákvæða niðurstöðu í því hvarfi  en neikvæði stofninn reyndist vera hjúplaus.   

4.1 Genaeyjur  
Úr átta sýnum frá berum frá 2009 reyndust tveir stofnar í sama frystiglasi sem leiddi til mögnunar 

bæði á genaeyjunum og þeim svæðum sem koma fram þegar þær eru ekki til staðar. Torleyst 

reyndist að aðgreina stofnana og var þeim því sleppt við úrvinnslu niðurstaðna. Þetta vandamál kom 

ekki fram hjá ífarandi stofnunum.  

Fyrir genaeyju 1 fengust niðurstöður fyrir 99% (386/390) berastofna árið 2009, 98% (117/120) 

berastofna árið 2010 og 99% (220/223) ífarandi stofna. Ekki varð kjarnsýrumögnun í 10 stofnum, 4 

berastofnum frá 2009, 3 berastofnum frá 2010  og 3 ífarandi.  

Fyrir genaeyju 2 fengust niðurstöður fyrir 98% (382/390) berastofna árið 2009 og 99% (119/120) 

berastofna árið  2010 og 100% (223/223) stofna úr ífarandi sýkingum. Ekki varð kjarnsýrumögnun í 9 

berastofnum, 8 frá 2009 og 1 frá 2010. Mynd 5 sýnir dæmi um rafdráttarniðurstöður úr 

kjarnsýrumögnun fyrir genaeyju 1 og  2.  
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Mynd 5.  Rafdráttargel sem sýnir dæmi um niðurstöðu fyrir genaeyju 1 og geneyju 2.  

Efri röð: Í brunnum 2-9 eru PCR afurðir með prímerum fyrir PFL og í brunnum 11-18 fyrir 

sortasa D. Stofnar í brunnum 3, 8 og 9 eru með genaeyju 1 en stofnar í brunnum 2, 4, 5, 6 

og 7 eru ekki með genaeyjuna. Neðri röð: Í brunnum 2-9 eru afurðir með prímerunum 

1008/1009 og í brunnum 11-18 fyrir P06. Enginn stofnanna er með genaeyju 2 þar sem 

þeir eru allir jákvæðir fyrir 1008/1009. Stærðarstigar eru í brunnum 1, 10 og 19, bæði í efri 

og neðri brunnum. 

 

 

Flokkar  genaeyju 1 voru greindir í öllum stofnum sem báru hana (n=304). Niðurstöður fengust fyrir 

98% (211/216) berastofna sem bera genaeyjuna, 127 frá 2009 og 84 frá 2010, og 100% (87/87) 

ífarandi stofna sem bera hana. Ekki varð kjarnsýrumögnun í 5 berastofnum og mögnun varð fyrir 

bæði flokk I og flokk III í eitt skipti en sá stofn er einn af þeim átta sem var sleppt úr niðurstöðunum. 

Mynd 6 sýnir dæmi um rafdráttarniðurstöður úr kjarnsýrumögnun fyrir flokka genaeyju 1.  
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Mynd 6. Rafdráttargel sem sýnir dæmi um PCR niðurstöðu fyrir flokkum genaeyju 1.  

PCR afurðir fyrir flokk I eru í brunnum númer 2-7, afurðir fyrir flokk II eru í brunnum númer 17-22 og afurðir 

fyrir flokk III eru í brunnum númer 9-14. Stofnar í brunnum 11 og 12 eru með genaeyju af flokki III og 

stofnar í brunnum 17, 18, 21 og 22 eru með genaeyju 1 af flokki II. Enginn stofnanna er með genaeyju 1 af 

flokki I.  Stærðarstigi er í brunnum númer 1, 8, 15, 16 og 23. 

 

4.1.1 Genaeyja 1 og tengsl við hjúpgerðir  
Af öllum berastofnum frá 2009 eru  33,4% (129/386) með genaeyju 1. Genaeyjan fannst í stofnum af 

hjúpgerðum 4, 6A, 6B, 9V, 14, 15,  19F, 19A og hjúplausum, en hjúpgerðir 4, 6A, 6B, 9V, 15 og 19F 

eru með genaeyjuna í meira en helmingi tilfella. Stofnar af algengustu hjúpgerðum í berum eru mun 

líklegri til að vera með genaeyju 1 en stofnar af sjaldgæfustu hjúpgerðunum. Af 12 algengustu 

hjúpgerðum í berum eru 38% með genaeyju 1 en aðeins 7% af  12 sjaldgæfustu hjúpgerðunum  

(Mynd 7).  

Vegna þess að ífarandi stofnarnir voru ekki valdir af handahófi í rannsóknina eru ekki hægt að segja 

til með vissu hver tíðni genaeyju 1 er í þessum hópi.  Af öllum ífarandi stofnum sem prófaðir voru eru 

39,5% (87/220) með genaeyju 1 og mætti kalla það áætlaða tíðni. Genaeyjan fannst í stofnum af 

hjúpgerðum 4, 6A, 6B, 9V, 14, og 19F en hjúpgerðir 4, 6B, 9V og 19F eru með genaeyjuna í meira 

en helmingi tilfella (Mynd 8). 
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Mynd 7. Hjúpgerðaskipting berastofna (2009) með og án genaeyju 1. 

(litlar = að öllum líkindum hjúplausir stofnar.) 
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Mynd 8. Hjúpgerðaskipting ífarandi stofna með og án genaeyju 1.  
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4.1.2 Flokkar genaeyju 1 
Genaeyja 1 er oftast af flokki I, í 57% (72/127) stofna úr berum árið 2009 og 49% (43/87) stofna úr 

ífarandi sýkingum. Næst kemur  flokkur II, 31% (39/127) stofna úr berum árið 2009 og 43% (37/87) 

stofna úr ífarandi sýkingum tilheyra honum. Sjaldnast er genaeyjan af flokki III, 13% (16/127) stofna 

úr berum árið 2009 tilheyra honum og 8% (7/87) stofna úr ífarandi sýkingum (Mynd 9).  
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Mynd 9. Flokkar genaeyju 1 hjá stofnum úr berum (2009) og stofnum úr ífarandi sýkingum.  

 

4.1.3 Genaeyja 2 og tengsl við hjúpgerðir 
Af öllum berastofnum frá 2009 eru 9,4% (36/382) með genaeyju 2. Genaeyjan fannst í stofnum af 

hjúpgerðum 6B, 11 og 19F en aðeins hjúpgerð 19F er með genaeyjuna í meira en helmingi tilfella. 

Stofnar af algengustu hjúpgerðum í berum eru mun líklegri til að vera með genaeyju 2 en stofnar af 

sjaldgæfustu hjúpgerðunum. Af 12 algengustu hjúpgerðum í berum eru 11% með genaeyju 1 en 

enginn  af  12 sjaldgæfustu hjúpgerðunum (Mynd 10). Vegna þess að ífarandi stofnarnir voru ekki 

valdir af handahófi í rannsóknina eru ekki hægt að segja til með vissu hver tíðni genaeyju 2 er í 

þessum hópi. Af öllum ífarandi stofnum sem prófaðir voru eru 9% (20/223) með genaeyju 2. 

Genaeyjan fannst í stofnum af hjúpgerðum 1, 7F og 19F en hjúpgerðir 1 og 7F eru með genaeyjuna í 

meira en helmingi tilfella (Mynd 11).  
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Mynd 10. Hjúpgerðaskiptinging  berastofna (2009)  með og án genaeyju 2.  

(litlar = að öllum líkindum hjúplausir stofnar.) 
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Mynd 11. Hjúpgerðaskipting ífarandi stofna með og án genaeyju 2. 
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4.1.4 Genaeyjur í berum árin 2009 og 2010 
Til þess að skoða hvort breyting væri á því milli ára hve stór hluti berastofna ber genaeyjurnar var 

leitað að genaeyjunum hjá stofnum af hjúpgerðum 6 og 19 úr berum frá árunum 2009 og 2010. Í ljós 

kom að 53% (21/40) stofna af hjúpgerð 6A frá árinu 2009 bera genaeyju 1 en 65% (11/17) frá árinu 

2010, 88% (45/51) stofna af hjúpgerð 6B frá árinu 2009 bera  genaeyju 1 en 85% (47/55) frá árinu 

2010, enginn stofn af hjúpgerð 6C ber genaeyjuna, 2% (1/47) stofna af hjúpgerð 19A frá árinu 2009 

bera genaeyju 1 en 7% (1/15) frá árinu 2010, 94% (31/33) stofna af hjúpgerð 19F frá árinu 2009 bera 

genaeyju 1 og 93% (28/30) frá árinu 2010 (Mynd 12). Munurinn var ekki marktækur. 
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Mynd 12. Samanburð á tíðni genaeyju 1, í stofnum af hjúpgerðum 6 og 19, í berum 2009 og 2010.  

 

 

Sambærilegur samanburður fyrir genaeyju 2 gaf eftirfarandi niðurstöður: Enginn stofn af hjúpgerð 

6A, 6C og 19A ber  genaeyju 2, 4% (2/51) stofna af hjúpgerð 6B frá árinu 2009 bera  genaeyju 2 en 

enginn (0/55) frá árinu 2010 og 85% (28/33) stofna af hjúpgerð 19F frá árinu 2009 bera genaeyju 2 

en 72% (23/32) frá árinu 2010 (Mynd 13). Munurinn var ekki marktækur. 
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Mynd 13. Samanburð á tíðni genaeyju 2, í stofnum af hjúpgerðum 6 og 19, í berum 2009 og 2010.  

 

 

4.1.5 Stofnar  með báðar genaeyjurnar  
Tuttugu og níu stofnar úr heilbrigðum leikskólabörnum báru báðar genaeyjurnar, 28 voru af hjúpgerð 

19F og einn af hjúpgerð 6B. Stofnarnir af hjúpgerð 19F eru allir af flokki I, einn þeirra er næmur fyrir 

öllum sýklalyfjum nema trimetóprím/súlfamethoxazóle en hinir 27 eru með minnkað næmi (I og R) 

fyrir penisillíni og allir nema tveir fjölónæmir (með minnkað næmi fyrir a.m.k. þremur sýklalyfjum). 

Tveir þessara stofna voru stofngreindir með PFGE og tilheyra þeir PFGE klóni 64. Fjölgena 

raðgreining (MLST) hefur ekki verið framkvæmd á þessum stofnum en hún hefur verið framkvæmd á 

ífarandi stofnum af þessum PFGE klóni og búast má við að sama niðurstaða fengist í báðum 

tilvikum. Ífarandi stofnarnir eru af raðgerð 1968 en stofnar af þeirri raðgerð eru mjög skyldir 

alþjóðlega klóninum Taiwan19F-14 (raðgerð 236, CC271) sem hefur verið að fullu raðgreindur 

("Genome Project,"). Þessi klónn er fjölónæmur og ber genaeyju 2 og genaeyju 1 af flokki I. Stofninn 

sem er af hjúpgerð 6B ber genaeyju 1 af flokki I og er næmur fyrir öllum sýklalyfjum.  

Fimm stofnar úr ífarandi sýkingum voru með báðar genaeyjurnar  og voru þeir allir af hjúpgerð 19F. 

Fjórir af þeim eru fjölónæmir, með genaeyju 1 af flokki I og tilheyra PFGE klóni 64. Sá fimmti hefur 

ekki verið stofngreindur. Hann er með genaeyju 1 af flokki III og er næmur fyrir öllum sýklalyfjum.  
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4.1.6 Tengsl við klóna 
Tengsl genaeyjanna og klóna í stofnum úr ífarandi sýkingum voru skoðuð með því að kanna hvort 

samsvörun væri milli raðgerða/PFGE klóna og þess hvort stofnar beri genaeyju eða ekki. Alger 

samsvörun er skilgreind þannig að stofnar af sömu arfgerð séu allir með sömu niðurstöðu fyrir 

genaeyjurnar.  

Í öllum tilfellum nema einu (raðgerð 79) var alger samsvörun milli stofna með og án genaeyju 1 

og raðgerða. Af þeim þremur fulltrúastofnum af raðgerð 79 (hjúpgerð 19F, næmir) sem prófaðir voru 

fyrir genaeyjunni bar einn genaeyju 1 en hinir tveir ekki. Stofninn sem ber genaeyju 1 tilheyrir öðrum 

PFGE klóni (PFGE klónn 20) en hinir tveir (PFGE klónn 29) (Mynd 14).  

Í öllum tilfellum nema einu (raðgerð 218) var alger samsvörun milli stofna með og án genaeyju 2 

og raðgerða. Af sjö fulltrúastofnum af raðgerð 218 sem prófaðir voru fyrir genaeyjunni báru sex 

genaeyju 2 (hjúpgerð 7F, PFGE klónn 83) en einn ekki (hjúpgerð 12, næmur, PFGE klónn 83) (Mynd 

15). 
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Mynd 14. Tengsl genaeyju 1 og raðgerða (ST) í ífarandi stofnum.  
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Mynd 15. Tengsl  genaeyju 2 og raðgerða (ST) í ífarandi stofnum.  

 

 

 

Í öllum tilfellum nema þremur (PFGE 12, 79 og 228) var alger samsvörun milli stofna með og án 

genaeyju 1 og PFGE klóna. Af sjö fulltrúastofnum af PFGE klóni 12 (hjúpgerð 6B, næmir) sem 

prófaðir voru fyrir genaeyjunni báru sex genaeyju 1 en einn ekki. Genaeyja 1 er eini munurinn á 

þessum stofnum að því undanskyldu að þeir eru af fimm mismunandi undirklónum (12.002, 12.003, 

12.005, 12.008 og 12.011). Af þeim sex fulltrúastofnum af PFGE klóni 79 (hjúpgerð 6B) sem prófaðir 

voru fyrir genaeyju 1 báru fimm genaeyjuna (næmir) en einn ekki (minnkað næmi fyrir erytrómysíni). 

Af þeim tveimur fulltrúastofnum af PFGE klóni 228 (næmir fyrir öllu nema trim/súlfa) sem prófaðir 

voru fyrir genaeyju 1 bar annar genaeyjuna (hjúpgerð 6B) en hinn ekki (hjúpgerð 6A) (Mynd 16). 

Alger samsvörun var milli stofna með og án genaeyju 2 og PFGE klóna (Mynd 17).  
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Mynd 16. Tengsl genaeyju 1 og PFGE klóna  í ífarandi stofnum.  
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Mynd 17. Tengsl  genaeyju 2 og PFGE klóna  í ífarandi stofnum.  
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4.1.7 Tengsl við sýklalyfjanæmi 
Genaeyjur fyrir festiþræði er oftar að finna í ónæmum stofnum en næmum. Í töflum 8 og 9 eru tengsl 

milli genaeyjanna og sýklalyfjanæmis athuguð með því að skoða tíðni genaeyjanna í stofnum með 

mismunandi næmi.  

Berastofnar sem eru næmir fyrir öllum sýklalyfjum bera genaeyju 1 í 29% tilfella. Að sama skapi 

bera berastofnar með minnkað næmi fyrir penisillíni (PNSP) genaeyjuna í 71% tilfella og á þessu er 

marktækur munur (p < 0,001). Fjölónæmir berastofnar bera genaeyju 1 í 60% tilfella og einnig er 

marktækur munur á tíðni genaeyjunnar hjá næmum berastofnum og fjölónæmum (p < 0,001).  

Ífarandi stofnar sem eru næmir fyrir öllum sýklalyfjum bera genaeyju 1 í 29% tilfella en ífarandi 

stofnar með minnkað næmi fyrir penisillíni (PNSP) bera genaeyjuna í 88% tilfella, þetta er marktækur 

munur (p < 0,001). Fjölónæmir ífarandi stofnar bera genaeyju 1 í 94% tilfella og einnig er marktækur 

munur á tíðni genaeyjunnar hjá næmum ífarandi stofnum og fjölónæmum (p < 0,001) (Tafla 8).  

 

Tafla 8. Tengsl genaeyju 1 og sýklalyfjanæmis í stofnum úr berum og ífarandi sýkingum. 

 Berastofnar Ífarandi stofnar 

 
Tíðni genaeyju 1 

(%) 
Hjúpgerð 

Tíðni genaeyju 1 

(%) 
Hjúpgerð 

Næmir stofnar 29 
4, 6A, 6B, 9V, 

15 og 19F 
29 

4, 6A, 6B, 9V, 

14 og 19F 

Stofnar með 

minnkað næmi fyrir 

penisillíni 

71 
6B, 14, 19F og 

litlar* 
88 

6B, 9V, 14 og 

19F 

Fjölónæmir stofnar 60 6B og 19F 94 6B, 14 og 19F 

*litlar= að öllum líkindum hjúplausir stofnar  

 

Berastofnar sem eru næmir fyrir öllum sýklalyfjum bera genaeyju 2 í 2% tilfella að sama skapi bera 

berastofnar með minnkað næmi fyrir penisillíni (PNSP) genaeyjuna í 48% tilfella og á þessu er 

marktækur munur (p < 0,001). Fjölónæmir berastofnar bera genaeyju 2  í 48% tilfella og einnig er 

marktækur munur á tíðni genaeyjunnar hjá næmum berastofnum og fjölónæmum (p < 0,001).  

Ífarandi stofnar sem eru næmir fyrir öllum sýklalyfjum bera genaeyju 2  í 10% tilfella en ífarandi 

stofnar með minnkað næmi fyrir penisillíni (PNSP) bera genaeyjuna í 9% tilfella, þetta er ekki 

marktækur munur (p = 1,00). Fjölónæmir ífarandi stofnar bera genaeyju 2 í 13% tilfella, ekki er 

marktækur munur á tíðni genaeyjunnar hjá næmum ífarandi stofnum og fjölónæmum (p = 0,750) 

(Tafla 9).  
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Tafla 9. Tengsl genaeyju 2 og sýklalyfjanæmis í stofnum úr berum og ífarandi sýkingum. 

 Berastofnar Ífarandi stofnar 

 
Tíðni genaeyju 2 

(%) 
Hjúpgerð 

Tíðni genaeyju 2 

(%) 
Hjúpgerð 

Næmir stofnar 2 6B, 11 og 19F 10 1, 7F og 19F 

Stofnar með minnkað 

næmi fyrir penisillíni 
48 6B og 19F 9 19F 

Fjölónæmir stofnar 48 6B og 19F 13 19F 

 

4.1.8 Tengsl við meinvirkni 
Helmingur (5/10) stofna af 10 algengustu klónum sem valda ífarandi sýkingum hér á landi er með 

genaeyju fyrir festiþræði, þrír með genaeyju 1 og tveir með genaeyju 2. Að auki eru stofnar af þremur 

algengustu klónunum með genaeyjur. Algengasti klónninn (PFGE 7, raðgerð 191, hjúpgerð 7F) er 

með genaeyju 2, næstalgengasti klónninn (PFGE 4, raðgerð 205, hjúpgerð 4) er með genaeyju 1 af 

flokki I og þriðji algengasti klónninn (PFGE 8, raðgerð 218, hjúpgerð 7F) er með genaeyju 2 (Tafla 

10). Aðra hvora genaeyjuna er að finna í 64% stofna af 10 algengustu klónum sem valda ífarandi 

sýkingum á Íslandi.  

 

Tafla 10. Stofnar af algengustu PFGE klónum sem valda ífarandi sýkingum á Íslandi.  

PFGE Klónn Raðgerð (ST) Hjúpgerð Genaeyja 1 Flokkur Genaeyja 2 Fjöldi stofna 

7 191 7F nei  já 87 

4 205 4 já I nei 45 

8 218 7F nei  já 39 

3 180 3 nei  nei 27 

30 9 14 nei  nei 27 

6 90 6B já II nei 26 

19 199 19A nei  nei 26 

9 156-

160/162 

9V já I nei 23 

13 124 14 nei  nei 23 

23 311 23F nei  nei 19 
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4.1.9 Stofngreining  
Stofnarnir voru bornir saman við stofna af sömu hjúpgerðum í gagnasafni Sýklafræðideildar. 

Niðurstöður fengust úr PFGE rafdrættinum fyrir 92% (57/62) stofnanna.  

Aðeins átta stofnar voru þekkir í gagnabankanum, tveir stofnar af hjúpgerð 19F tilheyra PFGE 

klóni 64.001 (Mynd 18), einn stofn af hjúpgerð 6B tilheyrir PFGE klóni 12.003 (Mynd 19), tveir stofnar 

af hjúpgerð 6B tilheyra PFGE klóni 74.002  (Mynd 19) og þrír stofnar af hjúpgerð 6A tilheyra PFGE 

klóni 40.006 (Mynd 20). Allir hinir stofnarnir tilheyra áður óþekktum klónum. Skyldleikatré voru búin til 

með því að bera saman stofna af hverri hjúpgerð fyrir sig.  

 

Mynd 18. Skyldleikatré (UPGMA) útfrá PFGE mynstri sem fékkst með meltingu erfðaefnis berastofna af 
hjúpgerð 19F frá 2009 og 2010 með SmaI skerðiensími. 

 

 

 

Mynd 19. Skyldleikatré (UPGMA) útfrá PFGE mynstri sem fékkst með meltingu erfðaefnis berastofna af 
hjúpgerð 6B frá 2009 og 2010 með SmaI skerðiensími. 
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Mynd 20. Skyldleikatré (UPGMA) útfrá PFGE mynstri sem fékkst með meltingu erfðaefnis berastofna af 
hjúpgerð 6A frá 2009 og 2010 með SmaI skerðiensími. 
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5 Umræða 

Þessi rannsókn sýnir að 33,4% pneumókokkastofna úr nefkoki heilbrigðra leikskólabarna bera 

genaeyju 1 og 39,5%  stofna úr ífarandi sýkingum og að genaeyjan er oftast af flokki I. Genaeyja 1 er 

algengust í stofnum af hjúpgerðum 4, 6A, 6B, 9V, 15 og 19F í berum og 4, 6B, 9V og 19F í stofnum 

úr ífarandi sýkingum. Genaeyja 2 finnst  í 9,4% stofna úr leikskólabörnum og 9,0% stofna úr ífarandi 

sýkingum og finnst hún í stofnum af hjúpgerðum 6B, 11 og 19F  í berum og 1, 7F og 19F í stofnum 

úr ífarandi sýkingum.  Saman fundust genaeyjurnar í 29 stofnum úr berum og 5 stofnum úr ífarandi 

sýkingum. Tíðni genaeyjanna í stofnum úr berum af hjúpgerðum 6 og 19 er sú sama fyrir árin 2009 

og 2010.  

Tíðni genaeyju 1 er hærri hjá stofnum með minnkað næmi fyrir penisillíni sem og hjá fjölónæmum 

stofnum en næmum. Tíðni genaeyju 2 í berastofnum með minnkað næmi fyrir penisíllíni og 

fjölónæmum er hærri en í næmum stofum en ekki er marktækur munur á tíðni genaeyjunnar í 

næmum og ónæmum stofnum úr ífarandi sýkingum.  

Genaeyjur finnast í þremur algengustu PFGE klónum sem valda ífarandi sýkingum hér á landi. 

Mikill breytileiki er í PFGE mynstri berastofna af hjúpgerð 6A, 6B og 19F frá árunum 2009 til 2010. 

5.1 Genaeyja 1 
Genaeyja 1 er heldur algengari í pneumókokkum í berum hér á landi en í pneumókokkum almennt 

samkvæmt erlendum rannsóknum. Í rannsókn Basset og félaga á berastofnum úr frumbyggjum í 

Bandaríkjunum var tíðnin aðeins 20,5% (Basset et al., 2007) og í rannsókn Regev-Yochay og félaga 

á berastofnum í Bandaríkjunum árið 2007 var hún 26,1% (Regev-Yochay et al., 2010).  

Genaeyja 1 er einnig algengari í stofnum úr ífarandi sýkingum en fram hefur komið í öðrum 

löndum, en tíðnin hefur verið t.d. 27% í Portúgal (Aguiar et al., 2008) og 21% í Bandaríkjunum á 

árunum 2007-2008. Að vísu var tíðnin 40% í ífarandi stofnum í Bandaríkjunum árið 1998, áður en 

bólusetning gegn pneumókokkum hófst og má af því ætla að hjúpgerðir í bóluefninu séu líklegri til að 

bera genaeyjuna en hinar (Regev-Yochay et al., 2010). Þessa háu tíðni í íslensku stofnunum er 

einnig  mögulega hægt að skýra með því að ífarandi stofnarnir voru ekki valdir af handahófi heldur 

eftir PFGE klónum og aðeins er um áætlaða tíðni að ræða og því ber að varast að draga of miklar 

ályktanir útfrá henni.  

Ekki virðist vera bein samsvörun milli genaeyju 1 og hjúpgerða að því leyti að það er oft  

mismunandi milli stofna innan sömu hjúpgerðar hvort þeir beri genaeyjuna eða ekki en tíðnin er þó 

hærri í sumum hjúpgerðum en öðrum. Þetta er í samræmi við rannsóknir sem sýna að genaeyjan sé 

bundin við ákveðna klóna og tíðnin fremur háð útbreiðslu þeirra en hjúpgerða sem slíkra (Aguiar et 

al., 2008; Moschioni et al., 2008; Sjöström et al., 2007). 

Genaeyja 1 fannst í stofnum af hjúpgerðum 4, 6A, 6B, 9V, 14, 15, 19A, 19F og hjúplausum 

stofnum í berum en í hjúpgerðum 4, 6A, 6B, 9V, 14 og 19F í stofnum úr ífarandi sýkingum. 

Genaeyjan hefur áður fundist í öllum þessum hjúpgerðum (Aguiar et al., 2008; Moschioni et al., 

2009; Moschioni et al., 2008). Fimm af þessum hjúpgerðum (4, 6B, 9V, 14 og 19F) tilheyra 10- gilda 
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bóluefninu sem nýbyrjað er að nota hér á landi. Áhugavert væri að fylgjast með því hvort og hvernig 

tíðni genaeyjunnar og tengsl hennar við hjúpgerðir muni breytast með tilkomu bólusetninga hér á 

landi. Slíkt gerðist í Bandaríkjunum í kjölfar upptöku bólusetninga þar, en þar var genaeyju 1 nánast 

útrýmt úr pneumókokkum en hún náði sér aftur á strik í stofnum af hjúpgerðum sem 7- gilda 

bóluefnið ver ekki fyrir  (Regev-Yochay et al., 2010). Ástæða þess að genaeyjan náði sér aftur á strik 

er óljós, kannski hafa ákveðnir stofnar pneumókokka svo mikinn hag af festiþráðum að þeir finna 

leiðir til að næla sér í genaeyjuna, annar möguleiki er að genaeyjan tengist klónum sem hafa aðra 

þætti sem eru mikilvægir fyrir bakteríuna t.d. ónæmisgen (Sjöström et al., 2007).  

5.2 Flokkar genaeyju 1 
Í a.m.k. einni rannsókn hafa flokkar genaeyju 1 verið skoðaðir. Þetta var alþjóðleg rannsókn á 

genaeyju 1 í stofnum frá mörgum löndum (Moschioni et al., 2008). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

eru í samræmi við niðurstöður þeirrar rannsóknar þ.e. genaeyja 1 er oftast af flokki I, þá flokki II og 

sjaldnast af flokki III. Einnig kemur fram í þessari alþjóðlegu rannsókn að stofnar innan sama 

klónakomplex tilheyra sama flokki. Raðgerðum var ekki raðað í klónalkomplexa í þessari rannsókn 

en í öllum tilfellum var samræmi milli  raðgerða og flokka genaeyju 1, þ.e. stofnar með genaeyju 1 

voru alltaf af sama flokki innan sömu raðgerðar.  

5.3 Genaeyja 2  
Genaeyja 2 fannst í u.þ.b. 9% stofna úr berum og ífarandi sýkingum hér á landi. Niðurstöður erlendra 

rannsókna eru svolítið mismunandi. Í rannsókn Bagnoli og félaga var tíðni genaeyjunnar í stofnum úr 

berum og ífarandi sýkingum frá hinum ýmsu löndum 16% (Bagnoli et al., 2008), genaeyjan fannst í 

7% stofna úr miðeyrnavökva barna í Ísrael (Moschioni et al., 2009), hún fannst ekki í neinum stofni úr 

miðeyrnavökva og nefkoki barna í Finnlandi frá árunum 1990-1992 (Vainio et al., 2011), tæplega 4% 

ífarandi stofna báru genaeyjuna árið 1999 (fyrir bólusetningu) í Bandaríkjunum en 21% árið 2006 

(Zahner et al., 2010). Margar ástæður geta legið að baki þessum mun. Bagnoli og félagar leituðu að 

genaeyjunni í 305 stofnum en í ísraelsku rannsókninni var aðeins leitað í 113 stofnum og 75 stofnum 

í finnsku rannsókninni og því er líklegt að niðurstöður Bagnoli og félaga gefi réttari mynd af tíðni 

genaeyjunnar. Mismunandi tíðni í Bandaríkjunum er hægt að skýra með 

pneumókokkabólusetningunni sem hófst árið 2000 en tíðni genaeyju 2 þar í landi árið 2006 er orðin 

svipuð tíðni genaeyju 1 (Zahner et al., 2010). 

Genaeyja 2 fannst í stofnum af hjúpgerðum 6B, 11 og 19F í berum og hjúpgerðum 1, 7F og 19F í 

stofnum úr ífarandi sýkingum. Hún var algengust í stofnum af hjúpgerð 19F í berum og 7F úr ífarandi 

sýkingum.  Algengt er að genaeyjan finnist í stofnum af hjúpgerð 19F, í einni rannsókn sem gerð var 

í Bandaríkjunum fannst genaeyjan í stofnum af hjúpgerð 11A en genaeyjan hefur ekki fundist áður í 

stofnum af hjúpgerð 6B að því er við best vitum (Bagnoli et al., 2008; Moschioni et al., 2009; Zahner 

et al., 2010). Í þessari rannsókn voru aðeins tveir stofnar af hjúpgerð 6B með genaeyju 2. Annar 

þeirra ber einnig genaeyju 1 af flokki II og er næmur fyrir öllum sýklalyfjaflokkum. Hinn ber aðeins 

genaeyju 2 og  er fjölónæmur. Til þess að staðfesta að stofnarnir væru rétt hjúpgreindir var 

hjúpgreining með hefðbundinni aðferð (Latex kekkjunarpróf) endurtekin og að auki voru stofnarnir 
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hjúpgreindir með multiplex PCR aðferð sem sett hefur verið upp á Sýklafræðideildinni, báðar aðferðir 

staðfestu hjúpgerðina 6B. 

10-gilda bóluefnið ver gegn fjórum af fimm hjúpgerðum sem genaeyja 2 fannst í, aðeins hjúpgerð 

11 sker sig úr, en stofnar af hjúpgerð 11A hafa verið tengdir við tækifærissýkingar (sýkingar hjá fólki 

með undirliggjandi sjúkdóma) og háa dánartíðni (Erlendsdóttir et al., 2002; Sjöström et al., 2006). 

Genaeyja 2 fannst ekki í neinum stofni af hjúpgerð 19A en ífarandi sýkingar af völdum stofna af þeirri 

hjúpgerð ásamt stofnum af hjúpgerð 7F hafa aukist í Bandaríkjunum í kjölfar bólusetninganna. 

Ífarandi stofnar af hjúpgerð 19A hér á landi sem hafa verið greindir í raðgerðir  tilheyra allir raðgerð 

199 sem ber hvorki genaeyju 1 né 2. Flestir stofnar af hjúpgerð 19A sem ollu  ífarandi sýkingum í 

Bandaríkjunum eftir 2000 eru af raðgerð 199 en næstalgengust er raðgerð 320, sem tilheyrir klónal 

komplex 271 og er með báðar genaeyjurnar (Zahner et al., 2010). Stofnar af hjúpgerð 7F eru 

algengusta orsök ífarandi sýkinga hér á landi en 10-gilda bóluefnið ver gegn henni. 

Ekki er bein samsvörun milli genaeyju 2 og hjúpgerða, sumir stofnar hjúpgerða sem hún finnst í 

bera genaeyjuna og aðrir ekki og skýrist það líklegast af mismunandi klónum en rannsóknir sýna 

einmitt að genaeyjan fylgi klónum en ekki hjúpgerðum (Bagnoli et al., 2008; Zahner et al., 2010). 

5.4 Tíðni genaeyja 2009 og 2010 
Ekki var marktæk breyting á tíðni genaeyjanna í berastofnum, af völdum hjúpgerðum, milli áranna 

2009 og 2010. Líklegasta skýringin á því er sú að sömu klónana sé að finna í berum milli ára.  

5.5 Stofnar með báðar genaeyjurnar  
Meirihluti þeirra stofna sem bera báðar genaeyjurnar tilheyra líklega  raðgerð 1968 sem er náskyld 

alþjóðlega klóninum Taiwan19F-14. Þetta er mjög athyglisvert í ljósi þess að stofnar af hjúpgerð 19F 

eru algengasta orsök sýkinga hér á landi, þó ekki algengasta orsök ífarandi sýkinga  (Hjálmarsdóttir 

et al.). Stofnar af hjúpgerð 19F, með sama genaeyjumynstur og næmismynstur og Taiwan19F-14 eru 

um 7% (26/390) allra berastofna árið 2009 en aðeins 0,07% (6/923) ífarandi stofnanna tilheyra 

þessum klóni. Klónninn tilheyrir klónal komplex 271 sem er einmitt þekktur fyrir að hafa báðar 

genaeyjurnar og ein af raðgerðunum sem tilheyra honum er raðgerð 320 sem er önnur algengasta 

raðgerðin sem ber ábyrgð á fjölgun stofna af hjúpgerð 19A í Bandaríkjunum í kjölfar bólusetninganna 

þar. 

5.6 Tengsl við klóna  
Mikil samsvörun reyndist vera milli genaeyjanna og PFGE klóna og genaeyjanna og raðgerða. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar niðurstöður sem sýna að bein tengsl séu milli 

genaeyjanna og arfgerða (Moschioni et al., 2008). Samsvörunin er þó ekki alger og getur það valdið 

skekkju í niðurstöðum. Því vaknar upp spurningin hvort réttlætanlegt sé að prófa fulltrúaklóna og 

yfirfæra niðurstöðurnar á aðra stofna innan sama klóns til að áætla tíðni genaeyja festiþráða. Áður 

en hægt verður að svara þeirri spurningu  þarf að velta upp möguleikanum á því hvort það geti verið 

að stofnarnir séu ekki rétt stofngreindir. Einn af vanköntum PFGE rafdráttar er einmitt sá að aðferðin 

býður uppá mismunandi túlkun á niðurstöðum og því getur niðurstaða fyrir sama stofn verið 
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mismunandi milli aflestra og er sú hætta sérstaklega fyrir hendi ef margir einstaklingar vinna við 

úrvinnsluna. Þetta gerir það t.d. að verkum að erfitt er að bera PFGE niðurstöður saman milli 

rannsóknastofa (Tenover et al., 1995). Þetta vandamál er ekki til staðar í fjölgena raðgreiningu, 

niðurstöður úr henni eru sambærilegar milli rannsóknastofna og enginn túlkun hefur þar áhrif 

(Aanensen & Spratt, 2005). Í ljósi þessa væri æskilegt að endurtaka PFGE rafdráttinn fyrir stofna 

sem misræmi finnst hjá en ekki gafst tími til þess í þessari rannsókn. 

5.7 Tengsl við sýklalyfjaónæmi 
Tíðni genaeyju 1 er marktækt hærri í stofnum sem eru með minnkað næmi fyrir penisillíni og 

fjölónæmum stofnum en í næmum stofnum og á þetta bæði við um berastofna og stofna úr ífarandi 

sýkingum. Erlendar rannsóknir hafa áður sýnt fram á þetta (Aguiar et al., 2008; Moschioni et al., 

2008). Tíðni genaeyju 2 er marktækt hærri í berastofnum með minnkað næmi fyrir penisillíni og 

fjölónæmum berastofnum en í næmum berastofnum.  Hjá ífarandi stofnum er tíðnin nánast sú sama. 

Næmir ífarandi stofnar með genaeyju 2 eru oftasta af hjúpgerð 7F, en nokkrir eru af hjúpgerð 1 og 

einn af hjúpgerð 19F. Sömu stofnar (n=4) eru á bak við fjölónæmu ífarandi stofnana með genaeyju 2 

og stofnana með minnkað næmi fyrir penisillíni.  

Tíðni genaeyju 1 og 2 í stofnum úr miðeyrnavökva barna í Finnlandi sem greinst höfðu með 

eyrnabólgu var rannsökuð nýlega. Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru áhugaverðar vegna þess að 

tíðni genaeyjanna er lægri en í öðrum rannsóknum, genaeyja 1 fannst aðeins í 20% stofna, sem er 

kannski ekki mjög frábrugðið öðrum niðurstöðum, en genaeyja 2 fannst ekki í neinum stofni. Það 

getur verið að vegna lítils fjölda stofna sem var prófaður (n= 75) hafi tilviljun ráðið því að enginn 

klónn með genaeyju 2 fannst meðal þessara 75 stofna. Einnig var sýklalyfjaónæmi í Finnlandi mjög 

lágt á þeim tíma sem stofnarnir voru greindir (1990-1992) og því er freistandi að draga þær ályktanir 

að þessi lága tíðni sé vegna þess að genaeyjur sem kóða fyrir festiþráðum og gen sem kóða fyrir 

sýklalyfjaónæmi haldist á einhvern hátt í hendur (Nissinen et al., 1995; Vainio et al., 2011). A.m.k. 

væri mjög spennandi að skoða tíðni genaeyjanna í Finnlandi nú þegar ónæmi hefur aukist töluvert 

(Pihlajamaki et al., 2002).  

5.8 Tengsl við meinvirkni  
Basset og félagar héldu því fram að þar sem tíðni genaeyju 1 í stofnum úr berum og stofnum úr 

ífarandi sýkingum sé sú sama þá geti  ekki  verið rökrétt að áætla að festiþræðir auki meinvirkni 

pneumókokka (Basset et al., 2007) þrátt fyrir að öðru hefði verið haldið fram (Barocchi et al., 2006). 

Tíðni genaeyju 1 í þessari rannsókn var svipuð í stofnum úr berum og stofnum úr ífarandi sýkingum 

en ef skoðaðir eru 10 algengustu PFGE klónarnir sem valda ífarandi sýkingum hér á landi þá kemur í 

ljós að helmingur þeirra hefur genaeyju sem kóðar fyrir festiþráðum og þar af þrír algengustu 

klónarnir. Af þessum 10 klónum eru 64% stofna með annað hvort genaeyju 1 eða 2. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingar um að festiþræðir hafi meinvirkniaukandi áhrif á pneumókokka en 

frekari rannsókna er þörf til að meta hlutverk festiþráða í meinvirkni. 
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5.9 Stofngreining  
Mikill breytileiki var í PFGE mynstri berastofnanna sem skoðaðir voru. Niðurstöður rannsóknar 

Sandgren og félaga  benda reyndar til þess að stofnar úr berum séu erfðafræðilega fjölbreyttir, a.m.k. 

fjölbreyttari en stofnar sem eru líklegir til þess að valda ífarandi sýkingum líkt og stofnar af 

hjúpgerðum 7F og 1 sem dæmi (Sandgren et al., 2004). Aðeins átta stofnanna reyndust vera af áður 

þekktum klóni samkvæmt gagnabanka Sýklafræðideildarinnar. Mögulegar skýringar á því gætu verið 

að PFGE gagnabankinn inniheldur færri berastofna en ífarandi því aðaláherslan hefur verið á 

stofngreiningar ífarandi stofna. Eins eru pneumókokkar mjög misleit tegund og að auki gæti þetta 

skýrst af því að stofnarnir voru valdir í PFGE rannsóknina með það í huga að hafa sem mestan 

breytileika. 

5.10 Kjarnsýrumögnunaraðferðir  
Kjarnsýrumögnunaraðferðirnar sem notaðar voru í þessari rannsókn virkuðu mjög vel og gáfu 

niðurstöðu fyrir nánast alla stofna.  

LytA kontrólprímerarnir komu mun betur út en von var á því erfiðlega hefur gengið að finna 

prímera sem hægt er að nota fyrir alla flóru pneumókokka sem er mjög fjölbreytt. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar og margir prímerar prófaðir og bornir saman. Helstu prímerarnir sem skoðaðir hafa 

verið til að staðfesta að um pneumókokka sé að ræða eru prímerar fyrir lytA genið sem kóðar fyrir 

autólýsín og prímerar fyrir ply genið sem kóðar fyrir pneumólýsín því langflestir stofnar pneumókokka 

hafa þessi gen (Messmer et al., 2004; Nagai et al., 2001; Sourav et al., 2010). Í 

samanburðarrannsókn á nokkrum kontrólprímerum fyrir pneumókokka þar sem prímerar fyrir lytA, ply 

og psaA voru prófaðir komu lytA prímerarnir best út (Messmer et al., 2004). 

Aðferðirnar til að leita að genaeyjunum virkuðu einnig mjög vel, ef frá eru talin örfá tilvik þar sem 

kjarnsýrumögnun varð ekki. Átta sýni þurfi að útiloka úr rannsókninni vegna þess að mögnun varð í 

báðum hvörfum þegar leitað var að genaeyjunum. Frekari greining leiddi í ljós að tveir stofnar höfðu 

verið frystir saman í glasi. Þetta voru allt berastofnar úr leikskólarannsóknum en algengt er að börn 

beri fleiri en eina hjúpgerð samtímis í nefkoki og erfitt getur verið að greina þeirra á milli þar sem útlit 

þyrpinga er oft mjög líkt. Þetta vandamál kom ekki upp við vinnslu ífarandi stofna enda er mjög 

ólíklegt að fleiri en einn stofn sé til staðar í ífarandi sýkingu og þar að auki eru sýni úr ífarandi 

sýkinum meðhöndluð af mestu varkárni. Of tímafrekt þótti að aðgreina þessa stofna og því var þeim 

sleppt.  

5.11 Styrkur og takmarkanir rannsóknarinnar og næstu skref 
Leitað var að genaeyjum í miklum fjölda stofna og því ættu niðurstöðurnar að geta gefið góða 

heildarmynd af stöðu mála hér á landi. Niðurstöður ífarandi stofnanna  ættu að gefa sérstaklega 

góða mynd því þeir eru frá löngu tímabili og lýsa stöðunni hjá heilli þjóð. Einn helsti styrkleiki 

rannsóknarinnar verður þó að teljast aðferðafræðin. Aðferðir þessarar rannsóknar styrkjast mjög við 

það að nota prímera fyrir markstaði beggja vegna genaeyjanna því þannig fæst staðfesting á því 

þegar þær er ekki til staðar. Aðferðirnar gefa því aldrei ranga niðurstöðu, aðeins rétta niðurstöðu eða 

enga niðurstöðu og því hefur skekkja í framkvæmd rannsókna ekki áhrif á niðurstöðurnar. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar snúa aðallega að stofngreiningunni. Það hefði verið ákjósanlegra 

að framkvæma PFGE rafdrátt á fleiri berastofnum og leggja meira upp úr úrvinnslu niðurstaðanna. 

Einnig þyrfti að framkvæma fjölgena raðgreiningu á völdum stofnum til að auðvelda samanburð milli 

berastofna og ífarandi stofna.  

Nú eru fyrir hendi upplýsingar frá nokkrum löndum um tíðni genaeyja festiþráða og virðist tíðnin 

vera nokkuð svipuð milli landa. En forsenda þess að hægt verði að nota festiþræði sem grunn fyrir 

bóluefni er að kanna tjáningu þeirra í pneumókokkum. Tjáningin hefur ekki verið mikið rannsökuð en 

sýnt hefur verið fram á að pneumókokkar geti tjáð festiþræði og að þeir séu tjáðir af genaeyju 1 og 

genaeyju 2 (Bagnoli et al., 2008; Barocchi et al., 2006; Sjöström et al., 2007).  

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er hér á landi á því hvort pneumókokkar úr berum og 

ífarandi sýkingum beri genaeyjur sem kóða fyrir festiþráðum. Mikill fjöldi stofna hefur verið skoðaður 

og niðurstöðurnar gefa upplýsingar um stöðu mála hjá heilli þjóð og bæði hjá heilbrigðum berum og í 

alvarlegustu sýkingunum. Þessar niðurstöður eru þýðingarmikið  innlegg í alþjóðlega umræðu um 

þennan mikilvæga sýkingavald og geta hjálpað til við að ákvarða bóluefni framtíðarinnar.  
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6 Ályktanir 

Genaeyju 1 er að finna hjá 33,4% stofna úr berum og 39,5% stofna úr ífarandi sýkingum hér á landi 

og er genaeyjan oftast af flokki I. Genaeyju 2 er að finna hjá 9,4% stofna í berum og 9,0% stofna úr  

ífarandi sýkingum.  

Ekki er mikið samræmi milli genaeyjanna og hjúpgerða en mikið samræmi er milli genaeyjanna og 

klóna, bæði PFGE klóna og raðgerða.  

Tíðni genaeyju 1 er hærri hjá stofnum með minnkað næmi fyrir penisillíni sem og hjá fjölónæmum 

stofnum en hjá næmum. Tíðni genaeyju 2 er einnig hærri í berastofnum með minnkað næmi fyrir 

penisíllíni og fjölónæmum en í næmum stofnum en ekki var marktækur munur á tíðni genaeyju 2 í 

næmum og ónæmum stofnum úr ífarandi sýkingum.  

Stofnar af þremur algengustu PFGE klónum sem valda ífarandi sýkingum hér á landi eru með 

genaeyju fyrir festiþráðum sem gefur vísbendingar um aukna meinvirkni.  

Aðeins átta stofnar af hjúpgerðum 6 og 19 úr  berum frá 2009 og 2010 sem stofngreindir voru með 

PFGE tilheyra þekktum klóni. Þeir tilheyra PFGE klónum 12, 40, 64 og 74. Hinir stofnarnir sem 

prófaðir voru tilheyra áður óþekktum klónum og er PFGE mynstur þeirra mjög breytilegt. 
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