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Ágrip 

Miðeyrnabólgur í íslenskum börnum yngri en 2 ára - mat á áhættuþáttum 

Ester Viktorsdóttir
1
, Þórólfur Guðnason

1,5
, Michael Clausen

3,4
, Hannes Petersen 

1,6
,  

Sigurveig Þ. Sigurðardóttir
1-4

 
1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Ónæmisfræðideild LSH, 

3
Barnaspítali Hringsins, 

4 
Göngudeild 

ofnæmissjúkdóma LSH, 
5
Embætti landlæknis, 

6
Háls-nef og eyrnadeild LSH 

Inngangur: Miðeyrnabólgur eru bæði algengasta ástæða þess að leitað er með börn til læknis 

og að börn yngri en 6 ára eru sett á sýklalyf. Markmið verkefnisins var að rannsaka 

áhættuþætti fyrir miðeyrnabólgu með sérstakri áherslu á vægi ofnæmissjúkdóma. Einnig var 

fundin tíðni miðeyrnabólgu í þýðinu sem lagt var til grundvallar í rannsókn þessari  

Efni og aðferðir: Notaðar voru upplýsingar úr gagnagrunni EuroPrevall um 

ofnæmissjúkdóma barna frá fæðingu og til tveggja og hálfs árs aldurs og svör við 

spurningalistum EuroPrevall um þær breytur sem talið var að gætu tengst tíðni 

miðeyrnabólgu. EuroPrevall er samevrópskt verkefni með það markmið að skoða 

fæðuofnæmi í Evrópu. Foreldrar þeirra barna sem tóku þátt í rannsókninni svöruðu 

spurningalistum varðandi meðgöngu, fæðingu og fjölskyldusögu og um heilsu barnsins, 

umhverfisþætti og neysluvenjur þess við 12 og 24 mánaða aldur. Í okkar rannsókn voru 

aðeins skoðuð íslensk börn þar sem svör við annað hvort 12 eða 24 mánaða 

spurningalistunum eða báðum lágu fyrir og samanstóð þýðið af 1302 börnum.  

Niðurstöður: Um 63% og 59% foreldra við 12 og 24 mánaða aldur barnsins sögðu að það 

hefði fengið miðeyrnabólgu einu sinni eða aldrei á síðustu 12 mánuðum. Um 28% og 30% 

sögðu að barnið hefði fengið miðeyrnabólgu á um 3 mánaða fresti og um 10% og 11% sögðu 

að það fengi oft miðeyrnabólgur eða um einu sinni í mánuði.. Fjöldi efri öndurfærasýkinga 

hafði marktæk áhrif þar sem þau börn sem fengu slíka sýkingu endrum og eins (3ja mánaða 

fresti)  voru með OR=1,99 (95% CI=1,217-3,244; p=0,006) og börn sem fengu hana oft (einu 

sinni í mánuði) voru með OR=2,54 (95% CI=1,515-4,263; p=0,000). Fjöldi sýklalyfjakúra 

síðustu 12 mánuði hafði marktæka fylgni með OR=2,16 (95% CI=1,951-2,383; p=0,000) og 

ofnæmissjúkdómur systkinum einnig OR=1,27 (95% CI=1,002-1,616; p=0,048).  Ekki 

fundust marktæk tengsl á milli miðeyrnabólgu og ofnæmissjúkdóma 

Ályktanir: Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast ofnæmissjúkdómar ekki vera 

áhættuþáttur fyrir aukinni tíðni miðeyrnabólgu hjá börnum undir 2 ára aldri. Fjöldi efri 

öndunarfærasýkinga hjá barninu var skýr áhættuþáttur. Einnig virtust vera tengsl milli 

ofnæmissjúkdóma systkina barnsins og tíðni miðeyrnabólgu hjá barninu. Tengsl fundust á 

milli fjölda sýklalyfjakúra sem barnið hafði verið á og tíðni miðeyrnabólgu en erfitt er að 

segja til um hvort að það sé orsök eða afleiðing. Engin tengsl fundust við reykingar á heimili 

barnsins, dagvistun barnsins eða lengd brjóstagjafar. 
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Listi yfir skammstafanir 

 

AOM: acute otitis media: bráðamiðeyrnabólga 

APGAR: Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration 

AR: allergic rhinitis: ofnæmiskvef 

CI: confidence interval: öryggisbil 

DBPCFC: double-blind, placebo-controlled food challenge 

IgE: Immunoglobulin E 

MEE: middle ear effusion: vökvi í miðeyra 

NICE: National Institute for Health and Care Excellence 

OM: otitis media: miðeyrnabólga 

rOM: recurrent otitis media: endurteknar miðeyrnabólgur 

OME: otitis media with effusion: miðeyrnabólga með vökva í miðeyra 

OR: odds ratio: áhættuhlutfall 

RR: relative risk: hlutfallsleg áhætta 

WHO: World Health Organization 
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Inngangur  

Miðeyrnabólgur eru algengastu sýkingar hjá börnum og bæði  aðalástæða þess að leitað er 

með þau til læknis (1) og börn yngri en 6 ára eru sett á sýklalyf (2). Miðeyrnabólga getur 

borið einkenni bráðasýkingu og er þá talað um  bráðamiðeyrnabólgu (AOM: acute otitis 

media). Séu þau einkennni ekki til staðar er talað um miðeyrnabólgu með vökva í miðeyra   

(OME: otitis media with effusion). Vökvi í miðeyra er þó greiningarskilyrði fyrir bæði  AOM 

og OME. OME getur komið í kjölfar AOM en svo þarf þó ekki að vera (1).  

Sum börn fá endurtekið miðeyrnabólgur og hafa því hlotið viðurnefnið „eyrnabörn“ 

(3). Talað er um endurteknar eða krónískar miðeyrnabólgur (rOM : recurrent otitis media) ef  

börn hafa fengið annað hvort  þrjár aðskildar AOM á síðasta hálfs árs tímabili eða fjórar, 

aðskildar AOM síðastliðið ár (4).  

Bráðamiðeyrnabólga (AOM) 

Bakteríusýking er aðalástæða bráðamiðeyrnabólgu (AOM) og bakteríur er að finna í 

miðeyrnarvökva barna með AOM í um 55-62% tilfella (5-7). Algengasti orsakavaldurinn er 

sýking vegna Streptococcus pneumoniae (um 25-35%) (5, 7, 8). Aðrar bakteríur sem finna má 

eru meðal annars  Haemophilus influenzae (19-23%), Moraxella catarrhalis (9-15%)  og 

Streptococcus pyogenes (1%) (5, 8).  

Í yfirlitsgrein um veirur í öndunarfærasýkingum og miðeyrnabólgum kom fram að 

hlutfall AOM þar sem veirur var að finna í miðeyrnarvökvanum er um 20%. Tilfelli þar sem 

einungis fundust veirur voru 5%. Hlutfall miðeyrnabólgu þar sem aðeins var að finna 

bakteríur var um 55% og bakteríur og veirur fundust saman í um 15% tilfella. Eftir sat um 

fjórðungur tilfella þar sem enginn sýkingavaldur fannst (6).  

 Smkvæmt öðrum rannsóknum má oftar finna veirur í miðeyrnarvökvum barna með 

AOM eða í um 32,5-48% tilfella (5, 7, 8). Langalgengast er að finna RNA RS veira 

(respiratory syncytical virus) en einnig finnast influenzuveirur, parainfluenzuveirur, 

rhinoveirur og coronaveirur (7, 8). Sá aldurshópur sem líklegast er að finna RS veirur í 

miðeyrnavökva er 6-24 mánaða (7). 

 Ekki hefur fundist afgerandi munur á klínískum gangi AOM eftir því hvort finnast 

bakteríur, veirur, hvorutveggja eða hvorugt í miðeyrnavökva barna (7). 

 

Börn sem eru byrjuð að geta tjáð sig og fá AOM kvarta oftast um eyrnaverk. 

Eyrnaverkurinn kemur snögglega og getur verið mikill og sár.  Yngri og ómálga börn sýna 

vanlíðan  sína í verki og halda þá um eyrað eða eru mikið að toga í það eða nudda. Börn sem 
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fá AOM gráta oftast mikið vegna verkja og óþæginda og geta verkirnir haft áhrif á svefn 

þeirra. Einnig fylgir bráðamiðeyrnabólgu stundum hiti (4).  

Miðeyrnabólga með vökva í miðeyra (OME) 

Miðeyrnabólga með vökva í miðeyra (OME:otitis media with effusion) lýsir sér þannig að 

vökvi er til staðar í miðeyra án merkja um sýkingu (mynd 5). OME myndast vegna stíflu í 

kokhlustinni og langvarandi undirþrýstings í miðeyranu. Neikvæði þrýstingurinn í miðeyranu 

getur valdið því að hljóðhimnan dregst inn. Oft myndast þetta ástand í kjölfar efri 

öndunarfærasýkingu eða bráðamiðeyrnabólgu (AOM) og getur komið hjá  bæði börnum og 

fullorðnum, en algengast er þetta þó hjá ungum börnum (3, 9). Ef að OME kemur í kjölfar 

AOM er algengast að bráðamiðeyrnabólgan hafi verið vegna RS veiru með eða án 

bakteríusýkingar (7). Miðeyrnavökvinn getur verið tær og vökvakenndur (serous) en getur 

þykknað og orðið slímkenndari með tímanum (mucoid). Ef að gröftur myndast er það merki 

um bráðamiðeyrnabólgu en ekki OME (3, 9). Vökvinn getur verið í margar vikur að hverfa 

algjörlega (1). 

 OME getur komið fram sem heyrna- eða talvandamál hjá börnum þar sem langvarnadi 

vökvi í miðeyra getur valdið heyrnarskerðingu, en hún er þó oftast væg (9, 10).  

 Öfugt við bráðamiðeyrnabólgu fylgir OME ekki sár eyrnaverkur eða hiti. Þau börn 

sem geta tjáð sig kvarta þó oft yfir hellu og ástandið truflar stundum svefn. OME kemur því 

stundum fram sem næturókyrrð hjá börnum (3).   

Kokhlustin 

Kokhlustin (eustachian tube) tengir saman nefkokið og miðeyrað (mynd 1). Tilgangur 

kokhlustarinnar er þríþættur hvað miðeyrað varðar: 1) vörn gegn nefkokinu, bæði fyrir vökva 

og hljóðþrýstingi sem þaðan kemur, 2) úthreinsun á vökva/slími sem myndast í miðeyranu og    

3) jöfnun á loftþrýstingi í miðeyranu svo að hann sé sem jafnastur ytri loftþrýstingi. Ef að 

neikvæður þrýstingur myndast í miðeyranu getur það valdið því að vökvi hreinsist ekki út um 

kokhlustina og út í nefkokið. Langvarandi neikvæður þrýstingur í miðeyra getur því leitt til 

miðeyrnabólgu með vökva í miðeyra (OME). Ef að neikvæði þrýstingurinn er töluverður og 

kokhlustin nær að opnast getur það líka leitt til þess að vökvi/slím sogist upp í miðeyrað úr 

nefkokinu. Þá geta bakteríur og veirur sem finnast í nefkokinu ferðast upp í miðeyrað og 

valdið bráðamiðeyrnabólgu (AOM) (11).  

Venjulega er kokhlustin samanfallin í hvíld og oft er örlítill neikvæður þrýstingur í 

miðeyranu(11). Vöðvinn tensor veli palatini sér um að opna kokhlustina til að jafna 

þrýstinginn  og gerir það meðal annars þegar við geispum eða kyngjum (12, 13). 
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Kokhlustin hjá börnum er styttri og liggur láréttar en hún gerir hjá fullorðnum. Óvíst 

er að það eigi þátt í því  að börn fá mun oftar miðeyrnabólgur en fullorðnir (14). 

Fylgikvillar 

Alvarlegir fylgikvillar miðeyrnabólgu eru sem betur fer fremur sjaldgæfir. Stikilbólga 

(mastoiditis) í kjölfar bráðamiðeyrnabólgu (AOM) kemur fyrir í færri en í 0,05% tilfella 

(mynd 2) (3, 15). Áhættan á stikilbólgu er meiri ef barnið fær ekki sýklalyf, það er 3,8 af 

10.000 tilfellum miðeyrnabólgu á móti 1,8 af 10.000 tilfellum (15). Þá geta aðrir 

innankúpufylgikvillar gert vart við sig, svo sem sýkingar líkt og heilahimnubólga og 

innankúpuígerðir, sem og utankúpufylgikvillar (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Miðeyrað       Mynd 2. Stikilbólga (matoiditis) 
(http://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/    (http://www.walgreens.com/marketing/library/     

middle-ear)             contents.jsp?doctype=10&docid=000078) 

Sótt 28. maí 2013         Sótt 28. maí 2013 

Greining 

Mikilvægt er að greina á milli bráðamiðeyrnabólgu (AOM ) og miðeyrnabólgu með vökva í 

miðeyra (OME). Það er ekki til neinn gullstaðall til greiningar á AOM og því eru klínískar 

leiðbeiningar mismunandi á milli landa. Þær hafa þó oft marga sameiginlega þætti. Erfitt 

getur verið að greina AOM, þá sérstaklega ef að einkennin eru væg, þar sem þeim getur 

svipað til einkenna efri öndunarfærasýkingar (4). 

Í leiðbeiningum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um miðeyrnabólgu er sagt að í  

tilfellum AOM séu staðbundin sýkingareinkenni á hljóðhimnu sem geti lýst sér sem útbungun 

eða roði (mynd 4). Roðinn verður vegna aukins blóðflæðis og stundum er hægt að sjá 

æðateikn á hljóðhimnunni og sjúklingur getur verið með hljóðhimnubólgu (myringitis). Þá 

geta verið litlar blöðrur á hljóðhimnunni (bullus myringitis). Vökvi í miðeyra þarf að vera til 

staðar og sjúklingur er oft með mikinn og bráðan eyrnaverk, en sjúkdómsgangurinn getur 
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verið mjög hraður. Almenn sýkingareinkenni líkt og hiti eru ekki óalgeng. Í leiðbeiningum 

Heilsugæslunnar er bent á að gott geti verið að skoða bandarísku og skosku klínísku 

leiðbeiningarnar (3). Íslensku klínísku leiðbeiningarnar byggja bæði á leiðbeiningum 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og erlendum klínískum leiðbeiningum. Varað er við 

ofgreiningum og að eingöngu sé stuðst við einkenni heldur að framkvæma eigi eyrnaskoðun 

og staðfesta tilvist vökva í miðeyra (17).  

The American Academy of Pediatrics gaf út nýjar klínískar leiðbeiningar um 

greiningu og meðferð AOM á þessu ári (2013). Samkvæmt þeim skal greina börn með AOM 

ef að hljóðhimnan bungar augljóslega út eða barnið er með útferð úr eyra (otorrhoea) sem 

ekki er hægt að útskýra með bráðabólgu í ytra eyra (acute otitis externa). Ef að hljóðhimnan er 

með væga útbungun sem ekki er mjög augljós þá þarf líka að vera til staðar eyrnaverkur sem 

hófst fyrir minna en 48 klst og/eða mikill roði (erythema) á hljóðhimnunni. Þá er tekið fram 

að ekki eigi að greina AOM í börnum sem eru ekki með vökva í miðeyra (MEE). Vökva í 

miðeyra ætti að greina með miðeyrnaþrýstingsmælingu (tympanometry) og/eða eyrnasjá 

(pneumatic otoscope) (4).  

Samkvæmt breskri yfirlitsgrein frá 2012 miða flestar klínískar leiðbeiningar við að 

greina eigi AOM ef eyrnaverkur kemur snögglega og hljóðhimna er bólgin og rauð. Samfara 

þessu þarf að vera útferð úr eyra eða skortur á ljósgeil (endurkasti ljóss) á hljóðhimnu (18).   

Eyrnasjá (pneumatic otoscopy) er notuð við skoðun á hljóðhimnunni en hún á að vera 

hálfgegnsæ, smá glansandi, hvítgráleit og móta skal fyrir skafti hamars (malleus) (mynd 3). Ef 

að hljóðhimnan hreyfist ekki þegar jákvæðum og neikvæðum þrýstingi er beitt á hana er það 

merki um vökva í miðeyra (4). 
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     Mynd 3. Eðlileg hljóðhimna              Mynd 4. Hljóðhimna í AOM             Mynd 5. Hljóðhimna í OME  

(http://www.kids-ent.com/                 (http://www.health-reply.com/          (http://www.drtbalu.com/  

 newkids800/ear_nl.html)                    acute-otitis-media-pediatrics/)          OME.html)     

 Sótt 27.maí 2013          Sótt 27.maí 2013           Sótt 27.maí 2013       

Meðferð 

Bráðamiðeyrnabólgu (AOM) getur þurft að meðhöndla með sýklalyfjum en miðeyrnabólgu 

með vökva í miðeyra (OME) ætti aldrei að meðhöndla með sýklalyfjum. Þess vegna er mjög 

mikilvægt að greint sé á milli þessara tveggja afbrigða miðeyrnabólgu (3, 4).  

 AOM er aðalástæða þess að börn yngri en 6 ára eru sett á sýklalyf (19, 20) og skýrir 

rúmlega 50% allra sýklalyfja sem skrifuð eru út fyrir þennan aldursflokk á Íslandi (19). 

Síðustu ár hefur verið reynt að draga úr sýklalyfjameðferð við AOM, sérstaklega í ljósi þess 

að miðeyrnabólgur ganga oft yfir af sjálfu sér. Á þremur dögum ganga 67,8% tilfella AOM 

yfir án sýklalyfjameðferðar (21). Samkvæmt NICE er sjúkdómsgangur oftast aðeins fjórir 

dagar án sýklalyfjameðferðar (22).  

 Samkvæmt íslensku klínísku leiðbeiningunum er ráðlagt að bíða með 

sýklalyfjameðferð og fylgjast með sjúkdómsganginum. Það á sérstaklega við hjá börnum sem 

eru eldri en 1-2 ára. Jafnvel er talað um að bíða megi og sjá til hjá börnum allt niður í 6 

mánaða aldur og þá sérstaklega ef einkenni eru ekki talin alvarleg eða greining 

miðeyrnabólgunnar er ekki örugg. Athugast skal að leiðbeiningarnar eru almennar og því eiga 

þær ekki við ákveðna sjúklinga. Þeir sjúklingar sem talið er að gefa eigi sýklalyf strax eru 

börn sem eru mjög veik, ónæmisbæld eða ung börn sem eru fyrirburar. Einnig er mælt með 

sýklalyfjagjöf ef barnið er með útferð úr eyra, bráðamiðeyrnabólgu í báðum eyrum eða með 

annan sjúkdóm sem eykur hættu á alvarlegum fylgikvillum (17). 

 Öll börn sem greind eru með AOM og eru með eyrnaverki ættu að fá einhverja 

meðferð til að draga úr verkjum óháð því hvort þau séu sett á sýklalyf (4). Á Íslandi er mælt 

með að gefa börnum parasetamól til verkjastillingar (3).  
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Sýklalyf 

Ef að börn eru sett á sýklalyf vegna bráðamiðeyrnabólgu (AOM) er mælt með að gefa þeim 

amoxicillin. Ef barnið hefur annað hvort fengið amoxicillin síðasta mánuðinn eða ekki er talið 

fært að gefa beta-laktam lyf er hægt að gefa barninu azithromycin eða 

trimethoprim/sulfametoxazol (4, 17). Beri amoxicillin meðferðin ekki tilætlaðan árangur er 

hægt að gefa barninu amoxicillin með clavulanic sýru en sú meðferð virkar gegn beta 

lactamasa framleiðandi bakteríum (23). Endurmat ætti að fara fram ef að einkenni barnsins 

versna 48-72 klst. eftir að sýklalyfjameðferð hefst (4, 17). Hér á landi er mælt með því að gefa 

háskammtameðferð með amoxicillini (80-90 mg/kg/dag í 5 daga) vegna hás hlutfalls 

pneumókokka sem ónæmir eru gegn penicillíni (17). Frá árinu 2009 hefur WHO þó mælt með 

aðeins þriggja daga sýklalyfjameðferð í stað fimm daga meðferðar á grundvelli þess að það 

hafi ekki verri áhrif á útkomu hjá sjúklingi (24).  

Rætt hefur verið um að líkurnar á alvarlegum fylgikvillum miðeyrnabólgu geti aukist 

með þeirri stefnu að bíða með eða sleppa sýklalyfjum. Rannsóknir hafa þó sýnt að sá fjöldi 

barna sem meðhöndla þyrfti til að koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla sé svo mikill að líkur 

á aukinni tíðni þeirra geti ekki talist fullnægandi rök gegn því að minnka sýklalyfnotkun gegn 

miðeyrnabólgu, sérstaklega í ljósi þeirrar váar sem vaxandi sýklalyfjaónæmi er. Til að koma í 

veg fyrir eitt tilfelli af stikilbólgu (mastoiditis) þyrfti að meðhöndla 4831 barn með AOM með 

sýklalyfjum (15). Athyglisvert er að tíðni stikilbólgu virðist ekki vera að aukast þó að  

sýklalyf séu notuð í minna mæli við miðeyrnabólgu (25).  

Ísetning hljóðhimnuröra 

Landlæknir vísar í bresku klínísku leiðbeiningarnar sem komu út árið 2008 hvað varðar 

ísetningu röra í eyru barna vegna viðvarandi vökva í miðeyra. Samkvæmt þeim tilvísunum má 

íhuga röraísetningu ef barnið er með vökva í báðum miðeyrum og með heyrn á skárra eyra 

sem er 25-30 dBHL eða verri (meðaltal við 0,5; 1; 2 og 4 kHz tíðni). Undan þeim mörkum má 

þó víkja ef talið er að ljóst að heyrnatap hafi áhrif á þroska og nám barnsins.  Einnig er ráðlagt 

að taka ekki ákvörðun um röraísetningu nema að barni sé fylgt eftir af lækni í að minnsta 

kosti þrjá mánuði. Nefkirtlatöku skyldi ekki framkvæma á sama tíma og röraísetningu nema 

að barnið eigi sér sögu um endurteknar sýkingar og einkenni frá efri öndunarfærum (26). 

Íslensk rannsókn frá arínu 2003 sem tók til 889 barna á aldrinum 1-6 ára sýndi að 34% 

þeirra höfðu verið með rör í eyra á einhverjum tímapunkti þess árs. Niðurstöðurnar báru með 

sér 4% aukningu á 5 ára tímabili, miðað við samskonar rannsókn sem framkvæmd var 5 árum 

áður í sömu bæjarfélögum. Einnig fundust jákvæð tengsl milli sýklalyfjanotkunnar og 
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röraísetninga. Í þeim bæjarfélögum þar sem sýklalyfjanotkun var sem hæst var mesti fjöldi 

röraísetninga (27).  

Ofnæmissjúkdómar 

Þegar talað er um ofæmissjúkdóma (atopic diseases) er átt við sjúkdóma þar sem ónæmiskerfi 

líkamans bregst á óeðlilegan hátt  við annars saklausum ónæmisvaka eða próteini. Svarið er 

samspil flókinna kerfa sem leiða til bólgusvars þar sem að IgE og T eitilfrumurnar Th2 eru í 

lykilhlutverki (28, 29). Virðist vera sem ofnæmissvarið stafi af hluta til vegna ójafnvægis í 

hlutfalli Th2 frumna og Treg (T regulatory) frumna. Treg frumur hamla Th2 svari og bæla þar 

með bólgusvarið. Í ofnæmissjúkdómum riðlast hlutfall Treg og Th2 frumna á þann veg að 

Treg nær ekki að hafa hemil á Th2 svarinu (30).  

Ofnæmissjúkdómar eru oft miðlaðir með IgE sem eru þá sértæk gegn prótínum í 

ofnæmisvakanum. Við næmingu þá ræsir ofnæmisvakinn IgE framleiðslu B eitilfrumna bæði 

staðbundið í marklífffærinu (target organ) og í eitlum. Þessi ræsing B eitilfrumna er drifin 

áfram af Th2 hjálparfrumunum (31). IgE eru bundin mastfrumum og basafrumum (basophils). 

Ef að antigenið sem að þau eru sértæk fyrir (ofnæmisvakinn) binst IgE þá myndast krosstengi 

milli IgE viðtakanna og mastfrumurnar og basafrumurnar virkjast og seyta bólguþáttum. (31, 

32). Ofnæmissjúkdómar geta þó verið óháðir IgE og er þá talað um frumubundið ónæmi þar 

sem að Th2 eitilfrumurnar stjórna svarinu (31). Við þróun ofnæmissjúkdómsins eru framleidd 

og seytt ýmis frumuboð (cytokine) m.a. af sýrufrumum (eosinophilum), mastfrumum og Th2 

frumum. Nokkur þessara frumuboða eru bólgufrumuboð t.d. IL-25, IL-31 og IL-33 (33-35).  

Bólgusvarið getur verið staðbundið og beinst að einu marklíffæri (target organ) eða 

kerfiðsbundið eins og sést í ofnæmislosti (anaphylaxis) (29).  

Astmi, exem, ofnæmiskvef (allergic rhinitis), loftborið ofnæmi og fæðuofnæmi 

flokkast sem ofnæmissjúkdómar. Ofnæmissjúkdómar virðast vera tengdir. Til dæmis virðast 

börn sem eru með fæðuofnæmi og/eða exem sem ung börn líklegri til að þróa með sér 

loftborið ofnæmi síðar meir (36, 37). Tíðni ofnæmissjúkdóma í börnum hefur farið vaxandi á 

síðustu árum en mikill munur er á tíðni þeirra milli landa. Það orsakast líklega af mismunandi 

lífsstíl, umhverfi og loftslagi (38).  

Astmi er krónískur sjúkdómur sem veldur öndunarteppu. Þetta er algengasti króníski 

sjúkdómurinn sem hrjáir börn. Astmi er bólgusjúkdómur í berkjum sem stafar af auknu næmi 

þeirra. Slímhúð berkjanna bólgnar og auk þess verður samdráttur í sléttum vöðva þeirra sem 

veldur því að sjúklingurinn á erfitt með öndun. Astmi er talinn vera að einhverju leyti 

erfðatengdur en umhverfisþættir skipta einnig máli í meinmyndun astma. Meðal þeirra 



  

14 

umhverfisþátta sem eru taldir hafa áhrif á meinmyndun astma eru loftbornir ónæmisvakar, 

reykingar, ertandi efni í innöndunarlofti og mengun (39, 40).  Um 70% af astmatilfellum er 

talið vera tengt loftbornum ofnæmisvökum (41). 

Ofnæmiskvef (allergic rhinitis) er tilkomið vegna loftborinna ofnæmisvaka svo sem 

frjókorna og dýra (41). Þá kemur fram bólgusvar í slímhúð nefsins. Oftast eru það eldri börn 

sem eru með loftborið ofnæmi og því er ofnæmiskvef óalgengt í börnum yngri en 2 ára. Sú 

þróun virðist hafa verið að breytast á síðustu árum og nýleg japönsk rannsókn sýnir að um 

1,5-10% barna yngri en 2 ára séu með loftborið ofnæmi (42). 

Fæðuofnæmi kemur oftast fram á fyrstu árum barnsins og eru börn með fæðuofnæmi 

oft einnig með exem (36, 43). Um 5-8% barna eru með fæðuofnæmi (44). Algengast er að 

börn séu með ofnæmi fyrir mjólk og eggjum (43, 45). Oft vaxa börn upp úr ofnæminu og þola 

fæðutegundirnar sem þau voru áður með ofnæmi fyrir vel á eldri árum (44, 46). Fæðuofnæmi 

getur verið frumumiðlað og/eða IgE miðlað og getur valdið alvarlegum einkennum eins og 

ofnæmislosti (47). 

Barnaexem (atopic dermatitis) er krónískur bólgusjúkdómur í húð. Útbrotin sem eru 

rauðleit og hrjúf geta valdið miklum kláða. Exemið er talið tilkomið vegna IgE næmingar 

og/eða galla í vörnum þekjuvefjar húðar (48). Um 7,9% íslenskra barna á fyrsta aldursári eru 

með greint exem (45) og um 20% barna á aldrinum 3-11 ára (49). Um 70% barna vaxa upp úr 

exeminu. (48).  

Hugsanleg tengsl ofnæmissjúkdóma og miðeyrnabólgu 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á hugsanleg tengsl miðeyrnabólgu hjá börnum og ýmissa 

ofnæmissjúkdóma. Sumir hafa jafnvel gengið það langt að skilgreina ofnæmissjúkdóma sem 

sjálfstæðan áhættuþátt fyrir miðeyrnabólgu (1, 50, 51). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

hlutfallsleg áhætta (relative risk) á að fá miðeyrnabólgu með vökva í miðeyra (OME)  í bæði 

eyru eykst verulega hjá börnum með ofnæmissjúkdóma (51). Sýnt hefur verið fram á að IgE 

næming sé sjálfstæður áhættuþáttur í þróun OME. Það bendir til þess að ofnæmissvar geti haft 

áhrif á miðeyrað og að möguleiki sé á að miðeyrað geti verið eitt af marklíffærum í  

ofnæmissjúkdómum (52). 

Nýleg rannsókn sýndi 15,96% íslenskra barna á fyrsta aldursári voru með 

ofnæmissjúkdómana astma, exem, ofnæmiskvef eða staðfest fæðuofnæmi (45). Í ljósi þess 

hvað þetta er stór hluti barna er mjög mikilvægt að komast að því hvort að einhver fótur sé 

fyrir tengslum miðeyrnabólgu og ofnæmissjúkdóma þar sem sú vitneskja gæti hjálpað til við 
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meðhöndlun á þessum börnum og þá sérstaklega hjá þeim börnum sem svara illa 

hefðbundinni meðferð við miðeyrnabólgu.  

Þá benda gögn jafnframt til þess að fjöldi miðeyrnabólgna á unga aldri auki líkurnar á 

ofnæmissjúkdómum síðar meir. Ýmislegt styður þá kenningu að endurteknar og alvarlegar  

sýkingar í miðeyra ungra barna auki líkur á því að þau fái síðar astma og/eða ofnæmistengt 

exem (53, 54).  Ekki er þó ljóst hvernig miðeyrnabólga getur haft áhrif á astma síðar meir en 

það kann að vera getur verið vegna sameiginlegra áhættuþátta (54). Þýsk ferilrannsókn frá 

árinu 2010 sýndi fram á jákvæð tengsl milli miðeyrnabólgu á fyrstu tveimur aldursárum og 

astma og ofnæmistengds exems hjá börnum á skólaaldri (OR=2,68). Ekki fundust þó marktæk 

tengsl miðeyrnabólgu við ofnæmiskvef (55).  

 Stór sænsk ferilrannsókn sýndi tengsl milli barnaexems og bráðamiðeyrnabólgu 

(AOM) hjá börnum yngri en tveggja ára (RR= 1,13). Einnig fannst fylgni milli barnaexems og 

annarra ofnæmissjúkdóma, svo sem astma, ofnæmiskvefs, fæðuofnæmis og ofsakláða 

(urticariu). Niðurstöðurnar sýndu að börn með barnaexem eru líklegri til að fá efri 

öndunarfærasýkingar (56).  

 Á Ítalíu skoðaði háls-, nef- og eyrnalæknir 172 börn með sögu um OME og 

heyrnarskerðingu sem staðið hafði yfir í að minnasta kosti 5 mánuði. Til samanburðar voru 

200 börn á svipuðum aldri skoðuð sem hvorki höfðu sögu um OME, né voru með vökva í 

eyrum. Öll börnin voru látin undirgangast miðeyrnaþrýstingsmælingu (tympanometry), 

ofnæmishúðpróf og líkamsskoðun. Af þessum 172 börnum sem höfðu sögu um OME voru  

fleiri með ofnæmissjúkdóma eða einkenni ofnæmissjúkdóma en börnin í viðmiðunarhópnum. 

Einungis ofnæmiskvef (OR= 2,605) og barnaexem (OR= 2,635) voru þó með marktæk tengsl 

við OME.  IgE mótefni fannst sjaldnast í vökva miðeyrans og því eru bein tengsl milli 

ofnæmis og OME dregin í efa. Niðurstöðurnar benda þó til þess að bólga í nefslímhúð vegna 

ofnæmisvalda geti valdið langvarandi bólgu og stíflun á kokhlustinni (57).  

 Í breskri rannsókn voru skoðuð 209 börn sem öll voru með krónískt OME sem illa 

gekk að meðhöndla. Hópurinn var því sértækur hópur sem gerir það að verkum að erfitt er að 

yfirfæra niðurstöðurnar almennt á þýði barna.  Börnin voru prófuð fyrir ofnæmissjúkdómum 

og reyndist tíðni þeirra vera mun hærra hjá þeim en almennar tölur um ofnæmissjúkdóma hjá 

börnum á þessum aldri gefa til kynna. Ekki var þó munur á tölunum yfir ofnæmiskvefið og 

því var ályktað að ekki væri verið að ofmeta tíðni ofnæmissjúkdóma í þessari rannsókn.  

Niðurstöðurnar bentu því til náinna tengsla á milli þróunnar krónísks OME í börnum og 

ofnæmissjúkdóma (12). 
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 Rannsókn frá Suður-Kóreu fann engin tengsl milli ofnæmiskvefs (AR) og OME. 

Skoðaður var hópur barna með OME og viðmiðunarhóp. Á milli hópana var ekki marktækur 

munur á fjölda þeirra sem hægt var að greina með ofnæmiskvef (AR). Þá fannst hvorki 

marktækur munur á milli magns IgE eða eosinophila í blóði, magns IgE í vökva í miðeyra, né  

á niðurstöðum úr miðeyrnarþrýstingsmælingu (tympanometry). Talið var að þær rannsóknir 

sem sýnt hafa fram á einhver tengsl á milli ofnæmiskvefs og OME hafi ekki haft nógu stífar 

greiningarreglur og að oft hafi skort viðmiðunarhóp (58). 

Skoner et al. skoðuðu greinar á pubmed undir leitarorðunum ofnæmi (allergy), 

histamín (histamine) og miðeyrnabólga (otitis media). Greinarnar sýndu mismunandi 

niðurstöður og voru ekki samhljóma. Dregin var sú ályktun að líkurnar á því að ofnæmi sé 

sjálfstæður áhættuþáttur fyrir miðeyrnabólgu (OM) séu það miklar að sjúklingar með 

miðeyrnabólgu ættu að undirgangast ofnæmispróf. Einnig lögðu þeir til að þeir sjúklingar sem 

greindust með ofnæmiskvef ættu að fá fulla meðferð gegn ofnæmiskvefinu. Þeir töldu þó ekki 

vera hægt að sýna fram á tengsl milli fæðuofnæmis og miðeyrnabólgu (59) 

Tengsl miðeyrnabólgu og fæðuofnæmis hjá börnum hafa verið umdeild og ekki eru til 

nógu sterk gögn þeim til stuðnings. Í flestum rannsóknum skortir líka að tvíblind 

fæðuáreitispróf séu notuð til greiningar og er ofnæmið oftast greint með ofnæmishúðprófum.  

Í Tyrklandi var gerð rannsókn þar sem skoðaður var hópur barna með endurteknar 

AOM og OME. Þau börn sem undirgengust sýklalyfjameðferðir, nefkirtlatöku og rör í eyru án 

tilætlaðs árangurs voru send í ofnæmishúðpróf. Af þeim voru 36,4% með jákvæð 

ofnæmishúðpróf og þar af 31,8% með jákvæða svörun fyrir fæðutegund. 

Samanburðarhópurinn samanstóð af heilbrigðum börnum sem einnig höfðu undirgengist 

nefkirtlatöku og fengið rör í eyrun án þess að fá aftur miðeyrnabólgu eða vökva í eyra. Í 

samanburðarhópnum voru 8,3% með jákvætt ofnæmishúðpróf (p=0,0032). Á grunni 

niðurstaðnanna var því metið  að einhver tengsl væru milli ofnæmis og miðeyrnabólgu hjá 

þeim börnum þar sem meðferðin gekk illa. Úrtakið var þó mjög lítið (60).  

Með finnskri afturvirkri ferilrannsókn var skoðuð saga barna sem greind höfðu verið 

með mjólkurofnæmi fyrir tveggja ára aldur og höfðu í kjölfarið verið sett á mjólkurlaust fæði. 

Viðmiðunarhópurinn samanstóð af skólabörnum frá sama svæði og á svipuðum aldri. Á þeim 

voru framkvæmd ofnæmishúðpróf og þau sem voru með jákvæða svörun fyrir mjólk voru 

útilokuð frá rannsókninni. Niðurstaðan var sú að börn með mjólkurofnæmi á yngri árum eru í 

meiri hættu á að fá endurteknar miðeyrnasýkingar (RR= 2,14 ; p = 0.009). Í þessari rannsókn 

var miðað við að um endurteknar miðeyrnasýkingar væri að ræða ef barnið hefði fengið 15 

eða fleiri sýkingar fyrir tíu ára aldur. Þá reyndist marktækt mun algengara að börnin með 
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mjólkurofnæmið hefðu farið í nefkirtlatöku vegna eyrnavandamála og/eða fengið rör í eyra. Á 

grunni niðurstaðnanna var atlið að barnið yrði að hafa klínískt fæðuofnæmi sem kæmi fram 

með öndunarfæraeinkennum. Ekki væri hægt að tala um mjólkurofnæmi sem áhættuþátt ef 

engin öndunarfæraeinkenni kæmu fram í ofnæmisviðbrögðunum (61).  

Í bandarískri yfirlitsgrein frá árinu 2003 voru áhrif fæðuofnæmis á miðeyrnabólgu 

talin mjög umdeild og líklega afar sjaldgæf. Ef að einhverra áhrifa gætti væri það líklegast hjá 

börnum sem eru einnig með aðra ofnæmissjúkdóma (37). 

Ljóst er að gera þarf fleiri og stærri rannsóknir á tengslunum milli ofnæmissjúkdóma 

og miðeyrnabólgu þar sem að gögnin sem nú eru til eru oft mjög mótsagnakennd.  

Hvernig ofnæmissjúkdómar gætu haft áhrif á miðeyrnabólgur 

Margar kenningar hafa komið fram um ástæðu þess hvers vegna börn sem eru með 

ofnæmissjúkdóma virðast vera líklegri til að fá miðeyrnabólgu. Sumir halda því fram að 

sjúklingar með ofnæmissjúkdóm séu næmari fyrir sýkingum vegna veikinga í vörnum 

ónæmiskerfisins sökum ofnæmissjúkdómsins (62, 63). Aðrir telja að ofnæmissjúkdómar geti 

valdið bæði AOM og OME, annað hvort óbeint með því að valda langvarandi stíflu í 

kokhlustinni og raska þar með varnarhlutverki hennar, eða beint með því að valda bólgu í 

slímhúðinni í miðeyranu (11, 51). Með óbeinu leiðinni er talið að ofnæmisvaki geti leitt til 

miðeyrnabólgu með því að valda bólguviðbrögðum í kokhlust og nefkoki og hindrað þar með 

loftflæði til miðeyrans. Hindrað lofflæði veldur því að neikvæður þrýstingur myndast inni í 

miðeyranu og vökvi safnast þar upp (59).  

Skoðaðir voru einstaklingar sem greindir voru með ofnæmiskvef og sögu um 

miðerynabólgur. Þeir voru látnir anda að sér ofnæmisvaldinum og svo var þrýsingurinn í 

miðeyranu  mældur. Það sama var gert við viðmiðunarhóp sem samanstóð af einstaklingum 

sem greindir voru með ofnæmiskvef en höfðu enga sögu um miðeyrnabólgur. Í hópnum sem 

skoðaður var fylgdi ofnæmisviðbrögðunum mun oftar fall á þrýstingi í miðeyranuen hjá 

viðmiðunarhópnum. Þrýstingsfallið kom sem síðbúið svar og þá samhliða ofnæmissvari í 

slímhúð nefkoksins (64). 

 Kokhlustin var skoðuð hjá 24 börnum með endurteknar miðeyrnabólgur (rOM) á sex 

mánaða tímabili.  Komist var að þeirri niðurstöðu að ofnæmismeðferð hefði aðeins áhrif á 

lokunarþrýsting kokhlustarinnar en ekki opnunarþrýsting. Út frá því var dregin sú ályktun að 

ofnæmi væri ekki aðaláhættuþáttur fyrir rOM, heldur væru það gallar á kokhlustinni sem stafa 

líklegast af óeðlilegri þróun í barnæsku. Þá kæmu aðrir áhrifaþættir ofan á það, þar á meðal 

mætti telja ofnæmi en einnig sýkingar, ónæmisbælingar og ýmsa galla í ónæmiskerfinu (65). 
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Í rannsókn frá Tævan var skoðað samband milli ofnæmissjúkdóma og smitsjúkdóma 

almennt í tæplega 9000 börnum. Hún sýndi að börn með ofnæmissjúkdóma eða einkenni 

þeirra hefðu aukna tilhneigingu til að fá sýkingar. Þegar að þessi börn fengu  sýkingar þá var 

sjúkdómsgangurinn oft verri og erfiðari í meðhöndlun og einnig virtist það hafa áhrif á 

ofnæmissjúkdóminn til hins verra (63).   
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Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var annars vegar að skoða og meta áhættuþætti fyrir 

miðeyrnabólgu í börnum yngri en 2 ára, með sérstakri áherslu á ofnæmissjúkdóma sem 

hugsanlegan áhættuþátt. Hins vegar að kanna algengi miðeyrnabólgu í þýðinu sem lagt var til 

grundvallar í rannsókn þessari. 
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Efni og aðferðir 

Gögnin voru unnin úr gagnagrunni EuroPrevall, sem er samevrópskt verkefni með það 

markmið að skoða kostnað, tíðni, dreifingu og áhættuþætti fyrir fæðuofnæmi í Evrópu. 

Rannsóknin er framskyggn ferilrannsókn sem hófst í júní árið 2005. Sautján lönd í 

Evrópusambandinu tóku þátt, ásamt Íslandi, Sviss og Ghana. Rannsókninni lauk í desember 

2009.  

Þáttökuskilyrði voru skriflegt upplýst samþykki foreldra, meðganga í 34 vikur eða 

lengur og skor um lífsmörk (APGAR), sjö stig eða hærra (af tíu stigum) fimm mínútum eftir 

fæðingu. Fjölskyldur með samskiptavanda vegna tungumálaörðugleika voru undanskildar. 

(66).  

 Upplýsingum um alls 12.049 nýbura var safnað í formi ítarlegra spurningalista sem 

lagðir voru fyrir foreldrana símleiðis við 12, 24 og 30 mánaða aldur til viðbótar við 

upplýsingarnar sem safnað var þegar barnið var tekið inn í rannsóknina. Í spurningalistunum 

var spurt um almenna þætti varðandi barnið svo sem tímalengd á brjósti, fæðu, bólusetningar 

og umhverfisþætti. Einnig var spurt um sýkingar og sýklalyfjanotkun. 

 Foreldrarnir voru beðnir um að hafa samband um leið ef grunur vaknaði um 

fæðuofnæmi hjá barninu og var það þá kallað inn til skoðunnar. Einnig voru öll börn þar sem 

grunur var um exem tekin inn til skoðunnar. Foreldrar voru minntir á einkenni fæðuofnæmis á 

þriggja mánaða fresti. Börnin sem kölluð voru inn til skoðunnar undirgengust almenna 

líkamsskoðun, ofnæmishúðpróf, fæðusértæk IgE gildi mæld í sermi og foreldrar látnir svara 

stöðluðum spurningalistum varðandi einkennin (45). Ef að niðurstöður bentu til fæðuofnæmis 

voru börnin látin undirgangast tvíblint fæðuáreitispróf með viðmiðunarhópi (DBPCFC), en 

það telst vera gullstaðallinn til að greina fæðuofnæmi (43, 67). Fyrir hvert tilfelli sem 

undirgekkst tvíblínt fæðuáreitispróf voru tvö börn á svipuðum aldri, þar sem foreldrar höfðu 

ekki tilkynnt einkenni, valin úr þýðinu og þau einnig kölluð inn í skoðun. Var framkvæmd 

almenn líkamsskoðun, ofnæmishúðpróf og IgE gildi mæld í sermi (68). Börnin sem voru til 

viðmiðunnar voru þó aðeins látin fara í tvíblint fæðuþolpróf ef niðurstöður þeirra bentu til 

þess að um hugsanlegt fæðuofnæmi væri að ræða en þá fóru þau í tilfellahópinn og tvö 

viðmiðunarbörn fundin á móti.  

 Þeir foreldrar sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni reyndust vera með hærra 

menntunarstig en þeir sem ekki vildu taka þátt í rannsókninni. Einnig voru þátttakendur 

líklegri til að hafa fjölskyldusögu um ofnæmi (66). 
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 Á Íslandi voru þátttakendur teknir inn í EuroPrevall rannsóknina frá október 2005 til 

júní 2008. Þungaðar konur voru upplýstar um rannsóknina og boðin þátttaka þegar þær komu 

í mæðraeftirlit eða á fósturgreiningardeild Landspítala Íslands (45). Ef grunur vaknaði um 

fæðuofnæmi hjá barni var það fengið í skoðun á Barnaspítala Hringsins og voru skoðanir og 

ofnæmispróf framkvæmd af barnalækni sem er sérfræðingur í ofnæmislækningum og 

hjúkrunarfræðingi (45). 

 

Þátttakendur voru 1345 börn (mynd 6) og foreldrar þeirra sem uppfylltu þátttökuskilyrði. Af 

þeim voru 1302 sem svöruðu annað hvort 12 eða 24 mánaða spurningalista, eða báðum, og 

voru þau svör notuð í þessari rannsókn. Spurningalistum við 12 mánaða aldur svöruðu 

foreldrar 1155 barna, 1239 svöruðu 24 mánaða spurningalistanum og 1092 svöruðu báðum 

spurningalistunum. Foreldrar 43 barna hættu í rannsókninni eða duttu út vegna brottflutninga 

og höfðu hvorugum spurningalistanum svarað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Mynd 6. Flæðirit sem sýnir rannsóknarúrtak. Þýðið samanstóð af 1302 börnumm  þar sem svör við annað hvort 

12 og/eða 24 mánaða spurningalistum lágu fyrir.  

Þátttakendur í EuroPrevall á 

Íslandi 

1345 börn 

Duttu út eða 

hættu þátttöku 

43 börn 

Þau börn þar sem foreldrar fylltu út 12 

og/eða 24 mánaða spurningalista 

1302 börn 

Svöruðu 

einungis 12 

mánaða 

spurningalista 

63 börn 

Svöruðu 

einungis 24 

mánaða 

spurningalista 

147 börn  

Svöruðu bæði 12 og 24 

mánaða spurningalista 

1092 börn 
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Í 12 mánaða spurningalistunum var spurt um fyrstu 12 mánuði barnsins en í 24 mánaða 

spurningalistunum var spurt um tímabilið þegar barnið var 12-24 mánaða gamalt. 

Spurningalistana má sjá í viðauka.  

 

Í spurningalistunum var spurt hversu oft barnið hafði fengið miðeyrnabólgu á síðastliðnum   

12 mánuðum og voru svarmöguleikarnir 1) enga/einu sinni, 2) endrum og eins – á 3ja mánaða 

fresti og 3) oft – einu sinni í mánuði eða meira. Valin vöru svör úr listunum sem gáfu 

upplýsingar um tímalengd brjóstagjafar, hvort móðir hafi tekið D vítamín, lýsi eða sýklalyf 

meðan hún var með barn á brjósti, efri öndunarfærasýkingar hjá barni, sýklalyfjanotkun 

barnsins, hvort barnið hafi tekið inn lyf við vélindarbakflæði, reykingar á heimili, dagvistun 

barns, gæludýr, fjölda barna á heimili og fæðingarþyngd barns. Einnig voru skoðuð svör við 

spurningalistum sem lagðir voru fyrir þegar barnið var tekið inn í rannsóknina þar sem spurt 

var um sögu um ofnæmissjúkdóma hjá móður, föður og systkinum barnsins.  

Ekki var spurt á beinan hátt hve gamalt barnið hafði verið þegar það fékk sína fyrstu 

næringu utan brjóstamjólkur. En spurt var ítarlega út í hversu gamalt barnið var þegar það 

byrjaði að borða ákveðna fæðutegund og út frá þeim spurningum var fundið hversu lengi 

barnið hefði eingöngu nærst á brjóstamjólk. Í spurningunum varðandi fæðu barnsins var líka 

skoðað hvenær barnið hafði fyrst fengið þurrmjólk og það metið sem svo að um leið og barnið 

byrjaði að fá þurrmjólk væri það ekki lengur eingöngu á brjósti.  

Ef að móðirin hafði ekki verið með barnið á brjósti á því tímabili sem verið var að 

spyrja um þá, var sett sjálfkrafa nei við spurningunum þar sem verið var að spyrja hvort hún 

hefði tekið D vítamín, lýsi eða sýklalyf meðan hún var með barnið á brjósti.  

Einnig voru teknar saman upplýsingar um ofnæmissjúkdóma hjá barninu. Þar sem 

aðeins tvö börn voru greind með ofnæmiskvef (allergic rhinitis) var sá áhættuþáttur ekki 

tekinn með í útreikningunum. Aðeins þau börn sem voru með jákvætt svar úr tvíblinda 

fæðuþolprófinu eru talin vera með fæðuofnæmi. Þau börn sem fengu jákvætt ofnæmishúðpróf 

(SPT – skin prick test) og/eða jákvætt RAST próf (radioallergosorbent test) eru líklegast með 

einhvað næmi (sensitization) og voru sett saman í eina spábreytu í útreikningum sem kallast 

jákvætt ofnæmispróf. Í RAST prófinu var verið að mæla magn IgE mótefna í sermi og var 

prófið talið jákvætt ef að gildin voru jöfn eða hærri en 0,35 IU/ml. Í ofnæmishúðprófinu var 

prófað fyrir mjólk, hænueggjum, hveiti, jarðhnetum, þorski, köttum og hundum. Einnig var 

prófað fyrir öðrum hlutum ef þeir voru grunaðir sem ónæmisvaldur og voru það til dæmis 

kiwi, epli, perur, appelsínur, aðrar tegundir af hnetum, þurrmjólk, tómatar, kartöflur, hafrar, 

maísmjöl, humar, sólblómafræ, grænar baunir, hestar, vallarfoxgras (timothy) og fíflar. Ef að 
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þvermál bjúgbletts (wheal) í ofnæmishúðprófinu var 3 mm eða meira var ofnæmishúðprófið 

talið jákvætt.  

Alls komu  397 börn komu í skoðun á Barnaspítalann, hvort sem það var vegna 

einkenna eða vegna þess að barnið var í viðmiðunarhóp. Þar sem astmi var ekki metinn við 

skoðun hjá öllum  börnunum voru auk þeirra sem greind voru með astma í skoðuninni talin 

þau börn þar sem foreldrar sögðu að læknir hefði greint barnið með astma á síðustu 12 

mánuðum. Aðeins þau börn sem greind voru með exem í skoðun á Barnaspítalanum voru talin 

vera með exem, þar sem foreldrar voru beðnir um að tilkynna ef barnið fékk útbrot.  

Tekin voru saman þau börn sem voru með jákvætt fæðuþolpróf og/eða exem og/eða 

jákvætt ofnæmispróf (jákvætt SPT og/eða RAST) og búin til breytan ofnæmissjúkdómar. Hún 

á að endurspegla þau börn sem eru með ofnæmishneigð (atopy). Astminn var ekki hafður með 

í þeirri breytu því að erfitt getur verið að greina astma hjá svona ungum börnum og geta 

astmaeinkenni eins og hvæs verið tilkomin vegna neðri öndunarfærasýkinga af völdum 

veirusýkinga sem eru algengar í þessum aldurshópi (46, 69). Börnin voru aðeins talin vera 

með ofnæmissjúkdóm ef að hann hafði verið greindur eða endurmetinn síðustu 12 mánuðina. 

Úrvinnsla 

Allir tölfræðiútreikningar voru framkvæmdir í SPSS forritinu, útgáfu 20 (IBM®). Við 

útreikninga á áhættuþáttum miðeyrnabólgu var gerð fjölþátta aðhvarfsgreining á raðbreytu 

(multiple ordinal regression). Þar sem að flest börnin voru rannsökuð tvívegis, við 12 og 24 

mánaða aldur, þá var notuð almenn  matsjafna (generalized estimating equation) til að 

leiðrétta fyrir rannsóknir á sömu einstaklingum (within subject observations). Marktækni var 

metin með útreikningum á áhættuhlutfalli (odds ratio) og 95% örygggisbili (95% CI). 

  Í gagnagrunninum var nokkuð um gagnagöt (missing data) (tafla 1) og í 21 af 28 

breytum voru einhverjir sem ekki svöruðu þeirri spurningu eða upplýsingar um þá breytu 

vantaði. Aðeins 72,72% þeirra sem voru í rannsókninni voru með niðurstöður/svör við öllum 

breytum sem skoðaðar voru.  

Við greiningu á þessum gagnagötum (missing pattern analyzis) í SPSS kom í ljós að 

gögnin vantaði ekki algjörlega af handahófi (not missing completely at random) og því var 

ekki við hæfi að gera útreikninga eingöngu á þeim einstaklingum þar sem engin gögn vantaði 

(complete case analysis). Til að leysa það vandamál voru notaðar staðgengisgildi (multiple 

imputation) og fimm ný gagnasett búin til. Marktækni var reiknuð á meðaltali þessara fimm 

gagnasetta en þegar það var ekki hægt var notað það gagnasett sem var með meðal besta 

mátgæðið (goodness of fit).  Öll gröf og kökurit voru sett upp í Excel.  
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Persónuvernd og Vísindasiðanefnd samþykktu rannsóknina í semptember 2005.  

Tafla 1: Gagnagöt (missing values). Allar þær breytur sem skoðaðar voru og höfðu einhver gagnagöt. Taflan 

sýnir hlutfall gagnagata eftir stærð þeirra.  

Breytur 
Hlutfall gagnagata 

Missing values 

Hvort móðir hafi tekið D vítamín meðan hún var með barnið 

á brjósti 
7,4% 

Hvort móðir hafi tekið lýsi meðan hún var með barnið á 

brjósti 
4,0% 

Fjöldi mánaða sem barnið hefur tekið lýsi 3,1% 

Hve oft barnið hafi fengið sýklalyf á síðustu 12 mánuðum 2,8% 

Hvort móðir hafi tekið sýklalyf meðan hún var með barnið á 

brjósti 
2,5% 

Hversu margar klst á viku barnið er í dagvistun 2,3% 

Hvort dagmamman eða leikskólinn séu með gæludýr 2,0% 

Hvort barnið hafi tekið lyf við vélindabakflæði síðustu 12 

mánuði 
1,7% 

Fæðingarþyngd barns (grömm) 1,6% 

Hvort barnið sé í dagvistun 1,3% 

Er faðir með staðfestan ofnæmissjúkdóm 

(frjókorn, ryk, dýr, astmi, jákvætt ofnæmispróf) 
1,2% 

Fjöldi mánuða sem barnið var eingöngu á brjóstamjólk 1,1% 

Hve oft barnið hafi fengið efri öndunarfærasýkingu á síðustu 

12 mánuðum 
1,0% 

Hvort barnið hafi greinst með astma á síðustu 12 mánuðum  0,6% 

Hvort það sé gæludýr á heimili barnsins 0,5% 

Hvort einhver annar en móðir reyki á heimili barnsins 0,5% 

Hvort móðir barnsins reyki 0,4% 

Hversu oft hefur barnið fengið miðeyrnabólgu á síðustu 12 

mánuðum 
0,3% 

Er móðir með staðfestan ofnmæissjúkdóm 

(frjókorn, ryk, dýr, astmi, jákvætt ofnæmispróf) 
0,3% 

Fjöldi barna á heimilinu (að barninu sjálfu meðtöldu) 0,1% 



  

25 

Niðurstöður 

Lýsandi niðurstöður 

Tólf mánaða spurningalistanum svöruðu foreldrar 1155 barna. Þar af voru 595 drengir 

(51,5%) og 560 stúlkur (48,5%). Í 24 mánaða spurningalistunum svöruðu foreldrar 1239 

barna. Þar af voru 633 drengir (51,1%) og 606 stúlkur (48,9%). Fæðingarþyngd barnanna var 

að meðaltali 3751,8  ± 516,2 g.   

Miðeyrnabólgur 

Spurt var um miðeyrnabólgur undir flokknum sýkingar í spurningalistunum. Spurt var „Hve 

margar af eftirtöldum sýkingum hefur barnið þitt haft á síðustu 12 mánuðum?“. Svör 

foreldranna við miðeyrnbólgu  má sjá á mynd 7. Spurningalistarnir fyrir 12 og 24 mánaða 

voru skoðaðir í sitthvoru lagi. Þegar þetta tveggja ára tímabil er skoðað í heild sinni þá kemur 

í ljós að 45,8% barna fá enga eða eina miðeyrnabólgu á ári fyrstu tvö aldursárin.  En 2,7% 

barnanna voru með miðeyrnabólgu einu sinni í mánuði eða oftar fyrstu tvö aldursárin. 

Langflestir foreldrar svöruðu þessari spurningu og aðeins fjórir (0,3%) slepptu henni í hvorum 

spurningalista fyrir sig.  

 
Mynd 7. Tíðni miðeyrnabólgu. Svör foreldra við því hversu oft barn þeirra fékk miðeyrnabólgu á síðustu          

12 mánuðum. Útreikningar voru gerðir á upprunalega gagnasetti.  
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Einnig voru foreldrar spurðir hvort að barnið hefði fengið sýklalyf vegna miðeyrnabólgunnar. 

Svörin má sjá á mynd 8. Margir slepptu þó þessari spurningu, 437 (37,8%) í 12 mánaða 

spurningalistunum og 397 (32,0%) í 24 mánaða spurningalistanum.  

 

Mynd 8. Sýklalyf við miðeyrnabólgu. Svör foreldra við því hvort að barnið þeirra hafi fengið sýklalyf við 

miðeyrnabólgunni. Útreikningar voru gerðir á upprunalega gagnasetti. 

Ofnæmissjúkdómar 

Í töflu 2 má sjá fjölda þeirra barna sem voru með einhverja ofnæmissjúkdóma. Til að finna 

þau börn sem voru með astma voru talin þau börn sem tilkynnt var um einkenni hjá og komu í 

skoðun á Barnaspítala Hringsins og voru greind þar. En þar sem aðeins átti að tilkynna um 

einkenni fæðuofnæmis eða exems voru þau börn sem sýndu einkenni astma ekki endilega 

kölluð inn í skoðun. Þess vegna voru líka talin með þau börn þar sem foreldrarnir svöruðu 

spurningunni játandi um hvort að barnið þeirra hefði verið greint með astma af lækni síðustu 

12 mánuðina. Þar sem tilkynna átti um öll einkenni sem gætu verið vegna fæðuonfæmis eða 

exems má gera ráð fyrir með nokkurri vissu að öll þau börn hafi komið í skoðun á 

Barnaspítala Hringsins. Því eru aðeins þau börn sem greind voru með exem þar, talin vera 

með exem. Eins eru aðeins þau börn sem voru með jákvætt tvíblint fæðupróf talin vera með 

fæðuofnæmi. Breytan ofnæmissjúkdómar tekur til þeirra barna sem eru með exem og/eða 

fæðuofnæmi og/eða jákvætt ofnæmishúðpróf og/eða hækkað IgE í sermi. 
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Tafla 2 : Ofnæmissjúkdómar barns og fjölskyldu þess. Greindir ofnæmissjúkdómar hjá barni og 

ofnæmissjúkdómar foreldra og systkina. 

 0 - 12 mánaða 12 - 24 mánaða 

n % n % 

Fjöldi svaraðra spurningalista 1155  1239  

Astmi 
Já 120 10,4% 196 15,8% 

Nei 1035 89,6% 1043 84,2% 

Exem  
Já 76 6,6% 50 4,0% 

Nei 1079 93,4% 1189 96,0% 

Jákvætt tvíblint fæðuþolpróf 
Já 15 1,3% 24 1,9% 

Nei 1140 98,7% 1215 98,1% 

Jákvætt ofnæmishúðpróf og/eða 

hækkað IgE 

Já 73 6,3% 101 8,2% 

Nei 1082 93,7% 1138 91,8% 

Ofnæmissjúkdómar (atopy) 
Já 410 35,5% 384 31,0% 

Nei 745 64,5% 855 69,0% 

Faðir með staðfestan 

ofnæmissjúkdóm  

Já 313 27,1% 323 26,1% 

Nei 842 72,9% 916 73,9% 

Móðir með staðfestan 

ofnæmissjúkdóm 

Já 422 36,5% 433 34,9% 

Nei 733 63,5% 806 65,1% 

Systkini með staðfestan 

ofnæmissjúkdóm 

 Já 359 31,1% 386 31,2% 

 Nei 796 68,9% 853 68,8% 

 

Foreldrar voru svöruðu spurningum um varðandi eigin ofnæmissjúkdóma (tafla 2). Ef að þau 

sögðust vera með loftborið ofnæmi eða fæðuofnæmi sem greint hafði verið af lækni eða með 

astma sem greindur hafði verið af lækni voru þau talin vera með ofnæmissjúkdóm. Einnig 

voru þau látin svara spurningalistum um ofnæmissjúkdóma hjá systkinum barnsins (tafla 2). 

Þar var einnig talið með ef systkinið var með exem. Þau börn sem áttu engin systkini fengu 

sjálfkrafa neikvætt svar við þessari breytu.  
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Brjóstagjöf 

Fjöldi mánaða sem barnið var á brjósti var skoðaður.  Fjöldi barna sem aldrei voru á brjósti 

var 21 (1,6%). Þau voru sögð hafa verið 0 mánuði á brjósti.  Einnig voru skoðaðir fjöldi 

mánaða sem barnið var eingöngu á brjósti (tafla 3). Ekki var spurt beint um fjölda mánaða 

sem barnið var eingöngu á brjóstimjólk en spurt var um allar fæðutegundir og hvenær barnið 

hefði byrjað að borða hverja fæðutegund. Út frá svörum við þeim spurningum var fudnið út 

hversu lengi barnið hafði eingöngu nærst á brjóstamjólk. 

Tafla 3 : Fjöldi mánaða sem barnið var á brjósti.  

n = 1302  Meðaltal Miðgildi Staðalfrávikvik 

Fjöldi mánaða á brjósti 9,55 9,00 4,60 

Fjöldi mánaða eingöngu á 

brjóstamjólk 
3,95 5,00 2,41 

Móðir barnsins var spurð hvort að hún hefði tekið inn D vítamín, lýsi eða verið á sýklalyfjum 

meðan hún var með barnið á brjósti (tafla 4).  

Tafla 4 : Nánar um brjóstagjöf móður. 

 0 - 12 mánaða 12 - 24 mánaða 

n % n % 

Fjöldi svaraðra spurningalista 1155  1239  

Tók móðir D vítamín 

meðan hún var  með 

barnið á brjósti 

Já, reglulega (a.m.k.   

nokkrum sinnum í viku) 
10 0,9% 14 1,1% 

Já, um ákveðinn tíma 7 0,6% 5 0,4% 

Já, einstaka sinnum 28 2,4% 41 3,3% 

Nei 1110 96,1% 1179 95,2% 

Tók móðir lýsi meðan 

hún var með barnið á 

brjósti 

Já, reglulega (a.m.k. 

nokkrum sinnum í viku) 
164 14,2% 212 17,1% 

Já, um ákveðinn tíma 45 3,9% 42 3,4% 

Já, einstaka sinnum 402 34,8% 381 30,8% 

Nei 544 47,1% 604 48,7% 

 

Tók móðir sýklalyf 

meðan hún var með 

barnið  á brjósti 

Já, reglulega (a.m.k. 

nokkrum sinnum í viku) 
13 1,1% 32 2,6% 

Já, um ákveðinn tíma 241 20,9% 254 20,5% 

Já, einstaka sinnum 5 0,4% 4 0,3% 

Nei 896 77,6% 949 76,6% 
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Efri öndunarfærasýkingar 

Auk þess að skoða tíðni miðeyrnabólgu í börnum var skoðað hversu oft barnið hafði fengið 

efri öndunarfærasýkingar (kvef) á síðastliðnum 12 mánuðum að sögn foreldra (mynd 9).   

 

Mynd 9. Tíðni efri öndunarfærasýkinga.  Svör foreldra við því hversu oft barn þeirra fékk efri 

öndunarfærasýkingu á síðustu 12 mánuðum. 

Sýklalyf 

Auk þess að spyrja sérstaklega um  hvort sýklalyf hefðu verið notuð gegn miðeyrnabólgunni 

var spurt hversu oft barnið hefði fengið sýklalyf á síðustu 12 mánuðum (tafla 5).  

Tafla 5 : Fjöldi sýklalyfjakúra síðustu 12 mánuðina. 

 Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

0 - 12 mánaða 1,99 1,00 2,35 

12 - 24 mánaða 2,61 2,00 3,00 

 

Lýsi 

Einnig var spurt um lýsisnotkun barna. Tekið var saman hve marga mánuði barnið hafði neytt 

lýsis að minnsta kosti einu sinni í viku síðasta árið. Það að fá lýsi sjaldnar en einu sinni í viku 

var ekki talið með og voru þau börn talin með 0 mánuði ásamt þeim  börnum sem ekki tóku 

lýsi.  
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Tafla 6 : Fjöldi mánaða sem barnið hefur tekið lýsi síðastliðið ár 

 Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

0 - 12 mánaða 5,17 6,00 2,67 

12 - 24 mánaða 10,63 12,00 3,34 

 

Lyf við vélindabakflæði 

Þegar spurt var hvort barnið hefði fengið lyf við vélindabakflæði á síðustu 12 mánuðum 

svöruðu 87 (7,5%) játandi í 12 mánaða spurningalistanum en 43 (3,5%) í 24 mánaða 

spurningalistanum. 

Umhverfi barnsins  

Fjöldi barna á heimili var að meðaltali 1,91 barn ± 0,91 við 12 mánaða aldur barnsins. Við 24 

mánaða aldur var meðaltal barna á heimili 2,00 börn ± 0,88. Einnig var spurt um hvort 

gæludýr væru á heimili barnins (mynd 10).  

 

 

Mynd 10. Gæludýr á heimili barnsins.  Fjöldi barna sem búa á heimili sem er með gæludýr. 

 

 

Reykingar á heimili barns 

Móðir barnins var spurð hvort að hún reykti og einnig var spurt hvort að einhver annar af 

heimilisfólkinu reykti (tafla 7). 
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Tafla 7 : Reykingar á heimili barns 

 
0 - 12 mánaða 12 - 24 mánaða 

n % n % 

Fjöldi svaraðra spurningalista 1155  1239  

Reykir móðir 

Já, daglega 100 8,7

% 

95 7,7

% Já, stöku sinnum 28 2,4

% 

29 2,3

% Nei 1027 88,9

% 

1115 90,0

% 

Reykir einhver annar á 

heimili barnsins 

Já, daglega 169 14,6

% 

144 11,6

%2 Já, stöku sinnum 33 2,9

% 

33 2,7

% Nei 953 82,5

% 

1062 85,7

%  

Dagvistun barns 

Spurt var hvort barnið væri í dagvistun (mynd 11). Börn í dagvistun voru að meðaltali        

35,0 ± 9,6 klst. á viku þegar þau voru 12 mánaða og 36, 2 ± 6,1 klst. á viku þegar þau voru 24 

mánaða. Í 18,1% tilfella var dagmamman eða leikskólinn með gæludýr þegar börnin voru 12 

mánaða en í 19,8% tilfella þegar börnin voru 24 mánaða.  

 

 

Mynd 11. Dagvistun barns. Foreldrar voru spurðir hvort barnið þeirra væri í dagvistun.  
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Greinandi niðurstöður 

Þær breytur sem sýndu marktæk tengsl  við miðeyrnabólgur voru fjöldi efri 

öndunarfærasýkinga sem barnið hafði fengið síðustu 12 mánuði, fjöldi sýklalyfja sem barnið 

hafði tekið síðustu 12 mánuði, ofnæmissjúkdómar hjá systkini og hvort móðir hafi tekið inn D 

vítamín meðan hún var með barnið á brjósti (tafla 8).  

 

Tafla 8 : Breytur sem höfðu marktæk tengsl við tíðni miðeyrnabólgu. P gildi, áhættuhlutfall og öryggisbil. 

  p gildi OR 95% CI 

Fjöldi efri 

öndunarfærasýkinga 

síðustu 12 mánuði 

Oft (einu sinni í 

mánuði eða oftar) 
0,000 2,553 1,522 - 4,284 

Endrum og eins 

(3 mánaða fresti) 
0,006 1,994 1,222 - 3,255 

Enga/einu sinni  1,000  

Hve oft barnið hefur fengið 

sýklalyf á síðustu 12 mánuðum 
 0,000 2,158 1,953 - 2,386 

Systkini með ofnæmissjúkdóm 
Já 0,048 1,272 1,002 - 1,615 

Nei  1,000  

Tók móðir D vítamín meðan 

hún var með barnið á brjósti 

Já, reglulega (að 

minnsta kosti nokkrum 

sinnum í viku) 

0,836 0,894 0,312 - 2,566 

Já, um ákveðinn tíma 0,042 2,194 1,027 - 4,387 

Já, einstaka sinnum 0,551 1,220 0,635 - 2,342 

Nei    
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Tafla 9: Breytur sem sýndu engin marktæk tengsl við tíðni miðeyrnabólgu.  P gildi,áhættuhlutfall og öryggisbil. 

  p gildi OR 95% CI 

Kyn 
kvk 0,676 0,957 0,779 - 1,175 

kk  1,000  

Fæðingarþyngd  0,418 1,000 1,000 - 1,000 

Astmi 
já 0,169 0,800 0,582 - 1,100 

nei  1,000  

Exem 
já 0,585 1,123 0,740 - 1,705 

nei  1,000  

Fæðuofnæmi 
já 0,055 0,270 0,217 - 1,017 

nei  1,000  

Jákvætt ofnæmishúðpróf og/eða 

hækkað IgE 

já 0,980 1,005 0,650 - 1,556 

nei  1,000  

Ofnæmissjúkdómur (atopy) 
já 0,066 1,207 0,987 - 1,476 

nei  1,000  

Faðir með ofnæmissjúkdóm 
já 0,073 0,811 0,645 - 1,020 

nei  1,000  

Móðir með ofnæmissjúkdóm 
já 0,930 0,990 0,793 - 1,236 

nei  1,000  

Mánuðir sem barnið var á brjósti  0,297 0,986 0,960 - 1,013 

Mánuðir sem barnið var 

eingöngu á brjósti 
 0,215 1,027 0,984 - 1,072 

Tók móðir lýsi meðan hún var 

með barnið á brjósti 

já, reglulega 0,390 0,879 0,656 - 1,175 

já, um ákveðinn tíma 0,923 1,024 0,627 - 1,674 

já, einstaka sinnum 0,807 0,259 0,814 - 1,303 

nei  1,000  

Tók móðir sýklalyf meðan hún 

var með barnið á brjósti 

já, reglulega 0,868 0,931 0,402 - 2,156 

já, um ákveðinn tíma 0,602 0,935 0,727 - 1,203 

já, einstaka sinnum 0,108 0,259 0,050 - 1,347 

nei  1,000  

Hve marga mánuði barnið hefur 

tekið lýsi síðasta árið 
 0,370 0,986 0,956 - 1,017 

Hefur barnið fengið lyf við 

vélindabakflæði 

já 0,863 0,963 0,629 - 1,475 

nei  1,000  

Fjöldi barna á heimilinu  0,435 0,953 0,845 - 1,075 

Er gæludýr á heimili barnsins 
já 0,435 0,917 0,737 - 1,140 

nei  1,000  

Reykir móðir barnsins 

já, daglega 0,202 0,766 0,509 - 1,153 

já, stöku sinnum 0,376 0,718 0,344 - 1,497 

nei  1,000  

Reykir einhver annar á heimili 

barnsins 

já, daglega 0,335 1,176 0,845 - 1,636 

já, stöku sinnum 0,683 1,130 0,628 - 2,032 

nei  1,000  

Er barnið í dagvistun 
já 0,149 1,456 0,874 - 2,426 

nei  1,000  

Fjöldi klst. sem barnið er í 

dagvistun á viku 
 0,883 0,999 0,986 - 1,012 

Er dagmamman eða leikskólinn 

með gæludýr 

já 0,606 1,068 0,833 - 1,369 

nei  1,000  
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Umræður 

Þessi rannsókn tók til íslenkra barna á fyrsta og  öður aldursári sem voru þátttakendur  í 

samevrópskri framskyggnri rannsókn á fæðuofnæmi. Rannsökuð var tíðni miðeyrnabólgu og 

tengsl við ofnæmissjúkdóma með því að styðjast við spurningalista sem foreldrar svöruðu við 

12 og 24 mánaða aldur barnsins. Auk þess voru börn sem grunuð voru um fæðuofnæmi og 

samanburðarbörn þeirra rannsökuð inni á Barnaspítala Hringsins. Samkvæmt okkar 

niðurstöðum sýndu fjöldi efri öndunarfærasýkinga sem barnið fékk, sýklalyfjanotkun, það að 

barnið ætti systkini með ofnæmissjúkdóm og það að móðir hafi tekið D vítamín um ákveðin 

tíma meðan barnið var á brjósti, marktæk tengsl við fjölda miðeyrnabólgna hjá barninu (tafla 

8). Aðrir þættir sem skoðaðir voru sýndu engin marktæk tengsl (tafla 9).  

 

Líklegast er að foreldrar hafi langoftast átt við bráðamiðeyrnabólgu (AOM) en ekki 

miðeyrnabólgu með vökva í miðeyra (OME) þegar þau svöruðu spurningunni um hve oft 

barnið þeirra hefði fengið miðeyrnabólgu síðustu 12 mánuðina (mynd 7). Oft eru engin 

einkenni sem fylgja OME og því algengt að foreldrar viti ekki af vökva í miðeyra barns síns.  

Einnig verður að hafa í huga að skráður fjöldi AOM sem barn hefur fengið er 

samkvæmt frásögn foreldra og því útlilokað að vita hvort miðeyrnabólgan hafi verið greind af 

lækni. En þar sem um 85% barnanna fengu sýklalyf við miðeyrnabólgunni  (mynd 8) má gera 

ráð fyrir því að langflestir foreldrarnir hafi leitað með barn sitt til læknis og fengið greiningu á 

eyrnabólgunni. Einnig styrkir það þá ályktun að um AOM hafi verið að ræða en ekki OME  

þar sem að ekki á að skrifa út sýklalyf við OME (3, 4).  

 Fjöldi barna sem var að fá eyrnabólgur virðist vera í samræmi við aðrar rannsóknir á 

svipuðum aldurshópi (70). Þó er erfitt að segja til um það í ljósi þess að sami svarmöguleikinn 

var gefinn fyrir enga miðeyrnabólgu og eitt tilvik miðeyrnabólgu.  

 Mikill fjöldi foreldra, eða um 35%, slepptu því að svara hvort að barn þeirra hefði 

fengið sýklalyf sérstaklega vegna miðeyrnabólgunnar (mynd 8). Má ætla að það stafi af því að 

foreldrar þeirra barna sem enga miðeyrnabólgu fengu á tímabilinu sem verið var að spyrja um 

hafi hugsanlega sleppt þessari spurningu. Þessi breyta var ekki höfð með í fjölþátt 

aðhvarfsgreiningunni.  

 

Samkvæmt niðurstöðum voru engin tengsl milli ofnæmissjúkdóma og miðeyrnabólgu hjá 

börnum yngri en 2 ára (tafla 9). Þar sem tengsl ofnæmissjúkdóma og miðeyrnabólgu hafa 

verið mjög umdeild eru niðurstöðurnar í samræmi við margar aðrar rannsóknir (58, 71) en 
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einnig á öndverðum meiði við margar greinar sem birtar hafa verið um þetta málefni (12, 56, 

57, 60, 61). Misjafnt er hvaða aldurshópar eru þó notaðir í þessum rannsóknum og skilmerkin 

bæði á greiningu miðeyrnabólgu og greiningu ofnæmissjúkdóma það mismunandi að erfitt er 

að draga heildræna ályktun út frá niðurstöðunum. Það hvort ofnæmissjúkdómar hjá börnum 

séu áhættuþáttur fyrir miðeyrnabólgu mun því líklegast halda áfram að vera umdeilt mál á 

næstu árum. Styrkleiki rannsóknarinnar er að mjög skýr og ströng skilmerki eru á greiningu 

ofnæmissjúkdómanna exems og fæðuofnæmis.  Niðurstöður um miðeyrnabólgur byggja þó 

einungis á sögu foreldra.    

 

Ofnæmissjúkdómar foreldra virtust ekki vera áhættuþáttur fyrir aukinni tíðni miðeyrnabólgu 

hjá barni (tafla 9) og eru þær niðurstöður í samræmi við aðrar niðurstöður (55). 

Ef að systkini barnsins var með greindan ofnæmissjúkdóm þá sýndi það marktæk 

tengsl við fleiri miðeyrnabólgur hjá barninu (tafla 8). Þessi tengsl voru þó á mörkum þess að 

teljast marktæk eða með p gildi upp á 0,048 og neðri mörk 95% öryggisbils 1,002. Þess vegna 

er ekki hægt að líta framhjá þeim möguleika að einungis sé um tilviljun að ræða. En sé mark 

takandi á þessum niðurstöðum eru þær að mörgu leyti mjög áhugaverðar. Ekki virðist hafa 

verið gerð rannsókn með jafnstóru þýði á umræddum tengslum þarna á milli.  

Til eru rannsóknir sem sýna fram á að börn sem fái margar miðeyrnabólgur á fyrstu 

árunum séu líklegri til að fá hina ýmsu ofnæmissjúkdóma þegar þau eru orðin eldri. Það á 

sérstaklega við ofnæmissjúkdómana astma, exem og ofnæmiskvef (allergic rhinitis) (53-55). Í 

þessum rannsóknum hafa verið hafðar uppi getgátur um að fjöldi miðeyrnabólgna á fyrstu 

árum séu á einhvern hátt að móta ónæmiskerfið á þann hátt að það sé líklegra til að þróast í átt 

að of sterku svari gegn eðlilegu áreiti (55). Því má vera að systkini þeirra barna sem hafa 

fengið flestar miðeyrnabólgur hafi líka fengið margar miðeyrnabólgur sem ung börn og séu í 

kjölfarið búin að þróa með sér ofnæmissjúkdóm. Þetta er í raun öfugt orsakasamband við það 

sem skoðað var í þessari rannsókn, en þá er miðeyrnabólga orðin áhættuþáttur fyrir 

ofnæmissjúkdómum síðar meir. En systkini alast oftast upp í sama umhverfinu og eru því með 

sameiginlega áhættuþætti bæði hvað varðar erfðir og umhverfi. Sýnt hefur verið fram 

erfðafræðilega áhættuþætti bæði í ofnæmissjúkdómum og miðeyrnabólgum (52) Athyglisvert 

væri að rannsaka hvort þau börn sem flestar flestar miðeyrnabólgur í þessu þýði séu oftar að 

greinast með ofnæmissjúkdóma þegar þau eru orðin eldri en þau börn sem fæstar 

miðeyrnabólgur fengu. Hafa þarf í huga að loftborið ofnæmi er að þróast þegar börnin eru 

orðin aðeins eldri og hefur verið sýnt fram á að sú þróun eigi sér aðallega stað þegar börnin 

eru á aldrinum 2-4 ára (46).  
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Efri öndunarfærasýkingar og tíðni þeirra eru samkvæmt þessum niðurstöðum áhættuþáttur 

fyrir miðeyrnabólgu (tafla 8). Það samræmist niðurstöðum annarra rannsókna sem sýnt hafa 

að miðeyrnabólgur komi oft í kjölfar efri öndunarfærasýkinga (72, 73). Þetta er einn af þeim 

almennt samþykktu áhættuþáttum miðeyrnabólgu. Það styrkir mjög niðurstöðurnar að 

áhættuhlutfallið (odds ratio) hækki í takt við fjölda efri öndunarfærasýkinga en 

áhættuhlutfallið (OR) var 1,99 fyrir þau börn sem fengu efri öndunarfærasýkingar endrum og 

eins (á 3ja mánaða fresti) en 2,55 fyrir börnin sem voru oft (einu sinni í mánuði eða oftar) að 

fá efri öndunarfærasýkingar.  

 

Fjöldi sýklalyfja sem barnið hafði tekið síðustu 12 mánuðina sýndi marktæk tengsl við tíðni 

miðeyrnabólgna með áhættuhlutfall (OR) upp á 2,16 (tafla 8). Erfitt er þó að meta hvort að 

sýklalyfjanotkun barna sé orsök eða afleiðing. Hið síðarnefnda er þó líklegra þar sem að þau 

börn sem fá flestar miðeyrnabólgurnar taka sennilega inn mest af sýklalyfjum og þá 

sérstaklega í ljósi þess að miðeyrnabólgur eru algengasta ástæðan fyrir því að skrifað er upp á 

sýklalyf fyrir þennan aldurshóp (2). En ef að fjöldi sýklalyfja sem barnið var á síðustu 12 

mánuðina er áhættuþáttur fyrir miðeyrnabólgu er það líkast til vegna aukinnar tíðni ónæmra 

baktería í nefkoki þeirra. Sýnt hefur verið fram á að nýleg sýklalyfjanotkun sé mikilvægur 

áhættuþáttur fyrir ónæmum pneumókokkum í nefkoki barna (19, 74). En þar sem að 

pneumókokkar er algengasta bakterían sem veldur miðeyrnabólgu í börnum (5, 7) eru sú 

orsakatengsl ekki ólíkleg.  Ekkert er þó hægt að fullyrða út frá þessum niðurstöðum.  

 Það að móðir taki sýklalyf meðan hún er með barnið á brjósti virðist ekki tengjast tíðni 

miðeyrnabólgu hjá barninu (tafla 9).  

 

Athygli vakti að inntaka móður á D vítamíni um ákveðinn tíma meðan hún var með barnið á 

brjósti virtist samkvæmt okkar niðurstöðum auka líkurnar á því að barnið fengi 

miðeyrnabólgu (tafla 8). Áhættuhlutfallið var 2,194 og neðri mörk 95% öryggisbils 1,027. 

Ætlunin var að athuga hvort að D vítamín hefði verndandi áhrif á tíðni miðeyrnabólgu hjá 

börnum, því fram hafa komið vísbendingar um að svo geti verið (75, 76). En raunin var sú að 

meirihluti foreldra svaraði spurningum varðandi D vítamínsnotkun barna sinna mjög svo 

ófullnægjandi eða hreinlega sleppti þeim. Því var aðeins skoðuð D vítamínsnotkun móður 

meðan hún var með barnið á brjósti. Það að móðir skyldi svara spurningunni annað hvort „já, 

reglulega“ eða „já, einstaka sinnum“ sýndi engin marktæk tengsl við miðeyrnabólgu hjá 

barninu og það ýtir undir þá ályktun að líklega er ekki mark takandi á þessum niðurstöðum. 
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Fjöldi þeirra mæðra sem svöruðu spurningunni með „já, um ákveðin tíma“ var mjög lítill eða 

um 0,6% á fyrsta aldursárinu en 0,4% á öðru aldursárinu og grefur það enn frekar undan því 

að þessi tengsl geti talist marktækt.  

 

Ekki hafa verið jafn skýrar vísbendingar um hvaða þættir í umhverfi og aðstöðu barnsins geti 

haft áhrif á tíðni miðeyrnabólgu. Samkvæmt þeim niðurstöðum sem hér fengust virðast engin 

tengsl vera milli miðeyrnabólgu og reykinga móður eða annarra heimilismeðlima   (tafla 9). 

Það er í samræmi við aðrar rannsóknir á miðeyrnabólgu og óbeinum reykingum  (77, 78), þó 

til séu rannsóknir sem sýnt hafa fram á tengsl milli reykinga á heimili barnsins og tíðni 

miðeyrnabólgu (71, 79). Í spurningalistum EuroPrevall var aðeins spurt hvort að móðir eða 

einhver annar á heimilinu reykti en ekki sérstaklega hvort að þau reyktu inni á heimili 

barnsins. Enda þótt heimilismeðlimir reyki kann að vera þeir reyki ekki ofan í barnið eða inni 

á heimilinu. Einnig getur verið að ekki sé nógu nákvæmt að hafa bara svarmöguleikana við 

reykingum „já, daglega“ eða „já, stöku sinnum“. Mögulega þarf ítarlegri spurningar um 

óbeinar reykingar barns til að hægt sé að meta með vissu hvort að þær séu áhættuþáttur eða 

ekki.  

Samkvæmt okkar niðurstöðum virðist brjóstamjólkin ekki hafa verndandi áhrif en það 

er gagnstætt því sem margar aðrar rannsóknir hafa sýnt, en neysla brjóstamjólkur hefur verið 

talin hafa verndandi áhrif bæði gegn OME (77) og AOM (70, 71). Bæði var skoðaður fjöldi 

mánaða sem barnið var á brjósti en einnig fjöldi mánaða sem barnið var eingöngu á brjósti 

(tafla 9). Vera má að einhver skekkja liggi í því að mæður voru ekki spurðar á beinan hátt út í 

það hversu lengi barnið var eingöngu á brjósti heldur er það breyta sem að fundin var út frá 

öðrum spurningum varðandi fæðu barnsins. Bæði íslenskar leiðbeiningar um heilsuvernd 

barna yngri en 5 ára (80) og erlendar klínískar leiðbeiningar um bráðamiðeyrnabólgur (4) 

kveða á um verndandi áhrif brjóstamjólkur. Okkar niðurstöður eru þó ekki þær fyrstu sem 

greina engin tengsl á milli þessara þátta (78). 

 Fjöldi barna á heimili þess virðist samkvæmt niðurstöðunum ekki hafa nein tengsl við 

miðeyrnabólgu (tafla 9). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að fjöldi systkina eða fjöldi barna 

á heimilinu sé áhættuþáttur bæði fyrir OME (77) og AOM (71).  

 Það að hafa börnin í dagvistun (71, 77, 78) hefur verið talið áhættuþáttur fyrir 

miðeyrnabólgum hjá barni. Hér var skoðað bæði hvort að barn væri í dagvistun og hversu 

margar klukkustundir að meðaltali það væri í dagvistun á viku en hvorugt sýndi marktæk 

tengsl við miðeyrnabólgur hjá barninu (tafla 9). Mögulega hefði þurft að taka mið af því  
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hversu mörg börn voru í sömu dagvistun til að geta dregið ályktun hvort dagvistun barns sé 

áhættuþáttur.  

 Engin tengsl voru á milli lýsisnotkunar barna og miðeyrnabólgu. Hvorki ef skoðuð var 

lýsisnotkun barnsins sjálfs eða lýsisnotkun móður meðan hún var með barnið á brjósti      

(tafla 9). Verndandi áhrif lýsis á miðeyrnabólgur barna hafa eiginlega ekkert verið rannsökuð 

en til eru niðurstöður sem benda til hugsanlegra verndandi áhrifa, bæði á miðeyrnabólgu (81) 

sem og öndunarfærasýkingar almennt (82). Þó að þau börn sem tóku lýsi sjaldnar en einu 

sinni í viku væri ekki talin taka lýsi í fjölþátta aðhvarfsgreiningunni getur verið að þörf hefði 

verið á að greina betur á milli þeirra barna sem tóku lýsi daglega og þeirra sem tóku aðeins 

lýsi af og til.  

 Engin tengsl voru milli miðeyrnabólgu og þess hvort að barnið umgekkst dýr, hvort 

sem að það voru gæludýr á heimili barnsins eða leikskólinn eða dagmamman hefðu gæludýr 

(tafla 9). Reyndar var ekki gerður greinarmunur á því hverrar tegundar gæludýrið var og getur 

verið að það skipti einhverju máli hvort að dýrið sé loðið eða ekki. Ákveðið var að kanna 

hvort hugsanlega væru að einhver tengsl til staðar milli miðeyrnabólgu og gæludýra vegna 

umdeildra áhrifa gæludýra á ofnæmissjúkdóma í börnum (83). 

 

Árið 2012 birtist grein í Læknablaðinu um algengi fæðuofnæmis barna á fyrsta aldursárinu 

eftir Hörpu Kristinsdóttur en hún vann upplýsingar sína einnig upp úr íslenska gagnagrunni 

EuroPrevall (45). Þar birtir hún tölur yfir tíðni ofnæmissjúkdóma hjá börnunum á fyrsta 

aldursári. Þær niðurstöður sem hér birtast eru ekki fullkomnu samræmi við hennar tölur. 

Mismunurinn fellst í því að hún var með stærra þýði þar sem hún útilokaði ekki þau börn þar 

sem foreldrar höfðu ekki svarað spurningalistum. Í hennar tölum eru því talin með þau börn 

sem komu í skoðun þegar þau voru yngri en 12 mánaða þó að foreldrar hafi ekki svarað 12 

mánaða spurningalistanum.  

 

Kostir rannsóknarinnar eru stærð þýðinsins sem gefur henni mikinn tölfræðilegan styrk 

(power). Spurningalistarnir voru mjög ítarlegir og mikið magn af upplýsingum lágu fyrir um 

hvert barn. Sennilega hefur náðst að skoða öll börn sem voru með exem og/eða fæðuofnæmi 

vegna mikillar eftirfylgni. Eina ástæðan fyrir því að ekki hefði náðst að greina eitthvert 

barnanna væri ef foreldrar hefðu ekki tilkynnt um einkenni barns. Ólíklegt er þó að foreldrar 

hefðu ekki gert það en samt sem áður gefið sér tíma að svara spurningalistunum. Einnig er að 

ólíklegt að foreldrar hefðu gleymt að tilkynna um einkenni hjá barninu þar sem að þau voru 
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reglulega minnt á hver einkenni fæðuofnæmis og exems væru. Einnig er stór kostur að 

langflestar skoðanir voru framkvæmdar af teymi sama læknis og hjúkrunarfræðings.  

Gallar rannsóknarinnar eru að svara þurfti spurningalistunum símleiðis og þar sem 

þeir voru mjög ítarlegir gat hvert viðtal tekið langan tíma. Það er því möguleiki á að fólk hafi 

tekið að þreytast og því ekki svarað spurningum í seinni hluta spurningalistans ekki jafn vel 

og ítarlega og í þeim fyrri. Einnig er möguleiki á minnisbjögun (recall bias) þar sem verið var 

að spyrja um atburði sem ná yfir 12 mánaða tímabil. Þá kann að vera til staðar sú tilhneiging 

hjá foreldrum að ýkja þá þætti sem þeir telja jákvæða, líkt og til dæmis hversu oft barnið taki 

lýsi, en draga úr þáttum sem taldir eru neikvæðir, svo sem reykingar á heimili barnsins.   



  

40 

Lokaorð 

Í heildina voru 1302 íslensk börn með í rannsókninni. Ítarlegar upplýsingar lágu fyrir um þau 

öll og hafði hluti þeirra (397 börn) komið í skoðun á Barnaspítala Hringsins. Samkvæmt 

okkar niðurstöðum eru efri öndunarfærasýkingar skýr áhættuþáttur fyrir miðeyrnabólgum. 

Fjöldi sýklalyfjakúra sem barnið hafði verið á sýndi marktæk tengls við aukna tíðni 

miðeyrnabólgu. Erfitt er að segja til um það hvort sýklalyfjanotkun séu afleiðing tíðrar 

miðeyrnabólgu, þar sem miðeyrnabólga er algengasta ástæða þess að börn á þessum aldri fá 

sýklalyf, eða orsök.  

 Tengsl voru á milli þess að eiga systkini með ofnæmissjúkdóm og tíðni 

miðeyrnabólgu. Þau tengsl voru mjög á mörkunum að vera marktæk og því ber að taka þeim 

niðurstöðum með ákveðnum fyrirvara.  

Einnig fundust marktæk tengsl miðeyrnabólgu við það að móðir sagðist hafa tekið      

D vítamín um ákveðinn tíma meðan hún var með barnið á brjósti. Teljum við þær niðurstöður 

þó mjög svo ólíklegar þar sem ekki mældust marktæk tengsl ef móðir tók D vítamín reglulega 

meðan hún var með barnið á brjósti.  

 

Miðeyrnabólgur eru mjög algengar sýkingar hjá ungum börnum og því mikils virði að hafa á 

hreinu hvaða áhættuþættir er þar að hafa áhrif á . Ljóst er að margir þættir spila þar inn í. Þó 

að okkar niðurstöður hafi ekki sýnt nein tengsl milli ofnæmissjúkdóma og tíðni 

miðeyrnabólgu hjá börnum yngri en tveggja ára er þetta eitthvað sem skoða mætti nánar  áður 

en þau tengsl verði útilokuð.  
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