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Ágrip 
Inngangur: Heilaígerðir eru alvarlegur sjúkdómur. Upplýsingar um eðli þeirra 

hérlendis, orsakir, einkenni og horfur eru takmarkaðar. Ásýnd sjúkdómsins var síðast 

kannað fyrir tímabilið 1980-1993. Þá var nýgengi 5,7*10-6/ár og dánartala var tæp 

20%. Síðan eru liðin 20 ár. Greiningartækni og meðferð sjúkdómsins hefur breyst og 

auk þess  hefur átt sér stað mikil þróun í heila-og taugaskurðlækningum. 
 

Aðferðir: Rannsóknin var afturskyggð, tók til áranna 1993-2012 og voru sjúklingar 

með heilaígerð, staðbundna undirbastssýkingu (subdural empyema) og heilaberkla 

með í rannsókninni. Leitað var í Sögukerfi Landspítalans, aðgerðarbókum heila-og 

taugaskurðlækna og skrám sýkladeildar. Afdrifum sjúklinga var skipt í fjóra flokka 1) 

góður bati, 2) vægar afleiðingar, hafa ekki áhrif á daglegt líf, 3) alvarlegar afleiðingar, 

hafa áhrif á daglegt líf, 4) dauði. 
 

Niðurstöður: Á tímabilinu 1993-2012 greindust 22 sjúklingar með innankúpuígerðir 

(IKÍ). Meðalaldur var 57,7 ár (9-78 ár), karlar 68%. Fimmtán voru með heilaígerð 

(68,2%), sex með undirbastssýkingu (subdural empyema) (27,3%) og einn með 

heilaberkla (4,5%). Nýgengi var 3,9*10-6/ár. Helstu einkenni voru höfuðverkur 

(63,6%), staðbundin taugaeinkenni (59,1%), hiti (40,0%), ógleði/uppköst (31,8%). 

Meðaltími frá upphafi einkenna að greiningu var 9,2 dagar (3-29 dagar). Algengasta 

staðsetning ígerða var á hnakkasvæði (33,3%). Um 77% sjúklinganna voru með 

meiriháttar undirliggjandi sjúkdóm. Algengasta orsök var Streptococcus milleri 

(40,9%) og algengasti uppruni sýkingar var úr tönnum (27,3%). Flestir sjúklingar 

voru með fulla meðvitund við greiningu (77,3%), stór meirihluti fór í skurðaðgerð 

(90,1%). Meðalmeðferðartími á sýklalyfjum var 6,3 vikur og algengast var að 

meðhöndla sjúklinga með ceftríaxón (40,1%) og metronidazól (45,5%), einnig fengu 

45,5% sjúklinga stera. Einn sjúklingur lést mánuði eftir aðgerð vegna heilaígerðar en 

45,5% hlutu afleiðingar sem höfðu áhrif á daglegt líf. 
 

Ályktanir: Nýgengi heilaígerða og dánartíðni á Íslandi hefur lækkað lítillega frá 

síðustu rannsókn. Hlutdeild S. milleri ásamt sýkingum frá tönnum hefur aukist talsvert 

frá fyrri rannsókn og meðalaldur hefur hækkað umtalsvert. Nær helmingur sjúklinga 

fékk meðferð með sterum sem ekki var gert í fyrri rannsókn.   
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Skammstafanir 

IKÍ   Innankúpuígerðir 
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1. Inngangur 

1.1 Faraldsfræði 

Heilaígerð (brain abscess) er alvarlegur sjúkdómur sem krefst skjótrar meðferðar og 

greiningar. Mikill munur er á tíðni heilaígerða á heimsvísu. Í Bandaríkjunum eru 

áætluð um 2000 tilvik af heilaígerðum á ársgrundvelli (nýgengi um 6,7*10-6/ár) á 

meðan tíðni heilaígerða í þróunarlöndum er allt að 4 sinnum hærri (1,2). Á Íslandi 

hefur tíðni heilaígerða verið könnuð einu sinni áður, 1980-1993 og var þá nýgengi 

5,7*10-6 /ár (3). Frá miðri 20. öld og einkum með tilkomu tölvusneiðmynda árið 1974 

hafa breytingar orðið á faraldsfræði heilaígerða. Dregið hefur úr uppruna heilaígerða 

frá miðeyra (otogenic) og heilaígerðum í sjúklingum með bælt ónæmiskerfi hefur 

fjölgað (4). 

 

1.2 Saga heilaígerða 

Heilaígerð hefur lengi verið þekkt meðal manna en hefur nánast alltaf verið banvænn 

sjúkdómur. Fyrsta þekkta skurðaðgerðin var framkvæmd árið 1752 af franska 

skurðlækninum S.F. Morand (4). Sú aðgerð var gerð á heilaígerð í gagnaugablaði 

(temporal lobe) og á sýkingin að hafa sprottið frá sáldbeinsskúta (ethmoidal sinus). 

Frekari framfarir í meðferð heilaígerða urðu síðan í lok 19. aldar með útgáfu á bók 

breska skurðlæknisins William Macewan. Í bók sinni “Pyogenic Infectious Disease of 

the Brain and Spinal Cord. Meningitis, Abscess of the Brain, Infective Sinus 

Thrombosis” sýndi hann fram á að með aukinni þekkingu á líffærafræði heilans ásamt 

nýrri tækni í skurðlækningum væri hægt að lækna tiltekna sjúklinga með útsogun á 

ígerðinni. Frekari framfarir í meðferð heilaígerða urðu í kjölfar seinni 

heimstyrjaldarinnar með tilkomu sýklalyfja á borð við penicillin og klóramfenikól. 

Árið 1971 tókst síðan Heineman og samstarfsmönnum hans að lækna heilaígerð með 

því að notast eingöngu við sýklalyfjameðferð (5). Næstu áratugi eftir meðferð 

Heinman og félaga minnkaði dánartíðni á heilaígerðum. Þessa lækkun má að hluta til 

þakka uppgötvun tölvusneiðmyndatækisins árið 1974, hnitmiðaðri sýnatöku í heila-og 

taugaskurðlækningum ásamt tilkomu nýrrar sýklalyfjameðferðar (4). 
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1.3 Meinmyndun 

1.3.1 Mismunandi stig 

Heilaígerð er staðbundin innankúpusýking. Meinsemdin byrjar sem staðbundin 

heilabólga sem þróast yfir í sýkingu með uppsöfnun á greftri sem er afmarkaður af 

velnærðu hýði. Tilraunamódel á heilaígerðum ásamt myndgreiningartækni hafa aukið 

skilning á ferli meinsemdarinnar frá heilabólgu yfir í heilaígerð. Ferlinu hefur verið 

skipt upp í fjögur stig. Fyrsta stigið er “snemmbúið heilabólgustig” (dagur 1-3) en þar 

fer fram sáning sýkils sem veldur staðbundinni heilabólgu og bjúg. Næsta stig er 

“síðbúið heilabólgustig” (dagur 4-9) þar sem heilabólgan eykst ásamt því að dauður 

vefur myndast í miðri meinsemdinni. Á þriðja stigi “snemmbúið hýðisstig” (dagur 10-

14) safnast upp skuggaefni í kringum afmarkaða meinsemd. Á fjórða og lokastigi 

“síðbúið hýðisstig” (eftir dag 14) hefur meinsemdin afmarkast í hýði vegna 

ónæmisviðbragða hýsilsins (6,7). 

 

1.3.2 Bjúgur og bólga kringum meinsemd 

Þrátt fyrir að heilaígerðir séu staðbundin sýking, sem er afmörkuð með hýði, nær 

bólga og bjúgur langt út fyrir ígerðina. Þessi bjúgur leiðir til þess að skemmdir verða 

á aðliggjandi heilavef. Sýkingarvaldurinn í heilaígerðinni veldur staðbundnu 

bólgusvari og hækkun á ýmsum bólguþáttum sem valda leka á blóð-heilaþröskuldi. 

Hækkun á þessum bólguþáttum getur sést mörgum vikum eftir upphaf sýkingarinnar, 

jafnvel þó að sjúklingurinn sé í meðferð. Þar sem bólguþættir eru hækkaðir 

bólgueyðandi gæti bólgueyðandi meðferð mögulega haft áhrif á horfur sjúklinga 

(8,9,10). 

 

1.3.3 Flokkun heilaígerða 

Klassísk flokkun á heilaígerðum er eftir upprunastað sýkingar. Uppruni heilaígerða er 

rakinn frá þremur mismunandi stöðum. 

1. Frá aðliggjandi svæðum í afholum nefs, miðeyra eða tönnum. Sýkingin 

berst líklega með bláæðum frá sýktu svæði til heila. Þessi kenning er m.a. studd af því 

að bláæðar á svæðinu eru án bláæðaloka. Þetta er ástæða um 12-28% heilaígerða (6). 
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2.Heilaígerðir sem myndast í kjölfar áverka á höfuð og/eða eftir heilaaðgerðir. 

Um 30-40% sjúklinga eru með heilaígerð af þessum uppruna og er S. aureus 

algengasta bakterían sem ræktast (11). 

3. Heilaígerð sem myndast í kjölfar blóðsýkingar. Um 10-20% tilfella er hægt 

að rekja til blóðsýkingar. Upprunastað heilaígerða af völdum blóðsýkingar er hægt að 

meta frekar út frá ræktunarniðurstöðum og sögu sjúklings (12). 

 

1.3.4 Blóð og heilaþröskuldur 

Heilavefurinn er vel varinn fyrir sýkingum. Blóð-heilaþröskuldurinn gegnir þar 

lykilhlutverki. Þessu til stuðnings hafa dýramódel sýnt að þrátt fyrir blóðsýkingu þarf 

oftast beina sáningu í heilavef til myndunar heilaígerðar. Sáning sýkils frá blóði í 

heilavef er því sjaldgæf meða við sáningu í önnur líffæri (6,13). 

 

1.3.5 Tækifærissýkingar og ónæmisbældir 

Aukinn fjöldi ónæmisbældra sjúklinga vegna illkynja sjúkdóma, ónæmisbælandi 

lyfjameðferðar og fleira hefur leitt til fjölgunar á tækifærissýkingum og vaxandi 

hlutdeild þeirra. Tækifærissýkingarnar eru t.d. sníkjudýrasýkingar, sveppasýkingar, 

nocardiasýkingar og berklasýkingar. Dánartíðni í þessum sjúklingahópi er há og 

grundvöllur meðferðar er skjót sýklafræðileg greining (14). 

 

1.4 Klínísk einkenni 

Klínísk einkenni heilaígerðar eru margvísleg. Einkennin byggjast á stærð, 

staðsetningu, upprunastað sýkingar og undirliggjandi sjúkdómum sjúklings. 

Algengasta einkenni heilaígerða er höfuðverkur (50-90%)(6,15,16). Þar sem 

höfuðverkur er einkenni margra annarra sjúkdóma, svo sem heilahimnubólgu, getur 

greining á heilaígerðum tafist. Innan við helmingur sjúklinga með heilaígerð eru með 

hita við innlögn á spítala og um 30% eru með staðbundin taugaeinkenni. Í um 25% 

sjúklinga sést bjúgur í sjóntaugarósi (6,17). Ef sjúklingi versnar skyndilega af 

höfuðverk eða hnakkastífleika getur það bent til þess að ígerðin hafi rutt sér inn í 

heilahólfin eða undirbastsrýmið og leiðir það til verri horfa fyrir sjúkling. 

 Um helmingur sjúklinga er með skerta meðvitund eða meðvitundarleysi við 

greiningu. Einnig koma upp flogaköst hjá um 20-50% sjúklinga (15,7). 
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1.5 Greiningarrannsóknir 

1.5.1 Myndrannsóknir 

Greining heilaígerða gjörbyltist eftir 

tilkomu tölvusneiðmyndar og 

segulómskoðunartækis (18). 

Tölvusneiðmynd er oftast fyrsta 

greiningartækið þegar grunur leikur á að um 

heilaígerð sé að ræða. Þegar tekin er 

tölvusneiðmynd með skuggaefni af 

heilaígerð sést hringlaga upphleðsla á 

skuggaefninu í kringum ígerðina (Mynd 1) 

(19). Tölvusneiðmynd með skuggaefni dugar 

oftast til að þoka greiningarferlinu í átt að 

heilaígerð (6). 

 Segulómskoðunartækni er sú myndrannsókn sem gagnast best við að greina 

heilaígerðir frá heilaæxlum eða heilabólgum (18,6). Ástæðan er sú að það er hægt að 

mæla flæði vetnisatóma (diffusion), blóðgegnumflæði (percussion) og 

efnaskiptabreytingar (spectroscopy) fyrirferðarinnar (20).  

 

1.5.2 Aðrar rannsóknir 

Helstu rannsóknir sem gerðar eru í greiningarferli heilaígerða eru sýklafræðilegar 

ræktanir. Sýni koma úr blóði, heilaígerðinni sjálfri og einnig heila og mænuvöka. Í 

um 30% tilfella tekst ekki að finna sýkingarvald heilaígerðarinnar (5). 

Hækkuð gildi á hvítum blóðkornum í heila-og mænuvökva hafa sést hjá um 

helmingi sjúklinga. Sumar rannsóknir benda til þess að áhætta við mænustungu vegi 

ekki upp ávinning af henni, þar sem margir sjúklingar eru með hækkaðan 

innankúpuþrýsting (15,6). 

 Blóðrannsóknir koma að litlu gagni í greiningarferli heilaígerða en eru 

gagnlegar þegar kemur að mælingum á árangri meðferðar og við almennt eftirlit á 

sjúklingi (12). 

Mynd 1. Segulómskoðun af heila, T1 mynd 
með skuggaefni. Dæmigerð hringlaga 
upphleðsla skuggaefnis sést í kringum 
meinsemdirnar. 



!

9!
!

 Ný greiningaraðferð á sýklum með erfðamögnunartækni (polymerase chain 

reaction, multiple 16S ribosomal DNA sequencing) bendir til þess að fleiri bakteríur 

komi að meingerð heilaígerða en áður var talið. Meðal annars greindust fjöldi 

bakteríutegunda sem voru áður óþekktar, m.a. Mycoplasma sp. sem ekki var vitað til 

áður að yllu heilaígerðum (21). 

 

1.6 Meðferð 

1.6.1 Sýklalyfjameðferð 

Engar slembirannsóknir eru til á sýklalyfjameðferð heilaígerða og byggist því 

sýklalyfjagjöfin á vitneskju um eiginleika lyfja, klínískri reynslu og afturskyggðum 

rannsóknum (6). 

 Fyrsta sýklalyfjameðferð heilaígerða var lengi vel háskammta penicillin og 

klóramfenikól. Þess í stað hafa þriðju kynslóðar kefalósporín (cefótaxím, ceftríaxón) 

og metronidazól nú tekið við. Þriðju kynslóðar kefalósporín hafa virkni gegn ýmsum 

gram neikvæðum bakteríum og S. aureus annað en penicillin (6). Metronidazól nær 

háum styrk í ígerðinni og hefur góða bakteríudrápshæfni (22). Þessir eiginleikar 

metronidazóls ásamt þekktri en sjaldgæfri aukaverkun klóramfenikóls 

(vanmyndunarblóðleysi) hafa leitt til þess að metronidazól hefur tekið við sem fyrsta 

meðferð við heilaígerðum í samsetningum með kefalósporínum. 

 Meðferðarlengd er oftast á bilinu 6-8 vikur, þar sem gefin eru sýklalyf í æð. 

Sumar rannsóknir mæla með frekari gjöf um munn í 8-12 vikur til viðbótar eða þar til 

ígerð er nær horfin (6). Meðferðarlengd er metin í hverju tilviki fyrir sig út frá 

klínískum bata sjúklingsins og niðurstöðum úr myndgreiningarrannsóknum. 

 

1.6.2 Skurðmeðferð 

Mikil framför hefur orðið á tækni í heila-og taugaskurðlæknisfræði þegar kemur að 

meðferð heilaígerða. Áður fyrr var gerð opin heilaaðgerð þar sem heilaígerðin var 

fjarlægð eða sogin út. Nú á dögum eru til nákvæmari aðferðir til sem hafa minni 

inngrip í för með sér. Þessar aðgerðir eru gerðar með útsogsnálum annars vegar 

fríhendis með hjálp þrívíddar staðsetningarbúnaðar og hinsvegar með 

hnitmiðunarbúnaði sem er festur á höfuð sjúklings. Í báðum aðgerðum fer útsogun og 

sýnataka fram samtímis. (6,7) 
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1.6.3 Barksterameðferð 

Barksterar hafa ekki verið rannsakaðir með tilliti til notkunar í heilaígerðum (6). 

Barksterar minnka bólgu og geta þar með lækkað innankúpuþrýsting sem myndi 

annars leiða sjúkling til dauða (23). Á hinn bóginn hafa rannsóknir sýnt að styrkur 

vissra sýklalyfja minnkar við innleiðslu barkstera (24). 

 

1.7 Horfur 

Dánartala í kjölfar heilaígerða hefur batnað til muna eftir að tölvusneiðmyndir komu 

til en á seinni hluta áttunda áratugarins var dánartala í sjúklingum með heilaígerðir um 

30-50% (25). Í dag er dánartíðnin í hefðbundnu þýði um 10-15% (16,15). 

 Algeng vandamál við heilaígerðir eru flog. Í um 20-50% tilfella fengu 

sjúklingar flog fyrir greiningu eða í sjúkralegu (6,15). Flest bendir til þess að ekki sé 

munur á tíðni floga eftir opna skurðaðgerð annars vegar og aðgerð með útsogsnál hins 

vegar (26,27). 

 Ýmsir þættir hafa verið tengdir verri horfum sjúklinga með heilaígerð. Þar á 

meðal er stór fyrirferð með þrýstingsáhrifum, minnkuð meðvitund við greiningu, 

stuttur tími einkenna fyrir greiningu, nocardia sýking, gram neikvæð sýking, seinkun 

á framkvæmd skurðaðgerðar og rof ígerðar inn í heilahólf (6,17,3). Almennt vegnar 

ungum sjúklingum betur auk þeirra sem eru ekki með alvarlegan undirliggjandi 

sjúkdóm eða þeim sem eru ekki með nein alvarleg taugaeinkenni við greiningu 

(28,29).  

 

1.8 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi, sjúkdómsmyndun, einkenni, gang, 

meðferð og afdrif sjúklinga með heilaígerð á Íslandi á árunum 1993-2012. Árni 

Jóhannesson og félagar (3) könnuðu heilaígerðir á íslandi á tímabilinu 1980-1993. Sú 

athugun náði til áranna 1980-1993. Markmið núverandi rannsóknar var einnig að 

meta breytingar sem kynnu að hafa orðið á tveimur áratugum. 
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Þýði og skráðar breytur 

Leitað var í sjúkraskrárkerfum Landspítalans eftir ICD – 9 og ICD – 10 númerum. 

Leitað var sérstaklega að eftirtöldum undirflokkum ICD – 10: G06.0, G06.1, G06.2, 

G07, G08 og eftirtöldum undirflokkum ICD – 9: 324, 326 , 013.3, 013.5. Einnig var 

leitað sérstaklega í skrám Sýklafræðideildar og í aðgerðarbókum heila-og 

taugaskurðlækna. Leitin náði yfir tæp 20 ár eða frá 6.júní 1993 til 31.desember 2012. 

 Helstu breytur sem voru skráðar voru kyn, aldur, upphaf einkenna, 

greiningardagur, helstu einkenni, undirliggjandi sjúkdómar, gerð innankúpuígerðar, 

niðurstöður úr sýklaræktun, uppruni sýkingar, staðsetning og stærð sýkingar, 

meðvitund við greiningu, sýklalyf við innlögn, helstu blóðrannsóknir, 

myndgreiningarrannsóknir, meðferð sjúklings (sýklalyfja-, skurð-og sterameðferð), 

meðferðarlengd og afdrif sjúklinga. 

 

2.2 Forsendur greiningar 

Sjúklingar með heilaígerð (brain abscess), undirbastssýkingu (subdural empyema) og 

heilaberkla (tuberculous brain abscess) voru teknir með í rannsóknina. Til einföldunar 

verður minnst á þessar sýkingar sem innankúpuígerðir (IKÍ). 

Við greiningar á IKÍ var sú krafa gerð að sjúklingur væri greindur með 

segulómskoðun eða tölvusneiðmynd á heila (sjá mynd 1) (með skuggaefni) eða 

gröftur sæist í heilaaðgerð. Til stuðnings við þessar greiningar voru klínísk merki 

sýkingar ásamt ræktunarniðurstöðum notaðar. 

Leitað var eftir ICD númerum 9 og 10 (sjá í þýði og skráðar breytur). Þessi leit 

skilaði 91 sjúklingi. Af þeim sjúklingum voru 22 sem stóðust skilmerki 

rannsóknarinnar. Einn sjúklingur var með mucocele í enni sem ekki náði í 

undirbastsrýmið og var því sá sjúklingur ekki tekinn með í þýðið. Einnig var einn 

sjúklingur, sem var með steríla bólgu kringum bómullarhnoðra sem gleymst höfðu 

eftir æðagúlpaaðgerð, ekki tekinn með í þýðið. 

Við mat á uppruna sýkinga var tekið mið af klínískum upplýsingum um virkar 

sýkingar sjúklinga þremur mánuðum frá upphafi einkenna. Allar virkar sýkingar voru 

skoðaðar á þessu tímabili. Tekið var mið af ræktunarniðurstöðum, einkennum og 

klínísku mati sérfræðinga. 
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2.3 Úrvinnsla 

Gögnin voru skráð og unnin í Microsoft Excel. Einnig var tölfræðiforritið SAS notað 

til útreikninga á öryggisbili og p-gildi ásamt því að samanburður var gerður með kí-

kvaðrat prófi og t-prófi. 

 

2.4 Leyfi 

Þegar rannsókn hófst lágu frá leyfi frá Vísindasiðanefnd (VSNb2012110008/03.08), 

Persónuvernd, framkvæmdarstjóra lækninga á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á 

Akureyri.  

 

3. Niðurstöður 

3.1 Greining 

Af 22 sjúklingum greindust 15 með heilaígerð, 6 með undirbastssýkingu og 1 með 

heilaberkla. 

Í fyrstu var talið að um eitt tilvik af heilaígerð af völdum berkla hafi verið að 

ræða en við nánari skoðun kom í ljós útbreidd berkla-heilahimnubólga með ífarandi 

bólguhnútum (granuloma) í yfirborði heila. Í aðgerðarlýsingu þess tilviks var skýrt 

tekið fram að um uppsöfnun graftar hafi verið að ræða í undirbastsrými heilans og þar 

með var tilvikið tekið með í rannsóknina.  

 

3.2 Nýgengi, kyn og aldur 

Nýgengi innankúpuígerða yfir allt tímabilið var 3,9*10-6, 68% sjúklinga voru 

karlmenn og 32% voru konur. Meðalaldur var 57,7 ár (aldursbil 9-78 ára). 

Rannsóknartímabilinu var skipt niður fjögur jafnstór tímabil og nýgengi á hverju 

tímabili skoðuð. Á fyrsta tímabilinu (06.06.1993-26.04.1998) var 1 sjúklingur, á öðru 

tímabilinu (27.04.1998-19.03.2003) voru 3 sjúklingar, á þriðja tímabilinu 

(20.03.2003-08.02.2008) voru 7 sjúklingar og á fjórða tímabilinu (09.02.2008-

31.12.2012) voru 11 sjúklingar. Marktæk aukning IKÍ var milli tímabilanna (p-gildi = 

0.03577). Súlurit 2 sýnir nýgengi per milljón einstaklinga yfir hvert tímabil hér að 

ofan s.s. 06.06.1993-26.04.1998, 27.04.1998-19.03.2003 o.s.frv. Einnig sýnir súlurit 2 

vegið meðaltal af þessum tímabilum þ.e.a.s. nýgengi yfir allt tímabilið. Athuga skal 
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að ekki gengur að reikna beint meðaltal tímabila þar sem mismunandi 
meðalmannfjöldi er á hverju tímabili. 
 Samanburður við eldri íslenska rannsókn sem náði yfir tímabilið 1980-1993 
(3) var gerður. Nýgengi milli rannsókna dvínaði og meðalaldur sjúklinga við 
greiningu hækkaði marktækt (p-gildi 7,8*10-9). Súlurit 1 sýnir samanburð á nýgengi 
heilaígerða frá 1980-1993 og 1993-2012. Einnig sýnir það vegið meðaltal nýgengis 
yfir bæði tímabilin, þ.e.a.s meðalnýgengi á innankúpuígerðum síðustu 33 ár. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súlurit 1.  Nýgengi innankúpuígerða á Íslandi. 1) 1980-1993 
2) 1993-2012 3) vegið meðaltal beggja tímabila. 

Súlurit 2.  Nýgengi á íslandi 1993-2012. Nýgengi fjögurra 
tímabila könnuð og vegið meðaltal þeirra. 
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3.3 Einkenni, greiningartími 

Helstu einkenni sjúklinga var höfuðverkur og staðbundin taugaeinkenni 

(máttminnkun, sjóntruflanir, svimi/jafnvægistruflun). Hægt er að sjá frekari einkenni í 

töflu 1. 

 Tími frá upphafi einkenna að greiningu voru 3–29 dagar eða að meðaltali 9,2 

dagar. Upplýsingar um upphaf einkenna og greiningardag vantaði hjá einum sjúklingi.  

 

Tafla 1. Einkenni og teikn við innlögn 

Sjúklingar, einkenni Fjöldi sjúklinga (%) 

Karlmenn 15 (68%) 

Meðalaldur 57,7 (9-78) 

Alvarlegir undirliggjandi sjúkd. 16 (77%) 

Heilbrigðir 6 (27%) 

Einkenni  

Höfuðverkur 14 (64%) 

Staðbundin taugaeinkenni 13 (59%) 

Hiti 8 (36%) 

Ógleði/uppköst 7 (32%) 

Málstol/rugl 5 (23%) 

Flog/krampar 5 (23%) 

Meðvitundarleysi 3 (14%) 

Hnakkastífleiki 2 (9%) 

 

3.4 Staðsetning og stærð 

Samtals fundust 29 innankúpuígerðir í 22 einstaklingum. Í fjórum sjúklingum voru 

fleiri en ein ígerð. Stærð ígerðanna var á bilinu 1–5 cm. Meðalstærð ígerðanna var 3,5 

cm. Ekki var skráð stærð á subdural empyema né berkla-heilahimnubólgunni með 

ífarandi bólguhnútum (granulomas). Hægt er að sjá frekari niðurstöður í töflu 2. 
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3.5 Uppruni sýkinga 

Uppruni innankúpuígerða var fyrst og fremst metinn út frá klínískum upplýsingum 

um sjúklinga. Í þeim sjúklingum þar sem ígerð var rakinn til hjarta var einn sjúklingur 

með op milli gátta (sjá síðar). Helstu upprunastaði sýkinga má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3. Sýkingarleiðir samanbornar við uppruna sýkinga 
Sýkingarleiðir 

 Aðlægir 

staðir* 

Blóðborin Eftir 

aðgerð 

Óljóst Alls 

Uppruni sýkingar      

Tannsýking 6    6 (27%) 

Eftir aðgerð   5  5 (23%) 

Öndunarfærasýking  3   3 (14%) 

Hjarta  3   3 (14%) 

Abscess í olnboga  1   1 (5%) 

Skútubólga 2    2 (9%) 

Óljós    2 2 (9%) 

*Sýking gegnum bláæðakerfi frá nálægum stöðum (tönnum, afholum nefs, miðeyra) 

 

Tafla 2. Sýkingarleiðir samanbornar við staðsetningu 
Sýkingarleiðir 

 Aðlægir staðir* Blóðborin Eftir aðgerð Óljóst Alls 

Staðsetning IKÍ      

Hnakkahjarni 5 4  1 10 (34%) 

Gagnaugahjarni 2 2 2  6 (21%) 

Ennishjarni 1 3 3  7 (24%) 

Hvirfilhjarni  3   3 (10%) 

Litli heili 2    2 (7%) 

Heilahólf    1 1 (3%) 

*Sýking gegnum bláæðakerfi frá nálægum stöðum (tönnum, afholum nefs, miðeyra) 
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3.6 Ræktunarniðurstöður 

Tvær ræktunarniðurstöðum voru ekki fengnar frá innankúpuígerð. Annað sýnið var 

tekið úr afholu nefs og hitt úr blóði. Ekkert ræktaðist í fjórum sýnum en voru 

smásjárniðurstöður úr þeim rannsóknum birtar sérstaklega. (Sjá töflu 7). 

Ræktunarniðurstöður úr mænuvökva voru ekki kannaðar sérstaklega vegna þess hve 

fáar mænustungur voru gerðar (<40%) 

Rannsóknarniðurstöður úr blóðrannsóknum voru skráðar frá greiningardegi 

eða sem næst honum. Af þeim gögnum vantaði þrennar mælingar á hvítum 

blóðkornum, átta af neutrofílum og átta af CRP. Rannsóknarniðurstöður úr  

blóðrannsóknum má sjá í töflu 4. 

 

Tafla 4. Niðurstöður blóðrannsókna 
Niðurstöður blóðrannsókna Meðaltal mælinga Vantar niðurstöður 

CRP 34,7 (3-138) mg/l 7 sjúkl. (32%) 

Hvít blóðkorn 11,3 (5-18) frumur/µl 3 sjúkl. (14%) 

Neutrofílar 8,4 (5-12) 6 sjúkl. (27%) 

 

3.7 Meðferð 

Meðferð sem sjúklingar hlutu var tvíþætt, sýklalyfjagjöf og heilaskurðaðgerð. 

Steragjöf eftir innlögn var algeng en var oftast ekki hluti af meðferð. Helstu 

niðurstöður meðferðar má sjá í töflu 6. 

 

3.8 Dánartíðni og fylgikvillar 

Sjúklingum var skipt upp í fjóra flokka eftir afdrifum. Þeir sjúklingar sem náðu 

góðum bata, þeir sjúklingar sem hlutu vægar afleiðingar sem höfðu ekki áhrif á 

daglegt líf, þeir sjúklingar sem hlutu alvarlegar afleiðingar sem höfðu áhrif á daglegt 

líf og þeir sjúklingar sem dóu í kjölfar heilaígerða. (Sjá töflu 5) 
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Tafla 5. Afdrif sjúklinga  

Afdrif sjúklinga Fjöldi (%) 

Góður bati 9 

Vægar afleiðingar, hafa ekki áhrif á daglegt líf 3 

Alvarlegar afleiðingar, hafa áhrif á daglegt líf 9 

Dauði* 1 

*Dánarorsök óljós, lést tæpum mánuði eftir aðgerð 
 

 

 

Tafla 6. Meðferð  

Meðferð  

Meðaltími á sýklalyfjameðferð 6,3 (1-10) vikur 

Fjöldi sjúkl. sem var á sýklalyfjum við innlögn 7 (32%) 

Barksterameðferð  

Sjúklingar sem fengu barkstera í meðferðarferli 10 (45%) 

Sjúklingar sem fengu ekki barkstera í meðferðarferli 12 (55%) 

Aðgerð Fjöldi sjúkl. 

Sjúklingar sem fóru í aðgerð 20 (91%) 

Sjúklingar sem fengu einungis sýklalyfjagjöf 2 (9%) 

Sýklalyfjameðferð  

Metronidazól  10 

Ceftríaxón 9 

Vancomycin 5 

Ampicillin með eða án klavulanic sýru 4 

Gentamycin 3 

Önnur sýklalyf 3 
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Tafla 7. Sýkingarleiðir samanbornar við ræktunarniðurstöður 

Sýkingarleiðir 

 Aðlægir 

staðir* 

Blóðborin Eftir 

aðgerð 

Óljós Alls 

Sýking      

S. milleri 6** 2  1 9 (41%) 

S. aureus  2*** 1  3 (14%) 

P. acnes  2   2 (9%) 

Kóagulasa neikvæður 

Stafylókokkur 

   1 1 (5%) 

M. tuberculosis  1   1 (5%) 

Pseudomonas aerginosa   1  1 (5%) 

Corynebacterium sp.  1   1 (5%) 

Neikvæð ræktun: 

Niðurstöður 

smásjárskoðunar 

      

Streptokokkar +++ 1    1 (5%) 

Gram jákvæðir kokkar (+), 

Kleyfkjarna átfrumur ++ 

1    1 (5%) 

Gramm jákvæðir kokkar (+) 

kleyfkjarna átfrumur + 

 1   1 (5%) 

Kleyfkjarna átfrumur ++    1 1 (5%) 

*Sýking gegnum bláæðakerfi frá nálægum stöðum (tönnum, afholum nefs, 

miðeyra) 

**Einn sjúklingur fór ekki í aðgerð, ræktaðist S. milleri úr pansinusitis. 

*** Einn sjúklingur fór ekki í aðgerð, ræktaðist S. aureus úr blóði. 
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4. Umræður  

4.1 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á hve óalgengur en alvarlegur sjúkdómur 

heilaígerðir eru þar sem tæplega helmingur sjúklinga var með alvarlegar afleiðingar 

sem höfðu áhrif á daglegt líf. Einu heila-og taugaskurðlæknar Íslands eru á 

Landspítala Fossvogi og skurðaðgerð er hluti af viðurkenndri meðferð við 

heilaígerðum. Þess vegna vonumst við eftir að tilfelli utan af landi hafi ávallt ratað á 

Landspítala Fossvogi og þar með að öllum tilfellum á Íslandi hafi verið náð á 

tímabilinu. 

 

4.1.1 Greining 

Tekin var sú ákvörðun að skilmerki rannsóknarinnar myndu ná yfir allar 

innankúpuígerðir. Skilmerki annarra rannsókna ná í sumum tilfellum ekki yfir 

undirbastssýkingu og heilaberkla (15,7). Þetta leiðir til þess að nýgengi er e.t.v. minna 

en rannsóknin gefur til kynna.  

 

4.1.2 Nýgengi, kyn og aldur 

Nýgengi á tímabilinu var 3,9*10-6. Þær niðurstöður eru svipaðar og í nýlegum 

rannsóknum en heldur lægri en í eldri rannsóknum (15,12,18). Á níunda áratugnum á 

Íslandi var nýgengi innankúpuígerða heldur lægra. Þó að báðar rannsóknirnar nái yfir 

allt Ísland er tölfræðilegur samanburður á þessum tveimur tímabilum ekki marktækur 

(p-gildi = 0.2656). 

 Okkar niðurstöður sýndu að fyrir hverja konu sem greindist með 

innankúpuígerð voru 2,2 karlmenn. Hlutfall kynjanna erlendis hefur farið frá 1,8-2,2 

karlmenn fyrir hverja konu sem greinist (15,29) . Hlutfall kynja er því svipað og gerist 

erlendis.  

Marktæk hækkun varð á meðalaldri sjúklinga við greiningu á Íslandi síðustu 

30 ár. Meðalaldur sjúklinga við greiningu fór frá 36,9 upp í 57,7 ár (3). Þessa fækkun 

á heilaígerðum í ungum einstaklingum má mögulega skýra út frá breyttri notkun 

sýklalyfja í meðferð eyrnabólgu og skútabólgu. Nýlegar rannsóknir um heilaígerðir og 

notkun sýklalyfja hjá börnum bendir til þess að notkun lyfjanna sé að aukast og að 

færri tilvik heilaígerða með uppruna frá miðeyrnasýkingu megi rekja til þess (31,32) 
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Af öllum einstaklingum sem fengu innankúpuígerðir á síðustu 20 árum var 

aðeins einn undir 18. Sá sjúklingur (9 ára) var einnig með op milli hjartagátta. Tíðni 

innankúpuígerða í ungabörnum með undirliggjandi hjartasjúkdóm er mismunandi eftir 

löndum en nýlegar rannsóknir benda til að það sé á bilinu 7-33% (31,33). 

Innankúpuígerðir í börnum með undirliggjandi hjartasjúkdóm hér á landi eru því 

fátíðari en gerist erlendis. Í þeim rannsóknum þar sem tíðnin er lægri vilja læknar 

þakka góðu eftirliti barna með hjartasjúkdóma. Mögulega er því góðu eftirlit 

hjartalækna að þakka hversu fátíð innankúpuígerð er í börnum með hjartagalla á 

Íslandi.  

 

4.1.3 Einkenni og greiningartími 

Helstu fjögur einkenni IKÍ voru höfuðverkur, staðbundin taugaeinkenni, hiti og 

ógleði/uppköst. (64%, 59%, 36%, 32%). Einkenni heilaígerða eru mjög mismunandi 

en nýlegar rannsóknir virðast benda til þess að höfuðverkur, hiti, staðbundin 

taugaeinkenni og ógleði/uppköst séu meðal algengustu einkenna (31,32,15) 

  Tími frá upphafi einkenna að greiningu voru 9,2 dagar að meðaltali sem er 

svipaður nýlegri rannsókn (15). Á níunda áratugnum á Íslandi var meðaltími frá 

upphafi einkenna að greiningu 18,3 dagar svo einhver lækkun hefur orðið á 

greiningartímanum (3). Þessi lækkun er í samræmi við þær framfarir sem orðið hafa á 

greiningartækni með tilkomu segulómskoðunar og tölvusneiðmyndatækis (34). 

 

4.1.4 Staðsetning og stærð 

Þegar skoðuð var stærð, staðsetning og fjöldi innankúpuígerða var litið til 

heildarfjölda ígerðanna (N = 29). Algengasta staðsetning ígerðanna var í 

hnakkahjarna en 10 ígerðir af 29 voru þar. Munur er á rannsóknum hvað staðsetningu 

varðar en fáar rannsóknir sýna algengustu staðsetninguna í hnakkahjarna (5,35). 

Algengasta staðsetning IKÍ á Íslandi fyrir 30 árum var ennishjarni en þá greindist um 

helmingur sjúklinga með ígerð þar (3). Þessar niðurstöður komu því á óvart. 

 Stærð ígerðanna reyndist vera frá 1-5 cm í þvermál. Yfirleitt eru ekki 

upplýsingar um stærð í erlendum rannsóknum. Mögulega er þetta vegna óljósra 

tengsla við horfur sjúklinga. Hver svo sem ástæðan er, er áhugavert að kanna hvort 

einhver tengsl séu á milli stærðar IKÍ og afdrifa sjúklinga. 
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4.1.5 Uppruni sýkinga 

Uppruni innankúpuígerða var í flestum tilfellum tilkominn vegna tannsýkingar. Ef 

teknar eru saman allar sýkingar frá aðlægum stöðum þá eru það 8 sýkingar eða 36% 

sjúklinga. Sömu sögu er að segja um heilaígerðir í Danmörk, þar sem algengasti 

upprunastaðurinn er frá aðlægum stöðum og tannsýking er þar af algengust (15). 

Heilaígerðir á Íslandi af völdum sýkinga frá aðlægum stöðum hafa staðið í stað meðan 

hlutdeild tanna hefur aukist (3) (sjá töflu 2). 

 Næstalgengast var að uppruni heilaígerða væri tilkominn vegna 

heilaskurðaðgerðar eða höfuðáverka (23%). Hefur tíðni þeirra hækkað töluvert frá 

fyrri rannsókn á Íslandi sem var um 10% á níunda áratugnum. Tíðni sýkinga eftir 

aðgerð eða höfuðáverka í Danmörk er svipuð og hún var á Íslandi fyrir þrjátíu árum 

(9%). Algengi heilaígerða eftir aðgerð eða höfuðáverka á heimsvísu er talið vera 30-

40% (11,15). 

 

4.1.6 Ræktunarniðurstöður 

Helstu ræktunarniðurstöður benda til þessa að hlutdeild Sreptococcus milleri sé að 

aukast m.v. fyrri rannsókn á Íslandi (3). Hlutdeild bakteríunnar er um 40% núna en 

var um 16%, sem er 2,5x hækkun. Streptococcus sp. ræktun í heilaígerðum er í 

flestum tilfellum algengasta ræktunin og þar af er Streptococcus milleri algengastur 

(34,36,3). 

 Mænuvökvi var tekinn hjá mjög fáum sjúklingum (<40%). Ekki er mælt með 

mænustungu við hækkaðan innankúpuþrýsting vegna hættu á haulun (herniation) 

gegnum mænugat (foramen magnum) auk þess sem mænuvökvarannsóknir skila 

jákvæðum ræktunarniðurstöðum aðeins í fáum tilvikum (6,15). 

 CRP, hvít blóðkorn og neutrofílar er allt vægt hækkað (Sjá töflu 1) 

Ræktunarniðurstöður úr blóði hafa almennt ekki gott forspárgildi um að 

innankúpuígerð sé að ræða (6,15) 

 

4.1.7 Meðferð 

Algengasta sýklalyfjameðferð við innankúpuígerðum á Íslandi á níunda áratugnum 

var klóramfenikól (3). Í dag er klóramfenikól ekki notað við IKÍ og er líklega ástæða  

þekkt aukaverkun þess (vanmyndunarblóðleysi). Algengasta meðferð við IKÍ á 

Íslandi í dag er metronidazól (45%) og þriðju kynslóðar kefalósporín (41%). 
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Sýklalyfjaval á heimsvísu í dag er svipað og á Íslandi ásamt því að penicillin er ennþá 

algeng sýklalyfjameðferð við heilaígerðum (15,32,35) 

 Um 9 af hverjum 10 sjúklingum með innankúpuígerðir á Íslandi í dag fara í 

skurðaðgerðir og 1 af hverjum 10 fær einungis sýklalyfjameðferð. Á níunda 

áratugnum á Íslandi var það hlutfall einungis 63% (3). Hluti þeirra sem fer í 

skurðaðgerð við IKÍ hefur því hækkað. Skurðaðgerð er yfirleitt hluti af fyrstu meðferð 

við heilaígerð erlendis og fá því allt að 100% sjúklinga þá meðferð (6,15,35). 

 Barksterameðferð er umdeild í notkun við heilaígerðum og hefur ekki verið 

rannsökuð sérstaklega með tilliti til notkunar í heilaígerðum (6). Tíu sjúklingar fengu 

barkstera á einhverjum tímapunkti í meðferðarferlinu. Ekki var kannað sérstaklega 

hvort sjúklingar fengu barkstera fyrir eða eftir greiningu, eða eftir aðgerð. Áhugavert 

væri að kanna hvort sterameðferð eftir aðgerð hefði áhrif á horfur á Íslandi en 

erlendar rannsóknir gefa til kynna að svo sé ekki (37,15). Ekki var kannað sérstaklega 

fyrir barksterum á Íslandi 1980-1993.  

 

4.1.8 Dánartíðni og fylgikvillar 

Sjúklingum var skipt í fjóra flokka eftir afdrifum (sjá töflu 6). Jafnmargir sjúklingar 

fengu alvarlegar afleiðingar sem höfðu áhrif á daglegt líf og þeir sem náðu fullum 

bata. Athyglisvert þykir að einungis einn sjúklingur hafi látist í kjölfar heilaígerða. 

Ekki er ljóst hvort hann hafi látist vegna innankúpuígerðar eður ei en ljóst er að hann 

lést tæpum mánuði eftir skurðaðgerð. Einnig var sjúklingurinn langt leiddur af HIV-

sýkingu en því miður eru ekki til gögn um dánarorsök hans svo ekki er hægt að skera 

úr um hvort sjúklingurinn hafi látist vegna innankúpuígerðar eða vegna afleiðinga 

HIV-veirunnar. Dánartíðni sjúklinga með heilaígerðir hafa almennt farið frá því að 

vera um 80% fyrir 1945 í um 3-17% í dag (15,35). Ekki eru allir einstaklingar á 

Íslandi krufnir svo mögulegt er að einhverjir sjúklingar með heilaígerð hafi farið 

framhjá rannsókninni.  

 

4.2 Styrkleikar og takmarkanir 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru að leitast var eftir að finna öll tilvik 

innankúpuígerða á Íslandi síðustu 20 árin. Hægt var að bera niðurstöður 

rannsóknarinnar við gamla rannsókn á Íslandi (1980-1993) sem náði einnig yfir öll 

tilvik á Íslandi á tímabilinu.  
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 Í leit að sjúklingum var ekki einungis stuðst við leit að ICD númerum heldur 

voru aðgerðarbækur heila-og taugaskurðlækna skoðaðar sérstaklega.  

Krufningarskýrslur voru skoðaðar og sérstaklega leitað í gögnum Sýklalyfjadeildar. 

Þegar ekki fundist næg gögn í rafrænum gagnagrunni Sögu Landspítala var leitast 

eftir pappírssjúkraskrám um sjúklinga. 

 Á Íslandi er einungis einn meðferðarstaður fyrir innankúpuígerðir, 

Landspítalinn í Fossvogi. Þar af leiðandi má áætla að allir sjúklingar með grun um IKÍ 

fái meðferð þar. 

 Þrátt fyrir smæð landsins er hér einstakt tækifæri til að kanna sjúkdóm í heilu 

þýði. Hins vegar finnast það fá tilvik hér af innankúpuígerð að samanburðarhæfni við 

erlendar rannsóknir er vafasöm. Mætti því segja að smæð landsins sé bæði kostur og 

galli.
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4.3 Ályktanir 

Innankúpuígerð eru óalgengur en alvarlegur sjúkdómur. Þrátt fyrir að greiningartími 

fari lækkandi eru afdrif sjúklinga enn slæm. Enginn sjúklingur lést úr innankúpuígerð 

á tímabilinu og nýgengi hefur lækkað frá 5,7*10-6 niður í 3,9*10-6. Nauðsynlegt er að 

halda rannsóknum áfram til að auka skilning á meinmyndun sjúkdómsins og 

áhættuþáttum. 

 Hlutdeild Streptococcus milleri hefur aukist samanborið við fyrri rannsókn og 

meira ber nú á því að uppruni sé frá tönnum. Meðalaldur sjúklinga hefur hækkað. Yfir 

tímabilið var markverð hækkun á nýgengi innankúpuígerða. Áhugavert verður að 

skoða hvort sú aukning sé hluti af stærri sveiflu í nýgengi, hvort greiningar séu að 

aukast eða hvort að innankúpuígerðum sé að fjölga. 

 

Reykjavík 3.júní 2013 

_________________________ 

Alexander Elfarsson 
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