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Ágrip 

Inngangur: Flestar lifrarbólgur af völdum veira orsakast af lifrarbólguveirunum A, B og C. Aðrar veirur 

geta þó valdið lifrarbólgu s.s. Epstein-Barr og cytomegaloveirur en mun minna er þekkt um afdrif 

þeirra. Ekki eru til nýlegar né yfirgripsmiklar faraldsfræðilegar rannsóknir byggðar á lýðgrunduðu þýði 

um lifrarbólgur af þessu tagi. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hversu oft þessar veirur þ.e.a.s. 

EBV og CMV valda lifrarbólgum hér á landi, hversu margir fá gulu og hvernig sjúklingunum reiðir af.  

Efni og aðferðir: Rannsóknin var aftursýn og náði yfir tæplega 10 ára tímabil, frá mars 2006 til lok árs 

2015. Tekinn var saman listi yfir öll tilfelli úr gagnagrunni Veirufræðideildar Landspítalans þar sem um 

var að ræða bráða sýkingu af EBV eða CMV. Þ.e.a.s. listi af sjúklingum með jákvæð IgM mótefni. 

Einstaklingum af ofangreindum lista var flétt upp í tölvukerfi LSH og viðeigandi klínískar upplýsingar 

skráðar hjá öllum þeim einstaklingum sem voru með hækkuð gildi lifrarensíma í blóði. 

Niðurstöður: Alls voru 190 einstaklingar sem greindust með bráða EBV sýkingu og voru með skráðar 

klínískar upplýsingar í tölvukerfi LSH. Af þeim voru 156 (82%) með hækkuð lifrarpróf og miðgildi aldurs 

17 ár. Miðgildi ALP var 214 U/L, ASAT 137 U/L, ALAT 187 U/L og bilirúbín 28 µmól/L. Af þeim sem 

fengu lifrarbólgu reyndust 24 (15%) vera með gulu og voru þeir einstaklingar marktækt eldri en þeir 

sjúklingar sem fengu ekki gulu. Næstum helmingur af sjúklingum með gulu 11/24 (46%) voru lagðir inn 

vegna veikinda sinna, enginn þeirra var ónæmisbældur né fékk veiruhemjandi lyf gegn sýkingunni. Í 

öllum tilfellum gekk lifrarbólgan yfir án meðhöndlunar og frekari fylgikvilla. 

 Af CMV listanum voru 118 einstaklingar með bráða CMV sýkingu og skráðar klínískar upplýsingar. 

Af þeim voru 81 (69%) með hækkuð lifrarpróf og miðgildi aldurs 33 ár. Miðgildi ALP var 120 U/L, ASAT 

106, ALAT 148 og bilirúbín 12 µmól/L. Aðeins 7 (9%) einstaklingar þeirra með hækkuð lifrarpróf 

reyndust vera með gulu vegna CMV sýkingar. Allir nema einn þeirra voru lagðir inn, 3 voru 

meðhöndlaðir með Gancyclovir og einn lést vegna veikinda sinna. Af öllum þeim sem fengu hækkuð 

lifrarpróf sökum CMV voru 14 (17%) ónæmisbældir, 32 (40%) lagðir inn, 14 (17%) fengu 

veiruhemjandi lyf, 5 þungaðar konur voru í hópnum og 3 Guillain-Barré heilkenni voru greind í kjölfar 

CMV sýkingar. 

Ályktanir: Hátt hlutfall þeirra sem leita sér læknishjálpar á LSH vegna EBV og CMV eru með hækkuð 

lifrarpróf. Sjúklingar með CMV lifrarbólgu eru eldri, fremur lagðir inn á sjúkrahús og líklegri til að vera 

ónæmisbældir en sjúklingar með EBV lifrarbólgu. Umtalsverður hluti sjúklinga með EBV og CMV 

lifrarbólgu hefur gulu en hafa góðar horfur, ónæmisbældir sjúklingar með CMV geta þurft 

veiruhemjandi lyfjameðferð. 
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1 Inngangur 

Algengast er að Epstein-Barr veirusýkingar komi fyrir á barnsaldri, þær sýkingar eru yfirleitt 

einkennalausar og verður sjúklingnum ekki meint af veirunni. Ef einkenni koma fyrir eru þau yfirleitt hjá 

ungu fólki og lýsa sér sem hita, eymslum og bólgum í hálsi ásamt stækkuðum hálseitlum og er 

sýkingin betur þekkt sem einkirningasótt eða kossasótt (e. infectious mononucleosis) (1). Epstein-Barr 

sýking getur orðið í meltingarveginum og lifur, áður var talið að slíkar sýkingar væru ávallt fylgikvilli 

einkirningasóttar. Nú hefur hinsvegar slíkum tilfellum verið lýst hjá sjúklingum sem sýna einkenni frá 

meltingarfærum en ekki önnur hefðbundin klínísk einkenni einkirningasóttar (2). Epstein-Barr 

veirusýking í meltingarvegi getur valdið ýmsum einkennum s.s. blóðugum niðurgang, lifrarbólgu, 

stækkun á lifur og/eða milta og í undantekningartilfellum bráðri lifrarbilun (3). Nýgengi á lifrarbólgu af 

sökum Epstein-Barr veiru er ekki þekkt hér á landi. Í nýlegri rannsókn frá Íslandi á orsökum mikillar 

hækkunar á ALAT (>500 U/L) var EBV sýking í 6/142 (4%) og 6/14 af þeim sem voru með 

veirulifrarbólgu (4). Einnig getur EBV valdið brisbólgu, sem var ein af orsökum bráðrar brisbólgu í 

nýlegri íslenskri rannsókn (5). 

Cytomegaloveira er einnig algeng veirusýking, líkt og Epstein-Barr og sömuleiðis oft einkennalítil. 

Einstaklingar með heilbrigt ónæmiskerfi sem frá frumsýkingu (e. primary infection) af cytomegaloveiru 

sýna einkenni í undir 10% tilfella (6, 7). Hinsvegar hefur mörgum tilfellum verið lýst þar sem einkennin 

eru allt frá því að líkjast einkirningasótt til mun alvarlegri einkenna svo sem millifrumu lungnabólgu (e. 

interstitial pneumonia), gollurshússbólgu (e. pericarditis) , lifrarbólgu og öðrum meltingarfæra 

einkennum. Epstein-Barr og cytomegaloveirur eru því veirusýkingar sem eru ekki algeng orsök 

lifrarbólgu. Óeðlileg lifrarpróf úr blóðsýnum eru þó þekkt hjá sjúklingum en einkenni gulu virðast vera 

sjaldgæf (8, 9). Í áðurnefndri rannsókn á orsökum mikillar ALAT hækkunar var eitt tilfelli af CMV 

lifrarbólgu (4). 

1.1 Epstein-Barr veira 

1.1.1 Veirufræði 

Epstein-Barr veiran (EBV) er ein af átta veirum sem tilheyra Herpesviridae ættinni. Henni er skipt í 

þrjár ættkvíslir α (alpha), β (beta), og γ (gamma). Tvær veirur mynda γ ættkvíslina, önnur þeirra er 

Epstein-Barr veiran og hin er Kaposi‘s Sarcoma herpesveira (KSHV) (10). Epstein-Barr veiran hefur 

líkt og aðrar herpesveirur tvístrent línulegt DNA sem er umlukið próteinskel eða kapsíði (e. capsid). 

Utan um kapsíðið er svo hjúpur (e. envelope) úr fosfólípíðum, sem er þakinn glýkópróteinum sem 

veiran nýtir m.a. til að bera kennsl á viðtaka á frumuhimnum og innlima sig inn í frumur þar sem hún 

svo fjölgar sér (11). Fullþroskuð Epstein-Barr veira er u.þ.b. 120  til 180 nm í þvermál og af genamengi 

hennar hefur allt að áttatíu genum verið ýtarlega lýst (11, 12). Epstein-Barr veirum er gróflega skipt í 

tvær undirtegundir, EBV-1 og EBV-2. Munur á þeim felst í breytileika í genum sem tjá fyrir Epstein-

Barr kjarna antigenum (EBNA) en EBNA eru prótein sem hafa mörg mismunandi hlutverk í lífsferli 

veirunnar. Hægt er að greina á milli EBV-1 og EBV-2 með því að meðhöndla erfðaefni Epstein-Barr 
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veiru með skerðiensími (e. restriction enzyme). Skerðiensímið klippir genamengið í sundur á 

ákveðnum stað og með rafdrætti er svo hægt að greina hvora undirtýpuna er um að ræða (13, 14). 

1.1.2 Faraldsfræði 

Meira en 90% einstaklinga á fullorðinsaldri hafa fengið EBV og bera veiruna í leyndu ástandi (e. latent) 

alla ævi í sýktum B-eitilfrumum í blóði (15, 16). Auk þess má einnig finna afurðir veirunnar í munnvatni 

hjá þessum einstaklingum á þeim tíma og eru einstaklingar taldir geta smitað veirunni í marga mánuði 

eftir frumsýkingu (17, 18). Í flestum tilfellum er EBV sýking einkennalaus og á sér stað í barnæsku þar 

sem veiran berst oftar en ekki á milli fjölskyldumeðlima með munnvatni (14, 19). Það er talið víst að 

þeir sem ekki fá veiruna í barnæsku sýkist á fullorðinsárum með kossum og skýrir það af hverju 

einkirningasótt er gjarnan kölluð kossasótt (14). Veiran getur þó borist manna á milli á fleiri vegu til 

dæmis við kynmök, blóðgjafir og líffæraígræðslur (20-24). Það er mismundandi hvor undirtegundin af 

Epstein-Barr veirunni er algengari eftir heimshlutum. EBV-1 týpan er meira ríkjandi um mest allan heim 

en báðar týpurnar, EBV-1 og EBV-2, virðast vera jafn algengar í Afríku (25).  

1.1.3 Lífsferill 

Hýsilfrumur Epstein-Barr veirunnar eru aðallega lítið þroskaðar (e. naive) B-eitilfrumur eða þekjufrumur 

og upphafstaður sýkingar er yfirleitt talinn vera í hálskirtlum í munnholi (11). EBV tengist CD21 

viðtökum á B-eitilfrumum með glýkópróteini sem að nefnist gp350 og er staðsett á yfirborði hjúps 

veirunnar (26). Þegar sú tenging hefur átt sér stað binst annað glýkóprótein á hjúp veirunnar sem 

kallast gp42 við HLA týpu II sameind á yfirborði B-eitilfrumunnar. Við það verður samruni á hjúp 

veirunnar og frumuhimnu B-eitilfrumunnar. Ferlið verður aðeins flóknara þegar EBV sýkir þekjufrumur 

þar sem þekjufrumur hafa ekki CD21 viðtaka eins og B-eitilfrumur. Því þarf samruni á hjúp og 

frumuhimnu í þeim tilfellum að verða með hjálp integrin tengisameinda sem eru á yfirborði þekjufruma. 

Þegar samruni verður á hjúp og frumuhimnu losnar kapsíð sem inniheldur erfðaefni veirunnar inn í 

umfrymi frumunnar. Þar eyðist það upp og erfðaefnið sem þar var flyst inn í kjarna hýsilfrumunnar (11). 

Lífsferil Epstein-Barr veiru er gjarnan skipt í tvo fasa og skiptast þeir í rof fasa (e. lytic state) þar 

sem veiran drepur hýsilfrumu og leyndan fasa (e. latent state). Í rof fasanum er erfðaefni veirunnar 

magnað upp 100- til 1000-falt með veiru DNA polymerasa í kjarna hýsilfrumunnar og er veiru 

genatjáning því mikil (27). Veiruprótein sem eru framleidd á þessu stigi gegna ýmsum hlutverkum, 

meðal annars í efnaskiptum, uppbyggingu veiruhluta eins og VCA (viral capsid antigen) og öðrum 

próteinum sem hjálpa veirunni að komast undan ónæmissvari (11). Þegar Epstein-Barr veira sýkir B-

eitilfrumu hefur hún áhrif á þroskun frumunnar og verður til þess að fruman sérhæfir sig í B-

minnisfrumu. Sýktar B-minnisfrumur losna svo út í blóðrásina og veiran verður þá greinanleg í blóði. 

Fjöldi sýktra B-fruma fækkar svo með tímanum eftir frumsýkingu. Afleiðing sýkingarinnar verður þó sú 

að alla tíð síðan munu einhverjar sýktar B-frumur vera til staðar í blóðrásinni. Talið er að 1 af hverjum 

1.000.000 B-frumum beri með sér EBV erfðaefni hjá einstaklingi sem hefur jafnað sig af bráðri sýkingu 

(11, 28, 29).  
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Leyndi fasinn er svo sá fasi sem herpesveirur eru þekktastar fyrir og nýlega hefur komið í ljós að 

Epstein-Barr veiran breytir genastjórnun hýsilfrumunnar til að koma á fót þessum leynda fasa. Umritun 

á flestum genum veirunnar er haldið niðri og veiru litninu (e. chromatin) er pakkað þétt saman. 

Sýkingin er þá viðvarandi en framleiðsla á flestum veirupróteinum er mjög takmörkuð. Viðvarandi 

sýking sem þessi er að mestu leyti bundin við B-minnisfrumur en til eru heimildir sem sýna einnig fram 

á leynda sýkingu í þekjufrumum (30, 31).  

Í B-minnisfrumum sem bera með sér leynda Epstein-Barr veirusýkingu er möguleiki á að 

endurvakning (e. reactivation) geti átt sér stað en þá þarf sýkta fruman að afturkalla þöggun á veiru 

genatjáningu. Við endurvakningu verða til nýjar veirur sem að geta svo sýkt aðrar B-eitilfrumur eða 

þekjufrumur og verður ný uppspretta af útbreiðslu veirunnar. Ekki er vitað nákvæmlega hvað kemur 

endurvakningu af stað, tilgátur eru um að það geti gerst þegar sýkt B-fruma bregst við annarri óskyldri 

sýkingu (11, 14, 31, 32).  

1.1.4 Einkirningasótt 

Einstaklingur sem sýkist af Epstein-Barr veiru getur sýnt einkenni einkirningasóttar eftir um 6 vikna 

meðgöngutíma (33). Hefðbundin einkennin eru hiti, mjög bólgnir hálskirtlar með hvítri skán, flensulík 

einkenni, vöðvabólga, eitlastækkannir á hálsi, miltisstækkun (e. splenomegaly) og brenglun í starfsemi 

lifrarfruma og hækkun á lifrarensímum (14). Það getur þó reynst erfitt að greina klínísk einkenni 

miltisstækkunar. Í rannsókn sem tók til 29 einstaklinga sem höfðu einkirningasótt reyndust þeir allir 

hafa miltisstækkun eftir ómun á meltingarfærum en í einungis örfáum tilfellum var miltisstækkunin 

greinanleg við skoðun (34). Önnur einkenni sem geta fylgt einkirningasótt en eru ekki hluti af þessari 

hefðbundnu  sjúkdómsmynd eru lifrarstækkun (e. hepatomegaly), bjúgur í andliti og kringum augun, 

útbrot á húð og kviðverkir í efri hægri fjórðungi (1, 11, 35) . 

Meinmyndun (e. pathogenesis) og ástæðan fyrir einkennum einkirningasóttar er talin vera vegna 

viðbragða T-fruma sérhæfða ónæmiskerfisins og þá aðallega frá CD8 T-eitilfrumum sem að sýna sterk 

viðbrögð gegn EBV mótefnavökum í upphafi ónæmissvarsins (36). Einkenni einkirningasóttar standa 

að meðaltali yfir á 16 dögum en það getur þó tekið sjúklinginn margar vikur til mánuði að ná fullum 

bata. Það er yfirleitt mikil þreyta sem að situr lengst eftir í sjúklingum og hindrar afköst í íþróttum, vinnu 

og daglegu lífi (37). Sjúklingum er yfirleitt ráðlagt að vara sig á íþróttum með mikilli líkamlegri snertingu 

þar sem rofi á milta hefur verið lýst hjá einstaklingum sem eru að jafna sig eftir einkirningasótt (38). 

Stækkun á milta getur verið á þá vegu að miltað teygir sig niður fyrir rifjabogann og er þá illa varið 

gegn hnjaski sem vill gjarnan verða í slíkum íþróttum (39).  

Líkurnar á að Epstein-Barr veirusýking leiði til einkenna og þar af leiðandi einkirningasóttar er í 

beinu sambandi við aldur sjúklings. Börn undir 10 ára aldri eru vanalega einkennalaus eða sýna mjög 

væg einkenni þó svo að hefðbundnum einkennum einkirningasóttar í þessum aldurshóp hefur verið 

lýst. Frumsýking á unglingsárum getur einnig gengið yfir einkennalaus en talið er að um helmingur 

sýni hefðbundin einkenni. Sýkingin virðist vera svæsnust hjá fullorðnu fólki og einstaklingar eldri en 40 

ára hafa sérstaka tilhneigingu til að verða alvarlega veikir (11, 40-42). Ástæða sambands milli aldurs 

og einkenna er þó ekki alveg ljós. Áður var talið að fullorðið fólk væri einfaldlega útsettara fyrir meira 

veirumagni þegar það smitaðist við kossaflens en ein rannsókn hefur bent á að aukin hefðbundin 
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einkenni eru ekki endilega í samræmi við aukið veirumagn (43). Önnur kenning er sú að einstaklingar 

sem hafa ónæmi fyrir annari veirusýkingu sem að svipar til byggingu Epstein-Barr gætu sýnt 

harkalegra ónæmissvar CD8 T-fruma gegn EBV frumsýkingu (44). Það myndi skýra afhverju fullorðið 

fólk hefur meiri tilhneigingu til að sýna einkenni einkirningasóttar heldur en börn þar sem ónæmiskerfi 

hjá eldra fólki hefur líklega komist í kynni við breiðara svið veirutegunda, ekkert hefur þó fengist 

staðfest í þessum efnum (11, 44).  

1.1.5 Lifrarbólga 

Klassísk einkenni lifrarbólgu af völdum Epstein-Barr veiru eru væg hækkun á lifrarensímum og gengur 

lifrarbólgan vanalega yfir ómeðhöndluð. Talið er að væg hækkun á lifrarensímum sé til staðar um 80% 

tilfella af Epstein-Barr sýkingum en meirihluti þessara sjúklinga sýna ekki klínísk einkenni lifrarbólgu 

(11, 45). Ef einkenni eru til staðar eru þau helst stækkuð lifur, kviðverkir í efri hægri fjórðungi, gallstasi, 

kláði og gula. Aftur á móti er gula sjaldgæf og er til staðar í um 5% tilfella (45, 46). Bráð lifrarbilun er 

ennþá sjaldséðari og fáum tilfellum hefur verið lýst (3, 14, 47, 48). Í alvarlegustu tilfellunum hefur 

lifrarígræðsla bjargað lífi sjúklinga eða lifrarbilunin dregið þá til dauða (46, 49). Hinsvegar eru ekki til 

staðar góðar tölur yfir EBV lifrarbólgu úr vel gerðum faraldsfræðirannsóknum byggðar á lýðgrunduðu 

þýði. 

Lítið hefur verið skrifað um meinmyndun EBV lifrarbólgu en hún er talinn verða vegna innrásar 

eitilifruma í lifrarvefinn en ólíkt öðrum lifrarbólguveirum er Epstein-Barr veiran ekki talin sýkja 

lifrarfrumur beint (50). Í nýlegum rannsóknum hefur komið fram að ákveðin efni framleidd í 

ónæmissvari svo sem INF γ (interferone γ), TNF α (tumor necrosis factor α) og Fas-lígand geti 

orsakað lifrarbólgu og eyðileggingu á lifrarfrumum (51-53). Í EBV lifrarbólgu er talið að þessi efni séu 

framleidd  af annað hvort CD8 T-frumum eða frumum sem að þær virkja, svokölluðum T-drápsfrumum 

(e. cytotoxic T-cells) í lifrinni. Það sem að ýtir undir þessa tilgátu er hár styrkur Fas-líganda og IFN γ 

sem hefur verið mældur í lifrarsýnum hjá sjúklingum með EBV lifrarbólgu (50). Það er ekki 

nákvæmlega vitað afhverju þessar eitilfrumur gera innrás í lifrarvefinn og safnast þar fyrir. Ein 

rannsókn bendir þó á að virkar CD8 T-frumur gætu safnast saman í lifrinni vegna tengingar við ICAM-1 

(intercellular adhesion molecule) tengisameind sem er mikið tjáð í æðaþelsfrumum og Kupffer-frumum 

lifrar (54).  

1.1.6 Greiningaraðferðir 

Ólíklegt er að sjúklingar sem fá mjög væg einkenni Epstein-Barr veirusýkingar fái staðfesta greiningu á 

veikindum sínum þar sem þeir leita sér sjaldan læknishjálpar eða einkenni þeirra eru það væg að 

einkirningasótt kemur ekki fram í mismunagreiningunni. Hjá sjúklingum með hefðbundin einkenni, hita, 

hálsbólgu og eitlastækkanir, getur einnig verið erfitt að átta sig á greiningunni þar sem þessi einkenni 

eru ekki einungis lýsandi fyrir einkirningasótt (11, 35). Ef sjúklingur er grunaður um að hafa 

einkirningasótt er staðfesting á sýkingu yfirleitt fengin með rannsóknum á mótefnum í blóði (55). Dæmi 

um ósérhæft og fljótlegt próf á slíkum mótefnum er Mónóspot mótefnapróf. Mónóspot próf mælir 

svonefnd heterophil mótefni en gildi þeirra virðast hækkuð í 85% tilfella hjá unglingum og fullorðnu 
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fólki sem sýna klínísk einkenni einkirningasóttar (55). Þó ber að hafa í huga að niðurstöður Mónóspot 

prófs geta bæði verið falsk jákvæðar og neikvæðar. Heterophil mótefni eru oft ekki til staðar í 

ungbörnum þó svo þau séu með Epstein-Barr veirusýkingu og prófið verður því falskt neikvætt. Það 

eru svo sjúkdómar eins og HIV, eitilfrumukrabbameinum, lúpus, rauðir hundar, parvoveirur og aðrar 

veirur sem geta einnig hækkað gildi heterophil mótefna líkt og Epstein-Barr veiran og því valdið fölsku 

jákvæðu svari (14, 56-58).  

Nákvæmar og sértækar mótefna-flúrrannsóknir (e. immunofluorescence assay)  eru svo notaðar til 

að mæla sértæk Epstein-Barr veiru mótefni. Þessar rannsóknir gefa betri mynd af eðli sýkingarinnar, 

þ.e.a.s. hvort sýkinging sé frumsýking eða endurvakning á gamalli sýkingu. Strax frá upphafi sýkingar 

byrja IgM mótefni gegn VCA (Viral capsid antigen) að myndast. Þessum VCA IgM mótefnum fer 

fækkandi 3 til 12 vikum eftir sýkingu, á sama tíma fer VCA IgG mótefnum fjölgandi og haldast þau í 

blóðinu ævilangt. Eftir 3 til 6 mánuði er talið að VCA IgM mótefnin séu að jafnaði horfin en aftur á móti 

verða EBNA-1 IgG mótefni þá fyrst greinanleg og haldast í blóðinu ævilangt líkt og VCA IgG mótefnin. 

Frum Epstein-Barr veirusýking einkennist því af VCA IgM mótefnum án þess að EBNA-1 IgG mótefni 

séu til staðar. VCA IgG mótefni geta einnig verið til staðar í frumsýkingu en vanalega finnast þau í 

minna magni heldur en VCA IgM mótefnin. Öll þrjú mótefnin geta svo verið til staðar seint í 

frumsýkingu eða við endurvakningu á veirunni (11, 14, 59). 

Til að magngreina Epstein-Barr veiru í líkamsvessum eða vefjum er notast við PCR (Polymerase 

chain raction) og ber vísindamönnum ekki saman um hvaða líkamsvökva er best að magngreina. 

Sumir vilja einungis notast við blóð þar sem enginn efnisþáttur hefur verið tekinn úr á meðan aðrir 

notast við mælingar á plasma (60-62).  

1.1.7 Meðferð 

Algengast er að sjúklingar með EBV sýkingu fái einungis meðferð við einkennum sýkingarinnar frekar 

en veiruhemjandi lyf. Lyf við einkennum eru til dæmis hitastillandi lyf, verkjalyf og sterar (e. 

corticosteroids). Í bandarískri rannsókn frá árinu 2005 sem tók fyrir 206 sjúklinga sem höfðu verið 

greindir með einkirningasótt höfðu um 45% þeirra verið meðhöndlaðir með sterum (63). Rannsakendur 

benda á mögulega ofnotkun á slíkum sterameðferðum og mæla frekar með að halda aftur af 

sterameðferð og grípa til hennar í alvarlegri tilfellum þar sem til dæmis hindrun verður í öndunarvegi 

vegna bólgu (63). Eins og áður hefur komið fram eru útbrot sjaldgæf einkenni einkirningasóttar. Erfitt 

getur verið að greina á milli hálsbólgu hjá sjúklingum með einkirningasótt og hjá sjúklingum sem hafa 

hálsbólgu vegna streptococca sýkingar. Það er því þekkt að einstaklingar sem hafa einkirningasótt og 

eru ranglega meðhöndlaðir með beta-lactam sýklalyfjum eru líklegri til að fá útbrot. Ekki er vitað með 

fullri vissu hver ástæðan fyrir því er en talið er að veirusýkingin auki næmni ónæmiskerfisins gegn 

beta-lactam lyfjum og ofnæmissvar verður (64).   

Einu veirulyfin sem hafa borið árangur við meðferð á EBV sýkingu eru núkleósíð og eru þessi lyf 

yfirleitt ekki notuð nema um alvarlega sýkingu sé að ræða. Þessi núkleósíð eru DNA polymerasa 

hindrar og eru þeir óvirkir við inntöku en eru svo virkjaðir inni í veirusýktri frumu þar sem þeir hindra 

afritun á erfðaefni veirunnar (65). Dæmi um slíkt lyf er Acyclovir og afleiða þess Valacyclovir. PCR 

mælingar eru hentugar til að fylgjast með veirumagni og meta árangur lyfjameðferðar en einkenni EBV 
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lifrarbólgu eru talin minnka samhliða lækkandi veirumagni í blóði (50). PCR er sérstaklega mikilvægt 

hjá líffæraþegum en Epstein-Barr veirusýking getur verið mjög alvarleg í slíkum sjúklingum vegna 

ónæmisbælingar. Veirulyf eins og Acyclovir, Valacyclovir, Ganciclovir og Valganciclovir eru oft gefin í 3 

til 6 mánuði eftir aðgerð til að fyrirbyggja eða bæla herpesveirusýkingar, þó svo að sú meðferð er 

aðallega hugsuð gegn cytomegaloveiru (11).  

1.1.8 Tengsl við aðra sjúkdóma 

Algengast er að Epstein-Barr veirusýking gangi yfir ómeðhöndluð og engir eftirmálar fylgi sjúklingum. 

Það er þó einkennandi fyrir Epstein-Barr veiru að eftir að veiran hefur tekið sér bólfestu í einstaklingi er 

hún talinn geta spilað hlutverk í sjúkdómsmyndun á ýmsum sjúkdómum seinna á lífsleiðinni. Epstein-

Barr veira hefur verið bendluð við meinmyndun í Burkitt‘s eitilfrumukrabbameini, Hodgkin‘s sjúkdóm, 

magakrabbameini, nefkoksþekjuflögukrabbameini (e. nasopharyngeal carcinoma) og MS sjúkdóm (e. 

multiple sclerosis) (14, 66). 

1.2 Cytomegaloveira 

1.2.1 Veirufræði 

Cytomegaloveiran (CMV) er stærsta veiran í Herpesviridae ættinni og tilheyrir þar β ættkvíslinni, en í 

henni eru nokkrar cytomegaloveirur. Aðeins ein þeirra sýkir menn og verður einungis fjallað um hana. 

Fullþroskuð cytomegaloveira er 150-200 nm í þvermál og hefur hún álíka byggingu og Epstein-Barr 

veira. Veiran hefur línulegt tvístrent DNA sem eru 230.000 basapör umlukin kapsíði. Kapsíðið er 

umkringt próteinum (e. tegument eða matrix) og utan um þau er hjúpur úr fosfólípíðum sem hefur að 

geyma mikið magn af veiru glýkópróteinum sem veiran notar til að innlima sig inn í hýsilfrumur (67, 

68). Genamengi cytomegaloveiru er talið það stærsta af öllum herpesveirunum. Það spannar allt að 

200 opna lesramma (e. open reading frames) og getur framleitt mörg starfræn prótein (69). Þessi 

veiruprótein eru tjáð í sýktri hýsilfrumu á mismunandi tímum og eru annað hvort hluti af byggingu 

fullþroska veiruagna eða hafa áhrif á stjórnkerfi frumunnar. Þó svo að verkun þessara stjórnpróteina 

sé ekki skýr er þó ljóst að þau eru undirstaða árangursríkrar eftirmyndunar veiruagna og útbreiðslu 

veirunnar (70). 

1.2.2 Faraldsfræði 

Það má segja að cytomegaloveira sé mjög algengur sýkill (e. pathogen) sem finna má um allan heim, í 

þróuðum iðnvæddum samfélögum jafnt sem einangruðum frumbyggjahópum og þeir sem sýkjast bera 

sýkinguna leynda alla ævi. Eftir að sýking hefur átt sér stað í sjúklingi skilst veiran út með 

líkamsvökvum svo sem þvagi, munnvatni, sæði, brjóstamjólk og seyti frá leghálsi í marga mánuði eða 

ár (71). Einstaklingar sýkjast því á mjög mismunandi vegu t.d. með kossum, kynlífi, brjóstagjöf, 

blóðgjöf, við ígræðslu líffæris eða beinmergs auk þess sem móðir getur smitað barn sitt í gegnum 

fylgju eða við fæðingu. Það er líklegra að finna CMV mótefni í einstaklingum því eldri sem þeir eru. Í 

þróuðum ríkjum er talið að 30-70% fólks hafi mótefni gegn veirunni en hlutfallið getur farið upp í 90% í 
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þróunarlöndum og hópum með lága félagshagfræðilega stöðu (71, 72). Veirusýking getur komið fram í 

einstaklingum sem frumsýking, endursýking (e. reinfection) og sem endurvakning á leyndri sýkingu. 

Leynd cytomegaloveira sem er endurvakin byrjar framleiðslu á smitandi veiruögnum sem skiljast út og 

einstaklingurinn verður aftur smitberi. Endurvakning á CMV er yfirleitt einkennalaus sem gerir veirunni 

auðvelt fyrir að smitast á milli einstaklinga (68).  

1.2.3 Lífsferill 

Cytomegaloveira er talin geta sýkt fjölbreyttan hóp fruma, þar með talið þekjufrumur í kirtlum og 

slímhúðum, sléttar vöðvafrumur, bandvefsfrumur, átfrumur (e. macrophages), kornfrumur (e. 

granulocytes), angafrumur (e. dendritic cells), lifrarfrumur og æðaþelsfrumur (73). Þessi fjölbreytta 

sýkingargeta verður til þess að veiran hefur greiða leið til að sýkja mismunandi líffærakerfi og getur 

borist þeirra á milli innan líkamans. Veiran tekur sér einnig bólfestu í beinmergsfrumum (e. myeloid 

cells) og leynd sýking verður þar til staðar sennilega alla ævi með stökum endurvakningum en eins og 

allar aðrar herpesveirur hefur cytomegaloveiran virkan og leyndan fasa (70, 74).  

Við innlimun veirunnar bindast glýkóprótein á yfirborði veiru hjúpsins við viðtaka á frumuhimnu 

hýsilfrumunnar sem leiðir annað hvort til samruna þeirra eða til innfrumunar (e. endocytosis) veirunnar 

(75). Þegar inn í hýsilfrumuna er komið eru veirupróteinin umhverfis kapsíðið talin verka í samspili við 

örpíplukerfi frumunnar og flytja örpíplurnar kapsíðið inn í kjarnann þar sem eftirmyndun og afritun hefst 

á erfðaefni veirunnar (76, 77). Á sama tíma dreifast veirupóteinin sem fylgdu kapsíðinu víðs vegar um 

hýsilfrumuna. Þau taka þátt í að hindra ónæmissvar og koma stjórn á veiru genatjáningu (70, 78-80).  

Leyndi fasi cytomegaloveiru er mjög flókinn og er enn margt á huldu í því ferli. Það er þó vel þekkt 

að cytomegaloveira komi sér fyrir í leyndum fasa í beinmergsfrumum. Dæmi um slíkar frumur eru 

CD14+ einkjörnungar (e. monocytes) og CD34+ forverar (e. progenitors) þeirra en í þessum frumum 

verður bæling á veiru genatjáningu sem leiðir til leyndrar sýkingar. Í leyndri sýkingu er engin 

framleiðsla á nýjum veiruögnum en tjáning á ákveðnum veirugenum er þó ennþá haldið við, aðallega á 

genum sem aðstoða veiruna að komast undan ónæmissvari. Það er svo talið að endurvakning á 

veirunni geti orðið þegar þessar frumur þroskast og sérhæfa sig frekar. Hvort cytomegaloveirur geti 

komið á fót leyndri sýkingu í þekjufrumum eða forverum þeirra er óvíst (81).  

1.2.4 Cytomegaloveira í heilbrigðum einstaklingum 

Frumsýking cytomegaloveira í heilbrigðum (e. immunocompetent) einstaklingum veldur sjaldan 

alvarlegum veikindum  (82). Í einstaka tilfellum getur CMV sýking þó valdið sjúkdómi sem líkist 

einkirningasótt líkt og Epstein-Barr veira með hita í 2-3 vikur, bólgnum eitlum á hálsi, höfuðverk og 

vöðvabólgu. Einkirningasótt af völdum CMV er yfirleitt óaðgreinanleg klínískt frá einkirningasótt vegna 

Epstein-Barr veiru og er CMV talin bera ábyrgð á um 8% af öllum tilfellum einkirningasóttar (67, 68, 

83). Bólgnir hálseitlar og mikil miltisstækkun eru sjaldséðari í CMV tilfellum á meðan útbrot eru 

algengari. Lifrarpróf eru oft á tíðum hækkuð vegna cytomegaloveirusýkingu í heilbrigðum 

einstaklingum og benda yfirleitt til einkennalausrar lifrarbólgu, alvarlegri tilfellum af lifrarbólgu hefur þó 

verið lýst. Ein af yfirgripsmestu rannsóknum sem hafa tekið fyrir alvarlegar cytomegaloveirusýkingar er 



17 

 

kerfisbundin meta-analýsa af stökum sjúkratilfellum en rannsóknin nær yfir 290 tilfell. Þessi rannsókn 

sýndi fram á að alvarlegar sýkingar eru mun algengari en áður var talið. Fátíðari vandkvæði 

frumsýkingar eru meðal annars liðverkir og liðagigt, sýkingar í meltingarvegi, sáraristilbólga (e. colitis 

ulcerosa), stækkun á lifur, lungnabólga, heilahimnubólga, augnbotnasýking og hjartavöðvabólga (e. 

myocarditis) (84) . Einnig er að finna ummerki CMV frumsýkingar í blóði hjá 10% einstaklinga sem 

greinast með Guillain-Barré heilkenni sem er mun hærri tíðni en hjá slembivöldum samanburðarhóp 

(85, 86). 

1.2.5 Lifrarbólga 

Það er einkennandi fyrir einkirningasótt af völdum cytomegaloveiru að óvenjulegar eitilfrumur eru oft til 

staðar í blóði og/eða lifur ásamt hækkuðum gildum á lifrarensímum. Talið er að meinmyndun 

lifrarbólgu vegna CMV gerist með svipuðum hætti og þegar að Epstein-Barr veira veldur lifrarbólgu. 

Það er vitað að þau alvarlegu einkenni sem CMV sýking getur haft í för með sér eru ekki beint vegna 

fjölgunar og eyðileggingar veirunnar í frumum sem að hún sýkir heldur vegna ónæmissvars T-fruma 

við sýkingunni. Keðjuverkun í ónæmissvörun leiðir annarsvegar til upprætingar á sýkingunni og 

vörnum gegn endursýkingu og hinsvegar til staðbundinar og kerfisbundinar bólgu. Það virðist því vera 

þunn lína í ónæmissvarinu á milli þess að vernda líkamsvefi gegn veirunni og að valda á þeim 

skemmdum (87).   Óvenjulegar eitilfrumur sem sjást í CMV einkirningasótt eru að mestu leyti CD8 T-

eitilfrumur sem að tjá CD57 mótefnavaka en það verður mikil aukning á þessum CD8 T-frumum. Sýnt 

hefur verið fram á að þessar frumur auka magn TNF sem er ein ástæða fyrir myndun á drepi í lifur og 

hækkunum á lifrarensímum í blóði. Þetta sýnir að frumuboðar (e. cytokine) sem eru framkallaðir í 

ónæmissvari gegn veirusýkingu geta stuðlað að meinmyndun og mögulega haft slæmar afleiðingar 

(87-89).  

Mörgum sjúkratilfellum hefur verið lýst þar sem cytomegaloveiran veldur lifrarbólgu í einstaklingum 

með heilbrigt ónæmiskerfi (84, 90-95). Algengt er að sjúklingar leggist inn á spítala vegna 

lifrarbólgunnar og í verstu tilfellunum hefur þurft að grípa til ígræðslu á nýrri lifur og jafnvel hefur drep í 

lifur dregið sjúklinga til dauða (90, 91). Í öðrum tilfellum hefur lifrarbólgunni fylgt önnur einkenni s.s. 

gula og CMV getur valdið brisbólgu, bólgu í gallvegum, gallstíflu, vökvasöfnun í kviðarholi (e. ascites) 

og blóðfrumnafæð (e. pancytopenia). Líkt og hjá Epstein-Barr veiru fara einkenni lifrarbólgu minnkandi 

samhliða lækkandi veirumagni í blóði (92-95).  

1.2.6 Greiningaraðferðir 

Cytomegaloveira er vel greinanleg í vefjasýnum vegna einkennandi útfellinga sem verða í kjarna 

hýsilfruma, þessar útfellingar eru gjarnan kallaðar uglu augu (e. owl‘s eye). Týpískar hýsilfrumur 

cytomegaloveira sem bera þessar útefllingar má finna í munnvatnskirtlum, gallgöngum, þekjufrumum 

lugnapípla og nýrnapípla, Langerhanseyjum í brisi, þekjufrumum í innra eyra, æðaþekju háræða, 

stjarnfrumum (e. astrocytes) og taugafrumum (68, 96).  

Greining á cytomegaloveirusýkingu í heilbrigðum einstaklingum er vanalega framkvæmd með 

mótefnarannsóknum á blóði líkt og greining á Epstein-Barr veiru. Túlkun blóðrannsókna á mótefnum 
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geta verið flóknar í CMV sýkingum en geta þó verið mjög gagnlegar til að meta hvort að um virka 

sýkingu sé að ræða. Erfitt getur verið að greina á milli frumsýkingar eða endurvakningar á gamalli 

sýkingu. IgM mótefni hækka 2 til 6 vikum eftir frumsýkingu en geta mælst í blóðinu í nokkra mánuði og 

jafnvel ár, þau eru svo einnig greinanleg við endurvakningu á veirunni. Nokkrum vikum eftir sýkingu 

byrjar myndun á IgG mótefnum sem finnast í blóði alla ævi en styrkur þeirra getur þó lækkað með 

aldrinum. Mótefnamælingar sem þessar eru ekki hentugar fyrir eftirlit á endurvakningu veirunnar hjá 

fólki með bælt ónæmiskerfi. Í þeim tilfellum er gjarnan notast við PCR magnmælingar til meta gang 

sýkingarinn (67, 68).  

1.2.7 Meðferð 

Í einstaklingum með heilbrigt ónæmiskerfi gengur sýkingin vanalega yfir ómeðhöndluð og meðferð 

með veiruhemjandi lyfjum því ekki þörf. Meðferðum við cytomegalosýkingu er skipt í fyrirbyggjandi 

meðferð og hefðbundna meðferð gegn virkri sýkingu, fyrirbyggjandi meðverð á vanalega við um 

ónæmisbælda einstaklinga. Ónæmisbældir einstaklingar eru yfirleitt líffæraþegar, beinmergsþegar eða 

HIV sjúklingar (97, 98). Almennt er talið áhrifaríkara að fyrirbyggja sýkingu hjá þessum einstaklingum 

þar sem virk veirusýking getur svarað illa lyfjameðferð, hætta er á að sýkingin valdi þá skemmdum á 

vefjum og í alvarlegri tilfellum líffærabilun (68).  

Núkleósíðið Ganciclovir og afleiða þess Valganciclovir eru fremst í flokki þegar það kemur að 

meðferð við cytomegaloveirusýkingu og eru þessi lyf yfirleitt gefin í æð. Ganciclovir frásogast illa en 

Valganciclovir hefur valine amínósýru hengda á Ganciclovir sem veldur betra frásogi. Einnig eru til 

rannsóknir sem sýna fram á að Ganciclovir gefið um munn í töfluformi geti reynst gagnlegt sem 

fyrirbyggjandi meðferð hjá ónæmisbældum sjúklingum (98). Helsta aukaverkun Ganciclovir er 

beinmergsbæling sem getur valdið fækkun á blóðflögum (e. thrombocytopenia) og hvítum blóðkornum 

eins og neutrofílum (e. neutropenia) og eru þessar aukaverkanir háðar skammtastærð (68, 99). 

1.2.8 Guillain-Barré heilkenni 

Guillain-Barré heilkenni (GBH) er lífshættulegur taugasjúkdómur sem verður í kjölfar bakteríu- eða 

veirusýkingar. Sjúkdómsmyndun er hröð og lýsir sér sem samhverfri og stigvaxandi máttminkun í 

útlimum. Um 25% sjúklinga þróa með sér öndunarbilun og margir sýna merki um starfstruflun í 

sjálfvirka taugakerfinu. Það sem veldur þessum einkennum eru líkindi á sameindum sem að 

ónæmiskerfið kann ekki skil á. Við bakteríu- eða veirusýkingu verður ónæmiskerfið útsett fyrir 

mótefnavökum og framleiðir sérhæfð mótefni gegn þeim. Það vill svo til að þessir mótefnavakar svipa 

mjög til ganglíósíða sem finna má í taugavef, en ganglíósíð eru sameindir úr lípíðum og sykri. Þetta 

verður til þess að mótefnin ráðast ekki einungis gegn þessum framandi mótefnavökum heldur einnig 

gegn ganglíósíðum sem að veldur skemmdum á taugavef (100). 

Tíðustu sýklarnir sem hafa verið bendlaðir við þróun á GBH eru Campylobacter jejuni og 

cytomegaloveira en sú síðari er talinn vera ábyrgur fyrir um 10% tilfella GBH (86, 101). Nýgengi GBH 

er þó ekki hátt en hjá einstaklingum sem fá cytomegaloveirusýkingu er talið að 0.6 til 2.2 fái 

sjúkdóminn af hverjum 1000 frumsýkingum (102). Aðrir sýklar sem eru taldir valda heilkenninu eru 
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Epstein-Barr veiran, Varicella-zoster veiran og bakterían Mycoplasma pneumoniae. Í þeim tilfellum 

sem cytomegaloveira og Epstein-Barr veira valda GBH virðist verða eyðilegging á mýelíni sem að 

umlykur taugasíma og veldur það minnkuðum leiðsluhraða í úttaugum (103). Yfirleitt eru batahorfur á 

Guillain-Barré heilkenni góðar en í allt að 20% tilfella sitja sjúklingar eftir með verulega bæklun á 

taugakerfinu og um það bil 5% láta lífið þrátt fyrir meðferð (104). 

1.2.9 Cytomegaloveira í líffæraþegum og ónæmisbældum 

Eins og áður hefur verið fjallað um virkjar frumsýking cytomegaloveiru ónæmissvar sem að leiðir til 

langtíma ónæmis. Þetta langtíma ónæmi bælir afritun á veiru erfðaefni þegar að veiran er endurvakin í 

leyndri sýkingu. Langtíma ónæmisbæling getur hindrað það ferli og orðið til þess að hömlulaus afritun 

verður á erfðaefni veirunnar sem leiðir til alvarlegrar sýkingar (67, 105).  

Einstaklingar sem hafa fengið CMV sýkingu og gangast undir ósamgena (e. allogeneic) 

líffæraígræðslu þurfa í kjölfarið að vera á ónæmisbælandi meðferð til að koma í veg fyrir höfnun á 

ígrædda líffærinu. Það er því algengt fyrir líffæraþega með leynda sýkingu að aukning verði á afritun 

veiruerfðaefnis. Þrátt fyrir gott eftirlit og góða meðferðarheldni hjá líffæraþegum er cytomegaloveiran 

enn stórt vandamál fyrir þessa einstaklinga (67). Það sem einnig ber að hafa í huga er að verstu 

sýkingarnar verða hjá einstaklingum sem eru neikvæðir fyrir CMV fá líffæri frá gjafa sem er jákvæður 

fyrir veirunni. Vægari tilfelli eru svo þegar að bæði líffæraþegi og gjafi eru neikvæðir fyrir veirunni 

(106). 

Við beinmergsígræðslu er notast við tvær sambærilegar aðferðir. Annaðhvort er notast við 

beinmergsgjafa sem er neikvæður fyrir CMV eða það er notast við beinmerg sem hefur verið sviptur 

hvítum blóðkornum (e. leukocytes).  Því eru CMV sýkingar sem koma upp í kjölfar beinmergsígræðslu 

yfirleitt endurvakning á leyndri sýkingu sem var þegar til staðar í beinmergsþega (105, 107, 108). 

Almennt er alvarleiki sýkingar í samræmi við stig ónæmisbælingarinnar og aðrir einstaklingar sem 

tilheyra þessum áhættuhóp eru sjúklingar með HIV, sjúklingar í krabbameinslyfjameðferð og 

einstaklingar með meðfædda ónæmisgalla (68).  

1.2.10 Meðfædd cytomegaloveirusýking 

Það er þekkt að CMV sýking hjá konum á meðgöngu geti haft slæmar afleiðingar á fósturþroksun þar 

sem að veiran getur smitast í gegnum fylgju. Til eru rannsóknir sem hafa sýnt að ungur aldur móður 

og tilvist ungra barna á heimilinu auki líkurnar á að mæður fái sýkingu á meðgöngu (109). 

Cytomegaloveira getur borist frá móður til barns við fæðingu, brjóstagjöf eða í gegnum fylgju og er 

talið að um 10% ungbarna hafi smitast þegar þau hafa náð 6 mánaða aldri (68, 71, 110). Sýking í 

gegnum fylgju á meðgöngu  getur bæði orðið við frumsýkingu hjá móður og einnig við endurvakningu 

á eldri sýkingu. Sýking sem verður við fæðingu er vegna þess að barnið kemst í beina snertingu við 

veiruna þar sem hún skilst út með seyti frá leggöngum og leghálsi, talið er að 2-28% mæðra skilji 

veiruna út í líkamsvessum við fæðingu (68, 111). 

Nýgengi meðfæddra (e. congenital) CMV sýkinga er hærri í fátækari samfélögum en þar hafa 

flestar konur komist í kynni við veiruna fyrir kynþroskaskeið. Endurvakning á veirunni í móður á 
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meðgöngu er algengari orsök fyrir meðfæddum sýkingum heldur en vegna frumsýkinga sem verða á 

meðgöngu. Við meðfædda sýkingu sem verður í kjölfar endurvakningar hjá móður virðast IgG mótefni 

frá móður berast samhliða veirunni til fósturs sem veitir því einhverja vörn gegn sýkingunni. 

Frumsýking móður á mðegöngu hefur yfirleitt alvarlegri afleiðingar fyrir fóstrið (68, 112, 113). Í 

rannsókn sem tók fyrir fleiri en 16.000 þungaðar konur kom í ljós að nýgengi CMV frumsýkinga á 

meðgöngu var einungis 0.7-4.1%. Rannsóknin leiddi enn fremur í ljós að við frumsýkingu móður á 

meðgöngu eru 30-40% líkur á að veiran berist yfir til fósturs og vansköpun á fóstrinu verður líklegri ef 

sýkingin á sér stað snemma á meðgöngunni (67, 110).  

Meðfædd cytomegaloveirusýking er vanalega einkennalaus en í alvarlegum tilfellum sýna fóstrin 

einkenni Cytomegalic Inclusion Disease (CID). Einkennin eru meðal annars þroskaskerðing í 

móðurkvið, gula, lifrar og miltisstækkun, fækkun á blóðflögum, lifrarbólga auk skemmda á heyrn og 

miðtaugakerfi. Flest einkennin ganga yfir án eftirmála en það á ekki við um skemmdir á taugakerfinu, 

þær skemmdir eru varanlegar. Í 11-20% tilfella eru skemmdir á líffærum það miklar að líffærabilanir 

draga sjúklingana til dauða (68, 114). Í þeim tilfellum sem cytomegaloveiran sýkir ungabörn stuttu eftir 

fæðingu (e. perinatal infection) koma einkenni fram í um það bil þriðjungi tilfella. Einkennin eru vægari 

en í meðfæddum sýkingum og eru yfirleitt til skamms tíma. Einkennin geta verið lifrar- og 

miltisstækkun, eitlastækkanir, lifrarbólga og lungnabólga en heyrnaskaði og einkenni frá miðtaugakerfi 

eru sjaldséð fyrir þessa tegund sýkingar. Því miður er ekki til viðurkennd meðferð fyrir mæður sem að 

fá sýkingu á meðgöngu né ungabörn sem fá sýkinguna í móðurkvið eða sýkjast rétt eftir fæðingu. 

Stuðningsmeðferð og eftirfylgni á einkennum þessara sjúklinga er því mjög mikilvæg (67). 
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2 Markmið 

Flestar lifrarbólgur af völdum veira orsakast af lifrarbólguveirunum A, B og C. Eins og fram hefur komið 

hér að ofan geta aðrar veirur valdið lifrarbólgu s.s. Epstein-Barr og cytomegaloveirur og mun minna er 

þekkt um afdrif þeirra. Ekki eru til nýlegar né yfirgripsmiklar faraldsfræðilegar rannsóknir byggðar á 

lýðgrunduðu þýði um lifrarbólgur af þessu tagi. Heimildir um slíkar lifrarbólgur virðast takmarkast við 

lýsingar á stökum sjúkratilfellum sem að þó gefa ágæta mynd yfir sjaldséð einkenni. Þessi rannsókn 

verður því líklega sú fyrsta sem byggir á lýðgrunduðu þýði og gæti gefið gagnlegar upplýsingar um 

hvað einkennir þennan hóp sjúklinga sem verða alvarlega veikir. 

Tilgangur rannsóknarinnar var því að kanna hversu oft þessar veirur þ.e.a.s. EBV og CMV valda 

lifrarbólgum hér á landi, hversu margir fá gulu og hvernig sjúklingum reiðir af.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þýði 

Rannsóknin var aftursýn og náði yfir tæplega 10 ára tímabil, frá mars 2006 til lok árs 2015. Tekinn var 

saman listi yfir öll tilfelli úr gagnagrunni Veirufræðideildar Landspítalans þar sem um var að ræða 

bráða sýkingu af Epstein-Barr eða cytomegaloveiru. Það er að segja listi yfir alla þá einstaklinga sem 

voru með jákvæð blóðsýni fyrir IgM mótefnum gegn Epstein-Barr eða cytomegaloveiru á tímabilinu 

2006 til lok árs 2015 og aldur þeirra við greiningu. Rannsóknarhópurinn voru svo allir þeir einstaklingar 

sem að leituðu á LSH vegna veikinda sinna og voru með skráðar upplýsingar um einkenni, framgang 

sýkingar og niðurstöður úr blóðprufum. 

3.2 Skráðar breytur 

Einstaklingum af ofangreindum lista var flétt upp í tölvukerfi LSH og upplýsingar skráðar hjá öllum 

þeim einstaklingum sem voru með hækkuð gildi lifrarensíma í blóði vegna EBV eða CMV sýkingar. Við 

upplýsingasöfnun var notast við Sögu sjúkraskrárkerfi LSH til fá upplýsingar um innlagnir, lyfjagjöf og 

einkenni sem fylgdu sýkingunni. Heilsugátt var notuð til að skoða niðurstöður úr blóðprufum og 

Cyberlab til að fá upplýsingar um mótefnamælingar á blóðsýnum. Breyturnar sem voru skráðar voru 

aldur, kyn, ALP, ASAT, ALAT, gula, bilirúbín, INR, VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG, CMV IgM, CMV 

IgG, veiruhemjandi lyf, einkenni, innlagnartími, afdrif sjúklinga og ónæmisbæling. Þessar upplýsingar 

voru svo geymdar í læstu Microsoft Excel skjali. 

3.3 Skilgreiningar 

Allir þeir einstaklingar sem mældust með EBNA IgG mótefni í blóði voru undanskyldir 

rannsóknarhópnum þar sem í þeim tilfellum var ekki um bráða sýkingu að ræða heldur endurvakningu 

á leyndri sýkingu EBV. Að sama skapi ef að einstaklingar á listanum voru með staðfestar eldri 

mælingar á  VCA EBV eða CMV IgG mótefnum sem reyndust jákvæðar voru þeir sjúklingar einnig 

undanskildir rannsóknarhópnum þar sem ekki var um að ræða bráða sýkingu. Hækkuð gildi 

lifrarensíma voru skilgreind sem þau gildi sem voru hærri en eðlileg gildi ALP (eðlileg mörk 35-105 

U/L), ASAT (eðlileg mörk < 45 U/L) eða ALAT (eðlileg mörk < 70 U/L) í blóði. Gula var svo skilgreind 

sem tvöföld hækkun eða meira á eðlilegu gildi bilirúbíns í blóði (eðlileg mörk 5-25 µmól/L). Gildi á 

lifrarensímum voru skráð þegar þau náðu hápunkti á þeim tíma sem að veirusýkingin gekk yfir. 

Ónæmisbældir sjúklingar voru allir þeir sjúklingar sem voru á staðfestri ónæmisbælandi 

lyfjameðferð vegna líffæraígræðslu eða öðrum sjúkdómum, þeir sem voru á krabbameinslyfjameð eða 

voru með HIV. Líffærastækkanir voru greindar annað hvort við klíníska skoðun eða við ómun á 

meltingarfærum. 
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3.4 Úrvinnsla gagna 

Allar upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel og forritið R notað við tölfræðiúrvinnslu á þeim 

gögnum. Til að lýsa miðju gagnanna var notast við miðgildi frekar en meðaltal vegna þess að miðgildi 

þótti nákvæmari lýsistærð sökum lítillar stærðar rannsóknarhóps og þar af leiðandi skektrar dreifingar 

gagnanna. Fisher-Exact próf var framkvæmt til að meta mun milli hópa á kynjahlutfalli, 

líffærastækkunum, innlögnum, fjölda ónæmisbældra sjúklinga, þungunum, tilfellum með Guillain-Barré 

heilkenni, veiruhemjandi lyfjameðferðum og tilfellum gulu. Notast var við Mann-Whitney próf, einnig 

þekkt sem Wilcoxon próf, til að meta mun milli hópa á samfelldum breytum svo sem aldri, ALP, ASAT, 

ALAT, bilirúbín og innlagnartíma. Marktæknistig (e. level of significance) prófanna var 0.05. 

3.5 Leyfi 

Verkefnið var unnið á meltingarlækningadeild við Landspítalann Hringbraut. Tilskilin leyfi frá 

Vísindasiðanefnd Landspítalans (VSN-16-010) og lækningarforstjóra LSH lágu fyrir í upphafi 

rannsóknartímabils. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lifrarbólga vegna Epstein-Barr veiru 

Á tæplega 10 ára tímabili frá apríl 2006 til lok árs 2015 voru sýni frá 476 einstaklingum send á 

Veirufræðideild Landspítalans sem reyndust jákvæð fyrir Epstein-Barr VCA IgM mótefnum. Af þessum 

476 einstaklingum leituðu 215 þeirra á LSH og var hægt að finna upplýsingar um sjúkrasögu, 

blóðprufur og mótefnamælingar hjá þeim einstaklingum í tölvukerfi spítalans. Aðeins 1 sjúklingur var 

undanskilinn þeim rannsóknarhóp þar sem að mótefnamælingar á blóði hans reyndust jákvæðar fyrir 

EBNA IgG mótefnum og því ekki um bráða sýkingu að ræða. Rannsóknarhópurinn náði því yfir 214 

einstaklinga. Hjá þessum 214 einstaklingum voru framkvæmdar mælingar á lifrarensímum í 190 

tilfellum, 156 (82%) einstaklingar reyndust vera með hækkuð lifrarensím og 34 (18%) einstaklingar 

ekki. 

Af 156 einstaklingum með hækkuð lifrarensím vegna EBV voru 67 (43%) karlar og 89 (57%) konur 

og var miðgildi aldurs hópsins 17 ár með fjórðungarspönn (e. interquartile range) 15-20 ár en 

aldursbilið var 1-43 ára. Í lang flestum tilfellum var einungis væg hækkun á lifrarensímum og gekk 

lifrarbólgan yfir ómeðhöndluð. Algengustu einkennin voru hefðbundin einkenni einkirningasóttar, hiti, 

hálsbólga og eitlastækkanir, einnig voru kviðverkir algengir sem og uppköst, lystarleysi og höfuðverkir.  

Miðgildi ALP var 214 U/L (IQR 155-312 U/L) og hæsta gildið 833 U/L, miðgildi ASAT var 137 U/L 

(IQR 87-267 U/L) og hæsta gildið 1375 U/L, miðgildi ALAT var 187 U/L (IQR 110-352 U/L) og hæsta 

gildið 1535 U/L (Tafla 7). Miðgildi bilirúbín var 28 µmól/L (IQR 9-68 µmól/L) og hæsta gildið 142, gildi 

bilirubin var einungis mælt í 60 (38%) tilfellum og reyndist hækkað hjá 31 einstakling. Alls reyndust 24 

(15%) einstaklingar vera með gulu (Tafla 1). Af sjúklingum með gulu voru 14 (58%) karlar og 10 (42%) 

konur (Tafla 2). Næstum helmingur af sjúklingum með gulu 11/24 (46%) voru lagðir inn vegna veikinda 

sinna, enginn þeirra var ónæmisbældur né fékk veiruhemjandi lyf gegn sýkingunni. Í öllum tilfellum 

gekk lifrarbólgan yfir án meðhöndlunar og frekari eftirmála (Tafla 1). 

 

Tafla 1: Rannsóknarniðurstöður 24 tilfella af gulu vegna EBV lifrarbólgu. 

Tilfelli Kyn/Aldur ALP (U/L) ASAT (U/L) ALAT (U/L) 

Bilirúbín 

(µmól/L) VCA IgM VCA IgG EBNA IgG 

1 KK/24 316 393 467 142 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

2 KK/15 446 253 323 75 Jákvætt Neikvætt Neikvæt 

3 KK/17 192 265 211 51 Jákvætt Vafasvar Neikvætt 

4 KVK/17 - 272 279 61 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

5 KVK/32 640 278 222 94 Jákvætt Lágt Neikvætt 

6 KVK/38 338 342 402 77 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

7 KK/19 492 560 547 128 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

8 KK/28 201 182 412 89 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

9 KK/32 410 - 627 132 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

10 KVK/29 294 192 279 56 Jákvætt Neikvætt Vafasvar 
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11 KVK/18 678 288 257 76 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

12 KVK/16 286 143 156 59 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

13 KK/16 456 398 628 96 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

14 KK/21 245 490 574 92 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

15 KVK/20 304 420 678 50 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

16 KVK/17 - 264 210 119 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

17 KK/43 204 110 123 78 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

18 KK/29 246 188 219 65 Jákvætt Vafasvar Neikvætt 

19 KK/17 384 235 137 61 Jákvætt* Neikvætt Neikvætt 

20 KK/16 267 169 260 52 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

21 KK/43 703 165 290 110 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

22 KK/19 293 380 436 85 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

23 KVK/18 255 141 220 66 Jákvætt Jákvætt Neikvætt 

24 KVK/26 429 464 583 100 Jákvætt Neikvætt Neikvætt 

ALP: alkaline phosphatasi (eðlileg mörk, 35-105 U/L); ASAT: aspartate aminotransferasi (eðlileg mörk, < 45 U/L); ALAT: alanine 

aminotransferasi (eðlileg mörk, < 70 U/L): Bilirúbín (eðlileg mörk, 5-25 µmól/L): VCA, viral capsid antibody: EBNA, Epstein-Barr 

nuclear antigen. Gildi lifrarensíma voru skráð þegar gildi þeirra voru sem hæst á meðan veirusýkingin gekk yfir. 

*
 Tilfelli þar sem einnig var framkvæmd PCR mæling á erfðaefni EBV í plasma og voru niðurstöðurnar jákvæðar. 

 

Tafla 2: Einkenni og innlagnir 24 tilfella af gulu vegna EBV lifrarbólgu. 

Tilfelli Hiti 

Háls-

bólga 

Eitla-

stækkanir 

Líffæra-

stækkanir 

Innlögn 

(dagar) Önnur Eikenni  

1 Já Já Já Nei Nei Uppköst, lystarleysi, útbrot 

2 Já Já Já Lifur Nei Kviðverkir, lystarleysi 

3 Já Nei Nei Milta og lifur Já (2) Uppköst, kviðverkir, höfuðverkur 

4 Já Já Já Nei Já (8) Kviðverkir, höfuðverkir, útbrot
 a

 

5 Já Nei Já Lifur Já (10) Uppköst, lystarleysi, þyngdartap, svitaköst 

6 Já Nei Nei Nei Nei Útbrot, svitaköst 

7 Já Nei Já Nei Nei Höfuðverkur, svitaköst, útbrot 

8 Já Já Já Nei Nei Lystarleysi, ógleði, fækkun á blóðflögum 

9 Já Já Já Milta og lifur Já (3) Kviðverkir, svitaköst, uppköst, niðurgangur 

10 Já Nei Já Nei Nei Flensulík einkenni 

11 Já Nei Nei Lifur Já (10) Uppköst, höfuðverkir 

12 Já Já Já Milta og lifur Nei Kviðverkir, lystarleysi 

13 Já Já Já Nei Nei Uppköst, útbrot 

14 Já Nei Já Lifur Nei Kviðverkir, svitaköst 

15 Nei Nei Nei Nei Nei Kviðverkir, niðurgangur, uppköst, lystarleysi 

16 Já Já Já Lifur Nei Kiðverkir, hósti 

17 Já Nei Já Milta og lifur Já (6) Kviðverkir, svitaköst, lyftarleysi, þyngdartap 
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18 Já Nei Nei Nei Já (2) Kviðverkir, uppköst, niðurgangur 

19 Já Já Já Nei Já (26)
b
 Uppköst, niðurgangur 

20 Já Nei Já Nei Nei Uppköst, lystarleysi, höfuðverkur 

21 Já Nei Já Nei Já (7) Kviðverkir, uppköst, hósti, beinverkir, vöðvaverkir 

22 Já Já Já Milta og lifur Nei Kviðverkir, uppköst, lystarleysi 

23 Já Já Já Nei Já (6) Kviðverkir, gallblöðrubólga
 c

 

24 Já Nei Nei Nei Já (2) 

Kviðverkir, uppköst, ógleði, niðurgangur, 

hraðsláttur (e. tachycardia) 

Líffærastækkanir voru greindar við almenna skoðun eða við ómskoðun (e. ultrasound scan) á meltingarfærum. 

a
 Tilfelli þar sem staðfest var að sjúklingur var meðhöndlaður með beta-lactam sýklalyfjum og útbrot mögulega tengd því. 

b 
Tilfelli þar sem sjúklingur greindist stuttu eftir innlögn með Lemierre‘s heilkenni og innlögn lengdist vegna þessa. 

c 
Sjúklingur greindist með acalculous cholecystitis sem fylgikvilla EBV sýkingar. 

 

Það voru einungis 2 (1%) ónæmisbældir sjúklingar af öllum þeim sem voru með hækkuð lifrarpróf 

vegna EBV sýkingar. Annar þeirra vegna sterameðferðar við krónískri fækkun og lágum gildum á 

blóðflögum (e. immune thrombocytopenic purpura)  síðust 3 ár og hinn sjúklingurinn vegna 

Methotrexat lyfjameðferðar gegn iktsýki (e. rheumatoid arthritis). Aðeins einn sjúklingur var 

meðhöndlaður með veiruhemjandi lyfjum vegna EBV sýkingar, bæði með Aciclovir og Gancyclovir. 

Sjúklingurinn í því tilfelli var með einkirningasótt í 3 vikur ásamt hækkuðum lifrarprófum og í 

veikindunum varð hann ringlaður, illa áttaður og fékk flog. Ástæðan fyrir því reyndist vera aukinn 

þrýstingur innan höfuðkúpunnar vegna heilabólgu (e. encephalitis) og var ákveðið út frá því að hefja 

veiruhemjandi lyfjameðferð, sjúklingurinn lá inni á LSH í 17 daga. 

Líffærastækkanir voru yfirleitt vægar, stækkuð lifur var greind í 17 (11%) tilfellum og stækkað milta í 

18 (12%) tilfellum. Líffærastækkanir voru í nær öllum tilvikum án fylgikvilla en miltisrof átti sér stað í 

einu tilfelli. Um var að ræða virka blæðingu sem hélt sér innan capsúlu, ekki var nein saga um áverka 

á miltissvæði og var sjúklingurinn í legu inni á LSH þegar blæðingin átti sér stað. Af þessum 156 

einstaklingum með hækkuð lifrarpróf var enginn greindur með Guillain-Barré heilkenni og aðeins ein 

þunguð kona var í hópnum. Afdrif sjúklinga voru mjög góð, 41 (26%) sjúkling þurfti að leggja inn og var 

miðgildi tíma í legu 5 dagar. Einn sjúklingur í legu greindist með gallblöðrubólgu þar sem engir 

gallsteinar voru til staðar né hindrað flæði í gallvegum (e. acalculous cholecystitis). 

 Þeir einstaklinar sem fengu gulu vegna EBV voru marktækt eldri en sá hluti sem ekki fékk gulu og 

voru eins og við var að búast með meiri hækkun á lifrarensímum og bilirúbíni í blóð. Að auki var 

algengara að sjúklingar með gulu voru lagðir inn en legutíminn reyndist þó ekki vera marktækt lengri. 

Ekki var svo marktækur munur milli hópanna tveggja á fjölda ónæmisbældra einstaklinga né á 

veiruhemjandi lyfjameðferðum (Tafla 3). 
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Tafla 3: Samanburður á sjúklingum með EBV lifrarbólgu sem höfðu gulu og 

sjúklingum sem ekki höfðu gulu. 

 

Sjúklingar með gulu 

n = 24 

Sjúklingar ekki með 

gulu 

n = 132 P-gildi 

Aldur (ár) 20 (17-29) 16 (15-19) p < 0.001 

Karlar 14 (58%) 53 (40%) NS 

Konur 10 (42%) 79 (60%) NS 

ALP (U/L) 310 (258-442) 192 (144-288) p < 0.001 

ASAT (U/L) 265 (185-389) 117 (83-194) p < 0.001 

ALAT (U/L) 285 (220-487) 168 (105-316) p < 0.001 

Bilirúbín (µmól/L) 78 (61-97) 12 (7-20) p < 0.001 

Stækkað milta 5 (21%) 13 (10%) NS 

Stækkuð lifur 8 (33%) 9 (7%) p < 0.001 

Innlagnir 11 (46%) 30 (23%) 0.024 

Innlagnartími (dagar) 6 (2-9) 5 (3-7) NS 

Ónæmisbældir sjúklingar 0 2 NS 

Veiruhemjandi lyfjameðferð 0 1 NS 

Þungaðar konur 0 1 NS 

ALP: alkaline phosphatasi (eðlileg mörk, 35-105 U/L); ASAT: aspartate aminotransferasi (eðlileg mörk, < 

45 U/L); ALAT: alanine aminotransferasi (eðlileg mörk, < 70 U/L); Bilirúbín (eðlileg mörk, 5-25 µmól/L); 

NS: Ekki marktækur munur; Fyrir aldur, ALP, ASAT, ALAT, bilirúbín og innlagnartíma var notað miðgildi 

til að lýsa miðju mælinga ásamt fjórðungarspönn. 

 

4.2 Lifrarbólga vegna cytomegaloveiru 

Alls voru sýni frá 227 einstaklingum send til mótefnamælinga á Veirufræðideild Landspítalans á þessu 

tæplega 10 ára rannsóknartímabili sem að reyndust jákvæð fyrir IgM mótefnum gegn CMV. Af þeim 

voru 130 sem leituðu sér læknishjálpar vegna veikinda sinna á Landspítalann og voru því til 

upplýsingar um þá sjúklinga í tölvukerfi LSH. Aðeins 2 einstaklingar voru undanskyldir 

rannsóknarhópnum. Í þeim tilfellum lágu fyrir eldri mótefnamælingar sem sýndu jákvæðar niðurstöður 

fyrir IgG mótefni gegn CMV og því ekki um bráða sýkingu að ræða heldur endurvakningu á leyndri 

sýkingu. Af þeim 128 einstaklingum með klínískar upplýsingar í Sögu voru 10 tilfelli þar sem vantaði 

niðurstöður úr blóðprufum sjúklinga. Hækkuð lifrarpróf voru til staðar hjá 81 (69%) sjúklingi en í 37 

(31%) tilfellum voru lifrarpróf innan eðlilegra marka.  Af þeim einstaklingum með hækkuð lifrarpróf 

vegna CMV voru 51 (63%) karl og 30 (37%) konur, miðgildi aldurs hópsins var 33 ár með 

fjórðungarspönn 26-46 ár en aldursbilið var 2 mánaða til 76 ára. Lang algengasta einkenni sjúklinga 

var hiti, auk hálsbólgu, flensulíkum einkennum, uppköstum, kviðverkjum og lystarleysi.  

Miðgildi ALP var 120 U/L (IQR 96-209 U/L) og hæsta gildi 1095 U/L, miðgildi ASAT var 106 U/L 

(IQR 70-177 U/L) og hæsta gildi 1313 U/L, miðgildi ALAT var 148 U/L (IQR 80-266 U/L) og hæsta gildi 

1161 U/L (Tafla 8). Miðgildi bilirúbín var 12 µmól/L (IQR 7-18 µmól/L) og hæsta gildi 289. Aðeins 7 
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(9%) einstaklingar reyndust vera með gulu vegna CMV sýkingar og sjá má niðurstöður úr rannsóknum 

og mótefnamælingar fyrir þau tilfelli í Töflu 4, einkenni sjúklinga og spítalalegu má svo sjá í Töflu 5.  

 

Tafla 4: Rannsóknarniðurstöður 7 tilfella af gulu vegna CMV lifrarbólgu. 

Tilfelli Kyn/Aldur ALP (U/L) ASAT (U/L) ALAT (U/L) 

Bilirúbín 

(µmól/L) IgM IgG PCR (eintök/ml) 

1 KVK/3 mánuðir 1095 1313 363 289* Jákvætt Jákvætt Jákvætt 

2 KK/48 277 157 293 68 Lágt Jákvætt - 

3 KK/3 mánuðir - - 132 154* Jákvætt Jákvætt 

Jákvætt  

(47,127 eintök/ml) 

4 KVK/20 218 276 587 58 Jákvætt Jákvætt - 

5 KK/24 137 275 554 89 Lágt Jákvætt - 

6 KVK/76 542 223 298 58 Jákvætt Jákvætt 

Jákvætt 

(>1,500,000 eintök/ml) 

7 KK/27 436 131 78 132 Jákvætt Lágt 

Jákvætt 

(90,000 eintök/ml) 

ALP, alkaline phosphatasi (eðlileg mörk, 35-105 U/L); ASAT, aspartate aminotransferasi (eðlileg mörk, < 45 U/L), (eðlileg mörk fyrir 

nýbura < 72 U/L); ALAT, alanine aminotransferasi (eðlileg mörk, < 70 U/L); Bilirúbín (eðlileg mörk, 5-25 µmól/L); *Bilirúbín nýbura 

(eðlileg mörk, < 100 µmól/L. Gildi lifrarensíma voru skráð þegar gildi þeirra voru sem hæst á meðan veirusýkingin gekk yfir. 

 

Tafla 5: Einkenni og innlagnir 7 tilfella af gulu vegna CMV og lifrarbólgu. 

Tilfelli 

Líffæra-

stækkanir 

Innlögn 

(dagar) Önnur Einkenni  Ónæmisbæling 

Gancylovir 

meðferð Afdrif 

1
a
 Nei Já (11) Engin önnur einkenni skráð Nei Já Lifði af 

2 Nei Já (13) 

Hiti, beinverkir, hósti, brisbólga, lungnabólga, 

magabólga (e. gastritis) Nei Nei Lifði af 

3 Nei Já (80)
b
 Hiti, gall stífla, kviðverkir Nei Nei Lifði af 

4 Milta Nei Kviðverkir Nei Nei Lifði af 

5 Nei Já (11) Andþyngsli, kviðverkir, hiti, bólgur í gallvegum Nei Nei Lifði af 

6 Nei Já (20) 

Hiti, hálsbólga, lifrarbilun, mergbilun, fækkun á 

blóðflögum, nýrnabilun Já
c
 Já Lést 

7 Milta Já (15) 

Hiti, svitaköst, andþyngsli, uppköst, lystarleysi, 

bólgur í gallvegum Já
d
 Já Lifði af 

Líffærastækkanir voru greindar við almenna skoðun eða við ómskoðun (e. ultrasound scan) á meltingarfærum. 

a Tilfelli þar sem um var að ræða meðfædda CMV sýkingu (e. congenital infection) 

b 
Tilfelli þar sem sjúklingur fæddist eftir 26 vikna meðgöngu og var með útþanda þarma (e. distended bowel loops) og lá inni lengi 

vegna þessa. 

c 
Tilfelli þar sem sjúklingur var á ónæmisbælandi lyfjameðferð við liðagigt (e. rheumatoid arthritis). Azathioprine og sterameðferð. Var 

einnig greind með beinmergsbælingu. Var einnig með þvagfærasýkingu og aspergillus lungnabólgu samhlið CMV lifrarbólgu. 

Sjúklingur lést 20 dögum eftir innlögn. 

d
 Tilfelli þar sem sjúklingur var á ónæmisbælandi lyfjameðferð vegna sáraristilsbólgu. Azathioprine meðferð. 
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Af þeim sjúklingum sem fengu gulu reyndust aðeins 2 (29%) vera ónæmisbældir, báðir á 

ónæmisbælandi lyfjameðferð. Annar var á Azathioprine og sterameðferð gegn iktsýki en hinn einungis 

á Azathioprine gegn sáraristilsbólgu. Allir sjúklingar nema einn var lagður inn vegna veikinda sinna og 

3 þeirra voru meðhöndlaðir með Gancyclovir. Einn sjúklingur var ungabarn sem smitaðist frá móður á 

meðgöngu og því um meðfædda sýkingu að ræða. Annar sjúklingur sem hafði gulu var nýburi sem 

fæddist eftir 26 vikna meðgöngu og lá lengi inni á vegna annarra vandamála og var legutími hans ekki 

reiknaður með í miðgildi legutíma því hann þótti skekkja niðurstöðurnar á raunverulegri legu sjúklinga 

vegna CMV lifrarbólgu. Einn sjúklingur greindist með brisbólgu og einn sjúklingur lést vegna veikinda 

sinna eftir 20 daga innlögn á LSH. Sjúklingurinn sem lést var á Azathioprine og sterameðferð gegn 

iktsýki og því ónæmisbældur. Sjúklingurinn reyndist vera með beinmergsbælingu og lést vegna lifrar- 

og nýrnabilunar. Eini marktæki munurinn á sjúklingum sem fengu gulu og ekki voru hækkuð gildi á 

lifrarensímum. Ekki reyndist marktækur kynja- eða aldursmunur á sjúklingum með og án gulu og ekki 

heldur hvað varðaði líffærastækkanir, ónæmisbælingu, þungun eða veiruhemjandi meðferð 

(niðurstöður ekki sýndar). 

Af öllum þeim sem fengu hækkuð lifrarpróf sökum CMV voru 14 (17%) ónæmisbældir. Um var að 

ræða ónæmisbælandi lyfjameðferð vegna nýrna-, hjarta- og beinmergsígræðslu og sjúkdómum svo 

sem sáraristilsbólgu, psoriasis, sjálfsofnæmissjúkdóma og iktsýki. Í samanburði við þá einstaklinga 

sem voru ekki ónæmisbældir var eini marktæki munurinn á sjúklingunum sá að ónæmisbældir 

sjúklingar voru oftar meðhöndlaðir með veiruhemjandi lyfjum. Enginn marktækur munur var á aldri, 

lifrarprófum, innlögnum og innlagnartíma (Tafla 6). 

 

Tafla 6: Samanburður á sjúklingum með CMV lifrarbólgu sem voru ónæmisbældir og 

ekki ónæmisbældir. 

 

Ónæmisbældir 

sjúklingar 

n = 14 

Sjúklingar sem eru 

ekki ónæmisbældir 

n = 67 P-gildi 

Aldur (ár) 36 (30-51) 33 (26-46) NS 

Karlar 9 (64%) 42 (63%) NS 

Konur 5 (36%) 25 (37%) NS 

ALP (U/L) 166 (101-286) 119 (95-162) NS 

ASAT (U/L) 125 (77-245) 103 (70-160) NS 

ALAT (U/L) 175 (88-299) 148 (84-236) NS 

Bilirúbín (µmól/L) 17 (8-30) 12 (7-16) NS 

Gula 2 (14%) 5 (7%) NS 

Stækkað milta 1 (7%) 7 (10%) NS 

Stækkuð lifur 0 2 (3%) NS 

Innlagnir 7 (50%) 25 (37%) NS 

Innlagnartími (dagar) 14 (12-18) 7 (4-13) NS 

Veiruhemjandi lyfjameðferð 9 (64%) 5 (7%) p < 0.001 

Þungaðar konur 0 5 (7%) NS 
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Guillain-Barré heilkenni 0 3 (4%) NS 

ALP: alkaline phosphatasi (eðlileg mörk, 35-105 U/L); ASAT: aspartate aminotransferasi (eðlileg mörk, < 

45 U/L); ALAT: alanine aminotransferasi (eðlileg mörk, < 70 U/L); Bilirúbín (eðlileg mörk, 5-25 µmól/L); 

NS: Ekki marktækur munur; Fyrir aldur, ALP, ASAT, ALAT, bilirúbín og innlagnartíma var notað miðgildi til 

að lýsa miðju mælinga ásamt fjórðungarspönn. 

 

Líffærastækkanir voru í flestum tilfellum vægar. Í heildina hjá 81 sjúkling var stækkað milta greint í 

8 (10%) tilfellum og stækkuð lifur í 2 (2%) tilfellum. Notast var við veiruhemjandi lyf sem meðferð hjá 

alls 14 sjúklingum. Lang algengast var Gancyclovir meðferð ein og sér eða í 10 tilfellum af 14, í öðrum 

tilfellum var notast við Valgancyclovir eða Aciclovir. Stór hluti sjúklinga var lagður inn eða um 40% og 

var miðgildi innlagnartíma 10 dagar.  

Í 5 tilfellum reyndust þungaðar konur vera með hækkuð lifrarpróf vegna CMV og 3 einstaklingar 

greindust með Guillain-Barré heilkenni vegna sýkingarinnar og voru þeir allir lagðir inn. Einn sjúklingur 

var svo lagður inn í 8 daga vegna gruns um CMV gollurshússbólgu og grun um hjartavöðvabólgu.  

4.3 Samanburður á lifrarbólgum vegna EBV og CMV 

Við samanburð á einstaklingum með hækkuð lifrarpróf vegna CMV og EBV var hægt að sjá mikinn 

mun á milli hópanna (Tafla 8). Miðgildi aldurs hjá CMV hópnum var 16 árum hærri en fyrir EBV hópinn 

og innihélt hlutfallslega meira af körlum. Meiri hækkun á lifrarensímum í blóð virtist einkenna EBV 

hópinn en aftur á mót leggjast fleiri inn vegna CMV og í lengri tíma. Ekki var marktækur munur af 

tilfellum með gulu. Mun meira af ónæmisbældum sjúklingum tilheyra CMV hópnum og veiruhemjandi 

lyf eru mun meira notuð í meðferðarskyni fyrir þann hóp. Guillain-Barré heilkenni voru ekki sjáanleg í 

EBV hópnum en 3 tilfelli komu fyrir í CMV hópnum. Einnig var mun algengara að konur fengu CMV á 

meðgöngu heldur en EBV. Aðeins einn sjúklingur lét lífið samanlagt fyrir báða hópana og var sá 

sjúklingur í CMV hópnum. 

 

Tafla 7: Samanburður á sjúklingum með lifrarbólgu vegna CMV og EBV. 

 

CMV 

n = 81 

EBV 

n = 156 P-gildi 

Aldur (ár) 33 (26-46) 17 (15-20) p < 0.001 

Karlar 51 (63%) 67 (43%) 0.004 

Konur 30 (37%) 89 (57%) 0.004 

ALP (U/L) 120 (96-209) 214 (155-312) p < 0.001 

ASAT (U/L) 106 (70-177) 137 (87-267) 0.037 

ALAT (U/L) 148 (80-266) 187 (110-352) 0.032 

Bilirúbín (µmól/L) 12 (7-18) 28 (9-68) 0.0016 

Gula 7 (9%) 24 (15%) NS 

Stækkað milta 8 (10%) 18 (12%) NS 

Stækkuð lifur 2 (2%) 17 (11%) 0.024 
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Innlagnir 32 (40%) 41 (26%) 0.039 

Innlagnartími (dagar) 10 (4-14) 5 (3-8) 0.004 

Sjúklingar sem létu lífið 1 0 NS 

Ónæmisbældir sjúklingar 14 (17%) 2 (1%) p < 0.001 

Veiruhemjandi lyfjameðferð 14 (17%) 1 (0.6%) p < 0.001 

Þungaðar konur 5 (6%) 1 (0.6%) 0.019 

Guillain-Barré heilkenni 3 (4%) 0 0.039 

ALP: alkaline phosphatasi (eðlileg mörk, 35-105 U/L); ASAT: aspartate aminotransferasi (eðlileg mörk, < 

45 U/L); ALAT: alanine aminotransferasi (eðlileg mörk, < 70 U/L); Bilirúbín (eðlileg mörk, 5-25 µmól/L); 

NS: Ekki marktækur munur; Fyrir aldur, ALP, ASAT, ALAT, bilirúbín og innlagnartíma var notað miðgildi til 

að lýsa miðju mælinga ásamt fjórðungarspönn. 
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5 Umræður 

5.1 Niðurstöður rannsóknar 

5.1.1 Lifrarbólga af völdum Epstein-Barr veiru 

Niðurstöður þessar rannsóknar sýna að hækkuð lifrarpróf eru algeng hjá sjúklingum sem að eru með 

Epstein-Barr veirusýkingu. Alls 82% sjúklinga með EBV sýkingu voru með hækkuð lifrarpróf og leituðu 

sér læknishjálpar á LSH. Því miður eru ekki til margar rannsóknir til samanburðar á þessu hlutfalli en í 

rannsókn White N.J. et al. frá 1984 voru niðurstöðurnar sambærilega eða hækkuð lifrarpóf í um 80% 

tilfella (45). Í lang flestum tilfellum gengu lifrarbólgurnar yfir án meðhöndlunar og frekari fylgikvilla sem 

virðist einkenna lifrarbólgur af þessu tagi. Af þeim sem voru með hækkuð lifrarpróf voru 15% með gulu 

sem voru marktækt eldri en þeir sjúklingar sem ekki fengu gulu. Ýtir það enn frekar undir þær 

kenningar að EBV sýking valdi verri einkennum í eldra fólki og eru þau því líklegri til að sýna klínísk 

einkenni lifrarbólgu (2, 41, 42). 

Algengustu einkenni sjúklinga sem voru með lifrarbólgu vegna EBV voru hefðbundin einkenni 

einkirningasóttar. Það er því möguleiki að ekki hafi þótt ástæða til að mæla gildi lifrarensíma í blóði hjá 

einhverjum einstaklingum sem að voru raunverulega með þau hækkuð þar sem þessir eintaklingar 

sýna engin einkenni lifrarbólgu og hefur hún þá gengið yfir án greiningar. Lifrar- og miltisstækkanir 

voru til staðar í 11% og 12% tilfella. Ekki eru til góðar heimildir um algengi lifrarstækkunar í þessum 

sjúklingum en tilfelli miltisstækkana eru mun færri samanborið við erlendar rannsóknir (2, 34). 

Ástæðan fyrir því er líklegast sú að einungis lítill hluti sjúklinga fór í ómskoðun á meltingarfærum og 

erfitt getur verið að greina miltisstækkun við líkamsskoðun. Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að 

miltisstækkanir vegna EBV eru til staðar í meirihluta sjúklinga en eru yfirleitt vægar og því getur verið 

erfitt að greina slíkar líffærastækkanir við hefðbundna klíníska skoðun (34). Hugsanlegt er að mun 

fleiri sjúklingar hafi verið með stækkað milta sem einungis hefur verið greinanlegt við ómskoðun.  

Tæpur fjórðungur sjúklinga sem leitar á LSH vegna EBV sýkingar og er með hækkuð lifrarpróf er 

lagður  inn á spítala og var miðgildi tíma í legu 5 dagar. Miðað við breska rannsókn sem rannsakaði 17 

sjúklinga sem voru með gulu vegna Epstein-Barr lifrarbólgu voru einungis 3 þeirra lagðir inn á spítala 

og verður því tíðni innlagna í þessari rannsókn að teljast nokkuð há samanborið við þá rannsókn (2). 

Ekki fannst góð skýring á ástæðunni fyrir þessum mismunandi fjölda innlagna. Algeng einkenni þeirra 

sjúklinga sem lagðir voru inn voru hiti, kviðverkir, lystarleysi og uppköst. 

Erfitt getur verið að greina eðli EBV sýkingar, þ.e.a.s. hvort um sé að ræða frumsýkingu eða 

endurvakningu á gamalli sýkingu (115). Í rannsókninni var ekki nóg að sjúklingar með jákvæðar 

niðurstöður úr heterophil mótefnaprófi væru skilgreindir sem sjúklingar með bráða EBV sýkingu heldur 

var notast við niðurstöður úr sértækum mótefnamælingum á IgM og IgG mótefnum í blóði. Með því að 

hafa upplýsingar um hvort EBNA IgG mótefni séu  til staðar í blóði sjúklinga er hægt að segja til um 

hvort um bráða sýkingu sé að ræða eða endurvakningu á eldri sýkingu. Allir sjúklingar í þessari 

rannsókn sem að höfðu EBNA IgG mótefni í blóði voru undanskildir rannsóknarhópnum og getum við 

því sagt með nokkurri vissu að allir þeir sjúklingar sem að voru skoðaðir í þessari rannsókn voru með 

bráða EBV sýkingu. 
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Einn sjúklingur greindist með gallblöðrubólgu án þess að hafa gallsteina eða hindrað flæði í 

gallvegum (e. acalculous cholecystitis). Gallblöðrubólgum af þessu tagi hefur verið lýst í nokkrum 

tilfellum sem fylgikvilli Epstein-Barr veirusýkingar en teljast þó mjög fátíðar (116). Það endurspeglast í 

því að aðeins eitt slíkt tilfelli kom fyrir á tæplega 10 ára rannsóknartímabili. Sjúklingurinn var 18 ára 

gömul stúlka sem var lögð inn á spítala í 6 daga. Í erlendri grein frá árinu 2014 sem að tók saman 16 

áður birt sjúkratilfelli af gallblöðrubólgum af þessu tagi í kjölfar EBV sýkingar voru 15 sjúklingar stúlkur 

undir 25 ára aldri (116). Sú staðreynd að aðeins 1/156 sjúklingur hlaut rof á milta á þessu 10 ára 

tímabili og það miltisrof varð ekki við áverka gefur til kynna að miltisrof séu óalgengur fylgikvilli EBV 

sýkingar. Auðvelt er að finna greinar sem vara við hættunni á miltisrofi við íþróttaiðkun í kjölfar EBV 

sýkingar en slík tilfelli eru sjaldséð (38). Ein ástæðan fyrir því má vera að læknar hér á landi eru 

duglegir að vara sjúklinga sína við hættunni á miltisrofi við íþróttaiðkun þegar þeir eru að jafna sig af 

EBV sýkingu. 

Epstein-Barr veirusýking í miðtaugakerfi er mjög sjaldséð og hefur fáum tilfellum af heilabólgu 

vegna veirunnar verið lýst. Meiri hluti þessara tilfella fela í sér breytingar á heilaberki sem eru 

sjáanlegar á MRI (e. magnetic resonance imaging) og einkennin geta verið hiti, höfuðverkur, flog, 

undarleg hegðun og slappleiki (117-119). Sjúklingurinn sem að greindist með heilabólgu vegna EBV 

var 17 ára drengur og var hann jafnframt eini sjúklingurinn sem var meðhöndlaður með veiruhemjandi 

lyfjum af öllum rannsóknarhópnum sem hafði lifrarbólgu vegna EBV. Sjúklingurinn var meðhöndlaður 

með bæði Aciclovir og Gancyclovir og var lyfjameðferðin sérstaklega hugsuð til að fyrirbyggja þær 

afleiðingar sem að heilabólgan gæti haft í för með sér frekar en lifrarbólgan. Sjúklingurinn náði sér að 

fullu og var útskrifaður af LSH eftir 17 daga innlögn án frekari eftirmála. 

5.1.2 Lifrarbólga af völdum cytomegaloveiru 

Ekki eru til góðar né nýlegar faraldsfræðilegar rannsóknir byggðar á lýðgrunduðu þýði sem taka fyrir 

algengi lifrarbólgu vegna cytomegaloveiru og því erfitt að finna samanburðarhæfar niðurstöður fyrir 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Það er þó ein erlend rannsókn frá árinu 2001 eftir Bonnet F. et al. 

sem rannsakaði 115 áður heilbrigða sjúklinga sem voru lagðir inn á sjúkrahús í kjölfar CMV sýkingar 

(9). Í þeirri rannsókn voru 90% af innlögðum sjúklingum vegna CMV með hækkuð lifrarpróf. Hækkuð 

lifrarpróf virðast því algeng hjá fólki sem verður veikt vegna CMV sýkingar en af 118 sjúklingum með 

bráða CMV sýkingu í okkar rannsókn reyndust 81 (69%) hafa hækkuð lifrarpóf. Samanborið við þá 

sjúklinga sem höfðu lifrarbólgu vegna EBV virðast þeir sem hafa lifrarbólgu vegna CMV vera eldri 

einstaklingar. Það voru 7 (9%) sjúklingar sem reyndust hafa gulu vegna CMV lifrarbólgu í þessari 

rannsókn samanborið við áðurnefnda rannsókn Bonnet F. et al þar sem aðeins 3% sjúklinga hafði gulu 

(9). Í franskri rannsókn frá 1998 eftir Faucher J.F. voru rannsökuð 116 tilfelli af CMV sýkingum, þar 

reyndust 85% sjúklinga hafa hækkuð gildi ALAT í blóði. Spítalainnlagna var þörf fyrir tæplega helming 

tilfella en þótti í flestum tilfellum óþörf eftir á að hyggja (120). Spítalainnlagnir vegna CMV lifrarbólgu í 

okkar rannsókn voru í tæplega 40% tilfella. Hvort að þær innlagnir séu óþarfar má hinsvegar deila um 

þar sem 20% sjúklinga sem lagðir eru inn hérlendis eru ónæmisbældir og eru líklegir til að þurfa góða 

eftirfylgni og lyfjameðferð. Ekki er algengt að fyrrum heilbrigðir sjúklingar láti lífið í kjölfar CMV 

lifrarbólgu þó svo að slíku tilfelli hafi verið lýst (90). Eini sjúklingurinn sem að lést á 
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rannsóknartímabilinu var á ónæmisbælandi lyfjameðferð, auk þess sem hann var gamall og veikburða. 

Veirumagnið sem mældist í plasma við PCR mælingar hjá þeim sjúklingi var mjög hátt og jafnframt 

það lang hæsta sem mældist á rannsóknartímabilinu eða yfir 1.500.000 eintök/ml. Um mjög svæsna 

sýkingu hefur því verið að ræða sökum ónæmisbælingar sem sjúklingurinn gat ekki jafnað sig af. Hann 

lést því vegna lifrar- og nýrnabilunar en nýrnabilunin er talin hafa stafað af sýklalyfjagjöf sem var hafin 

áður en uppgötvaðist að sjúklingurinn var með CMV sýkingu. 

Algengustu einkenni sjúklinga með hækkuð lifrarpróf vegna CMV voru almenn einkenni sem fylgja 

oft sýkingunni, hiti, beinverkir, kviðverkir og lystarleysi. Samkvæmt okkar gögnum eru líffærastækkanir 

á lifur og milta sjaldséðari en í ofangreindum rannsóknum en þar koma þær fyrir í kringum fjórðung 

tilfella. Þær niðurstöður er hægt að rekja til sömu ástæðu og lág tíðni líffærastækkana vegna EBV 

sýkingar. Líffærastækkinir gætu verið það vægar að þær yfirsjást í klínískri skoðun en eru aftur á móti 

greinanlegar í ómskoðun á meltingarveg sem framkvæmd var í erlendu rannsóknunum en minni hluti 

sjúklinga gekkst undir slíka skoðun hér á landi. 

Túlkun mótefnamælinga í kjölfar CMV sýkingar getur verið erfiðari en fyrir EBV sýkingar og er erfitt 

að fullyrða hvort að um bráða sýkingu sé að ræða án þess að hafa eldri mótefnamælingar. Ástæðan 

fyrir því er að ekki eru sértæk mótefni sem myndast seint í ónæmissvarinu líkt og EBNA IgG mótefnin 

sem myndast í kjölfar EBV sýkingar. Það er því möguleiki á að einhverjir sjúklingar hafi verið með 

endurvakningu á eldri sýkingu frekar en bráða frumsýkingu og ætti það helst við ónæmisbælda 

sjúklinga. Þar sem hvergi voru skráðar upplýsingar í sjúkrasögu um eldri sýkingar eða 

mótefnamælingar hjá einstaklingum í rannóknarhópnum verður að teljast líklegt að meirihluti sjúklinga 

hafi verið að glíma við frumsýkingu af CMV. 

Þekkt er að cytomegaloveiran geti valdið bólgum í gollurshúsi og hjartvöðva og kom því ekki á 

óvart að slíkt tilfelli kom fyrir á 10 ára rannsóknartímabili (9, 121). Greiningin var staðfest með 

ómskoðun, sjúklingurinn var ekki meðhöndlaður með veiruhemjandi lyfjum en lá inni á LSH í 8 daga 

og útskrifaðist án eftirmála. Að sama skapi hefur mörgum tilfellum verið lýst þar sem veiran veldur 

brisbólgu og kom eitt slíkt tilfelli fyrir (5, 94). Sá sjúklingur var 48 ára gamall karlmaður sem vera með 

gulu. Hann var lagður inn á LSH og var útskrifaður 2 vikum seinna án frekari vandkvæða.   

Þrír sjúklingar með hækkuð lifrarpróf vegna CMV sýkingar voru einnig greindir með Guillain-Barré 

heilkenni í kjölfarið, tveir karlar og ein kona. Aðeins einn þeirra fékk Gancyclovir meðferð og eyddu allir 

sjúklingarnir mörgum mánuðum í endurhæfingu á Grensásdeild Landspítalans. Einkennin byrjuðu sem 

proximal máttminkun í efri og neðri útlimum auk þess sem í einu tilfelli fann sjúklingur fyrir doða og 

máttminkun í andliti og gat ekki talað né borðað fyrstu vikurnar. Endurhæfingin gekk hægt en allir 

sjúklingarnir höfðu náð sér að fullu u.þ.b. ári eftir sýkinguna. Aðeins einn þeirra sat eftir með 

varanlegar taugaskemmdir og er ófær um að loka vinstra auga vegna lömunar. Yfirleitt eru batahorfur 

á Guillain-Barré heilkenni góðar en í allt að 20% tilfella sitja sjúklingar eftir með verulega bæklun á 

taugakerfinu og um það bil 5% láta lífið þrátt fyrir meðferð (104). 

Fimm þungaðar konur með hækkuð lifrarpróf vegna CMV sýkingar reyndist nokkuð hátt hlutfall og 

setur það spurningarmerki við hvort þungun hafi einhver bælandi áhrif á ónæmiskerfið. Það eru 

aðallega tveir þættir sem hafa verið tengdir við að auka líkur á því að þunguð kona fái frumsýkingu af 

CMV á meðgöngu. Þeir þættir eru tilvist barna og eiginmanns innan veggja heimilisins (109). Fjórar 
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konur af fimm sem fengu sýkingu á meðgöngu áttu fyrir önnur börn og voru þær allar fimm í sambúð 

með karlmanni. Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að við frumsýkingu móður á meðgöngu fæðast börn 

þeirra í 30-40% tilfella með meðfædda sýkingu. Vanþroskun barnanna er svo líklegri því fyrr sem 

sýkingin verður á meðgöngunni (110). Í þremur tilfellum fæddu konur barn með meðfædda CMV 

sýkingu en í þeim tilfellum greindust mæðurnar með CMV sýkingu þegar 3-7 mánuður voru búnir af 

meðgöngunni. Ekkert þessara barna sýndi þó einkenni CMV sýkingar né einkenni Cytomegalic 

Inclusion Disease og aðeins í einu tilfelli fékk ungabarn veiruhemjandi lyfjameðferð.  

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að þó svo að við hún taki einungis fyrir þá sjúklinga sem að leita sér 

læknishjálpar vegna EBV og CMV á LSH nær hún að öllum líkindum yfir meirihluta sjúklinga sem urðu 

alvarlega veikir þar sem slík tilfelli enda yfirleitt með innlögn inn á spítalanum. Rannsóknin ætti því að 

gefa góða mynd af þeim hópi sjúklinga sem og einkennum þeirra sem að verða hvað alvarlegast 

veikir. Einnig er hún byggð á lýðgrunduðu þýði ólíkt öðrum erlendum rannsóknum sem einblína líka á 

lifrarbólgur af þessu tagi. Annar kostur rannsóknarinnar var að sértækar mótefnamælingar á 

blóðsýnum á Veirufræðideild LSH voru notaðar til að greina veirusýkingarnar. Það gerir okkur kleift 

með nokkurri vissu að fullyrða hvort um frumsýkingar sé að ræða vegna EBV og CMV og því ólíklegt 

að margar sýkingar séu ranglega túlkaðar sem frumsýkingar. Í öllum tilfellum þar sem sjúklingar voru 

grunaðir um að hafa endurvakningu á gamalli sýkingu voru þeir undanskyldir rannsóknarhópnum. 

Einnig var öll upplýsingasöfnun og skráning upplýsinga fyrir alla sjúklingana unnin af sama 

einstaklingnum sem ætti að koma í veg fyrir misræmi í skráningu. 

Einn veikleiki rannsóknarinnar var að hún tók ekki til alls landsins þar sem ekki voru skoðaðir 

sjúklingar sem leituðu sér læknishjálpar á heilsugæslum eða öðrum heilbrigðisstofnunum. Það gæti 

orsakað ákveðinn valbjaga (e. selection bias). Annar takmarkandi þáttur er að rannsóknin er aftursýn 

sem að býður upp á ákveðinn upplýsingabjaga (e. information bias) þegar það kemur að söfnun 

upplýsinga. Dæmi um slíkan bjaga er til að mynda hvort að líffærastækkanir séu til staðar eða ekki þar 

sem einungis hluti sjúklinga fór í viðeigandi rannsóknir. Með framsýnni rannsókn væri hægt að 

framkvæma ómun á efri hluta kviðar hjá öllum þeim sjúklingum sem reyndust hafa hækkuð lifrarpróf og 

þannig útiloka bjaga af þessu tagi. 

5.3 Ályktanir 

Hátt hlutfall þeirra sem leita sér læknishjálpar á LSH vegna EBV og CMV eru með hækkuð lifrarpróf. 

Mikill tími og kostnaður fer gjarnan í rannsóknir og uppvinnslu á sjúklingum með óútskýrða lifrarbólgu 

og því ættu lifrarbólgur af völdum þessara veira að vera hluti af mismunagreiningunni. Lifrarbólgur af 

völdum veiranna eru auðveldlega staðfestar með mótefnamælingum. Sjúklingar með lifrarbólgu vegna 

CMV eru eldri, fremur lagðir inn á sjúkrahús og líklegri til að vera ónæmisbældir en sjúklingar með 

lifrarbólgu vegna EBV. Umtalsverður hluti sjúklinga með EBV og CMV lifrarbólgu hefur gulu en hafa 

góðar horfur, ónæmisbældir sjúklingar með CMV geta þurft veiruhemjandi lyfjameðferð.  
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