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Ágrip 
Bráðar garnasýkingar á Barnaspítala Hringsins 2010-2015 

Anton Valur Jónsson1, Valtýr Stefánsson Thors1,2,3, Ásgeir Haraldsson1,2,3, Arthur Löve1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Barnaspítali Hringsins, 3Landspítali Háskólasjúkrahús 

Inngangur: Bráðar garnasýkingar barna eru algengar á heimsvísu. Veirur eru algengasta orsök 

garnasýkinga, sér í lagi rótaveirur. Ung börn, 6-24 mánaða, eru í mestri hættu á sýkingu. Tvö bóluefni 

gegn rótaveirum eru á markaði og hafa reynst vel. Faraldsfræði þessara sýkinga á Íslandi er lítt þekkt. 

Markmið: Meta faraldsfræði bráðra garnasýkinga barna á Íslandi árin 2010-2015, aldursdreifingu og 

algengustu veirur. Meta byrði bráðra garnasýkinga á Barnaspítala Hringsins, fjölda koma og lengd veru. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin er afturskyggn og nær yfir komur barna á Barnaspítala Hringsins sem 

voru greind með bráða garnasýkingu á tímabilinu 2010-2015. Tveir gagnagrunnar, annar frá 

sjúklingabókhaldi Landspítalans og hinn frá Veirufræðideildinni, samkeyrðir og helstu breytum safnað. 

Niðurstöður: Komur vegna bráðra garnasýkinga á Barnaspítala Hringsins voru 2.674 á tímabilinu. 

Jákvæð saursýni voru 174 talsins (6,5% koma). Meirihluti tilfella var meðal 0-24 mánaða gamalla barna 

(51,3%), sér í lagi var sá aldurshópur áberandi meðal barna með jákvæð saursýni (74,5%). Flestar 

komur voru í október til apríl (69,1%;  93,1% í hópnum með jákvæð saursýni). Fjöldi barna var 2.473 og 

fjöldi endurkomutilfella því 201 (7,5% tilfella). Tilfelli sem leiddu til innlagna voru 88 (3,29% tilfella) í öllum 

hópnum en 55 meðal barna með jákvæð saursýni (29,89% tilfella). Um fimmtungur barnanna var 

meðhöndlaður með vökvagjöf (19,71%), meirihluti í æð (69,07%). Bæði hlutföll voru hærri meðal barna 

með jákvæð saursýni (29,89% og 86,54%). Erfðaefni rótaveira greindist í 95 jákvæðra saursýna (51,6%) 

en í öllum jákvæðum saursýnum á tímabilinu óháð komu á Barnaspítala Hringsins var hlutfallið 29,7%. 

Umræður: Niðurstöður samsvara sig við tölfræði nágrannalanda. Árstíðasveiflur og aldursdreifingin er 

áþekk. Innlagnir virðast sjaldgæfari en þekkt hlutföll erlendis eru 8-12%. Skráning bendir til að vökvagjöf 

sé einkum gefin í æð en rannsóknir síðustu ára hafa fremur stutt vökvagjöf um meltingarveg. Í Evrópu 

er hlutdeild rótaveirusýkinga í bráðum garnasýkingum 28-52%. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar eru hlutföllin álíka hérlendis. Sennilega leiða þó aðeins alvarlegustu tilfellin til saursýnatöku. 

Niðurstöður saursýna einar og sér geta því falið í sér bæði of- og vanmat á hlutdeild rótaveirusýkinga í 

bráðum garnasýkingum. Þannig standa vægari rótaveirusýkingar þar utan en á hinn bóginn er þekkt að 

rótaveirusýkingar valdi oftar alvarlegri tilfellum bráðra garnasýkinga og veljist því frekar í saursýnatökur. 

Þá liggja ekki fyrir upplýsingar um fjölda innsendra saursýna neikvæð fyrir öllum veirum. Rannsókn þessi 

fjallar nær eingöngu um tilfelli bráðra garnasýkinga sem leiddu til komu á Barnaspítala Hringsins. 

Nauðsynlegt er að kanna komur á heilsugæslur og aðrar meðferðarstofnanir eigi að fá heildarmynd af 

sjúkdómsbyrði og hlutdeild ólíkra sýkingarvalda í bráðum garnasýkingum á Íslandi. Út frá þeim 

lýðheilsufræðilegu sjónarmiðum væri ákjósanlegt að bæta skráningu greininga í sjúkraskrár og auka 

saursýnatökur, a.m.k. tímabundið til að meta raunverulega byrði rótaveira á Íslandi. Einkum er það 

mikilvægt til mats á hvort taka eigi upp bóluefni gegn rótaveirum á Íslandi. Þá þarf einnig að framkvæma 

kostnaðar- og ábatagreiningu hérlendis til ákvörðunar um hvort taka eigi upp bóluefnin fyrir öll börn. 
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1 Inngangur  

1.1 Bakgrunnur rannsóknar 
Bráðar garnasýkingar eru algengar í börnum. Árlega eru þrír til fimm milljarðar tilfella á heimsvísu 

sem valda allt að tveimur milljónum dauðsfalla(1), einkum í þróunarríkjum(2, 3). Dauðsföllum fer 

fækkandi(1) með bættri meðferð og forvörnum: gjöf vökvalausna (Oral Rehydration Solution eða ORS), 

bættu hreinlæti og bólusetningum(4, 5). Bráðar garnasýkingar valda sjaldnast dauðsföllum í iðnvæddum 

ríkjum en sjúkdómsbyrðin er þó töluverð þar sem mörg barnanna þarfnast meðferðar og innlagnar í 

alvarlegustu tilfellum(6-8). Ung börn, 0-5 ára, eru útsettust fyrir þessum sýkingum(3). Í iðnvæddum 

ríkjum eru veirusýkingar algengastar, upp undir 70% tilfella(9). Rótaveirur eru algengastar veirutegunda 

sem valda garnasýkingum en á markaði eru nú tvö bóluefni gegn þeim sem hafa reynst vel(10). Í 

þróunarríkjum og í eldri börnum er algengara að bráðar garnasýkingar séu af völdum sýkingarvalda 

öðrum en veirum, t.d. bakteríum, þó veirur séu jafnframt algengastar(3, 11, 12). Faraldsfræði og 

sjúkdómsbyrði bráðra garnasýkinga er lítt þekkt á Íslandi og er verkefni þessu ætlað að bæta úr því. 

Áður hafa farið fram rannsóknir á Barnaspítala Hringsins sem tengjast þessum efnistökum lauslega. 

María Björg Magnúsdóttir rannsakaði kviðverki barna á bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins í 

afturskyggni rannsókn þaraðlútandi árið 2010(13). Rekja mátti 13,4% þeirra koma til veirusýkinga og 

voru þær þriðja algengasta orsök kviðverkja á eftir óútskýrðum kviðverkjum (40,0%) og hægðatregðu 

(22,3%)(13). Þá rannsakaði Viðar Róbertsson sérstaklega endurkomur þessa hóps á tímabilinu 2010-

2015. Kom í ljós að 76,2% þeirra barna sem greind voru með veirusýkingu árið 2010 áttu endurkomu á 

tímabilinu og var meðalfjöldi endurkoma í þeim hópi 10,50 endurkomur(14). Það er því ljóst að 

veirusýkingar eru algeng orsök kviðverkja og endurteknar sýkingar tíðar. 

Í verkefni þessu felst framkvæmd afturskyggnar rannsóknar á faraldsfræði og sjúkdómsbyrði bráðra 

garnasýkinga þeirra barna sem leituðu á Barnaspítala Hringsins á tímabilinu 2010-2015. Nánar verður 

fjallað um meingerð, greiningu, mismunagreiningar, meðferð og fleiri þætti bráðra garnasýkinga barna í 

fylgjandi undirköflum. Þá er verkefni þessu ætlað að leggja grunn að síðari framskyggnum rannsóknum 

til mats á nýgengi bráðra garnasýkinga sem og hvort taka eigi upp bóluefni gegn rótaveirum á Íslandi. 

1.2 Bráðar garnasýkingar barna 

1.2.1 Faraldsfræði bráðra garnasýkinga 
Líkt og fyrr segir eru ung börn útsettust fyrir bráðum garnasýkingum, bæði hvað varðar almenna 

sjúkdómsbyrði sem og dauðsföll af völdum sýkinganna(3). Dauðsföll eiga sér einkum stað í 

þróunarríkjum og þá helst í ríkjum Afríku og suðaustur-Asíu þar sem bráður niðurgangur, sem á sér 

oftast orsök í bráðum garnasýkingum(15), er annað eða þriðja algengasta dánarmein barna á eftir 

lungnabólgu og nýburadauða(2). Skýrist mikill fjöldi dauðsfalla í þróunarríkjunum einkum af því að 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu er almennt verra, aðföng eru af skornari skammti og heilsufar barnanna 

oftar lakara, svo sem næringarástand þeirra. Þá er aldurssamsetningin önnur í þróunarríkjum en 

iðnvæddum ríkjum, þar sem yngri börn eru stærri hluti af heildinni í þróunarríkjunum(16). 
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Algengastar eru sýkingarnar upp að fimm ára aldri en upp undir helmingur sýkinga og um 80% 

dauðsfalla eiga sér stað í börnum tveggja ára og yngri(5, 9). Bráðar garnasýkingar geta þó einnig valdið 

töluverðum einkennum í öldruðum og ónæmisbældum einstaklingum á öllum aldri(3), en þeir 

sjúklingahópar eru ekki til umfjöllunar í verkefni þessu. Bráðar garnasýkingar eru sjaldgæfari og oftar 

einkennalausar í kornabörnum, yngri en 6 mánaða, ásamt börnum eldri en fimm ára og fullorðnum(17, 

18). Skýrist þessi munur á meingerð bráðra garnasýkinga með tilliti til aldurs einkum af tveimur þáttum: 

annars vegar þeim mótefnum sem kornabörn njóta fyrstu mánuði ævinnar frá móður, þar sem IgG 

mótefni berast um fylgju og IgA mótefni um brjóstamjólk(19) og hins vegar af áunnu ónæmi hinna eldri, 

einkum gegn rótaveirusýkingum(20). Oftast berst smit eftir saur-munn (fecal-oral) leiðinni þar sem 

hendur, matvæli eða vatn er mengað af saur sýktra dýra eða manna(21) en einnig getur verið um 

loftborið smit að ræða(22, 23). Einkennalausir einstaklingar geta vel verið smitbærir og einkennin komið 

síðar eða alls ekki(9). Í löndum með temprað loftslag eru bráðar garnasýkingar einkum bundnar við 

vetrarmánuðina en í hitabeltislöndum eru sýkingarnar dreifðari yfir allt árið. Í hitabeltislöndum fara 

faraldrar bráðra garnasýkinga saman við regntímabilin, þegar dregur umtalsvert úr hreinleika vatns(24).  

Hlutdeild einstakra sýkingarvalda er einnig ólík í iðnvæddum ríkjum annars vegar og þróunarríkjum 

hins vegar. Þannig eru veirusýkingar algengasta orsök bráðra garnasýkinga í iðnvæddum ríkjum, um 

70% sýkinga og rótaveirur algengastar þar undir með um 40% hlutdeild í bráðum garnasýkingum(25). 

Á heimsvísu leiða rótaveirusýkingar til 111 milljón tilfella sem eru alfarið meðhöndluð heima fyrir, 25 

milljón koma á göngudeildir, tveggja milljóna innlagna og 600.000 dauðsfalla sem samsvarar um 

þriðjungi allra dauðsfalla af völdum bráðra garnasýkinga(16). Aðrar veirur á borð við nóróveirur og 

adenóveirur valda hinum 30% veirusýkinganna. Bakteríur, einkum meinvaldandi Escherichia coli, 

Campylobacter tegundir og Salmonella tegundir, koma þar á eftir með 10-20% hlutdeild. Hlutdeild 

annarra sýkingarvalda svo sem frumdýra og orma er síðan lægri(26, 27). Í þróunarríkjum er hlutdeild 

baktería yfirleitt hærri en í iðnvæddum ríkjum(3). Með tilkomu bóluefna gegn rótaveirum hefur hlutdeild 

nóróveira aukist á móti lækkaðri hlutdeild rótaveira í öllum bráðum garnasýkingum á heimsvísu(28, 29).  

Hvað varðar sjúkdómsbyrði bráðra garnasýkinga í Evrópu er fjölsetra REVEAL rannsóknin sú 

umfangsmesta. Náði hún náði til sjö Evrópuríkja á árunum 2004 til 2005. Var þar sér í lagi faraldsfræði 

og sjúkdómsbyrði rótaveirusýkinga til rannsóknar en einnig bráðar garnasýkingar almennt(27). 

Niðurstöður voru á þá leið að um 10% allra barna undir fimm ára aldri leituðu sér árlega læknisaðstoðar 

í þessum löndum vegna bráðra garnasýkinga og áttu rótaveirusýkingar 28-52% hlutdeild í tilfellunum. 

Nýgengi allra garnasýkinga reyndist vera æði misjafnt eftir löndum eða á bilinu 4,22 til 16,82 tilfelli á 

hver 100 börn. Nýgengi bráðra garnasýkinga af völdum rótaveiru reyndist hins vegar vera 2,27 til 4,97 

tilfelli á hver 100 börn. Algengastar voru sýkingarnar í börnum sex til 23 mánaða en sá aldurshópur átti 

56,7-74,2% hlutdeild í heildinni. Þá mátti rekja tvo þriðju hluta innlagna vegna bráðra garnasýkinga til 

rótaveirusýkinga og sömuleiðis þriðjung allra vitjana til heimilislæknis(27). Önnur evrópsk rannsókn 

sýndi fram á að rótaveirusýkingar leiða árlega til 72.000 – 77.000 spítalainnlagna meðal þeirra 23 milljón 

barna undir fimm ára aldri sem búa í ríkjum Evrópusambandsins, um 0,3% barnanna. Um fimmtungur 

þeirra innlagna mátti rekja til spítalasýkinga og kostnaður samfélagsins vegna rótaveirusýkinga var um 

200.000 kr. á hvert barn(30). Æði ólíkt er milli landa hvernig kostnaðurinn dreifist á beina kostnaðarliði, 

kostnað heilbrigðiskerfisins, og óbeina kostnaðarliði, svo sem vinnutap foreldra(30). 
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1.2.2 Meingerð og greining bráðra garnasýkinga 
Almenn klínísk einkenni bráðra garnasýkinga eru niðurgangur án undirliggjandi sjúkdóms(31). WHO 

(World Health Organization) skilgreinir niðurgang sem þrjár eða fleiri lausar eða vatnskenndar hægðir á 

sólarhring(5). Þó skal hafa í huga að tíðni og mynstur hægða er ólíkt milli barna og hefur því færst í 

aukanna að beina athyglinni að breytingum í hægðamynstri hjá ákveðnu barni, fremur en tíðni 

hægða(15). Niðurgangi má skipta í þrjá flokka: bráður niðurgangur sem gengur yfir á nokkrum dögum 

og er þurrkur (dehydration) helsti fylgikvillinn. Í öðrum flokki er bráður blóðugur niðurgangur eða 

blóðkreppusótt (dysentery) í kjölfar bólguviðbragða í garnaslímhúð og eru vannæring og þurrkur 

mögulegir fylgikvillar. Að lokum, í þriðja flokki, er langvarandi niðurgangur. Stendur slíkur niðurgangur 

yfir í fjórtán daga eða lengur, og eru þar alvarlegar utangarnasýkingar, vannæring og þurrkur mögulegir 

fylgikvillar(5). Eðlilegur útskilnaður vökva um hægðir er 5mL/kg líkamsþyngdar á dag en niðurgangur og 

uppköst geta leitt til útskilnaðar allt að 200mL/kg líkamsþyngdar á dag eða fjörutíuföldun á útskilnaði(32). 

Eðlilegt blóðrúmmál barna er að meðaltali 80-90mL/kg og því ljóst að vökvatapið getur orðið umtalsvert 

og leitt til klínískra einkenna þurrks sem þarfnast meðhöndlunar(33). 

Lífeðlisfræðin sem býr að baki niðurgangs af völdum bráðra garnasýkinga er einkum af tvennum 

toga: vanupptaka næringarefna vegna skerðingar á frásogshæfni í smágirni tilkomin vegna vef- og 

starfrænna breytinga í smágirni sem leiða til osmótísks niðurgangs annars vegar og aukin seyting jóna 

og vatns í smágirni sem leiðir til niðurgangs af völdum seytingar hins vegar (secretory diarrhea). Undir 

venjulegum kringumstæðum fer upptaka sykra og amínósýra fram samhliða upptöku natríumjóna í 

smágirni. Upptaka natríumjónanna fer fram eftir styrkhallanda en sú upptaka gerir frumum smágirnis 

kleift að taka upp lífrænar sameindir á borð við sykrur, oligopeptíð og amínósýrur gegn styrkhallanda 

þeirra. Vatn fylgir með osmósu og lífrænu sameindirnar eru síðan fluttar út í blóðið óháð flutningi jóna 

og eftir styrkhallanda þeirra. Bráðar garnasýkingar valda skemmdum á fullþroskuðum frumum, 

enterocytum, í efri og miðhluta smágirnis. Í kjölfarið gerist tvennt: þarmatotur (villi) í smágirni styttast og 

dregur það úr frásogshæfni frumnanna og hins vegar verður fjölgun á óþroskuðum seytandi frumum(34, 

35). Skert frásog næringarefna, vökva og jóna veldur osmótískum niðurgangi. Í tilfelli baktería og sumra 

veira veldur iðraeitur (enterotoxin) aukinni seytun klóríðjóna og kolsýru(HCO3-) sem og hindrun á 

endurupptöku natríums um Na/H skiptiferjur og klóríðs um Cl/HCO3- skiptiferjur(36). 

Önnur einkenni geta fylgt niðurgangi bráðra garnasýkinga, svo sem: uppköst, hiti, kviðverkir, 

lystarleysi, slen og almenn óværð(25, 37). Einkenni önnur en niðurgangur þurfa þó ekki að vera til staðar 

til greiningar(38). Mikilvægt er að tekin sé góð sjúkrasaga og líkamsskoðun framkvæmd. Helstu atriði 

sögutöku eru: fyrri sjúkdómssaga, hvenær einkenna var fyrst vart, tíðni og eðli hægða og uppkasta, 

hvort hægðir innihaldi blóð eða slím, hvort kastað sé upp galli, tíðni og magn þvagláta sem og neysla 

fæðu og vökva, þ.m.t. brjóstamjólkur. Ennfremur er vert að spyrjast fyrir um fylgikvilla á borð við 

kviðverki, hita, þvagfæraeinkenni, breytingar á meðvitundarástandi barnsins ásamt lyfjatöku og 

ónæmisaðgerðir. Þá er vert að fara yfir nýleg ferðalög og aðrar mögulega útsetningar fyrir sýkingum, 

svo sem mengað vatn eða menguð matvæli sem og umgangur við önnur börn(31, 32). Allra mikilvægast 

af öllu er þó að meta hvort þurrkur (dehydration) sé til staðar hjá barninu og þá umfangið á þurrkinum. 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hefur gefið út matsskala fyrir meðferðaraðila til 

notkunar við líkamsskoðun, sem skiptir þurrki í þrjú stig eftir umfangi líkamsþyngdartaps, sjá töflu 1(32).  
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Tafla 1 Matsskali CDC á þurrki (32) 

Einkenni 
Enginn eða takmarkaður 
þurrkur (tap <3% 
líkamsþyngdar) 

Vægur eða meðal-
alvarlegur þurrkur (tap 
3%-9% líkamsþyngdar) 

Alvarlegur þurrkur 
(missir >9%  
líkamsþyngdar) 

Háræðafylling Eðlileg Tími lengdur Tími lengdur, takmörkuð 

Vökvastæling 
holds (turgor) 

Húð fellur samstundis 
tilbaka eftir tog 

Húð fellur tilbaka innan 
tveggja sekúnda eftir tog  

>2 sekúndur líða þar til 
húð fellur tilbaka eftir tog 

Augu Eðlileg Vægt sokkin Djúpt sokkin 

Slímhimnur Eðlilegar Þurrar Skrælnaðar 

Meðvitund Eðlileg, vel vakandi Eðlileg eða stygg/ur, 
eirðarlaus, þreytt/ur  Sinnulaus, rænulaus 

Þorsti Eðlilegur, gæti þó forðast Þyrst/ur, vill drekka Drekkur illa, ófær 

Hjartsláttur Eðlilegur Eðlilegur eða hraður Hrað- eða hægtaktur 

Púlsar Eðlilegir Eðlilegir eða minnkaðir Veikir, óþreifanlegir 

Öndun Eðlileg Eðlileg eða hröð Djúp 

Tármyndun Eðlileg Minnkuð Ekki til staðar 

Útlimir Hlýir viðkomu Kaldir viðkomu Kaldir og bláir 

Þvaglát Eðlileg eða minnkuð Minnkuð Mjög minnkuð 
 

Oft er mögulegt að greina sýkingarvald í saursýnum. Sýklafræðideild Landspítalans ræktar fyrir 

ýmsum bakteríum og sníkjudýrum úr saursýnum(39) og Veirufræðideild Landspítalans beitir aðferðum 

rauntíma víxlritunar kjarnsýrumögnunar (RT-PCR) til greiningar veira í saursýnum, en áður var notast 

við ELISA aðferðina(40). Sjaldnast er þörf eða klínískt mikilvægt að ráðast í slíkar rannsóknir þegar 

kemur að bráðum garnasýkingum í börnum en nokkrar ábendingar geta verið til staðar(32). Eitur 

ákveðinna baktería getur leitt til afar alvarlegra sjúdóma, þannig er þekkt að eitur ákveðinna tegunda E. 

coli og Shigella baktería leiði í einhverjum tilvikum til rauðalos-þvageitrunarheilkennis (hemolytic uremic 

syndrome) og getur sá sjúkdómur dregið barn til dauða(15). Sé um langvinnan, blóðugan og/eða 

slímugan niðurgang að ræða er gagnlegt að fá úr því skorið hvort um sé að ræða sýklun baktería eða 

sníkjudýra eða annan sjúkdóm. Mismunagreiningar eru þá ristilsbólga vegna sýklunar C. difficile í kjölfar 

sýklalyfjanotkunar annars vegar eða sjúkdómar á borð við sáraristilsbólgu (ulcerative colitis) eða Crohns 

sjúkdóms hins vegar, sem dæmi. Þá getur reynst mikilvægt að bregðast við vissum sýkingum baktería 

eða sníkjudýra með sýklalyfjum, sérstaklega í mjög ungum eða ónæmisbældum börnum.(15, 26). Að 

lokum má nefna að sé grunur um afmarkaðan farald eða spítalasýkingu (nosocomial infections) getur 

greining sýkingarvalds veitt mikilvægar upplýsingar í lýðheilsufræðilegu samhengi, sér í lagi til að forðast 

frekari smit(9). Sömuleiðis er sjaldnast nauðsynlegt eða klínískt mikilvægt að leggjast í rannsóknir á 

blóðgildum svo sem mælingar á serumgildum jóna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að slík gildi segi lítið til 

um hvort og þá hversu mikill þurrkur sé til staðar né hafi sérstakt forspárgildi um sjúkdómsganginn eða 

afdrif barnsins. Undantekningar eru ef að um alvarlegan þurrk er að ræða og til eftirlits á jónajafnvægi 

við vökvagjöf í æð til meðhöndlunar þurrks(15, 26). 
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1.2.3 Mismunagreiningar bráðra garnasýkinga 
Eðlilegt er að fyrsti grunur beinist að bráðri garnasýkingu við uppkomu skyndilegs bráðs niðurgangs 

í barni, enda algengasta orsökin(15). Mikilvægt er þó að hafa íhuga að meltingarfærasjúkdómar af 

öðrum uppruna en sýkinga sem og sýkingar utan meltingarvega geta leitt til samskonar einkenna og 

bráðar garnasýkingar. Af fyrri flokknum má nefna sjúkdóma svo sem Crohn’s, sáraristilsbólgu (ulcerative 

colitis), glútenóþol og iðraólgu (irritable bowel syndrome). Af þeim síðari má nefna sýkingar svo sem 

heilahimnubólgu, lungnabólgu, þvagfærasýkingar, bráðar miðeyrnasýkingar og eiturlost (toxic shock 

syndrome)(15, 31). Þá getur sýklalyfjanotkun eða annarra lyfja valdið bráðum niðurgangi(26). Uppköst 

ein og sér geta verið fylgikvillar áverka og inntöku eitraðra efna eða verið fyrstu einkenni hjartabilunar, 

efnaskiptasjúkdóma, heilahimnubólga og hækkaðs innankúpuþrýstings(31). Kviðverkir geta orsakast af 

botnlangabólgu, garnaflækjum, garnateppu og garnasmokkun svo fátt eitt sé nefnt(26). 

1.2.4 Fylgikvillar og meðferð bráðra garnsýkinga 
Það er einkum vökvatap og afleiddar truflanir á jónabúskap og sýru-basavægi líkamans sem veldur 

fylgikvillum bráðra garnasýkinga(25, 41) og jafnvel dauðsföllum í verstu tifellum þrátt fyrir að dauðsföll 

af völdum bráðra garnasýkinga séu fátíð í iðnvæddum ríkjum, líkt og fyrr segir(3). Ungabörn eru 

sérstaklega viðkvæm fyrir truflunum á vökvabúskap þar sem vökvahólf og þar með vökvaforði þeirra er 

takmarkaður, grunnefnaskipti eru hraðari og hlutfall líkamsyfirborðs og rúmmáls er hátt. Þröskuldurinn 

fyrir alvarlegum þurrki er sérlega lágur hjá fyrirburum og börnum með undirliggjandi sjúkdóma svo sem 

ýmsa nýrna- og efnaskiptasjúkdóma(32). Sé ekki um þurrk að ræða ganga bráðar garnasýkingar yfirleitt 

yfir að sjálfu sér á nokkrum dögum og ekki þörf á sérstakri meðferð. Ávallt skal þó hvetja foreldra til að 

tryggja það að barn fái nægan vökva og næringu(42).  

Leiði líkamsskoðun og sögutaka til mats meðferðaraðila að um vægan, meðalalvarlegan eða 

alvarlegan þurrk sé að ræða er mikilvægast af öllu að leiðrétta þær raskanir á vökvabúskapnum og hefja 

vökvagjafarmeðferð án tafar. Almennt er brýnt að hefja vökvagjöf sem fyrst eftir upphaf niðurgangs en 

með vökvagjöf má fækka komum á heilsugæslur, bráðamóttökur spítala og stytta legutíma 

marktækt(43). Nokkrar ábendingar eru þó fyrir því að leita tafarlaust til læknis, í tilvikum: kornabarna 

yngri en sex mánaða, undirliggjandi áhættuþátta hjá barninu á borð við léttbura-/fyrirburafæðingu og 

næringarsjúkdóma. Þá er einnig rétt að leita til læknis sé barnið með hita 39°C eða hærri, blóð finnst í 

hægðum, mikil og viðvarandi uppköst og niðurgangur og eins ef merki eru um þurrk samanber umfjöllun 

að ofan(32). Hvað varðar vökvagjafarmeðferð á heilsugæslum eða spítölum hafa rannsóknir sýnt fram 

á að vökvagjöf um munn sé heppilegri en vökvagjöf í æð í flestum tilvikum. Þannig stytti vökvagjöf um 

munn legutíma (95% öryggisbil 0,02 til 2,38 færri dagar) og minna hætta sé á fylgikvillum. Helsti fylgikvilli 

vökvagjafar í æð er bláæðabólga (phlebitis), en áhættan er aukin um 2% (95% öryggisbil 1% til 4%) 

sem þrátt fyrir að oftast hættulausar valda nokkrum óþægindum fyrir barnið(44, 45). 

Til eru nokkrar vökvagjafarlausnir á markaði. Í flestum tilvikum er mælt með notkun vökvalausna sem 

eru undirþrýstnar (hypotonic) og með jöfnu hlutfalli glúkósa á móti natríumi (1:1). Þá er mælt með 

lausnum með lægri osmósuþéttni (osmolarity) fremur en hærri(5). Núverandi vökvalausn sem WHO 

leggur til hefur eftirfarandi samsetningu: 245 mOsm/L, 75 mmol/L glúkósa, 75 mmol/L natríum, 65 

mmol/L klóríð, 20 mmol/L kalíum, 10 mmol/L sítrat, 0 mmol/L kolsýra(5). Sé vægur til meðalalvarlegur 
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þurrkur til staðar er mælt með gjöf 50mL/kg yfir fjögurra klukkustunda tímabil, að viðbættum 10mL/kg 

fyrir hvert skipti sem barnið hefur hægðir eða kastar upp(46). Fremur er mælt með smærri og tíðari 

skömmtum en fáum stórum(42). Eigi barnið erfitt með vökvagjöf um munn, svo sem vegna viðvarandi 

uppkasta, ásvelgingar eða vegna munnangurs er unnt að nota nefsondu til stöðugrar gjafar(42). 

Upphaflegri vökvagjöf er svo fylgt eftir með viðhaldsfasa en magnið er háð þyngd og aldri barnsins(38). 

Ekki er mælt með notkun drykkjarvatns, gosdrykkja, eplasafa eða annarra slíkra heimilisdrykkjarvara 

þar sem þær skortir rétta samsetningu natríums, kalíums, kolsýru (eða sítrats) og eru þetta aukinheldur 

hyperosmolar lausnir og hætta er á natríumskorti(46).  

Virkni vökvagjafarlausna felst í því að natríumjónagöngum er viðhaldið(47), bæði í rótaveirusýkingum 

og öðrum(48), í smágirni þrátt fyrir fyrrnefndar meinafræðilegu breytingar sem valda osmótískum og 

seytandi niðurgangi, sjá kaflann um meingerð og greiningu bráðra garnasýkinga. Þannig viðheldur 

Na+/K+ ATPasinn styrkhallanda natríumjóna milli holrýmis smágirnis og enterocyta smágirnis. Glúkósinn 

flyst um SGLT1 jónagöng gegn styrkhallanda sínum með natríumjónum, sem flytjast eftir styrkhallanda, 

yfir himnu enterocyta. Glúkósinn flyst úr enterocytum í blóðrás um GLUT2 glúkósaferjur, óháð 

jónaflutningi(49). 

Sé alvarlegur þurrkur og jafnvel vökatapslost til staðar er aðkallandi að leiðrétta vökvatapið mjög 

fljótt. Getur þá verið ábending fyrir vökvagjöf í æð til staðar. Eins ef barnið svarar ekki vökvagjöf um 

munn eða sondu með viðeigandi hætti(42). Mælt er með gjöf 0,9% NaCl jafnþrýstinnar (isotonic) lausnar 

í æð í skammtinum 20mL/kg á klukkustund í tvær til fjórar klukkustundir og því fylgt eftir með gjöf 

vökvalausnar um munn eða sondu(38, 42). Mæla skal þvagútskilnað og plasmagildi natríums, kalíums, 

úrea, kreatíníns og glúkósa fyrir vökagjöfina sem og samhliða henni og meta hvort aðlaga eigi magn 

eða hraða vökvagjafar(42, 46). Miða skal við gjöf 50 mL/kg til 100 mL/kg upp að viðhaldsfasa, samanber 

umfjöllun hér að ofan, eftir því hvort vökvatapslost sé til staðar eður ei. Huga þarf einnig að því að barnið 

verði ekki fyrir natríumdreyra (hypernatremia), en sé slíkt ástand til staðar skal vökvagjöf viðhaldið yfir 

48 klukkustundir með það að markmiði að lækka magn natríums um 0,5 mmol/L hverja klukkustund. 

Aðrir fylgikvillar bráðra garnasýkinga eru vannæring ásamt afleiddu þyngdartapi, vaxtartruflunum og 

máttleysi. Brýnt er að viðhalda og koma kjarngóðri næringu í samt horf sem fyrst eftir leiðréttingu 

vökvabúskapar(5). Þar sem flestar bráðar garnasýkingar eru af völdum veira er ekki mælt með 

reglubundinni notkun sýklalyfja gegn bráðum garnasýkingum nema staðfest hafi verið að um sýklun 

bakteríu sé að ræða(46). Ekki er heldur mælt með notkun lyfja gegn uppköstum eða niðurgangi. Lyf 

gegn uppköstum, svo sem ondansetron, geta valdið aukaverkunum á borð við truflanir á vöðvaspennu 

(dystonia) en þær eru algengari í ungum börnum en fullorðnum(42). Lyf gegn niðurgangi, svo sem 

loperamide, geta einnig valdið aukaverkunum. Loperamide hægir á þarmahreyfingum, hægir þannig á 

upptöku natríums og vökva(32) og vinnur raunar gegn vökagjöf samanber fyrri umfjöllun um virkni þeirra. 

1.2.5 Afdrif barna með bráðar garnasýkingar 
Leiði bráð garnasýking ekki til þurrks hjá barni gengur hún yfirleitt yfir án fylgikvilla á örfáum dögum. 

Niðurgangur stendur yfirleitt yfir í fimm til sjö daga og lýkur hjá flestum innan tveggja vikna. Uppköst 

standa yfirleitt yfir í einn til tvo daga og sjaldnast í fleiri en þrjá daga(42). Einhver börnin gætu þó þurft á 

frekari meðferð að halda, vökvagjafarmeðferð og jafnvel innlagna. 
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1.3 Bráðar garnasýkingar af völdum veira 
Helstu veirur sem valda bráðum garnasýkingum eru rótaveirur sem eru algengastar ásamt 

nóróveirum, astróveirum, caliciveirum, adenóveirum og enteróveirum. Saursýni eru skimuð fyrir öllum 

þessum veirutegundum á Veirufræðideild Landspítalans(40). 

1.3.1 Rótaveirur 
Rótaveirum var fyrst lýst árið 1973 af Bishop og félögum(50). Nafn veiranna er dregið af úliti þeirra í 

rafeindasmásjá þar sem þær hafa hjóllaga útlit en „rota“ merkir „hjól“ á latínu(34). Í fyrstu var talið að hér 

væri á ferðinni afbrigði veira af orbiveiru ættkvíslinni m.t.t. stærðar og lögunar veiruagnanna sem og 

sýkingarstað þeirra(50). Frekari rannsóknir leiddu í ljós að veirurnar eru töluvert frábrugðnar orbiveirum 

og þótti því rétt að tileinka þessum nýuppgötvuðu veirum sérstaka ættkvísl: rótaveirur (rotavirus). 

Rótaveirum er skipt niður í flokka, undirflokka og sermigerðir(51) en flokkunin grundvallast á próteini í 

innri veiruhjúpnum sem er mótefnasértækt. Flokkarnir eru 8 talsins, A til G, en þekkt er að veirur af 

flokkum A, B og C sýki menn(52). Endurröðun erfðaefnis rótaveira getur átt sér stað innan flokks en ekki 

milli flokka(53). Undirflokkar eru tveir: I og II og að lokum eru sermigerðir (serotypes) sem ráðast af 

tveimur próteinum ytri veiruhjúpsins. Þekktar eru 12 sermigerðir af G flokki og 15 sermigerðir af P flokki 

hið minnsta sem sýkja menn(54). Flokkunin er mikilvæg fyrir myndun áunnins ónæmis og virknisvið 

bóluefna með tilliti til sermigerða(53). Fjórar sermigerðir rótaveira eru algengastar á heimsvísu en þær 

telja yfir 90% allra tegunda: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8]) og G9P[8] (55-57). Bóluefnin gegn 

rótaveirusýkingum á markaði veita 85-100% vernd gegn þessum tegundum(58). 

1.3.2 Meinalífeðlisfræði rótaveirusýkinga 
Eftir sýkingu er meðgöngutími rótaveira 24-48 klst og sjúkdómstími um þrír til fimm dagar(59). Í 

megindráttum er lífeðlisfræðileg skýring á niðurgangi sem rótaveirusýkingar valda áþekk þeirri sem hefur 

verið lýst hér að framan, þannig er rótaveirusýking er einkum bundin við smágirni þar sem veiran ræðst 

gegn fullþroskuðum enterocytum í efri hluta og miðhluta þarmatotna(17). Því til viðbótar hafa rannsóknir 

leitt í ljós að próteinið NSP4 sem rótaveirur mynda verkar sem iðraeitur og veldur þar með seytandi 

niðurgangi, þó eftir örlítið öðrum leiðum en mörg iðraeitur, samanber umfjöllun í kaflanum um 

bakteríusýkingar. NSP4 losar kalsíumbirgðir úr frymisneti og hindrar SGLT1 natríum-glúkósa ferjur(17), 

sem eru nauðsynlegast til upptöku natríums og stórsameinda á borð við glúkósa(49), þó ekki allar(34). 

Þá virðist NSP4 einnig örva losun serotonins sem aftur kemur af stað losun ýmissa peptíða og próteina 

sem geta örvað niðurgang(60). Endurteknar sýkingar eru tíðar upp að fimm ára aldri en svo virðist 

ævilangt ónæmi taka við, að minnsta kosti gegn vissum sermigerðum. Ónæmir geta verið smitberar(61). 

1.3.3 Aðrar veirusýkingar 
Algengastar bráðra garnasýkinga af völdum veira utan rótaveirusýkinga eru veirusýkingar af völdum 

calici- og adenóveira(62). Adenóveirur svipar mjög til rótaveira hvað varðar meinlífeðlisfræði og 

ónæmismyndun(63). Ævilangt ónæmi virðist þó ekki vera myndað gegn caliciveirum, aðeins tímabundin 

fjögurra til sex mánaða vörn(62). Algengar er að þær veirur sýki yngri börn og fullorðna en rótaveirur, 

þó sýkingar meðal annarra barna þekkist(62). Sjúkdómstími og þar með niðurgangur af völdum 

adenóveira varir oft lengur, upp undir tíu daga. Astró- og enteróveirur eru sjaldgæfari(42). 
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1.4 Bráðar garnasýkingar af völdum baktería 
Helstu bakteríur sem valda bráðum garnasýkingum í börnum eru EHEC (enterohemorrhagic 

escherichia coli), aðrar E. coli tegundir, Salmonella tegundir, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, 

Shigella tegundir og C. difficile(3). Bakteríusýkingar valda oftar háum hita ásamt blóðugum og slímugum 

niðurgangi en veirusýkingar, einnig geta hvít blóðkorn greinst í saur(9). Aftur á móti varir niðurgangur 

bráðra garnasýkingar af völdum baktería oftar í styttri tíma en af völdum veira. Þá eru uppköst tíðari 

meðal veirusýkinga(42). Í iðnvæddum ríkjum eru tilfellin oftar tilkomin vegna ferðalaga og algengustu 

sýkingar sem valda ferðamannaniðurgangi eru af völdum ETEC og Salmonella tegunda en einnig er um 

að ræða sýkingar af völdum Campylobacter tegunda, Shigella tegunda og Vibrio cholerae(3). 

1.4.1 Escherdichia coli 
Escherdichia coli eða E. coli eru Gram neikvæðar staflaga bakteríur sem eru hluti af eðlilegri 

bakteríuflóru manna og geta valdið tækifærissýkingum við vissar aðstæður(64). Þá hafa sumar tegundir 

E. coli þróað með sér hæfnina til að valda sýkingum í einstaklingum með heilbrigt ónæmiskerfi(64). 

Mikilvægastar í samhengi bráðra garnasýkinga eru ETEC (entertoxigenic E. coli) og EHEC 

(enterohemorrhagic E. coli). ETEC er algeng orsök ferðamannaniðurgangs í hitabeltislöndum, einkum 

er um matvælasmit að ræða eða smit eftir saur-munn leiðinni(65). Bakterían hefur í vopnabúri sínu aðra 

af tveimur tegundum iðraeiturs(66). Bæði eitrin valda vatnskenndum niðurgangi með því að hindra 

endurupptöku NaCl og auka seytingu á klóríð jónum, vatn fylgir síðan með osmósu(67).  

EHEC og þá einkum sermigerð O157:H7 sem hefur verið tengt við rauðalos-þvageitrunarheilkenni 

(hemolytic uremic syndrome) í um 10% tilfella sýkinga í börnum yngri en tíu ára(64) en iðraeitrið er 

Shiga-líkt og hindrar það prótein myndun í frumum líkamans(36). 

1.4.2 Aðrar bakteríusýkingar 
Valda í megindráttum niðurgangi á svipaðan máta og E. coli. Undantekningin er C. difficile sem kemur 

helst til eftir notkun breiðvirkra sýklalyfja. Þá hafa ákveðnir sjúkdómar verið tengdir við ákveðnar 

bakteríutegundir. Þannig er Guillain-Barré heilkenni sjaldgæfur en þekktur fylgikvilli Campylobacter 

jejuni sýkinga eða um það bil eitt tilfelli á hverja 1.000 sýkta einstaklinga og valdandi allt að 20-40% 

tilfella þeirra heilkenna. Shigella sýkingar geta leitt til banvæns blóðsykurskorts(3) og rauðalos-

þvageitrunarheilkennis (hemolytic uremic syndrome) sem fyrr segir(15).  

1.5 Bráðar garnasýkingar af völdum sníkjudýra 
Sníkjudýr sem valda bráðum garnasýkingum eru tegundunum cryptosporidium, giardia lamblia  og 

entamoeba histolytica. Líkt og með bakteríur valda þær oftar blóðugum og/eða slímugum niðurgangi en 

veirusýkingar. Sýkingarnar eru þó oft einkennalausar en alvarlegustu sýkingarnar eru í ónæmisbældum 

einstaklingum(38). Þá eru þær sjaldgæfar í iðnvæddum ríkjum og tilfellin þar tengjast helst ferðalögum 

um þróunarríki(3). 
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1.6 Forvarnir 
Almennar forvarnir gegn bráðum garnasýkingum felast í góðu hreinlæti og ber þar hæst að nefna 

handþvott(68) en handþvottur getur komið í veg fyrir allt að þriðjung tilfella bráðra garnasýkinga(69). Þá 

er mikilvægt að hugað sé að hreinlæti í meðhöndlun matvæla og þau séu fullelduð. Einnig er 

sýkingarbærni nokkur eftir að einkenna hættir að vera vart, því ætti barn ekki að umgangast önnur börn 

fyrr en 48 klst eftir lok niðurgangs og/eða uppkasta(42). Hvað bóluefni varðar er þróun þeirra komin 

lengst gegn rótaveirusýkingum og hófst sú þróun á áttunda áratug 20. aldar. Hafði þá verið sýnt fram á 

að fyrri rótaveirusýking í dýrum hafi verndandi áhrif bæði gegn síðara smiti af samskonar dýraafbrigðum 

rótaveira sem og gegn rótaveirum af mannauppruna í sömu dýrum, þ.e. krossónæmi myndaðist í 

klaufdýrunum(70, 71). Fyrstu bóluefnin voru mynduð úr rótaveirustofnum að uppruna úr nautgripum eða 

rhesus öpum: RIT 4237(72), RRV-MMU(35) og WC3(73). Vonir voru bundnar við að ónæmisviðbrögðin 

gegn þessum rótaveirum af dýrauppruna, sem væru ófærar um að valda sjúkdómi í mönnum, yrðu áþekk 

þeim sem koma fram við náttúrulegar rótaveirusýkingar í mönnum. Byggði menn þær vonir á fyrri 

uppgötvunum um skyldleika mótefnisvaka rótaveira einangraðar úr mismunandi dýrategundum (74, 75). 

Í yfirlitsgrein Jiang og félaga er að finna samantekt fjölda rannsókna á öryggi og virkni bóluefnanna 

þriggja og þrátt fyrir misjafnar niðurstöður um virkni gáfu þessar rannsóknir sterkar vísbendingar um að 

gjöf bóluefna með rótaveirustofnum úr öðrum dýrum en mönnum gæti dregið bæði úr alvarleika og tíðni 

síðari rótaveirusýkinga í mönnum(76), krossónæmi myndaðist í mönnum líkt og í dýrum(70, 71, 76).  

Næst vann bandaríska lyfjafyrirtækið Wyeth að þróun víðtækara bóluefnis með RRV-MMU bóluefnið 

að grunni, endursamraðað við mótefnisvaka í rótaveirum að uppruna úr mönnum. Þannig fékkst út 

fjórgilda bóluefnið RRV-TV eða RotaShield® gegn sermigerðum G1, G2, G3 og G4 rótaveira(77). 

Rannsóknir á virkni lofuðu góðu og var bóluefnið sett á markað í Bandaríkjunum árið 1998(78). Síðar 

var RotaShield® dregið af markaði þar sem bóluefnið olli alvarlegu aukaverkuninni garnasmokkun 

(intussusception) í um 0,01% tilfella(79), eða um 22-faldri áhættu á garnasmokkun en í samanburðar-

hópi(79, 80). Þá smokrast hluti garna inn í sjálfa sig og getur það leitt til dreps í görn og lokum dauða(81). 

Eftir töku RotaShield® af markaði voru bóluefnin RotaTeqTM frá Merck og RotarixTM frá 

GlixoSmithKline kynnt til sögunnar. RotaTeqTM var samþykkt á Bandaríkjamarkað árið 2006 og er 

fimmgilt bóluefni. Byggir bóluefnið á WC3 bóluefninu sem hefur verið endursamraðað við G1, G2, G3 

og G4 ásamt P1A[8] mannaafbrigðum rótaveira(10). RotarixTM var aftur á móti samþykkt á 

Bandaríkjamarkað árið 2008 og er eingilt bóluefni en það inniheldur P1A[8]G1 sermigerð rótaveira, þá 

algengustu(10). Þessi bóluefni hafa nú verið tekin upp að fullu í 80 löndum og að hluta í fimm löndum 

víðsvegar um heim. Af nálægum löndum má nefna Noreg, Finnland, Bretland og Þýskaland(82).  

Ógrynni rannsókna hafa verið framkvæmdar á öryggi, einkum með tilliti til garnasmokkunar eftir að 

RotaShield® var dregið af markaði, og virkni þessara bóluefni. Þær rannsóknir hafa sýnt fram á 85-

100% vörn, háð sermigerðum rótaveira, gegn alvarlegri sýkingum rótaveira(58) en síðri vörn gegn 

vægum rótaveirusýkingum. Þannig sýndu stórar evrópskar rannsóknir fram á 74% vörn gegn öllum 

rótaveirusýkingum fyrir RotaTeqTM, 87% vörn gegn rótaveirusýkingum sem leiddu að öðru leiti til 

læknisvitjunar, 96% vörn gegn innlögnum og 93% vörn gegn göngudeildarkomum(83). Fyrir RotarixTM 

hefur verið sýnt fram á 87% vörn gegn öllum rótaveirusýkingum fyrsta eftirfylgniárið, 72% vörn annað 

eftirfylgniárið og 96% vörn gegn innlögnum, þrátt fyrir að það sé einungis eingilt bóluefni(84). 
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2 Markmið 
Rannsókn þessi er framkvæmd í þeim tilgangi að rannsaka faraldsfræði og sjúkdómsbyrði bráðra 

garnasýkinga meðal íslenskra barna á tímabilinu 2010-2015. Slíkar upplýsingar liggja fyrir í mörgum 

löndum, nær og fjær Íslandi, en þær skortir hérlendis. Til nálgunar viðfangsefnisins er lagt upp með að 

rannsaka fjölda koma yfir fyrrnefnt tímabil á Barnaspítala Hringsins, tímalengd veru þar, fjölda innlagna 

á legudeild sem og meðferðarúrræði og afdrif barnanna. Greind verða fjöldi tilfella niður á ólíka 

sýkingarvalda bráðra garnasýkinga og árstíðasveiflur ólíkra meinvalda rannsakaðar. Þá verður einnig 

litið til kynja- og aldursdreifingar sýktra barna og hvort mögulegt sé að finna skýringu veikinda til lengri 

tíma og fylgikvilla bráðra garnasýkinga í undirliggjandi sjúkdómum. 

Til viðbótar ofangreindu er rannsókn þessari ætlað að mynda grunn að síðari framsýnum 

rannsóknum sem snúa að nýgengi bráðra garnasýkinga í börnum á Íslandi sem og kostnaðar- og 

ábatagreiningu á því hvort taka eigi upp bóluefni gegn rótaveirum á Íslandi, líkt og gert hefur verið í 

mörgum löndum og góð reynsla hefur fengist af. 

 

Samandregið eru rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: 

1. Hver er byrði bráðra garnasýkinga hjá börnum á fjölskyldur og komur/legur á Barnaspítala Hringsins? 

2. Hver er faraldsfræði bráðra garnasýkinga af völdum veira hjá börnum á Íslandi? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Almennt um rannsóknina 
Rannsóknin er afturskyggn og nær yfir komur barna á Barnaspítala Hringsins árin 2010-2015 sem 

fengu greininguna „bráð garnasýking“ eftir komu á Barnaspítala Hringsins. Í flestum tilvikum er um komu 

á bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins að ræða en einnig eru teknar með komur á dag- og göngudeildir 

Barnaspítalans. Lögð eruð ICD-10 númerin A00-A09 til grundvallar greiningunni „bráð garnasýking“ og 

þar með inntöku barna í gagnagrunninn sem unnið var með(85). Útilokuð voru endurtekin tilfelli innan 

30 daga tímabils en litið var á slíkar endurteknar komur sem sama tilfelli. 

3.2 Úrvinnsla gagna 
Unnið var með tvo gagnagrunna. Fyrri gagnagrunnurinn lýsir komum allra þeirra barna sem fengu 

ICD-10 greiningu A00-A09 eða „bráð garnasýking“ eftir komu þeirra á Barnaspítala Hringsins. Sá 

gagnagrunnur geymir upplýsingar um aldur barnanna, ICD-10 greiningu, komutíma, útskriftartíma, 

einkenni við komu, rannsóknarniðurstöður blóðmeinadeildar, meðferðir á borð við vökvagjöf í æð sem 

og aðrar fyrri og síðari sjúkdómsgreiningar barnanna. Gagnagrunnur þessi var tekinn saman af 

Ingibjörgu Ricther, kerfisfræðingi hjá upplýsingatæknisviði Landspítalans. Síðari gagnagrunnurinn 

inniheldur jákvæð saursýni af veirufræðideild Landspítalans, Ármúla 1a fyrir árin 2010-2015. Þessi síðari 

gagnagrunnur yfir jákvæð saursýni var tekinn saman af  Guðrúnu Ernu Baldvinsdóttur, sérfræðilækni. 

Börn sem uppfylltu fyrrnefnd inntökuskilyrði ICD-10 greiningarkóða reyndust vera 2.473 talsins en 

tilfelli með jákvæð saursýni 174 talsins, sjá nánari umfjöllun í niðurstöðukafla. Gagnagrunnarnir tveir 

voru samkeyrðir og þeir hreinsaðir í töflureikninum Excel frá Microsoft. Að lokinni hreinsun gagnanna, 

sem fólst einkum í því að búa til svokallaðar tvíundarbreytur (binary variables), og vali á breytum í Excel 

voru gögnin færð yfir í .csv gagnagrunnsskrá til frekari úrvinnslu í tölfræðiritlinum Rstudio sem byggir á 

forritunartungumálinu R. Við afhendingu gagnanna var hverjum sjúklingi gefið sérstakt sjúklinganúmer 

og öll persónurekjanleg auðkenni afmáð úr fyrrnefndum gagnagrunnum. Gætt var þess í hvívetna að 

lykill að sjúklinganúmerum, þar sem unnt er að para saman sjúklinganúmer og persónurekjanleg 

einkenni sjúklinga, væri geymdir á aðgreindum stað frá gagnagrunnsskjalinu.  

3.3 Tölfræðipróf 
Þar sem tölfræðiprófum er beitt er notast við kí-kvaðrat (χ2) próf eða Fisher nákvæmnispróf eftir því 

hvort um mjög fá tilvik innan hópa sé að ræða eða ekki. Mörk marktækni eru sett við p-gildi 0,05. 

3.4 Rannsóknarleyfi 
Rannsóknarleyfis var aflað hjá Vísindasiðanefnd Landspítalans (nr. 40/2015) fyrir rannsókninni. 

Einnig fékkst leyfi fyrir rannsókninni hjá framkvæmdastjóra lækninga (97-15).
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4 Niðurstöður 

4.1 Rannsóknarhópur 
Á mynd 1 má sjá rannsóknarhópinn eins og hann kom fyrir í þeim gagnagrunni sem unninn var upp úr sjúkraskrárkerfi Landspítalans. Alls voru 3.175 tilfelli 

bráðra garnasýkinga í gagnagrunninum. Greiningin „bráð garnasýkinga“ tekur mið af ICD-10 sjúkdómsgreiningum A00-A09. Af tilfellunum 3.175 voru 501 tilfelli 

endurtekinna koma innan þrjátíu daga tímabils, litið var á slíkar endurteknar komur sem eftirfylgniskomur sama tilfellis. Standa þá eftir 2.674 tilfelli en þar undir 

voru 201 endurkomutilfelli, þ.e. endurteknar sýkingar sama barns. Fjöldi barna var því 2.473.  

  

3175 

öll tilfelli m.t.t. 

ICD-10 skráningu

2674

tilfelli með endurkomu-tilfellum

(lágmark 30dagar milli koma)

201

endurkomutilfelli

(lágmark 30d milli koma) 

2473

tilfelli án endurkoma, 

þ.e. 2473 einstaklingar

501

endurkoma innan við

30d (sama tilfelli)

Mynd 1 Rannsóknarhópurinn 
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4.1.1 ICD-10 greiningar rannsóknarhóps 
Tafla 2 sýnir ICD-10 sjúkdómsgreiningar í rannsóknarhópnum, lagskipt eftir árum. Langflestum börnunum var ýmist gefin ICD-10 greiningin „A08.4 Ótilgreind 

veirusýking í görn“ (A08.4 Viral intestinal infection, unspecified) eða samansafn af A09 greiningu og undirflokkum (A09.0 og A09.9): „A09 Aðrar bráðar 

garnasýkingar eða ristilbólgur af sýklunar- eða ótilgreindum uppruna“ (A09 Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin). Flestar komurnar 

á tímabilinu, eða 23,07% koma, voru árið 2015. Sökum fárra tilvika í flestum flokkunum eru tölfræðipróf ekki framkvæmd. 

Tafla 2 ICD-10 greining í rannsóknarhópi, lagskipt eftir komuári 

n = 2674 | ICD-10 greining 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

n (%) 331 (12.4)* 459 (17.2) 485 (18.1) 383 (14.3) 399 (14.9) 617 (23.1) 2674 (100.0) 

   (A02.0)Salmonella 0 (0.0)
†

 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.04) 

   (A04.5)Campylobacter 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.04) 

   (A07.2)Cryptosporidiosis 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.04) 

   (A08.0)Rótaveira 9 (2.7) 8 (1.7) 6 (1.2) 4 (1.0) 1 (0.3) 11 (1.8) 39 (1.5) 

   (A08.1)Nóroveira 2 (0.6) 2 (0.4) 2 (0.4) 0 (0.0) 2 (0.5) 2 (0.3) 10 (0.4) 

   (A08.2)Adenóveira 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.3) 2 (0.5) 1 (0.2) 4 (0.2) 

   (A08.3)Aðrar veirur 13 (3.9) 3 (0.7) 10 (2.1) 5 (1.3) 1 (0.3) 7 (1.1) 39 (1.5) 

   (A08.4)Ótilgreind veirusýking í görn  227 (68.6) 330 (71.9) 235 (48.5) 198 (51.7) 191 (47.9) 182 (29.5) 1363 (51.0) 

   (A08.5)Aðrar garnasýkingar 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (0.2) 

   (A09,A09.0,A09.9)AGE
‡

, önnur orsök 79 (23.9) 115 (25.1) 232 (47.8) 170 (44.4) 200 (50.1) 414 (67.1) 1210 (45.3) 

 
*

 Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild fjölda koma á tilteknu ári í komum yfir allt tímabilið. Þannig voru 12.38% koma á árinu 2010, þ.e. reiknað út línuna. 

†

 Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild viðkomandi ICD-10 greiningarflokks í heildarkomum það árið, þ.e. reiknað eftir dálkunum. 

‡

 AGE = Acute gastroenteritis eða bráð garnasýking 
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4.1.2 Aldurs- og kynjaskipting rannsóknarhóps 
Líkt og sést á töflu 3 eiga yfir 50% koma á Barnaspítala Hringsins vegna bráðra garnasýkinga sér 

stað á fyrstu tveimur árum ævinnar, hjá báðum kynjum. Ekki reyndust vera marktæk tengsl milli aldurs 

við komu og kyn sjúklings fyrir rannsóknarhópinn í heild (p > 0,05). Samskonar niðurstöður fengust úr 

tölfræðiprófum sem báru saman aldurshópinn 0-1 árs og aldurshópinn 2-17 ára sem og aldurshópinn 0-

5 árs og aldurshópinn 6-17 ára, kyn hafði ekki marktæk áhrif á aldur við komu (p = 0,4991 og p = 0,332).  

Drengirnir eru örlítið fleiri en þeir eiga 52,1% hlutdeild í öllum komum á móti stúlkunum sem eiga 47,9% 

hlutdeild í komum. Meðalaldur við komu reyndist vera 3,12 ár en miðgildi 1,00 ár. 

 

Tafla 3 Aldur við komu í rannsóknarhópi, lagskipt eftir kyni 

n	=	2674	 	Aldur	 Drengir	 Stúlkur	 p	 Samtals	

Aldur	n(%)	 0	ára	 315	(22.6)*	 271	(21.2)	 0.4719†	 586(21.9)	

	 1	árs	 404	(29.0)	 382	(29.8)	 	 786(29.4)	

	 2	ára	 167	(12.0)	 178	(13.9)	 	 345(12.9)	

	 3	ára	 116	(8.3)	 81	(6.3)	 	 197(7.4)	

	 4	ára	 72	(5.2)	 68	(5.3)	 	 140(5.2)	

	 5	ára	 60	(4.3)	 45	(3.5)	 	 105(3.9)	

	 6	ára	 44	(3.2)	 40	(3.1)	 	 84(3.1)	

	 7	ára	 36	(2.6)	 23	(1.8)	 	 59(2.2)	

	 8	ára	 25	(1.8)	 26	(2.0)	 	 51(1.9)	

	 9	ára	 26	(1.9)	 27	(2.1)	 	 53(2.0)	

	 10	ára	 27	(1.9)	 26	(2.0)	 	 53(2.0)	

	 11	ára	 27	(1.9)	 24	(1.9)	 	 51(1.9)	

	 12	ára	 20	(1.4)	 25	(2.0)	 	 45(1.7)	

	 13	ára	 14	(1.0)	 9	(0.7)	 	 23(0.9)	

	 14	ára	 12	(0.9)	 20	(1.6)	 	 32(1.2)	

	 15	ára	 13	(0.9)	 13	(1.0)	 	 26(1.0)	

	 16	ára	 9	(0.7)	 13	(1.0)	 	 22(0.8)	

	 17	ára	 6	(0.4)	 10	(0.8)	 	 16(0.6)	

Kyn	n(%)	 	 1393(52.1)‡	 1281(47.9)	 	 2674	(100.0)	

 

  

 
* Hlutfallstölur tákna hlutdeild aldurs við komu í komum hvors kyns fyrir sig, þ.e. reiknað eftir dálkum. 
† Reiknað með χ2 prófi (kí-kvaðrat). 
‡ Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild kyns í heildarkomum á tímabilinu, þ.e. reiknað er út línuna. 
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Dreifingin yfir komutíma á fyrstu tveimur aldursárunum reyndist vera ansi einsleit í 

rannsóknarhópnum, sjá töflu 4. Hér reyndust heldur ekki vera marktæk tengsl milli aldurs við komu á 

Barnaspítala Hringsins og kyn sjúklings fyrir þennan aldurshóp (p = 0,5304) 

 

Tafla 4 Komur fyrsta aldursárs í rannsóknarhópi, lagskipt eftir kyni  

n	=	1384	 	Aldur	 Drengir	 Stúlkur	 p	 Samtals	

Aldur	n(%)	 0	mánaða	 2	(0.3)*	 8	(1.2)	 0.5304	 10	(0.7)	

	 1	mánaða	 12	(1.7)	 14	(2.1)	 	 26	(1.9)	

	 2	mánaða	 24	(3.3)	 19	(2.9)	 	 43	(3.1)	

	 3	mánaða	 24	(3.3)	 11	(1.7)	 	 35	(2.5)	

	 4	mánaða	 24	(3.3)	 20	(3.0)	 	 44	(3.2)	

	 5	mánaða	 25	(3.5)	 13	(2.0)	 	 38	(2.8)	

	 6	mánaða	 28	(3.9)	 19	(2.9)	 	 47	(3.4)	

	 7	mánaða	 35	(4.8)	 24	(3.6)	 	 59	(4.3)	

	 8	mánaða	 32	(4.4)	 33	(5.0)	 	 65	(4.7)	

	 9	mánaða	 40	(5.5)	 40	(6.1)	 	 80	(5.8)	

	 10	mánaða	 40	(5.5)	 43	(6.5)	 	 83	(6.0)	

	 11	mánaða	 27	(3.7)	 23	(3.5)	 	 50	(3.6)	

	 12	mánaða	 27	(3.7)	 22	(3.3)	 	 49	(3.5)	

	 13	mánaða	 37	(5.1)	 41	(6.2)	 	 78	(5.6)	

	 14	mánaða	 37	(5.1)	 42	(6.4)	 	 79	(5.7)	

	 15	mánaða	 38	(5.3)	 33	(5.0)	 	 71	(5.1)	

	 16	mánaða	 40	(5.5)	 37	(5.6)	 	 77	(5.6)	

	 17	mánaða	 25	(3.5)	 30	(4.6)	 	 55	(4.0)	

	 18	mánaða	 25	(3.5)	 22	(3.3)	 	 47	(3.4)	

	 19	mánaða	 25	(3.5)	 36	(5.5)	 	 61	(4.4)	

	 20	mánaða	 25	(3.5)	 23	(3.5)	 	 48	(3.5)	

	 21	mánaða	 30	(4.1)	 19	(2.9)	 	 49	(3.5)	

	 22	mánaða	 29	(4.0)	 23	(3.5)	 	 52	(3.8)	

	 23	mánaða	 30	(4.1)	 30	(4.6)	 	 60	(4.3)	

	 24	mánaða	 43	(5.9)	 35	(5.3)	 	 78	(5.6)	

n(%)	 	 724	(52.3)†	 660	(47.7)	 	 1384	(100.0)	

 

 
* Hlutfallstölur tákna hlutdeild aldursárs við komu í komum hvors kyns fyrir sig, þ.e. reiknað eftir dálki. 
† Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild kyns í heildarkomum á tímabilinu, þ.e. reiknað er út línuna. 
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4.1.3 Komumánuður í rannsóknarhópi 
Í rannsóknarhópnum voru flestar komur á Barnaspítala Hringsins vegna bráðra garnasýkinga í apríl 

eða 15% koma. Almennt eru 69,1% koma yfir vetrarmánuðina október til og með apríl. Færri komur eru 

yfir sumarmánuðina. Marktækur munur fékkst á komum þegar árinu var skipt í fjórar árstíðir (p < 0.001). 

 

Mynd 2 Komumánuður í rannsóknarhópi (n = 2674) 
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4.1.4 Meðferð í rannsóknarhópnum 
Yfirlit yfir vökvagjöf þeirra barna sem tilheyrðu rannsóknarhópnum er að finna í töflu 5. Um 

fimmtungur (19,7%) barnanna voru meðhöndluð með vökvagjöf. Rúmlega 2/3 hluti þessara barna var 

gefinn vökvi í æð í stað vökvagjafar um munn eða öðrum leiðum um meltingarveg, svo sem maga- eða 

nefsondu. Hvað varðar aðrar mögulegar meðferðir við bráðum garnasýkingum var lítið skráð um þær í 

gagnagrunninum. Samkvæmt skráningunni var aðeins einu barninu gefið sýklalyf og sex börn lyf gegn 

ógleðieinkennum. Engin skráning fannst um gjöf bakteríuflórubætandi efna (probiotics).  

Tafla 5 Vökvagjöf í rannsóknarhópi 

	n	=	2.674	 Vökvagjöf	 Leið	vökvagjafar	

Já	n(%)	 527	(19.7)	 	 	

Nei	n(%)	 1979	(74.0)	 163	(30.9)	 Per	os		n(%)	

Óskráð	n(%)	 168	(6.3)	 364	(69.1)	 Í	æð		n(%)	

Alls	n(%)	 2674	(100.0)	 527	(100.0)	 Alls	n(%)	
 

4.1.5 Tímalengd veru í rannsóknarhópnum 
Meðaldvalartími barna með komu á Barnaspítala Hringsins á tímabilinu 2010-2015 án innlagnar 

reyndist vera 3,45 klst og miðgildi 2,04 klst. Á tímabilinu voru 88 innlagnir í rannsóknarhópnum eða sem 

samsvarar 3,3% af komum á tímabilinu. Meðaltal dvalartíma meðal innlagðra barna var um fjórir og 

hálfur sólarhringur, miðgildi dvalartíma reyndist vera um þrír sólarhringir. Sjá töflu 6 fyrir aðrar 

tölfræðistærðir beggja undirhópa rannsóknarhópsins. Mynd 3 sýnir dreifinguna. 

Tafla 6 Dvalartími barna í rannsóknarhópi 

Tölfræðistærð	 Óinnlögð	börn(n=2586;	96,7%)	 Innlögð	börn(n=88;	3,3%)	

Lægsta	gildi	 0,1	klst.	 0,5	sólarhringir	

Neðra	fjórðungsmark	 1,3	klst.	 1	,9	sólarhringir	

Miðgildi	 2,0	klst.	 3,0	sólarhringir	

Meðaltal	 3,5	klst.	 4,6	sólarhringir	

Efra	fjórðungsmark	 3,6	klst.	 5,5	sólarhringir	
Hæsta	gildi	 23,9	klst.	 30,8	sólarhringir	

Mynd 3 Dvalartími óinnlagðra og innlagðra barna 
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Í töflu 7 má sjá aldursdreifinga innlagðra barna í rannsóknarhópnum annars vegar og óinnlagðra 

barna hins vegar. Marktæk tengsl reyndust vera á milli aldurs við komu og innlagnar (p = 0,03). Þá 

samsvarar aldursdreifingin meðal óinnlagðra barna sér nokkurn veginn við aldursdreifinguna í öllum 

hópnum (sjá töflu 3) en aldursdreifing innlagðra barna er skekkt í átt að yngri aldursárunum. 

 

Tafla 7 Aldursdreifing óinnlagðra og innlagðra í rannsóknarhópi  

Aldur	í	árum	 Óinnlögð	börn			n(%)	 Innlögð	börn			n(%)	 p	 Samtals	

0	ára		 555	(21.5)*	 31	(35.2)	 0.03†	 586(21.9)	

1	árs	 765	(29.6)	 21	(23.9)	 	 786(29.4)	

2	ára	 339	(13.1)	 6	(6.8)	 	 345(12.9)	

3	ára	 192	(7.4)	 5	(5.7)	 	 197(7.4)	

4	ára	 137	(5.3)	 3	(3.4)	 	 140(5.2)	

5	ára	 105	(4.1)	 0	(0.0)	 	 105(3.9)	

6	ára	 82	(3.2)	 2	(2.3)	 	 84(3.1)	

7	ára	 58	(2.2)	 1	(1.1)	 	 59(2.2)	

8	ára	 47	(1.8)	 4	(4.6)	 	 51(1.9)	

9	ára	 53	(2.1)	 0	(0.0)	 	 53(2.0)	

10	ára	 50	(1.9)	 3	(3.4)	 	 53(2.0)	

11	ára	 51	(2.0)	 0	(0.0)	 	 51(1.9)	

12	ára	 41	(1.6)	 4	(4.6)	 	 45(1.7)	

13	ára	 20	(0.8)	 3	(3.4)	 	 23(0.9)	

14	ára	 30	(1.2)	 2	(2.3)	 	 32(1.2)	

15	ára	 23	(0.9)	 3	(3.4)	 	 26(1.0)	

16	ára	 22	(0.9)	 0	(0.0)	 	 22(0.8)	

17	ára	 16	(0.6)	 0	(0.0)	 	 16(0.6)	

Alls	n(%)	 2586	(96.7)‡	 88	(3.3)	 	 2674	(100.0)	

 
* Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild aldursárs í heildarfjölda undirhópanna (óinnlögð eða innlögð 

 börn), þ.e. reiknað er eftir dálki. 

 
† Reiknað p-gildi byggir á Fisher prófi þar sem aldurshópnum 2-17 ára hefur verið skeytt saman þar 

 sem yfir 50% koma er í aldurshópnum 0-1 árs og efri aldurshóparnir eru með mjög fáar komur. 

 
‡ Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild undirhóps í heildarhópnum, þ.e. reiknað út eftir línunni. 
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Á mynd 3 má sjá árstíðarsveiflu koma meðal þeirra barna í rannsóknarhópnum sem voru lögð inn. 

Til samanburðar sýnir mynd 4 árstíðasveiflu koma meðal þeirra barna í rannsóknarhópnum sem voru 

ekki lögð inn. Hlutdeild vetrarmánaða í komum þeirra barna sem lögð voru inn er áberandi. Í báðum 

tilvikum reyndist vera marktækur munur á komutíma sé árinu skipt upp í fjórar árstíðir (p < 0,001)

Mynd 4 Komumánuður innlagðra barna (n = 88) 

Mynd 5 Komumánuðir óinnlagðra barna (n = 2586) 
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4.1.6 Endurkomur í rannsóknarhópnum 
Líkt og sést á skilgreiningu rannsóknarhópsins í upphafi þessa niðurstöðukafla voru endurkomur í 

rannsóknarhópnum 201 talsins. Endurkomur þessar áttu sér stað í 171 barni, þar af var 21 barn með 

fleiri en eina endurkomu (þrjár eða fleiri komur alls) á tímabilinu. Á mynd 5 má sjá frekari skiptingu koma 

í þessum hópum. 

 

 

Á mynd 6 má sjá dreifingu endurkoma á mánuði. Flestar endurkomur áttu sér stað í nóvembermánuði 

eða 12,6% endurkoma. Almennt dreifast endurkomur á vetrarmánuðina október til og með apríl, ásamt 

maímánuði, en síður yfir sumartímann. Marktækur munur fékkst sé árinu skipt í fjórar árstíðir (p < 0,001). 

  

Mynd 6 Endurkomur í rannsóknarhópi 

Mynd 7 Komumánuður endurkomutilfella (n = 372) 
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Á töflu 8 má síðan sjá aldursdreifinguna í þessum tveimur hópum, þ.e. barna sem annars vegar voru 

aðeins með eina komu á öllu tímabilinu (2.302 komur) og hins vegar barna sem voru með eina eða fleiri 

endurkomur (372 komur). Marktæk tengsl voru milli aldurs við komu og hvort barnið átti aðeins eina 

komu eða fleiri (eina eða fleiri endurkomu) samanber p = 0.005.  

Ný tilfelli sýkingar eða endurkomur eru hér skilgreindar sem endurteknar komur þar sem líða 30 

dagar eða meira á milli skráðra koma á bráðamóttöku Barnaspítala. Endurteknar komur sama sjúklings 

innan þess 30 daga tímaramma skilgreinast þá sem eftirlitskomur sama tilfellis. 

 

Tafla 8 Aldursdreifing barna án endurkoma og með endurkomurn 

Aldur		 Aðeins	ein	koma	(n	=	2.302)	 Fleiri	en	ein	koma	(n	=	372)	 p-gildi	 Samtals	

0	ára	 475	(20.6)*	 111	(29.8)	 0.005†	 586(21.9)	

1	árs	 685	(29.8)	 101	(27.2)	 	 786(29.4)	

2	ára	 287	(12.5)	 58	(15.6)	 	 345(12.9)	

3	ára	 167	(7.3)	 30	(8.1)	 	 197(7.4)	

4	ára	 117	(5.1)	 23	(6.2)	 	 140(5.2)	

5	ára	 94	(4.1)	 11	(3.0)	 	 105(3.9)	

6	ára	 75	(3.3)	 9	(2.4)	 	 84(3.1)	

7	ára	 58	(2.5)	 1	(0.3)	 	 59(2.2)	

8	ára	 50	(2.2)	 1	(0.3)	 	 51(1.9)	

9	ára	 49	(2.1)	 4	(1.1)	 	 53(2.0)	

10	ára	 47	(2.0)	 6	(1.6)	 	 53(2.0)	

11	ára	 43	(1.9)	 8	(2.2)	 	 51(1.9)	

12	ára	 41	(1.8)	 4	(1.1)	 	 45(1.7)	

13	ára	 22	(1.0)	 1	(0.3)	 	 23(0.9)	

14	ára	 32	(1.4)	 0	(0.0)	 	 32(1.2)	

15	ára	 24	(1.0)	 2	(0.5)	 	 26(1.0)	

16	ára	 21	(0.9)	 1	(0.3)	 	 22(0.8)	

17	ára	 15	(0.7)	 1	(0.3)	 	 16(0.6)	

Alls	 2302	(86.1)‡	 372	(13.9)	 	 2674	(100.0)	
  

 
* Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild aldursárs í heildarfjölda undirhópanna (börn með eina komu 

 yfir allt tímabilið samanborið við börn með eina eða fleiri endurkomur), þ.e. reiknað er eftir dálki. 

 
† Reiknað p-gildi byggir á Fisher prófi þar sem aldurshópnum 2-17 ára hefur verið skeytt saman þar 

 sem yfir 50% koma er í aldurshópnum 0-1 árs og mjög fáar komur í efri aldurshópunum meðal 

 barna með eina eða fleiri endurkomur. 

 
‡ Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild undirhóps í heildarhópnum, þ.e. reiknað út eftir línunni. 
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4.2 Saursýni 
*Gagnagrunnurinn frá Veirufræðudeild Landspítalans reyndist innihalda 633 jákvæð sýni í 607 sýnatökum 550 barna á tímabilinu. Samkeyrsla 

gagnagrunnanna tveggja skilaði 184 jákvæðum sýnum í 174 tilfellum 168 barna sem áttu komu á Barnaspítala Hringsins á svipuðum tíma og sýnataka fór fram 

á Veirufræðideildinni en miðað var við það að sýnataka færi fram innan 30 daga frá komu á Barnaspítala Hringsins (útskrift ef um innlögn var að ræða). 

Endurkomur voru því 6 í þessum hópi. Sjá frekari skiptingu á mynd 7.

 
* Rauðu fletirnir tákna hópa sem standa utan efni rannsóknar. Grænu fletirnir tákna þá hópa sem verða skoðaðir nánar 

607 sýnatökur 
(633 jákvæð sýni)

569 tilfelli 541 barna
(605 jákvæð sýni)

216 sýnatökur 201 barna
með komu á BSH '10-'15

(228 jákvæð sýni)

174 sýnatökur 168 
barna þ.s. koma á BSH 
og sýnataka stemmir 

(184 jákvæð sýni)

42 sýnatökur 33 barna 
þ.s. líða >30 dagar milli

sýnatöku og dvalar 
á BSH (annað tilfelli)

353 sýnatökur 340 barna
án komu á BSH '10-'15

(377 jákvæð sýni)

38
>1 sýnataka í 
sama tilfelli

Mynd 8 Jákvæð saursýni frá Veirufræðideild Landspítalans 
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4.2.1 Komuár eftir veirutegundum 
 Jákvæð saursýni í fyrrnefndum hópi 168 barna sem samkeyrsla gagnagrunnanna tveggja skilaði má 

sjá á mynd 8, sundurliðað á veirutegundir og lagskipt eftir komuári á Barnaspítala Hringsins. Allflest 

börnin í þessum hópi reyndust vera jákvæð fyrir rótaveirum: 95 af 184 jákvæðum sýnum eða 51,60% 

jákvæðra sýna í þessum hópi. Næstar á eftir koma caliciveirur* með um þriðjungshlut í heildinni. Aðrar 

veirur voru fátíðari í börnum, með jákvæð saursýni, sem leituðu á Barnaspítala Hringsins á tímabilinu. 

 

 
* Caliciveirur er yfirflokkur nóró- og sapóveira í þessu samhengi, þ.e. leitað er eftir erfðaefni þeirra 

 veira hjá Veirufræðideild Landspítalans. 

Mynd 9 Veirutegundir í jákvæðum saursýnum, lagskipt eftir komuári (n = 184) 
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Mynd 9 gefur betri mynd af skiptingu veirutegunda á milli ára þar sem ártalið er á x-ás í stað 

veirutegundar. Litur súlunnar táknar síðan veirutegundina. Þannig sést að hlutdeild jákvæðra sýna fyrir 

rótaveirum í jákvæðum sýnum alls er æði misjöfn milli ára, áberandi há á árunum 2011, 2012 og 2015 

en u.þ.b. á pari við caliciveirur árin 2010, 2013 og 2014.  

Til samanburðar má sjá skiptingu veirutegunda á  milli ára í öllum innsendum saursýnum á 

Veirufræðideild Landspítalans fyrir tímabilið 2010-2015 á mynd 10. Sést þar að fjöldi jákvæðra 

rótaveirusýna fellur niður 2014 og hlutdeild caliciveira ásamt annarra veira er óvenju hátt 2013 en að 

öðru leyti er dreifingin nokkuð jafnari milli ára en í þeim hópi sem leitaði á Barnaspítala Hringsins. 

Mynd 10 Veirutegundir í jákvæðum saursýnum eftir árum (n = 184) 

Mynd 11 Veirutegundir í öllum jákvæðum saursýnum eftir árum (n = 633) 
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 Á mynd 11 má síðan sjá skiptinguna niður á veirur fyrir öll jákvæð veirusýni á tímabilinu 2010-2015, 

þ.e. ekki einungis þeirra jákvæðra sýna sem átti við komu barnanna í rannsóknarhópnum. Þar sést því 

hlutdeild hverrar veirutegundar í öllum jákvæðum sýnum sem Veirufræðideild Landspítalans vann á 

árunum 2010-2015, óháð því hvort Sjúkrahúsið á Akureyri, Barnaspítali Hringsins, Domus Medica eða 

annar aðili sendi sýni til greiningar. Rótaveirur eiga um þriðjungshlut í öllum jákvæðum innsendum 

sýnum en meirihlutinn fellur í skaut caliciveira (35,1%). Þá er einnig mjög áberandi hvað adenó- og 

enteróveirur eiga stóran hlut í öllum jákvæðum sýnum samanborið við mynd 8 sem tilgreinir jákvæð 

saursýni sem áttu sér stað samhliða komu á Barnaspítala Hringsins.  

 

  

Mynd 12 Jákvæð saursýni, óháð umbeiðanda (n = 633) 
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4.2.2 Aldurs- og kynjadreifing barna með jákvæð saursýni 
Tafla 9 sýnir aldursdreifingu barnanna við komu á Barnaspítala Hringsins á árunum 2010-2015 

lagskipt eftir veirutegundum í jákvæðum saursýnum. Tölfræðipróf sem ber saman dreifingu 

aldurshópanna 0-1 árs og 2-17 ára lagskipt eftir veirutegundum reyndist ekki marktækt (Fisher próf, p = 

0.1852). Meðalaldur reyndist vera 1,54 ár og miðgildi 1,00 ár í þessum hópi samanborið við meðalaldur 

3,12 ár og miðgildi 1,00 ár í öllum rannsóknarhópnum (n = 2674 komur).  

Tafla 9 Aldur við komu lagskipt eftir veirutegundum jákvæðra saursýna 

 
* Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild hverrar veirutegundar í jákvæðum sýnum alls.  

 95 sýni rótaveira (dálkur 8, lína 1) því 51,63% af 184 sýnum. Reiknað út línuna. 

 

† Hlutfallstölur tákna hlutdeild aldurshóps í veirutegund. 36 sýni jákvæð fyrir rótaveiru barna yngri en 

 12 mánaða (dálkur 8, lína 2) 37,89% allra rótaveirusýna. Reiknað niður dálka. 

n = 184 Aldur	 Caliciveira	 Adenóveira	 Astróveira	 Rótaveira	 Enteróveira	 Alls	

n	(%)*	 	 56	(30.4)	 21	(11.4)	 5	(2.7)	 95	(51.6)	 7	(3.8)	 184(100.0)	

Aldur	n	(%)†	 0	 16	(28.6)	 10	(47.6)	 1	(20.0)	 36	(37.9)	 4	(57.1)	 67	(36.4)	
	 1	 25	(44.6)	 10	(47.6)	 2	(40.0)	 31	(32.6)	 2	(28.6)	 70	(38.0)	
	 2	 6	(10.7)	 0	(0.0)	 1	(20.0)	 17	(17.9)	 1	(14.3)	 25	(13.6)	
	 3	 3	(5.4)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 5	(5.3)	 0	(0.0)	 8	(4.4)	
	 4	 1	(1.8)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
	 5	 1	(1.8)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(1.1)	 0	(0.0)	 2	(1.1)	

	 6	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(20.0)	 1	(1.1)	 0	(0.0)	 2	(1.1)	
	 7	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(1.1)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
	 8	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(1.1)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
	 9	 0	(0.0)	 1	(4.8)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
	 10	 1	(1.8)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
	 12	 2	(3.6)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(1.1)	 0	(0.0)	 3	(1.6)	
	 15	 1	(1.8)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
	 16	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 0	(0.0)	 1	(1.1)	 0	(0.0)	 1	(0.5)	
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Í töflu 10 gefur að líta dreifingu veirutegunda í jákvæðum saursýnum lagskipt eftir kyni barnanna. 

Reiknað p-gildi (Fisher próf) gefur til kynna að mjög ólíklegt sé að tengsl séu milli kyns og veirutegundar 

í jákvæðum saursýnum í þessum hópi. 

Tafla 10 Veirutegundir í jákvæðum saursýnum, lagskipt eftir kyni 

	n	=	184	 Veirutegund	 Drengir	 Stúlkur	 p	 Samtals	

Veira	n	(%)	 Caliciveira	 34	(30.0)*	 22	(31.0)	 	 56	(30.4)	
	 Adenóveira	 15	(13.3)	 6	(8.5)	 	 23	(12.)	

	 Astróveira	 3	(2.7)	 2	(2.8)	 	 5	(2.7)	
	 Rótaveira	 56	(49.6)	 39	(55.0)	 	 95	(51.6)	
	 Enteróveira	 5	(4.4)	 2	(2.8)	 	 7	(3.8)	

n	(%)	 	 113	(61.4)†	 71	(38.6)	 0.858	 184	(100.0)	

 

4.2.3 Komumánuður í saursýnishópi 
Á mynd 12 má sjá dreifingu hinna ólíku veirutegundar á komumánuði með tilliti til jákvæðra saursýna. 

Komur vegna rótaveirusýkinga eru algengastar frá janúar til og með apríl en falla svo að mestu niður. 

Komur vegna caliciveira eru algengastar í hinn enda ársins, október til og með desember en fer svo 

fækkandi. Yfir sumartímann eru áberandi fáar komur á Barnaspítala Hringsins í saursýnishópnum. 

 

 
* Hlutfallstölur tákna hlutdeild veirutegundar í heild hvors kyns fyrir sig, þ.e. reiknað er eftir dálkum 

† Hlufallstölur í sviga tákna hlutdeild kyns í heildinni, þ.e. reiknað út línuna 

Mynd 13 Komumánuður ólíkra veirutegunda (n = 184) 
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4.2.4 Meðferðir í saursýnishópi  
Tafla 11 tekur saman meðferðir í saursýnishópi. Hér er áberandi hversu stór hluti fær vökvagjöf í æð 

samanborið við hópinn í heild (86,5% samanborið við 69,1%). Um þriðjungur barnanna í hópnum með 

jákvæð saursýni var veitt vökvagjafarmeðferð (29,9% samanborið við 19,7% fyrir hópinn í heild).  

 

Tafla 11 Vökvagjöf barna með jákvæð saursýni 
 

 

4.2.5 Tímalengd veru í saursýnishópi  
Í saursýnishópnum reyndist meðaltal dvalartíma meðal óinnlagðra barna vera 5,9 klst og miðgildi 3,6 

klst. Meðal innlagðra barna í saursýnishópnum reyndist meðaltal dvalartíma vera tæplega fimm og hálfur 

sólarhringur og miðgildi rúmlega þrír og hálfur sólarhringur. Til samanburðar reyndist meðaltal 

dvalartíma í rannsóknarhópnum öllum vera 4,6 sólarhringir og miðgildi 3 sólarhringir. Í töflu 12 má sjá 

fleiri tölfræðistærðir fyrir dvalartíma í saursýnishópnum. 

 

Tafla 12 Dvalartími barna með jákvæð saursýni  

Tölfræðistærð	 Óinnlögð	börn(n	=	129;	70,1%)	 Innlögð	börn(n	=	55;	29,9%)	
Lægsta	gildi	 0,6	klst.		 1,0	sólarhringur	

Neðra	fjórðungsmark	 2,2	klst.	 2,3	sólarhringir	

Miðgildi	 3,6	klst.	 3,7	sólarhringir	

Meðaltal	 5,9	klst.	 5,4	sólarhringir	

Efra	fjórðungsmark	 7,0	klst.		 5,9	sólarhringir	
Hæsta	gildi	 23,8	klst.	 30,8	sólarhringir	

 

  

n = 174 Vökvagjöf Leið vökvagjafar 

Já n(%) 52 (29.9) 45 (86.5) Í æð n(%) 

Nei n(%) 77 (44.3) 7 (13.5) Per os n(%) 

Ekki skráð n(%) 45 (25.9) 52 (100.0) Alls n(%) 
Alls n(%) 174 (100.0)     

Já af skráðum 52 (40.3)   

Já af skráðum í rannsóknarhópi 527 (21.0)   
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4.2.6 Endurkomur  barna með jákvæð saursýni 
Í töflu 13 má sjá samantekt á aldursdreifingu barna með lagskiptingu eftir því hvort börnin áttu aðeins 

eina komu á tímabilinu (132 komur) eða eina eða fleiri endurkomur (42 komur). Ný tilfelli sýkingar eða 

endurkomur eru hér skilgreindar sem endurteknar komur þar sem líða 30 dagar eða fleiri á milli skráðra 

koma á bráðamóttöku Barnaspítala. Endurteknar komur sama sjúklings innan þess 30 daga tímaramma 

skilgreinast þá sem eftirlitskomur sama tilfellis. Þannig átti um fjórðungur barnanna endurkomu. 

Tafla 13 Aldur barna með jákvæð saursýni, lagskipt eftir endurkomum 

Aldur Aðeins ein koma n(%) Endurkomur n(%) p Samtals 

0 ára 49 (37.1)* 13 (31.0) 0.6075† 62 (35.6) 

1 árs 48 (36.4) 19 (45.2)  67 (38.5) 

2 ára  17 (12.9) 5 (11.9)  2 (1.2) 

3 ára 5 (3.8) 3 (7.1)  8 (4.6) 

4 ára  1 (0.8) 0 (0.0)  1 (0.6) 

5 ára  2 (1.5) 0 (0.0)  2 (1.2) 

6 ára  2 (1.5) 1 (2.4)  3 (1.7) 

7 ára  1 (0.8) 0 (0.0)  1 (0.6) 

8 ára  1 (0.8) 0 (0.0)  1 (0.6) 

9 ára  1 (0.8) 0 (0.0)  1 (0.6) 

10 ára  0 (0.0) 1 (2.4)  1 (0.6) 

12 ára  3 (2.3) 0 (0.0)  3 (1.7) 

15 ára 1 (0.8) 0 (0.0)  1 (0.6) 
16 ára 1 (0.8) 0 (0.0)  1 (0.6) 

 132 (75.9)‡ 42 (24.1)  174 (100.0) 
 

 
* Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild aldursárs í heildarfjölda undirhópanna (börn með eina komu 

 yfir allt tímabilið samanborið við börn með eina eða fleiri endurkomur), þ.e. reiknað er eftir dálki. 

 

† Byggir á Fisher prófi þar sem aldurshópnum 2-17 ára hefur verið skeytt saman í ljósi  þess að yfir 

 50% koma er í aldurshópnum 0-1 árs og mjög fáar komur í efri aldurshópunum.  

 

‡ Hlutfallstölur í sviga tákna hlutdeild undirhóps í heildarhópnum, þ.e. reiknað út eftir línunni. 
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5 Umræða 

5.1 Niðurstöður 
Niðurstöðurnar eru í samræmi við það sem þekkist í nágrannalöndum Íslands hvað varðar aldurs-

dreifingu og árstíðasveiflur. Flest tilfellin áttu sér stað yfir vetrarmánuðina, meirihluti barnanna var undir 

tveggja ára aldri og allflest, eða rúm 80%, fimm ára eða yngri. Tilfelli bráðra garnasýkinga eftir fimm ára 

aldur eru mjög fátíð, líkt og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á (11, 27). Innlagnir virðast ívíð 

sjaldgæfari, þar sem þekkt hlutföll erlendis eru 8-12% sé litið til innlagna sem hlutfall allra tilfella bráðra 

garnasýkinga(9, 25), samanborið við 3,3% í þessari rannsókn. Svo virðist sem vökvagjöf sé einkum 

gefin í æð, en rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi vökvagjafar um munn umfram vökvagjöf í æð(44, 

86). Í Evrópu er hlutdeild rótaveirusýkinga í öllum bráðum garnasýkingum metin 27,8-52,0%(27). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að hlutföllin séu álíka hérlendis. Sennilegt er þó að aðeins 

alvarlegustu tilfellin leiði til saursýnatöku. Niðurstöður saursýna einar og sér geta því leitt til bæði of- og 

vanmats á hlutfalli rótaveirusýkinga í bráðum garnasýkingum. Þannig standa vægari rótaveirusýkingar 

þar utan en á hinn bóginn er þekkt að rótaveirusýkingar valdi oftar alvarlegri tilfellum og veljist því frekar 

í saursýnatökur(38). Í fylgjandi undirköflum er að finna nánari umfjöllun um hvern lið. 

5.1.1 ICD-10 greiningar 
Nær allar greiningar barna við komu á Barnaspítala Hringsins vegna bráðra garnasýkinga falla í tvo 

flokka eða 96,23% greininga: „A08.4 Ótilgreind veirusýking í görn“ (50,97%) og „A09 Bráðar garna-

sýkingar vegna sýklunar- eða af annari orsök“ ásamt undirflokkum (45,25%). Þá liggja fyrir gögn frá 

Domus Medica, sjá viðauka. Þar falla nær allar skráningar í greiningarflokkinn „A08.4“ eða 93% 

skráninga. Séu greiningar bornar saman við jákvæð saursýni kemur í ljós nokkurt misræmi, sjá töflu 14. 

Tafla 14 ICD-10 greining samanborin við saursýni, BSH og Domus Medica 

 Barnaspítali	Hringsins	’10-‘15	 Domus	Medica	2010-2015	

 ICD-10	greining	 Saursýni	 ICD-10	greining	 Saursýni	  

n	(%)24	 2674	(100.0)	 184	(100.0)	 616	(100.0)	 147	(100.0)	

(A08.0)Rótaveira	 39	(1.5)	 95	(51.6)	 5	(0.8)	 12	(8.2)	

(A08.1)Nóróveira25	 10	(0.4)	 56	(30.4)	 5	(0.8)	 64	(43.5)	

(A08.2)Adenóveira	 4	(0.2)	 21	(11.4)	 8	(1.3)		 34	(23.1)	

(A08.3)Aðrar	veirur26	 39	(1.5)	 12	(6.5)	 16	(2.6)		 37	(25.2)	

(A08.4)Ótilgreind	veirusýking	í	görn		 1363	(51.0)	 	 573	(93.0)	 	

(A09,A09.0,A09.9)AGE,	önnur	orsök	 1210	(45.3)	 	 -	 	

 
24 Í töflunni hafa flokkarnir A02.0, A04.5, A07.2 og A08.5 verið fjarlægðir sökum sárafárra tilfella og 

 aukinheldur liggja engar upplýsingar fyrir um saursýni  jákvæð fyrir bakteríur eða frumdýr 

25 Hvað jákvæð saursýni varðar er um caliciveirur eða nóro- og sapóveirur, teknar saman, að ræða 

26 Aðrar veirur með tilliti til saursýna eru astró- og enteróveirur. 
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Skipting veirutegunda sem voru greind í jákvæðum saursýnum sem send voru frá Barnaspítala 

Hringsins annars vegar og Domus Medica hins vegar er mjög ólík, sérstaklega með tilliti til rótaveira og 

annarra veira (astró- og enteróveirur). Vissulega er ekki um fullkominn samanburð að ræða, sjá 

skýringar neðst á síðunni, en ljóst er að með tilliti til jákvæðra saursýna mætti bæta skráningu ICD-10 

greininga töluvert, beggja vegna. Hvatinn til slíkra umbóta er takmarkaður hvað meðferð barnanna 

varðar. Út frá lýðheilsufræðilegu sjónarmiði væri þó ákjósanlegt að komið væri bæði á umbótum í 

skráningu greininga í sjúkraskrár, þar með talið breytingum eftir fyrstu skráningu, og auka saursýnatökur, 

að minnsta kosti tímabundið. Báðir þættir eru mikilvægir til að meta raunverulega byrði rótaveira á Íslandi 

og til að svara þeirri afleiddu spurningu hvort taka eigi upp rótaveirubóluefni inn í almennar 

barnabólusetningar á Íslandi. 

5.1.2 Tilfelli bráðra garnasýkinga 
Tilfelli bráðra garnasýkinga sem leiddu til komu á Barnaspítala Hringsins voru 2.674 talsins á 

tímabilinu eða um 446 komur árlega. Heildarkomur á Barnaspítala Hringsins sjást í töflu 15. Með tilliti til 

þeirra eiga komur á Barnaspítala Hringsins vegna tilfella bráðra garnasýkinga um 3-4% hlutdeild í öllum 

komum (fullreiknað 2,8%-4,3%). Athygli vekur að heildarkomum á Barnaspítala Hringsins fer fjölgandi 

með hverju árinu frá 2010, utan ársins 2014 þegar þeim fækkaði örlítið. Stökkið milli ársins 2014 og 

2015 er þó ívíð minna í heildarkomum en komum vegna bráðra garnasýkinga: 8,9% fjölgun úr 13.323 í 

14.502 en 54,6% fjölgun koma vegna bráðra garnasýkinga úr 399 í 617 árin 2014-2015. Möguleg skýring 

á því er að skráningu ICD-10 greiningarkóða fari batnandi hvað bráðar garnasýkingar almennt varðar 

þó enn mega bæta um margt hvað varðar undirflokka bráðra garnasýkinga og þá sérstaklega hver 

sýkingarvaldurinn er hverju sinni, samanber umfjöllun hér að ofan. 

  

  Tafla 15 Heildarkomur á Barnaspítala Hringsins árin 2008-2015 
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5.1.3 Aldurs- og kynjaskipting bráðra garnasýkinga 
Allflestar komur á Barnaspítala Hringsins vegna bráðra garnasýkinga voru í aldurshópnum núll til 

fimm ára. Aðeins 18,6% tilfella áttu sér stað í aldurshópnum sex til 17 ára meðal drengja en 20% tilfella 

meðal stúlkna. Hlutföllin voru enn skekktari í hópnum með jákvæð saursýni: aðeins 6% barnanna voru 

sex ára eða eldri. Ástæður fárra tilvika í eldri börnum eru nokkrar: eldri börn eru líklegri til að hafa þróað 

með sér ævilangt ónæmi, einkum hvað hinar algengu rótaveirusýkingar varðar(17). Þá eru eldri börn og 

fullorðnir betur að sér í hreinlæti og handþvotti(69, 87). Að lokum eru eldri börn og fullorðnir síður útsettir 

fyrir alvarlegum þurrki(26). Þessir hópar leita því síður aðstoðar heilbrigðiskerfisins, en gætu orðið fyrir 

einhverjum vægari tilfellum sýkinga sem eru alfarið meðhöndluð heima fyrir þar sem þekkt er að 

endurteknar sýkingar séu yfirleitt vægari en frumsýkingar(88). Athygli vekur þó að ekki eru áberandi fá 

tilvik meðal barna yngri en sex í niðurstöðum þessarar rannsóknar en yfirleitt eru bráðar garnasýkingar 

fátíðar í þeim aldurshópi sökum mótefna sem barn fær frá móður við fæðingu og fyrstu mánuði ævinnar. 

Mjög ólíkt er skýringu sé að finna í lakri gjöf brjóstamjólkur á Íslandi. Mögulegt er að þau börn í þessum 

aldurshópi hafi verið útsettari fyrir sýkingum vegna undirliggjandi áhættuþátta svo sem fyrirburafæðingu 

eða næringarsjúkdóma. Þær upplýsingar liggja ekki fyrir í gagnagrunninum og aðeins voru skoðaðar 

sjúkraskrár barna sem lágu inni sex daga eða fleiri og þeirra barna sem áttu fleiri en eina endurkomu. 

Þá voru drengirnir örlítið fleiri en þeir áttu 52,1% hlutdeild í komum. Útskýringu á þeim mun má 

auðveldlega finna í mannafjöldatölum Hagstofu Íslands þar sem drengir á þessu aldursbili, núll til 17 

ára, eru um 51% af heildinni á tímabilinu 2010-2015(89). Ekki reyndust vera marktæk tengsl milli kyns 

og aldurs við komu en erlendar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á kynjabundinn mun í garnasýkingum. 

5.1.4 Komumánuður og -ár 
Flestar komurnar voru yfir vetrarmánuðina október til apríl og náðu þær hámarki í apríl. Í löndum með 

temprað loftslag, líkt og á Íslandi, er algengt að komur vegna bráðra garnasýkinga séu flestar í 

marsmánuði en þó þekkist að þær nái hámarki í aprílmánuði, til að mynda í Svíþjóð(11, 27). Séu 

árstíðasveiflur ólíkra veirutegunda skoðaðar (sjá mynd 12 bls. 27) er áhugavert að komur barna með 

saursýni jákvæð fyrir caliciveirur náðu hámarki í októbermánuði en komur barna jákvæð fyrir rótaveiru í 

aprílmánuði, líkt og komur allra. Mögulegar skýringar, utan tilviljunar þar sem ekki er um mjög mörg 

saursýni að ræða, á þessu misræmi í árstíðarsveiflum má finna í smitanleika veiranna. Þannig er þekkt 

að einungis 10 veiruagnir þurfi af rótaveirum til smits(90) og einnig er þekkt að rótaveirusýkingar eru oft 

spítalasýkingar (nosocomial infections)(62) og mögulegt að þær séu tíðari af völdum rótaveirum en 

nóróveirum hérlendis. Þannig sýkist börn af rótaveiru þegar þau koma inn á spítala vegna annarra 

sýkinga, svo sem öndurfærasýkinga sem algengastar eru á tímabilinu febrúar til og með apríl.  

Einnig ber að merkja að árssveiflur veirutegunda sem greinast í saursýnum eru ívið meiri meðal 

barnanna sem áttu komu á Barnaspítala Hringsins á tímabilinu en meðal allra barna sem voru jákvæð 

fyrir veirur í innsendum saursýnum á tímabilinu (sjá myndir 9 og 10 bls. 24). Hugsanleg skýring á því er 

að ákvörðun um hvort senda eigi saursýni til greiningar sé háð því að vitað sé til þess að faraldrar 

ákveðinna veirutegundar séu að geisa hverju sinni, það er að segja ef vitað er til þess að mörg börn hafi 

nýlega komið inn á Barnaspítala Hringsins með rótaveirusýkingu séu frekar tekin saursýni af öðrum 

börnum með bráðar garnasýkingar sem koma inn stuttu eftir það. 
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5.1.5 Meðferð 
Samkvæmt skráningu í sjúkraskrárkerfi Landspítalans er algengast að gefinn sé vökvi í æð til 

meðhöndlunar barna með bráða garnasýkingu eða í um tvo þriðju hluta tilvika. Rannsóknir síðustu ára 

hafa leitt í ljós að vökvagjöf um meltingarveg leiði til marktækt færri fylgikvilla og flýti bata nema í 

alvarlegustu tilfellum þurrks og klínískar leiðbeiningar hafi verið uppfærðar erlendis í samræmi við 

það(44, 86) og klínískar leiðbeiningar hafi verið uppfærðar erlendis í samræmi við það. Hvað varðar 

vökvagjöf í hópnum sem var með jákvæð saursýni var hún ekki skráð hjá fjórðungi barnanna. Innan 

þeirra barna sem vökvagjöf var skráð fyrir var um tvöfalt hærra hlutfalli gefinn vökvi í hópnum sem voru 

með jákvæð saursýni en öllum rannsóknarhópnum. Þá var töluvert fleirum gefinn vökvi í æð meðal 

barna með jákvæð saursýni en meðal alls hópsins. Slíkum niðurstöður var við að búast þar sem líklegt 

er að alvarlegri tilfellin veljist til saursýnatöku. 

5.1.6 Tímalengd veru og innlagnir 
3,3% tilfella bráðra garnasýkinga á rannsóknartímabilinu leiddu til innlagnar með meðaldvalartíma 

um fjóran og hálfan sólarhring. Aftur á móti leiddi um þriðjungur tilfella meðal barnanna með jákvæð 

saursýni til innlagna með meðaldvalartíma um fimm og hálfan sólarhring. Í erlendum rannsóknum hafa 

innlagnir átt um 8-12% hlutdeild í öllum tilfellum bráðra garnasýkinga(9, 11). Áhugavert væri að kanna 

sérstaklega áhrif mismunandi sýkingarvalda á dvalartíma. 

5.1.7 Endurkomur 
Flest börnin áttu aðeins eina komu á Barnaspítala Hringsins vegna bráðrar garnasýkinga á umræddu 

sex ára tímabili sem rannsóknin náði til en 93,1% barnanna áttu aðeins eina komu. Af börnum sem áttu 

endurkomu á tímabilinu en endurkoma er hér skilgreind sem önnur koma sömu greiningar þar sem líða 

minnst 30 dagar á milli koma, líkt og fyrr segir, áttu allflest þeirra aðeins eina endurkomu eða 87,7% 

þeirra. Aðeins 21 barn eða 0,8% barnanna áttu fleiri en eina endurkomu á tímabilinu. 

5.1.8 Veirutegundir í jákvæðum saursýnum 
Aðeins leiddu 174 tilfelli komu á Barnaspítala Hringsins vegna bráðrar garnsýkinga til saursýnatöku 

og greiningar hjá Veirufræðideild Landspítalans á rannsóknartímabilinu. Þetta er ekki nema 6,5% allra 

tilfella bráðra garnasýkinga á tímabilinu. Engar upplýsingar liggja fyrir um fjölda innsendra sýna frá 

Barnaspítala Hringsins alls, það er að segja, ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda saursýna neikvæð 

fyrir allar veirutegundir. Báða þætti er brýnt að fá inn í gagnasafnið til að fá fram heildarmynd af 

faraldsfræði bráðra garnasýkinga á Íslandi, einkum með tilliti til mats á hlutdeild rótaveira í öllum 

garnasýkingum til að svara spuringunni um hvort taka eigi upp rótaveirubóluefni á Íslandi. Af jákvæðum 

saursýnum greindust yfir helmingur barnanna með rótaveirur (51,6%) en næstar á eftir komu caliciveirur 

með 30,4% hlutdeild. Þetta er í samræmi við hlutföll sem þekkjast erlendis(27). Áhugavert er að skoða 

gögnin frá Domus Medica í viðauka þar sem mjög fá börn með rótaveirusýkingu virðast leita þangað og 

gæti það rennt stoðum undir að rótaveirusýkingar leiði oftar alvarlegri tilfella bráðra garnasýkinga en 

aðrar veirusýkingar. Börn með caliciveirur virðast öðrum fremur leita þangað en adenó- og enteróveirur 

koma þar á eftir. 
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5.2 Styrkleikar rannsóknar 
Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að úrtakið er stórt: 2.473 börn, með 2.674 tilfelli bráðra 

garnasýkinga, sem nutu þjónustu Barnaspítala Hringsins á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 

2015. Gagnagrunnurinn úr sjúklingaskrárkerfi Landspítalans er stór og miklar upplýsingar um hvert barn 

er þar að finna. Gögnin gefa því nokkuð góða mynd af þeim sjúklingahópi sem leitaði til Barnaspítala 

Hringsins á tímabilinu vegna bráðra garnasýkinga. Þá er viss styrkleiki að rannsóknin er unnin á einum 

meðferðarstað á afmörkuðu tímabili, skráning upplýsinga ætti því að vera nokkuð samræmd milli barna. 

5.3 Takmarkanir rannsóknar 
Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær helstar að fæstar greiningar bráðra garnasýkinga í börnum, 

að teknu tilliti til ICD-10 kóða, eru staðfestar með sýnatöku og greiningu saursýna hjá Veirufræðideild 

Landspítalans. Þá er óvíst hversu nákvæmar skráninga greiningaraðila á ICD-10 greiningum eru í 

sjúkraskrám og eins hvort þær greiningar séu ávallt uppfærðar samviskusamlega meðan á dvöl barnsins 

stendur og frekari upplýsingar berast. Einnig liggja ekki fyrir upplýsingar um fjölda innsendra saursýna 

neikvæð fyrir öllum veirum og því erfitt að fullyrða hversu góða mynd hlutdeild einstakra veirutegunda í 

þeim 184 jákvæðu saursýnum sem liggja fyrir gefa af skiptingunni í öllum hópnum. Mjög erfitt er að 

yfirfæra hlutföll jákvæðra saursýna á allan hópinn án þeirra upplýsinga. Þá fjallar rannsókn þessi nær 

eingöngu um tilfelli bráðra garnasýkinga sem leiddu til komu á Barnaspítala Hringsins. Nauðsynlegt er 

að kanna komur á heilsugæslur og aðrar meðferðarstofnanir eigi að fá fram heildarmynd af 

sjúkdómsbyrði og hlutdeild ólíkra sýkingarvalda í bráðum garnasýkingum á Íslandi.  

5.4 Ályktanir 
Byrði Barnaspítala Hringsins af bráðum garnasýkingum er nokkur en sé treyst á skráningu ICD-10 

greininga valda þær um 3-4% af öllum komum á Barnaspítalann. Hlutföllin eru ólík milli landa en Glass 

og félagar áætluðu í yfirlitsgrein sinni að bráðar garnasýkingar valdi um 3-5% af öllum komudögum á 

spítölum og 7-10% af öllum innlögnum á spítala. Byrðin er því nokkuð lík hér hvað fyrri tölurnar varðar 

en ekki liggja fyrir upplýsingar um allar innlagnir á Barnaspítala Hringsins til samanburðar á hlut bráðra 

garnasýkinga í öllum innlögnum.  

Í október árið 2008 gaf Embætti landlæknis út skýrslu þar sem þeirri spurningu var velt upp(91). Var 

þar áætlað að búast mætti við 1.650 tilfellum rótaveirusýkinga hérlendis árlega í börnum undir fimm ára 

aldri, tveimur innlögnum og einu dauðsfalli á 50 ára fresti. Telja skýrsluhöfundar að með upptöku 

bóluefnis gegn rótaveirusýkingum hérlendis væri unnt að koma í veg fyrir 1.100 sýkingar og eina til tvær 

innlagnir á ári og út frá þeim forsendum sé slík upptaka bóluefnis ekki kostnaðarhagkvæm á Íslandi(91). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að árleg tilfelli rótaveirusýkinga á Barnaspítala Hringsins 

geti legið á milli 124 og 232 tilfella. Nánar tiltekið voru tilfelli bráðra garnasýkinga á rannsóknartímabilinu 

alls 2.674 talsins. Séu notaðar tölur úr REVEAL rannsókninni má gera ráð fyrir að rótaveirur eigi 27,8%-

52,0% hlutdeild í öllum bráðum garnasýkingum eða 743-1.391 tilfelli á sex árum, það er 124-232 tilfelli 

rótaveirusýkinga árlega. Sé litið til þess að í mörgum yfirlitsgreinum er fullyrt að í vestrænum ríkjum eigi 

rótaveirusýkingar yfirleitt 40% hlutdeild í öllum bráðum garnasýkingum fást út tölurnar: 2.674 * 40% = 

1.070 tilfelli rótaveirusýkinga yfir sex ár eða 178 tilfelli árlega.  
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Þá er alls kostar óvíst hversu mörg tilfelli koma inn á borð heilsugæslunnar, annarra meðferðaraðila 

eða eru einfaldlega meðhöndluð heima fyrir. Samkvæmt ofangreindu þyrftu þessi tilfelli utan 

Barnaspítala Hringsins þó að vera vel yfir 1.400 tilfelli árlega til að um kostnaðarhagkvæma upptöku 

bóluefna sé að ræða, með tilliti til þess að 1.650 tilfelli þóttu ekki skila kostnaðarhagkvæmri niðurstöðu. 

Eftir sem áður vantar frekari upplýsingar og gögn til að unnt sé að svara því hvort taka eigi upp bóluefni 

gegn rótaveirusýkingum á Íslandi með fullnægjandi hætti. Þá mætti líta til annarra þátta en kostnað 

heilbrigðiskerfisins, svo sem óbeinan kostnað samfélagsins á borð við vinnutap foreldra og sjónarmið 

um gæði lífs, óháð kostnaðarhagkvæmni. Þó sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar að innlagnir vegna 

rótaveirusýkinga voru árlega um níu talsins (55 yfir árin sex), en ekki einar til tvær líkt og skýrsla Embætti 

landlæknis kveður á um og hugsanlegt að hún vanmeti einnig fjölda tilfella rótaveirusýkinga, óháð til 

hvaða meðferðaraðila þau börn leita eða þeirra sem eru alfarið meðhöndluð heima fyrir(91). 

Líkt og tíundað hefur verið áður er þó ekki unnt, með þeim niðurstöðum sem eru birtar í grein þessari, 

að svara spurningunni um hvort taka eigi upp rótaveirubóluefni inn almennar barnabólusetningar svo 

vel fari.  

 

5.5 Síðari rannsóknir 
Fyrirliggjandi niðurstöður gefa ágætis mynd af faraldsfræði og sjúkdómsbyrði bráðra garnasýkinga á 

Barnaspítala Hringsins. Eigi að fást raunveruleg heildarmynd af þessum sýkingum á Íslandi er þó 

nauðsynlegt að kanna faraldsfræðina og sjúkdómsbyrðina hjá öðrum meðferðaraðilum: heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins, Sjúkrahússins á Akureyri og fleiri aðila. Að því loknu er nauðsynlegt að ráðast í 

allsherjar kostnaðar- og nytjagreiningu til að unnt sé að svara þeirri spurningu hvort taka eigi upp bóluefni 

gegn rótaveirum inn í almennar barnabólusetningar á Íslandi. Þá er einnig vert að skoða hvort bjóða eigi 

upp á slíkar bólusetningar til sérstakra áhættuhópa sem verða þá fyrir áberandi verri tilfellum hvað varðar 

dvalartíma, innlagnir og meðferðarþörf. Þá væri áhugavert að skoða sérstaklega áhættuhópa svo sem 

fyrirbura og börn með meðfædda næringarsjúkdóma, en rannsókn þessi tók ekki til þessara þátta. 
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Fylgiskjöl 

Tafla 16 sýnir samanburð ICD-10 greininga barna við komu á bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins 

annars vegar og Domus Medica hins vegar. Dreifingin er svipuð en þó eru ívið fleiri greiningar 

adenóveira, annarra veira og annarra garnasýkinga hjá Domus Medica. Fjöldi jákvæðra saursýna frá 

Domus Medica reyndust vera 147 í 141 sýnum en á grafi 12 má sjá dreifingu þeirra á veirutegundir. Með 

tilliti til sameiginlegra ICD-10 greininga er hlutfall saursýna af komum því 22,89% hjá Domus Medica 

(141 af 616 komum) en aðeins 11,91% hjá Barnaspítalanum (174 af 1.461 komum með greiningar 

A08.0-A08.5). Hvað varðar dreifingu á veirutegundir er hún æði ólík, sérstaklega hvað varðar róta-, 

enteró- og adenóveirur (sjá mynd 8 bls 23 fyrir Barnaspítala Hringsins). 

Tafla 16 ICD-10 greiningarkóðar koma á BSH samanborið við Domus Medica 

 BSH	2010-2015	 Domus	Medica	2010-2015	

n	(%)	 2674	(100.0)	 616	(100.0)	

(A02.0)Salmonella	 1	(0.04)	
-	

(A04.5)Campylobacter	 1	(0.04)	 -	
(A07.2)Cryptosporidiosis	 1	(0.04)	 -	
(A08.0)Rótaveira	 39	(1.5)	 5	(0.8)	

(A08.1)Nóróveira	 10	(0.4)	 5	(0.8)	

(A08.2)Adenóveira	 4	(0.2)	 8	(1.3)		

(A08.3)Aðrar	veirur	 39	(1.5)	 16	(2.6)		

(A08.4)Ótilgreind	veirusýking	í	görn		 1363	(51.0)	 573	(93.0)	

(A08.5)Aðrar	garnasýkingar	 5	(0.2)	 9	(1.5)	

(A09,A09.0,A09.9)AGE,	önnur	orsök	 1210	(45.3)	 -	

Mynd 13  Veirutegundir í jákvæðum saursýnum frá Domus Medica (n = 147) 


