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Ágrip 
Stenotrophomonas maltophilia blóðsýkingar ásamt öðrum sýkingum af hennar völdum á 

Íslandi 
Ólafur Orri Sturluson1, Helga Erlendsdóttir1,2, Sigurður Guðmundsson1,3, Kristján Orri Helgason2 og Magnús 

Gottfreðsson1,3 

Læknadeild Háskóla Íslands1, Sýklafræðideild Landspítalans2, Smitsjúkdómadeild Landspítalans3 

Inngangur: Stenotrophomonas maltophilia er loftháð Gram neikvæð staflaga baktería og vex í röku 

umhverfi. S. maltophilia myndar örverufilmur (e. biofilm) fyrst og fremst á innra yfirborði æðaleggja. 

Almennt er S. maltophilia talin vera baktería með litla meinvirkni en sýkingar af hennar völdum geta þó 

verið alvarlegar. Áhættuþættir fyrir S. maltophilia sýkingar eru m.a. ónæmisbæling, inniliggjandi 

æðaleggir, útsetning fyrir breiðvirkum sýklalyfjum og löng dvöl á sjúkrahúsi. Algengustu sýkingar sem 

S. maltophilia veldur eru lungnasýkingar, blóðsýkingar (e. bacteremia), sýklasótt (e. sepsis) og húð- og 

þvagfærasýkingar. Erfitt getur verið að meðhöndla S. maltophilia sýkingar vegna ónæmis fyrir nær 

öllum aminoglycosíðum og β-lactam sýklalyfjum, þar á meðal carbapenemlyfjum. 

Trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) er besta meðferðin við sýkingum vegna S. maltophilia.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að finna hvaða sjúklingahópar fengu þessar sýkingar af völdum S. 

maltophilia. Jafnframt finna hvað væri sameiginlegt með þessum sjúklingum. 

Efni og aðferðir: Allar jákvæðar S. maltophilia blóðræktanir síðast liðinn áratug voru fundnar í 

gögnum Sýklafræðideildar LSH. Klínískum upplýsingum var síðan safnað úr sjúkraskrám sjúklinganna. 

Þá var klínískum upplýsingum einnig safnað úr sjúkraskrám þeirra einstaklinga sem lágu á LSH eða 

HSS og höfðu ræktast með S. maltophilia í hvaða ræktun sem er frá 1. október 2016 til 3. mars 2017.  

Niðurstöður: Alls voru 41 sjúklingur með blóðsýkingu af völdum S. maltophilia á tímabilinu en engar á 

árunum 2014 og 2015. Sjúklingahópurinn var helst skipaður krabbameinssjúklingum (36.5%) og 

sprautufíklum (19.5%). Þá voru 24.5% sjúklinga með hvítkornafæð við sýkingu. Algengast var að 

sýkingin væri rakinn til æðaleggja (24.5%). Dánartíðni fullorðinna var 23% en 40% sjúklinganna með 

hvítkornafæð létust. Aðeins 40% allra sjúklinganna voru settir á TMP/SMX en þó sást að fleiri voru 

settir á TMP/SMX á seinni árum tímabilsins. Þá hafði 34% sjúklinganna fengið carbapenemlyfjum 

ávísað innan við 30 dögum fyrir sýkingu. Þeir voru þó ekki marktækt líklegri til að deyja úr sýkingunni 

heldur en hinir sjúklingarnir sem ekki voru meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum. Þá fundust 36 

sjúklingar sem höfðu ræktast jákvæðir fyrir S. maltophilia í öðrum ræktunum heldur en blóðræktunum 

á seinna tímabilinu. Þar var sjúklingahópurinn helst skipaður krabbameinssjúklingum (31.5%) og 

sjúklingum með langvinna lungnateppu (29%). Flest sýnin komu frá lungum (50%) og það voru einnig 

algengustu klínísku sýkingarnar. Þá voru 69.5% sjúklinga með klíníska sýkingu settir á TMP/SMX. 

Umræður og ályktanir: Rekja má um fimmtung allra S. maltophilia blóðsýkinga á Íslandi síðast liðinn 

áratug til sprautunotkunar vegna fíkniefnaneyslu. Þessum áhættuhópi hefur ekki verið áður lýst. Þá 

sást að hvítkornafæð jók líkurnar á því að sjúklingur myndi deyja vegna S. maltophilia blóðsýkingar 

(P=0.036). Flestir sjúklinganna höfðu áhættuþætti sem auka líkurnar á sýkingu svo sem æðaleggi og 

ónæmisbælingu. Þessi rannsókn sýnir að S. maltophilia skal höfð í huga þegar sprautufíklar og 

sjúklingar með hvítkornafæð eru til meðhöndlunar. Jafnframt sýnir hún að aðeins 40% sjúklinga með 

S. maltophilia blóðsýkingu fengu bestu sýklalyfjameðferð en þó höfðu fleiri sjúklingar fengið TMP/SMX 

á seinni hluta tímabilsins heldur en fyrri hluta þess sem bendir til jákvæðrar þróunar þegar það kemur 

að gjöf TMP/SMX við S. maltophilia blóðsýkingum á Íslandi. 
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Þakkir 

Sérstakar þakkir fá leiðbeinendur verkefnisins. Ég þakka Helgu Erlendsdóttur, sem var 

aðalleiðbeinandi verkefnisins, kærlega fyrir samstarfið. Hennar leiðsögn og hjálp við verkefnið var 

ómetanleg. Þá vil ég þakka Sigurði Guðmundssyni, meðleiðbeinanda, fyrir alla þá hjálp sem hann 

veitti sem einnig var ómetanleg. Jafnframt þakka ég Kristjáni Orra Helgasyni og Magnúsi Gottfreðssyni 

fyrir þá leiðsögn sem þeir veittu sem meðleiðbeinendur. 

Ég þakka öllum þeim sem komu að mánudagsfundunum á Sýklafræðideild Landspítalans. Þær 

umræður sem þar fóru fram um verkefnin voru jafnt uppbyggjandi sem og fróðlegar. 

Föstudagshópurinn á Barnaspítala Hringsins fær þakkir fyrir að leyfa mér að sækja þá fundi. 

Sérlega skemmtilegt og lærdómsríkt var að fá að taka þátt í þeim umræðum sem þar sköpuðust. 

Þá vil ég þakka öllu því starfsfólki Sýklafræðideildar Landspítalans sem hjálpaði til við verkefnið 

með einum eða öðrum hætti. 

Ég þakka jafnframt Hafdísi Ósk Árnadóttur fyrir samstarf vegna samanburðar á niðurstöðum 

hennar rannsóknar við niðurstöður minnar rannsóknar. 

Þá þakka ég fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning sem þau hafa sýnt mér í gegn um árin. 

Allir þeir læknanemar sem hafa fylgt mér í gegn um árin í Læknadeild Háskóla Íslands fá kærar 

þakkir fyrir að reyna að muna nafnið Stenotrophomonas maltophilia. 

Að lokum fær bekkjarbróðir minn Halldór Arnar Guðmundsson sérstakar þakkir fyrir að halda uppi 

góðum samræðum um efni verkefnisins, ódæmigerðar Mycobakteríur og lífið almennt þegar 

gagnasöfnun fór fram inni á Sýklafræðideild Landspítalans. 
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Listi yfir skammstafanir 

• A.m.k.	=	Að	minnsta	kosti	

• BTB	=	Bromothymol	blár	

• CRP	=	C-reactive	protein	

• DNA	=	Deoxyribonucleic	acid	

• E.	=	Enska	

• ESBL	=	Extended	spectrum	beta	lactamase	

• Hb	=	Hemoglobin	

• HPC	=	Heterotrophic	plate	count	

• HSS	=	Heilbrigðisstofnun	Suðurnesja	

• LPS	=	Lipopolysaccharide	

• LSH	=	Landspítali	Háskólasjúkrahús	

• M.a.	=	Meðal	annars	

• MFP	=	Membrane	fusion	protein	

• MIC	=	Minimum	inhibitory	concentration	

• OMP	=	Outer	membrane	protein	

• P.	aeruginosa	=	Pseudomonas	aeruginosa	

• PBP	=	Penicillin	binding	protein	

• PCR	=	Polymerase	chain	reaction	

• RND	=	Resistance	nodulation	division	

• S.	maltophilia	=	Stenotrophomonas	maltophilia	

• T.a.m.	=	Til	að	mynda	

• TMP/SMX	=	Trimethoprim/sulfamethoxazole	

• UMC	=	Ultra	micro	cells	

• Þ.a.l.	=	Þar	af	leiðandi	
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1 Inngangur 
Bakteríur finnast alstaðar í umhverfinu. Hæfileiki þeirra til aðlögunar er einstakur. Þær hafa 

aðlagast háu hitastigi, súrefnissnauðu umhverfi og lágu sýrustigi svo nokkur dæmi séu tekin. Eftir því 

sem sýklalyfjanotkun hefur aukist á undanförnum áratugum hafa komið fram stofnar baktería sem eru 

ónæmir fyrir tilteknum sýklalyfjum. Áhyggjur manna af þessum bakteríum hafa aukist eftir því sem 

bakteríurnar hafa orðið ónæmari fyrir sífellt fleiri sýklalyfjum. Carbapenem sýklalyf eru af mörgum talin 

vera síðasta vígi sýklalyfja sem bakteríur eru ekki enn búnar að sigra. Þó hafa komið fram stofnar 

baktería sem framleiða carbapenemasa sem gera þá ónæma fyrir carbapenem lyfjum. 

Stenotrophomonas maltophilia sem er nær undantekningarlaust ónæm fyrir carbapenem sýklalyfjum 

ásamt því að vera ónæm fyrir nær öllum β-lactam lyfjum, aminoglycosíðum og macrolíðum vegna 

meðfædds ónæmis bakteríunnar [1]. 

S. maltophilia er almennt talin vera baktería með fremur litla meinvirkni enda sýkir S. maltophilia 

sjaldan fólk sem er fullfrískt að öðru leyti. S. maltophilia er tækifærissýkill sem nýtir sér m.a. 

ónæmisbælingu sjúklinga. Margir þeirra sem sýkjast eru sjúklingar á gjörgæslu, með hvítkornafæð eða 

með inniliggjandi æðaleggi. Þó sýkingar af völdum S. maltophilia séu sjaldgæfar, miðað við aðrar 

sýkingar, þá getur dánartíðni þessara sýkinga verið há eins og síðar kemur fram [1].  

 

1.1 Uppruninn 
Stenotrophomonas maltophilia var fyrst lýst á Englandi árið 1943 sem Bacterium bookeri eftir að 

hafa ræktast úr fleiðruvökva. Seinna var hún nefnd Pseudomonas maltophilia. En þetta nafn var aldrei 

formlega staðfest og var síðar ákveðið að breyta nafninu yfir í Xanthomonas maltophilia vegna þess 

að þessi baktería ætti meira sameiginlegt með Xanthomonas frekar en Pseudomonas [2]. Þetta nýja 

nafn varð hins vegar ekki til þess að róa öldurnar því síðar kom í ljós með RNA rannsóknum á 16S 

ríbósóm genum bakteríanna að þessi nýja baktería væri af annarri ættkvísl og ætti því að fá viðeigandi 

nafn. Frá þeim tíma hefur bakterían verið þekkt undir nafninu Stenotrophomonas maltophilia [3, 4].  

 

1.2 Útlit og eiginleikar 
Stenotrophomonas maltophilia er loftháð Gram neikvæð staflaga baktería. Á öðrum pól 

bakteríunnar eru nokkrar svipur sem gera hana hreyfanlegri. Hún vex í röku umhverfi og getur náð að 

lifa af lengi í næringarsnauðu umhverfi [1].  Lengi vel var S. maltophilia talin vera oxidasa neikvæð. 

Hins vegar hefur nýlega komið í ljós að sumir stofnar S. maltophilia eru oxidasa jákvæðir. Hugsanleg 

skýring á þessu kann að vera að þær niðurstöður sem gáfu til kynna að S. maltophilia væri oxidasa 

neikvæð komu fram á þeim tíma þegar verið var að endurskoða flokkun S. maltophilia. Þá hefur 

hugsanlega verið aðrir stofnar af Xanthomonas inni í þeim gögnum sem gætu hafa skekkt myndina [5].  

S. maltophilia ræktast oft með mörgum öðrum bakteríum og sveppum eins og Pseudomonas 

aeruginosa, Burkholderia sp. Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanii og Candida albicans. S. 

maltophilia framleiðir sýru úr maltosa en ekki úr glúkósa, ólíkt P. aeruginosa sem framleiðir sýru úr 
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glúkósa. Vegna þess eiginleika S. maltophilia þá eru kóloníur hennar gular á agar með BTB 

(bromothymol blár) sem inniheldur maltosa en bláar á BTB agar sem inniheldur glúkósa [6]. Sérstakur 

agar til mismunagreininga var síðan þróaður, sá nefnist SM2i. Hann samanstendur af Mueller-Hinton 

agar þar sem bætt hefur verið við maltosa, dl-methionini, vancomycini, imipenemi, amphotericini B og 

BTB. Þar eru kóloníur S. maltophilia sléttar og kringlóttar og grænar að lit. Auðvellt er að greina á milli 

S. maltophilia og P. aeruginosa þar sem kóloníur þeirrar síðarnefndu eru hvítar eða silfraðar að lit [7]. 

S. maltophilia vex oft hægt í ræktun. Til að ná að greina fyrr sýkingar af völdum S. maltophilia í 

blóði hefur verið þróuð PCR aðferð. Hún gengur út á að magna upp 16S rRNA bakteríunnar úr blóði 

sjúklinga til þess að geta greint blóðsýkingar af völdum S. maltophilia fyrr en við hefðbundna 

blóðræktun. Þetta var prófað hjá sjúklingum sem voru að undirgangast meðferð fyrir bráðahvítblæði 

(e. acute leukemia) eða myelodysplastic syndrome. Sú rannsókn gefur til kynna að slík PCR blóðpróf 

væru gagnleg hjá þessum sjúklingahópi til að greina þessa hættulegu sýkingu fyrr [8]. 

S. maltophilia þrífst best í röku eða blautu umhverfi. Hún getur lifað við næringasnauðar aðstæður 

eins og í neysluvatni og vatni sem hefur verið hreinsað með síun og útfjólublárri geislun [9]. Við 

næringarsnauðar aðstæður getur S. maltophilia myndað UMC (e. ultra micro cells) og þar með 

minnkað orkuþörf sína umtalsvert. Þessar UMC geta verið aðeins 0.1 - 0.2 µm að stærð sem gerir 

þeim kleift að fara í gegn um síur á vatnshreinsitækjum sem oft hafa 0.2 µm síur. Þessar UMC stækka 

svo aftur þegar þær komast í næringarríkara umhverfi [10]. Sýnt hefur verið fram á að S. maltophilia 

getur komist í gegn um hreinsunarferli neysluvatnskerfa og komist undan greiningu með HPC (e. 

heterotrophic plate count) en samt sem áður verið lifandi í neysluvatninu. HPC er aðferð þar sem sýni 

úr neysluvatninu er sáð á agar og kóloníur baktería eru síðan taldar eftir ákveðin tíma og er mikið 

notað til að meta vatnsgæði [11]. Þennan eiginleika bakteríunnar er mikilvægt að hafa í huga því við 

notum neysluvatn alstaðar í okkar samfélagi. Fyrir sjúklinga sem eru verulega ónæmisbældir er þetta 

áhyggjuefni og getur neysluvatn hugsanlega verið smitleið S. maltophilia. Þá hefur rannsókn í 

Bandaríkjunum sýnt að S. maltophilia getur ræktast úr gosvélum á veitingastöðum [12]. Það er því 

nokkuð ljóst að S. maltophilia má finna á mörgum stöðum í umhverfinu. 

Annar eiginleiki S. maltophilia er að hún hefur þróað með sér þol fyrir ýmsum hefðbundnum 

sæfiefnum (e. biocide). Sýnt hefur verið fram á að bakterían þolir 0.006% klórlausn sem undirstrikar 

mikilvægi þess að nota klórlausnir af réttum styrk til að eyða S. maltophilia. Þá hefur verið sýnt fram á 

að S. maltophilia getur þolað natríum hypóklórít, triclosan og natríum dodecyl súlfat lausnir [1, 13]. Þá 

hefur einnig verið sýnt fram á að S. maltophilia getur lifað í augnlinsuvökva og í sótthreinsivökva inni á 

spítala sem innihélt 1.5% klórhexidín og 15% cetrimide [14]. Þetta allt undirstrikar hversu erfitt það 

getur verið að eyða S. maltophilia úr umhverfinu þegar hún hefur komið sér þar fyrir. 

Silfur hefur lengi verið notað sem sæfiefni. Silfur binst við brennisteinshópa í próteinum 

bakteríufrumuveggja og einnig við DNA. Með þessu nær silfrið að trufla efnaskiptaferla innan 

bakteríunnar sem leiðir að lokum til dauða hennar [15]. S. maltophilia hefur hins vegar þol gagnvart 

silfri. Rannsóknir hafa sýnt að meðhöndlun með 100 µg/l af silfur nítrati minnkaði ekki myndun 

örverufilmu (e. biofilm) S. maltophilia [1].   
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1.3 Meinvirkni 
Mikilvægur hluti meinvirkni Stenotrophomonas maltophilia er eiginleiki hennar að mynda 

örverufilmu á hinum ýmsu yfirborðum. Sumar bakteríur geta myndað örverufilmur þegar 

umhverfisaðstæður eru hagstæðar vexti bakteríanna og nægur fjöldi þeirra er til staðar. Slík 

örverufilma ver bakteríurnar fyrir áhrifum sýklalyfja og ónæmissvari sjúklingsins. Dæmi um örverufilmu, 

sem flestir kannast við, er tannsýkla (e. tooth plaque) sem Streptococcus mutans myndar á yfirborði 

tanna [16]. S. maltophilia myndar örverufilmur fyrst og fremst á innra yfirborði æðaleggja, annarra 

inniliggjandi lækningartækja eða lagna þar sem umhverfi er rakt. 

Til þess að S. maltophilia nái að mynda örverufilmu verður hún að loða við yfirborðið. 

Rafeindasmásjármyndir hafa sýnt myndun S. maltophilia á bæði svipum (e. flagella) og festiþráðum (e. 

pili) þegar bakteríunni var komið fyrir á polystyren plasti. Á þeim myndum sást að eftir um 6 

klukkustundir höfðu bakteríurnar myndað þrívíða hópa á yfirborði plastsins. Eftir um 18 klukkustundir 

var hámarki viðloðunar náð. Á rafeindasmásjármyndunum mátti sjá hvernig svipurnar mynduðu n.k. 

brýr á milli bakteríanna og einnig minni þræði sem minna á festiþræði en þeir virðast hjálpa til við að 

festa bakteríurnar við yfirborðið [17]. Þá hafa heilgenaraðgreiningar á erfðamengi S. maltophilia sýnt 

að þar er að finna mörg gen sem skrá fyrir svipum (e. flagella) [18]. Nýlega birtist grein þar sem 

erfðamengi S. maltophilia var rannsakað út frá myndun örverufilmu bakteríunnar. Þar komu í ljós 46 

gen sem höfðu áhrif á myndun örverufilmu S. maltophilia. Af þeim skráðu 43.5 % þessara gena fyrir 

svipum eða stjórnþáttum svipumyndunar sem rennir stoðum undir þá kennigu að svipur eigi stóran 

þátt í myndun örverufilmunnar. Þá fundu rannsakendur viðbragðsstýril (e. response regulator) sem 

virðist líka geta virkað sem umritunarþáttur sem þeir kalla fsnR. Hann virðist stýra beint eða óbeint 

stórum hluta af tjáningu svipugena. Með því að slá út fsnR náðu þeir að hindra myndun á svipum og 

þá einnig myndun á örverufilmu [19]. Það má vel hugsa sér fsnR sem lyfjaskotmark til að reyna að 

koma í veg fyrir að S. maltophilia geti myndað örverufilmu og þar með fækka sýkingum. 

Rafeindasmásjármyndirnar ásamt heilgenaraðgreiningu á erfðamengi bakteríunnar sýna okkur hversu 

vel S. maltophilia getur bundist við yfirborð og myndað örverufilmu. Það er þessi eiginleiki sem m.a. 

gerir S. maltophilia að hættulegri bakteríu, a.m.k. hjá þeim sem hafa skertar ónæmisvarnir. 

S. maltophilia getur myndað örverufilmu á berkjuþekjufrumum í mönnum. Jafnframt getur bakterían 

náð að komast inn í þekjufrumurnar. Þá hefur jafnframt verið sýnt fram á að svipur eru nauðsynlegar 

fyrir örverufilmu myndun S. maltophilia á þekjufrumum manna [20]. Rannsóknir á berkjuslími (e. 

tracheal mucus) músa hafa sýnt að viðloðun S. maltophilia við slímið er miðlað í gegn um svipur 

hennar. Þegar bakterían hafði verið meðhöndluð með mótefnum gegn próteininu flagellin minnkuðu 

viðloðunarhæfileikar bakteríunnar í réttu hlutfalli við styrk mótefnanna sem var notaður hverju sinni. 

Þegar berkjuslím músanna var fyrst meðhöndlað með flagellin próteinum þá minnkuðu 

viðloðunarhæfileikar bakteríunnar einnig [21]. Þetta rennir enn frekar stoðum undir þá kenningu að 

svipur bakteríunnar hafi mikið að segja varðandi viðloðunarhæfileika hennar. 

Ákveðnir stofnar S. maltophilia geta framleitt hemolysin sem lýsir sér sem β-hemolysa á blóðagar. 

S. maltophilia getur einnig framleitt margar gerðir af utanfrumu ensímum s.s. próteasa og lípasa. Þá 

hefur verið sýnt fram á að stofnar S. maltophilia sem teknir voru úr berkju og lifur sjúklinga geta 

framleitt fosfólípasa. Þessir fosfólípasar höfðu svipaða verkan in vitro og fofólípasi C hjá bakteríunum 



 9 

Bacillus cereus, Listeria monocytogenes og Clostridium perfringens. Fosfólípasinn rífur í sundur 

frumuhimnur heilkjörnunga og stuðlar þannig að frumudauða og aukinni meinvirkni bakteríunnar [22].  

Stenotrophomonas maltophilia hefur LPS (e. lipopolysaccharide) sem inniheldur lípið A, O 

mótefnavaka (e. antigen) ásamt saccharíð kjarna. Genin rmlA, rmlC og xanB reyndust vera 

nauðsynleg svo að S. maltophilia gæti framleitt LPS. Jafnframt var sýnt að ef þessi gen voru slegin út 

þá minnkaði hæfileiki S. maltophilia til þess að mynda örverufilmur á polysterin plasti en jókst á gleri. 

Þetta gefur vísbendingu um að LPS komi við sögu í örverufilmu myndun. Hugsanleg skýring gæti verið 

að þegar xanB er slegið út þá stöðvast framleiðsla á tilteknum kjarnasaccaríðum sem getur haft 

neikvæð áhrif á framleiðslu á svipum bakteríunnar sem, eins og hefur komið fram, eru nauðsynlegar 

þegar S. maltophilia myndar örverufilmur [23]. 

 

1.4 Faraldsfræði og áhættuþættir fyrir sýkingu 
Stenotrophomonas maltophilia finnst bæði innan og utan spítala. Hún finnst víðs vegar í náttúrunni 

eins og í jarðvegi og vatni, þar á meðal í drykkjarvatni, eins og áður hefur komið fram. Innan spítala 

hefur bakterían ræktast úr handlaugum, sótthreinsivökvum og ýmsum lækningartækjum, eins og 

berkjuspeglunartækjum. Árið 2014 í Frakklandi var lítill faraldur á háskólasjúkrahúsi í Lyon. Þar voru 

lungnasýkingar af völdum Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomonas maltophilia raktar til 

mengaðra berkjuspeglunartækja sem ekki höfðu verið sótthreinsuð nægilega vel [24].  

Almennt er S. maltophilia talin vera baktería með litla meinvirkni en sýkingar af hennar völdum geta 

þó verið alvarlegar, sérstaklega hjá ónæmisbældum einstaklingum. Um 30 til 57 inniliggjandi sjúklingar 

á Landspítala Háskólasjúkrahúsi hafa greinst með S. maltophilia sýkingu á hverju ári frá 2006 til 2015. 

Þar af hafa um 20 sýkingar á ári hverju átt uppruna sinn inni á Landspítalanum. Þó sker árið 2012 sig 

úr þegar 38 sýkingar af S. maltophilia áttu uppruna sinn inni á spítalanum. Þá eru um 15 til 20 sýkingar 

af S. maltophilia á ári hverju sem ekki tengjast Landspítalanum. Um 30% S. maltophilia sýkinga 

tengdust gjörgæsludeild Landspítalans á Hringbraut allt til ársins 2014 en þá voru settar upp 

bakteríusíur á tveimur af blöndunartækjum deildarinnar. Áður hafði S. maltophilia ræktast frá handlaug 

inni á deildinni. Eftir þessar aðgerðir fækkaði sýkingum sem tengdar eru deildinni, en þær hurfu þó 

ekki. Hugsanlegt er að sýkingunum myndi fækka enn frekar ef bakteríusíur væru settar á fleiri 

blöndunartæki inni á spítalanum [25]. Þó verður að gæta að því, eins og kemur fram að ofan, að S. 

maltophilia getur myndað UMC og komist í gegn um síur sem eru allt niður í 0.2 µm og gæti því S. 

maltophilia komist í gegn um bakteríusíuna. 

Erlendis hefur sýkingum af S. maltophilia fjölgað á undanförnum árum. Í Bretlandi hefur 

blóðsýkingum af völdum S. maltophilia fjölgað um 93% frá árinu 2000 til ársins 2006. Þessi fjölgun er 

sennilega a.m.k. að hluta til kominn vegna fjölgunar á þeim sjúklingum sem eru í áhættu að fá S. 

maltophilia sýkingar [26]. Búast má við að sýkingum af völdum S. maltophilia muni fjölga eftir því sem 

ónæmisbældum sjúklingum og þeim sem þurfa á gjörgæslu- og öndunarvélameðferð fjölgar.  

Upplýsingar um algengi S. maltophilia sýkinga fyrir árið 1980 er erfitt að finna sökum þess hversu 

sjaldgæfar þær sýkingar voru á þeim tíma. Eftir að ónæmisbældum sjúklingum fjölgaði þá var farið að 

safna upplýsingum um þessar sýkingar. Enn erfiðara er að rekja sýklalyfjanæmi vegna skorts á 
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samhæfðum viðmiðum fyrir sýklalyfjanæmisprófin og jafnframt er mismunandi eftir löndum hvenær og 

hvernig slík næmispróf eru framkvæmd. Algengi S. maltophilia sýkinga í almennu þýði var á bilinu frá 

0.8% upp í 1.4% á árunum 1997 til 2003. Á árunum 2007 til 2012 var algengi S. maltophilia sýkinga á 

bilinu frá 1.3% upp í 1.7% [27]. Þessar tölur gefa til kynna að sýkingum af völdum S. maltophilia hafi 

farið fjölgandi á undanförnum árum sem kemur heim og saman við þær kenningar að slíkum sýkingum 

myndi fjölga eftir því sem fleiri sjúklingar inni á spítölum væru ónæmisbældir og jafnframt með aðra 

áhættuþætti fyrir sýkingum. 

Áhættuþættir fyrir S. maltophilia sýkingar eru: ónæmisbæling, inniliggjandi æðaleggir eða önnur 

inniliggjandi lækningartæki. Útsetning fyrir breiðvirkum sýklalyfjum og þá sérlega carbapenem 

sýklalyfjum eykur líkurnar á því að sýkjast af S. maltophilia með því að drepa niður alla samkeppni 

gagnvart S. maltophilia vegna sýklalyfjaónæmis hennar [28]. Löng dvöl inni á sjúkrahúsi, og þá 

sérlega á gjörgæslu, eykur líkurnar á sýkingu vegna þess að S. maltophilia er að finna víðsvegar um 

spítala og þegar fólk er inni á spítala er það veikburða og oft með einhverja inngönguleið inn í 

líkamann fyrir bakteríuna eins og æðaleggi [26]. Einnig geta undirliggjandi sjúkdómar eins og 

slímseigjusjúkdómur (e. cystic fibrosis), langvinn lungnateppa og krabbamein aukið líkurnar á að 

sýkjast af S. maltophilia. Sykursterameðferð (e. glucocorticoids) er einnig áhættuþáttur en sjúklingar 

sem eru á slíkri meðferð eru oft með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma eins og krabbamein eða 

langvinna lungnateppu sem eru, eins og áður sagði, sjálfstæðir áhættuþættir [27]. Þá hefur verið sýnt 

fram á að sjúklingar með langvina lungnateppu eru í aukinni hættu á því að smitast af S. maltophilia á 

gjörgæslu. Þar var jafnframt sýnt að sjúklingar voru líklegri til að sýkjast eftir því sem þeir voru lengur á 

öndunarvél [29].  

 

1.5 Helstu sýkingar. 
Algengustu sýkingar sem Stenotrophomonas maltophilia veldur eru lungnasýkingar, á eftir þeim 

koma blóðsýkingar (e. bacteremia), sýklasótt (e. sepsis) og húð- og þvagfærasýkingar sem eru 

sjaldgæfari. Þá getur S. maltophilia valdið í einstökum tilvikum hjartaþelsbólgu (e. endocarditis), 

tárubólgu (e. conjunctivitis), glærubólgu (e. keratitis), gallrásabólgu (e. cholangitis), lífhimnubólgu (e. 

peritonitis), ytri eyrnabólgu (e. otitis externa), stikilbólgu (e. mastoiditis) og heilahimnubólgu (e. 

meningitis) [26, 30]. Dánartíðni sem tengd er S. maltophilia sýkingum hefur verið sögð vera allt frá 

11% upp í 77% [26, 31-34]. Hæst er dánartíðnin hjá sjúklingum með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma 

eins og krabbamein eða langvinna lungnateppu. 

Blóðsýkingar af völdum S. maltophilia getur verið erfitt að greina frá tilvist baktería í blóði eða 

mengun í blóðræktun. Mengaður æðaleggur er algengasta sýkingarleið S. maltophilia sem veldur þá 

því að bakterían kemst út í blóðrásina og getur valdið sýkingu. Algengt er að margar aðrar bakteríur 

ræktist samhliða S. maltophilia þegar blóðræktun er tekin frá sýktum æðalegg. Þegar blóðsýking er 

greind hjá sjúklingi sem hefur sýktan æðalegg skiptir miklu máli að fjarlæga æðalegginn svo 

sjúklingurinn nái bata. Sýnt hefur verið fram á verri horfur ef leggurinn er ekki tekinn [35]. Lungnabólga 

er einnig algeng leið fyrir S. maltophilia til að komast út í blóðið. Sýnt hefur verið fram á að 

lungnabólgur eru algengari hjá sjúklingum sem dóu úr S. maltophilia blóðsýkingu heldur en þeim sem 
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lifðu af. Einnig var marktækt hærri dánartíðni hjá sjúklingum sem voru í hvítkornafæð þegar þeir fengu 

blóðsýkinguna [36]. Sjúklingar með blóðsýkingu geta farið í sýklalost (e. septic shock). Sýklalost er 

lífshættulegt ástand sem einkennist af blóðþrýstingsfalli og þar með minnkuðu blóðflæði til líffæra eins 

og til nýrna, heila og lungna. Þetta ástand veldur því skertri starfsemi líffæra líkamans og ef ekki er 

gripið inn í ferlið getur það hæglega leitt til dauða. Einkenni sjúklinga með sýklalost eru: lækkaður 

blóðþrýstingur, hækkuð öndunartíðni, blámi á húð, skert meðvitundarástand og ruglingur, minnkuð 

þvagmyndun og hækkuð hjartsláttartíðni [37]. Þeir sjúklingar sem eru með hvítkornafæð þegar þeir 

sýkjast eru í hvað mestri lífshættu. Í rannsókn frá sjúkrahúsi sem sérhæfir sig í blóðkrabbameinum í 

Seoul í Suður Kóreu kom fram að hjá sjúklingum með blóðfrumukrabbamein og S. maltophilia 

blóðsýkingu var dánartíðni tengd sýkingunni 38.7% en heilt yfir var hún 64.5% [36]. 

Öndunarfærasýkingar af völdum S. maltophilia getur verið flókið að greina frá sýklun (e. 

colonisation). Í mörgum tilfellum þegar S. maltophilia ræktast úr hráka er um sýklun að ræða frekar en 

klíníska sýkingu. Þó verður að athuga að sýklun af S. maltophilia bendir til þess að sjúklingur sé að 

einhverju leyti ónæmisbældur. Engu að síður þá getur S. maltophilia valdið lungnabólgu. Einkenni 

lungnabólgu af völdum S. maltophilia eru almenn. Sjúklingar hafa t.a.m. oft hita, mæði og hósta með 

uppgangi. Myndgreiningar á lungum sýna oft íferð í lungum. Uppgefin dánartíðni sjúklinga með S. 

maltophilia lungnabólgu er mismunandi og er allt frá 23% og upp í 77% hjá allra veikustu sjúklingunum 

sem eru þá með undirliggjandi lungnasjúkdóma eða krabbamein [26]. 

Árið 2009 birtist samantektarrannsókn þar sem skoðað var hvort S. maltophilia væri einnig að valda 

sýkingum utan spítala (e. community acquired). Þeirra niðurstöður benda til þess að svo sé og að 

læknar hugsi um S. maltophilia sýkingar fyrst og fremst sem spítalasýkingar. Rannsakendur 

undirstrika mikilvægi þess að S. maltophilia sé höfð í huga þegar utan spítala sýkingar eiga í hlut. 

Einnig kom fram að flestir þeirra sjúklinga sem sýkjast utan spítala eru með undirliggjandi áhættuþætti 

eins og langvinna lungnateppu, krabbamein, alnæmi, inniliggjandi æðaleggi eða langvarandi 

sýklalyfjanotkun. Einnig kom fram að sumir þessara sjúklinga höfðu áður dvalist lengi inni á 

sjúkrahúsum fyrir sýkinguna þannig að þær sýkingar væru tengdar við sjúkrahús (e. health care 

associated infections). Allir þessir sjúklingar voru að fá fjölbreyttar sýkingar en algengastar voru 

blóðsýkingar (58%), öndunarfærasýkingar (7%), húðsýkingar (5%), glærubólga (5%) og aðrar sýkingar 

í 9% tilvika. Þá vantaði upplýsingar um sýkingar 16% sjúklinga [30]. Þó svo S. maltophilia sýkingar 

utan spítala séu sjaldgæfari heldur en sýkingar innan spítala þá er mikilvægt að gleyma þeim ekki. Á 

Íslandi hefur verið talið að um að allt að 45% S. maltophilia sýkinga séu sýkingar sem eiga uppruna 

sinn að rekja utan Landspítalans [25]. 
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1.6 Sýklalyfjaónæmi 
Stenotrophomonas maltophilia er ónæm fyrir mörgum af helstu sýklalyfjum sem notuð eru almennt 

við sýkingum. Þetta víðtæka ónæmi gerir meðferð sýkinga af völdum S. maltophilia erfiðari eins og 

kemur fram síðar. Þegar Crossman et al. raðgreindu erfðamengi S. maltophilia fundu þeir alls 29 

mismunandi gen sem veita S. maltophilia vörn gagnvart annaðhvort einum flokki sýklalyfja eða 

mörgum flokkum [18]. 

β-lactam sýklalyfin eru meðal mest notuðu sýklalyfja í heimnum. Þetta eru sýklalyf sem hafa áhrif á 

myndun frumuveggja baktería. Þau hafa áhrif á myndun peptidoglycans í frumuveggnum með því að 

bindast við PBP (penicillin binding protein) og koma þar með í veg fyrir bindingu peptíðkeðja við 

grunneiningu (e. backbone) frumuveggsins. Lyfin óvirkja einnig hömlun á sjálfrjúfandi ensím (e. 

autolytic) bakteríanna sem veldur auknu niðurbroti frumuveggjarins og þar með dauða bakteríunnar. 

Til β-lactam lyfja teljast penicillinlyf, cephalosporinlyf, carbapenemlyf, monobactamlyf og svo loks 

fyrrnefndu lyfin með β-lactamasa hemlum. Þó ber að geta að ekki er til carbapenemlyf með β-

lactamasa hemli enn sem komið er. Öll lyfin eru byggð upp á sama β-lactam grunni en hafa öll 

mismunandi hliðarhópa og fá þar með mismunandi virkni [38].  

S. maltophilia er Gram neikvæð baktería og er þ.a.l. með tvær frumuhimnur og frumuvegg á milli 

þeirra. Þetta gerir sýklalyfjum erfiðara fyrir að komast að sínum verkunarstað og þar með nær 

bakterían að draga úr virkni þeirra. Stofnar með öðruvísi samsetningu á frumuhimnunni sýna 

annarskonar flæði yfir himnuna og þar með breytt flæði sýklalyfja yfir hana. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að flæði sýklalyfja yfir himnuna breytist eftir hitastigi. Þetta eru þá breytingar á LPS í 

frumuhimnunni sem skýra þetta breytta flæði lyfja yfir himnuna hjá þessum stofnum [39].  

S. maltophilia framleiðir β-lactamasa sem brýtur niður hringlaga β-lactam sameindina og gerir lyfin 

óvirk. S. maltophilia getur myndað tvo mismunandi β-lactamasa. L1 kallast annar þeirra en hann er 

Zn+2 háður carbapenemasi sem getur vatnað (e. hydrolyze) nær alla flokka β-lactam lyfja, en þó ekki 

monobactam. Þetta er ástæðan fyrir því að S. maltophilia er með innbyggt ónæmi gegn 

carbapenemlyfjum. L2 nefnist síðari β-lactamasinn og er hann cephalosporinasi sem, eins og nafnið 

gefur til kynna, brýtur niður cephalosporin sýklalyf. Þessir tveir β-lactamasar valda því að S. 

maltophilia er ónæm fyrir nær öllum β-lactamlyfjum. Tjáningu á þessum β-lactamösum er stýrt af 

stýrlinum ampR sem eykur tjáningu á genunum sem skrá fyrir β-lactamösunum þegar β-lactamlyf eru 

til staðar [40]. Þá hefur verið sýnt fram á að með því að slá út genagenginu (e. operon) ampG-ampN 

verður ekki aukning á tjáningu L1 og L2 þegar β-lactam lyf eru tilstaðar, eins og gerist undir 

venjulegum kringumstæðum. Þetta bendir til þess að stýring á tjáningu β-lactamasanna sé miðlað 

a.m.k. að hluta til í gegn um ampG-ampN genagengið [41]. Áður fyrr voru uppi kenningar um það að 

L1 og L2 væru á plasmíði en með heilgenaraðgreiningu á erfðaefni bakteríunnar hefur verið sýnt fram 

á að L1 og L2 eru á litningi bakteríunnar sem ber ekki einkenni þess að hafa upphaflega verið plasmíð 

sem síðan hafi innlimast inn í litning bakteríunnar [18]. 

S. maltophilia myndar einnig tvö ensím sem breyta aminoglycosíðum og gera þau óvirk. Genið aph 

(3′)-IIc skráir fyrir aminoglycosíð fosfótransferasa og genið aac (6′)-Iz skráir fyrir N-aminoglycosíð 

acetyltransfrerasa. Þessi ensím veita S. maltophilia ónæmi gagnvart öllum aminoglycosíð sýklalyfjum 

nema gentamicini [40]. 
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Bakteríur sem hafa fjölónæmi gagnvart mörgum sýklalyfjum hafa oft útskilnaðardælur (e. efflux 

pump) sem dæla sýklalyfjunum út úr bakteríunni. Nokkrar gerðir af slíkum dælum hafa fundist í S. 

maltophilia. Þegar genamengi stofnsins K279a af S. maltophilia var raðgreint kom í ljós að þessi 

tiltekni stofn inniheldur níu RND (resistance nodulation division) útskilnaðardælur. RND dælur eru 

fremur ósérhæfðar þegar það kemur að því hverju þær eru að dæla út. Þær geta dælt út lífrænum 

sápum, sæfiefnum og ýmsum sýklalyfjum. Orkan sem þarf til útskilnaðarins fæst með róteinda halla 

yfir himnuna sem viðhaldið er með rafeindaflutningskeðju. MFP (membrane fusion protein) og OMP 

(outer membrane protein) eru nauðsynleg svo RND dælan virki. Þessir tveir þættir ásamt RND mynda 

þrennd sem verður að vera til staðar svo virk útsklinaðardæla myndist. Genagengin smeABC og 

smeDEF stýra myndun á útskilnaðardælunum, þar sem A stendur fyrir MFP, B fyrir RND og C fyrir 

OMP gen, það sama gildir um smeDEF. Þegar smeC var slegið út þá lækkaði lágmarksheftistyrkur 

(MIC) margra sýklalyfja gagnvart þeim stofni af S. maltophilia. Í einum ónæmum stofni af S. 

maltophilia er smeDEF oftjáður. Þessi oftjáning veldur ónæmi gagnvart fluoroquinolonum, 

chloramphenicholi og tetracyclinum hjá K279a stofninum. Oftjáning á smeDEF getur komið fram 

vegna „loss of function“ stökkbreytingar hjá smeT sem virkar sem umritunarhemill undir venjulegum 

kringumstæðum. Þegar genið smeZ var slegið út lækkaði lágmarksheftistyrkur aminoglycosíð lyfja 

gagnvart S. maltophilia. Að sama skapi þegar smeJK var slegið út lækkaði lágmarksheftistyrkur sumra 

aminoglycosíð lyfja, fluoroquinolona og tetracyclin lyfja. Þetta bendir til þess að bæði smeZ og smeJK 

skrá fyrir útskilnaðardælum sem veita S. maltophilia ónæmi gagnvart aminoglycosíðum, 

flurorquinolonum og tetracyclininum. 

Ónæmi S. maltophilia gagnvart fluoroquinolonum er annars vegar vegna áðurnefndra 

útskilnaðardæla en einnig vegna qnr genisins sem ver bæði gýrasa og tópóísómerasa IV bakteríunnar 

fyrir áhrifum fluoroquinolonanna. Ólíkt öðrum bakteríum sem eru ónæmar fyrir fluoroquinolonum þá 

hefur S. maltophilia ekki stökkbreytta tópóísómerasa heldur virðist ónæmið vera miðlað í gegn um qnr 

genið ásamt smeDEF útskilnaðardælunni aðalega [27]. 

Genamengi K279a inniheldur einnig gen sem skrá fyrir sex öðrum útskilnaðardælum en þessar 

dælur virðast verja S. maltophilia fyrir áhrifum málma frekar en sýklalyfja. Eins og komið hefur fram þá 

er bakterían ónæm gagnvart áhrifum margra málma eins og fyrir kopar, silfri, kvikasilfri og arseni [18].  

Trimethoprim/sulfamethoxazole er fyrsta sýklalyfið sem á að nota gegn Stenotrophomonas 

maltophilia sýkingum. Ástæðan fyrir því er að S. maltophilia hefur verið mjög næm fyrir því lyfi 

undanfarin ár. Nú er hins vegar farið að bera á ónæmi gagnvart trimethoprim/sulfamethoxazoli bæði í 

Asíu og Tyrklandi. Í rannsókn frá Kóreu kom fram að 30.5% þeirra stofna sem þeir prófuðu frá fjögurra 

ára tímabili voru ónæmir gagnvart trimethoprim/sulfamethoxazoli [42]. Þetta áunna ónæmi hefur verið 

tengt við sul genin og þá sérlega sul1 og sul2. Þessi gen skrá fyrir dihydropteroate synthasa sem 

virðist veita S. maltophilia vörn gegn áhrifum trimethoprim/sulfamethoxazol. Genið sul1 fannst í 72% af 

þeim stofnun S. maltophilia sem voru mjög ónæmir gagnvart trimethoprim/sulfamethoxazoli en í 

engum stofnanna sem voru næmir fyrir sýklalyfinu [43].  
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1.7 Meðferð 
Trimethoprim/sulfamethoxazole er enn fyrsta og besta meðferðin við sýkingum vegna 

Stenotrophomonas maltophilia. Önnur lyf sem koma til greina eru ticarcillin með clavulanat sýru, 

tetracyclin og fluoroquinolone. Ceftazidime hefur einnig verið notað en eins og komið hefur fram þá er 

ónæmi að aukast gagnvart sýklalyfjum eins og ceftazidime og ticarcillin með clavulanate sýru. Þau eru 

því ekki eins öruggir kostir eins og trimethoprim/sulfamethoxazole. SENTRY rannsókn frá 2001 til 

2004 safnaði saman 1256 stofnum af S. maltophilia frá flestum heimshornum og könnuðu næmi þeirra 

gagnvart ceftazidime, ticarcillin með clavulanate sýru og trimethoprim/sulfamethoxazoli. Næmi 

þessara stofna fyrir ceftazidime var 52.4%, fyrir ticarcillin/clavulanate var 46.7% en næmi fyrir 

trimethoprim/sulfamethoxazoli var 97% [44]. Trimethoprime/sulfamethoxazole verkar hamlandi á vöxt 

baktería (e. bacteriostatic) en ekki drepandi (e. bactericidal) eins og β-lactam lyfin. Lyfin ná að hemja 

vöxt baktería með því að stöðva fólínsýru myndun og þar með stöðva myndun thymidina sem á 

endanum er notað til DNA myndunar. Trimethoprim hlutinn hemur ensímið dihydrofolat reductasa en 

sulfa hlutinn hemur ensímið dihydropteroat synthetasa. Bæði ensímin eru nauðsynleg í 

fólínsýrumynduninni. Aukaverkanir lyfjanna eru þó nokkrar og sumar hverjar mjög alvarlegar. 

Meltingarónot við töku lyfjanna um munn takmarka skammtana sem hægt er að gefa fólki eftir þeirri 

leið. Þá geta komið fram húðútbrot sem geta verið svo alvarleg að sjúklingar geta fengið Steven 

Johnson heilkenni sem lýsir sér sem drep (e. necrosis) á yfirhúðinni (e. epidermis). Þessi aukaverkun 

er sjaldgæf en engu að síður mjög alvarleg. Þá getur lyfið einnig valdið nýrnaskaða. 

Trimethoprim/sulfamethoxazole getur valdið mergbælingu sem er áhyggjuefni þegar sjúklingar eru 

með hvítkornafæð og gætu því lyfin seinkað endurkomu hvítkornanna. Þessar aukaverkanir takmarka 

að vissu leyti notkun lyfsins [38]. 

Fluoroquinolone eru einnig mikið notuð þar sem þau hafa mun færri alvarlegar aukaverkanir heldur 

en trimethoprim/sulfamethoxazole. Gallinn er sá að þau hafa mikið verið notuð í gegn um árin og 

ónæmi gagnvart þeim hefur verið að aukast samhliða aukinni notkun. Það á einnig við um S. 

maltophilia eins og áður hefur komið fram. Árið 2014 var birt afturskyggn rannsókn þar sem 

meðferðarárangur var borinn saman eftir því hvort sjúklingar með S. maltophilia blóðsýkingu hefðu 

verið meðhöndlaðir með trimethoprim/sulfamethoxazoli (n = 51) eða levofloxacini (n = 35). Þar kom 

fram að það var ekki marktækur munur á meðferðarárangri eða 30 daga lifun sjúklinganna. Tíðni 

alvarlegra aukaverkanna var marktækt lægri í levofloxacin hópnum (0%) en hjá 

trimethoprim/sulfamethoxazole hópnum (23.5%, p = 0.001) [45].  Nokkur ný quinolone hafa verið 

þróuð og samþykkt til notkunar. Þar má nefna nemonoxacin sem hefur sýnt fram á góða virkni gegn 

methicillin ómæmum Staphylococcus aureus. Rannsókn á 32 stofnum S. maltophilia sýndi að in vitro 

lágmarksheftistyrkur nemonoxacin gegn S. maltophilia væri hár (MIC90 = 32 µg/ml) miðað við 

lágmarksheftistyrk ciprofloxacins (MIC90 = 16 µg/ml) og levofloxacins (MIC90 = 8 µg/ml) gegn sömu 

stofnum bakteríunnar [46]. 

Tetracycline eru meðal virkustu lyfjanna gagnvart S. maltophilia. Tigecycline er breiðvirkt sýklalyf 

sem er notað við S. maltophilia sýkingum. Ónæmi gegn því er fremur lítið hjá S. maltophilia og getur 

það haldið virkni sinni hjá stofnum sem eru orðnir ónæmir gagnvart fluoroquinolonum eða 

trimethoprim/sulfamethoxazoli. Þegar tigecycline er gefið í æð dreifist það vel um allan líkamann en 
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gallinn við það er styrkur þess í sermi lækkar eftir því sem lyfið dreifist meira en styrkur lyfs í sermi er 

lykilatriði þegar blóðsýkingar eru meðhöndlaðar [27]. Árið 2014 var birt rannsókn þar sem 

rannsakendur höfðu safnað saman 1706 ónæmum stofnum af S. maltophilia frá SENTRY áætluninni. 

Minocycline var þar virkara en bæði tetracyclin og doxycycline gegn þessum stofnum af S. maltophilia 

en næmi þessara stofna reyndist vera yfir 97% heilt yfir fyrir minocyclini [47]. 90% lágmarksheftistyrkur 

minocyclins gegn þessum stofnum reyndist vera 2µg/ml en 4µg/ml hjá doxycyclini og yfir 8µg/ml hjá 

tetracyclini [47]. 

Vegna sífelldrar aukningar á ónæmi hjá S. maltophilia gegn flestum sýklalyfjum hafa polymyxin 

verið nefnd sem sýklalyf sem væri hægt að nota ef ekkert annað virkar. Áður nefnd SENTRY rannsókn 

frá 2001 til 2004 safnaði saman 1256 stofnum af S. maltophilia og könnuðu næmi þeirra gagnvart 

polymyxin B sem reyndist vera 72.4% [44]. Rannsóknir á næmi S. maltophilia gagnvart colistin 

(polymyxin E) hafa verið misvísandi. Næmið hefur verið sagt vera allt frá 38.7% upp í 98.5% í 

mismunandi rannsóknum [27]. Polymyxin eru því hugsanlega hægt að nota til meðferðar á S. 

maltophilia sýkingum. 
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2 Tilgangur rannsóknarinnar 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að: 

• Safna klínískum upplýsingum um blóðsýkingar af völdum Stenotrophomonas maltophilia 

greindum á Sýklafræðideild Landspítalans á tímabilinu frá 1. júlí 2006 til og með 31. desember 

2016.  

• Finna hverjir áhættuþættirnir eru fyrir blóðsýkingu af völdum Stenotrophomonas maltophilia á 

Íslandi. 

• Finna hvað er sameiginlegt með þeim sjúklingum sem sýkjast af völdum Stenotrophomonas 

maltophilia á Íslandi. 

• Safna klínískum upplýsingum um allar aðrar sýkingar af völdum Stenotrophomonas 

maltophilia greindum á Sýklafræðideild Landspítalans á tímabilinu frá 1. október 2016 til og 

með 3. mars 2017.  
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3 Efni og aðferðir 
Framkvæmd var afturskyggn faraldsfræðileg rannsókn á blóðsýkingum af völdum 

Stenotrophomonas maltophilia á Íslandi frá 1. júlí 2006 til 31. desember 2016. Leitað var að tilfellum í 

blóðræktunarniðurstöðum Sýklafræðideildar Landspítalans. Þar voru fundnir þeir einstaklingar sem 

höfðu fengið jákvæðar blóðræktanir með S. maltophilia á tímabilinu. Inntökuskilyrði voru að 

einstaklingar hefðu jákvæða blóðræktun með S. maltophilia á ofangreindu tímabili. 

Allir einstaklingar sem fengu jákvæða blóðræktun með S. maltophilia voru með í rannsókninni, 

hvort sem þeir voru íslenskir eða erlendir ríkisborgarar. 

Eftirfarandi atriði voru skráð úr sjúkraskrám sjúklinga og metin: Greiningardagsetning, aldur við 

greiningu, kyn, sýkill, klínisk einkenni við sýkingu, sýklalyf ávísuð 30 dögum fyrir sýkingu, aðgerðir 30 

dögum fyrir sýkingu, undirliggjandi sjúkdómar, ónæmisbælandi meðferð 30 dögum fyrir sýkingu, 

sykursteragjöf 30 dögum fyrir sýkingu, dvöl á sjúkrahúsi innan 30 daga fyrir sýkingu og þá hvaða deild 

sjúklingur dvaldist á. Þá var einnig skráð: Niðurstöður blóðrannsókna við sýkingu, niðurstöður 

sýklaræktanna 30 dögum fyrir sýkingu, speglanir 30 dögum fyrir sýkingu, niðurstöður myndrannsókna 

30 dögum fyrir sýkingu, blóðskilun 30 dögum fyrir sýkingu, hvort sjúklingur hafi verið með æðalegg við 

sýkingu, gjörgæslumeðferð vegna sýkingar, öndunarvélameðferð vegna sýkingar, sýklalyf sem gefin 

voru til meðhöndlunar á sýkingu og afdrif sjúklings. 

Auk skráningar á klínískum upplýsingum hjá sjúklingum með jákvæða blóðræktun var einnig 

framkvæmd afturskyggn faraldsfræðileg rannsókn á öllum öðrum sýkingum af völdum S. maltophilia á 

Íslandi frá 1. október 2016 til 3. mars 2017. Leitað var að tilfellum í ræktunarniðurstöðum 

Sýklafræðideildar Landspítalans. Þar voru fundnir þeir einstaklingar sem höfðu jákvæðar ræktanir með 

S. maltophilia á tímabilinu. Inntökuskilyrði voru að sjúklingar hefðu verið inni á Landspítalanum eða 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja með jákvæða S. maltophilia ræktun á rannsóknartímabilinu óháð 

ríkisfangi.  

Í þeim hluta rannsóknarinnar voru sömu atriði skráð og við S. maltophilia blóðsýkingar eins og 

kemur fram í upptalningunni hér að ofan. Einnig var hér skráð klínískt mat lækna hvort um sýkingu 

hafið verið að ræða. 

Við skráningu upplýsinga og tölfræðilegra útreikninga var notast við forritin Filemaker Pro 

Advanced 11.0v3©, Microsoft® Office Excel ® 2011, R© útgáfa 3.3.2 og RStudio útgáfa 1.0.136. 

Eyðublað sem notað var til skráningar á ofangreindum upplýsingum í Filemaker Pro má finna í 

fylgiskjölum aftast (sjá fylgiskjal 1). 

Leyfi fyrir rannsókninni fékkst hjá Vísindasiðanefnd (Tilvísunarnúmer: VSNb2016120016/03.03). 

Heimild fyrir aðgangi að sjúkraskrám fengust hjá lækningaforstjóra Landspítala og framkvæmdastjóra 

lækninga á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar var Helga Erlendsdóttir, 

lífeindafræðingur MSc og klínískur prófessor við Sýklafræðideild Landspítalans.  

Rannsóknin var unnin á Sýklafræðideild Landspítalans og við Háskóla Íslands. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Stenotrophomonas maltophilia blóðsýkingar 
Á tímabilinu frá 1. júlí 2006 til og með 31. desember 2016 höfðu 41 sjúklingur ræktast jákvæður 

fyrir S. maltophilia í blóðræktun (mynd 1). Allar blóðræktanirnar voru teknar á Landspítalanum nema 

tvær sem voru teknar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Sjúkraskrár allra sjúklinganna fundust og voru 

skoðaðar. Alls voru þetta 30 karlar (73%) og 11 konur (27%). Meðalaldur sjúklinganna var 50.4 ár 

(aldursbil frá 0.3 til 83.6). Mynd 1 sýnir aldursdreifingu sjúklinga eftir kyni. Flestir sjúklingarnir voru á 

aldrinum frá 50 til 60 ára, alls 12 sjúklingar (29%). Meðalaldur fullorðinna (≥18 ára) var 57.6 ár. 

Samtals voru sex börn með S. maltophilia blóðsýkingu. Þau voru 0.3, 0.8, 2.2, 11.2, 16.5 og 17.9 ára 

gömul við sýkingu. 

  

 

Á mynd 2 má sjá línurit yfir fjölda tilfella S. maltophilia blóðsýkinga eftir árum rannsóknartímabilsins 

sem spannar frá árinu 2006 til ársins 2016. Tilfellum fjölgaði stöðugt frá árinu 2006 þar sem þrjú tilfelli 

greindust til ársins 2008 þegar átta tilfelli greindust. Aldrei greindust fleiri tilfelli en átta á ári. Tilfellunum 

fækkaði svo aftur 2009 niður í þrjú tilelli. Árið 2010 greindust sex tilfelli en eftir það fór þeim fækkandi 

og voru enginn tilfelli greind á árunum 2014 og 2015. Árið 2016 fjölgaði sýkingunum aftur og greindust 

sex sjúklingar með blóðsýkingu af völdum S. maltophilia það árið. 
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Mynd 1. Aldursbil sjúklinga. 

Aldursdreifing sjúklinga sem ræktuðust jákvæðir fyrir S. maltophilia í blóði á tímabilinu 2006-2016. 

Einnig sést hvernig sjúklingar skiptast eftir kyni á aldursbilin. 



 19 

 

Tafla 1 sýnir samantekt á undirliggjandi 

sjúkdómum sjúklinganna í rannsóknarhópnum. 

Líkt og kemur fram í töflunni eru krabbamein 

algengasti undirliggjandi sjúkdómurinn hjá 

sjúklingunum (36.5%). Þar af eru 

blóðkrabbamein lang algengust. Tveir 

þriðjuhlutar krabbameinanna voru 

blóðkrabbamein. Næst á eftir krabbameinum 

koma hjarta- og æðasjúkdómar en 27% 

sjúklinganna voru með þá undirliggjandi. Athygli 

vekur að 19.5% sjúklinganna voru sprautufíklar. 

Þetta eru sjúklingar sem sprauta sig í æð með 

fíkniefnum á borð við amphetamín og 

methylphenidat (Ritalin).  

Þar sem rúmur þriðjungur sjúklinganna var 

með krabbamein þegar þeir sýktust er vert að 

skoða hversu margir af þeim voru með 

hvítkonafæð vegna ónæmisbælandi 

krabbameinslyfjameðferðar. Við mat á 

Undirliggjandi sjúkdómar Fjöldi sjúklinga 

Krabbamein 15  (36.5%) 

    Blóðkrabbamein 10  (24.5%) 

    Önnur krabbamein 5    (12.0%) 

Hjarta- og æðasjúkdómar 11  (27.0%) 

Sprautufíklar 8    (19.5%) 

Langvinn lungnateppa 2    (5.0%) 

Sykursýki 2    (5.0%) 

Slímseigjusjúkdómur 1    (2.5%) 

Tafla 1. Undirliggjandi sjúkdómar 

Hér sést hversu margir sjúklingar, sem 

höfðu ræktast með S. maltophilia í blóði á 

rannsóknartímabilinu, höfðu ofangreinda 

undirliggjandi sjúkdóma. 

Mynd 2. Fjöldi tilfella eftir árum. 

Fjöldi tilfella S. maltophilia blóðsýkinga eftir árum rannsóknartímabilsins sem spannar frá 1. júlí 

2006 til 31. desember 2016. 
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hvítkornafæð var notuð skilgreiningin að sjúklingur væri með hvítkornafæð ef neutrophilar í blóði 

mældust undir <1.5 x 109/l. Tíu sjúklingar reyndust hafa verið með hvítkornafæð þegar þeir sýktust 

(24.5%). Af þeim voru 9 með blóðkrabbamein og 1 með vélinda- og húðkrabbamein. Að meðaltali voru 

neutrophiliar hjá þeim að mælast 0.16 x 109/l en mælingar hjá þeim spönnuðu frá 0 x 109/l og upp í 0.8 

x 109/l. Meðallengd hvítkornafæðar fyrir sýkingu voru 23.7 dagar. Styst hafði hvítkornafæðin verið 

viðvarandi í tíu daga á undan sýkingunni en lengst hafði hún varað í sextíu daga. 

Þegar fyrri sýklalyfjagafir sjúklinganna í rannsóknarhópnum voru skoðaðar kom í ljós að 26 

sjúklingum (63.5%) hafði verið ávísað sýklalyfi innan 30 daga fyrir sýkingu. Af þeim hafði 14 

sjúklingum verið ávísað carbapenemlyfjum (34%). Þessum lyfjum hafði öllum verið ávísað á tímabili 

sem spannar frá 30 dögum fyrir sýkingu og að sýkingardegi hvers sjúklings. Af þessum 14 voru 7 

sjúklingar með krabbamein.  

 

Tafla 2 tekur saman yfirlit yfir sýkingarnar eftir sprautunotkun, carbapenemlyfjanotkun og 

hvítkornafæð og ber það saman við allan rannsóknarhópinn. Þegar litið var yfir allan 

rannsóknarhópinn sást að 19.5% þeirra höfðu farið í aðgerð 30 dögum fyrir sýkingu en enginn 

sprautufíklanna eða sjúklinganna með hvítkornafæð. Af þeim 41 sjúklingi sem voru í 

rannsóknarhópnum höfðu 30 sjúklingar (73%) dvalist inni á sjúkrahúsi 30 dögum fyrir sýkingu. 

 
Allir sjúklingar 

rannsóknarhóps 
Sprautufíklar 

Sjúklingar með 

hvítkornafæð 

Carbapenemlyfja- 

hópur sjúklinga 

Fjöldi sjúklinga 41 8 10 14 

Meðalaldur [ár] 50.4 44.6 57.6 45.1 

Kyn kk:kvk 30:11 5:3 8:2 10:4 

Aðgerðir 30 dögum 

fyrir sýkingu. 
8 (19.5%) 0  0 1 (7%) 

Dvöl á sjúkrahúsi 

30 d. fyrir sýkingu 
30 (73%) 3 (37.5%) 7 (70%) 13 (93%) 

Maga- eða 

berkjuspeglun 30 

d. fyrir sýkingu 

11 (27%) 0 3 (30%) 6 (43%) 

Sterameðferð 30 d. 

fyrir sýkingu 
6 (14.5%) 0  1 (10%) 3 (21.5%) 

Tafla 2. Yfirlit sjúklingahópa 

Yfirlit yfir sýkingarnar eftir sjúklingahópum. Þá er skoðað hversu margir sjúklingar innan hvers hóps 

höfðu farið í aðgerð innan 30 daga fyrir sýkingu og að sama skapi hversu margir höfðu dvalist á 

sjúkrahúsi, verið á sterameðferð eða farið í maga- eða berkjuspeglun innan 30 daga fyrir sýkingu. 
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Hlutfallið var lægra þegar einungis sprautufíklar eru skoðaðir en þar var hlutfallið 37.5%. Þá höfðu 

14.5% allra sjúklinganna verið á sterameðferð innan við 30 daga fyrir sýkingu. 

Þegar uppruni sýkinganna var skoðaður á töflu 3 sást að yfir allan hópinn var algengast að sýkingin 

ætti uppruna sinn að rekja til æðaleggs og var hlutfallið 24.5%. Þá var uppruni sýkinganna óþekktur í 

24.5% tilfella. Næst á eftir kemur sprautunotkun en 19.5% allra blóðsýkinganna var hægt að rekja til 

sprautunotkunar sjúklinganna. Þá var hægt að rekja 17% blóðsýkinganna til lungnasýkinga hjá 

sjúklingunum. Ef einungis sjúklingar í hvítkornafæð voru skoðaðir þá sást að 40% af þeirra 

blóðsýkingum mátti rekja til æðaleggja og 30% til lungnasýkinga. Svipuð mynd fæst þegar 

carbapenemlyfja hópurinn var skoðaður en þar sást að 40% þeirra blóðsýkinga mátti rekja til 

æðaleggja og 28.5% til lungnasýkinga.  

Uppruni sýkinga 
Allir sjúklingar 

rannsóknarhóps 
Sprautufíklar 

Sjúklingar með 

hvítkornafæð 

Carbapenemlyfja- 

hópur sjúklinga 

Æðaleggur 10 (24.5%) 0 4 (40%) 5 (40%) 

Lungu 7 (17%) 0 3 (30%) 4 (28.5%) 

Kviður 4 (9.5%) 0 0 1 (7%) 

Húð 1 (2.5%) 0 0 0 

Sprautunotkun 8 (19.5%) 8 (100%) 0 0 

Þvagfæri 1 (2.5%) 0 0 0 

Óþekkt 10 (24.5%) 0 3 (30%) 4 (28.5%) 

     Blóðgildi 
Allir sjúklingar 

rannsóknarhóps 
Sprautufíklar 

Sjúklingar með 

hvítkornafæð 

Carbapenemlyfja- 

hópur sjúklinga 

Hb < 90 7    (18%) 1 (14%) 3  (30%) 3   (21%) 

Kreatínín > 120 10  (26%) 4 (57%) 2  (20%) 1   (7%) 

CRP > 10 35  (92%) 4 (57%) 10 (100%) 14 (100%) 

Hvítkorn > 12000 9    (24%) 1 (14%) 0 1   (7%) 

Tafla 3. Uppruni S. maltophilia blóðsýkinga 

Yfirlit yfir uppruna S. maltophilia blóðsýkinga eftir sjúklingahópum. Uppruni sýkinganna er metinn út 

frá klínísku mati lækna sem meðhöndluðu sjúkling á sínum tíma. Ef upplýsingar lágu ekki fyrir um 

uppruna sýkingar voru þær sýkingar merktar sem óþekktar. 

Tafla 4. Blóðgildi 

Fjöldi sjúklinga sem voru undir eða yfir viðmiðunarmörkum hinna ýmsu blóðgilda við S. maltophilia 

blóðsýkingu. Upplýsingar um niðurstöður blóðrannsókna við sýkingu fundust hjá 38 sjúklingum 

(93%). 
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Niðurstöður helstu blóðrannsókna má sjá í töflu 4. Upplýsingar um niðurstöður blóðrannsókna við 

sýkingu fundust hjá 38 sjúklingum (93%). Sjúklingar með blóðrauða undir 90 g/l voru 7 (18%) en 30% 

sjúklinga með hvítkornafæð voru með hemoglóbín undir viðmiðunarmörkum. Þá voru 10 einstaklingar 

(26%) með kreatínín yfir 120 µmól/l. Athygli vekur af af þeim 7 sprautufíklum sem niðurstöður 

blóðrannsókna við sýkingu fundust, voru fjórir þeirra (57%) með kreatínín yfir 120. Þegar CRP er 

skoðað kemur í ljós að 92% allra sjúklinganna var með hækkað CRP. Önnur mynd fæst þegar 

einungis sprautufíklar eru skoðaðir því það eru einungis 57% þeirra þar sem niðurstöður 

blóðrannsókna lágu fyrir voru með CRP yfir viðmiðunarmörkum. Um fjórðungur allra sjúklinganna var 

með hvítkorn hækkuð yfir 12 x 109/l. 

 

Meðferð og afdrif 
Allir sjúklingar 

rannsóknarhóps 
Sprautufíklar 

Sjúklingar 

með 

hvítkornafæð 

Carbapenemlyfja- 

hópur sjúklinga 

Dánartíðni vegna 

sýkingar 

8 (19.5%) 0 4 (40%) 4 (28.5%) 

Gjörgæslumeðferð 5 (12%) 0 3 (30%) 4 (28.5%) 

Sjúklingur settur á 

TMP/SMX 

16 (40%) 1 (12.5%) 8 (80%) 8 (57%) 

 

Alls létust 8 sjúklingar (19.5%) úr S. maltophilia blóðsýkingu innan 30 daga frá sýkingu á 

rannsóknartímabilinu eins og sést í töflu 5. Enginn sprautufíklanna lést en 40% sjúklinganna með 

hvítkornafæð létust úr blóðsýkingunni. Jafnframt lést ekkert barn úr S. maltophilia blóðsýkingu. 

Dánartíðni fullorðinna (≥18 ára) var því 23.0%. Aðeins 16 sjúklingar af 41 (40%) voru settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole eftir að niðurstöður ræktana og næmisprófa lágu fyrir. Aðeins einn af 

sprautufíklunum var settur á lyfin en 80% sjúklinga með hvítkornafæð fengu 

trimethoprim/sulfamethoxazole.  

Þegar kannað var hvort sjúklingar sem höfðu ekki verið meðhöndlaðir með 

trimethoprim/sulfamethoxazole hefðu verið líklegri til þess að deyja úr S. maltophilia blóðsýkingu kom í 

ljós að þó svo þegar sprautufíklunum hafði verið sleppt var ekki marktækur munur á hópunum (P = 

0.911). Sprautufíklunum var sleppt því aðeins einn af þeim fékk trimethoprim/sulfamethoxazole 

meðferð við blóðsýkingunni og enginn þeirra lést vegna sýkingarinnar. 

Tafla 5. Meðferð og afdrif 

Dánartíðni vegna S. maltophilia blóðsýkinga eftir sjúklingahópum og hversu margir sjúklingar þurftu 

á gjörgæslumeðferð að halda vegna sýkingarinnar. Einnig sést hversu margir sjúklingar voru settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole eftir að niðurstöður ræktanna og næmisprófa lágu fyrir. 
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Á mynd 3 sést að frá árinu 2009 til ársins 2012 hækkar hlutfall sjúklinga með S. maltophilia 

blóðsýkingu sem fá trimethoprim/sulfamethoxazole. Þegar sjúklingarnir á tímabilinu 2009 til 2016 eru 

skoðaðir nánar kemur í ljós að af þeim þremur sjúklingum sem voru með S. maltophilia blóðsýkingu 

árið 2013 gat aðeins einn sjúklingur fengið trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð. Af hinum tveimur 

sjúklingunum var annar sjúklingurinn á lífslokameðferð þar sem sýklalyfjameðferð var afþökkuð vegna 

krabbameins og hinn sjúklingurinn var nýrnabilaður og hafði ekki sinnt því þannig kreatínín við sýkingu 

mældist 1175 µmól/l. Árið 2016 gátu aðeins þrír af sex sjúklingum fengið 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Ástæðan var að fyrsti sjúklingurinn var á lífslokameðferð þar sem 

sýklalyfjameðferð var afþökkuð, annar sjúklingurinn lést eftir aðeins eins sólahring inni á gjörgæslu og 

lést því áður en niðurstöður blóðræktunar lágu fyrir. Loks var þriðji sjúklingurinn mjög ósamvinnuþýður 

og afþakkaði alla frekari sýklalyfjameðferð. Þá gátu allir sjúklingarnir á árunum á undan fengið 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Í ljósi þessa er rétt að skoða hlutfall sjúklinga sem fengu 

trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð eftir því hvort þeir gátu fengið hana yfirhöfuð (sjá mynd 4).  
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Mynd 3. Hlutfall sjúklinga sem fengu TMP/SMX eftir árum 

Hlutfall sjúklinga með S. maltophilia blóðsýkingu sem fengu trimethoprim/sulfamethoxazole 

meðferð á móti þeim sem hana ekki fengu eftir árunum þegar sýkingarnar voru greindar. Engar S. 

maltophilia blóðsýkingar greindust árin 2014 og 2015. 
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Mynd 4 sýnir hlutfall sjúklinga sem fengu trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð á móti þeim sem 

það ekki fengu. Jafnframt hefur þeim sjúklingum sem ekki gátu fengið trimethoprim/sulfamthoxazole 

verið sleppt vegna fyrrnefndra ástæðna. Marktækt jákvætt línulegt samband er á hlutföllunum á milli 

áranna 2009 og 2013 (P = 0.0003).  

Sjúklingar sem voru með hvítkornafæð voru marktækt 350% líklegri til að deyja vegna 

sýkingarinnar heldur en þeir sjúklingar sem ekki voru með hvítkornafæð við sýkingu (RR = 4.5, P = 

0.036). Þá létust 28.5% þeirra sem höfðu verið meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum fyrir sýkinguna. 

Alls létust 28.5% þeirra sem höfðu verið meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum fyrir sýkinguna. Af þeim 

14 sjúklingum sem höfðu verið meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum þá voru fimm sjúklingar sem 

voru með hvítkornafæð við sýkingu. Af þessum fimm sjúklingum létust þrír vegna sýkingarinnar (60%). 

Sjúklingar sem höfðu verið meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum en voru ekki með hvítkornafæð voru 

níu talsins. Af þeim lést aðeins einn sjúklingur (11%). Sjúklingar sem meðhöndlaðir höfðu verið með 

carbapenemlyfjum voru ekki tölfræðilegra líklegri til að deyja vegna sýkingarinnar heldur en þeir 

sjúklingar sem ekki höfðu verið meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum (RR = 2.3, P = 0.108). 
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Mynd 4. Hlutfall sjúklinga sem fengu TMP/SMX af þeim sem það gátu eftir árum 

Hlutfall sjúklinga með S. maltophilia blóðsýkingu sem fengu trimethoprim/sulfamethoxazole 

meðferð á móti þeim sem það ekki fengu eftir árunum þegar sýkingin var greind. Hér hefur þeim 

sjúklingum frá árunum 2013 og 2016 sem ekki gátu fengið TMP/SMX meðferð verið sleppt. Hér 

eru aðeins sýnd seinni ár rannsóknartímabilsins frá árinu 2009 til ársins 2016. Engar S. 

maltophilia blóðsýkingar greindust á árunum 2014 og 2015. 
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4.2 Aðrar sýkingar en blóðsýkingar af völdum Stenotrophomonas 
maltophilia 

Á tímabilinu frá 1. október 2016 til 3. mars 2017 hafði S. maltophilia ræktast úr 93 sýnum. Mörg 

þessara sýna voru frá sömu sjúklingum. Einnig voru þar sýni frá heilbrigðisstofnunum utan af landi. 

Eftir að þeim hafði verið sleppt var fyrsta jákvæða sýnið frá hverjum sjúklingi á tímabilinu valið ef 

sjúklingur átti meira en tvö sýni. Að lokum voru 38 sjúklingar sem ræktast höfðu jákvæðir fyrir S. 

maltophilia á tímabilinu á Landspítalanum og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (sjá mynd 5).  

Sjúkraskrár allra þessara sjúklinga fundust og var gögnum safnað úr þeim. Alls voru þetta 21 karl 

(55%) og 17 konur (45%). Meðalaldur sjúklinganna var 64.2 ár (aldursbil frá 1.0 til 91.3 ára).  

Meðalaldur fullorðinna (≥18 ára) var 69.5 ára. Af sjúklingunum 38 voru þrjú börn. Þau voru 1.0, 2.0 

og 5.6 ára gömul við sýkingu. 

Mynd 5. Flæðirit vegna hreinsunar á gögnum annarra S. maltophilia sýkinga 

Hér sést hvernig þeir 38 sjúklingar sem skipa rannsóknarhópinn voru fundnir út frá þeim 93 

jákvæðu ræktunum sem höfðu farið í gegn um Sýklafræðideild Landspítalans á 

rannsóknartímabilinu. 

93 jákvæðar ræktanir 
fyrir S. maltophilia á 
rannsóknartímabilinu 

16	sýni	sem	ekki	voru	
frá	Landspítalanum	eða	

Heilbrigðisstofnun	
Suðurnesja	

75	jákvæðar	ræktanir	á	
S.	maltophilia	á	

rannsóknardmabilinu	

37	ræktanir	hjá	sömu	
sjúklingum	

38	sjúklingar	sem	
höfðu	ræktast	jákvæðir	
fyrir	S.	maltophilia	á	
rannsóknardmabilinu	

2 blóðsýkingar 
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Á mynd 6 má sjá hvernig sjúklingar raðast á 

aldurstímabil eftir aldri við ræktun. Einnig er þar 

að sjá aldursdreifinguna eftir kyni sjúklinganna. 

Flestir sjúklinganna voru á aldursbilinu frá 70 til 

80 ára (n = 10, 26%). Næst flestir voru á aldrinum 

60 til 70 ára (n = 9, 24%) og 80 til 90 ára kom þar 

á eftir (n = 7, 18%). Þrjú börn voru á meðal 

sjúklinganna (8%).  

Tafla 6 sýnir samantekt á helstu undirliggjandi 

áhættuþáttum sjúklinganna. Eins og þar sést þá 

eru flestir sjúklinganna með undirliggjandi hjarta 

og æðasjúkdóma eða 47.5% sjúklinganna. Þá 

voru 31.5% sjúklinganna með krabbamein við 

sýkingu og þar af voru blóðkrabbamein aðeins 

fjórðungur allra krabbameinanna. Langvinn 

lungnateppa var undirliggjandi hjá 29% sjúklinga. 
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Aldursbil	sjúklinga	[ár]	

Aldursbil	sjúklinga	

Konur	

Karlar	

Undirliggjandi sjúkdómar Fjöldi sjúklinga 

Hjarta- og æðasjúkdómar 18  (47.5%) 

Krabbamein 12  (31.5%) 

    Önnur krabbamein 9    (23.5%) 

    Blóðkrabbamein 3    (8.0%) 

Langvinn lungnateppa 11  (29.0%) 

Sykursýki 3    (8.0%) 

Slímseigjusjúkdómur 0 

Sprautufíklar 0 

Tafla 6. Undirliggjandi sjúkdómar 

Hér sést hversu margir sjúklingar, sem höfðu 

ræktast með S. maltophilia á 

rannsóknartímabilinu, höfðu ofangreinda 

undirliggjandi sjúkdóma. 

Mynd 6. Aldursbil sjúklinga annarra S. maltophilia sýkinga 

Aldursbil sjúklinga sem ræktuðust jákvæðir fyrir S. maltophilia á tímabilinu 1. október 2016 - 3. 

mars 2017. Einnig sést hvernig sjúklingar skiptast eftir kyni á aldursbilin. 
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Aðeins einn sjúklingur var með hvítkornafæð. 

Neutrophiliar voru að mælast hjá honum 0 x 

109/L. Lengd hvítkornafæðar fyrir sýkingu var 15 

dagar.  

Þegar fyrri sýklalyfjagafir sjúklinganna í 

rannsóknarhópnum voru skoðaðar kom í ljós að 

26 sjúklingum hafði verið ávísað sýklalyfjum fyrir 

sýkingu (68.5%). Þar af hafði fimm sjúklingum 

verið ávísað carbapenemlyfjum (13%). Þessum 

lyfjum hafði öllum verið ávísað á tímabili sem 

spannar frá 30 dögum fyrir sýkingu og að 

sýkingardegi hvers sjúklings. Af þessum fimm 

voru fjórir sjúklingar með krabbamein.  

Flest sýnin voru frá lungum og voru þá annað 

hvort hrákasýni eða berkjuskol (sjá töflu 7). 

Þessi sýni voru samtals 18 og voru því 47.5% 

allra sýnanna eins og sést í töflu 7. Næst á eftir 

koma sýni frá húð en þau voru 21% allra sýna. 

Þvagsýni voru 18.5% allra sýna. 

Þá höfðu fimm sjúklingar undirgengist 

skurðaðgerðir innan 30 daga fyrir sýkingu 

(13%). Jafnframt höfðu 17 sjúklingar dvalist á 

sjúkrahúsi innan 30 daga fyrir sýkingu (44.5%) 

og þá höfðu 13 sjúklingar verið á sterameðferð á 

sama tímabili (34%).  

Aðeins einn sjúklingur dó vegna S. 

maltophilia sýkingar á tímabilinu eins og má sjá í 

töflu 8. Þá þurftu sex sjúklingar á 

gjörgæslumeðferð að halda vegna 

sýkingarinnar. Eftir að niðurstöður ræktana og 

næmisprófa lágu fyrir höfðu 44.5% sjúklinganna 

verið settir á trimethoprim/sulfamethoxazole 

meðferð. Af öllum 38 sjúklingunum sem 

ræktuðust jákvæðir fyrir S. maltophilia á 

rannsóknartímabilinu voru 23 sjúklingar greindir 

með klíníska sýkingu (60.5%). Klínísk sýking er 

þá þegar læknar viðkomandi sjúklings telja hann 

vera með sýkingu. Í töflu 9 er sýnt hversu 

margar af jákvæðu ræktununum teljast vera 

Tegund sýnis Fjöldi sjúklinga 

Frá lungum 19    (50.0%) 

Frá húð 8      (21.0%) 

Frá þvagi 7      (18.5%) 

Frá kvið 2      (5.5%) 

Frá lið 1      (2.5%) 

Frá auga 1      (2.5%) 

Frá æðalegg 0 

Meðferð og afdrif Fjöldi sjúklinga 

Klínísk sýking af völdum     

S. maltophilia 

23    (60.5%) 

Sjúklingur settur á 

TMP/SMX 

17    (44.5%) 

Gjörgæslumeðferð 6      (16%) 

30 daga dánartíðni 1      (2.5%) 

Tafla 7. Tegund jákvæðra sýna 

Hér sést hverskonar sýni voru að ræktast 

jákvæð fyrir S. maltophilia hjá sjúklingunum á 

rannsóknartímabilinu. 

Tafla 8. Meðferð og afdrif 

Dánartíðni vegna annarra sýkinga en 

blóðsýkinga. Einnig hvort sjúklingar þurftu á 

gjörgæslumeðferð að halda. Þá er einnig skráð 

hvort sjúklingar voru settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole eftir að 

ræktanir og næmispróf lágu fyrir. Að lokum er 

skráð hvort sjúklingar hafi verið með klíníska 

sýkingu af S. maltophilia. 
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klínískar sýkingar eftir gerð ræktunar. Þar sést að stærstur hluti klínískra sýkinga eru lungnasýkingar 

en þær voru 56% allra klínískra sýkinga. Þar á eftir koma húðsýkingar en þær voru 17.5% allra 

klínískra sýkinga. Þvagsýkingar koma þar á eftir með 13% allra klínískar sýkinga. 

Þegar skoðað er hversu stór hluti jákvæðra ræktana var metinn sem klínískar S. maltophilia 

sýkingar kemur í ljós að algengast var að jákvæð lungnaræktun væri metin sem klínísk sýking en 

68.5% allra jákvæðra lungnaræktana voru metnar sem klínískar sýkingar. Næst á eftir koma ræktanir 

frá kvið og húð en 50% þeirra jákvæðu ræktana voru metnar sem klínískar sýkingar. 

Ef einungis þeir sjúklingar sem voru með klíníska sýkingu af S. maltophilia eru skoðaðir kemur í ljós 

að 16 sjúklingar af 23 (69.5%) voru settir á trimethoprim/sulfamethoxazole eftir að niðurstöður ræktana 

og næmisprófa lágu fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegund 

sýnis 

Fjöldi klínískra 

sýkinga frá hverri 

tegund ræktunar 

Hlutfall af 

heildarfjölda 

klínískra 

sýkinga 

Hlutfall af heildarfjölda 

jákvæðra ræktana eftir 

flokki ræktunar 

Frá lungum 13  56% 68.5% 

Frá kvið 1  4.5% 50.0% 

Frá húð 4   17.5% 50.0% 

Frá þvagi 3   13.0% 43.0% 

Frá lið 1 4.5% 100% 

Frá auga 1 4.5% 100% 

Tafla 9. Klínískar sýkingar 

Hér sést hversu margar og hversu hátt hlutfall jákvæðra S. maltophilia ræktana 

á rannsóknartímabilinu voru metnar sem klínískar sýkingar. Þá er þeim skipt 

upp eftir tegund ræktunar. Einnig sést hversu hátt hlutfall klínísku sýkinganna 

voru af heildarfjölda klínískra S. maltophilia sýkinga eftir gerð ræktunnar. 
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5 Umræða 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að sjúklingahóparnir sem fá S. maltophilia blóðsýkingar eru 

helst skipaðir krabbameinssjúklingum og sprautufíklum (sjá töflu 1). Enginn sprautufíklanna dó vegna 

sýkingarinnar en dánartíðnin vegna blóðsýkinganna var 19.5% heilt yfir en hún var 40% hjá sjúklingum 

með hvítkornafæð (sjá töflu 5). Þeir voru marktækt líklegri til þess að deyja úr S. maltophilia 

blóðsýkingunni heldur en hinir sjúklingarnir (P = 0.038). Þá var dánartíðni fullorðinna 23.0% en ekkert 

barn lést vegna sýkingarinnar. Flestar blóðsýkingarnar áttu uppruna sinn að rekja til sýktra æðaleggja 

en sprautunotkun kom þar á eftir (sjá töflu 3). Heilt yfir voru aðeins 40% sjúklinga með blóðsýkingu 

settir á trimethoprim/sulfamethoxazole eftir að niðurstöður ræktana og næmisprófa lágu fyrir (sjá töflu 

5). Þó kom líka í ljós að hlutfall þeirra sjúklinga sem fá trimethoprim/sulfamethoxazole ávísað við S. 

maltophilia blóðsýkingum hefur aukist með árunum og var komið í 100% í lok rannsóknartímabilsins 

þegar þeim sjúklingum sem ekki gátu fengið meðferð hafði verið sleppt.  

Aðrar sýkingar af völdum S. maltophilia herjuðu helst á krabbameins- og lungnasjúklinga. Af öllum 

jákvæðu ræktununum voru 60.5% þeirra metnar sem klínískar sýkingar. Bæði sýking í auga og í lið 

voru taldnar sem klínískar sýkingar, en meiri hluti lungnasýkinga voru taldar sem klínískar sýkingar 

(sjá töflu 9). Flest sýnin komu frá lungum (50%) en þar á eftir koma næst flestu sýnin frá húð og þvagi 

(sjá töflu 7). Heilt yfir voru 44.5% sjúklinganna settir á trimethoprim/sulfamethoxazole eftir að 

niðurstöður ræktana og næmisprófa lágu fyrir (sjá töflu 8). Þegar einungis eru skoðaðir þeir sem voru 

með klíníska sýkingu voru 69.5% þeirra settir á trimethoprim/sulfamethoxazole. Einungis einn 

sjúklingur lést vegna þessara sýkinga en sá var með S. maltophilia lungnasýkingu ásamt því að vera 

með vélindakrabbamein. 

5.1 Stenotrophomonas maltophilia blóðsýkingar 
Rekja má 19.5% allra S. maltophilia blóðsýkinga á Íslandi síðast liðinn áratug til sprautunotkunar 

vegna fíkniefnaneyslu (sjá töflu 3). Þessi sjúklingahópur skiptist í tvennt þegar það kemur að því 

hvernig þeir sýkjast. Annars vegar er hópur (n = 5) sem sprautar sig með fíkniefnum á borð við 

methylphenidat (Ritalin) seint um kvöld með gömlum óhreinum sprautum. Þessir sjúklingar leita síðan 

á bráðamóttöku um morguninn með einkenni sýkingar. Hins vegar er annar hópur (n = 3) sem er 

þegar inniliggjandi á Landspítalanum þar sem þeir eru að fá sýklalyf vegna annarra sýkinga. Þessir 

sjúklingar eru með inniliggjandi æðaleggi vegna meðferðarinnar sem þeir eru að fá. Þessi 

sjúklingahópur misnotar æðaleggina fyrir eigin fíkniefnaneyslu með sínum eigin sprautum með efnum 

eins og methylphenidat (Ritalin) sem þeir fá jafnvel ávísað inni á Landspítalanum. Þeir fá svo S. 

maltophilia blóðsýkingu vegna þessarar misnotkunar á æðaleggnum. Þær sýkingar voru skráðar 

þannig að uppruni sýkingarinnar væri rakinn til sprautunotkunar en ekki æðaleggja. Vissulega voru 

æðaleggirnir sýktir hjá þessum þremur einstaklingum en uppruni sýkinganna var vegna 

sprautunotkunar þessara sjúklinga (sjá töflu 3). 

Efnin sem sprautufíklarnir nota til sinnar neyslu eru vanalega leyst upp í venjulegu neysluvatni. 

Eins og fram hefur komið getur S. maltophilia auðveldlega lifað í vatnslögnum neysluvatnskerfa [9]. 

Sprautufíklarnir hita hins vegar upp lausnina til að leysa efnið betur upp. Hvort S. maltophilia getur 

lifað af slíka meðferð skal ósagt látið. Þó ber að hafa í huga að margir þessara sprautufíkla endurnýta 
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sjálft sprautuhylkið og hreinsa það aðeins með því að skola það með venjulegu neysluvatni. Því er 

hægt að hugsa sér að þessi leið sem sprautufíklarnir nota til að hreinsa sprautuhylkin geti verið 

orsökin fyrir því að S. maltophilia kemst inn í fíkniefnalausnina og þá inn í blóðrásina þegar fíklarnir 

sprauta sig. 

Í öllum þeim greinum sem farið er í gegn um í inngangi þessarar ritgerðar er hvergi minnst á 

sprautunotkun vegna fíkniefnaneyslu sem áhættuþátt fyrir S. maltophilia blóðsýkingum. Eftir mikla leit 

fannst ein samantektarrannsókn frá 2002 sem fór yfir allar þær greinar sem birtar höfðu verið um 

hjartaþelsbólgu (e. endocarditis) vegna S. maltophilia. Þar var farið yfir allar greinar frá árinu 1967 til 

ársins 2000. Á öllum þessum árum fundu þeir samtals 23 tilfelli af hjartaþelsbólgu vegna S. 

maltophilia. Þar kemur fram að um þriðjungur þessara einstaklinga hafði sprautað sig með fíkniefnum 

sem er þar áhættuþáttur fyrir S. maltophilia hjartaþelsbólgu [48]. Á Íslandi voru þeir sprautufíklar sem 

voru með S. maltophilia blóðsýkingu á rannsóknartímabilinu ekki með hjartaþelsbólgu af völdum S. 

maltophilia. Engin grein fannst þar sem sprautunotkun var tiltekinn sem áhættuþáttur fyrir S. 

maltophilia blóðsýkingum.  

Ef S. maltophilia nær að sýkja sprautufíklanna vegna hreinsunar þeirra á sprautuhylkjunum með 

venjulegu neysluvatni er erfitt að skýra það hvernig 19.5% allra blóðsýkinga af völdum S. maltophilia á 

Íslandi getur verið rakið til sprautunotkunar en hvergi annarstaðar í heiminum. S. maltophilia finnst í 

neysluvatnskerfum víðsvegar um heiminn eins og komið hefur fram. Það er erfitt að ímynda sér að 

hegðun íslenskra sprautufíkla sé mjög frábrugðin hegðun sprautufíkla annarstaðar í heiminum hvað 

varðar notkun neysluvatns til hreinsunar á sprautuhylkjum. Hugsanleg skýring getur verið að 

sprautufíklar á Íslandi leiti frekar á sjúkrahús þegar þeir finna til óþæginda heldur en sprautufíklar 

erlendis. Þetta er vissulega hópur sem eru oft heimilislausir og það kann að vera að sú staðreynd að á 

Íslandi eru allir heilbrigðistryggðir af ríkinu sem gerir sprautufíklunum kleift að leita með auðveldum 

hætti á sjúkrahús hér á landi. Hugsanlegt er að sprautufíklar erlendis leiti síður á sjúkrahús þegar þeir 

finna til óþæginda. Heilbrigðistryggingakerfi þar sem allir eru tryggðir af ríkinu er þó ekki bara að finna 

á Íslandi, heldur er til staðar t.d. á Norðurlöndunum. Erfitt er að hugsa sér af hverju sprautunotkun ætti 

ekki að vera áhættuþáttur fyrir S. maltophilia blóðsýkingum þar eins og hún er hér á landi. Hugsanlegt 

er að vegna þess hve sjaldgæfar blóðsýkingar af völdum S. maltophilia eru að það hafi ekki verið tekið 

sérstaklega eftir þessum sjúklingahópi þar sem þessar sýkingar geta komið á löngu tímabili. Þessi 

rannsókn gefur tilefni til frekari rannsókna þar sem kannað verður hvort sprautunotkun vegna 

fíkniefnaneyslu sé tengd við blóðsýkingar af völdum S. maltophilia annarstaðar í heimnum. 

Önnur hugsanleg skýring á því hvers vegna blóðsýkingar af völdum S. maltophilia væri frekar 

greindar í þessum sjúklingahópi hér á landi heldur en erlendis er sú að blóðræktanir eru teknar strax á 

bráðamóttöku hér á landi en sumstaðar erlendis er þetta oft ekki gert fyrr en sjúklingur hefur lagst inn á 

deild [49]. Það gæti því verið að á Íslandi náist að greina S. maltophilia í blóði hjá þessum sjúklingum 

sem eru þegar með mótefni fyrir henni í blóðinu. Hugsanlegt er því að þetta sé bara skammtíma 

blóðsýking (e. transient bacteremia) sem verið sé að greina. Þó er ljóst að þetta nær ekki að skýra af 

hverju sprautufíklar er ekki taldir vera áhættuhópur erlendis þegar það kemur að S. maltophilia 

blóðsýkingum. 
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Meðalaldur sjúklinga með S. maltophilia blóðsýkingar var 50.4 ár. Meðalaldur fullorðinna (≥18 ára) 

var 57.6 ár. Erlendar rannsóknir hafa sýnt svipaðan meðalaldur [34, 50]. Flestir sjúklingarnir voru yfir 

50 ára gamlir (sjá mynd 1). Meðal sjúklinganna voru nokkur ung börn sem lækka meðalaldurinn 

umtalsvert. Meðalaldur fullorðinna (≥18 ára) var 57.6 ár. Samtals voru sex börn með S. maltophilia 

blóðsýkingu. Þau voru 0.3, 0.8, 2.2, 11.2, 16.5 og 17.9 ára gömul við sýkingu. 

Fjöldi tilfella lækkaði mikið á tímabilinu frá 2010 til ársins 2014 en á því ári ásamt því næsta voru 

engar blóðsýkingar af völdum S. maltophilia greindar (sjá mynd 2). Árið 2014 voru settar upp 

bakteríusíur á tveimur af blöndunartækjum gjörgæsludeildar Landspítalans við Hringbraut. Áður hafði 

S. maltophilia ræktast frá handlaug inni á deildinni. Þessar aðgerðir drógu úr sýkingum á deildinni [25]. 

Hvort þessar aðgerðir hafi valdið því að engar blóðsýkingar af völdum S. maltophilia greindust næstu 

tvö árin skal ósagt látið. Ef svo hefði verið er erfitt að skýra aukninguna sem varð árið 2016. Líklegast 

er að það sé tilviljun ein að enginn skuli hafa fengið blóðsýkingu af völdum S. maltophilia árin 2014 og 

2015. 

Flestir sjúklingarnir með S. maltophilia blóðsýkingar voru með krabbamein sem undirliggjandi 

sjúkdóm (36.5%) og þar af voru blóðkrabbamein tveir þriðjuhlutar allra krabbameinanna (sjá töflu 1). 

Þá voru 24.5% sjúklinganna með hvítkornafæð þegar þeir sýktust. Þetta er í samræmi við erlendar 

rannsóknir [50]. Þó hafa aðrar rannsóknir sýnt að önnur krabbamein séu algengari heldur en 

blóðkrabbamein í sjúklingahópum þeirra rannsókna [34].  

Sýklalyfjagjöf er áhættuþáttur á S. maltophilia blóðsýkingum. Alls höfðu 63.5% sjúklinganna verið 

ávísað sýklalyfi innan við 30 dögum fyrir sýkingu. Þá hafði 34% sjúklinganna verið ávísað 

carbapenemlyfjum innan við 30 dögum fyrir sýkingu sem er lægra hlutfall en finnst í erlendum 

rannsóknum [50]. Carbapenemlyfjanotkun virðist því ekki vera eins mikilvægur áhættuþáttur á Íslandi 

eins og víða erlendis. Samt sem áður sjáum við að stór hluti sjúklinga á Íslandi hefur verið á 

sýklalyfjum rétt fyrir sýkingu. Eins og fyrr segir þá er S. maltophilia mjög ónæm fyrir flestum sýklalyfjum 

sem almennt eru notuð við öðrum sýkingum [1]. Notkun á sýklalyfjum eins og carbapenemlyfjum getur 

jafnvel gefið S. maltophilia færi á því að ná sér á strik þegar allri samkeppni hefur verið útrýmt [28]. Því 

er ljóst að sýklalyfjagjöf fyrir sýkingu getur verið orsakaþátturinn á því að sjúklingur sýkist af S. 

maltophilia. Gögnin hér gefa til kynna að þessi áhættuþáttur sé til staðar á Íslandi og beri að hafa í 

huga. 

Aðeins 19.5% sjúklinganna höfðu farið í aðgerð innan 30 daga fyrir sýkingu (sjá töflu 2). Í 

einhverjum tilfellum er hægt að reka sýkinguna til aðgerðar óbeint. Tveir af þessum sjúklingum höfðu 

farið í aðgerð á kvið vegna þess að gat hafði komist á þarmana í þeim. Þetta var þess valdandi að 

mikið magn baktería smitaðist út í kviðarhol þeirra og er sennilegt að S. maltophilia hafi þar fylgt með. 

Þá höfðu 27% sjúklinganna verið berkju- eða magaspeglaðir innan við 30 daga fyrir sýkingu (sjá 

töflu 2). Erlendis hefur faröldrum á S. maltophilia sýkingum verið lýst vegna mengaðra 

berkjuspeglunartækja [24].  

Þegar Hafdís Ósk Árnadóttir meistaranemi í lífeindafræði stofngreindi flest alla þá stofna sem eru í 

þessari rannsókn kom í ljós þegar niðurstöður stofngreiningarinnar voru bornar saman við niðurstöður 

þessarar rannsóknar að í nokkrum tilfellum fundust líkindi milli þeirra stofna baktería sem sjúklingarnir 
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höfðu smitast af. Ekki var hægt að rekja sérstakann faraldur tengdan við speglanir sem sjúklingarnir 

höfðu undirgengist. Jafnframt voru stofnar sprautufíklanna skoðaðir og kom í ljós að enginn sérstakur 

skyldleiki fannst á milli þeirra S. maltophilia stofna. Skyldleiki fannst á milli tveggja sjúklinga sem fengu 

blóðsýkingu af völdum S. maltophilia en þeir höfðu báðir verið inni á Hjartadeild Landspítalans en 

tæpir þrír mánuðir voru á milli sýkinga þeirra. Þá fannst ákveðinn skyldleiki milli þriggja sjúklinga sem 

allir höfðu verið inni á Blóðlækningadeild Landspítalans. Af þeim áttu tvær sýkingar sér stað með níu 

mánaða millibili árið 2007 en hin þriðja átti sér stað í lok ársins 2012. Ekki fundust skýr merki um 

faraldur en flestir sjúklinganna virðast hafa sýkst af mismunandi S. maltophilia stofnum á mismunandi 

deildum. Þó skal þess getir að þessar sýkingar eru fáar og spanna langt tímabil. Á þessum langa tíma 

getur bakterían stökkbreyst og því komið út sem annar stofn á PCR stofngreiningar prófunum. Þá var 

oft erfitt að rekja ferðir sjúklinganna um spítalann með mikilli nákvæmni. Oft voru sjúklingar mjög veikir 

og höfðu verið á mörgum stöðum innan spítalans fyrir sýkinguna [51]. 

Flestir sjúklinganna höfðu dvalist inni á sjúkrahúsi fyrir sýkingu (73%, sjá töflu 2). Líklegt er að 

þessir sjúklingar hafi þá smitast af S. maltophilia innan veggja spítalans. Í skýrslu 

Sýkingavarnardeildar Landspítala kemur fram að yfir helmingur S. maltophilia sýkinga eigi uppruna 

sinn að rekja til Landspítalans [25]. Sú staðreynd að 73% sjúklinganna sem fengu S. maltophilia 

blóðsýkingu á rannsóknartímabilinu höfðu verið inniliggjandi á Landspítalanum innan 30 daga fyrir 

sýkingu kemur heim og saman við niðurstöður Sýkingavarnadeildar að meirihluti þessara sýkinga 

megi rekja til Landspítalans. Aðeins 37.5% sprautufíkla dvöldust inni á Landspítalanum fyrir sýkingu. 

Eins og áður var rakið voru flestir þeirra sem smituðust utan spítala vegna notkunar á menguðum 

sprautum. Nokkrir voru inniliggjandi en voru þar að sprauta sig á meðan dvölinni stóð. Því er nokkuð 

ljóst að sýkingar sprautufíklanna má í flestum tilfellum ekki rekja til Landspítalans og teljast því til utan 

spítala sýkinga.  

Uppruni sýkinganna var í flestum tilfellum rakinn til æðaleggja (24.5%, sjá töflu 3). Jafnframt voru 

17% sýkinganna raktar til lungna og 19.5% til sprautunotkunar vegna neyslu fíkniefna. Erlendar 

rannsóknir sýna að æðaleggir og lungu eru þar einnig algengir upprunastaðir sýkinga [34, 50]. Þó 

sýna þær að erlendis er sprautunotkun vegna neyslu fíkniefna ekki áhættuþáttur fyrir S. maltophilia 

blóðsýkingum eins og komið hefur fram í umfjöllun að ofan. Ljóst er af þessum niðurstöðum að 

inniliggjandi æðaleggir eru áhættuþáttur fyrir S. maltophilia blóðsýkingum á Íslandi. Jafnframt að á 

Íslandi er nýr og áður óþekktur áhættuþáttur fyrir S. maltophilia blóðsýkingum sem er sprautunotkun 

vegna neyslu fíkniefna. 

Blóðrauði var lækkaður undir viðmiðunarmörk hjá 18% sjúklinganna (sjá töflu 4). Algengara var að 

sjúklingar með hvítkornafæð væru einnig með lágan blóðrauða heldur en hinir sjúklingarnir sem kemur 

ekki á óvart. Sumir sjúklingarnir voru ekki aðeins með hvítkornafæð heldur með fækkun á rauðkornum, 

hvítkornum og blóðflögum (e. pancytopenia). Þá voru 26% sjúklinganna með kreatínín yfir 

viðmiðunarmörkum (sjá töflu 4). Sumir sjúklingarnir voru nýrnabilaðir fyrir sýkinguna og skýrir það að 

einhverju leyti þessa hækkun. Þá er athyglisvert að 57% sprautufíklanna þar sem niðurstöður 

blóðrannsókna lágu fyrir voru með kreatínín yfir viðmiðunarmörkum. Sennilegt er að sumir 

sprautufíklarnir hafi verið með skerta nýrnastarfsemi. Óvist er hvort S. maltophilia blóðsýkingin hafði 

eitthvað með það að gera. 
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CRP var hækkað hjá nær öllum sjúklingum við S. maltophilia blóðsýkinguna (sjá töflu 4). Aðeins hjá 

sprautufíklunum sáust einstaklingar þar sem CRP var ekki hækkað upp fyrir viðmiðunarmörk. CRP var 

engu að síður hækkað hjá 57% sprautufíklanna þar sem blóðrannsóknir lágu fyrir. Erfitt er að hugsa 

sér af hverju CRP sé ekki hækkað hjá þessum sprautufíklum nema þá helst að þessir sprautufíklar 

hafi verið með mótefni í blóðinu fyrir S. maltophilia. Þessir sjúklingar voru að fá endurteknar sýkingar 

af hinum ýmsu bakteríum. Þeirra ónæmiskerfi var því mjög virkt á þeim tíma sem S. maltophilia var að 

ræktast úr blóði þeirra. 

Hvítkorn voru hækkuð upp fyrir 12 x 109/l hjá 24% af þeim sjúklingum þar sem niðurstöður 

blóðrannsókna lágu fyrir (sjá töflu 4). Hvítkorn voru hækkuð upp fyrir viðmiðið hjá einungis einum 

sprautufíkli og einum sjúklingi sem hafði verið meðhöndlaður með carbapenemlyfjum. Sjúklingar í 

carbapenemlyfjahópnum voru margir með hvítkornafæð (n = 5) sem skýrir þetta lága hlutfall hjá þeim. 

Sprautufíklarnir virðast ekki margir vera með hvítkornahækkun en það kann að vera þess að þeir fá 

vægara form sýkinganna þá hugsanlega vegna mótefna sem þegar eru í blóði þeirra eins og rakið var 

fyrr í textanum. 

Heilt yfir þurftu 12% sjúklinganna á gjörgæslumeðferð að halda vegna sýkingarinnar (sjá töflu 5). 

Þá þurftu 30% sjúklinga með hvítkornafæð og 28.5% sjúklinga sem fengið höfðu carbapenemlyf að 

leggjast inn á gjörgæslu vegna sýkingarinnar. Þetta eru veikari sjúklingar heldur en hinir í 

rannsóknarhópnum og kemur það því ekki á óvart að hlutfallslega fleiri hafi lagst inn á gjörgæslu í 

þessum hópum heldur en hjá hinum sjúklingunum. Þetta endurspeglast líka þegar dánartíðnin er 

skoðuð hjá þessum hópum. Alls létust 19.5% sjúklinganna vegna sýkingarinnar (sjá töflu 5). Ekkert 

barn lést vegna sýkingarinnar og var því dánartíðni fullorðinna (≥18 ára) 23.0%. Erlendis hefur 

dánartíðnin verið allt niður í 11% sem er mun lægra heldur en hún reyndist vera á Íslandi á 

rannsóknartímabilinu [31]. Aðrar rannsóknir sýna hins vegar að dánartíðnin þar reyndist vera 43% sem 

er umtalsvert hærri heldur en hún reyndist vera á Íslandi í þessari rannsókn [33]. Þegar aðeins þeir 

sjúklingar sem voru með hvítkornafæð þegar sýkingin átti sér stað sést að 40% þeirra létust vegna 

sýkingarinnar. Sjúklingar sem voru með hvítkornafæð voru því marktækt vel ríflega þrefallt líklegri til 

að deyja vegna sýkingarinnar heldur en þeir sjúklingar sem ekki voru með hvítkornafæð við sýkingu 

(RR = 4.5, P = 0.036). Þetta sýnir okkur að sjúklingar með hvítkornafæð eru í marktækt meiri lífshættu 

heldur en þeir sem eru ekki ónæmisbældir. Þá létust 28.5% þeirra sem höfðu verið meðhöndlaðir með 

carbapenemlyfjum fyrir sýkinguna. Sjúklingar sem meðhöndlaðir höfðu verið með carbapenemlyfjum 

voru ekki tölfræðilegra líklegri til að deyja vegna sýkingarinnar heldur en þeir sjúklingar sem ekki höfðu 

verið meðhöndlaðir með carbapenemlyfjum (RR = 2.3, P = 0.108). Hafa ber í huga að fimm sjúklingar 

innan carbapenemhópsins voru með hvítkornafæð við sýkingu. Þegar þeim hafði verið sleppt úr 

hópnum þá lést aðeins einn af hinum níu sjúklingunum sem eftir voru í carbapenemhópnum. 

Sjúklingar sem settir eru á carbapenemlyf eru oft mjög veikir og jafnvel ónæmisbældir. Þá hefur 

jafnframt verið sýnt að með gjöf á carbapenemlyfjum getur S. maltophilia náð sér á strik og sýkt 

sjúklinginn [28]. Þessar niðurstöður sýna að á Íslandi, líkt og erlendis, er hvítkornafæð og 

carbapenemlyfjanotkun áhættuþættir fyrir S. maltophilia blóðsýkingum. Jafnframt er hvítkornafæð 

áhættuþáttur sem eykur líkurnar á því að sjúklingar deyji vegna sýkingarinnar [34]. Enginn 

sprautufíklanna lést vegna sýkingarinnar og enginn þurfti að leggjast inn á gjörgæslu vegna hennar 
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(sjá töflu 5). Þetta gefur til kynna að S. maltophilia blóðsýkingarnar sem sprautufíklarnir eru að fá séu 

að einhverju leyti vægari en hjá öðrum sjúklingum. Það ber að hafa í huga að enginn sprautufíklanna 

var með hvítkornafæð við sýkingu. Þetta eru því sjúklingar sem sýna aðra sjúkdómsmynd sem virðist 

vera mun vægari í þeirra tilfellum. 

Alls fengu aðeins 40% sjúklinganna trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð eftir að niðurstöður 

ræktana og næmisprófa lágu fyrir (sjá töflu 5). Þar sem trimethoprim/sulfamethoxazole er talin vera 

besta meðferðin við S. maltophilia sýkingum er það áhyggjuefni að aðeins 40% sjúklinganna fengu 

bestu sýklalyfjameðferð sem völ var á. Aðeins einn sprautufíkill fékk slíka meðferð. Eins og hefur 

komið fram virðist vera að sýkingarnar hjá sprautufíklunum séu vægari en hjá hinum sjúklingunum. 

Það kann því að vera skýring á því af hverju svo fáir þeirra voru settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Þeir sjúklingar sem voru í mestri lífshættu voru með hvítkornafæð en 

þeir fengu trimethoprim/sulfamethoxazole í 80% tilvika. Samt sem áður eru þarna 20% sjúklinga með 

hvítkornafæð sem ekki fengu trimethoprim/sulfamethoxazole. Báðir þessara sjúklinga létust vegna 

sýkingarinnar. Annar sjúklingurinn var meðhöndlaður eingöngu með meropenem og hinn með 

vancomycini. Þessar niðurstöður sýna hversu mikilvægt það er að sjúklingar fái fljótt rétt sýklalyf.  

Ekki var marktækur munur á dánartíðni þeirra sem voru meðhöndlaðir með 

trimethoprim/sulfamethoxazole og þeim sem voru ekki meðhöndlaðir með því (P = 0.911). Þó hafði 

sprautufíklunum verið sleppt í þessum samanburði vegna þess að, eins og komið hefur fram, þá 

virðast þeir fá vægari útgáfu af sýkingunni. Aðeins einn af þeim fékk trimethoprim/sulfamethoxazole en 

samt dó enginn þeirra. Þetta gæti því skekkt myndina og var þeim því sleppt. Samt sem áður þá var 

ekki marktækur munur á milli hópanna. Ástæður þar að baki eru m.a. hversu fáir sjúklingar voru í 

ransóknarhópnum en þeim fækkaði enn frekar þegar sprautufíklunum var sleppt. Einnig kann það að 

hafa áhrif að sjúklingar sem voru ekki meðhöndlaðir með trimethorprim/sulfamethoxazole voru settir á 

mismunandi sýklalyf. Sumir sjúklingar voru settir á ciprofloxacin sem, eins og áður hefur komið fram, 

virðist hafa einhverja virkni gagnvart S. maltophilia. Ekki var unnt að greina sjúklinga frekar í hópa með 

tilliti til sýklalyfja vegna þess hve fáir sjúklingar voru í hverjum hóp og hefðu því ekki marktækar 

niðurstöður komið út úr því. 

Þegar skoðað var hvort ávísunum á trimethoprim/sulfamethoxazole til sjúklinga með S. maltophilia 

blóðsýkingar hefðu breyst á rannsóknartímabilinu var skoðað hlutfall þeirra sjúklinga sem fengu 

trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð á móti þeim sem hana fengu ekki (sjá mynd 3). Þar sást að á 

fyrri hluta tímabilsins virðist hlutfallið fara lækkandi á milli áranna 2007 til 2009. Hafa skal í huga að 

aðeins þrír sjúklingar voru með S. maltophilia blóðsýkingu árið 2009 og þar af voru tveir sprautufíklar 

sem eins og komið hefur fram fengu nær aldrei trimethoprim/sulfamethoxazole (sjá töflu 5). Eftir 2009 

sést hins vegar hvernig hlutfallið eykst með árunum nema það lækkar aftur niður 2013 og er enn lágt 

2016. Þegar sjúklingarnir á tímabilinu 2009 til 2016 eru skoðaðir nánar kemur í ljós að af þeim þremur 

sjúklingum sem voru með S. maltophilia blóðsýkingu árið 2013 gat aðeins einn sjúklingur fengið 

trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð. Af hinum tveimur sjúklingunum var annar sjúklingurinn á 

lífslokameðferð þar sem sýklalyfjameðferð var afþökkuð vegna krabbameins og hinn sjúklingurinn var 

nýrnabilaður og hafði ekki sinnt því þannig kreatínín við sýkingu mældist 1175 µmól/l. Árið 2016 gátu 

aðeins þrír af sex sjúklingum fengið trimethoprim/sulfamethoxazole. Ástæðan var að fyrsti 
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sjúklingurinn var á lífslokameðferð þar sem sýklalyfjameðferð var afþökkuð, annar sjúklingurinn lést 

eftir aðeins einn sólahring inni á gjörgæslu og lést því áður en niðurstöður blóðræktunar lágu fyrir. 

Loks var þriðji sjúklingurinn mjög ósamvinnuþýður og afþakkaði alla frekari sýklalyfjameðferð. Þá voru 

vissulega engar S. maltophilia blóðsýkingar á árunum 2014 og 2015. Þegar tekið hafði verið tillit til 

þessara þátta kom í ljós sterkt línulegt samband þar sem stöðug aukning var á hlutfalli þeirra sem 

fengu trimethoprim/sulfamethoxazole meðferð eftir árunum (P = 0.0003, sjá mynd 4). Þetta sýnir að 

ákveðin vitundarvakning hefur orðið á síðustu árum þegar það kemur að meðhöndlun á S. maltophilia 

blóðsýkingum með trimethoprim/sulfamethoxazole. Frá árinu 2013 höfðu allir sjúklingar sem hægt var 

að setja á trimethoprim/sulfamethoxazole verið settir á það þegar niðurstöður ræktana og næmisprófa 

lágu fyrir. Þó svo þegar skoðað er beint hversu margir sjúklingar fengu slíka meðferð fást einungis 

40% þá verður að hafa þessa þróun í huga. Jafnframt sýnir þetta að ekki var yfirhöfuð hægt að ávísa 

öllum sjúklingunum trimethoprim/sulfamethoxazole. Ánægjulegt er að sjá að þróunin síðustu ár hefur 

verið í áttina að því að öllum sjúklingum með S. maltophilia blóðsýkingu sem geta fengið 

trimethoprim/sulfamethoxazole fái því ávísað.  

Eftir að þessi hluti rannsóknarinnar hefur verið framkvæmdur er nú hægt að svara þeim 

spurningum sem settar voru fram í byrjun. Nú liggja fyrir klínískar upplýsingar um blóðsýkingar af 

völdum S. maltophilia og út frá þessum klínísku gögnum sést að hvítkornafæð eykur marktækt líkurnar 

á því að sjúklingur deyji vegna S. maltophilia blóðsýkingar (P = 0.036). Flestir sjúklinganna höfðu þá 

áhættuþætti sem hafa verið þekktir erlendis svo sem æðaleggir, ónæmisbæling, útsetningu fyrir 

breiðvirkum sýklalyfjum og dvöl inni á sjúkrahúsi fyrir sýkingu (sjá töflur 1, 2 og 3). Þó voru fáir 

sjúklingar sem fengu S. maltophilia blóðsýkingu með slímseigjusjúkdóm (n = 1) eða langvinna 

lungnateppu (n = 2). Flestir sjúklinganna áttu framangreinda áhættuþætti sameiginlega. Jafnframt 

höfðu flestir sjúklingarnir verið greindir með krabbamein. Þá voru 19.5% sjúklinganna sprautufíklar og 

mátti rekja sýkingu til þeirrar iðju sem er einstakt á heimsvísu. Einnig kom í ljós að einungis 40% 

sjúklinga með S. maltophilia blóðsýkinu fengu bestu meðferð (sjá töflu 5). Þó kom líka í ljós að hlutfall 

þeirra sjúklinga sem fá trimethoprim/sulfamethoxazole ávísað við S. maltophilia blóðsýkingum hefur 

aukist með árunum og var komið í 100% í lok rannsóknartímabilsins þegar þeim sjúklingum sem ekki 

gátu fengið meðferð hafði verið sleppt. Þá var dánartíðni fullorðinna 23.0% en ekkert barn lést vegna 

blóðsýkingarinnar. 
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5.2 Aðrar sýkingar en blóðsýkingar af völdum Stenotrophomonas 
maltophilia 

Flestir þessara sjúklinga voru á aldrinum frá 70 til 80 ára (sjá mynd 6). Þessar sýkingar sem sáust í 

þessum hluta rannsóknarinnar eru mest hjá fullorðnum einstaklingum. Það endurspeglast í 

niðurstöðum sem birtar eru í töflu 6. Þar sést að algengustu undirliggjandi sjúkdómarnir sem þessir 

sjúklingar höfðu voru sjúkdómar fullorðins fólks eins og hjarta- og æðasjúkdómar (47.5%), krabbamein 

(31.5%) og langvinn lungnateppa (29%). Ólíkt blóðsýkingunum þá eru blóðkrabbamein minnihluti 

þeirra krabbameina sem sjúklingarnir höfðu undirliggjandi. Ekkert af þessum sýkingum mátti rekja til 

sprautunotkunar vegna fíkniefnaneyslu. Hér erum við því með öðruvísi sjúklingahóp heldur en í 

blóðsýkingunum.  

Hér í þessum sjúklingahópi voru hlutföll kynjanna mun jafnari heldur en í S. maltophilia 

blóðsýkingunum. Í þessum hópi sjúklinga voru hlutföllin 55% karlar og 45% konur en í 

blóðsýkingahópnum voru þau 73% karlar og 27% konur. Ekki er ljóst af hverju kynjaskiptingin er jafnari 

í fyrrnefnda hópnum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að S. maltophilia sýkingar eru algengari hjá körlum 

[30]. 

Í þessum hópi sjúklinga var einungis einn sjúklingur með hvítkornafæð (2.5%) sem er umtalsvert 

lægra heldur en hjá blóðsýkingunum en þar voru 24.5% allra sjúklinganna með hvítkornafæð. Hér 

hafði 68.5% verið ávísað sýklalyfjum sem er svipað hlutfall og fyrir blóðsýkingarnar. Aðeins 13% 

sjúklinganna hér hafði verið ávísað carbapenemlyfjum innan 30 daga fyrir sýkingu. Þetta er mun lægra 

heldur en fyrir blóðsýkingarnar því þar höfðu 34% sjúklinganna verið ávísað carbapenemlyfjum á 

sama tímabili fyrir sýkingu. Ávísanir á carbapenemlyfjum fyrir S. maltophilia blóðsýkingarnar var lægri 

hér á landi heldur en erlendis [50].  

Flest sýnin komu frá lungum (50%) sem kemur heim og saman við að 29% sjúklinganna voru með 

langvinna lungnateppu (sjá töflur 6 og 7). Þá voru 68.5% lungnaræktanna metnar sem klínískar 

sýkingar. Hér er því sjúklingahópur sem er um margt frábrugðinn blóðsýkinga sjúklingahópnum. Þessi 

hópur er skipaður af eldra fólki með undirliggjandi langvinna sjúkdóma. Langvinn lungnateppa er hér 

mun algengari heldur en í blóðsýkingunum þar sem einungis 5% sjúklinganna voru með þann 

sjúkdóm.  

Sýni frá húð voru 21% allra sýnanna en aðeins helmingur þeirra var metinn sem klínískar sýkingar 

(sjá töflur 7 og 9). Þetta segir okkur að jákvæð ræktun frá húð er ekki tekinn eins alvarlega og ræktun 

frá lungum. Engu að síður var helmingur þessara ræktana metinn sem klínsík sýking og voru þetta alls 

17.5% allra klínískra sýkinga af völdum S. maltophilia á tímabilinu.  

Svipaða sögu er að segja frá þvagsýnum en þau voru 18.5% allra sýnanna en aðeins 43% þeirra 

var metinn sem klínískar sýkingar (sjá töflur 7 og 9). Af öllum sýnunum var jákvæð ræktun frá þvagi sú 

ólíklegasa til að vera talin sem klínísk sýking. 

Aðeins einn sjúklingur dó vegna þessara S. maltophilia sýkinga sem gera 2.5% dánartíðni sem er 

mun lægri heldur en fyrir blóðsýkingarnar. Sá sjúklingur var með S. maltophilia lungnasýkingu ásamt 

því að vera með vélindakrabbamein. Þá voru alls 44.5% sjúklinganna settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole (sjá töflu 8) en þegar einungis klínískar sýkingar eru skoðaðar sést að 



 37 

69.5% þeirra sjúklinga voru settir á trimethoprim/sulfamethoxazole. Þetta er umtalsvert hærra hlutfall 

en sást hjá blóðsýkingunum. Erfitt er að skýra hvers vegna fleiri sjúklingar í þessum hópi var settur á 

trimethoprim/sulfamethoxazole heldur en þeir sem voru með S. maltophilia blóðsýkingu sem eru 

alvarlegri sýkingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að umtalsvert fleiri létust vegna 

blóðsýkingarinnar. Fleiri þurftu að leggjast inn á gjörgæslu en samt sem áður voru þar færri sem settir 

voru á trimethoprim/sulfamethoxazole. Þess ber þó að geta að sprautufíklarnir sem, eins og 

niðurstöður þessarar rannsóknar benda til, virðast fá vægari form sýkingarinnar voru nær aldrei settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Aðeins einn af þeim var settur á lyfin. Ef sprautufíklunum er sleppt og 

aðeins hinir sjúklingarnir sitja eftir þá voru samt einungis 45.5% af þeim sjúklingum sem voru með S. 

maltophilia blóðsýkingu settir á trimethoprim/sulfamethoxazole. Sennilegt er að með aukinni 

vitundarvakningu á síðustu árum að nú séu þessar sýkingar frekar meðhöndlaðar með 

trimethoprim/sulfamethoxazole heldur en á árum áður. Eins og sést á mynd 4 þá hefur hlutfall 

sjúklinga með S. maltophilia blóðsýkingar sem settir eru á trimethoprim/sulfamethoxazole hækkað 

umtalsvert á síðustu árum. Þá ber að gæta að í einhverjum tilfellum voru sjúklingar vísvitandi ekki 

settir á trimethoprim/sulfamethoazole vegna nýrnabilunar eða lífslokameðferðar. En samt sem áður þá 

næst ekki að skýra þetta lága hlutfall á notkun trimethoprim/sulfamethoxazole með þessum 

útskýringum. Önnur ástæða gæti verið að læknar hafi ekki skynjað nógu vel þá ógn sem af S. 

maltophilia getur stafað og tóku þessum sýkingum því nokkuð léttvægt. Slíkt kann að hafa spilað inn í 

meðferðir á blóðsýkingunum af völdum S. maltophilia á rannsóknartímabilinu.  

Af öllu þessu er ljóst að S. maltophilia er einstakur tækifærissýkill sem nýtir sér hinar ýmsu leiðir til 

að sýkja einstaklinga. Hugsanlegt er að þessum sýkingum muni fjölga enn frekar með komandi árum 

þegar ónæmisbældum fjölgar enn meir. Það gerir mann áhyggjufullan að svo fáir sjúklingar séu settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole þrátt fyrir nokkuð háa dánartíðni vegna blóðsýkinganna. Þó er jákvætt 

að sjá að hlutfallslega fleiri sjúklingar með S. maltophilia blóðsýkingar voru settir á 

trimethoprim/sulfamethoxazole á seinni árum tímabilsins sem er merki um að læknar skynji betur 

mikilvægi þess að velja þá meðferð fyrir sjúklinganna (sjá mynd 4). 

Nú þegar þessi hluti rannsóknarinnar hefur verið framkvæmdur liggja fyrir klínískar upplýsingar um 

aðrar sýkingar en blóðsýkingar af völdum S. maltophilia. Það sem er sameiginlegt með þeim 

sjúklingum sem sýktust af S. maltophilia á rannsóknartímabilinu var að margir höfðu sömu 

undirliggjandi sjúkdóma eins og krabbamein, langvinna lungnateppu og hjarta- og æðasjúkdóma. Þá 

voru flestir sjúklingarnir greindir með lungnasýkingu. Aðeins einn sjúklingur dó sökum þessara S. 

maltophilia sýkinga en hann var með S. maltophilia lungnasýkingu ásamt því að vera með 

vélindakrabbamein. Þá voru 69.5% allra sjúklinga með S. maltophilia klíníska sýkingu aðra en 

blóðsýkingu settir á trimethoprim/sulfamethoxazole. 
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5.3 Kostir og gallar rannsóknarinnar 
Kostir rannsóknarinnar eru m.a. lengd rannsóknartímabilsins hjá S. maltophilia blóðsýkingum en 

nauðsynlegt er að hafa langt rannsóknartímabil vegna þess hversu sjaldgæfar S. maltophilia 

blóðsýkingar eru. Þá voru allir sjúklingar sem höfðu S. maltophilia í blóði á Sýklafræðideild 

Landspítalans teknir með burt séð frá því inni á hvaða stofnun þeir voru. Það er mikill kostur að vera 

með sjúklinga úr öllum stigum samfélagsins. Þetta ætti því að koma í veg fyrir það að ákveðnum hópi 

sjúklinga væri sleppt sem annars myndi leiða til valbjögunar (e. selection bias). Þá voru upplýsingarnar 

fyrir rannsóknina fengnar úr sjúkraskrám sjúklinganna sem voru skráðar í rauntíma og er því 

upplýsingabjögun (e. information bias) ólíkleg. 

Gallarnir við rannsóknina eru m.a. að rannsóknin byggist á því að skoða gögn sjúklinganna 

afturvirkt. Þessi rannsókn var afturskyggn og ber því sama galla og aðrar afturskyggnar rannsóknir að 

gögnin voru ekki sérstaklega skráð fyrir rannsóknina og var skráningin því stundum ábótavant. Þannig 

fengust ekki fullnægjandi upplýsingar um alla sjúklinganna sem gæti hafa haft áhrif á niðurstöðuna. Þá 

eru blóðræktanir einnig gerðar á Sjúkrahúsinu á Akureyri en þær voru ekki teknar með í þessari 

rannsókn. Annar galli er hversu fámennt samfélagið á Íslandi er og gæti það hugsanlega haft áhrif á 

niðurstöðuna.  

 

 

5.4 Næstu skref 
Eftir að hafa lokið þessari rannsókn má velta því fyrir sér hver næstu skref gætu verið. Hér hefur 

komið fram að sprautufíklar eru nýr og áður óþekktur áhættuhópur þegar það kemur að S. maltophilia 

blóðsýkingum. Áhugavert væri ef samskonar rannsókn og hér var framkvæmd yrði gerð erlendis til að 

sjá hvort sprautufíklar væru þar einnig áhættuhópur.  

Þá væri áhugavert að fylgjast með þróun S. maltophilia sýkinga á Íslandi næstu tíu árin til að kanna 

hvort samsetning sjúklingahópsins muni haldast sú sama eða breytast. Einnig væri þá hægt að fylgjast 

með því hvort hlutfallslega fleiri sjúklingar væru settir á trimethoprim/sulfamethoxazole þá heldur en nú 

og þá skoða einnig hvort dánartíðnin myndi lækka samhliða. 
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6 Ályktanir og lokaorð 
Sjúklingahópurinn sem fær blóðsýkingar af völdum Stenotrophomonas maltophilia er helst skipaður 

krabbameinssjúklingum og sprautufíklum. Sprautufíklar eru áður óþekktur áhættuhópur þegar það 

kemur að S. maltophilia blóðsýkingum. Þessi rannsókn sýnir að S. maltophilia skal höfð í huga þegar 

sprautufíklar eru á annað borð til meðhöndlunar vegna blóðsýkinga.  

Dánartíðni fullorðina vegna S. maltophilia blóðsýkinga var 23.0% sem er svipað eða lægra heldur 

en erlendis [26, 31-34]. Aðeins 40% sjúklinga með S. maltophilia blóðsýkingu fengu 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Þegar aðrar S. maltophilia sýkingar á seinna rannsóknartímabilinu 

voru skoðaðar kom í ljós að 69.5% þeirra sjúklinga sem voru með klíníska sýkingu var ávísað 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Þá sást að hlutfallslega fleiri sjúklingum var ávísað 

trimethoprim/sulfamethoxazole fyrir S. maltophilia blóðsýkingum á seinni árum rannsóknartímabilsins 

(sjá mynd 4). Þetta gefur til kynna að á seinustu árum hafi orðið ákveðin vitundarvakning hvað 

sýkingar af völdum þessarar bakteríu varðar. Það er áhyggjuefni að aðeins 40% sjúklinganna með S. 

maltophilia blóðsýkingu fengu bestu sýklalyfjameðferð sem völ var á. Þó er jákvætt að sjá að svo 

virðist sem hlutfallslega fleiri sjúklingum sé nú ávísað trimethoprim/sulfamethoxazole við S. maltophilia 

blóðsýkingum. 

Eftir því sem þjóðin eldist eru sífellt fleiri Íslendingar sem greinast munu með krabbamein. Slíkum 

meðferðum fylgir oft ónæmisbæling sem getur gefið S. maltophilia tækifæri til að sýkja sjúklingana. 

Einnig hefur ESBL myndandi og fjölónæmum bakteríum fjölgað og mun sennilega halda áfram að 

fjölga á næstu árum sem mun leiða til aukinnar notkunar á carbapenemlyfjum. Eins og kemur fram í 

þessari rannsókn, sem og öðrum rannsóknum, getur carbapenemlyfjnotkun gefið S. maltophilia 

tækifæri til að sýkja sjúklinginn þegar allri samkeppni hefur verið útrýmt [28]. Þó sýndi þessi rannsókn 

að carbapenemlyfjanotkun er ekki eins stór áhættuþáttur og víða erlendis þegar það kemur að S. 

maltophilia blóðsýkingum (sjá töflu 2) [50]. Samt sem áður sjáum við að stór hluti sjúklinga á Íslandi 

hefur verið á sýklalyfjum rétt fyrir sýkingu. Á næstu árum gætum við því séð aukningu á S. maltophilia 

sýkingum hér á landi sem og annarstaðar í heiminum. Á sama tíma eru að koma fram stofnar S. 

maltophilia sem sýna aukið ónæmi gagnvart mörgum af þeim sýklalyfjum sem notuð eru við sýkingum 

af hennar völdum. Að þekkja smitleiðir og sjúklinga í áhættu hefur því aldrei verið mikilvægara. Þessi 

rannsókn hefur sýnt hverjir það eru sem eru í áhættu. Það er von mín að þessi rannsókn muni leiða til 

vitundarvakningar um þessar hættulegu sýkingar sem erfitt getur verið að meðhöndla sökum 

sýklalyfjaónæmis. Þar með myndi hugsanlega sýkingum af völdum S. maltophilia fækka, meðferð 

sjúklinga með S. maltophilia sýkingu batna og dánartíðnin vonandi lækka.  

 

Reykjavík, 10. maí 2017 

 

_______________________ 

Ólafur Orri Sturluson 
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