
  

 
 

 
 

Vancomycin meðferðir hjá börnum á Barnaspítala 
Hringsins á tímabilinu 2012-2016 

Hvernig er mælingum á serumgildi háttað, hvernig eru þær notaðar og er 
ástæða til að endurskoða skammta? 

 
 

 
 

Kristín Óskarsdóttir 
 

Leiðbeinandi: Valtýr Stefánsson Thors 
Meðleiðbeinendur: Ásgeir Haraldsson,  

Hrólfur Brynjarsson, 
Pétur Sigurður Gunnarsson og  

Sólveig Hafsteinsdóttir 
 
 
 

Ritgerð til B.S. gráðu 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 
Heilbrigðisvísindasvið 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn 
hátt nema með leyfi rétthafa. 

 Kristín Óskarsdóttir, 2017 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, Ísland 2017 



Ágrip 
Vancomycin meðferðir hjá börnum á Barnaspítala Hringins á tímabilinu 2012-2016. 
Hvernig er mælingum á serumgildi háttað, hvernig eru þær nýttar og er ástæða til að 

endurskoða skammta? 
Kristín Óskarsdóttir1, Valtýr Stefánsson Thors2, Ásgeir Haraldsson1,2, Pétur Sigurður Gunnarsson1, 
Sólveig Hafsteinsdóttir2, Hrólfur Brynjarsson2. 1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Barnaspítali Hringsins. 
 

Inngangur: Þegar hafin er meðferð með vancomycini er mikilvægt að serumgildi þess haldist á bilinu 10-20 

mg/L til að stuðla að bakteríudrápi. Undanfarin ár hafa erlendar rannsóknir bent til þess að ráðlagðir 

skammtar dugi ekki til þess að ná meðferðarþéttni vancomycins í sermi. Þá þarf að hækka skammtana og 

getur það tekið nokkra daga af síhækkandi lyfjaskömmtum til að ná viðunandi þéttni í sermi. Þessi seinkun 

leiðir til vanmeðhöndlunar á sýkingunni á meðan gildið liggur undir viðmiðunarmörkum auk þess sem hún 

stuðlar að þróun ónæmis hjá bakteríum gegn vancomycini. Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka 

skammtastærðir og mæld vancomycin gildi hjá skjólstæðingum Barnaspítala Hringsins á tímabilinu 2012-

2016. 

 

Efni og aðferðir:  Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra barna á Barnaspítala Hringsins undir 18 ára 

sem fengu amk eina vancomycingjöf í æð á fimm ára tímabilinu 2012-2016. Upplýsingar um lyfjagjafir og 

lyfjamælingar fengust frá Hagdeild Landspítalans og vökudeildarskrám Barnaspítalans en öðrum klínískum 

upplýsingum var safnað úr rafrænum sjúkraskrám úr sjúkraskrárkerfi Landspítalans. 

 

Niðurstöður: Alls 105 börn fengu 163 meðferðir með vancomycini á tímabilinu 2012-2016 á Barnaspítala 

Hringsins. Meðalstærð upphafsskammts á sólarhring var 24.8 mg/kg hjá börnum á vökudeild en 39.7 mg/kg 

hjá börnum á öðrum deildum Barnaspítalans og Gjörgæsludeild LSH. Mælingar á sermisstyrk vancomycins 

voru framkvæmdar í 105 meðferðum og heildarfjöldi lággildismælinga var 275. Þarf af lágu 56.0%(n=153) 

utan meðferðarmarkanna 10-20 mg/L og þar af lágu 144 lággildi undir 10 mg/L en 10 lággildi yfir 20 mg/L. Í 

44.0% tilvika voru mæld lággildi innan viðmiðunarmarka. Í 27% meðferða (n=44) urðu breytingar á 

skammtastærðum. Skammtabreytingar voru 50 talsins og þar af voru 38(76.0%) skammtahækkanir. Eina 

marktæka skýrirbreytan úr niðurstöðum tvíkosta aðhvarfsgreiningarlíkans voru skammtar af stærðinni 40-

50 mg/kg/sólarhring en sú skammtastærð jók marktækt líkurnar á því að mælast með lággildi innan 

viðmiðunarmarka í fyrstu lággildismælingu (p=0.027, OR=6.70). Hvorki aðrar skammtastærðir né 

aldursflokkar gáfu marktækar niðurstöður á útkomu fyrstu lággildismælingar. Það reyndist ekki vera 

marktækur munur á hlutfalli þeirra barna með illkynja sjúkdóma með lággildi innan viðmiðunarmarka í fyrstu 

mælingu miðað við samanburðarhópinn (p=0.086) en hlutfallið hjá börnum með illkynja sjúkdóma var 

11.8% samanborið við 34.9%. 

 

Ályktanir: Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar gefa núverandi upphafsskammtar á vancomycini 

lággildi sem liggja neðan við sett meðferðarmörk hjá meirihluta barna eða í 52.4% tilvika. Ef miða á við 

núverandi ráðleggingar um æskileg meðferðarmörk lággilda vancomycins í sermi, sem eru 10-20 mg/L, 

þarf að hækka sólarhringsskammtana til að ná settu marki. Frekari rannsókna er þörf til að kanna öryggi 

hærri skammta og möguleg eitrunaráhrif þeirra á nýrnastarfsemina hjá börnum. 
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Myndaskrá 

Mynd 1.  Aldursskipting sjúklinga á Barnaspítala Hringsins sem fengu meðferð með 
vancomycini á tímabilinu 2012-2016. Sjúklingarnir voru á aldursbilinu 2 daga til 17 
ára. 

Mynd 2.  Upphafsskammtastærðir á fyrsta sólarhring mældar í einingunni mg/kg. 
Mynd 3.  Flæðirit sem sýnir heildarfjölda vancomycin meðferða og mælinga á tímabilinu 2012-

2016. 
Mynd 4.  Flokkun lággilda í fyrstu mælingu á sermistyrk vancomycins. Heildarfjöldi 

upphafsmælinga var 105. 
Mynd 5.  Fjöldi og frávik lággilda frá meðaltölum í fyrstu mælingu skipt eftir stærðum 

upphafsskammta(mg/kg/sólarhring). 
Mynd 6.  Flokkun lággilda í 2. mælingu á styrk vancomycins í sermi. 

Mynd 7.  Samanburður lággilda í fyrstu og annarri mælingu hjá börnum á vökudeild. 
Mynd 8.  Samanburður lággilda í fyrstu og annarri mælingu hjá börnum á öðrum deildum 

Barnaspítalans. 
Mynd 9.  Hlutfall lággilda sem mældust innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu skipt eftir 

aldursflokkum. 
 
 

Töfluskrá 

Tafla 1.  Kynja- og aldursskipting hjá rannsóknarþýðinu. 
Tafla 2.  Undirliggjandi sjúkdómar hjá rannsóknarþýðinu. 
Tafla 3.  Bakgrunnsupplýsingar um rannsóknarþýðið. 
Tafla 4.  Samanburður á fjölda og lengd meðferða auk fjölda lyfjagjafa á hverri meðferð milli 

deilda Barnaspítalans. 
Tafla 5.  Samanburður á meðaltölum upphafsskammta(mg/kg) á hvern sólarhring milli ára eftir 

deildum. 
Tafla 6.  Meðalfjöldi lággildismælinga á hverri meðferð á hverju ári og samanburður á  

breytingu á meðalfjölda mælinga á tímabilinu. 
Tafla 7.  Samanburður á hlutfalli lággildismælinga milli tveggja hópa á tímabilinu 2012-2016. 
Tafla 8.  Niðurstöður einhliða fervikagreiningar. Samanburður á meðalgildum fyrstu 

lággildismælinga(mg/L) eftir ólíkum upphafsskammtastærðum (p=0.038). 
Tafla 9.  Áhrif illkynja sjúkdóma á útkomu fyrstu lággildismælingar. 
Tafla 10.  Hlutföll mældra lággilda sem lágu á bilinu 10-20 mg/L samanborið við þau gildi sem 

lágu undir 10 mg/L í fyrstu lággildismælingu skipt eftir aldursflokkum (p=0.70). 
Tafla 11.  Niðurstöður lógistískrar aðhvarfsgreiningar þar sem svarbreytan er gagnlíkindi(OR) á 

að fyrsta lággildismælingin liggi innan viðmiðunarmarka og skýribreyturnar eru aldur 
mældur í dögum og sólarhringsskammtastærðir eru flokkastærðir. 

Tafla 12.  Niðurstöður lógistískrar aðhvarfsgreiningar þar sem svarbreytan er gagnlíkindi(OR) á 
að fyrsta lággildismælingin liggi innan viðmiðunarmarka og skýribreyturnar eru aldur í 
fimm aldursflokkum og sólarhringsskammtastærðir eru samfelld talnabreyta. 

Tafla 13. Samanburður á meðaltölum skammtastærða (mg/kg/sólarhring) fyrir og eftir 
skammtabreytingar. 

Tafla 14.   Ábendingar fyrir meðferð með vancomycini. 
Tafla 15.  Samantekt yfir tegundir baktería í jákvæðum ræktunum sem töldust vera sýking.  
Tafla 16.  Yfirlit yfir aukaverkanir og samanburður á upphafssólarhringsskömmtum(mg/kg/ 

sólarhring). 
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Skammstafanir 

 

MRSA/MÓSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus/Methicillin-ónæmur 

Staphylococcus aureus 

VRE Vancomycin resistant Enterococcus 

MSSA Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus 

KNS Coagulase negative staphylococci/Kóagulasa neikvæðir stafýlókokkar 

VISA Vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus 

VRSA Vancomycin resistant Staphylococcus aureus 

MIC Minimum inhibitory concentration/lágmarksheftistyrkur 

AUC24 Area under the concentration-time curve over 24 hour (mg*h/L) 

TBW Total body water 

PK/PD Pharmacokinetics/pharmacodynamics 

PICC Peripherally inserted central catheter 
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1 Inngangur 

Sýklalyfjameðferðir hjá börnum eru oft byggðar á niðurstöðum rannsókna sem framkvæmdar eru á 

fullorðnum og skammtar síðan áætlaðir út frá þyngd barnsins. Rannsóknir hafa sýnt fram á að við 

ákvörðun lyfjaskammta hjá börnum ætti frekar að byggja þá á skilningi á aldurstengdum og 

lífeðlisfræðilegum breytum hvað varðar lyfjahvörf (e. pharmacokinetic) sem og lyfhrif (e. 

pharmacodynamic) lyfjanna sem notuð eru(1).  

Sýklalyfið vancomycin hefur verið notað í yfir 60 ár í klíník í læknisfræðilegum tilgangi en 

rannsóknum kemur enn ekki saman um hvernig skömmtun þess hjá börnum skuli háttað. Vancomycin 

er sýklalyf með virkni gegn Gram jákvæðum bakteríum þar með töldum methicillin-ónæmum 

Staphylococcus aureus (MRSA/MÓSA) og amoxicillin-ónæmum Enterókokka tegundum(1). Gagnlegt 

er að fylgjast með þéttni vancomycins í sermi því lyfið hefur þröngt lækningalegt bil (e. narrow 

therapeutic window) í þeirri merkingu að lyfjameðferðin skilar ekki árangri ef gildið er of lágt og hætta 

er á mögulegum eitrunaráhrifum ef lyfið nær of hárri þéttni í sermi(2). 

Erlendar rannsóknir hafa bent til þess að núverandi ráðleggingar um upphafsskammta nægi 

ekki til að ná meðferðargildi vancomycins í blóði(3-5). Þetta leiðir til þess að hækka þarf skammtana 

og getur það því tekið nokkra daga af síhækkandi lyfjaskömmtum til að ná viðunandi lággildi í sermi. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar voru vancomycin mælingar hjá börnum á Barnaspítala Hringsins á 

5 ára tímabilinu 2012-2016. Rannsakað var hversu oft sermisgildi vancomycins voru mæld og enn 

fremur hversu oft vancomycin gildi í sermi lágu utan viðmiðunarmarka og hvort of háar eða lágar 

mælingar leiddu til breyttra skammtastærða. Auk þess var kannað hvort ákveðnir undirliggjandi 

sjúkdómar orsaki frekar lág vancomycin gildi eða hvort aðrir áhættuþættir liggi þar að baki. 

1.1 Flokkun baktería 

Sýklalyf hafa ólík virknisvið sem skýrist af uppbyggingu þeirra og hafa því áhrif á mismunandi 

bakteríur. Bakteríur eru flokkaðar í Gram jákvæðar og Gram neikvæðar bakteríur eftir því hvort þær 

litast í Gramslitun. Þessi munur skýrist af ólíkri byggingu bakteríanna. Gram jákvæðar bakteríur hafa 

þykkan peptidoglýkan frumuvegg utan við einfalda frumuhimnu á meðan Gram neikvæðar bakteríur 

hafa tvær frumuhimnur, ytri og innri, og þynnra peptidoglýkan lag þar á milli(6).   

 Peptidoglýkan frumuveggurinn er einstakur fyrir bakteríur og hann er myndaður úr 

endurteknum einingum af tvísykrunni N-acetyl-glucosamine-N-acetyl muramic sýru sem síðan er 

krosstengd saman með pentapeptíð hliðarkeðjum(6). Frumuveggurinn sér um að viðhalda lögun 

bakteríanna og ýmis ensím og efni t.d. sýklalyf sem valda skemmdum á honum valda osmólar rofi á 

bakteríunni og þar með bakteríudrápi(6). 

1.2 Glykópeptíð sýklalyf 

Glykópeptíð sýklalyf sem þekkjast einnig undir nafninu „ekki beta lactam sýklalyf“ (e. non beta-

lactams) eru hópur umbreyttra sykraðra (e. glycosylated) peptíða sem hafa virkni gegn Gram 

jákvæðum bakeríum með því að hindra nýmyndun á frumuvegg bakteríanna. Þessi hindrun næst fram 

með því að bindast D-Ala-D-ala dípeptíð enda ótengdra peptidoglýkan pentapetíð hliðarkeðja og 
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hindra þannig aðkomu transpeptidasans sem sér um krosstengingu milli peptidoglýkana sem 

nauðsynleg er fyrir styrkleika og frekari lengingu peptidoglýkankeðjunnar(7).  

Vancomycin er megin sýklalyfið í flokki glykópeptíða en dæmi um annað lyf sem tilheyrir þeim 

flokki er lipoglykópeptíðið teicoplanin (7). Vancomycin og teicoplanin hafa svipaða verkun og 

virknisvið en teicoplanin hefur auk þess virkni gegn VanB vancomycin ónæmum enterókokkum(8). 

Teicoplanin er ekki skráð hérlendis. 

 Daptomycin er sýklalyf sem hefur svipað virknisvið og glykópeptíð sýklalyfin en daptomycin 

hefur virkni gegn Gram jákvæðum bakteríum þar með töldum MÓSA og VRE(9). Daptomycin miðlar 

bakteríudrápi með því að bindast frumuhimnu Gram jákvæðra baktería og veldur þannig leka á jónum 

sem leiðir til afskautunar á frumuhimnunni og dauða bakteríunnar. Daptomycin hefur ekki virkni í 

sýkingum í lungum því lyfið er gert óvirkt af spennuleysi (e. pulmonary surfactant) í 

lungnablöðrunum(10). Auk þess getur daptomycin valdið verulegum eiturverkunum á 

beinagrindarvöðva með tilheyrandi vöðvaniðurbroti (e. rhabdomyolysis) og því þarf reglulega að mæla 

kreatín kínasa hjá sjúklingum á slíkri meðferð(11). Ábendingar fyrir notkun á daptomycini eru sýkingar 

af völdum Gram jákvæðra baktería hjá sjúklingum sem hafa ofnæmi fyrir vancomycini eða meðferð 

sýkinga af völdum Gram jákvæðra baktería sem hafa þróað með sér ónæmi gegn vancomycini t.d. 

VRE(12). 

1.3 Virkni vancomycins 

Vancomycin er sýklalyf af flokki glýkópeptíða sem hefur reynst vel í meðferð sýkinga af völdum Gram 

jákvæðra baktería á borð við MÓSA, methicillin næmum Staphylococcus aureus (MSSA), ónæmum 

pneumococcum, kóagulasa neikvæðum stafýlókokkum (KNS) og næmum Enterókokka tegundum 

(Enterococcus spp.) að fráskildum vancomycin ónæmum Enterococcus faecium (VRE).  

Vancomycin er bakteríudrepandi (e. bacteriocidal) gegn flestum streptókokkum og 

stafýlókokkum en er aftur á móti bakteríuhamlandi (e. bacteriostatic) gegn Enterókokka tegundum(3). 

Vancomycin hefur einnig góða virkni gegn iðrasýkingum af völdum Clostridium difficile ef lyfið er gefið 

um munn en lyfið frásogast ekki frá meltingarvegi og nær því góðri þéttni í slímhúðum 

meltingarvegarins(13).  

Þegar sýklalyfjameðferð með vancomycini er hafin er markmiðið að ná sem fyrst 

meðferðarþéttni (e. therapeutic level) í sermi og síðan að viðhalda þeim styrk yfir allt 

meðferðartímabilið þannig að styrkur þess sé nægilegur til að skila árangri en ekki svo hár að hætta 

stafi af(14).  

1.4 Vancomycin ónæmi 

Vancomycin kom fyrst fram árið 1950 sem hliðarefni (e. secondary metabolite) myndað frá bakteríunni 

Streptomyces orientalis og var fljótt tekið í klíníska notkun gegn þeim bakteríum sem önnur sýklalyf 

þess tíma verkuðu ekki á. Notkun vancomycins takmarkaðist þó fljótt vegna eitrunaráhrifa sem 

orsökuðust af lélegu framleiðsluferli sem leiddi til óhreinnar lyfjablöndunar og var að mestu ýtt út af 

borðinu við komu annarrar og þriðju kynslóðar beta-lactam sýklalyfja á borð við methicillin. Það var 

ekki fyrr en um 1970 þegar MRSA/MÓSA (methicillin-resistant Staphylcoccus aureus) varð útbreidd 

spítalabaktería (e. nosocomial) sem notkun á vancomycini hófst fyrir alvöru. Ónæmi S. aureus gegn 
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methicillini skýrist af færanlegum(e. mobile) litningi með genið mecA sem tjáir fyrir breyttu penicillin 

bindipróteini sem leiðir til minni sækni methicillin í bindistaðinn sinn og þar með skertri hæfni þess til 

hömlunar á myndun frumuveggjarins(15). 

 Árið 1986 var fyrst tilkynnt um ónæmi gegn vancomycini og var það hjá Enterokokka tegund 

sem nú þekkist sem VRE (e. vancomycin resistant Enterococci)(7). Í dag eru þekktir níu genaklasar 

sem leiða til vancomycin ónæmis hjá enterokokkum þar sem VanA er sá algengasti. Tjáning á þeim 

leiðir til breyttrar aminosýruraðar á peptidoglycan forverasameindinni D-Ala-D-Ala. Aminosýran sem 

kemur í stað seinni Ala ákvarðar gerð ónæmisins þ.e. hvort það er lág eða há stigs (e. high or low 

level) ónæmi. Ef ónæmið er lágstigs þá minnkar það sækni sýklalyfsins í bindistaðinn á 

frumuveggnum sjöfalt en ef um hástigs ónæmi er að ræða þá leiðir það til 1000 falt minni sækni(8). 

 Uppkoma vancomycin ónæmis hjá Stafýlókokka tegundum kom seinna fram en hefur orðið 

vaxandi vandamál á síðastliðnum árum og þá sérstaklega hjá S.aureus sem er algeng orsök sýkinga 

bæði inni á spítölum sem og úti í samfélaginu og er töluvert meira meinvaldandi (e. virulent) baktería 

en enterkokkar(7). Orsök ónæmis hjá S. aureus er ekki að fullu þekkt en það virðist ekki vera byggt á 

van genaklösunum. Ónæmið leiðir til þess að peptidoglycan veggurinn verður þykkari en eðlilegt er og 

sýklalyfið kemst ekki að upphafsstað myndunarinnar og getur þar af leiðandi ekki hamlað nýmyndun á 

frumuveggnum(7). S. aureus bakteríur eru flokkaðar í VISA (vancomycin-intermediate S. aureus) eða 

VRSA (vancomycin resistant S. aureus) eftir útkomu næmisprófa á vancomycini. MIC hjá næmum 

stafýlókokkum eru  4 𝜇g/mL, 8-16 𝜇g/mL hjá VISA og 32  𝜇g/mL hjá VRSA(16). Það þarf því 

síhækkandi skammta af sýklalyfinu til að hamla vöxt bakteríanna sem hafa þróað með sér ónæmi 

gegn því. 

1.5 Ábendingar vancomycin meðferðar 

Algengasta ábending fyrir vancomycin meðferð hérlendis hjá börnum eru sýkingar af völdum 

kóagulasa neikvæðra stafýlokokka (KNS) og stærstur hluti sjúklinga á Barnaspítala Hringsins sem fer 

á slíka meðferð eru nýburar á gjörgæsludeild og börn með illkynja sjúkdóma. Báðir sjúklingahópar 

hafa oft á tíðum inniliggjandi æðaleggi sem eykur líkurnar á sýkingum af völdum tækifærisbaktería á 

borð við KNS. Enn fremur eru slík börn oft með veiklað ónæmiskerfi sem gerir þau enn útsettari fyrir 

sýkingum. Samkvæmt tveimur íslenskum rannsóknum sem rannsökuðu blóðsýkingar hjá börnum alls 

staðar að af landinu annars vegar og hjá börnum með æxli og illkynja sjúkdóma á Barnaspítala 

Hringsins hins vegar á 10 ára tímabili í kringum aldamótin kom í ljós að KNS var algengasta bakterían 

sem ræktaðist úr blóðsýnum hjá báðum hópum(17, 18). Það getur verið erfitt að staðfesta KNS 

sýkingu vegna mögulegrar mengunar í sýnatökum þar sem margar tegundir kóagulasa neikvæðra 

stafýlókokka eru hluti af eðlilegri bakteríuflóru húðarinnar(19). Þá getur einnig reynst erfitt að ná sýni 

hjá börnum til ræktunar án þess að notast við sýni úr æðaleggjum sem skýrir mikinn fjölda mengaðra 

blóðræktana(18). 

Börn í krabbameinsmeðferðum hafa oft inniliggjandi æðaleggi og lyfjabrunna til þess að 

auðvelda lyfjagjafir. Slíkir aðskotahlutir auka líkurnar á sýkingum af völdum KNS auk þess sem 

krabbameinslyfin sjálf hafa ýmsar alvarlegar aukaverkanir á borð við sáramyndanir í slímhúðum 

meltingarvegarins og beinmergsbælingu sem veldur m.a. fækkun daufkyrninga (e. neutropenia) og 
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veldur því að að sjúklingar á slíkum meðferðum verða útsettari fyrir sýkingum(20). Þar sem þessi 

sjúklingahópur er ónæmisbældur á meðan krabbameinsmeðferð stendur geta einkenni 

bakteríusýkinga verið lítil og er hiti oft eina klíníska einkennið(20). Vegna skerðingar á ónæmiskerfinu 

er mikilvægt að vancomycin nái sem fyrst meðferðarstyrk í sermi hjá þessum hópi barna(21). Enn 

fremur geta ýmis krabbameinslyf haft eiturverkandi áhrif á nýrun líkt og vancomycin(21). Því er ljóst 

að sérstaklega mikilvægt er að hafa eftirlit með vancomycin gildum hjá þessum börnum á meðan 

meðferð stendur yfir(21). 

 Hjá nýburum eru KNS algengasta orsök síðkominna blóðsýkinga þ.e. blóðsýking sem kemur 

fram eftir 72 klukkustundir frá fæðingu barnsins(22). Mjög léttir fyrirburar þ.e. börn sem vega minna en 

1500 grömm við fæðingu eru sérstaklega útsettir fyrir síðkomnum blóðsýkingum m.a. vegna 

skerðingar á ónæmiskerfi, lengdrar spítalalegu, inniliggjandi æðaleggja og fæðugjafa utan 

meltingarvegar(23). Einkenni blóðsýkinga hjá nýburum og fyrirburum geta verið mjög ósértæk og 

mismikil en dæmi um klínísk einkenni eru sveiflur í líkamshita, hraður hjartsláttur, öndunarerfiðleikar 

og aukin óværð(24, 25). Mikilvægt er að grípa fljótt inn í og meðhöndla eins og um raunverulega 

sýkingu sé að ræða þrátt fyrir að niðurstöður blóðræktana liggi ekki fyrir því slíkum sýkingum fylgir há 

dánartíðni(26). Þegar KNS sýking er grunuð eða staðfest er vancomycin notað til meðferðar en 

almennt eru ampicillin og aminóglýkósíð sýklalyf t.d. gentamicin fyrstu lyf í reynslumeðferðum við 

síðkomnum blóðsýkingum. Auk þess er vancomycini bætt við ef grunur er um ónæmar Gram 

jákvæðar bakteríur sé að ræða á borð við MÓSA(27). Staphylococcus capitis telst til KNS og hefur 

ákveðinn stofn S. capitis valdið faröldrum á vökudeildum víðs vegar um heiminn(28) sem og á Íslandi. 

Næmni S. capitis fyrir methicillini, oxacillini og erythromycini er oft lítið og er þá gripið til vancomycins. 

Enn fremur hefur komið fram vancomycin ónæmi svokallað misnæmi (e. heteroresistance) hjá 

stofninum. Misnæmið er ekki greint í hefðbundnum næmisprófum(24) sem gerir það að verkum að of 

lágir skammtar af vancomycini eru notaðir en duga í raun til þess meðhöndla sýkinguna sem er mikið 

áhyggjuefni ekki síst hjá þessum hópi barna(24). 

1.6 Lyfjahvörf  

Það hefur sýnt sig og sannað að ekki á yfirfæra beint þá þekkingu sem til er um lyfjagjafir hjá 

fullorðnum yfir á börn en vitað er að lyfjahvörf(e. pharmacokinetics) þessara tveggja hópa eru 

gríðarlega ólík og skýrist sá breytileiki ekki eingöngu af stærðarmun(29). Almenna reglan er sú að hjá 

börnum er frásog, heildar próteinbindigeta, umbrot (e. metabolism) og útskilnaður á lyfjum minni en 

hjá fullorðnum en heildar dreifirúmmálið stærra hjá börnum en fullorðnum. Samt sem áður gildir þetta 

ekki í öllum tilvikum og skýrist það að miklu leyti af eiginleikum lyfsins sjálfs(30). 

Lyfjahvörf vancomycins hafa mikinn einstaklingsbreytileika sem skýrist af aldri, klínísku 

ástandi og sjúkdómi einstaklingsins(31). Vancomycin frásogast ekki frá meltingarvegi og við 

meðhöndlun alvarlegra ífarandi sýkinga af völdum Gram jákvæðra baktería er vancomycin gefið með 

innrennsli í bláæð (e. intravenous). Lyfið er gefið yfir a.m.k 60 mínútur til að draga úr líkum á 

innrennslistengdum aukaverkunum(32).  

 Eftir að lyfið hefur komist út í blóðrásina dreifist það um líkamann. Vancomycin dreifist um 

flest líkamshólfin en berst í litlu magni í heila- og mænuvökva ef heila- og mænuhimnurnar eru 
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óskaddaðar og engin bólga til staðar. Dreifing lyfs skýrir virkni og tímalengd þess í líkamanum.  Aðal 

munurinn á fullorðnum og börnum hvað dreifingu lyfja varðar snýr að gegndræpi frumuhimna, heildar 

próteinbindingu lyfs í plasma og heildar vökvamagni (e. total body water, TBW)(30). Í nýburum er 

heildar vökvamagnið hátt eða um 80-90% af þyngdinni á meðan fituhlutfallið er lágt. TBW lækkar 

niður í 55-60% þegar komið er á fullorðinsárin. Hlutfall utanfrumuvökva er u.þ.b. 45% í nýburum og 

enn hærra í nýburum með lága fæðingarþynd samanborið við 20% hlutfall hjá fullorðnum. Þessar 

breytingar leiða til þess að dreifirúmmál vancomycins er mjög mismunandi á milli barna og fullorðinna 

annars vegar og milli ólíkra aldurshópa barna hins vegar(30). Þar sem glýkópeptíð eru vatnssæknar 

sameindir ætti dreifirúmmál þeirra í nýburum og börnum að vera meira en í fullorðnum en samkvæmt 

rannsóknum hefur komið í ljós að svo er ekki þ.e. að dreifirúmmálið er svipað hjá öllum hópum sem 

bendir til þess að það séu aðrir þættir sem spila hér inn í s.s. aldur, kyn og líkamsþyngd(33). 

 Próteinbinding lyfja er að jafnaði minni hjá nýburum og ungabörnum en hjá fullorðnum. 

Minnkuð próteinbinding skýrist bæði af því að heildarmagn plasmapróteina er minna og þau prótein 

sem eru til staðar hafa minni sækni (e. affinity). Mismunandi próteinbinding flækir túlkun á mældum 

lyfjastyrk í plasma hjá nýburum og ungabörnum(34). Vancomycin er u.þ.b 50% próteinbundið af 

aðallega albumini og IgA(31). Samkvæmt þessum kenningum er frír hluti (e. free fraction) 

vancomycins hærri hjá nýburum en þrátt fyrir það er ekki þörf á því að aðlaga skammtana að því þar 

sem styrkur fría hlutans (e. free concentration) er sá sem miðlar virkni og bakteríudrápi lyfsins og 

hann helst óbreyttur(33). 

 Vancomycin umbrotnar ekki í lifrinni og skilst nánast eingöngu út með nýrnasíun(31). Um 80-

90% af lyfinu er skilað út í óbreyttri mynd í þvagi á 24 klukkustundum. Helmingunartími lyfsins stýrist 

því af nýrnastarfseminni og það þarf að aðlaga skammtastærðir að henni. Helmingunartími 

brotthvarfsfasans er 4-6 klukkustundir hjá fullorðnum með eðlilega nýrnastarfsemi en lengist við 

skerta nýrnastarfsemi. Síunarvirkni nýrna hjá nýburum er um 25-30% miðað við fullorðna en nær 

fullum þroska við 15 mánaða aldurinn(34). Hjá nýburum og þá sérstaklega fyrirburum er 

helmingunartíminn því lengdur þar sem nýrnastarfsemin er ekki enn fullþroskuð og þá er aukin hætta 

á of hárri þéttni vancomycins í sermi séu skammtar ekki aðlagaðir(5). 

1.7 Lyfjahvörf og ábendingar hjá börnum með illkynja sjúkdóma 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn með illkynja sjúkdóma, hvort sem um ræðir blóðkrabbamein eða 

föst æxli, geti haft frábrugðna lyfjahvarfafræði samanborið við önnur börn(35). Breytt sýrustig og 

próteinbinding hjá þessum börnum orsakar breytta dreifingu lyfja í vefi auk þess sem skert starfsemi 

nýrna og lifrar getur valdið breytingu á umbrotum og útskilnaði þeirra. Auk þess ganga þau undir 

lífeðlisfræðilegar breytingar eftir því sem þau eldast rétt eins og heilbrigð börn(36).  

 Eins og áður kom fram sýnir lyfjahvarfafræði vancomycins mikinn einstaklingsbreytileika og 

þá hafa rannsóknir enn fremur sýnt fram á að börn með illkynja blóðsjúkdóma og krabbamein hafa 

aukna úthreinsun á vancomycini sem leiðir til of lágra vancomycin gilda í sermi og þurfa í kjölfarið 

hærri lyfjaskammta til að ná upp viðunandi meðferðargildi í sermi(33, 37).  

 Samkvæmt yfirlitsgrein um lyfjafræðirannsóknir á börnum með illkynja sjúkdóma kemur fram 

að dreifirúmmál vancomycins er afar breytilegt meðal þessa sjúklingahóps. Tilfærsla vökva úr 
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æðakerfinu og í millifrumu- og utanfrumurými vegna bólguferla í líkamanum getur leitt til breytinga á 

dreifirúmmáli lyfsins. (35) 

Það er því sérstaklega mikilvægt að hafa eftirlit með vancomycin gildum hjá þessum börnum 

á meðan meðferð stendur yfir.   

1.8 Aukaverkanir 

Við gjöf á sýklalyfjum eru aukaverkanir eitt af því sem þarf að hafa í huga og verður ávinningur af 

meðferðinni alla jafna að vega þyngra en mögulegar aukaverkanir.  

Algengasta aukaverkunin í tengslum við vancomycin meðferð eru ofnæmislík viðbrögð svokölluð Red 

man syndrome sem tengjast of hraðri inndælingu á vancomycini. Þetta eru viðbrögð sem verða vegna 

IgE óháðrar losunar á miklu magni histamíns frá mastfrumum og basophilum og einkennin eru kláði 

og rauðleit útbrot á brjóstkassa, hálsi og andliti. Þessi histamínlosun er talin tengjast 

innrennslishraðanum og vegna þessa er ráðlagt að lyfið sé gefið í hægu innrennsli í bláæð á a.m.k. 

60 mínútum. Viðbrögðin geta komið fram við fyrstu gjöf ólíkt sönnum ofnæmisviðbrögðum en hægt er 

að draga úr einkennum með því að gefa andhistamínlyfið diphenhydramine(38).  

 Þegar skammtar eru hækkaðir til að ná upp í viðeigandi lággildi aukast líkurnar á 

skammtaháðum aukaverkunum. Upphaflegar ástæður þess að gildi vancomycins í blóði voru mæld 

voru eiturverkanir sem komu fram sem síðar reyndust orsakast af óhreinu framleiðsluferli á 

vancomycini. Með betri framleiðslutækni varð til hreinna lyfjaform af vancomycini sem dró úr 

eiturverkunum. Þrátt fyrir hreinna lyfjaform hafa eiturverkanir á nýru verið staðfestar og þær virðast 

vera skammtaháðar(3).  

Vancomycin getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi sem má staðfesta með því að mæla 

aukningu á sermisþéttni kreatíns og þvagefnis í blóði en þessi einkenni ganga til baka hjá flestum 

sjúklingum þegar meðferð er hætt(39, 40). Bráð nýrnabilun (e. acute kidney failure) er aukaverkun 

sem kemur örsjaldan fyrir og er í flestum tilfellum tengd aukinni útsetningu á vancomycini. Bráð 

nýrnabilun getur einnig komið fram ef aðrir undirliggjandi áhættuþættir eru til staðar s.s. skert 

nýrnastarfsemi eða samhliða notkun á öðrum lyfjum sem hafa nýrnaskemmandi áhrif(41). Mikilvægt 

er því að hafa eftirlit með gildi vancomycins í sermi og framkvæma rannsóknir á nýrnastarfsemi 

reglulega á meðan meðferð stendur yfir. 

 Eiturverkanir á heyrn í kjölfar vancomycin meðferðar eru umdeildar og rannsóknum ber ekki 

saman um hvort orsakasamband sé að ræða(42). Samkvæmt yfirlitsgrein er meirihluti skráðra 

vancomycin tengdra tilfella frá þeim tíma sem lyfið var enn óhreint og nýtt í notkun(42). Aukaverkanir 

á heyrn geta birst sem heyrnarskerðing, eyrnasuð, svimi og í örfáum tilfellum sem algjört 

heyrnartap(43). Heyrnartapið getur verið afturkræft eða varanlegt og er einkum greint frá slíkum 

aukaverkunum þegar sjúklingar hafa fengið stóran skammt, sjúklingar hafa skerta nýrnastarfsemi eða 

skerta heyrn eða hjá þeim sem hafa samhliða verið á öðrum lyfjum sem hafa eiturverkanir á heyrn t.d. 

amínoglýkósíðum(43). Á heildina litið eru eiturverkanir á heyrn afar sjaldgæfar í öllum 

aldurshópum(32) en það þarf að hafa þá aukaverkun í huga þegar sjúklingur hefur skerta 

nýrnastarfsemi eða við samhliða notkun annarra lyfja sem geta haft samverkandi eitrunaráhrif á 

heyrn. 
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1.9 Lyfhrif, áhrif sýklalyfs á sýkil 

Skammtastærðir sýklalyfja hjá börnum eru oft byggðar á rannóknum á fullorðnum og sú þekking síðan 

yfirfærð á börn eins og áður hefur verið nefnt. Þetta fyrirkomulag hefur ýmsa ókosti í för með sér og 

auk þess hefur komið í ljós að börn með undirliggjandi sjúkdóma brjóta sýklalyfin mishratt niður, ýmist 

hraðar eða hægar, sem hefur þá áhrif á þéttni sýklalyfjanna í sermi(35). Lyfhrif (e. 

pharmacodynamics) vancomycins eru nátengd aldri og styrkur þess í sermi háður 

nýrnastarfseminni(5). Vegna þessa þarf að mæla styrk lyfsins í sermi til að hámarka virkni og draga úr 

líkum á eituráhrifum á nýrun(5). Taka þarf mið af nýrnastarfsemi við skömmtun í æð og síðan eru 

mæld lággildi í blóði til að aðlaga skammtana. Við ákvörðun á þéttni er tekið blóðsýni á öðrum 

meðferðardegi rétt fyrir gjöf þriðja eða fjórða skammts og lággildið ætti að liggja á bilinu 10-20 mg/L(3, 

44). Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á gagnsemi þess að mæla hágildi í sermi(45) en í grein sem birt 

var árið 1959 var ráðlagt að hágildið skyldi ekki vera hærra en 50mg/l vegna tveggja einstaklinga sem 

hlutu heyrnarskaða af völdum vancomycin meðferðar en í þeim tilfellum mældist hágildið hærra en 80 

mg/l. Niðurstöður þessarar greinar urðu þess valdandi að núverandi ráðleggingar miða enn við að 

hágildi skuli haldast undir 50 mg/l eftir lok innrennslis(45). Hágildi er þó stundum mælt þegar illa 

gengur að ná tilsettu lággildi í sermi. Mikilvægt er að hafa í huga að ef hágildi er mælt þarf tíminn á 

þeim mælingum að vera staðlaður því 40mg/L hefur t.d. allt aðra þýðingu ef sýni er tekið strax eftir lok 

innrennslis en ef það er tekið einum klukkutíma síðar(45).  

Samkvæmt rannsóknum á sambandi lyfjahvarfa og lyfhrifa vancomycins (PK/PD) hefur 

hlutfallið AUC/MIC24  400 (e. 24-hour area under the concentration-time curve to MIC ratio) reynst 

vera besti vísirinn á skilvirkni vancomycins. Vegna erfiðleika við að reikna AUC í klíník eru lággildi í 

sermi (e. through concentration) mæld í staðinn og notuð sem vísir fyrir hlutfallið(46). 

Árið 2009 komu fram nýjar leiðbeiningar um skömmtun vancomycins fyrir fullorðna vegna 

aukins ónæmis baktería þar sem mælt var með hærra lággildi í sermi en áður. Þessar upplýsingar 

voru yfirfærðar á börn og jukust áður áætluð lággildi úr 5-15 mg/L í 10-20 mg/L til að ná hlutfallinu 

AUC/MIC24  400.(4) Þrátt fyrir þessa hækkun voru ráðlagðir skammtar 40-60 mg/kg á dag ekki 

hækkaðir(5, 33). Samkvæmt ráðleggingum frá árinu 2009 ætti lággildið að vera á bilinu 15-20 mg/L 

fyrir sýkla með MIC>1 og fyrir alvarlegar sýkingar á borð við blóðsýkingar (e. bacteremia), 

hjartaþelsbólgu (e. endocarditis), bein- og beinmergjarbólgu (e. osteomyelitis), heilahimnubólgu (e. 

meningitis) og lungnabólgu af völdum Staphylococcus aureus(44) til þess að ná AUC/MIC24  400.  

Auk þess er ráðlagt að lággildið liggi ekki undir 10 mg/L því það ýtir undir myndun ónæmra 

vancomycin stofna s.s. VISA. Þrátt fyrir að þessar nýju ráðleggingar miðist við fullorðna eiga rökin og 

kenningarnar á bak við þær einnig við börn og því eru þær yfirfærðar á lyfjagjafir hjá þeim(44). 

 Undanfarin ár hafa þó rannsóknir gefið til kynna að ráðlagðir skammtar, 40-45 mg/kg á 

sólarhring gefnir með reglulegu millibili, séu of lágir og gefi lággildi sem liggja neðan við sett 

viðmiðunarmörk 10-20 mg/L eða að hleðsluskammtur sé nauðsynlegur til að ná tilætlaðri þéttni í 

sermi(4, 33). Það leiðir til þess að sífellt þarf að hækka skammtana og tekur það oft 4-10 daga af 

síhækkandi lyfjaskömmtum til að ná upp viðunandi þéttni vancomycins í sermi. Þessi seinkun á 

meðferðarþéttni leiðir til vanmeðhöndlunar á sýkingunni og þar með verri útkomu auk þess sem hún 

stuðlar að þróun ónæmis hjá „resistant“  stofnum(5). 
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1.10 Lyfjaskammtanir 

Við upphaf vancomycin meðferðar hjá börnum er sólarhringsskammtur ákvarðaður út frá þyngd og 

honum skipt í jafna skammta sem gefnir eru með reglulegu millibili. Eins og áður hefur komið fram 

hafa rannsóknir bent til þess að illa gangi að ná upp lággildinu með þessari lyfjaskömmtun og hefur 

það vakið upp hugmyndir um hvort aðrar aðferðir lyfjagjafa á borð við hleðsluskammta og samfellda 

lyfjagjöf (e. continous infusion) geti veitt betri árangur.  

Hleðsluskammtar og samfelld lyfjaskömmtun í kjölfarið hafa verið notaðir í alvarlegum 

sýkingum hjá fullorðnum þegar ná þarf viðunandi lággildi hratt upp en það eru til takmarkaðar 

rannsóknir um slíka hleðsluskammta hjá börnum(3). 

Hjá fullorðnum benda rannsóknir til þess að samfelld lyfjaskömmtun geti leitt til þess að 

styrkur sýklalyfsins haldist lengur yfir MIC þeirrar bakteríu sem er verið að meðhöndla og auðveldi 

eftirlit sé gott aðgengi að æðakerfinu (e. venous acess)(47). Samkvæmt niðurstöðum yfirlitsgreinar 

um vancomycin skammtanir hjá fullorðnum voru sjúklingar sem meðhöndlaðir voru með samfelldri 

lyfjaskömmtun í marktækt minni áhættu að verða fyrir eitrunaráhrifum á nýrnastarfsemi samanborið 

við þá sem fengu hefðbundna lyfjaskömmtun. Líklega orsakast það af því að við samfellda 

lyfjaskömmtun er minni hætta á háum toppum á styrk vancomycins í sermi(48). 

Til þess að samfelld lyfjaskömmtun sé möguleg þarf góður aðgangur að æðakerfinu að vera 

til staðar og er þá oft notast við miðlæga æðaleggi t.d. Broviac eða Porth-a-cath. Þessi aðferð væri 

því hentug hjá börnum sem liggja á gjörgæsludeild eða af öðrum orsökum eru með miðlæga 

bláæðaleggi en ætti ekki við hjá öðrum(33).  

 Þá hafa rannsóknir bent til þess að hjá nýburum henti hleðsluskammtar og samfelld 

lyfjaskömmtun í kjölfarið betur til að ná meðferðargildi vancomycins í sermi(3).  

Hér er þörf frekari rannsóknum á hleðsluskömmtum og samfelldum lyfjagjöfum hjá börnum til 

að áætla réttan hleðsluskammt og heildardagskammt til að ná settu vancomycin gildi í sermi(33). 

1.11 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða vancomycin gjafir og mæld serum gildi hjá börnum í meðferð 

við smitsjúkdómum á Barnaspítala Hringsins á fimm ára tímabili 2012-2016 að báðum árum 

meðtöldum. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt: 

1. Athuga hvort vancomycin mælingar hafi verið framkvæmdar þegar það átti við og hversu 

oft vancomycin gildi í sermi voru utan viðmiðunarmarka 10-20 mg/L hjá skjólstæðingum 

Barnaspítala Hringsins. 

2. Þegar vancomycin gildi í sermi voru utan viðmiðunarmarka, of háar eða lágar mælingar, 

verður skoðað hvort það leiddi til breyttra skammtastærða í kjölfarið. 

3. Athugað verður hvort ákveðnir áhættuþættir séu til staðar sem auka líkurnar á að 

vancomycin gildi í sermi séu utan viðmiðunarmarka. 
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2 Efniviður og aðferðir 

2.1 Rannsóknin  

Rannsóknin er afturskyggn og byggir á upplýsingum úr sjúkraskrám bæði frá sjúkraskrársafni LSH í 

Vesturhlíð og rafrænum sjúkraskrám úr sjúkraskrárkerfi Landspítalans. Auk þess voru notaðar 

upplýsingar um lyfjagjafir og niðurstöður lyfjamælinga úr lyfjagjafa og ávísanakerfi Landspítalans. 

Tilskilin leyfi fyrir rannsókninni fengust frá Vísindasiðanefnd Landspítalans og frá forstjóra lækninga 

Landspítalans. Öll leyfi lágu fyrir áður en rannsókn var hafin. Afrit af leyfunum má finna undir kaflanum 

fylgiskjöl. 

2.2 Gagnasöfnun 

Rannsóknin tók til allra einstaklinga yngri en 18 ára sem fengu að minnsta kosti eina vancomycingjöf í 

æð á 5 ára tímabili 01.01.2012 - 31.12.2016. Upplýsingar um lyfjagjafir og mælingar á vancomycini í 

sermi hjá börnum sem lágu á vökudeild á tímabilinu fengust úr vökudeildarsjúkraskrám frá 

sjúkraskrársafni Landspítalans í Vesturhlíð en upplýsingar um lyfjagjafir hjá öðrum börnum fengust úr 

lista frá hagdeild Landspítalans. Upplýsingar um aðrar breytur fengust úr rafrænum sjúkraskrám. Þar 

sem ekki er til nein miðlæg rafræn skráning um vancomycingjafir á vökudeild var unnið eftir lista frá 

Þórði Þórkelssyni yfirlækni á vökudeild og innihélt sá listi öll börn á vökudeild sem fengu sýklalyf á 

tímabilinu. Þeim börnum var flett upp og börn með skráða vancomycin gjöf í sögukerfinu voru þannig 

sigtuð úr þeim hópi barna. Allar upplýsingarnar voru sameinaðar í Excel skjali og gagnagrunnurinn 

myndaður þar. Öll rannsóknargögnin í gagnagrunninum voru kóðuð og án allra persónueinkenna. 

2.3 Breytur 

Fyrir alla sjúklinga sem fengu meðferð með vancomycini á tímabilinu voru skráðar upplýsingar um 

aðrar breytur í gagnagrunninn. Þær breytur sem leitað var eftir í rafrænum sjúkraskrám voru: kyn, 

aldur, þyngd við upphaf meðferðar, mælt serum kreatín við upphaf meðferðar, ástæða innlagnar, 

staðsetning innlagnar, undirliggjandi sjúkdómar, hvort einstaklingur hafði miðlæga æðaleggi og þá af 

hvaða gerð. Ef um fyrirbura var að ræða voru einnig skráðar upplýsingar um fæðingarþyngd og 

meðgöngulengd. 

Þá voru jafnframt skráðar upplýsingar um ástæðu fyrir meðferð með vancomycini, meðferðarlengd, 

stærð upphafsskammts á sólarhring, tímalengd milli lyfjagjafa, hvort mæling var framkvæmd og þá 

hversu margar þær voru, upphaflegt lággildi og hágildi vancomycins í sermi ef slíkar upplýsingar voru 

til og hvort mæld gildi leiddu til breytinga við næstu lyfjaskömmtun. Að lokum voru skráðar upplýsingar 

um mæld gildi á C-reaktívu próteini(CRP) og hvítum blóðkornum, hvort aukaverkanir komu fram og 

niðurstöður ræktana ef slíkt átti við. 

2.4 Úrvinnsla og tölfræði 

Gagnagrunnurinn var myndaður í Excel skjali og einföld lýsandi tölfræði var unnin í því forriti. R og 

Rstudio tölfræðiforritin voru notuð við tölfræðilega úrvinnslu á gögnunum. Raðbreytur voru bornar 

saman með t-prófi eða Mann-Withney U prófi en flokkabreytur voru bornar saman með kí kvaðrat prófi 
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eða Fisher exact prófi. Tvíkosta aðhvarfsgreining var framkvæmd til þess að rannsaka samband 

skýribreytanna sólarhringsskammta og aldurs við svarbreytuna sem var niðurstaða fyrstu 

lággildismælingar vancomycins í sermi. Notast var við 95% öryggisbil og tölfræðileg marktæknimörk 

sett við p<0.0.5.  Kristín Arnórsdóttir meistaranemi í hagnýtri tölfræði við Háskóla Íslands aðstoðaði 

við tölfræðiúrvinnslu og túlkun á niðurstöðum tölfræðilíkana. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Fjöldi, kynjaskipting og aldursdreifing  

Rannsóknarþýðið samanstóð af öllum börnum sem fengu að minnsta kosti eina vancomycingjöf í æð 

á 5 ára tímabili 2012-2016 á Barnaspítala Hringsins að undanskildum tólf börnum sem sleppt var úr 

tölfræðiúrvinnslu vegna skorts á gögnum. Alls voru 105 börn sem fengu vancomycingjafir á tímabilinu 

2012-1016, 62 drengir og 43 stúlkur. 

Rannsóknarhópurinn var á aldrinum til 2 daga til 17 ára. Til þess að framkvæma samanburð á 

milli ólíkra aldurshópa var hópnum skipt niður í eftirfarandi flokka: 0-31 daga, 1-23 mánaða, 2-5 ára, 

6-12 ára og 12-18 ára. Hafa þarf í huga að mælingar á aldri endurspegla aldur barns við upphaf 

meðferðar og þar sem hvert barn gat farið á fleiri en eina meðferð koma sum börn fyrir í fleiri en 

einum aldursflokki eða endurtekið í hverjum aldursflokki. Miðgildi aldurs sjúklinga við upphaf 

meðferðar voru 180 dagar með dreifnina 2 dagar - 17 ár. Hlutfallslega stærstur hluti sjúklinga tilheyrði 

aldurshópnum 0-31 daga (mynd 1). Stúlkur voru einnig hlutfallslega flestar í þeim aldursflokki en flestir 

drengir fengu meðferð á aldursbilinu 1-23 mánaða.  

 

 

Mynd 1. Aldursskipting sjúklinga á Barnaspítala Hringsins sem fengu meðferð með vancomycini á 
tímabilinu 2012-2016. Sjúklingarnir voru á aldursbilinu 2 daga til 17 ára. 
 

Meðalaldur barna við upphaf meðferðar var 1297 dagar og það var marktækur munur á meðaldri milli 

kynja (p = 9.31*10-5) en hjá drengjum var meðalaldurinn 1713.6 dagar en hjá stúlkum var hann 701.2 

dagar. Í töflu 1 má sjá kynjahlutfall og skiptingu í aldurshópa. 
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Tafla 1. Kynja- og aldurskipting rannsóknarhópsins. Börn á Barnaspítala Hringsins 
2012-2016 (n=105). 

Breytur Fjöldi (%) eða miðja mælinga 

Kyn (n=105) 
Drengir 
Stúlkur 

 
62(59%) 
43(41%) 

Aldur í dögum (n=163)* 
Meðaltal (staðalfrávik) 
Miðgildi (spönn) 

 

1297.5(1859.2) 
180 (1-6205) 

Aldurshópar (n=163)* 
0-31 daga 
1-23 mánaða 
2-5 ára 
6-11 ára 
12-18 ára 

 
55(33.7%) 
44(27.0%) 
28(17.2%) 
29(17.8%) 
18(11.4%) 

*Aldur miðast við upphaf meðferðar og því geta sumir einstaklingar komið endurtekið 
fyrir og í ólíkum aldurshópum. 

 

3.2 Bakgrunnsupplýsingar um rannsóknarþýðið 
 
Upplýsingar um fjölda og hlutföll undirliggjandi sjúkdóma hjá rannsóknarþýðinu má sjá í töflu 2. Af 

þeim 105 börnum sem rannsóknin tók til voru 10 börn(9.62%) án undirliggjandi sjúkdóma. Af þeim 95 

sem höfðu undirliggjandi sjúkdóm voru flest barnanna fyrirburar (n=37) en næst á eftir komu börn með 

illkynja sjúkdóma (n=17). Illkynja blóðsjúkdómar voru algengasta gerð krabbameins (n=13) og í þeim 

hópi voru níu börn með bráða eitilfrumuhvítblæði (ALL), þrjú með bráða mergfrumuhvítblæði (AML) og 

þrjú börn með Burkitt’s eitilfrumukrabbamein. Börn með föst æxli voru 4 talsins og var ekkert barn 

með sömu undirgerð af föstum æxlum.  
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Tafla 2. Undirliggjandi sjúkdómar hjá rannsóknarþýðinu. Fjöldi (%), n=105 

Krabbamein, alls 17 (16.2%) 

Illkynja blóðsjúkdómar, alls 
ALL 
Burkitt’s eitilfrumukrabbamein  
AML 

13(12.4%) 
9 (8.6%) 
3(2.85%) 
1(0.95%) 

Föst æxli, alls 
Miðtaugakerfisæxli 
Æxli í lifur 
Illkynja beinæxli 
Kímfrumuæxli  

4 (3.8%) 
1(0.95%) 
1(0.95%) 
1(0.95%) 
1(0.95%) 

Fyrirburar 37(35.2%) 

Meltingarfærasjúkdómar/gallar 
Gastrochisis 
Hirschsprungs 
Óútskýrður meltingarfærasjúkdómur 

6 (5.7%) 
3(2.85%) 
2(1.9%) 
1(0.95%) 

Flogaveiki 4(3.8%) 

Hjartasjúkdómar 7(6.7%) 

Nýrnasjúkdómar 4(3.8%) 

Spina bifida 2(1.9%) 

Aðrir sjúkdómar/meðfæddir gallar 8(7.6%) 

Fleiri en einn undirliggjandi sjúkdómur 10(9.5%) 

Enginn undirliggjandi sjúkdómur 10(9.5%) 

 

Það var marktækur munur á hlutfalli fyrirbura á vökudeild samanborið við börn sem ekki voru 

fyrirburar og fengu vancomycin meðferð á vökudeild (p<2.2*10-6) en hlutfall fyrirbura á vökudeild var 

81.2% samanborið við 18.8%. Meðallengd meðgöngu hjá fyrirburum var 28 vikur+2 dagar (3vikur+6 

dagar) og meðalfæðingarþyngd var 1.17(0.83) kg. 

Af öllum 163 meðferðunum voru inniliggjandi æðaleggir til staðar við upphaf meðferðar í 

96(58.9%) tilvikum samkvæmt skráningu. Algengasta tegund miðlægra æðaleggja var af Broviac gerð 

(41.7%) en næst á eftir komu PICC æðaleggir (14.6%). 

Upplýsingar um þyngd, gildi serum kreatíns, CRP og hvítra blóðkorna við upphaf vancomycin 

meðferðar voru skráðar hjá öllum einstaklingum sem áttu slíkar mælingar í sjúkraskrá. Tafla 3 sýnir 

lýsistærðir mældra ofantaldra bakgrunnsbreyta hjá rannsóknarþýðinu. 

Þegar skráðar voru upplýsingar um þyngd var notast við þyngdarmælingar sem framkvæmdar 

voru á sama degi og meðferðin hófst en ef slíkar mælingar voru ekki fáanlegar og langur tími leið á 

milli mælinga var notuð jafna bestu línu í gegnum skráðar þyngdarmælingar til að spá fyrir um 

þyngdina. Miðgildi þyngdar hjá hópnum í heild var 7.29(0.47-81.3) kg. Miðgildi þyngdar þeirra barna 

sem ekki voru fyrirburar (n=103) var 23.4(2.6-81.3) kg. Miðgildi þyngdar hjá fyrirburum (n=60) við 

upphaf meðferðar var 1.13(0.47-7.30) kg. 

Upplýsingar um grunngildi serum kreatíns fengust úr blóðrannsóknum sem framkvæmdar 

voru áður en meðferð með vancomycini hófst. Alls voru til upplýsingar um 140 mæld grunngildi og þar 

af voru 47(33.6%) hækkuð gildi og 80(57.1%) gildi innan viðmiðunarmarka. 74.5%(n=35) af 

hækkuðum kreatín gildum voru hjá börnum á aldrinum 0-31 daga.  Miðgildi serum kreatíns var 30 
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mól/L með dreifina 5.0-1157.0 mól/L. Dreifingin er verulega hægri skekkt sem skýrist af fjórum 

háum gildum. Fjórðungamörkin eru Q1=21.00, Q2=30.00 og Q3=59.25 sem sýnir að 75% allra mældra 

grunngilda eru lægri en 59.25 mól/L og því aðeins nokkur mjög há gildi sem skekkja dreifinguna. 

Gildi C-reaktívt próteins (CRP) var einnig kannað og miðgildi þess var 27 mg/L með lægsta 

gildi <3 en hæsta 395.  

Gildi hvítra blóðkorna voru skráð og fáanlegar mælingar voru 159 talsins. Í 24% tilfella (n=38) 

voru gildin hækkuð en í 36% tilfella (n=57) var hvítkornafæð til staðar. Marktæknipróf sýndi að 

marktækur munur var á hlutfalli barna með hvítkornafæð meðal þeirra sem hafa illkynja sjúkdóma 

miðað við önnur börn (p=1.7*10-5, öryggisbil 0.63-0.87). Hlutfall hvítkornafæðar hjá börnum með 

krabbamein var 80.6% samanborið við 5.7% hjá öðrum börnum.  

 

Tafla 3. Bakgrunnsupplýsingar um rannsóknarþýðið 

 Meðaltal  
staðalfrávik 

Miðgildi og spönn 

Þyngd (kg) 
(n=161) 15.30(19.24) 7.29(0.47-81.3) 

Grunngildi serum kreatíns 
(mól/L) 
(n=140) 

79.23(208.6) 30(5.0-1157.0) 

C- reaktívt prótein, CRP (mg/L) 
(n=149) 

52.23(72.1) 27(<3-395) 

Hvít blóðkorn (x10-9/L) 
(n=159) 

10.0(9.52) 8.40(0.0 – 62.7) 

*Fjöldi mælinga á hverri breytu fyrir sig sem liggur að baki útreikninganna er sýndur 
innan sviga og táknaður með gildinu n. Mælingarnar eiga við mæld gildi við upphaf 
hverrar meðferðar. 
 

3.3 Fjöldi meðferða og lyfjagjafa  
 

Hver meðferð með vancomycini var skilgreind sem samfelld lyfjagjöf yfir ákveðið tímabil eða sem 

stakir skammtar ef fleiri en tveir dagar liðu frá fyrri lyfjagjöf eða ábendingin fyrir næstu lyfjagjöf hafði 

breyst og því var litið á það sem tvær aðskildar meðferðir. Á tímabilinu 2012-2016 voru alls 163 

meðferðir hafnar hjá 105 börnum á Barnaspítala Hringsins. Þar af voru 69(42.3%) meðferðir 

framkvæmdar á vökudeild en hinar 94(57.7%) á öðrum deildum Barnaspítalans eða Gjörgæsludeild 

LSH. 

Meðallengd hverrar meðferðar voru 6.39(5.28) dagar. Fjöldi meðferða á hverju ári var að 

meðaltali 32.6 (6.99) og voru flestar meðferðir árið 2012 (n=40) en fæstar árið 2016 (n=22). 

Meðalfjöldi meðferða á hvert barn var að meðaltali 1.70(1.25) og meðalfjöldi lyfjagjafa á hverri 

meðferð fyrir sig var 13.72 (12.97). Það var ekki marktækur munur á fjölda meðferða né lengd og 

fjölda lyfjagjafa á hverri meðferð þegar vökudeild var borin saman við aðrar deildir Barnaspítalans 

(tafla 4). 
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Meðalfjöldi meðferða á ári var 32.6(7.0) þar sem flestar meðferðir voru gefnar árið 2012 (n=40) en 

fæstar árið 2016 (n=22). 

3.4 Upphafsskammtar vancomycins  

Meðalstærð upphafsskammtsins hjá heildinni var 12.80(3.62) mg/kg og var sá skammtur ýmist 

gefinn á 6(n=9), 8(n=80), 12(n=43) eða 24 (n=14) klukkustunda fresti. Í 17 tilfellum var aðeins gefinn 

stakur skammtur og því ekki hægt að nota þau gildi í útreikningum á heildarmagni gefið á sólarhring. 

Meðalstærð upphafsskammts á sólarhring var 32.7(11.98) mg/kg hjá heildinni en 24.79(10.24) 

mg/kg hjá börnum á vökudeild og 39.7(8.59) mg/kg hjá börnum á öðrum deildum. Mynd 2 sýnir 

upphafsskammtastærðir milli ólíkra aldurshópa. Tvö börn fengu svokallaðan hleðsluskammt í upphafi 

meðferðar en síðan fylgdu hefðbundnir skammtar í kjölfarið. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Upphafsskammtastærðir á fyrsta sólarhring mældar í einingunni mg/kg. 

Tafla 4. Samanburður á fjölda og lengd meðferða auk fjölda lyfjagjafa á hverri meðferð milli 
deilda á Barnaspítalanum.  

 Barnadeildir* Vökudeild Allar deildir 
Samanburður 

(p-gildi) 

Fjöldi meðferða á einstakling 
Meðaltal (staðalfrávik) 
Miðgildi (spönn) 

 
1.94(1.52) 

1(1-8) 

 
1.38(0.64) 

1(1-4) 

 
1.70(1.25) 

1(1-8) 
0.088 

Lengd meðferðar (dagar) 
Meðaltal (staðalfrávik) 
Miðgildi (spönn) 

 
5.94(5.55) 

5(1-43) 
 

7.01(4.85) 
7(1-25) 

6.39(5.28) 
5(1-43) 

0.066 

Fjöldi lyfjagjafa á meðferð 
(n=161) 

Meðaltal (staðalfrávik) 
Miðgildi (spönn) 

 
13.90(14.86) 

11(1-93) 

 
13.48(9.96) 

11(1-43) 

 
13.72(12.97) 

11(1-93) 
0.44 

*Bráðamóttaka barna, dagdeild og barnadeild. 
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Miðgildi upphafsskammts á sólarhring var stærst hjá aldurshópnum 2-5 ára með gildið 40.6(30-54.55) 

mg/kg en minnst hjá börnum á aldursbilinu 0-31 daga með gildið 20.0(11.61-60.61). Kassaritið sýnir 

fjóra útlaga. Báðir útlagarnir sem tilheyra aldursflokknum 0-31 daga skýrast af misnæmi(e. 

heteroresistance) hjá S. capitis bakteríunni. Hinir tveir sem tilheyra aldursflokknum 1-23 mánaða 

orsökuðust annars vegar af alvarlegri miðtaugakerfissýkingu af völdum S.aureus og hins vegar af 

reynslumeðferð í kjölfar aðgerðar á nýra.  

Einhliða fervikagreining var framkvæmd til þess að skoða hvort meðaltöl 

upphafsskammtastærða á sólarhing hefðu breyst milli ára. Tafla 5 sýnir niðurstöður 

marktækniprófsins. Þegar allur hópurinn var skoðaður í heild sinni reyndist marktækur munur á 

meðalstærðum skammtanna milli ára (p=0.03) og þegar 95% öryggisbilin voru skoðuð má sjá að 

meðaltal ársins 2016 var sú mæling sem orsakaði þennan mun. Sami marktæki munur var til staðar 

þegar vökudeild var skoðuð ein og sér (p=0.03) en hann var ekki til staðar á öðrum deildum 

Barnaspítalans. Marktæki munurinn sem sést hjá vökudeild orsakast einnig af mælingum frá árinu 

2016.  

*Árið 2012 var notað til viðmiðunar og miðast p-gildið við marktækar breytingar á meðalskammtastærðum við 
það ár. Stuðlarnir sýna breytingu frá viðmiðinu. 
*95% CI – 95% öryggisbil. 

 

3.5 Mælingar á vancomycin þéttni í sermi og upphaflegt mælt lággildi  

3.5.1 Allar mælingar  

Heildarfjöldi meðferða á rannsóknartímabilinu var 163. Af þeim voru mælingar á styrk vancomycins í 

sermi framkvæmdar í 105(64.4%) meðferðum. Heildarfjöldi allra mælinga var 289 og þar af voru 

275(95.2%) lággildismælingar og 14(4.8%) hágildismælingar. Af þeim meðferðum þar sem gefnir voru 

tveir skammtar eða fleiri var heildarfjöldi mælinga 238 eða alls 82.4% allra mældra gilda á 

vancomycini í sermi. 52.4% allra lággildismælinga (n=144) voru framkvæmdar hjá börnum á 

vökudeild. Mælingar voru framkvæmdar í 92.8% allra vancomycin meðferða á vökudeild en í 43.6% 

meðferða á öðrum deildum Barnaspítalans. 

Tafla 5. Samanburður á meðaltölum upphafsskammta(mg/kg) á hvern sólarhring milli ára eftir deildum 

Ártal Heildin (p=0.03) Vökudeild (p=0.03) Aðrar deildir(p=0.24) 

 Meðaltal Stuðlar  95% CI Meðaltal Stuðlar  95% CI Meðaltal Stuðlar 95% CI 

 2012 
(n=21) 

30.43 30.43 26.4-34.5 22.95 22.95 18.5–27.4 40.58 40.58 36.1–45.1 

2013 
(n=25) 

30.73 0.31 -5.4-6.0 23.70 0.750 -5.8 - 7.3 36.99 -3.59 -9.6-2.4 

2014 
(n=22) 

33.39 2.96 -2.9-8.8 27.82 4.87 -2.1–11.8 37.66 -2.92 -9.0-3.2 

2015 
(n=21) 

31.87 1.44 -4.4-7.3 21.63 -1.32 -8.0 – 5.4 42.84 2.26 -4.1-8.7 

2016 
(n=12) 

40.85 10.02 3.4-16.7 26.93 13.98 4.2 – 23.7 41.71 1.13 -5.3-7.5 
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Meðalfjöldi mælinga á hverri meðferð var 2.6(4.3) þar sem mest voru framkvæmdar 35 

mælingar á einni meðferð en minnst ein. Í 51.4% tilvika var ein mæling framkvæmd á hverri 

meðferð(n=54) og í 21.0 % tilvika voru tvær mælingar framkvæmdar(n=22). Af öllum mælingum lágu 

44.0%(n=121) innan viðmiðunarmarka. Lággildi voru utan viðmiðunarmarka í 56.0% tilfella(n=154) og 

þar af voru 144(93.5%) lággildi lægri en 10 mg/L og 10 lággildi (6.1%) hærri en 20 mg/L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 
Mynd 3. Flæðirit sem sýnir heildarfjölda vancomycin meðferða og mælinga á tímabilinu 2012-2016. 

 

Niðurstöður úr fervikagreiningu sýndu að ekki var marktækur munur á meðalfjölda vancomycin 

mælinga á hverri meðferð á milli ára (p=0.21) (tafla 6).  Meðalfjöldi mælinga sem framkvæmdar voru á 

hverri meðferð var hæstur árið 2015 en þá var meðaltalið 4.05(7.43) og miðgildið 1.5. Meðalfjöldi 

mælinga var lægstur árið 2013 með 1.69(1.41) mælingar á hverri meðferð. 

 

 

Fjöldi meðferða 
n= 163 

Fjöldi meðferða þar 
sem mælingar voru 

framkvæmdar 
n= 105 

Fjöldi meðferða án 
mælinga 

n= 58 
 

Fjöldi mældra lággilda 
n= 275 

Lággildi innan 
viðmiðunarmarka  

10-20 mg/L 
n= 121 (44.0%) 

 

Lággildi utan 
viðmiðunarmarka 

n=154 (56.0%) 

Lággildi <10 mg/L 
n=144 (52.4%) 

Lággildi >20 mg/L 
n= 10 (3.6%) 
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Tafla 6. Meðalfjöldi lággildismælinga á hverri meðferð á hverju ári og samanburður á breytingu á 
meðalfjölda mælinga á tímabilinu. 

Ártal 
lággildismælinga 

Meðalfjöldi 
mælinga á 
hverju ári 

(staðalfrávik) 

Stuðlar úr einhliða 
fervikagreiningu 

95% öryggisbil fyrir 
stuðla 

marktækniprófs 

Miðgildi 
(spönn) 

2012 2.09(1.35) 2.08 0.43 – 3.74 2(1-6) 

2013 1.69(1.41) -0.39 -2.66 – 1.87 1(1-7) 

2014 2.18(1.84) 0.095 -2.27 – 2.46 2(1-8) 

2015 4.05(7.43) 1.96 -0.40 – 4.32 1.5(1-35) 

2016 3.83(5.01) 1.75 -1.10 – 4.57 2(1-19) 

*2012 er árið sem notað var til viðmiðunar, p=0.21. Stuðlarnir sýna breytingu frá viðmiðinu og öryggisbilin eiga 
við stuðlana.  

 

Tafla 7 sýnir samanburð á hlutfallslegum fjölda lággildismælinga milli kyns, deildar, undirliggjandi 

sjúkdóms og hvort miðlægur æðaleggur hafi verið til staðar við upphaf meðferðar eða ekki. 

Marktæknipróf sýndu að lággildismælingar voru marktækt oftar framkvæmdar hjá stúlkum en 

drengjum (p=0.0189) og það sama á átti við um börn sem lágu á vökudeild og/eða voru fyrirburar. 

Það reyndust vera marktækt færri mælingar hlutfallslega hjá börnum sem voru með illkynja sjúkdóma 

samanborið við þau börn sem tilheyrðu ekki þeim hópi (p=0.044). Ekki var martækur munur á hlutfalli 

lággildismælinga milli barna með inniliggjandi æðaleggi og þeirra sem voru án slíkra íhluta (p=0.98 og 

OR=1.06). 

 

Tafla 7. Samanburður á hlutfalli lággildismælinga milli tveggja hópa á tímabilinu 2012-2016 

Var mæling framkvæmd? 

(n=105) 
Já (%) Nei (%) Samanburður milli 

hópa (p-gildi) 
OR (95% CI) 

Kyn 

Stúlkur 

Drengir 

 

79.1% 

54.2% 

 

20.9% 

45.8% 

p=0.0189  
OR=3.18 

(1.49-7.07) 

Deild þar sem meðferð fór fram 

Vökudeild 

Aðrar deildir 

 

92.8% 

43.6% 

 

7.3% 

56.4% 

p=2.817*10-10  
OR=16.26 

(5.87-56.51) 

Illkynja sjúkdómur 

Já 

Nei 

 

48.6% 

68.8% 

 

51.4% 

31.2% 

p=0.044  

 

OR=0.43 

(0.19-0.989) 

Fyrirburi 

Já  

Nei 

 

86.7% 

51.5% 

 

13.3% 

48.5% 

 

p=1.308*10-5 

 

OR=6.10 

(2.53-16.29) 

Miðlægur æðaleggur til staðar  

Já  

Nei  

 

64.6% 

63.1% 

 

35.4% 

36.9% 

p=0.9776 

 

OR=1.06 

(0.52-2.16) 

*Kí kvaðrat próf var notað til þess að reikna p-gildi og öryggisbil þess þegar fjöldi mælinga í hverjum flokki var 
nægilega mikill (>5 í hverjum flokki). Annars var notast við Fisher exact test. 
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3.5.2 Fyrsta og önnur lággildismæling  

Af alls 105 upphaflegum mældum lággildum á sermisstyrk vancomycins voru 33(31.4%) gildi sem 

lágu innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu (mynd 4). Engin mæld gildi lágu ofan viðmiðunarmarka í 

fyrstu mælingu en 72(68.6%) gildi lágu neðan við meðferðarmörkin 10-20 mg/L. Flest gildi lágu á 

bilinu 5-9.9 mg/L eða 43.8% allra mælinga. Af þeim 105 meðferðum þar sem mælingar á lággildi voru 

framkvæmdar var í 72.4%(n=76) tilvika ein eða tvær  mælingar framkvæmdar á meðferð. 

 

 
Mynd 4. Flokkun lággilda í  fyrstu mælingu á sermistyrk vancomycins. Heildarfjöldi upphafsmælinga 
var 105.  
 
Meðaltöl upphafsskammta hjá þeim sem mældust með lággildi innan viðmiðunarmarka í fyrstu 

lággildismælingu var hærra samanborið við þá sem mældust með gildi neðan við þau. Meðaltal 

hópsins sem náði meðferðarmörkunum var 32.52(11.55) mg/kg/sólarhring samanborið við 

28.48(10.82) mg/kg/sólarhring en munurinn reyndist ekki tölfræðilega marktækur (p=0.1125). 

Mynd 5 sýnir breytileika í meðaltölum lággilda í fyrstu mælingu milli hópa og innan hvers hóps 

skipt eftir upphafsstærðum sólarhringssskammta. Af myndinni má sjá að lággildin eru að meðaltali 

lægst hjá þeim hópi barna sem fá upphafsskammta af stærðinni 20-30 mg/kg en hæst hjá þeim sem 

fá 40-50 mg/kg. Fjöldi mælinga er mestur hjá þeim sem fengu skammtastærðir á bilinu <20 mg/kg og 

upp að 30-40 mg/kg en fer síðan fækkandi eftir því sem skammtarnir stækka. Það eru fáir sem eiga 

skráða mælingu og fá skammta á bilinu 40-50 mg/kg (n=11) og enn færri sem fá skammta sem eru 

stærri en 50 mg/kg (n=5). 
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Mynd 5. Fjöldi og frávik lággilda frá meðaltölum í fyrstu mælingu skipt eftir stærðum upphafsskammta 
(mg/kg/sólarhring). Brotalínan sýnir heildarmeðaltal lággilda og svörtu strikin standa fyrir meðaltal 
innan hvers hóps. 
 

Framkvæmd var einhliða fervikagreining á meðalgildum fyrstu lággildismælinga skipt eftir því hvaða 

upphafsskammtastærð var gefin. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 8. 

 

Tafla 8. Niðurstöður einhliða fervikagreiningar. Samanburður á meðalgildum fyrstu 
lággildismælinga (mg/L) eftir ólíkum upphafsskammtastærðum, (p=0.038). 

Stærð 
upphafsskammts 
(mg/kg/sólarhring) 

Meðalgildi fyrstu 
lággildismælingar 

(mg/L) 

Stuðlar úr einhliða 
fervikagreiningu 

95% öryggisbil fyrir 
stuðla marktækniprófs 

0-20 mg/kg 7.57 7.57 5.8-9.3 

20-30 mg/kg 5.97 1.52 -1.8-4.9 

30-40 mg/kg 6.92 -1.60 -4.1-0.9 

40-50 mg/kg 9.09 -0.65 -3.2-1.9 

50-70 mg/kg 8.20 0.63 -4.0-5.2 

Upphafsskammtur af stærð 0-20 mg/kg var notaður til viðmiðunar. Stuðlarnir sýna frávik frá 
viðmiðunarskammtinum. 

  
Í töflu 8 má sjá að meðalgildið er lægst hjá þeim hópi barna sem fær skammta á bilinu 20-30 mg/kg. 

Meðaltalið hækkar eftir því sem upphafsskammtastærðirnar stækka að undanskildum 

skammastærðum á bilunum 0-20 mg/kg og 50-70 mg/kg en það reyndist vera ekki marktækur munur 

á meðaltölunum þegar 0-20 mg/kg var notað til viðmiðunar (p=0.038). Öll meðaltölin liggja neðan 

viðmiðunarmarka (<10 mg/L) í fyrstu mælingu.   
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Heildarfjöldi lággildismælinga nr. 2 í meðferðinni var 51. Af þeim voru 35.3% (n=18) innan 

viðmiðunarmarkanna 10-20 mg/L og 62.7% (n=32) neðan viðmiðunarmarka. Ein mæling var hærri en 

20 mg/L. Flest gildi lágu á bilinu 5-9.9 mg/L eða 45.1% allra mælinga. Mynd 6 sýnir niðurstöður 

annarrar lággildismælingar. 

 

Mynd 6. Flokkun lággilda í 2. mælingu á styrk vancomycins í sermi. 
 

Myndir 7 og 8 sýna dreifingu mældra lággilda í fyrstu og annarri mælingu hjá börnum á vökudeild 

annars vegar og börnum sem lágu á öðrum deildum Barnaspítalans hins vegar. Alls voru 62 mælingar 

framkvæmdar á vökudeild samanborið við 93 mælingar á öðrum deildum. Af gröfunum má sjá að í 

þremur af fjórum tilvikum er flokkurinn 5-9.9 mg/L sá sem flest gildin teljast til. Aftur á móti teljast flest 

gildin til flokksins „<5mg/L“  í upphafsmælingum hjá börnum sem liggja á öðrum deildum 

Barnaspítalans en vökudeild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Samanburður lággilda í fyrstu og annarri mælingu hjá börnum á vökudeild. 
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Mynd 8 . Samanburður lággilda í fyrstu og annarri mælingu hjá börnum á öðrum deildum 
Barnaspítalans. 
 

3.6 Hvaða áhættuþættir auka líkurnar á því að lággildi mælist neðan 
viðmiðunarmarka? 

3.6.1 Illkynja sjúkdómar 

Börn með illkynja sjúkdóma voru sjaldnar með lággildismælingar innan viðmiðunarmarka (11.8%) 

samanborið við hlutfall barna sem ekki voru með illkynja sjúkdóma (35.9%) í fyrstu lággildismælingu 

(p=0.086). Samanburður þessara tveggja hópa með tilliti til hvort fyrsta mælda lággildið lá ofan eða 

neðan við 10 mg/L má sjá í töflu 9.  

 

3.6.2 Aldursflokkar 

Það reyndist ekki vera marktækur munur á hlutfalli þeirra sem lágu innan og neðan viðmiðunarmarka 

þegar hlutföll ólíkra aldurshópa voru borin saman (p=0.70). Það reyndist þó vera marktækur munur á 

hlutfalli þeirra sem lágu innan viðmiðunarmarka samanborið við þá sem lágu neðan viðmiðunarmarka 

innan hvers aldursflokks í aldursflokkunum 0-31 daga, 1-23 mánaða og 6-11 ára. Í öllum 

aldursflokkum var hlutfall mælinga sem lágu neðan viðmiðunarmarka hærra að undanskildum 

aldursflokkum 2-5 ára þar sem hlutfallið var jafnt. Tafla 10 sýnir fjölda og skiptingu lággildismælinga 

eftir aldurshópum og hlutfall gilda innan og utan viðmiðunarmarka. 

Tafla 9. Áhrif illkynja sjúkdóma á útkomu fyrstu lággildismælingar 

 
Neðan 

vidmiðunargilda <10 
mg/L 

Innan 
vidmiðunargilda 

10-20mg/L 

Samanburður 
(p-gildi) 

Börn án illkynja sjúkdóma 
(viðmiðunarhópur) 

65.9%(n=58) 34.9%(n=30) 
P=0.086 

Börn með illkynja sjúkdóma 88.2%(n=15) 11.8% (n=2) 
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Tafla 10. Hlutföll mældra lággilda sem lágu á bilinu 10-20 mg/L samanborið við þau gildi sem lágu undir 
10 mg/L í fyrstu lággildismælingu skipt eftir aldursflokkum, (p=0.70).  

Aldurshópar 

Innan 
viðmiðunarmarka, 

10-20 mg/L, 
fjöldi (%) 

Hlutfall neðan 
viðmiðunarmarka, <10 mg/L, 

fjöldi (%) 

Öryggisbil 
(95% CI) 

Samanburður á 
hlutfalli innan 

hvers aldursflokks 

0-31 daga 16(32%) 34(68%) 0.53-0.80 p=0.015 

1-23 mánaða 9(31%) 20(69%) 0.49-0.85 p=0.061 

2-5 ára 2(50%) 2(50%) 0.06-0.93 p=1 

6-11 ára 2(15.4%) 11(84.6%) 0.55-0.98 p=0.022 

12-18 ára 3(33.3%) 6(66.7%) 0.30-0.93 p=0.50 

 
 
Mynd 10 sýnir hlutfall lággildismælinga sem lentu innan viðmiðunarmarka í fyrstu serum mælingu á 

vancomycini hjá öllum aldurshópum. Rauða línan sýnir hlutfallið og gráa svæðið öryggisbilið fyrir 

hlutfallið. Af myndinni sést að hlutfallið er hæst hjá aldursflokknum 2-5 ára en lægst hjá 6-11 ára. Sjá 

má að öryggisbilið er breitt þá sérstaklega hjá aldurshópnum 2-5 ára og því erfitt að spá fyrir um hvar 

mælt gildi muni koma til með að liggja. 

 
 

Mynd 9. Hlutfall lággilda sem mældust innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu skipt eftir 
aldursflokkum. Rauða línan sýnir hlutfall lággildismælinga sem lágu innan viðmiðunarmarka í fyrstu 
mælingu. Gráa svæðið samsvarar 95% öryggisibili fyrir hlutfallið. 
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3.6.3 Lógistísk aðhvarfsgreining 

Lógistísk aðhvarfsgreining var framkvæmd til þess að kanna samband aldurs og 

upphafsskammtastærða á útkomu svarbreytunnar sem var gagnlíkindahlutfall þess að fyrsta 

lággildismælingin lægi innan viðmiðunarmarka. Mynduð voru tvö líkön fyrir sömu svarbreytuna þar 

sem annað notaði skýribreyturnar aldur í dögum sem samfellda breytu og sólarhringsskammta sem 

flokkabreytu en hitt notaði fimm aldursflokka og sólarhringskammta sem samfellda breytu. Viðmið fyrir 

útkomu lággildismælinga var að gildið lægi innan viðmiðunarmarka. Í töflu 11 má sjá niðurstöður úr 

lógistísku aðhvarfsgreiningarlíkani þar sem leiðrétt var fyrir aldri í dögum þ.e. taflan sýnir líkurnar á því 

að fyrsta lággildsmælingin sé innan viðmiðunarmarka eftir ólíkum stærðum upphafsskammta óháð 

aldri. Viðmið fyrir skammtastærðir var 0-20 mg/kg/sólarhring. Eins og sjá má eru þeir sem fá 

skammtastærðir á bilinu bilinu 40-50 mg/kg/sólarhring marktækt líklegri til að mælast með lággildi 

innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu (p=0.027, OR=6.79) samanborið við þau börn sem fengu 0-

20 mg/kg/sólarhring en líkurnar á því eru tæplega 60%. 

 

Tafla 11. Niðurstöður lógistískrar aðhvarfsgreiningar þar sem svarbreytan er gagnlíkindi(OR) á 
að fyrsta lággildismælingin liggi innan viðmiðunarmarka og skýribreyturnar eru aldur mældur í 
dögum og sólarhringsskammtastærðir eru flokkastærðir. 

Skýribreytur Staðalvilla 
Marktæknipróf 

(p-gildi) 
Prósentulíkur 

Gagnlíkindahlutfall 
(OR), 95%CI 

Aldur í dögum 0.0002 0.101 17.9% 1.00(0.99-1.00) 

Sólarhringsskammtar     

0-20 mg/kg - - - 1.00 

20-30 mg/kg 0.653 0.28 30.5% 2.01(0.57-7.69) 

30-40 mg/kg 0.664 0.079. 41.2% 3.21(0.90-12.62) 

40-50 mg/kg 0.868 0.027* 59.7% 6.79(1.27-40.79) 

50-70 mg/kg 1.041 0.25 42.1% 3.32(0.36-26.13) 
P<0.01: ** 
P<0.05: * 
P< 0.1: . 
0-20 mg/kg var viðmiðið sem notað var til samanburðar. 

 

Í hinu aðhvarfsgreiningarlíkaninu var notast við sömu svarbreytuna og í því fyrra en skýribreyturnar 

voru fimm aldursflokkar og upphafssólarhringsskammturinn var samfelld breyta. Niðurstöðurnar má 

sjá í töflu 12 og sýna líkurnar á því að ákveðinn aldursflokkur lendi innan viðmiðunarmarka í fyrstu 

lággildismælingu óháð því hvaða skammastærð hann fékk. Aldusflokkurinn 0-31 daga var notaður til 

viðmiðunar. Eins og sést reyndist enginn afgerandi munur á milli aldurshópa þegar leiðrétt hafði verið 

fyrir skammtastærðum. 
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Tafla 12. Niðurstöður lógistískrar aðhvarfsgreiningar þar sem svarbreytan er gagnlíkindi(OR) á að 
fyrsta lággildismælingin liggi innan viðmiðunarmarka og skýribreyturnar eru aldur í fimm 
aldursflokkum og sólarhringsskammtastærðir eru samfelld talnabreyta. 

Skýribreytur Staðavilla 
Marktæknipróf 

(p-gildi) 
Prósentulíkur 

Gagnlíkindahlutfall 
(OR), 95%CI 

Sólarhringsskammtur 
(mg/kg) 0.058 0.0201* 10.9% 1.06 (1.01-1.11) 

Aldursflokkar     

0-31 daga - - - 1.00 

1-23 mánaða 0.61 0.28 - 5.2% 0.47 (0.13-0.15) 

2-5 ára 1.39 0.52 - 4.5% 0.41(0.015-5.52) 

6-11 ára 0.90 0.056. - 2.0% 0.18(0.02-0.89) 
12-18 ára 1.19 0.21 - 2.5% 0.22(0.01-1.71) 

P<0.01: ** 
P<0.05: * 
P< 0.1: . 
Aldursflokkurinn 0-31 daga var viðmiðið sem notað var til samanburðar. 

 

3.7 Breytingar á skammtastærðum í kjölfar mældra gilda utan 
viðmiðunarmarka 

 

Í 27.0% meðferða (n=44) urðu breytingar á skammtastærðum. Fjöldi breytinga var í heild 50 talsins og 

þar af voru 12 (24.0%) skammtalækkanir en 38(76.0%) skammtahækkanir. Skammtabreytingar fólust 

annað hvort í breytingum á skammtastærðinni sjálfri þ.e. gefnu magni í mg/kg eða breytingum á fjölda 

lyfjagjafa á sólarhring eða hvoru tveggja. Meðalfjöldi skammtabreytinga á hverri meðferð var 

1.43(0.85) þar sem fimm skammtabreytingar á einni meðferð var hæsta gildið. 

Tafla 13 sýnir samanburð á meðalstærð sólarhringsskammta fyrir og eftir skammtabreytingar. 

Marktækur munur var á meðaltölum skammtastærðanna eftir skammtahækkanir (p=2.2*10-6). Það 

reyndist hinsvegar ekki marktækur munur á meðaltölum upphafs- og lokaskammtastærða á þeim 

meðferðum þar sem skammtar voru lækkaðir (p=0.68).  

 
Tafla 13. Samanburður á meðaltölum skammtastærða (mg/kg/sólarhring) fyrir og eftir 
skammtabreytingar.  
  

Meðaltal (SD) 
fyrir 

skammtabreytingu 

Meðaltal (SD) eftir 
skammtabreytingu 

Mismunur 
meðaltala 

p-gildi 95% CI 

Hækkun(n=38) 30.78(10.46) 43.27(18.08) 12.48 p=2.19*10-6 -16.9 – -8.0 

Lækkun(n=12) 38.34(9.58) 35.81(26.22) -2.53 p=0.68 -10.87–15.9 
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3.8 Ábendingar og rannsóknarniðurstöður 

3.8.1 Ábendingar 

Ábendingar fyrir meðferð með vancomycini hjá rannsóknarhópnum voru skráðar og þær má sjá í töflu 

14. Meðferðirnar voru í heild 163 og var litið svo á að hver meðferð hefði sjálfstæða ábendingu og því 

eru ábendingarnar einnig 163 talsins. Algengasta ábendingin hjá börnum á tímabilinu 2012-2016 var 

hækkun á sýkingarparametrum í blóði án hita (21.5%), næst á eftir voru hiti og hvítkornafæð (17.8%) 

og grunur um byrjandi sýkingu hjá nýburum (16.0). Í 19 tilvikum var vancomycin notað í 

reynslumeðferð í tengslum við aðgerð (11.7%) og í 17 tilfellum var hiti eina ábendingin. 

Tafla 14. Ábendingar fyrir meðferð með vancomycini. Fjöldi(%), n=163. 

Hækkun á sýkingarparametrum í blóði án hita* 35 (21.5%) 

Neutropenískur hiti 29(17.8%) 

Grunur um byrjandi blóðsýkingar hjá nýbura 26(16.0%) 

Reynslumeðferð í tengslum við aðgerð 19(11.7%) 

Hiti eina einkennið 17(10.4%) 

Hiti og hækkun á sýkingarparametrum í blóði* 15(9.2%) 

Lungnabólga 3(1.8%) 

Þvagfærasýking 2(1.2%) 

Nýrnabólga(e. nephritis) 2(1.2%) 

Bein- og mergjarbólga (e. osteomyelitis) 2(1.2%) 

Húðsýking 2(1.2%) 

Ígerð í kviðarholi 1(0.6%) 

Hjartaþelsbólga 1(0.6%) 

Aðrar ábendingar 7(4.3%) 

Ábendingar ekki fáanlegar/skráðar 2(1.2%) 

*Sýkingarparametrar í blóði voru C-reaktív prótein (CRP) og/eða hvít blóðkorn 
 

3.8.2 Niðurstöður ræktana 

Fjöldi meðferða var 163 og þar af voru 50 meðferðir með jákvæðar ræktanir sem töldust vera líkleg 

sýking. Alls ræktuðust 56 bakteríur í þeim ræktunum og tegundir þeirra má sjá í töflu 11. Í fimm 

tilvikum var um blandaðar bakteríusýkingar að ræða og voru þá tvær bakteríur sem ræktuðust í sömu 

ræktuninni. Í 89.3% tilvika var um að ræða Gram jákvæðar bakteríur(n=50) þar sem kóagulasa 

neikvæðir stafýlókokkar voru í 50% tilvika orsök jákvæðra ræktana. Næst algengasta bakterían var 

Staphylococcus aureus (n=11) og í einu tilviki var um methicillin ónæman S. aureus(MÓSA) að ræða. 

Í sex tilvikum (10.7%) ræktuðust Gram neikvæðar bakteríur og var Enterobacter cloaceae eina Gram 

neikvæða bakterían sem kom oftar fyrir en einu sinni (n=2). 
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Tafla 15. Samantekt yfir tegundir baktería í jákvæðum ræktunum sem töldust vera 
sýking. Fjöldi (%), n=56. 

Gram jákvæðar bakteríur, alls 50(89,3%) 

Kóagulasa neikvæðir stafýlókokkar, alls 
Ekki flokkað frekar 
Staph. epidermidis 
Staph. capitis 
Staph. hemolyticus 
Staph. hominis 

28 (50.0%) 
17(30.4%) 
6(10.7%) 
3(5.5%) 
1(1.8%) 
1(1.8%) 

Stafýlókokkus aureus, alls 
MRSA/MÓSA 

11(19.6%) 
1(1.8%) 

Streptókokkar, alls 
Enterókokkar 
Str. viridans 
Str. mitis  
Ekki flokkað frekar 

10 (18.2%) 
6(10.7%) 
1(1.8%) 
2(3.6%) 
1(1.8%) 

Bacillus 1(1.8%) 

Gram neikvæðar bakteríur, alls 
Gram neikvæðir stafir  
E. coli 
Enterobacter cloacae 
Klebsiella oxytoca 
Stenotrophomonas maltophilia 

6 (10.7%) 
1(1.8%) 
1(1.8%) 
2(3.6%) 
1(1.8%) 
1(1.8%) 

 

3.9 Aukaverkanir 

Tvenns konar aukaverkanir sáust í tengslum við vancomycin meðferðir hjá rannsóknarþýðinu og þær 

komu fram í alls 11 meðferðum(6.75%) (tafla 16). Eins og sjá má í töflu 3 voru aðeins 140(85.9%) 

mælingar á grunngildi serum kreatíns fáanlegar frá alls 163 meðferðum. Í þremur tilfellum hjá þremur 

ólíkum einstaklingum varð nægileg hækkun á serum kreatíni til að geta talist sem aukaverkun af 

völdum vancomycins og var það skilgreint sem  50% aukning á grunngildi eða hækkun um 45 

mol/L án annarra útskýringa. Í 23 tilvikum (14.1%) var annað hvort ekki til skráð mæling á grunngildi 

eða á serum kreatíni eftir upphaf meðferðar eða hvorugt sem gerði mat á mögulegum eitrunaráhrifum 

á starfsemi nýrna ekki mögulegt. Það reyndist ekki vera munur á meðalstærð upphafsskammta hjá 

þeim börnum sem fengu slíkar aukaverkanir samanborið við börn sem fengu þær ekki (p=0.95). 

Meðalstærð upphafsskammtsins var 32.72(11.44)mg/kg hjá þeim sem mældust með nægilega 

hækkun á serum kreatíni en 32.30(11.91)mg/kg hjá öðrum börnum. 

Þá voru átta skráð tilfelli um Red man syndrome hjá alls fimm börnum. Einkennin voru útbrot 

á andliti og efri hluta líkama ýmist með eða án kláða við innrennsli lyfsins. Það reyndist ekki vera 

marktækur munur á meðalstærðum upphafssólarhringsskammta hjá þeim börnum sem fengu Red 

man syndrome en meðaltalið hjá þeim hópi var 41.46 mg/kg samanborið við 31.35 mg/kg hjá þeim 

hópi barna sem ekki fengu slíkar aukaverkanir (p=0.096). Allar skráðar aukaverkanir voru frá börnum 

sem lágu á deildum Barnaspítalans öðrum en vökudeild. 

 

 



 

30 

Tafla 16. Yfirlit yfir aukaverkanir og samanburður á upphafssólarhringsskömmtum  
(mg/kg/sólarhring).  

Gerð 
aukaverkunar 

Fjöldi (%) 
Fékk ekki 

aukaverkun 
(mg/kg/sólarhring) 

Fékk aukaverkun 
(mg/kg/sólarhring) 

Samanburður 
(p-gildi) 

Alls 11(6.75%) 32.01(11.77) 39.41(13.04) p=0.112 

Red man syndrome 8(4.91%) 31.35(12.45) 41.46(13.43) p=0.096 

Hækkun á kreatíni 3(1.8%) 32.39(11.91) 32.72(11.43) p=0.946 

*Hækkun á serum kreatíni skilgreind sem  50% aukning á grunngildi eða hækkun um 45 mol/L án 
annarra útskýringa. 
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4 Umræða 

4.1 Samantekt  

Á tímabilinu 2012-2016 voru gefnar 163 meðferðir með vancomycini á Barnaspítala Hringsins. 

Heildarfjöldi barna var 105 þar sem 59.0%(n=62) voru drengir. Miðgildi aldurs var 180 dagar með 

spönnina 2 dagar til 17 ár. Meðalstærð upphafsskammts á sólarhring var 24.8 mg/kg hjá börnum á 

vökudeild en 39.7 mg/kg hjá börnum á öðrum deildum Barnaspítalans og Gjörgæsludeild LSH. 

Mælingar á lággildi í sermi voru framkvæmdar í 105 meðferðum (64.4%). Fjöldi mælinga var alls 289 

og þar af voru 275(95.2%)  lággildismælingar og 14(4.8%) hágildismælingar. Af öllum 

lággildismælingum sem framkvæmdar voru á tímabilinu 2012-2016 lágu 44.0%(n=121) innan 

viðmiðunarmarka. Lággildi utan viðmiðunarmarka voru 154 talsins (56.0%) og þarf af voru 144(93.5%) 

lággildi lægri en 10 mg/L og 10(6.1%) lággildi hærri en 20 mg/L. Það varð breyting á 

skammtastærðum í 27%(n=44) meðferða og breytingarnar voru 50 talsins þar sem 76%(n=38) voru 

skammtahækkanir.  

Niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningar leiddu í ljós að sá þáttur sem hafði marktæk aukin 

áhrif á að lággildi mældust innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu voru sólarhringsskammtar af 

stærðinni 40-50 mg/kg (p=0.079, OR=6.79). Hvorki aðrar skammtastærðir né aldursflokkar höfðu 

marktæk áhrif á niðurstöður fyrstu lággildismælingar. Í okkar rannsókn reyndist ekki vera marktækur 

munur á hlutfalli þeirra barna sem höfðu illkynja sjúkdóma og lágu innan viðmiðunarmarka í fyrstu 

lággildismælingu miðað við samanburðarhópinn sem voru börn án ilkynja sjúkdóma (p=0.086, 11.8% 

og 34.9%). 

4.2 Túlkun 

4.2.1 Skammtastærðir og fyrstu lággildismælingarnar 

Meðalstærð upphafsskammta hjá þeim sem mældust með lággildi innan viðmiðunarmarka í fyrstu 

mælingu var 32.5 mg/kg samanborið við 28.5 mg/kg hjá þeim sem mældust með lággildi neðan 

viðmiðunarmarka en munurinn var ekki marktækur þegar ekki var leiðrétt fyrir neinum öðrum breytum 

(p=0.112).  

Mynd 5 sýnir bæði fjölda mælinga og frávik þeirra frá meðaltölum lággilda í fyrstu mælingu. 

Þrátt fyrir hærri skammta hækkar meðaltalið ekki eins og við væri að búast og skýrist það líklega af 

fáum mælingum í þeim hópum. Sjá má að hjá fyrstu þremur breytunum á x- ás þ.e. skammtastærðir 

sem ná frá <20 mg/kg til 40 mg/kg eru töluvert mörg lággildi sem mælast neðan við 5 mg/L. Þeim 

fækkar eftir því sem skammtastærðirnar stækka en fjöldi mælinga í hverjum flokki fækkar einnig og 

því erfitt að spá með nákvæmni fyrir um hvernig dreifing lággilda myndi verða ef 

sólarhringsskammtarnir yrðu hækkaðir þ.e. hvort fleiri lággildi myndu ná viðmiðunarmörkum út frá 

grafinu einu saman.  

Niðurstöður einhliða fervikagreiningar leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á meðaltölum 

lággilda í fyrstu mælingu en þrátt fyrir það hækkar meðaltalið eftir því sem 

uppphafsskammtastærðirnar aukast að undanskildum skammtastærðum á bilinu 50-70 mg/kg og 0-20 

mg/kg og því greinilega um tengsl hér á milli að ræða þrátt fyrir að munurinn sé ekki marktækur 
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(p=0.0.38). Lægra meðaltal lággilda hjá þeim sem fengu skammta á bilinu 50-70 mg/kg skýrist líklega 

af fáum mælingum (n=11) og því þarf lítið til þess að hafa mikil áhrif á meðaltalið. Skammtastærðir 

<20 mg/kg endurspegla yngsta hópinn í rannsókninni þ.e. börn á aldrinum 0-31 daga og athyglisvert 

er að sjá að meðagildi þess hóps er hærra en hjá þeim hópi barna sem fékk skammta á bilinu 20-40 

mg/kg. Það gæti skýrst af því að mörg þessara barna eru fyrirburar og nýrnastarfsemin því ekki 

fullþroskuð og vancomycin gæti því náð fyrr meiri þéttni í sermi. Samt sem áður er gildið undir 

viðmiðunarmörkum og núverandi skammtastærðir nægja því ekki til að ná viðmiðunargildum hjá 

þessum aldursflokki þrátt fyrir skerðingu á nýrnastarfsemi. 

 

4.2.2 Skammtabreytingar 

Í alls 28.2%(n=46) meðferða var lengd meðferðar aðeins 1 eða 2 dagar sem skýrir að einhverjum 

hluta hvers vegna skammtabreytingar voru framkvæmdar í eins fáum meðferðum og raun ber vitni. Þá 

gæti meðferð mögulega hafa verið lokið þegar mælingar á lággildum lágu fyrir og því ekki mögulegt 

að aðlaga skammtana. Þegar lagt var mat á skammtabreytingar var alltaf miðað við að skammtarnir 

breyttust innan sama meðferðartímabils. Ekki voru skoðaðar heildarskammtabreytingar hjá sama 

barni milli meðferða enda eru margir þættir sem geta spilað þar inn í s.s. þyngdarbreytingar, 

breytingar á nýrnastarfsemi eða að um ónæmari bakteríu hafi verið að ræða svo dæmi séu tekin.  

Tafla 5 sýnir niðurstöður einhliða fervikagreiningar þar sem meðalstærðir upphafsskammta 

milli ára voru bornar saman. Þá kom í ljós að marktækur munur var á meðalstærðum 

upphafsskammta á árunum 2012 og 2016. Þess munur orsakast líklega af því að börn sem fengu 

meðferð á vökudeild voru töluvert færri árið 2016 samanborið við önnur ár en aðeins 6 börn á 

vökudeild fengu meðferð með vancomycini árið 2016 en 19 börn árið 2012. Þar sem 

rannsóknarhópurinn er fremur lítill þarf ekki mikið til að valda miklum breytingum í útreikningum og því 

er meðaltal sólarhringsskammta árið 2016 marktækt hærra samanborið við meðaltöl annarra 

ára(p=0.03). Annað hvort voru vancomycin meðferðir raunverulega færri árið 2016 eða þá að vöntun 

er á gögnum um börn sem fengu vancomycin á vökudeild árið 2016 í rannsóknina. 

 

4.2.3 Niðurstöður tvíkosta afhvarfsgreiningarlíkans 
 
Aðhvarfsgreiningarlíkanið gaf eina marktæka skýribreytu sem hafði áhrif á útkomu fyrstu 

lággildismælingar (töflur 11 og 12). Sú breyta voru sólarhringsskammtar af stærðinni 40-50 mg/kg en 

þau börn sem fengu slíkar skammtastærðir voru marktækt líklegri til þess að mælast með lággildi 

innan viðmiðunarmarka (p=0.027, OR=6.79(1.27-40.79)) en prósentulíkurnar voru einungis 59.7% 

samanborið við þau börn sem fengu skammtastærðir á bilinu 0-20 mg/kg. Eins og og sést er 

öryggisbilið fyrir skammtastærðina mjög breitt sem skýrist af því að fá börn fengu svo háa skammta 

og því fáar mælingar sem liggja að baki útreikninganna. Aðrar skammtastærðir gáfu ekki marktækar 

niðurstöður. Enginn aldursflokkur gaf marktæka niðurstöðu á útkomu fyrstu lággildismælingar. 
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4.3 Samanburður við erlendar rannsóknir 

4.3.1 Skammtastærðir og niðurstöður ræktana 

Árið 2011 voru birtar niðurstöður frá Eiland et al rannsókn sem framkvæmd var af háskólasjúkrahúsi í 

Alabama. Sú rannsókn hafði m.a. það markmið að meta hvort ráðlagðir vancomycin skammtar 40-60 

mg/kg/dag hjá börnum á aldrinum 1 mánaða til 18 ára væru nægilegir til þess að ná meðferðargildi 

vancomycins í sermi(4). Rannsóknin tók til 295 barna með alls 435 skráðar vancomycin mælingar. 

Meðaltal sólarhringsskammtsins var 59mg/kg/dag og voru aðeins 49% mældra lággilda innan 

viðmiðunarmarkanna 10-20 mg/L á tímabilinu 2009-2010.  

Í okkar rannsókn var meðaltal upphafsskammtsins á sólarhring 32.7(11.98)mg/kg hjá 

heildinni en 24.79(10.24)mg/kg hjá börnum á vökudeild og 39.7(8.59)mg/kg hjá börnum á öðrum 

deildum sem er töluvert lægra en í Eiland et al rannsóknni. Hlutfall mældra lággilda sem lágu innan 

viðmiðunarmarkanna 10-20 mg/L í niðurstöðum okkar rannsóknar var 44.0% samanborið við 49%. 

Skýring á hærri skömmtum erlendis samanborið við okkar rannsókn gætu skýrst af því að ónæmi 

baktería fyrir vancomycini er líklega meira í Bandaríkjunum þ.e. lágmarksheftistyrkur þeirra er hærri 

og algengi ónæmra baktería fyrir vancomycini er einnig meira og því þarf stærri skammta til að ná 

AUC/MIC hlutfallinu um og yfir 400. Í Eiland et al rannsókninni var t.d. algengasta bakterían sem 

ræktaðist í jákvæðum blóðræktunum MÓSA eða 43% allra baktería en í okkar rannsókn var aðeins 

eitt tilfelli þar sem um var að ræða staðfesta MÓSA sýkingu.  

Meðalstærð upphafsskammta hjá börnum sem lágu á vökudeild í þessarri rannsókn var 

24.79(10.24) mg/kg sem er einnig töluvert lægra en sést hefur í erlendum rannsóknum (49, 50). 

Hlutfall nýbura sem lágu innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu í okkar rannsókn var 34.4%(n=22) 

sem er einnig lægra hlutfall en það sem niðurstöður erlendra rannsókna benda til(49). Misræmi í 

skammtastærðum og hlutfalli mældra lággilda í rannsóknum sem framkvæmdar eru á vökudeildum 

endurspeglar þó einnig rannsóknarþýðið þ.e. hvort margir fyrirburar voru teknir með í rannsóknina og 

þá sér í lagi ef margir mjög léttir fyrirburar en þá lækka meðalskammtastærðirnar augljóslega og 

niðurstöður ólíkra rannsókna eru ekki alveg sambærilegar. 

Ákvörðun skammtastærða hjá nýburum er flókin vegna mikils fjölbreytileika innan hópsins 

sem ákvarðast m.a. af þyngd, meðgöngulengd, nýrnastarfsemi og samhliða lyfjagjöfum á öðrum 

lyfjum. Nokkrar rannsóknir benda til þess að samfelldar lyfjagjafir gætu reynst vel hjá nýburum til að 

koma í veg fyrir of lág lággildi og of há hágildi en slíkt þarfnast frekari rannsókna. Tafla 5 sýnir 

samanburð á meðatölum upphafsskammta og af henni má sjá að meðaltölin eru almennt mun lægri á 

vökudeild miðað við aðrar deildir Barnaspítalans sem skýrist af aldri, þyngd og skertri nýrnastarfsemi 

barnanna. 

 

4.3.2 Aukaverkanir 

Bráð nýrnabilun í kjölfar vancomycin meðferðar hjá fullorðnum er vel þekkt fyrirbæri og hafa 

rannsóknir sýnt fram á tengsl milli lággilda sem mælast hærri en 15mg/L í sermi og aukinnar áhættu á 

slíkum aukaverkunum(51). Hlutfall aukaverkana á nýrnastarfsemi hefur verið á bilinu 12% til 42% eftir 

rannsóknum þar sem hæsta hlutfallið hefur tengst samhliða lyfjagjöfum á aminoglýkósíðum(52). 
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Rannsóknir um áhrif vancomycins á nýrnastarfsemina hjá börnum eru fáar og þeim kemur ekki saman 

um hvort sú áhætta sé í raun og veru til staðar hjá þeim sjúklingahópi(52). Þrjár rannsóknir sem allar 

voru framkvæmdar í Bandaríkjunum rannsökuðu tíðni nýrnarskaða í kjölfar vancomycin meðferðar hjá 

ólíkum undirhópum barna(52-54). 14% var hæsta hlutfall slíkra aukaverkana og voru marktækt meiri 

líkur á þeim ef lággildin mældust yfir 15mg/L samkvæmt niðurstöðum einnar rannsóknar(52). 

Árið 1999 voru birtar niðurstöður bandarískrar rannsóknar sem rannsakaði samband milli 

mældra hággilda og eitrunaráhrifa á nýru hjá 69 nýburum með staðfestar ífarandi sýkingar af völdum 

S. aureus eða kóagulasa neikvæðum stafýlókokkum. Eituráhrif af völdum vancomycins voru skilgreind 

sem tvöföldun á grunngildi serum kreatíns og voru aukaverkanirnar skoðaðar m.t.t. hágilda sem lágu 

annars vegar undir 40 mg/L og hinsvegar yfir 40 mgl/L. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að slík 

eitrunaráhrif væru sjaldgæf hjá nýburum jafnvel með hágildistoppa yfir 40 mg/L(54). Önnur bandarísk 

rannsókn sem tók til 113 barna sem lágu inn á gjörgæsludeildum komst að sömu niðurstöðu þ.e. að 

það var enginn marktækur munur á nýrnastarfsemi þeirra barna þar sem lággildin mældust 15mg/L 

eða ofar og hjá þeim börnum með lægri lággildi(53). Að ofantöldu má sjá að rannsóknum ber ekki 

saman um hvort raunveruleg áhætta á slíkum aukaverkunum sé til staðar hjá börnum. 

Í okkar rannsókn voru aðeins þrjú tilfelli (1.8%) með nægilega hækkun á serum kreatíni til 

þess að geta talist sem aukaverkun. Getur það talist afar lítið hlutfall þá sérstaklega í ljósi þess að 

fyrirburar voru oft á öðrum lyfjum samhliða t.d. sýklalyfjum og cox-hemlurum vegna meðferðar við opi 

á fósturæð en aukaverkanir af cox lyfjum eru m.a. skert blóðflæði til nýrna og skertur síunarhraði sem 

eykur styrk annarra lyfja í sermi(55). Fá tilfelli aukaverkana á nýrnastarfsemi í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar gætu verið vegna vandaðra vinnubragða þar sem í flestum tilfellum var fylgst vel með 

mælingum á serum kreatíni á meðan meðferð stóð. Það gæti þó einnig orsakast af því að í okkar 

rannsókn voru upphafsskammtarnir sem og lággildin töluvert lægri en í þeim rannsóknum sem vitnað 

var í hér að ofan. Vert er að taka það fram að eitt þeirra barna sem fékk slíka aukaverkun var með 

undirliggjandi nýrnasjúkdóm og því erfitt að meta hvort um bein áhrif af völdum vancomycins hafi verið 

að ræða. Auk þess voru allar lággildismælingar í hinum tveimur tilfellunum innan viðmiðunarmarka og 

þess vegna er ekki hægt að sýna fram á tengsl milli of hárra gilda í sermi og aukaverkana á 

nýrnastarfsemi út frá okkar rannsókn. Oft getur verið erfitt að greina á milli hvort hækkun á serum 

kreatíni séu raunveruleg aukaverkun af völdum vancomycins eða hvort sú hækkun stafi af alvarleika 

undirliggjandi sjúkdóms en eins og áður hefur komið fram voru 90% barna sem fóru á 

vancomycinmeðferð í þessari rannsókn með alvarlegan undirliggjandi sjúkdóm. 

Í 8 tilvikum (4.9%) komu fram einkenni sem svipuðu til Red man syndrome sem samkvæmt 

erlendum rannsóknum sést hjá um 3.7%-47% sjúklinga á vancomycinmeðferð(56). Slík aukaverkun er 

alfarið talin tengjast innrennlishraðanum á lyfinu en upplýsingar um tímalengd lyfjagjafa voru hvergi 

fáanlegar. Þó nokkrir fengu diphenhydramine gjöf samhliða vancomycini sem skýrir að einhverju leyti 

lágt algengi slíkra aukaverkana í okkar rannsókn. 

Það er athyglisvert að sjá að það er meiri munur á skammtastæðum þeirra sem fengu Red 

man syndrome heldur en hækkun á serum kreatíni samanborið við þá sem ekki fengu slíkar 

aukaverkanir (tafla 16).  
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En Red man syndrome er algjörlega talið háð innrennslishraðanum en ekki skammtastærðinni og 

geta þessar niðurstöður bent til þess að mögulega hafa undirliggjandi sjúkdómar meira að segja um 

hækkun á serum kreatíni fremur en vancomycin sjálft. 

4.4 Áhættuþættir sem auka líkurnar á að vancomycingildi mælist neðan 
viðmiðunarmarka 

 

4.4.1 Aldurshópar 

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa bent til þess að börn í aldurshópnum 1-6 ára  

séu í meiri áhættu en börn á öðrum aldri að mælast með lággildi neðan viðmiðunarmarka þrátt fyrir 

sömu skammtastærðir(44, 57). 

Í okkar rannsókn var aldurshópurinn 2-5 ára sá hópur sem fæst börn tilheyrðu (n=17). Í töflu 

10 má sjá samanburð á hlutfalli þeirra sem lágu innan viðmiðunarmarka og hlutfall þeirra sem lágu 

utan þeirra hjá börnum í þessum aldursflokki. Hlutfallið var jafnt (50%) með tvær mælingar sem 

tilheyrðu hvorum flokki. Öryggisbilið var mjög breitt (95% CI, 0.06-0.93) sem skýrist af fáum 

mælingum og til þess fá nákvæmari niðurstöður hefði rannsóknin þurft að taka til fleiri barna. 

Samkvæmt niðurstöðum lógistíska aðhvarfsgreiningarlíkansins gaf enginn aldurshópur marktæka 

niðurstöðu þegar leiðrétt hafði verið fyrir skammtastærðum. 

 

4.4.2 Undirliggjandi illkynja sjúkdómar 

Niðurstöður rannsóknar um vancomycingjafir hjá börnum með illkynja blóðsjúkdóma frá Frakklandi 

voru birtar í maí 2014(31). Tilgangur rannsóknarinnar var að meta lyfhrif (e. pharmacokinetics) 

vancomycins hjá börnum með illkynja blóðsjúkdóma og voru 98 vancomycin mælingar hjá 70 börnum 

rannsakaðar. Úthreinsun á vancomycini var marktækt hærri hjá þessum hópi barna miðað við 

heilbrigð börn og höfðu þyngd og úthreinsun á kreatíni marktæk áhrif á það samband þ.e. eftir því 

sem kreatín úthreinsun jókst því meiri varð útskilnaðurinn á vancomycini. Alls voru 76% sjúklinganna 

með gildi undir <10 mg/L eftir ráðlagðan upphafsskammt 40-60 mg/kg/dag. 

Í okkar rannsókn var upphafssólarhringsskammturinn hjá börnum með illkynja sjúkdóma 

38.21(8.31) og alls 88% sjúklinga lágu undir <10 mg/L í fyrstu lággildismælingu.  Bæði eru 

skammtarnir töluvert lægri í okkar rannsókn og hlutfall barna neðan viðmiðunarmarka er hærra. Það 

reyndist hinsvegar ekki vera marktækur munur á hlutfalli þeirra barna sem lágu innan 

viðmiðunamarka í fyrstu lággildismælingu þegar börn með ilkynja sjúkdóma voru borin saman við 

börn sem ekki voru með illkynja sjúkdóma (p=0.086) en hlutföllin voru 11.8% og 34.9% í þeirri 

röð(tafla 9). Það var því greinilegur hlutfallslegur munur á milli hópanna tveggja en hann var ekki 

marktækur þegar miðað er við 95% öryggisbil en munurinn er marktækur ef 90% öryggisbil væri 

viðmiðið. Það að vera með illkynja sjúkdóm virðist því vera ákveðinn áhættuþáttur fyrir því að mælast 

með lággildi neðan viðmiðunarmarka þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi ekki sýnt fram 

á marktækan mun. Þar sem aðeins tvö börn uppfylltu bæði skilyrðin þ.e. voru bæði með illkynja 

sjúkdóm og mælt lággildi innan viðmiðunarmarka í fyrstu mælingu var ekki hægt að leiðrétta fyrir 

öðrum þáttum til þess að skoða þetta samband nánar.  
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Rannsóknin hefði þurft að ná yfir stærra tímabil til þess að búa yfir upplýsingum um fleiri fjölda 

meðferða hjá fleiri börnum svo hægt væri að draga ályktun um hvort börn með illkynja sjúkdóma á 

Barnaspítala Hringsins séu líklegri eða ekki til þess að mælast með lággildi neðan viðmiðunarmarka.  

4.5 Er ástæða til að endurskoða skammta? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að stærðir upphafsskammta hjá börnum á Barnaspítala 

Hringsins eru lægri samanborið við erlendar rannsóknir(44, 58). Hlutfall lággilda innan 

viðmiðunarmarka í niðurstöðum erlendra rannsókna hafa verið á svipuðu bili og okkar niðurstöður en 

breytileiki í þeim skýrist af ólíkum eiginleikum rannsóknarþýðanna í hverri rannsókn fyrir sig. 

Erfiðleikar við að ná settum lággildum í sermi hafa leitt til þess að rannsóknir hafa skoðað beint 

AUC/MIC hlutfallið í stað þess að styðjast við lággildismælingar. Silva et al nýttu sér þessa aðferð og 

skoðuðu AUC/MIC hjá börnum með illkynja blóðsjúkdóma(59). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að 81 mg/kg/dag þurfti til þess að ná hlutfallinu yfir 400 þegar lágmarksheftistyrkur bakteríunnar 

var um 1 mg/L og aðeins helmingur sjúklinga náði AUC/MIC> 400 þegar notast var við hefðbundna 

skammta af stærðinni 40-60 mg/kg.  

Það er ekki enn að fullu ljóst hvernig skömmtun á vancomycini hjá börnum sé best háttað. 

Vitað er að við þurfum að ná hlutfallinu AUC/MIC um og yfir 400 og að núverandi skammtastærðir 

uppfylla í flestum tilfellum ekki þá kröfu(4). Niðurstöður nýjustu rannsókna sem sett hafa fram 

stærðfræðilíkön sem spá fyrir um hvaða skammtastærðir ættu að gefa okkur hlutfallið sem við 

sækjumst eftir hafa verið að stinga upp á að minnsta kosti 60 mg/dag/sólarhring(4). Fleiri rannsóknir 

sem hafa rannsakað skammtastærðir og lággildismælingar hjá börnum stinga upp á 

upphafsskammtastærðum á bilinu 60-70 mg/kg á sólarhring gefið í 15 mg/kg skömmtum á sex 

klukkustunda fresti. Fyrir börn á aldrinum 1-5 mánaða og 13-18 ára ætti sólarhringsskammtur nálægt 

neðri mörkunum þ.e. um 60 mg/kg að duga en fyrir börn á aldrinum 6 mánaða til 12 ára ætti 

upphafsskammturinn að vera nær 70 mg/kg(5).  

Hvort lággildi innan 10-20 mg/L sé í raun besta viðmiðið hjá börnum og þá sér í lagi hjá 

nýburum eins og rannsóknir hjá fullorðnum benda til er enn umdeilt auk þess sem það er mjög háð 

lágmarksheftistyrk þeirrar bakteríu sem meðferðin beinist að en slíkt var ekki skoðað í þessari 

rannsókn. Það sem skiptir mestu máli varðandi gæði meðferðarinnar er að velja viðeigandi 

upphafsskammta sem leiða til meðhöndlunar á sýkingunni sem allra fyrst. Samkvæmt niðurstöðum 

erlendra rannsókna ætti að vera óhætt að hefja meðferð hjá börnum á aldrinum 1 mánaða til 18 ára 

með upphafsskammta á bilinu 60-70 mg/kg(5). Hvað varðar upphafsskammtastærðir hjá fyrirburum 

og börnum undir eins mánaða skortir rannsóknir á því sviði en núverandi skammtastærðir nægja ekki 

til að ná meðferðarmörkum í sermi. Það er þó alltaf lögð áhersla á að fylgjast náið með mælingum á 

serum kreatíni á meðan meðferð stendur þar sem rannsóknum kemur enn ekki saman um hvort og þá 

hversu mikil áhættan fyrir slíkum aukaverkunum sé þegar skammtar eru hækkaðir.  

4.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helsti styrkur rannsóknarinnar er sá að hún náði til flestra barna sem fengu vancomycingjafir á 

Barnaspítala Hringins á 5 ára tímabilinu 2012-2016.  
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Flest börn sem fara á vancomycin meðferð hérlendis hafa alvarlegan undirliggjandi sjúkdóm og fá 

meðferð við sínum sjúkdómi á Barnaspítalanum. Því má gera ráð fyrir að rannsóknin nái til flestra 

þeirra barna á landinu sem fengu vancomycingjafir á tímabilinu. Það telst einnig til styrkleika að 

sambærileg rannsókn hefur aldrei verið framkvæmd áður hérlendis og er sú fyrsta sem kannar 

upphafsskammtastærðir og lággildismælingar á vancomycin meðferðum hjá börnum á Barnaspítala 

Hringsins. Annar kostur rannsóknarinnar er að öllum gögnum var safnað af einum aðila sem 

lágmarkar misræmi í gagnagrunninum. Þá telst einnig til styrkleika að margar breytur voru skoðaðar 

og komu þær inn á ólíkar hliðar vancomycin meðferðar s.s. aukaverkanir, niðurstöður ræktana og 

algengi miðlægra æðaleggja við upphaf meðferðar auk fleiri breyta sem gefur ágæta heildarmynd yfir 

vancomycin meðferðir á Barnaspítala Hringsins. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru smæð rannsóknarþýðisins. 105 börn fengu meðferð 

með vancomycini á tímabilinu og var aldurshópurinn 2-5 ára sá hópur sem fæst börn tilheyrðu (n=17) 

og fáar lággildismælingar til hjá þeim aldurshópi (n=15). Ekki var tölfræðilega marktækur munur hjá 

þeim hópi barna samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarlíkansins vegna fárra mælinga en eins og 

áður sagði benda erlendar rannsóknir til þess að það sé einmitt þessi aldurshópur sem sé í aukinni 

áhættu á að mælast með lággildi sem liggja neðan meðferðarmarka. 

Þá vantaði tólf börn sem vitað er um að fóru á vancomycin meðferð á tímabilinu en gögnin 

þeirra fundust ekki í tæka tíð til þess að hægt væri að hafa þau með útreikningum. Sjúkrarskrár 

þessara barna voru að öllum líkindum í útláni fyrir aðra BS ritgerð sem rannsakaði faraldur S. capitis á 

vökudeild sem leiðir til þess að þessi rannsókn vanmetur fjölda sýkinga af völdum þeirrar bakteríu auk 

annarra ófyrirsjáanlegra áhrifa á aðrar rannsóknarniðurstöður. Sameining gagna úr þessum tveimur 

rannsóknum ætti hins vegar að vera vel möguleg í náinni framtíð. 

Aðrar takmarkanir rannsóknarinnar eru að rannsóknin var afturskyggn. Upplýsingar voru 

greinilega ekki skráðar í rannsóknarskyni í öllum tilvikum og því ekki hægt að bæta við rannsóknum 

eftir á sem upp á vantaði sem hefði verið mögulegt ef um framsýna rannsókn hefði verið að ræða. Má 

þar til að mynda nefna mæld gildi á serum kreatíni sem vantaði í 23 tilvikum og þarf af leiðandi var 

ekki hægt að meta möguleg eitrunaráhrif vancomycin meðferðar á nýrnastarfsemina. 

Einnig gæti það talist til takmarkana að oft leið langur tími á milli skráðra þyngdamælinga í 

sögukerfinu og dró það úr nákvæmni þegar reikna þurfti út nákvæman sólarhringsskammt á hvert kg.  

Þá voru hvergi skráðar upplýsingar um hvenær lággildismælingarnar voru framkvæmdar þ.e. 

eftir hvaða lyfjaskammt en slíkt getur haft áhrif á útkomu lággildismælinganna og mögulega skekkt 

niðurstöður þessarar rannsóknar að einhverju leyti. 

4.7 Ályktanir og áform  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að núverandi upphafsskammtar á vancomycini gefa lággildi 

sem liggja neðan við sett meðferðarmörk hjá meirihluta barna eða í 52.4% tilvika. Ef miða á við 

núverandi ráðleggingar um æskileg meðferðarmörk lággilda vancomycins í sermi, 10-20 mg/L, þarf að 

hækka sólarhringsskammtana til að ná settu marki. Frekari rannsókna er þörf til að kanna öryggi hærri 

skammta og möguleg eitrunaráhrif þeirra á nýrnastarfsemina hjá börnum.  
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Framhald þessarar rannsóknar væri að kanna hvort hærri skammtastærðir leiði til þess að 

fleiri lággildismælingar nái viðmiðunargildum hjá börnum á Barnaspítala Hringsins.  

Þá væri einnig afar gagnlegt að gera framsýna rannsókn á því hvort skammastærðirnar sem notaðar 

eru hérlendis nái hlutfallinu AUC/MIC  400 og ef ekki þá hvaða skammtastærðir þurfi til að uppfylla 

það skilyrði. Til þess að framkvæma slíka rannsókn þyrfti að skoða hver lágmarksheftistyrkur 

bakteríanna sem meðferðin beinist gegn sé.  

Það er okkar von að niðurstöður þessarar rannsóknar gagnist við ákvörðun á stærðum 

upphafsskammta þegar hafin er meðferð með vancomycini hjá börnum og gefi innsýn í það hvernig 

veita megi skilvirkari meðferð og jafnframt draga úr líkum á þróun ónæmis baktería gegn vancomycini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

Þakkir 

Kærar þakkir fær leiðbeinandinn minn Valtýr Stefánsson Thors fyrir alla þá leiðsögn og aðstoð sem 

hann veitti mér við vinnslu á þessu verkefni. Þá vil ég einnig þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við 

gagnasöfnun og þá sérstaklega Þórði Þórkelssyni yfirlækni á Vökudeild, starfsfólki skjalasafns 

Landspítala í Vesturhlíð og Sif Sumarliðadóttur starfsmanni hjá Hagdeild Landspítalans. Að auki vil ég 

þakka Föstudagshópnum á Barnaspítalanum og Ásgeiri Haraldssyni fyrir alla veitta aðstoð bæði hvað 

varðar ritgerðarskrif sem og undirbúning fyrir fyrirlestur. Að lokum vil ég þakka Axeli Arnari Nikulássyni 

fyrir yfirlestur á ritgerðinni og ábendingar varðandi málfar og fjölskyldu minni fyrir hvatningu og 

stuðning. 
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