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Inngangur og markmið: Ódæmigerðar mýkóbakteríur (ÓM) eru sjaldgæfir sjúkdómsvaldar í mönnum. 

Bakterían berst til manna frá umhverfinu en ekki manna á milli. Sýkingar í lungum af völdum M. avium 

complex (MAC) er algengasta birtingarmynd sjúkdómsins en bakteríurnar geta einnig valdið 

eitlabólgum, húð- og mjúkvefssýkingum og dreifsýkingum. Lungnasýkingar leggjast fyrst og fremst á 

aldraða og einstaklinga með veiklað ónæmiskerfi og getur greining og uppræting sýkinga oft verið 

erfið. Erlendar rannsóknir benda til þess að nýgengi sýkinga af völdum ÓM hafi aukist á síðastliðnum 

árum, og þá einkum í konum. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á faraldsfræði ÓM hér á 

landi og finna hvaða mýkóbakteríutegundir eru algengastar hér á landi, hve stór hluti jákvæðra 

ræktana eru greindar sem sýking og hver helstu klínísku einkenni, greiningaraðferðir og rannsóknir 

styðja þá greiningu. Auk þess að kanna meðferð og afdrif sjúklinga. 

Efniviður og aðferðir: Framkvæmd var afturskyggn lýsandi rannsókn á Íslandi frá 2006-2016. Listi 

yfir jákvæðar ræktanir ÓM úr sýnum sjúklinga var fenginn frá Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans 

sem hefur upplýsingar um allar berklaræktanir á Íslandi. Miðast var við skilmerki ATS/IDSA um 

greiningu á sýkingu. Upplýsingar um ræktanir og næmisprófanir voru fengin úr vinnslukerfinu GLIMS. 

Upplýsingar um sjúklinga voru fengnar úr sjúkraskrám sjúklinga og skráðar í FileMaker gagnagrunn 

sem síðar voru fluttar yfir í Excel þar sem tölfræðileg úrvinnsla og myndræn framsetning fór fram. 

Niðurstöður: Yfir rannsóknartímabilið fengust 154 jákvæðar ÓM ræktanir og 75 (49%) af þeim 

greindar sem sýking (meðalnýgengi á ári: 2,15 tilfelli/10
5
 einstaklinga). MAC ræktaðist oftast (73%, n = 

55) og var orsök flestra sýkinga, þ.á.m 83% lungnasýkinganna og allra eitlabólgnanna. M. gordonae 

ræktaðist næst oftast (31%, n = 47) en öll þau tilfelli voru álitin að hafa verið tilkomin vegna mengunar. 

Lungnasýkingar (80%) voru algengastar en þar á eftir komu húð- og mjúkvefssýkingar (13%) og 

eitlabólgur (7%). Aldursbundið nýgengi lungnasýkinga hækkaði verulega hjá sjúklingum eftir 50 ára 

aldur (meðalnýgengi á ári: 5,4 tilfelli/10
5
 einstaklinga) og jókst með auknum aldri. Lungnasýkingar 

reyndust einnig vera algengari í konum (68%, n = 41) en körlum (32%, n = 19) og átti það við alla 

aldurshópa. Flestir (93%) sjúklinganna höfðu einn eða fleiri áhættuþátt fyrir lungnasýkingu og einungis 

7% voru án allra helstu áhættuþátta. Algengustu einkenni sjúklinga með lungnasýkingu voru hósti 

(60%), uppgangur (55%) og slappleiki (43%). Af þeim sem voru greindir með lungnasýkingu af völdum 

MAC hófu 46% (n =23) meðferð en 54% (n = 27) fengu enga meðferð. Hefðbundin sýklalyfjameðferð 

eftir ráðleggingum ATS/IDSA var gefin hjá 91% (n = 21) sjúklinga sem hófu meðferð.  

Umræður og ályktun: Flestar sýkingarnar voru lungnasýkingar af völdum MAC þar sem tíðni sýkinga 

jókst með vaxandi aldri og konur áberandi oftar greindar með sýkingu en karlar. Að M. gordonae 

undanskinni má álykta að yfir helmingur jákvæðra ÓM ræktana teljist til raunverulegra sýkinga. Enn er 

óljóst hvort breyting sé á nýgengi sýkinga af völdum ÓM hér á landi og niðurstöður sýna að nýgengi 

(e. cumulative incidence) hér sé lægra en erlendis. Ég tel hins vegar vera vanmat á raunverulegum 

sýkingum hérlendis sem stafar af margvíslegum þáttum.  



 
 

Þakkir 

Kærar þakkir til aðalleiðbeinandans míns Sigurðar Guðmundssonar fyrir góða leiðsögn, yfirferð og 
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leiðbeinendum sýklafræðihópsins fyrir góðar ábendingar og aðstoð að gerð verkefnisins og einnig fyrir 

hjálpsemi niðri á Sýkla- og veirufræðudeildinni. Ég vil einnig þakka sýklafræðihópnum sem veitti mér 

góðan stuðning og hvatningu og þá einkum honum Ólafi Orra sem reyndist afbragðsgóður og 

skemmtilegur vinnufélagi á meðan rannsóknarverkefnið stóð yfir.  
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Listi yfir skammstafanir 

ATS: The American Thoracic Society  

BOOP: Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia  
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Hb: Hemóglóbín 

HBK: Hvít blóðkorn 

IDSA: Infectious Diseases Society of America 

IFN-: Interferon-gamma 

IL-2: Interleukin-2 

MAC: Mycobacterium avium complex 
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MGIT: Mycobacteria growth indicator tube 

ÓM: Ódæmigerðar mýkóbakteríur 

PCR: Polymerase chain reaction 

PRA: Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis 

TNF: Tumor necrosis factor-alpha  
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1 Inngangur 

1.1 Almennt 

Mýkóbakteríur er ættkvísl innan Actinobacteria fylkingar baktería. Þetta eru litli r loftháðir stafir sem 

litast illa í hefðbundinni Grams litun vegna einkennandi mýkóliksýru í frumuvegg bakteríunnar  sem 

veitir þeim þar að aukna vörn gegn ýmsum sótthreinsiefnum og sýklalyfjum. Mýkóbakteríur litast vel 

með svokallaðri sýrufastri litun, eða Ziehl-Nielsen litun, og því oft talað um þær sem sýrufasta stafi. 

Ódæmigerðar mýkóbakteríur (ÓM) (e. nontuberculous mycobacteria) eru þær mýkóbakteríur aðrar en 

þær sem tilheyra Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum og M. 

microti) og Mycobacterium leprae. Þær finnast alls staðar í umhverfinu og sérstaklega mikið í 

vatnsbólum og jarðvegi (1, 2). Þær hafa afar breiðvirkt svið hvað varðar meinvikni og lýst hefur verið 

mörgum sjúkdómsmyndum í mönnum. Algengast er að sýkingar leggjast á aldraða og sjúklinga með 

veiklað ónæmiskerfi (3). Meðalaldur sjúklinga er talinn liggja á bilinu frá 50-70 ára (3) en aldur er 

einmitt mikilvægur forspárþáttur fyrir sýkingar af völdum ÓM (4). 

The American Thoracic Society (ATS) og Infectious Diseases Society of America (IDSA) gáfu út 

árið 2007 ítarlegar klínískar leiðbeiningar um greiningu, meðferð og forvarnir gegn ÓM sem enn í dag 

er einn áreiðanlegasti gagnabanki um meðhöndlun slíkra sýkinga (5). Stór hluti klínískra leiðbeininga 

er hinsvegar byggður upp af áliti sérfræðinga en ekki klínískum rannsóknum og því má vera að sumar 

upplýsingar séu umdeildar og krefjast frekari rannsókna.  

1.2 Flokkun  

Tegundum mýkóbaktería fer sífellt fjölgandi, frá því að vera í kringum 50 árið 1997 upp í að vera um 

og yfir 150 í dag og fer sífellt fjölgandi. Hægt er að nálgast lista yfir fullgildar tegundir sem greindar 

hafa verið frá árinu 1990 á http://www.bacterio.net/mycobacterium.html (5). Ástæðan fyrir gífurlegri 

aukningu í fjölda tegunda tengist helst framförum í 

tækni og aðferðum sem snúa að einangrun 

bakteríunnar úr klínískum sýnum en einnig betri og 

nákvæmari greiningu hennar. Í dag er notast við 16S 

rRNA gena raðgreiningu sem greiningaraðferð til að 

uppgötva og skilgreina nýjar tegundir (5). Tafla 1 

sýnir algengustu ÓM sem valda sýkingum í mönnum 

og skiptingu þeirra m.t.t vaxtarhraða. Skilyrði fyrir að 

teljast til hraðvaxandi mýkóbaktería er sú að 

sýnilegur vöxur bakteríunnar á sér stað innan við 

viku frá því að fyrsta bakterían var sett í ræktun. 

Hægvaxandi mýkóbakteríurnar þurfa gjarnan 

nokkrar vikur til vaxtar. 

Mycobacterium avium complex eða MAC 

eru vel þekktir sjúkdómsvaldar í mönnum og 

sýkingar af völdum þeirra lang algengastar meðal 

Tafla 1. Flokkun algengra ÓM eftir vaxtarhraða. 

Hægvaxandi ÓM Hraðvaxandi ÓM 

MAC
a 

M. abscessus 

M. kansasii M. chelonae 

M. simiae M. fortuitum 

M. malmoense  

M. szulgai  

M. marinum  

M. ulcerans  

M. xenopi  

M. scrofulaceum  

M. haemophilum  

a
Mycobacterium avium complex 

http://www.bacterio.net/mycobacterium.html
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ÓM. MAC nær yfir margar tegundir en þær helstu teljast til M. avium, M. intracellulare og M. chimaera. 

Þessar tegundir eiga það sameiginlegt að vera erfðafræðilega svipaðar og almennt ógreinanlegar frá 

hver annarri á klínískri rannsóknarstofu. Aðrir algengir sjúkdómsvaldar á eftir MAC eru M. kansasii, M. 

xenopi, M. fortuitum, M. abscessus, M. scrofulaceum og M. chelonae (6, 7). M. gordonae er oft 

einangruð frá sjúklingum en hún hefur almennt verið talin vera tilkomin vegna mengunar og ekki 

sjúkdómsvaldandi fyrir heilbrigða einstaklinga (5). M. gordonae getur hins vegar verið mögulegur 

tækifæris sýkill (e. opportunistic pathogen) í sjúklingum sem eru á mikilli ónæmisbældingu eða í 

sjúklingum með mikið veiklað ónæmiskerfi, líkt og við langt gengið alnæmi (8). 

1.3 Faraldsfræði 

Útsetning frá umhverfinu er helsti sýkingavaldur fyrir menn (9) og þótt lítið sé vitað um smitleiðir frá 

dýrum til manna og manna á milli hafa flestar rannsóknir, ekki getað sannprófað möguleikann fyrir því 

(10-12). Ein nýlegri rannsókn gat þó sýnt fram á, með notkun raðgreiningar erfðamengis, hugsanlegs 

möguleika á að bakteríurnar geti í raun smitast milli manna (13) en þörf er fyrir frekari rannsóknir á því. 

Rannsóknir hafa sýnt fram að bæði nýgengi og algengi sýkinga af völdum ÓM hefur verið að aukast 

síðastliðin ár í öllum heimhornum (1-3) og talið er að nýgengi muni halda áfram að rísa eftir því sem 

tækni við greiningu bakteríanna verður betri og meðalaldur þjóða hækkar (1). Gífurleg sprengja var í 

nýgengi sýkinga á árunum 1980-1990 en ástæða þess er talin vera vegna mikils fjölda HIV smitaðra á 

þeim tíma. 

Tíðni ÓM er erfitt að meta þar sem sjúkdómurinn er ekki tilkyninngarskyldur í flestum iðnríkjum, 

þ.m.t Íslandi. Ein kerfisbundin könnun (e. systematic review) greindi frá 22 rannsóknum á nýgengi ÓM 

sýkinga, sem náði yfir 16 lönd í fjórum heimsálfum frá árinu 1946 til 2014 og leiddi sú könnun í ljós að 

nýgengi hafði aukist um 75% á metnum svæðum, staðið í stað hjá 12.5% og lækkað hjá 12.5% (14). 

Margar af þeim rannsóknum meta hins vegar algengi ÓM út frá jákvæðri ræktun bakteríunnar frá sýni 

sjúklings, en jákvæð ræktun ein og sér uppfyllir ekki öll þau skilmerki sem þarf til þess að teljast sem 

raunveruleg sýking. 

1.4 Ræktun  

Ráðlagt er að sá klínískum sýnum fyrir ÓM ræktun á eitt eða fleiri föst æti, Middlebrook 7H11 og/eða 

Lowenstein-Jensen æti, og auk þess í fljótandi æti, BACTEC 12B eða MGIT seyði (5). Sýnilegur 

vöxtur þyrpinga hægvaxandi baktería á föstu æti tekur venjulega um 2 til 4 vikur við 35-37°C en innan 

við viku við 30°C fyrir hraðvaxandi mýkóbakteríurnar (5). Nokkrar undantekningar eru þó til staðar, til 

að mynda þá vex M. marinum við lægra hitastig (30-33°C) en aðrar hægvaxandi ÓM og M. xenopi vex 

best við hærra hitastig (43-45°C) (5). Ástæðan fyrir að sá bakteríunum einnig í fljótandi æti er sú að 

vöxtur baktería á sér stað mun fljótar í fljótandi æti en á föstu æti, venjulega á 10 til 14 dögum. Sú 

aðferð er þó viðkvæmari fyrir mengun og óáreiðanlegri. Ræktun baktería er einnig mikilvæg til að 

greina á milli sýkinga af völdum ÓM og M. tuberculosis þar sem birtingarmynd sýkinganna geta verið 

afar svipuð. Öðrum nýrri greiningaraðferðir á borð við PCR aðferðir (PRA), rRNA gena raðgreining og 

fjöl-/heilgena raðgreining er hægt að beita til snöggrar og áreiðanlegrar greiningar á ÓM úr klínískum 

sýnum (15), en þær aðferðir eru dýrar og oft er aðgengi að þeim takmarkað.  
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1.5 Meinmyndun  

Upphaflega þegar mýkóbakteríur sýkja hýsil þá eru þær teknar upp af átfrumum (e. macrophages) 

með frumuáti (e. phagocytosis). Átfrumurnar fara svo að framleiða IL-12 sem virkjar T-eitilfrumur (16). 

Virkjaðar T-eitilfrumur mynda IFN- og IL-2 (17) en IFN- hefur það hlutverk að örva daufkyrninga (e. 

neutrophils) og átfrumur til að ráðast gegn innanfrumu sýklum (e. intracellular pathogens) á borð við 

mýkóbakteríur. Samspil IL-12 og IFN- er afgerandi þáttur í vörn sjúklinga gegn ÓM og annarra 

innanfrumu sýkla. Nær allar dreifsýkingar af völdum ÓM stafa af vanstarfsemi í ónæmiskerfi sjúklings 

sem þá oftast snýr að skorti á ónæmisfrumum eða göllum í fyrrgreindu IL-12/IFN- ferli. Þó eru aðrir 

þættir sem gegna einnig mikilvægu hlutverki í ónæmissvari sjúklings gegn mýkóbakteríu sýkingum 

eins og náttúrulegu drápsfrumurnar (e. NK cells) og TNF. Framkvæmdar hafa verið rannsóknir sem 

sýna að ÓM sýkingar geta versnað til muna í sjúklingum á meðferð með TNF-hindrum (18). 

Mýkóbakteríur hafa mjög gott varnarkerfi gegn ónæmissvörun sjúklings. Með myndun 

örverufilmu (e. biofilm) og hamlandi verkun á bólgueyðandi frumuboð (e. inflammatory cytokines) geta 

bakteríurnar grafið undan svari ónæmiskerfisins, tekið sér bólfestu (e. colonization) sem um síðir getur 

stuðlað að sýkingu í undirliggjandi þekjuvef (19). Þar að auki inniheldur frumuveggur mýkóbaktería 

þætti sem stuðla að aukinni lifun bakteríunnar (20). 

Ekki er óalgengt HIV smitaðir sjúklingar fái sýkingu af völdum ÓM, þá einkum MAC, en slíkt 

gerist aðallega ef fjöldi CD4 T-eitilfrumna fellur undir 50/l og bendir það til þess að virkni T-frumna 

eða frumuboð þeirra séu mikilvæg vörn gegn slíkum sýkingum (21). Helstu birtingarmyndir sýkinga í 

HIV smituðum sjúklingum eru annars vegar dreifsýkingar með einkenni á borð við hita, nætursvita, 

kviðverki, niðurgang og þyngdartap (22) og hins vegar staðbundnar sýkingar sem einkennast fyrst og 

fremst af eitlabólgum (23). 

1.6 Klínísk einkenni  

Í víðri skilgreiningu má flokka birtingarmyndir ÓM sýkinga niður í fernt: Lungnasýkingar, húð- og 

mjúkvefssýkingar, eitlabólgur og dreifsýkingar (5, 24). 

1.6.1 Lungnasýkingar 

Lungnasýking eru lang algengasta birtingarmyndin og nær yfir allt að 90% tilfella. Einkenni slíkra 

sýkinga eru fjölbreytileg og ósértæk en flestir sjúklingar fá krónískan eða þrálátan hósta ásamt öðrum 

óalgengari einkennum á borð við slappleika, mæði, hita, blóðhósta, brjóstverk, þyngdartap og aukna 

munnvatnsframleiðslu (5). Sjúklingar sem fá ÓM lungnasýkingu hafa gjarnan ýmsa undirliggjandi 

lungnasjúkdóma að baki með svipuð einkenni og því liggur í augum uppi að greining slíkra sýkinga er 

oft flókin og erfið sem krefst sérfræðilegs mats ásamt sannprófunum með berklaræktunum og 

myndgreiningu.  

Af lungnasýkingum er MAC er algengasti orsakavaldurinn og leggst fyrst og fremst á sjúklinga 

með undirliggjandi lungnasjúkdóma en einnig eldri konur með eru án allra þekktra áhættuþátta (25, 

26). Fyrri sjúklingahópurinn samanstendur aðallega af hvítum miðaldra eða eldri karlmönnum með 

ýmsa undirliggjandi sjúkdóma og áhættuþætti (27). Einkenni þeirra svipar til einkenna dæmigerðra 

berklasýkinga, nema yfirleitt minna alvarleg (28). Seinni sjúklingahópurinn greinist gjarnan fyrr þar sem 
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augljósara er að sjúklingarnir bera með sér sjúkdóm og eru með einkenni á við þrálátan hósta og 

uppgang (25). Til er sérstök birtingarmynd sýkinga meðal seinni sjúklingahópsins sem kallast „Lady 

Windermere syndrome“ en hún einkennist af staðbundinni sýkingu við hægra-mið lungnablað eða íferð 

í tynglu (e. lingular infiltrates) (29) og er tilkomin vegna óþekktra orsaka. Lungnasýkingar orsakast 

stundum einnig af öðrum mýkóbakteríutegundum og þar má helst nefna M. kansasii og hraðvaxandi 

mýkóbakteríurnar, þá lang oftast M abcessus. Ólíkt öðum ÓM þá hefur ekki tekist að einangra M. 

kansasii úr jarðvegi eða annars staðar í náttúrunni heldur finnst hún fyrst og fremst í kranavatni í 

borgum þar sem bakterían er landlæg (5).  

Einangrun ÓM úr einu öndunarfærasýni er ekki fullnægjandi til að staðfesta að um raunverulega 

sýkingu sé að ræða (9). Skilyrði greiningar (e. criteria) lungnasýkinga af völdum ÓM í sjúklingum þar 

sem grunur er um sýkingu skal fela í sér myndgreiningu og klínísk einkenni sem samræmist 

birtingarmynd ÓM lungnasýkinga ásamt jákvæðum ræktunum frá að minnsta kosti tveimur aðskildum 

hrákasýnum eða einu berkjuskoli, allt eftir að búið er að útiloka aðra algengari orsakavalda (5). Klínísk 

einkenni, myndgreining og bakteríuræktun eru allir ómissandi þættir ef staðfesta á greiningu á  

raunverulegri lungnasýkingu. 

Lungnasýking af völdum ÓM er gjarnan er flokkuð í tvo hópa eftir niðurstöðum myndgreininga, 

annars vegar sem “fibrocavitary” sjúkdómur sem lýsir sér með bandvefsmyndunum og holrýmum á 

lungnamynd sjúklings og hins vegar, sú sem algengari er, “nodular bronchiectatic” sjúkdómur sem lýsir 

sér með fjölda hnökra (e. nodules) og fjölhreiðra berkjuskúlkum (e. multifocal bronchiectasis) (5). All 

nokkrar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að umtalsverður fjöldi sjúklinga falla innan beggja 

hópanna og jafnvel einhverjir sem tilheyra hvorugum þeirra (30, 31). Engu að síður hefur þessi flokkun 

ákveðið gildi þar sem meðferðarval byggist á því hvor gerðina sjúklingur reynist vera með. Þeir með 

“fibrocavitary” gerðina fá almennt hærri skammta af sýklalyfjum þar sem sjúkdómurinn veldur yfirleitt 

hraðari framgangi og meira tjóni. 

1.6.2 Húð- og mjúkvefssýkingar 

Húð- og mjúkvefssýkingar eru mun sjaldgæfari og eru oftast af völdum beins smits (e. inoculation). 

Sýkingarnar lýsa sér oftast sem langvarandi bólga og sár sem gróa illa og eru gjarnan staðsett á 

útlimum sjúklings. Helstu meinvaldarnir hér á ferð eru M. marinum og M. ulcerans auk hraðvaxandi 

mýkóbakteríanna sem í sumum tilvikum geta verið tilkomnar inn á spítala og út frá skurðsárum (32). 

Sýnt hefur verið fram á að sýkingar af völdum M. marinum hafa í nær öllum tilfellum tengsl við 

útsetningu sjúklings fyrir menguðu vatni, en bakterían lifir eingöngu í fersk- og saltvatni (5) og dregur 

bakterían nafnið sitt þaðan. Í Frakklandi var gerð rannsókn á M. marinum sýkingum, þar sem meðal 

annars var athugað orsök sýkinganna. Sú rannsókn leiddi í ljós að 84% tilfella mátti rekja til útsetningu 

sjúklinga fyrir menguðum fiskabúrum (33).  

1.6.3 Eitlabólgur 

Algengast er að eitlabólgur af völdum ÓM eigi sér stað í eitlum á hálssvæði barna á aldrinum 1 til 5 ára 

með veiklað ónæmiskerfi (34-37). MAC er helsti orsakavaldurinn en M. scrofulaceum, M. malmoense 

og M. haemophilum geta einnig valdið slíkum sýkingum (5). Eitlabólgur í heilbrigðum fullorðnum 

einstaklingum eru mun sjaldgæfari sem stafar eflaust af uppbyggðu ónæmi sem áunnist hefur vegna 
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einkennalausra sýkinga í barnæsku (5). Eitlabólgurnar eru yfirleitt einungis öðru megin líkamans og 

lýsa sér sem eymslalaus hnútur sem stækkar hægt og rólega á fáeinum vikum (38). Húðin sem liggur 

yfir hnútnum breytir smám saman um lit, frá því að vera ljós bleik yfir í að verða dekkri og fjólublárri. 

Húðin verður þar að auki þynnri og getur um síðir safnað í sig grefti (34, 36-38). Greining sýkingarinnar 

felur í sér einangrun bakteríunnar úr ræktun eða PCR frá ígerða- eða vefjasýni sjúklings frá 

sýkingarstað (34, 36).  

1.6.4 Dreifsýkingar 

Dreifsýkingar af völdum ÓM eiga sér nær eingöngu stað í sjúklingum með virkilega mikið veiklað 

ónæmiskerfi eins og sjúklingum með langt gengið alnæmi, illkynja blóðsjúkdóma eða á meðferð sem 

felur í sér notkun TNF- hindra (39, 40). Upptök dreifsýkinga koma oftast frá meltingarvegi eða 

öndurnarfærum og er MAC helsti orsakavaldurinn. M. mucogenicum getur stundum verið orsakavaldur 

en uppruni slíkra sýkinga á sér þá oftast stað inn á spítala, út frá beinu smiti (e. direct inoculation), í 

sjúklingum með æðaleggi (e. catheters) (41). Greint hefur verið frá tilvikum þar sem sýkingar hafa 

sprottið upp í börnum með veiklað ónæmiskerfi og með æðaleggi, eins og t.d á krabbameinsdeild, en 

þar hefur ófullnægjandi klórblöndun stuðlað að vexi og fjölgun ÓM í vatni í blöndunartækjum 

spítalanna (e. hospital faucets) og leitt þannig til sýkinga (42-44). Einkenni sýkinga lýsa sér yfirleitt 

með þrálátum hita, nætursvita, þyngdartapi ásamt öðrum ósértækari einkennum á við þreytu og 

slappleika (39). Sértæk einkenni geta komið fram frá þeim líffærum eða líffærakerfum sem bakterían 

getur lagst á. Blóðræktun greinir auðveldlega dreifsýkingar, en mikilvægt er að hafa í huga að flestar 

gerðir mýkóbaktería ræktast einungis á sérstöku æti og/eða við ákveðið hitastig sem gjarnan er  

frábrugðið öðrum hefðbundnum bakteríu blóðræktunum. 

1.7 Áhættuþættir fyrir lungnasýkingu 

Lungnsýkingar af völdum ÓM eiga helst stað hjá tveimur mjög ólíkum sjúklingahópum eins og 

fyrrgreint. Annar hópurinn samanstendur af hvítum miðaldra eða eldri karlmönnum með áhættuþætti 

lungnasýkinga á borð við reykingar, misnotkun áfengis, sjúkdóma sem hafa áhrif á uppbyggingu 

lungnanna (e. structural lung diseases) eða annarskonar sjúklegs ástands sem staðsett er í lungum 

sjúklings. Þeir sjúkdómar sem hafa áhrif á uppbyggingu lungnanna eru meðal annars langvinn 

lungnateppa (e. chronic obstructive pulmonary disease), slímseigjusjúkdómur (e. cystic fibrosis), 

berkjuskúlkar (e. bronchiectasis), fyrrum greindar berklasýkingar og ryklungu (e. pneumoconiosis) (38-

40) en algengi þessara sjúkdóma er að mestu leyti að finna hjá öldruðum sjúklingum (45). Seinni 

hópurinn eru aðallega reyklausar eldri konur án nokkurra fyrrgreindra áhættuþátta (46, 47). Margar 

konur sem fá “nodular bronchiectatic” sjúkdómsgerðina virðast í mörgum tilvikum hafa svipuð klínísk 

einkenni og svipaða líkamsbyggingu á borð við hryggskekkju (e. scoliosis), holubrjóst (e. pectus 

excavatum), míturlokuslaka (e. mitral valve prolapse) og ofur hreyfanleika um liði (e. joint 

hypermobility) (48). Hvernig svipgerð þessara líkamseinkenna eykur næmi sjúklinga fyrir sýkingu er 

óþekkt en velta má vöngum yfir því hvort það sé sérstök arfgerð sem er orsök fyrir aukins næmis eða 

hvort um sé að ræða skerta getu sjúklings til að hreinsa upp óhreinindi úr lungunum út frá 

líkamsbyggingu (5). 
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1.8 Meðferð  

Læknandi meðferð við sýkingu af völdum ÓM felur í sér lyfjameðferð, skurðaðgerð eða hvoru tveggja. 

Meðferð er ólík eftir sýkingarstað og hvaða mýkóbakteríutegundir eiga í hlut og þá sérstaklega hvort 

sú baktería er hæg- eða hraðvaxandi (49).  

1.8.1 Lungnasýkingar af völdum MAC 

Ákvörðun um meðferð lungnasýkinga af völdum ÓM er oft erfið sem krefst ráðlegginga og þekkingar 

reyndra lækna og sérfræðinga til að meta mögulega áhættu gegn ávinningi meðferðar (5). Meðferðin 

sjálf felur í sér langvarandi notkun fjölda sýklalyfja þar sem miklar líkur eru á aukaverkunum, en þær 

geta verið ansi svæsnar og jafnvel varanlegar. Eins og með aðrar bakteríusýkingar, byggist 

sýklalyfjaval að hluta til á næmi bakteríunnar gegn tilteknum sýklalyfjum. Læknandi meðferð tekur 

venjulega allt að 15-18 mánuði en skilyrði er að bakterían hafi ekki ræktist úr sýnum sjúklings í samfellt 

12 mánuði. Hefðbundin meðferð gegn MAC lungnasýkingu af “nodular bronchiectatic” 

sjúkdómsgerðinni felur í sér notkun þriggja sýklalyfja sem gefin eru saman þrisvar í viku og 

samanstandur venjulega af eftirfarandi sýklalyfjum: 

 Makrólíð (clarythromycin 1000 mg eða azithromycin 500mg) 

 Rifampin 600 mg  

 Ethambútol 25 mg/kg 

Á meðal ofangreindra sýklalyfja eru makrólíðin mikilvægust m.t.t til verkunar og gjarnan talin 

undirstaða meðferðarinnar (50). Í alvarlegum tilvikum er oft bætt við sýklalyfjainntökuna og lyfin tekin 

daglega. Amínóglýkósíði (streptomycin eða amikacin) getur auk þess verið bætt við sem fjórða 

sýklalyfið fyrstu 2-3 mánuðina við upphaf meðferðar (5). 

Aukaverkanir eru ekki óalgengar og geta verið svo alvarlegar að stöðva þarf meðferð (50). 

Meltingarvegsóþægindi eru algeng við töku sýklalyfja um munn. Lifrarskaði getur átt sér stað við 

inntöku rifampins og makrólíða (50). Mikilvæg aukaverkun af völdum ethambútols er sjónskerðing og 

úttaugakvillar (50) og krefst þar af leiðandi reglulegs eftirlits. Ef sjúklingur þarf á amínóglýkósíðum að 

halda er sérstaklega mikilvægt að fylgjast náið með nýrnastarfsemi og eituráhrifum á heyrnataug og 

innra eyra (50). Sýklalyfin geta auk þess milliverkað við ýmis önnur lyf sem sjúklingur kann að vera á 

með hugsanlega slæmum afleiðingum. Eftirfylgni sjúklinga og regluleg sýnataka er því mjög 

mikilvægur þáttur hvað varðar lífsgæði og hagsmuni sjúklinga sem fara á læknandi meðferð.  

1.8.2 Meðferð annarra sýkinga 

Meðferð við húð- og mjúkvefssýkingum er margvísleg sem fer eftir sýkingarstað, mýkóbakteríutegund 

og alvarleika sýkingarinnar. Við vægum sýkingum dugar 2 lyfja sýklalyfjakúr í minnst 4 mánuði með 

sýklalyfjum sem bakterían er næm fyrir. Alvarlegri sýkingar krefjast stundum skurðaðgerða að auki til 

að fjarlægja sýktan vef (5). Meðferð við eitlabólgu í börnum krefst oftast skurðaðgerða og/eða 

sýklalyfjameðferðar sem varir þar til einkenni hverfa. Algengt er að slík meðferð varir í 3 til 6 mánuði 

(51). Meðferð við dreifsýkingum hefst iðulega með að fjarlægja æðalegg sjúklings eða aðra 

aðskotahluti sjúklings og hefja svo tveggja áfanga sýklalyfjakúr sem getur varað í allt að 6 til 12 

mánuði (5). 
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1.9 Markmið rannsóknar 

Erlendar rannsóknir benda til þess að algengi lungnasýkinga af völdum ÓM sé að aukast (52), en 

umfang þessara baktería hér á landi hefur ekki verið kannað áður, að því er ég best veit. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna sjúkragögn allra sjúklinga sem höfðu staðfesta jákvæðra ræktun af 

ódæmigerðri mýkóbakteríu á Íslandi frá upphafi ársins 2006 til lok ársins 2016 með þeim tilgangi að 

varpa ljósi á faraldsfræði ódæmigerðra mýkóbaktería hér á landi og finna: 

 Hvaða mýkóbakteríur voru helst að ræktast. 

 Hversu stór hluti af jákvæðum ræktunum voru orsök sýkinga og hver voru helstu klínísku 

einkenni, greiningaraðferðir og niðurstöður rannsókna sem leiddi til þess að sýkingin væri talin 

raunveruleg. 

 Hversu stór hluti sjúklinga með sýkingu voru með þekkta áhættuþætti. 

 Hverjar voru birtingarmyndir sýkinganna og hvaðan ræktaðist sú mýkóbaktería. 

 Hver var meðferð og afdrif sjúklinga með sýkingu. 
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2 Efniviður og aðferðir 

2.1 Hönnun rannsóknarinnar 

Framkvæmd var afturskyggn lýsandi rannsókn á sjúklingum sem staðfest höfðu verið með jákvæða 

ræktun af ódæmigerðri mýkóbakteríu á árunum 2006-2016. 

2.2 Aðgangur og leyfi 

Öll rannsóknargögn og persónugreinanleg gögn voru varðveitt á lokuðu drifi Landspítalans sem varið 

var með öryggisaðferðum spítalans. Öll tilskilin leyfi voru fengin frá Vísindasiðanefnd (VSN-16-176), 

Persónuvernd og frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (Tilv. 16, LSH 102-16). 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar var Sigurður Guðmundsson, læknir. 

2.3 Gagnasöfnun 

Listi yfir sjúklinga var fengin frá Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans, sem er eina rannsóknarstofan 

á landinu sem framkvæmir ræktanir á mýkób. Upplýsingar um næmispróf voru einnig fengin frá Sýkla- 

og veirufræðideildinni í gegnum vinnslukerfið GLIMS. Upplýsingar um sjúklinga voru fengnar í gegnum 

sjúkraskrárkerfi Landspítalans. 

2.4 Skilyrði fyrir greiningu sýkinga 

Skilyrði fyrir greiningu sýkinga var samkvæmt skilmerkjum American Thoracic Society (ATS) og 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (5). Skilmerki fyrir lungnasýkingu var ein jákvæð 

ræktun frá berkjuskoli, brjóstholsvökva eða vefjasýni eða tvær jákvæðar ræktarnir ef um hrákasýni var 

um að ræða. Auk þess þurftu klínísk einkenni sjúklings og myndgreining að samsvara birtingarmynd 

sjúkdómsins eftir að búið var að útiloka aðra algengari sjúkdómsvalda. Skilmerki eitlabólgna og húð- 

og mjúkvefssýkinga voru þau að ræktun mýkóbakteríunnar varð að koma frá sýkingarstað og klínísk 

einkenni sjúklings samsvara birtingarmynd sjúkdómsins.  

2.5 Breytur 

Breyturnar sem fengnar voru úr lista frá Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans voru eftirfarandi: 

kennitala, kyn, sýnatökudagur, sýnisnúmer, sýnatökustaður og aldur við sýkingu. Frekari upplýsingar 

voru fengnar úr sjúkraskrám: klínísk einkenni, undirliggjandi sjúkdómar og áhættuþættir, möguleg 

ónæmisbælandi lyfjameðferð, niðurstöður blóð- og myndgreiningarrannsókna, meðferð sjúklings og 

lyfjaval. 

2.6 Úrvinnsla gagna 

Útbúinn var gagnagrunnur í vinnsluforritinu Filemaker Pro þar sem öllum breytunum var upphaflega 

safnað saman á meðan gagnasöfnun stóð yfir. Við lok gagnasöfnunar voru gögnin gerð 

ópersónugreinanleg flutt og yfir í Microsoft Excel þar sem tölfræðileg úrvinnsla og myndræn 

framsetning fór fram. Til útreikninga á nýgengi sýkinganna á rannsóknartímabilinu, 2006-2016, voru 

fengnar upplýsingar hjá Hagstofu Íslands (hagstofa.is) um mannfjölda á Íslandi á 

rannsóknartímabilinu. 
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10 (13,3%) húð- og 

mjúkvefssýkingar 

75 sjúklingar með mögulega 

sýkingu af völdum ÓM 

154 jákvæðar ÓM ræktanir úr 

sjúklingum á Íslandi 2006-2016 

79 ræktanir sem ekki uppfylltu 

skilmerki ATS um raunverulega 

sýkingu 

5 (6,7%) eitlabólgur  

60 (80%) 

lungnasýkingar 

3 Niðurstöður 

3.1 Rannsóknarþýðið 

Frá upphafi ársins 2006 til lok ársins 2016 fengust 154 sjúklingar með jákvæða ræktun ódæmigerðra 

mýkóbaktería úr gagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar Landspítalans. Af þeim 154 með jákvæðar 

ræktanir voru 75 (48,7%) sjúklingar greindir með sýkingu eða mögulega sýkingu og 79 (51,3%) ekki 

með sýkingu. Lungnasýkingar voru algengastar með 60 (80%) tilfelli, þar á eftir komu húð- og 

mjúkvefssýkingar með 10 (13,3%) tilfelli og eitlabólgur með 5 (6,7%) tilfelli (sjá Mynd 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Rannsóknarþýði sýkinga af völdum ÓM á Íslandi 2006-2016. 
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3.2 Faraldsfræði 

Tafla 2 sýnir hvaða mýkóbakteríur ræktuðust og hverjar af þeim stóðust skilmerki ATS/IDSA til að vera 

greindar sem sýking. MAC ræktaðist oftast (48,1%) og var einnig orsök flestra (73,3%) sýkinga. Allar 

ræktanir af M. gordonae voru taldar að hafa verið tilkomnar vegna mengunar.  

 

Tafla 2. Fjöldi jákvæðra ræktana og sýkinga af völdum ÓM 

Tegundir ÓM 
Fjöldi jákvæðra 

ræktana 
 Fjöldi 

Sýkinga 

MAC 74 (48,1%) 55 (73,3%) 

M.  celatum 1 (0,6%) - 

M.  chelonae/absc. 4 (2,6%) 3 (4%) 

M.  fortuitum 10 (6,5%) 6 (8%) 

M.  gordonae 47 (30,5%) - 

M.  interjectum 1 (0,6%) - 

M.  kansasii 4 (2,6%) 3 (4%) 

M.  malmoense 2 (1,3%) 1 (1,3%) 

M.  marinum 3 (1,9%) 3 (4%) 

M.  phlei 1 (0,6%) - 

M.  scrofulaceum 1 (0,6%) - 

M.  simiae 3 (1,9%) 2 (2,7%) 

M.  vaccae 1 (0,6%) 1 (1,3%) 

M.  xenopi 2 (1,3%) 1 (1,3%) 

Samtals 154 75 

 

Meðaltal jákvæðra ræktana var 14 á ári. Flestar ræktanir voru jákvæðar árið 2010 eða 22 talsins 

og fæstar árið 2006 eða 7 talsins. Meðaltal sýkinga var 6,8 á ári þar sem flestar sýkingar voru greindar 

árið 2010 eða 13 talsins og fæstar sýkingar voru greindar árið 2014 eða 3 talsins (sjá Mynd 2). 
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Mynd 2. Heildarfjöldi jákvæðra ÓM ræktana og sýkinga. 
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Meðalaldur þeirra sem greindir voru með lungnasýkingu var 69,8 ára (staðalfrávik = 14,4) þar 

sem yngsti sjúklingurinn var tæplega 23 ára og sá elsti 93 ára. Þar af voru karlar 19 (31,7%) talsins og 

konur 41 (68,3%) talsins. Meðalaldur þeirra sem voru með eitlabólgur var 14,3 ára (staðalfrávik = 

17,6), þar af voru 3 börn (≤ 2 ára) og 2 fullorðnir (≥ 18 ára). Meðalaldur þeirra sem voru með húð- og 

mjúkvefssýkingar var 33,4 ára (staðalfrávik 17,7) sem samanstóð af 5 körlum og 5 konum. 

3.2.1 Nýgengi 

Meðalnýgengi (e. cumulative incidence) fyrir jákvæðar ræktanir á ári yfir rannsóknartímabilið var 4,4 

ræktanir/10
5
 einstaklinga. Við útilokun M. gordonae reyndist meðalnýgengi á ári vera 2,8 ræktanir/10

5
 
 

einstaklinga. Meðalnýgengi ÓM sýkinga á ári var 2,15 tilfelli/10
5
 einstaklinga og fór nýgengið hæst í 

4,1 tilfelli/10
5
 einstaklinga árið 2010 og lægst í 0,9 tilfelli/10

5
 einstaklinga árið 2014 (sjá Mynd 3).  

 

 

Meðalnýgengi lungnasýkinga á ári var 1,7 tilfelli/10
5
 einstaklinga, meðalnýgengi eitlabólgna á ári 

var 0,14 tilfelli/10
5
 einstaklinga og meðalnýgengi húð- og mjúkvefssýkinga var 0,3 tilfelli/10

5
 

einstaklinga. 

Á Mynd 4 má sjá aldursbundið nýgengi fyrir lungnasýkingar. Fyrir konur fór nýgengið hækkandi 

með aldri og fór hæst í 18,2 tilfelli/10
5
 einstaklinga á ári hjá 80 ára og eldri. Fyrir karla fór nýgengið 

hækkandi með aldri og fór hæst í 7,9 tilfelli/10
5
 einstaklinga hjá 70-79 ára en lækkaði aftur hjá 80 ára 

og eldri. Nýgengi meðal kvenna reyndist hærra en meðal karla á öllum aldursbilum nema hjá 40-49 

ára aldurshópnum þar sem það var jafnt. Af öllum sjúklingum sem greindir voru með lungnasýkingu 

reyndust 93,3% (n = 56) vera 50 ára og eldri og meðalnýgengi á ári hjá þeim hópi var 5,4 tilfelli/10
5
 

einstaklinga. 
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Mynd 3. Nýgengi sýkinga af völdum ÓM. 



15 
 

 

 

3.3 Birtingamyndir sýkinga 

Tafla 3 sýnir þær mýkóbakteríutegundir sem voru orsök sýkinga og birtingarmyndir þeirra. MAC var 

talin orsök 83,3% (n = 50) lungnasýkinga og allra eitlabólgnanna (n = 5). Hraðvaxandi mýkóbakteríur 

voru orsök flestra, eða 60% húð- og mjúkvefssýkinga og M. marinum þar á eftir með 30%. 

 

Tafla 3. Mýkóbakteríutegundir og tengsl þeirra við birtingarmyndir sýkinga. 

Tegundir ÓM Lungnasýkingar Eitlabólgur 
Húð- og 

mjúkvefssýkingar 

Mycobacterium avium 

complex (MAC) 
50 (83%) 5 (100%) - 

Mycobacterium 

chelonae/abcessus 
2 (3,3%) - 1 (10%) 

Mycobacterium fortuitum 1 (1,7%) - 5 (50%) 

Mycobacterium kansasii 2 (3,3%) - 1 (10%) 

Mycobacterium malmonese 1 (1,7%) - - 

Mycobacterium marinum - - 3 (30%) 

Mycobacterium simiae 2 (3,3%) - - 

Mycobacterium vaccae 1 (1,7%) - - 

Mycobacterium xenopi 1 (1,7%) - - 

Samtals 60 5 10 
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Mynd 4. Aldursbundið nýgengi lungnasýkinga af völdum ÓM. 
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Tafla 4 sýnir tegundir sýna þar sem jákvæðar mýkóbakteríu ræktanir fengust frá og tengsl við 

birtingarmyndir sýkinga í sjúklingum. 

    Tafla 4. Tegundir sýna þar sem ÓM ræktaðist úr og birtingarmynd sýkingar. 

Tegund sýnis Lungnasýkingar Eitlabólgur 
Húð- og 

mjúkvefssýkingar 
Alls 

Hráki 36 (60%) - - 36 (48%) 

Berkjuskol 21 (35%) - - 21 (28%) 

Brjóstholsvökvi 2 (3,3%) - - 2 (2,7%) 

Ígerðarsýni - 4 (66,7%) 5 (50%) 9 (12%) 

Vefjasýni 1 (1,7%) 2 (33,3%) 4 (40%) 7 (9,3%) 

Eyrnasýni - - 1 (10%) 1 (1,3%) 

 

3.3.1 Lungnasýkingar 

Tafla 5 sýnir helstu áhættuþætti og undirliggjandi 

sjúkdóma hjá sjúklingum sem greindir voru með 

lungnasýkingu. Algengast voru einkenni eða 

sjúkdómar í lungum (78%). Næst á eftir var saga um 

reykingar (55%) og ónæmisbælandi lyfjameðferð 

(35%). Alls voru 56 (93,3%) sjúklingar með einn eða 

fleiri áhættuþátt fyrir lungnasýkingar en einungis 4 

(6,7%) án allra helstu áhættuþátta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5. Helstu áhættuþættir og undirliggjandi 
sjúkdómar sjúklinga með lungnasýkingu. 

Áhættuþáttur Fjöldi* (%) 

Reykingar - 

Reykir 11 (18%) 

Fyrrum reykt 22 (37%) 

Aldrei reykt 18 (30%) 

Óþekkt 9 (15%) 

Ónæmisbælandi lyf 21 (35%) 

Barksterar 15 (81%) 

Annað
a 

4 (19%) 

Lungnaeinkenni 47 (78%) 

LLT 26 (55%) 

Berkjuskúlkur 12 (26%) 

Fyrrum berklasmit 9 (19%) 

Annað
b 

3 (6%) 

Aðrir sjúkdómar
c
 13 (22%) 

*Hver sjúklingur gat verið með fleiri en einn 
áhættuþátt. 
a
Methotrexate, Krabbameinslyf. 

b
BOOP, sarcoidosis, slímseyjusjúkdómur. 

c
Krabbamein, MDS, áfengissýki, sarcoidosis. 
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Tafla 6 sýnir helstu klínísku einkenni sjúklinga sem síðar voru greindir með lungnasýkingu. 

Algengasta umkvörtunarefni sjúklinga var þrálátur hósti (60%), uppgangur (55%) og slappleiki (43%), 

sem varið hafði verið frá vikum upp í mánuði. Tafla 7 sýnir þá sýkla sem ræktuðust úr sama sýni og 

ÓM hjá sjúklingum með lungnasýkingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 6. Helstu einkenni lungnasýkinga. 

Einkenni  Fjöldi* (%) 

Hósti 36 (60%) 

Uppgangur 33 (55%) 

Slappleiki 26 (43%) 

Mæði 23 (38%) 

Hiti 15 (25%) 

Blóðhósti 9 (15%) 

Annað
a 

8 (13%) 

* Hver sjúklingur gat verið með fleiri en ein 

einkenni. 

a Eitlastækkanir, staðbundnir verkir, nætursviti, 

lystarleysi og megrun. 

Tafla 7. Sýklar sem ræktuðust samhliða ÓM 
hjá sjúklingum með lungnasýkingu. 

Aðrir sýklar samfara Fjöldi (%) 

Já 34 (56,7%) 

Nei 26 (43,3%) 

Sýklategundir Fjöldi* (%) 

Gram neg. stafir 11 (32,4%) 

H. influenzae 10 (29,4%) 

Candida spp. 8 (23,5%) 

S. aureus 6 (17,6%) 

S. pneumoniae 5 (14,7%) 

P. aeruginosa 5 (14,7%) 

M. catarrhalis 4 (11,8%) 

Annað
a
 3 (8,8%) 

Alls 52 

* Hver sjúklingur gat verið með fleiri en einn 

sýkil sem ræktaðist. 

a
 S. viridans, Neisseria sp., Aspergillus flavus. 
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Lýsing myndgreininga 

3.4 Rannsóknir  

3.4.1 Blóðrannsóknir 

Tafla 8 sýnir miðgildi blóðrannsókna úr sjúklingum með lungnasýkingu. Hb og HBK voru mæld í 76,7% 

(n = 61) tilvika og CRP í 61,7% (n = 52) tilvika. Hlutfall karla sem mældust með lágt Hb (<135 g/dL) 

voru 42,1% (n = 8) og hlutfall kvenna með lágt Hb (<120 g/dL) 24,4% (n = 10). Sjúklingar sem 

mældust með lág HBK í blóði (<4x10
9
/L) var 6,7% (n = 4). CRP mældist eðlilegt (<10 mg/L) í 32% (n = 

12) sjúklinga, hátt (10-100 mg/L) í 51% (n = 19) sjúklinga og mjög hátt (>100 mg/L) í 16% (n = 6) 

sjúklinga.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Myndgreining við lungnasýkingu 

Mynd 5 sýnir niðurstöður myndgreininga á lungum í öllum greindu lungnasýkingunum. Oftast var lýst 

dreifðum íferðum eða þéttingum eða í 61,7% (n = 37) tilvika. 26,7,% (n = 16) sýndu staka íferð eða 

hnút, 10% (n = 6) sýndu berkjuskúlka og 6,7% (n = 4) var lýst sem „cavitet“ eða holrými. Í 5% (n = 3) 

tilvika voru upplýsingar um niðurstöður myndgreininga ekki til staðar. Í sumum tilfellum átti niðurstaða 

myndgreininga við fleiri en eina lýsingu. 

Tafla 8. Miðgildi blóðrannsókna. 

Gildi Miðgildi  mælinga 

Hb (g/dL) 126,5 (89-155) 

HBK í blóði (x10
9
/L) 8,1 (1,6-21,6) 

CRP (mg/L) 25 (3-217) 

n = 37 

n = 16 

n = 6 

n = 4 

Mynd 5. Niðurstöður myndgreininga við lungnasýkingu af völdum ÓM 
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3.5 Meðferð og afdrif sjúklinga 

3.5.1 Meðferð lungnasýkinga af völdum MAC 

Af þeim sem greindust með lungnasýkingu af völdum MAC hófu 46% (n = 23) meðferð. Þeir sem hlutu 

enga meðferð voru 54% (n = 27). Af þeim sem hófu meðferð kláruðu 61% (n = 14) út 

meðferðartímabil, 22% (n = 5) kláruðu ekki meðferð og 17% (n = 4) voru upplýsingar um árangur 

meðferðar ekki til staðar eða meðferðartímabil ólokið. Af þeim sem fengu enga meðferð voru í 37% (n 

= 10) tilvika ákveðið að meðhöndla ekki sjúkling og hjá 63% (n = 17) voru engar frekari upplýsingar um 

sýkinguna að finna (sjá Mynd 6).  

  

 

 

Af þeim sem hófu meðferð fengu 91,3% (n =21) öll 3 hefðbundnu sýklalyfin sem ráðlegt er að fá 

(makrólíð, rifampin og ethambútol) og 8,7% (n = 2) fengu a.m.k 1 af hefðbundnu sýklalyfjunum.  

 

3.5.2 Meðferð annarra sýkinga 

Allir sjúklingar (n = 5) fengu meðferð við eitlabólgu og læknuðust, 4 gengust undir skurðaðgerð þar 

sem eitillinn var fjarlægður og einn fékk lyfjameðferð með 3 sýklalyfjum: azithromycin, rifampin og 

ethambutol. Flestir (70%, n = 7) sjúklinga fengu meðferð við húð- og mjúkvefssýkingu. Hjá einum var 

ekki nægar upplýsingar um meðferð til staðar. Hjá öðrum var ákveðið að meðhöndla ekki og einn fékk 

einungis empiríska meðferð með sýklalyfinu amoxicillin. 

N = 2 

Mynd 6. Meðferð lungnasýkinga af völdum MAC 

N = 2 

n = 23 

n = 27 
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3.5.3 Afdrif sjúklinga 

Hlutfall sjúklinga sem voru látnir innan árs frá fyrstu jákvæðu ræktun var 23% (n = 14) og milli eins árs 

og þriggja ára voru 5% (n = 3) látnir. Af þeim látnu voru 5 karlar (26%) og 12 konur (29%) þar sem 

meðaldur var 74 ára (staðalfrávik = 8,7). Algengustu dánarorsakir voru öndunarbilun (47%, n = 8) og 

krabbamein (35%, n = 6). Eitt tilfelli var vegna slyss og í tvö tilfelli vantaði upplýsingar um staðfesta 

dánarorsök. 

3.6 Næmispróf 

Tafla 9 sýnir niðurstöður næmisprófa. næmirpróf voru til staðar hjá 14-16 stofnum af MAC, 3 stofnum 

af M. kansasii og 5-6 stofnum af M. fortuitum gegn helstu sýklalyfjum sem notaðar eru gegn slíkum 

sýkingum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9. Niðurstöður næmisprófana fyrir ÓM 

S = Næm. I = Hálf-næm. R = Ónæm 

 Næmi Clarithromycin Rifampin Ethambutol Amikacine Rifabutin Ofloxacin 

 S 16 7 3 8 14 2 

MAC I 0 0 0 1 0 0 

 R 0 8 12 6 0 13 

 Samtals 16 15 15 15 14 15 

 S 3 3 1 3 3 3 

M. 

kansasii 

I 
0 0 1 0 0 0 

 R 0 0 1 0 0 0 

 Samtals 3 3 3 3 3 3 

 Næmi Clarithromycin Amikacine Doxycycline Imipenem Ciprofloxacin Tobramycin TS* 

 S 1 6 2 4 6 0 2 

M. 

fortuitum 

I 
0 0 3 1 0 0 0 

 R 5 0 1 0 0 6 4 

 Samtals 6 6 6 5 6 6 6 

*Trimethoprim og sulfamethoxazole 
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4 Umræða 

Ekki hefur verið kannað umfang ódæmigerðra mýkóbaktería og birtingarmyndir þeirra sem 

sjúkdómsvalda á Íslandi eftir því sem ég best veit svo þetta mun vera fyrsta íslenska rannsóknin sem 

snýr að því. Erfitt er að meta út frá niðurstöðum hvort og hvernig nýgengi sýkinga af völdum ÓM sé að 

breytast hérlendis en meðalnýgengið frá árunum 2006-2016 reyndist vera 2,15 tilfelli/10
5
 einstaklinga. 

Að M. gordonae undanskildinni þá má álykta að yfir helmingur jákvæðra ræktana af ÓM teljist til 

raunverulegra sýkinga. Í ljós kom að flestar sýkingar af völdum ÓM á Íslandi eru lungnasýkingar af 

völdum MAC. Tíðni lungnasýkinga jókst með aldri og voru konur áberandi oftar með sýkingu en karlar.  

4.1 Rannsóknarþýðið 

Frá byrjun ársins 2006 til lok ársins 2016 greindust 154 jákvæðar ræktanir af ódæmigerðum 

mýkóbakteríum. Af þeim 154 voru 75 (48,7%) sem stóðust skilmerki ATS til að vera greind sem 

sýking. Þau tilfelli sem ekki voru greind sem sýking stóðust ekki skilmerki ATS, gjarnan af sökum þess 

að jákvæð ræktun fékkst ekki oftar en einu sinni úr hrákasýni eða frekari klínískar upplýsingar um 

sýkinguna var ekki til staðar. Vegna skorts á áreiðanlegum upplýsingum sem og staðfestri greiningu 

læknis í sumum tilvikum þá tókum við saman raunverulegar sýkingar ásamt mögulega raunverulegar 

sýkingar undir eitt flagg sem við kölluðum sýkingar.  

4.2 Faraldsfræði 

Flestar mýkóbakteríurnar sem ræktuðust voru af gerðinni MAC (48,1%, n = 74) sem reyndust auk 

þess vera orsök flestra sýkinga (73,3%, n = 55). Allar M. gordonae (30,5%, n = 47) sem ræktuðust 

voru álitnar að hafa verið tilkomnar vegna mengunar. Við útlokun M. gordonae fengust 107 jákvæðar 

ræktanir yfir rannsóknartímabilið og 70% (n = 75) greindar sem sýkingar. Vinnsluforritið GLIMS var 

ekki tekið í notkun fyrr en um mitt ár 2006 sem gæti útskýrt þær fáu jákvæðu ræktanir sem fengust það 

árið.  

Nýgengi (e. cumulative incidence) var metið út frá því að gera ráð fyrir að eftir að einstaklingur 

var greindur með „sýkingu“ eða „ekki sýkingu“ þá myndi sá hinn sami einstaklingur halda þeirri 

sjúkdómsgreiningu út rannsóknartímabilið. Meðalnýgengi ræktana á ári reyndist vera 4,4 tilfelli/10
5
 

einstaklinga en 2,8 tilfelli/10
5
 einstaklinga eftir útilokun M. gordonae. Meðalnýgengi sýkinga á ári 

reyndist vera 2,15 tilfelli/10
5
 einstaklinga yfir rannsóknartímabilið. Samanborið við erlendar 

bandarískar rannsóknir erum við með mikið lægri tíðni á nýgengi jákvæðra ræktana og einnig tíðni 

sýkinga (53, 54). Hlutfall sýkinga af jákvæðum ræktunum er hærra hérlendis en erlendis og tel ég það 

samsvara því hversu fáar jákvæðar ræktanir voru alls yfir rannsóknartímabilið. Hugsast getur að ekki 

séu framkvæmdar eins margar berklaræktanir hér á landi eins og þörf er fyrir eða eru aðrar orsakir 

sem liggja hér að baki? Getur verið að bóluefnið BCG hafi áhrif á tíðni ÓM ræktana?  

Nýgengi lungnasýkinga jókst með vaxandi aldri, bæði hjá körlum og konum, með undantekningu 

sem reyndist vera hjá körlum yfir 80 ára. Lækkunin í nýgengi sýkinga hjá karlmönnum 80 ára og eldri 

getur orsakast af margvíslegum þáttum. Til að mynda eru karlmenn á Íslandi eru ekki nema rúmlega 

40% af íbúum íslensku þjóðarinnar. Einnig má velta fyrir sér hvort aldraðir karlmenn í þessum 

aldurshóp kvarti minna undan einkennum sýkingar, séu oftar misgreindir eða ná ekki þeim aldri sem 
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annars myndu vera í miklum áhættuhópi fyrir slíkar sýkingar. Vegna lítils úrtaks og sjaldgæfs sjúkdóms 

er fjöldi tilfella þó mjög tilviljunarháður. Fleiri konur sýktust nær alltaf oftar en karlmenn í öllum 

aldurshópum og niðurstöður okkar rannsóknar samræmast erlendum rannsóknum hvað það varðar 

sem einnig hefur sýnt fram á að tíðni sýkinga hefur aukist meira í konum en körlum síðastliðna áratugi 

(55). Af sjúklingum sem greindir voru með lungnasýkingu voru 93,3% 50 ára og eldri þar sem 

meðalnýgengi í þeim hópi fólks reyndist vera 5,4 tilfelli/10
5
 einstaklinga. 

4.3 Birtingarmyndir sýkinga 

Sjúklingar með lungnasýkingar lýstu flestir ósértækum einkennum á borð við hósta (60%), uppgang 

(55%), slappleika (43%) og mæði (38%) en öll þau einkenni samsvara vel birtingarmyndum slíkra 

sýkinga (5). Oftast voru sjúklingar búnir að vera með einkenni í langan tíma áður en greining fékkst á 

sjúkdómnum, frá vikum upp í mánuði, sem er sambærilegt við aðrar erlendar rannsóknir (25). 

Lungnasýking af völdum ÓM getur verið orsök fyrir berkjuskúlkum í lungum sé sjúklingur ekki 

meðhöndlaður í langan tíma. Berkjuskúlkar eru hins vegar einnig áhættuþáttur fyrir lungnasýkingar svo 

í sumum tilvikum er óljóst hvort sjúklingar sem greindust með jákvæða ræktun ásamt berkjuskúlkum á 

myndgreiningu hafi verið með berkjuskúlka fyrir sýkingu eða vegna afleiðingar sýkingar. Í 56,7% tilvika 

ræktuðust aðrar bakteríur úr sama sýni og ÓM ræktaðist úr hjá sjúklingum með lungnasýkingu. Ekki 

var þó greint frá því hvort þær bakteríur voru orsök raunverulegra sýkinga eða ekki en möguleiki fyrir 

því að einkenni sjúklinga sem greindir voru með lungnasýkingu gæti hafa orsakast af sýkingum 

annarra sýkla. Flestir (93,3%) sjúklinga með lungnasýkingu voru með einn eða fleiri undirliggjandi 

sjúkdóma eða áhættuþætti en einungis 4 (5,7%) voru án allra helstu áhættuþátta.  

Eitlabólgur af völdum MAC voru greindar í 3 börnum (≤ 2 ára) og 2 fullorðnum (≥ 18 ára). Ekki 

er óalgengt að börn fái sýkingu en það að fullorðnir fái þær er frekar sjaldgæft (5). Af þeim 5 sýkingum 

sem voru greindar voru 4 staðsettar á hálssvæði sjúklinga og ein í holhönd en eitlar á hálssvæði eru 

algengasti sýkingarstaður þessara sýkinga (34). 

Húð- og mjúkvefssýkingar voru greindar í 5 konum og 5 körlum. Af 10 sýkingum voru 6 

orsakaðar af hraðvaxandi mýkóbakteríum, 3 af M. marinum og 1 af M. kansasii. Uppruni sýkinga af 

völdum hraðvaxandi mýkóbakteríanna var í mörgum tilvika óljós og átti sér stað á útlimum sem og bol 

sjúklinga. Uppruni sýkinga af völdum M. marinum var í öllum tilfellum tilkomin út frá sári á hendi 

sjúklings með a.m.k eitt vitað tilvik þar sem sjúklingur fékk sýkingu út frá menguðu fiskabúri. Uppruni 

sýkingarinnar af völdum M. kansasii var talin vera tilkomin út frá skordýrabiti á læri sjúklings með 

undirliggjandi sjúkdóm sem veldur blóðfrumufæð (e. pancytopenia).  

4.4 Rannsóknir 

Niðurstöður myndgreiningar var oftast lýst með dreifðum íferðum eða þéttingum á lungnamynd sem í 

sumum tilvikum innihélt einnig berkjuskúlka en sú sjúkdómsmynd samsvarar „nodular bronchiectatic“ 

birtingarmynd sjúkdómsins sem hefur verið lýst sem algengasta sjúkdómsmynd lungnasýkinga af 

völdum ÓM (5, 56). Nokkur tilvik komu upp þar sem niðurstöður myndgreininga voru ekki til staðar en í 

öllum þeim tilfellum hafði læknir greint sjúkling með sýkingu af völdum þeirra ÓM sem ræktaðist og 

voru þau tilvik því flokkuð með undir sýkingu. 



23 
 

4.5 Meðferð og afdrif sjúklinga 

Af þeim sem greindust með lungnasýkingu af völdum MAC þá fengu flestir (91,3%) bestu meðferð 

samkvæmt leiðbeiningum ATS/IDSA. Yfir helmingur (61%) þeirra kláraði meðferðartímabilið en þeir 

sem kláruðu ekki (22%) hættu meðferð vegna aukaverka af sýklalyfjunum. Erfitt reyndist að meta 

heildarlengd meðferðar vegna lélegrar skráningar og óreglu við töku lyfja hjá sumum sjúklingum. 

Möguleiki er fyrir því að hjá þeim sjúklingum þar sem engar upplýsingar um meðferð var að finna, hafi 

verið ákveðið að meðhöndla ekki en sú ákvörðun óskráð. Búast má því við að ákvörðun um að 

meðhöndla ekki gæti verið hærri en greint er frá. Ástæður þess að meðhöndla ekki sjúkling voru flestar 

vegna þess hve mikið veikir sjúklingarnir voru, með alvarlega, langt gengna sjúkdóma að baki. Nokkur 

tilvik voru þar sem ákveðið var að fylgjast með framgangi sjúkdómsins og endurmeta síðar um hvort 

meðhöndla ætti sjúkling eða ekki. 

Fylgst var með dánartilvikum til þriggja ára. Ekkert þeirra var talið bein afleiðing sýkinga af 

völdum þeirra ÓM sem sjúklingur hafði verið greindur með. Flestir sjúklingarnir sem dóu á því timabili 

voru þegar mikið veikir og dóu úr krabbameini (n = 6) og öndunarbilun (n = 8).  

4.6 Næmispróf 

Næmispróf fyrir ÓM eru ekki auðveld í framkvæmd og þar af auki er oft misræmi í útkomu næmis in 

vitro og gagnsemi lyfsins in vivo, að frátöldum makrólíðum og amikacinum (49, 57). Þau næmispróf 

sem mælt er með að framkvæma eru makrólíð fyrir MAC, þá einkum clarithromycin, og rifampicin fyrir 

M. kansasii. Allar (n = 16) MAC sem voru næmisprófaðar voru næmar fyrir clarithromycini, 7/15 

(46,7%) næmar fyrir rifampin en einungis 3/15 (20%) fyrir ethambutoli. Áhugavert var að sjá hversu 

stór hluti var ónæmur gegn ethambutol en þessi 3 ofangreindu sýklalyf flokkast sem hefðbundin lyf 

sem ráðlagt er að nota saman við lungnasýkingu af völdum MAC. 

4.7 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar rannsóknarinnar er meðal annars sá að allar berklaræktanir á Íslandi eru gerðar á Sýkla- 

og veirufræðideild Landspítalans og eru því upplýsingar til staðar um allar jákvæðar berklaræktanir hjá 

heilli þjóð. Rannsóknin tók yfir meðallangt tímabil, eða 11 ár.  

Heildarfjöldi íbúa á Íslandi er eflaust of lítill þar sem rannsóknarþýðið reyndist vera frekar lítið og 

fáar jákvæðar ræktanir greindar á ári, en það dregur úr tölfræðilegum styrkleika rannsóknarinnar (e. 

statistical power). Ekki var byrjað að skrá í vinnslukerfið GLIMS fyrr en árið 2006 og því ekki athugað 

kerfisbundið árin á undan að fyrri ræktunum frá sjúklingum, nema greint hafi verið frá þeim í 

sjúkrasögu sjúklinga. Helsti veikleiki rannsóknarinnar reyndist vera ófullnægjandi upplýsingar sem 

skráðar eru í sjúkrasögu sjúklinga sem gat bæði leitt til ofmats og vanmats á raunverulegri tíðni 

sýkinga og einnig hlutdrægni (e. bias) rannsakenda við mat á sýkingum. Ekki fékkst tími til að afla 

frekari upplýsinga um sjúklinga sem meðhöndlaðir voru á Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) og því 

möguleiki á vanmati á fjölda sýkinga vegna þess að einhverju leiti. 
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4.8 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar hefur varpað ljósi á faraldsfræði ódæmigerðra mýkóbaktería á Íslandi 

síðastliðin 11 ár. Ég tel að vanmat sé þó á raunverulegum sýkingum hérlendis sem stafar af 

margvíslegum þáttum á borð við ófullnægjandi skráningar, lélegrar eftirfylgni eftir fyrstu jákvæðu 

ræktun og misgreiningu sjúkdómsins. Við meðhöndlun sjúklinga þá lýtur út fyrir að flestir læknar 

hérlendis kunna vel til verka og eru duglegir að fá álit sérfræðinga. Að lokum tel ég ríka ástæðu til að 

leggja meiri áherslu á sýkingar af þessu tagi þar sem meðalaldur þjóðarinnar eykst stöðugt sem og 

notkun ónæmisbælandi meðferðar og því aukin áhætta fyrir sjúklinga að fá sýkingu af völdum ÓM. 
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