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Ágrip 

Skyldleiki methisillín næmra Staphylococcus aureus stofna úr blóðsýkingum á 
Íslandi frá árunum 2004-2016 

Sóldís Sveinsdóttir 

 

Inngangur: Staphylococcus aureus er tækifærissýkill og er jafnframt mikilvægasti mannasýkilinn í 

ættkvíslinni Staphylococcus. Algengt er að finna S. aureus í nösum heilbrigðra manna þar sem hann 

lifir oftast án þess að valda hýslinum neinum vandamálum. 

S. aureus býr yfir mörgum og fjölbreyttum meinvirkniþáttum en þó framleiða meinvirkir stofnar ekki 

endilega sömu þættina. Prótein A er yfirborðsprótein og einn af mikilvægari meinvirkniþáttum 

bakteríunnar. Kóðað er fyrir því af geninu spa en það er að finna hjá öllum S. aureus stofnum. Prótein 

A kemur í veg fyrir áthúðun og þar af leiðir frumuát. 

Panton-Valentine leukocidin (PVL) er tvíþátta úteitur sem myndar op á himnur hvítra blóðkorna 

með þeim afleiðingum að innihald frumnanna lekur út. PVL myndun er ekki algeng og er aðallega 

tengd við húð- og mjúkvefjasýkingar en einnig alvarlegrar sýkingar, s.s. drepmyndandi lungnabólgu. 

PVL myndun tengist ekki auknum líkum á myndun blóðsýkingar. 

spa týpugreining byggir á eingena raðgreiningu þar sem X-svæði spa gensins er raðgreint. X-

svæðið samanstendur af mismörgum mismunandi 24 bp endurtekningareiningum og hentar því til að 

stofngreina S. aureus stofna. 

Blóðsýking er alvarlegasti sjúkdómurinn sem bakteríur valda og er S. aureus  meðal algengustu 

orsaka bakteríu blóðsýkinga í mönnum. Á Íslandi fjölgaði S. aureus blóðsýkingum hjá fullorðnum um 

27,3% á árunum 1995-2008, en að meðaltali var nýgengið 24,5/100.000 íbúa, 18 ára og eldri, á ári. 

Aðeins 0,6% sýkinganna voru af völdum methisillín ónæmra S. aureus stofna (MÓSA). Rannsóknir 

síðustu áratuga á sameindafaraldsfræði S. aureus blóðsýkinga hafa aðallega fjallað um MÓSA 

sýkingar.  

Markmið: Markmið þessarar rannsóknar er að kanna fjölda methisillín næmra S. aureus 

blóðsýkinga á Íslandi á árunum 2004-2016 og skoða aldurs- og kynjadreifingu sjúklinganna og 

dánarhlutfall. spa týpugreina stofnanna og kanna hvort að tengsl séu á milli spa týpa og aldurs og kyn 

sjúklinganna og dánarhlutfalls. Einnig að leita að PVL meðal stofnanna og skoða tengsl PVL jákvæðra 

stofna við spa týpur.  

Efni og aðferðir: Allir methisillín næmir S. aureus stofnar sem ræktuðust úr blóðsýnum, frá 

einstaklingum sem voru 18 ára eða eldri, á Sýklafræðideild Landspítalans og Rannsóknadeild 

Sjúkrahússins á Akureyri á árunum 2004-2016 voru notaðir í rannsóknina. S. aureus stofnar sem 

ræktuðust frá sama einstakling innan 90 daga tímabils voru taldir tilheyra sömu sýkingunni og aðeins 

var notaður einn stofn úr hverri blóðsýkingu. Undantekning á því var ef stofnar sem ræktuðust frá 

sama sjúkling höfðu mismunandi sýklalyfjanæmi voru báðir stofnarnir notaðir. PCR var notað til að 
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leita að PVL og til að magna upp X-svæði spa gensins. spa genið var svo raðgreint hjá Macrogen 

Europe og raðir unnar í Ridom StaphType. 

Niðurstöður: Á rannsóknartímanum greindust alls 873 S. aureus blóðsýkingar hjá 819 

einstaklingum, 18 ára og eldri. Meirihluta sjúklinganna voru karlar, alls 552 (63%). Sjúklingar á 

aldrinum 18-40 ára voru 125 (14%), 297 (34%) á aldrinum 41-65 ára og 451 (52%) voru >65 ára. 

Nýgengi S. aureus blóðsýkinga var 28,7/100.000 íbúa eldri en 18 ára á ári og hækkaði með aldri 

sjúklinganna. 

Tuttugu og átta stofnar voru ekki tiltækir og ekki tókst að spa týpugreina 15 stofna. Hjá 830 

stofnunum greindust 290 spa týpur sem að skiptust í 23 spa týpu klasa og 23 stakar spa týpur. 

Algengustu spa týpurnar voru t008 (8,3%), t012 (5,4%) og t015 (5,1%). spa týpurnar t678 (4,0%) og 

t15698 (1,8%) hafa aðeins greinst á Íslandi samkvæmt SpaServer (að undanskildum einum stofni af 

t678 sem var einangraður árið 2009 í Noregi). Ekki fundust tengsl á milli spa týpu og aldurs sjúklinga 

og karlar voru alltaf í meirihluta. 30 daga dánarhlutfall var frá 0,0% (t350) til 25,0% (t189). 

Fjörutíu og fjórir (5,4%) sjúklingar greindust með tvær til fjórar blóðsýkingar á rannsóknartímanum. 

Miðgildi fjölda daga sem liðu á milli sýkinga var 227 dagar (bil 5-3976 dagar). Hjá 18 (40,9%) 

sjúklingum var endursýking vegna sömu spa týpu í ≥ 2 skipti. 

PVL jákvæðir stofnar voru 38 (4,5%) og skiptust meðal 30 spa týpa. Marktæk aukning var á fjölda 

PVL jákvæðra stofna á rannsóknartímanum. 

Ályktanir: Aldurs- og kynjaskipting sjúklinganna var svipuð og í sambærilegum erlendum 

rannsóknum. spa týpugreiningin leiddi í ljós mikinn erfðafræðilegan fjölbreytileika meðal stofnanna. 

Algengi spa týpanna var sambærilegt við það sem þekkist annars staðar að undanskildum spa 

týpunum t678 og t15698. Alls voru 4,5% stofnanna PVL jákvæðir en engin tengsl voru á milli spa týpa 

og PVL myndunar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikilvægt er að fylgjast með 

faraldsfræði þessara alvarlegu sýkinga. 
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Abstract 

Genetic relatedness of methicillin sensitive Staphylococcus aureus isolates from 
bloodstream infections in Iceland from 2004-2016 

Sóldís Sveinsdóttir 

Introduction: Staphylococcus aureus is an opportunistic pathogen and is the most important human 

pathogen in the genus Staphylococcus. S. aureus is commonly found in the anterior nares of healthy 

people where it lives without causing the host any troubles. 

S. aureus can carry many diverse pathogenic factors, but all pathogenic strains do not necessarily 

carry the same factors. Protein A is a surface protein and is one the most important pathogenic factor 

S. aureus carries. Protein A is encoded by the spa gene and is carried by all S. aureus strains. Protein 

A inhibits opsonisation and therefore phagocytosis. 

Panton-Valentine leucocidin (PVL) is a bicomponent exotoxin carried only by S. aureus strains. 

PVL forms pores in membranes of leukocytes which causes cell contents to leak out. PVL formation is 

not common and is mainly connected to skin and soft tissue infections, but also more serious 

infections such as necrotizing pneumonia. PVL formation does not increase the odds of bloodstream 

infection. 

spa typing is a single-locus based method where the X-region of the spa gene is sequenced. The 

X-region is comprised of a variable number of polymorphic 24 bp repeats and can therefore be used 

for typing S. aureus strains. 

Bloodstream infection is the most serious disease that bacteria cause and S. aureus is among the 

most common causes of bacterial bloodstream infections in humans. A 27.3% increase in S. aureus 

bloodstream incidence was noted in Iceland in the years 1995 – 2008 where the incidence was 

24.5/100.000 person, 18 years and older per year. Only 0.6% of the S. aureus bloodstream infections 

were caused by methicillin resistant S. aureus (MRSA). Molecular epidemiological studies on S. 

aureus bloodstream infection for the last decades have mainly focused on MRSA infection. 

Aims: The aims of this research are to evaluate the incidence of methicillin sensitive S. aureus 

bloodstream infections in Iceland from 2004 – 2016, patients age and sex distribution and mortality 

after infection. spa type isolates from the infections and study connections between spa types and 

patients age, sex and mortality and also search for PVL amongst the isolates and study connections 

between PVL positive strains and spa types. 

Materials and methods: All S. aureus isolates from blood cultures, from patients 18 years or 

older, in the clinical microbiological laboratories of Landspítali University Hospital and Akureyri 

Hospital in the years 2004 – 2016 were used in the study. S. aureus isolates that were cultured from 

the same patient within a 90 day period where considered to be a part of the same infection and only 

one isolate was used from each infection. Exception for that was if the antibiotic susceptibility had 

changed, then both isolates were used. PCR was used to search for PVL and to amplify the X-region 
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of the spa gene. The spa gene was then sequenced at Macrogen Europe and the spa types 

determined by using Ridom StaphType. 

Results: In the study period 819 patients, 18 years and older were identified with 873 S. aureus 

bloodstream infections. The majority of the patients were male, in all 552 (63%). Patients 18-40 years 

old were 125 (14%), 297 (34%) patients were 41-65 years old and 451 (52%) were >65 years old. The 

incidence was 28.7/100.000 persons 18 years and older per year and increased with the patients age.  

Twenty-eight isolates were unavailable and 15 isolates could not be spa typed. With 830 typed 

isolates, 290 spa types were distinguished. They were classified into 23 spa clonal complexes and 23 

singletons. The most common spa types were t008 (8.3%), t012 (5.4%) and t015 (5.1%). spa types 

t678 (4.0%) and t15698 (1.8%) have only been found in Iceland according to SpaServer (except for 

one strain of t678 that was isolated in 2009 in Norway). No connection was between spa types and 

age of the patients, but in all cases males were in majority. Mortality after 30 days varied from 0,0% 

(t350) to 25,0% (t189) according to spa type. 

Forty-four (5.4%) patients were diagnosed with two to four bloodstream infections in the study 

period. The median days between infections were 227 days (range 5-3976 days). Eighteen (40.9%) 

patients were reinfected by the same spa type ≥ 2 times. 

PVL positive isolates were 38 (4.5%) which were found among 30 spa types. PVL positive strains 

increased significantly on the study period.  

Conclusions: Age- and sex distribution was similar to what other researches have found. spa 

typing revealed a great genetic heterogeneity amongst the strains. Prevalence of the spa types was 

similar to what is known elsewhere except for the spa types t678 and t15698. Total of 4.5% strains 

were PVL positive but no connection was found between spa types and PVL positive strains. The 

results indicate the importance to monitor the epidemiology of these serious infections. 
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1 Inngangur  

1.1 Staphylococcus aureus 

Það var árið 1880 sem að Sir Alexander Ogston, skoskur skurðlæknir, lýsti bakteríu sem tengdist 

fjölda graftarmyndandi sjúkdóma í mönnum. Bakterían var nefnd Staphylococcus sem er upprunnið frá 

grísku orðunum staphylé og kokkos sem þýða vínberjaklasi og ber en þau vísa til útlits bakteríunnar 

sem sést í smásjá (4). Árið 1884 bætti Rosenbach, þýskur skurðlæknir, við orðinu aureus sem 

tegundarheiti. Það er upprunnið úr Latínu þar sem orðið aurum þýðir gylltur en Staphylococcus aureus 

myndar oftast gylltar þyrpingar á agar (5).          

S. aureus er mikilvægasti mannasýkillinn í ættkvíslinni Staphylococcus, en yfir 40 tegundir og 

undirtegundir tilheyra ættkvíslinni (6). Staphylokokkum er oft skipt í tvo flokka: kóagulasa-jákvæða 

staphylokokka og kóagulasa-neikvæða staphylokokka. Af kóagulasa-jákvæðum staphylokokkum er S. 

aureus sá sem er langoftast klínískt mikilvægur hjá mönnum og er þetta því eitt helsta einkenni hans 

sem skilur hann frá öðrum staphylokokkum, en það eru hins vegar um 19 kóagulasa-neikvæðir 

staphylokokkar sem sýkja menn (7). 

Staphylokokkar eru harðgerðar bakteríur. Þeir þola þurrt umhverfi og háan salt styrk og geta því 

lifað á húð manna og dýra (4). S. aureus er algengt að finna í nösum heilbrigðra manna. Þar lifir hann 

oftast án þess að valda hýslinum neinum vandamálum. Bakterían getur þaðan ferðast til annarra staða 

og má þá einnig oft finna hann á húð manna, spöng og í kokinu. Aðrir staðir þar sem hann má einnig 

finna en eru þó ekki jafn algengir eru meltingarvegurinn, leggöng og handarkriki (8, 9). Líkur á að finna 

bakteríuna annarstaðar á líkamanum en í nösum einstaklings eru í réttu hlutfalli við magn bakteríunnar 

í nösum (10).  

Bólfesta bakteríunnar í nösum manna er mislöng, en hefur mælst vera frá 70 dögum og upp í allt 

að 8 ár (10). Um 20% heilbrigðra einstaklinga eru langvarandi berar, þ.e. bera bakteríuna í nösum í ár 

eða lengri tíma, um 60% eru berar öðru hvoru og um 20% bera hana aldrei. Það eru því lang flestir 

sem  bera bakteríuna einhver tímann á lífsleið sinni (11).  

Ungabörn komast oft í kynni við S. aureus strax á fyrsta eða öðrum degi lífs síns. Bakterían flyst þá 

frá móðurinni, hjúkrunarfólki eða úr umhverfinu og tekur sér bólfestu á húð og í nefi barnsins (4). Yfir 

70% ungabarna eru nasaberar, hlutfall bera fellur svo hratt með vaxandi aldri og er orðið um 21% við 

6 mánaða aldur (9). 

1.2 Bygging og einkenni 

Allar tegundir Staphylococcus ættkvíslarinnar eru Gram-jákvæðir kokkar sem eru um 0,5-1,5 µm í 

þvermál. Á blóðagar myndar bakterían stórar, gular þyrpingar og eru flestir stofnar β-hemólýtískir. Guli 

liturinn er tilkominn vegna framleiðslu á staphyloxanthin. Frumuskipting fer fram í tveimur lóðréttum 

plönum þar sem dótturfrumurnar skiptast ekki að fullu og mynda þar af leiðandi klasa en algengasta 

útlitseinkenni S. aureus sem sést við smásjárskoðun er klasavöxturinn. S. aureus vex þó einnig í 

pörum og einstaka sinnum í stuttum keðjum. Staphylokokkar eru óhreyfanlegir og mynda ekki spora 

(12).  
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Staphylokokkar eru valbundnar loftfælur, þ.e. þeir vaxa best þegar súrefni er til staðar en geta þó 

einnig lifað við súrefnissnauðar aðstæður. Þeir geta vaxið á breiðu pH sviði eða frá pH 4,8-9,4, geta 

staðist þurrk og geta lifað af allt að 60°C hita í 30 mínútur. S. aureus getur einnig vaxið í æti með háan 

saltstyrk og hann getur þolað frá 10-15% NaCl. S. aureus getur gerjað mannitól, hann getur einnig 

melt glúkósa, xylósa, laktósa, súkrósa, maltósa og glýseról (13).  

Hægt er að skipta bakteríum í tvo flokka; Gram-jákvæðar og Gram-neikvæðar. Flokkunin byggir á 

eiginleikum Grams litunar. Gram-jákvæðar bakteríur hafa þykkan frumuvegg og við Grams litun þá 

festist crystal violet liturinn sem notaður er, við frumuveginn og við smásjárskoðun virðist bakterían 

fjólublá (14).  

Frumuveggur S. aureus samanstendur af slímpeptíði (e. peptidoglycan), teichoic sýru og 

fjölsykrum. Slímpeptíðið er 20-40 nm þykk, net-lík fjölliða sem umlykur frumuna og er um 50% af 

þyngd frumuveggsins. Það samanstendur af fjölsykru undireiningunum N-acetylglucosamine og N-

acetylmuramic sem eru tengdar saman með 1,4-β tengjum. Slímpeptíðið er í raun hluti af meinvirkni 

bakteríunnar þar sem það getur haft inneiturs-líka virkni með því að hvata losun á frumuboðum (e. 

cytokine) hjá makrófögum, virkja komplement kerfið og auka viðloðun blóðflagna (2, 13). Penisillín-

bindi prótein (PBP) taka þátt í nýmyndun á slímpeptíði (e. peptidoglycan) en S. aureus hefur fjögur 

PBP; PBP1, PBP2, PBP3 og PBP4 (3). Teichoic sýran skiptist í tvo flokka, lipoteichoic sýru og veggja 

teichoic sýru og eru báðir flokkar framleiddir af flestum staphylokokkum. Teichoic sýran stuðlar að 

viðloðun bakteríunnar við yfirborð frumna hýsils (7). 

Frumuhimnan er úr tvöföldu lagi af lípíðum. Bakterían getur breytt samsetningu lípíðanna til að 

hagræða fljótanleika (e. fluidity) himnunnar til þess að aðlagast breytingum í umhverfinu, s.s. 

breytingum á hitastigi, þrýstingi, jóna styrk o.fl. (6).  

Staphylokokkar geyma erfðaefni sitt á hringlaga litningi, um 2.800.000 bp að stærð, forveirum (e. 

prophage), plasmíðum og stökklum (e. transposons) (15). Erfðamenginu er hægt að skipta í tvo flokka: 

kjarnaerfðamengi sem er varðveitt á milli stofna og er um 75% af erfðamenginu, og svo erfðaefni sem 

er breytilegt á milli stofna, en þar er þá oft að finna gen sem að kóða fyrir meinvirkniþáttum. 

Kjarnaerfðamengi S. aureus er tiltölulega vel varðveitt á milli stofna en þar má þó finna 

einbasabreytileika (e. single nucleotide polymorphism – SNPs). Í kjarnaerfðamengingu er að finna öll 

nauðsynleg hússtjórnargen sem og önnur gen sem eru sértæk fyrir tegundina t.d. gen sem kóða fyrir 

meinvirkniþáttum sem er þá að finna hjá öllum S. aureus stofnum (6). Um 10-20% af erfðamenginu 

eru hreyfanlegar erfðafræðilegar einingar (e. mobile genetic elements) sem bera gen sem kóða fyrir 

meinvirkniþáttum og sýklalyfjaónæmi og geta þessar einingar flust á milli stofna og þannig aukið við 

meinvirkni og ónæmi. G+C innihald eininganna er sambærilegt við G+C innihald litningsins sem bendir 

til þess að einingarnar berist með láréttum flutningi á milli S. aureus stofna eða annarra baktería sem 

hafa lágt G+C innihald (16). 
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1.3 Meinvirkniþættir  

 

S. aureus býr yfir mörgum og fjölbreyttum meinvirkniþáttum (Mynd 1) en þó framleiða meinvirkir 

stofnar ekki endilega sömu þættina. Meinvirkniþættirnir eru oft kóðaðir af genum sem er að finna á 

hreyfanlegum erfðafræðilegum einingum, t.d. staphylokokka meinvirkni eyjum, stökklum, plasmíðum 

sem og bakteríuveirum og geta því flust á milli ættleggja (17).  

Staphylokokka sýkingar orsakast ekki vegna einhvers eins ákveðins meinvirkniþáttar heldur vinna 

þeir oft saman og geta hlutverk meinvirkniþátta skarast. Sýnt  hefur verið fram á að ekki er marktækur 

munur á milli arfgerð stofna sem einangraðir voru frá berum sem og úr ífarandi sýkingum. Því virðist 

sem allir S. aureus stofnar eigi möguleika á að valda alvarlegum sýkingum sama hver arfgerð þeirra 

sé, svo lengi sem þeir fái tækifæri til þess (8). Meginhlutverk meinvirkniþáttanna er þó ekki til að valda 

sýkingum heldur eru þetta flest allt þættir sem auka á möguleika bakteríunnar til að lifa af í óhagstæðu 

umhverfi (2). 

 

  

Mynd 1. Meinvirkniþættir S. aureus (2). 
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1.3.1 Prótein A 

Prótein A er 45-57 kDa yfirborðsprótein 

og er það einn af mikilvægari 

meinvirkniþáttum bakteríunnar. Það var 

fyrst nefnt mótefni A af Jensen árið 

1958 en Grov et al. nefndu það svo 

prótein A árið 1964. Kóðað er fyrir því 

af geninu spa. spa genið er að finna í 

þeim hluta erfðamengisins sem er 

varðveittur á milli stofna og er þar af 

leiðandi að finna hjá öllum stofnum S. 

aureus og er tegunda-sértækt (18). 

Prótein A er bæði bundið 

frumuveggnum og því er einnig seytt 

frá bakteríunni (Mynd 2). Seytt prótein 

A binst við Fc hluta IgG mótefna sem 

veldur því að þau kekkjast saman og 

geta þar af leiðandi ekki bundist við 

bakteríuna. Þau bindast einnig við 

mótefni sem hafa þegar bundist 

bakteríunni og fela þar með bakteríuna 

fyrir öðrum mótefnum og átfrumum. 

Frumubundið prótein A binst Fc hluta 

IgG sameinda, bakterían binst því IgG 

á ,,vitlausan‘‘ hátt og truflar þar með 

áthúðunina þannig að bakterían kemst 

hjá frumuáti (1). 

Prótein A getur einnig bundist við B-frumur og valdið eyðingu á þeim. Þetta kemur í veg fyrir 

sértæka mótefna framleiðslu og myndun á minnisfrumum (e. memory cells), bæling verður því á 

myndun á áunnu ónæmissvari. Minnisfrumur hafa það hlutverk að koma í veg fyrir endursýkingar, 

hindrun á myndun þeirra gæti verið ástæða minnkaðs ónæmis gegn S. aureus sýkingum og þar af 

leiðandi endurteknum S. aureus sýkingum (1).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Prótein A (1).  

a) Mótefni bindast S. aureus eðlilega.  

b) Prótein A á yfirborði S. aureus bindast mótefnum á 
vitlausan hátt og frítt prótein A binst mótefnum þannig að 
þau kekkjast. 
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1.3.2 Panton-Valentine leukocidin  

Panton-Valentine leukocidin (PVL) er meinvirkniþáttur sem fyrst var lýst árið 1932 af Panton og 

Valentine. PVL er tvíþátta úteitur (e. exotoxin) sem finnst eingöngu hjá S. aureus. Það tilheyrir 

fjölskyldu synergohymenotrophic toxina (SHTs) en SHT mynda op í himnur frumna með samvirkjandi 

aðgerðum tveggja flokka seytipróteina, S og F. Eituráhrif PVL verða vegna áhrifa tveggja aðskilinna 

útpróteina, LukS-PV og LukF-PV en kóðað er fyrir þessum próteinum á tveimur samlægum genum 

sem eru umrituð á sama tíma, lukS-PV og lukF-PV en genin er að finna á bakteríuveirum (e. 

bacteriophage) og geta því flust á milli stofna (19). Bakterían seytir LukS-PV og LukF-PV, en þættirnir 

eru þá óvirkir, þeir koma svo saman og mynda op á himnu mónócýta, makrófaga og neutrophila með 

þeim afleiðingum að innihald frumnanna lekur út. S próteinið binst fyrst og leiðir til bindingu F 

próteinsins (20) (Mynd 3).   

PVL myndun er ekki algeng en <5% S. aureus  stofna eru PVL jákvæðir (21-23). Algengi PVL er þó 

mismunandi eftir því úr hvernig sýkingum S. aureus stofnar eru einangraðir. PVL myndun er aðallega 

tengd húð- og mjúkvefjasýkingum en 85-90% stofna sem að valda kýlasótt (e. furunculosis) eru PVL 

jákvæðir. Það er líka algengt hjá stofnum sem valda alvarlegum drepmyndandi húðsýkingum. PVL 

myndun er einnig tengd við stofna sem hafa orsakað alvarlegar drepmyndandi lungabólgur (22, 24).  

PVL myndun virðist hins vegar ekki vera algeng meðal stofna sem orsaka blóðsýkingar, en hjá 

Couppie et al. reyndist aðeins 1,2% stofna, sem einangraðir voru úr blóði, vera PVL jákvæðir. 

Sambærilegar niðurstöður fengust hjá Johnson et al. og Ellington et al. þar sem að um 1,5% stofna 

einangraðir úr blóðsýkingum voru PVL jákvæðir. PVL myndandi S. aureus stofnar eru því ekki 

mikilvægir orsakavaldar S. aureus blóðsýkinga (22, 25, 26).  

 

 

Mynd 3. Panton-Valentine leukocidin (27). 
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1.3.3 Aðrir meinvirkniþættir  

S. aureus getur framleitt fjölmarga aðra meinvirkniþætti, farið er stuttlega yfir þá helstu (Tafla 1).  

 

Tafla 1. Meinvirkniþættir S. aureus. 

Meinvirkniþáttur Hlutverk 

Enterotoxin Er ástæða staphylokokka matareitrunar en þegar að enterotoxin myndandi  

S. aureus er neytt þá veldur það niðurgangi og uppköstum. Getur einnig valdið 

toxic shock syndrome (28).  

Exfoliative toxin Veldur scalded skin syndrome, sjúkdómur sem einkennist af rauðum blöðrum á 

húðinni sem líkjast brunasárum (e. scald) hjá nýburum. Toxinið eyðileggur efni 

sem bindur saman ytri lög þekjuhúðarinnar (29).  

Fibrinogen 

bindiprótein 

Stuðlar að viðloðun bakteríu við fíbrín, fíbrínógen og plasttæki (29).  

Fibrinonectin 
bindiprótein 

Stuðlar að viðloðun bakteríunnar við frumulaus vefjaefni, æðaþel, plasma kekki 

og plasttæki sem eru innan líkamans (29). 

Hýalúróníðasi Auðveldar útbreiðslu sýkingar með því að brjóta niður hýalúronsýru vefja (29). 

Kollagen 

bindiprótein 

Stuðlar að viðloðun bakteríunnar við kollagen hvarfefni og kollagen vefi (30). 

Frír kóagulasi Utanfrumuprótein sem binst við próþrombín hýsils með þeim afleiðingum að 

fibrinogeni umbreytist í fíbrín (29).  

Frumubundinn 

kóagulasi  

Er hluti af frumuveggnum. Veldur því að fibrinogen í plasma umbreytist í fíbrín 

og S. aureus frumur kekkjast saman (7). 

Slímhjúpur Meirihluti klínískra S. aureus stofna hafa slímhjúp af serótýpu 5 eða 8. Hjúpur 

virðist koma í veg fyrir áthúðun (28). 

Staphylokinase Myndar komplex með plasminogen og leysir upp fíbrín kekki (28). 

Teichoic sýra Stuðlar að viðloðun við hýsilfrumur (7).   

Toxic shock 

syndrome toxin 

Veldur toxic shock syndrome, lífshættulegum sjúkdómi sem einkennist af 

fjöllíffærabilun (7). 

α-toxin Áhrifaríkt eitur sem eyðileggur himnur móttækilegra fruma. Hjá mönnum eru 

blóðflögur og einkjörnungar sérstaklega næmir fyrir þessu eitri (28).  

β-laktamasi Serín próteasi sem rýfur β-lactam hringinn og óvirkjar þar með β-lactam sýklalyf 

(2). 

β-toxin Sphingomyelinase sem eyðileggur lípíð-ríkar frumuhimnur (28).  

γ-toxin Tveggja eininga prótein eitur sem eyðileggur himnur rauðra blóðkorna (7). 

δ-toxin Eyðileggur frumuhimnur rauðra blóðkorna (7). 
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1.4 Methisillín  
Á fyrri hluta 20.aldarinnar var byrjað að framleiða 

sýklalyf sem meðferð gegn bakteríu sýkingum en það 

var Alexander Fleming sem að kom okkur á „öld“ 

sýklalyfja með uppgötvun sinni á penisillíni. 

Framleiðsla á sýklalyfjum markaði mikil tímamót. Loks 

var hægt að meðhöndla sýkingar á áhrifaríkan máta og 

sýkingar sem áður fyrr drógu alla til dauða var nú 

jafnvel hægt að lækna og enn í dag eru sýklalyf aðal 

meðferðarúrræðið. Sýklalyf sem voru framleidd þá eiga 

þó kannski ekki enn við í nútímanum þar sem bakteríur 

eru einkar hæfar til að aðlagast breyttu umhverfi og 

notkun á sýklalyfjum hvetur bakteríuna til að finna nýjar 

leiðir til að lifa af og mynda ónæmi gegn sýklalyfjum (1, 

31).  

S. aureus er náttúrulega næmur fyrir öllum sýklalyfjum sem framleidd hafa verið en hæfileikar hans 

til að auka lífsmöguleika sína eru miklir, þar af leiðandi er hann einkar hæfur í að öðlast ónæmi gegn 

sýklalyfjum (31). 

β-lactam sýklalyf er flokkur sýklalyfja sem inniheldur penisillín og cephalosporin. Penisillín G 

(benzilpenisillín), er β-lactam sýklalyf og var það fyrsta klínískt nothæfa sýklalyfið. Var það gífurlega 

áhrifarík meðferð gegn staphylokokka og pneumókokka sýkingum. β-lactam sýklalyf hindra nýmyndun 

á frumuvegg bakteríunnar með því að tengjast penisillín-bindi próteinum (PBP). Um 1942 var hins 

vegar farið að bera á penisillín ónæmum stofnum og um 1960 var um 80% S. aureus stofna ónæmir 

gegn penisillíni. Stofnar voru þá farnir að framleiða β-lactamasa, serín próteasa sem rýfur β-lactam 

hringinn og óvirkjar þar með penisillínið (32). 

Farið var í að reyna framleiða penisillín afleiður sem voru ónæmar fyrir β-lactamasa rofi. Það tókst 

árið 1959 þegar methisillín var framleitt. Methisillín inniheldur metoxíhópa en þeir hindra sækni β-

lactamasa í amíð tengin (3) (Mynd 3).  

1.5 Methisillín-ónæmur Staphylococcus aureus  

Aðeins tveimur árum eftir að methisillín var fyrst framleitt, eða árið 1961 var S. aureus stofn 

einangraður sem var ónæmur fyrir lyfinu. Methisillín-ónæmir S. aureus (MÓSA) stofnar eru ónæmir 

gegn nánast öllum β-lactam sýklalyfjum (33). 

MÓSA stofnar eru ólíkir methisillín-næmum S. aureus (e. methicillin sensitive S. aureus - MSSA) 

stofnum að því leyti að í litningi þeirra er bútur af utanaðkomandi DNA sem er þekkt sem 

staphylococcal  genasnældan mec  (e. staphylococcal cassette chromosome mec - SCCmec). 

SCCmec hýsir meðal annars mecA genið en það kóðar fyrir methisillín ónæmi (32).  

Mynd 4. Efnabygging benzilpenisillíns og 
methisillíns (3). 
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Methisillín virkar á bakteríur með því að hindra penisillín-bindi prótein (PBP). Tjáning á 

utanaðkomandi PBP, nánar tiltekið PBP2a, sem kóðað er af mecA, gerir bakteríuna ónæma gegn 

methisillíni þar sem PBP2a hefur minnkaða sækni í β-lactam sýklalyf (3). 

Talið er að SCCmec genasnældan geti flust á milli staphylococca tegunda en uppruni hennar hefur 

ekki verið ákvarðaður að fullu (34).  

Notkun á mismunandi sýklalyfjum hefur leitt til fjölónæmra MRSA stofna vegna stökkbreytinga á 

öðrum genum sem kóða fyrir target próteinum og flutningi á ónæmisgenum milli baktería (3). Meirihluti 

MÓSA stofna eru einnig ónæmir fyrir makrólíðum, linkósamíðum, fluoroquinolones og 

amínóglýkósíðum (35). 

Ákveðið einkenni samfélags MÓSA stofna er að þeir eru langflestir PVL jákvæðir en Vandenesch 

et. al sýndu fram á MÓSA stofnar sem að tengjast samfélags sýkingum sem einangraðir voru frá 

sjúklingum í Evrópu, Ameríku og Ástralíu voru allir PVL jákvæðir (36).  

Algengi MÓSA stofna er mjög mismunandi á milli landa. Í Evrópu er tíðni MÓSA frá <1% upp í 

>50%. Ísland er meðal þeirra landa sem hefur lægstu tíðni af MÓSA stofnum en á árunum 2012-2015 

var tíðnin frá 0,0-3,3% (37). MÓSA stofnum hefur þó farið fjölgandi hér á landi frá því sem áður var, en 

fyrir árið 2000 greindust aðeins um 0-5 sjúklingar á ári með sýkingar af völdum MÓSA. Á árunum 

2000-2008 greindust tveir MÓSA faraldrar tengdir heilbrigðisþjónustu, annar var af völdum spa týpu 

t037 árið 2001 (10 einstaklingar) og hinn af völdum spa týpu t2802 á árunum 2002-2003 (38 

einstaklingar). Það tókst hins vegar vel að ná stjórn á þessum faröldrum, en árið 1991 var tekin í 

notkun aðferð sem miðar að því að leita að og eyða MÓSA stofnum og hefur hún reynst vel (38).    

1.6 Greiningaraðferðir 

1.6.1 Tegundagreining 

Svo að S. aureus sýkingar valdi sem minnstum vandamálum er mikilvægt að greina þær hratt og 

örugglega svo hægt sé veita viðeigandi meðferð. Greining byggist á útliti þyrpinga á agarskál, 

smásjárskoðun á Grams lituðu sýni og svo viðeigandi greiningarprófum (39). 

Í smásjá sjást Gram-jákvæðir kokkar, oftast í klösum, og á blóðagar myndast oft β-hemólýsa þar 

sem S. aureus getur framleitt ýmsa rauðkornakljúfa (e. hemolysin) sem rjúfa rauð blóðkorn (13).  

Staphylokokkar eru langflestir katalasa-jákvæðir og er sá eiginleiki nýttur til að aðskilja þá frá 

streptókokkum og enterókokkum (6). 

S. aureus framleiðir tvær gerðir af kóagulasa, frumubundinn kóagulasa og frían kóagulasa. 

Kóagulasi er ensím sem kekkjar plasma og er það að finna fyrst og fremst hjá S. aureus  og því nýtist 

greining á því til að aðgreina S. aureus frá öðrum staphylokokkum. Lykilgreiningarpróf S. aureus er 

kóagulasapróf í glasi (4).  Prófið greinir frían kóagulasa. Þegar S. aureus þyrpingum er blandað saman 

við plasma þá myndast komplex sem veldur því að fíbrínógen myndar fíbrín kökk sem sést í glasinu 

(39). Annað greiningarpróf fyrir S. aureus er latex kekkjunarpróf. Þá er athugað hvort bakterían hafi 

prótein A og frumubundinn kóagulasa (e. clumping factor) með því að húða latexagnir með 
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immunoglobulini G og fibrinogeni sem binda prótein A og frumubundna kóagulasann og mynda 

sjáanlega kekkjun (28). 

1.6.2 Kjarnsýrumögnun (PCR) 

Kjarnsýrumögnun (e. polymerace chain reaction – PCR) var fyrst lýst af Dr. Kary Mullis árið 1990. 

Þetta er aðferð sem gerir það mögulegt að magna upp ákveðinn bút af DNA úr sýni. Til þess að hægt 

sé að magna upp DNA með PCR þarf að nota prímera, núkleótíð og DNA fjölliðunarensím (e. 

polymerase). Prímerar eru stuttir DNA bútar sem passa við það DNA sem á að magna upp. DNA 

fjölliðunarensímið tengir svo saman núkleótíðin sem mynda svo PCR afurðina (40).  

PCR hvarfið fer fram í thermal cycler. Í fyrsta stigi PCR hvarfsins fer fram eðlissvipting, en þá er 

lausnin hituð upp fyrir bræðslustig DNA strengjanna þannig að þeir aðskiljast. Annað stigið felst í 

þáttapörun en þá er hitastigið lækkað sem gerir prímerunum kleyft að bindast við DNA brotin, það 

gerist þó aðeins ef markröð prímeranna er til staðar í DNA sýninu. Hitastigið er svo hækkað á ný sem 

gerir DNA fjölliðunarensíminu kleyft að lengja markröðina með því að bæta við núkleótíðum. Magn 

DNA markraðarinnar tvöfaldast því í lok hverrar endurtekningar á þessum þremur skrefum (40). 

Algengasta aðferðin til að greina lokaafurð PCR hvarfsins er agarósa gel rafdráttur, sem aðskilur 

DNA afurðina eftir stærð (40).  

1.6.3 Stofngreining 

Grundvöllur faraldursfræðarannsókna á smitsjúkdómum er stofngreining. Stofngreiningar eru 

nauðsynlegar til að greina algenga meinvirka stofna svo hægt sé að fylgjast með og hindra útbreiðslu 

sjúkdóma. Aðferðir til að stofngreina S. aureus eru nokkrar og má þar meðal annars nefna 

sveiflusviðsrafdrátt (e. pulsed-field gel electrophoresis - PFGE), fjölgena raðgreining (e. multilocus 

sequence typing - MLST) og svo staphylococcal prótein A (spa) týpugreiningu (41).  

1.6.3.1 Sveiflusviðsrafdráttur  (PFGE) 

PFGE er aðferð sem nýtist til að skoða erfðaefni heilkjarna lífvera. Aðferðinni var fyrst lýst árið 1980 

og hefur síðan þá verið mikið notuð en hún hefur mikla aðgreiningarhæfni og er því hentug til 

greiningar á bakteríufaröldrum. Erfðaefni bakteríunnar er melt með skerðiensími þannig að úr verða 

nokkrir stórir erfðaefnisbútar.  

Erfitt er að aðskilja stóra DNA búta með hefðbundnum rafdrætti á agarósa geli, sem fer þannig 

fram að spenna rennur stöðugt í eina átt (42). PFGE rafdráttur fer hins vegar þannig fram að spenna 

rennur í þrjár áttir, þó ekki á sama tíma heldur skiptir spennan reglulega um átt. Eitt rafsviðið liggur í 

gegnum miðju gelsins og hin tvö liggja í 60° halla frá hvorri hlið. Breyting á rafsviðinu leiðir til þess að 

erfðaefnisbútarnir aðskiljast eftir stærð og ákveðið bandamunstur myndast (43).  

Með því að bera saman bandamunstrið við bandamunstur annarra baktería er hægt að sjá hvort að 

bakteríurnar séu af sama stofni. Bakteríur af sama stofni hafa nákvæmlega eins bandamunstur (42). 
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1.6.3.2 Fjölgena raðgreining (MLST) 

MLST var fyrst lýst árið 1998 og byrjað var að nýta aðferðina til stofngreiningar á S. aureus árið 2000 

(44). MLST felur í sér raðgreiningu á 402-516 bp DNA bútum sem tilheyra nokkrum lífsnauðsynlegum 

genum (e. housekeeping gene) sem eru hluti af stöðugum kjarna bakteríu genamengisins (45). 

Það má þó finna breytileika í basaröðinni innan þessa gena sem hægt er að nýta til að stofngreina  

S. aureus. Það eru vanalega notuð sjö gen í greininguna og fær hver röð genanna úthlutað númeri. Út 

frá því fær hvern stofn úthlutað sjö stafa númeri sem er svo notað til að ákvarða skyldleika stofnanna 

(39).  

1.6.3.3 spa týpugreining 

Það voru Frenay et al. sem voru fyrstir til að flokka S. aureus í mismunandi spa týpur en spa 

týpugreining byggir á eingena raðgreiningu (e. single-locus sequence typing) (46). 

Í C-enda spa gensins er að finna svæði sem nefnt er X-svæðið, einnig þekkt sem SSR (short 

sequence repeat). Hægt er að nota X-svæðið til að flokka S. aureus í mismunandi spa týpur þar sem 

það eru mismargar endurtekningar á milli stofna og basaröð endurtekninganna er einnig fjölbreytileg. 

Ástæður fjölbreytileikans eru punktbreytingar innan endurtekningareininga eða úrfellingar og 

tvöfaldanir á endurtekningareiningunum. Sitt hvoru megin við X- svæðið eru vel varðveitt svæði sem 

gerir það mögulegt að magna upp X-svæðið í PCR með viðeigandi prímerum (47). 

Flestir stofnar hafa á milli 2-18 mismunandi endurtekningareiningar og eru einingarnar um 24 bp að 

stærð. Endurtekningareiningarnar hafa hver sitt númer, r01, r02... þar sem r stendur fyrir endurtekning 

(e. repeat). Samsetning endurtekningareininganna ákvarðar spa týpuna (47).  

Hægt er að nota forritið Ridom StaphType (Ridom GmbH) til að ákvarða spa týpur út frá 

niðurstöðum raðgreiningarinnar. Það býður einnig upp á að geyma niðurstöður spa 

týpugreiningarinnar í gagnabanka sem er aðgengilegur á internetinu (48). Sífellt greinast nýjar spa 

týpur, nú eru alls 16.922 mismunandi spa týpur skráðar í gagnabankanum sem að hafa greinst hjá 

368.165 stofnum frá 130 löndum (sótt 2.maí 2017 af http://www.spaserver.ridom.de/). 

1.6.3.4 Samanburður aðferðanna 

Þegar verið er að velja aðferð til stofngreininga er mikilvægt að skoða kosti og galla hverrar aðferðar 

fyrir sig. Hin fullkomna aðferð væri sú sem hefði nægjanlega aðgreiningar hæfileika til að bera kennsl 

á stofna sem væru í raun ólíkir, en myndi ekki segja stofna ólíka vegna smávegis breytileika í 

erfðamenginu. Mikilvægt er að hægt sé að endurtaka aðferðina og fá þá sömu niðurstöður og 

niðurstöður skulu vera á þannig formi að auðvelt sé að bera þær saman við niðurstöður frá öðrum 

rannsóknarstofum. Hafa þarf í huga kostnað aðferðarinnar og tíma sem tekur að framkvæma 

aðferðina (47).  

PFGE hefur mikla aðgreiningar hæfileika og hefur lengi verið talað um hana sem gullstaðal 

stofngreiningaaðferða fyrir S. aureus. Ókostir við aðferðina eru hins vegar að aðferðin er nokkuð 

tímafrek og niðurstöðurnar eru ákvarðar að mestu leyti sjónrænt, þar sem bönd sem koma fram við 

rafdráttinn eru borin saman. Böndin eru ekki alltaf mjög skýr og þar af leiðandi getur verið nokkuð erfitt 
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að ákvarða hvað sé band og hvað ekki, sem og nákvæma stærð bandanna og huglægt mat 

rannsakandans getur því haft áhrif á niðurstöðurnar. Einnig er þar af leiðandi frekar erfitt að samræma 

og bera saman niðurstöður á milli rannsóknastofa (39).  

DNA raðgreiningar hafa mikla kosti fram yfir PFGE, Það er tiltölulega auðvelt að framkvæma þær 

og niðurstöður sem fást eru á tölvutæku formi og þar af leiðandi er auðvelt að nálgast þær, sem og að 

deila þeim með öðrum. Túlkun á niðurstöðum er líka mun auðveldari þar sem ekki er um huglægt mat 

að ræða. Einnig eru til gagnabankar á internetinu þar sem niðurstöðurnar eru geymdar og þar af 

leiðandi er mjög auðvelt að fylgjast með faraldsfræði á heimsvísu (39). 

spa týpugreining felur í sér raðgreiningu á einu litlu svæði erfðamengisins og getur þar af leiðandi 

verið erfitt að greina á milli náskyldra stofna. Þar af leiðandi hentar hún kannski ekki vel t.d. þegar 

verið er að greina stofna innan faralds frá stuttu tímabili þar sem búast má við litlum erfðafræðilegum 

breytileika. Þá getur verið nauðsynlegt að nota aðferð sem greinir fleiri staði innan erfðamengisins, líkt 

og PFGE eða MLST (49). 

MLST hefur góða upplausn en þar sem verið er að raðgreina sjö gen, er það mun dýrara en spa 

týpugreining þar sem aðeins þarf að raðgreina eitt gen.  

Niðurstöður spa týpugreiningar eru í samhengi við aðrar aðferðir. spa týpugreining hefur því marga 

kosti fram yfir hinar aðferðirnar en auðvelt er að framkvæma aðferðina, staðla hana og auðvelt er að 

túlka niðurstöðurnar sem og að bera þær saman við niðurstöður annarra (39, 50). 

1.7 Sýkingar 

S. aureus er tækifærissýkill sem sýkir bæði menn og dýr og er hann aðalsýkill ættkvíslarinnar. 

Sýkingar eru algengar bæði innan spítala og utan þeirra og er S. aureus ein algengasta orsök 

bakteríusýkinga í mönnum. Hann er ábyrgur fyrir breiðu sviði sýkinga, allt frá vægum húð- og 

mjúkvefjasýkingum til lífshættulegra sýkinga og má þar meðal annars nefna blóðsýkingar, 

hjartaþelsbólgu, lungabólgu og sýkingar í sárum, beinum og liðamótum en S. aureus er fær um að 

sýkja nánast alla vefi og öll líffærakerfi mannsins (2).  

Sýkingar verða þegar rof verður á húð eða slímhúð sem gerir S. aureus kleyft að komast inn í 

nærliggjandi vefi eða í blóð (2). Líkur á S. aureus sýkingum eru hærri hjá berum, þá sérstaklega 

langvarandi berum þar sem þeir hafa oft meira magn af bakteríunni en þeir sem eru berar öðru hvoru 

(8). Alvarleiki sýkinga og útkoma veltur að miklu leyti á meinvirki stofnsins og ónæmiskerfi 

einstaklingsins. Ákveðnir klónar geta verið líklegri til að valda alvarlegri sýkingum vegna tilvist 

meinvikniþátta sem auka möguleika þeirra á að komast inn fyrir varnir líkamans og lifa þar af (28). 

1.7.1 Blóðsýkingar 

Blóðrásarkerfið er okkur lífsnauðsynlegt en blóð hefur margvísleg hlutverk, svo sem að flytja 

næringarefni og súrefni til frumna og að viðhalda hitastigi líkamans (29). Blóðsýking er alvarlegasti 

sjúkdómurinn sem bakteríur valda. Um leið og bakteríur komast í blóðið byrja varnarkerfi líkamans að 

ráðast á þær. Það fer því eftir hæfileikum bakteríunnar til að komast hjá vörnum líkamans hvort hún 

nái að lifa af í þessu óvingjarnlega umhverfi og fjölga sér nægjanlega til að valda sýkingu. Varnir 
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hýsilsins skipta þar af leiðandi líka miklu máli því ef þær eru ekki í lagi þá verður það mun auðveldara 

fyrir bakteríur að dreifa sér og valda alvarlegum blóðsýkingum (39).  

Til að greina blóðsýkingar er blóð tekið í sérstakar blóðkolbur, vanalega er tekið blóð í tvær kolbur í 

einu þar sem önnur er ræktuð við loftfirrðar aðstæður og hin við loftháðar aðstæður. Kolburnar 

innihalda ræktunarbroð og eru ræktaðar í ákveðinn langan tíma, að jafnaði allt að fimm sólarhringa, ef 

ekkert ræktast. Ef blóðræktun reynist jákvæð þá er blóðinu sáð á agar til greiningar og til þess að 

framkvæma næmispróf. Niðurstöður greiningar og næmisprófa skipta höfuðmáli við val á 

sýklalyfjameðferð  (39). 

Algengt er að blóðsýkingar séu af völdum tækifærissýkla en algengustu bakteríurnar sem valda 

blóðsýkingum í mönnum eru S. aureus og Eschericia coli. Árleg tíðni blóðsýkinga af völdum S. aureus 

er mismunandi eftir löndum. Í Kanada hefur hún verið um 19,7/100.000 íbúa, í Skandinavíu um 

26/100.000 íbúa. Tíðni blóðsýkinga virðist hærri þar sem MÓSA stofnar eru algengari, en í USA er 

tíðnin um 50/100.000 íbúa (51). Á árunum 2002-2009 fjölgaði þó S. aureus blóðsýkingum um 34% í 

Evrópu en á sama tíma fækkaði blóðsýkingum af völdum MÓSA  (52).  

Uppruni blóðsýkingar er talinn vera samfélagstengdur ef blóðræktun sem er tekinn innan 48 klst frá 

því að sjúklingur leggst inn á spítala reynist vera jákvæð. Þar af leiðandi er jákvæð blóðræktun sem er 

tekinn ≥ 48 klst frá innlögn sjúklings á spítala talin vera spítala tengd (51). Um helmingur 

staphylokokka blóðsýkinga tengist dvöl á spítala en flestar S. aureus spítalasýkingar verða vegna 

eigin flóru sjúklingsins, þ.e. S. aureus sem var á húð eða slímhúð sjúklingsins áður en hann lagðist 

inná sjúkrahúsið (8).  

Mikilvægur áhættuþáttur S. aureus sýkinga er að bera bakteríuna í nösum sínum. Berar menga 

umhverfi sitt með höndunum eða úðasmiti og geta þar með smitað sig og aðra. von Eiff et al. könnuðu 

tengsl á milli S. aureus stofna sem voru einangraðir úr nösum einstaklinga og stofna sem voru 

einangraðir úr blóði og í ljós kom að í rúmlega 80% tilfella voru þeir af sama stofni. Þau stofngreindu 

einnig S. aureus stofna úr nösum 1278 einstaklinga á fimm ára tímabili, þar af greindust 14 

sjúklinganna seinna með blóðsýkingu. Af þeim greindust 12 þeirra með sama stofn í blóðinu og 

einangraður hafði verið úr nösum þeirra, allt að 60 vikum áður (53).  

Skurðaðgerðir, notkun á nýrnaskilunarvélum og langvarandi notkun á æðaleggjum og þvagleggjum 

eru meðal algengustu ástæða þess að bakterían kemst í blóð sjúklingsins á sjúkrahúsi. S. aureus er 

önnur algengasta orsök blóðsýkinga þar sem uppruni sýkingar er tengdur innanæða búnaði. Orsakir 

blóðsýkinga utan sjúkrahúsa geta t.d. verið sýking annars staðar í líkamanum, notkun 

eiturlyfjaneytanda á óhreinum nálum og aðrir áverkar (14). 

Fyrir tíma sýklalyfja var S. aureus blóðsýking nánast dauðadómur en dánarhlutfall var um 75-83% 

(51). Dánarhlutfallið er þó mun lægra nú til dags, en telst þó enn nokkuð hátt. Skv. Grundmann et al. 

var 14 daga dánarhlutfall hjá sjúklingum sem greindust með S.auerus blóðsýkingar í Evrópu árið 2011 

19,4% en árið 2006 var hún 16,0%. Dánarhlutfall hjá sjúklingum þar sem MÓSI var sýkingarvaldurinn 

var nokkuð hærri samanborið við sýkingar af völdum MSSA (54).  

Það eru margir þættir sem tengjast auknu dánarhlutfalli sem og lengd sýkingarinnar, en þetta eru 

þættir sem tengjast hýslinum, víxlverkanir hýsils og sýkils og meinvirkniþættir sýkilsins. Aðal 
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áhættuþættirnir eru aldur sjúklinga, en áhættan eykst þegar sjúklingur er eldri en 50 ára, undirliggjandi 

hjarta-, tauga- eða öndunarfærasjúkdómar og þegar ekki er hægt að fjarlægja uppruna sýkingar (2). 

Dánarhlutfall er lægra hjá berum en þeim sem ekki eru S. aureus berar. Það gæti tengst því að berar 

séu mögulega búnir að mynda að hluta til ónæmi gegn bakteríunni (8). 

Það getur tekið mislangan tíma að uppræta blóðsýkingu. Skilgreiningar á langvarandi blóðsýkingu 

eru mismunandi en oftast er miðað við annaðhvort þrjá eða sjö daga (55-57). Líkur á langvarandi S. 

aureus blóðsýkingu eru hærri ef MÓSI er sýkingarvaldurinn. Algengast er að það taki 8-9 daga að 

uppræta sýkinguna en um 3 daga ef sýkingin er af völdum MSSA. Líkur á að sýkingin dreifi sér til 

annarra staða aukast með langvarandi blóðsýkingu (51). 

Þegar bakterían hefur komist í blóðið kemst hún auðveldlega til annarra staða í líkamanum og 

getur þar af leiðandi sýkt þá. Dæmi um fylgikvilla staphylokokka blóðsýkinga eru hjartaþelsbólga, 

beinsýkingar og sýklasótt (e. sepsis) (35).  

Minni hluti blóðsýkinga þróast yfir í sýklasótt, en S. aureus er ein algengasta gram-jákvæða 

bakterían sem orsakar sýklasótt. Sýklasótt tengist helst dvöl á sjúkrahúsi en áhættuþættir eru meðal 

annars ónæmisbæling, lyfjameðferðir og hár aldur (2). Sýklasótt er kerfistengt bólguvaldandi svar 

líkamans við bakteríusýkingu í blóðinu. Sýklasótt er alvarlegt ástand sem myndast þegar bakteríur 

seyta frá sér hinum ýmsu afurðum. Gram neikvæðar bakteríur eru þó aðal ástæða sýklasótta vegna 

inneiturs sem þær geta seytt frá sér. Eðlileg bólgusvörun er vanalega gagnleg fyrir líkamann en 

bólgusvarið sem verður við sýklasótt er óhóflegt og getur valdið skemmdum sem geta orsakað 

lífshættulega sjúkdóma (29).  

Ef sýklasótt er svo ekki meðhöndluð getur hún þróast yfir í sýklasótt með losti, ástand þar sem 

blóðþrýstingur fellur svo mikið að blóðflæði til lífsnauðsynlegra líffæra skerðist (29).  

Samkvæmt Ásgeirsson et al., sem könnuðu S. aureus blóðsýkingar á Íslandi á árunum 1995-2008, 

fjölgaði blóðsýkingum um 27,3% á tímabilinu, en nýgengi var 24,5/100.000 íbúa á ári. Aðeins 0,6% 

sýkinganna voru af völdum MÓSA. Meirihluti sýkinganna voru tengdar heilbrigðiskerfinu þar sem 

60,9% sýkinganna voru tengdar dvöl á spítala eða tengdar heilbrigðisþjónustu. Hlutfallið fór þó 

lækkandi á tímabilinu en á árunum 1995-1999 voru 64,3% sýkinganna tengdar heilbrigðisþjónustu en 

hlutfallið var komið niður í 52,5% á árunum 2005-2008. Þrjátíu daga dánarhlutfall var 17,1% og 365-

daga dánarhlutfall var 33,0% (58). 
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2 Markmið 
Rannsóknir á sameindafaraldsfræði S. aureus blóðsýkinga undanfarna áratugi hafa aðallega snúið að 

MÓSUM. S. aureus blóðsýkingar á Íslandi orsakast að mestu vegna MSSA stofna og aukning hefur 

verið hér á blóðsýkingum. Um helmingur staphylokokka blóðsýkinga eiga uppruna sinn innan spítala 

sem ýtir einnig undir mikilvægi þess að fylgjast með sameindafaraldsfræði sýkinganna. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er því að:  

• Kanna fjölda methisillín næmra S. aureus blóðsýkinga á Ísland frá árunum 2004-2016, 

skoða aldurs- og kynjadreifingu sjúklinganna ásamt dánarhlutfalli í kjölfar sýkinga. 

• spa týpugreina alla methisillín næma S. aureus stofna úr blóðsýkingum og kanna hvort 

tengsl séu á milli spa týpa og aldurs og kyn sjúklinganna og dánarhlutfalls. 

• Leita að PVL hjá þessum stofnum og skoða tengsl PVL jákvæðra stofna við spa týpur.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýni 

Allir methisillín næmir S. aureus stofnar sem ræktuðust úr blóði einstaklinga 18 ára eða eldri á 

tímabilinu 2004 - 2016. Stofnanir voru greindir á Sýklafræðideild Landspítali háskólasjúkrahús og 

Rannsóknadeild Sjúkrahússins á Akureyri og geymdir í stofnasöfnum deildanna við -80°C í tryptoce-

glýseról æti (Difco Laboratories, Detroit, MI, USA).  

Á Íslandi eru blóðræktanir aðeins framkvæmdar á Sýklafræðideild Landspítala Háskólasjúkrahúss 

og á Rannsóknadeild Sjúkrahússins á Akureyri. Þessi rannsókn gefur því heildstætt yfirlit yfir MSSA  

blóðsýkingar á Íslandi. 

Aðeins var notast við einn stofn úr hverri blóðsýkingu. Blóðsýking var skilgreind sem ein eða fleiri 

jákvæðar S. aureus ræktanir úr blóðkolbum. S. aureus sem ræktaðist úr blóði innan 90 daga frá fyrstu 

jákvæðu ræktuninni var talin tilheyra sömu sýkingu. Undantekning á því var þó ef að sýklalyfjanæmi 

var öðruvísi. Þá var talið að um nýja sýkingu væri að ræða (58). 

Til þess að skoða hvort að spa týpa breytist við langvarandi blóðsýkingu voru valdir fimm sjúklingar 

þar sem þrír eða fleiri stofnar höfðu verið frystir úr sömu sýkingunni. 

3.2 PCR 

3.2.1 DNA einangrun 

Stofnarnir voru ræktaðir upp á blóðagar við 37°C yfir nótt og 1-2 þyrping af gróðri tekin og leyst upp í 

700 µL af 5% Chelex 100® (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). Lausnin var hituð í hitaskáp 

við 100°C í 10 mínútur, hrist stuttlega á vortex hristara, spunnin niður við 14.000 snúninga/mín í 10 

mínútur og 200 µL af flotinu færðir yfir í hreint eppendorfglas. DNA lausnin var geymd í -20°C frosti 

fram að notkun. 

3.2.2 PCR fyrir PVL 

PVL var mangað upp með prímerunum PVL-FP: 5′-GCT GGA CAA AAC TTC TTG GAA TAT-3′ og 

PVL-RP:5′-GAT AGG ACA CCA ATA AAT TCT GGA TTG-3′ (59) (TAG Copenhagen A/S, 

Kaupmannahöfn, Danmörk). Í hverja PCR túpu fóru 12,5 µL af Quick Load® Taq 2X Master Mix (New 

England BioLabs, Ipswich, MA, USA), 1 µL (0,5µM) af hvorum prímer, 6,5 µL af Sigma vatni 

(SigmaAldrich Co) og 5 µL af DNA. 

PCR hvarfið var framkvæmt í 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, California, USA). Fyrsta 

skrefið í PCR hvarfinu fólst í eðlissviptingu á DNA í 10 mín við 94°C, svo fóru fram 35 mögnunarhringir 

með eðlissviptingu í 30 sek við 94°C, þáttapörun í 1 mín við 54°C og lenging í 1 mín við 72°C, 

lokalenging fór fram í 10 mín við 72°C. Hvarflausnin var svo geymd við 4°C fram að rafdrætti.  
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3.2.3 PCR fyrir spa 

X-svæði spa gensins var magnað upp með PCR með prímerunum spa-1113f: 5'-TAA AGA CGA TCC 

TTC GGT GAG C-3' og spa-1514r: 5'-CAG CAG TAG TGC CGT TTG CTT-3' (60) (TAG Copenhagen 

A/S). Í hverja PCR túpu fóru 25µL af Quick Load® Taq 2X Master Mix, 2 µL (0,5µM) af hvorum prímer, 

13 µL af Sigma vatni  og 8 µL af DNA. 

PCR hvarfið var framkvæmt í 2720 Thermal Cycler. Fyrsta skrefið í PCR hvarfinu fólst í 

eðlissviptingu á DNA í 5 mín við 94°C, svo fóru fram 35 mögnunarhringir með eðlissviptingu í 45 sek 

94°C, þáttapörun í 45 sek við 57°C og lenging í 1,5 mín við 72°C, lokalenging fór fram í 10 mín við 

72°C. Hvarflausnin var svo geymd við 4°C fram að rafdrætti. 

Tíu sýni mögnuðust ekki upp með hefðbundnu spa prímerunum. Þau voru því greind með Maldi Tof 

massagreini til að ganga úr skugga um að þetta væri í raun S. aureus. spa gen þeirra sýna sem 

greindust sem S. aureus (níu sýni) voru þá mögnuð upp með mismunandi samsetningum af 

prímerunum spa-239f: 5´-ACT AGG TGT AGG TAT TGC ATC TGT-3´, spa-1717r: 5´- 

TCCAGCTAATAACGCTGCACCTAA -3´, spa-1084f: 5´-ACA ACG TAA CGG CTT CAT CC-3´ og spa-

1618r :5´-TTA GCA TCT GCA TGG TTT GC-3’ sem og hinna hefðbundu prímera spa-1113f og spa-

1514r (61).  

3.3 Rafdráttur 
PCR afurðir voru rafdregnar í 1,5% agarósageli í 0,5 X TBE (Tris-borat-EDTA) buffer. 100 bp 

stærðarstigi (Quick-load® 100 bp DNA ladder, New England Biolabs) var notaður til að meta stærð 

bandanna. 6 µL af stærðarstiga eða sýni fór í hvern brunn og gelið svo rafdregið við 120 V. Tímalengd 

rafdráttar fór eftir stærð gelsins. Lítið gel (6x6 cm) var rafdregið í 30 mínútur, miðstærð af geli (14x14 

cm) í 50 - 60 mínútur og stórt gel (14x20 cm) í 60 - 70 mínútur. 

Eftir rafdrátt var gelið litað í Ethidium brómíð (0,57 µg/ml) í 20 mínútur og aflitað í eimuðu vatni í 30 

mínútur. Gelið var svo myndað í útfjólubláu ljósi (Syngene, Cambridge, UK) og myndin vistuð sem TIF 

skrá. 

3.4 spa týpugreining 

3.4.1 Raðgreining 
PCR afurð X-svæði spa gensins sem búið var að magna upp var send til Macrogen Europe í Hollandi 

(http://www.macrogen.com/eng/) til raðgreiningar. Þar var hún raðgreind í ABI3730XL með sömu 

prímerum og notaðir voru til að magna upp X-svæði spa gensins og niðurstöður vistaðar sem AB1 

skrá. 

3.4.2 Úrvinnsla raðgreiningarniðurstaðna 
Forritið Ridom StaphType (Ridom GmbH, Münster, Germany) var notað til að ákvarða spa týpur.  

Niðurstöður úr raðgreiningunni eru settar inní forritið á AB1 formi, og settar saman í consensus röð. 

Forritið greinir merkiraðir á hvorum enda og spa endurtekningar í consensus röðinni og greinir stofninn 

sem ákveðna spa týpu eftir röð endurtekninganna. 
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Forritið BURP (Based upon repeat pattern) sem er innan Ridom StaphType var notað til að 

ákvarða skyldleika spa týpanna og flokka þær í klasa. spa týpur sem innihéldu færri en fimm 

endurtekningareiningar voru útilokaðar. 

Niðurstöðurnar voru svo geymdar í SpaServer gangabankanum (http://www.ridom.de/spaserver/). 

Þegar að niðurstöðurnar eru sendar í gagnabankann þá er á sama tíma hægt að senda allar nýjar spa 

endurtekningar og/eða spa týpur á SpaServerinn sem úthlutar þeim nafni. 

3.5 Úrvinnsla gagna og tölfræði 
Við tölfræðilega útreikninga var z-próf notað til að bera saman tvo hópa. Fervikagreining var notuð til 

að bera saman meðaltöl aldurs á milli hópa. Pearson fylgnistuðull var notaður til að meta fylgni á milli 

spa týpu klasa og heildarfjölda blóðsýkinga. Tölfræðileg marktækni var miðuð við p-gildi <0,05. 

Til þess að reikna út nýgengi blóðsýkinga voru fengar upplýsingar um fjölda einstaklinga 18 ára og 

eldri á landinu öllu á tímabilinu 2004-2016 hjá Hagstofu Íslands.  

3.6 Leyfi 
Rannsóknin styðst við leyfi Vísindasiðanefndar: VSNb2008030023/03-15 og VSNb2017010040/03.03. 
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4  Niðurstöður 

4.1 Sjúklingahópur 
Á rannsóknartímanum 2004-2016 greindust 873 S. aureus blóðsýkingar hjá 819 einstaklingum, 18 ára 

og eldri. Níutíu og ein (10,4%) blóðsýking var greind á Rannsóknadeild Sjúkrahússins á Akureyri og 

782 (89,6%) voru greindar á Sýklafræðideild Landspítala. Einstaklingunum var skipt í þrjá aldurshópa 

þ.e. 18-40 ára, 41-65 ára og >65 ára og sýnatökutímabilinu í þrjú tímabil, þ.e. 2004-2007, 2008-2012 

og 2013-2016 (Tafla 2). 

Miðgildi aldurs sjúklinganna var 67 ár (bil 18-95 ár) og meðalaldurinn 63 ár yfir allt tímabilið. Alls 

voru 63,2% sjúklinganna karlar. Á aldrinum 18-40 ára voru 55,2% sjúklinganna karlar, 68,4% sjúklinga 

á aldrinum 41-65 ára voru karlar og 62,1% sjúklinga > 65 ára voru karlar. Munur á milli kynja var 

marktækur hjá aldurshópunum 41-65 og >65 (p<0,0001) en karlar voru þar í meirihluta. Munur á 

kynjahlutfalli hjá sjúklingum á aldrinum 18-40 var ekki marktækur (p=0,1). 

Nýgengi hækkaði lítillega á rannsóknartímanum, ekki var þó marktækur munur á milli tímabila 

(p>0,05). Marktækur munur var á nýgengi bæði milli aldurshópanna 18-40 og 41-65 og aldurshópanna 

41-65 og >65, (p<0,00001) í báðum tilvikum. 

Dánarhlutfall vegna allra orsaka var reiknað við 30 daga frá sýkingu og 365 daga frá sýkingu. 

Upplýsingar vantaði um lifun 30 einstaklinga og voru þeir því ekki teknir með í útreikningum á 

dánarhlutfalli. 30 daga dánarhlutfallið var 11,2% á rannsóknartímanum. Dánarhlutfallið hækkaði úr 

8,8% á tímabilinu 2004-2007 uppí 12,2% á tímabilinu 2008-2012, en hækkun var ekki marktæk 

(p=0,1). Dánarhlutfallið lækkaði svo aftur og var 11,7% á tímabilinu 2013-2016, en sú lækkun var ekki 

marktæk (p=0,9).  

365 daga dánarhlutfallið var 26,6% rannsóknartímanum. Dánarhlutfallið hækkaði frá 15,7% á 

tímabilinu 2004-2007 uppí 34,6% á tímabilinu 2008-2012, sem var marktæk hækkun (p<0,00001). 

Dánarhlutfallið lækkaði svo aftur og var 25,2% á tímabilinu 2013-2016, og sú lækkun var marktæk 

(p=0,02).  
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Tafla 2. Aldur sjúklinga, fjöldi sýkinga, dánarhlutfall og penisillín ónæmi á rannsóknartímanum.  

 

2004-2007 

(n=241) 

2008-2012 

(n=351) 

2013-2016 

(n=284) 

Karlar % 61,0 63,1 65,3 

Meðalaldur–ár 63 64 62 

Nýgengi blóðsýkinga á 

100.000 íbúa/ár*    

Alls 27,5 29,4 28,4 

18-40 ára 8,9 8,2 11,0 

41-65 ára 23,4 25,1 23,4 

>65 ára 94,2 104,3 86,6 

Fjöldi blóðræktanna á LSH** 41839 48075 37441 

Hlutfall blóðræktanna á 100 
íbúa*** 4,8 4,0 3,8 

30 daga dánarhlutfall %    

Alls 8,8 12,2 11,7 

18-40 ára 0,0 2,2 0,0 

41-65 ára 2,9 7,6 9,6 

>65 ára 14,9 17,5 17,0 

365 daga dánarhlutfall %    

Alls 15,7 34,6 25,2 

18-40 ára 5,9 9,3 4,3 

41-65 ára 7,2 25,2 18,1 

>65 ára 23,7 46,4 36,9 

Penisillín ónæmi % 79,7 76,9 77,0 

 *Nýgengi á hverja 100.000 íbúa, 18 ára og eldri, á ári 

** Fjöldi blóðræktanna gerðar á LSH hjá einstaklingum á öllum aldri. Á LSH eru gerðar um 90% allra 

blóðræktanna á landinu. 

*** Hlutfall blóðræktanna á hverja 100 íbúa á öllum aldri, á ári. 
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4.2 spa týpur 
Af 873 stofnum voru 28 (3,2%) stofnar ekki tiltækir og ekki tókst að spa týpugreina 15 (1,7%) stofna. 

Alls voru því spa týpugreindir 830 stofnar og hjá þeim greindust 290 mismunandi spa týpur (Fylgiskjal 

I). Fjórtán (4,8%) spa týpur innihéldu 10 eða fleiri stofna (Tafla 3) og innihéldu samtals 43,7% 

stofnanna. spa týpur sem innihéldu aðeins einn stofn voru 190 (65,5%). spa týpur sem að ekki hafa 

greinst áður samkvæmt SpaServer voru 54 (18,6%), þar af voru 50 sem að innihéldu aðeins einn 

stofn, þrjár greindust hjá tveimur stofnum og ein (t15698) greindist hjá 15 stofnum.  

Tafla 3. Fjórtán algengustu spa týpurnar. 

Röð 
spa 
týpa 

Fjöldi 

stofna 
(%) 

Spa-CC Endurtekningareiningar 

Tíðni í 

SpaServer 
* % 

1 t008 69 (8,3) 4:spa-CC 008 11-19-12-21-17-34-24-34-22-25 6,14 

2 t021 45 (5,4) 2:spa-CC 012 15-12-16-02-16-02-25-17-24 1,02 

3 t015 42 (5,1) 1:spa-CC 678 08-16-02-16-34-13-17-34-16-34 1,09 

4 t084 39 (4,7) 3:spa-CC 084 07-23-12-34-34-12-12-23-02-12-23 1,76 

5 t678 33 (4,0) 1:spa-CC 678 09-02-16-34-42-17-34-16-34-42-17-34-
16-34 

0,01 

6 t012 31 (3,7) 2:spa-CC 012 15-12-16-02-16-02-25-17-24-24 1,62 

7 t002 18 (2,2) 5:spa-CC 002 26-23-17-34-17-20-17-12-17-16 6,85 

8 - 9 t15698 15 (1,8) 1:spa-CC 678 09-02-16-42-42-17-34-16-34-42-17-34-
16-34 

0,00 

8 - 9 t230 15 (1,8) 1:spa-CC 678 08-16-02-16-34 0,36 

10-12 t189 12 (1,6) 6:spa-CC 267 07-23-12-21-17-34 0,50 

10-12 t127 12 (1,4) 11:spa-CC 127 07-23-21-16-34-33-13 2,40 

10-12 t267 12 (1,4) 6:spa-CC 267 07-23-12-21-17-34-34-34-33-34 0,30 

13-14 t122 10 (1,2) 2:spa-CC 012 08-16-02-16-02-25-17-24-24 0,15 

13-14 t350 10 (1,2) 1:spa-CC 678 09-02-16-34-42-17-34-16-34 0,02 

*samkvæmt  SpaServer (sótt 09.04.2017 af http://spa.ridom.de/frequencies.shtml)  
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BURP flokkaði spa týpurnar í 23 klasa. Tuttugu og þrjár spa týpur féllu ekki í klasa (singleton) og 18 

spa týpur voru útilokaðar (innihéldu færri en 5 endurtekningareiningar) (Fylgiskjal II). Klasarnir 1:spa-

CC 678, 2:spa-CC 012, 3:spa-CC 084 og 4:spa-CC 008 voru stærstu klasarnir og innihéldu allir >90 

stofna, samtalast 577 (69,5%) stofna, og af þeim 290 spa týpum sem greindust flokkast 166 (57%) í 

þessa fjóra klasa (Tafla 4). Númerið sem er nefnt á undan spa-CC samanber 1:spa-CC gefur til kynna 

stærð klasans í þessari rannsókn, klasi 1 er því stærsti klasinn, 2 kemur þar á eftir o.s.frv. 

 

Tafla 4. Fjórir stærstu spa týpu klasarnir. 

Klasi spa týpur (n) 

1:spa-CC 678  

(67 (23%) spa týpur og 

223 (27%) stofnar) 

t015 (42), t678 (33), t15698 (15), t230 (15),t350 (10),t065 (8), t571 (6), 

t050 (5), t073 (5), t331 (4), t630 (4), t031 (3), t116 (3), t370 (3), t095 (2), 

t102 (2), t1203 (2), t15702 (2), t15850 (2), t1618 (2), t16370 (2), t330 

(2), t7369 (2), t772 (2), t880 (2), t1078 (1), t1081(1), t1248 (1), t1250 (1), 

t133 (1), t1365 (1), t13918 (1), t14010 (1), t1451 (1), t1469 (1), t1480 

(1), t15696 (1), t15701 (1), t15733 (1), t15734 (1),t15847 (1), t15852 (1), 

t15853 (1), t15854 (1), t16369 (1), t16371 (1), t16372 (1), t16393  (1), 

t16394 (1), t16395 (1), t16586 (1), t16588 (1), t16591 (1), t16596 (1), 

t16597 (1), t16599 (1), t16643 (1), t2120 (1), t2269 (1), t2277 (1), t2665 

(1), t302 (1), t3537 (1), t5288 (1), t5635 (1), t6335 (1), t695 (1) 

2:spa-CC 012  

(55 (19%) spa týpur og 

164 (12%) stofnar) 

t021 (46), t012 (31), t122 (10), t018 (9), t019 (5), t2508 (3), t046 (2), 

t1306 (2), t1662 (2), t275 (2), t318 (2), t338 (2), t363 (2), t700 (2), t7009 

(2), t710 (2), t882 (2), t017 (1), t037 (1), t093 (1), t1085 (1), t1135 (1), 

t1202 (1), t1515 (1), t1654 (1), t16585 (1), t16600 (1), t16644 (1), t16645 

(1), t1675 (1), t2141 (1), t219 (1), t2271 (1), t2509 (1), t274 (1), t2751 

(1), t298 (1), t3095 (1), t342 (1), t3508 (1), t382 (1), t4126 (1), t483 (1), 

t486 (1), t5370 (1), t582 (1), t726 (1), t743 (1), t767(1), t789 (1), t8164 

(1), t840 (1), t913 (1), t9161 (1), t942 (1) 

3:spa-CC 084 (23 (8%) 

spa týpur og 92 (11%) 

stofnar) 

t084 (39). t091 (9), t346 (8), t254 (7), t085 (4), t385 (3), t2036 (2), t279 

(2), t491 (2), t629(2), t774 (2), t803 (2), t13895 (1), t1492 (1), t1494 (1), 

t1937 (1), t335 (1), t358 (1), t360 (1), t3850 (1), t674 (1), t7071 (1), 

t7941 (1) 

4:spa-CC 008 

(21 (7%) spa týpa og 98 

(12%) stofnar) 

t008 (69), t024 (5), t701 (2), t723 (2), t068 (1), t121 (1), t15732 (1), 

t15851 (1), t16587 (1), t190 (3), t211 (1), t304 (2), t351 (1), t4403 (1), 

t5160 (1), t530 (1), t574 (1), t622 (1), t648 (1), t7431 (1), t9011 (1) 
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Dreifing fjögurra stærstu klasanna sést á mynd 5. Fylgni á milli fjölda S. aureus blóðsýkinga og 

blóðsýkinga af völdum klasa 1:spa-CC 678 var r=0,72 (p=0,005), klasa 2:spa-CC 012 var r=0,66 

(p=0,02), klasa 3:spa-CC 084 var r=0,74 (p=0,003) og klasa 4:spa-CC 008 var r=-0,04 (p=0,92). 

 

 

Mynd 5. Dreifing stærstu spa týpu klasana á rannsóknartímanum 
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Hlutfallsleg dreifing fjórtán algengustu spa týpanna á rannsóknartímanum má sjá á mynd 6. Fimm 

algengustu spa týpurnar fundust á hverju ári rannsóknartímans, að því undanskildu að t021 greindist 

ekki 2015 og t015 greindist ekki árið 2016. 

 

Mynd 6. Hlutfallsleg dreifing fjórtán algengustu spa týpanna á rannsóknartímanum. 

 

Hlutfallslega dreifingu þriggja algengustu spa týpanna á hverju ári má sjá á mynd 7. spa týpurnar t008 

og t084 eru þær týpur sem eru hvað oftast ein af þremur algengustu spa týpunum á hverju ári þar sem 

að t008 var að finna á 9 (69,2%) árum og t084 7 (53,8%) árum. Árið 2012 voru 38,5% blóðsýkinganna 

af völdum þriggja spa týpa og var það hæsta hlutfallið á rannsóknartímanum. Árið 2009 kemur þar á 

eftir þar sem að þrjár algengustu spa týpurnar orsökuðu 27,4% blóðsýkinganna. Ekki var marktækur 

munur á milli þessara tveggja ára (p=0,19). Árið 2015 voru fæstar blóðsýkingar orsakaðar af 

algengustu spa týpunum, eða aðeins 17,4%. Marktækur munur var á milli áranna 2012 og 2015 

(p=0,006). 

 



  

39 

 
Mynd 7. Hlutfallsleg dreifing þriggja algengustu spa týpnanna á hverju ári á rannsóknartímanum. 

 

spa týpurnar t678 og t15698 eru tvær af 14 algengustu spa týpunum sem að greindust á 

rannsóknartímanum og tilheyra þær báðar klasa 1:spa-CC 678. Þetta eru mjög líkar spa týpur en 

aðeins skilur þær að mismunur á tveimur núkleótíðum í einni endurtekningareiningu. Samkvæmt 

SpaServer hafa þessar spa týpur eingöngu greinst á Íslandi að undanskildum einum t678 stofni sem 

var einangraður árið 2009 í Noregi (sótt 13.04.2107 af http://spa.ridom.de/spa-t678.shtml & 

http://spa.ridom.de/spa-t15698.shtml). Dreifing t678 og t15698 á rannsóknartímanum sést á mynd 8. 

 

 

Mynd 8. Dreifing t678 og t15698 á rannsóknartímanum. 
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Upplýsingar um kynjahlutfall, penisillín ónæmi og dánarhlutfall í tengsl við algengustu spa týpurnar eru 

teknar saman í töflu 5. Hlutfall karla var hæst meðal stofna af t350 (90,0%) og lægst meðal stofna af 

t678 (51,5%) (p=0,03). Ekki var marktækur munur á meðaltali aldurs á milli spa týpa (p=0,4-1,0). 

Lægst var hlutfall penisillín ónæmra stofna hjá t008 (37,7%). Þar á eftir var ónæmi lægst 66,7% hjá 

t002 (p=0,03) og t189 (p=0,06). 30 daga dánarhlutfall var lægst hjá t350 (0,0%) og hæst hjá t189 

(25,0%) (p=0,09). 365 daga dánarhlutfall var lægst hjá t122 (11,1%) og hæst hjá t189 (58,3%) 

(p=0,03). 

 

Tafla 5. Aldur og kyn sjúklinga, dánarhlutfall og penisillín ónæmi meðal algengustu spa týpanna. 

Röð 
spa 
týpa 
(n) 

kk % Meðaltal 
aldurs 

30d dánarhlutfall % 
(Meðaltal aldurs) 

365d dánarhlutfall % 
(Meðaltal aldurs) 

Penisillín 
ónæmi % 

1 t008 
(69) 

66,7 58,7 3,2 
 (50,5) 

23,8  
(66,3) 

37,7 

2 t021 
(45) 

55,6 64,9 13,0  
(73,0) 

28,9  
(70,0) 

100,0 

3 t015 
(42) 

62,8 66,5 17,5  
(78,1) 

27,5  
(76,0) 

76,2 

4 t084 
(39) 

69,2 60,2 5,3  
(73,5) 

13,2  
(74,4) 

94,9 

5 t678 
(33) 

51,5 61,3 10,0  
(86,7) 

15,2  
(84,6) 

78,8 

6 t012 
(31) 

71,0 66,8 10,3  
(76,0) 

27,6  
(74,5) 

100,0 

7 t002 
(18) 

88,9 69,8 18,8  
(84,7) 

43,8  
(82,1) 

66,7 

8-9 t15698 
(15) 

73,3 61,7 15,4  
(79,0) 

15,4  
(79,0) 

86,7 

8-9 t230 
(15) 

60,0 61,4 6,7  
(68,0) 

20,0  
(74,7) 

73,3 

10-12 t189 
(12) 

61,5 67,0 25,0  
(72,6) 

58,3  
(71,0) 

66,7 

10-12 t127 
(12) 

75,0 63,3 8,3  
(88,0) 

25,0  
(84,3) 

75,0 

10-12 t267 
(12) 

75,0 53,3 8,3  
(75,0) 

25,0  
(62,7) 

75,0 

13-14 t122 
(10) 

80,0 57,7 11,1  
(65,0) 

11,1  
(65,0) 

100,0 

13-14 t350 
(10) 

90,0 71,0 0,0 
50,0  

(81,0) 
100,0 
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Algengi spa týpanna innan aldurhópa má sjá í töflu 6. Nokkur munur var á algengi spa týpanna á milli 

aldurshópanna. t008 var algengust meðal allra aldurshópanna. Hjá sjúklingum 18-40 ára var t008 

langalgengust (14,3%) og var marktækur munur á fjölda stofna af t008 og t015 (5,6%) (p=0,02). Ekki 

var marktækur munur á fjölda stofna af algengustu spa týpunni og þeirri næst algengustu hjá hinum 

aldurshópunum ((41-65 ára; p=0,6), (>65 ára: p=0,7)).   

 

Tafla 6. Dreifing spa týpa meðal aldursflokka. 

18-40 ára 

(n=125) 

41-65 ára 

(n=297) 

>65 ára 

(n=451) 

Röð spa týpa 
Fjöldi 

(%) 
Röð spa týpa 

Fjöldi 
(%) 

Röð spa týpa 
Fjöldi 

(%) 

1 t008 18 (14,4) 1 t008 20 (6,7) 1 t008 31 (6,9) 

2 t084 7 (5,6) 2 t021 17 (5,7) 2 t015 28 (6,2) 

3-4 t015 6 (4,8) 3 t084 13 (4,4) 3 t021 25 (5,5) 

3-4 t267 6(4,8) 4-5 t678 12 (4,0) 4 t084 19 (4,2) 

5 t678 5 (4,0) 4-5 t012 12 (4,0) 5 t012 18 (4,0) 

6-8 t230 3 (2,4) 6 t015 8 (2,7) 6 t678 16 (3,5) 

6-8 t127 3 (2,4) 7-8 t15698 6 (2,0) 7 t002 12 (2,7) 

6-8 t021 3 (2,4) 7-8 t002 6 (2,0) 8-11 t350 7 (1,5) 

9-13 t031 2 (1,6) 9-12 t189 5 (2,0) 8-11 t189 7 (1,5) 

9-13 t085 2 (1,6) 9-12 t230 5 (1,7) 8-11 t230 7 (1,5) 

9-13 t15698 2 (1,6) 9-12 t024 5 (1,7) 8-11 t15698 7 (1,5) 

9-13 t370 2 (1,6) 9-12 t122 5 (1,7) 12-14 t246 6 (1,3) 

9-13 t122 2 (1,6) 13-14 t091 4 (1,3) 12-14 t127 6 (1,3) 

14 

Aðrar 

spa 

týpur 

1 (0,8) 13-14 t2365 4 (1,3) 12-14 t065 6 (1,3) 
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4.3 Endurteknar blóðsýkingar 
Af 819 sjúklingum voru 44 (5,4%) sjúklingar sem greindust með fleiri en eina blóðsýkingu á 

rannsóknartímanum. Þrjátíu og fimm sjúklingar greindust með tvær blóðsýkingar (Tafla 7), átta 

einstaklingar greindust með þrjár blóðsýkingar og einn sjúklingur greindist með fjórar blóðsýkingar 

(Tafla 8).  

Stofnar frá nokkrum sjúklingum sem að greinst höfðu innnan 90 daga frá fyrstu ræktun og 

sýklalyfjanæmi þeirra óbreytt voru spa týpugreindir í upphafi rannsóknarinnar vegna mistaka. Stofnar 

frá tveimur sjúklingum þar sem að 30 dagar annars vegar og 41 dagur hins vegar höfðu liðið á milli 

sýnatöku reyndust vera af sitthvorri spa týpu og voru því teknir með sem endursýking. 

Hjá þremur sjúklingum reyndist stofn sem greindist innan 90 daga hafa breytt sýklalyfjanæmi frá 

upphaflega stofninum og var því talið að um nýja sýkingu væri að ræða og báðir stofnar spa 

týpugreindir. Hjá einum sjúklingi reynist vera um að ræða sömu spa týpu hjá báðum stofnum en önnur 

spa týpa greindist í seinna skiptið hjá hinum tveimur sjúklingunum. 
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Tafla 7. Sjúklingar sem greindust með tvær blóðsýkingar á rannsóknartímanum. 

Sjúklinga 
númer 

Kyn Aldursbil 
spa týpa nr.1 

(spa-CC) 

Dagar milli 
sýkinga 

spa týpa nr.2 

(spa-CC) 

138 kvk 41-65 
t2271 

(2:spa-CC 012) 
30 

t002 

(5:spa-CC 002) 

674 kk 18-40 
t008 

(4:spa-CC 008) 
33* 

t015 

(1:spa-CC 678) 

169 kvk 18-40 
t3407 

(7:spa-CC 645/272) 
41 

t008 

(4:spa-CC 008) 

551 kk >65 
t012 

(2:spa-CC 012) 
110 

t012 

(2:spa-CC 012) 

420 kvk 18-40 
t282 

(**) 
115 

t937 

(13:spa-CC 1614) 

706 kk >65 
t267 

(6:spa-CC 267) 
124 

t267 

(6:spa-CC 276) 

234 kk >65 
t15699 

(17: no founder) 
126 N/A 

110 kk 18-40 
t084 

(3:spa-CC 084) 
135 

t008 

(4:spa-CC 008) 

52 kk 41-65 
t15732 

(4:spa-CC 008) 
141 

t2508 

(2:spa-CC 012) 

4 kk >65 
t377 

(22: no founder) 
144 

t116 

(1:spa-CC 678) 

799 kvk 41-65 
t4336 

(5:spa-CC 002) 
167 

t4336 

(5:spa-CC 002) 

863 kk >65 
t350 

(1:spa-CC 678) 
168 

t189 

(6:spa-CC 267) 

245 kk 41-65 
t15698 

(1:spa-CC 678) 
170 

t15698 

(1:spa-CC 678) 

134 kk 41-60 
t166 

(9:spa-CC 136) 
178 

t166 

(9:spa-CC 136) 

604 kvk 18-40 
t031 

(1:spa-CC 678) 
211 

t267 

(6:spa-CC 267) 

121 kk 41-65 
t160 

(18: no founder) 
227 

t359 

(6:spa-CC 267) 

571 kvk >65 
t571 

(1:spa-CC 678) 
230 

t571 

(1:spa-CC 678) 

430 kvk >65 
t065 

(1:spa-CC 678) 
232 

t065 

(1:spa-CC 678) 



  

44 

      

      

888 kk 41-65 
t880 

(1:spa-CC 678) 
282 

t008 

(4:spa-CC 008) 

68 kk 18-40 
t267 

(6:spa-CC 267) 
318 

t267 

(6:spa-CC 267) 

792 kk 41-65 
t16395 

(1:spa-CC 678) 
556 

t16597 

(1:spa-CC 678) 

715 kk >65 N/A 670 
t008 

(4:spa-CC 008) 

47 kk 41-65 
t012 

(2:spa-CC 012) 
703 

t015 

(1:spa-CC 678) 

660 kk 41-65 
t008 

(4:spa-CC 008) 
727 

t9161 

(2:spa-CC 012) 

864 kk 41-65 
t021 

(2:spa-CC 012) 
874 

t021 

(2:spa-CC 012) 

32 kk 18-40 
t021 

(2:spa-CC 012) 
975 

t171 

(7:spa-CC 645/272) 

185 kvk 41-65 
t346 

(3:spa-CC 084) 
1606 

t789 

(2:spa-CC 012) 

204 kvk 41-65 
t010 

(5:spa-CC 002) 
1805 

t338 

(2:spa-CC 012) 

822 kk >65 
t5352 

(6:spa-CC 267) 
1998 

t7753 

(6:spa-CC 267) 

221 kk >65 
t710 

(2:spa-CC 012) 
2019 

t002 

(5:spa-CC 002) 

207 kk >65 t525 (14:spa-CC 375) 2443 
t342 

(2:spa-CC 012) 

554 kvk >65 
t166 

(9 :spa-CC 136) 
2453 

t166 

(9:spa-CC 136) 

523 kvk 18-40 
t008 

(4:spa-CC 008) 
2794 

t008 

(4:spa-CC 008) 

58 kk 41-65 N/A 3051 
t127 

(11:spa-CC 127) 

244 kvk 
18-40 / 

41-65 

t678 

(1:spa-CC 678) 
3976 

t471 

(12:spa-CC 216) 

N/A – stofn ekki tiltækur  

*Mismunandi sýklalyfjanæmi milli stofnananna 

** spa týpa útilokuð - færri en fimm endurtekningareiningar 
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Tafla 8. Sjúklingar sem greindust með þrjár og fjórar blóðsýkingar á rannsóknartímanum. 

Sjúklinga 
númer 

Kyn 
 

Aldurs
bil 

spa 
týpa 
nr.1 

Dagar 
milli 

sýkinga 

spa 
týpa 
nr.2 

Dagar 
milli 

sýkinga 

spa 
týpa 
nr.3 

Dagar 
milli 

sýkinga 

spa 
týpa 
nr.4 

0 kvk >65 
t189 

(6:spa-
CC 267) 

93 
t189 

(6:spa-
CC 267) 

97 
t189 

(6:spa-
CC 267) 

 

507 kk 
18-

40/41-
65 

t127 
(11:spa-
CC 127) 

138 
t008 

4:spa-
CC 008) 

638 
t471 

(12:spa-
CC 216) 

688 kk 41-65 
t678 

(1:spa-
CC 678) 

151 
t189 

(6:spa-
CC 267) 

135 
t189 

(6:spa-
CC 267) 

906 kvk >65 

t937 
(13:spa-

CC 
1614) 

262 

t937 
(13:spa-

CC 
1614) 

774 
t065 

(1:spa-
CC 678) 

95 kk 41-65 
t1675 

(2:spa-
CC 012) 

286 
t008 

(4:spa-
CC 008) 

5* 
t008 

(4:spa-
CC 008) 

569 kk 18-40 
t370 

(1:spa-
CC 678) 

656 
t008 

(4:spa-
CC 008) 

14* 
t16372 
(1:spa-

CC 678) 

106 kvk 41-65 
t678 

(1:spa-
CC 678) 

693 
t678 

(1:spa-
CC 678) 

754 
t678 

(1:spa-
CC 678) 

700 kk 
18-

40/41-
65 

t084 
(3:spa-

CC 084) 
942 

t084 
(3:spa-

CC 084) 
202 

t084 
(3:spa-

CC 084) 

889 kk >65 
t350 

(1:spa-
CC 678) 

281 
t350 

(1:spa-
CC 678) 

109 
t350 

(1:spa-
CC 678) 

157 

t350 
(1:spa-

CC 
678) 

*Mismunandi sýklalyfjanæmi milli stofnanna 
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4.4 Langvarandi blóðsýking 

Stofnar frá fimm sjúklingum sem höfðu langvarandi blóðsýkingu voru spa týpugreindir (Tafla 9). Til 

voru þrír stofnar frá einum sjúkling, fjórir stofnar frá tveimur sjúklingum og fimm stofnar frá tveimur 

sjúklingum. Alls liðu frá fimm dögum og uppí 21 dag frá fyrstu og seinustu sýnatökunni. Í öllum tilvikum 

greindist sjúklingurinn með sömu spa týpunna. 

 

Tafla 9. spa týpur hjá sjúklingum sem höfðu langvarandi blóðsýkingu. 

Sjúklinga 

númer 
Kyn Aldursbil spa týpa 

Fjöldi daga frá 1. sýnatöku að 

seinustu (fjöldi stofna) 

19 kk 18-40 t3508 5 (5) 

433 kvk 41-65 t529 5 (3) 

401 kk 41-65 t012 7 (4) 

604 kvk 18-40 t031 10 (4) 

510 kk 18-40 t021 21 (5) 
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4.5 PVL jákvæðir stofnar 

Alls reyndust 38 (4,5%) stofnanna vera PVL jákvæðir. Núll til átta stofnar greindust á ári hverju (Mynd 

9)..  

 

 

Mynd 9. Hlutfall PVL jákvæðra stofna á móti PVL neikvæðum stofnum. 
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Þrjátíu daga dánarhlutfall meðal PVL jákvæðra stofna var 7,9% samanborið við 11,3% hjá PVL 

neikvæðum stofnum. Ekki var marktækur munur þar á (p=0,5). 365 daga dánarhlutfalli meðal PVL 

jákvæðra stofna var 26,3% samanborið við 26,6% hjá PVL neikvæðum stofnum (p=1,0) (Mynd 10) 

Einkenni stofnanna má sjá í töflu 10. 

 

Mynd 10. Dánarhlutfall meðal PVL jákvæðra og PVL neikvæðra stofna. 
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Tafla 10. PVL jákvæðir stofnar. 

Sjúklinga númer spa týpa (spa-CC) Kyn Aldursbil Sýnatökuár 

Látin/n 

innan 

365 daga 

187 t15696 (1:spa-CC 678) kvk 18-40 2004  

165 t701 (4:spa-CC 008) kk >65 2004  

2 t590 (11:spa-CC 127) kvk 41-65 2006  

102 t5600 (13:spa-CC 1614) kk >65 2006  

884 t019 (2:spa-CC 012) kk 41-65 2008  

114 t122 (2:spa-CC 012) kk 18-40 2008  

452 t015 (1:spa-CC 678) kk >65 2009 já 

449 t015 (1:spa-CC 678) kvk >65 2009  

861 t700 (2:spa-CC 012) kk 18-40 2010  

1050 t015 (1:spa-CC 678) kk >65 2010 já 

1047 t015 (1:spa-CC 678) kk >65 2010  

693 t16593 (10:spa-CC 894) kk >65 2010  

703 t021 (2:spa-CC 012) kvk 41-65 2011  

670 t230 (1:spa-CC 678) kk 41-65 2011  

1057 t017 (2:spa-CC 012) kvk 18-40 2011  

777 t1272 (20: no founder) kvk 18-40 2011  

438 t16393 (1:spa-CC 678) kvk 18-40 2011 já 

1053 t002 (5:spa-CC 002) kk >65 2011 já 

868 t012 (2:spa-CC 012) kk >65 2011 já 

856 t073 (1:spa-CC 678) kk >65 2011 já 

799 t4336 (5:spa-CC 002) kvk 41-65 2013  

540 t068 (4:spa-CC 008) kvk 41-65 2013  

890 t865 (6:spa-CC 267) kk >65 2013 já 

745 t021 (2:spa-CC 012) kk >65 2013  

801 t521 (6:spa-CC 267) kvk 41-65 2014  

906 t937 (13:spa-CC 1614) kvk >65 2014  
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646 t1492 (3:spa-CC 084) kk >65 2014  

762 t084 (3:spa-CC 084) kk 41-65 2015  

585 t084 (3:spa-CC 084) kk 41-65 2015 já 

794 t16848 (#22:singleton) kk >65 2015  

625 t275 (2:spa-CC 012) kk >65 2015  

475 t127 (11:spa-CC 127) kk >65 2015 já 

456 t018 (2:spa-CC 012) kvk >65 2015  

747 t127 (11:spa-CC 127) kk 41-65 2016  

735 t298 (2:spa-CC 012) kk 41-65 2016  

58 t127 (11:spa-CC 127) kk 41-65 2016  

529 t5288 (1:spa-CC 678) kk 18-40 2016  

634 t008 (4:spa-CC 008) kk >65 2016 já 
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5 Umræður 

5.1 Sjúklingahópur 

Alls greindust 819 sjúklingar með 873 S. aureus blóðsýkingar á rannsóknartímanum (Tafla 2). Þegar 

að aldurs- og kynjadreifing er skoðuð sést að blóðsýkingarnar voru algengari hjá eldri sjúklingum, 52% 

sjúklinganna voru eldri en 65 ára og sjúklingar á aldrinum 18-40 ára aðeins 14% en miðgildi aldurs 

sjúklinganna var 67 ár (bil 18-95 ár).  

Meirihluta sjúklinganna voru karlar eða 63% (p<0,0001). Munur á milli kynja var marktækur hjá 

aldurshópunum 41-65 og >65 (p<0,00001) en karlar voru þar í meirihluta. Munur á kynjahlutfalli hjá 

sjúklingum á aldrinum 18-40 var hins vegar ekki marktækur (p=0,1). Líkur á að fá S. aureus 

blóðsýkingu eru því meiri hjá karlmönnum og aukast með hækkandi aldri þeirra.  

Sambærilegar niðurstöður sjást í öðrum rannsóknum, þ.e. meirihluti sjúklinganna eru karlar og tíðni 

sýkinga eykst með hækkandi aldri einstaklinganna (54, 62-66). 

Nýgengi S. aureus blóðsýkinga reyndist vera  28,7/100.000 íbúa en hún hækkaði um 2,5% á 

rannsóknartímanum. Mest var aukningin á milli fyrri tveggja tímabilanna 2004-2007 og 2008-2012 þar 

sem að nýgengið hækkaði um 5,6%. Það lækkaði svo um 2,7% á milli tímabilanna 2008-2012 og 

2013-2016. Ekki var þó marktækur munur á milli tímabila. Tíðni blóðræktanna lækkaði hinsvegar 

marktækt (p>0,00001) á tímabilinu. Eftir efnahagshrunið á Íslandi árið 2008 var dregið úr „óþarfa“ 

sýnatökum sem að líklegast skýra þessa lækkun. Þar sem að nýgengi blóðsýkinganna hækkaði á 

sama tíma og blóðræktunum fækkaði er möguleiki á að einhverjar S. aureus blóðsýkingar hafi ekki 

verið greindar og nýgengi því mögulega hærra.  

Aldursbundið nýgengi hækkaði með hækkandi aldri einstaklinganna þar sem nýgengi hjá 

einstaklingum >65 ára var 95,6/100.000 samanborið við 9,3/100.000 hjá einstaklingum 18-40 ára og 

var því nýgengi hjá einstaklingum >65 ára 922% hærra en hjá þeim sem eru 18-40 ára (p<0,00001). 

Hins vegar hækkaði nýgengi á tímabilinu um 26,8% hjá 18-40 ára á meðan það lækkaði um 7,4% hjá 

>65 ára. Ekki reyndist þó vera marktækur munur þar á. 

Á árunum 1995-1999 reyndist nýgengi S. aureus blóðsýkinga á Íslandi vera 22,4/100.000 íbúa 

(58). Nýgengi hefur því aukist um 28% frá 1995-2016. Áhættuþáttur blóðsýkinga er m.a. hækkaður 

aldur. Það mætti ef til vill skýra hækkun nýgengis að einhverju leyti með hækkandi aldri þjóðarinnar, 

en samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur meðalaldur þjóðarinnar hækkað frá 33,7 árum upp í 37,7 ár á 

tímabilinu 1995-2016. 

Hjá Laupland et al. sem að könnuðu S. aureus blóðsýkingar á níu svæðum í fimm löndum í þremur 

heimsálfum reyndist nýgengi MSSA blóðsýkinga vera 24,2/100.000 en nýgengi var þó breytilegt á milli 

svæða eða allt frá 18,5 upp í 31,1/100.000 á árunum 2005-2008. Hins vegar voru blóðsýkingar hjá 

börnum teknar þar með. Nýgengi þar fylgi þó sama mynstri, þ.e. fór vaxandi með hækkandi aldri 

sjúklinga (66). Breyting á nýgengi milli landa getur þó haft aðrar skýringar, svo sem mismunandi 

aldurs- og kynjadreifing íbúanna. Einnig getur verið munur á heilbrigðiskerfum á milli landa sem að 

gæti skilað sér í mismun á fjölda greindra blóðsýkinga. 
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Dánarhlutfall vegna allra orsaka var reiknað við 30 daga frá sýkingu og 365 daga frá sýkingu. Á 

rannsóknartímanum reyndist 30 daga dánarhlutfall vera 11,2% og 365 daga dánarhlutfall var 26,6%. 

Dánarhlutfallið breyttist nokkuð á milli tímabila. 30 daga dánarhlutfall hækkaði úr 8,8% upp í 12,2% en 

aukningin var ekki marktæk. Marktæk aukning var hins vegar á 365 daga dánarhlutfalli (p<0,0001). 

Það fór úr að vera 15,7% á fyrsta tímabilinu og uppí 34,6% á tímabilinu 2008-2012 (p<0,00001). 

Hlutfallið lækkaði svo aftur og var 25,2% á seinasta tímabilinu (p=0,02).  

Dánarhlutfallið var reiknað án þess að taka til skoðunar undirliggjandi sjúkdóma og ástand 

sjúklinga. Ekki er því hægt að tengja dánarhlutfallið beint við afleiðingar blóðsýkingarinnar þar sem 

margir sjúklinganna gætu hafa dáið vegna annarra orsaka. Líklegt er að sjúklingarnir sem deyja þegar 

lengra er liðið frá sýkingunni séu einstaklingar sem að hafi aðra sjúkdóma. Undirliggjandi sjúkdómar 

þeirra gætu hins vegar aftur á móti hafa gert þá líklegri til að fá blóðsýkingu. Andersen et al. töluðu um 

langvinna sjúkdóma sem heimsfaraldur 21. aldarinnar, en mikil aukning hefur orðið á langvinnum 

sjúkdómum sem tengdir eru lífstíl nútímafólks (67). Þar sem að marktæk hækkun var á 365 daga 

dánarhlutfalli mætti ef til vill tengja það við aukningu á alvarlegum undirliggjandi sjúkdómum. 

Dánarhlutfallið er þó lægra en annars staðar. Í Finnlandi var 28 daga dánarhlutfall 17% og 90 daga 

dánarhlutfall 24% (68). Hjá Grundmann et al. var 14 daga dánarhlutfall vegna MSSA stofna 17,1% 

(54). 

Tíðni penisillín ónæmra stofna lækkaði á tímabilinu úr 79,7% niður í 77,0%. Miko et al. sýndu 

einnig fram á fækkun penisillín ónæmra stofna (69).  

5.2 spa týpur 

Alls greindust 290 mismunandi spa týpur hjá 830 stofnum. Fjórtán spa týpur innihéldu 10 eða fleiri 

stofna, eða samtals 363 (43,7%) stofna (Tafla 3). spa týpa t008 var langalgengasta spa týpan (8,3% 

stofna) en hún er talin vera uppruni (e. founder) klasa 4:spa-CC 008. t008 er fjórða algengasta spa 

týpan (6,1%) í SpaServer gagnabankanum og spa týpa t002 sem var sjöunda algengasta spa týpan í 

þessari rannsókn er þriðja algengasta spa týpan í SpaServer (6,9%). Tíðni hinna týpanna er frá 0-

2,4% í SpaServer. Lægstar eru þar t678, t15698 og t350 (0,0%).   

spa týpurnar flokkuðust í 23 klasa útfrá skyldleika þeirra. Tuttugu og þrjár spa týpur féllu ekki í 

klasa og 18 spa týpur voru útilokaðar því að þær höfðu færri en fimm endurtekningareiningar og því 

erfitt að ákvarða skyldleika þeirra. Stofnarnir sýna því mikinn erfðafræðilegan breytileika. Grundmann 

et al. sýndu fram á að erfðafræðilegur breytileiki er mun meiri meðal MSSA stofna heldur en MÓSA 

stofna. Þeir spa týpugreindu S. aureus stofna úr ífarandi  sýkingum frá 26 Evrópu löndum, þ.m.t. 

Íslandi. Þar reyndust fimm algengustu spa týpurnar meðal MÓSA stofnanna innihalda 48% stofnanna 

á meðan að 48% MSSA stofnanna flokkuðust sem 26 mismunandi spa týpur (70). Sama hlutfall stofna 

skiptist á 18 spa týpur í þessari rannsókn. Niðurstöður Becker et al. sýndu einnig fram á meiri 

fjölbreytileika meðal MSSA stofna samanborið við MÓSA stofna (71). 

Meirihluti spa týpanna (57%) flokkuðust í fjóra klasa og innihéldu þeir allir > 90 stofna (Tafla 4). 

Langstærsti klasinn var 1:spa-CC 678 en hann innihélt 23% af öllum spa týpunum og 27% af 

stofnunum. Næst stærstur var klasi 2:spa-CC 012 en hann innihélt 19% af öllum spa týpunum og 12% 
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af öllum stofnum. Klasi 3:spa-CC 084 innihélt 8% af öllum spa týpum og 11% af öllum stofnum og klasi 

4:spa-CC 008 innihélt 7% af öllum spa týpunum og 11% af öllum stofnum. Samanlagt innihéldu þessir 

fjórir klasar 577 (69,5%) stofna. 

Marktæk fylgni var á milli heildarfjölda S. aureus blóðsýkinga og blóðsýkinga af völdum klasa 

1:spa-CC 678, 2:spa-CC 012 og 3:spa-CC 084 (Mynd 5). Toppar voru á fjölda S. aureus blóðsýkinga 

árin 2005, 2010, 2013 og 2015. Þegar dreifing fjögurra stærstu klasana er skoðuð samhliða dreifingu 

S. aureus blóðsýkinganna sést að árið 2005 var aukning á klasa 1:spa-CC 678. Árið 2010 var aukning 

á öllum fjórum klösunum. Klasi 1:spa-CC 678 myndaði þó stærsta toppinn og þar á eftir klasi 2:spa-CC 

012. Lítill toppur myndaðist árið 2013 eftir mikla fækkun frá árinu 2010. Þar var hins vegar engin 

augljós toppur á klösunum en flestir stofnarnir flokkuðust í klasa 2:spa-CC 012  Árið 2015 var svo 

stærsti toppurinn þar sem að klasi 1:spa-CC 678, 2:spa-CC 012 og 3:spa-CC 084 voru allir í 

aðalhlutverki.  

Fimm algengustu spa týpurnar fundust á hverju ári rannsóknartímans að því undanskildu að t021 

greindist ekki árið 2015 og t015 greindist ekki árið 2016 (Mynd 6). Árin 2004 til 2006 skera sig svolítið 

frá hinum árunum að þvi leyti að þar eru einungist að greinast 8 af 14 algengustu árin samanborðið við 

árið 2007 en þá greinast 13 af 14 spa týpunum en að meðaltali voru 10 af 14 algengustu spa týpunum 

að greinast á hverju ári rannsóknartímans. 

Þegar skoðað er hvaða þrjár spa týpur voru algengastar á hverju ári fyrir sig sést að t008 og t084 

voru þær spa týpur sem að greindust oftast sem ein af þremur algengustu spa týpunum hvert ár  

(Mynd 7).  Árið 2012 var frábrugðið hinum að því leyti að þar voru þrjár algengustu spa týpurnar (t008, 

t021 og t678)  hátt í 40% stofnanna. Hin ár rannsóknartímans náðu þrjár algengustu spa týpurnar ekki 

uppí 30%. Ástæða þessa háa hlutfalls árið 2012 er þó ekki fjölgun á þessum þremur spa týpum heldur 

fækkun á öðrum. 

Þegar 20 algengustu spa týpurnar sem greindust hjá Grundmann et al. eru bornar saman við spa 

týpurnar sem greindust í þessari rannsókn kemur í ljós að þær var allar að finna hér á landi. Í þessari 

rannsókn reyndust 11 af 20 algengustu spa týpunum vera meðal 20 algengustu spa týpanna sem að 

greindust meðal MSSA stofna hjá Grundmann et al. Röðun þeirra er þó önnur (54). Níu af tíu 

algengustu spa týpunum hjá Fenner et al. eru meðal 38 algengustu spa týpa þessara rannsóknar (72). 

Ruppitsch et al. spa týpugreindu stofna frá svæðum í Austurríki og Ítalíu. Algengustu spa týpurnar sem 

þeir greindu voru t001, t190, t008 og t041 (73). t001 og t041 greindust ekki í þessari rannsókn. 

t678 og t15698 eru mjög líkar spa týpur en aðeins mismunur á tveimur núkleótíðum í einni 

endurtekningareiningu skilur þær að. Þær tilheyra klasa 1:spa-CC 678 og er t678 því talinn vera 

uppruni þessa klasa. Samkvæmt SpaServer hafa þessar spa týpur eingöngu greinst á Íslandi að 

undanskildum einum stofni af t678 sem einangraðist árið 2009 í Noregi. Alls greindust 48 (5,8%) 

stofnar af t678 og t15698. Þegar dreifing t678 og t15698 á rannsóknartímanum er skoðuð sést toppur 

hjá báðum týpunum árið 2005 þegar sjö t678 stofnar og fimm t15698 stofnar greindust (Mynd 8). Tíðni 

t15698 fór síðan dvínandi eftir 2005 allt til 2008 en eftir það greindist aðeins einn stofn u.þ.b. annað 

hvert ár. t678 greindist hins vegar allan tímann. 
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Hjá öllum spa týpunum reynast karlar vera í meirihluta (Tafla 5). Marktækur munur var á milli hæsta 

og lægsta hlutfall karla, hjá t350 voru 90,0% sjúklinganna karlar og hjá t678 var hlutfall karla 51,5%. 

Meðaltal aldurs sjúklinganna var frá 53,25 ár uppí 71,0 ár, þar sem að sjúklingar með t267 voru meðal 

yngstu sjúklinganna og sjúklingar með t350 voru elstu sjúklingarnir. Ekki reyndist þó vera marktækur 

munur á meðaltali aldurs á milli spa týpa. 

Hlutfall stofna sem voru ónæmir fyrir penisillíni var lægst hjá stofnum meðal t008 þar sem hlutfall 

penisillín ónæmra stofna var 38%. Penisillín ónæmi var svo á milli 67-100% meðal hinna spa týpanna. 

Hjá Miko et al. reyndist t002 hafa lægsta hlutfall penisillín ónæmra stofna eða 65,1%. Penisillín ónæmi 

hjá t008 reyndist þar hins vegar vera 85,7% (69). Penisillín ónæmi meðal t002 stofna var 66,7% í 

þessari rannsókn. 

Dánarhlutfallið var nokkuð breytileg á milli spa týpanna. Þrjátíu daga dánarhlutfallið var á milli 0-

25% og 365 daga dánartíðnin á milli 11-58%. Hjá t15698 og t122 var 30 daga og 365 daga  

dánarhlutfallið sú sama, þ.e. þeir sjúklingar sem létust höfðu allir látist innan 30 daga. Hjá t350 hafði 

hins vegar enginn sjúklingur dáið innan 30 daga en helmingur sjúklinganna hafi hins vegar svo dáið 

innan 365 daga. Þar er hins vegar aðeins um að ræða tíu einstakling með háan meðalaldur. 

Dánarhlutfallið hjá t189 var nokkuð hærri en hjá hinum spa týpunum, en þar reyndist 30 daga 

dánarhlutfallið vera 24% og 365 daga dánarhlutfallið vera 58%.  

Nokkur munur var á algengi spa týpanna á milli aldurshópanna (Tafla 6). t008 var algengust meðal 

allra aldurshópanna. Hjá sjúklingum 18-40 ára var t008 langalgengust (14,4%) og var marktækur 

munur á fjölda stofna af t008 og t015 sem var næst algengust (5,6%) (p=0,03). Ekki er marktækur 

munur á fjölda stofna af algengustu spa týpunni og þeirri næst algengustu hjá hinum aldurshópunum 

((41-65 ára; p=0,73), (>65 ára: p=0,89)).  spa týpan t267 var fjórða algengasta spa týpan hjá 18-40 ára 

en hún er ekki meðal algengustu týpanna hjá hinum aldursflokkunum. 

Til þess að fá betri skilning á tengslum spa týpa við útkomu sýkingar er nauðsynlegt að skoða þær 

samhliða birtingarmynd sýkingarinnar. Klínískar upplýsingar um sjúkdómsmyndina voru ekki teknar 

með í þessari rannsókn. Þeim hefur hins vegar verið safnað saman og til stendur að tengja þær við 

spa týpurnar. Með því fást mikilvægar upplýsingar þar sem verður hægt að skoða hvort að tengsl séu 

á milli spa týpa og uppruna sýkinga (þ.e. sýking tengd sjúkrahússdvöl eða samfélagsýking), fylgikvilla 

og fleiri þátta. 

5.3 Endurteknar blóðsýkingar 

Í allt greindust 44 (5,4%) sjúklinganna með tvær eða fleiri blóðsýkingar á rannsóknartímanum, alls 104  

sýkingar. Þar af greindust 35 (4,3%) sjúklinganna með tvær blóðsýkingar, átta (0,1%) með þrjár 

blóðsýkingar og einn (0,1%) sjúklingur með fjórar blóðsýkingar (Tafla 7 og 8). 

Meðalaldur sjúklinganna sem að endursýktust var 56 ár og 32 (68%) voru karlar. Miðgildi fjölda 

daga sem að liðu á milli sýkinga var 231 dagar (bil 5-3976 dagar) og að meðaltali liðu 670 dagar.  

Í upphafi rannsóknarinnar voru greindir nokkrir stofnar þar sem að færri en 90 dagar höfðu liðið á 

milli sýnatöku. Hjá tveimur sjúklingum greindist önnur spa týpa en í fyrsta skiptið. Þar höfðu liðið 30 og 

41 dagur á milli. Sýklalyfjanæmi var hins vegar ekki breytt á milli stofnanna. Það sýnir því fram á að 
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mögulega þyrfti að endurskoða 90 daga skilgreininguna, þ.e. að stofnar sem greinast innan 90 daga 

frá fyrstu sýnatöku tilheyri sömu sýkingunni. 

Hjá þremur sjúklingum reyndist stofn sem  greindist innan 90 daga frá fyrstu sýnatöku hafa breytt 

sýklalyfjanæmi og var því talin ný sýking. Stofnar tilheyrðu sömu spa týpu hjá einum sjúkling. Tveir 

sjúklingar greindust með nýja spa týpu. Annar sjúklingur greindist með þrjár blóðsýkingar á tímabilinu. 

Upphaflega greindist hann með t370, 656 dögum seinna greindist hann með t008 og svo 14 dögum 

seinna greindist hann með t16372. Fyrsta og þriðja spa týpan, t370 og t16372 tilheyra sama klasa. 

Hjá 21 (46%) sjúkling var endursýking vegna sömu spa týpu í ≥ 2 skipti. Miðgildi daga á milli 

sýkinga sem voru vegna sömu spa týpu 216 dagar (bil 93-2794 dagar). 

Sýnt hefur verið fram á að rúmlega 80% blóðsýkinga eru orsakaðar af sama stofn og sjúklingur ber 

í nösum sínum (53). Pujol et al. tóku sýni úr nefi sjúklinga sem að lögðust inn á gjörgæslu til að bera 

kennsla á S. aureus bera. Af 488 sjúklingum sem þeir tóku sýni úr greindust 38 (7,7%) sjúklinganna 

síðar með blóðsýkingu, þar af höfðu 32 greinst sem berar (74). 

Þar sem að 46% sjúklinganna sem að endursýktust, sýktust vegna sömu spa týpu í tvo eða fleiri 

skipti er líklegt að þeir hafi verið berar. Hugsanlega væri því gagnlegt að taka sýni úr nösum 

einstaklinga sem að greinast með blóðsýkingu í þeim tilgangi að bera kennsl á bera. Þá væri hægt að 

uppræta bólfestu bakteríunnar í nösum bera í von um að minnka líkur á endursýkingu. Niðurstöður 

rannsókna á notkun mupironic og sótthreinsandi efna sýna að þau hafa jákvæð áhrif á fækkun S. 

aureus bera. Perl et al. sýndu svo fram á að fækkun sjúkrahússtengra sýkinga meðal bera með notkun 

mupirocin (75-77) 

5.4 Langvarandi blóðsýking 

Um leið og S. aureus kemst í blóð einstaklings fer ónæmiskerfi hans í gang í þeim tilgangi að losa 

hýsilinn við bakteríuna. Sjúklingur sem hefur verið greindur með blóðsýkingu er einnig settur á sýklalyf 

til þess að ráða niðurlögum sýkingarinnar. Bakterían verður því fyrir miklu áreiti. Til þess að skoða 

hvort að slíkt áreiti hafi áhrif á spa týpu bakteríunnar voru greindir stofnar úr einstaklingum sem höfðu 

langvarandi blóðsýkingu. Alls voru greindir stofnar frá fimm sjúklingum (Tafla 9). Til voru 3-5 stofnar í 

stofnasafni Sýklafræðideildar Landspítalans frá hverjum sjúkling. Að meðaltali liðu 3 dagar á milli 

sýnatakanna, en alls liðu frá fimm dögum og upp í 21 dag á milli fyrstu og seinustu sýnatökunnar. í 

öllum tilvikum greindist sjúklingurinn með sömu spa týpuna.  

Erfitt er að draga ályktanir af niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem aðeins var um að ræða 

fimm sýkingar og 21 stofn. Niðurstöðurnar virðast þó benda til þess að spa týpan breytist ekki svo 

auðveldlega.  

Boye et al. skoðuðu 1536 MÓSA stofna frá 319 sjúklingum. Niðurstöður þeirra sýndu fram á 

stökkbreytingu innan spa svæðisins hjá 2% stofnanna (78).  
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5.5 PVL jákvæðir stofnar 

PVL jákvæðir stofnar voru alls 38 (4,8%) en núll til átta stofnar greindust á ári hverju (Mynd 9). Þetta er 

nokkuð hærra hlutfall en greindist hjá Ellington et al. í Bretlandi þar sem að PVL jákvæðir MSSA 

stofnar voru 2,5% (79). Niðurstöður Rasmussen et al. sýndu fram á að PVL jákvæðir stofnar væru 

orsök MSSA blóðsýkinga í 1,75% tilfella í Svíþjóð (64). Í Ghana voru hins vegar 75% stofna sem að 

einangraðir voru úr S. aureus blóðsýkinum PVL jákvæðir (80) . 

Marktæk aukning var á tíðni PVL jákvæðra stofna á milli tímabila, frá 1,7% á tímabilinu 2004-2007 

upp í 6,4% á tímabilinu 2013-2016 (p=0,007). Lina et al. sýndu fram á að PVL jákvæðir stofnar voru 

oftast orsakir húðsýkinga og lungnabólgna (24). Eshware et al. greindu 11 (16%) PVL jákvæða stofna 

úr blóðsýkingum (7 MSSA stofna og 4 MRSA stofna). Þar af var uppruni blóðsýkingarinnar húð og 

mjúkvefjasýkingar í 27% tilfella og lungnabólga í 18% tilfella (81). 

Áhugavert væri að skoða þessar niðurstöður samhliða klínískum upplýsingum um 

sjúkdómsmyndina í þeim tilgangi að skoða hvort að aukning hefði orðið á húð-og mjúkvefjasýkingum 

og lungnabólgum sem upruna blóðsýkinga sem að myndi þá ef til vill skýra aukningu á PVL jákvæðum 

stofnum einöngruðum úr blóðsýkingum.  

Stofnarnir greindust hjá 30 mismunandi spa týpum og því ljóst að PVL myndun tengist ekki einni 

ákveðinni spa týpu (Tafla 10). Hins vegar tilheyrðu tíu (26,3%) stofnar klasa 2:spa-CC 012 og níu 

(23,7%) tilheyrðu klasa 1:spa-CC 678. Alls tilheyrðu því 50% PVL jákvæðra stofna þessum tveimur 

klösum. Þetta er frábrugðið því sem að þekkist meðal MÓSA stofna. Witte et al. sýndu fram á að 88% 

PVL jákvæðra MÓSA stofna tilheyrðu aðeins tveimur spa týpum, t044 og t008 (82). spa týpa t044 

greindist ekki í þessari rannsókn en t008 var hins vegar á meðal algengustu spa týpanna. Enginn stofn 

af t008 var þó PVL jákvæður. Bartels et al. sýndu einnig fram á tengsl spa týpa við PVL myndun 

meðal MÓSA stofna (83). 

Af 38 sjúklingum sem að greindust með PVL jákvæðan stofn dóu 10 (26%) sjúklingar innan 365 

daga, þar af dóu þrír (8%) þeirra innan 30 daga (Mynd 10). Af sjúklingum sem greinst höfðu með PVL 

neikvæðan stofn dóu 214 (26%) innan 365 daga, og af þeim dóu  91 (11%) innan 30 daga. Ekki var 

marktækur munur á dánarhlutfalli á milli PVL jákvæðra og PVL neikvæðra stofna. Þessar niðurstöður 

benda til þess að PVL myndun tengist ekki verri útkomu hjá sjúklingum með S. aureus blóðsýkingar. 

Niðurstöður Blaine et al. sýndu einnig fram á að tilvist PVL var ekki tengd við hærra dánarhlutfall 

blóðsýkinga (84). 

Meirihluti sjúklinganna með PVL jákvæða stofna sem orsök blóðsýkingarinnar voru karlar, eða 

65,8%. Það er í samhengi við þær niðurstöður að meirihluti sjúklinga sem að fengu blóðsýkingar voru 

karlar. Ekki var munur á aldursdreifingu sjúklinganna með PVL jákvæða stofna samanborðið við 

sjúklinga með PVL neikvæða stofna. Sjúklingar á aldrinum 18-40 ára voru 18,4% (14,1% með PVL 

neikvæða stofna), 31,6% voru 41-65 ára (34,1%) og 50% voru eldri en 65 ára (51,7%) 
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6 Ályktanir 

• Nýgengi methisillín S. aurues blóðsýkinga var 28,7/100.000 íbúa, 18 ára og eldri, á ári, á árunum 

2004-2016 og hækkaði um 2,5% á rannsóknartímanum 

• Aldurs- og kynjaskipting sjúklinganna var svipuð og í sambærilegum erlendum rannsóknum þar 

sem að karlar eru í meirihuti og tíðni blóðsýkinganna eykst með hækkandi aldri sjúklinganna. 

• Dánarhlutfall vegna allra orsaka 30 dögum eftir sýkingu var 11,2%, Hækkun var á 30 daga 

dánarhlutfalli á milli tímabila, frá 8,8% upp í 11,7% en sú hækkun var ekki marktæk. 365 daga 

dánarhlutfallið var 26,6% á rannsóknartímanum. Marktæk hækkun var á 365 daga dánarhlutfalli.  

Þar var hækkunin frá 15,7% upp í 25,2%. Þetta eru þó lægri dánarhlutfall en sýnt hefur verið fram 

á í öðrum rannsóknum, 

• spa týpugreiningin leiddi í ljós mikinn erfðafræðilegan breytileika meðal stofnanna. Aðeins 14 

(4,8%) spa týpur innihalda 10 eða fleiri stofna og 190 (65,5%) spa týpur innihalda aðeins einn 

stofn.  

• Algengustu spa týpurnar eru flestar algengar annars staðar í heiminum. Það er að undanskildum 

spa týpunum t678 (4,0%) og t15698 (1,8%). Þær tilheyra báðar klasa 1:spa-CC 678 og hafa 

eingöngu fundist á Íslandi samkvæmt SpaServer (að undanskildum einum stofni frá Noregi af 

t678).  

• Ekki voru tengsl á milli spa týpa og aldurs sjúklinga. Meðal algengustu spa týpanna voru karlar 

alltaf í meirihluta. Marktækt færri stofnar voru penisillín ónæmir hjá spa týpu t008. 30 daga 

dánarhlutfall var hæst hjá t189 (25%) og lægst hjá t350 (0,0%). 365 daga dánarhlutfall var einnig 

hæst t189 (58%) en lægst hjá t122 (10%). 

• PVL jákvæðir stofnar voru alls 38 (4,8%) og fjölgaði marktækt á rannsóknartímanum. Engin 

tengsl reyndust vera á milli spa týpu og PVL myndun. Það er frábrugðið því sem þekkist meðal 

MÓSA stofna þar sem að ákveðnar spa týpur eru tengdar PVL myndun. PVL myndun var ekki 

tengd við verri útkomu hjá sjúklingum með blóðsýkingu. 
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Fylgiskjal I 
Allar spa týpur sem að greindust á rannsóknartímanum sem og fjöldi stofna af hverri spa týpu. 

t008 69 t1546 3 t7009 2 t1494 1 t16598 1 t3025 1 t688 1 
t021 45 t190 3 t701 2 t1515 1 t16599 1 t3095 1 t695 1 
t015 42 t2508 3 t710 2 t15315 1 t16600 1 t3116 1 t705 1 
t084 39 t370 3 t712 2 t156 1 t16642 1 t3168 1 t7071 1 
t678 33 t375 3 t723 2 t15664 1 t16643 1 t335 1 t726 1 
t012 31 t385 3 t7369 2 t15696 1 t16644 1 t3407 1 t731 1 
t002 18 t471 3 t772 2 t15697 1 t16645 1 t342 1 t743 1 
t15698 15 t010 2 t774 2 t15699 1 t1675 1 t3508 1 t7431 1 
t230 15 t046 2 t803 2 t15700 1 t16842 1 t351 1 t748 1 
t127 12 t078 2 t822 2 t15701 1 t16843 1 t3537 1 t767 1 
t189 12 t095 2 t880 2 t15732 1 t16844 1 t358 1 t7716 1 
t267 12 t102 2 t006 1 t15733 1 t16845 1 t360 1 t7753 1 
t122 10 t1203 2 t017 1 t15734 1 t16846 1 t364 1 t789 1 
t350 10 t1255 2 t037 1 t15735 1 t16847 1 t365 1 t790 1 
t018 9 t1306 2 t045 1 t15847 1 t16848 1 t3772 1 t7941 1 
t091 9 t132 2 t068 1 t15848 1 t16849 1 t382 1 t8164 1 
t065 8 t15702 2 t089 1 t15849 1 t1691 1 t3850 1 t840 1 
t246 8 t15850 2 t093 1 t15851 1 t171 1 t4126 1 t842 1 
t346 8 t160 2 t099 1 t15852 1 t179 1 t4403 1 t865 1 
t166 7 t1618 2 t1078 1 t15853 1 t1937 1 t458 1 t9011 1 
t254 7 t16370 2 t1081 1 t15854 1 t1954 1 t483 1 t913 1 
t359 7 t164 2 t1085 1 t1614 1 t2080 1 t486 1 t9161 1 
t026 6 t1662 2 t11041 1 t163 1 t211 1 t493 1 t942 1 
t571 6 t2036 2 t11263 1 t16368 1 t2120 1 t5081 1 t948 1 
t937 6 t275 2 t1135 1 t16369 1 t2141 1 t5160 1 t9830 1 
t019 5 t279 2 t1202 1 t16371 1 t2152 1 t5230 1 t9983 1 
t024 5 t282 2 t121 1 t16372 1 t219 1 t525 1 
t050 5 t304 2 t1236 1 t16393 1 t2269 1 t5288 1 
t073 5 t318 2 t1248 1 t16394 1 t2271 1 t530 1 
t209 5 t321 2 t1250 1 t16395 1 t2277 1 t5337 1 
t2365 5 t330 2 t1272 1 t16396 1 t2509 1 t5352 1 
t529 5 t338 2 t129 1 t1651 1 t2660 1 t5370 1 
t056 4 t362 2 t133 1 t1654 1 t2665 1 t5600 1 
t085 4 t363 2 t1355 1 t16585 1 t2700 1 t5635 1 
t216 4 t377 2 t136 1 t16586 1 t2707 1 t574 1 
t2802 4 t4336 2 t1365 1 t16587 1 t272 1 t582 1 
t331 4 t442 2 t13895 1 t16588 1 t273 1 t590 1 
t630 4 t491 2 t13918 1 t16590 1 t274 1 t605 1 
t894 4 t521 2 t140 1 t16591 1 t2751 1 t622 1 
t005 3 t548 2 t14010 1 t16592 1 t2793 1 t629 1 
t031 3 t5497 2 t1451 1 t16593 1 t284 1 t6335 1 
t105 3 t645 2 t1469 1 t16594 1 t287 1 t648 1 
t116 3 t659 2 t1480 1 t16596 1 t298 1 t668 1 
t148 3 t700 2 t1492 1 t16597 1 t302 1 t674 1 
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Fylgiskjal II 

Allir spa týpu klasar sem að greindust á rannsóknartímanum og spa týpurnar sem að flokkast í 

sérhvern klasa. 

Klasi  spa týpur (n) 

1:spa-CC 678  

(67 (23%) spa týpur 
og 223 (27%) 

stofnar) 

t015 (42), t678 (33), t15698 (15), t230 (15),t350 (10),t065 (8), t571 (6), t050 

(5), t073 (5), t331 (4), t630 (4), t031 (3), t116 (3), t370 (3), t095 (2), t102 (2), 

t1203 (2), t15702 (2), t15850 (2), t1618 (2), t16370 (2), t330 (2), t7369 (2), 

t772 (2), t880 (2), t1078 (1), t1081(1), t1248 (1), t1250 (1), t133 (1), t1365 

(1), t13918 (1), t14010 (1), t1451 (1), t1469 (1), t1480 (1), t15696 (1), t15701 

(1), t15733 (1), t15734 (1),t15847 (1), t15852 (1), t15853 (1), t15854 (1), 

t16369 (1), t16371 (1), t16372 (1), t16393 (1), t16394 (1), t16395 (1), t16586 

(1), t16588 (1), t16591 (1), t16596 (1), t16597 (1), t16599 (1), t16643 (1), 

t2120 (1), t2269 (1), t2277 (1), t2665 (1), t302 (1), t3537 (1), t5288 (1), t5635 

(1), t6335 (1), t695 (1) 

2:spa-CC 012  

(55 (19%) spa týpur 

og 164 (12%) 

stofnar) 

t021 (46), t012 (31), t122 (10), t018 (9), t019 (5), t2508 (3), t046 (2), t1306 

(2), t1662 (2), t275 (2), t318 (2), t338 (2), t363 (2), t700 (2), t7009 (2), t710 

(2), t882 (2), t017 (1), t037 (1), t093 (1), t1085 (1), t1135 (1), t1202 (1), t1515 

(1), t1654 (1), t16585 (1), t16600 (1), t16644 (1), t16645 (1), t1675 (1), t2141 

(1), t219 (1), t2271 (1), t2509 (1), t274 (1), t2751 (1), t298 (1), t3095 (1), t342 

(1), t3508 (1), t382 (1), t4126 (1), t483 (1), t486 (1), t5370 (1), t582 (1), t726 

(1), t743 (1), t767(1), t789 (1), t8164 (1), t840 (1), t913 (1), t9161 (1), t942 

(1) 

3:spa-CC 084 (23 

(8%) spa týpur og 

92 (11%) stofnar) 

t084 (39). t091 (9), t346 (8), t254 (7), t085 (4), t385 (3), t2036 (2), t279 (2), 

t491 (2), t629(2), t774 (2), t803 (2), t13895 (1), t1492 (1), t1494 (1), t1937 

(1), t335 (1), t358 (1), t360 (1), t3850 (1), t674 (1), t7071 (1), t7941 (1) 

4:spa-CC 008 

(21 (7%) spa týpa 

og 98 (12%) 

stofnar) 

t008 (69), t024 (5), t701 (2), t723 (2), t068 (1), t121 (1), t15732 (1), t15851 

(1), t16587 (1), t190 (3), t211 (1), t304 (2), t351 (1), t4403 (1), t5160 (1), t530 

(1), t574 (1), t622 (1), t648 (1), t7431 (1), t9011 (1) 

5:spa-CC 002 (13 

(4,5%) spa týpur og 
36 (4,3%) stofnar) 

t002 (18), t105 (3), t442 (2), t4336 (2), t010 (2), t548 (2) ,t045 (1), t668 (1), 

t5081 (1), t16592 (1), t688 (1), t179 (1), t1954 (1) 
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6:spa-CC 267 (10 

(3,4%) spa týpur og 

42 (5,1%) stofnar) 

t267 (12), t189 (12), t359 (7), t2802 (4), t521 (2), t7753 (1), t16844 (1), t865 

(1), t1236 (1), t5352 (1) 

7:spa-CC 645/272 
(8 (2,8%) spa týpur 

og 10 (1,2%) 

stofnar) 

t659 (2), t645 (2), t3407 (1), t3025 (1), t272 (1), t2793 (1), t171 (1), t284 (1) 

 

8: spa-CC 005 (5 

(1,7%) spa týpur og 

8 (1,0%) stofnar) 

t005 (3), t712 (2), t006 (1), t790 (1), t7716 (1) 

9:spa-CC 136 (5 

(1,7%) spa týpur og 

11 (1,3%) stofnar) 

t166 (7), t5337 (1), t3168 (1), t136 (1), t11263 (1) 

10:spa-CC 894 (5 

(1,7%) spa týpur og 

8 (0,9%) stofnar ) 

t894 (4), t140 (1), t3116 (1), t15849 (1), t16593 (1) 

11:spa-CC 127 (4 

(1,4%) spa týpur og 

16 (1,9%) stofnar) 

t127 (12), t321 (2), t948 (1), t590 (1) 

12:spa-CC 216 (3 
(1,0%) spa týpur og 

8 (1,0) stofnar) 

t216 (4), t471 (3), t163 (1) 

13:spa-CC 1614 (3 

(1,0%) spa týpur og 

8 (1,0) stofnar) 

t937 (6), t1614 (1), t5600 (1) 

14:spa-CC 375 (4 

(1,4%) spa týpur og 
6 (0,7%) stofnar) 

t375 (3), t525 (1),t16843 (1),t1691 (1) 

15:spa-CC 15735 (3 

(1,0%) spa týpur og 

3 (0,4%) stofnar) 

t15735 (1), t16642 (1), t16590 (1) 

16: no founder (2 

(0,7%) spa týpur og 

2 (0,2%) stofnar) 

t365 (1), t089 (1) 
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17: no founder (2 

(0,7%) spa týpur og 

2 (0,2%) stofnar) 

t15699 (1), t15697 (1) 

18: no founder (2 
(0,7%) spa týpur og 

3 (0,4%) stofnar) 

t160 (2), t156 (1) 

19: no founder (2 

(0,7%) spa týpur og 

3 (0,4%) stofnar) 

t164 (2), t731 (1) 

20: no founder (2 

(0,7%) spa týpur og 

2 (0,2%) stofnar) 

t273 (1), t1272 (1) 

21: no founder (2 

(0,7%) spa týpur og 

9 (1,1%) stofnar) 

t246 (8), t705 (1) 

22: no founder (2 

(0,7%) spa týpur og 

3 (0,4%) stofnar) 

t377 (2), t11041 (1) 

23: no founder (2 
(0,7%) spa týpur og 

2 (0,2%) stofnar) 

t493 (1), t364 (1) 

singletons (23 

(7,9%) spa týpur og 

34 (4,1%) stofnar) 

#1:t056 (4), #2:t078 (2), #3:t099 (1), #4:t148 (3), #5:t209 (5), #6:t1255 (2), 

#7:t1355 (1), #8:t1651 (1), #9:t2080 (1), #10:t2660 (1), #11:t2700 (1), 

#12:t2707 (1), #13:t3772 (1), #14:t9830 (1), #15:t15315 (1), #16:t15664 (1), 

#17:t15700 (1), #18:t16368 (1), #19:t16396 (1), #20:t16594 (1), #21:t16598 

(1),  #22:t16846 (1), #23:t16848 (1) 

spa týpur sem voru 
útilokaðar (18 

(6,2%) spa týpur og 

37 (4,5%) stofnar) 

t026 (6), t2365 (5), t529 (5), t1546 (3), t132 (2), t5497 (2), t362 (2), t282 (2), 

t842 (1), t748 (1), t15848 (1), t2152 (1), t605 (1), t458 (1), t5230 (1), t129 (1), 

t9983 (1), t287 (1) 
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