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Ágrip 

Birgitta Ólafsdóttir – Alvarlegir fylgikvillar sýnatöku úr blöðruhálskirtli. 

 
 Inngangur: Á Íslandi greinast að meðaltali 214 karlar á ári með krabbamein í blöðruhálskirtli. 

Aðalaðferðin til þess að greina blöðruhálskirtilskrabbamein er að gera ómstýrða grófnálasýnatöku á 
blöðruhálskirtli um endaþarm eða grindarbotn. Slíkar sýnatökur geta haft í för með sér fylgikvilla eins 

og sýkingar eða blæðingar, sem þarfnast meðferðar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna tíðni og 

tegund fylgikvilla sem kröfðust sjúkrahúsinnlagnar og greina áhættuþætti fyrir innlögn. Einnig voru 

skoðaðar tegundir og næmi sýkla sem ræktuðust í sýkingartilfellum. Þá voru skoðaðar 

sýklalyfjaávísanir vegna þvagfærasýkinga allt að 30 dögum eftir sýnatöku og áhættuþætti fyrir því að 

fá ávísaðan lyfseðil. 

 Efni og aðferðir: Rannsóknin tók til allra sem fóru í sýnatöku á blöðruhálskirtli á árunum 
2013-2017 og áttu lífsýni hjá meinafræðideildum LSH, SAk eða Vefjarannsóknarstofunnar við 

Suðurlandsbraut. Upplýsingar um innlagnir og sýklarannsóknir fengust í gegnum sjúkraskrárkerfi LSH 

og SAk. Upplýsingar um lyf sem einstaklingar tóku á árinu fyrir sýnatöku og um sýklalyfjaávísanir eftir 

sýnatöku voru fengnar úr Lyfjagagnagrunni Embættis Landlæknis.  

 Niðurðstöður: Á árunum 2013-2017 voru framkvæmdar samtals 2076 sýnatökur á 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Af þeim sem fóru í sýnatöku leystu 274 út sýklalyf innan 30 daga frá 

sýnatöku (13%) og 59 einstaklingar þurftu að leggjast inn á sjúkrahús innan 15 daga frá sýnatöku 

(2,8%). Ávísun á sykursýkislyf allt að ári fyrir sýnatöku var marktækur áhættuþáttur fyrir því að fá 
ávísað sýklalyfjum allt að 30 dögum eftir sýnatöku (OR 1,66 p = 0,012) og að hafa lagst inn eftir 

sýnatöku (OR 16,4 p < 0,001). Hærri aldur var áhættuþáttur fyrir innlögn (p < 0,001) og að hafa fengið 

sýklalyfjaávísun allt að hálfu ári fyrir sýnatöku (p = 0,04) var marktækt verndandi þáttur. Af þeim 59 

einstaklingum sem lögðust inn voru 45 einstaklingar skráðir með sýkingu og af þeim voru tekin sýni hjá 

44 einstaklingum. Bakteríur ræktuðust úr sýnum 37 einstaklinga (63%). Í 35 tilfellum var gert 

næmispróf fyrir ciprofloxacini og af þeim voru 20 (57%) með ónæmar bakteríur. Að auki voru 18 

einstaklingar með bakteríur ónæmar fyrir trimethoprim og 11 með bakteríur sem voru ónæmar fyrir 

bæði ciprofloxacini og trimethoprim (31%). Algengasta bakterían sem ræktaðist var E. coli sem 
ræktaðist í 33 tilfellum (89,2% jákvæðra ræktana) og þar af voru 8 ESBL jákvæðar E. coli (21,6% 

jákvæðra ræktana).  

 Ályktanir: Talið er að rannsóknin nái til allra sýnataka sem gerðar voru á Íslandi á tímabilinu. 

Innlagnartíðni eftir sýnatöku var innan marka miðað við tölur frá Evrópu. Rannsóknin sýndi að ekki var 

marktæk breyting á fjölda sýnataka, innlagna eða sýkinga milli ára á tímabilinu sem rannsóknin náði til 

þó að erlendar rannsóknir sýni fram á fækkun sýkinga og fjölgun innlanga. Þar sem tíðni ciprofloxacin 

ónæmra sýkla var meiri en 50% hjá þeim sem lögðust inn með sýkingu mætti skoða hvort breyta þurfi 
fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð eða skoða leiðir til þess að greina fyrirfram þá sem eru með eða gætu 

verið með ónæmar bakteríur.  
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Listi yfir skammstafanir 

 BHK - Blöðruhálskirtlill 

 E. coli - Escherichia coli 
 EAU - European Association of Urology (Evrópusamtök þvagfæraskurðlækna) 

ESBL - Extended-spectrum beta-lactamases 

 FQ - Flúrókínólón 

ISUP - International Society of Urologic Pathologists (Alþjóðleg samtök 

þvagfærameinafræðinga) 

LSH - Landspítali Háskólasjúkrahús 

 MRI - Magnetic resonance imaging (segulómun) 
OR - Odds ratio (gagnlíkindahlutfall) 

 PSA - Prostate specific antigen 

SAk - Sjúkrahúsið á Akureyri 

WHO - World Health Organization (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin) 
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1 Inngangur 

Grófnálarsýnataka úr blöðruhálskirtli er nauðsynleg við greiningu á  blöðruhálskirtilskrabbameini. 

Sýni er þá tekið með ómstýrðri sýnatöku (e. ultrasound guided prostate biopsy) í gegnum endaþarm 

eða grindarbotn. Á Íslandi hefur ekki verið kannaður fjöldi sýnataka frá blöðruhálskirtli né tíðni 
fylgikvilla við inngripið. Markmið rannsóknarinnar er að meta tíðni fylgikvilla við sýnatöku úr 

blöðruhálskirtli og þá sérstaklega tíðni alvarlegra sýkinga sem krefjast innlagnar á sjúkrahús.  

1.1 Krabbamein í blöðruhálskirtli 

1.1.1 Faraldsfræði 

Krabbamein í blöðruhálskirtli (BHK) er algengasta krabbameinið hjá íslenskum karlmönnum og 

eru um þriðjungur allra nýgreindra krabbameina á Íslandi. Árlega greinast að meðaltali 214 karlar með 

krabbamein í BHK (1). Meðalaldur við greiningu er um 70 ára og fara batahorfur eftir útbreiðslu og 
Gleason-gráðu krabbameinsins (sjá síðar). Nýgengi blöðruhálskirtilskrabbameins jókst fram til ársins 

2008 en hefur síðan þá farið lækkandi (2). 

1.1.2 Orsakir og áhættuþættir 

Ekki er fyllilega ljóst hverjar orsakir blöðruhálskirtilskrabbameins eru en þrír áhættuþættir hafa 

verið skilgreindir: aldur, kynþáttur og fjölskyldusaga um krabbamein í BHK (3). Nýgengitíðni 

krabbameins í BHK er 9,2 af hverjum 100.000 mönnum á aldrinum 40-44 ára en tíðnin hækkar upp í 

985 af hverjum 100.000 mönnum við 70-74 ára aldur (4).  

Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að mataræði gæti haft áhrif á myndun 

blöðruhálskirtilskrabbameins og má þar nefna að t.d. geti kalkrík fæða aukið áhættuna en lycopene 

(karóten sem gefur ávöxtum og grænmeti rauðan lit og finnst t.d. í tómötum og vatnsmelónum) geti 

aftur á móti dregið úr áhættunni. Hinsvegar hefur ekki verið hægt að sýna fram á þetta með 
marktækum hætti (5, 6). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að neysla E vítamíns geti aukið líkur á 

krabbameini í BHK (7).  

1.1.3 Einkenni 

Blöðruhálskirtilskrabbamein eru yfirleitt einkennalaus þar til æxlið er orðið svo stórt að það 

þrengir að þvagrás. Einkenni sem koma þá fram geta svipað til einkenna sem koma fram við góðkynja 

blöðruhálskirtilsstækkun sem er talsvert algengari en blöðruhálskirtilskrabbamein (70% karla á 

aldrinum 61-70 ára eru með góðkynja blöðruhálskirtilsstækkun) (8). Dæmigerð einkenni eru 

þvagteppa, getuleysi, tíð þvaglát, næturþvaglát, erfiðleikar við að hefja þvaglát og blóðmiga (9). 

Einkenni s.s. bakverkir geta einnig gert vart við sig þegar krabbameinið hefur sáð sér til beina. Almenn 

einkenni s.s. þreyta og þyngdartap geta sömuleiðis verið einkenni krabbameins í BHK (1). 
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1.1.4 Skimun og greining 

Hægt er að greina krabbamein í BHK áður en það veldur einkennum með þreifingu á BHK um 

endaþarm og/eða með PSA mælingum. Fjöldaskimanir eru hinsvegar almennt ekki ráðlagðar fyrir 

blöðruhálskirtilskrabbamein. Samkvæmt European Association of Urology (EAU) er mikilvægt að þeir 

menn sem íhugi skimun fyrir krabbameini í BHK fái upplýsingar um kosti og galla skimunar. Bjóða má 

mönnum skimun ef þeir óska eftir því sjálfir séu þeir vel upplýstir og hafi meiri en 10-15 ára áætlaða 

lifun. Hafa ber í huga að skimun getur leitt til ofgreiningar og ofmeðhöndlunar á krabbameini í BHK 

(10). Eftirtaldir hópar karla eru í aukinni hættu á að fá blöðruhálskirtilskrabbamein: karlar yfir fimmtugu, 

karlar sem eru yfir 45 ára og hafa fjölskyldusögu um blöðruhálskirtilskrabbamein, karlar af afrísk-
amerískum uppruna, karlar með PSA gildi yfir 1 ng/mL við fertugt og menn með PSA gildi yfir 2 ng/mL 

við sextugt. Körlum í þessum áhættuhópum ætti að bjóða skimun með þreifingu um endaþarm og PSA 

mælingu (11, 12). 

Staðsetning krabbameinsins er oftast í jaðri kirtilsins (e. peripheral zone) og má oft þreifa 

krabbameinið í gegnum endaþarm. Þreifing um endaþarm getur í 5-30% tilfella spáð fyrir um það hvort 

um illkynja sjúkdóm sé að ræða og fer hlutfallið hækkandi með hækkandi PSA gildi (13).  

PSA er glýkóprótein sem myndast í BHK og heldur sæði á fljótandi formi eftir sáðlát. Hluti PSA 

fer út í blóðrásina og er mælanlegt með venjulegri blóðprufu. Hækkun á PSA í blóði bendir til 
sjúkdóms í BHK en PSA prófið er hinsvegar ekki sértækt fyrir krabbamein. PSA gildi í blóði getur 

hækkað við góðkynja stækkun á BHK, blöðruhálskirtilsbólgu og vegna annarra góðkynja sjúkdóma í 

BHK. PSA hefur sterkara jákvætt forspárgildi en þreifing um endaþarm (32% á móti 21%) en mælt er 

með því að gera hvort tveggja ef grunur er um krabbamein í BHK þar sem hætta er á vangreiningu ef 

einungis PSA gildi eru mæld (12, 14). Hærra PSA gildi gefur til kynna meiri líkur á 

blöðruhálskirtilskrabbameini þó að dæmi séu um lágt PSA þrátt fyrir krabbamein (undir 4 ng/mL) (15). 

Til þess að greina blöðruhálskirtilskrabbamein er framkvæmd ómstýrð sýnataka í gegnum 
endaþarm (12, 16). MRI (e. magnetic resonance imaging) myndgreining getur hjálpað til við að greina 

krabbamein sem eru framarlega í kirtlinum og hefðbundnar sýnatökur um endaþarm ná ekki til (17). 

Einnig getur myndgreining metið betur en sýnataka hversu langt gengin krabbamein eru (18).  

1.1.5 Meingerð, gráðun og stigun krabbameins 

Blöðruhálskirtilskrabbamein eru nánast eingöngu kirtilkrabbamein (e. adenocarcinoma) og geta 

æxlisfrumur verið misvel þroskaðar (e. differentiated) (1, 19). Þroskunargráða æxlisins er ákvörðuð út 

frá Gleason-gráðu þess sem er stiguð á bilinu 2-10 þar sem 2 er lægsta gráðan og táknar mestan 

þroska æxlis en 10 er hæsta gráðan sem táknar minnstan þroska æxlis og þar með verstu horfurnar 

(1). Gleason-gráða er ákvörðuð af meinafræðingum út frá mynstrum sem sjást í sýnum úr BHK við 

smásjárgreiningu. Mynstrin skiptast í 5 hópa eftir þroska kirtla í sýninu og er Gleason-gráða fengin 

með því að leggja saman númer algengasta mynstursins við það næstalgengasta. Meinum eru gefin 
minnst 3+3 = 6 Gleason-gráður af meinafræðingum (20). Æxlum má skipta upp í fimm hópa, eftir því 

hver Gleason-gráða þeirra er, sem kallast ISUP (International Society of Urologic Pathologists) gráða. 

Þar er Gleason-gráða 2-6 = ISUP 1, gráða 7 (3 + 4) = ISUP 2, gráða 7 (4 + 3) = ISUP 3, Gleason 8 er 

ISUP 4 og Gleason 9-10 eru ISUP 5 (3).  



 5 

Næsta skref er að stiga krabbamenið eftir klínísku stigunarkerfi, TNM-kerfinu. TNM stigun er 

einungis notuð ef það skiptir máli fyrir klíníska meðferð sjúkdómsins (12, 21). T (e. tumor) stigun segir 

til um hvort æxlið hafi dreift sér út fyrir kirtilinn. Þannig er T1 og T2 æxli innan kirtils en T3 og T4 æxli 

eru komin út í aðliggjandi vefi. Stigun æxla skiptist í klíníska stigun (cT-stig) gerð af sérfræðilækni út 

frá klínískum einkennum og meinafræðilega stigun (pT-stig) gerð af meinafræðingi eftir að BHK er 

fjarlægður. N (e. node) stigun segir til um það hvort æxlið hafi sáð sér í nærliggjandi eitla. N0 þýðir 
engin meinvörp í nærliggjandi eitlum og N1 að meinvörp finnist í nærliggjandi eitlum. M (e. metastasis) 

stigun segir til um fjarmeinvörp. M0 þýðir engin fjarmeinvörp en M1 þýðir að fjarmeinvörp sé að finna 

(21).  

European Association of Urology (EAU) flokkar æxli í þrjá hópa eftir áhættustigi byggt á TNM 

stigun, Gleason-gráðu og PSA gildum. Lágáhættuæxli eru æxli sem hafa PSA < 10 ng/mL, ISUP 1 og 

TNM cT1-2a. Meðaláhættuæxli eru æxli sem hafa PSA 10-20 ng/mL, ISUP 2/3 eða cT2b. 

Hááhættuæxli eru þau sem hafa PSA > 20 ng/mL eða ISUP 4/5 eða cT2c. Öll æxli sem hafa dreift sér 

út fyrir BHK falla í flokk hááhættuæxla (12).  

1.1.6 Meðferð 

Meðferð við blöðruhálskirtilskrabbameini skiptist í: seinkuð meðferð (e. deferred treatment), 

brottnám BHK (e. radical prostectomy), geislameðferð (e. radiotherapy) og hormónameðferð eða 
önnur lyfjameðferð (12). 

Almennt er ekki mælt með geislun eða skurðaðgerð við staðbundnu, lágáhættu 

blöðruhálskirtilskrabbameini, vegna lífsgæðaskerðingar sem meðferð getur haft í för með sér (22). 

Fyrir þennan sjúklingahóp er venjulega mælt með seinkaðri meðferð sem skiptist í virkt eftirlit (e. active 

surveillance) og vaktaða bið (e. watchful waiting). Virkt eftirlit miðar að því að koma í veg fyrir eða 

seinka fylgikvillum sem meðferð getur haft í för með sér án þess að hafa áhrif á lifun sjúklings. Virkt 

eftirlit er þannig í grunnin hluti af læknandi meðferð en sjúklingar eru þá í virku eftirliti þar til 
sjúkdómurinn er kominn á það stig að meðferð verður betri kostur en eftirlit með tilliti til lífgæða og 

lífslíka. Virkt eftirlit er valið hjá þeim sjúklingum sem hafa lágáhættuæxli og hafa lífslíkur sem eru yfir 

10 ár. Staða sjúkdómsins er metin með þreifingu, PSA mælingum (að minnsta kosti á 6 mánaða 

fresti), sýnatökum úr BHK (að minnsta kosti á þriggja til fimm ára fresti) og jafnvel með myndgreiningu.  

Vöktuð bið er meðferðarkostur fyrir sjúklinga sem hafa lífslíkur undir 10 árum þar sem læknandi 

meðferð er ekki talinn góður kostur vegna hættu á fylgikvillum. Í vaktaðri bið er sjúklingur 

meðhöndlaður með líknandi og verkjastillandi meðferð. Af þessum meðferðum má t.d. nefna TURP (e. 

transurethral resection of the prostate) þar sem skafið er úr BHK í gegnum þvagrás til þess að minnka 
þvagteppu, og hormóna- eða geislameðferð til þess að minnka verki vegna meinvarpa (12). 

Brottnám á BHK er skurðaðgerð sem leitast við að lækna krabbamein í BHK. Áður fyrr voru 

gerðar opnar aðgerðir til þess að fjarlægja BHK en nú er notast við aðgerðarþjarka (e. robot). 

Brottnám á BHK er gert ef sjúkdómurinn er staðbundinn og ef talið er að aðgerðin muni bæta lífsgæði 

og lífshorfur. Viðbótarmeðferð eftir brottnám á BHK getur falist í hormónahvarfsmeðferð (e. androgen 

ablation), geislameðferð eða lyfjameðferð en slíkar meðferðir eru einungis ráðlagðar í sérstökum 

tilfellum svo sem ef skurðbrúnir eru jákvæðar (12). 

Geislameðferð í læknandi skyni er meðferðarmöguleiki fyrir staðbundið krabbamein í BHK. 
Algengast er að beita ytri geislameðferð (e. external beam radiation) eða innri geislameðferð (e. 
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brachytherapy) með eða án hormónahvarfsmeðferðar. Í ytri geislameðferð er leitast við að drepa 

krabbameinsfrumur í BHK með geislun og í innri geislameðferð er geislavirkum efnum komið fyrir í 

BHK um endaþarm með ómstýringu (12).  

Lyfjameðferðir sem í boði eru fyrir menn með krabbamein í BHK eru aðallega 

hormónahvarfsmeðferðir (e. androgen deprivation therapy). Hormónahvarfsmeðferð felst í því að bæla 

seytingu karlhormóns eða minnka virkni þeirra við viðtaka með and-karlhormónum. Til eru 
lyfjameðferðir á sprautuformi sem gefnar eru á nokkurra vikna eða mánaða fresti en einnig má 

fjarlægja eistu með skurðaðgerð (12). Hjá sjúklingum með nýgreindan, útbreiddan sjúkdóm (M1) eru 

meðallífslíkur um 42 mánuðir. Krabbameinið er þá ólæknandi en sé hormónahvarfsmeðferð hafin sem 

fyrst getur hún dregið verulega úr líkum á einkennum vegna meinvarpa (23, 24) .  

1.1.7 Horfur 

Krabbamein í BHK er næstalgengasta dánarorsökin af völdum krabbameina á Íslandi á eftir 

lungnakrabbameini en árlega deyja um 50 karlmenn af völdum þess. Æxlin dreifast oftast til beina og 

er meinið þá orðið ólæknandi en menn geta þó lifað með sjúkdóminn í langan tíma (1). Dánartíðni 

vegna krabbameins hjá þeim sem eru með lágáhættuæxli er 3%, meðaláhættuæxli 7% og 18% fyrir 

menn með hááhættuæxli (25). 5 ára lifun hjá einstaklingum sem eru ekki með útbreiddan sjúkdóm er 

nánast 100% en hjá einstaklingum með útbreiddan sjúkdóm, eftir læknandi meðferð, er lifun 85%. 
Dánartíðni hjá mönnum með krabbamein sem hefur dreift sér er háð því hvar fyrstu meinvörpin koma 

fram. 5 ára lifun er hæst hjá þeim sem fá meinvörp eftir meðferð á sama stað og upprunalega æxlið 

var, eða 96% lifun. Lifun eftir meinvörp í beinum er 84% og eftir fjölmeinvörp 64%. Meðallifun manna 

með fjölmeinvörp er 17 mánuðir (26).  

1.2 Sýnataka úr blöðruhálskirtli 

1.2.1 Aðferð 

Til þess að greina hugsanlegt blöðruhálskirtilskrabbamein í mönnum með hátt PSA gildi 
og/eða þreifanlegan BHK eru gerðar ómstýrðar grófnálasýnatökur á BHK í gegnum endaþarm eða 

grindarbotn ef sýnataka um endaþarm er ekki fýsilegur kostur. Við sýnatöku er BHK deyfður með 

staðbundinni deyfingu og sýnatökunál leiðbeint með ómunartæki í BHK (12, 27). Sýni skal taka beggja 

vegna við topp (e. apex) kirtilsins eins langt hliðlægt og aftarlega og mögulegt er. Einnig ætti að taka 

sýni úr svæðum sem líta grunsamlega út í ómun eða þreifast óeðlileg. Mælt er með því að taka 12 sýni 

úr BHK og aldrei færri en 8 en rannsóknir hafa sýnt að fleiri en 12 sýni auka ekki hlutfall greininga (12, 

28).  Þegar taka á sýni úr BHK þarf að meta þætti sem auka líkur á fylgikvillum og taka ákvarðanir um 
hverjir fara í sýnatökur út frá því (12). 

Íhuga má endurteknar sýnatökur hjá mönnum sem greinast ekki með krabbamein í BHK eftir 

fyrstu sýnatöku ef klínískar ábendingar fyrir krabbameini eru viðvarandi eins og t.d. hátt eða hækkandi 

PSA eða óeðlileg þreifing um endaþarm (12). 
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1.2.2 Fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð 

EAU flokkar sýnatöku úr BHK í gegnum endaþarm sem aðgerð sem líkleg er að leiði til sýkingar 

þar sem bakteríur úr endaþarmi geta flust yfir í BHK, þvagrás eða blóð (29). Af þessum sökum mælir 

EAU með því að gefinn sé einn skammtur af flúrókínólónum (FQ) eða trimethoprim með eða án 

sulfametoxazole til þess að fyrirbyggja sýkingu (29, 30). Í Svíþjóð notast læknar við ciprofloxacin, sem 

er FQ, í 84% tilfella og trimethoprim-sulfamethoxazole í 12% tilfella (31) en ekki hefur verið rannsakað 

hvernig fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð er háttað á Íslandi.  

FQ eru hópur sýklalyfja sem verkar á DNA kjarnsýrur baktería. FQ stöðva umritun kjarnsýra, veldur 

rofi á DNA og dauða bakteríunnar. FQ hafa breitt virknisvið sem nær til Gram-jákvæðra, Gram-
neikvæðra og atýpískra baktería. Ciprofloxacin er mikið notað og þá sérstaklega fyrir sýnatökur úr 

BHK þar sem það nær hárri þéttni í kirtlinum (32). 

Trimetroprim og sulfamethoxazole eru sýklalyf sem hindra afoxun dihydrofólat sýru. Það veldur því 

að skortur verður á núkleótíðum og myndun DNA stöðvast sem hefur bakteríuhamlandi áhrif. 

Virknisvið lyfsins nær bæði til Gram-jákvæðra og Gram-neikvæðra baktería en einnig til sveppa og 

frumdýra (33).  

Rannsóknir hafa þó sýnt að vegna hækkandi ónæmis baktería fyrir FQ mætti íhuga að skipta yfir í 

fosfomycin sem gæti minnkað tíðni sýkinga eftir sýnatöku (34). Vísbendingar eru um að ef tekið er 
strok úr endaþarmi til þess að greina bakteríuflóru einstaklings og gefa fyrirbyggjandi 

sýklalyfjameðferð í samræmi við næmispróf á þeim bakteríum, geti líkur á blóðsýkingu minnkað en 

þörf er á frekari rannsóknum á því sviði (35).  

Þá hafa rannsóknir sýnt að hægt er að minnka líkur á sýkingatengdum fylgikvillum ef endaþarmur 

er þveginn með povidine-joði fyrir sýnatöku (29, 36). 

1.2.3 Fylgikvillar 

Fylgikvillum sýnatöku úr BHK má skipta í fylgikvilla þar sem meðferðin fer fram utan spítalans og 

fylgikvilla þar sem sjúkrahúsinnlögn er nauðsynleg. Þeir síðarnefndu verða hér kallaðir alvarlegir 

fylgikvillar og eru aðalumræðuefni þessarar rannsóknar. 

Algengustu fylgikvillar eftir sýnatöku eru blæðingar í þvagi, hægðum og sæði. Blæðingarnar 
stöðvast í flestum tilfellum á nokkrum dögum án inngripa og eru yfirleitt taldar til vægra fylgikvilla. Aðrir 

fylgikvillar eru t.d. bólga í BHK, blæðing úr endaþarmi, eistnalyppubólga, hiti og þvagteppa. 

Algengasta ástæða innlagnar á spítala eftir sýnatöku eru sýkingar þrátt fyrir fyrirbyggjandi 

sýklalyfjameðferð en innlagnir vegna sýkinga hafa aukist milli ára (37). Getgátur eru uppi um hvort 

ástæðuna sé að finna í aukningu á sýklalyfjaónæmi hjá bakteríum sem ræktast iðulega við 

sýkingartilfelli (12, 38).   

Heimildir eru fyrir því að á Norðurlöndunum sé sýklalyfjaávísunum eftir sýnatöku að fækka en að 

líkur á sjúkrahúsinnlögn hafi aukist. Þannig lögðust 1% karla sem greindust með 
blöðruhálskirtilskrabbamein inn á spítala innan við 30 dögum eftir sýnatöku og 6% höfðu fengið 

sýklalyfjaávísun allt að 30 dögum eftir sýnatöku. Áhættuþættir fyrir sýkingar sem hægt er að 

meðhöndla utan spítala eru þeir að hafa fengið þvagfærasýkingu allt að 6 mánuðum fyrir sýnatöku, 

sykursýki og fjölkvillar (comorbid conditions). Sterkustu áhættuþættir sjúkrahúsinnlagnar eru fjölkvillar 

(37).  
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1.2.4 Sýkingar 

Þvagfærasýkingar eru með algengari sýkingum í Evrópu og eru um 20% allra sýklalyfja 

útskrifuð vegna þvagfærasýkinga (39, 40). Flestar bakteríur sem valda þvagfærasýkingum komast í 

þvagfæri í gegnum þvagrás og má þar sérstaklega nefna sýkingar vegna E. coli og annara sýkla sem 

koma frá meltingarvegi. Þvagfærasýkingar eru algengari í konum en körlum þar sem konur eru 

almennt með styttri þvagrás og eiga sýklarnir því greiðari leið í þvagfæri. Sýkingar sem koma 

blóðleiðina í þvagfæri eru umtalsvert óalgengari og þá helst af völdum óalgengra sýkla svo sem 

Staphylococcus aureus, Candida svepps og Mycobacterium tuberculosis (41). Á þvagfæralegudeildum 

eru um 11% sjúklinga með spítalasýkingar (e. nosocomial infections) og af þeim eru um 29% 
einkennalausar (42). Til þess að greina sýkingu þurfa að liggja fyrir: klínísk einkenni, rannsóknir s.s. 

blóð og þvag, auk bakteríuræktunar (41).  

Sjúklingar geta verið með bakteríur í þvagi án þess að finna til einkenna. 1-5% ungra kvenna 

eru til að mynda með einkennalausa bakteríumigu og fer hlutfallið hækkandi með aldri en ungir karlar 

eru sjaldnar með einkennalausar bakteríumigu og ef svo er þá þarf að skoða hvort um bólgu í BHK sé 

að ræða (29, 43). Einkennalausar sýkingar eru greindar með miðbunuþvagi sem sýnir bakteríuvöxt 

sem er meiri en 105 cfu/mL, í tveimur sýnum hjá konum og einu hjá körlum (44, 45). Einkennalausa 

bakteríumigu þarf ekki að meðhöndla þar sem meðferðin gæti leitt til þvagfærasýkinga með 
einkennum og aukið sýklalyfjaónæmi (46).  

Flestir karlar sem eru með hita vegna sýkingar í neðri þvagfærum hafa einnig 

blöðruhálskirtilsbólgu og geta því haft hækkað PSA og aukið rúmmál kirtils (47). Vegna þessa þarf að 

nota sýklalyf sem komast að BHK, þá helst FQ eða trimethoprim-sulphamethoxazole séu sýklar næmir 

fyrir þeim lyfjum (29, 48).  

Blóðsýkingar eru alvarlegt ástand sem geta leitt til fjölkerfabilunar og dauða. Blóðsýking er 

greind þegar klínísk einkenni sýkingar fylgja einkennum útbreiddrar bólgu, einkennum líffærabilanna, 
öndunartíðni sem er 20 eða meiri á mínútu eða systólískur þrýstingur sem er 100 mmHg eða minna 

(29). Séu klínísk einkenni til staðar skal taka að minnsta kosti tvö sett af blóðsýnum frá tveimur 

stungustöðum, settin innihalda eitt glas þar sem súrefnisháðar bakteríur vaxa og annað glas þar sem 

súrefnisóháðar bakteríur vaxa (29). Hætta er á að við blóðsýnatöku mengist sýnið t.d. af húðbakteríum 

en séu öll eða flest blóðsýnin jákvæð fyrir sömu bakteríunni þá er líklegt að sú sé að valda sýkingunni, 

sama af hvaða uppruna hún er (49). Tíðni dauða vegna blóðsýkinga sem eiga uppruna sinn í 

þvagvegum er þó lægri en af völdum blóðsýkinga sem eiga sér annan uppruna (50).  Þeir sem eru 

líklegastir til þess að fá blóðsýkingu eru eldri einstaklingar, sykursjúkir og ónæmisbældir (29). Meðferð 
blóðsýkinga er þríþætt: meðhöndla ástæðu blóðsýkingar, veita viðeigandi stuðningsmeðferð (svo sem 

súrefni, vökvagjöf o.fl.) og gefa sýklalyf sem hæfa næmi þeirra sýkla sem eru að valda sýkingunni (50).  

1.2.5 Sýklar 

Escherichia coli (E. coli) er algengasti sýkilinn sem veldur þvagfærasýkingum og blóðsýkingu 

eftir sýnatöku úr BHK. E. coli er Gram neikvæð, oxídasa neikvæð, staflaga baktería sem er í ristilflóru 

flestra einstaklinga. E. coli getur einnig valdið öðrum sýkingum en þvagfærasýkingum og má þar nefna 

sýkingum í meltingarvegi, heilahimnubólgu, húðsýkingum og beinsýkingum. E. coli getur að auki valdið 
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SIRS (e. Systematic inflammatory response syndrome) við blóðsýkingar sem er ástand sem leiðir til 

líffærabilanna og getur dregið fólk til dauða (51).  

Meinvaldandi þættir E. coli sem leiða til þvagfærasýkinga eru viðloðun í gegnum bifhár eða 

svipur, eiturmyndun, leiðir til þess að ná í járn sem auka lifun bakteríanna, bæling á ónæmiskerfi, 

verndun gegn átfrumum og myndun örverufilmu á aðskotahlutum eins og t.d. þvagleggjum (52, 53).  

Ónæmi fyrir sýklalyfjum hjá E. coli kemur oftast fram í gegnum stökkbreytingar eða með 
flutningi gena milli baktería. Þannig er t.d. ónæmi gegn sýklalyfjum sem eru þriðju kynslóðar 

cephalosporin komið fram í gegnum ensím sem kallast ESBL (e. extended-spectrum beta-

lactamases). E. coli sem hafa ESBL eru yfirleitt einnig ónæmir fyrir fleiri hópum sýklalyfja (54).  Ónæmi 

fyrir FQ getur komið fram vegna stökkbreytinga og í gegnum plasmíð sem bakteríur flytja á milli sín 

(55).  

Ónæmi sýkla fyrir breiðvirkum sýklalyfjum er að aukast sem er áhyggjuefni. Ónæmi gegn FQ og 

cephalosporinum er sérstakt áhyggjuefni í þvagfæraskurðlækningum þar sem þau eru mikið notuð til 

að mynda við sýnatökur úr BHK (29, 56). Eina leiðin til þess að hindra uppkomu ónæmra sýkla er að 
nota þau sýklalyf sem til eru sparlega og þá sérstaklega breiðvirk sýklalyf (41). 

1.3 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða tíðni alvarlegra fylgikvilla við sýnatöku úr BHK sem krefjast 

sjúkrahúsinnlagnar á árunum 2013-2017. Einnig er ætlunin að skoða hvaða sýklar ræktast í 
alvarlegum sýkingatilfellum og næmi þeirra til þess að draga af því ályktun um hvort endurskoða þurfi 

fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Rannsóknarþýði 

Þýði rannsóknar voru allir karlar sem fóru í grófnálarsýnatöku frá BHK á Íslandi og áttu lífsýni 

hjá meinafræðideildum Landspítalans, Sjúkrahúsinu á Akureyri eða Vefjarannsóknarstofunnar 

Suðurlandsbraut. Rannsóknartímabilið var 1.1.2013 - 31.12.2017. 

2.2 Skráðar breytur 

Helstu breytur sem voru skráðar voru aldur við sýnatöku, móttökudagsetning sýnis á 

meinafræðideild, innlögn á sjúkrahús, dagar frá sýnatöku fram að innlögn á sjúkrahús, ástæða 

innlagnar, hvar sjúklingur lagðist inn (LSH eða SAk), hvaða sýkill ræktaðist og úr hvaða sýnum, hvaða 

sýni voru tekin til sýklaræktunar, næmi sýkils fyrir ciprofloxacini og næmi sýkils fyrir trimethoprim. 

Athugað var hvort einstaklingar í þýðinu hefðu sykursýki, væru á blóðþynnandi lyfjum, ónæmisbælandi 

lyfjum eða barksterum og hvort þeir hefðu fengið útskrifuð lyf við þvagfærasýkingu allt að ári fyrir og 30 

dögum eftir sýnatöku. 

2.3 Skilgreiningar 

Sýnatökudagur var skilgreindur sem móttökudagsetning sýnis á viðkomandi meinafræðideild. 

Aldur við sýnatöku var skilgreindur sem aldur við lok þess árs sem sýnataka fór fram. 

Sykursýkislyf voru skráð ef einstaklingur tók út lyf af flokki A10 skv. ATC flokkunarkerfi lyfja (e. 
Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) allt að ári fyrir sýnatöku (57). Flokkur A10 eru 

öll lyf sem notuð eru við sykursýki. Einstaklingar sem höfðu tekið út lyf af ATC flokki B01 

(storkuhemlar) allt að ári fyrir sýnatöku, voru skráðir á blóðþynnandi meðferð. Einstaklingar sem höfðu 

tekið út lyf af ATC flokki L04 (ónæmisbælandi lyf) allt að þremur mánuðum fyrir sýnatöku voru skráðir 

á ónæmisbælandi meðferð. Einstaklingar sem höfðu tekið út barkstera af ATC flokki H02AB01 

(Betamethasonum) allt að þremur mánuðum fyrir sýnatöku, voru skráðir á sterameðferð. 

Þvagfærasýking var skráð ef tekin voru út sýklalyf sem almennt eru notuð til þess að meðhöndla 

þvagfærasýkingar (amoxicillium (ATC J01CA04), pivmecillinamum (ATC J01CA08), trimethoprimum 
(ATC J01EA01), trimehoprimum sulfamethoxazolum (ATC J01EE01), ciprofloxacinum (ATC 

J01MA02), nitrofurantoinum (ATC J01XE01) og augmentin (ATC J01CR02)) allt að ári fyrir sýnatöku 

að undanskildum þremur dögum fyrir sýnatöku þar sem slíkt var talið sem líkleg fyrirbyggjandi 

sýklalyfjameðferð. Þvagfærasýking eftir sýnatöku var metin ef tekin voru út sýklalyf sem almennt eru 

notuð til þess að meðhöndla þvagfærasýkingar (sjá ATC númer að ofan) allt að 30 dögum eftir 

sýnatöku. Sérstaklega voru skoðuð sýklalyfin ciprofloxacinum, trimethoprimum og trimehoprimum 

sulfamethoxazolum. Var þetta gert að fyrirmynd sænskrar rannsóknar (37). Gögn um lyfjanotkun voru 
fengin úr Lyfjagagnagrunni embætti landlæknis (58). 

Ástæða innlagnar var skráð eins og fram kom í sjúkraskrá. Sérstakt tillit var tekið til þess hvort 

um var að ræða sýkingu eða blæðingu.  

Tegund og næmi sýkils var skráð eins og kom fram í svari sýklafræðideildar í gegnum 

CyberLab nema þegar sýklasvar var ekki tiltækt en þá var stuðst við það sem fram kom í sjúkrasögu. 
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Sérstaklega var skoðað næmi sýkla fyrir ciprofloxacini og trimethoprimum. ESBL jákvæður sýkill var 

skráður ef það kom fram í svari frá sýklafræðideild. Ef ekkert ræktaðist úr sýnum en innlagnarástæða 

var skráð sem sýking var það skráð sem - „Sýkill ræktast ekki“. 

Tegund sýna sem voru tekin við innlögn (blóð eða þvag) voru skráð eins og fram kom í 

CyberLab. Skráð var „blóð“ ef sýkill ræktaðist úr blóði óháð því hvort hann ræktaðist einnig úr þvagi 

eða ef þvagsýni var ekki tekið. „Þvag“ var skráð þegar sýkill ræktaðist úr þvagi en ekki blóði eða ef 
blóðsýni var ekki tekið. Ef ekki fundust ræktanir í CyberLab eða þeirra var ekki getið í sjúkrasögu var 

það skráð sem „Engin ræktun“.  

Tölur um mannfjölda eru fengnar frá Hagstofu Íslands og miðast við 1. janúar ár hvert (59).  

2.4 Tölfræðiúrvinnsla 

Gagnasöfnum fór fram í Microsoft Excel og tölfræðiúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu R, útgáfu 

3.4.3. Tvíkosta aðhvarfsgreining var notuð til þess að meta OR (e. odds ratio) og p-gildi. T-próf var 

notað til að meta mun á meðaltali milli hópa. 

2.5 Leyfi 

Við upphaf rannsóknar lá fyrir leyfi Vísindasiðanefndar, VSN-241 dagsett 5.12.2017 og leyfi frá 
Embætti landlæknis til þess að samkeyra gagnasett við Lyfjagagnagrunn, dagsett 18.01.2018. Að auki 

fengust viðbótarleyfi frá Vísindasiðanefnd, dagsett 20.03.2018 og Embætti landlæknis, dagsett 

14.03.2018. Að lokum fengust leyfi frá framkvæmdastjórum lækninga við LSH og SAk fyrir aðgangi að 

sjúkraskrám og leyfi frá yfirlæknum viðkomandi meinafræðideilda til að fá upplýsingar um kennitölur 

einstaklinga sem áttu lífsýni úr BHK frá tímabilinu sem rannsóknin nær til.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Sjúklingahópur 

Á þeim fimm árum sem rannsóknin náði til (2013-2017) fóru 2076 einstaklingar í sýnatöku á 

BHK. 226 (10,9%) einstaklingar áttu lífsýni hjá meinafræðideild Landspítala, 323 (15,6%) hjá 

meinafræðideild Sjúkrahússins á Akureyri og 1527 (73,5%) hjá Vefjarannsóknarstofunni 

Suðurlandsbraut. Af þessum einstaklingum fengu 274 (13,2%) sýklalyfjaávísun allt að 30 dögum eftir 

sýnatöku og 59 (2,8%) lögðust inn á sjúkrahús allt að 15 dögum eftir sýnatöku (sjá Tafla 1).  

 

Tafla 1 Þýði 

Tafla sem sýnir sjúklingahóp með tilliti til þess hvort þeir fengu sýklalyfjaávísun allt að 30 dögum eftir 

sýnatöku og hvort þeir lögðust inn allt að 15 dögum eftir sýnatöku. Í töflunni eru tekin fram gögn fengin 

úr lyfjagagnagrunni landlæknis (58).  

 

 
Heild 

No. [%] 
Sýklalyfjaávísun eftir sýnatöku 

No. [%] 
Innlagnir 
No. [%] 

Heildarfjöldi sjúklinga 2076 274 [13,2]* 59 [2,8]* 

Aldur    

<65 ára 822 [39,6] 102 [37,2] 9 [15,3] 

65-74 ára 841 [40,5] 114 [41,6] 28 [47,5] 
75+ ára 413 [19,9] 58 [21,1] 22 [37,3] 

Ár sýnatöku    

2013 465 [22,4] 57 [20,8] 12 [20,3] 

2014 432 [20,8] 61 [22,3] 11 [18,6] 

2015 397 [19,1] 42 [15,3] 10 [16,9] 

2016 428 [20,6] 63 [23,0] 10 [16,9] 

2017 355 [17,1] 51 [18,6] 16 [27,1] 
Staður sýnatöku    

Reykjavík 1752 [84,4] 230 [83,9] 49 [83,1] 

Akureyri 324 [15,6] 44 [16,1] 10 [16,9] 

Þvagfærasýking**    

Já 1132 [54,5] 142 [51,8] 25 [42,4] 

Nei 994 [45,5] 132 [48,2] 34 [57,6] 

Blóðþynnandi lyf    

Já 421 [20,3] 61 [22,3] 18 [30,5] 
Nei 1655 [79.7] 213 [77,7] 41 [69,5] 

Barksterar***    

Já 27 [1,3] 5 [1,8] 0 [0] 

Nei 2049 [98,7] 269 [98,2] 59 [100] 
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Sykursýkislyf    

Já 181 [8,7] 35 [12,8] 7 [11,9] 

Nei 1895 [91,3] 239 [87,2] 52 [88,1] 

Ónæmisbælandi lyf***    

Já 25 [1,2] 1 [0,4] 0 [0] 

Nei 2051 [98,8] 273 [99,6] 59 [100] 
*Vísar í prósentu af öllum sem fóru í sýnatöku. 

** Einstaklingar sem fengu ávísað sýklalyfjum sem notuð eru við þvagfærasýkingum. 

*** Gögn ná einungis til þriggja mánaða fyrir sýnatöku.  

 

Meðalaldur þeirra sem fóru í sýnatöku var 67,7 ár og var sá elsti 99 ára og yngsti 38 ára. 25 

einstaklingar voru 49 ára og yngri (1,2%) og 11 einstaklingar voru 90 ára og eldri (0,53%). Meðalaldur 

þeirra sem fóru í sýnatöku á Akureyri var 69,5 ár en meðalaldur þeirra sem fór í sýnatöku í Reykjavík 

var 67,4 ár (p < 0,001) (sjá Mynd 1). Meðalfjöldi sýnataka á árunum 2013-2017 var 415 sýnatökur á 
ári. Ekki var marktækur munur á fjölda sýnataka á milli ára. 

 

 

Mynd 1 Aldur við sýnatöku 

Kassarit sem sýnir samanburð á aldri við sýnatöku milli SAk og LSH (p < 0,001). SAk er merkt  

sem FSA á mynd.  

3.2 Fylgikvillar 

3.2.1 Sýklalyf 

Alls fengu 274 einstaklingar (13,2%) sýklalyfjaávísun allt að 30 dögum eftir sýnatöku. Ekki var 
marktæk breyting í sýklalyfjaávísunum milli ára. 66 einstaklingar (24,1%) fengu sýklalyfjaávísun sama 
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dag og sýnataka átti sér stað og á fyrstu sjö dögum eftir sýnatöku höfðu 165 einstaklingar (60,2%) 

tekið út sýklalyf við þvagfærasýkingu (sjá Mynd 2). 

 

 

Mynd 2 Dagar frá sýnatöku þar til sýklalyf voru útskrifuð 

Stöplarit sem sýnir daga frá sýnatöku þar til sýklalyf voru tekin út. Miðað var við sýklalyf sem almennt 

er ávísað vegna þvagfærasýkinga. Gögn um útskrifuð sýklalyf voru fengin úr Lyfjagagnagrunni 

landlæknis (58).  

 

 Ekki var munur á milli staða (Reykjavíkur og Akureyrar) á því hvort sjúklingar fengu ávísað 

sýklalyfjum eftir sýnatöku. Áhættuþættir fyrir að fá sýklalyfjaávísun allt að 30 dögum eftir sýnatöku voru 

að hafa fengið sykursýkislyf (OR 1,66 p = 0,012) og að hafa lagst inn (OR 16,4 p < 0,001) í módeli 

sem leiðrétt hafði verið fyrir aldri. Enginn hinna lyfjahópanna sem skoðaðir voru (ónæmisbæling, 
blóðþynning, sterar og sýklalyf allt að ári fyrir sýnatöku)  voru marktækur áhættuþáttur í módeli sem 

var leiðrétt fyrir aldri. 

3.2.2 Innlagnir 

Af þeim sem fóru í sýnatöku á SAk lögðust 10 einstaklingar inn (3,1% af þeim sem fóru í sýnatöku 

á Akureyri) og 49 af þeim sem fóru í sýnatöku í Reykjavík lögðust inn (2,8% af þeim sem fóru í 

sýnatöku í Reykjavík). Í heildina lögðust því 59 (2,8%) inn allt að 15 dögum eftir sýnatöku. Ekki var 

munur á milli staða sýnatöku (Reykjavíkur og Akureyrar) og hlutfalli innlagna (p = 0,91). Ekki var 

munur á milli ára og hlutfalli þeirra sem lögðust inn. Af þeim sem lögðust inn voru 25 á fyrsta degi eftir 

sýnatöku (42,4%) og 51 á fyrstu 7 dögunum (86,4%) (sjá Mynd 3).  
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Mynd 3 Dagar frá sýnatöku að innlögn 

Stöplarit sem sýnir daga frá sýnatöku þar til sjúklingur lagðist inn á spítala.  

 
Hærri aldur við sýnatöku var marktækur áhættuþáttur fyrir innlögn (OR 1,06 p <0,001) og var 

meðalaldur í innlagða hópnum 72,3 ár en 67,6 ár hjá þeim sem lögðust ekki inn (sjá Mynd 4). 

 

 

Mynd 4 Aldur og innlögn 

Kassarit sem sýnir samanburð á aldri þeirra sem lögðust inn og þeirra sem lögðust ekki inn (p <0,001). 
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Verndandi þáttur fyrir innlögn var að hafa leyst úr sýklalyf allt að hálfu ári fyrir sýnatöku (OR 0,57 

p = 0,04) í módeli sem leiðrétt var fyrir aldri. Sýklalyf allt að ári fyrir sýnatöku reyndist á mörkunum að 

vera verndandi þáttur fyrir innlögn (OR 0,56 p = 0,05) en sýklalyf allt að þremur mánuðum fyrir 

sýnatöku var ekki marktækt verndandi (p = 0,09). 

Af þeim sem lögðust inn voru 45 einstaklingar (76,3%) skráðir með sýkingu, 13 einstaklingar 
(22,0%) skráðir með blæðingu og 11 einstaklingar (18,6%) skráðir með önnur vandamál. Einn 

einstaklingur lagist inn með sýkingu og annað vandamál sem var hjartabilun. Einn einstaklingur var 

með sýkingu, blæðingu og önnur vandamál sem voru krabbamein í BHK og slappleiki. 5 einstaklingar 

(8,5%) voru skráðir með blæðingu en ekki sýkingu eða önnur vandamál. 3 þeirra voru skráðir bæði 

með blæðingu frá penis og blóðmigu, einn einungis með blóðmigu og einn einungis með blæðingu frá 

penis. Einn einstaklingur var skráður með blæðingu og annað sem var þvagteppa. Átta einstaklingar 

(13,5%) lögðust inn hvorki með sýkingu né blæðingu. Ástæða innlagnar hjá þeim voru eftirtaldar: 

liðskiptaaðgerð (3 einstaklingar), skyndileg lömun í andliti (1 einstaklingur), sjúkrahótel vegna 
geislameðferðar (1 einstaklingur), tumor í heila (1 einstaklingur), heilablóðfall (1 einstaklingur) og 

brjóstverkur (1 einstaklingur) (sjá Tafla 2).  

 

Tafla 2 Ástæður innlagnar 

Tafla sem sýnir ástæður innlangar eins og þær voru skráðar í sjúkraskrá. Gildin sýna fjölda sjúklinga 

sem skráðir voru með viðkomandi innlagnarástæðu. Prósenta af öllum innlögnum er innan hornklofa. 

 

Innlagnarástæður* 
Samtals (59**) 

No. [%] 
Sýking  

Sýking Sýking + Blæðing Sýking + Annað Sýking + Blæðing +  Annað  

37 6 1 1 45 [76,3] 

Blæðing  

Blæðing Blæðing + Annað  

5 1 6 [10,2] 

Annað  

8 8 [13,5] 
*Hver sjúklingur telur aðeins einu sinni 

**Heildarfjöldi þeirra sem lögðust inn á tímabilinu 
 

 

 Af þeim 5 sem lögðust inn meira en 10 dögum eftir sýnatöku voru 3 einstaklingar hvorki með 

sýkingu né blæðingu (sjá Mynd 3).  

3.3 Sýklar   

Af þeim 45 einstaklingum þar sem innlagnarástæða var skráð sem sýking voru send sýni frá 44 

einstaklingum (97,8%). Munur var milli spítala hvort einungis þvagsýni voru send en algengara var að 

SAk sendi þvagsýni án blóðsýna heldur en LSH (OR 8,5 p = 0,02) (sjá Tafla 3). Ekki var munur á milli 
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ára hvort tekin voru bæði þvag og blóðsýni (p = 0,41). Ekki var munur á því hvernig staðið var að 

sýnatökum þar sem enginn sýkill ræktaðist í samanburði við hina þar sem sýkill ræktaðist (p = 0,98).  

 

Tafla 3 Sýni sem send voru til ræktunar 

Tafla sem sýnir hvernig staðið var að sýnatökum fyrir sýklaræktun á LSH (Landspítalanum) og SAk 

(Sjúkrahúsinu á Akureyri).  

 

Sýni send í ræktun Heild [%] LSH [%] SAk [%] P gildi 
Samtals 45 [100] 37 [100] 8 [100]  

Blóð + þvag 29 [64,4] 25 [67,6] 4 [50] 0,60 

Bara blóð 8 [17,8] 8 [21,6] 0 [0] 0,99 

Bara þvag 7 [15,6] 3 [8,1] 4* [50] 0,02 

Engin ræktun 1 [2,2] 1 [2,7] 0 [0] 1,00 

*Í einu tilviki var einungis skráð að þvagsýni hefði verið sent en ekkert tilgreint um blóðsýni og ekki hægt að sjá sýklasvar. 

 

Úr sýnum 7 einstaklinga ræktuðust engar bakteríur (15,6% af 45 sýkingartilfellum) og í einu tilfelli 
voru engin sýni tekin (2,2% af 45 sýkingartilfellum). E. coli var algengasti sýkillinn í sýnum þar sem 

bakteríur ræktuðust en hann ræktaðist hjá 33 einstaklingum (89,2% jákvæðra ræktana) og þar af voru 

8 einstaklingar með ESBL jákvæðar E. coli bakteríur (21,6% jákvæðra ræktana) (sjá Mynd 5).  

 

 

Mynd 5 Sýklar og sýni sem þeir ræktast frá 

Súlurit sem sýnir hvaða sýklar ræktuðust í sýkingartilfellum og hvaðan sýni voru tekin.  
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Af þeim 37 sem voru með sýkingu og hægt var að rækta var gert næmispróf fyrir ciprofloxacini 

í 35 tilvikum og af þeim voru 20 ónæmir fyrir ciprofloxacini (57,1%). Af þeim 8 sem voru með ESBL 

myndandi bakteríur voru 6 með ciprofloxacin ónæmi (75%) (sjá Mynd 6). 

Það, að hafa fengið ávísað ciprofloxacini á árinu áður en sýnataka fór fram var ekki marktækur 

áhættuþáttur fyrir því að vera með ciprofloxacin ónæmar bakteríur (p = 0,22). 

 

 

Mynd 6 Ciprofloxacinnæmi sýkla 

Súlurit sem sýnir tegund sýkla og ónæmi þeirra fyrir ciprofloxacini. Einungis eru sýndir þeir sýklar þar 

sem gert var næmispróf fyrir ciprofloxacini.  
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Árið 2015 ræktuðust marktækt færri tilfelli af ciprofloxacin ónæmum bakteríum miðað við árið 2013 

(OR 0,07 p = 0,048) (sjá Mynd 7). 

 

Mynd 7 Næmi sýkla fyir Ciprofloxacini skipt eftir árum 

Súlurit sem sýnir hlutfall næmra sýkla fyrir ciprofloxacini og árið sem sýnataka fór fram. 



 20 

 

Í 33 tilvikum var gert næmispróf fyrir trimethoprim og voru 18 einstaklingar með trimethoprim 

ónæmar bakteríur (54,5%) (sjá Mynd 8). Það að hafa fengið ávísað trimethoprim á árinu áður en 

sýnataka fór fram var ekki marktækur áhættuþáttur fyrir því að vera með trimethoprim ónæmar 

bakteríur (p = 0,99). Af þeim 8 einstaklingum sem voru með ESBL myndandi bakteríur voru 6 

trimethoprim ónæmir (75%). 
 

 

Mynd 8 Trimethoprimnæmi sýkla 

Súlurit sem sýnir tegund sýkla og næmi þeirra fyrir trimethoprimi. Einungis eru sýndir þeir sýklar sem 

næmispróf fyrir trimethoprim var gert.  
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Í 35 tilvikum voru gerð næmispróf fyrir annað hvort ciprofloxacini eða trimethoprim og 11 

einstaklingar voru bæði ónæmir fyrir Ciprofloxacini og Trimethoprim (31,4%) (sjá Mynd 9). 

 

 

Mynd 9 Tvíónæmi sýkla 

Súlurit sem sýnir tegund sýkla ónæmi fyrir bæði ciprofloxacini og trimethoprimi. Þeir sýklar sem voru 

ónæmir fyrir báðum lyfjum eru merktir tvíónæmir. FQ (flúrókínólón) stendur fyrir ciprofloxacin og TM 

stendur fyrir trimethoprim. Einungis eru sýndir þeir sýklar þar sem annað hvort var gert næmispróf fyrir 

ciprofloxacini eða trimethoprim eða bæði.  
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4 Umræða 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að 2076 sýnatökur voru gerðar á Íslandi á 

árunum 2013-2017, þ.e.a.s. að meðaltali 415 sýnatökur á ári. Af þeim sem fóru í sýnatöku fengu13% 

sýklalyfjaávísun vegna þvagfærasýkinga allt að 30 dögum eftir sýnatöku og 2,8% lögðust inn á 
sjúkrahús allt að 15 dögum eftir sýnatöku. Flestir lögðust inn vegna sýkinga eða 76%. Af þeim sem 

lögðust inn vegna sýkinga voru tekin sýni til ræktunar í 98% tilvika. Ciprofloxacin ónæmar bakteríur 

ræktuðust í 57% tilfella sem þýðir að stór hluti innlagna vegna sýkinga eru bakteríur sem eru ónæmar 

fyrir fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf. 

4.1 Niðurstöður rannsóknar 

4.1.1 Sjúklingahópur 

Meðalfjöldi karla á Íslandi á aldursbilinu 38-99 ára á árunum 2013-2017 var 76415 skv. tölum 
Hagstofu Íslands (59) þannig að gerðar voru 56 sýnatökur á ári á hverja 10.000 karla á þessu 

aldursbili. Ekki er vitað til þess að erlendis hafi verið teknar saman tölur heillar þjóðar eins og gert er í 

þessari rannsókn.  

Sjá má að flestir sem fara í sýnatökur á BHK á Íslandi eiga lífsýni hjá Vefjarannsókanrstofunni 

Suðurlandsbraut sem tekur við sýnum frá stofum sérfræðilækna. Auk þess tekur SAk við sýnum frá 

stofum sérfræðilækna á Akureyri ásamt vefjasýnum Sjúkrahússins á Akureyri. Af þessu má sjá að þeir 

sem fara í sýnatöku á stofum sérfræðilækna fremur en á sjúkrahússtofnunum eru rúmlega ¾ þeirra 

sem fara í sýnatöku. 
Meðalaldur sjúklinga var 67,7 ár sem rímar ágætlega við þá staðreynd að meðalaldur við 

greiningu blöðruhálskirtilskrabbameins er 70 ár (1). Ef teknar eru saman tölur um menn sem fara í 

sýnatöku fyrir fimmtugt fæst að 1,2% sýnataka eru gerðar á mönnum 49 ára og yngri (25 

einstaklingar), en fáir eru greindir með blöðruhálskirtilskrabbamein fyrir þann aldur (1). Sterk 

fjölskyldusaga og hækkað PSA geta leitt til þess að yngri menn séu teknir í sýnatöku. Einstaklingar 90 

ára og eldri eru 0,53% einstaklinga sem fóru í sýnatöku (11 einstaklingar). Sýni sem tekin eru hjá eldri 

einstaklingum gætu verið til þess að greina uppruna langt gengins sjúkdóms.  

Meðalaldur sjúklinga var marktækt hærri á Akureyri en í Reykjavík en munar þó aðeins um 
tveimur árum. Læknar ættu almennt að vera varkárari með að senda eldri einstaklinga í sýnatöku 

vegna fylgikvilla sýnatökunnar og vegna þess að ekki er víst hvort sýnataka muni hafa áhrif á 

sjúkdómsmeðferð eða lifun þeirra (60). Betra væri að greina klínískt eldri einstaklinga með 

blöðruhálskirtilskrabbamein og hlífa þeim við sýnatöku nema að staðfest greining hafi áhrif á meðferð. 

Meðalfjöldi sýnataka var 415 sýnatökur á ári og að meðaltali greinast um 214 menn með 

blöðruhálskirtilskrabbamein á ári (1) svo af því má álykta að sýnataka leiði í 52% tilfella til greiningar á 

krabbameini. Þá eru taldar sýnatökurnar sjálfar en ekki fjöldi einstaklinga sem fór í sýnatöku en þar 
sem sami einstaklingur getur farið í sýnatöku oftar en einu sinni ætti hlutfall einstaklinga sem fara í 

sýnatöku og greinast með krabbamein að vera hærri en 52%. Sýnatökum fækkaði ekki marktækt milli 

ára þó að það muni rúmlega 100 sýnatökum á árunum 2013 og 2017. Ef þróunin næstu ár verður 
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svipuð gæti svo farið að sýnatökur verði marktækt færri í framtíðinni. Er það til hagsbóta ef greiningum 

krabbameins fækkar ekki á móti því þá má álykta að verið sé að velja betur hópinn sem fer í sýnatöku. 

4.1.2 Sýklalyf eftir sýnatöku  

Þessi rannsókn sýnir að 13,2% fengu útskrifuð sýklalyf allt að 30 dögum eftir sýnatöku sem er 

ívið hærra en t.d. í sænskri rannsókn þar sem skoðar voru sýnatökur á árunum 2006-2011 og sýndi að 

6% fengu útskrifuð sýklalyf (37). Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu marktæka fækkun á milli ára á 

sýklalyfjaávísunum eftir sýnatöku en munur í þessari rannsókn var ekki marktækur. Munur á hlutfalli 

ávísaðra sýklalyfja milli rannsóknanna gæti skýrst af því að leiðbeiningar á Íslandi eru ekki jafn skýrar 

og í Svíþjóð m.t.t. lengd fyrirbyggjandi sýklalyfjagjafar. Ef þeir sem fengu sýklalyfjaávísun á sama degi 
og sýnataka fór fram eru teknir frá og gert ráð fyrir því sem hluta af fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf en ekki 

vegna eiginlegrar sýkingar, þá fækkar sýklalyfjahópnum úr 274 í 208 manns og hlutfallið lækkar í 10% 

þeirra sem fóru í sýnatöku. Hlutfallið er þó enn hærra en í sænsku rannsókninni. Hugsanlega eru 

íslenskir læknar viljugri við að ávísa sýklalyfjum en sænskir læknar og telji ekki nauðsynlegt að 

staðfesta sýkingu áður en sýklalyf eru ávísuð. Betur þarf að skoða þennan hóp og komast að því hvað 

liggi að baki hærri hlutfalli sýklalyfjaávísana eftir sýnatöku miðað við önnur lönd. 

Í sænsku rannsókninni voru áhættuþættir sýklalyfjaávísana eftir sýnatöku þvagfærasýking allt 

að 6 mánuðum fyrir sýnatöku, sykursýki, blóðþynnandi lyfjameðferð og fjölkvillar (37). Í þessari 
rannsókn voru marktækir áhættuþættir fyrir sýklalyfjaávísun sykursýki og innlögn en fjölkvillar voru ekki 

skoðaðir. Sykursýki er áhættuþáttur sem mætti skýra með því að læknar skrifa út sýklalyf fyrir sjúklinga 

með sykursýki óháð því hvort þeir hafi einkenni þvagfærasýkingar eða ekki af því að einstaklingar með 

sykursýki eru í aukinni hættu á að fá þvagfærasýkingar (61). Einnig er eðlilegt að þeir sem hafi lagst 

inn fái sýklalyf heim með sér eftir innlögnina séu þeir enn með sýkingareinkenni svo ekki kemur á óvart 

að innlögn sé áhættuþáttur.  

4.1.3 Innlagnir 

Rannsóknir sýna að í Evrópu leiða um 0-6,3% sýnataka úr BHK til innlagnar á sjúkrahús (38) 

þannig að niðurstöður þessarar rannsóknar eru innan þeirra marka. Aftur á móti kom fram í sænsku 

rannsókninni að 1% lögðust inn allt að 30 dögum eftir sýnatöku (37) en í þessari rannsókn voru 2,8% 
innlagðir innan 15 daga frá sýnatöku. Niðurstöður sænsku rannsóknarinnar sýna að hækkun sé á milli 

ára í innlögnum sem gæti skýrt hærri innlagnartíðni á Íslandi þar sem tímabil þessarar rannsóknar 

hefst 3 árum seinna. Innlagnartíðni var þó ekki marktækt aukin milli ára í þessari rannsókn en það 

mætti skýra með skorti á tölfræðilegu afli vegna lágs hlutfalls innlagna. 

Hærri aldur var marktækur áhættuþáttur fyrir innlögn og meðalaldur í innlagða hópnum (72 ár) 

var tæplega fimm árum hærri en í hópnum sem lagðist ekki inn (67 ár). Í sænsku rannsókninni voru 

fjölkvillar (hærra CCI stig, e. Charlson Comorbidity Index (62), metur lifun út frá sjúkdómum og aldri) 

marktækur áhættuþáttur fyrir innlögn en eldri einstaklingar hafa einmitt oftar fjölþætt vandamál og CCI 
stig hækkar með hækkandi aldri. 

Að hafa leyst út sýklalyf allt að hálfu ári fyrir sýnatöku var marktækt verndandi þáttur fyrir 

innlögn (p = 0,04). Þetta stangast á við erlendar rannsóknir þar sem sýklalyf fyrir sýnatöku auka yfirleitt 

líkur á innlögn (63). Aftur á móti var sýklalyf allt að ári fyrir sýnatöku á mörkum þess að vera 

marktækur verndandi þáttur (p = 0,05) og það að hafa fengið sýklalyf allt að þremur mánuðum fyrir 
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sýnatöku var ómarktækt (0,09) svo mögulegt er að tilviljun ráði því að sýklalyf koma upp sem 

marktækt verndandi þáttur, sérstaklega þegar haft er í huga hversu fáir lögðust inn. Vert er að nefna 

að rúmlega helmingur þeirra sem fóru í sýnatöku fengu ávísuð sýklalyf allt að hálfu ári fyrir sýnatöku 

(að undanskilinni fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð) og tæplega helmingur allt að þremur mánuðum fyrir 

sýnatöku sem sýnir að fremur há prósenta þýðisins fær reglulega sýklalyf. Stækkaður BHK getur 

þrengt að þvagrás og valdið þvagfærasýkingu þegar þvag safnast fyrir í blöðru (64). Það má hugsa sér 
að margir þeirra sem koma í sýnatöku séu ítrekað með einkenni frá neðri þvagfærum vegna stækkaðs 

blöðruhálskirtils og séu því oft að fá sýkalyf vegna þvagfærasýkinga og því sé hlutfallið hátt.  

Hlutfall þeirra sem lögðust inn með sýkingu var 2,1% þeirra sem fór í sýnatöku en langflestir 

leggjast inn með sýkingu sem er í takti við erlendar rannsóknir (65). Leiða má að því líkur að þeir sem 

leggjast inn án þess að vera með sýkingu eða blæðingu séu sennilega ekki að leggjast inn vegna 

fylgikvilla sýnatökunnar. Séu þeir útilokaðir fæst að fjöldi innlagna er 51 einstaklingur sem er 2,6% 

þeirra sem fór í sýnatöku. Að sama skapi má velta því upp hvort það teljist góðir starfshættir að sami 

einstaklingur fari í sýnatöku á BHK og liðskiptaaðgerð með innan við 15 daga millibili eins og raunin 
var í tilfelli þriggja einstaklinga. Það gæti hugsast að samskiptaleysi og lélegt flæði upplýsinga milli 

einstakra hluta heilbrigðisþjónustunnar eigi þar hlut í máli.  

4.1.4 Sýklar 

Í tilfellum þar sem sýking er talin svo alvarleg að læknir telur að best sé að leggja einstakling 

inn, ættu að vera tekin bæði blóð og þvagsýni til ræktunar til þess að staðfesta sýkingu. Í þessari 

rannsókn eru bæði þvag og blóðsýni tekin í einungis 64% tilfella. Í flestum tilfellum eru tekin annað 

hvort blóð eða þvagsýni nema í einu tilfelli þar sem ekki er tekin nein ræktun þó að lækni gruni sýkingu 

við innlögn. Ljóst er að hækka þarf hlutfall tilfella þar sem tekin eru bæði blóð og þvagsýni sé grunur 

um sýkingu eftir sýnatöku úr BHK. Á SAk voru marktækt oftar tekin þvagsýni án blóðsýna en þann 

mun má líklegast skýra með tilviljun þar sem aðeins lögðust átta einstaklingar inn á SAk eftir sýnatöku. 
Í tæplega 16% tilfella ræktaðist ekki sýkill úr þeim sýnum sem voru tekin. Þetta mætti skýra með 

því að einstaklingar hafi þegar verið byrjaðir á sýklalyfjameðferð áður en sýni var tekið. Það, hvernig 

sýnatökum var háttað, var ekki marktækur áhættuþáttur fyrir því að sýkill ræktaðist ekki úr sýnum en 

hafa ber í huga að fáir einstaklingar eru á bakvið hvern hóp.  

Langflestir sem leggjast inn vegna sýkinga eru með E. coli í þvagi eða blóði sem er sambærilegt 

við erlendar rannsóknir þar sem E. coli er aðalvaldur blóðsýkinga sem eiga uppruna í þvagvegum (66). 

ESBL jákvæður E. coli ræktaðist í 22% jákvæðra ræktanna og voru 24% E. coli ESBL jákvæðir. 

Samkvæmt gögnum sýklafræðideildar Landspítala voru 9% E. coli ESBL jákvæðir í sýnum sem bárust 
þeim (67). ESBL jákvæðir E. coli voru í 75% tilfella ciprofloxacin ónæmir í þessari rannsókn svo ekki 

kemur á óvart að hlutfall ESBL hjá þeim sem lögðust inn sé hærra en það sem sýklafræðideildin gefur 

út.  

Þessi rannsókn sýnir ekki fram á með marktækum hætti að það að hafa fengið ciprofloxacin á 

árinu áður en sýnataka fór fram leiði til áhættu á ciprofloxacin ónæmum bakteríum. Erlendar 

rannsóknir hafa þó sýnt fram á það sem áhættuþátt fyrir ónæmum bakteríum (68) en þessi rannsókn 

skoðaði einungis sýklaræktanir hjá þeim sem lögðust inn en ekki þeirra sem fengu þvagfærasýkingu 

án þess að þurfa að leggjast inn. Ciprofloxacin ónæmi var 57% í þessari rannsókn sem er hærra 
hlutfall en WHO (e. World Health Organization) lýsa í ársskýrslu sinni 2014 þar sem 8-48% E. coli í 
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Evrópu höfðu FQ ónæmi (69). Samkvæmt gögnum sýklafræðideildar Landspítalans voru 17% E. coli á 

Íslandi ciprofloxacin ónæmar en ciprofloxacin ónæmi eykst í 20% eftir 60 ára aldurinn. Ciprofloxacin 

ónæmi hjá E. coli hefur einnig aukist frá árinu 2015 (67). Eins og búast má við eru stór hluti þeirra sem 

leggjast inn með ciprofloxacin ónæmar bakteríur þar sem fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf með 

ciprofloxacini hefur ekki unnið á bakteríum þeirra. Hins vegar má velta vöngum yfir þeim sem lögðust 

inn og voru ekki með ciprofloxacin ónæmar bakteríur. Spurning er hvort þeir hafi þurft lengri 
fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf eða hvort meðferðarheldni þeirra hafi ekki verið nægjanleg.  

Þegar hafist var handan við rannsókn þessa var ekki víst hvernig fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf 

fyrir sýnatökur væri háttað á Íslandi svo ákveðið var að skoða bæði ciprofloxacin og trimethoprim. Í ljós 

kom að af 33 tilvikum þar sem gert var næmispróf fyrir thrimethoprimi voru sýklar ónæmir í 18 tilfellum 

eða 55%. Ekki væri til hagsbóta að skipta fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf úr ciprofloxacini yfir í 

trimethoprim þar sem sýklar þeirra sem leggjast inn eru með samsvarandi ónæmi fyrir því. Að auki 

voru 11 einstaklingar með sýkla sem bæði voru ónæmir fyrir ciprofloxacini og trimethoprim. 

Trimethoprim ónæmi E. coli er 21% á Íslandi samkvæmt sýklafræðideild Landspítalans og hefur 
haldist stöðugt eða aðeins minnkandi frá árinu 2006 (67).  

4.2 Styrkleikar og veikleikar 

Komist var hjá valbjögun í þessari rannsókn þar sem hún nær til allra sem fóru í sýnatöku á 

Íslandi á tímabilinu og ekki er vitað til þess að áður hafi verið gerð rannsókn með jafn víðtækt þýði. 
Upplýsingabjagi er þó óhjákvæmilegur í afturskyggnri rannsókn sem þessari. 

Ekki var leitað eftir innlögnum á öðrum sjúkrahúsum en Landspítalanum, fyrir þá sem fóru í 

sýnatöku í Reykjavík, og Sjúkrahúsinu á Akureyri, fyrir þá sem fóru í sýnatöku á Akureyri, svo 

hugsanlegt er að misst hafi verið af einhverjum sem fóru í sýnatöku í Reykjavík en lögðust inn á SAk 

og öfugt. Einnig gæti hugsast að einhverjir hafi lagst inn annarsstaðar svo sem í Keflavík eða á 

Akranesi þannig að þeir einstaklingar eru ekki með í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 Einungis voru skoðaðar innlagnir allt að 15 dögum eftir sýnatöku þar sem talið er að flestir 

leggist inn innan þess tíma með sýkingar vegna sýnatökunnar. Í þessari rannsókn lögðust 86% inn á 
fyrstu vikunni eftir sýnatöku. Hætta er þó á að misst hafi verið af einhverjum með mjög alvarlega 

sýkingu sem sýnir ekki einkenni á svo stuttum tíma. Til að mynda koma einkenni beinsýkingar iðulega 

fram löngu eftir sýkingu og gætu þannig komið í ljós að 15 dögum liðnum en beinsýkingar eru þó mjög 

sjaldgæfar eftir sýnatökur úr BHK (70). 

Þó að þýðið sé nokkuð stórt (2076 einstaklingar) þá eru innlagnir einungis um 2,8%, fáir lenda 

því í innlagnarhópnum og tölfræðilegt afl rannsóknar því lítið.  

4.3 Ályktanir 

Í framhaldinu væri áhugavert að skoða hvort munur sé á þeim sem eru með ónæmar bakteríur 

og hversu lengi þeir lágu inni eða hvort sýkingarnar þeirra voru alvarlegri og t.d. hvort lega á gjörgæslu 

hafi verið nauðsynleg. 

 Leiðir sem vert væri að skoða til þess að lækka sýkingartíðni eru nokkrar. Hægt væri að rækta 

bakteríur úr þvagi eða endaþarmsstroki hjá öllum áður en sýnataka er framkvæmd og gera næmispróf 
á bakteríum sem ræktast og gefa fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð í samræmi við það en rannsóknum 
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ber ekki saman um hvort það geti lækkað sýkingartíðni (68). Að sama skapi myndi það sennilega ekki 

svara kostnaði að senda ræktun frá öllum sem gangast undir sýnatöku. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að sé endaþarmur þveginn með joðlausn fyrir sýnatöku geti það minnkað sýkingartíðni eftir sýnatökur 

verulega en EAU eru þó ekki enn farin að mæla með slíku (29, 68). Einnig mætti skoða að breyta um 

fyrirbyggjandi sýklalyf. Rannsóknir hafa verið gerðar með notkun á sýklalyfinu fosfomycin sem sýna 

fram á að lækkaða sýkingartíðni og að auki er uppkoma ónæmis fyrir fosfomycini tiltölulega lág (34, 
71). Fosfomycin er þó ekki skráð á Íslandi.  
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5 Viðauki 

Í viðauka þessum verður rakin niðurstaða óformlegrar könnunnar sem lögð var fyrir 

þvagfæraskurðlækna á Íslandi í byrjun mars 2018. Könnuninni var gert að varpa ljósi á fyrirbyggjandi 
sýklalyfjameðferð fyrir sýnatöku úr BHK sem þvagfæraskurðlæknar á Íslandi notast við í flestum 

tilfellum (ekki var tekið sérstakt tillit til ofnæmis eða annarra sjúkdóma sjúklinga). 

5.1 Efni og aðferðir  

Spurningakönnunin var send í tölvupósti til þeirra 14 þvagfæraskurðlækna sem starfa á Íslandi. 
Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hverskonar sýklalyf notast þú yfirleitt við sem fyrirbyggjandi meðferð fyrir sýnatökur úr 

blöðruhálskirtli? 

2. Hvenær hefur þú fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð (ráðleggur sjúklingi að hefja 

sýklalyfjameðferð)? 

3. Hversu lengi mælir þú oftast með því að sjúklingur haldi áfram sýklalyfjagjöf eftir sýnatöku? 

4. Hvar starfar þú aðallega? 

Samtals dagar á sýklalyfjameðferð var svo reiknuð út frá hvenær sýklalyfjameðferð var hafin og hversu 
lengi mælt var með því að sjúklingar héldi áfram sýklalyfjagjöf eftir sýnatöku.  

5.2 Niðurstöður 

Af þeim 14 þvagfæraskurðlæknum sem starfa á Íslandi svöruðu 11 könnununni (79% svarhlutfall). 

Samantekt úr könnuninni er birt í töflu hér að neðan (sjá Tafla 4).  

Tafla 4 Niðurstöður spurningakönnunar 
 Fjöldi  

No. [%] 
Sýklalyf  

Ciprofloxacin 11 [100] 

Hefur sýklalyfjameðferð  

Sama dag og sýnataka 8 [72,7] 

Daginn fyrir sýnatöku 3 [27,3] 

Samtals dagar á sýklalyfjameðferð  
1 7 [63,6] 

2 1 [9,1] 

3 0 [0] 

4 1 [9,1] 

5 2 [18,2] 
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5.3 Umræður og ályktanir 

Ekki er einhugur hjá þvagfæraskurðlæknum um það hvernig best sé að haga fyrirbyggjandi 

sýklalyfjameðferð fyrir sýnatökur. Kynslóðarbil gæti verið möguleg skýring á mun milli lækna en áður 
fyrr var mælt með lengri sýklalyfjagjöf en tíðkast í dag.  

Lengd fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferðar, 1 eða 5 dagar, hefði ekki skipt máli fyrir stóran hluta 

hópsins sem fékk sýkingu sem leiddi til innlagnar og var með flúrókínólón ónæmar bakteríur (54% 

sýkinga þar sem hægt var að rækta bakteríur, sjá Mynd 6). Samkvæmt viðmiðum EAU skal 

fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð vera einn skammtur af flúrókínólónum eða samsett meðferð sem 

samanstendur af flúrókínólónum og t.d. amínóglýkósíðum (29, 68). Lengri sýklalyfjagjöf ber að varast 

þar sem hún getur stuðlað að uppkomu ónæmra bakteríustofna. Því er spurning hvort ekki gæti verið 
gott að setja skýrari viðmið fyrir þvagfæraskurðlækna hvað varðar fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf. 

Í framhaldi þessarar könnunar væri áhugavert að skoða innlagnir og sýklalyfjaávísanir eftir 

sýnatöku með tilliti til hvernig fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf var háttað hverju sinni. Þannig mætti skoða 

hvort færri sýkingartilfelli kæmu fram með lengri fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf t.d. hvort betra sé að gefa 

sýklalyf í 5 daga heldur en 1 eða hvort að betra sé að byrja sýklalyfjagjöf daginn áður en sýnataka fer 

fram. Þar sem þýðið er lítið er ólíklegt að slík rannsókn hefði mikið tölfræðilegt afl en áhugavert gæti 

reynst að sjá hvort innlagnir og þvagfærasýkingar séu jafndreifðar á alla þvagfæraskurðlækna eða 

hvort einhverjir skeri sig úr og í framhaldinu skoða hvort munur sé á því hvernig þeir hagi fyrirbyggjandi 
sýklalyfjagjöf miðað við hina. Gæti þetta gefið vísbendingu um hvernig sé best að hátta fyrirbyggjandi 

sýklalyfjagjöf. 

Könnun þessi var ekki formleg og henni ekki gert að varpa endanlegu ljósi á hvernig 

fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf er háttað á Íslandi en gefur ákveðnar hugmyndir um hvað 

þvagfæraskurðlæknar hafa að leiðarljósi þegar þeir ákvarða fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf fyrir sýnatökur 

úr BHK. Frekara rannsókna er þörf til að staðfesta mun milli lækna. 

 


