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Ágrip 

Listeriosis á Íslandi. Janúar 2001 - apríl 2018. 

Einar Friðriksson, Már Kristjánsson, Helga Erlendsdóttir, Kristján Orri Helgason, Lena Rós Ásmundsdóttir 

Inngangur: Listeria monocytogenes er sjaldgæfur en alvarlegur sýkill í mönnum, þá sérstaklega 

meðal áhættuhópa. Bakterían er matarborinn sýkill sem veldur sjúkdóminum listeriosis í mönnum. Hún 

er harðgerð og finnst víðs vegar í jarðvegi og vatni, í meltingarvegi dýra og í allt að 5 prósent 

heilbrigðra fullorðinna manna. Hún hefur verið einangruð úr ýmsum matvælum, meðal annars úr mjólk, 

mjúkum ostum, ís, hráu kjöti, hráum fiski og skelfiski, grænmeti og tilbúnum mat. Sjúkdómsmyndir eru 

allt frá uppköstum og niðurgangi meðal heilbrigðra fullorðinna til lífshættulegra sjúkdóma, 

heilahimnubólgu og blóðsýkinga meðal ónæmisbældra einstaklinga og fyrirburafæðingar eða fósturláts 

meðal þungaðra kvenna. Lífsferill L. monocytogenes er af innanfrumugerð. Þegar mengaður matur 

hefur verið innbyrtur getur bakterían verið agnétin af frumum meltingarvegar og komist inn í hýsilinn án 

þess að sundra heilleika meltingarvegarins. Þá dreifir hún sé milli frumna án þess að komast í 

snertingu við varnir líkamans, mótefni eða sýklalyf í utanfrumuvökva. Sýkingar af völdum L. 

monocytogenes eru oft alvarlegar, þá sérstaklega meðal áhættuhópa. Dánartíðni af völdum listeriosis 

er almennt talin vera á bilinu 20-40%. Í eldri rannsókn sem rannsakaði faraldsfræði listeriosis á Íslandi 

á árunum 1978 til 2000 reyndist dánartíðnin vera 33%. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn, lýsandi faraldsfræðileg rannsókn sem náði til 

jákvæðra ræktana fyrir L. monocytogenes frá 1. janúar 2001 til 20. apríl 2018. Almennum upplýsingum 

um aldur, kyn, nýgengi og dánartíðni var safnað. Þá voru tilfelli flokkuð eftir því hvort þau töldust vera 

burðarmálstilfelli (e. perinatal case) eða tilfelli utan burðarmáls (e. non - perinatal case). Tilfelli voru 

einnig flokkuð eftir því hvort um blóðsýkingu eða miðtaugakerfissýkingu var að ræða. Þá voru 

sjúklingar flokkaðir eftir áhættuhópum. Upplýsingar um undirliggjandi sjúkdóma, gæði meðferðar út frá 

sýklalyfjagjöf og meðferðarlengd og legudaga voru skráðar. 

Niðurstöður: Alls voru 27 jákvæðar ræktanir fyrir L. monocytogenes á rannsóknartímabilinu, 13 

karlar og 14 konur, og var miðgildi aldurs við greiningu 73 ár. Sýkingarnar 27 voru flokkaðar í tvö 

burðarmálstilfelli (8%) og 23 tilfelli utan burðarmáls (92%) samkvæmt skilgreiningum. Af tilfellunum 

utan burðarmáls voru 17 blóðsýkingar en sex voru miðtaugakerfissýkingar. 22 sjúklingar (81%) töldust 

ónæmisbældir og einungis einn sjúklingur (4%) taldist ekki vera í áhættuhóp. Nýgengi listeriosis á 

rannsóknartímabilinu var 4,5 tilfelli á hverja milljón íbúa að meðaltali á ári og greindust 44% tilfellanna í 

ágúst - október. Alls fengu 88% sjúklinganna fullnægjandi upphaflega meðferð en 71% þeirra fengu 

fullnægjandi endanlega meðferð. Dánartíðni eftir 30 daga reyndist vera 22%. 

Ályktanir: Nýgengi listeriosis lækkaði úr 6,9 tilfellum í 4,5 tilfelli á hverja milljón íbúa að meðaltali á 

ári. Þá lækkaði dánartíðni úr 33% í 22%. Hátt hlutfall fullnægjandi meðferðar í upphafi skýrist af fjölda 

sýklalyfja sem sjúklingar fengu í upphafi. Lægra hlutfall fullnægjandi endanlegrar meðferðar skýrist af 

strangari kröfum um skammtastærðir og meðferðarlengd. Athyglisverðast er að sjá mikla fækkun 

burðarmálstilfella milli rannsókna, sem og líkindi með árstíðarbundnum sveiflum sjúkdóms, ástæður 

beggja eru þó enn ókunn. Rannsókn þessi gefur heildstæðari sýn á faraldsfræði listeriosis á Íslandi og 

er í beinu framhaldi af eldri rannsókn svipaðs efnis frá árinu 2002. 
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1 Inngangur  

1.1 Listeria monocytogenes 
Listeria monocytogenes er tegund bakteríu sem er tiltölulega sjaldgæfur en oft alvarlegur sýkill í 

mönnum, þá sérstaklega meðal áhættuhópa. Bakterían er gram jákvæð, hreyfanleg, valbundin 

loftfæla, sem er staflaga (e. bacillus) og finnst bæði stök og í stuttum keðjum. Hún er beta hemólýtísk, 

myndar ekki gró og sýnir einkennandi veltihreyfingar (e. tumbling motion) í ljóssmásjá. Þá er hún 

einnig katalasa-jákvæð, oxidasa-neikvæð, vex á blóðagar og tjáir beta hemólýsín, sem veldur 

eyðileggingu rauðra blóðkorna1. Ættkvíslin Listeria inniheldur nú 17 tegundir gram jákvæðra baktería 

með rökstuddar nafngiftir sem hlotið hafa birtingu: L. monocytogenes, L. fleischmannii, L. grayi, L. 

innocua, L. ivanovii, L. marthii, L. rocourtiae, L. seeligeri, L. weihenstephanensis, L. welshimeri, L. 

floridensis, L. aquatica, L. cornellensis, L. riparia,  L. grandensis, L. newyorkensis og L. booriae2. 

Ættkvísl þeirra er flokkuð, ásamt meðlimum Brochothrix ættkvíslarinnar, undir Listeriaceae fjölskyldu 

baktería3.  L. monocytogenes er eina tegund Listeriu sem sýkir menn reglulega, þó svo að sjaldgæf 

tilfelli sýkinga af völdum L. ivanovii, sýkils í jórturdýrum, og L. grayi hafi einnig fundist4-5. 

L. monocytogenes er matarborinn sýkill sem veldur sjúkdómnum listeriosis og hefur verið þekktur 

sem sýkingarvaldur í mönnum frá árinu 19296. Hann var þó ekki staðfestur sem matarborinn sýkill fyrr 

en árið 1981, þegar listeríufaraldur í Halifax, Nova Scotia þar sem 41 einstaklingur sýktist og 18 létust, 

var faraldsfræðilega rakinn til neyslu hrásalats sem hafði mengast vegna taðs sem notað var sem 

áburður, en það var sýkt með L. monocytogenes7. Þar sem mengaður matur er aðaluppspretta 

sýkingar, bæði í faröldrum sem og í stökum tilfellum1 er meltingarvegurinn talinn vera 

aðalinngöngustaður bakteríunnar í hýsilinn. Sýkillinn getur valdið garnabólgu (e. gastroenteritis) í 

annars heilbrigðum einstaklingum, en alvarlegri, ífarandi sjúkdómi í ónæmisbældum sjúklingum8. 

Meðgöngutími garnabólgu af völdum Listeriu er töluvert styttri en meðgöngutími ífarandi sjúkdóms. 

Fyrir garnabólgu er meðalmeðgöngutíminn 24 klukkustundir (á bilinu 6 klukkustundir til 10 dagar)9 á 

meðan miðgildi meðgöngutíma ífarandi listeriosis er 11 dagar, þar sem 90 prósent tilfella eiga sér stað 

innan 28 daga10.  

L. monocytogenes er harðgerð baktería og finnst víðs vegar í jarðvegi og vatni. Þá finnst hún 

einnig í meltingarvegi dýra og í allt að 5 prósent heilbrigðra fullorðinna manna. Bakterían getur fjölgað 

sér í hita á bilinu 1°C til 45°C og þá þolir hún tiltölulega vel háan saltstyrk9. Hún hefur verið einangruð 

úr ýmsum matvælum, meðal annars úr mjólk, mjúkum ostum, ís, hráu kjöti, hráum fiski og skelfiski, 

tilbúnum mat, krydduðum pylsum og grænmeti11. Sjúkdómsmyndir eru allt frá uppköstum og 

niðurgangi meðal heilbrigðra fullorðinna einstaklinga til lífshættulegra sjúkdóma líkt og 

heilahimnubólgu og blóðsýkinga meðal ónæmisbældra einstaklinga og fyrirburafæðingar eða fósturláts 

meðal þungaðra kvenna12.  
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1.2 Lífsferill og meinvaldandi þættir   

1.2.1 Lífsferill 
Lífsferill L. monocytogenes er af innanfrumugerð. Þegar mengaður matur hefur verið innbyrtur 

getur bakterían verið agnétin (e. phagocytosed) af frumum meltingarvegar og komist inn í hýsilinn án 

þess að sundra heilleika meltingarvegarins. 

Innrás í hýsilfrumu: Upphafsstaður sýkingar er vanalega í smáþörmunum, þar sem átfrumur (e. 

macrophages) gleypa auðveldlega L. monocytogenes. Bakterían getur þó einnig hvatt til agnáts í 

frumur aðrar en átfrumur vegna stjórngensins internalin, sem kóðar fyrir InlA og InlB. InlA og InlB 

framleiða yfirborðspróteinin internalin A og B, sem bindast viðtökum á frumuvegg hýsilfrumu (e. host 

cell) og hvetja þannig til agnáts bakteríunnar. Hvort internalin fyrir sig er nægjanlegt til að framkalla 

agnát, svo lengi sem viðeigandi viðtakar eru til staðar á hýsilfrumu, E-cadherin fyrir InlA og hepatocyte 

growth factor receptor (HGF-Rc/c-Met) fyrir InlB. Til viðbótar við InlA og InlB getur listeriolysin O 

(LLO), gatamyndandi (e. pore forming) toxín, einnig framkallað agnát. LLO býr til nógu mörg göt í 

frumuhimnuna til að koma af stað viðgerðarferlum hýsilfrumu á himnunni, sem leiðir til þess að 

bakterían kemst inn í frumuna13. 

Rof á átbólu (e. phagosome) hýsilfrumu: Þegar bakterían er komin inn í hýsilfrumu, þarf hún að 

brjótast úr átbólunni sem hún festist í við innrás í frumuna, áður en hún getur komist í umfrymið til að 

vaxa og fjölga sér. Aftur er það LLO sem ber ábyrgð á götun frumuhimnunnar og í þetta skipti flótta L. 

monocytogenes úr átbólunni14. Til viðbótar við LLO nýtir L. monocytogenes sér einnig tvo fosfólípasa, 

PI-PLC og PC-PLC, sem geta rofið átbóluna án LLO. Þessir fosfólípasar rjúfa einstök fosfólípíð 

himnunnar í fosföt og esterhala, sem leysast síðan upp í umfrymi hýsilfrumu15. 

Fjölliðun aktíns og hreyfanleiki: Til þess að L. monocytogenes geti haldið för sinni áfram og sýkt 

næstu frumu, þarf bakterían að finna leið til að hreyfa sig. ActA gen innan lecithinase stjórngensins ber 

ábyrgð á því. Það framleiðir ActA prótein, yfirborðsprótein sem hvetur til myndunar aktíns innan 

hýsilfrumu og stýrir framleiðslunni á annan enda bakteríunnar. Að auki býr actA til bindistaði á 

bakteríunni fyrir aktín hýsilfrumu til að bindast við NH2 hóp ActA próteinsins14. Þegar aktín fjölliðast á 

öðrum enda L. monocytogenes, virkjast Arp2/3 komplexinn og hjálpar til við að binda saman 

aktínþræði á endanum, en snúningur þessara þráða knýr bakteríuna áfram16. 

Útbreiðsla milli frumna: Þegar L. monocytogenes brýst inn í nýja hýsilfrumu eru tvö lög af himnum 

sem umlykja bakteríuna, eitt frá frumunni sem hún kom frá og annað frá frumunni sem hún kom inn í. 

Rétt eins og í upphaflegu hýsilfrumunni verður bakterían að rjúfa himnur til þess að komast í umfrymi 
hýsilfrumunnar. Til þess að áorka þessu notar L. monocytogenes ekki einungis LLO, PI-PLC og PC-

PLC líkt og áður, heldur einnig lecithinasa, sem ekki er framleiddur fyrr en eftir að actA framleiðir ActA 

prótein með hjálp lecithinase stjórngensins. Bendir þetta til þess að það geti verið sérstök þörf fyrir 

lecithinase til að rjúfa tvær himnur en ekki þegar himnan er einungis ein17. Að öðru leyti er ferlið 

sambærilegt rofi einnar frumuhimnu og endurtekur bakterían þessi ferli þegar hún dreifir sér um 

hýsilinn. Með þessum hætti getur L. monocytogenes farið milli frumna án þess að vera útsett fyrir 

mótefnum, hjástoðarkerfi (e. complement system), niftsæknum frumum (e. neutrophils) eða 

sýklalyfjum í utanfrumuvökva18. 
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1.2.2 Meinvaldandi þættir 
Af þeim genum sem stuðla að meingerð L. monocytogenes stýrir prfA genaröðin fimm af þeim í 

svokölluðu plcA-prfA stjórngeni. PrfA prótein inniheldur leucine rennilássbyggingu (e. leucine zipper 

structure) sem binst DNA til þess að virkja þýðingu genaraðanna sem kóða meinvaldandi þættina. 

Utan hýsils heldur prfA sig í lítt virkjuðu ástandi, með tiltöluega lítilli tjáningu meinvaldandi gena. Þegar 

L. monocytogenes kemst í hýsil virkjast prfA og hvetur til tjáningar genaafurða sem eru nauðsynleg 

fyrir innrás í hýsilfrumu, rof á átbólum, innanfrumuvöxt og útbreiðslu milli frumna. Virkjun á prfA er 

þannig nokkurs konar rofi sem kveikt er á hjá L. monoytogenes til að aðlagast lífi innan hýsils19. Genin 

sem prfA stjórnar má sjá í töflu 1.   

 

Tafla 1. Meinvaldandi gen L. monocytogenes sem eru undir stjórn prfA og hlutverk þeirra. 

plcA Ber ábyrgð á PI-PLC myndun. PI-PLC hýdrólíserar PI og PI-glýkan21 og þá hjálpar það 

einnig bakteríunni að losna úr átbólum innan hýsilfrumu15. 

hly Ber ábyrgð á myndun listeriolysins O, aðalmeinvaldandi þætti L. monocytogenes. LLO er 

gatamyndindi toxín sem hvetur til innrásar L. monocytogenes inn í hýsilfrumu og flótta 

bakteríunnar úr átbólum20. 

mpl Kóðar fyrir metalloproteasa. Án þessa gens gætu um það bil helmingur nauðsynlegra gena 

L. monocytogenes ekki verið kóðuð. L. monocytogenes getur lifað af án LLO ef kóðað er 

fyrir Mpl og PC-PLC19. 

actA Tengist öllu sem við kemur aktíni, meðal annars myndun ActA, próteininu sem ber ábyrgð á 

aktínröðuninni á öðrum enda bakteríunnar og gerir aktíni kleift að tengjast henni21. 

plcB Ber ábyrgð á PC-PLC myndun, sem líkt og PI-PLC hjálpa bakteríunni að losna úr 

átbólunum23. 

 

Önnur meinvaldandi gen sem eru þó ekki undir stjórn prfA má svo sjá í töflu 2. 

 

Tafla 2. Meinvaldandi gen L. monocytogenes sem ekki eru undir stjórn prfA og hlutverk þeirra. 

inlA og inlB Kóða fyrir internalini A og internalini B. Þau hvetja til agnáts bakteríunnar af frumum 

öðrum en átfrumum20. 

p60 gen 

 

Kóðar fyrir p60 próteini. Nákvæmt hlutverk þess er ekki þekkt en það virðist vera 

nauðsynlegt fyrir sýkingarmátt (e. virulence) L. monocytogenes og er talið stytta 

lengd bakteríukeðjanna og hvetja til innrásar í hýsilfrumu24. 

fbpA Kóðar fyrir fbpA próteini, sem hjálpar L. monocytogenes að loða við yfirborð 

hýsilfrum og hvetja þannig til innrásar. Virðist einnig auka magn LLO og internalins 

B, sem eykur sýkingarmátt bakteríunnar25. 
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1.3 L. monocytogenes í matvælum 
L. monocytogenes finnst víðs vegar í umhverfinu og hefur verið einangruð úr margs konar 

matvælum. Bakterían hefur því valdið heilbrigðisyfirvöldum og matvælaiðnaðinum nokkru hugarangri. 

Eiginleiki bakteríunnar að loða við ýmiss konar yfirborð er vel þekktur. Hún getur myndað lífhimnu (e. 

biofilm) og þannig verið mikill og þrálátur skaðvaldur í matvinnslufyrirtækjum26-27. Árið 2012 gaf 

Matvælastofnun út leiðbeiningar um reglugerð um örverufræðileg viðmið, reglugerð 135/2010 sem 

innleiðir reglugerð EB/2073/2005. Sú reglugerð setur tvenns konar matvælaöryggisviðmið fyrir L. 

monocytogenes í matvælum sem eru tilbúin til neyslu og þarf samkvæmt henni að meta hvort 

vaxtarskilyðri fyrir L. monocytogenes í viðkomandi vöru séu hagstæð, það er tilbúin matvæli sem geta 

stuðlað að vexti L. monocytogenes, eða ekki hagstæð. Séu vaxtarskilyrði hagstæð má L. 

monocytogenes ekki greinast í 25 gramma sýni áður en varan fer á markað frá framleiðanda. Þá má 

fjöldi baktería heldur ekki fara yfir 100 þyrpingar á gramm (cfu/g) á geymsluþolstíma vöru. Séu 

vaxtarskilyrði ekki hagstæð má L. monocytogenes ekki fara yfir 100 cfu/g á geymsluþolstímanum. 

Framleiðandi þarf að geta sýnt fram á að bakterían eigi sér erfitt uppdráttar í matvælunum á 

geymsluþolstíma þeirra, en slíkt má til dæmis gera með því að leggja fram gögn sem sýna fram á að 

eðlis- og/eða efnafræðilegir eiginleikar tiltekinnar vöru séu þannig að L. monocytogenes fjölgi sér ekki í 

henni. Þó eru ákveðnir matvælaflokkar eru undanþegnir kröfunni um vöktun með tilliti til L. 

monocytogenes. Þar er um að ræða tilbúin matvæli þar sem þekkt er að bakterían sé að öllum 

líkindum ekki til staðar í vörunni, eða að vöxtur bakteríunnar sé verulega takmarkaður28-31. 

 

1.3.1 Rannsóknir á matvælum á Íslandi 
Í nóvember 2012 var birt rannsókn á vegum Matvælastofnunar á L. monocytogenes í reyktum og 

gröfnum fiski. Alls voru 181 sýni tekin úr reyktum og gröfnum fiski sem var unninn af 13 framleiðendum 

hér á landi og boðinn til sölu í verslunarkeðjum sem eru samanlagt með mestu markaðshlutdeildina í 

Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og á Akureyri. Sýnin voru tekin á 12 mánaða tímabili, frá desember 

2010 til desember 2011. L. monocytogenes greindist í 5,5% (95% vikmörk: 3,83-7,16) af öllum sýnum 

eða í 10 af 181 sýni. Í 3,3% (95% vikmörk: 1,99-4,60) af öllum sýnum eða í 6 af 181 sýni greindist hún 

yfir mörkum um þyrpingafjölda L. monocytogenes í hverju grammi sem eru sett í reglugerð um 

örverufræðileg viðmið, það er 100 þyrpingar á gramm (cfu/g). Miðað við niðurstöðurnar voru 95% líkur 

á að L. monocytogenes væri í 3,83% – 7,16% af pakkningum með reyktum og gröfnum fiski sem 

boðnar voru til sölu á þessum stöðum og 95% líkur á að fjöldi þyrpinga væri yfir reglugerðarmörkum í 

1,99%-4,6% þessara vara32. 

 

1.3.2 Rannsóknir á matvinnsluframleiðendum á Íslandi 
Í desember 2014 og 2015 voru tekin sýni hjá framleiðendum tilbúinna matvæla, sem eru undir 

eftirliti Matvælastofnunar. Tekin voru sýni og skimað fyrir L. monocytogenes úr 63 framleiðslulotum af 

30 vörutegundum hjá 21 framleiðanda og var 63% sýnanna kjötvara en reyktur og grafinn fiskur 37%. 

Rannsóknarsýnið var 125 gramma safnsýni. Úr framleiðslulotu voru teknar fimm pakkningar og úr 

hverri pakkningu tekin 25 grömm til myndunar rannsóknarsýnisins. Þannig voru 315 pakkningar úr 63 
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framleiðslulotum teknar til skoðunar og greindist L. monocytogenes ekki í neinu af sýnunum 63, sem 

er ánægjulegt og bendir til góðra starfshátta hvað varðar hreinlæti og hættu á krossmengun33. 

 

1.4 Áhættuhópar 
L. monocytogenes er sérstaklega alvarlegur sýkill í nýburum, ónæmisbældum sjúklingum, eldra 

fólki, þunguðum konum og stundum í áður heilbrigðum einstaklingum. Fólk með skert ónæmiskerfi 

vegna undirliggjandi þátta líkt og krabbameins, sykursýki, lifrar- eða nýrnasjúkdóms, HIV sýkingar eða 

AIDS er mun líklegra til að fá listeríusýkingu en aðrir. Meðferðir sem gera líkamanum erfiðara fyrir að 

berjast gegn sýkingum, líkt og barksterameðferð og krabbameinslyfjameðferð, geta einnig aukið 

líkurnar á sýkingu. Sýnt var fram á mikilvægi ónæmisbælingar í rannsókn á 165 fullorðnum 

einstaklingum með jákvæða listeríuræktun. Sú rannsókn sýndi að 69% tilfella meðal fullorðinna, að 

undanskildum þunguðum konum, áttu sér stað meðal sjúklinga með krabbamein, alnæmi, líffæraþega 

eða þeirra sem voru á barksterameðferð34.  

 

1.4.1 Lágmarksfjöldi baktería til að valda sýkingu 
Lágmarksfjöldi baktería til að valda klínískri sýkingu í mönnum hefur ekki verið staðfestur, en fjöldi 

L. monocytogenes baktería sem fundist hafa í matvælum er valdið hafa listeriosis, vanalega 106, 

benda til þess að fjöldinn sé þó nokkur. Hins vegar ætti að taka þeim gögnum með varkárni, bæði þar 

sem meðgöngutími ífarandi listeriosis er langur en einnig þar sem tíminn sem liðið hefur milli 

greiningar sjúkdóms og staðfestingu ræktana úr mat hefur gefið bakteríunni tækifæri til að fjölga sér í 

ísskáp sjúklingsins. Það er því ekki hægt að útiloka að tiltölulega fáar bakteríur geti valdið sýkingu, í 

það minnsta hjá ónæmisbældum einstaklingum, eldra fólki og þunguðum konum35. Raunar hefur 

mengun á mat allt niður í 102 til 104 L. monocytogenes frumur á hvert gramm verið tengt við listeriosis í 

mönnum1. 

 

1.4.2 Leiðir til að minnka hættu á smiti  
Þar sem L. monocytogenes er matarborinn sýkill snúast helstu leiðir til að minnka hættu á smiti um 

að forðast að neyta ákveðins matar eða að meðhöndla áhættusamari matvæli rétt. Almennar 

ráðleggingar eru til að mynda að sjóða eða hita hráar fisk- og kjötvörur vel, þannig að kjarni nái >70°C, 

skola vel hrátt grænmeti fyrir neyslu, forðast ógerilsneydda mjólk, halda soðnum matvælum frá hráum 

til að koma í veg fyrir krossmengun sem og þvo skurðbretti og önnur áhöld þegar skipt er úr einni gerð 

hráefnis yfir í aðra. Þá ættu einstaklingar úr áhættuhópum að varast að borða reyktan, grafinn eða 

hráan fisk, hrátt kjöt og ósoðin eða lítið hitaðan mat36. 
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1.5 Faraldsfræði 
Listeriosis getur birst sem stök tilfelli eða átt sér stað í faröldrum, þá vegna mengaðs matar sem 

stór hópur fólks hefur neytt. Stök tilfelli eru mun algengari en faraldrar, líkt og sýnt var fram á í skýrslu 

Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) í Bandaríkjunum. Meðal 249 staðfestra 

tilfella í níu ríkjum á árunum 2000 til 2003 voru 95% tilfellanna stök, en einungis 5% tengdust 

faröldrum37. 

 

1.5.1 Erlendis 
Í Bandaríkjunum var marktæk minnkun á nýgengi listeriosis á árunum 1996 til 2003, úr 4,1 tilfellum 

á hverja milljón íbúa í 3,1 tilfelli á hverja milljón íbúa38. Nýgengin virðist hins vegar hafa staðið nokkurn 

veginn í stað árin eftir það, en árin 2009 til 2011 reyndist meðalnýgengið vera 2,9 tilfelli á hverja milljón 

íbúa39. Meðal Evrópusambandsríkja var nýgengi listeriosis 4,1 tilfelli á hverja milljón íbúa árið 2012. 

Nýgengið hafði sveiflast nokkuð til á árunum 2008 til 2012, en þó var hægt að greina nokkra 

uppsveiflu í sýkingum á þessum árum40. Árið 2014 reyndist meðalnýgengi meðal ríkja 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins vera 6 tilfelli á hverja milljón íbúa, hæsta 

nýgengið verandi á Norðurlöndunum, það er Danmörku, Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi, og á Spáni41. 

Þrátt fyrir að listeriosis sé mun algengari sem stök tilfelli er vert að taka fram að þegar þessi ritgerð er 

rituð stendur yfir í Suður Afríku stærsti faraldur listeriosis sem skráður hefur verið á heimsvísu. Frá 1. 

janúar 2017 til 24. apríl 2018 hafa 1.024 staðfest tilfelli greinst42.  

 

1.5.2 Á Íslandi  
Fyrsta tilfelli listeriosis á Íslandi var greint árið 1961, en árin á eftir voru tilfellalaus allt til ársins 1978 

þegar fjögur tilfelli greindust. Íslensk rannsókn frá 2002 sem fjallaði um tilfelli og faraldsfræði listeriosis 

á Íslandi á árunum 1978-2000 leiddi í ljós að á tímabilinu var L. monocytogenes einangruð frá 43 

einstaklingum, þar af þremur móður-nýbura pörum, samtals 40 tilfelli af listeriosis. Meðalnýgengi á 

tímabilinu reyndist vera 6,9 tilfelli á hverja milljón íbúa á ári. Tilfelli utan burðarmáls (e. non-perinatal) 

voru 23 (58%) og burðarmálstilfelli (e. perinatal) 17 (42%). Níu sjúklingar, þar af tveir nýburar, létust úr 

sýkingunni og fjórar konur fæddu andvana börn eða fóru í fóstureyðingu, sem leiddi til dánartíðni upp á 

13:40 (33%)43.  

 

1.6 Sjúkdómsmyndir og einkenni 
L. monocytogenes getur valdið ífarandi sjúkdómum líkt og heilahimnubólgu, heilahimnu- og 

heilabólgu (e. meningoencephalitis) og blóðsýkingum meðal ónæmisbældra, þeim sem hafa náð háum 

aldri, nýbura og þungaðra kvenna. Þá getur L. monocytogenes einnig valdið afmarkaðri garnabólgu 

meðal heilbrigðra einstaklinga sem innbyrða mikið magn af sýklinum10. Hinar mismunandi 

sjúkdómsmyndir og undirliggjandi ástand sjúklinga í mismunandi hópum má sjá í töflu 3.  
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Tafla 3. Sjúkdómsmyndir tengdar sýkingum af völdum L. monocytogenes.44 

Sjúklingahópur Klínísk birtingarmynd Greining Undirliggjandi 

sjúkdómur eða 

aðstæður 

Þungaðar konur Hiti ± vöðvabólga ± 

niðurgangur 

Fyrirburafæðing 

Fósturlát 

Fæðing andvana barns 

Blóðræktun ± 

legvatnsræktun 

Þungun 

Nýburar:    

<7 daga gamlir Blóðsýking, lungnabólga Blóðræktun Fyrirburafæðing 

≥7 daga gamlir Heilahimnubólga, 

blóðsýking 

Ræktun mænuvökva  

Fullorðnir (aðrir en 

þungaðar konur) 

Blóðsýking, 

heilahimnubólga, 

staðbundnar sýkingar 

Blóðræktun, ræktun 

mænuvökva eða ræktun 

á vökva frá vanalega 

sterílu svæði 

Ónæmisbæling, hár 

lífaldur 

Heilbrigðir 

einstaklingar 

Niðurgangur og hiti Saursýni Óvíst, mögulega mikill 

fjöldi baktería innbyrtur 

 

1.6.1 Einkenni 

Flest heilbrigt fólk sem sýkist af listeriosis er án einkenna eða einungis með hitavellu10. Upphaf 

heilahimnubólgu getur verið skyndilegt, með hita, miklum höfuðverk, ógleði, uppköstum og merkjum 

um heilahimnuertingu (e. meningeal irritation). Heilastofnsbólga (e. rhombencephalitis) gerist 

sárasjaldan en einkennist af stigvaxandi ósamhverfri lömun á heilataugum, einkennum frá litla heila, 

helftarlömun (e. hemiparesis) og skerðingu á meðvitund45. Staðbundnar sýkingar geta einnig átt sér 

stað, þó slíkt sé ekki algengt. Þá geta bólgufrumuíferðir (e. granulomatous lesions) og ígerðir (e. 

abscesses) myndast í lifur og öðrum líffærum, en hjartaþelsbólga (e. endocarditis) á sér helst stað 

meðal sjúklinga með undirliggjandi hjartaskemmdir44. Þungaðar konur fá sjaldan 

miðtaugakerfissýkingar líkt og heilahimnubólgu. Þess í stað sýna þær helst flensueinkenni, oftast með 

hita. Þá getur sýkingin einnig orsakað fósturlát eða breiðst út til fósturs og valdið nýburasýkingu (e. 

neonatal infection). Hiti virðist vera algengasta einkenni þungaðra kvenna með listeriosis samkvæmt 

rannsókn frá árinu 2002 sem fjallaði um listeriosis á meðgöngu. Fimmtungur tilfellana sem rannsóknin 

tók til enduðu með fósturláti eða andvana fæðingu, og meðal þeirra nýbura sem eftir voru, reyndust 

68,3% vera sýktir af Listeriu. Algengast var að þeir væru greindir með lungnabólgu, blóðsýkingu eða 

heilahimnubólgu. Heilahimnubólga ein og sér, eða saman með blóðsýkingu eða lungnabólgu, var 

tengd við verri horfur. Fósturlát getur átt sér stað hvenær sem er á meðgöngunni en er algengara á 

síðari hluta hennar46. Einkenni fullorðninna einstaklinga með blóðsýkingu af völdum L. 
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monocytogenes, oftast ónæmisbældir eða eldra fólk, eru vanalega hiti og skjálfti. Sýklasóttarlost (e. 

septic shock) getur þróast, og heili og/eða heilahimnur geta sýkst. 

 

1.6.2 Fylgikvillar sýkingar 
Ýmsir fylgikvillar geta komið í kjölfar listeríusýkingar en nýgengi þeirra er hins vegar sjaldan metið. 

Allt að 11% nýbura og 30% þeirra sem ná sér af miðtaugakerfissýkingu af völdum L. monocytogenes 

þjást af einhvers konar taugaeinkennum til frambúðar. Þá hafa geðræn einkenni einnig komið fram í 

kjölfar sýkinganna47. 

 

1.6.3 Greining 
Grunur getur vaknað um listeríusýkingu út frá klínískum einkennum en það er hins vegar engin 

klínísk leið til þess að aðgreina sýkingu af völdum L. monocytogenes frá hinum gríðarmörgu 

smitsjúkdómum sem leitt geta til sótthita og skyldra einkenna. Því getur greining aðeins verið 

sannreynd með ræktun bakteríunnar frá heila- og mænuvökva eða blóði. 

 

1.6.4 Undirgreining L. monocytogenes 
Þar sem margir stofnar af L. monocytogenes eru til er nauðsynlegt að geta greint þá í frekari 

undirtegundir, til að mynda þegar uppruna sýkingar er leitað í matvælum eða til að beita sem 

áhrifaríkustu leiðum til að ná stjórn á faröldrum. Bakterían er flokkuð í þrjá þróunarfræðilega ættleggi 

(e. phylogenetic lineages). Tveir aðalættleggirnir, I og II, samanstanda af serótýpum 1/2b, 3b, 3c og 4b 

annars vegar, og serótýpum 1/2a, 1/2c og 3a hins vegar. Ættleggur III inniheldur serótýpur 4a og 4c. 

Alls eru 16 serótýpur þekktar innan fjölskyldu Listeriu. Algengasta gerðin innan matvinnsluumhverfis er 

1/2a, en þar næst koma serótýpur 4b, 1/2b, 4c og 1/2c. Hefðbundnar leiðir til að flokkka bakteríuna í 

serótýpur hafa þann galla að reiða of mikið á dýrt mótsermi (e. antisera), en til eru fleiri leiðir, líkt og 

ELISA (e. enzyme-linked immunosorbent assay) og PCR (e. polymerase chain reaction). Þá er fjöldinn 

allur af leiðum til að skoða arfgerð bakteríunnar og flokka hana eftir genamengi hennar48, en þær 

aðferðir verða ekki frekar tíundaðar hér. 

Árin 1978-2000 greindust 14 tilfelli (35%) af serótýpu 4b, 14 (35%) af serótýpu 1/2a og 12 (30%) af 

serótýpu 1/2b á Íslandi . Miklar breytingar á gerð serótýpa áttu sér þó stað á tímabilinu. Serótýpa 4b 

var eina serótýpan sem greindist fyrstu fimm árin en síðan jókst tíðni serótýpa 1/2a og 1/2b á meðan 

4b minnkaði. Síðan árið 1992 hafa engar serótýpur 4b greinst í mönnum á Íslandi, einungis 1/2a og 

1/2b (sjö 1/2a og átta 1/2b árin 1993-2000). Það hafa hins vegar greinst serótýpur 4b í matvælum á 

Íslandi á þessu tímabili, þó í minna mæli en aðrar serótýpur43, og því er áhugavert að velta því fyrir sér 

hvort rekja megi breytinguna í greiningu í mönnum til breyttrar neyslu matvæla eða annarra þátta. 
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1.7 Meðferð 
L. monocytogenes er sjaldgæfur sýkill, næmur fyrir flestum gerðum sýklalyfja en hins vegar 

ónæmur fyrir cephalosporinum. Áunnið ónæmi fyrir klínískum stofnum er sjaldgæft en dánartíðni 

ífarandi listeriosis helst þó hátt þrátt fyrir viðeigandi sýklalyfjameðferð. Aminopenicillin, þá helst 

ampicillin, eða benzylpenicillin (penicillin G), annaðhvort ein og sér eða saman með amínóglýkósíðum, 

eru talin hinn gyllti staðall í sýklalyfjameðferð listeríusýkinga. Sýnt hefur verið fram á samlegðaráhrif 

með amínóglýkósíðum í rannsóknum in vitro en þó hafa engar klínískar rannsóknir sýnt með 

sannfærandi hætti fram á áhrif þess umfram aminopenicillin eða benzylpenicillin ein og sér. Þar sem 

áhættuhópar eru oft ónæmisbældir og viðkvæmir fyrir sýkingum eru viðmið empirískrar 

sýklalyfjameðferðar oft breiðvirk sýklalyf líkt og piperacillin/tazobactam eða carbapenem. Þessi 

sýklalyf sýna virkni gegn L. monocytogenes bæði in vitro og in vivo rannsóknum á dýrum, en klínískar 

rannsóknir á virkni þeirra eru hins vegar rýrar49. Ef ekki er unnt að nota amínóglýkósíð líkt og 

gentamicin hjá sjúklingum sem myndu annars fá slíka meðferð, til að mynda vegna ofnæmis, er mælt 

með ampicillin auk TMP-SMX (trimethoprim-sulfamethoxazole). Ef hvorki er hægt að nota ampicillin né 

TMP-SMX, er mælt með notkun meropenem. Þrátt fyrir að mörg sýklalyf hafi verkun gegn L. 

monocytogenes, hafa læknar mesta reynslu af ampicillin gegnum árin50. Valið kemur nokkuð á óvart, 

þar sem ampicillin er bakteríuhamlandi (e. bacteriostatic) in vitro, nær fremur illa til heila- og 

mænuvökva (<15%) og nær nokkuð lágum styrk innan frumna51. Hins vegar hafa dýrarannsóknir og 

tilfellarannsóknir á mönnum sýnt fram á gagnsemi þess. Ampicillin hamlar framleiðslu meinvaldandi 

þáttarins LLO in vitro, sem gæti hjálpað til við frumumiðlaða eyðileggingu bakteríunnar og flýtt fyrir 

lækningu50.  

 

1.7.1 Meðferðarnálgun 
Kjörmeðferð við listeríusýkingum er mismunandi eftir sjúkdómsmyndum og hvaða hópur sjúklinga á 

í hlut. 

 

Sjúklingar aðrir en þungaðar konur: 

 

Í mikilli áhættu (e. high risk patients): Sjúklingar með miðtaugakerfissýkingu, blóðsýkingu, 

hjartaþelsbólgu eða sýkingu ofan á ónæmisbælingu eru meðhöndlaðir með ampicillini auk 

gentamicins.  

 

Garnabólga með hita (e. febrile gastroenteritis): Meðferð veltur á ástandi sjúklings. Ef sjúklingur er 

með óskert ónæmiskerfi hafa veikindin oftast liðið hjá þegar bakterían er greind og er ekki mælt með 

því að hefja sýklalyfjameðferð10. Ífarandi sýkingar líkt og heilahimnubólga, meningoencephalitis og 

bacteremia eru sjaldgæfar í tengslum við garnabólgu með hita, hættan verandi mest meðal 

áhættuhópa. Í þessum tilfellum er mælt með amoxicillini, 500 mg töflum gefnum þrisvar á dag í nokkra 

daga.  
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Staðbundin sýking: Meðferð sjúklinga með staðbundna sýkingu ætti að vera á einstaklingsgrundvelli 

eftir að staðsetning sýkingar, virkni ónæmiskerfis, þungun, lyfjaofnæmi og nýrna- og lifrarstarfsemi 

hafa verið tekin til skoðunar. Þó svo að engar framskyggnar rannsóknir séu um kjörmeðferð þessara 

sjaldgæfu sýkinga er almennt mælt með því að meðhöndla hjartaþelsbólgu, æða-, beina- og 

liðsýkingar með ampicillini auk gentamicins. 

 

Þungaðar konur: 

Blóðsýking: Þungaðar konur með blóðsýkingu geta verið meðhöndlaðar með eingöngu ampicillin í æð, 

tvö grömm á fjögurra klukkustunda fresti. Miðtaugakerfissýking af völdum L. monocytogenes er 

sjaldgæf meðal þungaðra kvenna og því er gentamicini eingöngu bætt við ef grunur er um eða 

staðfesting fengin á sýkingu í miðtaugakerfi.  

 

Garnabólga með hita: Garnabólga með hita getur leitt til fósturdauða, ótímabærrar fæðingar eða 

sýktra nýbura. Mælt er með amoxicillini, 500 mg töflum gefnum þrisvar á dag í nokkra daga.  

 

Hiti með eða án annarra rannsóknarniðurstaðna: Þungaðar konur sem hafa verið útsettar fyrir L. 

monocytogenes og hafa hita >38.1°C og önnur einkenni sem samræmast listeriosis en önnur ástæða 

veikinda er ekki þekkt ættu að vera meðhöndlaðar líkt og um listeríusýkingu væri að ræða. Þá ættu 

blóðsýni einnig að vera tekin til að fá úr því skorið.  

 

Mild einkenni: Hjá þunguðum konum sem neytt hafa matar sem innkallaður hefur verið vegna gruns 

um listeríumengun en eru hitalausar og sýna mild einkenni sem benda ekki endilega til listeriosis er 

ákvörðunin í höndum lækna. Þá eru annaðhvort blóðræktanir fengnar eða ekki, og meðferð við 

listeriosis annaðhvort hafin eða beðið með hana þangað til niðurstöður fást úr rannsóknum. 

Nýburar: 

Nýburar eru vanalega meðhöndlaðir, líkt og ónæmisbældir sjúklingar, með ampicillini auk gentamicins. 

 

1.7.2 Skammtastærðir  
Skammtastærðir ampicillins og gentamicins eru mismunandi eftir aldri og gefnar á eftirfarandi hátt, 

sýnt í töflu 4. Skammtastærðir gentamicins eiga við um sjúklinga með eðlilega nýrnastarfsemi. 

 

 

 



		

	
20 

Tafla 4. Skammtastærðir Ampicillins og Gentamicins52. 

 Ampicillin Gentamicin 

Nýburar ≤7 daga gamlir 100 mg/kg á dag IV í tveimur 

skömmtum ef <2000 g; 150 

mg/kg á dag í þremur 

skömmtum ef >2000 g 

5 mg/kg IV á 48 klst. fresti ef 

≤2000 g og 4 mg/kg á 24 klst. 

fresti ef >2000 g 

Ungabörn 8 daga til 1 

mánaðar gömul 

150 mg/kg á dag IV í þremur 

skömmum ef <2000 g; 200 

mg/kg í fjórum skömmtum ef 

>2000 g 

5 mg/kg IV á 36 klst. fresti ef 

<2000 g og 4-5 mg/kg IV á 24 

klst fresti ef >2000 g 

Ungabörn >1 mánaðar gömul 

og börn 

300 mg/kg á dag IV í fjórum 

skömmtum, hámarksskammtur 

10-12 g á dag 

7,5 mg/kg á dag IV í þremur 

skömmtum 

Fullorðnir 2 g IV á 4 klst. fresti 5 mg/kg á dag IV í þremur 

skömmtum 

 

1.7.3 Meðferðarlengd 

Kjörlengd meðferðar er óþekkt og er mismunandi milli sjúklinga og gerð sýkingar en eftirfarandi 

meðferðarlengdir eru algeng lágmarksviðmið:  

Meðal sjúklinga með óskert ónæmiskerfi, þungaðra kvenna og nýbura eru tvær vikur af meðferð við 

blóðsýkingu og þrjár til fjórar vikur fyrir miðtaugakerfissýkingu oftast nægjanlegar. Bakslög hafa átt sér 

stað í meðferð ónæmisbældra sjúklinga eftir tveggja vikna meðferð53 og er því þriggja til sex vikna 

meðferð ákjósanleg í tilfellum ónæmisbældra sjúkinga með blóðsýkingu og fjögurra til átta vikna 

meðferð í tilfelli ónæmisbældra með miðtaugakerfissýkingu54. Þegar gentamicin er gefið er því haldið 

áfram þangað til sjúklingur verður betri, yfirleitt 7 til 14 daga, en ef sjúklingur svarar illa meðferð í allt 

að 3 vikur, ef engin einkenni eru um nýrna- eða heyrnarskemmdir. Þá ætti klínísk dómgreind að ráða 

för ef ákvarða á hvort meðferð skuli haldið áfram lengur en ofangreind skilmerki segja til um. 

 

1.7.4 Horfur 
L. monocytogenes er sjaldgæfur en oft alvarlegur sýkill í mönnnum. Þar sem hann sýkir oftast 

ónæmisbælda og eldra fólk er dánartíðni nokkuð há, 20 til 30% meðal einstaklinga með undirliggjandi 

sjúkdóma eða á ónæmisbælandi meðferð og allt að 70% meðal þeirra sem ekki fá viðeigandi 

meðferð55. Þá er dánartíðni meðal nýbura allt að 30%56. Dánartíðni vegna listeríusýkingar á Íslandi á 

árunum 1978 til 2000 reyndist vera 33%43. 
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2 Markmið  

Markmið þessarar rannsóknar var að lýsa faraldsfræði listeríusýkinga á Íslandi á árunum 2001 til 

vorsins 2018, kanna aldursdreifingu, kynjahlutföll, legudaga og undirliggjandi sjúkdóma þeirra sem 

greindust með listerioisis. Þá voru markmið rannsóknarinnar einnig að greina frá meðferð sjúklinga, 

bæði upphaflegri og endanlegri meðferð, að meta gæði þeirra sem og að greina frá horfum sjúklinga. 

Rannsóknin var hugsuð sem framhald af eldri íslenskri rannsókn frá árinu 2002, sem rannsakaði 

faraldsfræði listeriosis á Íslandi á árunum 1978 til ársins 2000. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Leyfi 
Rannsóknin var framkvæmd með leyfi Vísindasiðanefndar (VSN-18-050). Þá var leyfi einnig gefið 

frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum (LSH), dagsett 12. febrúar 2018, og 

framkvæmdastjóra lækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk), dagsett 7. febrúar 2018. 

 

3.2 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin var afturskyggn (e. retrospective) lýsandi (e. descriptive) faraldsfræðileg rannsókn. 

 

3.3 Rannsóknarþýði 
Rannsóknarsþýðið samanstóð af öllum einstaklingum sem greindust með listeríusýkingu á Íslandi 

frá 1. janúar 2001 til og með 20. apríl 2018. Klínískar upplýsingar voru fengnar úr sjúkraskrárkerfi 

Landspítalans og frá Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

 

3.4 Gagnasöfnun 
Upplýsingum um eftirfarandi breytur var safnað og þær síðan nýttar til útreikninga og ályktana: 

 

Aldur og kyn sjúklinga: Aldur og kyn sjúklinga voru könnuð. Þá voru meðaltöl, miðgildi og hlutföll 

reiknuð út frá þeim upplýsingum. 

 

Nýgengi: Nýgengi listeriosis yfir rannsóknartímabilið var kannað og til þess notuð gögn um fólksfjölda 

frá Hagstofu Íslands. Þýðið sem miðað var við var heildarfólksfjöldi landsmanna. Nýgengi listeriosis 

eftir árum var einnig kannað. Til þess að reikna út meðalfólksfjölda, bæði yfir allt rannsóknartímabilið 

sem og hvert ár fyrir sig, var fólksfjöldi Íslendinga í upphafi tímabils lagður saman við fólksfjölda í lok 

þess og meðaltal reiknað. 

 

Ræktanir: Allar jákvæðar ræktanir fyrir L. monocytogenes sem teknar voru frá einstaklingi á 

rannsóknartímabilinu voru skoðaðar og voru sjúklingar flokkaðir að miklu leyti á grundvelli þeirra. Þá 

var einnig skráð á hvaða dagsetningu sýnið var tekið. Einnig var athugað hvort blóðræktanir 

sjúklinganna í sömu innlögn væru jákvæðar fyrir öðrum tegundum baktería. 

 

Flokkun tilfella: Við flokkun tilfella var beitt sömu aðferðafræði og í grein Hjaltesteds og félaga frá 

árinu 2002 sem kannaði faraldsfræði listeriosis á Íslandi frá árinu 1978 til ársins 2000. Flokkun tilfella 

var eftirfarandi: 
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• Burðarmálstilfelli (e. perinatal-case): Ef L. monocytogenes ræktaðist frá þungaðri konu eða 

nýbura yngri en eins mánaðar gömlum flokkaðist tilfellið sem burðarmálstilfeli. Ef bæði móðir 

og barn/fóstur voru sýkt var slíkt talið sem eitt tilfelli. Í þeim tilvikum flokkaðist tilfellið sem 

burðarmáls-nýbura (e. perinatal-neonatal) tilfelli ef nýburinn var lifandi við fæðingu, 

snemmbúið ef nýburinn sýndi einkenni fyrir 10. dag eftir fæðingu, en annars síðbúið. Ef L. 

monocytogenes var ræktað frá þungaðri konu sem síðan fæddi andvana barn eða þungunin 

endaði með meðgöngurofi, var tilfellið flokkað sem burðarmáls-móður (e. perinatal-maternal) 

tilfelli. 

• Tilfelli utan burðarmáls (e. non-perinatal case): Ef L. monocytogenes ræktaðist frá öðrum 

einstaklingi en þungaðri konu eða nýbura yngri en eins mánaðar gömlum flokkaðist tilfellið 

sem tilfelli utan burðarmáls. 

Frekari flokkun tilfella: 

• Miðtaugakerfissýking: Ef L. monocytogenes var einangruð frá einhverjum stað í 

miðtaugakerfinu (MTK) eða klínísk greining á MTK sýkingu gerð með einangrum á L. 

monocytogenes úr blóði var tilfellið flokkað sem MTK tilfelli. 

• Blóðsýking: Ef L. monocytogenes var einangruð frá að minnsta kosti einni blóðræktun, án 

klínískra eða bakteríufræðilegra sannana um MTK sýkingu, var tilfellið flokkað sem septic 

tilfelli. 

 

Áhættuhópar, ónæmisbæling og undirliggjandi sjúkdómar: Sjúklingur var flokkaður í áhættuhóp 

ef hann var ónæmisbældur, þunguð kona, nýburi eða einstaklingur sem hafði náð 67 ára aldri. 

Sjúklingur var skilgreindur sem ónæmisbældur ef hann var með krabbamein, krónískan nýrnasjúkdóm 

eða nýrnabilun eða á ónæmisbælandi meðferð líkt og barksterameðferð, krabbameinslyfjameðferð 

eða líftæknimeðferð. Þungaðar konur og nýburar töldust einnig ónæmisbæld í útreikningum þar að 

lútandi. Skammtur barkstera til að teljast ónæmisbældur var skilgreindur af því sem jafngilti >2,5 mg á 

dag af prednisolone. Þá var einnig kannað hvort og þá hvaða undirliggjandi sjúkdóma sjúklingarnir í 

rannsókninni höfðu. Tekið skal fram að upplýsingum um undirliggjandi sjúkdóma var aflað úr 

sjúkraskrám og þeir því aðeins skráðir ef upplýsingar um þá birtust þar. Voru sjúkdómarnir flokkaðir í 

eftirfarandi flokka: 

• Krabbamein 

• Nýrnasjúkdómar 

• Hjarta- og æðasjúkdómar 

• Öndunarfærasjúkdómar 

• Sjálfsofnæmissjúkdómar 

• Aðrir sjúkdómar 

 

Gæði og lengd meðferðar: Upplýsingar um meðferð voru fengnar úr sjúkraskrá sjúklings og úr 

Therapy, forriti sem heldur utan um lyfjafyrirmæli. Út frá þeim upplýsingum var meðferð sjúklinganna 

skipt í tvo flokka, upphaflega meðferð og endanlega meðferð.  



		

	
24 

• Upphafleg meðferð: Sú sýklalyfjameðferð sem sjúklingur fékk eftir að sýni höfðu verið tekin til 

ræktunar en áður en staðfesting fékkst á tegund sýkingar. Upphafleg meðferð taldist 

fullnægjandi (e. adequate) ef sjúklingur fékk sýklalyf í æð, sem hafði verkun gegn L. 

monocytogenes, í að minnsta kosti einn dag, annars taldist meðferðin ófullnægjandi. Ef 

sjúklingur hafði fjölsýklasýkingu (e. polymicrobial infection), þurftu sýklalyfin að hafa verkun 

gegn öllum þeim bakteríum sem ræktuðust. 

• Endanleg meðferð: Endanleg meðferð var sú sýklalyfjameðferð sem veitt var eftir að 

staðfesting fékkst á tegund sýkingar. Hún taldist fullnægjandi ef bakterían var næm fyrir 

sýklalyfinu, skammtastærðin var samkvæmt leiðbeiningum og lengd meðferðar nægjanleg. 

Skammtastærðir sem töldust fullnægjandi voru: ampicillin, 2 grömm gefið fjórum sinnum á dag 

í æð eða meropenem, 1-2 grömm gefið þrisvar sinnum á dag í æð. Ef um hjartaþelsbólgu eða 

heilahimnubólgu var að ræða var nægjanlegur skammtur ampicillins 2 grömm, sex sinnum á 

dag í æð, eða meropenem, tvö grömm gefin þrisvar á dag í æð. Nægjanleg lengd meðferðar 

meðal sjúklinga með óskert ónæmiskerfi, þungaðra kvenna og nýbura var skilgreind sem tvær 

vikur af meðferð þegar um blóðsýkingu var að ræða en þrjár vikur ef sýkingin var 

miðtaugakerfissýking. Meðal ónæmisbældra sjúklinga var nægjanleg meðferð að minnsta 

kosti þrjár vikur fyrir blóðsýkingu en fjórar vikur fyrir miðtaugakerfissýkingu.  

 

Ráðgjöf smitsjúkdómalæknis: Kannað var í hversu mörgum tilfellum ráðgjöf var fengin frá 

smitsjúkdómalæknum varðandi val á sýklalyfjum og meðferðarlengd. 

 

Hjarta- og vélindaómun: Kannað var hvort og þá í hversu mörgum tilfellum sjúklingur fór í hjarta- eða 

vélindaómun til að útiloka hjartaþelsbólgu. Ef slíkt var tilfellið var það skráð. 

 

Legudagar: Innlagnar- og útskriftardagar sjúklinga voru kannaðir og legudagar þeirra á sjúkrahúsi 

reiknaðir út frá þeim, með hliðsjón af sjúkraskrá. Útskriftardagur var miðaður við útskrift á heimili 

sjúklings, á hjúkrunarheimili eða á aðra deild sjúkrahússins þegar virkri meðferð var lokið, svo sem 

endurhæfingardeild eða göngudeild öldrunarlækninga. Ef sjúklingur lést á meðan legu stóð taldist 

dánardagur sem útskriftardagur. 

 

Horfur og dánartíðni: 30, 60 og 365 daga lifun var könnuð og skráð. Þá var dánartíðni af völdum 

sýkinganna einnig könnuð og skilgreind sem sjúklingar sem létust innan 30 daga frá upphafsræktun 

(e. attributable death). 

 

3.5 Tölfræði 
Unnið var með lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) og var tölfræðileg úrvinnsla gerð í 

Microsoft Excel. 
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4 Niðurstöður 

Á rannsóknartímabilinu, 1. janúar 2001 til og með 20. apríl 2018, var L. monocytogenes einangruð 

frá 27 einstaklingum á Íslandi, þar á meðal tveimur móður-nýbura pörum, sem gaf samtals 25 tilfelli af 

listeriosis samkvæmt fyrrgreindri flokkun sem lágu þá til útreikninga og ályktunar. 

 

4.1 Nýgengi og árstíðarbundnar sveiflur 
Upplýsingar frá Hagstofu Íslands voru nýttar til að reikna út nýgengi listeriosis á 

rannsóknartímabilinu. Nýgengi listeriosis eftir árum, sem og á rannsóknartímabilinu öllu að 

undanskildu tilfellinu sem greindist í upphafi ársins 2018, má sjá í töflu 5 hér að neðan. Til þess að 

gæta samræmis við fyrri grein um listeriosis á Íslandi eru tilfellin sem innihalda bæði móður og nýbura 

flokkuð sem eitt tilfelli. Taflan inniheldur ekki tilfelli sem greindist í janúar 2018 sökum skorts á 

fólksfjöldaupplýsingum á því tímabili. 

 

Tafla 5. Nýgengi listeriosis á Íslandi. 

Ár Tilfelli Meðalfólksfjöldi Tilfelli (á hverja milljón íbúa) 

2001 0 284.968 0 

2002 0 287.523 0 

2003 0 289.521 0 

2004 1 292.074 3,4 

2005 1 296.734 3,4 

2006 1 303.782 3,3 

2007 4 311.566 12,8 

2008 0 317.414 0 

2009 0 318.499 0 

2010 1 318.041 3,1 

2011 1 319.014 3,1 

2012 4 320.716 12,5 

2013 1 323.764 3,1 

2014 4 327.386 12,2 

2015 0 330.815 0 

2016 0 335.439 0 

2017 6 343.400 17,5 

Alls 24 315.906 4,5 

 

Alls eru þetta 24 tilfelli á 17 árum þar sem tilfelli ársins 2018 er ekki talið með vegna skorts á 

fólksfjöldatölum þess árs. Það gefur 1,41 tilfelli af listeriosis að meðaltali á ári. Heildarfólksfjöldi 

Íslendinga þann 1. janúar árið 2001 var 283.361 manns og þann 1. janúar árið 2018 var hann 348.450 
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manns. Meðalfólksfjöldi Íslendinga á árunum 2001 til 2017 var því 315.906 manns, sem gefur 4,5 

tilfelli á hverja milljón íbúa á ári að meðaltali.  

 

	

Mynd 1. Nýgengi listeriosis á Íslandi. 

 

Á mynd 1 sést að nýgengi listeriosis á tímabilinu er hækkandi. Heildarfjöldi tilfella listeriosis á öllu 

rannsóknartímabilinu má síðan sjá á mynd 2. Um sömu flokkun tilfella og í töflu 5 er að ræða, það er 

tilfellin sem innihalda bæði móður og nýbura eru flokkuð sem eitt tilfelli hvort og eru tilfellin því alls 25. 

 

 

Mynd 2. Öll tilfelli listeriosis á Íslandi á rannsóknartímabili eftir árum og flokkum tilfella. 

y = 0.4757x + 0.0949 
R² = 0.18021 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Fj
öl

di
 ti

lfe
lla

 

Ártal 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Fj
öl

di
 ti

lfe
lla

 

Ártal Burðarmálstilfelli 

Tilfelli utan burðarmáls 



		

	
27 

Á mynd 1 sést að annaðhvort ekkert eða einungis eitt tilfelli af listeriosis greinist á Íslandi 14 af 

þessum 18 árum og er slíkt langalgengast. Nokkrir toppar sjást hins vegar, árin 2007, 2012, 2014 og 

2017, en á þessum fjórum árum greinast samtals 18 af öllum 25 tilfellunum (72%). Mynd 3 hér að 

neðan sýnir síðan hvaða mánuð ársins greiningarnar áttu sér stað, en á henni eru tilfellin ekki flokkuð 

sérstaklega í burðarmálstilfelli og tilfelli utan burðarmáls líkt og á mynd 2. 

 

 

Mynd 3. Mánuður greiningar allra tilfella listeriosis á Íslandi á rannsóknartímabili.  

 

Meirihluti tilfella listeriosis greinist á haustin. Af öllum 25 tilfellunum greindust 11 þeirra (44%) á þriggja 

mánaða tímabili um haustið, frá ágúst fram í október. 

 

4.2 Kynjahlutfall og aldursdreifing  
Meðalaldur, miðgildi aldurs og kynjahlutfall sjúklinga má sjá í töflu 6. Tekið skal fram að hér eru allir 

sjúklingar taldir með, enda um einstaklinga að ræða, ekki fyrrnefnda flokkun tilfella. 

 

Tafla 6. Kynjahlutfall sjúklinga og meðalaldur við greiningu. 

Kyn KK KVK 

Fjöldi 13 (48%) 14 (52%) 

Meðaltal aldurs  73 58 

Miðgildi aldurs  79 64 

 

Séu burðarmálstilfellin frátalin við útreikning verður meðalaldur kvenna við greiningu 76 ár og miðgildið 

78 ár, hvort tveggja áþekkt gildunum sem fengust hjá körlum. Í töflu 7 og á mynd 4 hér að neðan sést 

síðan aldursdreifing og hlutfall sjúklinga eftir aldurshópum. 
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Tafla 7. Aldursdreifing sjúklinga með listeriosis. 

Aldur Fjöldi Hlutfall af heild 

Nýburar 2 7% 

1-19 ára 0 0% 

20-39 ára 3 11% 

40-59 ára 3 11% 

60-79 ára 9 33% 

>80 ára 10 37% 

Alls 27 100% 

 

 

 

Mynd 4. Aldursdreifing sjúklinga með listeriosis. 

 

Í töflu 7 og á mynd 4 sést að mikill meirihluti þeirra sem greinast með listeriosis á Íslandi er eldra fólk. 

Af heildarfjölda sjúklinga höfðu 19 manns náð 60 ára aldri við greiningu, eða 70%. Fjölmennasti 

aldurshópurinn var fólk eldra en 80 ára. Tíðni sýkinga fer þannig mikið hækkandi með aldri. 
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4.3 Flokkun tilfella og ræktanir 
Á mynd 5 hér að neðan sést flokkun tilfellanna.  

 

 

Mynd 5. Flokkun tilfella listeriosis á rannsóknartímabilinu. 

 

Meirihluti tilfella flokkuðust sem tilfelli utan burðarmáls - blóðsýking, eða 17 af 25 (68%). Sex tilfelli 

(24%) flokkuðust sem tilfelli utan burðarmáls - MTK tilfelli, í fjórum þeirra var sýkingin staðfest með 

ræktun mænuvökva en í tveimur var klínískur grunur um miðtaugakerfissýkingu með ræktun bakteríu 

úr blóði. Einungis tvö burðarmálstilfelli greindust á rannsóknartímabilinu (8%) og flokkuðust þau bæði 

sem burðarmáls-nýbura snemmkomin tilfelli. Var annað þeirra með miðtaugakerfiseinkennum en hitt 

án þeirra og því blóðsýking. Í einu tilfelli var L. monocytogenes einungis ræktuð úr greftri við 

abdominal aortuaneurysma sem fenginn var með kviðarholsstroki. Hins vegar hafði corynebacterium, 

einnig gram jákvæður stafur líkt og L. monocytogenes, ræktast úr blóði þremur dögum áður. Þekkt er 

að corynebacterium hafi verið ruglað saman við L. monocytogenes og sökum þess að bakterían 

ræktaðist úr greftrinum nokkrum dögum síðar er það tilfelli flokkað sem tilfelli utan burðarmáls - 

blóðsýking. Í fjórum tilfellum ræktuðust einnig aðrar bakteríur úr blóði sjúklinga. Voru það E. coli, H. 

influenzae, peptostreptococcar, coagulasa neikvæðir staphylococcar (CoNS) og óljós tegund 

streptococca. 

 

4.5 Áhættuhópar og undirliggjandi sjúkdómar 
Til áhættuhópa töldust þeir sem voru ónæmisbældir, þungaðar konur, nýburar og aldraðir 

einstaklingar. Heildarfjöldi sjúklinga sem flokkaðist í áhættuhóp og því móttækilegri fyrir sýkingu af 

völdum L. monocytogenes var 26 (96%), en einungis einn sjúklingur (4%) taldist ekki vera í neinum af 

þessum áhættuhópum. Nánari flokkun á áhættuhópunum má sjá á mynd 6.  
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Mynd 6. Fjöldi sjúklinga eftir áhættuhópum. 

 

Á myndinni sést að ónæmisbældir einstaklingar mynda stærsta áhættuhópinn, 22 manns (81%). Því 

næst koma einstaklingar 67 ára eða eldri, eða 16 manns (59%). Þó ber að nefna að 12 af þeim 16 

manns (75%) sem náð höfðu 67 ára aldri við greiningu töldust einnig ónæmisbældir, það er með 

krabbamein, langvinna nýrnabilun eða á ónæmisbælandi lyfjum, og töldust því til beggja flokka. Þá 

töldust þungaðar konur og nýburar þeirra einnig til ónæmisbældra, þrátt fyrir að vera einnig sér 

áhættuhópur. Tafla 8 sýnir þá undirliggjandi sjúkdóma sem sjúklingar í rannsókninni höfðu. 

 

Tafla 8. Undirliggjandi sjúkdómar.  

Undirliggjandi	sjúkdómar	 Fjöldi	 Hlutfall	sjúklinga	með	sjúkdóm	

Krabbamein	 7	 26%	

Nýrnasjúkdómar	 5	 19%	

Hjarta-	og	æðasjúkdómar	 15	 56%	

Öndunarfærasjúkdómar	 6	 22%	

Sjálfsofnæmissjúkdómar	 13	 48%	

Aðrir	sjúkdómar	 7		 26%	

 

Út frá töflunni sést að algengasta tegund undirliggjandi sjúkdóms voru hjarta- og æðasjúkdómar 

(56%). Af þeim voru níu manns með háþrýsting, þar af sjö sem höfðu engan annan hjarta- eða 

æðasjúkdóm. Næstalgengustu undirliggjandi sjúkdómarnir voru sjálfsofnæmissjúkdómar og 

krabbamein. Algengt var að sjúklingur hefði marga undirliggjandi sjúkdóma. 
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4.6 Legudagar 
Í töflu 9 má sjá meðalfjölda og miðgildi legudaga allra sjúklinga sem greindust með listeriosis á 

rannsóknartímabilinu, sem og legudaga flokkaða eftir áhættuhópum. 

 

Tafla 9. Fjöldi legudaga sjúklinga eftir áhættuhóp. 

Sjúklingahópur	 Meðaltal	 Miðgildi	

Ónæmisbældir	 32,5	 26,5	

Þungaðar	konur	 8,5	 8,5	

Nýburar	 27,0	 27,0	

≥ 67 ára	 32,0	 26,5	

Allir 32,4	 29,0	

 

Hér sést að meðaltal legudaga er hæst hjá ónæmisbældu sjúklingunum. Annar nýburinn á 

rannsóknartímabilinu lést samdægurs en hinn var inniliggjandi í 54 daga. Þá lá önnur þungaða konan 

inni í níu daga en hin átta. Tafla 10 flokkar síðan legudaga eftir aldurshópum. 

 

Tafla 10. Fjöldi legudaga sjúklinga eftir aldurshóp. 

Aldurshópur	 Meðaltal	 Miðgildi	

Nýburi	 27,0	 27,0	

1-19	ára	 0	 0	

20-39	ára	 16,7	 9,0	

40-59	ára	 29,0	 29,0	

60-79	ára	 39,3	 24,0	

>80	ára	 33,1	 29,5	

 

Á mynd 7 sést að í flestum tilvikum voru sjúklingar inniliggjandi á spítalanum í sjö til 31 dag.  
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Mynd 7. Legudagar sjúklinga flokkaðir. 

 

4.7 Meðferð 
Upphafleg meðferð sjúklinganna var margbreytileg og innihélt alls 10 mismunandi tegundir 

sýklalyfja í æð. Einn sjúklingur lést áður en upphafleg meðferð gat hafist og voru því upplýsingar um 

26 sjúklinga notaðar til útreikninga. Algengastu upphafsmeðferðirnar innihéldu cephalosporin, gefið í 

19 tilfellum (73%), þar af Rocephalin® í 14 þeirra, eða amoxicillin/klavúlansýru (Augmentin®), gefið í 

átta tilfellum (31%). Sex sjúklingar létust áður en endanleg meðferð gat annaðhvort hafist eða klárast 

og var því ályktað um gæði endanlegrar meðferðar 21 sjúklings. Gæði meðferðanna má sjá í töflu 11 

hér að neðan. Að meðaltali liðu 2,3 dagar frá upphafsræktun fram að endanlegri meðferð, miðgildi 2 

dagar.  

 

Tafla 11. Gæði upphaflegrar og endanlegrar meðferðar. 

Gæði	meðferðar	 Upphafleg	meðferð	 Endanleg	meðferð	

Fullnægjandi	 23	(88%)	 15	(71%)	

Ófullnægjandi	 3	(12%)	 6	(29%)	

Alls	 26	(100%)	 21	(100%)	

 

Ampicillin var gefið sem endanleg meðferð hjá öllum sjúklingum nema þremur (86%). Einn þeirra hafði 

ofnæmi fyrir penicillin sýklalyfjum og var því settur á meropenem með góðum árangri. Annar var 

upphaflega settur á meropenem vegna misskilnings um ofnæmi en seinna í meðferðinni var skipt yfir í 

meðferð með ampicillini. Sá þriðji hafði fjölsýklablóðsýkingu og var á annars konar sýklalyfjameðferð. 

Þá fengu einnig níu sjúklingar (43%) gentamicin sem hluta af endanlegri meðferð. Ráðgjöf var fengin 

frá smitsjúkdómalækni varðandi meðferð og aðra þætti í 22 tilvikum af öllum 27 (81%).  
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4.8 Horfur 
Á mynd 8 sést lifun sjúklinga fyrstu 365 daga eftir upphafsræktun eftir því hvort þeir voru 

ónæmisbældir eða ekki. Einungis fimm manns töldust þó ekki vera ónæmisbældir í rannsókninni. 

 

 

Mynd 8. Lifun 365 daga eftir upphafsræktun. 

 

Tafla 12 sýnir síðan fjölda og hlutfall allra sjúklinga sem voru látnir eftir 30, 60 og 365 daga frá 

upphafsræktun.  

 

Tafla 12. Dánartíðni sjúklinga með listeriosis. 

Dánartíðni	eftir:	 Fjöldi	 Hlutfall	

30	daga	 6	 22%	

60	daga	 7	 26%	

365	daga	 11	 41%	

 

Í töflunni sést að 41% sjúklinga voru látnir einu ári eftir upphafsræktun. Dánartíðnin af völdum 

listeriosis á rannsóknartímabilinu var skilgreind sem andlát innan 30 daga frá upphafsræktun og mætti 

því rekja til sýkingarinnar (e. attributable death), en hún reyndist vera 22%. Allir þeir sem létust innan 

30 daga frá upphafsræktun flokkuðust sem ónæmisbældir einstaklingar. 
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4.9 Samantekt helstu niðurstaðna 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru hér teknar saman og birtar í töflu 13. 

 

Tafla 13. Helstu niðurstöður rannsóknar. 

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Kyn	 	 	

Kk	 13																																									48%	

Kvk	 14	 52%	

Miðgildi	aldurs	(ár)	 73	 	

Aldurshópar     

Nýburar 2 7% 

1-19 ára 0 0% 

20-39 ára 3 11% 

40-59 ára 3 11% 

60-79 ára 9 33% 

>80 ára 10 37% 

Flokkun	tilfella	 	 	

Utan	burðarmáls	-	blóðsýking	 17	 68%	

Utan	burðarmáls	-	MTK	 6	 24%	

Burðarmálstilfelli	-	móður	 0	 0%	

Burðarmálstilfelli	-	nýbura	 2	 8%	

Áhætturhópar	 	 	

Ónæmisbæling	(burðarmálstilfelli	meðtalin)	 22	 81%	

Þungun	 2	 7%	

Nýburi	 2	 7%	

Eldri en 67 ára 16                                     59% 

Undirliggjandi sjúkdómar    

Krabbamein 7 26% 

Nýrnasjúkdómar 5 19% 

Hjarta- og æðasjúkdómar 15 56% 

Öndunarfærasjúkdómar 6 22% 

Sjálfsofnæmissjúkdómar 13 48% 

Aðrir sjúkdómar 7 26% 

Legudagar   

Færri en 7 4 15% 

7 til 31 12 44% 

Fleiri en 31 10 37% 
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Upphafleg meðferð   

Fullnægjandi 20 88% 

Ófullnægjandi 3 12% 

Endanleg meðferð    

Fullnægjandi 15 71% 

Ófullnægjandi 6 29% 

Ráðgjöf smitsjúkdómalæknis 22 81% 

Hjarta- eða vélindaómun 12 44% 

Hjartaþelsbólga 2 7% 

Ekki hægt að útiloka hjartaþelsbólgu 3 11% 

Dánartíðni   

Eftir 30 daga 6 22% 

Eftir 60 daga 7 26% 

Eftir 365 daga 11 41% 
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5 Umræða  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að miklu leyti í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á listeriosis. Eins og við var að búast var sýking meðal þeirra sem töldust í áhættuhóp mun 

algengari en meðal þeirra sem töldust það ekki, en einungis einn einstaklingur sem sýktist á 

rannsóknartímabilinu reyndist ekki vera í áhættuhóp (4% af heildarfjölda sjúklinga). Þá fór tíðni 

sýkinga einnig mikið hækkandi með aldri, en fjölmennasti aldurshópur sjúklinga var fólk eldra en 80 

ára (37% af heildarfjölda sjúklinga). Nánast enginn kynjamunur var á sýkingunum varðandi tíðni né 

aldur eftir að nýburarnir tveir og mæður þeirra höfðu verið frátalin við útreikninga. 

Á rannsóknartímabilinu greindist 1,41 tilfelli af listeriosis að meðaltali á ári, sem gefur 4,5 tilfelli á 

hverja milljón íbúa að meðaltali á ári. Þetta er lægra en þau 6,9 tilfelli á hverja milljón íbúa að meðaltali 

á ári sem átti við um tímabilið frá árinu 1978 til ársins 2000, en tiltölulega líkt nýgenginu meðal 

Evrópusambandslanda. Þar var nýgengið 4,1 tilfelli á hverja milljón íbúa að meðaltali miðað við tölur 

ársins 2012. Þá virðist nýgengið hér á landi vera að hækka, en síðustu rúm sex ár greindust 16 af 

öllum 25 tilfellunum eða 64% tilfella. Það er þó hvorki hægt að álykta né alhæfa þá hækkun, en tilfelli 

listeriosis eru afar sjaldgæf hér á landi og nýgengið það sveiflukennt að vel getur verið að um tilviljanir 

sé að ræða. Einnig er áhugavert að sjá að meirihluti sýkinganna virðist vera að greinast á haustin. Af 

öllum 25 tilfellunum greindust 11 þeirra (44%) á þriggja mánaða tímabili um haustið, frá ágúst fram í 

október. Áhugavert er að velta fyrir sér hvað sé að gerast síðla sumars eða á haustin sem veldur 

þessum aukna fjölda tilfella, hvort matarvenjur landsmanna séu frábrugðnar öðrum árstíðum eða aðrar 

ástæður liggi þar að baki. 

Meðaltal legudaga reyndist hæst í 60-79 ára aldurshópnum en miðgildið var hins vegar hæst í 

aldurshóp þeirra sem náð höfðu 80 ára aldri. Þá var miðgildi legudaga hærra í aldurshópnum 40-59 

ára en í 60-79 ára aldurshópnum Útskýring þessa gæti verið blanda af mörgum þáttum. Í fyrsta lagi 

voru einungis þrír einstaklingar í aldurshópnum 40-59 ára og því mun minni dreifing legudaga, sem 

skapað getur skekkju. Mun fleiri einstaklingar voru í 60-79 ára og eldri en 80 ára aldurshópunum, en 

legudagar þessara einstaklinga voru mjög breytilegir. Til að mynda létust margir eldri sjúklingar á 

meðan að innlögn stóð, auk þess sem einn sjúklingur í 60-79 ára aldurshópnum var inniliggjandi í 106 

daga, lengst allra sjúklinga. Allt þetta, í bland við fremur lítinn heildarfjölda tilfella, skekkir 

meðaltalsútreikninga. 

Ánægjulegt er að sjá hversu hátt hlutfall sjúklinga fékk fullnægjandi meðferð í upphafi, eða 88% 

sjúklinga. Hátt hlutfall fullnægjandi meðferðar í upphafi þrátt fyrir mikla notkun cephalosporina skýrist 

liklega af því að þrátt fyrir að L. monocytogenes sé ónæm fyrir cephalosporinum, algengustu gerð 

sýklalyfja sem beitt var í upphafi, voru sjúklingar nánast undantekningarlaust einnig á öðrum 

sýklalyfjum, sem þá höfðu einhverja virkni gegn bakteríunni. Lægra hlutfall fullnægjandi endanlegrar 

meðferðar (71%) skýrist líklega af strangari kröfum um skammtastærðir og meðferðarlengd sem sett 

voru fram í aðferðarkafla. Þá þjást þessar ályktanir af sömu vandamálum og margt annað í 

rannsókninni, fáum fjölda tilfella sem gefur hverju tilfelli fyrir sig mikið vægi. Klínískt mat á meðferð er 

alltaf mikilvægt og ef sjúklingur er klínískt batnandi, sýnir ekki lengur einkenni sýkingar og hefur verið á 

ásættanlega langri sýklalyfjameðferð að mati læknis, er óþarft að halda henni áfram. Þannig fengu sex 
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sjúklingar sýklalyfjameðferð í töfluformi eftir að sýklalyfjameðferð í æð var lokið, þar af tveir þeirra 

ævilangt. Ef slík viðbót við meðferðarlengd hefði verið talin fullnægjandi meðferð í aðferðarkafla, án 

þess að kröfum um skammtastærðir sýklalyfja í æð væri breytt, teldust til að mynda 76% endanlegra 

meðferða hafa verið fullnægjandi. 

Ráðgjöf smitsjúkdómalækna varðandi sjúkling var fengin í 22 tilvikum (81%). Þessi tala gæti verið 

hærri, og er líklegt að svo sé, eðli sýkinganna vegna. Þar sem listeriosis er tilkynningarskyldur 

smitsjúkdómur verður að teljast ólíklegt, í það minnsta óskynsamlegt, að leita ekki álits 

smitsjúkdómalæknis. Fáar ástæður geta verið fyrir því að ráðgjafar smitsjúkdómalækna hafi ekki verið 

aflað. Nærtækast er að beðið hafi verið um ráðgjöf, en ekki hafi verið gert sérstakt skjal um það í 

sögukerfi, né um svarið sjálft. 

 

5.1 Kostir og gallar  
Stærsti kostur rannsóknarinnar verður að teljast sá að hann inniheldur öll þekkt tilfelli listeriosis á 

Íslandi á rannsóknartímabilinu. Þar sem sýkingar af völdum L. monocytogenes eru frekar sjaldgæfar, 

alltaf tilkynningarskyldar og sökum smæðar landsins, er með nokkurri vissu hægt að segja að þessi 

rannsókn innihaldi öll tilfelli listeriosis sem ratað hafi á sjúkrahús frá árinu 2001 til apríl 2018. Þar sem 

rannsókn hefur nú þegar verið gerð á faraldsfræði listeriosis á Íslandi frá upphafi til ársins 2000 er því 

hér komin heilstæð mynd á faraldsfræði sjúkdómsins frá upphafi sýkinga á Íslandi. Þar sem tilfellin 

voru fá var einnig hægt að gefa sér góðan tíma í að fara yfir sjúkrasögu hvers sjúklings fyrir sig og 

þannig fá nákvæmari mynd yfir sjúkrahúslegu hans. 

Gallar rannsóknarinnar voru þó einhverjir. Helst ber að nefna að um aftursýna rannsókn var að 

ræða, en slíkar rannsóknir líða yfirleitt fyrir skort á upplýsingum. Gögn voru fengin úr sjúkraskrám 

sjúklinga og líklegt þykir að einhverjar upplýsingar hafi vantað þar, þrátt fyrir þann mikla tíma sem 

varið var í að fara yfir hverja sjúkraskrá. Þá var upplýsingum um meðferð stundum ábótavant og gæti 

verið að sá skortur skekki niðurstöður, til að mynda hvað varðar gæði meðferðar. 

 

5.2 Samanburður við fyrri rannsókn  
Virkilega áhugavert er að bera rannsóknina saman við eldri rannsóknina sem gerð var um 

listeriosis á Íslandi á árunum 1978 til 2000. Nýgengi listeriosis á þeim árum reyndist vera 6,9 tilfelli á 

hverja milljón íbúa að meðaltali á ári en í þessari rannsókn reyndist nýgengið vera 4,5 tilfelli að 

meðaltali á hverja milljón íbúa á ári. Á mynd 9 er búið að sameina gögn úr eldri rannsókninni við þessa 

og má þar sjá öll tilfelli listeriosis á Íslandi frá árinu 1978 til vorsins 2018. Þó ber að taka fram að eitt 

tilfelli listeriosis var greint á Íslandi árið 1961, en eldri rannsóknin innihélt ekki það tilfelli og engin 

önnur tilfelli greindust fram til ársins 1978. 
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Mynd 9. Öll tilfelli listeriosis á Íslandi frá árinu 1978 eftir árum og flokkum tilfella. 

Afar athygisvert er að sjá þessa miklu fækkun burðarmálstilfella. Á fyrra rannsóknartímabilinu voru þau 

17 af 40 tilfellum (43%) en á þessu rannsóknartímabili voru þau einungis tvö af 25 tilfellum (8%). Þessi 

mikla fækkun hefur engar augljósar skýringar en er engu að síður áhugaverð á að líta. Nærtækasta 

skýringin er aukin meðvitund meðal þungaðra kvenna um mataræði sitt á meðgöngu. En það eru 

einungis vangaveltur. 

Á mynd 10 hér að neðan má síðan sjá öll tilfelli beggja rannsókna flokkuð eftir mánuði greiningar. Í 

eldri rannsókninni höfðu, líkt og í þessari, flest tilfelli greinst um haustið. Heil 16 af 40 tilfellum (40%) 

greindust frá ágúst og fram í október í þeirri rannsókn en á sömu mánuðum greindust 11 af 25 tilfellum 

(44%) í þessari rannsókn. Sé allt tímabilið frá árinu 1978 til vorsins 2018 skoðað greinast 42% tilfella á 

þessum sömu mánuðum. 

 

 

Mynd 10. Mánuður greiningar allra tilfella listeriosis á Íslandi frá árinu 1978.  
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Eldri rannsóknin á einnig fleiri hluti sameiginlega með þessari. Enn er stærstur hluti sjúklinganna eldra 

fólk, en í eldri rannsókninni höfðu 65% sjúklinga náð 60 ára aldri við greiningu, séu burðarmálstilfelli 

undanskilin útreikningum. Í þessari rannsókn var hutfallið 83%, einnig án burðarmálstilfellanna. Það 

virðist því vera að sjúklingahópurinn sé að eldast. 

Dánartíðni rannsóknarinnar reyndist vera 22%, og er það hlutfall sjúklinga sem lést innan 30 daga 

frá upphafsræktun og andlátið þannig hægt að rekja að einhverju leyti til sýkingarinnar. Allir þeir 

sjúklingar sem létust innan 30 daga í þessari rannsókn voru flokkaðir sem ónæmisbældir einstaklingar. 

Þó ber að taka fram að einungis fimm manns í heildina voru ekki flokkaðir sem slíkir. Dánartíðni eldri 

rannsóknarinnar var 33% og hefur því orðið nokkur lækkun á dánartíðni af völdum listeriosis á Íslandi. 

Tilfellin eru hins vegar fá og um tilviljun gæti verið að ræða. Báðar þessar tölur ríma þó ágætlega við 

dánartíðni listeriosis á heimsvísu, en almennt er sagt að hún sé á bilinu 20-40%. 

 

5.3 Framhaldið 
Eitt það athygisverðasta í þessari rannsókn er áberandi mikil fækkun burðarmálstilfella listeriosis 

frá fyrri rannsókn. Velta má fyrir sér hvort verðandi mæður fái meiri upplýsingar á meðgöngu eða séu 

einfaldlega meðvitaðari um mataræði sitt nú til dags. Þá er einnig mjög áhugavert að sjá líkindin milli 

rannsókna varðandi í hvaða mánuði tilfellin greinast. Greint hefur verið frá árstíðarbundnum sveiflum 

listeriosis í stórum rannsóknum erlendis, þá einna helst síðsumars og snemma hausts, líkt og í þessari 

rannsókn. Helstu ástæður sem gefnar eru snúast um breytt mataræði eða matarvenjur fólks á þessum 

tíma. Meðgöngutími listeriosis getur verið allt að 90 dagar, oftast í kringum einn mánuð, og geta því 

tilfellli verið að greinast fram á haust vegna matar sem neytt var um sumarið. Engar staðfestar 

ástæður eru þó fyrir þessum sveiflum en áhugavert gæti verið að rannsaka þær frekar. 
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