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Ágrip 

Inngangur: Stenotrophomonas maltophilia er loftháð Gram neikvæð staflaga umhverfisbaktería sem 

finnst víða á blautum og rökum svæðum og hefur getu til að ná bólfestu á rökum svæðum á heimilum 

og sjúkrastofnunum. Hún er tækifærissýkill og faraldrar af völdum S. maltophilia hafa verið tengdir við 

hæfileika bakteríunnar til þess að mynda örveruhulur í vatnslögnum og plast íhlutum lækningartækja. 

Bakterían er lítið meinvirk og sýkir því sjaldan heilbrigða einstaklinga en getur valdið alvarlegum og 

jafnvel banvænum sýkingum hjá veikluðum og ónæmisbældum einstaklingum. Algengustu sýkingar af 

völdum S. maltophilia eru öndunarfærasýkingar, blóðsýkingar, sýkingar tengdar leggjum og 

þvagfærasýkingar. Fjölónæmi S. maltophilia gegn sýklalyfjum gerir meðhöndlun sýkinga af hennar 

völdum erfiða og er sýklalyfið trímetróprím-súlfametoxasól (TMP-SMX) það lyf sem hefur sýnt mesta 

virkni. 

Markmið: Að fá yfirsýn á sýklalyfjanæmi þeirra S. maltophilia stofna sem ræktast hafa á Sýkla- og 

veirufræðideild Landspítalans. Að sjá hvort skyldleiki sé með þessum sömu stofnum.  

Efni og aðferðir: Allir stofnar S. maltophilia sem ræktast hafa úr blóði á tímabilinu júní 2006 til og með 

31. desember 2017. Allir S. maltophilia stofnar sem ræktast hafa óháð sýnatökustað á tímabilinu 1. 

október 2016 til og með 31. desember 2017. Gerð voru næmispróf gegn TMP-SMX og levofloxacín. Ef 

um ónæmi gegn þeim lyfjum var að ræða voru gerð næmispróf gegn ceftazídíme og ticarcillín-

klavúlanat. Skyldleiki allra stofnanna var kannaður með Random Amplified Polymorphic DNA 

Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR), valdir stofnar voru greindir með fjölgena raðgreiningu 

(MLST) og tilraun var gerð til að skyldleikagreina með Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-

Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS). 

Niðurstöður: Alls voru tiltækir 192 S. maltophilia stofnar, 40 úr blóðræktunum og 152 stofnar úr 

öðrum sýnum. Af öllum stofnunum voru 96% næmir fyrir TMP-SMX og 4,2% ónæmir. Næmi stofna 

fyrir levofloxacín var á bilinu 85-88% og ónæmi um 10%. Næmi fyrir ceftazídíme og ticarcillín-

klavúlanat var 19% og 24% en ónæmi 38% og 67%. Enginn af stofnunum úr blóðræktunum var 

ónæmur fyrir TMP-SMX og aðeins einn af blóðstofnunum var ónæmur fyrir levofloxacín. RAPD-PCR 

tengslatré sýndi 111 bandamynstur frá stofnum frá 125 sjúklingum. Í heildina voru 74 stofnar greindir 

með fjölgena raðgreiningu, allir stofnar úr jákvæðum blóðræktunum auk 34 annarra. Algengasta ST 

týpan var ST224, fimm stofnar og alls fengust 17 nýjar ST týpur sem ekki var að finna í alþjóðlega 

gagnagrunninum. Stofnarnir sýndu mikinn erfðafræðilegan breytileika hvort sem litið er á niðurstöður 

úr RAPD-PCR eða MLST. Ekki tókst að nota MALDI-TOF MS við skyldleikagreiningu.  

Ályktun: Rannsóknin er sú fyrsta á Íslandi hvað varðar sýklalyfjanæmi og skyldleika S. maltophilia 

stofna. Svo virðist sem ekki sé farið að bera á miklu ónæmi gegn kjörlyfinu, TMP-SMX. Mikill 

erfðabreytileiki sást og líklega var ekki faraldur á tímabilinu.  
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Abstract 

Introduction: Stenotrophomonas maltophilia is an aerobic Gram negative rod shaped bacterium. It is 

an environmental bacterium and an opportunistic pathogen found in aqueous habitats and has the 

ability to colonize moist surfaces in homes and hospital settings. Outbreaks of S. maltophilia have 

been associated with the bacterial ability to form biofilms on water pipes and plastic surfaces of 

indwelling medical devices. S. maltophilia is a bacterium of low virulence and rarely causes infections 

in healthy individuals, but can cause serious or fatal infections in immunocompromised and 

immunosuppressed patients. The most common infections associated with S. maltophilia are 

respiratory tract infections, bloodstream infection, catheter-related infections and urinary tract 

infections. S. maltophilia is multidrug-resistant which makes treatment difficult and the recommended 

drug of choice is trimethoprim-sulphamethoxazole (TMP-SMX). 

Aim: To evaluate the antimicrobial susceptibility of S. maltophilia diagnosed at department of Clinical 

Microbiology at Landspítali University Hospital and also to determine the relatedness of these isolates. 

Material and methods: All isolates of S. maltophilia from positive blood cultures, from June 2006 to 

31st of December 2017. All S. maltophilia isolates diagnosed from 1st of October to 31st of December 

2017. Antibiotic susceptibility was performed for TMP-SMX and levofloxacin. If isolate was found to be 

resistant to either or both TMP-SMX and levofloxacin, antibiotic susceptibility was performed for 

ceftazidime and ticarcillin-clavulanate. The relatedness of all S. maltophilia isolates was investigated 

with Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR), selected isolates 

then underwent Multilocus Sequence Typing (MLST) and an attempt was made to use Matrix-Assisted 

Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) for biomarker based 

typing. 

Results: A total of 192 S. maltophilia isolates were available, 40 from positive blood cultures and 152 

from other clinical samples. Of all the S. maltophilia isolates 96% were sensitive to TMP-SMX and 

4,2% resistant. Sensitivity to levofloxacin was 85-88% and resistance around 10%. Sensitivity to 

ceftazidime and ticarcillin-clavulanate was 19% and 24% but resistance was 38% and 67%. None of 

the isolates from positive blood cultures were resistant to TMP-SMX and only one isolate was resistant 

to levofloxacin. RAPD-PCR dendrogram showed 111 banding patterns from isolates from 125 

patients. In total 74 isolates underwent MLST, all isolates from positive blood cultures as well as 34 

from other clinical samples. The most common ST type was ST224, five isolates. There were 17 new 

ST types detected which were not included in the international database. The isolates showed high 

genetic diversity in both RAPD-PCR and MLST typing results. The MALDI-TOF MS biomarker based 

typing method was not successful. 

Conclusion: This is the first time that antibiotic suscpetibility and relatedness of S. maltophilia isolates 

is studied in Iceland. TMP-SMX is the drug of choice for infections due to S. maltophilia. In this study 

resistance to TMP-SMX was low. The isolates showed high genetic diversity which indicates that an 

outbreak was highly unlikely. 
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Þakkir 

Verkefnið var unnið á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala og fær starfsfólk deildarinnar hjartanlegar 

þakkir fyrir hjálpsemi og liðlegheit. Starfsfólk deildarinar safnaði öllum S. maltophilia stofnunum og 

gerði MALDI-TOF tegundagreiningu á 154 þeirra, sem ég tók úr tölvukerfi deildarinnar og fá þau 

innilegar þakkir fyrir. Sérstakar þakkir fær umsjónarkennarinn minn og leiðbeinendur þau Helga 

Erlendsdóttir, Gunnsteinn Haraldsson og Brynhildur Ósk Pétursdóttir fyrir ómetanlega aðstoð, 

hvatningu og leiðsögn við vinnu verkefnisins. Einnig vill ég þakka Ólafi Orra Sturlusyni læknanema 

fyrir klíníska upplýsingar. Samnemendur í lífeindafræði fá þakkir fyrir allar skemmtilegu 

samverustundirnar, þá sérstaklega Álfheiður Þórsdóttir fyrir allar samverustundirnar í Ármúlanum, 

aðstoð og andlegan stuðning meðan á verkefninu stóð. Síðast en ekki síst vill ég þakka fjölskyldu og 

vinum fyrir að hvetja mig áfram, vera alltaf til staðar fyrir mig og hafa óbilandi trú á mér.  

Verkefnið var styrkt af Vísindasjóði Landspítala. 
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1 Inngangur  

1.1 Stenotrophomonas maltophilia 

Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) er umhverfisbaktería sem finnst víða á blautum eða 

rökum svæðum svo sem jarðvegi, plöntum, dýrum eða vatnsbólum og hefur getu til þess að ná 

bólfestu (e. colonization) á rökum svæðum á heimilum og sjúkrastofnunum. Bakterían er 

tækifærissýkill, er lítið meinvirk og sýkir því sjaldan heilbrigða einstaklinga (Falagas o.fl., 2009; Madi 

o.fl., 2016).  

Bakteríunni var fyrst lýst árið 1943 af Edwards þegar hún ræktaðist úr sýni frá fleiðruvökva og var 

nefnd Bacterium bookeri (Hugh o.fl., 1961). Árið 1958 ræktaði Hugh bakteríuna úr stroki frá 

krabbameini í munni og endurnefndi hana Pseudomonas maltophilia (Hugh o.fl., 1963; Hugh o.fl., 

1961). Það var 25 árum síðar, árið 1983 að bakteríunni var gefið enn eitt nafnið Xanthomonas 

maltophilia. Sú ákvörðun fékk aldrei alþjóðlegt samþykki því hvað helstu eiginleika Xanthomonas 

maltophilia varðaði voru ekki mikil líkindi með öðrum tegundum Xanthomonas ættkvíslarinnar. Að 

lokum fékk hún sitt endanlega nafn árið 1993 eða Stenotrophomonas maltophilia (Palleroni o.fl., 1993; 

Swings o.fl., 1983). Fram til ársins 2000 var S. maltophilia eina þekkta tegund ættkvíslarinnar en í dag 

tilheyra henni 12 tegundir, S. rhizophila, S. pavanii, S. humi, S. terrae, S. ginsengisoli, S. panacihumi, 

S. koreensis, S. nitritireducens, S. acidaminiphila, S. chelatiphaga og S. daejeonensis. Af þessum 12 

tegundum Stenotrophomonas er S. maltophilia sú eina sem sýkir menn svo vitað sé, hinar hafa aðeins 

ræktast úr umhverfissýnum (Patil o.fl., 2016).  

S. maltophilia er í smásjá beinir eða örlítið bognir Gram neikvæðir stafir sem eru 0,5 til 1,5 µm 

langir og mynda ekki spora. Í smásjá sjást stafirnir einir eða í pörum og hafa endasvipur (e. flagella) 

sem gera þá hreyfanlega. Þyrpingar S. maltophilia á blóðagar skálum eru sléttar, glitrandi með sléttum 

brúnum og eru hvítar til fölgular að lit. Bakterían er loftháð og vöxtur verður ekki við hitastig minna en 

5°C eða hærra en 40°C. Kjörhitastig hennar er við 35°C (Denton o.fl., 1998).  

1.2 Meinvirkni 

Í smáatriðum er ekki vitað hvernig S. maltophilia nýtir meinvirkniþætti til meinmyndunar (e. 

pathogenesis). Meinmyndun er með bólfestu frekar en sýkingu og því fylgir oft íferð (e. invasion) í vefi. 

Ein möguleg leið fyrir bakteríuna til þess að komast framhjá eðlilegum vörnum líkamans og valda 

þannig sýkingum er getan til að ná bólfestu í vökvum sem notaðir eru á sjúkrahúsum og/eða á 

lækningartækjum (Adegoke o.fl., 2017). S. maltophilia myndar örveruhulur (e. biofilm), hefur svipur og 

festiþræði (e. pili). Örveruhulan verndar bakteríuna fyrir ónæmisviðbrögðum hýsils og eykur 

sýklalyfjaónæmi. Svipur eru viðloðunar þáttur og gera bakteríuna hreyfanlega sem auðveldar henni að 

forðast vessabundið ónæmissvar. Festiþræðir eru fíngerðir þræðir, 5-7 nm á þykkt sem aðstoða við 

viðloðun, samsöfnun, bólfestu á yfirborð og sýklalyfjaónæmi (Adegoke o.fl., 2017; de Oliveira-Garcia 

o.fl., 2003). Þar að auki framleiðir bakterían fjöldann allan af utanfrumu ensímum, má þar helst nefna 

próteasa og lípasa sem sýnt hefur verið fram á að tengist meinmyndun hjá öðrum ættkvíslum. Próteasi 

S. maltophilia sem kóðað er fyrir af geninu StmPr1 getur brotið niður próteinþætti kollagens, 

fíbrónektín og fíbrínógens og getur þannig stuðlað að staðbundnum vefjaskemmdum og blæðingum 
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(Adegoke o.fl., 2017; Looney o.fl., 2009). Fitufjölsykrur (e. lipopolysaccharides, LPS) eru aðal 

sameindaþáttur (e. molecular component) ytri frumuhimnu Gram neikvæðra baktería og veitir þeim 

vernd gegn umhverfi sínu. Fitufjölsykrur samanstanda af fitu sameindum sem staðsettar eru yst í ytri 

himnunni, nefndar lípið A, og fjölsykru sameindum sem tengjast við þær (Rosenfeld o.fl., 2006). Lípíð 

A S. maltophilia örvar monocýta og makrófaga í lungum sem leiðir til myndunar TNFα, sem tekur þátt í 

bólgusvari í öndunarvegi (Looney o.fl., 2009).  

         Í rannsókn sem samanstóð af tveimur klínískum stofnum og þremur umhverfisstofnum af S. 

maltophilia var markmiðið að bera saman erfðamengi þeirra og kanna hvort þekkt meinvirkni gen væru 

til staðar. Hugsanleg meinvirkni gen sem áður hafði verið lýst voru meðal annars gen fyrir festiþræði, 

próteasa, hemolýsin, exópólýsakkaríð, LPS, zot lík prótein, siderophores, fosfólípasa, hemaglútínín og 

seytikerfi. Gen fyrir þessa þætti fundust hjá öllum stofnunum fimm, nema gen fyrir zot lík prótein sem 

fannst ekki hjá neinum. Frekari rannsókna er þörf til að skera úr um hvort allir S. maltophilia stofnar 

hafi þessi gen og þá hvort og hvernig þessi gen komi að meinvirkni og meinmyndun (Adamek o.fl., 

2014). 

1.2.1 Viðloðun  

Viðloðun baktería við yfirborð slímhúðar og íhluta (e. prosthetic) er fyrsta skrefið í meingerð sýkinga 

(Zgair o.fl., 2013). Viðloðun og síðar myndun örveruhulu verður bæði vegna eðlisefnafræðilegra (e. 

physicochemical) eiginleika S. maltophilia t.d. tilvist ytri himnupróteina og LPS og vegna eiginleika 

yfirborðs viðloðunarflatar, t.d. íhlutir sem þaktir eru utanfrumu matrix fjölliðum hýsils eða vatnssækin 

svæði (Brooke, 2012). S. maltophilia stofnar (e. isolate) eru taldir geta loðað við og myndað örveruhulu 

á ólífrænum yfirborðum eins og gleri, tefloni, plasti (e. polystyrene) og ryðfríu stáli, en einnig á 

lífrænum yfirborðum eins og þekjufrumum hýsils, þar er hún fær um að ráðast inn fyrir þær (Brooke, 

2012; Zgair o.fl., 2013). Viðloðun við ólífræn yfirborð er ósértæk þar sem víxlverkun (e. interaction) á 

sér stað á milli bakteríunnar og yfirborð gerviefnis (e. synthetic) án tiltekinna viðtaka. Viðloðun við 

lífræn yfirborð kallast sértæk viðloðun þar sem víxlverkun er á milli sérstakra viðtaka á yfirborði 

bakteríunnar og lífræns yfirborðs (Zgair, 2013). Viðloðun baktería við slím hefur verið talin mikilvægt 

skref í meingerð öndunarfærasýkingar. Slím sem hjúpar yfirborð meltingarvegar, öndunarfæra og 

æxlunarfæra veitir fyrstu vörn gegn sýklum, þar sem þeir eru að lokum hreinsaðir burt með slím 

úthreinsun. S. maltophilia hefur getu til þess að loða við þekjufrumur veiklaðra og ónæmisbældra 

einstaklinga en slím úthreinsun gæti mögulega útskýrt takmarkaða meinvirkni bakteríunnar til að sýkja 

heilbrigða einstaklinga (Zgair o.fl., 2011). Svipur eru ábyrgar fyrir viðloðun S. maltophilia við lífræn og 

ólífræn yfirborð. Svipur samanstanda af nokkrum þúsund eintökum af flagellin undireiningum, þar sem 

meirihlutinn er flagellin C (FliC). Rannsóknir benda til þess að á yfirborði þekjufrumna megi finna 

viðtaka sem flagellin C binst og sé það nauðsynlegt skref í upphafi sýkinga (Zgair, 2013; Zgair o.fl., 

2013). 

1.2.2 Myndun örveruhulu  

Fyrsta skrefið í myndun örveruhulu er viðloðun baktería við yfirborð með ósértækum eða sértækum 

eðlisefnafræðilegum víxlverkunum (Jucker o.fl., 1996). Myndun örveruhulu er í auknu mæli viðurkennd 

sem einn af orsakaþáttum sjúkdóms meingerðar (Zhuo o.fl., 2014). S. maltophilia getur myndað 
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örveruhulu ein og sér eða með öðrum tegundum (Looney o.fl., 2009). Örverum í örveruhulu er haldið 

saman með líffjölliðu matrix (e. biopolymer matrix) sem þær framleiða sjálfar og inniheldur fjölsykrur (e. 

polysaccharides), prótein og DNA frá örverunum (Høiby o.fl., 2010). Í örveruhulunni er bakterían 

tiltölulega óvirk og því meira ónæm gegn átfrumum og sýklalyfjum (Looney o.fl., 2009). Nokkrir þættir 

eru ábyrgir fyrir auknu sýklalyfjaþoli baktería vegna örveruhulu, má þar nefna að örveruhulan hindrar 

að sýklalyfið komist að bakteríunni, í örveruhulunni hægist á efnaskiptum bakteríunnar en sýklalyf 

verka oft best á bakteríur í hraðri skiptingu og í örveruhulunni eru góðar aðstæður fyrir bakteríuna til 

þess að deila með sér ónæmisgenum (Grassi o.fl., 2017). S. maltophilia sýnir mikinn breytileika hvað 

varðar svipgerð og arfgerð þegar það kemur að myndun örveruhulu. Myndun örveruhulu hjá bakteríum 

hefur verið tengd við 65% spítalasýkinga (Zhuo o.fl., 2014). 

1.2.3 Dreifanlegt boðþátta kerfi  

S. maltophilia tekur þátt í millifrumuboðum (e. cell-to-cell signalling) eða quorum sensing en hún  notar 

ekki LuxIR kerfið sem hefðbundið er að Gram neikvæðar bakteríur noti. Notar hún í staðinn dreifanlegt 

boðþátta kerfi (e. diffusible signal factor system, DSF) sem fyrst var uppgvötað hjá Xanthomonas 

campestris og finnst meðal annars hjá Xanthomonas og Xylella tegundum. Röskun á DSF boðum 

leiðir til minni getu til að mynda örveruhulu, taps á hreyfigetu, breytingu á fitufjölsykrum (LPS), minni 

framleiðslu á utanfrumu próteasa og aukins næmis gegn ákveðnum sýklalyfjum og þungmálmum. Með 

DSF boðum getur S. maltophilia miðlað boðum til Pseudomonas aeruginosa um breytt næmi gegn 

pólýmyxíni og breytingar á myndun örveruhulu. P. aeruginosa myndar flatar örveruhulur þegar þær eru 

látnar vaxa einar eða í samvexti með S. maltophilia án DSF boða, en í samvexti með DFS 

framleiðandi S. maltophilia breytast örveruhulur P. aeruginosa úr flötum í þráðlaga. En þráðlaga 

örveruhulur hafa meiri viðloðunar hæfni en flatar (Brooke, 2012; Looney o.fl., 2009; Rice o.fl., 2005).  

1.3 Sýkingar 

S. maltophilia er lítið meinvirk og veldur því sjaldan sýkingum í heilbrigðum einstaklingum en getur 

valdið alvarlegum og jafnvel banvænum sýkingum hjá veikluðum og ónæmisbældum einstaklingum 

(Cho o.fl., 2015; Furuichi o.fl., 2016). Bakterían er ábyrg fyrir vaxandi fjölda alvarlegra sýkinga síðasta 

áratuginn, sérstaklega hjá ónæmisbældum og alvarlega veikum einstaklingum. Skýringar fyrir þessari 

aukningu eru taldar vera breyttur sjúklingahópur, aukin sýklalyfjanotkun og hæfileiki bakteríunnar til að 

loða við plast íhluti inniliggjandi lækningartækja (Garazi o.fl., 2012; Looney o.fl., 2009). Bakterían 

birtist oftast sem spítalasýking en öðru hverju hefur verið greint frá samfélagssýkingum af völdum 

hennar (Madi o.fl., 2016). Erfitt getur reynst að greina á milli hvort um raunverulega sýkingu er að 

ræða, mengun eða sýklun (Looney o.fl., 2009). Algengustu sýkingar af völdum S. maltophilia eru 

öndunarfærasýkingar, blóðsýkingar, sýkingar tengdar leggjum (e. catheter-related) og 

þvagfærasýkingar þótt öðrum sýkingum hafi verið lýst þar á meðal heilahimnubólgu, hjartaþelsbólgu, 

lungnabólgu, sýkingum í beinum og liðum ásamt húð- og mjúkvefjasýkingum hjá sjúklingum með 

brunasár. Hjá sjúklingum með slímseigjusjúkdóm (e. cystic fibrosis) getur bakterían sest í öndunarveg 

og valdið þar langvarandi sýkingum (Furuichi o.fl., 2016; Garazi o.fl., 2012; Madi o.fl., 2016; Waite 

o.fl., 2016). Þess má geta að S. maltophilia er meðal níu algengustu baktería sem ræktast úr 

öndunarfærasýnum gjörgæslusjúklinga í Evrópu (Guyot o.fl., 2013). Helstu áhættuþættir fyrir sýkingu 
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eru meðal annars undirliggjandi illkynja sjúkdómar, langvinnir öndunarfærasjúkdómar, ónæmisbæling, 

langvarandi notkun og notkun breiðvirkra sýklalyfja, slímseigjusjúkdómur, langtímadvöl á sjúkrahúsi 

eða gjörgæsludeild, daufkyrningsfæð (e. neutropenia) og inniliggjandi leggir og tæki (Chang o.fl., 

2014; Fihman o.fl., 2012; Waite o.fl., 2016).  

1.3.1 Öndunarfærasýkingar 

Öndunarfærasýkingar eru algengustu sýkingar af völdum S. maltophilia. Ræktun á S. maltophilia frá 

öndunarvegi er í flestum tilfellum sýklun, sem gefur til kynna að sjúklingur sé með veiklað ónæmiskerfi. 

Algengt er að greina fleiri tegundir öndunarfærasýkla með S. maltophilia sem gerir túlkun erfiða. Enn 

fremur getur sýklun S. maltophilia hjá sjúklingum valdið síðkomnum sýkingum (Chawla o.fl., 2014; 

Looney o.fl., 2009). Klínísk einkenni lungnabólgu af völdum S. maltophilia eru almenn. Flestir 

sjúklingar eru með hita og einkenni frá öndunarfærum, sem dæmi mikinn hósta og mæði (Looney o.fl., 

2009).  

Slímseigjusjúkdómur er einn af algengustu erfðasjúkdómunum. Þeir sem hafa sjúkdóminn 

framleiða seigt slím sem þekur lungun, sem leiðir af sér tíðar sýkingar ýmissa örvera t.d. 

Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia og Stenotrophomonas maltophilia. Talið er að 

langvarandi sýklun með P. aeruginosa ásamt skemmdum í þekjuslímhúð vegna losunar á 

utanfrumuþáttum (e. exoproducts) sem leiðir af sér skerta lungnastarfsemi efli möguleika S. 

maltophilia í að ná bólfestu í öndunarvegi sjúklinga með slímseigjusjúkdóm og stuðli þannig að 

versnun (e. progressive deterioration) (Di Bonaventura o.fl., 2007).  

1.3.2 Blóðsýkingar 

Ræktist S. maltophilia úr blóði ætti að meta sjúkling vandlega með tilliti til þess hvort um mengun, 

sýklun eða raunverulega sýkingu sé að ræða. Algengt er að aðrar bakteríur ræktist samhliða S. 

maltophilia úr blóði (Looney o.fl., 2009). Blóðsýkingum af völdum S. maltophilia má skipta í 

frumsýkingar (e. primary infections), sýkingar tengdar leggjum og fylgisýkingar (e. secondary 

infections) sem koma í kjölfar sýkinga annars staðar í líkamanum (Boktour o.fl., 2006; Paez o.fl., 

2008). Æðaleggir eru algengasta uppspretta blóðsýkinga af völdum S. maltophilia. Batarhorfur 

sjúklinga með blóðsýkingar tengdar leggjum eru betri ef sýktur leggur er tafarlaust fjarlægður (Looney 

o.fl., 2009). Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að dánartíðni vegna S. maltophilia blóðsýkinga sé á bilinu 

11-51% hjá fullorðnum og 6-40% hjá börnum (Araoka o.fl., 2010; Guriz o.fl., 2008; Lakatos o.fl., 2014; 

Wu o.fl., 2006).   

1.4 Faraldrar 

Faraldrar af völdum S. maltophilia hafa verið tengdir við hæfileika bakteríunnar til þess að loða við og 

mynda överuhulu á plast íhlutum lækningartækja. Faröldrum S. maltophilia, sem tengdir eru 

menguðum berkjuspeglunartækjum til dæmis vegna lélegra þrifa eftir notkun, hefur verið lýst í mörgum 

löndum. Eftir kyrrsetningu tækja eða dauðhreinsun var komið í veg fyrir fleiri tilfelli (Ahn o.fl., 2007; 

Botana-Rial o.fl., 2016; Brooks o.fl., 2004; Ece o.fl., 2014; Guy o.fl., 2016; Waite o.fl., 2016). Þá hafa 

faraldrar af völdum bakteríunnar einnig verið tengdir myndun örveruhulu í vatnslögnum. Má þar nefna 

faraldur á gjörgæsludeild vegna mengunar í sigti fremst á blöndunartækjum í herbergjum sjúklinga 
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(Weber o.fl., 1999). Einnig varð faraldur á gjörgæsludeild í Englandi þar sem upptök sýkinganna lágu í 

örveruhulu myndun bakteríunnar í kælieiningu undir vaski í eldhúsi deildar sem notaður var til þess að 

gefa sjúklingunum að drekka. Eftir að kælieiningin var fjarlægð féll mánaðarleg tíðni sýkinganna úr 

11% niður fyrir 2% (Guyot o.fl., 2013). Að auki kom upp faraldur á nýbura gjörgæsludeild á 

háskólasjúkrahúsi í Hollandi þar sem fjórir nýburar báru bakteríuna og einn dó úr blóðsýkingu vegna 

mengaðs kranavatns sem notað var við þvott á nýburunum (Verweij o.fl., 1998). Loks má nefna að 

faraldur varð meðal beinmergsígræðslu sjúklinga þar sem uppsprettan var talin vera 

heilbrigðisstarfsmaður sem þvoði sér með rakakremi í stað sápu á milli sjúklinga (Klausner o.fl., 1999). 

Í vatni getur S. maltophilia minnkað orkuþörf sína til þess að bregðast við hungri og streitu með því að 

mynda ofur örfrumur (e. ultramicrocells, UMC) sem geta verið 0,1-0,2 µm að stærð. UMC geta komist í 

gegnum síueiningar, sem gefur til kynna að síur hafi takmarkaða virkni gegn bakteríum í vatni. En til 

þess að koma í veg fyrir útbreiðslu baktería með vatni er mælt með því að nota 0,1 µm síur (Brooke, 

2012). Í ársskýrslu sýkingavarnadeildar Landspítala 2015 kemur fram að mikið af S. maltophilia 

tilfellum sem eiga uppruna sinn á LSH tengjast gjörgæsludeild á Hringbraut eða í um 30% tilfella fram 

til ársins 2014. Í byrjun árs 2014 voru settar bakteríusíur á tvö af blöndunartækjunum á deildinni og féll 

þá árleg tíðni úr 5-10 tilfellum í einungis þrjá sjúklinga það ár (Sýkingavarnadeild Landspítala, 2015). 

1.5 Sýklalyf og sýklalyfjanæmi 

Erfitt getur reynst að meðhöndla sýkingar af völdum S. maltophilia vegna fjölónæmis gegn sýklalyfjum. 

Bakterían er í eðli sínu ónæm gegn β-laktamlyfjum þar á meðal karbapenem lyfjum auk þess að vera 

ónæm gegn amínóglýkósíð lyfjum, tetracýklín lyfjum og kínólón lyfjum. Ný flúorkínólón lyf virðast þó 

sýna betri virkni gegn S. maltophilia (Cho o.fl., 2014; Madi o.fl., 2016). Það sem stuðlar að þessu 

náttúrulega ónæmi er lágt gegndræpi himnu, útflæðisdælur (e. efflux pumps), β-laktamasar og 

sýklalyfja-breytiensím (e. antibiotic-modifying enzymes) (Brooke, 2012). Eins og allar Gram neikvæðar 

bakteríur hefur S. maltophilia lítið himnugegndræpi sem er afleiðing af því að hafa tvær frumuhimnur 

og peptíðóglýkanvegg þar sem ytri himnan er góður hindri (Sánchez, 2015). Fjölónæmis 

útflæðisdælurnar samanstanda af himnusamrunapróteini, orku-háðri ferju og ytri himnupróteini. Til eru 

margar mismunandi útflæðisdælur sem allar stuðla að fjölónæmi S. maltophilia þar má meðal annars 

nefna útflæðisdælu sem smeDEF kóðar fyrir sem stuðlar að ónæmi fyrir β-laktamlyfjum, tetracýklíni, 

erythrómýcíni, kínólónum, amínóglýkósíðum og klóramfenikól lyfjum (Brooke, 2012). S. maltophilia 

hefur tvo örvanlega β-laktamasa. L1 sem getur vatnsrofið næstum alla flokka β-laktam sýklalyfja, þó 

ekki mónóbaktamlyf og L2 sem er serín virknisets β-laktamasi. Tjáning beggja ensíma er stjórnað með 

ampR geni og er tjáning framkölluð með nærveru β-laktam sýklalyfja. AmpR virkar sem veikt bæliefni 

fyrir L2 genið þegar sýklalyfið er ekki til staðar en virkjari þegar það er til staðar. Hvað L1 varðar er 

AmpR nauðsynlegt bæði fyrir grunn- og afleidda tjáningu. Til þess að hægt sé að örva β-laktamasana 

þarf ampN-ampG genagengið (e. operon) að vera til staðar (Sánchez, 2015). S. maltophilia hefur 

einnig gen sem kóðar fyrir tveimur amínóglýkósíð breytiensímum, sem stuðla að lágu næmi gegn 

amínóglýkósíðum, að undanskildu gentamícíni. Ónæmi S. maltophilia fyrir kínólónum er vegna 

útfæðisdæla og kínólón ónæmispróteins SmQnr. Þetta prótein hefur verið tengt bæði við náttúrulegt 

ónæmi og áunnið ónæmi S. maltophilia en ferlið er enn óþekkt (Sánchez, 2015). Fjölónæmi               
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S. maltophilia er talið vera áunnið í náttúrulegu umhverfi og er því ekki eingöngu vegna 

sýklalyfjanotkunar í lækningarskyni (Brooke, 2012).  

Fjöldi sýklalyfja sem í boði eru til að meðhöndla sýkingar af völdum S. maltophilia er takmarkaður 

vegna fyrrgreinds fjölónæmis. Viðmiðunarmörk eru til fyrir ticarcillín-klavúlanat, ceftazídíme, 

mínócyclíne, levofloxacín, trímetóprím-súlfametoxasól (TMP-SMX) og klóramfenikol frá Clinical & 

Laboratory Standards Institute (CLSI) en aðeins fyrir TMP-SMX frá The European Committee on 

Antimicrobial Susceptability (EUCAST) (CLSI, 2016; EUCAST, 2017b). Við meðferð gegn S. 

maltophilia er mælt með því að nota sýklalyfið TMP-SMX. Vegna áhyggja um aukaverkanir sem 

tengjast TMP-SMX hefur levofloxacín einnig verið notað til þess að meðhöndla þessar sýkingar (Cho 

o.fl., 2014). TMP-SMX samanstendur af einum skammti af TMP á móti fimm skömmtum af SMX og er 

notað til meðhöndlunar á margs konar bakteríusýkingum (Huovinen o.fl., 2001; Rubin  o.fl., 1980). 

Súlfonamíð var fyrst uppgvötað árið 1932 og byrjað var að nota það í klínískum tilgangi árið 1953. 

Trímetóprím var fyrst notað til meðferðar á sýkingum í mönnum árið 1962 en fyrsta blöndun þessara 

lyfja var gerð árið 1968. Notkun TMP og SMX í samsettu lyfjaformi er talið hafa samverkandi áhrif. 

Bæði lyfin hafa áhrif á fólínsýru myndun bakteríunnar og koma þannig í veg fyrir nýmyndun DNA hjá 

bakteríunni sem dregur hana til dauða. Þar sem spendýrafrumur mynda ekki fólínsýru hefur lyfið ekki 

veruleg áhrif á nýmyndun DNA hjá mönnum (Huovinen o.fl., 2001; Lewis o.fl., 2015). Levofloxacín 

sem tilheyrir hópi flúorkínólón lyfja, er breiðvirkt sýklalyf sem notað er á margar tegundir 

bakteríusýkinga. Lyfið var samþykkt í desember 1996. Bakteríur hafa DNA gýrasa ensím sem þjappar 

DNA betur saman með ofurvindingu (e. supercoiling). DNA gýrasinn samanstendur af tveimur A 

undireiningum og tveimur B undireiningum. A undireiningin gerir tvíþátta brot í DNA sem B 

undireiningin nýtir sér fyrir ofurvindingu. Þegar ofurvindingu er lokið kemur undireining A og lokar 

tvíþátta brotinu. Levofloxacín hamlar eftirmyndun og umritun DNA hjá bakteríum með því að hamla 

DNA gýrasa undireiningu A og kemur þannig í veg fyrir að tvíþátta broti verði lokað aftur, þetta leiðir 

fljótt til frumudauða. Levofloxacín þolist vel og hefur sjaldan aukaverkanir (Wimer o.fl., 1998). 

Ceftazídíme er sýklalyf í flokki þriðju kynslóðar cefalósporína og var kynnt í byrjun níunda áratugarins. 

Eins og önnur cefalósporín sýklalyf hindrar ceftazídíme myndun peptíðóglýkan lagsins í 

frumuveggnum sem veldur hömlun á bakteríuvexti eða frumurofi og dauða. Ceftazídíme er ekki í 

töfluformi heldur gefið í vöðva (e. intramuscular) eða æð (e. intravenous). Ceftazídíme gefið eitt og sér 

eða með öðrum lyfjum er árangursríkt við meðhöndlun alvarlegra spítalasýkinga, einkum þeim sem 

tengjast Gram neikvæðum bakteríum. Ceftazídíme þolist almennt vel en ef aukaverkanir koma fram 

eru þær yfirleitt vægar sem gerir það gagnlegt hjá alvarlega veikum sjúklingum sem eru í hættu á að 

þróa með sér aukaverkanir af öðrum sýklalyfjum (Rains o.fl., 1995). Ticarcillín-klavúlanat, einnig kallað 

Timentín er blanda af ticarcillín og klavúlansýru. Lyfið er notað gegn margs konar Gram jákvæðum og 

Gram neikvæðum bakteríum (Cheng o.fl., 1998). Ticarcillín er pensilín afleiða sem binst pensilín-

bindipróteinum í millihimnubili (e. periplasm) baktería og truflar þannig myndun peptíðóglýkan lagsins 

sem veldur frumurofi og að lokum dauða bakteríunnar. Sumar bakteríur hafa β-laktamasa sem getur 

komið í veg fyrir virkni lyfsins með því að rjúfa β-laktam hring lyfjasameindarinnar. Koma má í veg fyrir 

þetta með því að bæta við klavúlansýru, sem er öflugur β-laktamasa hindri (Nauerby o.fl., 1997). 
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Þegar lyfin eru notuð saman, eykur klavúlansýran virkni ticarcillíns með því að verka gegn β-

laktamasanum sem bakterían myndar (Petrilli o.fl., 2003). 

Með hliðlægri genafærslu (e. horizontal gene transfer) og stökkbreytingum getur S. maltophilia 

myndað ónæmi gegn fleiri lyfjum en hún hefur náttúrulega (Sánchez, 2015). Hlutfall TMP/SMX 

ónæmra stofna er mjög breytilegt eftir svæðum. Ónæmi gegn TMP/SMX á heimsmælikvarða á árunum 

1997 til 2003 var 4,7% (Sader o.fl., 2005). Algengt er að svæðishlutfall ónæmra stofna sé undir 20% 

(Cho o.fl., 2014; Cho o.fl., 2015; Chung o.fl., 2012; Furuichi o.fl., 2016; Garazi o.fl., 2012; Madi o.fl., 

2016; Wei o.fl., 2016). Hátt hlutfall ónæmis hefur fundist meðal annars í Taívan (31% og 40%), 

Tyrklandi (28%), Þýskalandi (66%) og Spáni (27%) (Chang o.fl., 2014; Gulmez o.fl., 2005; Valdezate 

o.fl., 2001; Valenza o.fl., 2008; Wang o.fl., 2004). Í Kína sýndi rannsókn á S. maltophilia frá 300 

ræktunum á árunum 2005 til 2014 hvernig ónæmi bakteríunnar hefur aukist gegn TMP/SMX, það fer 

úr 19% árið 2005 upp í 53% árið 2012 og er svo í 47% árið 2014 (Hu o.fl., 2016). Hlutfall ónæmra 

levofloxacín stofna er einnig nokkuð breytilegt eftir staðsetningu, það er yfirleitt undir 15% en aukið 

ónæmi hefur meðal annars fundist í Kóreu (56%) og Kína (24%) (Chang o.fl., 2014; Cho o.fl., 2014; 

Cho o.fl., 2015; Chung o.fl., 2012; Garazi o.fl., 2012; Valdezate o.fl., 2001; Wei o.fl., 2016). 

Ceftazídíme og ticarcillín-klavúlanat voru árangursríkustu β-laktam sýklalyfin gegn S. maltophilia. Hins 

vegar hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á ónæmishlutfall upp á meira en 30%. Næmi fyrir ceftazídime 

var á tímabilinu 1997-1999 í kringum 47-75% en hefur minnkað og var á tímabilinu 2009-2012 31-

37%. Sömu sögu má segja um ticarcillín, á árunum 1997-1998 var hlutfall næmra stofna á bilinu 71-

90% en lækkaði í 27-46% á árunum 2003-2008 (Chang o.fl., 2015).  

1.6 Aðferðafræði 

1.6.1 Tegundagreining 

Tegundagreining baktería er lykilatriði fyrir rétta sýklalyfjagjöf (Maina o.fl., 2014). Venja var að greining 

baktería tæki 24-48 klukkustundir með prófum sem byggja á efnaskipta- og líffræðilegum þáttum 

bakteríunnar, en með tilkomu MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of 

Flight Mass Spectrometry) má fá niðurstöður á mun skemmri og ódýrari hátt (Singhal o.fl., 2015). Fyrir 

tíma MALDI-TOF MS voru lífefnafræðiprófin API 20E (Analytical Profile Index 20 Enterobacteriaceae) 

og API 20NE (Analytical Profile Index 20 non-Enterobacteriaceae) notuð fyrir tegundagreiningu á S. 

maltophilia á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala en MALDI-TOF var tekið í notkun á deildinni í 

byrjun árs 2016. API greiningarprófin samanstanda af bollum sem innihalda þurrkuð hvarfefni sem 

sýna fram á ensímvirkni eða gerjun sykra (BioMérieux, 2002, 2003). 

API 20E er greiningarpróf fyrir Enterobacteriaceae og aðra Gram neikvæða stafi sem ekki eru 

kröfuharðir um æti. Prófstrimillinn samanstendur af 20 bollum sem innihalda þurrkuð hvarfefni. 

Bakteríulausn er sett í bollana og strimlinum komið fyrir í hitaskáp í 18-24 klukkustundir. Við ræktun 

verða efnaskipti sem valda litabreytingum sem annað hvort koma fram strax eftir ræktun eða þegar 

hvarfefnum hefur verið bætt í bollana sem við á. Litirnir sem myndast í prófinu eru bornir saman við 

niðurstöðu töflu sem gefur upp kóða sem stimplaður er inn í API web gagnagrunn til þess að fá upp 

nafn bakteríunnar sem um ræðir (Azzam o.fl., 2017; BioMérieux, 2002).  
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API 20NE byggir á sambærilegum atriðum og API 20E. Prófið er notað við greiningu á Gram 

neikvæðum stöfum sem ekki tilheyra ætt Enterobacteriaceae og eru ekki kröfuharðir um æti. Prófið 

samanstendur af 20 bollum sem innihalda þurrkuð hvarfefni. Fyrstu 8 bollarnir eru hefðbundin 

greiningarpróf en síðustu 12 bollarnir byggja á sykrunýtingu. Bakteríuþyrpingar eru settar í 

saltvatnslausn fyrir fyrstu 8 bollana og litabreyting er skoðuð líkt og í API 20E en fyrir sykrunýtingu er 

bakterían látin vaxa í æti sem inniheldur lágmarks næringu auk sykru til athugunar á því hvort 

bakterían geti nýtt tiltekna sykru (BioMérieux, 2003). 

MALDI-TOF hefur verið þekktur frá árinu 1996 en hefur á undanförnum árum verið kynntur sem 

tækni til þess að bera kennsl á bakteríur (Biswas o.fl., 2013). Aðferðin byggir á raðmassagreiningu. 

Sýni er komið fyrir á málmplötu og matrix efni er sett yfir. Þegar matrix efnið kristallast við þornun 

kristallast sýnið sem hjúpað er með efninu einnig. Laser er svo skotið á sýni, en þá brotnar það upp í 

prótein sem verða að jónum sem aðskildar eru á grundvelli massa. Rafsegulsvið tækisins þvingar 

jónirnar upp lofttæmt rör í átt að nema efst í rörinu. Tækið mælir tímann sem það tekur jónirnar að 

ferðast eftir rörinu þ.e. flugtíma þeirra (e. time of flight – TOF), þar sem minnstu jónirnar ferðast 

hraðast og þær stærstu ferðast hægast (Gherardi o.fl., 2015; Singhal o.fl., 2015). Þegar sameindir 

hafa verið numdar verður til massaróf sem er einstakt fyrir hverja tegund (Mynd 1). Massarófið má 

bera saman við önnur massaróf í gagnagrunni og fá þannig út samleitnistig á bilinu 0,01 til 3,00, sem 

gefur til kynna hve traust greiningin er. Þar sem stig undir 1,70 gefur til kynna að greiningin sé ekki 

traust, stig á bilinu 1,70 til 1,90 gefur til kynna miðlungs traust í greiningu til tegunda en áreiðanlega 

greiningu til ættkvíslar. Stig á bilinu 2,00 til 3,00 gefur til kynna trausta samsvörun til tegundagreiningar 

(Bruker, 2014).  

 

Mynd 1. Vinnuflæði í MALDI-TOF MS (Singhal o.fl., 2015).  

1.6.2 Næmispróf 

1.6.2.1 Næmispróf með lyfjaskífum  

Næmispróf með lyfjaskífum er ein elsta og algengasta aðferð við næmispróf sem notuð er í rútínu á 

klínískum rannsóknarstofum. Aðferðin er þáttbundin og byggir á því að bakteríulausn af þéttleika 0,5 á 

McFarland er sáð á Mueller-Hinton agarskál (EUCAST, 2017a). Lyfjaskífum með ákveðnum styrk af 

sýklalyfjum er komið fyrir á yfirborði skálar og lyfið úr skífunni flæðir út í agarinn. Unnið er eftir 15-15-

15 reglunni. Eftir að bakteríulausn er útbúin ætti að sá á skálar innan 15 mínútna, en það tryggir að 

bakteríufjöldinn haldist. Koma ætti lyfjaskífum fyrir á skálum innan 15 mínútna frá sáningu til þess að 
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tryggja að vöxtur hefjist ekki áður en lyfið nær að flæða út í agarinn. Sum lyf flæða mjög fljótt út í 

agarinn því ætti ekki að hreyfa lyfjaskífurnar eftir að þeim hefur verið komið fyrir. Ræktun í hitaskáp 

ætti að hefjast innan 15 mínútna frá því að lyfjaskífum var komið fyrir, til þess að lyfið flæði ekki of 

mikið áður en vöxtur hefst, það myndi skekkja niðurstöður (EUCAST, 2017a; Jorgensen o.fl., 2015). 

Eftir því sem fjarlægðin frá lyfjaskífunni eykst, minnkar styrkur lyfsins. Á svæðum þar sem styrkur 

lyfsins er hamlandi verður enginn vöxtur baktería sem myndar hindrunarsvæði í kringum lyfjaskífurnar. 

Þvermál hindrunarsvæðis er mælt í millimetrum og aðlagað næsta millimetra. Niðurstöður eru túlkaðar 

á grundvelli viðmiðunarmarka sem segir þá til um hvort bakteríustofninn hafi fullt næmi (S), minnkað 

næmi (I) eða sé ónæmur (R) (Jorgensen o.fl., 2015).  

Fullt næmi (S) gefur til kynna að sýking af völdum bakteríunnar sem um ræðir megi meðhöndla 

með eðlilegum skammtastærðum af lyfinu. Minnkað næmi (I) gefur til kynna að bakterían sé 

meðhöndlanleg með lyfinu ef hægt er að gefa það í stærri skömmtum en venjulega eða á stöðum þar 

sem lyfið nær hárri þéttni t.d. í þvagfærum. Ónæmi (R) gefur til kynna að viðkomandi baktería sé ekki 

meðhöndlanleg með sýklalyfinu (Jorgensen o.fl., 2015).  

1.6.2.2 Næmispróf með Etest 

Næmispróf með Etest er magnbundin aðferð sem mælir lágmarksheftistyrk sýklalyfja fyrir bakteríur á 

Mueller-Hinton agar. Lágmarksheftistyrkur er lægsti styrkur sýklalyfs sem hamlar sýnilegan vöxt 

bakteríu. Prófið er framkvæmt á svipaðan hátt og næmispróf með lyfjaskífum en í stað skífa er notast 

við plaststrimil með þéttnistigli af sýklalyfi á bakhlið strimilsins sem flæðir út í agarinn. Þegar strimli 

hefur verið komið fyrir á skálinni ætti ekki að hreyfa hann þar sem lyfin flæða mjög hratt úr í agarinn. 

Eftir ræktun er lágmarksheftistyrkur lesinn beint af kvarða á framhlið strimilsins, á þeim stað sem brún 

hindrunarsvæðis sker strimilinn. Niðurstaðan er gefinn upp í µg/ml og túlkuð samkvæmt 

viðmiðunarmörkum í S, I eða R (Jorgensen o.fl., 2015).  

1.6.3 Kjarnsýrumögnun 

Kjarnsýrumögnun (Polymerase Chain Reaction, PCR) var fyrst uppgvötuð af Kary B. Mullis árið 1983 

(Mullis, 1990). Um er að ræða einfalda ensím aðferð þar sem tiltekinn DNA bútur er magnaður upp. 

Hver kjarnsýrumögnun krefst DNA sniðmáts, vísa (e. primers), núkleótíða og DNA pólýmerasa. DNA 

pólýmerasi er lykil ensímið sem tengir einstaka kirni saman til að mynda kjarnsýrumögnunar afurðina 

(Garibyan o.fl., 2013).  

Kjarnsýrumögnunin gerist í þremur skrefum, þ.e. eðlissviptingu (e. denaturation), þáttatengingu (e. 

annealing) og lengingu (e. extension). Í fyrsta skrefinu er hvarflausnin hituð upp fyrir bræðslumark 

DNA strengjanna sem veldur eðlissviptingu erfðaefnis og losar tvíþátta DNA strengina í sundur. Í öðru 

skrefinu er hitastigið lækkað og vísar bindast á viðeigandi svæði á mark-DNA. Í þriðja skrefinu er 

hitastigið hækkað á ný og DNA pólýmerasinn lengir vísana með því að bæta núkleótíðum við nýja 

DNA strenginn. Með hverri endurtekningu þessara þriggja skrefa tvöfaldast fjöldi afritaðs erfðaefnis 

(Mynd 2) (Garibyan o.fl., 2013).  

Algengasta og auðveldasta aðferðin við greiningu á afurð kjarnsýrumögnunar er rafdráttur á 

agarósa geli þar sem DNA afurðin er aðskilin á grundvelli stærðar og hleðslu. Algengast er þá að lita 
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gelið með ethidíum brómíði sem innlimast inn í erfðaefnið, þá sést hvort kjarnsýrumögnunarafurð sé til 

staðar og af hvaða stærð hún er. Fyrirfram þekktur stærðarstaðall er rafdreginn samtímis á gelinu sem 

viðmiðun til að ákvarða stærð afurðarinnar (Garibyan o.fl., 2013).  

 

 

Mynd 2. Myndræn framsetning á Kjarnsýrumögnun (Garibyan o.fl., 2013). 

 

1.6.3.1 Kjarnsýrumögnun á GC-ríkum svæðum 

Allt frá því kjarnsýrumögnun var kynnt til sögunnar hefur það verið með algengustu aðferðum í 

sameindalíffræði (Farell o.fl., 2012). Vel heppnuð mögnun á DNA er lykilatriði í erfðafræðilegum 

greiningum, til að mynda klónun og raðgreiningu (Strien o.fl., 2013). Meirihluti DNA raða krefjast ekki 

sérstakra skilyrða við mögnun, sér í lagi ekki þegar hlutfall mismunandi deoxýríbónúkleótíða er nokkuð 

jafnt dreift í sniðmátinu. Hins vegar má finna raðir í genamenginu sem erfitt hefur reynst að magna, má 

þá aðallega nefna GC-ríkar raðir þar sem yfir 60% raðanna er gúanín eða cytósín (Farell o.fl., 2012; 

Musso o.fl., 2006). Það sem veldur því að erfitt hefur reynst að magna þessi svæði eru umfram 

vetnistengi og myndun annars stigs byggingaforma. Annars stigs byggingarform valda því að 

pólýmerasinn annað hvort stekkur yfir byggingarformið eða stöðvast sem leiðir af sér ósértækar eða 

engar kjarnsýrumögnunar afurðir (Musso o.fl., 2006; Strien o.fl., 2013). 

Mismunandi aðferðir hafa verið þróaðar til þess að komast hjá þessum hindrunum og má þar nefna 

breytingar á hönnun vísa, breytingar á skilyrðum kjarnsýrumögnunarhringja og notkun bætiefna (e. 

additives). Bætiefni sem oftast eru notuð eru lífrænar sameindir eins og dímetýlsúlfoxíð (DMSO), 

glýceról, formamíð og betaín. Einnig hefur samsetning tveggja bætiefna líkt og DMSO og betaíns sýnt 

góðan árangur (Farell o.fl., 2012; Musso o.fl., 2006).  

Sífellt fleiri fyrirtæki reyna að bæta pólýmerasa blöndurnar sínar þannig að þær nýtist til mögnunar 

á GC-ríkum svæðum. Má þar nefna blöndur eins og Q-solution frá Qiagen, Hi-spec additive frá 

Eurogentec og One taq Hot start DNA polymerase sem hægt er að bæta við bæði GC-jafna (e. buffer) 
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og GC-efli (e. enhancer) frá New England BioLabs. Bæði jafninn og eflirinn innihalda DMSO og 

glýceról í mismunandi styrk (Strien o.fl., 2013). 

1.6.4 Raðgreining 

DNA samanstendur af röð núkleótíðanna adenín (A), gúanín (G), cytósín (C) og thymín (T). Með DNA 

raðgreiningu má ákvarða nákvæma röð þessara núkleótíða í DNA sameind/genamengi. Tilraunir til 

raðgreiningar á DNA hófust seint á 8. áratugnum og var það árið 1977 sem Frederick Sanger og 

samstarfsmenn hans kynntu til sögunnar DNA raðgreiningu í fyrsta sinn (Tipu o.fl., 2015). Aðferðin ber 

nafnið Dideoxy chain-termination eða einfaldlega Sanger raðgreining og varð algengasta aðferð sem 

notuð var til DNA raðgreiningar til margra ára (Heather o.fl., 2016).  

Aðferðin líkir eftir afritun á DNA í frumum mannsins. Við afritun DNA í frumum lengist þráðurinn í 5´ 

til 3´ áttina. Núkleótíð sem koma inn tengjast núkleótíðum sem fyrir eru í keðjunni með því að mynda 

fosfódíestertengi á milli hydroxýlhóps á 3´ kolefni núkleótíðs í keðjunni og fosfats við 5´ kolefni á 

núkleótíðinu sem er að koma inn (Tipu o.fl., 2015). 

Sanger raðgreining byggir á því að nota dídeoxýríbónúkleótíð (ddNTP) ásamt deoxýríbónúkleótíð 

(dNTP) í hvarflausnina. Dídeoxýríbónúkleótíð eru efnafræðilegar afleiður (e. analogues)    

deoxýríbónúkleótíða en þau skortir 3´ hydroxýlhópinn. Þegar ddNTP er sett inn í DNA þráðinn verður 

það til þess að engin hydroxýlhópur er á 3´ kolefninu í núkleótíða keðjunni og þá er ekki hægt að bæta 

við fleiri núkleótíðum vegna þess að það getur ekki myndast tengi við 5´ fosfat næsta dNTP og lenging 

á DNA þræði stöðvast. Í nærveru pólýmerasa og dNTP stöðvast lenging DNA keðjunnar í hvert skipti 

sem samsvarandi ddNTP er bætt við. Með þessu verða til allar mögulegar lengdir af DNA þráðum sem 

þetta hvarf gefur af sér (Heather o.fl., 2016; Tipu o.fl., 2015).  

Í upphafi voru dídeoxýríbónúkleótíðin geislamerkt, þar af leiðandi þurfti að setja upp fjögur hvörf, 

hvert hvarf innihélt eitt af fjórum ddNTP (ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP). Þar sem öll fjögur 

hvarfglösin innihéldu afurðir af mismunandi stærð var næsta skref að aðskilja þær með rafdrætti í 

fjórum brautum á pólýakrýlamíð geli. Að því loknu var notuð geislamyndataka (e. autoradiography) til 

að finna hver núkleótíðaröðin var í upprunalega sniðmátinu (Heather o.fl., 2016; Tipu o.fl., 2015). 

Þó nokkrar endurbætur hafa orðið á Sanger raðgreiningunni sem fyrst og fremst fólust í því að 

skipta geislamerkingum á ddNTP út fyrir flúrljómandi liti, þannig fékk hvert núkleótíðanna fjögurra sinn 

lit sem varð til þess að öll fjögur lengingarhvörfin gátu farið fram í einu glasi. Einnig var tekin í notkun 

örpípu rafdráttur (e. capillary array electrophoresis). Við enda örpípanna er laser skynjari sem greinir 

flúrljómandi merki frá ddNTP, þá er núkleótíðaröðin dregin út frá röð þeirra fjögurra litarefna sem 

framhjá skynjaranum fara (Heather o.fl., 2016; Tipu o.fl., 2015). 

1.6.4.1 Raðgreining á GC-ríkum svæðum 

Miklar framfarir hafa orðið á DNA raðgreiningu undanfarna áratugi. Í upphafi krafðist raðgreining á 

jafnvel smæstu sameindum mikillar kunnáttu og vinnu, en tækninni hefur fleygt hratt fram og er DNA 

raðgreining nú næstum jafn algeng og klónun og kjarnsýrumögnun (Kieleczawa, 2006). Eins og með 

kjarnsýrumögnun, þar sem til eru svæði sem erfitt er að magna upp, eru einnig til svæði sem erfitt er 

að raðgreina, má þar meðal annars nefna GC-rík svæði, svæði með miklum endurtekningum og svæði 
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með annars stigs byggingaformum eins og hárnálarlykkjum. Af erfiðum svæðum eru GC-rík svæði 

lang algengust, en svæði með yfir 60-65% GC innihaldi teljast erfið viðureignar. Því var snemma ljóst 

að finna þyrfti aðrar leiðir til þess að raðgreina þessi svæði (Izawa o.fl., 2006; Kieleczawa, 2006). Þær 

aðferðir sem prófaðar hafa verið til meðferðar á allra erfiðustu svæðum eru þó nokkrar. Fyrir GC 

innihald á bilinu 60-72% hefur verið gagnlegt að bæta við DMSO eða nýta sér 5 mínútna hita-

eðlissviptingar skref (e. heat-denaturation step). En þegar GC innihald er komið yfir 70% getur verið 

betra að bæta við 1M betaín eða dGTP V3.0 setti (Kieleczawa, 2006).  

1.6.5 Skyldleikagreining 

Skyldleikagreining baktería hefur verið notuð í áratugi til þess að kanna skyldleika stofna (Gherardi 

o.fl., 2015). Í dag er notast við fjöldann allan af aðferðum við skyldleikagreiningu og hafa þær tekið 

miklum framförum á undanförnum árum  (Foxman o.fl., 2005).  

Algengustu aðferðir sem notaðar hafa verið fyrir greiningu á S. maltophilia stofnum eru meðal 

annars PFGE rafráttur (Pulsed-Field Gel Electrophoresis), fjölgena raðgreining (Multilocus Sequence 

Typing, MLST), kjarnsýrumögnunar aðferðir líkt og RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA) 

og á allra síðustu árum hefur verið í þróun aðferð með MALDI-TOF MS (Gherardi o.fl., 2015). 

Stjórnun og meðhöndlun S. maltophilia sýkinga er alltaf áskorun fyrir lækna og ætti því að krefjast 

tafarlausrar greiningar á faraldsfræðilegum eiginleikum klínískra stofna (Shueh o.fl., 2013). S. 

maltophilia hefur ekki verið skyldleikagreind hérlendis áður og því eru þessar aðferðir ekki tiltækar fyrir 

þessa ákveðnu bakteríu á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala.  

1.6.5.1 RAPD-PCR  

RAPD-PCR aðferðinni var fyrst lýst árið 1990 (Welsh o.fl., 1990; Williams o.fl., 1990). Aðferðin byggir 

á notkun stuttra handahófskenndra vísa, 9 til 10 basa að lengd sem við lágt þáttatengingar hitastig 

blandast með marktækum líkindum (e. sufficient affinity) við DNA raðir og nýtast þannig til þess að 

magna upp tilviljanakennd svæði í genamengi bakteríanna. Áður en aðferðin er notuð þarf að prófa 

nokkra vísa til þess að sjá hvaða vísar gefa bestu aðgreiningu á DNA böndunum. Ef tveir RAPD vísar 

parast innan nokkurra kílóbasa frá hvorum öðrum í réttri afstöðu, verður til kjarnsýrumögnunar afurð 

sem samsvarar lengd milli þessara tveggja vísa. Fjöldi og staðsetning bindiseta vísanna er 

mismunandi eftir bakteríustofnum og magnast því mismunandi svæði upp eftir tegundum/klónum. 

Aðgreining á mögnuðu afurðinni með rafdrætti á agarósa geli gefur bandamynstur sem er einkennandi 

fyrir tiltekinn bakteríustofn (Olive o.fl., 1999).  

1.6.5.2 Fjölgena raðgreining 

Fjölgena raðgreining (MLST) var fyrst lýst árið 1998 sem skyldleikagreiningaraðferð sem gerir 

aðgreiningu bakteríustofna mögulega á staðlaðan, samanburðarhæfan og handbæran hátt. Aðferðin 

var fyrst þróuð og útfærð fyrir greiningu á Neisseria meningitidis en síðan þá hefur aðferðinni verið 

beitt á mikinn og vaxandi fjölda örvera (Belén o.fl., 2009). 

DNA bútar sjö hússtjórnar/nauðþurftar gena (e. housekeeping genes) sem eru um það bil 450-500 

bp að lengd eru magnaðir upp og kjarnsýrumögnunar afurðin er hreinsuð og raðgreind (Enright o.fl., 

1999; Gherardi o.fl., 2015). Þessi svæði eru tiltölulega vel varðveitt, þróast hægt, eru þróunarlega 
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meira hlutlaus (e. neutral) en önnur svæði og eru helst dreifð um erfðamengið (Unemo o.fl., 2011). Við 

fjölgena raðgreiningu myndar hvert þessara sjö hússtjórnar/nauðþurftar gena samsætu röð. Samsætu 

raðir allra genasvæðanna sjö skilgreina samsætu snið á grundvelli upplýsinga úr MLST gagnagrunni 

sem að lokum gefur raðgerð (sequence type, ST) fyrir hvern stofn (Enright o.fl., 1999; Gherardi o.fl., 

2015; Unemo o.fl., 2011). Skyldleiki stofna er settur fram sem tengslatré sem byggir á mismun á 

samsætu sniði stofnanna. Tengslatré eru þægileg leið til að sýna þá stofna sem hafa sama eða mjög 

svipað samsætu snið og þannig má gera ráð fyrir að þeir stofnar sem lendi saman á grein eigi uppruna 

frá sameiginlegum forföður (Enright o.fl., 1999; Unemo o.fl., 2011). Niðurstöður skyldleikagreininga 

með fjölgena raðgreiningu má bera saman við niðurstöður frá mismunandi rannsóknarstofum um allan 

heim því alþjóðlegur gagnagrunnur er aðgengilegur (Gherardi o.fl., 2015). 

Fjölgena raðgreining hefur háa aðgreiningarhæfni, uppsöfnun breytinga á hússtjórnar/nauðþurftar 

gena svæðum gerist mjög hægt og er samsætu snið bakteríustofna nægilega stöðugt yfir tíma til þess 

að aðferðin sé tilvalin fyrir skoðun á alþjóðlegri faraldsfræði (Enright o.fl., 1999). 

 

1.6.5.3 MALDI-TOF MS  

Sjálfstæðir rannsóknarhópar hafa undanfarin ár unnið að því að þróa aðferð til þess að nota MALDI-

TOF MS tækið sem notað er við tegundagreiningu örvera, til skyldleikagreiningar (Sauget o.fl., 2017). 

Þrátt fyrir að aðferðir eins og PFGE og MLST séu almennt þekktar og viðurkenndar aðferðir eru þær 

tímafrekar og dýrar. Aðferð sem notuð er við skyldleikagreiningu ætti að krefjast lágmarks 

undirbúnings á sýnum, geta greint gögn beint, vera fljótleg, sjálfvirk og ódýr. Þetta eru allt eiginleikar 

sem MALDI-TOF MS hefur við tegundagreiningu sem varð til þess að örverufræðingar fóru að skoða 

þann möguleika að nota tækið við skyldleikagreiningu (Sauget o.fl., 2017). 

Þegar tækið er notað við rannsókn á skyldleika stofna er notast við sömu aðferð og við 

tegundagreininguna en rýnt er nánar í massarófið sem fæst (Gherardi o.fl., 2015). Nokkrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að kröfurnar fyrir MALDI-TOF MS skyldleikagreiningu séu öðruvísi og flóknari en þær 

kröfur sem eru fyrir hefðbundna tegundagreiningu. Fyrir tegundagreiningu er nákvæmur (e. accurate) 

undirbúningur sýna ekki nauðsynlegur en fyrir skyldleikagreininguna eru staðlaðar aðferðir mjög 

mikilvægar. Má þar nefna að ætið sem valið er að rækta á, hvort valið sé að nota heilfrumu (e. whole 

cell) eða prótein útdráttar (e. protein extraction) aðferð, tegund matrix og styrkur sýru eru meðal 

annars dæmi um breytur sem geta haft veruleg áhrif á lífmerki (e. biomarkers) í MALDI-TOF MS 

massarófi (e. spectra) (Croxatto o.fl., 2012). Það sem gerir skyldleikagreiningu með MALDI-TOF MS 

flókna er að meta hvort toppur sé raunverulegur. Topparnir eru skoðaðir sjónrænt sem hefur reynst 

fremur flókið eða með hugbúnaða forritum sem í boði eru (Sauget o.fl., 2017). Tiltölulega fá lífmerki 

eða 5-10 toppa þarf fyrir tegundagreiningu baktería en miklu fleiri endurtakanlega toppa þarf fyrir 

skyldleikagreiningu. Einnig eru til ólíkar aðferðir við að meta toppana, sumar aðferðir skoða hvort 

toppur sé til staðar eða ekki meðan aðrar taka einnig styrk (e. intensity) topps með í reikningin 

(Croxatto o.fl., 2012).  
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Þrátt fyrir að MALDI-TOF MS muni ekki koma í stað annarra skyldleikagreiningaraðferða þá veitir 

hann skjótar niðurstöður sem myndu nýtast sem fyrsti kostur til þess að auka sýkingavarnir og koma 

þannig í veg fyrir frekari útbreiðslu sýkla (Sauget o.fl., 2017). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar voru að kanna; 

 Sýklalyfjanæmi S. maltophilia sem ræktast hafa á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala 

gegn kjörlyfinu trímetóprím-súlfametoxasól og levofloxacín. 

 Sýklalyfjanæmi S. maltophilia  sem ónæmir eru fyrir trímetóprím-súlfametoxasól eða 

levofloxacín gegn ceftazídíme og ticarcillín-klavúlanat. 

 Skyldleika þeirra S. maltophilia sem ræktast hafa.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýni 

S. maltophilia úr stofnasafni Sýkla- og veirufræðideildar Landspítalans, samtals 192 stofnar, sem 

ræktuðust frá 125 sjúklingum, skipting þeirra var eftirfarandi; 

1. Allir stofnar sem ræktast hafa úr blóði á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans síðan 

núverandi tölvukerfi (GLIMS) var tekið upp, eða frá miðju ári 2006 og til ársloka 2017, alls 40 stofnar. 

 2. Allir aðrir stofnar sem ræktuðust, óháð úr hvaða sýnum, frá 1. október 2016 til ársloka 2017, 

alls 152 stofnar (Tafla 1). 

Tafla 1. Fjöldi S. maltophilia í tilteknum sýnategundum, sem ræktuðust frá 1. október 2016 til ársloka 
2017. 

Sýna tegund Fjöldi 

Hráki 72 

Barkasog 25 

Sár á húð 19 

Þvag 11 

Berkjuskol 7 

Ígerðarsýni 6 

Ýmsir vökvar 6 

Kviðarholsvökvi 1 

Kviðarholsstrok 1 

Augnslímhúð 1 

Hálsstrok 1 

Hreint svæði/vefur 1 

Strok frá endaþarmi (ESBL leit) 1 
 

Stofnarnir höfðu þegar þeir ræktuðust verið frystir í 1 ml af tryptose-glýceról frystiæti við -80°C. Fyrir 

rannsókn var þeim sáð á blóðagarskálar og ræktað yfir nótt í hitaskáp við 35 ± 2°C.  

 

3.2 Tegundagreining 

Tegundagreining með MALDI-TOF var gerð á öllum 192 stofnunum. Notuð var MALDI-TOF (Bruker, 

Billerica, MA, BNA) 96 brunna plata. Þunnu lagi af gróðri var dreift með trépinna í viðeigandi brunn á 

plötunni og látið þorna í 5 mínútur við stofuhita. Þá var plötunni komið fyrir í MALDI Biotyper Galaxy 

(Bruker) þar sem HCCA matrix (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid; Fylgiskjal I) var settur á hvern brunn 

á plötunni. Þegar keyrslu í MALDI-TOF tækinu var lokið voru niðurstöður prentaðar út. 

3.3 Næmispróf  

Þyrpingar af blóðagarskálum voru leystar upp í 1,5 ml af saltvatni og lausnin jöfnuð að 0,5 á 

McFarland með gruggmæli (BioMérieux, Marcy-I'Étoile, Frakkland). Hverjum stofni var sáð á tvær 

Mueller-Hinton agarskálar, þannig að dauðhreinsuðum bómullarpinna var dýft í lausnina, ofgnótt af 
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vökva pressuð úr pinnanum á hlið glassins og strokin í kross á skálina. Skálin var sett á retro c80 

snúningsdisk (AB Biodisk, Solna, Svíþjóð) og bómullarpinnanum strokið varlega frá miðju að brún og 

til baka u.þ.b. þrisvar sinnum. Lyfjaskífum (Oxoid, Hampshire, Stóra-Bretland) var komið fyrir á aðra 

skálina handvirkt. Öðru megin á skálina var sett lyfjaskífa fyrir TMP-SMX og á móti henni var sett 

lyfjaskífa fyrir levofloxacín. Á hina skálina var Etest strimlum (BioMérieux) fyrir TMP-SMX og 

levofloxacín komið fyrir handvirkt. Eftir u.þ.b. 20-22 klukkustunda ræktun við 35 ± 2°C voru 

hindrunarsvæðin umhverfis lyfjaskífurnar mældar með Absolute digimatic mælistiku (Mitutoyo 

Corporation, Kanagawa, Japan) og gefið S, I eða R eftir viðmiðunarmörkum frá CLSI fyrir levofloxacín 

og bæði frá CLSI og EUCAST fyrir TMP-SMX (Töflur 2 & 3). Lágmarksheftistyrkur í Etest var lesinn á 

þeim stað sem brún hindrunarsvæðis skar strimilinn og niðurstöður skráðar sem tölulegt gildi og gefið 

S, I eða R eftir viðmiðunarmörkum frá CLSI fyrir levofloxacín og bæði frá CLSI og EUCAST fyrir TMP-

SMX (Töflur 2 & 3). Ef stofn reyndist vera ónæmur fyrir TMP-SMX eða levofloxacín var framkvæmt 

Etest (BioMérieux) fyrir ticarcillín-klavúlanat og ceftazídíme og stuðst við viðmiðunarmörk frá CLSI 

(Tafla 2). 

Tafla 2. Viðmiðunarmörk CLSI (CLSI, 2016). 

Lyf  

Sónustærð (mm) 
Lágmarksheftistyrkur 

(MIC) µg/ml 

S I R S I R 

Trímetóprím-súlfametoxasól ≥ 16 11 – 15 ≤ 10 ≤ 2 - ≥ 4 

Levofloxacín ≥ 17 14-16 ≤ 13 ≤ 2 4 ≥ 8 

Ticarcillín-klavúlanat - - - ≤ 16 32-64 ≥ 128 

Ceftazídíme - - - ≤ 8 16 ≥ 32 
 

 

Tafla 3. Viðmiðunarmörk EUCAST (EUCAST, 2017b). 

Lyf  

Sónustærð (mm) 
Lágmarksheftistyrkur 

(MIC) µg/ml 

S I R S I R 

Trímetóprím-súlfametoxasól ≥ 16 - < 16 ≤ 4 - > 4 

 

3.4 Einangrun erfðaefnis 

Ein til tvær bakteríuþyrpingar voru teknar af blóðagarskálum og leystar upp í 700 µl af 5% Chelex® 

100 Resin (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, BNA) í Eppendorfglasi, hitaðar við 100°C í 10 

mínútur, spunnar við 14000 rpm í 10 mínútur við 25°C og 200 µl af flotinu voru settir í hrein 

Eppendorfglös og fryst við -20°C fram að notkun fyrir RAPD-PCR og MLST. 
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3.5 RAPD-PCR 

3.5.1 Kjarnsýrumögnun 

Hvarfefnablanda var útbúin, 25 µl í heildarrúmmál, sem innihélt 12,5 µl af Quick-Load® Taq® 2X 

Master Mix (New England BioLabs Inc., Ipswich, MA, BNA), 7,5 µl (6 µM) af vísi (TAG Copenhagen 

A/S, Kaupmannahöfn, Danmörk) og 5 µl af 10x þynntri DNA lausn. Alls voru prófaðir átta vísar (Tafla 

4) og ákveðið var að notast við vísi 208 (Mahenthiralingam o.fl., 1996).  

Hvarfefnablandan var mögnuð upp í 2729 Thermal cycler (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

BNA) við eftirfarandi aðstæður;  

 4 hringir þar sem 1 hringur samanstóð af 5 mínútum við 94°C, 5 mínútum við 36°C og 5 

mínútum við 72°C. 

 30 hringir þar sem 1 hringur samanstóð af 1 mínútu við 94°C, 1 mínútu við 36°C og 2 

mínútum við 72°C. 

 Loka lengingarskrefið var 10 mínútur við 72°C. 

 Sýnið var loks kælt niður að geymslu hitastigi hvarfefnablöndunnar eða 4°C. 

Tafla 4. Vísar sem prófaðir voru og núkleótíðaraðir þeirra (Mahenthiralingam o.fl., 1996). 

Vísir Núkleótíðaraðir (5' -> 3') 

208 ACGGCCGACC 

228 GCTGGGCCGA 

241 GCCCGAGCGG 

270 TGCGCGCGGG 

272 AGCGGGCCAA 

275 CCGGGCAAGC 

277 AGGAAGGTGC 

287 CGAACGGCGG 
 

3.5.2 Rafdráttur  

PCR afurðir (6 µl) voru rafdregnar í 1,5% agarósageli (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) í 

rafdráttarkeri (Bio-Rad Laboratories) með 0,5X TBE buffer (Tris/borat/EDTA; Fylgiskjal I). Til endanna 

og á milli afurðanna var settur 100 bp stærðarstaðall (Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder, New 

England BioLabs Inc) til þess að ákvarða stærð bandanna. Rafdregið var við 100 V í 140 mínútur, litað 

með ethidíum brómíð lausn (0,57 µg/ml) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, BNA) í 20 mínútur 

og aflitað með eimuðu vatni í 60 mínútur. Að því loknu var tekin mynd af gelinu með útfjólubláu ljósi 

með InGenius Imaging myndavél (Syngene, Cambridge, Stóra-Bretland) og myndin vistuð sem TIF 

skrá.  

3.5.3 Úrvinnsla mynda 

Myndirnar voru fluttar inn í forritið BioNumerics V. 6.01 (Applied Maths, Sint-Martens-Latem, Belgíu). 

Tengslatré voru útbúin með Dice skyldleikastuðli og UPGMA aðferð (Unweighted Pair Group Method 
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with Arithmetic Mean). Vikmörk (e. tolerance) á staðsetningu banda voru 1,0% og bestun (e. 

optimization) á hliðrun á bandamynstri var 0,5%.  

3.6 Fjölgena raðgreining 

3.6.1 Val á stofnum 

Valið var að greina alla stofna frá jákvæðum blóðræktun með MLST auk þess sem valdir voru stofnar 

frá öðrum ræktunum út frá RAPD-PCR bandamynstri. 

3.6.2 Kjarnsýrumögnun 

Hvarfefnablanda var útbúin, 50 µl í heildarrúmmál, sem innihélt 25 µl af OneTaq® Hot Start 2X Master 

Mix with GC Buffer (New England BioLabs Inc), 2 µl af hvorum vísi forward og reverse (0,5 µM, TAG 

Copenhagen), 13 µl af Sigma vatni (Sigma-Aldrich) og 8 µl af 10x þynntri DNA lausn. Notaðir voru 

vísar fyrir sjö hússtjórnar/nauðþurftar gen eða atpD (H(+)-transporting two-sector ATPase), gapA 

(NAD-dependent glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase), guaA (GMP synthase [glutamine-

hydrolyzing]), mutM (DNA-formamidopyrimidine glycosylase), nuoD (NADH dehydrogenase), ppsA 

(Pyruvate, water dikinase) og recA (RecA protein) (PubMLST, 2010). Vísarnir höfðu mismunandi 

þáttatengingar hitastig, Ta (Tafla 5).  

Hvarfefnablandan var mögnuð upp í 2729 Thermal cycler (Applied Biosystems) við eftirfarandi 

aðstæður;  

 Virkjun á Taq-DNA-Pólýmerasa í 9 mínútur við 95°C. 

 30 hringir þar sem 1 hringur samanstóð af 20 sekúndum við 94°C, 1 mínútu við Ta og 50 

sekúndur við 68°C. 

 Loka lengingarskrefið var 5 mínútur við 68°C. 

 Sýnið var loks kælt niður að geymslu hitastigi hvarfefnablöndunnar eða 4°C.  

Í fimm tilfellum fyrir guaA var óþynnt DNA notað í sama magni út í hvarfefnablönduna. Hjá þessum 

fimm tilfellum af guaA auk fimm tilfella fyrir mutM og einu tilfelli fyrir ppsA var fjöldi hringja aukin í 40. 

Á alla vísana voru settir forward (GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTA) og reverse 

(TTGTGAGCGGATAACAATTTC)  raðgreiningarhalar, þannig að nota mætti sama vísaparið til að 

raðgreina öll genin (Institut Pasteur MLST, 2017).   

Tafla 5. Vísar, núkleótíðaraðir þeirra (feitleitrað) ásamt raðgreiningarhölum (venjulegt letur) og 
þáttatengingar hitastig (Ta) (PubMLST, 2010). 

Vísir Núkleótíðaraðir (5' -> 3') Ta 

atpD forw GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAATGAGTCAGGGCAAGATCGTTC 62°C, 58°C, 
52°C atpD rev TTGTGAGCGGATAACAATTTCTCCTGCAGGACGCCCATTTC 

gapA forw GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTATGGCAATCAAGGTTGGTATCAAC 
62°C, 58°C 

gapA rev TTGTGAGCGGATAACAATTTCTTCGCTCTGTGCCTTCACTTC 

guaA forw GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAAACGAAGAAAAGCGCTGGTA 62°C, 58°C, 
54°C, 52°C 

48°C guaA rev TTGTGAGCGGATAACAATTTCACGGATGGCGGTAGACCAT 
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mutM forw GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAAACTGCCCGAAGTCGAAAC 

48°C mutM rev2 TTGTGAGCGGATAACAATTTCGAGGATCTCCTTCACCGCATC 

mutM rev3 TTGTGAGCGGATAACAATTTCTTACCGGCCTCGCGCAG 

nuoD forw GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTATTCGCAACTACACCATGAAC 58°C, 52°C, 
48°C nuoD rev TTGTGAGCGGATAACAATTTCCAGCGCGACTCCTTGTACTT 

nuoD forw2 GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAAGGAAATCCGCAACTACACC 
48°C 

nuoD rev2 TTGTGAGCGGATAACAATTTCAGCGCGACTCCTTGTACTTC 

ppsA forw2 GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTATTCACCCTGGACACCGAGT 58°C, 52°C, 
54°C, 48°C ppsA rev2 TTGTGAGCGGATAACAATTTCCGAAGTCGAAGGCACGTT 

recA forw GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAATGGACGAGAACAAGAAGCGC  
62°C, 58°C 

recA rev  TTGTGAGCGGATAACAATTTCGGTGATGACCTGCTTGAACGG 

 

3.6.3 Rafdráttur  

Til að staðfesta að mögnun hefði heppnast voru 5 µl af PCR afurðum ásamt 1 µl af Gel Loading Dye 

Purple (6X) (New England BioLabs Inc) rafdregnar í 1,5% agarósageli (Sigma-Aldrich) í rafdráttarkeri 

(Bio-Rad Laboratories) með 0,5X TBE buffer (Fylgiskjal I). Til endanna og á milli afurðanna var settur 

100 bp stærðarstaðall (Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder, New England BioLabs Inc) til þess að 

ákvarða stærð bandanna. Rafdregið var við 120 V í 25-75 mínútur eftir stærð á geli. Gelin voru lituð, 

aflituð í 30 mínútur og mynd tekin eins og áður var lýst.  

3.6.4 Raðgreining og úrvinnsla gagna 

PCR afurðir voru sendar til raðgreiningar hjá Macrogen Europe (Amsterdam, Holland). Þar voru þær 

raðgreindar í ABI3730XL og sömu vísarnir (TAG Copenhagen A/S, Kaupmannahöfn, Danmörk) 

notaðir fyrir raðgreiningu allra genanna (Tafla 6) (Institut Pasteur MLST, 2017). Úrvinnsla 

niðurstaðanna var gerð með BioNumerics V. 6.01 forritinu (Applied Maths) þar sem niðurstöður voru 

settar inn í forritið á AB1 formi. Niðurstöður voru síðan bornar saman við PubMLST gagnagrunn fyrir   

S. maltophilia til að fá samsætu snið og út frá því raðgerð (ST) (PubMLST, 2018).  

Tafla 6. Raðgreiningar vísar (Institut Pasteur MLST, 2017).  

Vísar Núkleótíðaraðir (5' - 3') 

seqF GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTA 

seqR TTGTGAGCGGATAACAATTTC 
                                    

3.7 Skyldleikagreining með MALDI-TOF MS 

3.7.1 Val á stofnum 

Fimm stofnar voru valdir út frá RAPD-PCR niðurstöðum úr tengslatrénu sem prófa átti í MALDI-TOF 

skyldleikagreiningu. Samkvæmt RAPD-PCR tengslatrénu sýndu þessir fimm stofnar þrjú 

bandamynstur.  
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3.7.2 Prótein útdráttur 

Prótein útdráttur var notaður þegar skyldleikagreining var prófuð með MALDI-TOF. Lykkjufylli af gróðri 

var leyst upp í 300 µl af Ultra Pure vatni (Sigma-Aldrich) í eppendorfglasi. Út í það var bætt 900 µl af 

etanóli (Avantor Performance Materials, Deventer, Holland) og hrist vel. Blandan var spunnin við 

13.000 rpm í 2 mínútur, flotið fjarlægt og botnfallið látið þorna við stofuhita. Þurrt botnfall var leyst í 20 

µl af 70% maurasýru (Sigma-Aldrich) og látið standa í 2 mínútur áður en 20 µl af acetónítríl 

(Honeywell, Morris Plains, NJ, BNA) var bætt við. Botn glassins var dreginn eftir grind til þess að losa 

botnfallið og því næst skilið niður í 2 mínútur við 13.000 rpm. Þá var flotið sett á tvo brunna, 1 µl á 

hvorn, á MALDI-TOF plötu og látið þorna. Að lokum var plötunni komið fyrir í MALDI Biotyper Galaxy 

(Bruker) þar sem HCCA matrix (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid; Fylgiskjal 1) var settur yfir sýnin 

áður en hún fór í MALDI-TOF MS tækið (Bruker), þar sem laser var skotið þrisvar sinnum á hvert sýni. 

3.7.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Öll massarófin voru opnuð í flexAnalysis 3.4 forritinu (Bruker) og bakgrunnstruflanir fjarlægðar með því 

að velja að slétta (e. smooth) og jafna grunnlínu (e. baseline subtraction). Á massarófinu er hlutfall 

massa á hleðslu (m/z) á x-ás. Í flestum tilfellum eru jónir í MALDI-TOF eingildar (z=1) og því jafngildir 

m/z jónarinnar yfirleitt massa sameindar. Á y-ás er styrkur (e. intensity) gefin upp í a.u eða arbitrary 

unit. Styrkur er sá fjöldi jóna sem fer framhjá nemanum af tilteknu m/z (Croxatto o.fl., 2012). Við 

skyldleikagreiningu með MALDI-TOF var stuðst við leiðbeiningar frá starfsmanni Bruker. Einnig voru 

búnar til reglur sem fylgt var við skoðun á massarófunum til að ganga úr skugga um að þau væru öll 

skoðuð eins. Reglurnar voru eftirfarandi; 

 Toppar teknir með á bilinu 3000 – 20.000 m/z. 

 Styrkur topps varð að vera yfir 500 a.u. til að teljast sem toppur. 

 Hver toppur varð að hafa styrk yfir 500 a.u. á fjórum af sex massarófum hvers sýnis. 

 Miðað var við miðju hæsta topps þegar tala var skráð. 

 Vegna hliðrunar á milli massarófa voru toppar innan 5 m/z frá hvor öðrum taldir vera þeir 

sömu. 

3.8 Töluleg úrvinnsla  

Töluleg úrvinnsla verkefnisins var unnin í Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, 

BNA).  

3.9 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni var veitt af Vísindasiðanefnd (VSN-16-188), frá framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala og framkvæmdastjóra lækninga á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.  
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4  Niðurstöður 

4.1 Tegundagreining  

Allir 192 stofnarnir sem prófaðar voru í MALDI-TOF reyndust vera S. maltophilia með samleitnistig >2.  

Á rannsóknartímabilinu var um að ræða 41 tilvik frá jafnmörgum sjúklingum þar sem S. maltophilia 

óx úr blóði. Á mynd 3 má sjá skiptingu jákvæðra blóðræktana eftir árum, yfir 12 ára tímabil (2006-

2017). Einn stofnanna frá árinu 2007 hafði ekki verið frystur og er hann sérstaklega merktur 

appelsínugulur á mynd 3. Mestur fjöldi jákværða blóðræktana reyndist vera árið 2008 eða sjö tilvik. 

Árin 2014, 2015 og 2017, ræktaðist engin S. maltophilia úr blóði, en önnur ár sem sýnd eru á myndinni 

reyndust hafa þrjár til sex jákvæðar ræktanir.  

 

Mynd 3. Fjöldi S. maltophilia jákvæðra blóðræktana eftir árum. 

 

Af 41 jákvæðum S. maltophilia blóðræktunum ræktuðust aðrar bakteríur eða sveppir samhliða S. 

maltophilia í 18 tilvikum (44%). Tegundir þeirra baktería eða sveppa sem ræktuðust samhliða S. 

maltophilia ásamt fjölda þeirra má sjá í töflu 7. Mestur fjöldi var af Enterococcus spp. og kólíform 

bakteríum, einnig var nokkuð um Candida spp.. Minna var af öðrum bakteríum.  
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Tafla 7. Tegundir og fjöldi baktería sem ræktuðust samhliða S. maltophilia úr jákvæðum 
blóðræktunum. 

Bakteríur Fjöldi 

Enterococcus spp.  6 

Kólíform bakteríur 5 

Candida spp. 4 

Acinetobacter spp. 2 

S. aureus 1 

Serratia sp. 1 

Pseudomonas putida 1 

Sennilega mengun1 10 
1 Staph.kóag.neikv. (6), Str. vir. gr. (3), Bacillus sp. (1) 

 

Jákvæðar blóðræktanir voru flokkaðar eftir núverandi sviðum Landspítala, en stuðst var við heimasíðu 

Landspítala við flokkunina. Flokkunina má sjá á mynd 4 og einungis voru höfð með á myndinni þau 

svið sem bóðræktanir komu frá. Einn dálkur heitir þó utan LSH sem hefur að geyma þær tvær 

blóðræktanir sem komu frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og eina blóðræktun frá St. Jósefsspítala. 

Flestar jákvæðar blóðræktanir komu af lyflækningasviði og þar á eftir flæðisviði. Færri jákvæðar 

blóðræktanir komu af öðrum sviðum. Þær þrjár blóðræktanir sem komu af kvenna- og barnasviði komu 

allar frá börnum.  

 

Mynd 4. Fjöldi jákvæðra blóðræktana eftir sviðum LSH.  

 

Fjöldi ræktana frá öðrum sýnatökustöðum voru 152 og komu þær allar frá Landspítalanum. Á mynd 5 

má sjá skiptingu þeirra eftir núverandi sviðum LSH, þá sömu og stuðst var við á mynd 4. Afgerandi 

meirihluti ræktana kom frá lyflækningasviði eða 88 ræktanir. Þær fjórar ræktanir sem komu af kvenna- 

og barnasviði komu allar frá börnum. 
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Mynd 5. Fjöldi ræktana frá öðrum sýnatökustöðum en blóði, eftir sviðum LSH.  

 

4.2 Sýklalyfjanæmi  

Næmispróf voru framkvæmd á öllum S. maltophilia stofnunum. Í töflu 8 má sjá næmi allra S. 

maltophilia stofnanna gegn þeim fjórum lyfjum sem prófuð voru. Í töflunni sést að TMP-SMX var það 

lyf sem S. maltophilia var mest næm fyrir hvort sem miðað var við CLSI eða EUCAST 

viðmiðunarmörkin. Ticarcillín-klavúlanat og ceftazídíme Etest prófanir voru aðeins framkvæmdar á 

þeim stofnum sem voru ónæmir fyrir TMP-SMX eða levofloxacín. Fjöldi ónæmra stofna var 21 frá 11 

sjúklingum. Þar af voru 13 stofnar frá níu sjúklingum sem voru eingöngu ónæmir fyrir levofloxacín, 

einn var eingöngu ónæmur fyrir TMP-SMX og sjö stofnar frá tveimur sjúklingum ónæmir fyrir báðum 

lyfjum. Hlutfall næmra S. maltophilia fyrir ticarcillín-klavúlanat og ceftazídíme er svipað en ónæmi er 

töluvert meira fyrir ceftazídíme. 

Tafla 8. Sýklalyfjanæmi allra S. maltophilia stofnanna. 

Lyf 
Fjöldi 
stofna 

CLSI EUCAST 

S 
 n (%) 

I 
 n (%) 

R 
 n (%) 

S  
n (%) 

I  
n (%) 

R 
 n (%) 

Trímetóprím-súlfametoxasól 
skífup. 192 184 (96) 1 (0,5) 7 (3,7) 184 (96) - 8 (4,2) 

Trímetóprím-súlfametoxasól 
Etest 192 184 (96) - 8 (4,2) 184 (96) - 8 (4,2) 

Levofloxacín skífupróf 192 168 (88) 5 (2,6) 19 (9,9) - - - 

Levofloxacín Etest 192 164 (85) 8 (4,2) 20 (10) - - - 

Ticarcillín-klavúlanat Etest 21 4 (19) 9 (43) 8 (38) - - - 

Ceftazídíme Etest 21 5 (24) 2 (9,5) 14 (67) - - - 
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Í töflu 9 er tekið saman sýklalyfjanæmi S. maltophilia sem eingöngu tilheyrðu blóðsýkingum gegn 

sömu fjórum lyfjunum. Í nánast öllum tilfellum var S. maltophilia næm fyrir þeim lyfjum sem prófað var 

fyrir. Aðeins einn stofn var ónæmur fyrir levofloxacín Etest og því voru framkvæmd ceftazídíme og 

ticarcillin-klavúlanat næmispróf á honum.  

Tafla 9. Sýklalyfjanæmi S. maltophilia úr blóðsýkingum. 

Lyf 
Fjöldi 
stofna 

CLSI EUCAST 

S 
 n (%) 

I  
n (%) 

R 
 n (%) 

S 
 n (%) 

I 
 n (%) 

R 
 n (%) 

Trímetóprím-súlfametoxasól 
Skífup. 40 40 (100) - - 40 (100) - - 

Trímetóprím-súlfametoxasól 
Etest 40 40 (100) - - 40 (100) - - 

Levofloxacín skífupróf 40 39 (98) 1 (2,5) - - - - 

Levofloxacín Etest 40 38 (95) 1 (2,5) 1 (2,5) - - - 

Ticarcillín-klavúlanat Etest 1 1 (100) - - - - - 

Ceftazídíme Etest 1 1 (100) - - - - - 

 

Í fylgiskjali II má sjá niðurstöður næmisprófa fyrir þá stofna sem komu frá sjúklingum sem áttu fleiri en 

eitt sýni sem höfðu sama bandamynstur samkvæmt RAPD-PCR tengslatré. Í flestum tilfellum kom 

næmi þeirra eins út en næmi stofna frá sjúklingum 45, 41, 80, 69, 100, 107 og 14 breyttist yfir tíma. 

        Í töflu 10 eru teknar saman upplýsingar um þá stofna sem ónæmir voru fyrir öllum lyfunum fjórum 

sem prófuð voru. Þar sést að stofnarnir voru sjö en komu frá tveimur sjúklingum, þ.e. sjúklingum 41 og 

14. Í aftasta dálki töflunnar er númer tilfellis birt, en aftari talan segir til um heildarfjölda tilfella 

viðkomandi sjúklings. 

Tafla 10. Stofnar ónæmir fyrir öllum prófuðum lyfjum. 

Sjúklinganr. Dagsetning Tegund sýnis Nr. tilfellis frá viðkomandi sjúkling 

41 5.maí 2017 Hráki 3/4 

41 6.sept. 2017 Hráki 4/4 

14 27.jan. 2017 Hráki 4/9 

14 8.feb.  2017 Barkasog 5/9 

14 7.mars 2017 Barkasog 6/9 

14 21.sept. 2017 Barkasog 7/9 

14 16.okt. 2017 Barkasog 8/9 
 

4.3 Skyldleikagreining með RAPD-PCR og MLST 

Skyldleiki stofna var kannaður með RAPD-PCR og MLST. RAPD-PCR skyldleikagreining var 

framkvæmd á öllum S. maltophilia stofnunum. Í fylgiskjali III má sjá tengslatré úr RAPD-PCR fyrir alla 

S. maltophilia stofnana, í dálkunum fyrir aftan má sjá sýnanúmer, sjúklinganúmer, dagsetningu 

sýnatöku, frá hvaða deild sýnið barst, úr hvernig sýnum bakterían ræktaðist og raðgerð (ST týpu). 

Þess má geta að ef sjúklingur átti mörg sýni sem sýndu eins bandamynstur voru þau tekin saman og 



  

37 

fjöldi settur í sviga aftan við sjúklinganúmer. Sama var uppi á teningnum hvað varðaði ST týpur, ef 

sjúklingur átti fleiri en eitt sýni er fjöldi stofna sem greindir voru með MLST í sviga fyrir aftan ST týpur. 

Þær deildir sem eru stjörnumerktar hafa verið fluttar, eða þeim breytt. Með RAPD-PCR sýndu 

stofnarnir 6-20 bönd. Af 192 stofnum frá 125 sjúklingum fengust 111 bandamynstur. Tveir stofnar í 

tengslatrénu koma frá sama sjúkling, af sömu blóðagarskálinni og hafa því sama sýnanúmer eða 

1611280346S og 1611280346L. 

Alls voru 74 stofnar frá 70 sjúklingum greindir með MLST. Þar af átti sjúklingur 14 fjóra stofna sem 

tilheyrðu tveimur bandamynstrum í RAPD-PCR tengslatré og sjúklingur 88 tvo stofna sem höfðu eins 

bandamynstur samkvæmt RAPD-PCR tengslatré. Í fylgiskjali IV má sjá samsætu snið og ST týpur allra 

stofnanna sem greindir voru með MLST. Þar sést að algengasta týpan var ST224 (fimm stofnar) og 

þar á eftir koma ST24, ST229, ST208 og ST39 (fjórir stofnar hver). ST115, ST240, ST5, ST94, ST239 

og ST162 innihéldu hver þrjá stofna, en aðrar ST týpur innihéldu einn stofn hver. Nýjar ST týpur sem 

höfðu samkvæmt MLST gagnagrunni ekki fundist áður voru 17 talsins (ST303-ST319). Þar af tilheyrðu 

þrír stofnar ST307 og tveir stofnar tilheyrðu ST303, ST304, ST305 og ST310. Stofnarnir þrír af ST307 

komu allir frá sjúklingi 14 og stofnarnir tveir af ST303 komu báðir frá sjúklingi 88. Erfiðlega gekk að fá 

nothæfar niðurstöður fyrir atpD og mutM úr einum stofni og fyrir ppsA úr öðrum, því fengust ST týpur á 

72 stofna. Þegar litið er yfir heildar MLST niðurstöður má sjá mikinn breytileika á meðal stofnanna, 

margir stofnar sýna sjö genasamsætu mun á milli sín. Í einungis þremur tilvikum var um mögulega 

skyldar ST týpur að ræða. ST162 hefur breytingu á einni genasamsætu (e. single locus variant; SLV) 

miðað við ST311 en tveimur (e. double locus variant; DLV) miðað við ST318. ST131 hefur breytingu á 

einni genasamsætu miðað við ST305 og ST229 hefur breytingu á einni genasamsætu miðað við 

ST316. 

Tekið var saman tengslatré úr RAPD-PCR niðurstöðum fyrir stofnana sem komu frá jákvæðum 

blóðræktunum, það má sjá á mynd 6. Þar má sjá í dálkum fyrir aftan sýnanúmer, sjúklinganúmer, 

dagsetningu sýnatöku, frá hvaða deild sýnið kom, tegund sýnis og ST týpur. Allir stofnar frá jákvæðum 

blóðræktunum voru greindir með MLST. Á einu svæði í tengslatrénu sýna sex stofnar sama 

bandamynstur, allir komu þeir frá deildum á Landspítalanum Hringbraut, nema einn sem kom frá 

Landspítalanum Fossvogi. Þeir dreifast yfir langt tímabil, frá 2006 til 2013. Fjöldi stofna var 40 frá 

jafnmörgum sjúklingum og sýndu þeir 8 til 16 bönd og 33 bandamynstur. 
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Mynd 6. UPGMA tengslatré reiknað með Dice stuðli útfrá RAPD-PCR niðurstöðum fyrir stofna frá 
jákvæðum blóðræktunum. 

 

Af 41 jákvæðri blóðræktun voru sjö stofnar frá sjö sjúklingum sem voru sprautufíklar. Tengslatré úr 

RAPD-PCR niðurstöðum fyrir stofna frá jákvæðum blóðræktunum sem tilheyrðu sprautufíklum má sjá 

á mynd 7. Stofnarnir hafa 10-16 bönd og sýna sex bandamynstur. Í dálkum fyrir aftan má sjá 

sýnanúmer, sjúklinganúmer, dagsetningu sýnatöku, frá hvaða deild sýnin komu, tegund sýnis og ST 

týpur. Tveir stofnar sýna sama bandamynstur og eru báðir af ST39, annar frá 2010 og hinn 2012.  

 

Mynd 7. UPGMA tengslatré reiknað með Dice stuðli útfrá RAPD-PCR niðurstöðum fyrir jákvæðar 
blóðræktanir sprautufíkla. 

 

Tekið var saman tengslatré úr RAPD-PCR niðurstöðum fyrir TMP-SMX og levofloxacín ónæma 

stofna, þá má sjá á mynd 8. Í dálkum fyrir aftan má sjá sýnanúmer, sjúklinganúmer, dagsetningu 
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sýnatöku, frá hvaða deild sýnið kom, tegund sýnis og ST týpur. Fjöldi ónæmra stofna var 21 frá 11 

sjúklingum. Sjúklingur 14 átti níu stofna sem sýndu eins bandamynstur en aðeins fimm þeirra ónæmir, 

sjúklingur 80 átti sex stofna sem sýndu eins bandamynstur en fimm ónæmir og sjúklingur 41 átti fjóra 

stofna en þrír ónæmir. Stofnarnir höfðu 7-17 bönd og 11 bandamynstur.  

 

Mynd 8. UPGMA tengslatré reiknað með Dice stuðli útfrá RAPD-PCR niðurstöðum fyrir ónæma 
stofna. 

Í stóra tengslatrénu með öllum stofnunum sem sjá má í fylgiskjali III var að finna stóran hóp (e. 

cluster) stofna með sameiginlegt bandamynstur. Hópurinn er sýndur nánar á mynd 9. Í dálkum fyrir 

aftan má sjá sýnanúmer, sjúklinganúmer, dagsetningu sýnatöku, frá hvaða deild sýnið kom, frá 

hvernig sýni og ST týpur. Alls eru þetta sjö stofnar sem sýna eins bandamynstur, sex stofnar frá 

jákvæðum blóðræktunum sem ná frá 2006 til 2013, auk eins stofns frá sári á húð frá árinu 2017. 

 

Mynd 9. UPGMA tengslatré reiknað með Dice stuðli útfrá RAPD-PCR niðurstöðum fyrir svæði með 
mestan fjölda stofna með sameiginlegt bandamynstur. 
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Teknar voru saman upplýsingar fyrir algengustu ST týpurnar með tiliti til þess frá hvaða tíma og 

deild sýnið kom auk tegundar sýnis, það má sjá í töflu 11. 

Tafla 11. Algengustu ST týpur (að lágmarki þrír stofnar í hverri) ásamt deildum og sýnatökustað. 

Sjúklinganr. Dagsetning ST týpa Deild Tegund sýnis 

40 31.maí 2007 224 A6 FV Blóð 

37 10.des. 2012 224 11G HB Blóð 

100 8.apríl 2017 224 12E HB Ýmsir vökvar  

107 23.okt. 2017 224 A6 FV/12B HB Berkjuskol 

130 18.des. 2017 224 G2 FV Hráki 

33 4.júlí 2006 24 E6 FV Blóð 

43 1.sept. 2006 24 13E* HB Blóð 

1 16.maí 2008 24 10D* HB Blóð 

13 12.okt. 2012 24 E6 FV Blóð 

9 6.jan. 2007 229 22D* HB Blóð 

5 12.jan 2007 229 11G HB Blóð 

21 2.okt. 2007 229 11G HB Blóð 

75 26.júní 2017 229 G2 FV Blóð 

26 7.nóv. 2008 208 L3/2 LK Blóð 

36 1.nóv. 2016 208 E6 FV Barkasog 

84 2.mars 2017 208 A3 FV Berkjuskol 

95 18.júlí 2017 208 A1 FV Sár á húð 

35 10.mars 2010 39 A7 FV Blóð 

23 30.apríl 2012 39 G2 FV Blóð 

34 20.okt. 2016 39 A3 FV Hráki 

108 23.maí 2017 39 K1 LK Þvag 

24 1.júní 2009 115 HSS Blóð 

99 21.apríl 2017 115 20E HB Hálsstrok 

81 13.júní 2017 115 13B HB Þvag 

62 5.jan. 2010 240 14G* HB Blóð 

66 16.jan. 2013 240 20D HB Blóð 

94 20.feb. 2017 240 11A HB Þvag 

53 18.maí 2010 5 G2 FV Blóð 

46 20.nóv. 2016 5 A6 FV Hráki 

79 31.mars 2017 5 A6 FV Hráki 

4 12.ágú. 2010 94 G2 FV Blóð 

86 24.apríl 2017 94 11A HB Þvag 

111 21.nóv. 2017 94 12B HB/E6 FV Barkasog 

49 2.nóv. 2012 239 12B HB Blóð 

54 10.sept. 2016 239 HSS Blóð 

65 14.des. 2016 239 A7 FV Hreint svæði/vefur 

3 21.júlí 2016 162 23D HB Blóð 

52 19.des. 2016 162 13B HB Blóð 

82 16.maí 2017 162 B7 FV Sár á húð 
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4.4 Skyldleikagreining með MALDI-TOF 

Skyldleikagreining með MALDI-TOF var prófuð og fengust niðurstöður úr prófunum með því að skoða 

og kortleggja staðsetningar toppa á massarófum sem fást við tegundagreiningu. Dæmi um massaróf 

úr MALDI-TOF má sjá á myndum 10 og 11 hér að neðan.  

 

Mynd 10. Dæmi um massaróf úr MALDI-TOF fyrir skyldleikagreiningu. A sýnir sex massaróf frá einum 
stofni. B sýnir fimm massaróf, eitt frá hverjum prófuðum stofni. Styrkur á y-ás og hlutfall 
massa á hleðslu (m/z) á x-ás. 
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Mynd 11. Dæmi um massaróf úr MALDI-TOF fyrir skyldleikagreiningu. A sýnir svæði sem var eins hjá 
öllum fimm stofnunum. B sýnir svæði sem var öðruvísi hjá tveimur af fimm prófuðum 
stofnum. Styrkur á y-ás og hlutfall massa á hleðslu (m/z) á x-ás. 

 

Á mynd 10A má sjá sex massaróf fyrir einn stofn, öll í mismunandi lit. Á mynd 10B má sjá fimm 

massaróf, eitt massaróf fyrir hvern af þeim fimm stofnum sem prófaðir voru, hver með sinn lit. Á mynd 

11A má sjá svæði úr massarófinu sem var eins hjá öllum þeim fimm stofnum sem prófaðir voru, hver 

stofn með sinn lit. Á mynd 11B má sjá svæði þar sem var toppur hjá tveimur af fimm stofnum 

prófuðum, hver stofn með sinn lit. 

     Tafla 12 hér að neðan sýnir helstu niðurstöður MALDI-TOF skyldleikagreiningarinnar. Tveir 

stofnanna komu frá sjúklingi 87 og þeir sýndu sama bandamynstur í RAPD-PCR niðurstöðum, að 
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sama skapi sýndu báðir stofnar sjúklings 100 sama bandamynstur. Stofninn frá sjúklingi 96 hafði 

bandamynstur í RAPD-PCR niðurstöðunum sem var ólíkt bandamynstri stofna hinna tveggja 

sjúklinganna. Fjöldi toppa fyrir stofnana fimm voru taldir og ferlið síðan endurtekið í tvígang, til þess að 

kanna hvort topparnir væru endurtakanlegir. Fjöldi toppa milli keyrslna var breytilegur, en aftasti dálkur 

töflunnar sýnir fjölda toppa sem voru sameiginlegir í öllum þremur keyrslunum fyrir hvern af stofnunum 

fimm.  

Tafla 12. Fjöldi toppa eftir keyrslum í MALDI-TOF skyldleikagreiningu. 

Sýnanúmer 
(sjúklinganúmer) 

Fjöldi toppa Sameiginlegur fjöldi toppa úr 
öllum keyrslum Keyrsla 1 Keyrsla 2 Keyrsla 3 

1704110151 (87) 134 174 157 129 

1704190341 (87) 122 172 154 115 

1705050278 (100) 108 168 158 100 

1705180195 (100) 130 176 155 119 

1706220005 (96) 141 156 156 128 
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5 Umræða 

Alls voru tiltækir 192 S. maltophilia stofnar frá 125 sjúklingum. Niðurstöður næmisprófa fyrir alla 

stofnana sýndu að TMP-SMX var virkasta lyfið þar sem hlutfall næmra stofna var 96%. Næmi 

stofnanna fyrir levofloxacín var á bilinu 85-88%. Næmi TMP-SMX og levofloxacín ónæmra stofna fyrir 

ceftazídíme og ticarcillín-klavúlanat var 19% og 24%. Enginn af stofnunum sem ræktuðust úr blóði var 

ónæmur fyrir TMP-SMX, en einn blóðstofn var ónæmur fyrir levofloxacín gert með Etesti. Allir stofnar 

voru skyldleikagreindir með RAPD-PCR. 74 stofnar voru greindir með MLST, allir blóðstofnar auk 34 

stofna frá öðrum sýnatökustöðum sem valdir voru út frá RAPD-PCR bandamynstri. Þegar skyldleiki 

stofnanna var skoðaður sýndu þeir mikinn erfðafræðilegan breytileika. RAPD-PCR sýndi 111 

bandamynstur meðal stofna frá 125 sjúklingum. Algengasta ST týpan var ST224 (fimm stofnar). Alls 

fundust 17 nýjar ST týpur. Tilraunir með MALDI-TOF skyldleikagreiningu báru ekki árangur.  

5.1 Tegundagreining  

MALDI-TOF tækið er að öllum líkindum mikilvægasta uppgötvun síðustu ára fyrir sýklafræðideildir. 

Það hefur stytt greiningar tíma baktería um að minnsta kosti 24 klukkustundir, sem skiptir verulegu 

máli fyrir meðferð sjúklinga auk þess sem það hefur minnkað vinnuálag á starfsmenn.  

Í þessari rannsókn voru allir stofnarnir 192 greindir til tegunda með MALDI-TOF. Vel gekk að 

tegundagreina S. maltophilia með MALDI-TOF án maurasýru. Gram neikvæðar bakteríur er tiltölulega 

auðvelt að greina með hefðbundinni MALDI-TOF aðferð, en maurasýru má nota á bakteríur sem erfitt 

er að greina með MALDI-TOF, svo sem Gram jákvæðar bakteríur og sveppi, en þar hjálpar 

maurasýran við niðurbrot á frumuveggnum og auðveldar þannig greiningu (Schulthess o.fl., 2014; 

Theel o.fl., 2012). Niðurstöður annarra rannsókna á S. maltophilia, víðsvegar úr heiminum, hafa sýnt 

fram á góða og jafnvel fullkomna fylgni á milli bakteríugreininga með MALDI-TOF og annarra 

greiningaraðferða. Í fjórum rannsóknum sem skoðaðar voru kom í ljós að fylgnin var yfirleitt 100% á 

milli MALDI-TOF aðferðarinnar og annarra aðferða, en taka skal fram að þýðin í rannsóknunum voru 

tiltölulega smá (AbdulWahab o.fl., 2015; Gautam o.fl., 2017; Homem o.fl., 2014; Panda o.fl., 2014). Í 

rannsókninni með stærsta þýðið var aðeins hægt að sýna fram á helmings fylgni m.t.t. tegundar 

bakteríunnar, þó svo að í öllum tilfellum hafi fylgni greiningar til ættkvíslar verið fullkomin. Í þeirri 

rannsókn var einnig tekið fram að með því að auka viðmiðunarmörk samleitnistigsins úr ≥2 í ≥1,9 

fékkst 70% fylgni á tegundargreiningunni, í stað 50%. Rannsakendur töldu að ein möguleg skýring fyrir 

þessu gæti verið vegna uppfærslu í gagnagrunni Biotyper 3 forritsins sem stuðst var við. 

Niðurstöðurnar styðja það að viðmiðunarmörk samleitnistigs séu færð í ≥1,9 fyrir tegundagreiningu á 

S. maltophilia (Gautam o.fl., 2017). 

5.2 Blóðsýkingar 

Dreifing blóðsýkinga eftir árum var mjög breytileg, allt frá engri sýkingu árin 2014, 2015 og 2017 til 

mest sjö sýkinga árið 2008. Allir blóðstofnarnir komu frá Landspítala nema þrír, tveir frá 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og einn frá St. Jósefsspítala. Þess má geta að sjúklingarnir tveir sem 

komu frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja höfðu báðir legið inn á Landspítalanum í aðdraganda 



  

45 

sýkingarinnar. Í byrjun árs 2014 voru settar bakteríusíur á tvö blöndunartæki á gjörgæsludeild LSH við 

Hringbraut eftir að bakterían ræktaðist úr vatni í handlaug á deildinni. Þær aðgerðir drógu verulega úr 

S. maltophilia sýkingum á deildinni (Sýkingavarnadeild Landspítala, 2015). Eins og sjá má í þessari 

rannsókn á dreifingu jákvæðra blóðræktana eftir árum var engin jákvæð blóðræktun af völdum           

S. maltophilia það ár og næsta ár á eftir. Hvort þessar fyrirbyggjandi aðgerðir hafi haft umrædd áhrif er 

ómögulegt að fullyrða um, einkum vegna þess að mikil aukning verður aftur í jákvæðum 

blóðræktunum árið 2016, en hins vegar var engin jákvæð blóðræktun árið 2017 af völdum                  

S. maltophilia. Í rannsókn frá Kanada sem náði yfir 11 ára tímabil frá 1999 til ársins 2009, var fjöldi 

stofna á ári á bilinu 0 – 5, sem er svipað og í þessari rannsókn. Einnig reyndist dreifing óregluleg í 

báðum rannsóknum. Kanadíska rannsóknin greindi á þessu 11 ára tímabili 25 blóðsýkingar en í 

þessari rannsókn, sem náði yfir 12 ára tímabil voru 41 tilfelli. Kanadíska rannsóknin skarast á við 

þessa rannsókn yfir fjögurra ára tímabil, frá 2006 til 2009, en miðað við fólksfjölda á hvorum stað eru 

fleiri tilfelli að greinast á Íslandi miðað við í Kanada, en erfiðlega gekk að finna semeiginlegan nefnara 

til þess að gera haldbæran samanburð (Naidu o.fl., 2012).  

Þegar litið er á niðurstöður BSc verkefnis Ólafs Orra Sturlusonar læknanema sem tók saman 

klínísk gögn sömu S. maltophilia blóðsýkinga og notast er við í þessari rannsókn var áhugavert að sjá 

hve margar blóðsýkingar tilheyrðu sprautufíklum, eða sjö tilvik. Dreifing sýkinganna hjá sprautufíklum 

var á þann veg að tvær sýkingar greindust 2009, þrjár 2010 og ein 2011 og 2012. Ólafur Orri fann 

engar greinar sem tiltóku sprautunotkun fíklanna sem áhættuþátt fyrir S. maltophilia blóðsýkingum 

(Sturluson, 2017). Hins vegar má sjá í erlendum rannsóknum að sprautunotkun fíklanna hefur verið 

lýst sem orsök fyrir hjartaþelsbólgu og þá ætti bakterían að hafa ræktast úr blóði (Bayle o.fl., 2008; 

Gutierrez Rodero o.fl., 1996; Khan o.fl., 2002). 

Í tæplega helmingi tilfella ræktuðust sveppir eða aðrar bakteríur samhliða S. maltophilia úr 

jákvæðum blóðræktunum. Þar sem algengustu bakteríur voru Enterococcus spp., kólíform bakteríur 

auk Candida sveppa í 15%, 12% og 9,8% tilfella. Í erlendum rannsóknum hefur S. maltophilia meðal 

annars ræktast samhliða Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., 

Acinetobacter spp., Candida albicans, Enterococcus spp., kóagulasa neikvæðum Staphylococcus, 

Enterobacter spp, Burholderia cepacia, Escherichia coli og Corynebacterium spp. (Araoka o.fl., 2010; 

Batra o.fl., 2017; Gulmez o.fl., 2005; Tseng o.fl., 2009; Wang o.fl., 2004). Sjá má á fjölda Candida spp. 

og Enterococcus spp. að um er að ræða hóp mikið veikra sjúklinga. Þó svo að að Enterococcus spp. 

geti líka sýkt þá sem ekki eru langveikir, eru þeir ásamt Candida spp. þekktir sýkingavaldar sjúklinga 

sem glíma við illkynja blóðsjúkdóma (Billington o.fl., 2014; Odds, 1987). 

Þegar jákvæðar blóðræktanir voru flokkaðar eftir á hvaða sviðum Landspítala sjúklingarnir lágu 

þegar blóð var tekið til ræktunar kom í ljós að flest sýnin komu frá lyflækningasviði og þar á eftir 

flæðisviði, en töluvert minna kom frá öðrum sviðum. Svipaða sögu var að segja þegar aðrar ræktanir 

óháð sýnatökustað voru flokkaðar. Langflest sýni reyndust koma frá lyflækningasviði og umtalsvert 

færri frá öðrum sviðum,  en allra fæst sýni frá kvenna- og barnasviði. Þessar niðurstöður koma ekki á 

óvart þegar litið er á stærð og umfang sviðanna. En sem dæmi eru 12 legu-, dag- og göngudeildir 

innan skurðsviðsins, á meðan 23 deildir eru innan lyflækningasviðs. Undir Aðgerðasvið falla meðal 

annars gjörgæsludeildir, en undir flæðisvið falla meðal annars bráðamóttökur, öldrunar- og 
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endurhæfingarþjónustur (Landspítali, 2018). Þess má þó geta að þónokkrar breytingar hafa orðið á 

sviðum Landspítala á þeim árum sem rannsóknin nær yfir, en deildir voru flokkaðar eftir núverandi 

sviðum Landspítala. Til dæmis fara nú sjúklingar sem veikjast ekki beint inn á þær deildir sem þeir 

lágu á áður heldur fara allir sjúklingar fyrst inn á bráðamóttökuna og þaðan á viðkomandi deild.  

5.3 Sýklalyfjanæmi  

Fjölónæmi S. maltophilia auk vaxandi ónæmis gegn helstu lyfjum sem notuð eru gegn bakteríunni 

veldur auknum áhyggjum um allan heim. Því var áhugavert að kanna næmi hjá stofnum sem ræktast 

hafa hérlendis. 

Ef litið er á niðurstöður næmisprófa fyrir S. maltophilia  stofna í þessari rannsókn er TMP-SMX 

virkasta lyfið. Það ætti því að vera fyrsta val þegar kemur að því að meðhöndla sýkingar af völdum S. 

maltophilia. Næmi bakteríunnar fyrir levofloxacín var einnig gott sem gefur til kynna að mögulega er 

hægt að nota það til að meðhöndla sýkingar af hennar völdum t.d. ef vart verður við aukaverkanir eða 

óþol af völdum TMP-SMX. Af þeim átta tilfellum þar sem bakterían sýndi ónæmi gegn TMP-SMX var 

hún í sjö tilfellum einnig ónæm fyrir levofloxacín sem gefur til kynna að mögulega er ekki hægt að 

notast við levofloxacín í öllum tilfellum sem bakterían er ónæm fyrir TMP-SMX. Hátt hlutfall ónæmis 

greindist fyrir ceftazídíme. En fyrir ticarcillín-klavúlanat var hátt hlutfall bakteríanna með minnkað næmi 

eða ónæmi. Þetta bendir til þess að ef baktería er ónæm fyrir TMP-SMX eða levofloxacín sé lítill 

möguleiki á að nota þau í staðinn. Ef bakterían var ónæm fyrir TMP-SMX eða báðum lyfjum þá var 

hún ónæm fyrir ceftazídíme og ticarcillin-klavúlanat, ef bakterían var eingöngu ónæm fyrir levofloxacín 

fór það eftir næmismynstri bakteríunnar hverju sinni hvort hægt væri að notast við ceftazídíme eða 

ticarcillín-klavúlanat. Af 13 tilfellum þar sem bakterían var ónæm fyrir levofloxacín hefði verið hægt að 

notast við annað hvort ceftazídíme eða ticarcillín-klavúlanat í sex tilfellum. Í þessari rannsókn var 

næmi bakteríunnar 96% fyrir TMP-SMX, á bilinu 85-88% fyrir levofloxacin, 19% fyrir ticarcillín-

klavúlanat og 24% fyrir ceftazídíme. Ekki ósvipaðar niðurstöður var að sjá í Suður Kóreu árið 2012 

þegar næmi bakteríunnar fyrir TMP-SMX reyndist vera 94%, levofloxacín 81% og 23% fyrir bæði 

ticarcillin-klavúlanat og ceftazídíme (Chung o.fl., 2012). Í Kína var næmi bakteríunnar fyrir TMP-SMX 

svipað eða 94% en næmi fyrir levofloxacín var töluvert lægra eða 76%. Í þeirri rannsókn voru gerð 

næmispróf á 22 TMP-SMX ónæmum S. maltophilia fyrir ticarcillín-klavúlanat og ceftazídíme, en stuðst 

var við CLSI viðmiðunarmörk. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru mjög frábrugðnar niðurstöðum 

þessarar rannsóknar eða 50% næmi fyrir ticarcillin-klavúlanat og 4,5% fyrir ceftazídíme (Wei o.fl., 

2016). 

Þegar litið er á S. maltophilia úr blóðsýkingum var næmi 100% fyrir TMP-SMX og á bilinu 95-98% 

fyrir levofloxacín. Eini stofnin sem prófað var fyrir með ceftazídíme og ticarcillin-klavúlanat reyndist 

næmur. Niðurstöður sýklalyfjanæmis þessarar rannsóknar, hvað varðar blóðsýkingar, er áþekkt 

niðurstöðum annarra rannsókna sem rannsakað hafa blóðsýkingar. Til að mynda var næmi 

bakteríunnar fyrir TMP-SMX og levofloxacín í Bandaríkjunum 97% og 93%. Í Suður Kóreu var næmi 

sömu lyfja 96% og 87%. Í Taívan fékkst lakara næmi fyrir TMP-SMX eða 69%, en 90% fyrir 

levofloxacín (Chang o.fl., 2014; Cho o.fl., 2014; Garazi o.fl., 2012). 
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Ástæður EUCAST fyrir því að hafa aðeins viðmiðunarmörk fyrir TMP-SMX eru að það lyf hefur 

mestar upplýsingar um klíníska virkni gegn S. maltophilia sýkingum. Einnig eru næmispróf á S. 

maltophilia erfið vegna þess hve margar breytur geta haft áhrif á niðurstöður, eins og ræktunar 

hitastig, æti og aðferð sem valið er að nota t.d. þynningarpróf, skífupróf eða Etest. Auk þess sem 

næmispróf á S. maltophilia fyrir TMP-SMX samsvari sér betur og auðveldara sé að endurtaka og fá 

sömu niðurstöður heldur en fyrir önnur lyf (EUCAST, 2012). Í niðurstöðum næmisprófa þessarar 

rannsóknar má sjá að niðurstöður TMP-SMX úr skífuprófum og Etest ber betur saman en niðurstöður 

skífuprófa og Etest fyrir levofloxacín. Við aflestur af TMP-SMX þarf þó að sýna aðgát þar sem u.þ.b. 

20% vöxtur getur verið innan brúnar hindrunarsvæðis sem líta þarf framhjá (EUCAST, 2012). 

Það að næmismynstur stofna sem sýndu eins bandamynstur samkvæmt RAPD-PCR niðurstöðum 

breytist yfir tíma á sér mögulega skýringu þar sem að bakterían getur aukið ónæmi sitt við 

sýklalyfjameðferð, en það er þekkt hjá S. maltophilia (Garrison o.fl., 1996). Engu að síður má sjá 

breytingar á þann veg að bakterían sé að tapa ónæminu á næmismynstri sjúklinga 80, 107 og 14. 

Mögulega hefur bakterían fleiri ónæmisgen en tjáir þau eftir hentisemi, einnig er möguleiki að ónæmið 

sé á plasmíði sem bakterían losar sig við þegar sýklalyfjameðferð hefur verið aflétt (Garrison o.fl., 

1996; Ponciano o.fl., 2007). 

Þeir stofnar sem ónæmir voru fyrir öllum lyfjum komu frá tveimur sjúklingum og komu allir úr 

öndunarfærasýnum. Frá báðum þessum sjúklingum var bakterían að ræktast ítrekað frá 

öndunarfærum yfir langt tímabil. Mögulega mætti gefa sér að þetta séu langveikir sjúklingar sem 

mögulega hafa verið á sýklalyfjagjöf og því gæti ónæmi bakteríunar verið að aukast meðan á meðferð 

stendur.  

5.4 Skyldleiki S. maltophilia stofna 

Skyldleiki S. maltophilia stofnanna var kannaður með RAPD-PCR, MLST og prófuð aðferð með 

MALDI-TOF. Þegar niðurstöður allra stofnanna lágu fyrir úr RAPD-PCR voru þær notaðar til þess að 

velja þá stofna sem greina ætti með MLST. Ákveðið var að raðgreina alla stofnana frá jákvæðum 

blóðræktunum og ennfremur voru valdir 34 aðrir stofnar út frá bandamynstri.  

Niðurstöður RAPD-PCR sýna mikinn erfðabreytileika á meðal stofnanna. Samkvæmt þeim 

niðurstöðum er ekki um sjáanlegan faraldur að ræða á tímabilinu, þeir sjö stofnar sem sýna sama 

bandamynstur koma vissulega nær allir frá Landspítala við Hringbraut en dreifast yfir langt tímabil eða 

12 ár. Í flestum tilfellum þegar tveir stofnar sýndu sama bandamynstur kom annar frá Landspítala við 

Hringbraut og hinn frá Landspítalanum í Fossvogi. Hafa ber í huga að eingöngu var stuðst við 

upplýsingar frá hvaða deild sýnið barst, sjúklingar eru fluttir á milli deilda og spítala auk þess sem 

starfsfólk fer á milli sjúklinga. Niðurstöður RADP PCR fyrir stofna frá jákvæðum blóðræktunum sýna 

einnig mikinn efðabreytileika. Ef vel er að gáð má sjá að blóðræktanir sem tilheyra sprautufíklum 

dreifast á meðal hinna blóðræktanana, en þess má geta að engir sprautufíklar hafa greinst með 

jákvæða blóðræktun af völdum S. maltophilia síðastliðin sex ár. Einnig má sjá að TMP-SMX og 

levofloxacín ónæmir stofnar deila ekki sama bandamynstri nema þeir sem komu frá sama sjúklingi. Ef 

skoðaðar eru erlendar rannsóknir hefur bakterían sýnt mikinn erfðabreytileika hvort sem um var að 

ræða rannsóknir með RAPD-PCR með öðrum vísum eða öðrum skyldleikagreiningar aðferðum, hvort 
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sem skoðaðar eru rannsóknir innan sama spítala, milli margra spítala innan sama landsvæðis eða á 

milli landsvæða (Barbier-Frebour o.fl., 2000; Corlouer o.fl., 2017; Gulmez o.fl., 2005; Travassos o.fl., 

2004; Valdezate o.fl., 2004). 

Þegar algengustu ST týpur eru settar saman í töflu ásamt deildum, lítur ekki út fyrir að um faraldur 

hafi verið að ræða á tímabilinu. Þess má þó geta að fjöldi stofna var lítill, þeir dreifast yfir langt tímabil 

og erfitt er að rekja ferðir sjúklinga um spítalann. ST24 og ST229 fundust aðeins í blóði sem er 

kannski ekki óeðlilegt þar sem allir stofnar úr blóði voru greindir með MLST, meðan aðeins hluti af 

öðrum stofnum voru greindir, mögulega hefðu fleiri tegundir sýna sýnt þessar ST týpur ef fleiri sýni 

hefðu verið greind með MLST. 

Þegar undirbúningur hófst fyrir MLST gekk erfiðlega að fá mögnunar afurðir fyrir öll genin. Hófst þá 

mikil vinna við að finna hvað gæti mögulega valdið því, eitt sem vakti athygli var hátt GC innihald 

bakteríunnar. GC innihald S. maltophilia er á bilinu 63-70% (Waters o.fl., 2007). Því var Quick-Load® 

Taq® 2X Master Mix skipt út fyrir OneTaq® Hot Start 2X Master Mix with GC Buffer, sem sérstaklega 

er hannað fyrir mögnun á GC ríkum svæðum og fór aðferðin þá að bera árangur. Samkvæmt 

niðurstöðum aðferðarinnar er mikill erfðafræðilegur breytileiki á meðal stofnanna. Í heildina fengust 38 

ST týpur, þar sem ST224 var algengust, innihélt fimm stofna, meðan ST24, ST229, ST208 og ST39 

innihéldu fjóra stofna hver. Ef MLST-kort er skoðað í PubMLST gagnagrunninum má fylgjast með í 

hvaða löndum ST týpurnar hafa meðal annars fundist auk upplýsinga um þá stofna (Sabat o.fl., 2013). 

Ef algengustu ST týpum þessarar rannsóknar er flett upp í MLST-korti má sjá að ST224, ST229 og 

ST208 hafa fundist í Bandaríkjunum, ST24 hefur fundist í Ástralíu, Þýskalandi, Ítalíu og 

Bandaríkjunum og ST39 hefur fundist í Ástralíu og Þýskalandi (PubMLST, 2018). Nýjar samsætur sem 

ekki var að finna í alþjóðlega gagnagrunninum voru 46, þar af voru fimm nýjar samsætur fyrir atpD 

(119-123), þrjár fyrir gapA (143,145,146), 14 fyrir guaA (231,231,234-237,239-242,245-248), fimm fyrir 

mutM (129-131,133,134), fjórar fyrir nuoD (129,130,132,133), sex fyrir ppsA (163, 168-173) og níu 

fyrir recA (130-132,134,138-142). Með þessum 46 nýju samsætum, auk annarra þekktra samsæta, 

fengust 17 nýjar ST týpur (ST303-ST319). Aðferðarlýsing fyrir MLST á S. maltophilia var búin til árið 

2009 þar sem fundust 38 til 53 samsætur fyrir hvert af hússtjórnar genunum sjö og 54 ST týpur (Kaiser 

o.fl., 2009). Í dag hefur alþjóðlegi gagnagrunnurinn að geyma 123 til 249 samsætur fyrir hvert af 

hússtjórnar genunum sjö og 312 ST týpur (PubMLST, 2018). Annar af þeim tveimur stofnum sem ekki 

fékkst ST týpa fyrir er komin með sex af sjö sömu samsætum sem þarf til að verða ST24 en ekki er 

hægt að staðfesta það fyrr en raðgreining á ppsA hefur heppnast. Hinn stofninn sem ekki fékkst ST 

týpa fyrir vantar bæði atpD og mutM, en hann hefur nýjar samsætur fyrir gapA (145) og guaA (247) 

sem ekki er að finna hjá hinum stofnunum og ætti því að verða ný ST týpa. Af einni skál frá sjúklingi 14 

sáust sem virtist vera tvær tegundir af bakteríum, litlar þyrpingar og stórar þyrpingar. Báðar voru settar 

í MALDI-TOF til tegundagreiningar sem sýndi að báðar þyrpingar voru S. maltophilia. Vegna þess hve 

ólíkt útlit þær höfðu á skálunum voru þær báðar skoðaðar með RAPD-PCR og sýndu ólíkt 

bandamynstur sem var svo að lokum staðfest með MLST.  

Þegar bornar eru saman niðurstöður RAPD-PCR og MLST kemur fljótt í ljós að aðferðum ber ekki í 

öllum tilfellum saman. Þeir 74 stofnar sem greindir voru með MLST tilheyrðu, samkvæmt RAPD-PCR 

tengslatré, 55 bandamynstrum en 38 ST týpum. Í 11 af 12 tilfellum sem RAPD-PCR setti tvo stofna 
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saman með eins bandamynstur voru báðir stofnarnir greindir með MLST. MLST staðfesti í 8 tilfellum 

að um skylda stofna væri að ræða og í þremur tilfellum fengu þeir ekki sömu ST týpu. Í hópnum þar 

sem sjö stofnar sýndu sama bandamynstur í RAPD-PCR virðast þeir skiptast í tvær ST týpur, ST24 og 

ST240. Þær ST týpur eiga einungis eina sameiginlega samsætu og eru því ekki skyldar. RAPD-PCR 

aðferðin miðað við MLST er því ekki eins áreiðanleg og vonast var til. Þar sem aðferðirnar skoða 

mismunandi erfðaeiginleika bakeríunnar kemur ekki á óvart að þær séu ekki algjörlega sambærilegar. 

Kostir RAPD-PCR skyldleikagreiningar eru að aðferðin er tiltölulega ódýr, hröð, aðgengileg og auðveld 

í framkvæmd (Adzitey o.fl., 2013). Helstu gallar aðferðarinnar eru að hún hefur meðal 

aðgreiningarhæfni (e. discriminatory power), u.þ.b. 80% greiningarhæfni (e. typeability) og óvíst er að 

endurtekning á aðferðinni gæfi sömu niðurstöður og áður. Þrátt fyrir það bíður aðferðin engu að síður 

upp á möguleika á að rannsaka skyldleika takmarkaðs fjölda stofna í einni keyrslu, t.d. ef grunur er um 

faraldur (Adzitey o.fl., 2013; Gherardi o.fl., 2015). Helstu kostir MLST eru að aðferðin hefur góða 

aðgreiningarhæfni og veitir gögn sem eru ótvíræð, flytjanleg, nákvæm, samanburðarhæf og 

aðgengileg í gegnum internetið. Samsætu raðir og ST snið má nálgast í stórum miðlægum 

gagnagrunni sem hægt er að fá aðgang að í gegnum internetið. Í gagnagrunninum má einnig finna 

hugbúnað til að ákvarða erfðafræðileg tengsl milli bakteríustofna innan tegunda og MLST-kort. Því er 

hentugt að nota MLST gögn fyrir alþjóðlegar faraldsfræðilegar rannsóknir. Ókostir MLST eru þeir að 

aðferðin er dýr og vinnu- og tímafrek (Adzitey o.fl., 2013; Sabat o.fl., 2013). Ástæður þess að valið var 

að nota RAPD-PCR er að ekki var nægur tími né fjármagn til að greina alla stofnana með MLST. Var 

því markmiðið að finna aðferð sem hægt væri að nota á alla stofnana og síðan út frá þeim 

niðurstöðum velja hvaða stofna ætti að greina með MLST. RAPD-PCR var valin með það til hliðsjónar 

að aðferðin væri tiltölulega ódýr, auðveld og fljótleg. 

Eins og áður hefur komið fram er MALDI-TOF tækið hannað fyrir tegundagreiningu baktería, en 

það er ósk margra að hægt verði að nota tækið til að fá skjótar niðurstöður við skyldleikagreiningu. Þar 

sem aðferðin er ennþá á þróunarstigum er ekki til nein eiginleg aðferðarlýsing en rannsakendur hafa 

notað aðferðina með góðum árangri (Egli o.fl., 2015; Novais o.fl., 2014; Sauget o.fl., 2016; 

Veenemans o.fl., 2016). Ef skoðuð er mynd 10B þar sem eitt massaróf er frá öllum þeim fimm stofnum 

sem prófaðir voru má sjá að massarófin líta öll út fyrir að vera áþekk. Ef massarófin á mynd 10B eru 

borin saman við massarófin sex frá einum stofni á mynd 10A sést heldur ekki mikill munur. Það er ekki 

fyrr en massarófin eru stækkuð upp og skoðuð af mikilli nákvæmni eins og sjá má á mynd 11A og 11B 

að í ljós koma svæði sem eru ólík. Þegar skoðaður er fjöldi toppa eftir keyrslum sést að toppafjöldinn 

er aldrei sá sami fyrir sama stofn, né á milli stofna. Vissulega voru endurtakanlegir toppar þó nokkrir, 

en breytilegur fjöldi toppa eftir keyrslum réði því að ekki var nægjanlegt mark takandi á niðurstöðunum 

undir þessum kringumstæðum. Með breytingum á þeim reglum sem rannsakendur settu, hefði 

mögulega mátt bæta nákvæmni niðurstaðna að mörgu leyti. Sem dæmi má nefna að ef styrkur hvers 

topps hefði þurft að vera yfir 500 a.u. hjá öllum massarófunum sex, en ekki aðeins fjórum þeirra. 

Einnig hefðu niðurstöður e.t.v. farið á annan veg ef ekki hefði verið stuðst að jafn miklu leyti við styrk 

toppana, einungis sjónrænt mat á því hvort toppur var til staðar eður ei. Margar breytur geta haft áhrif 

á niðurstöður skyldleikagreiningar með MALDI-TOF en Egli og samstarfsmenn telja að lykilatriði fyrir 

góða MALDI-TOF skyldleikagreiningu séu að gróður sé á sama aldri, ef stofnar voru teknir úr frosti ætti 
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að sá þeim og síðan umsá, ekki nota gróður eldri en 24 tíma, notaður sé prótein útdráttur og teknir séu 

með óskyldir stofnar til samanburðar (Croxatto o.fl., 2012; Egli o.fl., 2015). Vegna tímaskorts var 

ómögulegt að prófa þessa aðferð betur með tilliti til breyta og reglna að þessu sinni, en frekari 

rannsóknir á þessari aðferð gætu reynst áhugaverðar. 

5.5 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar voru meðal annars að stofnasafn fyrir stofna frá jákvæðum 

blóðræktunum náði yfir langt tímabil meðan stofnasafn fyrir aðrar ræktanir óháð sýnatökustað náði 

einungis yfir 15 mánuði. Einnig er RAPD-PCR aðferðin ekki talin ákjósanleg aðferð til að skoða 

skyldleika stofna yfir langan tíma, hentar betur þegar grunur er um faraldur og stofnar settir í eina 

keyrslu. Auk þess eru það ákveðin takmörk að ekki voru allir stofnarnir greindir með fjölgena 

raðgreiningu.  
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6 Ályktanir 

Svo virðist sem ekki sé farið að bera á miklu ónæmi fyrir kjörlyfinu, TMP-SMX, aðeins voru átta stofnar 

frá þremur sjúklingum ónæmir. Enginn stofn úr jákvæðum blóðræktunum var ónæmur fyrir TMP-SMX, 

en einn stofn var levofloxacín ónæmur. Þetta er svipað og í erlendum rannsóknum ef miðað er við að 

svæðishlutfall ónæmra stofna fyrir TMP-SMX sé undir 20%, þó sums staðar sé þó farið að bera á 

meira ónæmi.  

Mikill erfðabreytileiki sást og líklega var ekki um faraldur að ræða á tímabilinu, þó erfitt sé að útiloka 

það algjörlega. 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er á Íslandi hvað varðar sýklalyfjanæmi og skyldleika S. 

maltophilia stofna.  

Þó svo skyldleikagreining með MALDI-TOF hafi ekki borið tilsettan árangur að svo stöddu verður 

vinnu við aðferðina haldið áfram, þannig að betri árangur gæti mögulega náðst í framtíðinni. 

Mikilvægt er að búið sé að setja upp aðferðir á Sýkla- og veirufræðideildinni til að skyldleikagreina 

þessa bakteríu. RAPD-PCR aðferðin getur gefið á skjótan og öruggan hátt niðurstöður til að útiloka 

faraldur en er ekki hentug til að staðfesta faraldur, þó svo að allir stofnar sýni sama bandamynstur. 

Þar sem sjúklingum fer fjölgandi er einnig mikilvægt að vera áfram á verði gagnvart þessari 

bakteríu á spítalanum, þar sem hún virðist hafa marga eiginleika sem gera hana erfiða viðureignar.  
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Fylgiskjal I 

HCCA-matrix (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid): 

Útbúin grunnlausn: 

475 µl Ultra pure vatn (Sigma-Aldrich) 

500 µl Acetónítríl (Honeywell) 

25 µl 100% Trifluoroacetic acid (Sigma-Aldrich) 

Matrix: 

Matrix (Bruker) leyst upp með 250 µl af grunnlausn. 

 

5X Tris Borat EDTA (TBE buffer): 

108 gr. Trizma® base (Sigma-Aldrich) 

55 gr. Boric acid powder (Honeywell) 

40 ml 0,5 M EDTA pH 8 

Hrært í lausn með segli. Lausn dauðhreinsuð í autoklav. 

 

0,5 M EDTA pH 8: 

186,1 gr. EDTA (disodium salt, m.v. = 372,2) (Sigma-Aldrich) 

800 ml eimað vatn 

20 gr. NaOH töflur (E. Merck, Darmstadt, Þýskaland) 

Hrært í lausn með segli og hún hituð. Sýrustig athugað og stillt ef þess þarf. Lausn dauðhreinsuð í 

autoklav. 
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Fylgiskjal II 

Næmismynstur stofna frá sjúklingum með fleiri en eitt sýni sem sýndu sama bandamynstur samkvæmt 

RAPD-PCR tengslatré. 

Sjúklingur  Sýnanúmer 
Levo   
Etest 

Levo    
skífu 

Trím./súlf.    
Etest1 

Trím./súlf. 
skífu1 Ceftazídíme Ticarc./klav. 

126 1710160358 S S S/S S/S     

126 1710210006 S S S/S S/S     

45 1707020007 S S S/S S/S     

45 1711050003 S S R/R R/R R R 

93 1707190234 S S S/S S/S     

93 1707270105 S S S/S S/S     

93 1708030020 S S S/S S/S     

127 1710270256 S S S/S S/S     

127 1711250046 S S S/S S/S     

41 1701170175 S S S/S S/S     

41 1701310226 R R S/S S/S S S 

41 1705050093 R R R/R I/R R I 

41 1709060325 R R R/R R/R R R 

80 1704030385 R R S/S S/S R I 

80 1706270074 R R S/S S/S R I 

80 1707180312 R R S/S S/S R I 

80 1708290118 R R S/S S/S R I 

80 1710110083 R R S/S S/S R I 

80 1712200021 S S S/S S/S     

69 1606250050 S S S/S S/S     

69 1610060220 R R S/S S/S R I 

76 1706080276 S S S/S S/S     

76 1711150292 S S S/S S/S     

106 1707040002 S S S/S S/S     

106 1707120007 S S S/S S/S     

106 1710160030 S S S/S S/S     

87 1704110151 S S S/S S/S     

87 1704190341 I I S/S S/S     

109 1702010287 S S S/S S/S     

109 1702210278 S S S/S S/S     

109 1705080383 S S S/S S/S     

32 1612190367 S S S/S S/S     

32 1702240202 I I S/S S/S     

111 1710150073 S S S/S S/S     

111 1710200245 S S S/S S/S     

111 1710300215 S S S/S S/S     

111 1711190013 S S S/S S/S     
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111 1711210227 S S S/S S/S     

20 1612260023 S S S/S S/S     

20 1701010024 S S S/S S/S     

100 1704080032 I S S/S S/S     

100 1704260221 S S S/S S/S     

100 1705050278 S S S/S S/S     

100 1705180195 R R S/S S/S S S 

102 1701230146 S S S/S S/S     

102 1701270246 S S S/S S/S     

102 1701280074 S S S/S S/S     

75 1706260005 S S S/S S/S     

75 1711240074 S S S/S S/S     

123 1709080003 S S S/S S/S     

123 1709200023 S S S/S S/S     

123 1709270113 S S S/S S/S     

107 1706260026 S S S/S S/S     

107 1708040160 S S S/S S/S     

107 1708210275 S S S/S S/S     

107 1710020021 R R S/S S/S S S 

107 1710230311 S S S/S S/S     

107 1711140014 S S S/S S/S     

107 1711210110 S S S/S S/S     

34 1610200152 S S S/S S/S     

34 1612050136 S S S/S S/S     

34 1705220248 S S S/S S/S     

34 1707140183 I I S/S S/S     

34 1708140199 S S S/S S/S     

34 1710050217 S S S/S S/S     

28 1611280179 S S S/S S/S     

28 1612090340 S S S/S S/S     

28 1706070310 S S S/S S/S     

28 1711240037 S S S/S S/S     

88 1701130103 S S S/S S/S     

88 1701230107 S S S/S S/S     

88 1702040018 I S S/S S/S     

88 1703080030 S S S/S S/S     

14 1610200244 S S S/S S/S     

14 1611280346L S S S/S S/S     

14 1612120210 S S S/S S/S     

14 1701270019 R R R/R R/R R R 

14 1702080035 R R R/R R/R R R 

14 1703070190 R R R/R R/R R R 

14 1709210016 R R R/R R/R R R 
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14 1710160311 R R R/R R/R R R 

14 1711290180 S S S/S S/S     

89 1707060265 S S S/S S/S     

89 1707100299 S S S/S S/S     

89 1707120164 S S S/S S/S     

8 1612300177 S S S/S S/S     

8 1701030242 S S S/S S/S     

64 1610010040 S S S/S S/S     

64 1610030023 S S S/S S/S     
1 CLSI/EUCAST viðmiðunarmörk 
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Fylgiskjal III 

UPGMA tengslatré reiknað með Dice stuðli útfrá RAPD-PCR niðurstöðum fyrir alla S. maltophilia 

stofnana. 
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Fylgiskjal IV 

Samsætu snið og ST týpur allra stofnanna sem greindir voru með MLST. 

Sýnanúmer Sjúklinganr. atpD gapA guaA mutM nuoD pppsA recA ST týpa 

060704+0178 33 9 21 28 26 15 18 3 24 

060901+0208 43 9 21 28 26 15 18 3 24 

061218+0042 27 10 29 21 21 32 32 10 15 

070106+0071 9 2 106 151 45 63 69 5 229 

070112+0038 5 2 106 151 45 63 69 5 229 

070531+0282 40 93 100 93 59 63 69 94 224 

071002+0281 21 2 106 151 45 63 69 5 229 

080418+0216 47 x 145 247 x 72 85 79 x  

080430+0053 19 1 96 248 36 133 82 6 317 

080516+0189 1 9 21 28 26 15 18 3 24 

0810110124 48 123 1 4 3 6 4 140 318 

0811070310 26 4 76 155 5 70 84 9 208 

0812110251 44 14 102 245 132 113 169 138 313 

0812260122 39 121 26 241 133 4 170 139 312 

0904300376 6 1 4 7 7 28 19 6 4 

0906010072 24 3 1 84 57 25 82 6 115 

0908180131 31 2 100 246 45 132 68 5 315 

1001050254 62 107 123 181 109 66 141 3 240 

1003100299 35 21 26 33 9 29 2 15 39 

1003160291 60 2 2 5 2 2 3 5 29 

1003270014 25 9 21 28 26 15 x 3 x  

1005180269 53 5 22 9 4 27 5 7 5 

1008120292 4 71 74 90 56 2 3 5 94 

1103010110 2 26 146 242 134 3 171 110 314 

1103150060 67 3 73 1 1 25 83 99 310 

1108020032 57 12 27 237 23 129 143 132 308 

1110130178 15 4 22 159 5 70 6 9 212 

1204300056 23 21 26 33 9 29 2 15 39 

1210120266 13 9 21 28 26 15 18 3 24 

1211020087 49 93 122 180 45 63 69 5 239 

1212100068 37 93 100 93 59 63 69 94 224 

1301160063 66 107 123 181 109 66 141 3 240 

1307310063 50 8 20 14 25 14 17 3 23 

1312080040 59 2 106 151 45 63 69 141 316 

1602270042 42 5 83 234 51 79 80 73 305 

1606250050 69 3 4 24 7 7 22 7 31 

1607210167 3 1 1 4 3 6 4 1 162 

1609100079 54 93 122 180 45 63 69 5 239 

1612190184 52 1 1 4 3 6 4 1 162 

1701010024 20 93 65 232 130 63 168 130 304 

1610200152 34 21 26 33 9 29 2 15 39 

1610260164 51 3 73 1 1 25 83 99 310 
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1611010101 36 4 76 155 5 70 84 9 208 

1611200002 46 5 22 9 4 27 5 7 5 

1611280179 28 21 26 98 63 75 2 15 125 

1611280346L 14 120 8 236 126 4 163 131 307 

1611280346S 14 30 10 10 14 23 23 26 34 

1612140331 65 93 122 180 45 63 69 5 239 

1701020187 16 13 90 249 83 6 172 142 319 

1701230107 88 20 25 231 9 75 2 15 303 

1701230146 102 93 65 232 130 63 168 130 304 

1702200279 94 107 123 181 109 66 141 3 240 

1703020109 84 4 76 155 5 70 84 9 208 

1703070190 14 120 8 236 126 4 163 131 307 

1703080030 88 20 25 231 9 75 2 15 303 

1703310018 79 5 22 9 4 27 5 7 5 

1704080032 100 93 100 93 59 63 69 94 224 

1704210119 99 3 1 84 57 25 82 6 115 

1704240311 86 71 74 90 56 2 3 5 94 

1705160326 82 1 1 4 3 6 4 1 162 

1705230176 108 21 26 33 9 29 2 15 39 

1706130361 81 3 1 84 57 25 82 6 115 

1706260005 75 2 106 151 45 63 69 5 229 

1707180275 95 4 76 155 5 70 84 9 208 

1707180312 80 3 4 18 3 7 20 66 120 

1709060325 41 5 83 234 51 79 80 73 305 

1709270233 121 122 143 239 129 14 141 134 309 

1710160030 106 1 1 240 3 6 4 1 311 

1710230311 107 93 100 93 59 63 69 94 224 

1711150220 114 119 21 235 131 130 17 3 306 

1711210227 111 71 74 90 56 2 3 5 94 

1711250046 127 5 83 104 51 79 80 73 131 

1711290180 14 120 8 236 126 4 163 131 307 

1712180010 130 93 100 93 59 63 69 94 224 

 


