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Ágrip 

Sýkingar af völdum fjölónæmra Gram neikvæðra baktería er vaxandi vandamál um allan heim. Mikil 

aukning í algengi breiðvirkra β-laktam sýklalyfjaónæmra baktería hefur orðið til þess að sýklalyfið 

kólistín var tekið aftur í notkun sem síðasta úrræði gegn þessum sýkingum, en notkun þess í mönnum 

var hætt vegna alvarlegra aukaverkana. Aukin notkun kólistíns hefur orðið til þess að bakteríur hafa í 

vaxandi mæli myndað ónæmi gegn því. Í lok árs 2015 var greint frá því að kólistín ónæmi af völdum 

plasmíðsins MCR-1 hafi fundist í Kína. Í kjölfarið hefur plasmíðið fundist í fimm heimsálfum og þar á 

meðal í mörgum nágrannalöndum okkar.  

Neysla á ferskum landbúnaðarafurðum hefur aukist á síðustu árum. Alþjóðaverslun hefur stækkað 

töluvert og hægt er að nálgast ferska afurði allan ársins hring. Grænmeti er oftast neytt hrátt sem getur 

leitt til þess að örverur séu innbyrðar. Neysla á ferskum afurðum getur einnig útsett menn fyrir 

ónæmum bakteríum. Staða sýklalyfjaónæmis er mikið áhyggjuefni og tekur ónæmi ekki tillit til 

landamæra. Alþjóðaviðskipti er því möguleg leið fyrir sýklalyfjaónæmar bakteríur til þess að breiðast 

út. 

Markmið þessarar rannsóknar er í fyrsta lagi að leita að kólistín ónæmum E. coli og K. pneumoniae 

stofnum og þá að kanna hvort að ónæmið sé af völdum MCR-1 plasmíðsins. Í öðru lagi að meta 

algengi og hlutfallslegt magn baktería í innlendu og innfluttu grænmeti og berjum. Og að rannsaka 

sýklalyfjanæmi bakteríanna og algengi breiðvirkra beta laktamasa (extended-spectrum β-laktamasa, 

ESBL) framleiðandi Enterobacteriaceae einangruð úr grænmeti og berjum. 

Við leit að kólistín ónæmi voru valdir ESBL jákvæðir, gentamicin ónæmir E. coli og K. pneumoniae  

úr stofnasafni Landspítalans frá árinu 2012 fram til janúar 2017. Fjöldi sýna var 101 og skiptust þau í 

84 E. coli stofna og 17 K. pneumoniae stofna. Skimað var fyrir kólistín ónæmi með þynningarbakka, 

skífuprófi og E-test. PCR var notað til þess að kanna hvort kólistín ónæmi væri af völdum MCR-1 

plasmíðs. 416 grænmetis- og berjasýnum var safnað frá helstu matvöruverslunum 

höfuðborgasvæðisins sem og frá innflutnings- og dreifingarfyrirtækinu Bananar ehf yfir tímabilið 24. 

október til 19. mars. Valin voru helstu tegundir grænmetis og berja sem í boði voru í hverri verslun fyrir 

sig. Sýnin skiptust í 288 erlend, 127 íslensk og eitt sýni af óþekktum uppruna. Grænmetis- og 

berjasýni voru gerð einsleit og þau forræktuð á TSA og VRBA. Ef bakteríuþyrpingar uxu var þeim sáð 

á MacConkey og þær síðan greindar í MALDI-TOF. Næmispróf voru framkvæmd og staðfestingarpróf 

ef þess þurfti. 

Aðeins eitt K. pneumoniae sýni var kólistín ónæmt (MIC=4 µl/ml skv. E-test og þynningarprófi), en 

PCR fyrir MCR-1 geni var neikvætt, sem bendir til þess að kólistín ónæmi hérlendis sé líklegast ekki 

orðið plasmíð miðlað. 

Af 416 grænmetis- og berjasýnum uxu bakteríur á 26,7% (n=111) sýnum. Af þeim voru 23,6% 

(n=68) erlend og 33,9% (n=43) íslensk. Ekkert berjasýnanna sýndi bakteríuvöxt. Enterobacter cloacae 

complex var sú bakteríutegund sem fannst í flestum sýnum. Allir stofnar Citrobacter braakii, 

Citrobacter gillenii, Cronobacter sakazakii og E. coli reyndust næmir fyrir öllum sýklalyfjum sem voru 

prófuð. Sú baktería sem var ónæm fyrir flestum sýklalyfjum var Enterobacter cloacae complex stofn frá 
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Spáni, sem var ónæmur fyrir sjö sýklalyfjum. Ísland var með 0% (n=0) sýna ónæm fyrir fimm eða fleiri 

sýklalyfjum. Ítalía var með 23,4% (n=11) og Spánn var með 66,7% (n=2) sýna ónæm fyrir fimm eða 

fleiri sýklalyfjum. Engin baktería var jákvæð í ESBL staðfestingarprófi. 

Kólistín ónæmi er líklegast ekki orðið plasmíð miðlað hérlendis og ESBL framleiðandi bakteríur var 

hvorki að finna í grænmeti né berjum. Mikilvægt er að fylgjast vel með kólistín ónæmi og 

sýklalyfjaónæmi í grænmeti og berjum því ónæmar bakteríur geta borist með innfluttum mætvælum. 
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Abstract 

Infections caused by multi-drug resistant Gram-negative bacteria are a growing problem worldwide. 

Significant increase in the prevalence of broad-spectrum β-lactam antibiotic resistant bacteria has led 

to the re-introduction of the antibiotic colistin as a last resort option. The use of colistin in human 

medicine had been discontinued due to severe adverse reactions. The increased use of colistin has 

however led to increasing resistance to it. By the end of 2015 it was reported that colistin resistance 

due to the plasmid MCR-1 had emerged in China. Subsequently the plasmid has been found on five 

continents, including in many of our neighboring countries. 

Consumption of fresh agriculture produce has increased in recent years. International trade has 

also expanded considerably, and fresh produce is available throughout the year from all around the 

world. Vegetables are usually consumed raw and can lead to microorganisms being ingested. 

Consumption of fresh produce may also to expose humans to antibiotic resistant bacteria. Antibiotic 

resistance is a major global concern and antibiotic resistant bacteria can spread though international 

trade. 

The aim of this study is firstly to look for colistin resistant E. coli and K. pneumoniae strains in 

Iceland and explore whether any resistance is caused by the MCR-1 plasmid. Secondly, evaluating 

the prevalence and antimicrobial susceptibilities of Enterobacteriaceae in vegetables and berries on 

sale in Iceland. Thirdly, to perform antimicrobial susceptibility testing and assess the prevalence of 

extended-spectrum β-lactamases (ESBL) producing Enterobacteriaceae isolated from vegetables and 

berries. 

Isolates from the culture collection from Landspítali were used in search of colistin resistance. 

ESBL producing strains which were also gentamicin resistant were selected from 2012 until January 

2017. The number of samples was 101, 84 E. coli strains and 17 K. pneumoniae strains. Colistin 

resistance was detected by dilution tray, agar diffusion test and E-test. PCR was used to determine if 

colistin resistance was caused by the MCR-1 plasmid. 416 vegetable and berry samples were 

collected from the major supermarkets and from the import and distribution company Bananar ehf. 

over the period October 24
th
 to March 19

th
. The main types of vegetables and berries offered in each 

store were selected. Of which 288 were foreign, 127 were Icelandic and one sample of unknown 

origin. Vegetable and berry samples were made homogeneous and preincubated in TSA and VRBA. If 

bacteria grew it was cultured on MacConkey and then analyzed using MALDI-TOF. Susceptibility tests 

were performed, followed by ESBL confirmation testing, if appropriate.  

Only one K. pneumoniae sample was found to be colistin resistant. The results from MIC dilution 

tray and E-test were 4 µl/ml. PCR results were negative for the MCR-1 gene, which suggests that 

colistin resistance in Iceland has most likely not yet become plasmid mediated. 

Out of 416 vegetable and berry samples 26,7% (n=111) were positive. Positive foreign samples 

were 23,6% (n=68) and positive Icelandic samples were 33,9% (n=43). No berries proved positive. 

Enterobacter cloacae complex was the species found in most samples. Antimicrobial susceptibility 

testing showed that all strains of Citrobacter braakii, Citrobacter gillenii, Cronobacter sakazakii and E. 

coli were susceptible to all tested antibiotics. The bacteria that was resistant to most drugs was an 
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Enterobacter cloacae complex strain from Spain, resistant to seven antibiotics. Icelandic samples had 

0% (n=0) resistance to five or more antibiotics. Italy had 23,4% (n=11) and Spain 66,7% (n=2) 

samples resistance to five or more antibiotics. No bacteria were found to be ESBL positive using an 

ESBL confirmation test. 

Colistin resistance in Iceland has most likely not become plasmid mediated and no ESBL 

producing bacteria were found in vegetables or berries. It is important to continue monitoring for 

colistin resistance and antimicrobial resistant bacteria in vegetables and berries as resistant bacteria 

can be transmitted to Iceland with imported food products. 
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1 Inngangur 

Sýkingar af völdum fjölónæmra Gram neikvæðra baktería er vaxandi vandamál um allan heim. Mikil 

aukning í algengi breiðvirkra β-laktam sýklalyfjaónæmra baktería hefur orðið til þess að sýklalyfið 

kólistín var tekið aftur í notkun sem síðasta úrræði gegn þessum sýkingum (Bialvaei o.fl., 2015). 

Kólistín er gamalt sýklalyf sem notað var áður fyrr gegn sýkingum af völdum Gram neikvæðra baktería 

en notkun þess í mönnum var hætt vegna alvarlegra aukaverkana (Falagas o.fl., 2005). Aukin notkun 

kólistíns hefur orðið til þess að bakteríur hafa í vaxandi mæli myndað ónæmi gegn því. Í lok árs 2015 

var greint frá því að ónæmi af völdum plasmíðsins MCR-1 hafi fundist í Kína (Y.-Y. Liu o.fl., 2016). Í 

kjölfarið hefur plasmíðið fundist í fimm heimsálfum og þar á meðal í mörgum nágrannalöndum okkar 

(Schwarz o.fl., 2016). Mikilvægt er að kanna stöðuna á Íslandi. 

Ferskar afurðir (e. fresh produce) eru talin vera góð uppspretta næringarefna og hefur neysla á 

ferskum afurðum aukist í samræmi við heilbrigt mataræði síðasta áratuginn. En vegna þess að 

grænmeti og ávextir eru oftast neyttir hráir, getur neysla þeirra leitt til þess að óæskilegar örverur séu 

innbyrðar (van Hoek o.fl., 2015). Mögulega er neysla á ferskri afurð uppruni nýrra baktería sem teljast 

til náttúrulegrar þarmaflóru (Leff o.fl., 2013). Hópsýkingar (e. outbreaks) vegna neyslu á ferskum 

afurðum eru þekktar, en ein stærsta hópsýking hérlendis var árið 2000 þar sem u.þ.b. 250 manns 

veiktust af Salmonella typhimurium sem barst með innfluttu jöklasalati (Crook o.fl., 2003). Árið 2007 

varð hópsýking af völdum enterohemorrhagic E. coli af sermisgerð O157. Sýkingin var talin vera af 

völdum hollensk salats (Friesema o.fl., 2008). Árið 2017 veiktust tæplega 130 manns af iðrakveisu 

sem talin var vera af völdum Aeromonas hydrophilia frá ítölsku blaðsalati (Þórólfur Guðnason o.fl., 

2017). Nokkrir þættir hafa líklega stuðlað að aukningu á tilkynntum hópsýkingum. Í fyrsta lagi hefur fólk 

orðið meðvitaðra um heilsu sína og leggur því aukna áherslu á mataræði sem er trefjaríkt, eins og t.d. 

ávexti og grænmeti. Í öðru lagi hefur alþjóðaverslun aukist töluvert og því er hægt að nálgast ferska 

afurði allan ársins hring. Þetta getur aukið hættuna á sýkingum tengdum neyslu á ferskum afurðum. Í 

þriðja lagi hefur eftirlit aukist og eru greiningaraðferðir orðnar betri og geta þar af leiðandi greint ferska 

afurði sem uppruna sjúkdóma (Seow o.fl., 2012). Grænmeti getur mengast af sjúkdómsvaldandi 

örverum við vöxt, við uppskeru, við meðhöndlun eftir uppskeru eða við dreifingu. Einnig geta 

örverurnar mengað grænmetið beint eða óbeint fyrir uppskeru. Það getur gerst í gegnum dýr, skordýr, 

vatn, jarðveg, óhreinan búnað og við meðhöndlun. En einna mikilvægast er sambandið milli notkun 

áburðs og moltu (e.compost) á ræktunarsvæðum og saurmengun áveituvatns (Oliveira o.fl., 2010). 

Neysla á ferskum afurðum er einnig leið til þess að útsetja menn fyrir ónæmum bakteríum (van Hoek 

o.fl., 2015). Ónæmar bakteríur geta tekið sér bólfestu í meltingarveginum eða farið í gegnum þarmana 

og þar með mögulega valdið neytandanum skaða (Blaak o.fl., 2014).  

Þessi rannsókn fólst í því að leita af kólistín ónæmi í bakteríunum Escherichia coli og Klebsiella 

pneumoniae hérlendis og athugun á hvort ónæmið væri af völdum MCR-1 plasmíðsins. Sem og að 

kanna algengi og sýklalyfjanæmi Enterobacteriaceae í grænmeti og berjum. 
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1.1 Náttúruleg bakteríuflóra grænmetis og berja 

Grænmeti er nauðsynlegur hluti af heilbrigðu matarræði. Það inniheldur næringarefni, snefilefni (e. 

micronutrients), vítamín og trefjar sem eru mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan. Grænmeti verður 

auðveldlega útsett fyrir örverumengun (e. microbial contamination), t.d. við snertingu við jarðveg, ryk 

og vatn og við meðhöndlun við uppskeru eða eftir uppskeru. Grænmeti hefur því fjölbreyttar örverur, 

þar á meðal sjúkdómsvaldandi örverur plantna og manna. Náttúruleg bakteríuflóra ávaxta og 

grænmetis samanstendur aðallega af lífverum sem almennt finnast í jarðvegi. Sumar Gram neikvæðar 

bakteríur teljast til náttúrulegrar flóru ávaxta og grænmetis, en það geta m.a. verið kólíform bakteríur 

(Madden, 1992). Tegundir ættkvíslarinnar Enterobacter hafa t.d. fundist í plöntum og vatni (Sanders 

o.fl., 1997). Í grænmeti geta þó einnig fundist meinvirkar bakteríur eins og Salmonella, E. coli og 

Campylobacter, sem teljast ekki náttúrulegar (Al-Kharousi o.fl., 2016). Munur á náttúrulegri 

bakteríuflóru mismunandi grænmetis stafar að miklu leyti af ótengdum þáttum, eins og náttúrulegri 

bakteríuflóru í jarðveginum, áburðinum og vatninu sem og hvernig staðið er að flutningi og 

meðhöndlun grænmetisins (OBI, 2014). 

1.2 Enterobacteriaceae 

Enterobacteriaceae er ætt staflaga eða stafkokka (e. coccobacilli), Gram neikvæðra baktería sem 

vaxa bæði við loftfyrrt og loftháð skilyrði (e. facultative anaerobic). Bakteríurnar innan 

Enterobacteriaceae ættarinnar gerja glúkósa, mynda yfirleitt ekki oxidasa og mynda ekki gró. Meirihluti 

tegunda innan ættarinnar eru óhreyfanlegar, en þær sem eru hreyfanlegar eru með svipum allt um 

kring (e. peritrichous) eða póllæga svipu (e. polar flagella) (Forsythe o.fl., 2015). Bakteríur innan 

Enterobacteriaceae ættarinnar eru flestar hluti af náttúrulegri flóru þarmanna. Þær eru á meðal 

algengustu sjúkdómsvaldandi baktería í mönnum og valda bæði sjúkrahús- og samfélagssýkingum. 

Enterobacteriaceae geta valdið sýkingum allt frá blöðrubólgu til nýrna- og skjóðubólgu (e. 

pyelonephritis), blóðeitrunar, lungnabólgu, lífhimnubólgu, heilahimnubólgu og sýkingum tengdar 

tækjum (e. device-associated infections). Þær berast auðveldlega manna á milli með snertismiti sem 

og með menguðum matvælum og vatni (Patrice Nordmann o.fl., 2012). En húsdýr og gæludýr geta 

einnig borið þær til manna (Pitout o.fl., 2005). Enterobacteriaceae er stór ætt og inniheldur fjölda 

ættkvísla, meðal annars Salmonella og Shigella sem geta valdið alvarlegum niðurgangi (Dekker o.fl., 

2015), en í þessari ritgerð verður horft til ættkvíslanna Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, 

Citrobacter og Cronobacter. 

1.2.1 Escherichia 

E. coli er tegund innan ættkvíslarinnar Escherichia. Bakteríunni var fyrst lýst árið 1885 af þýska 

barnalækninum Theodor Escherich sem uppgötvaði hana í saur ungabarns. Hann nefndi bakteríuna 

Bacterium coli commune en nafninu var síðar breytt í Escherichia coli. Þegar Escherich lýsti 

bakteríunni fyrst sagði hann hana skaðlausa rotveru (e. saprophyte) og í meira en hálfa öld var E. coli 

talin vera meinlaus (e. avirulent) baktería. Sú skoðun breyttist smám saman og nú er ljóst að E. coli 

getur valdið sjúkdómum í mönnum og dýrum (Deborah Chen o.fl., 2006). E. coli er þó hluti af 

náttúrulegri flóru neðrihluta þarma manna og dýra með jafnheitt blóð. Bakterían tekur sér bólfestu í 
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meltingarvegi ungabarna innan nokkurra klukkustunda frá fæðingu og verður þar ríkjandi baktería sem 

vex bæði við loftfyrrt og loftháð skilyrði. E. coli heldur sig almennt í þarmaholinu (e. intestinal lumen) 

þar sem bakterían lifir í samlífi með hýslinum. Hins vegar, ef hýsillinn er veiklaður eða ónæmisbældur 

eða ef bakterían færir sig yfir í annan vef í kjölfari áverka eða skurðaðgerða, getur E. coli valdið 

sýkingu (Strockbine o.fl., 2015). Ef bakterían dreifist um líkamann getur hún m.a. valdið 

þvagfærasýkingu, blóðsýkingu, heilahimnubólgu og meltingarfærasýkingu (Deborah Chen o.fl., 2006).  

Almennt berst E. coli með neyslu á menguðum matvælum og vatni, snertismiti manna á milli, snertingu 

á dýrum eða með snertingu á saurmenguðum hlutum í umhverfinu. Þó svo að fæstir stofnar af E. coli 

valdi sjúkdómum í heilbrigðum einstaklingum eru til sérstakir sjúkdómsvaldandi hópar þar sem 

bakteríur innan hópanna geta valdið sjúkdómum hjá mönnum og dýrum (Strockbine o.fl., 2015). Helstu 

sjúkdómsvaldandi hóparnir eru enteropathogenic E. coli (EPEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC), 

enteroinvasive E. coli (EIEC) og enterohemorrhagic E. coli (EHEC / STEC) (Deborah Chen o.fl., 

2006). EPEC eru meðal mikilvægustu meinvalda í ungbörnum um allan heim, því þær eru ein af helstu 

orsökum bráðs og þráláts niðurgangs í þróunarlöndum (Ochoa o.fl., 2011). ETEC framleiðir iðraeitur 

og er orsök niðurgangs í þróunarlöndum sem og ferðamanna niðurgangs (Strockbine o.fl., 2015). 

EIEC veldur garnabólgu (Prats o.fl., 1995). EHEC / STEC sýkingar geta valdið niðurgangi og 

blóðlýsuþvageitrunarheilkenni  (e. Haemolytic Uremic Syndrome) (Strockbine o.fl., 2015). EHEC / 

STEC sýkingar eru heldur sjaldgæfar hérlendis en þær eru algengari í nágrannalöndum okkar 

(Embætti landlæknis, 2016). Árið 2007 kom þó upp hópsýking á Íslandi af völdum STEC sem tengdist 

neyslu á salati frá Hollandi (Friesema o.fl., 2008). O157:H7 er ein algengasta sermisgerð EHEC / 

STEC sem veldur niðurgangi í Norður Ameríku og í Evrópu (Strockbine o.fl., 2015).  

Escherichia hermannii var upphaflega lýst sem undirflokki (e. biogroup) E. coli. Árið 1982 stungu 

Brenner o.fl. upp á því að bakterían yrði skilgreind sem ný tegund innan ættkvíslarinnar Escherichia 

vegna DNA tengsla og svipgerðargagna. Bakterían hefur fundist í umhverfinu, sárum, hráka og saur 

og var upphaflega ekki talin vera sjúkdómsvaldandi. Hins vegar hefur sýkingum af völdum E. 

hermannii verið lýst, en tilfellin voru graftar tárubólga, sýktur höfuðmargúll (e. cephalohematoma), 

blóðsýkingar og nýra- og skjóðubólga (e. pyelonephritis) (Rank o.fl., 2016).   

1.2.2 Klebsiella 

Ættkvíslin Klebsiella var nefnd af Trevisan árið 1885 til heiðurs þýska sýklafræðingsins Edwin Klebs 

(Brisse o.fl., 2006). Tegundir innan ættkvíslarinnar eru meðal annars K. pneumoniae og K. variicola. 

Snemma á áttunda áratug síðustu aldar breyttist faraldsfræði og sýkingar af völdum K. pneumoniae 

verulega. Það var þá sem bakterían var staðfest sem hluti af umhverfi sjúkrahúsa og varð helsta orsök 

sjúkrahússýkinga, og er enn (Tzouvelekis o.fl., 2012). Sjúkrahússýkingar af völdum K. pneumoniae er 

eru meðal annars blóðsýkingar, þvagfærasýkingar, lungnabólga og mjúkvefssýkingar og þá 

sérstaklega í ónæmisbældum einstaklingum (Gupta, 2002). K. pneumoniae er að finna í þörmunum og 

í nefkokinu, en hún er einnig alltumlykjandi í náttúrunni (Podschun o.fl., 1998). K. pneumoniae stofnar 

hafa verið einangraðir úr mismunandi plöntum, þar á meðal hrísgrjónum og maís. Mögulega er hægt 

að telja plöntur sem geymi (e. reservoir) fyrir manna tækifærissýkilinn Klebsiella (Rosenblueth o.fl., 

2004). Mikilvægir meinvirkniþættir bakteríunnar eru tvær yfirborðs útrænar fjölsykrur (e. 
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exopolysaccharides), O-mótefnavaki og hjúpurinn sem liggur á ytri himnu og truflar varnir hýsilsins 

(Bortz o.fl., 2008). Hjúpur K. pneumoniae er stór þáttur í meinvirkni bakteríunnar og eru 78 hjúpgerðir 

þekktar (Maatallah o.fl., 2014).  

K. variicola var lýst árið 2004 og þá aðallega á grundvelli sérstakrar tegundarþróunar (e. 

phylogenetic) stöðu og lágrar DNA-DNA þáttapörunar (e. hybridization) við tengdar tegundir (Martínez-

Romero o.fl., 2015). Bakteríuna er að finna í mismunandi plöntum, skordýrum og í klínískum sýnum 

manna. Bakterían er fær um að binda köfnunarefni og stuðla að vexti platna (Maatallah o.fl., 2014; 

Martínez-Romero o.fl., 2015). Sýkingar af völdum K. variicola geta í sumum tilfellum verið banvænar 

(Martínez-Romero o.fl., 2015). 

1.2.3 Enterobacter 

Enterobacter eru hreyfanlegir stafir (Cabral, 2010). Bakteríu tegundir innan ættkvíslarinnar 

Enterobacter eru meðal annars Enterobacter cloacae, Enterobacter asburiae, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei og Enterobacter ludwigii. Bakteríur innan 

Enterobacter er að finna í umhverfinu, t.d. vatni, frárennslivatni, grænmeti og jarðvegi. E. cloacae og 

E. aerogenes er einnig að finna í mjólkurvörum, kjöti, umhverfi sjúkrahúsa, á húðinni og í 

meltingarvegi manna og dýra (Forsythe o.fl., 2015). Áður en notkun sýklalyfja varð víðtæk voru 

Enterobacter bakteríur sjaldan sjúkdómsvaldandi. En nú eru þessar bakteríur í auknum mæli að valda 

sjúkrahússýkingum, eins og þvagfærasýkingum og blóðsýkingum ( e. bacteremia), en einnig valda 

þær samfélagssýkingum (Cabral, 2010). Sýkingar eru fjölbreyttar, allt frá blóðsýkingum, sýkingum í 

húð og mjúkvef, í öndunarfærum, þvagfærum, beinum og liðum, í miðtaugakerfinu, meltingarvegi og 

öðrum líffærum. Bakteríurnar innan ættkvíslarinnar eru flestar með eðlilslegt (e. innate) ónæmi gegn 

amínopenicillín, cefazólín og cefoxitín vegna framleiðslu á óskilyrtum AmpC β-laktamasa en hafa 

einnig getu til þess að þróa hratt með sér ónæmi gegn nýrri lyfjum (David L. Paterson, 2006; Sanders 

o.fl., 1997). Lífefna- og sameindafræðilegar rannsóknir á E. cloacae hafa sýnt fram á misleitni sem 

nær yfir sex tegundir Enterobacter og kallast Enterobacter cloacae complex. Tegundirnar sex eru: E. 

cloacae, E. asburiae, E. hormachei, E. kobei, E. ludwigii og E. nimipressuralis. Erfitt getur reynst að 

greina á milli tegundanna og er greiningin oft ekki áreiðanleg (Mezzatesta o.fl., 2012). 

1.2.4 Citrobacter 

Bakteríur innan ættkvíslarinnar Citrobacter eru loftháðar og valfrjálsar loftfælur sem finnast bæði einar 

og í pörum. Þær eru hreyfanlegar með kringhærðar svipur (e. peritrichous flagellae) (Doran, 1999). 

Tegundir innan Citrobacter eru ellefu talsins, þeirra á meðal er Citrobacter freundii og Citrobacter 

gillenii (L.-H. Liu o.fl., 2017). Árið 1928 var Bacterium freundii lýst sem nýrri bakteríu en hún var síðan 

flokkuð sem Citrobacter árið 1932. Bakteríur innan ættkvíslarinnar eru að finna í þörmum manna og 

dýra, en einnig í jarðvegi, vatni, mat og skólpi (Doran, 1999). Þær voru áður taldar lítið meinvirkar 

bakteríur frá umhverfinu en nú eru þær þekktar fyrir að valda sýkingum í þvagfærum, lifrinni, þörmum, 

öndunarvegi, heilahimnum, blóði o.fl. (L.-H. Liu o.fl., 2017). 
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1.2.5 Cronobacter 

Ættkvíslin Cronobacter er nátengd ættkvíslunum Citrobacter og Enterobacter. Cronobacter sakazakii 

er baktería innan ættkvíslarinnar Cronobacter. Cronobacter sakazakii, sem áður hét Enterobacter 

sakazakii, er hreyfanleg, valfrjáls loftfirrð baktería. C. sakazakii er að finna víðsvegar í umhverfinu, í 

flugum, plöntum, kjötvöru og annarri algengri heimilisfæðu. Fjölbreytt umhverfi bakteríunnar gefur það 

til kynna að hún hafi þróað með sér ýmsa eiginleika sem gera henni kleift að lifa í erfiðum aðstæðum. 

C. sakazakii hefur meðal annars fundist í þurrmjólkurdufti fyrir ungbörn og þannig valdið faröldrum. C. 

sakazakii er fæðuborinn tækifærissýkill sem getur valdið lífhættulegum sýkingum hjá nýburum, börnum 

og hjá öldruðum, m.a. blóðsýkingu, uppsöfnun á heila- og mænuvökva, heilabólgu, blöðrumyndun, 

þarmadrepsbólgu nýbura (e. necrotizing enterocolitis), heilahimnubólgu og innanhjarna stíflufleygun 

(e. intracerebral infarctions). Þar af leiðandi hefur ICMSF (The International Commission on 

Microbiological Specification for Foods) flokkað C. sakazakii sem alvarlega ógn fyrir ákveðna hópa 

fólks, lífhættulega eða með langtímaafleiðingar. Sýkingar- og dánartíðni vegna sýkinga af völdum C. 

sakazakii eru að miklu leyti háð ónæmiskerfi hýsilsins en einnig náttúrulegri flóru hans. Nýburar og 

ungbörn eru með óþroskað ónæmiskerfi og ekki með fullmyndaða náttúrulega flóru (Feeney o.fl., 

2014). 

1.3 Sýklalyfjanotkun 

Í kjölfar uppgötvunar penisillíns árið 1928 voru fleiri sýklalyf þróuð og framleidd. Notkun sýklalyfja hefur 

haft djúpstæð áhrif á líf baktería á jörðinni (Nikaido, 2009). Sýklalyf hafa gjörbreytt því hvernig sýkingar 

eru meðhöndlaðar, sjúkdómar sem eitt sinn voru banvænir eru nú viðráðanlegir með notkun sýklalyfja 

(Cars o.fl., 2008). Sýklalyf eru notuð af mönnum en þau eru einnig gefin dýrum. Notkun sýklalyfja í 

dýrum eru ekki eingöngu til meðferðar á sýkingum, þeim er einnig bætt í fóður dýranna til þess að 

stuðla að vexti, bæta gæði fóðurgjafar og minnka úrgang (van den Bogaard o.fl., 2000). 

Auk þess að vera gefið mönnum og dýrum, eru sýklalyf einnig að finna í umhverfinu. Ástæðurnar 

fyrir því eru annars vegar að ónotuðum sýklalyfjum, sem ætluð eru til meðferðar, er fargað í skólpkerfi. 

Ef lyfin brotna ekki niður í skólpkerfinu, í jarðveginum eða öðrum þáttum umhverfisins (e. 

environmental compartments) kunna þau að ná til yfirborðs- eða grunnvatns og komast þá mögulega í 

drykkjarvatn. Hins vegar er sýklalyf að finna í umhverfinu vegna þess að þegar dýrum eru gefin 

sýklalyf skilast þau út með dýrunum og enda í áburði (e.manure). En þegar áburðurinn er notaður í 

landbúnað geta sýklalyfin síast í gegnum jarðveginn og í grunnvatnið (Kümmerer, 2003). Þetta 

vandamál sýklalyfjamengunar í umhverfi og í landbúnaði er að finna í flestum þéttbýlum löndum og þá 

einkum þar sem sýklalyfja eftirlit er lítið (Woodford o.fl., 2014). 

Sýklalyfjanotkun til vaxtaörvunar var bönnuð í allri Evrópu í janúar 2006 (European Commission, 

2005). En ástæðan fyrir því er sú að óþörf sýklalyfjagjöf húsdýra skapar hættu hjá mönnum og dýrum 

með tilliti til ónæmis (Parliament). Á Íslandi er sýklalyfjanoktun í dýrum með því lægsta sem þekkist í 

Evrópu og er næstum ekkert notað af mikilvægustu mannasýklalyfjum í landbúnaðinum samkvæmt 

skýrslu frá European Medicines Agency (EMA) (European Medicines Agency, 2016). Sýklalyfjanotkun 

hjá mönnum hérlendis er þó meiri utan sjúkrahúsa miðað við hin Norðurlöndin, en minni á 

sjúkrahúsum (Simonsen o.fl., 2003) 
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1.4 Sýklalyfjaónæmi 

Tengsl milli sýklalyfjanotkunar og þróunar ónæmis er vel þekkt og eru sýkingar af völdum ónæmra 

baktería útbreiddar um allan heim (Shaikh o.fl., 2015; Ventola, 2015). Árið 2014 taldi 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) vert að vara við þeirri stöðu sem upp var komin varðandi 

sýklalyfjaónæmi (Mathers o.fl., 2015). Sýklalyfjaónæmi getur þróast hjá bakteríum í mönnum, dýrum 

og í umhverfinu (Wellington o.fl.). Ýmislegt getur flýtt fyrir þróun sýklalyfjaónæmis, þar á meðal 

ofnotkun sýklalyfja, óviðeigandi ávísun sýklalyfja, aukinn innflutningur á matvælum, ferðalög erlendis 

og fjölgun ferðamanna (Hasman o.fl.; Ventola, 2015; von Wintersdorff o.fl., 2014) Gram neikvæðar 

bakteríur eru sérstakt áhyggjuefni því þær eru að verða ónæmar fyrir nær öllum sýklalyfjum sem í boði 

eru, en aðstæðurnar líkjast helst tímanum fyrir komu sýklalyfjanna (Ventola, 2015). Alvarlegustu Gram 

neikvæðu sýkingarnar eiga sér stað á heilbrigðisstofnunum og eru sýkingar af völdum 

Enterobacteriaceae algengastar. Fjölónæmar Gram neikvæðar bakteríur eru þó einnig að verða sífellt 

tíðari í samfélaginu, þ.á.m. β-laktamasa framleiðandi E. coli og K. pneumoniae (Ventola, 2015).  

Enterobacteriaceae hafa tilhneigingu til þess að sækja erfðaefni með láréttri genafærslu, sem er að 

mestu miðlað með plasmíðum og stökklum. Þessi eiginleiki og hve auðveldlega bakteríur berast milli 

manna er ástæðan fyrir því að fjölónæmar Enterobacteriaceae eru orðin ein helsta ógn í 

sýklalyfjameðferð (Patrice Nordmann o.fl., 2012).  

1.5 Plasmíð 

Plasmíð eru litlar, tvíþátta hringlaga eða línulegar DNA sameindir sem bakteríur, sumir sveppir og 

sumar háplöntur bera. Plasmíð eru utanlitnings, sem þýðir að þau eru aðskilin litningum hýsilsins, 

sjálfstæð og sjálfeftirmyndandi. Meirihluti plasmíða eru hringlaga en þó hafa ýmis afbrigði línulegra 

plasmíða verið einangruð. Við frumuskiptinu er að minnsta kosti eitt afrit af plasmíði miðlað til 

dótturfrumunnar. Samband hýsils og plasmíða er annaðhvort sníkju- eða samlífi (Allison, 2007a). 

Plasmíð hýsa gen sem kóða fyrir tilteknu hlutverki, þar á meðal meinvirkniþáttum og sýklalyfjaónæmi 

sem gerir bakteríum kleift að lifa í óvinveittu umhverfi hýsilsins og þola sýklalyfjameðferð. Hlutverk 

plasmíða í sýklalyfjaónæmi var fyrst uppgötvað í Japan af Watanabe o.fl.. Næmir og fjölónæmir 

stofnar voru einangraðir frá sama sjúklingnum þegar iðrakreppu (e.dysentery) faraldur stóð yfir. Það 

benti til þess að næmir stofnar væru að verða fjölónæmir, og ekki með röð stökkbreytinga heldur í einu 

skrefi. Greint var frá því að þetta ferli væri vegna færslu plasmíðs sem bar með sér ónæmu genin 

(Ramirez o.fl., 2014).  

1.6 Fjölónæmi 

Bakteríur sem eru ónæmar fyrir mörgum sýklalyfjaflokkum, þ.e. fjölónæmar, eru vaxandi ógn við 

lýðheilsu. Erfitt er að meðhöndla sýkingar af völdum þeirra og það eru fá ný lyf í þróun sem gætu tekið 

við af sýklalyfjum sem ónæmi er fyrir (Chang o.fl., 2015). Fjölónæmi baktería getur orsakast af því að 

bakteríur safna saman genum sem kóða fyrir ónæmi ákveðinna lyfja innan frumu eða vegna 

stökkbreytinga á genum. Það getur hins vegar einnig orsakast af láréttri genafærslu þar sem plasmíð 

flytur ónæmisgen frá einni frumu til annarar (Leverstein-van Hall o.fl., 2003; Nikaido, 2009). Lárétt 
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genafærsla plasmíða sem inniheldur ónæmis gen er mikilvægur þáttur í dreifingu sýklalyfjaónæmis og 

ein helsta ástæða fyrir aukningu sýklalyfjaónæmi um allan heim (Mathers o.fl., 2015).  

β-laktam lyf eins og penisillín, cephalosporín, monobactam og karbapenem eru meðal þeirra 

sýklalyfja sem ávísað er hvað mest af í heiminum (Pitout o.fl., 2005). β-laktam eru fjölbreyttar 

sýklalyfja sameindir sem bæla nýmyndun (e. synthesis) á peptidoglycan laginu í frumuvegg 

bakteríunnar. β-laktam sameindin hefur svipaða byggingu og D-alanyl-D-alanine, sem er nauðsynlegt 

fyrir myndun peptidoglycan lagsins, en það gerir það að verkum að β-laktam sameindin getur bundist 

svokölluðum penisillín bindipróteinum (PBPs). Við þessa bindingu hindrar β-laktam sameindin 

krossbindingu peptidoglycan lagsins og truflar þannig nýmyndun frumuveggsins með þeim afleiðingum 

að bakterían drepst (Patrice Nordmann o.fl., 2012).  

β-laktamasar eru ensím sem rjúfa β-laktam hring β-laktam lyfja og gerir þau óvirk (Babic o.fl., 

2006). Þeir voru fyrst uppgötvaðir í E. coli stofni árið 1940 (Turner, 2005). Í gegnum árin hefur notkun 

á nýjum β-laktam lyfjum ýtt undir myndun nýrra afbrigðra af β-laktamösum sem gerir lyfin óvirk (Rawat 

o.fl., 2010). Tvö flokkunarkerfi, Ambler sameinda flokkunin og Bush-Jacoby-Medeiros hagnýta 

flokkunin eru hvað mest notuð við flokkun á β-laktamösum. Ambler kerfið skiptir β-laktamösum í fjóra 

megin flokka, frá A til D. Flokkunarkerfið notast við samsvörun próteina þ.e. líkindi amínósýranna en 

ekki sérkennandi svipgerð (e. phenotypic characteristics) (Rawat o.fl., 2010). Flokkar A, C og D 

innihalda ensím sem vatnsrjúfa hvarfefni (e. substrates) með því að mynda asýl ensím með serín 

virknisetum. Í flokki B eru β-laktamasar sem eru metallo ensím sem nýta sér að minnsta kosti eitt sink 

jónar virkniset til þess að auðvelda β-laktam vatnsrof (Karen Bush o.fl., 2010). Bush-Jacoby-Medeiros 

kerfið flokkar β-laktamasa eftir hagnýtum líkindum og eru flokkarnir fjórir og margir undirflokkar í 

hverjum flokki. Flokkunin fer eftir β-laktamasa og β-laktam hvarfefnum sem eru klínísk mikilvæg 

(Rawat o.fl., 2010). Flokkur 1 eru cefalósporínasar sem ekki eru vel bæld af klavúlansýru. Flokkur 2 

inniheldur β-laktamasa sem eru að jafnaði bæld af virkniseti β-laktamasa bæli. Flokkur 3 eru metallo 

β-laktamasar sem eru illa bældir af β-laktamasa bæli að frátöldum EDTA og p-chloromercuribenzoate. 

Og að lokum flokkur 4 sem inniheldur penisillínasa sem er ekki bældur af  klavúlansýru (K. Bush o.fl., 

1995).  

Breiðvirkum β-laktamösum er skipt í þrjá aðalflokka: ESBL (extended spectrum beta lactamases), 

AmpC og karbapenemasa (Gniadkowski, 2001). 

1.6.1 ESBL 

ESBL eru plasmíð miðlaðir β-laktamasar sem hafa getu til þess að vatnsrjúfa β-laktam sýklalyf sem 

innihalda oxýímínó hóp (D. L. Paterson, 2000). Að minnsta kosti 400 mismunandi tegundum af β-

laktamösum, upprunnum frá klínískum stofnum, hefur verið lýst (Pitout o.fl., 2005). K. pneumoniae og 

E. coli eru helstu ESBL framleiðandi bakteríurnar um heim allan. ESBL jákvæðar bakteríur minnka 

möguleika á sýklalyfjameðferð sem hefur áhrif á sýkingarvarnir og meðferð sýkinga, svo klínískt gildi 

þess að finna ESBL jákvæðar bakteríur er mjög mikilvægt. ESBL er hægt að skipta upp í þrjá hópa: 

TEM, SHV og CTX-M (Pitout o.fl., 2008). Fyrsta plasmíð miðlaða β-lakamasanum í Gram neikvæðum 

bakteríum, TEM-1, var lýst árið 1965. Plasmíðið fannst í E. coli stofni ræktaður úr blóði sjúklings að 

nafni Temoniera, en hópurinn TEM er nefndur eftir honum (Turner, 2005). Ensímið TEM-1 breiddist út 
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um allan heim og er nú að finna í mörgum mismunandi tegundum Enterobacteriaceae ættarinnar sem 

og í Pseudomonas aeruginosa, Hemophilus influenzae og Neisseria gonorrhea (Rawat o.fl., 2010). Á 

sama tíma fannst annar plasmíð miðlaður β-laktamasi, þekktur sem SHV-1 (sulfhydryl variable type 1), 

í K. pneumoniae og E. coli (Turner, 2005). Árið 1989 fannst svo þriðji hópurinn af ESBL, CTX-M, í 

Þýskalandi og Argentínu. En hópurinn sýnir meira ónæmi gegn cefotaxime en gegn ceftazidime. 

Aukingin á CTX-M ensíminu og lífverum sem framleiða það hefur verið gífurleg og er hópurinn orðið 

sá algengasti af ESBL (Cantón o.fl., 2006). Algengi ESBL framleiðandi E. coli og K. pneumoniae 

hérlendis er tiltölulega lágt miðað við flest Evrópulöndin. Hins vegar hefur það verið að aukast 

síðastliðin áratug (Hildur Byström Guðjónsdóttir, 2015). 

1.6.2 AmpC 

AmpC β-laktamasar í E. coli voru fyrstu ensímin sem greint var frá að eyðileggðu penisillín. Sænskir 

rannsóknarmenn hófu kerfisbundnar rannsóknir á erfðafræði penisillín ónæmi í E. coli árið 1965. 

Plasmíð kóðuð AmpC gen hafa verið þekkt síðan 1989 og hafa fundist um allan heim í 

bakteríustofnum innan sem utan spítala (Jacoby, 2009). AmpC β-laktamasar eru klínískt mikilvægir því 

þeir geta gert það að verkum að bakteríur verði ónæmar fyrir margs konar β-laktam lyfjum (Coudron 

o.fl., 2000). Genið ampC, sem kóðar fyrir AmpC β-laktamasa, er almennt að finna á litningum í nær 

öllum meðlimum Enterobacteriaceae ættarinnar nema Klebsiella og Proteus. Tjáning á ampC geninu 

sem staðsett er á plasmíði, miðlar ónæminu til þeirra tegunda sem ekki eru með genið á litningi sínum 

(Pfeifer o.fl., 2010). Svipgerð þeirra tegunda einkennist af ónæmi fyrir penisillíni, β-laktamasa hemlum, 

cefoxitin, cefotetan og ceftazidime (Babic o.fl., 2006). 

1.6.3 Karbapenemasar 

Karbapenemasar eru fjölbreyttasti flokkur β-laktamasa (A. M. Queenan o.fl., 2007). Flestir 

karbapenemasar vatnsrjúfa β-laktam lyf og cefalóspórín, en einnig monobactam og karbapenem lyf og 

gerir þannig öll β-laktam lyf óvirk (P. Nordmann, 2014). Karbapenem sýklalyf eru með breiðustu 

virknina af öllum β-laktam lyfjunum og eru þau mest notuð við alvarlegum sjúkrahússýkingum (Babic 

o.fl., 2006). Í Ambler sameinda flokkuninni falla karbapenemasar undir flokka A, B og D. Munur milli 

flokkanna er ekki aðeins erfða- og lífefnafræðilegur heldur einnig klínískur, því ónæmið og 

faraldsfræðin milli flokkanna er frábrugðin. Í flokki A er KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) 

algengasti hópurinn. (P. Nordmann, 2014). Í flokki B eru NDM-1 (New Delhi metallo-beta lactamase 1) 

og VIM (Verona integron-encoded metallo-β-lactamase) stærstu hóparnir. Í flokki D eru 48 afleiður af 

hópnum OXA (oxacillinases) (P. Nordmann, 2014; A. M. Queenan o.fl., 2007). Fyrsta íslenska tilfellið 

af karbapenemasa framleiðandi Enterobacteriaceae greindist árið 2015 og reyndist það vera af flokki 

NDM-1 (Helgason o.fl., 2016). 
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1.7 Kólistín 

Kólistín var eitt af fyrstu sýklalyfjunum með umtalsverða virkni gegn Gram neikvæðum bakteríum, þá 

einkum P. aeruginosa. Á áttunda áratug síðustu aldar var kólistíni að mestu skipt út fyrir 

amínóglýkósíð vegna möguleika á nýrna- og taugaskemmdum við notkun á kólistíni. Lyfið hefur hins 

vegar verið notað meira upp á síðkastið sem síðasta úrræði gegn fjölónæmum Gram neikvæðum 

bakteríum (Nation o.fl., 2009).  

Kólistín var uppgötvað árið 1949 af Koyama og var upprunalega notað í Japan og í Evrópu. Lyfið 

tilheyrir hóp fjölpeptíða sýklalyfja sem nefnist Polymyxins, sem samanstendur af fimm mismunandi 

efnasamsetningum, polymyxins A til E. Aðeins hafa polymyxin B og polymyxin E (kólistín) verið notað í 

klínískum tilgangi (Falagas o.fl., 2005). Til eru tvenns konar afbrigði af kólistíni: kólistín súlfat til 

notkunar sem inngjöf um munn og staðbundna notkun og colistimethate natríum (CMS) til notkunnar 

utan meltingarvegar. Bæði afbrigðin má nota til innöndunar (Li o.fl., 2006).  

Kólistín ræðst á frumuhimnuna. Rafstöðu milliverkanir á milli katjónískra fjölpeptíða frá kólistíninu 

og anjónískra fjölsykra (LPS) á ytri himnu Gram neikvæðra baktería veldur röskun á frumuhimnunni. 

Magnesíum (Mg
+2

) og kalsíum (Ca
+2

)  heldur LPS sameindunum í jafnvægi en kólistín ryður þeim burt 

frá neikvætt hlöðnu LPS sem verður til þess að röskun verður á ytri himnunni. Afleiðingin er aukið 

gegndræpi frumuhimnu, leki á innihaldi frumunnar og í kjölfarið, frumudauði (Falagas o.fl., 2005). 

Nýrna- og taugaskemmdir eru algengustu aukaverkanir af CMS gjöf í bláæð, en nýrnaskemmd er mun 

algengari. Nýlegar rannsóknir sýna þó fram á að nýrnaskemmdir af völdum kólistíns eða CMS eru 

tiltölulega mildar og nær alltaf afturkræfar (Nation o.fl., 2009). 

1.7.1 Kólistín ónæmi 

Skortur á nýjum sýklalyfjum og fjölgun ónæmra baktería varð til þess að notkun á kólistíni var 

endurmetin. Eins og gerst hefur hjá öðrum sýklalyfjum, hefur ónæmi myndast gegn kólistíni (Bialvaei 

o.fl., 2015). Fram til lok ársins 2015 hafði Polymyxin verið einn af síðustu sýklalyfjaflokkunum þar sem 

ónæmi dreifðist ekki frumna á milli, þ.e. ekki plasmíð miðlað. En þá var sagt frá fyrsta tilfellinu af 

kólistín ónæmi miðluðu af plasmíði, MCR-1. Við reglubundið eftirlit á ónæmi E. coli í matvælum í Kína 

fannst mikil aukning á kólistín ónæmi og reyndist það vera miðlað af MCR-1 plasmíðinu. Plasmíðið 

fannst því næst í stofnum úr dýrum, matvælum og sjúklingum (Y.-Y. Liu o.fl., 2016). Í kjölfar þessa fóru 

rannsóknarstofur víða um heim að leita af mcr-1 geninu í gagnabönkum sem geymdu niðurstöður 

heilgenaraðgreininga og var niðurstaðan sú að genið fannst í ýmsum löndum í fimm heimsálfum, 

þ.á.m. Japan, Danmörku, Bretlandi, Egyptalandi, Kananda og Bandaríkjunum (Schwarz o.fl., 2016). 

Afturvirkar rannsóknir í Kína hafa greint mcr-1 genið í E. coli sofnum frá níunda áratug síðustu aldar 

en í Evrópu fannst genið í bakteríu stofnum frá árinu 2005 (Schwarz o.fl., 2016).  

Kólistín er ekki aðeins fyrir menn, það er einnig notað við ræktun dýra, þá sérstaklega svína og 

alifugla ræktun og sem fæðubótaefni dýra (Bressan o.fl., 2013). Fyrst var tekið eftir yfirfærslu ónæmra 

baktería frá húsdýrum til manna fyrir meira en 35 árum, þegar hátt hlutfall sýklalyfjaónæmis fannst í 

þarmaflóru bæði húsdýra og bónda. Nýlegri rannsóknir hafa sýnt fram á að ónæmar bakteríur í 

húsdýrum ná til neytandans í gegnum kjötafurðina (Ventola, 2015). Kólistín er líka að finna í 

umhverfinu því lyfið er nær óbreytt í saur og getur því fundist í vatni og afrennslum (Bressan o.fl., 

2013).  
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1.7.1.1 Faraldsfræði kólistín ónæmis 

Óhjákvæmileg afleiðing notkunar sýklalyfja er tilkoma og dreifing ónæmra baktería. Flestar rannsóknir, 

bæði afturvirkar og framskyggnar, sýna að eftir tilkomu ákveðins sýklalyfs aukist ónæmi hjá 

sjúkdómsvaldandi bakteríum sem og bakteríum í náttúrulegri flóru. Gen sem valda ónæmi í sýklalyfjum 

sem aðeins eru notuð af dýrum, hafa fundist í bakteríum í dýrum en einnig í náttúrulegri flóru manna. 

Það sýnir það að ónæm gen í bakteríum geta flust milli manna og dýra (van den Bogaard o.fl., 2000). Í 

rannsókninni á tilkomu MCR-1 plasmíðsins mátti sjá mismun á fjölda jákvæðra sýna í dýrum og í 

mönnum sem benti til þess að MCR-1 miðlað kólistín ónæmi hafi átt uppruna sinn í dýrum og hafi í 

kjölfarið flust yfir í menn. Rannsakendurnir telja að magnið sem notað er í dýrafóðri sé líklegt til þess 

að viðhalda yfirburðum MCR-1 framleiðandi baktería yfir kólistín næmum bakteríum. Kólistín er einnig 

notað í landbúnaði og er gert ráð fyrir því að kólistín eftirspurn í heiminum í landbúnaði verði 16.500 

tonn árið 2021. Þó svo að að kólistín sé sjaldan notað við meðferð á mönnum þá er það þó síðasta 

hálmstráið í baráttunni við fjölónæmar Enterobacteriaceae bakteríur. Með þessu áframhaldi er 

möguleiki á að þær verði alónæmar sem getur leitt til þess að sýkingar af völdum Enterobacteriaceae 

verði ekki unnt að meðhöndla (Y.-Y. Liu o.fl., 2016). 

1.8 „One health“ 

„One health“ er nálgun sem leitast við að hanna og innleiða þverfræðilegar áætlanir, stefnur, löggjöf og 

rannsóknir sem vinna að bættri heilsu almennings. „One health“ nálgunin leggur áherslu á þá 

staðreynd að við deilum öll sama umhverfinu og að heilsa manna, dýra og vistkerfa sé samtengd 

(Organization, 2017). Samkvæmt nálguninni, er mikilvægt að skilja sameiginlega þætti milli 

sjúkdómseinkenna (e. disease dynamics), umhverfisstjórna (e. environmental drivers), lífviðurværa og 

heilsu manna og dýra (Scoones o.fl., 2017). Mikilvægt er að bæta heilsu manna og dýra á heimsvísu 

með samstarfi allra stétta innan heilbrigðisvísinda (King o.fl., 2008). Flóknar fæðukeðjur, mismunandi 

matvælaframleiðsla og undirbúningur matvæla leiðir til aukins mikilvægi fæðuborinna súna, eins og 

Salmonella, Campylobacter og E. coli sýkinga. En þær eru allar tengdar búfjárframleiðslu og 

vinnslukerfum (e. processing systems) (Coker o.fl., 2011). 

Eins og áður kom fram er staða sýklalyfjaónæmis mikið áhyggjuefni. Sýklalyfjaónæmi tekur hvorki 

tillit til landamæra né gæði heilbrigðikerfa (K. Queenan o.fl., 2016). Sýklalyfjaónæmi getur komið fram í 

mönnum, dýrum og í umhverfinu, svo það fellur undir One health nálgunina (Robinson o.fl., 2016). Nú 

þegar hefur sýklalyfjaónæmi fundist í dýrum, sjávarafurðum, áburði, jarðvegi, vatni, gæludýrum og 

mat, en margt af þessu er mikilvægt í viðskiptum og verslun. Ónæmi í mat getur haft miklar afleiðingar 

m.a. á heilbrigðiskerfi, matvælaöryggi og útflutningsiðnað (George, 2018). Alþjóðaviðskipti er möguleg 

leið fyrir sýklalyfjaónæmar bakteríur til þess að breiðast út (Hanefeld o.fl., 2017). 

 

1.9 Greiningaraðferðir 

Til þess að viðhalda öryggi og gæðum í matvælum er mikilvægt að greina örverur í matvælunum. 

Hefðbundnar aðferðir til þess að leita af örverum í mat byggjast á því að nota sértækt æti til þess að 

rækta og einangra bakteríurnar. Þessi aðferð er næm, ódýr og getur gefið bæði eigindlegar (e. 
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qualitative) og magnbundnar (e. quantitative) upplýsingar um bakteríur sem eru til staðar í 

matvælum (de Boer o.fl., 1999). 

Farið var eftir Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL) og er sú aðferð notuð til þess að 

ákvarða magn kólíform baktería í mat og fóðri. Aðferðin er sérstaklega næm til þess að greina 

bakteríur sem eru illa farnar eða nær dauðar (Johannessen, 2005). Matvæli eru gerð einsleit áður en 

greining fer fram. Það tryggir það að örverur sem kunna að vera í matnum dreifast jafnt um sýnið, því 

aðeins hluti af sýninu er rannsakað. Sýni eru gerð einsleit í jafna (e.buffer) til þess að viðhalda 

frumuheilbrigði (Dickson o.fl., 1995). Stomacher er tæki sem gerir sýni einsleit með róðrarhreyfingu (e. 

paddling action). Sýni er komið fyrir í sérstökum plastpokum og það þynnt með jafna. Pokinn er settur í 

tækið og tveir spaðar mauka sýnið og gerir það einsleitt (Tuttlebee, 1975). Næringaríka ætið Tryptic 

soy agar (TSA) er notað í forræktun sem og sértæka ætið Violet red bile agar (VRBA), sem hamlar 

vöxt hóps baktería svo aðeins kólíform bakteríur vaxi. Einnig er mikilvægt að þynna sýnin því í 

mörgum tilvikum er fjöldi baktería svo mikill að ekki er hægt að telja nákvæmlega (Dickson o.fl., 1995; 

Johannessen, 2005).  

Samkvæmt reglugerð 2073/2005 eru viðmiðunargildi E. coli í forskornum aldinum og grænmeti 

(tilbúnu til neyslu) eftirfarandi: neðri mörk (m) eru 100 cfu/g og efri mörk (M) 1000 cfu/g. Fjöldi eininga 

sem mynda sýnið (n) skulu vera fimm og fjöldi úrtakseininga með gildi á milli m og M (c) mega vera 

tvö. Niðurstöður teljast fullnægjandi ef öll mæld gildi eru ≤ m, þær teljast viðunandi ef að hámarki c/n 

gildi eru milli m og M og önnur mæld gildi eru ≤ m og þær teljast ófullnægjandi ef eitt eða fleiri mæld 

gildi eru > M eða fleiri en c/n gildi eru milli m og M (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, 2010). 

1.10 MALDI-TOF 

Einstakt og fjölbreytilegt massa róf (e. mass-spectra) ætta, ættkvísla, tegunda og undirtegunda örvera 

gerir notkun massagreina til þess að bera kennsl á bakteríur mögulega (Ilina, 2009). Aðferð Matrix-

Assisted Laser Desorption-Ionization Time of flight (MALDI-TOF) tækisins veitir einstakt massa rófs 

fingrafar örveranna. Aðferðin krefst þess að líffjölliða sameindir (e. biopolymer molecules) sem eru til 

staðar í þétta fasanum (e. condensed phase), yfirleitt prótein sem eru upprunin frá yfirborði frumna, 

innanfrumu himnu og ríbósóm, verði breytt í einangraðar jónískar sameindir í gasfasa (Carbonnelle 

o.fl., 2011; Zhang o.fl., 2015). Þá eru jónirnar fluttar í rafsegulsvið og aðskildar eftir sameindarmassa í 

lofttæmdu röri. Hver sameind er flokkuð eftir massa (m), hleðslu (z), hlutfalli milli massa og hleðslu 

(m/z) og styrkleika merkisins (Carbonnelle o.fl., 2011). Við þetta myndast toppar sem mynda 

einkennandi mynstur bakteríunnar. Gagnagrunnur tækisins ber saman mynstur óþekktu bakteríunnar 

við þegar greind mynstur þekktra baktería í gagnagrunninum til auðkenningar (Zhang o.fl., 2015). 

Þessi aðferð gerir það kleift að hægt er að greina stórsameindir (e. macromolecules) í flóknum 

efnablöndum án þess að þurfa að hreinsa sýni áður (Carbonnelle o.fl., 2011).   

Sýni eru sett á MALDI-TOF plötu og matrix lausn sett yfir svo kristallar geti myndast. Platan er því 

næst sett í tækið og lasergeislum er skotið á sýnið til þess að mynda gasfasa jónir. Jónirnar eru næst 

færðar inn í rör og mynstrið myndast (Carbonnelle o.fl., 2011).  
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1.11 Næmispróf 

Næmispróf eru notuð til þess að athuga hvort ákveðin baktería sé næm fyrir tilteknum sýklalyfjum eða 

til þess að greina sýklalyfjaónæmi baktería (Reller o.fl., 2009). 

Skífupróf er það næmispróf sem er hvað mest notað á klínískum örverufræði rannsóknastofum 

(Galani o.fl., 2008). European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) og The 

European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) þróuðu staðlaða aðferð 

við gerð skífuprófa og gefur EUCAST út stöðluð viðmið. Aðferðin byggir á því að sá 0,5 McFarland 

bakteríulausn á Mueller Hinton agar eða á agar fyrir kröfuharðar bakteríur (Matuschek o.fl., 2014). 

Sýklalyfja pappírsskífum er komið fyrir á agarinn. Eftir ræktun eru vaxtarhamlandi svæðin umhverfis 

skífurnar mældar og gefur mælingin til kynna hvort bakterían sé næm eða ónæm fyrir tilteknu sýklalyfi 

(Reller o.fl., 2009).  

Kólistín skífupróf er hins vegar ekki talið áreiðanlegt (Albur o.fl., 2014). Viðmið fyrir kólistín skífupróf 

voru ekki fáanleg frá Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) eða EUCAST fyrr en árið 

2007, og þá aðeins fyrir P. aeruginosa (Galani o.fl., 2008). Núverandi viðmið CLSI, EUCAST og British 

Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) við reglubundin kólistín næmispróf miðast við að 

mæla lágmarks heftistyrk (MIC) kólistíns (Albur o.fl., 2014). Til þess að mæla MIC er hægt að nota E-

test eða þynningarpróf. Samanburður á kólistín skífuprófi og MIC mælingu, bæði með E-testi og 

þynningarprófi, sýndi allt af 32% skekkju. EUCAST veitir ekki viðmið fyrir kólistín skífupróf (Hindler 

o.fl., 2013). Viðmið EUCAST fyrir MIC kólistín er ≤ 2 mg/L fyrir næmi (e. sensitive) og >2 mg/L fyrir 

ónæmi (eucast.org, 2017). En óáreiðanleiki kólistín E-tests er einnig áhyggjuefni og það getur því 

verið vandamál fyrir rannsóknastofur að ákveða hvernig sé best að framkvæma kólistín næmispróf og 

mikilvægt að það sé rétt gert. Vandamálið felst í því að ekki eru til áreiðanlegar staðlaðar aðferðir til 

þess að bera mismunandi næmispróf saman. EUCAST hefur staðfest það að þynningarpróf virðast 

enn sem komið er vera besti kosturinn og er sú aðferð víða notuð, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum 

(Albur o.fl., 2014; eucast.org, 2018a; Hindler o.fl., 2013). 

Epidemiological cut-off (ECOFF) skilur að næmar bakteríu stofngerðir (e. wild-type) frá stofnum 

sem hafa þróað með sér minnkað næmi við ákveðnum sýklalyfjum. ECOFF getur verið frábrugðið 

gildum sem notuð eru fyrir klínisk sýni (European Food Safety Authority o.fl., 2018).  

1.11.1 Staðfestingarpróf 

Cefpodoxime lyfjaskífur eru notaðar til þess að skima fyrir ESBL, sé ónæmi fyrir því þarf frekari próf 

(Giske o.fl., 2017). Til þess að ákvarða hvort um ESBL myndandi bakteríu sé að ræða mælir CLSI 

með staðfestingarskífuprófi. Fyrir Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli og 

Proteus mirabilis er notað próf sem byggir á því að mæla vaxtarhamlandi svæði umhverfis cefotaxime 

(CTX) og ceftazidime (CAZ) skífur með og án klavúlansýru (Poulou o.fl., 2014). Fyrir Enterobacter, 

Citrobacter freundii og fleiri tegundir er cefepime (FEP) með og án klavúlansýru notað sem 

staðfestingarpróf (Thomson, 2010). 

Ertapenem, meropenem eða imipenem er notað til þess að skima fyrir karbapenemasa (Maurer 

o.fl., 2015). Til þess að staðfesta karbapenemasa myndun er samvirkni milli fjögurra taflna athuguð, 
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en töflurnar eru meropenem, meropenem með boronic sýru, meropenem með cloxacillin og 

meropenem með dipicolinic sýru (Hrabák o.fl., 2014). 

Staðfestingarpróf fyrir AmpC byggir á samvirkni milli cefoxitinskífu og cefoxitin með kloxacillin skífu 

(Peter-Getzlaff o.fl., 2011). 

1.12 Kjarnsýrumögnun 

Kjarnsýrumögnun eða Polymerase chain reaction (PCR) er ein öflugasta keðjumögnunar aðferð sem 

þróuð hefur verið. Með PCR aðferðinni er hægt að magna upp ákveðna DNA röð milljarðfalt á örfáum 

klukkutímum (Allison, 2007b). Notkun PCR hefur skilað gríðarlegum árangri í greiningu erfðaefnis sem 

og við greiningu á mörgum erfðasjúkdómum. Aðferðin hefur einnig verið notuð við greiningu á 

bakteríum, veirum og sveppum, en PCR er mjög góð aðferð fyrir hraða greiningu á sýklum að 

meðtöldum þeim sem erfitt er að rækta (Valones o.fl., 2009).  

PCR hvarfinu er skipt í þrjú skref; eðlissvipting (e. denaturation), þáttatenging (e. annealing) og 

vísislenging (e. primer extension). Í fyrsta skrefinu er DNA röðin sem á að magna upp, hituð til þess að 

aðskilja þræðina. Í öðru skrefinu er DNA röðin kæld til þess að vísarnir geti bundist einþátta DNA 

þræði. Í þriðja skrefinu er hvarfið hitað upp aftur og DNA pólýmerasi lengir vísanna á báðum þráðum í 

5‘ til 3‘ átt. Þessi skref eru endurtekin 25 til 35 sinnum. Með hverri endurtekningu binst vísir við 

einþátta DNA og þannig er upphaflega DNA röðin mögnuð upp (Allison, 2007b).  

Í tilfellinu þar sem fyrsta plasmíð miðlaða kólistín ónæmið fannst, var notast við PCR til þess að 

skima fyrir mcr-1 geninu í E. coli og K. pneumoniae (Y.-Y. Liu o.fl., 2016).  

1.12.1 Rafdráttur 

Rafdráttur er stöðluð aðferð til þess að greina, bera kennsl á og hreinsa brot af DNA eða RNA sem eru 

mismunandi að stærð, hleðslu eða lögun. Þegar hlöðnum sameindum er komið fyrir í rafsviði, flytjast 

þær í átt að jákvæðu eða neikvæðu skauti, í samræmi við hleðslu þeirra. Öfugt við prótein, sem geta 

annað hvort verið með jákvæða eða neikvæða hleðslu, hafa kjarnsýrur neikvæða hleðslu vegna fosfat 

hryggjarstykkisins og flytjast því í átt að jákvæðu skauti. Kjarnsýrur eru aðskildar með rafdrætti í 

sérstöku geli sem er með brunna til þess að setja sýnin í. Gelinu er sökkt í rafdráttar stuðpúðalausn 

sem er rafleiðandi og viðheldur sýrustiginu tiltölulega jöfnu. Brot aðskiljast eftir stærð, minnstu brotin 

ferðast hraðast og fara lengst í gegnum gelið. Þar sem DNA er ekki sýnilegt í gelinu er það litað með 

flúrljómandi litarefni eins og ethidium brómíð sem veldur því að DNA flúrljómar í útfjólubláu ljósi 

(Allison, 2007b). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að leita af kólistín ónæmum E. coli og K. 

pneumoniae stofnum og þá að kanna hvort ónæmið sé af völdum MCR-1 plasmíðsins. Í öðru lagi að 

meta algengi og hlutfallslegt magn baktería í innlendu og innfluttu grænmeti og berjum. Og að 

rannsaka sýklalyfjanæmi bakteríanna og algengi ESBL framleiðandi Enterobacteriaceae einangruð úr 

grænmeti og berjum. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Klínísk sýni 

Notaðir voru bakteríustofnar úr stofnasafni Landspítalans. Rannsóknin fellur undir hlutverk Sýkla- og 

veirufræðideild Landspítalans sem tilvísunarrannsóknastofu fyrir Ísland, og er til að fylgja eftir tilmælum 

frá Evrópsku Sóttvarnamiðstöðinni (ECDC).  

Valdir voru ESBL jákvæðir E. coli og K. pneumoniae frá árinu 2012 fram til janúar 2017 sem voru 

einnig gentamicin ónæmir. Nýjasta sýni hvers einstaklings var tekið og einstaklingunum raðað upp í 

stafrófsröð. Því næst var annað hvert sýni valið. Á þeim lista voru ekki allir stofnarnir til frystir í 

stofnasafninu og því voru þeir ekki hluti af rannsókninni. Að lokum var fjöldi E. coli stofnanna 84 og K. 

pneumoniae stofnanna 17 talsins. Í töflu 1 má sjá tegundir sýnanna og tíðni þeirra hjá E. coli og K. 

pneumoniae. Stofnarnir voru teknir úr frysti á Sýklafræðideild Landspítalans við Barónsstíg og þeim 

sáð á blóðagar (Oxoid Ltd, Hants, Bretland). Þeir voru látnir vaxa við 37°C í andrúmslofti yfir nótt. 

Skálarnar voru sendar á Sýklafræðideildina við Ármúla morguninn eftir. Þar voru stofnarnir frystir aftur 

í u.þ.b. 1 ml af frystiæti (tryptose og glycerol) við -80°C. 

Tafla 1. Tegundir klínískra sýna. Fjöldi E. coli og K. pneumoniae stofna af hverri sýnategund. 

  E. coli 
K. 

pneumoniae 
Alls 

Þvag 54 6 60 

BBL sýni anus 13 4 17 

Gróður í greiningu, 
neikvæðir stafir 

5 1 6 

Saur 3 1 4 

Blóð aer/an bláæð 2 0 2 

BBL sýni saur 2 0 2 

Blóð aer/an cvk 1 1 2 

Aðgerðarsýni, strok 
frá perianal abscess 

1 0 1 

Innri kynfæri kvenna, 
strok 

1 0 1 

Berkjuskol 1 0 1 

Barkasog 1 0 1 

Skurðsár á húð 0 1 1 

Hráki 0 1 1 

Hálstrok 0 1 1 

BBL sýni, ekki 
tilgreint 

0 1 1 

 Samtals 84 17 101 
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3.2 Vinnsla sýna 

E. coli og K. pneumoniae sýni voru unnin á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans í Ármúla og þar 

voru þynningarbakkarnir, kólistín næmisprófin, PCR og rafdrátturinn framkvæmdur. 

3.3 Þynningarbakki 

Notast var við MIC-strip Colistin (MERLIN Diagnostika GmbH, Bornheim, Þýskaland) til þess að finna 

lágmarks heftistyrk kólistíns. Bakteríustofnar voru teknir úr frosti og sáð á blóðagar. Blóðagarskálar 

voru ræktaðar við 37°C í andrúmslofti yfir nótt. Tvær aðferðir voru notað þegar þynningarbakkarnir 

voru útbúnir. Fyrri aðferðina var að finna í leiðbeiningum sem fylgdu þynningarbökkunum og var hún 

aðeins notuð við gerð þriggja bakka. Sú seinni var notuð til þess að minnka efniskostnað við vinnslu 

bakkanna.  

Samkvæmt fyrri aðferðinni var bakteríulausn útbúin fyrir hvern stofn, þar sem stakar þyrpingar voru 

valdar af skál og þeim sáð í 5ml af 0,85 % saltvatni. Þéttni bakteríulausna var mæld með Densimat 

gruggmæli (bioMérieux SA, Marcy-l'Étoile, Frakkland) og var þéttnin á bilinu 0,3-0,4 á McFarland 

staðal. Því næst var 50 µl af bakteríulausn blandað saman við 11,5 ml af Muller Hinton broði (Oxoid 

Ltd, Hants, Bretland). Að lokum voru 100 µl af Muller Hinton lausn sett í brunna þynningarbakka. Lok 

var sett á bakkana og þeir settir í plastpoka með rakri pappírsþurrku til þess að viðhalda raka og þeir 

ræktaðir við 37°C í andrúmslofti yfir nótt.  

Samkvæmt seinni aðferðinni var bakteríulausn útbúin fyrir hvern stofn í 1,5 ml af 0,85 % saltvatni. 

Þéttni bakteríulausna var mæld eins og áður var lýst. Næst var 25 µl af bakteríulausn blandað saman 

við 5,5 ml af Muller Hinton broði. Að lokum var 100 µl af Muller Hinton lausn sett í brunna 

þynningarbakka og ræktað eins og áður var lýst.  

Notast var við Proteus mirabilis stofn sem jákvætt viðmið því Proteus stofnar eru yfirleitt náttúrulega 

ónæmir fyrir kólistíni (Shimizu o.fl., 1977).  

Lesið var af bökkunum samkvæmt leiðbeiningum frá MERLIN Diagnostika GmbH. Fyrsti brunnur 

þar sem enginn vöxtur var í, þ.e. ekki gruggugur, gaf MIC gildið. 

3.4 Kólistín næmispróf 

Kólistín E-test (bioMérieux SA, Marcy-l'Étoile, Frakkland) var notað til þess að áætla lágmarks 

heftistyrk kólistíns. Kólistín lyfjaskífur (Oxoid Ltd, Hants, Bretland) voru notaðar til þess að mæla næmi 

bakteríanna fyrir lyfinu. Notaður var sérstakur næmisagar, Mueller Hinton E (MHE) (bioMérieux SA, 

Marcy-l'Étoile, Frakkland) sem er ætlaður til notkunar fyrir kólistín.  

Bakteríustofnar voru teknir úr frosti og þeim sáð á blóðagar og ræktaðar við 37°C í andrúmslofti yfir 

nótt. Bakteríulausn var útbúin í 1,5 ml af 0,85 % saltvatni. Bakteríulausninni var strokið á MHE 

næmisagar með Retro C80
TM

 snúningsplötu (bioMérieux SA, Marcy-l'Étoile, Frakkland). Þá var E-test 

strimli komið fyrir á agarnum og því næst kólistín lyfjaskífunni. Skálarnar voru ræktaðar við  37°C í 

andrúmslofti yfir nótt. Við aflestur á E-testi var lesið af við fyrstu mörk um hindrun, þar sem brún 

hindrunarsvæðisins skar hlið strimilsins. Ef hindrunarsvæðið skar strimilinn milli tveggja gilda, var 

hærra gildið skráð. Við aflestur á lyfjaskífu var þvermál hindrunarsvæðis mælt í millimetrum með 

skíðmáli (Mitutoyo America Corporation, Illinois, Bandaríkin).  



  

29 

3.5 PCR 

Til þess að einangra erfðaefni bakteríunnar var henni sáð á blóðagarskál og ræktuð við 37°C í 

andrúmslofti yfir nótt. Bakteríuþyrping var sett í 700 µl  af 5% Chelex 100 lausn. Lausninni var blandað 

vel saman og sett í hitaskáp við 100°C í 10 mínútur. Næst var lausnin spunnin í skilvindu með 14.000 

snúninga/mín í 10 mínútur. 200 µl af flotinu var sett í hreint eppendorfglas.  

Vísar fyrir MCR-1 voru CLR5-F (5′-CGGTCAGTCCGTTTGTTC-3′) og CLR5-R (5′-

CTTGGTCGGTCTGTA GGG-3′) og fengust frá TAG Copenhagen A/S (Kaupmannahöfn, Danmörk). 

Vísarnir voru leystir upp í vatni (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Bandaríkin). Næst voru vísarnir þynntir í 

hlutföllunum 1:8. Útbúin var PCR hvarflausn sem innihélt 43,8 µl Quick-load Taq2x Master Mix (New 

England Biolabs, Ipswich, Bandaríkin), 3,5 µl CLR5-F, 3,5 µl CLR5-R, 19,3 µl vatn og 5 µl sýni. Þessi 

lausn var notuð óþynnt, x10 þynnt og x20 þynnt. 

PCR skilyrðin voru eftirfarandi: 

Skref 1: Eðlissvipting   94°C í 5 mín 

Skref 2: Eðlissvipting   94°C í 30 sek 

Skref 3: Þáttatenging   54°C í 30 sek 

Skref 4: Vísislenging   72°C í 45 sek 

Skref 2-4 endurtekin 35 sinnum 

Skref 5: Vísislenging   72°C í 10 mín 

Skref 6: Sýni kælt niður í 4°C       

 

3.5.1 Rafdráttur 

PCR afurðin var rafdregin í 1,5 % SeaKem LE agarósageli (Cambrex Bio Science Rockland, Maine, 

Bandaríkin) í 0,5 X TBE. Í gelbrunnana voru settir 6 µl af PCR hvarflausn, óþynntri, x10 þynntri og x20 

þynntri. Notaður var 6 µl af DNA stiga, Quick-Load 100 bp DNA ladder (New England Biolabs, Ipswich, 

Bandaríkin). Rafdregið var í 21 mín við 120 volt. Gelið var næst látið liggja í ethidium brómíð í 20 mín 

og því næst skolað í eimuðu vatni í 30 mín. Að lokum var gelið myndað undir útfjólubláuljósi í 

tölvutengdri myndavél, Chemilmager™ 5500 (Alpha Innotech Corporation, San Leandro, Bandaríkin). 

3.6 Grænmetis- og berjasýni 

Grænmetis- og berjasýnum var safnað yfir tímabilið 24. október til 19. mars. Sýnin voru keypt í Bónus 

(26), Costco (9), Hagkaup (14), Krónunni (169) og Nettó (86). Valin voru helstu tegundir grænmetis og 

berja sem í boði voru í hverri verslun fyrir sig. Innflutnings- og dreifingarfyrirtækið Bananar ehf gáfu 

kost á sýnatöku úr þeirra lager og fengust þaðan 112 sýni. Bananar ehf flytja inn grænmeti og ávexti 

vikulega með skipi og daglega flugleiðis, en fyrirtækið er einnig með íslenskt grænmeti sem berst til 

þeirra daglega (Bananar ehf). 

Sýnin skiptust þannig: erlend (288), íslensk (127) og óþekktur uppruni (1). Tafla 2 sýnir fjölda 

grænmetis og berja og hvernig sýnin skipast eftir erlendum og íslenskum sýnum. Uppruni eins sýnis, 

eikarlaufs, var óþekktur. 
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Þegar búið var að vinna 300 sýni var ákveðið að leggja meiri áherslu á klettasalat, spínat og 

blandað salat í pokum.  

Tafla 2. Fjöldi tegunda. Grænmeti og ber flokkuð eftir tegundum. Fjöldi erlenda og íslenskra  tegunda 
tekið saman. Uppruni eikarlaufs var óþekktur. 

 

  

Tegund Erlend Íslensk Alls 

Blandað salat í poka 63 41 104

Spínat og spínatkál 58 12 70

Vínber 40 0 40

Klettasalat 32 6 38

Jarðaber 17 7 24

Lactuca sativa 6 15 21

Iceberg 16 0 16

Hvítkál 0 12 12

Bláber 9 0 9

Kínakál 8 1 9

Grænkál 0 8 8

Grand salat (Grand Rapids) 0 7 7

Tómatar 4 1 5

Valeriana (corn salad) 5 0 5

Basilika 3 1 4

Mynta 3 1 4

Heiðmerkur salat 0 3 3

Kóríander 2 1 3

Mesclum 3 0 3

Rauðkál 0 3 3

Red chard 3 0 3

Romaine lettuce 3 0 3

Steinselja 1 2 3

Brokkólí 2 0 2

Bull's blood 2 0 2

Gulrætur 0 2 2

Mizuna rossa 2 0 2

Paprika 1 1 2

Vatnakarsi 0 2 2

Agúrka 0 1 1

Bionda 1 0 1

Blómkál 1 0 1

Eikarlauf − − 1

Little gem 1 0 1

Romaine hearts 1 0 1

Salanova 1 0 1

Samtals 288 127 416
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3.7 Vinnsla sýna 

Sýni voru unnin, forræktuð, bakteríufjöldi talinn og bakteríur ræktaðar á rannsóknarstofu í 

matvælaörverufræði hjá Matís ohf Vínlandleið 12. Á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans við 

Barónsstíg voru bakteríuþyrpingar tegundagreindar í MALDI-TOF og næmis- og staðfesingarpróf gerð. 

3.7.1 Ætagerð 

Tryptic soy agar (TSA) (Becton, Dickinson, Berkshire, Bretland) var útbúinn af starfsfólki Matís 

samkvæmt stöðlum NMKL og geymt í kæli. Fyrir notkun var agarinn bræddur í örbylgjuofni og 

geymdur í 45°C vatnsbaði. Violet red bile agar (VRBA) (Oxoid Ltd, Hants, Bretland) var útbúinn fyrir 

hverja notkun. Agarduft og afjónað vatn var soðið saman. Agarinn var því næst kældur og geymdur í 

45°C vatnsbaði. 

3.8 Forræktun 

Sýni voru þynnt 1:10, 20 g af sýni og 180 g af saltvatni voru vigtuð á Delta Dilutor (IUL Instruments, 

Barselóna, Spánn) í Bagpage poka (Interscience, Saint Nom, Frakkland). Sýni voru því næst gerð 

einsleit í Stomacher 400 (Seward, Worthing, Bretland) eða í Bagmixer (Interscience, Saint Nom, 

Frakkland) í eina mínútu. Næst var útbúin 1:100 þynning, svo 1ml af 1:10 lausn var blandað í 9ml af 

saltvatni. Nú var 1ml af 1:10 lausn og 1ml af 1:100 lausn sett á sitthvora tóma agarskálina. U.þ.b. 5 ml 

af TSA var hellt á skálarnar og þeim vaggað varlega. Skálarnar voru látnar standa í klukkutíma við 

stofuhita. Þá var VRBA hellt á skálarnar. Þegar agarinn varð fastur var skálunum komið fyrir í hitaskáp 

og ræktaðar við 44°C í 22-24 klst. 

3.9 Bakteríufjöldi og ræktun 

Bakteríuþyrpingar voru taldar fyrir hvert jákvætt sýni. Talið var á agarskálum í 1:10 þynnningu og 

1:100 þynningu. Valdar voru nokkrar þyrpingar sem voru mismunandi að stærð og lögun og þær 

snertar með dauðhreinsaðri lykkju og dreift á MacConkey agar (Oxoid Ltd, Hants, Bretland). Sýnum 

300 – 416 var að auki dreift á MacConkey CTX agar (Oxoid Ltd, Hants, Bretland), sem inniheldur 1,0 

mg af Cefotaxime í líter af agar, eftir forræktun. Jákvæð sýni númer 1 - 87 voru ræktaðar við 44°C yfir 

nótt í samræmi við NMKL, en bakteríurnar uxu illa. Var því ákveðið að rækta jákvæð sýni númer 88 – 

416 við 37°C yfir nótt. 

3.10 Bakteríutegundir 

Til þess að greina bakteríutegundir voru bakteríurþyrpingar settar á sértilgerðar MALDI-TOF plötur. 

MALDI Biotyper ® Galaxy (Bruker, Frederikssund, Danmörk) var notaður til þess að setja matrix á 

bakteríuþypringarnar á plötunni. Maurasýra var notuð í einhverjum tilfellum. Platan var því næst sett í 

MALDI-TOF (Bruker, Frederikssund, Danmörk) og bakteríurnar greindar. Að lokum voru bakteríur 

frystar í frystiæti (tryptose og glycerol) við -80°C. 
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3.11 Næmispróf 

Bakteríustofnar sem höfðu verið frystir í frystiæti (tryptose og glycerol) við -80°C voru teknir úr frosti og 

þeim sáð á MacConkey agar og ræktaðar við 37°C í andrúmslofti yfir nótt. Bakteríulausn var útbúin í 

1,5 ml af 0,85 % saltvatni. Bakteríulausninni var strokið á Mueller Hinton næmisagar (Becton, 

Dickinson, Berkshire, Bretland) með Retro C80TM snúningsplötu. Þá var eftirfarandi lyfjaskífum komið 

fyrir á næmisagarnum: amoxicillin/klavúlansýra (AMC30), ampicillin (AMP10), cefalexin (CL30), 

cefoxitin (FOX30), cefpodoxime (CPD10), ceftriaxone (CRO30), ciprofloxacin (CIP5), ertapenem 

(ETP10), gentamicin (CN10), mecillinam (MEL10), nitrofurantoin (F100), piperacillin/tazobactam 

(TZP30-6), trimethoprim (W5) og trimethoprim/sulfamethoxazole (SXT25) (Oxoid Ltd, Hants, Bretland). 

Skálarnar voru ræktaðar við 37°C í andrmslofti yfir nótt. Við aflestur á lyfjaskífu var þvermál 

hindrunarsvæðis mælt í millimetrum með skíðmáli. Notast var við EUCAST viðmið til þess að ákvarða 

næmi (eucast.org, 2018b). 

3.11.1 ESBL og karbapenemasa staðfestingarpróf 

Ef skimprófin cefpodoxime og ertapenem voru ónæm voru viðeigandi staðfestingarpróf framkvæmd. 

Bakteríulausn var útbúin og strokið á Mueller Hinton næmisagar eins og lýst var áður. Fyrir ESBL 

staðfestingar próf á Enterobacter og Cronobacter voru lyfjaskífunum cefepime 30µg (Bio-Rad, 

Marnes-la-Coquette, Frakkland) og cefepime með klavúlansýru 30/10 µg (Bio-Rad, Marnes-la-

Coquette, Frakkland) komið fyrir á agarinn. Fyrir karbapenemasa staðfestingarpróf var eftirfarandi 

lyfjaskífum komið fyrir á agarinn: meropenem 10µg, meropenem 10µg með phenylboronic sýru, 

meropenem 10µg með cloxacillin, meropenem 10µg með dipicolinic sýru og temocillin 30 µg frá Rosco 

Diagnostica (Taastrup, Danmörk). 

3.12 Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræði úrvinnsla var unnin á forritið Excel (Microsoft, Redmond, WA, Bandaríkin). Fishers exact test 

of independence var notað við tölfræðilega útreikninga og var marktæki skilgreind miðað við p-gildi < 

0,05. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Kólistín næmispróf í þynningarbökkum 

Í töflu 3 má sjá að MIC var á bilinu 0,0625 µl/ml til 4 µl/ml. Skv. EUCAST eru viðmið kólistíns ≤ 2 mg/L 

fyrir næmi og >2 mg/L fyrir ónæmi. Einn K. pneumoniae stofn var kólistín ónæmur, en MIC hans var 4 

µl/ml. 

Tafla 3. Þynningarbakki. Niðurstöður þynningabakka í µl/ml og tíðni þeirra hjá E. coli og K. 
pneumoniae. Eitt K. pneumoniae sýni var kólistín ónæmt, með MIC 4 µl/ml. 

4.2 Kólistín næmispróf með E-test strimlum 

Í töflu 4 má sjá niðurstöður úr E-test. Þar má sjá að aðeins ein baktería, K. pneumoniae, er kólistín 

ónæm með MIC 4 µl/ml og er það sami stofn og reyndist ónæmur í þynningarbakka. 

Tafla 4. E-test. Niðurstöður í µl/ml og tíðni þeirra hjá E. coli og K. pneumoniae. Eitt K. pneumoniae 
sýni var kólistín ónæmt, með MIC 4 µl/ml. 

 

Niðurstöður skífuprófs má sjá í töflu 5. Engin viðmið frá EUCAST eru til staðar til þess að túlka 

niðurstöður skífuprófs. En niðurstöður eru á bilinu 12 – 18 mm. 

Tafla 5.Skífupróf. Niðurstöður skífuprófs í mm og tíðni þeirra hjá E. coli og K. pneumoniae. 

µl/ml E. coli K. pneumoniae 

0,0625 3 0 

0,125 40 15 

0,25 24 1 

0,5 17 0 

4 0 1 

 

µl/ml E. coli K. pneumoniae 

0,047 1 0 

0,064 1 0 

0,094 7 1 

0,125 62 13 

0,19 8 2 

0,25 5 0 

4 0 1 

 

mm E. coli K. pneumoniae 

12 0 1 

14 3 0 

15 26 13 

16 42 3 

17 12 0 

18 1 0 
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4.3 PCR 

Niðurstöður voru lesnar af mynd af rafdráttargelinu. Bönd sáust við 100 bp í x20 þynntu lausninni, en 

mcr-1 afurðin er 309 bp svo niðurstaðan var neikvæð.  

4.4 Grænmetis- og berjasýni 

Af 416 grænmetis- og berjasýnum uxu bakteríur á 26,7% (n=111) þeirra, en þ.a. voru 23,6% (n=68) 

erlend sýni og 33,9% (n=43) íslensk sýni. Engar bakteríur uxu á 73,3% (305) sýna og þ.a. voru 76,4% 

(n=220) erlend sýni og 66,1% (n=84) íslensk sýni. Uppruni eins sýnis var óþekktur, en það sýni 

reyndist neikvætt. Ekkert berja sýnanna reyndist vera með bakteríuvöxt. Samanburður á milli erlendra 

og íslenskra sýna gaf p-gildið p=0,040 þegar óþekkta sýnið var ekki tekið með í reikninginn.  

Mynd 1 sýnir hvernig bakteríuvöxtur dreifðist milli landa. Berjasýni voru ekki tekin með í reikninginn, 

þar sem enginn vöxtur baktería var á berjasýnunum og gefa þau því ranga mynd af hlutfalli 

grænmetissýna þar sem bakteríur uxu. Frá Ítalíu voru 43,3% (n=46) sýni með bakteríuvöxt af 106 

ítölsku sýnunum, frá Íslandi voru þau 35,5% (n=43) af 121 íslenskum sýnum, sýni framleidd í Hollandi 

voru 29,6% (n=8) af 27 sýnum, bakteríur uxu á 38,5% (n=5) af 13 sýnum frá Bretlandi, frá 

Bandaríkjunum voru 33,3% (n=3) sýna af 9 með bakteríuvöxt, frá Hollandi voru 5,6% (n=1) af 18 

sýnum, frá Spáni uxu bakteríur á 8,6% (n=3) sýna af 35, frá Frakklandi uxu bakteríur á 100% (n=1) 

sýna og að lokum uxu bakteríur á 50% (n=1) sýna af óþekktum erlendum uppruna. Sýni sem framleidd 

voru í Hollandi koma frá eftirfarandi löndum: Hollandi, Spáni, Frakklandi, Ítalíu og Þýskalandi. Ekki var 

tilgreint á umbúðum grænmetisins hvaðan tiltekið grænmeti var upprunið, sé það framleitt í Hollandi. 

Mynd 1. Upprunalönd grænmetissýna þar sem bakteríur uxu. Dreifing þeirra sýna þar sem 
bakteríu uxu, skipt eftir upprunalöndum. Ber voru ekki tekin með í súluritinu. 

 

Alls uxu bakteríur á 32,9% (n=23) spínat og spínatkál sýna. Þ.a. voru erlend sýni 32,8% (n=19) og 

íslensk sýni voru 33.3% (n=4). P=1,000. Alls voru 70 sýni rannsökuð. 

Alls uxu bakteríur á 51,9% (n=54) blandað salat í poka sýna. Þ.a. voru erlend sýni voru 44,4% 

(n=28) og íslensk sýni voru 63,4% (n=26). P=0,072. Alls voru 104 sýni rannsökuð. 
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4.5 Bakteríufjöldi 

Í töflu 6 má sjá hve mörg sýni voru með ákveðin fjölda bakteríuþyrpinga á millilítra og hvernig sýnin 

skiptust milli upprunalanda. Flest sýni eru með bakterífjölda á bilinu 0,000∙10
4
 – 0,009∙10

4
 

bakteríur/ml. Bakteríufjöldi allra sýna er að finna í fylgiskjali. 

Tafla 6. Fjöldi baktería á millilítra. Bakteríufjöldi sýna og dreifing þeirra á milli landa. 

 

4.6  Bakteríutegundir 

Í töflu 7 má sjá hvaða bakteríutegundir var að finna í grænmetissýnunum. Sú tegund sem fannst mest 

af var Enterobacter cloacae complex, eða í 23,8% (n=99) tilfella. En bakterían fannst í öllum 

jákvæðum tegundum grænmetis nema romaine heart. Citrobacter freundii og Cronobacter sakazakii 

greindust næst oftast, eða í 1,9% (n=8) tilfella. E. coli var í 1,4% (n=6) sýna en þau voru: blandað salat 

í poka, klettasalat, spínat og valeriana (corn salat). K. pneumoniae var í 0,7% (n=3) sýna: í blönduðu 

salati í poka og klettasalati, en K. variicola fannst 0,96% (n=4) sýna, í blönduðu salati í poka. Nokkrar 

bakteríutegundir ræktuðust sem tilheyrðu ekki Enterobacteriaceae ættinni, en það voru 

Achromobacter xylosoxidans, Acinetobacter sp., Cupriavidus gilardii, Pseudomonas aeruginosa og 

Pseudomonas citronellolis.  

 

Bakteríur/ml 
Fjöldi 
sýna 

Ítalía Ísland 
Frl. í 

Hollandi 
Bretland Bandaríkin Holland Spánn Frakkland 

Erlent, 
óþekkt 

6,00 ∙ 104 - 7,00 ∙ 104 1  1        

2,00 ∙ 104 - 3,00 ∙ 104 2  2        

0,50 ∙ 104 - 0,70 ∙ 104 2  1  1      

0,20 ∙ 104 - 0,45 ∙ 104 6 3 2   1     

0,09 ∙ 104 - 0,10 ∙ 104 6  6        

0,07 ∙ 104 - 0,08 ∙ 104 5 2 3        

0,05 ∙ 104 - 0,06 ∙ 104 3 1 1   1     

0,03 ∙ 104 - 0,04 ∙ 104 7 4 3        

0,01 ∙ 104 - 0,02 ∙ 104 22 7 11 1  1 1 1   

0,000 ∙ 104 - 0,009 ∙ 104 57 29 13 7 4   2 1 1 
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Tafla 7. Bakteríutegundir. Bakteríutegundir og fjöldi tilfella sem þær ræktuðust úr viðkomandi 
grænmetistegundum.  
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Achromobacter 
xylosoxidans 

- - - - - 1 
 

- - - - - - - - - 

Acinetobacter 
pittii 

- - - - - - - - - - - - - - 1 

Acinetobacter sp. - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Citrobacter 
braakii 

- - - - - - - - - - - - 1 - - 

Citrobacter 
freundii 

- 3 - - - 2 - - - - - - 3 - - 

Citrobacter 
gillenii 

- 3 - - - - - - - - - - 3 - - 

Cronobacter 
sakazakii 

- 1 - - - 1 - - - - - - 6 - - 

Cupriavidus 
gilardii 

- - - - - - - - - - - 1 1 - - 

E.coli - 2 - - - 1 - - - - - - 2 - 1 

Enterobacter 
aerogenes 

- 1 - - - - - - - 1 - - - - - 

Enterobacter 
cloacae complex 

1 50 2 2 1 14 3 1 1 2 1 - 16 4 1 

Erwinia sp. - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Escherichia 
hermannii 

- - - - - 3 - - - - - - 1 - - 

Klebsiella 
pneumoniae 

- 2 - - - 1 - - - - - - - - - 

Klebsiella 
variicola 

- 4 - - - - - - - - - - - - - 

Kosakonia 
radicincitans 

- 1 - - - - - - - - - - - - - 

Pseudomonas 
aeruginosa 

- - - - - 1 - - - - - - - - - 

Pseudomonas 
citronellolis 

- - - - - 2 - - - - - - - - - 

Raoultella 
ornithinolytica 

- 4 - - - 1 - - - - - - - - - 
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Í töflu 8 má sjá að hvernig bakteríutegundir dreifðust milli landa. E. coli fannst í fjórum ítölskum 

sýnum og tveimur íslenskum sýnum. K. pneumoniae fannst í tveimur ítölskum sýnum og einu íslensku 

sýni. 

Tafla 8. Dreifing bakteríutegunda á milli landa. 

 

 

 Ítalía Ísland Frl. í 
Hollandi 

Bretland Bandaríkin Holland Spánn Frakkland Erlent, 
óþekkt 

Achromobacter 
xylosoxidans 

- 1 - - - - - - - 

Acinetobacter 
pittii 

1 - - - - - - - - 

Acinetobacter 
sp. 

- 1 - - - - - - - 

Citrobacter 
braakii 

- 1 - - - - - - - 

Citrobacter 
freundii 

7 1 - - - - - - - 

Citrobacter 
gillenii 

5 - - 1 - - - - - 

Cronobacter 
sakazakii 

8 - - - - - - - - 

Cupriavidus 
gilardii 

2 - - - - - - - - 

E.coli 4 2 - - - - - - - 

Enterobacter 
aerogenes 

1 - - - - - 1 - - 

Enterobacter 
cloacae complex 

37 42 8 4 3 1 3 1 - 

Erwinia sp. - - - - 1 - - - - 

Escherichia 
hermannii 

2 - - - 1 - 1 - - 

Klebsiella 
pneumoniae 

2 1 - - - - - - - 

Klebsiella 
variicola 

2 1 1 - - - - - - 

Kosakonia 
radicincitans 

- - - - - - - - 1 

Pseudomonas 
aeruginosa 

1 - - - - - - - - 

Pseudomonas 
citronellolis 

- 2 - - - - - - - 

Raoultella 
ornithinolytica 

- 2 1 2 - - - - - 
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4.7 Næmispróf 

Tafla 9 sýnir næmismynstur bakteríanna sem ræktuðust úr grænmetissýnunum. Enterobacter cloacae 

complex eru flestir með ónæmi fyrir a.m.k fjórum lyfjum, þ.e. amoxicillin/klavúlansýra, ampicillin, 

cefalexin og cefoxitin. Allir stofnar Citrobacter braakii, Citrobacter gillenii, Cronobacter sakazakii og E. 

coli voru næmir fyrir öllum sýklalyfjum sem voru prófuð. 

Tafla 9. Næmispróf. Næmismynstur baktería sem ræktuðust úr grænmetissýnum. 

 

 

 

 

 

 

  Fjöldi 
baktería 

SXT 
25 

CIP 
5 

ETP 
10 

CN 
10 

CRO 
30 

AMC 
30 

TZP 
30-6 

W 
5 

AMP 
10 

MEL 
10 

CL 
30 

F 
100 

FOX 
30 

CPD 
10 

MEM 
10 

PRL 
30 

CIP 
5 

TOB 
10 

CN 
10 

CAZ 
10 

ePP eTZ 

Achromobacter 
xylosoxidans 

1 S S S S S S S R S R R R R R 

        

Acinetobacter pittii 1 

              

S 

 

S S S 

 

I S 

Acinetobacter sp. 1 

              

S 

 

S S S 

 

S S 

Citrobacter braakii 1 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Citrobacter freundii 5 S S S S S R S S R S R S R S 

        

Citrobacter freundii 2 S S S S S R S S R S R S R R 

        

Citrobacter freundii 1 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Citrobacter gillenii 6 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Cronobacter sakazakii 8 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Cupriavidus gilardii 2 S S R R S R S S R R S R S S 

        

E.coli 6 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Enterobacter aerogenes 2 S S S S S R S S R S R S R S 

        

Enterobacter cloacae 
complex 

161 S S S S S R S S R S R S R S 

        

Enterobacter cloacae 
complex 

8 S S S S S R S S R S R R R S 

        

Enterobacter cloacae 
complex 

2 S S S S S R S S R S R R R R 

        

Enterobacter cloacae 
complex 

2 S S S S S R S S R S S S R S 

        

Enterobacter cloacae 

complex 
1 S S I S R R R S R S R S R R 

        

Enterobacter cloacae 
complex 

1 S S S S S R S S S S R S R S 

        

Enterobacter cloacae 
complex 

1 S S S S S R S S R S R S R R 

        

Erwinia sp. 1 S S S S S S S S R R S S S S 

        

Escherichia hermannii 1 S S S S S S S S R S S R S S 

        

Escherichia hermannii 2 S S S S S S S S S S S R S S 

        

Escherichia hermannii 1 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Klebsiella pneumoniae 1 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Klebsiella pneumoniae 2 S S S S S S S S R S S S S S 

        

Klebsiella variicola 1 S S S S S S S S S S S S S S 

        

Klebsiella variicola 4 S S S S S S S S R S S S S S 

        

Kosakonia radicincitans 1 S S S S S S S S S S S R S S 

        

Pseudomonas aeruginosa 1 

              

S S S S S S 

  

Pseudomonas citronellolis 2 

              

S S S S S S 

  

Raoultella ornithinolytica 5 S S S S S S S S R S S S S S                 
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Tafla 10 sýnir fjölda sýklalyfja sem eru ónæm frá hverju landi. Í töflunni eru aðeins tegundir innan 

Enterobacteriaceae ættarinnar og ef fleiri en ein tegund Enterobacteriaceae ræktaðist frá sýni var 

aðeins ónæmasta tegundin tekin með í töfluna. Íslensk sýni voru 127, með 42 Enterobacteriaceae og 

þar af 0% (n=0) með ónæmi fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum. Frá Ítalíu voru 106 sýni, með 47 

Enterobacteriaceae og þar af 23,4% (n=11) með ónæmi fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum, p=0,001. Frá 

Spáni voru 41 sýni, með 3 Enterobacteriaceae og þar af 66,7% (n=2) með ónæmi fyrir fimm eða fleiri 

sýklalyfjum, p=0,003. 

 

Tafla 10. Fjöldi ónæmra sýklalyfja m.t.t. uppruna. Ónæmasta tegund Enterobacteriaceae hvers 
sýnis flokkað eftir upprunalandi og fjölda ónæmra sýklalyfja. Ísland var með 0% (n=0) sýna 
ónæm fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum. Ítalía var með 23,4% (n=11) sýna ónæm fyrir fimm 
eða fleiri sýklalyfjum. Spánn var með 66,7% (n=2) sýna ónæm fyrir fimm eða fleiri 
sýklalyfjum. 

 

 

4.7.1 ESBL og karbapenemasa staðfestingarpróf 

Staðfestingarpróf voru framkvæmd þegar að skimpróf voru ónæm. ESBL staðfestingarpróf var 

framkvæmt sex sinnum og karbapenemasa staðfestingarpróf einu sinni. Þau reyndst öll vera neikvæð.  

Achromobacter xylosoxidans ræktaðist á MacConkey með CTX en sú bakería er eðlislega mjög 

ónæm svo ekki var talin ástæða til þess að gera staðfestingarpróf, auk þess sem hún tilheyrir ekki 

Enterobacteriaceae ættinni.  

Fjöldi ónæmis Ítalía Ísland Frl. í Hollandi Bretland Bandaríkin Holland Spánn Frakkland Erlent, óþekkt Alls

0 4 4

1 1 1 2

2 0

3 1 1

4 32 42 8 2 3 1 1 1 90

5 9 1 1 11

6 2 2

7 1 1

Alls 47 42 8 5 3 1 3 1 1 111
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5 Umræða 

Í þessari rannsókn var aðeins eitt K. pneumoniae sýni kólistín ónæmt af 101 ESBL jákvæðum og 

gentamicin ónæmum E. coli og K. pneumoniae frá mönnum frá árinu 2012 fram til janúar 2017. 

Niðurstöður þynningarbakkans voru á bilinu 0,0625 – 4 µl/ml, þar sem 4 µl/ml telst ónæmt. Algengasta 

niðurstaðan, bæði hjá E. coli og K. pneumoniae var 0,125 µl/ml. Niðurstöður E-tests voru á bilinu 

0,047 – 4 µl/ml. Líkt og niðurstöður þynningarbakkans var eitt sýni ónæmt með 4 µl/ml. Það var sama 

sýni og var ónæmt í þynningarbakkanum. Algengasta niðurstaðan var einnig 0,125 µl/ml. 

Þynningarbakkinn er það næmispróf sem EUCAST mælir með. Niðurstöður skífuprófsins voru á bilinu 

12 – 18 mm. Hindrunarsvæði kólistín ónæma K. pneumoniae sýnisins var 12 mm. Kólistín skífupróf er 

ekki talið áreiðanlegt og eru því engin viðmið til staðar. Algengasta niðurstaða E. coli var 16mm en hjá 

K. pneumoniae 15mm. Niðurstöður PCR hjá hinum kólistín ónæma K. pneumoniae var neikvæð sem 

bendir til þess að kólistín ónæmi hérlendis sé líklega ekki orðið plasmíð miðlað. 

Takmarkanir við rannsókn á plasmíð miðluðu kólistín ónæmi voru nokkrar. Í fyrsta lagi tókst ekki að 

útvega jákvætt viðmið sem annars hefði verið notað í þynningarbakka, E-test og skífupróf og við PCR 

mögnun. Þess í stað var ákveðið að nota P. mirabilis sem jákvætt viðmið við notkun þynningarbakka, 

E-testi og skífupróf, því P. mirabilis er yfirleitt náttúrulega kólistín ónæmur. Ekki var hægt að nota 

stofninn við PCR því leitast var að því að finna mcr-1 genið sem óvíst er að Proteus stofninn hafi, en 

PCR sýndi neikvæða niðurstöður. Í öðru lagi var McFarland mælirinn sem notaður var heldur 

ónákvæmur. Bakteríulausn sem mældist 0,5 á McFarland staðal var of þykk og því var ákveðið að 

hafa þéttnina á bilinu 0,3 – 0,4 á McFarland staðal. Í þriðja lagi gaf þynningarbakkinn falska jákvæða 

niðurstöðu í eitt skipti. Prófið var framkvæmt aftur á sýninu til þess að staðfesta jákvæða niðurstöðuna, 

en þá reyndist prófið neikvætt. Jákvæðu niðurstöðuna má skýra af því að jákvæða viðmiðið var við hlið 

sýnisins í þynningarbakkanum. Líklegast hefur jákvæða viðmiðið komist í snertingu við sýnið þegar 

sýnin voru sett í brunnana. Ekki hafa verið gerðar sambærilegar rannsóknir á Íslandi. 

Af 416 grænmetis- og berjasýnum uxu bakteríur á 26,7% þeirra. Erlend sýni þar sem bakteríur uxu 

voru 23,6% og íslensk sýni með bakteríuvöxt voru 33,9%. Enginn bakteríuvöxtur var á 73,3% sýna. 

Erlend sýni með engan bakteríuvöxt voru 76,4% og íslensk sýni með engan bakteríuvöxt voru 66,1%. 

Uppruni eins sýnis var óþekktur, en það sýni reyndist neikvætt. P=0,040 þegar óþekkta sýnið var ekki 

tekið með í reikninginn. 

Ekkert berjasýnanna sýndi bakteríuvöxt og voru þau ekki tekin með í reikningin þegar sýni með 

bakteríuvöxt voru skoðuð með tillti til upprunalanda til þess að gefa ekki ranga mynd af hlutfallinu. En 

þá mátti sjá að frá Ítalíu uxu bakteríur á 43,3% sýna af 106 sýnum, frá Íslandi voru þau 35,5% af 121 

sýnum, frá Bretlandi voru þau 38,5% af 13 sýnum, frá Bandaríkjunum voru 33,3% sýna af 9, frá 

Hollandi voru 5,6% af 18, frá Spáni  8,6% sýna af 35, frá Frakklandi 100% sýna og að lokum uxu 

bakteríur á 50% sýna af óþekktum erlendum uppruna.  

Blandað salat í poka var sú tegund sem var oftast með bakteríuvöxt þ.e. hjá 51,9% sýna. Af 

þessum 54 voru 63,4% íslensk sýni og 44,4% erlend sýni (p=0,072). Alls uxu bakteríur á 32,9% spínat 

og spínatkál sýnum, þ.a. voru 32,8% sýni erlend og 33,3% íslensk (p=1,0). 
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Talning bakteríuþyrpinga í sýnum með bakteríuvöxt sýndi að meðaltal bakteríuþyrpinga í blönduðu 

salati í poka var 2895 bakteríur/ml, í klettasalati u.þ.b. 323 bakteríur/ml og í spínati og spínatkáli 451 

bakteríur/ml. Flest sýni voru með bakterífjölda á bilinu 0,000∙10
4
 – 0,009∙10

4
 bakteríur/ml. Fimm efstu 

sýnin með flestar bakteríur/ml voru blandað salat í poka og þ.a. fjögur frá Íslandi og eitt frá Bretlandi.  

Samkvæmt reglugerð 2073/2005 eru viðmiðunargildi fyrir E. coli í matvælaflokknum forskorin aldin 

og grænmeti (tilbúið til neyslu) eftirfarandi: neðri mörk (m) eru 100 cfu/g og efri mörk (M) 1000 cfu/g. 

Fjöldi eininga sem mynda sýnið (n) skulu vera fimm og fjöldi úrtakseininga með gildi á milli m og M (c) 

mega vera tvö. Niðurstöður teljast fullnægjandi ef öll mæld gildi eru ≤ m, þær teljast viðunandi ef að 

hámarki c/n gildi eru milli m og M og önnur mæld gildi eru ≤ m og þær teljast ófullnægjandi ef eitt eða 

fleiri mæld gildi eru > M eða fleiri en c/n gildi eru milli m og M (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, 

2010). Í þessari rannsókn er bakteríufjöldi E. coli í grænmeti fyrir tvö sýni fullnægjandi, þrjú sýni teljast 

viðunandi og eitt sýni telst ófullnægjandi. Hins vegar í þeim sýnum þar sem E. coli óx uxu einnig aðrar 

tegundir baktería og því er ekki hægt að gera ráð fyrir því að E. coli sé allur bakteríufjöldinn. 

Samkvæmt reglugerð 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli eru aðeins 

viðmiðunargildi fyrir E. coli og Salmonella í grænmeti, en Salmonella á aldrei að finnast í matvælum. 

Eftir greiningu baktería í MALDI-TOF mátti sjá að Enterobacter cloacae complex var sú tegund sem 

fannst í flestum sýnum, eða 23,8% (n=99) sýna. Það var í samræmi við rannsókn Schwaiger o.fl., en 

þar var ættkvíslin Enterobacter einnig sú ættkvísl sem fannst í flestum sýnum, eða 52,6% (Schwaiger 

o.fl., 2011). Næst oftast fundust Citrobacter freundii og Cronobacter sakazakii í átta sýnum. E. coli 

fannst í sex sýnum; blönduðu salati í poka, klettasalati, spínati og valeriana (corn salat). Fjögur sýni 

voru ítölsk og tvö sýni voru íslensk. K. pneumoniae fannst í þremur sýnum; blönduðu salati í poka og 

klettasalati. Tvö sýni voru ítölsk og eitt sýni var íslenskt. K. variicola fannst í fjórum sýnum af blönduðu 

salati í poka. Bakteríur sem ekki tilheyra Enterobacteriaceae ættinni ræktuðust í átta sýnum, en það 

voru bakteríurnar Achromobacter xylosoxidans, Cupriavidus gilardii, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas citronellolis og bakteríur sem tilheyra ættkvíslinni Acinetobacter. 

Allir stofnar Citrobacter braakii, Citrobacter gillenii, Cronobacter sakazakii og E. coli reyndust 

næmir fyrir öllum sýklalyfjum sem prófuð voru. Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae complex, 

Escherichia hermannii, Klebsiella pneumoniae og Klebsiella variicola voru með fleiri en eitt 

næmismynstur. Sú baktería sem var ónæm fyrir flestum lyfjum var Enterobacter cloacae complex stofn 

frá Spáni, sem var ónæmur fyrir sjö sýklalyfjum og með minnkað næmi (e. intermediate) fyrir einu 

sýklalyfi. Ættkvíslin Enterobacter var nær alltaf með ónæmi fyrir a.m.k fjórum lyfjum; 

amoxicillin/klavúlansýra, ampicillin, cefalexin og cefoxitin. Séu ónæmustu tegundir Enterobacteriaceae 

hvers sýnis skoðuð má sjá að Ísland var með með 0% sýna ónæm fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum. 

Ítalía var með 23,4% og Spánn var með 66,7% sýna ónæm fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum. Við 

samanburð milli Íslands og Ítalíu var marktækt meira ónæmi í sýnum frá Ítalíu (p=0,001). 

Samanburður milli Íslands og Spánar var einnig marktækur (p=0,003). Engin baktería var jákvæð í 

ESBL staðfestingarprófi. Rannsókn van Hoek o.fl. í Hollandi leiddi í ljós 5,2% algengi 3. kynslóðar 

cefalósporín ónæmra Enterobacteriaceae baktería í jarðvegs grænmeti. Mengun 3. kynslóðar 

cefalósporín ónæmra Enterobacteriaceae var oftast hjá rótar- og lauk (e. bulb) grænmeti (4,4%) en 

sjaldnar í stilkar grænmeti (1,6%) og lauf grænmeti (0,6%). ESBL framleiðandi Enterobacteriaceae 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwaiger%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506036
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voru 3,5% af 1216 sýnum og AmpC 1,7%. Serratia var sú ættkvísl sem fannst hvað mest af, eða 

44,4% en næst oftast fannst Enterobacter, eða 33,3%. Algengasta tegund Enterobacter var 

Enterobacter cloacae complex (van Hoek o.fl., 2015).  

Í rannsókn Ben Said o.fl. fundust fjórar (8,2%) ESBL framleiðandi Enterobacteriaceae frá 

bóndabýlum og fjórar (8,9%) frá mörkuðum. Fimm ESBL framleiðandi bakteríustofnar voru einangraðir 

frá grænmetinu af mörkuðum og voru það þrír Citrobacter freundii stofnar og tveir E. coli stofnar (Ben 

Said o.fl., 2015).  

Takmarkanir við rannsókn á algengi og hlutfallslegu magni baktería í grænmeti og berjum voru 

nokkrar. Í fyrsta lagi uxu bakteríur illa á MacConkey skálum við 44°C, en það hitastig var valið í 

samræmi við NMKL. Því var ákveðið að rækta skálarnar við 37°C og tókst það mun betur. Í öðru lagi 

var Delta Dilutor vigtin ekki alltaf nógu nákvæm þegar hún dældi saltvatni í Bagpage pokana. Mest 

dældi hún u.þ.b. 190 g af satlvatni í stað 180 g. Í þriðja lagi gat MALDI-TOF illa greint tvær 

bakteríutegundir. Bakterían Achromobacter xylosoxidans fékk 1,76 í skor, en skor 2,00 og yfir telst 

marktækt, og Kosakonia radicincitans fékk 1,96 í skor. Bakteríuþyrpingarnar voru settar í Api 20E og 

Api NE en prófin gáfu ekki betri niðurstöður. Í fjórða og síðasta lagi voru aðeins bakteríuþyrpingar sýna 

númer 300 – 416 ræktaðar á MacConkey + CTX skálum. 
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6 Ályktanir 

Rannsökuð voru 101 ESBL jákvæð og gentamicin ónæm E. coli og K. pneumoniae sýni frá mönnum 

frá árinu 2012 fram til janúar 2017 með tilliti til kólistín ónæmis. Aðeins eitt sýni var ónæmt fyrir 

kólistíni, en það var K. pneumoniae sýni. Kólistín skífupróf eru ekki góður kostur til þess að greina 

kólistín ónæmi. Þó þynningarbakki sé vinnufrekari kostur miðað við E-test þá er það sú aðferð sem 

EUCAST mælir með og því betri kostur við rútínu vinnu á rannsóknastofu. 

Við leit að MCR-1 plasmíðinu, sem ber kólistín ónæmi, kom í ljós að bakterían reyndist aldrei bera 

plasmíðið. Því er hægt að álykta að kólistín ónæmi á Íslandi sé líklega ekki orðið plasmíð miðlað. Þó 

þarf að hafa það í huga að MCR-1 plasmíðið getur breiðst hratt út og því er mikilvægt að vera 

meðvitaður um kólistín ónæmi og fylgjast áfram með kólistín næmi. 

Af 416 erlendum og íslenskum grænmetis og berjasýnum reyndust bakteríur vaxa á 26,7% sýna, 

23,7% erlendra og 33,6% íslenskra. Ekki var marktækur munur á innlendu og innfluttu blönduðu salati 

í poka og spínati og spínatkáli. Mest ræktaðist af Enterobacter cloacae complex. E. coli fannst í fleirum 

erlendum sýnum en íslenskum, en E. coli, Citrobacter braakii, Citrobacter gillenii, Cronobacter 

sakazakii voru næm fyrir öllum sýklyfjum sem prófuð voru. Næmispróf sýndu fram á að af ónæmustu 

tegundum Enterobacteriaceae hvers sýnis var ekkert íslenskra sýna ónæmt fyrir fimm eða fleirum 

sýklalyfjum, en Ítalía var með 23,4% sýna ónæm fyrir fimm eða fleirum sýklalyfjum (p=0,001) og 

Spánn var með 66,7% sýna ónæm fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum (p=0,003). Af 416 grænmetis og 

berjasýnum fannst engin ESBL framleiðandi baktería. 
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Fylgiskjal 

Tafla 11. Fjöldi baktería á millilítra. Öll jákvæð sýni. Tegund sýnis, upprunaland þess og 
bakteríur/ml. 

Tegund Bakteríur/ml Upprunaland 
Blandað salat í poka 68.740 Ísland 
Blandað salat í poka 28.050 Ísland 
Blandað salat í poka 27.000 Ísland 
Blandað salat í poka 6.440 Ísland 
Blandað salat í poka 5.380 Bretland 
Klettasalat 4.350 Ítalía 
Blandað salat í poka 3.110 Ísland 
Spínat 2.910 Ítalía 
Spínat 2.370 Bandaríkin 
Spínat 2.140 Ítalía 
Blandað salat í poka 1.980 Ísland 
Blandað salat í poka 1.010 Ísland 
Blandað salat í poka 990 Ísland 
Blandað salat í poka 950 Ísland 
Blandað salat í poka 910 Ísland 
Mynta 880 Ísland 
Blandað salat í poka 850 Ísland 
Blandað salat í poka 800 Ísland 
Blandað salat í poka 740 Ísland 
Valeriana (corn salad) 720 Ítalía 
Spínat 710 Ítalía 
Heiðmerkur salat 670 Ísland 
Heiðmerkur salat 640 Ísland 
Romaine hearts 480 Bandaríkin 
Blandað salat í poka 450 Ítalía 
Spínat 430 Ítalía 
Blandað salat í poka 410 Ítalía 
Spínatkál 330 Ísland 
Blandað salat í poka 300 Ísland 
Spínat 290 Ítalía 
Spínat 290 Ítalía 
Blandað salat í poka 290 Ísland 
Grand salat (Grand 
Rapids) 

240 Ísland 

Blandað salat í poka 240 Ítalía 
Red chard 200 Ítalía 
Basilika 200 Holland 
Blandað salat í poka 200 Ísland 
Spínat 190 Ítalía 
Blandað salat í poka 170 Ísland 
Mynta 170 Spánn 
Blandað salat í poka 160 Ísland 
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Mizuna rossa 140 Ítalía 
Blandað salat í poka 140 Ísland 
Spínatkál 140 Ísland 
Spínatkál 130 Ísland 
Blandað salat í poka 130 Bandaríkin 
Klettasalat 130 Frl. Í Hollandi 
Blandað salat í poka 120 Ítalía 
Lactuca sativa 120 Ísland 
Klettasalat 120 Ísland 
Spínatkál 120 Ísland 
Spínat 100 Ítalía 
Klettasalat 100 Ítalía 
Klettasalat 100 Ísland 
Klettasalat 90 Ísland 
Blandað salat í poka 80 Erlent 
Blandað salat í poka 80 Ísland 
Blandað salat í poka 70 Ísland 
Iceberg 60 Spánn 
Blandað salat í poka 60 Ítalía 
Spínat 60 Frakkland 
Blandað salat í poka 60 Ísland 
Blandað salat í poka 60 Ísland 
Blandað salat í poka 60 Bretland 
Klettasalat 50 Ítalía 
Blandað salat í poka 50 Bretland 
Blandað salat í poka 50 Frl. Í Hollandi 
Klettasalat 50 Ísland 
Blandað salat í poka 50 Ísland 
Spínat 40 Ítalía 
Blandað salat í poka 40 Ítalía 
Lactuca sativa 40 Ísland 
Spínat 40 Ítalía 
Blandað salat í poka 40 Ítalía 
Klettasalat 40 Spánn 
Blandað salat í poka 40 Frl. Í Hollandi 
Klettasalat 40 Ísland 
Klettasalat 30 Ítalía 
Blandað salat í poka 30 Ítalía 
Blandað salat í poka 30 Ítalía 
Valeriana (corn salad) 30 Ítalía 
Mesclum 30 Ítalía 
Blandað salat í poka 30 Frl. Í Hollandi 
Spínat 20 Ítalía 
Blandað salat í poka 20 Ísland 
Klettasalat 20 Ítalía 
Spínat 20 Ítalía 
Klettasalat 20 Ítalía 
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Blandað salat í poka 20 Frl. Í Hollandi 
Spínat 20 Ítalía 
Blandað salat í poka 20 Ítalía 
Blandað salat í poka 20 Ítalía 
Spínat 10 Ítalía 
Klettasalat 10 Ítalía 
Spínat 10 Ítalía 
Klettasalat 10 Ítalía 
Blandað salat í poka 10 Ísland 
Valeriana (corn salad) 10 Ítalía 
Grand salat (Grand 
Rapids) 

10 Ísland 

Blandað salat í poka 10 Ítalía 
Blandað salat í poka 10 Frl. Í Hollandi 
Spínat 10 Ítalía 
Lactuca sativa 10 Ísland 
Blandað salat í poka 10 Bretland 
Blandað salat í poka 10 Frl. Í Hollandi 
Blandað salat í poka 10 Frl. Í Hollandi 
Spínat 10 Ítalía 
Blandað salat í poka 10 Ítalía 
Klettasalat 10 Ítalía 

 


