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Ágrip 

Inngangur. Kóagúlasa neikvæðir stafýlókokkar (KNS) úr líkamsfóru manna eru algengir 

sýkingarvaldar á sjúkrahúsum, einkum vegna hárrar tíðni sýklalyfjaónæmis og getu til að mynda 

örveruhulu á íhlutum. Sjúkrahúsklónar hafa náð alþjóðlegri útbreiðslu, þ.á.m. NRCS-A klónn af S. 

capitis. Klónninn, sem hefur valdið blóðsýkingum á nýburagjörgæslum víða um heim, er meticillín og 

gentamicin ónæmur og vancomycin misnæmur. S. capitis með samskonar næmismunstur greindist í 

nýbura Vökudeildar Landspítala árið 2014. Margt er óljóst varðandi faraldsfræði KNS og hún hefur 

aldrei verið rannsökuð á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að ákvarða tegundadreifingu KNS úr 

blóði og örverufríum vefjum á Landspítala, kanna sýklalyfjanæmi og leita að NRCS-A klóni S. capitis á 

Vökudeild. 

Efni og aðferðir. Efniviður þessarar afturvirku rannsóknar voru KNS úr blóðræktunum og  örverufríum 

vefjum sem varðveittir voru á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala á tímabilinu 2008-2016, auk KNS 

úr skimun nýbura, starfsfólks og umhverfis Vökudeildar á árunum 2016-2017. KNS voru 

tegundagreindir með MALDI-TOF MS. Niðurstöður næmisprófa úr þjónusturannsóknum voru teknar 

saman og næmi S. capitis prófað með aukalyfjum og vancomycin misnæmisprófi. Tilvist NRCS-A 

klóns S. capitis var könnuð með kjarnsýrumögnun og rafdrætti genabúta í púlssviði. Tilraun var gerð til 

þess að skyldleikagreina S. capitis með MALDI-TOF tækninni. 

Niðurstöður. KNS án annarra sýkla fundust í 26% af 11.434 jákvæðum blóðræktunum. Algengustu 

tegundir á meðal 776 varðveittra KNS (487 sjúklingar) voru S. epidermidis (66%), S. hominis (16%) og 

S. capitis (10%). Úr örverufríum vefjum voru 115 KNS (90 sjúklingar) varðveittir, þar af 62% S. 

epidermidis. KNS úr blóði, aðrir en S. capitis, voru meticillín ónæmir í 59% tilvika og alltaf vancomycin 

næmir. Kjarnsýrumögnun á 187 S. capitis greindi klón NRCS-A í 70% (nær allir úr blóði barna og 

skimunarsýnum Vökudeildar) og þar af sýndu valdir S. capitis klónal skyldleika í PFGE. Ekki fengust 

áreiðanlegar niðurstöður úr tilraun til skyldleikagreiningar með MALDI-TOF MS. Algengi 

sýklalyfjaónæmis hjá S. capitis NRCS-A var: gentamicin/meticillín (100% af 124/131), daptomycin 

(41% af 37), linezolid (5% af 38), ceftaroline/vancomycin (0% af 38/74) og vancomycin misnæmi 

greindist í 90% (af 73). 

Umræða. Í þessari fyrstu rannsókn á KNS á Íslandi reyndust tegundadreifing og algengi meticillín og 

vancomycin ónæmis sambærileg við niðurstöður erlendra kannana. Staðfest var að hinn alþjóðlegi S. 

capitis NRCS-A klónn barst til Vökudeildar Landspítala fyrir minnst 10 árum síðan og hefur valdið þar 

blóðsýkingum. Klónninn er alltaf meticillín og gentamicin ónæmur, ólíkt öðrum KNS, og nær alltaf 

vancomycin misnæmur. 

Ályktun. Rannsóknin innleiddi aðferðir til greiningar á S. capitis NRCS-A og vancomycin misnæmi 

sem munu auðvelda eftirlit með útbreiðslu klónsins og greiningu vancomycin misnæmis í KNS 

tegundum úr ífarandi sýkingum. Tæplega 800 KNS úr blóði hafa nú verið tegundagreindir og leggur 

það grunninn að rannsóknum á tilvist vancomycin misnæmis og sjúkrahúsklóna á meðal S. 

epidermidis á Landspítala. Hátt hlutfall S. epidermidis voru ónæmir fyrir cefoxitin (methicillin) ásamt 

öðrum lyfjum sem gæti verið vísbending um að sjúkrahússtofn finnist á Landspítala. Vancomycin 
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misnæmur S. capitis NRCS-A klónn hefur tekið sér bólfestu á Vökudeild og því þörf á að framkvæma 

vancomycin misnæmispróf á S. capitis ef hann greinist í blóði nýbura. Hægt er að nota PCR aðferðina 

til þess að greina S. capitis NRCS-A klón en hún er mun fljótlegri en PFGE. Þrátt fyrir að ekki hafi 

tekist að meta skyldleika með MALDT-TOF MS þá er skyldleikagreining með tækninni raunhæfur 

möguleiki og væri mjög áhugavert að kanna frekar. 
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Abstract 

Introduction. Coagulase negative staphylococci (CoNS) are human commensals that have become 

common nosocomial pathogens due to high rate of antibiotic resistance and capacity to produce 

biofilms on indwelling devices. International hospital clones, e.g. S. capitis NRCS-A, have been 

described. This methicillin resistant, gentamicin resistant and vancomycin heteroresistant clone has 

caused bloodstream infections among infants in neonatal intensive care units (NICUs) worldwide. S. 

capitis with identical resistance pattern was isolated from a neonate in Landspitali’s NICU in 2014. 

Much remains to be learned about the hospital epidemiology of CoNS and it has never been studied in 

Iceland. The aim of this study was to determine species distribution among CoNS from blood and 

other sterile specimens, examine antibiotic susceptibility and explore the presence of S. capitis NRCS-

A in Landspitali’s NICU.  

Methods. This retrospective study examined CoNS that were preserved from blood and other sterile 

specimens at Landspitali during 2008-2016, and CoNS from infant, staff and environmental screening 

in the NICU during 2016-2017. Species identification was performed with MALDI-TOF MS. Results 

from initial antibiotic susceptibility tests were summarized and S. capitis tested for additional antibiotics 

and vancomycin heteroresistance. The presence of S. capitis NRCS-A was explored by using PCR 

and PFGE. An attempt was made to strain type S. capitis by the use of MALDI-TOF.  

Results.  CoNS alone grew from 26% of 11.434 positive blood culture sets. The commonest species 

among 776 preserved isolates (487 patients) were S. epidermidis (66%), S. hominis (16%) and S. 

capitis (10%). Preserved isolates from sterile specimens counted 115 (90 patients), whereof 62% were 

S. epidermidis. Non-S. capitis CoNS from blood were methicillin resistant in 59% of cases: 

vancomycin resistance was not detected. PCR on 187 S. capitis indicated NRCS-A in 70% (almost all 

from infant blood and screening specimens in NICU) and selected S. capitis among these revealed 

clonal relatedness in PFGE. Attempt to strain type via MALDI-TOF MS did not yield reliable results. 

Prevalence of antibiotic resistance among S. capitis NRCS-A was: gentamicin/methicillin (100% of 

124/131), daptomycin (41% of 37), linezolid (5% of 38), ceftaroline/vancomycin (0% of 38/74), and 

vancomycin heteroresistance was detected in 90% (of 73). 

Discussion. In this first study on CoNS in Iceland, species distribution and  prevalence of methicillin 

and vancomycin resistance were comparable to results of other studies. The  international S. capitis 

NRCS-A clone has been present in the NICU for at least 10 years and caused blood stream infections. 

NRCS-A isolates were all methicillin and gentamicin resistant, unlike other CoNS studied, and almost 

always vancomycin heteroresistant. 

Conclusion. The study introduced methods to detect S. capitis NRCS-A and vancomycin 

heteroresistance, thus facilitating surveillance of NRCS-A spread and detection of vancomycin 

heteroresistance in various CoNS from invasive infections. Species identification of almost 800 CoNS 

from blood enable future studies on the presence of vancomycin heteroresistance and nosocomial 

clones among S. epidermidis in Landspítali.  
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Þakkir 

Ég vil þakka umsjónarkennaranum mínum henni Ingbjörgu Hilmarsdóttur fyrir ómetanlega leiðsögn, 

hvatningu og aðstoð við vinnu verkefnisins. Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum henni Brynhildi Ósk 

Pétursdóttur fyrir leiðsögn og aðstoð og einnig vil ég þakka Lenu Rós Ásmundsdóttur, sem situr í 

meistaranámsnefnd fyrir gagnlegar ábendingar. Starfsfólk Sýkla- og veirufræðideildar fær mínar bestu 

þakkir fyrir alla hjálpsemina. Ég vil líka þakka samnemendum mínum fyrir að gera námið skemmtilegra 

og sérstaklega vil ég þakka Hafdísi Ósk Árnadóttur fyrir andlegan stuðning og allar góðu stundirnar í 

Ármúla 1a. Síðast en ekki síst vil ég þakka yndislegu fjölskyldu minni fyrir allan stuðninginn og 

þolinmæðina, sérstaklega eiginnmanni mínum og börnum.  

Verkefnið var unnið á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala og styrkt af Vísindasjóði Landspítala. 
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1 Inngangur  

1.1 Almennt um kóagúlasa neikvæða stafýlókokka 

Ættkvíslin stafýlókokkar inniheldur gram jákvæðar bakteríur sem eru katalasa jákvæðar og sjást 

oftast í klösum þegar bakteríurnar eru skoðaðar í smásjá. Stafýlókokkum er skipt í tvo hópa, þá sem 

mynda frían kóagúlasa (aðallega Staphylococcus aureus) og þá sem eru kóagúlasa neikvæðir. 

Kóagúlasa neikvæðir stafýlókokkar (KNS) eru hópur misleitra baktería sem hafa minni meinvirkni en 

S. aureus og finnast á húð og slímhúð manna og dýra en einnig í matvælum og umhverfi (Becker o.fl., 

2014) 

Árið 1884 lýsti þýski skurðlæknirinn F. J. Rosenbach fyrst KNS og nefndi Staphylococcus albus og 

árið 1958 var fyrst greint frá blóðsýkingu þar sem KNS var líklega sýkingarvaldur (Huebener, 1999; 

Piette o.fl., 2009). 

Þrátt fyrir að KNS séu minna meinvirkir en S. aureus þá eru þeir með meira sýklalyfjaónæmi og 

mikla getu til þess að mynda örveruhulu á íhlutum og einnig geta þeir verið uppspretta ónæmisgena 

fyrir S. aureus (Becker o.fl., 2014; Otto, 2013). Þeir eru algengustu sýkingavaldar í sjúkrahússýkingum 

eins og blóðsýkingum og sýkingum tengdum íhlutum. S. epidermidis er sú tegund KNS sem greinist 

oftast í sýkingum en S. haemolyticus, S. hominis, S. capitis og S. lugdunensis fylgja þar á eftir (Becker 

o.fl., 2014). 

Hátt hlutfall KNS hefur ónæmi fyrir beta-laktam lyfjum og hefur vancomycin verið kjörlyf við ífarandi 

sýkingum af völdum KNS. Minnkað næmi fyrir vancomycin ásamt misnæmi (e. heteroresistance) hefur 

lengi þekkst hjá KNS, sem voru fyrstu bakteríurnar til þess að greinast með áunnið ónæmi fyrir 

glýkópeptíðum. Vancomycin misnæmi er skilgreint sem ónæmi fyrir vancomycin í a.m.k. einni af 

hverjum 106 bakteríum í gróðri og greinist misnæmið ekki með hefðbundnum næmisprófum (El-

Halfawy o.fl., 2015; Piette o.fl., 2009). 

KNS eru tækifærissýklar sem sýkja hýsla sína ef varnir bresta en að undanskildum S. 

saprophyticus og S. lugdunensis þá sýkja KNS sjaldan heilbrigða einstaklinga. Með framförum í 

heilbrigðisvísindum þá hefur einstaklingum með veikt ónæmiskerfi fjölgað og notkun íhluta aukist og 

því er vaxandi þörf á að huga að þessum mikilvægu bakteríum (Becker o.fl., 2014). 

 

1.2 Kóagúlasa neikvæðir stafýlókokkar í líkamsflóru manna og ífarandi 
sýkingum 

KNS eru hluti af eðlilegri líkamsflóru manna og taka sér bólfestu á nýburum strax á fyrstu dögum 

eftir fæðingu, þá helst S. epidermidis, S. warneri og S. haemolyticus. Í dag eru þekktar 38 tegundir 

kóagúlasa neikvæðra stafýlókokka sem margir lifa gistilífi á eða í manninum en staðsetning 

bakteríanna á líkamanum getur verið misjöfn eftir tegundum (Tafla 1). Flestar tegundir sækjast í rök 

húðsvæði eins og nára, holhönd, olnbogabót, hnesbót og iljar, og sumar finnast einnig á slímhúðum 

t.d. í nösum og augum. Hvort maðurinn hafi eitthvert gagn af samlífinu við KNS er ekki fullvitað 
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(Becker o.fl., 2014). Það hefur þó verið sýnt fram á að S. epidermidis sem seytir serín próteasa Esp 

hafi getu til hindra að S. aureus nái bólfestu í nösum manna (Iwase o.fl., 2010). 

 

Tafla 1. KNS tegundir sem eru hluti af eðlilegri líkamsflóru manna ásamt sýkingum sem þeir 

tengjast (Becker o.fl., 2014) 

Tegund Sýkt líffæria 

S. auricularis Blóð nýbura 

S. capitis  Blóð nýbura  - Íhlutir 

S. caprae Íhlutir - Þvag 

S. cohnii  Íhlutir  - Blóð - Legusár 

S. epidermidis Íhlutir - Blóð  

S. haemolyticus Blóð nýbura  - Íhlutir 

S. hominis  Blóð nýbura - Íhlutir 

S. lugdunensis Íhlutir – Blóð – Hjartaþel - Mjúkvefur 

S. massiliensis Heili 

S. petrasii  Blóð 

S. pettenkoferi Íhlutir – Bein - Húð  

S. saccharolyticus Hryggjaliðir – Íhlutir (hjartalokur) - Lungu 

S. saprophyticus   Íhlutir – Blóð – Hjartaþel - Þvag 

S. schleiferi  Íhlutir - Þvag – Blóð – Húð  

S. sciuri  Íhlutir - Þvag – Blóð – Húð  

S. simulans Íhlutir 

S. succinus  Blóð 

S. warneri Íhlutir  - Liðir   

S. xylosus Íhlutir 
aÍhlutir: íhlutatengdar sýkingar í t.d. beinum/liðum, blóði, hjartaþeli, út frá dreni/samveitu (e. shunt) úr 

heilahólfum eða mænu, og í kviðarholi. 

 

Einnig hafa greinst KNS í sýkingum manna, sem ekki eru hluti af líkamsflóru og koma ýmist frá 

umhverfinu, úr matvælum og/eða frá dýrum. KNS sem koma frá matvælum, hvort sem er úr jurta eða 

dýraríkinu, eru yfirleitt taldir vera lítið meinvaldandi og hefur sjaldan verið lýst sem sýkingarvöldum 

(Becker o.fl., 2014). 

Algengt er að KNS séu flokkaðir í hópa eftir því hvar þeir halda sig á líkamanum, meinvirkni þeirra 

og sýkingum. S. epidermidis hópurinn inniheldur m.a. S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. 

capitis og S. warneri. Þessar tegundir finnast á yfirborði húðarinnar þar sem rakt er eins og í holhönd, í 
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nára, á spangarsvæðinu, á milli táa og einnig í táru og nösum þó svo að þessar tegundir geti líka 

fundist á öðrum svæðum líkamans (Becker o.fl., 2014). 

Sýkingar af völdum stafýlókokka í S. epidermidis hópnum er oftast meðalbráðar eða langvinnar og 

eru sjúkdómseinkenni væg en bráðar sýkingar og banvænar eru einnig þekktar (von Eiff o.fl., 2002). 

Meðlimir þessa hóps greinast oftast í blóðsýkingum tengdum íhlutum eins og t.d æðaleggjum og 

gervihjartalokum ásamt öðrum ífarandi sýkingum tengdum íhlutum. (Becker o.fl., 2014).   

S. lugdunensis finnst helst á neðri hluta líkamans á svæðum eins og mjöðmum, spöng og nára, á 

neðri útlimum og svo holhönd. Þegar kemur að sýkingarhæfni S. ludunensis þá líkist tegundin meira S. 

aureus heldur en öðrum KNS tegundum. S. lugdunensis er önnur algengasta KNS tegundin (á eftir S. 

epidermidis) til þess að valda hjartaþelsbógu og ólíkt öðrum KNS tegundum þá veldur bakterían bráðri 

og lífshættulegri hjartaþelsbólgu í sjúklingum, bæði þeim sem eru með upprunalegar hjartalokur og 

þeim sem eru með gervihjartalokur. Dánartíðnin er há eða um 40%. Tegundin veldur líka 

íhlutatengdum sýkngum ásamt sýkingum í húð og mjúkvefjum (Becker o.fl., 2014) 

S. saprophyticus supsp. saprophyticus dvelur oftast á slímhúð í endaþarmi og kyn- og þvagfærum. 

Algengi minnkar með hækkandi aldri og árstíma (helst á haustin og um sumar). S. saprophyticus 

veldur aðallega þvagfærasýkingum í ungum konum en getur sýkt ungar stelpur og menn. Tegundin 

hefur mikla getu til þess að loða við þekjufrumur í þvagfærunum sem að stuðlar að sýkingu (von Eiff 

o.fl., 2002). Blóðsýkingar og hjartaþelsbólgur af völdum bakteríunnar er frekar sjaldgæfar (Becker o.fl., 

2014).  

Eins og fram hefur komið eru KNS algengustu orsakir sjúkrahússýkinga og er Staphylococcus 

epidermidis algengasti sýkingarvaldurinn. Flestar þessara sýkinga eru tengdar íhlutum (Tafla 2) eins 

og t.d. æðaleggjum, gervihjartalokum, samveitum úr heilahólfum og gerviliðum. Í kringum um 30% af 

öllum blóðsýkingum á sjúkrahúsum eru af völdum KNS (Becker o.fl., 2014).  

Helstu meinvirkniþættir KNS eru myndun örveruhulu á íhlutum en myndun hennar verndar 

bakteríuna fyrir áhrifum sýklalyfja og vörnum hýsilsins. Myndun örveruhulu gerist í þremur skrefum. 

Fyrsta skrefið er viðloðun bakteríunnar við yfirborð, annað skrefið er samsöfnun bakteríanna og 

síðasta skrefið er losun bakteríanna frá örveruhulunni (Otto, 2012). Önnur mikilvæg meinvirkni KNS er 

ónæmi (oft fjölónæmi) fyrir sýklalyfjum sem gerir meðferð við þeim flóknari (Piette o.fl., 2009).   

Þar sem KNS er hluti af eðllegri líkamsfllóru manna getur oft reynst erfitt að aðgreina 

raunverulegar sýkingar frá mengunum þegar bakteríurnar greinast í sýnum sem venjulega eru 

örverufrí en það er viðbúið að um 75 - 90% jákvæðra blóðsýna tákni mengun frekar en sýkingu (Hall 

o.fl., 2006).   

 

Tafla 2. Hlutfall KNS í ífarandi sýkingum tengdum íhlutum 

Sýkingar  Hlutfall KNS af 
sýkingarvöldum 

Blóðsýkingar eldri barna og fullorðinna (Gray J, 2001; Grisaru-Soen G, 

2007; Wisplinghoff H, 2004) 

24% - 32% 
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Blóðsýkingar í sjúklingum með hvítkornafæð (Becker o.fl., 2014) 20% - 40% 

Heilahimnubólga tengd heila- eða mænuvökvadreni og samveitu úr 

heilahólfum (Becker o.fl., 2014) 

37% - 73%  

Hjartaþelsbólga tengd gervihjartalokuma (Becker o.fl., 2014) 25% - 47%  

Liðsýkingar tengar gerviliðum (Becker o.fl., 2014)  30% - 50% 

Lífhimnubólga tengd viðvarandi lífhimnuskilun (Davenport, 2009) Um 30%  

Síðkomin blóðsýking nýbura (oft fyrirburar eða léttburar með íhluti) 

(Dong o.fl., 2015) 

53% - 78% 

a KNS er orsakavaldur hjartaþelsbólgu í upprunalegum hjartalokum í allt að 8% tilvika og allt að 15% 

tilvika hjá sprautufíklum (Becker o.fl., 2014). 

 

1.3 Sjúkrahússýkingar 

Sjúkrahússýkingar (e. nosocomial infections) eða sýkingar tengdar heilbrigðisþjónustu (e. 

healthcare associated infections) eru skilgreindar sem staðbundið eða útbreitt ástand vegna sýklis eða 

eiturefna sýkils og að það þyki sannað að sýking hafi ekki átt sér stað áður en sjúklingur kom inn á 

sjúkrastofnun til meðhöndlunar. Sýklar geta komið úr líkamsflóru sjúklings eða úr ytra umhverfi t.d. 

heilbrigðisstarfsfólki, umhverfi og/eða tækjum sjúkrastofnunar, öðrum sjúklingum og gestum (Horan 

o.fl., 2008).  

Í vestræna heiminum eru um 7% sýkinga sjúkrahússýkingar og valda þær lengri legutíma, örorku, 

dauðsföllum og efnhagslegum byrðum. Slíkar sýkingar eru yfirleitt tengdar einhverskonar íhlutum og 

skurðaðgerðum. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni fá u.þ.b. 15% sjúklinga 

sjúkrahússýkingu og hæsta tíðni sýkinga er á gjörgæslum og brunadeildum, í kjölfar líffæraígræðslu 

og á meðal nýbura (Khan o.fl., 2017). 

Samkvæmt skýrslu frá  European Centre for Disease Prevention and Control, um 

sjúkrahússýkingar á gjörgæslum í Evrópu árið 2014, þá greindist sjúkrahússýking í 8% og sjúkrahús-

blóðsýking í 3,5% sjúklinga sem lágu á gjörgæslum í meira en tvo daga. Um 48% blóðsýkinganna 

tengdust æðaleggjum og algengustu bakteríurnar voru KNS (ECDC, 2017). Ýmsum 

forvarnaraðgerðum má beita til að draga úr sjúkrahússýkingum af völdum KNS (og annarra sýkla), og 

er helst að nefna almennar sýkingarvarnir, ásamt eftirliti með notkun sýklalyfja og sýklalyfjaónæmi 

innan sjúkrahússins (Dancer, 2014).  

 

1.3.1 KNS sem sjúkrahússýklar 

Miðað við S. aureus er lítið vitað um faraldsfræði KNS eða hópsýkingar af völdum einstakra 

tegunda inn á sjúkrastofnunum. Mikilvægur þáttur í faraldsfræði KNS er hæfni bakteríanna til þess að 

aðlagast umhverfi sínu og nú hafa nokkrir sjúkrahússtofnar, t.d. ST27 (S. epidermidis) og NRCS-A (S.  
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capitis) náð alþjóðlegri útrbreiðslu. Hópsýkingum hefur verið lýst á gjörgæslum fullorðinna og nýbura 

en vænta má að algengi hópsýkinga sé vanmetið vegna þess að KNS hafa oft á tíðum ekki verið 

greindir til tegunda. Ástæða þess eru óáreiðanleiki hefðbundinna aðferða fyrir tegundagreiningu og að 

vöxtur KNS í blóði er gjarnan túlkaður sem mengun og ekki talið nauðsynlegt að tegundagreina 

bakteríuna. (Becker o.fl., 2014) 

 

1.3.2 S. epidermidis 

S. epidermidis, sem er stór hluti líkamsflóru manna, er algengasta og mest rannsakaða KNS 

tegundin (Tafla 3) og hefur mikla hæfileika til þess að mynda örveruhulu sem verndar bakteríuna fyrir 

áhrifum sýklalyfja og vörnum hýsils (Otto, 2012). Rannsóknir gefa til kynna að S. epidermidis stofnar 

hafi náð að þróast ört með genatilfærslu milli bakteríanna og endurröðun erfðaefnis. Þetta gerir S. 

epidermidis kleift að aðlagast umhverfi sjúkrahúsa sbr. tilurð alþjóðlegra sjúkrahússtofna. S. 

epidermidis sem greinist utan sjúkrahúsa sýna meiri breytileika en sjúkrahússtofnar (Becker o.fl., 

2014). 

 

Tafla 3. Hlutfall S. epidermidis af KNS tegundum í ífarandi sýkingum (Becker o.fl., 2014) 

Tegund sýkinga  Hlutfall 

S. epidermidis 

Heilahimnubólga tengd samveitu úr heilahólfuma 71% 

Blóðsýkingar (íhlutatengdar) 67%  

Liðsýkingar tengdar gerviliðum 36%  

Lífhimnubólga tengd viðvarandi lífhimnuskilun 67%  

Sýkingar í beinum og liðum   71% 

a Rannsóknin notaði lítið þýði  

 

1.3.3 S. capitis 

Í síðkomnum blóðsýkingum nýbura eru hlutföll meinvalda mismunandi á milli heilbrigðisstofnana og 

landsvæða og hafa sýklalyfjanotkun, inniliggjandi sjúklingahópar og örveruflóra stofnunarinnar áhrif á 

þróunina. KNS greinast í 53% - 80% tilvika og hefur S. epidermidis verið algengasti sýkillinn (Dong 

o.fl., 2015).  Síðastliðin ár hefur þó S. capitis breiðst út á nýburagjörgæslum og orsakað blóðsýkingar 

(Rasigade o.fl., 2012) en veldur sjaldan ífarandi sýkingum hjá eldri börnum eða fullorðnum (Becker 

o.fl., 2014). Ónæmi fyrir hreinsiefnum er þekkt hjá tegundinni og er ónæmi fyrir sýklalyfjum algengt 

(Lepainteur o.fl., 2013). Árið 2002 var vancomycin misnæmur S. capitis fyrst greindur og var það í 

fyrirbura á nýburagjörgæslu í Hollandi (Van Der Zwet o.fl., 2002).   
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Vancomycin misnæmi virðist fylgja svokölluðum NRCS-A klóni sem hefur verið algengur 

sýkingarvaldur í síðkomnum blóðsýkingum á nýburadeildum í Frakklandi síðustu tíu árin, en hefur nú 

greinst víðar á nýburadeildum, þ.e. í Danmörku, Bretlandi, Noregi, Belgíu, Ástralíu, Brasilíu, Kanada, 

Nýja Sjálandi, Tékklandi, Finnlandi, Þýskalandi, Hollandi, Suður Kóreu, Sviss, Tævan og 

Bandaríkjunum (Butin, ofl., 2017).  

NRCS-A klónn var greindur með rafdrætti litningabúta í púlssviði (PFGE) og með 

fjölgenaraðgreiningu (MLST) var skyldleiki bakteríanna í einættaðri flokkunarheild staðfestur (Butin, 

ofl., 2017). S. capitis af NRCS-A klón hafa samskonar SCCmec kassettu (tegund V) og sömu dru 

basaröð í SCCmec svæðinu (Rasigade o.fl., 2012). Bakteríurnar eru ýmist vancomycin misnæmar eða 

ónæmar ásamt því að vera ónæmar fyrir meticillín og amínóglýkósíðum (Butin, ofl., 2017).  Í viðurvist 

vancomycins virðast bakteríurnar geta þróað hratt með sér ónæmi fyrir teicoplanin og daptomycini en 

einnig geta vancomycin misnæmar bakteríur þróað með sér algjört vancomycin ónæmi (Butin o.fl., 

2015). 

 

1.4 Sýklalyfjanæmi 

Algengt er að KNS séu ónæmir fyrir sýklalyfjum (Tafla 4) og jafnvel fjölónæmir og þá 

sérstaklega þeir stofnar sem bera SCCmec kassettuna. Greindar hafa verið 11 gerðir af SCCmec en 

mec genin orsaka meticillínónæmi og ónæmi fyrir flestum beta-laktam lyfjum. mecA genið skráir fyrir 

pensillín bindiprótein (PBP) af gerð PBP2a sem kemur í stað hins upprunalega PBP. PBP2a hefur 

minni sækni í beta-laktam sýklalyf en upprunaleg PBP og með þessu móti verður bakterían ónæm fyrir 

virkni beta-laktam lyfja og getur haldið áfram myndun frumuveggs (Becker o.fl., 2014). Tíðni 

meticillínónæmis hjá KNS er mjög há og þá hefur vancomycin verið kjörlyf við ífarandi sýkingum vegna 

KNS en hlutfall þeirra eykst sem hafa minnkað næmi fyrir vancomycin eða misnæmi (El-Halfawy o.fl., 

2015). 

 

Tafla 4. Sýklalyfjaónæmi hjá KNS eða S. epidermidis (Becker o.fl., 2014) 
 

 

Sýklalyf Hlutfall ónæmra KNS baktería 
Fusidic sýra 7 - > 40%  
Kínólón lyf 9 - 96%  
Linezolid < 2%  
Methicillin (og flest öll beta-laktam lyf) > 70% 
Múpírócín (eingöngu útvortis)  ≤ 60% 
Rifampicin 7 - 39% 
Teicoplanin 20 - 50% 
Tigecycline ≈ 0%  
Trimetóprím-súlfamethoxazól 9 - 82%  
Vancomycin < 10% 
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1.5 Tegundagreining kóagúlasa neikvæðra stafýlókokka 

KNS vaxa vel á blóðagar við 37°C í andrúmslofti í um 24 klst. Þyrpingar eru glansandi með heilan 

jaðar, 3-6 mm í þvermál og hvítar, gráhvítar eða gulleitar að lit (Becker o.fl., 2014). Áður en MALDI–

TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight) greiningartæknin kom til var notast 

við hefðbundin lífefnafræðileg próf til greiningar á KNS tegundum og undirtegundum (Tafla 5). 

 
Tafla 5. Upplýsingar um lífefnafræðileg próf sem notuð voru til að greina KNS 

Prófaðir eiginleikar Stafýlokokkar sem hafa eiginleika 

(gagnsemi prófs) 

Myndun katalasa (Taylor o.fl., 1972).   Staphylococcus spp. (aðgreining frá Streptococcus spp) 

Myndun frís kóagúlasa  

(Becker o.fl., 2014) 

S. aureus  (aðgreining frá öðrum KNS) 

Myndun bundins kóagúlasa 

(Becker o.fl., 2014). 

S. aureus, S. lugdunensis, S. schleiferi og sumir S. 

saprophyticus (aðgreining frá öðrum KNS) 

Næmi fyrir novobiocin  

(Becker o.fl., 2014).   

S. saprophyticus er ónæmur (aðgreining frá öðrum KNS) 

Myndun ornithin decarboxylasa  

(Atlas o.fl., 2015). 
S. lugdunensis (aðgreining frá S. aureus) 

Vöxtur í viðvist deferoxamins 

(járnbindiefni) 

(Lindsay o.fl., 1991). 

S. epidermidis og S. hominis vaxa illa (aðgreining frá öðrum 

KNS) 

Niðurbrot og notkun margvíslegra 

efna (samsett lífefnafræðileg próf) 

(Gahrnhansen o.fl., 1987) 

Tegundagreining á Staphylococcus spp. 

 

Ofangreind próf eru ekki eins áreiðanleg og MALDI-TOF greiningartæknin og er búist við að um 10 

– 30% af KNS séu rangt greindir. MALDI–TOF tæknin, sem byggir á massagreiningu örverupróteina 

með því að jóna örveruna, leyfir skjóta og áreiðanlega tegundargreiningu með meira en 97% sértæki  

(Becker o.fl., 2014; Dubois o.fl., 2010; Patel, 2015) 

Notaður er ferskur bakteríugróður sem er settur á svokallaðan brunn á greiningarplötu og burðarlag 

úr lífrænum efnum (e. matrix) látið yfir til að auðvelda greiningu á próteinum, sem eru að mestu leyti 

ríbósóm. Burðarlagið þornar síðan og kristallast (Patel, 2015). Einnig má nota 70% maurasýru sem ýtir 

undir próteinútdrátt og auðveldar greiningu (Theel o.fl., 2012). Jónun er framkvæmd með leysigeisla 

sem er skotið á bakteríuna og burðarlagið dregur í sig orku frá geislanum. Þá verður tilfærsla prótona 

til kristölluðu bakteríanna sem springa upp og losa jákvætt hlaðin prótein. Próteinunum er svo hraðað 

eftir flugsúlu sem er lofttæmd (TOF).  Nemi efst í súlunni mælir hraða próteina sem er í beinu hlutfalli 

við massa þeirra og myndar massaróf viðkomandi bakteríu. Massarófið er svo borið saman við 
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massaróf í MALDI-TOF gagnasafni og besta samsvörun fundin. MALDI–TOF skor er reiknað út og er á 

bilinu 0 – 3 og allt skor sem er  ≥ 2 telst mjög líklega veita rétta tegundagreiningu (Patel, 2015). 

 

1.6 Næmispróf 

Næmispróf með lyfjaskífum eru framkvæmd á Mueller-Hinton æti (hreinu eða blóðbættu). Þvermál 

hindrunarsvæðis sýklalyfja er mælt í mm og túlkað út frá  viðmiðunargildum úr alþjóðlegum stöðlum. 

Niðurstöður segja til um hvort bakterían sé ónæm (R) fyrir tilteknu sýklalyfi, með minnkað næmi (I) eða 

næm (S) (Jorgensen o.fl., 2015). 

Lyfjaskífupróf hentar ekki fyrir öll lyf og bakteríur og þá þarf að framkvæma lyfjaþynningarpróf  sem 

mælir lágmarks heftistyrk (eða lágmarks drápstyrk) í mg/mL. Niðurstöður eru túlkaðar skv. alþjóðlegum 

stöðlum (Jorgensen o.fl., 2015). Lyfjaþynningarpróf má framkvæma í bakteríubroðlausn og með 

kvörðuðum lyfjastrimlum (Etest ®) á föstu æti. 

Vancomycin misnæmi á meðal KNS greinist ekki í ofangreindum næmisprófum (bakteríurnar 

virðast næmar) og þarf sérstakan næmisagar sem inniheldur vancomycin í styrkleika 4 mg/mL (Van 

Der Zwet o.fl., 2002). Misnæmir KNS geta vaxið við ≥ 4 mg/mlL (Satola o.fl., 2011). 

Helstu lyf, sem prófuð eru á KNS eru cefoxitin (eingöngu notað til að meta næmi fyrir beta-laktam 

lyfjum), clindamycin, erythromycin, gentamicin, pensillín, tetracycline og vancomycin. Mörg fleiri lyf má 

þó nota til meðferðar við KNS sýkingum (Tafla 6). Sýklalyf geta verið bakteríudrepandi 

(aminoglycoside, beta-laktam lyf, glycopetide, fluoroquinolon, lipopeptide) eða bakteríuhemjandi 

(önnur lyf í töflu 6) og verkunarmáti er mismunandi á milli lyfjaflokka (Hancock, 2005).  

 

 
Tafla 6. Sýklalyf sem henta til meðferðar við sýkingum af völdum KNS 

Lyf (flokkur) Virkni 

 

Erythromycin (macrolide), fusidic sýra, 

clindamycin (lincosamide), gentamicin 

(aminoglycoside), linezolid (oxazolidinone), 

mupirocin, tetracycline, tigecycline 

(glycylcycline) 

(Draghi o.fl., 2005; Duplessis o.fl., 2011; 
Fernandes, 2016; Girondi o.fl., 2018; Greer, 
2006; Kohanski o.fl., 2007; Seah o.fl., 2012; 
Washington o.fl., 1985) 
 

Hindrar próteinmyndun 

 

Ceftaroline, oxacillin (beta-laktam lyf) 

(Duplessis o.fl., 2011; Kohanski o.fl., 2007)  

Hindrar uppbyggingu frumuveggs 
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Teicoplanin, vancomycin (glycopetide) 

(Binda o.fl., 2014) 

Ciprofloxacin (fluorquinolones) 

(Kohanski o.fl., 2007) 

 

Hindrar DNA eftirmyndun 

Daptomycin (lipopeptide) 

(Jung o.fl., 2004) 

 

Afskautar frumuhimnu 

 

Rifampicin 
(Campbell o.fl., 2001) 

Hindrar RNA myndun 

 

 

1.7 Skyldleikagreining 

1.7.1 Pulsed-Field Gel  Electrophoresis (PFGE) 

PFGE er aðferð þar sem allt DNA bakteríunnar er notað. DNA er komið fyrir í agarósageli og melt 

með skerðiensímum sem klippir DNA á fáum stöðum og myndar stóra búta. Ákjósanlegt skerðiensím 

fyrir tiltekið DNA myndar á 8 - 25 DNA búta sem eru rafdregnir í gegnum agarósagel með 

rafdráttarpúlsum frá mismunand áttum. DNA bútarnir dragast í sundur og mynda ákveðið 

bandamunstur sem hægt er að bera saman við bandamunstur hjá öðrum bakteríum og þannig 

ákvarða skyldleika. PFGE aðferðin hefur lengi verið gullstaðall fyrir stofngreiningu á bakteríum 

(Gerner-Smidt, 2015). 

 

1.7.2 PCR (kjarnsýrumögnun) 

PCR (polymerase chain reaction) er aðferð sem magnar upp ákveðið svæði í erfðamengi sýkils úr 

bakteríugróðri eða sjúklingasýni. Til þess að mögnunarhvarfið geti átt sér stað þarf DNA pólymerasa, 

núkleótíð, prímera og DNA úr bakteríu eða sýni. Þegar búið er að aðskilja tvíþátta DNA sameindina þá 

bindast prímerarnir þeim stað á einþátta DNA sameindinni sem magna á upp og þá getur DNA 

pólýmerasinn byrjað að mynda mótþráð frá 3’ enda prímers og notar til þess núkleótíðin.  

Mögnunarhvarfið gefur af sér mjög mörg eintök af þvi svæði sem magna á upp (Garibyan o.fl., 2013). 

PCR hefur margvíslegt notagildi í sýklafræði, m.a. til að aðgreina bakteríuklóna og greina gen sem 

skrá fyrir sýklalyfjaónæmi og meinvirkni (Becker o.fl., 2014; Yamamoto, 2002). Klónagreining er 

framkvæmd með mögnun valinna genasvæða sem eru síðan rafdregin í geli eða raðgreind, eða með 

heilgenaraðgreiningu (van Belkum o.fl., 2007). Búsýslugen margra baktería eru notuð í þessum 

tilgangi og leyfa skilgreiningu raðgerða (e.  sequence types eða ST) bakteríanna. Sjúkrahúsklónar S. 

epidermidis hafa verið aðgreindir frá samfélagsklónum með þessari aðferð (Kozitskaya o.fl., 2005). 
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MALDI-TOF MS tæknin leyfir tegundagreiningu baktería út frá massarófi þeirra. Hver toppur á 

massarófi táknar bakteríuprótein. Reynt hefur verið að skyldleikagreina bakteríur eftir toppum á 

massarófinu (Christner o.fl., 2014; Sauer o.fl., 2008). Stofngreining með MALDI-TOF myndi gefa 

niðurstöður mun fyrr en aðrar hefðbundnar aðferðir eins og t.d. PCR og PFGE, er ódýr í framkvæmd 

(Christner o.fl., 2014) og gæti mögulega gagnast við söfnun upplýsinga um  faraldsfræði og fyrir 

sýkingarvarnir sjúkrastofnanna. Rannsóknir sýna þó að kröfur sem þarf að uppfylla fyrir 

skyldleikagreiningu eru flóknari en fyrir tegundagreiningu. Það þarf t.d. mun fleiri endurtakanlega toppa 

fyrir skyldleikagreiningu heldur en fyrir tegundagreiningu. Margir þættir geta hafa árif á niðurstöðuna 

eins og t.d. undirbúningur sýna, gerð burðalags og bakteríuæti (Croxatto o.fl., 2012).  

MALDI-TOF MS tæknin er ekki hönnuð sérstaklega fyrir stofngreiningu og því ekki til viðurkennd 

stöðluð aðferðarlýsing (óbirt heimild frá Ditta Find, starfsmanni Bruker Daltonics, Kaupmannahöfn, 

Danmörk). Þegar stofngreining er reynd er yfirleitt framkvæmdur prótein útdráttur (e. extraction) á 

bakteríugróðrinum og útdrátturinn síðan settur á tvo brunna, skotið á hvorn þrisvar sinnum og við það 

fást sex massaróf fyrir hverja bakteríu. Massarófin eru því næst skoðuð og borin saman (Christner 

o.fl., 2010). MALDI-TOF MS er fljótleg og nákvæm aðferð til þess að tegundagreina bakteríur og því 

eftirsóknarvert að geta nýtt  tæknina til þess að stofngreina bakteríur (Wolters o.fl., 2011).  

 

 

1.8 Staðan á Íslandi 

Fyrir tilkomu MALDI–TOF tækninnar (byrjun 2016) var tegundagreining á KNS á Sýkla- og 

veirufræðideild aðeins gerð á líklegum sýkingartilfellum en frá byrjun árs 2016 hefur tegundagreining 

verið gerð í flestöllum tilvikum. Á Sýkla- og veirufræðideild er allur gróður sem ræktast frá blóði og 

öðrum örverufríum vefjum frystur, annað hvort ótímabundið þegar  grunur er um sýkingu, eða 

tímabundið þegar ræktun er túlkuð sem mengun. KNS eru oftast túlkaðir sem mengunarvaldar og því 

eru þeir oftast frystir tímabundið. Mörg hundruð KNS hafa verið frystir úr blóði og ífarandi sýkingum og 

mikill meirihluti bakteríanna er enn ótegundagreindur.  

Á Sýkla- og veirufræðideild eru næmispróf á KNS úr blóði og öðrum örverufríum vefjum venjulega 

gerð með pensillíni, cefoxitini (kom í stað meticillíns til að kanna næmi fyrir beta-laktam lyfjum), 

clindamycini, erythromycini og tetracycline. Vancomycin var áður prófað með framangreindum lyfjum 

en er nú prófað eftir þörfum. Í undantekningartilvikum er framkvæmt næmispróf með lyfjum eins og 

daptomycin, linezolid og teicoplanin og engar tilraunir hafa verið gerðar til þess að kanna algengi 

vancomycin misnæmis eða taka upp greiningar á því í þjónusturannsóknum. Vancomycin misnæmi 

var kannað og greint í fyrsta sinn árið 2014 í kjölfar blóðsýkingar í fyrirbura. 

Um sumarið 2014 fékk 28 vikna fyrirburi á Vökudeild Lanspítala blóðsýkingu af völdum KNS. 

Hefðbundin næmispróf sýndu ónæmi fyrir gentamicin og meticillín og næmi fyrir vancomycin. Barnið 

var meðhöndlað með vancomycin í 10 daga og virtist í fyrstu svara meðferðinni. Viku seinna veiktist 

barnið aftur og KNS ræktaðist úr blóði. Þrátt fyrir vancomycin meðferð ræktaðist KNS endurtekið úr 

blóði. Barnið var komið í lífshættu og barnalæknar leituðu ráða hjá Sýkla- og veirufræðideild. Með 
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tegundagreiningu og sérstökum næmisprófum var sýnt fram á að tegundin var S. capitis og var 

vancomycin misnæm. Barnið fékk háskammta lyfjameðferð með vancomycin í sex vikur og gat þá loks 

útskrifast af Vökudeild læknað af sýkingunni. Sjúkratilfellið varð til þess að Sýkla- og veirufræðideild 

breytti verkferlum sínum svo greina mætti S. capitis í blóðræktunum frá nýburum þar sem minnkað og 

illgreinanlegt vancomycin ónæmi þekkist hjá bakteríunni. 

Lausleg skoðun á ótegundagreindum KNS úr blóðræktunum nýbura frá Vökudeild vorið 2016 leiddi 

í ljós að S. capitis með samskonar næmismynstur og ofangreindur S. capitis frá 2014 hafa valdið 

blóðsýkingum á Vökudeild frá allavega 2010 og mögulegt er að bakterían sé algangasta orsök 

blóðsýkinga á Vökudeild. Grunur vaknaði um að hinn alþjóðlegi klónn NRCS-A hefði náð fótfestu á 

Vökudeild, og voru einangur frá nokkrum börnum rannsökuð með PFGE á breskri 

tilvísunarrannsóknastofu (Public Health England, Staphylococcus Reference Service, Colindale, 

London). Niðurstöður sýndu að S. capitis frá sex börnum voru skyld klóninum (afbrigði B og C) eða 

náskyld honum (afbrigði A). 

Til að kanna útbreiðslu gentamicin og meticillín ónæmra S. capitis á Vökudeild hófst, vorið 2016, 

skimun nýbura, starfsfólks (nafnlaust) og umhverfis. Á mánaðartímabili fannst S. capitis hjá um 80% 

barna og víða í umhverfi deildarinnar.  

Lítið er vitað um faraldsfræði KNS á Íslandi en í ljósi mikilvægis bakteríanna í sjúkrahússýkingum, 

hárrar tíðni sýklalyfjaónæmis og tilkomu MALDI-TOF tækninnar er kominn tími til að kanna 

tegundadreifingu KNS. Hún er grundvöllur frekari rannsókna á sýklalyfjanæmi og faraldsfræði 

bakteríanna.  
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2 Markmið 
Helstu markmið rannsóknarinnar voru að: 

• Skoða tegundadreifingu KNS í blóði og öðrum örverfríum vefjum á árunum 2008-2016 

• Kanna tilvist S. capitis af klóni NRCS-A 

• Kanna hæfni MALDI-TOF MS tækninnar til þess að skyldleikagreina bakteríur 

• Kanna sýklalyfjanæmi hjá völdum S. capitis með fleiri lyfjum en notuð eru í hefðbundnum 

þjónusturannsóknum 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnavinnsla og leyfi   

Upplýsingar um KNS í blóðsýnum og öðrum överfufríum sýnum ásamt upplýsingum um 

persónuauðkenni, aldur, dagsetningu sýnatöku, sýnatökuaðferð og sendanda fengust úr 

þjónustugagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar fyrir tímabilið 2008 - 2016. Að auki voru teknar út 

upplýsingar um skimunarsýni fyrir leit að S. capitis á Vökudeild Landspítala á tímabilinu 2016 – 2017. 

Þjónustugagnagrunnurinn er byggður upp í GLIMS forritinu (MIPS, Gent, Belgíu) sem var notað við 

úttektina og voru öll gögn flutt og unnin í Exel (Microsoft Corporation, Redmond, BNA). Við úrvinnslu 

gagna var öllum persónuauðkennum eytt úr gagnagrunni og sýnum gefin númer.  

 Rannsóknin hlaut leyfi Vísindarsiðanefndar (nr. 16-155), Persónuverndar og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala, og var styrkt af Vísindasjóði Landspítala. 

 

3.2 Varðveisla KNS á Sýkla- og veirufræðideild 

Á Sýkla- og veirufræðideild eru blóð, mænuvökvar og liðvökvar ræktuð í fljótandi æti (mænuvökvar 

og liðvökvar venjulega einnig á föstu æti) í BacT/ALERT kolbum (bioMérieux, Marcy l’Etoile, 

Frakkland). Blóðræktun frá eldri börnum og fullorðnum eru tekin í eitt eða fleiri sett af 

blóðræktunarkolbum; hvert sett samanstendur af einni kolbu fyrir loftháða sýkla og annarri fyrir 

loftfælna sýkla. Ein blóðræktun var skilgreind sem eitt slíkt sett.  Blóðræktun frá ungum börnum eru 

yfirleitt tekin í eina kolbu, sem var skilgreind sem ein blóðræktun. Varðveisla KNS sem ræktast úr 

þessum sýnum er með tvennum hætti, annars vegar tímabundin í nokkur ár (svokallað 

“mengunarsafn”) og hins vegar ótímabundin (stofnasafn). Allir KNS sem teljast mengunarvaldar (þ.e. 

orsaka ekki sýkingu) eru varðveittir í mengunarsafni. Þeir KNS sem teljast sýkingarvaldar eru 

varðveittir í stofnasafni. Þar sem skilgreining sýkingar hefur ekki verið stöðluð hefur ótímabundin 

varðveisla í stofnasafni verið háð mati einstakra starfsmanna deildarinnar. KNS sem ræktast úr öðrum 

örverufríum vefjum hafa öllu jafna verið varðveittir ótímabundið í stofnasafni. Allir KNS í 

rannsókninni fengust úr mengunar og stofnasöfnum Sýkla- og veirufræðideildar þar sem bakteríur eru 

varðveittar í frystilausn úr tryptose broði (Difco, Becton, Dickinson and Company, Maryland, BNA) með 

glycerol (20%) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA). KNS var sáð á 5% hestablóðagar (Oxoid Ltd, 

Hampshire, UK) og ræktaðir í hitaskáp (við 37°C) í 24 klst. Gróður var svo frystur á ný í ofangreinda 

frystilausn við -80°C þar til hann var rannsakaður. 

 

3.3 Úrtak  

KNS frá öllum sjúklingum sem áttu varðveittar bakteríur á tímabilinu voru rannsakaðir. KNS sem 

ræktuðust með þekktum meinvaldi, eins og t.d. Escherichia coli, úr sama sýni voru útilokaðir úr 
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rannsókn. Fyrir úrvinnslu gagna var KNS skipt í fimm flokka eftir KNS tegundum, fjölda jákvæðra 

blóðræktana, legudeildum og sýnaflokkum. 

• KNS frá sjúklingum með mögulegar blóðsýkingar  

Í þessum flokki voru KNS úr jákvæðum blóðræktunum sjúklinga sem voru inniliggjandi á Landspítala 

eða utan spítala og voru þeir valdir samkvæmt rannsóknastofuviðmiðum fyrir “Laboratory-confirmed 

bloodstream infection” (LCBI) frá Centers for Disease Control and Prevention (Horan o.fl., 2008) 

A. Rannsóknastofuviðmið (eftir aldri sjúklinga) 

• Eldri en 12 mánaða: Sama tegund af KNS ræktast úr a.m.k. annarri af tveimur kolbum 

(fyrir loftfirrða og loftháða ræktun) í tveimur eða fleiri blóðsettum sem tekin voru á 72 klst. 

tímabili. Ef tegundargeining er gerð á KNS úr einu setti en einungis ættkvíslargreining á 

KNS úr hinu(m) þá má gera ráð fyrir að um sömu tegund sé að ræða  

• 12 mánaða og yngri: KNS ræktast úr tveimur Pedi-BacT kolbum sem teknar voru á 72 

klst. tímabili. Niðurstöður tegundar- og ættkvíslargreiningar á KNS eru notaðar á sama 

hátt hér og hjá eldri sjúklingum.  

 B. Klínísk viðmið 

- Eldri en 12 mánaða: (a) hiti (>38°C), hrollur eða háþrýstingur OG (b) einkenni, teikn og 

jákvæð blóðræktun tengjast ekki sýkingu á öðrum stað   

- 12 mánaða og yngri: (a) hiti (>38°C), lágur líkamshiti (<37°C), andnauð eða hægur 

hjartsláttur (bradycardia) OG (b) einkenni, teikn og jákvæð blóðræktun tengjast ekki 

sýkingu á  öðrum stað  

 Þar sem einungis rannsóknastofuviðmiðin voru notuð við val á KNS í þennan flokk töldust sjúklingar 

hafa “mögulegar sýkingar” en ekki staðfestar sýkingar. Hluti af sjúklingum í þessum hópi tilheyrði 

einnig næsta hópi (gjörgæslusjúklingar og ónæmisbældir). 

• KNS frá gjörgæslusjúklingum og ónæmisbældum  

Í þessum flokki voru KNS úr jákvæðum blóðræktunum frá sjúklingum á eftirfarandi legudeildum 

Landspítala:  

- Gjörgæsla (Hb-12B) 

- Gjörgæsla (Fv-E6) 

- Blóðlækningadeild (Hb-11G) 

- Krabbameinslækningadeild (Hb-11E) 

- Dag-og göngud. blóð-og krabbam. (Hb-11B) 

• KNS úr örverufríum vefjum öðrum en blóði  
Í þessum flokki voru jákvæðar ræktanir frá mænuvökvum, liðvökvum, kviðskilunarvökvum og beinum.  

• KNS sem ekki falla í ofangreinda fjóra hópa  
Í þessum flokki voru KNS úr blóðsýnum sem voru ekki úr mögulegum sýkingum eða frá 

gjörgæslusjúklingum og ónæmisbældum. 
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• S. capitis 

Í þessum flokki voru notaðir S. capitis sem ræktuðust úr blóði og öðrum örverufríum vefjum sjúklinga á 

Landspítala. Einnig voru notaðir S. capitis úr ræktunum frá nýburaskimun, skimun starfsmanna og 

umhverfissýnum frá Vökudeild Landspítala, sem tekin voru á tímabilinu apríl 2016 til febrúar 2017 

Engin skörun var á milli KNS einangra í flokkunum fimm fyrir utan skörun á milli flokkanna um 

mögulegar sýkingar og gjörgæslusjúklinga/ónæmisbælda. 

 

3.4 Tegundagreining kóagúlasa neikvæðra stafýlókokka 

Tegundagreining var gerð á KNS frá öllum sjúklingum í úrtaki rannsóknar. Greiningin var gerð í 

MALDI-TOF MS Microflex LT (Bruker Daltonics, Billerica, MA, BNA). Bakteríunum var sáð á 5% 

hestablóðagar (Oxoid Ltd, Hampshire, Bretland) og ræktaðar við 37°C í 24 klst. Ein þyrping frá 

hverjum bakteríugróðri var tekin með tréstöngli og smurð á brunn á MALDI-TOF plötu, en hver plata 

hefur 96 brunna. Platan með bakteríunum var síðan sett í MBT Galaxy tæki (Bruker Daltonics, 

Billerica, MA,  BNA) þar sem 70% maurasýra (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) ásamt burðarefni 

(Fylgiskjal 1) voru sett á hvern brunn. Þegar MBT Galaxy hafði lokið keyrslu þá var platan tekin út og 

sett í MALDI-TOF MS Microflex LT. Brunnar með bakteríum voru merktir í MPS compass forriti (Bruker 

Daltonics, Billerica, MA, BNA) áður en greiningarferlið var sett af stað. Til þess að fá massaróf 

bakteríanna var notast við flexControl – microflex – (MBT_FC.par) (Bruker Daltonics, Billerica, MA, 

BNA). Massaróf bakteríanna var borið saman við massaróf úr gagnagrunni Bruker Daltonics (BDAL). 

Til þess að greina KNS örugglega til tegunda með MALDI-TOF MS þarf að fá skor sem er ≥ 2 og því 

voru aðeins þær bakteriur sem fengu skorið ≥ 2 notaðar til frekari rannsókna í þessu verkefni. 

 

3.5 Næmispróf   

Á Sýkla- og veirufræðideild eru næmispróf framkvæmd á föstu æti með lyfjaskífum og lyfjastrimlum. 

Hver strimill hefur stigvaxandi lyfjastyrkleika og leyfir mælingu lágmarksheftistyrks sýklalyfsins. Strimlar 

eru notaðir fyrir lyf sem gefa ekki áreiðanlegar niðurstöður með skífuprófum. Frá árinu 2012 voru 

næmispróf á deildinni framkvæmd og túlkuð samkvæmt leiðbeiningum og viðmiðum European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST, 2017) en fram að því voru prófin 

framkvæmd og túlkuð samkvæmt stölum frá Clinical and Laboratory Standards Institute í Bandaríkjum 

N-Ameríku (CLSI, 2011). 

Fyrir KNS aðra en S. capitis voru allar næmisprófsniðurstöður fengnar úr GLIMS 

þjónustugagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar, þ.e. næmisprófin voru ekki framkvæmd sérstaklega í 

þessari rannsókn. Næmisprófin voru framkvæmd þannig að bakteríurnar voru ræktaðar á 5% 

hestablóðagar (Oxoid Ltd, Hampshire, Bretland) við 37°C í 24 klst. og síðan útbúin bakteríulausn í 

saltvatni með ljósþéttni 0,5 á McFarland staðli. Bakteríulausninni var strokið á Mueller Hinton agar 

(Becton, Dickinson and Company, Maryland, BNA), lyfjaskífum eða strimli komið fyrir á agar og ræktað 

við 37°C í 24 klst. Á rannsóknartímabilinu voru eftirfarandi lyf prófuð með skífum (Oxoid Ltd, 
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Hampshire, Bretland) að jafnaði á öllum KNS úr blóði og örverufríum vefjum: pensillín, erythromycin, 

clindamycin og tetracycline. Önnur lyf, t.d. gentamicin, voru prófuð eftir þörfum. Cefoxitin skífur voru 

notaðar til að skima fyrir meticillin (og oxacillin) ónæmi, sem orsakast af tilvist mecA (og mun sjaldnar 

mecC) gena í bakteríunum. Vancomycin var prófað með Etest lyfjastrimlum (Biomérieux, Marcy-

l´Etoile, Lyon, Frakkland) þar til í byrjun árs 2016 þegar hætt var að framkvæma vancomycin 

næmispróf kerfisbundið á öllum KNS úr blóði og örverufríum vefjum. Lyfið hefur síðan verð prófað á 

meticillin ónæmum KNS eða að beiðni læknis. 

 

3.6 Rannsóknir á S. capitis 

3.6.1 Greining NRCS-A Klóns 

Alls greindust 206 S. capitis einangur og voru 187 rannsökuð með PCR aðferðinni. Þau 19 S. 

capitis einangur sem eftir voru greindust seint í rannsókninni og ekki gafst tími til þess að rannsaka 

þau frekar.  

 

3.6.1.1 Einangrun DNA 

S. capitis var sáð á 5% hestablóðagar (Oxoid Ltd, Hampshire, Bretland) og ræktaður við 37°C í 24 

klst. Blandað var 3,75g af Chelex (Bio-Rad laboratories, Hercules, CA, BNA) við vatn þannig að 

endanlegt rúmmál yrði 80 mL og voru 700 µL af lausninni færð í eppendorfglös. Einni eða tveim 

þyrpingum af S. capitis var blandað vel í lausnina. Blandan var sett í 100°C  hitaskáp í 10 mínútur. 

Eftir það voru glös opnuð til að hleypa lofti út og svo sett á hristara í nokkrar sekúndur. Því næst var 

lausnin skilin niður í skilvindu (Eppendorf AG, Hamburg, Þýskaland) við 14000 snún/mín í 10 mínútur 

við 4°C. Þá voru 300 µL af floti færðir í nýtt eppendorglas og geymdir við -20 til -80 °C þar til DNA 

útdrátturinn var notaður. 

 

3.6.1.2 PCR 

Aðferð fyrir kjarnsýrumögnun (PCR) til að greina NRCS-A klóninn var góðfúslega veitt af 

Frédéric Laurent, National Reference Center for Staphylococci, Hospices Civils de Lyon og 

International Center for Infectiology Reserch (INSERM U1111/CNRS UMR5308), Lyon, Frakklandi. 

Rannsóknarteymi Frédéric Laurent þróaði aðferðina til að aðgreina NRCS-A klóninn frá öðrum S. 

capitis klónum, en upphaflega aðgreiningaraðferðin var PFGE. PCR aðferðin hefur ekki verið birt 

opinberlega og því er ekki unnt að lýsa vísum eða öðrum þáttum aðferðarinnar í þessari rannsókn. 

Aðferðin byggir á leit að genum sem tengjast ónæmi fyrir metisillíni og öðrum efnum. 

Vinnulausn fyrir hvern DNA útdrátt innihélt 12,5 µL af “master mix” lausn (Quick-load Taq2x Master 

Mix frá New England Biolabs, Ipswich, MA, BNA), 5,5 µL af eimuðu kjarnsýrufríu vatni (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, BNA), 1 µL af áframvísi og 1 µL af afturábakvísi (TAG Copenhagen, Kaupmannahöfn, 
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Danmörk). Lokastyrkur hvors vísis var 0,5 µM. Tuttugu µL af vinnulausninni voru færðir í hvern brunn á 

PCR strimli. DNA útdrátturinn var þynntur 10 sinnum og síðan voru 5 µL færðir í brunna á PCR strimli. 

Fimm µL af jákvæðu viðmiði  voru settir í einn brunn og 5 µL af neikvæðu kontróli (eimað, kjarnsýrufrítt 

vatn) í annan. Lokarúmmál í öllum brunnum var 25 µL.  PCR strimlum komið fyrir í PCR tækinu 

(Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, MA, BNA). Í tilvikum þar sem rafdráttur á DNA mögnunarafurð 

sýndi engin bönd var gerð kjarnsýrumögnun á 16S rRNA á sömu afurð til að kanna hvort DNA 

útdráttur hafi heppnast. Notaður var áframvísir AGT TTG ATC MTG GCT CAG og afturábakvísir GGA 

CTA CHA GGG TAT CTA AT. PCR afurðin er 797 bp. 

Kjarnsýrumögnun með 16S rRNA.  

PCR 16SrRNA.  

Skref 1: Eðlissvipting á DNA                  94°C í 7 mín 

Skref 2: Eðlissvipting á DNA                  94°C í 30 sek 

Skref 3: Þáttapörun vísa við DNA þræði bakteríunnar    52°C í 40 sek 

Skref 4: Lenging á vísa                  72°C í 2 mín  

Skref 2-4 Endurtekin 25 sinnum  

Skref 5: Loka lenging á vísum                 72°C í 7 mín  

Skref 6: Í lokin er sýnið kælt niður í 4°C  

 

3.6.1.3 Rafdráttur 

PCR afurðir voru rafdregnar í 1,5 % agarosa (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) og 0,5X TBE 

buffer (Fylgiskjall I) sem komið var fyrir í rafdráttarkeri (Bio-Rad Laboratories Inc, Hercules, CA, BNA). 

Notaður var Quick-Load® 100 bp DNA stigi (e. ladder) (New England Biolabs, Ipswich, MA, BNA). 

Settir voru 6 µL af PCR afurð í hvern brunn og svo var rafdregið við 120 V í um 24 mínútur fyrir lítið gel 

(15 brunnar), í um 55 mínútur fyrir miðlungs stórt gel (2x30 brunnar) og í um 60 mínútur fyrir stórt gel 

(2x51 brunnar).  
Eftir rafdrátt var gel litað með ethidium brómíð (Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, MA, BNA) í 

20 mínútur og svo aflitað með eimuðu vatni í 30 mínútur. Tekin var UV mynd af gelinu með 

ChemiImager 5500 (BioSurplus Inc., San Diego, BNA). 

 

3.6.2 Skyldleikagreining með MALDI-TOF  
Gerð var tilraun til þess að skyldleikagreina valda S. capitis með MALDI-TOF MS Microflex LT. 

S. capitis úr fjórum sýnum (einni blóðræktun og þremur skimunarsýnum) ásamt S. epidermidis úr 

einni blóðræktun var sáð á 5% hestablóðagar (Oxoid Ltd, Hampshire, Bretland) og ræktað við  37°C í 

24 klst. Um 1 µL af bakteríugróðri var leystur upp í 300 µL af Ultra pure (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

BNA)  og blandað vel út í 900 µL af etanóli (Avantor Performance Materials, LLC, Center Valley, PA, 

BNA.) Lausnin var skilin niður við 13000 snún/mín í 2 mínútur, floti hellt af og botnfallið látið þorna. Þá 

var 20 µL af 70% maurasýru (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) blandað vel í botnfallið og blandað 
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vel saman og látið standa í 2 mínútur áður en 20 µL af acetónítríl (Honeywell International, 

Lincolnshire, IL, BNA) var bætt í bakteríulausnina. Lausnin var skilin niður við 13000 snún/mín í 2 

mínútur og svo 1 µL af floti tekið og settur á brunn á MALDI-TOF plötunni og látinn þorna. Hver 

bakteríulausn var sett á tvo brunna. Eftir það var 1 µL af burðarefni (Fylgiskjal 1) lagt yfir hvern brunn 

og látið þorna og plötunni svo komið fyrir í MALDI-TOF MS.  

Notast var við MALDI biotyper compass Explorer 4.1 forritið (Bruker Daltonics, Billerica, MA, BNA) 

til að fá fram massaróf sýnanna ásamt tegundagreiningu. Skotið var á hvern brunn þrisvar sinnum 

þannig að hver hinna fimm baktería fékk sex massaróf. Massarófin voru notuð til þess að staðfesta 

tegundagreiningu og gera skyldleikagreiningu á bakteríunum. 

Skyldleikagreining var gerð í FlexAnalysis 3.4 forriti (Bruker Daltonics, Billerica, MA, BNA) með 

skoðun og samanburði á massarófum bakteríanna.  

Þar sem ekki var til viðurkennd aðferðarlýsing var ákveðið að nota eftirfarandi skilgreiningar við mat 

og samanburð á massarófum: 

• Toppar sem mældust undir 500 a.u. (intensity)  voru flokkaðir sem bakgrunnstruflun (e. noise)  

• Massarófið var skoðað frá 3000 m/z – 20000 m/z.  

• Toppar voru taldir marktækir ef þeir komu fram á sama stað á x – ás (m/z) með styrk yfir 500 a.u. í 

fjórum af sex massarófum hverrar bakteríu 

• Miðað var við staðsetningu hæsta topps og gat skekkja milli toppa verið 5 m/z. 

 

3.6.3 Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) 
Við framkvæmd á PFGE var stuðst við leiðbeiningar fyrir S. aureus (Murchan o.fl., 2003). S. capitis 

var sáð á 5% hestablóðagar (Oxoid Ltd, Hampshire, Bretland) og ræktaður við 37°C í 24 klst. 

Bakteríugróður var leystur upp í 3 mL af TE buffer (Fylgiskjal I) í sterílu glasi og þéttni bakteríulausnar 

var mæld í ljósgleypnimæli (Pharma Biotech Inc, Piscataway, NJ, BNA) og stillt af til að fá gleypnistig 

1,25-1,40 við 610 nm. Bakteríulausnin var skilin niður við 5000 snún/mín í 15 mínútur og botnfallið 

leyst upp í 1 mL af EC lausn (Fylgiskjal I). Því næst var 200 µL af bakteríulausn færðir í eppendorfglas 

ásamt 15 µL af Lysostaphin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) og 200 µL af low melt agarósa 

(Lonza Ltd, Basel, Sviss). Steypt voru 12-15 stykki af 20 µL plöggum og þau kæld í ísskáp í 20 

mínútur.  

Plöggin voru síðan færð í glös með 1 mL af EC lausn ásamt 1 µL af RN-asa (New England Biolabs, 

Ipswich, MA, BNA), og geymd við 37°C yfir nótt. EC lausninni var hellt af, 1 mL af ESP-lausn 

(Fylgiskjal I) sett í hvert glas og plöggin geymd við 37°C  yfir nótt. ESP-lausn var hellt af plöggunum og 

4 mL af TE buffer bætt í glösin og hellt strax af. Síðan var 9 mL af TE buffer bætt í sömu glös og þau 

sett á hristara í 30 mínútur áður en buffernum var hellt af. Þetta skref var endurtekið tvisvar í viðbót. 

Fyrir klippingu með skerðiensímum var hvert plögg sett í 100 µL blöndu af eimuðu vatni ásamt 

CutSmart buffer (Bio-Rad Laboratories Inc, Hercules, CA, BNA) og látið vera í 15-30 mínútur við 4°C. 

Blandan var tekin af og 45 µL af SmaI buffer, sem inniheldur 20 U af SmaI skerðiensími (Thermo 

Fisher Scientific Inc. Waltham, MA, BNA), bætt á plöggin og þau geymd við 30°C yfir nótt. Að lokum 
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voru 4 µL af Gel Loading Dye (New England Biolabs) sett á plöggin og þau svo keyrð í 1% agarósageli 

(Lonza Ltd).  

Stillingar á rafdráttartæki (Bio-Rad Laboratories Inc, Hercules, CA, BNA) voru þannig að hitastig 

var 14°C og spenna 6 V/cm. Fyrir blokk eitt voru uppsveiflutími, lokasveiflutími og keyrslutími 5 sek, 15 

sek og 10 klst og fyrir blokk tvö voru uppsveiflutími, lokasveiflutími og keyrslutími 15 sek, 60 sek og 13 

klst. Eftir rafdrátt var gel litað með ethidium brómið (Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, MA, BNA ) 

í 20 mínútur og svo aflitað með eimuðu vatni í 24 klst. Tekin var UV mynd af gelinu með ChemiImager 

5500. Skoðun mynda og úrvinnsla voru framkvæmd í Bionumerics forriti (Applied Maths NV, Sint-

Marteins-Latem, Belgíu) . 

Við túlkun á bandamynstrum var annars vegar stuðst við aðferð Tenover og fél. þ.e. bakteríur með 

eins bandamynstur voru taldar vera af sama klóni, og þegar munaði 1-3 böndum var um að ræða 

undirklón (Tenover o.fl., 1995). Hins vegar voru bandamynstur metin í Bionumerics (Version 6.0 frá 

Applied Maths); notaður var Dice coefficient með 1.0% band tolerance, 0.5% optimization og UPGMA 

clustering. Miðað var við 80% samsvörun í bandamynstri fyrir skilgreiningu á skyldum bakteríum 

(Shaaly o.fl., 2005). 

 

3.6.4 Næmispróf á S. capitis 
Næmisprófsniðurstöður voru fengnar úr GLIMS þjónustugagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar 

fyrir pensillín, erythromycin, clindamycin, tetracycline og gentamicin sem voru prófuð eins og lýst er í 

3.5 ofar á S. capitis úr blóðsýnum. Önnur sýklalyf voru prófuð sérstaklega í þessari rannsókn á S. 

capitis úr blóðsýnum allra nýbura (sem höfðu S. capitis í blóði) á Vökudeild á rannsóknartímabilinu 

ásamt völdum S. capitis úr skimunarsýnum frá nýburum, starfsmönnum og umhverfissýnum frá 

Vökudeild. Prófin voru framkvæmd eins og lýst er í 3.5 ofar. Valin voru neðangreind lyf sem má nota til 

meðferðar, hafa verið notuð í upprætingarmeðferð gegn metisillín ónæmum S. aureus eða prófuð í 

erlendum rannsóknum á S. capitis (Butin o.fl., 2017b; Rasigade o.fl., 2012) 

- Lyfjaskífupróf: ciprofloxacin, fusidic sýra, mupirocin, rifampicin, tigecycline trimetoprim-

sulfamethoxazole og gentamicin 

- Etest strimlapróf: ceftaroline, linezolid, teicoplanin, vancomycin  

Að auki voru framkvæmd sérstök næmispróf (lyfjaþynning í agar) til þess að greina vancomycin 

misnæmi. Notuð var aðferð Satola og fél. fyrir greiningu á vancomycin misnæmi í S. aureus (Satola 

o.fl., 2011). Vancomycin sýklalyfi (Oxoid Ltd, Hampshire, Bretland) var blandað í Brain Heart infusion 

agar (Difco, Becton, Dickinson and Company, Maryland, BNA) þannig að styrkur lyfsins varð 4µg/mL. 

Agarskálinni var síðan skipt í fjögur svæði og á hvert svæði var settur 10 µL dropi af bakteríulausn (0,5 

á McFarland) sem var aðeins dreift yfir svæðið. Skálum var komið fyrir í hitaskáp (37°C) og lesið af 

eftir 24 klst. og svo aftur eftir 48 klst. Ef tvær eða fleiri þyrpingar ræktuðust á a.m.k. einu svæði af 

fjórum þá taldist sá S. capitis vera vancomycin misnæmur.  
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4 Niðurstöður 
Fyrir árin 2008 – 2016 fengust upplýsingar um 84.957 blóðræktanir frá 24.613 sjúklingum og 2.279 

sýni úr öðrum örverufríum vefjum frá 1.295 sjúklingum úr gagnagunni Sýkla- og veirufræðideildar. Að 

auki fengust upplýsingar um 105 skimunarsýni sem tekin voru á Vökudeild Landspítala á árunum 2016 

– 2017. 

 

4.1 Úrtak 
Eftir gagnaúrvinnslu og vinnslu á frystum gróðri fengust 776 KNS einangur (Mynd 1) úr 702 

blóðræktunum.  

 

Mynd 1. Forvinnsla gagna Sýkla- og veirufræðideildar fyrir val á KNS einangrum rannsóknarinnar 

 

Í töflu 7 má sjá upplýsingar um fjölda KNS einangra og fjölda sjúklinga ásamt aldri og kynjahlutfall. 

Flestir sjúklingar (95,1%) voru á deildum Landspítalans þegar blóðræktanir voru teknar og var meiri 

hluti sjúklinga karlkyns (59,9%). Fjöldi sjúklinga fyrir tímabilið voru 487 (enginn sjúklingur talinn oftar 

en einu sinni).  

 

Tafla 7. Eiginleikar rannsóknarþýðis sem átti varðveitta KNS úr blóði á tímabilinu 2008 – 2016 

Breyta Fjöldi og aldur (spönn) 

Varðveittir KNS 776 

Sjúklingar 487 

Meðalaldur (ár) 52,5 

Miðgildi aldurs (ár) 62 (0-92 ára) 

Hlutfall kynja 
• Karlmenn 

 
   291 (59,8%) 

Upplýsingar	um	84957	blóðræktanir	fengust	úr	
gagnagrunni	Sýkla-	og	veirufræðideildar	

Jákvæðar	blóðræktanir	voru	alls	11434	

KNS	greindist	í	3289	blóðræktunum	

2968	blóðræktanir	voru	eingöngu	með	KNS	

776	KNS	voru	varðveittir	
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• Konur    196 (40,2%) 

Sjúklingar innan LSH                                                463  
• Varðveittir KNS                                                 730 

Sjúklingar utan LSH                                                 29a 
• Varðveittir KNS                                                46 

a Fimm sjúklingar voru einnig innan LSH og voru taldir með í báðum hópum 

 

Ef litið er á heildarfjölda blóðræktana (með KNS eða eingöngu með KNS) eftir árum þá sést að 

árlega greindust KNS (með öðrum bakteríum) í 283 – 471 blóðræktun (Tafla 8) og KNS eingöngu í 

265 – 424 blóðræktunum. Flestar ræktanir komu árið 2010 og hæsti fjöldi varðveittra KNS var frá því 

tímabili.   

Tafla 8. Árlegur fjöldi  KNS jákvæðra blóðræktana ásamt fjölda sjúklinga og varðveittra KNS 

Á
r 

Fjöldi 
blóðræktana 
með KNS 

Fjöldi 
sjúklingaa 

Fjöldi 
blóðræktana 
einungis með 
KNS   

Fjöldi 
sjúklingaa 

Fjöldi  
Varðveittra 
KNS  

Fjöldi 
Blóð- 
ræktana  

Fjöldi 
sjúklingaa 

20
08

 413 295 377 269 51b 49 32 

20
09

 422 318 377 290 35 b 32 26 

20
10

 471 194 424 164 105c 100 80 

20
11

 303 225 273 114 90 81 56 

20
12

 303 222 274 218 99 84 61 

20
13

 323 263 299 246 92 79 62 

20
14

 283 224 265 208 102 95 63 

20
15

 387 276 342 245 101 93 69 

20
16

 384 303 337 266 101 89 67 

              

A
lls

   
 3289  2283 2968  1983 776 702 516 

aSumir sjúklingar eru taldir oftar en einu sinni ef þeir eiga ræktun frá fleira en einu ári. bEnginn gróður 
var tiltækur úr tímabundinni varðveislu (þ.e. mengunarsafni). cGróður sem var frystur tímabundið 
(mengunarsafn) var til frá júní 
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Hlutfall blóðræktana sem voru eingöngu með KNS var  3,0% - 4,4% af heildarfjölda blóðræktana á 

ári hverju. Hlutfallið var 23,1% - 29,6% af öllum jákvæðum blóðræktunum (Mynd 2). Meðaltal 

heildarfjölda allra blóðræktana á ári hverju var 9440 (7968-11059) og 1270 (1014-1457) fyrir jákvæðar 

blóðræktanir. 

 

 

Mynd 2. Hlutfall blóðræktana þar sem einungis ræktaðist KNS, bæði af heildarfjölda blóðræktana og 

heildarfjölda jákvæðra blóðræktana 

 

Blóðræktanirnar komu frá alls 48 deildum og heilbrigðisstofnunum, en deildir Landspítalans voru 36 

og utanaðkomandi 12. Sjá má í töflu 9 að flestir sjúklingar voru á Bráðadeild, Blóðlækningadeild, 

Vökudeild og gjörgæsludeildum og sama gildir um fjölda KNS einangra. 

 

Tafla 9. Dreifing KNS einangra úr blóðræktunum eftir deildum Landspítala/heilbrigðisstofnunum 

Deildir Landspítala/heilbrigðisstofnanir Fjöldi KNS 
einangra 
(n=776) 

Fjöldi sjúklingaa 

Barnadeildir 45 29 
Blóðlækningadeild 105 68 
Bráðadeildir barna og fullorðinna 183 103 

• Þar af Bráða- og slysadeild 157 90 
Dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga 27 21 
Gjörgæsludeildir 141 115 
Handlækningadeildir 28 22 
Krabbameinslækningadeild 32 28 
Kvennadeildir 6 6 
Lyflækningadeildirc 68 46 
• Þar af Hjarta-, Meltingar/nýrna- og 

lungnadeildir 
40 24 

Vökudeild (nýbura og ungbarnagjörgæsla) 95 67 
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a Sumir sjúklingar eru taldir oftar en einu sinni ef þeir eiga ræktun frá fleira en einu ári eða ef 
ræktun kom frá fleiri en einni deild 
b Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar, þ.m.t. St. Jósepsspítali Hafnarfirði. 
c  Lyflækningadeildir (aðrar en Blóð- og Krabbameinslækningadeildir), Öldrunardeildir, 
Skilunardeild, dag- og göngudeildir. 

Úr mænuvökva, liðvökva, kviðskilunarvökva og beinum fengust 115 einangur (Tafla 10) frá 108 

ræktunum. Heildarfjöldi sjúklinga var 90 og voru 86 (95,6%) þeirra innan Landspítala og var hlutfall 

kynja nokkuð jafnt.  

 

Tafla 10. Eiginleikar rannsóknarþýðis sem átti varðveitta KNS (þ.m.t. S. capitis) úr örverufríum vefjum 
öðrum en blóði 

Breyta Fjöldi sýna og aldur (spönn) 

Varðveittir KNS 115 

Sjúklingar 90 

Meðalaldur 40 

Miðgildi aldurs 55 (0-90 ára) 

Hlutfall kynja 
• Karlmenn 
• Konur 

 
41 (45,6%) 
49 (54,4%) 

Sjúklingar innan LSH 
• Varðveittir KNS 

86  
111 

Sjúklingar utan LSH 
• Varðveittir KNS                    

4  
4 

  
 

Sýnin komu frá 27 deildum Landspítala og fjögur komu frá öðrum stofnunum. Eins og sjá má í töflu 

11 þá var algengast að sjúklingur væri á Bráðadeild eða Bráðamóttöku þegar að sýni fyrir ræktun var 

tekin. 

 

Tafla 11. Fjöldi KNS einangra  (þ.m.t. S. capitis) úr örverufríum vefjum öðrum en blóði og fjöldi 
sjúklinga eftir deildum/heilbrigðisstofnunum 

Deildir Landspítala/heilbrigðisstofnanir Fjöldi KNS einangra 
            (n=115) 

Fjöldi sjúklingaa 

Barnadeildir og Vökudeild 6 6 
Bráðadeildir barna og fullorðinna 41 35 

• Þar af Bráða- og slysadeildir 20 17 
Gjörgæsludeildir 7 6 
Handlækningadeildir 29 29 

• Hjarta/lungna/augnskurðdeild  10 8 
Lyflækningadeildir 28 19 
   
Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni og 
læknastofur 

4 4 

Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinnib 46 31 
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4.2 Tegundagreining KNS í MALDI-TOF 

Alls greindust 14 KNS tegundir úr blóðræktunum og algengasta tegundin var S. epidermidis 

(Mynd 3) (n=512) og á eftir kom S. hominis (n=124) og S. capitis (n=80). S. haemolyticus, S. warneri 

og S. lugdunensis voru samtals 5,5 % af heildafjölda KNS og átta KNS tegundir voru samtals undir 2,3 

% 

Af 95  KNS sem greindust á Vökudeild voru 51 (53,7%) S. epidermidis, 37 (38,9%) S. capitis og 

fjórir (4,2%). S. warneri. S. haemolyticus, S. hominis og S. lugdunensis voru samtals 3,2%. Á meðal 

barna sem áttu S. epidermidis uppfyllti eitt barn rannsóknastofuskilyrði mögulegrar sýkingar, þ.e. átti 

KNS ræktun úr tveimur settum sem tekin voru á 72 klst. tímabili. 

 

 Mynd 3. Hlutfall KNS tegunda úr öllum blóðræktunum 

 

 

 

 

KNS úr mögulegum sýkingartilfellum 

KNS einangur sem ræktuðust úr blóði í mögulegum sýkingartilfellum voru 334 frá 197 sjúklingum 

en af þeim átti einn KNS (S. epidermidis) í blóði og liðvökva. Alls greindust átta tegundir og var S. 

epidermidis algengastur (74,0%) og S. hominis fylgdi (18,9%) (Tafla 12). 

65.9% 

16.0% 

10.3% 

5.5% 

2.3% 

KNS 
n=776 

S. epidermidis 

S. hominis 

S. capitis 

S. haemolyticus, S. warneri og 
S. lugdunensis 
Aðrir KNS 
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Tafla 12. Fjöldi og hlutfall KNS tegunda (aðrir en S. capitis) 
KNS tegund Fjöldi KNS 

einangra 
(n=334) 

   Hlutfall (%) Fjöldi sjúklingaa 

S. caprae 2 0,6 2 
S. epidermidis 247 74,0 146 
S. haemolyticus 8 2,4 6 
S. hominis 63 18,9 42 
S. lugdunensis 6 1,8 5 
S. pettenkoferi 1 0,3 1 
S. schleiferi 3 0,9 1 
S. warneri 4 1,2 4 

aSumir sjúklingar eru taldir oftar en einu sinni fyrir ef þeir eiga tvo varðveitta KNS 

 

KNS frá gjörgæslusjúklingum og ónæmisbældum 

Fjöldi KNS einangra var 283 frá 206 sjúklingum og alls greindust sjö KNS tegundir og var  S. 

epidermidis algengastur (80,2%) (Tafla 13). Einn sjúklingur átti S. epidermidis blóði og liðvökva. Alls 

tilheyrðu 89 KNS einangur þessum hóp og hópi mögulegra sýkinga.  

 

Tafla 13. Fjöldi og hlutfall KNS tegunda (aðrir en S. capitis) 
KNS	tegund	 Fjöldi	KNS	einangraa	

(n=283)	
Hlutfall	(%)	 Fjöldi	sjúklingab	

S.	epidermidis	 227	 80,2	 167	
S.	haemolyticus	 7	 2,5	 7	
S.	hominis	 40	 14,1	 26	
S.	lugdunensis	 2	 0,7	 2	
S.	pettenkoferi	 2	 0,7	 2	
S.	simulans	 1	 0,4	 1	
S.	warneri	 4	 1,4	 4	

aSkörun er á milli þessa hóps og “mögulegar sýkingar” 
bSumir sjúklingar eru taldir oftar en einu sinni ef þeir eiga tvo varðveitta KNS  

 

KNS úr blóðræktunum sem ekki tilheyrðu öðrum flokkum  

KNS einangur sem tilheyrðu þessum hópi voru alls 168 frá 126 sjúklingum og 120 einangur 

(71,4%)  frá 106 sjúklingum reyndust vera S. epidermidis. Einn sjúklingur átti S. epidermidis í blóði og 

mænuvökva. 

 

KNS úr örverufríum vefjum öðrum en blóði 

KNS einangur ræktuðust úr mænuvökva, liðvökva, kviðskilunarvökva og beinum. Í töflu 14 má sjá 

að S. epidermidis er algengastur í öllum sýnaflokkum. Alls voru tveir sjúklingar með KNS í blóði og 
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örverufríum vefjum. Annar sjúklingurinn var með S. epidermidis í blóði og í liðvökva og hinn var með 

S. epidermidis í blóði og mænuvökva. 

 

Tafla 14. Fjöldi ræktana (fyrir utan S. capitis) og hlutfall eftir sýnategundum ásamt fjölda sjúklinga 
 Mænuvökvar 

(n=34) 
 

Liðvökvar 

(n=29)  
 

Kviðskilunarvökvar 
(n=11) 
 

Beina 
(n=27) 
 

KNS tegund Fjöldi einangra (%)/Fjöldi sjúklinga 

S. caprae 1 (2,9)/ 1 - - - 

S. epidermidis 21 (61,7)/ 19  19 (65,5)/ 15 10 (90,1)/ 7 21 (77,8)/ 16 

S. haemolyticus 2 (5,9)/ 1 - 1 (0,9)/ 1 - 

S. hominis 5/(14,7)/ 5 4(13,7)/ 4 - 1 (3,7)/ 1 

S. lugdunensis - 5 (17,3)/ 3 - - 

S. pettenkoferi 1 (2,9)/1 - - - 

S. simulans - - - 3 (11,1)/ 2 

S. warneri 4 (11,8)/ 4 1 (3,4)/ 1 - 2 (7,4)/ 1 

 

 

4.3 Næmispróf  

4.3.1 Næmispróf - KNS (aðrir en S. capitis) úr blóðræktunum 
Alls höfðu 23 sýklalyf verið prófuð á KNS úr blóðræktunum við þjónusturannsóknir á Sýkla- og 

veirufræðideild. Í flestum tilvikum voru pensilín, cefoxitin, erythromycin, gentamicin, clindamycin, 

vancomycin og tetracyclin prófuð (Tafla 15). Engir KNS voru ónæmir fyrir vancomycin en hátt hlutfall 

sýndi ónæmi fyrir cefoxitin (og þ.a.l. methicillin) (59,0%). 

 

Tafla 15. Næmispróf sem voru framkvæmd þegar KNS greindust fyrst í blóðræktun 

  Fjöldi KNS í 
næmisprófa 

Ónæmir 
(R) 

Hlutfall 
ónæmra (%) 

Minnkað 
næmi (I) 
 

     Næmir (S) 

Beta-laktam lyf      
Amoxicillin/Clav
ulanic acid 

2 0 0 0 2 

Cefoxitin 675 398 59,0 0 277 
Ceftaroline 14 0 0 0 14 
Ceftazidime 1 1 100 0 0 
Ceftriaxone 3 0 0 0 3 
Meropenem 4 2 50,0 0 2 
Oxacillin 651 383 58,8 0 268 
Pensillín 435 389 89,4 0 46 
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Amínóglýkósíið 
lyf 

     

Amikacin 8 0 0 4 4 
Gentamicin 678 257 37,9 9 412 
Tobramycin 8 2 25,0 0 6 
Önnur sýklalyf      
Erythromycin 678 416 61,4 0 261 
Ciprofloxacin 29 19 65,5 4 6 
Clindamycin 676 310 45,9 9 357 
Linezolid 34 0 0 0 34 
Minocyclin 5 0 0 1 4 
Nitrofurantoin 1 0 0 0 1 
Rifampicin 38 7 18,4 0 31 
Teicoplanin 6 0 0 0 6 
Tetracyline 677 180 26,6 8 489 
Tigecycline 4 3 75,0 0 1 
Trimethoprim 6 4 66,7 0 2 
Trimethoprim/sul
famethoxazole 

18 10 55,6 2 6 

Vancomycin 415 0 0 0 415 
a Fjöldi KNS (aðrir en S. capitis) voru 696 og ekki var til næmi fyrir alla KNS 

 

 

4.3.2 Næmispróf - KNS (aðrir en S. capitis) úr örverufríum vefjum 
Í þjónusturannsóknum á Sýkla- og veirufræðideild voru framkvæmd næmispróf með 17 sýklalyfjum 

(Tafla 16) þegar KNS greindist fyrst í ræktun. Algengustu lyfin voru cefoxitin, oxacillin, pensillín, 

erythromycin, tetracyclin, clindamycin og vancomycin. Hlutfall cefoxitin ónæmra KNS var hátt frá 

ræktunum úr liðvökva (53,8%), kviðskilunarvökva (75,0%) og beinum (63,0%) en töluvert lægra úr 

mænuvökva (22,6%). Allir KNS voru næmir fyrir vancomycin. 

 

Tafla 16. Næmispróf sem voru framkvæmd þegar KNS greindust fyrst í ræktun 

		

Fjöldi	KNS	í	næmispróf	
	

Fjöldi	ónæmra	(R)	(%)	

	

Sýnategund	 Mænu-	
vökvi	

Liðvökvi	 Kvið-	
skilunar-
vökvi	

Bein	 Mænu-	
vökvi	

Liðvökvi	 Kvið-	
skilunar-
vökvi	

Bein	

Beta-laktam	
lyf	

	 	 	 	 	 	 	 	

Cefoxitin	 32	 28	 12	 27	 8	(25,0)	 16	(57,7)	 9	(75,0)	 17	(63,0)	

Ceftriaxone	 3	 -	 -	 -	 0	(0,0)	 -	 -	 -	
Oxacillin	 31	 26	 12	 27	 7	(22,6)	 14	(53,8)	 9	(75,0)	 17	(63,0)	

Pensillín	 20	 18	 6	 23	 16	(80,0)	 13	(72,2)	 6	(100,0)	 22	(95,7)	
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Amínóglýkó
síið	lyf	

	 	 	 	 	 	 	 	

Amikacin	 -	 1	 - -	 -	 0	(0,0)	 -	 -	

Gentamicin	 6	 17	 4 2	 0	(0,0)	 4	(23,5)	 2(50,0)	 0	(0,0)	

Tobramycin	 -	 1	 -	 -	 -	 1	(100,0)	 0	(0,0)	 -	

Önnur	
sýklalyf	

	 	  	 	 	 	 	

Erythromyci
n	

32	 28	 12 27	 16	(50,0)	 14	(50,0)	 9	(75,0)	 19	(70,4)	

Ciprofloxaci
n	

-	 11	 - 7	 -	 4	(36,3)	 -	 5	(71,4)	

Clindamycin	 32	 28	 12 27	 5	(15,6%)	 15	(53,6)	 7	(58,3)	 17	(63,0)	

Linezolid	 1	 5	 -	 4	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 -	 0	(0,0)	

Rifampicin	 1	 11	 - 7	 0	(0,0)	 1	(8,3)	 -	 5	(71,4)	

Tetracylin	 32	 26	 12 27	 9	(28,1)	 6	(23,1)	 1	(8,3)	 0	(0,0)	

Tigecycline	 -	 1	 -	 -	 -	 0	(0,0)	 -	 -	

Trimethopri
m	

-	 1	 -	 	 -	 0	(0,0)	 -	 -	

Trimethopri
m/sulfamet
hoxazole	

-	 7	 --	 2	 -	 3	(42,9)	 -	 2	(100,0)	

Vancomycin	 16	 19	 11	 25	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	
 

4.4 Staphylococcus capitis 
Samtals 206 S. capitis einangur geindust í 80 í blóðræktunum, 22 örverufríum vefjum (öðrum en 

blóði) og 104 frá skimunarsýnum (Tafla 17). Blóðræktanir voru frá 62 sjúklingum og örverufríir vefir frá 

20 sjúklingum. Örverufríir vefir voru mænuvökvi (n=5), liðvökvi (n=15), kviðskilunarvökvi (n=1) og bein 

(n=1). Skimunarsýni voru frá nýburum (n=71 ), frá starfsfólki (n=9) og umhverfi (n=24) Vökudeildar.  

 

Tafla 17. Skipting S. capitis eftir sýnategundum og deildum ásamt fjölda sjúklinga 

 Deild Landspítala/ 

heilbrigðisstofnun 

Fjöldi S. capitis 

(n=206) 

Fjöldi einstaklinga 

og umhverfissýna 

Blóðræktanir (n=80) Barnadeild 

Barnaskurðdeild 

Meðgöngu og 

sængurlega 

Vökudeild 

Aðrar deildir b 

Heilb.st. landsbyggðinc 

6 

1 

1 

 

37 

31 

4 

6a 

1 

1 

 

22a 

29 

3 
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Örverufríir vefir (n=22) Barnadeild 

Bráðadeildir  

Gjörgæsla 

Vökudeild 

Aðrar deildirb 

Læknastofur og heilsug.f   

Heilb.st. landsbyggðinc  

2 

10 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

10d 

1d 

1e 

4d 

2 

2 

Skimunarsýni (n=104) 

• Nýburar 

• Umhverfi 

• Starfsfólk 

Vökudeild 

 

71 

24 

9 

 

59g 

24 

9 

    
aEinn eintaklingur átt ræktun frá Vökudeild og Barnadeild. bBráðadeild, Hjartadeild, 
Skurðlækningadeild og Öldrunalækningadeild. c Akranes, Suðurnesin, Sauðárkrókur og Egilsstaðir. 
dEinstaklingur/ar áttu ræktanir frá tveimur deildum. e Mænuvökvi frá barni sem átti líka blóðræktun. 
fAusturbær/Álftamýri og Grafarvogur g Einn einstaklingur átti S. capitis úr blóði og skimun.  

 

4.4.1 PCR 
Alls greindust 131 S. capitis (af 187 rannsökuðum) sem NRCS-A klónn með PCR aðferðinni. 

Klónninn greindist í samtals í 86 börnum (21 börn með í blóði). Alls voru 85 börn á Vökudeild og tvö á 

Barnadeild (eitt barn á báðum deildum) (Tafla 18). Enginn fullorðinn greindist með klóninn í blóði og né 

örverufríum vefjum. Af þeim 19 S. capitis sem ekki var hægt að rannsaka frekar sökum tímaleysis þá 

voru 18 næmir fyrir oxacillin og gentamicin. Sá S. capitis sem eftir var kom úr mænuvökva frá barni  

með  klón í blóði. Var sá S. capitis rannsakaður með PFGE og reyndist vera klónn. 

 

Tafla 18. S. capitis í klón NRCS-A á Vöku- og barnadeildum   

 Deild Fjöldi S. capitis sem NRCS-A  

 (n=131) 

Fjöldi einstaklinga og 
umhverfissýna 

Blóððræktanir Vökudeild 

Barnadeild 

35 

2 

21 

2a 

Skimunarsýni Nýburar 

Starfsfólk 

Umhverfi 

64 

9 

21 

57b 

9 

21 

aEitt barn átti ræktun frá bæði Barnadeild og Vökudeild. bEitt barn átti klón í bæði blóðræktun og 

skimunarsýni 
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Alls greindust 21 barn á Vökudeild með S. capitis NCRS-A klón í blóði og voru elstu blóðræktanir 

frá árinu 2009 (Mynd 4).  Eitt af börnunum var bæði á Vökudeild og Barnadeild og í báðum tilvikum 

greindist barnið með klóninn í blóði. Annað barn sem lá eingöngu á Barnadeild greindist einnig með 

klóninn í blóði en á ekki á sama ári og barnið sem lá á báðum deildum. 

 

 

Mynd 4.  Fjöldi sjúklinga eftir árum, sem áttu S. capitis í blóði eða öðrum örverufríum vefjum á 
tímabilinu. Fjólubláa línan sýnir fjölda sjúklinga (n=21) á Vökudeild sem greindust með S. 
capitis NRCS-A klón í blóði. B-Annað: sjúklingar sem áttu blóðræktun og lágu ekki á 
Vökudeild á; B-Vöku: börn sem áttu blóðræktun og lágu á Vökudeild (einn einstaklingur átti 
blóð frá Vökudeild og Barnadeild); Vefir: sjúklingar sem áttu sýni úr örverufríum vefjum (tveir 
einstaklingar áttu sýni frá tveimur deildum) 

 

Frá 105 ræktunum úr skimunarsýnum fengust 104 (enginn vöxtur úr einu sýni) S. capitis (Mynd 5) 

og reyndust 94 af þeim vera vera NRCS-A klónn samkvæmt PCR aðferðinni. Allir S. capitis frá 

starfsmönnum reyndust vera NRCS-A klónn, 64 af 71 frá skimun nýbura og 21 af 24 S. capitis frá 

umhverfissýnum.  
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Mynd 5. Fjöldi S. capitis einangra sem fengust á tímabilinu apríl 2016-feb 2017. Fjólubláa línan sýnir 
þá S. capitis sem reyndust vera NRCS-A klónn 

 

 

4.4.2 PFGE 
Alls voru 38 S. capitis einangur frá skimunarsýnum (n=12), blóðræktunum (n=24) og mænuvökum 

(n=2) rannsökuð með  PFGE. Valið var fyrsta S. capitis NRCS-A klón einangur (skv. niðurstöðum 

PCR) frá öllum börnum á Vöku og barnadeildum og inn í þeim fjölda voru þrjú A (x109 á mynd 6), eitt 

B (x108 á mynd 6)  og eitt C (ekki á mynd) afbrigði af NRCS-A klóninum.   

• Blóð  

o Valin voru 21 S. capitis NRCS-A einangur frá Vökudeild (fyrsta frá hverju barni)  

o Tvö S. capitis einangur sem ekki voru klónn frá Vökudeild 

o Eitt S. capitis einangur sem ekki var klónn frá fullorðnum sjúklingi  

• Aðrir örverufriir vefir 

o Eitt S. capitis einangur úr mænuvökva frá barni sem átti NRCS-A klón í blóði 

o Eitt S. capitis einangur sem ekki var klónn úr liðvökva frá fullorðnum sjúklingi  

 

• Skimunarsýni 

o Nýburar 

§ Fjögur S. capitis NRCS-A einangur valin eftir dagsetningu 

§ Tvö S. capitis einangur sem ekki voru klónn 

o Umhverfi 
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§ Fjögur S. capitis NRCS-A  einangur valin eftir staðsetningu og dagsetningu 

§ Eitt S. capitis einangur sem ekki var klónn 

o Starfsmenn 

§ Eitt S. capitis NRCS-A einangur 

 

Af 38 S. capitis sem rannsakaðir voru með PFGE fengust niðurstöður fyrir 17 S. capitis. Öll nema 

eitt einangur (úr mænuvökva frá barni sem átti NRCS-A klón í blóð) höfðu verið rannsökuð með PCR. 

Gelið (Mynd 6) sýndi þrjú mismunandi bandamunstur, sex efstu brautirnar (x15-x19) sýna C afbrigði af 

klóninum. Einangur í brautunum fimm sem á eftir koma virðast vera B afbrigði en tvö síðustu einangrin 

vantar þó eitt band. Næstur sjö brautir sýna að öllum líkindum A afbrigði af klóninum. Hvert afbrigði 

hefur yfir 90% líkindi og líkindi á milli afbrigða er yfir 80%. Viðmiðið (S. capitis NRCS-A klónn afbrigði 

A) er merkt x109 og er í brautum fimm, sex og átta (talið neðan frá).  Í braut merkt q123 er einangur 

frá mænuvökva úr barni sem átti klón í blóði. Í neðstu brautin (q6) er S. capitis einangur úr liðvökva frá 

fullorðnum sjúklingi og það var neikvætt í PCR aðferðinni. Það sést á myndinni að hann er frábrugðin 

hinum og með minnstan skyldleika (undir 70%). 

 

 

 

Mynd 6. S. capitis sem rannsakaður var í PFGE. Hér sést að S. capitis í neðstu brautinni er frábrugðin 
hinum sem eru fyrir ofan. Skyldleiki milli afbrigða var yfir 80% og yfir 90% innan hvers 
afbrigðis   
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4.4.3 MALDI-TOF skyldleikagreining 
Tilraun var gerð til þess að skyldleikagreina fimm stafýlókokka með MALDI-TOF MS tækninni. Till 

þess voru notuð fjögur S. capitis einangur, eitt úr blóði og þrjú frá skimun auk eins S. epidermidis úr 

blóði. Hvert einangur fékk sex massaróf sem voru borin saman til að ákvarða toppa (Mynd 7). Svo 

voru massaróf mismunandi KNS borin saman (Mynd 8). Þegar búið var að ákvarða toppa fyrir hvert 

einangur þá voru toppar skráðir í töflu til að bera saman og ákvarða skyldleika.  

  Í töflu 19 má sjá samanburð á þremur greiningum á S. capitis einangri nr. X109, sem líktist afbrigði A 

af NRCS-A klóni í PFGE.  Með hverri greiningu fengust fleiri toppar, og eins og sést í töflunni þá voru 

40 toppar sameiginlegir í greiningunum þremur. Það var augljósari munur á milli massarófa S. 

epidermidis og S. capitis heldur en á milli tveggja S. capitis. Ekki var hægt að meta skyldleika milli S. 

capitis einangra þar sem ekki tókst að skilgreina nákvæmlega hvað var marktækur toppur.   

 

Tafla 19. Fjöldi toppa sama S. capitis í  endurteknum greiningum 

S. capitis (x109) Fjöldi toppa yfir 500 e.u 

Greining 1 48 

Greining 2 89 

Greining 3 123 

Sameiginlegir toppar 40 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 7. Massaróf eins S. capitis (NRCS-A) einangurs (x109). 
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Mynd 8. Massaróf mismunandi KNS einangra (rauður er x109 S. capitis NRCS-A og bleikur er S. 
epidermidis og aðrir litir eru S. capitis frá skimunarsýnum)   

 

4.4.4 Næmispróf 
Alls voru tíu sýklalyf prófuð á S. capitis fyrir þessa rannsókn (önnur en fyrstu lyf sem prófuð voru í 

þjónusturannsóknum þegar bakterían greindist fyrst). Í töflu 20 má sjá að hátt hlutfall S. capitis eru 

ónæmir fyrir oxacillin og gentamicin, sem er einkennandi fyrir NCRS-A klóninn. 

Valin voru 31 S. capitis einangur frá blóðræktunum 24 barna af Vöku og barnadeildum og sex S. 

capitis einangur frá skimunarsýnum til þess að gera næmispróf með aukalyfjunum. Öll S. capitis 

einangur úr blóðræktunum (Vöku- og Barnadeild (n=43), eitt frá Barnaskurðdeild og eitt frá Meðgöngu 

og sængurlegu) og 37 valin S. capitis einangur frá skimunarsýnum voru prófuð fyrir vancomycin 

misnæmi.  

Alls voru 73 S. capitis misnæmir og voru 66  S. capitis NCRS-A misnæmir (Tafla 20).  

Þess má geta að af þeim 19 S. capitis sem ekki var hægt að rannsaka frekar sökum þess hve seint 

þeir greindust í verkefninu voru 18 næmir fyrir gentamicin og oxacillin (og flestum lyfjum sem prófað 

var fyrir). Sá eini sem var ónæmur (úr mænuvökva frá barni sem átti klón í blóði) var rannsakaður með 

PFGE og greindist sem klónn. 
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Tafla 20. Sýklalyfjanæmi hjá öllum völdum S. capitis ásamt næmisprófum sem gerð voru þegar 

bakterían greindist. 

 S. capitis aðrir en NRCS-A 

(n=55) a 

S. capitis NRCS-A 

(n=131) 

 
 

Fjöldi  

S. capitis 

Ónæmir R 
(%) 

Næmir S 
 

Fjöldi S. 

capitis 

Ónæmir R 
(%) 

Næmir S 
 

Fyrstu lyf       

Cefoxitin 55 15 (27,3%) 40 131 131 (100%) 0 

Clindamycin 55 2 (3,6%) 10 131 3 (2,3%) 128 

Erythromycin 55 4 (7,3%) 51 131 4 (3,1%) 127 

Gentamicin 51 11 (21,6%) 40 124 124 (100%) 0  

Oxacillin 55 15 (27,3%) 40 131 b 131(100%) 0  

Tetracyclin 55 3 (5,5%) 52 131 b 0 (0,0%) 130 

Vancomycin 9 0 (0,0%) 9 74 0 (0,0%) 74 

Aukalyf       

Ceftaroline 2 0 (0,0%) 2 38 0 (0,0%) 38 

Ciprofloxacin 2 0 (0,0%) 2 36 3 (8,3%) 33 

Daptomycin 2 1 (50,0%) 1 37 15 (40,5%) 22 

Fusidic  acid 2 1 (50,0%) 1 36 4 (11,1%)  

Linezolid 2 0 (0,0%) 2 38 2 (5,3%) 36 

Mupirocin 2 0 (0,0%) 2 35 0 (0,0%) 35 

Rifampicin 2 0 (0,0%) 2 33 0 (0,0%) 33 

Teicoplanin 2 0 (0,0%) 2 36 6 (16,7%) 30 

Tigecyline 2 0 (0,0%) 2 37 0 (0,0%) 37 

Trimpthoprim 
sulfamethoxazol 

2 0 (0,0%) 2 36 2 (5,6%) 34 

       

Vancomycin 
misnæmi 

7 3 (42,9%) 4 73 66 (90,4%) 7 

a Næmispróf hafði ekki verið gert fyrir eitt S. capitis einangur af 187 sem voru rannsökuð með PCR 
(m.t.t. NRCS-A klóns) 

b Í einu tilviki var S. capitis með minnkað næmi fyrir lyfinu 
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5 Umræða 
Blóðræktanir eru framkvæmdar á einungis tveimur rannsóknastofum í landinu og þjónar Sýkla- og 

veirufræðideild Landspítala öllu landinu ef frá er talin rannsóknastofa Sjúkrahússins á Akureyri sem 

þjónar bæjarfélaginu og nágrannabyggðum.  Rannsóknin gefur því góða innsýn í faraldsfræði KNS á 

Íslandi. Á tímabilinu 2008 – 2016 reyndist ríflega fjórðungur af jákvæðum blóðræktunum hafa 

eingöngu KNS og þar af voru 776 KNS einangur frá 487 sjúklingum varðveitt og rannsökuð í þessu 

verkefni. Sjúklingar gjörgæslu, blóð- og krabbameinsdeilda áttu 36% KNS einangra og börn áttu 18%. 

Fjórtán KNS tegundir greindust; S. epidermidis var algengust (66%) og á eftir komu S. hominis og S. 

capitis. Meirihluti KNS, annarra en S. capitis, voru ónæmir fyrir methicillin en vancomycin ónæmi 

greindist ekki á tímabilinu. Hinn alþjóðlegi NRCS-A klónn S. capitis fannst á Vökudeild og reyndist 

útbreiddur í blóðsýnum og á húð barna og í umhverfi deildarinnar. Öll einangur S. capitis NRCS-A 

voru methicillin og gentamicin ónæm og 90% voru vancomycin misnæm. 

Á rannsóknartímabilinu voru árleg hlutföll blóðræktana með eingöngu KNS af heildarfjölda 

blóðræktana á bilinu 3,0% - 4.4% og hlutföll af öllum jákvæðum blóðræktunum (n=11.434) voru á 

bilinu 23,1% - 29,6% (meðaltal 26%). Hið síðarnefnda var svipað hlutfall og sést hefur í erlendum 

rannsóknum (Kirchhoff o.fl., 1985; Lark o.fl., 2000) og fór það heldur lækkandi á tímabilinu. Í þessu 

verkefni var ekki gerð tilraun til þess að meta hversu oft KNS voru sýkingavaldar en skv. 

skilgreiningum CDC þarf að uppfylla klíníska þætti ásamt því að KNS tegund ræktist í a.m.k. tveimur 

settum sem tekin hafa verið innan 72 klst. Af 776 KNS einangrum úr blóði uppfylltu 343 síðarnefnda 

skilyrðið og voru skilgreind sem möguleg sýking. Erlendar rannsóknir sýna að minnihluti KNS ræktana 

úr blóði séu sýkingavaldar en samkvæmt rannsókn Hall og Lyman þá voru 62-82% KNS ræktana úr 

blóði mengun (Hall o.fl., 2006). 

KNS fannst í samtals 115 ræktunum frá mænuvökva, liðvökva, kviðskilunarvökva og beinum frá 90 

sjúklingum. Þar sem úttekt á örverufríum vefjum úr þjónustugagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar 

náði einungis til KNS jákvæðra ræktana þá var ekki unnt að meta hlutföll þeirra af öllum ræktunum og 

öllum jákvæðum ræktunum úr örverufríum vefjum á rannsóknartímabilinu. Um túlkun KNS úr 

örverufríum vefjum gildir svipað og fyrir túlkun á blóðræktunum, þ.e. bæði niðurstöður ræktana og 

klínískir þættir eru notaðir (Peel o.fl., 2012) og því er líklegt að hluti hinna 115 jákvæðu ræktana hafi 

orsakast af mengun. Tveir sjúklingar áttu KNS í bæði blóði og mænuvökva og einn sjúklingur átti í 

blóði og liðvökva. Skv. alþjóðlegum skilgreiningum á gerviliðasýkingum hafa blóðræktanir ekki hlutverk 

í greiningu sýkinganna (Peel o.fl., 2012) og eru því líklega sjaldan jákvæðar. 

Eins og búist var við þá var S. epidermidis var algengasta KNS tegundin í blóði (66% af 776 KNS) 

og samræmist það niðurstöðum erlendra rannsókna (Becker o.fl., 2014; Jarlov o.fl., 1996; Otto, 2009; 

Sani o.fl., 2014). Hlutfallið var hærra í mögulegum sýkingartilfellum, þ.e. 74% og 80% hjá sjúklingum 

gjörgæsludeilda og blóð- og krabbameinsdeilda. Vitað er að tilteknir klónar S. epidermidis hafa náð 

fótfestu á sjúkrahúsum, þ.á.m. hinn alþjóðlegi ST27 (Becker o.fl., 2014). Líklegt er að tilurð klónanna 

tengist sýklalyfjaþrýstingi og útbreiddri notkun íhluta á sjúkrahúsum, ekki síst þar sem veikustu 

sjúklingarnir liggja. Hátt hlutfall S. epidermidis á gjörgæslu-, blóð- og krabbameinsdeildum Landspítala 

vekur spurningu um hvort ST27 klónninn eða aðrir klónar hafi náð fótfestu hér og breiðist út á meðal 
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sjúklinga. S. hominis var önnur algengasta tegundin í blóði (16% af 776 KNS). Tegundin var 18,1% af 

blóðræktunum í mögulegum sýkingum og 14% hjá sjúklingum gjörgæslu- og blóð- og 

krabbameinsdeilda. Í grein eftir Piette og Verschraegen voru teknar saman rannsóknir á KNS í 

blóðsýkingum frá ýmsum löndum (Piette o.fl., 2009). Þar kemur fram að hlutfall S. hominis í blóði hafi 

verið 12% – 18% í Danmörku, Brasilíu og Frakklandi sem er sambærilegt við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Algengi S. haemolyticus var lágt eða í kringum 2%, samanborið við niðurstöður úr 

samantekt Becker og fél. þar sem tegundin var sú önnur algengasta í blóði (12%) (Becker o.fl., 2014)  

Sambærilegar niðurstöður fengust frá ræktunum úr örverufríum vefjum þar sem S. epidermidis var 

algengasta tegundin í öllum sýnagerðum (allt að 90%), og 67 – 78% i sýnum frá liðum og beinum. 

Svipað hlutfall (73%) kom fram í nýrri rannsókn Peel og fél. á sýkingum tengdum gerviliðum (Peel o.fl., 

2012). S. lugdunensis, sem hefur meiri meinvirkni en flestir KNS (Becker o.fl., 2014) greindist í 17% 

liðvökva. Tegundin virtist þó ekki líklegri en S. epidermidis til að vera sýkingarvaldur í rannsókn Peel 

og fél. 

Hátt hlutfall KNS úr blóðræktunum voru ónæmir fyrir cefoxitin (og þ.a.l. methicillin en allir reyndust 

næmir fyrir vancomycin. Einnig var hátt hlutfall KNS úr liðvökva, kviðskilunarvökva og beinum ónæmir 

fyrir cefoxitin en hlutfallið var töluvert lægra hjá KNS úr mænuvökva. 

Algengustu sýklalyfin sem prófuð voru á KNS úr blóði voru pensillín, cefoxitin, oxacillin, 

tetracycline, gentamicin, erythromycin, clindamycin og vancomycin. Langflestir KNS úr blóði og öðrum 

vefjum voru pensillín ónæmir (80 – 100%) eins og reyndin hefur verið í öðrum erlendum könnunum 

(Becker o.fl., 2014). Hlutfall cefoxitin (methicillin) ónæmis í KNS úr blóði var 59%. Rannsókn 

framkvæmd af Widerstöm og fél. sýndi að 44% KNS voru methicillin ónæmir en skv. rannsókn Piette 

og Verschraegen er algengt hlutfall ónæmis 55-77% (Piette o.fl., 2009; Widerstrom o.fl., 2006). Hlutfall 

ónæmis KNS úr blóði fyrir pensillíni, tetracycline, gentamicin, erythromycin og clindamycin var 

sambærilegt rannsóknum á sýklalyfjanæmi KNS úr ýmsum sýnum í BNA, Evrópu, Asíu, Ástralíu og 

Suður - Ameríku (Piette o.fl., 2009). Algengara var að KNS einangur sem ræktuðust frá liðvökva, 

kviðskilunarvökva og beinum væru methicillin ónæm (58-75%) skv. skimprófi með cefoxitin heldur en 

KNS einangur frá mænuvökva (25%).  

Af 206 S. capitis einangrum voru 187 rannsökuð með PCR aðferðinni og reyndust 131 (70%) vera 

NRCS-A klónninn skv. þeirri aðferð. Elsta ræktunin var frá árinu 2009 og hefur klónninn því verið á 

Landspítala í allavega níu ár, en síðasta rannsakaða sýnið var úr skimun árið 2017. Allir klónar sem 

greindust í blóði voru frá nýburum og voru öll nema eitt barn á Barnadeild. Eitt vökueildarbarnanna átti 

líka legu á barnadeild, en legur þessara tveggja barna á barnadeild sköruðust þó ekki. Mögulega barst 

klónninn með börnum frá Vökudeild eða starfsfólki. NRCS-A klónninn greindist einnig í umhverfi, á 

starfsfólki Vökudeildar og á húð nýbura og því greinilegt að hann hefur tekið sér bólfestu á Vökudeild. 

Klónninn greindist ekki í fullorðnum og ekki í sjúklingum á öðrum deildum. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við erlendar rannsóknir sem lýsa NRCS-A klóninum einkum á nýburagjörgæslum þar sem 

hann veldur síðkomnum blóðsýkingum í nýburum (Butin o.fl., 2015; Lemriss o.fl., 2015; Simoes o.fl., 

2016).  

Framkvæmd var skyldleikagreining með PFGE á 38 S. capitis en aðeins 17 gáfu niðurstöðu sem 

var í samræmi við fyrri niðurstöðu frá tilvísunarrannsóknastofu í Bretlandi. Þar greindust þrjú afbrigði af 
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NRCS-A klóninum, A, B og C, sem komu einnig fram í þessari fyrstu tilraun til PFGE 

skyldleikagreiningar á S. capitis hér á landi. Einn S. capitis (q123), sem greindist í mænuvökva hjá 

barni með klón í blóði, hafði ekki verið rannsakaður með PCR sökum þess hve seint hann greindist í 

rannsókninni. Samkvæmt PFGE var hann A afbrigði af klóninum. Af þeim S. capitis sem fengu 

niðurstöðu úr PFGE hafði einn verið neikvæður í PCR og var hann greinilega óskyldur hinum (<70%). 

Stonfgreining S. capitis með PFGE staðfesti greiningu PCR aðferðarinnar, þ.e.  S. capitis sem töldust 

til NRCS-A klóns skv. PCR höfðu > 80% skyldleika í PFGE.  

Tilraun til þessa að skyldleikagreina með MALDI-TOF gaf þvi miður ekki áreiðanlegar niðurstöður. 

Munur á massarófum S. capitis og S. epidermidis var augljósari heldur en á milli S. capitis einangra og 

var ákveðið “munstur” sem sást á milli S. capitis  einangra. En ekki gekk að finna áreiðanlega aðferð til 

þess að skilgreina marktæka toppa. Endurtekin massaróf sama einangurs voru ekki algerlega 

sambærileg og því gekk erfiðlega að finna út hvaða toppar einkenndu hvert einangur. 

Skyldleikagreining með aðferð MALDI-TOF er almennt á tilraunastigi, og var augljóst að það þyrfti 

mikinn tíma til þess að prófa aðferðina og því var ekki unnt að ljúka þessum þætti rannsóknarinnar. 

Margir þættir hafa áhrif á massarófin eins og burðarefnið, val á æti fyrir ræktun og ræktunartími.  

Hlutfall oxacillin og gentamicin ónæmis var lágt (<30%) á meðal S. capitis sem ekki reyndust 

NRCS-A, og var hlutfallið lægra en á meðal annarra KSN tegunda. Allir S. capitis af NCRS-A klón voru 

ónæmir fyrir lyfjunum og er það einkennandi fyrir klóninn. Í rannsókn Rasigade og fél. kemur fram að 

S. capitis sem greindust á nýburagjörgæslu voru ónæmir fyrir oxacillin og gentamicin í 95% (Rasigade 

o.fl., 2012). Hlutfall S. capitis sem voru ónæmir fyrir erythromycin, clindamycin, fusidic sýru og 

fluorquinoline í þessari rannsókn var lágt og sambærilegt niðurstöðum Rasigade og fél (Rasigade o.fl., 

2012).  Hlutfall NCRS-A klóna sem voru ónæmir fyrir linezolid var 5,3 %. Í rannsókn Butin og fél. á 12 

NRCS-A einangrum frá fjórum löndum fannst ekkert linezolid ónæmi (Butin o.fl., 2015). Í nýrri 

rannsókn Butin og fél. á linezolid ónæmum S. capitis (ekki var tiltekið hvort þeir tilheyrðu klóni NRCS-

A) kom fram að samklóna linezolid/ methicillin /gentamicin ónæmur S. capitis hefur nú fundist í a.m.k. 

þremur Evrópulöndum og skýrist linezolid ónæmið af stökkbreytingu í 23S rRNA geninu (Butin o.fl., 

2017a). Hátt hlutfall S. capitis NCRS-A klóns (90%) voru vancomycin misnæmir sem er eitt af 

einkennum klónsins og kemur líka fram í rannsókn Butin og fél  (Butin o.fl., 2016). 

Í þessari rannsókn var faraldsfræði KSN könnuð í fyrsta sinn hér á landi. Þar sem KNS eru 

mikilvægar bakteríur í sjúkrahússýkingum ásamt því að vera ónæmar og oft fjölónæmar fyrir 

sýklalyfjum er mikilvægt að fylgjast með sýklalyfjanæmi þeirra og tegundadreifingu til þess að greina 

mögulegar hópsýkingar af völdum einstakra tegunda eða dreifingu sjúkrahúsklóna. Rannsóknin hefur 

staðfest tilvist S. capitis NRCS-A klóns á Vökudeild og með innleiðingu PCR aðferðarinnar má greina 

klóninn með fljótlegari og hentugri aðferð fyrir þjónusturannsóknir en PFGE. Ekki hefur verið gerð 

tilraun til þess að kanna vancomycin misnæmi KNS á Íslandi en nú þegar aðferðin hefur verið 

framkvæmd með góðum árangri á S. capitis  er möguleiki á því að nýta aðferðina til þess að greina 

vancomycin misnæmi í fleiri KNS tegundum. 

Skyldleikagreining með MALDI-TOF er spennandi valmöguleiki sem hefur ekki áður verið kannaður 

á Íslandi. Þrátt fyrir að tilraunin í þessari rannsókn hafi ekki gert okkur kleift að meta skyldleika KNS þá 
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væri mjög spennandi að rannsaka og þróa aðferð sem mætti nýta í rannsóknum á sjúkrahúsum til 

þess að kanna tilvist hópsýkinga. En aðferðin væri bæði fljótlegri og ódýrari en hefðbundnar aðferðir. 

Nokkrar takmarkanir voru á þessari rannsókn. Fyrst er að nefna erfiðleika við gagnasöfnun úr 

þjónustugagnagrunni Sýkla- og veirudeildar. Endurtaka þurfti úttektir úr gagnagrunninum til að fá 

áreiðanlegar upplýsingar um KNS úr sjúklingasýnum og olli það umtalsverðri töf á framgangi annarra 

verkþátta. Í öðru lagi var um að ræða afturvirka rannsókn og búið var að farga KNS einangrum sem 

höfðu verið fryst tímabundið (í “mengunarsafni”) árið 2008, 2009 og fram til júní 2010. Því var ekki 

hægt að nýta þau í rannsókninni. Einnig voru KNS einangur úr blóði og öðrum örverufríum vefjum ekki 

alltaf fryst. Varðveisla einangra er kostnaðarsöm og þegar KNS ræktast úr tveimur eða fleiri 

blóðræktunum og sýna sama næmismunstur er oft bara fryst úr fyrstu ræktuninni. Tegundagreining úr 

einungis einni blóðræktun af tveimur eða fleiri dregur úr áreiðanleika mats á sýkingum, en það gengur 

út frá tveimur jákvæðum blóðræktunum (hópurinn “mögulegar sýkingar”) og klínískum þáttum. Í þriðja 

lagi var ekki gerð úttekt á fjölda allra ræktana fyrir örverufría vefi aðra en blóð þannig að ekki er vitað 

hversu algengir KNS eru í þessum sýnum. Í fjórða lagi voru sérstök næmispróf til þess að greina 

misnæmi framkvæmd á S. capitis einangrum sem höfðu verði fryst en frysting gæti valdið falskt 

neikvæðri niðurstöðu á prófinu (Riederer o.fl., 2015). Í fimmta lagi gafst ekki tími til nánari rannsókna á 

S. epidermidis, svo sem könnun sýklalyfjanæmis með sömu aukalyfjum og prófuð voru á S. capitis, 

skyldleikagreining með PFGE og könnun á tilvist sjúkrahúsklóna.  
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6 Ályktanir 
S. epidermidis  er algengasta KNS tegundin sem greinist á Landspítala og er hlutfallið einna hæst á 

gjörgæslum, blóðlækningadeildum og Vökudeild. Þar sem KNS er tækifærissýkill og sýkir helst þá sem 

eru með veikt ónæmiskerfi, nýbura og sjúklinga með íhluti kemur ekki á óvart að stór hluti varðveitra 

KNS hafi verið frá þessum deildum. S. hominis var önnur algengasta tegundin (á eftir S. epidermidis) 

en hlutfall S. haemolyticus var lágt miðað við erlendar rannsóknir. Áhugavert væri að kanna skyldleika 

mismunandi S. hominis einangra og athuga hvort sami stofn sé að sýkja sjúklinga á Landspítala. 

Sýklalyfjanæmi KNS var sambærilegt því sem hefur komið fram í erlendum rannsóknum og hátt 

hlutfall voru ónæmir fyrir mörgum af þeim lyfjum sem eru prófuð í þjónusturannsóknum. Fjölónæmi 

einkennir sjúkrahússtofna og gæti þetta bent til þess að slíka stofna sé að finna á Landspítala.   

Rannsóknir á S. capitis NRCS-A  sýndu ekki einungis fram á að klónninn hafi tekið sér bólfestu á 

Vökudeild heldur einnig að hægt sé að nota PCR aðferðina til þess að greina klóninn og að 

næmismynstur ásamt vancomycin misnæmi bendi mjög sterklega til að um klóninn sé að ræða.  

Næstu skref væru framkvæmd næmisprófa á S. epidermidis og þar sem Helga Líf Káradóttir 

læknanemi vann BSc verkefni um blóðsýkingar af völdum KNS samhliða þessari rannsókn gæfist 

tækifæri til þess að framkvæma næmispróf á S. epidermidis (og mögulega fleiri KNS tegundum) úr 

raunverulegum sýkingartilfellum og jafnvel að kanna misnæmi hjá fleiri KNS tegundum. Endurtaka þarf 

PFGE á S. capitis þar sem ekki fékkst niðurstaða fyrir öll S. capitis einangur og stofngreina S. 

epidermidis til þess að kanna tilvist sjúkrahússtofna. 
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Fylgiskjal I 

Efnablöndur 

 

TE buffer 

10 mM Tris  

I mM EDTA (pH 8) 

 

1 M Tris pH 8  

121g Trizma (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 

800 mL eimað vatn 

42 mL HCl  

Hræra í með segulhræru og hita lausnina. Nota pH mæli til þess að mæla sýrurstig og bæta við 

HCl eða NaOH lausn út í eftir þörfum. Fyllt up að 1 L með eimuðu vatni og autoklafað. 

 

PIV 

5 mL Tris pH 8 

29,2 gr 1,0 NaCl  

Fyllt upp að 500 mL með eimuðu vatni og autoklafað  

  

0,5M EDTA pH 8 

186,1 gr EDTA (disodium salt, m.v. = 372,2) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 

Eimað vatn 

NaOH töflur (Merk KGAa, Darmastadt, Þýskaland)  

Hræra í með segulhræru og hita lausnina. Nota pH mæli til þess að mæla sýrurstig. Fylla up að 1 L 

með eimuðu vatni og autoklafa. 

 

EC lausn pH 9  

3 mL 1 M Tris 

29,2 gr. NaCl  (Merk KGAa, Darmastadt, Þýskaland) 

100 mL 0,5 EDTA 

1 gr.  Na deoxycholate (Merk KGAa, Darmastadt, Þýskaland) 

2,5 gr. Na laurylsarcosine (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 

2,5 gr. Brji 58 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 
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Fyllt upp að 500 mL með eimuðu vatni og autoklafað 

 

5 x TBE 

108 gr. Tris 

55 gr. Boric sýra (Honeywell International, Lincolnshire, IL, BNA) 

40 mL 0,5 EDTA pH 8 

Fyllt upp að 2 L með eimuðu vatni og autoklafað 

 

ES lausn pH 9 

93,1 gr. EDTA (disodium salt) (Sigma-Aldrich) 

400 mL eimað vatn 

U.þ.b. 10 gr NaOH töflur (Merk KGAa) 

Hræra í með segulhræru og hita lausnina. Nota pH mæli til þess að mæla sýrurstig og bæta við 

HCl eða NaOH lausn út í eftir þörfum. 

Bæta 5 gr. af Sarcosyl út í og fylla upp að 500 mL með eimuðu vatni og autoklafa. 

 

ESP lausn 

Fyrir hver 10 plögg 

0,010 g Proteinase K (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 

10 mL  ES lausn pH 9 

 

Burðarefni (e. matrix ) 

Útbúin grunnlausn 

475 µL af Ultra pure (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 

500 µL af Acetonítril (Honeywell International, Lincolnshire, IL, BNA) 

25 µL 100% Trifluoroacetic acid (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, BNA) 

     Burðaerfni HCCA (α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid) (Bruker Daltonics, Billerica, MA, BNA) er leyst 

upp með 250 µL af grunnlausn 

 

 


