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Ágrip 

Inflúensuveirur eru af Orthomyxoviridae ætt sem greinist í þrjá mismunandi inflúensustofna, A, B og C. 

Inflúensuveirur A og B valda sýkingum í mönnum en inflúensuveira C er mildari og minna þekkt. 

Inflúensuveirur eru veirur sem valda árstíðabundnum faraldri og er Inflúensa A algengari. Inflúensa B er 

algengari hjá börnum og ungu fólki og eru aðallega tveir undirstofnar inflúensu B sem smitast á milli 

manna og kallast þeir B/Yamagata og B/Victoria. 

     Markmið rannsóknarinnar er að greina undirstofna inflúensu B, B/Yamagata og B/Victoria með 

rauntíma PCR aðferð og kanna algengi þeirra hér á landi á einu ári. 

     Rannsóknin náði yfir eitt ár, frá 1. september 2017 til 1. september 2018. Sýni sem voru greind 

inflúensu B jákvæð á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans voru notuð í rannsóknina. Í heildina voru 

rannsökuð 377 sýni, þar af 204 sýni (54%) frá kvenmönnum og 173 sýni (46%) frá karlmönnum. 

     Heildarfjöldi sýna sem greindust jákvæð fyrir inflúensu B veirum voru 377, þar af 376 sýni jákvæð 

fyrir B/Yamagata (>99%) og 1 sýni fyrir B/Victoria (<1%) undirstofnum. Skoðaður var aldurshópur frá 10 

mánaða til 103 ára, þar sem aldur miðast við fæðingarár. Flest sýnin voru frá 60 ára og eldri, 229 sýni 

(61%). Flest inflúensu B jákvæðu sýnin voru á tímabilinu janúar til mars. Hæsta hlutfallið var í mars, 122 

sýni (32%), næst flest voru 119 sýni (32%) í febrúar og síðan í janúar eða 95 sýni. Af 377 sýnum voru 

358 sýni (95%) tekin innan sjúkrahúsa. Af 358 sýnum voru flest frá bráðamóttökudeildum, 209 sýni 

(58%). 

Greining undirstofna inflúensu B hefur hingað til ekki tilheyrt almennum greiningum á Íslandi en með 

þessari rannsókn verður hægt að meta hvort þörf sé á að bæta þessari greiningaraðferð við. Að auki 

var faraldsfræði inflúensu B veirunnar skoðuð frá ýmsum sjónarhornum sem gefur betri sýn yfir faraldur 

og hegðun veirunnar. 
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1 Inngangur 

Bráðir öndunarfærasjúkdómar af völdum veirusýkinga í öndunavegi eru þeir algengustu sjúkdómar sem 

fólk á öllum aldri og óháð kyni fær í heiminum. Ein algeng orsök fyrir bráðri öndunarfærasýkingu er 

inflúensuveiran (Monto, 2002).  

     Inflúensuveirur (e. Influenza) eru af Orthomyxoviridae ætt og skiptast í þrjá mismunandi 

inflúensustofna, A-, B- og C- stofna. Inflúensuveirur A og B valda sýkingum í mönnum en inflúensuveira 

C er mildari og minna þekkt (Murray o.fl., 2005).   

     Inflúensuveirur eru veirur sem valda árstíðabundnum faraldri og er inflúensa A algengari en B. 

Inflúensa A getur valdið heimsfaraldri og geta svín, fuglar og hestar smitast en inflúensa B smitar 

aðallega mannfólk og stundum seli. Inflúensa A skiptist í nokkra undirflokka en það eru aðallega tveir 

flokkar sem smita mannfólk og kallast þeir H1N1 og H3N2. Inflúensa B er algengari hjá börnum og ungu 

fólki og eru aðallega tveir undirstofnar inflúensu B sem smitast á milli manna og kallast þeir B/Yamagata 

og B/Victoria (Belshe, 2010). 

     Inflúensuveirur valda minna en 1% dauðsfalla að meðaltali á ári en það eru aðallega mjög ung börn  

eða gamalt fólk. Aftur á móti smitast mjög mikill fjöldi fólks í stórum faröldrum svo að heildarfjöldi 

dauðsfalla er oftast meiri. Í Bandaríkjunum deyja  að meðaltali 30.000- 50.000 manns árlega úr inflúensu 

(Tortora o.fl., 2013).  

     Í eftirfarandi köflum verður fjallað almennt um uppbyggingu veirunnar svo sem erfðaefnið, 

glýkópróteinin og mótefnavakaflökt. Skoðuð er nýmyndun og ónæmi, B/Victoria og B/Yamagata 

undirstofna og einnig flokka undirstofna. Það verður farið yfir útbreiðslu og sýkingarleiðir, sýkingavarnir, 

faraldsfræði, bólusetningar gegn inflúensu og ítarlega um bólusetningar á Íslandi. Farið er yfir einkenni, 

meðferð og ýmsar greiningaraðferðir. 

 

1.1 Uppbygging veirunnar 

Inflúensu B veiran er kúlulaga og um 80- 120 

nm í þvermál með gormlaga (e. helical) 

próteinhylki (e. capsid) og veiruhjúp (e. 

envelope). Á ytra lagi á hjúpnum eru 

glýkópróteinin hemagglutinin (HA) og 

neuraminidase (NA). Frumuhimnan er gerð úr 

tveimur lögum af lípíðum þar sem matrix 

prótein (M1) og membrane prótein (M2) eru 

innan við lípíðlagið (Murray o.fl., 2005).                                                        

 

                                                                                                   Mynd 1. Uppbygging inflúensu B     

veirunnar (Murray o.fl., 2015).                                                                                  
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1.1.1 Erfðaefnið 

Inflúensa B veiran er með einþátta (-) ribonucleic acid (RNA) erfðaefni í átta bútum og er pakkað inn í 

ríbónúkleóprótein (RNP) flóka en flókinn inniheldur núkleóprótein (NP) og RNA háðan pólýmerasa. 

Pólýmerasinn er hetero- þríliða (e. hetero- trimer) sem inniheldur pólýmerasa acidic prótein (PA), 

pólýmerasa basic prótein 1 (PB1) og pólýmerasa basic prótein 2 (PB2) (Robb o.fl., 2009).  

 

Mynd 2. Bygging RNP flóka í inflúensu B veiru, sem inniheldur NP prótein vafið utan um erfðaefni 
og myndar lykkju á öðrum endanum (sýnt efst á mynd) og á hinum endanum eru hetero- 
þríliða pólýmerasar (sýnt neðst á mynd) (Zheng & Tao, 2013).  

 

     Hver bútur kóðar (e. encodes) fyrir átta próteinum. Bútar 1, 2 og 3 kóða fyrir PB1, PA og PB2 

pólýmerasa próteinum, bútur 4 kóðar fyrir HA glýkópróteini, bútur 5 kóðar fyrir NP próteini, bútur 6 kóðar 

fyrir NA glýkópróteini og NB himnupróteini, bútur 7 kóðar fyrir matrix próteinum M1 og M2 og bútur 8 

kóðar fyrir nonstructural prótein (NS1) og nuclear export prótein (NS2) (G.-W. Chen o.fl., 2007).  

     Erfðaefnið er línulegt og utan um hvern bút er NP prótein, og er það notað ásamt M1 og M2 próteinum 

til að greina inflúensuveirurnar í sundur. M1 stuðlar að samansöfnun veiruhluta og M2 myndar jónagöng 

sem stuðlar að losun veira (Murray o.fl., 2005).  

1.1.2 Glýkópróteinin 

Tvær gerðir glýkópróteina einkenna inflúensu B veiruna, HA og NA, sem standa út úr hjúpnum og mynda 

odda út í umhverfið. 

     Á hverri veiru eru um 500 HA en próteinið auðveldar veirunni að þekkja og sýkja frumur líkamans. Ef 

HA próteini er blandað saman við rauð blóðkorn verður kekkjun og hægt er að nota þessa aðferð við 

greiningu (Tortora o.fl., 2013). Við innrás veirunnar í frumu verður HA að klofna til að virkjast. Próteasar 

sjá um að kljúfa HA í tvö brot (HA1 og HA2) sem eru bundin með dísúlfíð tengjum (e. disulfide bond) 

(Murray o.fl., 2005). HA1 inniheldur viðtaka og mótefnavaka en HA2 miðlar að því að samruni verði milli 

veiruhjúps og frumuhimnu hýsilfrumunnar (Bouvier & Palese, 2008). 

     Á hverri veiru eru um 100 NA en NA próteinið hefur ensímvirkni og stuðlar að því að rjúfa frumuhimnu 

hýsilfrumu og losa nýjar veirur út í umhverfið og eins og HA örvar það mótefni en er ekki jafn mikilvægt 
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í greiningu eins og HA próteinið (Tortora o.fl., 2013). NA stuðlar að dreifingu veira í vefjum með því að 

kljúfa sialic sýru á frumum ásamt frumuviðtaka (Murray o.fl., 2005).  

     Sialic sýra í líkamsfrumum er níu kolefnissýru mónósakkaríð og getur kolefni 2 bundist kolefni 6 á 

galaktósa sykru í öndunarvegi manna og þannig myndað a- 2,6 tengingu. Inflúensu B veiran getur 

bundist viðtaka a- 2,6 (Bouvier & Palese, 2008).  

     Veirustofnar eru greindir með breytingu á HA og NA mótefnavökum. Til eru sextán gerðir af HA og 

níu gerðir af NA og þau eru táknuð með númerum (HA1- HA16 og NA1- NA9). Yfirborðspróteinin taka 

stöðugum breytingum og hjá inflúensu B veirunni er eitt ferli sem ákvarðar þær og kallast það 

mótefnavakaflökt (e. antigenic drift) (Tortora o.fl., 2013).  

1.1.2.1 Mótefnavakaflökt  

Mótefnavakaflökt orsakast af punktstökkbreytingum í genum sem kóða fyrir yfirborðspróteinunum, HA 

og NA. Á tveggja til þriggja ára fresti verður til ný gerð af inflúensu með stökkbreytingu sem gerir það að 

verkum að fyrri mótefni bindast ekki. Stökkbreytingin breytir HA mótefnavakanum, sem cluster of 

differentiation 8 (CD8) T- frumur þekkja þannig að mótefni binst ekki lengur. Afleiðingarnar verða að 

sýktar frumur komast hjá því að verða eyðilagðar. Þannig að fólk sem var ónæmt áður fyrir 

inflúensuveirunni verður næmt fyrir nýju gerðinni. Aftur á móti þar sem breytingar í próteinum eru 

minniháttar eru ennþá einhver krossviðbrögð á milli mótefnis og T- frumna sem myndast gegn fyrri 

gerðinni og flestir hafa eitthvert ónæmi. Þannig að faraldur sem stafar af mótefnavakaflökt eru yfirleitt 

vægari (Murphy & Weaver, 2017). 

 

1.2 Nýmyndun 

Veira getur aðeins fjölgað sér innan lifandi hýsilfrumu. Inflúensu B veiran virkjar innanfrumu pattern 

recognition receptors (PRR) til að sýkja hýsilfrumuna og vekur þannig upp ónæmiskerfið, natural killer 

(NK) frumur og CD8 T frumur, ásamt interferon týpu 1 (IFN1) sem aftur virkjar innra kerfið til að takmarka 

eftirmyndun. Angafrumur spila einnig mikilvægt lykilhlutverk í ónæmiskerfinu en þær eru sérhæfðar fyrir 

hátt hlutfall af myndun IFN1 snemma í sýkingaferlinu (Murphy & Weaver, 2017). 

     Nýmyndun inflúensuveirunnar á sér stað í kjarna, sem er ólíkt mörgum öðrum RNA veirum, sem 

myndast oftast í umfrymi, sem gerir það að verkum að auðveldara er að splæsa messenger ribonucleic 

acid (mRNA) á tvo mismunandi vegu (Strauss & Strauss, 2002). 

     HA prótein veirunnar binst við sialic sýru á glýkópróteini á frumuhimnu hýsilfrumu til að hefja 

eftirmyndun. Veiran er færð inn í hýsilfrumu með innfrumun (e. endocytosis) og myndar þannig 

frumubólu. Frumubólan rennur saman við innbólu (e. endosome) sem veldur því að sýrustig innan 

hennar lækkar. Við súrnun renna saman veiruhimnan og innbólu himnan og opnar þá leið fyrir RNP út í 

umfrymið. RNP ferðast síðan til kjarna þar sem verður umritun á mRNA. Prótein veirunnar PB1, PA og 

PB1 nota mRNA hýsilfrumu sem primer fyrir myndun veiru mRNA með því að stela metýleraðri hettu (e. 

cap) RNA sem er nauðsynleg fyrir bindingu við ríbósóm. Allt erfðaefnið er umritað frá 5‘ hettu- 3‘ pólyA- 

hala (e. polyA tail) hluta mRNA fyrir próteinin, en M og NS próteinin mynda tvenn mismunandi mRNA 
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með frumuensími og síðan er mRNA þýtt yfir í prótein í umfryminu. HA og NA próteinin eru unnin í grófu 

frymisneti (ER) (e. endoplasmic reticulum) og fara síðan í gegnum golgíkerfið (e. golgi apparatus). M2 

stjórnar sýrustigi innan hjúpsins með því að opna jónagöng og kemur þannig í veg fyrir að golgíkerfið 

og aðrar blöðrur súrni. HA og NA próteinin fara síðan út á yfirborðið þar sem ný veira losnar frá frumunni 

(Murray o.fl., 2005). 

 

 

Mynd 3. Lífsferill veirunnar. Ferlið frá því að inflúensa B veira tengist hýsilfrumu og að lokum 
myndar nýja veiru sem losnar frá frumunni með útfrumun (e. exocytosis) (Zheng & Tao, 
2013). 

 

1.3 Ónæmi 

Veiran hefur ýmsar aðferðir til að vinna gegn ónæmiskerfinu en þær tengjast erfðaefni veirunnar. RNA 

veira þarf að nota RNA pólýmerasa til að búa til sniðmát, en aftur á móti skortir RNA pólýmerasinn 

villulestur (e. proofreading) sem DNA pólýmerasinn hefur. Þetta veldur því að RNA veiran er með meiri 

stökkbreytitíðni en DNA veiran og getur RNA veiran breytt mótefnavökum hratt. Smám saman þróar 

mannkynið verndandi ónæmi fyrir inflúensuveiru með því að mynda mótefni gegn HA yfirborðspróteini 

(Murphy & Weaver, 2017). 
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1.4 Undirstofnar 

Inflúensu B veirur hafa síðan í kringum 1980 þróast í tvo aðskilda undirstofna, sem byggist á breytileika 

í HA yfirborðspróteini. Þessir stofnar kallast B-Victoria/2/87-like og B/Yamagata/16/88-like veirur.  

     Það hefur verið sjaldgæfara að greina B/Victoria veirustofna en síðasta áratug hefur hún verið 

takmörkuð við Austur- Asíu meðan B/Yamagata veirustofnar hafa verið ríkjandi inflúensu B veirur um 

allan heim. Frá um veturinn 2001 hafa bæði B/Victoria og B/Yamagata verið að greinast á sama tíma í 

mörgum heimshlutum, þar á meðal í Evrópu og Ítalíu (Camilloni o.fl., 2009).  

     Árið 2014 var gerð rannsókn í Slóveníu frá þrem inflúensu árstíðum, árið 2010- 2011, 2011- 2012 og 

2012- 2013 þar sem 6.811 sjúklingar voru prófaðir fyrir inflúensu A og B. Í heildina greindust 662 

einstaklingar jákvæðir fyrir inflúensu B veiru, þar af voru 304 einstaklingar (299 B/Victoria og 5 

B/Yamagata), 17 einstaklingar (7 B/Victoria, 9 B/Yamagata og eitt sem var ekki hægt að greina í 

undirstofn) og 341 einstaklingar (72 B/Victoria, 245 B/Yamagata og 20 sem ekki var hægt að greina í 

undirstofna). Rannsóknin leiddi í ljós að sjúklingar sem greindust með B/Victoria voru marktækt yngri en 

þeir sem greindust með B/Yamagata (p <0,001) (Sočan o.fl., 2014).  

1.4.1 Flokkar undirstofna 

Frá árinu 2007 voru flest B/Yamagata flokkuð í tvo flokka sem fer eftir mismunandi mótefnavaka og 

erfðafræðilegum einkennum. B/Brisbane/3/2007 stofn tilheyrir flokki 2 og B/Bangladesh/3333/2007 stofn 

tilheyrir flokki 3 og inniheldur B/Wisconsin/01/2010 stofn, en það var í bóluefni fyrir árið 2012- 2013. 

B/Victoria tilheyrðu flest B/Brisbane/60/2008 stofni, frá árinu 2008, en þar er flokkað eftir HA genaröð. 

     Í rannsókn sem gerð var árið 2014 voru 2956 HA amínósýruraðir og 500 NA amínósýruraðir 

einangraðar á bæði undirstofnum inflúensu B, frá árinu 2012- 2013. Skoðað voru stuttar HA raðir en það 

kom í ljós að frá ATG tákna byrjuðu allar B/Victoria stofnar á AAA tákna á svæði 538- 540 en það er 

ekki til staðar í B/Yamagata. Í B/Victoria var einnig til staðar ACA tákni sem kóðar fyrir threonine (T) á 

svæði 547- 549 og TCC tákni á svæði 558- 560 sem kóðar fyrir serine (S) en í sömu röð í B/Yamagata 

var AAT tákni sem kóðar fyrir asparagine (N) og CCC tákni sem kóðar fyrir proline (P). Á svæði 522 í 

B/Victoria var kirni C algengust (Aðeins 4% kirni T) og á svæði 555 og 556 var kirni A á meðan í 

B/Yamagata voru kirni T, G og G í sömu röð. Einnig var skoðaður munur á kirnum í flokki 2 og 3 í 

B/Yamagata. Þá sást að á svæði 541- 543 var AAC tákni, sem kóðar fyrir N, í flokki 2 en í sömu röð var 

TAC tákni, sem kóðar fyrir tyrosine (Y), í flokki 3. Á svæði í kringum 589 er einnig hægt að bera flokk 2 

og flokk 3 saman (Mynd 4) (Arvia o.fl., 2014).  
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Mynd 4. Munur á kirnum í HA röð í inflúensu B undirstofnum (Arvia o.fl., 2014). 

 

1.5 Útbreiðsla og sýkingaleiðir 

Árið 1999 kom í ljós að inflúensu B veiran smitar ekki eingöngu menn heldur líka seli. Þá fyrst var veiran 

einangruð úr landsel en veiran var frábrugðin veirunni sem dreifðist á milli manna (Bodewes o.fl., 2014).  

     Árið 2013 var gerð rannsókn í Seal Rehabilitation and Research Centre (SRRC) stofnun í 

Pieterburen, Hollandi, þar sem safnað var saman sýnum úr selum frá árunum 2002- 2012. Sýnin voru 

frá 615 selum, 67 útselum (Halichoerus grypus) og 548 landselum (Phoca vitulina). Notað var 

hemagglutination inhibition (HI) próf með eftirfarandi inflúensu B veirustofnum sem mótefni: B /Seal 

/Holland/1/1999, B/Jiangsu/010/2003, B /Yamanashi /166/1998 og B /Malasía /2506/2004. Rannsóknin 

sýndi að árið 2010 greindust mótefni gegn HI mótefnum í 9 af 21 sýnum (43%) og árið 2011 í einu af 

150 sýnum (0,7%). Mótefnin greindust ekki á árunum 2002- 2009 og árið 2012. Við nánari stofngreiningu 

greindust flest sýnin jákvæð fyrir B /Yamanashi /166/1998. Rannsóknin sýndi fram á að selir geta verið 

hýslar en aftur á móti var ekkert sem benti til þess að selir gætu smitað menn (Bodewes o.fl., 2013). 

     Talið er að sýkingaleið inflúensu B veirunnar sé með öndunarúða sem berst frá sýktum einstaklingi 

með því að dreifa ögnum út í umhverfið með öndun, hósta eða hnerra (B. T. Chen o.fl., 2010). Sýktur 

einstaklingur getur borið smit í slímhúðir í nefi, munni og augum með beinni eða óbeinni snertingu 

(Embætti landlæknis, 2012). 

 

1.6 Sýkingavarnir 

Inflúensuveiran er bráðsmitandi milli manna og því getur verið erfitt að koma í veg fyrir útbreiðslu á 

henni. Aðallega er mikil áhætta á að smitast á sjúkrahúsum sem getur leitt til alvarlegra veikinda og því 

ber að huga við sýkingavarnir (Þórdís H. Tómasdóttir, 2017).  

     Góð sýkingarvörn á sjúkrahúsum felur fyrst og fremst í sér handhreinsun og viðeigandi hlífðarfatnað 

til að koma í veg fyrir útbreiðslu frá sýktum einstaklingi (Ása Atladóttir, 2006). 
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1.7 Faraldsfræði 

Faraldsfræði inflúensu B hefur verið minna skoðuð en gert hefur við inflúensu A, sérstaklega í löndum 

sem tilheyra hvorki Evrópu né Bandaríkjunum. Global Influenza B study (GIBS) sem framkvæmd var 

árið 2015 voru 26 lönd rannsökuð á árunum 2000- 2013. Tilkynnt var um 935.673 inflúensu tilfelli, þar 

af voru 65,1% inflúensa A en 17,1% inflúensa B (Caini o.fl., 2015). 

     Nýlegar rannsóknir benda til þess að inflúensa B valdi oftar sýkingum og faröldrum í heiminum en 

áður var talið en það hefur lengi verið vitað að inflúensa A veiran valdi árstíðabundnum heimsfaraldri. 

Inflúensa B veiran er á bilinu 1%- 56% af allri inflúensuveirustofnum og 1%- 52% af veirusýkingum í 

börnum og ungu fólki (Burnham o.fl., 2013).  

 

1.8 Bólusetningar gegn inflúensu 

Stöðug breyting verður á inflúensuveirustofnum svo það þarf að úbúa nýtt bóluefni á hverju ári. 

Bólusetning gegn inflúensu er besta forvörn til að koma í veg fyrir smit og þess vegna er mælt með 

árlegri bólusetningu til að minnka útbreiðslu og faraldur (Camilloni o.fl., 2009). Þar sem það er stöðug 

breyting á mótefnavökum hefur enn ekki verið möguleiki á að útbúa bóluefni sem veldur ónæmi til 

langtíma en það er auðvelt að útbúa bóluefni gegn ákveðnum mótefnastofnum, sem notað er til að eyða 

sjálfri veirunni eða sýktu hýsilfrumunni (Tortora o.fl., 2013). 

     Árið 1937 var Macfarlane Burnet fyrstur til að uppgötva að hægt væri að þróa bóluefni gegn 

inflúensuveiru sem átti síðan eftir að þróast enn betur með árunum. Ónæmiskerfið myndar sína vörn 

gegn inflúensu þegar bóluefnið er gefið og er vörnin sértæk fyrir mótefnavaka HA og NA og minnkar 

líkur á að einstaklingurinn veikist af veirunni (Kitler o.fl., 2002). 

     Bóluefni eru gerð af annaðhvort lifandi veikluðum veirum eða óvirkum veirum. Óvirk veira getur ekki 

myndað prótein í umfrymi í sýktum frumum, þannig að peptíð frá veirunni er ekki sýnt með major 

histocompatibility complex (MHC) sameindinni. Lifandi veikluð veira sem notuð er gegn inflúensu er 

öflugri en óvirk veira þar sem þær framkalla virkni á CD4- og CD8- T frumum. CD4- fruma framkallar 

mótefnasvörun og CD8- T fruma veitir vernd á meðan veiran er að sýkja og til verður frumuminni ef 

sýkingin tekst (Murphy & Weaver, 2017). Bóluefni sem er gert úr óvirkri veiru hefur verið gefið í meira 

en 50 ár og á hverju ári eru gefnir um 100 milljón skammtar um allan heim. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) (WHO) mælir með því að fólk sem er í 

áhættu að fá alvarlega fylgikvilla af inflúensuveiru sýkingu fái bóluefni, til dæmis aldraðir og fólk með 

undirliggjandi sjúkdóma (Nichol, 2003).  

     Árlega, í kringum febrúar er inflúensuveirustofnum safnað saman í um 100 stöðum í heiminum og 

eru greind á rannsóknarstofum. Niðurstöðurnar úr þessum rannsóknum eru notaðar til að útbúa bóluefni 

fyrir næsta flensutímabil. Bóluefnið gegn inflúensu er oftast marggilt en beinist aðallega að þrem 

mikilvægustu stofnum (Tortora o.fl., 2013). Algengast hefur verið að bóluefnið innihaldi tvo stofna af 

inflúensu A, A/H1 og A/H3 en aðeins einn stofn af Inflúensu B. Veturinn 2003- 2004 var Inflúensu B 

stofninn B/Victoria- líkur stofn, veturinn 2004- 2005 og 2005- 2006 var B/Yamagata- líkur stofn og 



  

18 

veturinn 2006- 2007 og 2007- 2008 var B/Victoria- líkur stofn. Þar sem einungis var valinn annar 

inflúensu B undirstofn í bóluefninu olli það áhyggjum þegar báðir undirstofnarnir voru í gangi á sama 

tíma (Camilloni o.fl., 2009). 

     Hægt er að fá tvær gerðir af inflúensu bóluefni. Annað þeirra er óvirk veira sem er sprautað í líkamann 

og hin útgáfan er veikluð veira sem er í nefspreyi. Bóluefnið er ræktað í eggjum og tekur það um 6- 9 

mánuði í framleiðslu (Tortora o.fl., 2013). 

1.8.1 Bólusetningar á Íslandi 

WHO ráðleggur að framleitt sé þrígilt bóluefni sem er notað gegn bæði Inflúensu A og B og 

sóttvarnalæknir mælir með að ákveðnir áhættuhópar hafi forgang við bólusetningar þeim að 

kostnaðarlausu. Þau sem tilheyra áhættuhóp eru einstaklingar sem eru 60 ára og eldri, börn og fullorðnir 

með undirliggjandi sjúkdóma, svo sem lungna-, hjarta-, nýrna- og lifrarsjúkdóma, sykursýki, illkynja 

sjúkdóma sem og aðra ónæmisbælandi sjúkdóma, barnshafandi konur og einnig heilbrigðisstarfsmenn 

sem annast einstaklinga sem eru í áhættuhópum (Embætti landlæknis, 2018).  

     Bóluefnið er í samræmi við ráðleggingar WHO og ákvarðanir Evrópusambandsins. Um er að ræða 

stungulyf sem kallast Influvac. Bóluefnið sem er gefið fyrir árið 2018- 2019 inniheldur inflúensuveiru 

yfirborðsvaka (HA og NA) af eftirtöldum stofnum: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - líkur stofn, 

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - líkur stofn  og B/Colorado/06/2017- líkur stofn (uppruni 

B/Victoria/2/87). Þessi efni eru ræktuð í frjóvguðum hænueggjum úr heilbrigðum kjúklingahópum 

(Sérlyfjaskrá, 2018). 

 

1.9 Einkenni 

Inflúensa B er öndunarfærasjúkdómur sem veldur bráðum einkennum 1- 2 dögum frá smiti og eru 

einkennin aðallega hiti, höfuðverkur, orkuleysi, kuldahrollur, vöðvaverkir og lystarleysi. Inflúensa sýkir 

efri hluta öndunarvegar og getur því valdið þurrum hósta, særindi í hálsi og nefrennsli. Hiti er oftast á 

bilinu 38°C- 40°C og tekur yfirleitt um 3- 8 daga að ganga yfir. Inflúensuveiru sýking getur verið mjög 

alvarleg þar sem í kjölfar hennar getur fylgt lungnabólga af völdum veirunnar annars vegar og af völdum 

baktería hins vegar (Bouvier & Lowen, 2010). 

     Lungnabólga vegna bakteríusýkingar er algengasta ástæðan fyrir dauðsföllum, oftast af völdum 

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus eða Streptococcus pneumoniae. Algengast er að mjög 

ung börn og aldraðir fái lungnabólgu í kjölfarið á inflúensuveiru sýkingu og börn fá oft miðeyrnabólgu. 

Aldraðir, sem komnir eru yfir 65 ára eru í meiri áhættu á að látast vegna lungnabólgu, ónæmisbældir 

einstaklingar og auk þess börn og fullorðnir á öllum aldri með undirliggjandi sjúkdóma, svo sem í hjarta, 

lungu, nýrum, lifur og innkirtlakerfi (White & Fenner, 2016). 
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1.10 Meðferð  

Það gæti verið gagnlegt að nota sérstök veirulyf (e. anti- viral) í meðferð gegn inflúensu, til að milda 

sýkingaferlið og einnig er hægt að nota það fyrirbyggjandi. 

     Lyfin sem eru aðallega notuð eru neuraminidase hemlar (NIs), sem eru oseltamivir (Tamiflu®) og 

zanamivir (Relenza®) en eins og áður hefur komið fram er virkni neuraminidase ensíms nauðsynlegt 

fyrir losun á nýmynduðum veiruögnum sem koma frá sýktum frumum. Oseltamivir er fyrir fullorðna og 

börn eldri en eins árs og er tekið sem inntökulyf og zanamivir er fyrir fullorðna og börn eldri en fimm ára 

og er aðeins notað til innöndunar. Auk þess eru lyfin M2 proton channel hemlar (amantadín og 

rimantadín) en þau virka betur á inflúensu A en B og ekki er mælt með að taka þau sem meðhöndlun 

eða fyrirbyggjandi gegn heimsfaraldri (Michiels o.fl., 2013). 

     Neuraminidase hemlar virka vel á að draga úr einkennum auk þess sem þau stytta veikindin um einn 

til tvo daga. Mælt er með því að byrja meðferð innan tólf klukkustunda frá upphafi einkenna til að ná 

sem bestum árangri (Þórólfur Guðnason o.fl., 2008).   

 

1.11 Greiningaraðferðir 

Mikilvægt er að greina sýkingar af völdum inflúensunnar snemma og nákvæmlega til að minnka hættuna 

á veikindum og dauðsföllum af völdum veirunnar. Til eru mismunandi greiningaraðferðir til að greina 

inflúensu B veiru hjá mönnum. Þessar aðferðir eru eftirfarandi: veiruræktun (viral culture og shell viral 

culture (SVC)), Direct fluorescent antibody test (DFA), Serological assays (Hemagglutination Inhibition 

(HI), Virus Neutralization Assay (VN assay), Single Radial Hemolysis (SRH), Complement Fixation, 

Enzime Linked immunosorbent assay (ELISA)), Rapid influenza diagnostic Tests (RIDT), Lab-on-a-

chip/microchip devices (LoC), Nucleic acid- based tests (NAT) (Reverse PCR (RT- PCR), Loop- 

mediated isothermal amplification- based assay (LAMP), Simple amplification- based Assay (SAMBA), 

Nucleic acid sequence- based amplification (NASBA) og Microarray- based approaches), Nucleic acid 

sequencing approaches (Sanger sequencing og Next- generation sequencing (NGS)) (Vemula o.fl., 

2016). 

1.11.1 Frumuræktun 

Í frumurækt eru veirur einangraðar og ræktaðar í frumuglösum. Á næstu 7- 10 dögum verður samsöfnun 

af veiruþáttum inni í frumunum. Frumur sem eru notaðar eru rhesus monkey kidney (RhMK) eða african 

green monkey kidney (AGMK). Frumulínur sem eru notaðar eru Madin Darby canine kidney (MDCK), 

A549, rhesus monkey kidney (LLC MK2), mink lung epithelial cell line (Mv1Lu) og buffalo green monkey 

kidney (BGMK). Stundum er frumuræktun notuð samhliða NAT aðferðum eins og til dæmis rauntíma 

PCR (e. real- time PCR) aðferð (Vemula o.fl., 2016). 

     Mikilvægt er að breyta umhverfisaðstæðum, svo að inflúensuveiran nái að vaxa. Frumulínur mynda 

ekki próteasa, sem brýtur niður HA, svo það þarf að bæta Tosyl phenylalanyl chloromethyl ketone 

(TPCK)- trypsin próteasa út í ræktunina til að brjóta niður yfirborðspróteinið (Jerome, 2016).  
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1.11.2  Hemagglutination Inhibition Test (hömlunarpróf) (HI) 

Til að greina undirstofna inflúensu B veirunnar er hægt að nota hemagglutination hömlunarpróf (HI) og 

PCR aðferð. HI aðferð er mótefnamæling þar sem mótefni í blóði binst hvorum veirustofn fyrir sig en 

þessi aðferð er aftur á móti mjög seinvirk og tímafrek (Biere o.fl., 2010).  

1.11.3 Kjarnsýrumögnun (PCR) 

Kjarnsýrumögnun (e. Polymerase Chain Reaction) (PCR) er sameindafræðileg aðferð þar sem tiltekið 

svæði í genamengi er magnað upp. Notaðir eru tveir ólígódeoxýkirni (e. oligodeoxynucleotides) prímerar 

með stuttar raðir eða um 20- 30 í basalengd sem passa við 3‘enda DNA. Til að hvarf geti átt sér stað í 

hvarfefnablöndunni þarf prímera sem þekkja tilteknar genaraðir, kirnissameindir (e. nucleoside 

triphosphate) (dNTP eða A, T, G og C), magnesíum, hitastöðugt DNA pólýmerasa ensím, buffer fyrir 

polýmerasa og sýni sem inniheldur erfðaefni. Algengast er að nota einangrað ensím úr Thermus 

aquaticus sem kallast Taq pólýmerasi sem þolir um 72°C- 95°C.  

     Hvarfefnablandan er fyrst hituð upp til að aðskilja tvíþátta DNA í einþátta DNA (e. denaturation) og 

hitinn lækkaður til að prímerar geti parast við einþátta DNA (e. annealing). Síðan er hiti hækkaður aftur 

upp í kjörhitastig pólýmerasans. Ensímið notar dNTP til að búa til mótsvarandi DNA þátt með prímerum 

sem hafa parast. Þessi skref eru síðan endurtekið nokkrum sinnum (Kaplan & Pesce, 2010). 

     Með þessari aðferð er hægt að raðgreina, klóna eða nota til að skima fyrir DNA sem getur komið sér 

vel í ýmsum rannsóknum (Moran o.fl., 2013). 

     PCR aðferð er mikið hentugri aðferð til að greina undirstofn þar sem hún er mjög næm, nákvæm og 

fljótleg aðferð. Með rauntíma PCR aðferð er hægt að greina fleiri sýni í einu og það eru minni líkur á 

krossmengun (Biere o.fl., 2010). 

1.11.3.1 Eins skrefa og tveggja skrefa PCR 

PCR aðferð er nákvæmari, næmari og fljótlegri en að framkvæma veirurækt en til eru tvær PCR aðferðir 

til greiningar á RNA veirum og skiptist í tvö skref, eins skrefa (e. one step) og tveggja skrefa (e. two 

step). Eins skrefa aðferðin inniheldur bæði öfugan bakrita (e. reverse transcriptase) og PCR í sama 

hvarfi en tveggja skrefa aðferðinni eru aðferðirnar framkvæmdar sitt í hvoru lagi. Hægt er að nota báðar 

þessar aðferðir til að greina sundur inflúensuveirur og einnig til að greina sundur undirflokka eða 

undirstofna (Poddar, 2002). 

     Kostir við eins skrefa aðferðina er að hún er einfaldari, ódýrari og það þarf færri „pípetteringar“ sem 

gerir það að verkum að það er minni hætta á mengun en gallinn er sá að ekki er hægt að nota þessa 

greiningu í neitt annað en þetta ákveðna hvarf. Aftur á móti eru kostir við tveggja skrefa aðferðina er að 

hægt er að umbreyta öllum RNA í complementary deoxyribonucleic acid (cDNA) sem gerir mögulegt að 

rannsaka einnig aðrar veirur/bakteríur en í þessu ákveðna hvarfi (Wacker & Godard, 2005). 
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1.11.3.2 Víxlritun (RT- PCR) 

Víxlritunar (e. Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) (RT- PCR) aðferð byggist á því að 

magna upp erfðaefni á formi RNA en til þess að geta magnað upp RNA þarf öfugan bakrita ensím til að 

búa til DNA (Tille, 2014). 

     Til að geta framkvæmt RT- PCR aðferðina er nauðsynlegt að nota sértækan prímer sem er með 

ákveðna basaröð en prímerinn binst ósértækt við 3’ enda mRNA og síðan notar öfugur bakriti dNTP til 

að mynda cDNA (Ståhlberg & Bengtsson, 2010).  

1.11.3.3 Rauntíma PCR 

Rauntíma PCR er sjálfvirk aðferð sem tók við af hefðbundinni PCR aðferð. Hún byggist á flúrljómandi 

mælingu og hitabreytingum. Hægt er að fylgjast með í rauntíma í hvert sinn sem flúrljómandi efni gefur 

frá sér merki, sem endurspeglar rétt hlutfall styrks DNA (Kaplan & Pesce, 2010). 

     Grunnaðferðir rauntíma PCR eru SYBR green sem er ósértæk greining en þá binst litarefni hvaða 

tvíþátta DNA sem er og Taqman sem er sértæk greining en þá er svokallaður þreifari með flúrljómandi 

efni sem binst nákvæmum stað á DNA (Logan o.fl., 2009). 

1.11.3.3.1 Taqman rauntíma PCR (q- PCR) 

Taqman rauntíma PCR (q- PCR) er aðferð sem notast við sértækan stuttan þreifara (e. probe). Þreifarinn 

er með áföstu flúrljómandi efni (e. reporter) á öðrum endanum og bæli (e. quencher) á hinum endanum. 

Pólýmerasinn hefur 5‘- 3‘ enda exonucleasa virkni og brýtur niður þreifara sem veldur því að flúrljómandi 

efni losnar frá bælinum sem gefur þá frá sér flúrljómunar merki og er það í réttu hlutfalli við nýmyndun á 

DNA (Kaplan & Pesce, 2010).  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að greina undirstofna inflúensu B, B/Yamagata og B/Victoria með rauntíma 

PCR aðferð og kanna algengi þeirra hér á landi á einu ári.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Leyfi 

Þar sem þetta var gæðaverkefni sem til stóð að nota í almennri veirugreiningu var ekki þörf á sérstöku 

leyfi. Engar persónuupplýsingar koma fram en einungis var skoðaður aldur, kyn og dagsetningu, tegund 

sýnis og tökustað sýna. Allar upplýsingar um sýnin sem voru notuð fyrir þessa rannsókn er hægt að 

finna á Sýkla- veirufræðideild Landspítalans. 

 

3.2 Sýni 

Rannsóknin var afturskyggn og náði yfir eitt ár, frá 1. september 2017 til 1. september 2018. Tekinn var 

saman listi yfir öll tilfelli úr gagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar Landspítalans yfir inflúensu B veiru 

jákvæð sýni og sýnin fundin í geymslu.  

     Sýni sem voru greind inflúensu B jákvæð á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans voru notuð í 

rannsóknina. Alls voru það 384 jákvæð inflúensu B veiru sýni en þar af voru fimm sýni sem fundust ekki 

í gagnagrunni en tvö sýni sem fundust ekki í geymslu, alls sjö sýni. Í heildina voru þá rannsökuð 377 

sýni, þar af 204 sýni (54%) frá kvenmönnum og 173 sýni (46%) frá karlmönnum. 

3.2.1 Undirbúningur sýna 

Öndunarfærasýnin voru háls- og nefkoksstrok tekin á tvo pinna og sýnin sameinuð og meðhöndluð sem 

eitt sýni. Í sérstökum tilfellum voru sýni sett í ræktun ásamt PCR mælingu. Fyrir PCR mælingu er mælt 

250 μl í PCR glas. Mögulegt var að gera IF litun og þá var frumulausnin skilin niður á 1000 RPM í 10 

mín og flotið tekið af fyrir sáningu. Frumulína fyrir inflúensu var MDCK og var frumuglas sett í 33°C skáp. 

Ætið var tekið af MCDK frumunum og sett 2 ml æti með trypsin og frumurnar látnar liggja þar til lesið var 

af þeim eftir 1- 2 daga eða lengur (Landspítali, 2018).  

3.2.2 Einangrun erfðaefnis 

Á Sýkla- og veirufræðideild er notast við MagNA Pure Compact Nucleic Acid isolation Kit I (Mannheim, 

Þýskalandi) frá Roche Diagnostics™ (Basel, Sviss) til að einangra kjarnsýrur úr sýnum með hjálp 

segulagna. Farið var eftir leiðbeiningum framleiðanda. Tækið tók 1- 8 sýni í einu og tók hver keyrsla um 

30 mín. Notað var 200 µl sýni þar sem lokaafurðin var 100 µl af einangruðu erfðaefni. Sýnin voru geymd 

í -70°C frysti. Búið var að einangra erfðaefnið úr öllum sýnum og voru þau tilbúin fyrir rauntíma PCR 

aðferðina. Í lokin var þörf á því að einangra eitt sýni aftur og setja í PCR. 

3.3 Rauntíma PCR aðferð 

Rauntíma PCR tæki, AB- 7500 Fast Real Time PCR system frá Applied Biosystems® (Foster city, 

Kalifornía, Bandaríkin) var notað til að mæla sýnin. Er það staðsett á Sýkla- og veirufræðideild 
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Landspítalans (Ármúla 1a, Reykjavík). AgPath-ID™  One- Step RT- PCR kit-hvarfefnin voru fengin frá 

Applied Biosystems®. Prímerar og próbar fyrir B/Yamagata, B/Victoria og Ribonuclease P (RnaseP) 

voru fengin frá Center for Disease Control and Prevention™ (CDC) (Clifton Rd, Atlanta, Bandaríkin).  

Farið var eftir leiðbeiningum framleiðanda við framkvæmd þessa prófs. Hvarfefnablandan miðast við að 

eitt sýni innihéldi: 

 12, 5 µl AgPath- ID™ One- Step RT- PCR Kit, 

 1 µl AgPath ensími,  

 0,5 µl af prímera og próba mixi fyrir B/Yamagata, B/Victoria og RnaseP (Clifton Rd, Atlanta, 

Bandaríkin) (Forward prímer 20 nmól, reverse prímer 20 nmól og prób 5 nmól) 

 6 µl af RnaseP fríu vatni.  

     Hvarfið fór fram í einu skrefi og í hverja holu var sett 20 µl af hvarfefnablöndu ásamt 5 µl af sýni eða 

kontrolsýni. Fyrir jákvæð kontrol var notast við jákvæð áður greind sýni, fyrir B/Yamagata, frá The 

Francis Crick Institute í London og hins vegar fyrir B/Victoria, frá CDC. Kontról sýnin voru síðan þynnt 

10x. Fyrir neikvætt kontról var notast við núkleasa frítt vatn og fyrir innra kontrol var notast við RnaeseP 

fyrir hvert sýni. Prímera og próba mix fyrir RnaseP (Tafla 1).  

     Í þessari rannsókn var notað Flensa AgPath™ prógramm fyrir hvert sýni í rauntíma PCR hvarfinu. 

Víxlritunar skrefið er við 50C í 30 mín., svo tekur við skref sem virkjar ensímið (e. hot start) við 95C í 

10 mín. Síðan taka við skrefin þrjú sem magna upp cDNA og eru endurtekin 45 sinnum; eðlisvipting við 

50C í 15 sek. og þar næst pörunar- og lengingarskrefin en þau eru sameinuð og eru við 55C í 30 sek. 

 

Tafla 1. Basaraðir prímera og prób fyrir RnaseP sem notað var í rauntíma PCR aðferð. 

  Prímerar og prób Basaröð (5’- 3’) 

 

RnaseP 

Forward AGA TTT GGA CCT GCG AGC G 

Reverse GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 

Prób TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG 

     Samkvæmt upplýsingum fengnum frá WHO (Genf, Sviss) er hægt að skoða prímera og próba fyrir 

B/Yamagata og B/Victoria (Tafla 2) (WHO, 2018). 

 

Tafla 2. Basaraðir prímera og próba fyrir B/Yamagata og B/Victoria sem notað var í rauntíma 
PCR aðferð. 

Inflúensa B Gen Prímerar og Próbar Basaröð (5‘- 3‘) 

B HA BHA-188F AGACCAGAGGGAAACTATGCCC 

B HA BHA-270R TCCGGATGTAACAGGTCTGACTT 

B/Yamagata HA Prób- YAM2 CAGRCCAATGTGTGTGGGGAYCACACC 

B/Victoria HA Prób- VIC2 CAGACCAAAATGCACGGGGAAHATACC 
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3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við Microsoft Office Exel 2013® (Microsoft, Redmond, Washington, Bandaríkin) við úrvinnslu 

gagna. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Inflúensu B undirstofnar 

Heildarfjöldi sýna sem greindust jákvæð fyrir inflúensu B veirum voru 377, þar af 376 sýni jákvæð fyrir 

B/Yamagata (>99%) og 1 sýni fyrir B/Victoria (<1%) undirstofnum. 

4.2 Faraldsfræði inflúensu B veirunnar 

Heildarfjöldi (377) inflúensu B jákvæðra sýna sem greind voru á einu ári á Sýkla- og veirufræðideild 

Landspítalans var skoðað og út frá því reiknaður aldur, tímabil og staðsetning. Niðurstöður eru sýndar í 

töflum, gröfum og myndum.  

4.2.1 Aldur 

Fyrir 377 sýni sem greindust jákvæð fyrir inflúensu B var skoðaður aldurshópurinn frá 10 mánaða til 103 

ára, þar sem aldur miðast við fæðingarár.  

     Flest sýnin voru hjá 60 ára og eldri eða 229 sýni (61%), hjá 46- 59 ára voru 57 sýni (15%) og hjá 25-

45 ára voru 54 sýni (14%). Hjá 0- 6 ára voru 25 sýni (6,6%) og 6- 12 ára voru 17 sýni (4,5%). Hjá bæði 

12- 18 ára og 18- 24 ára voru 13 sýni (3,4%) (Mynd 5).  

 

Mynd 5. Fjöldi jákvæðra inflúensu B veirusýna hjá mismunandi aldurshópum. 

 

4.2.2 Tímabil 

Skoðað var tímabil fyrir öll inflúensu B veiru jákvæð sýni (377) frá 1. september 2017 til 1. september 

2018 (Mynd 6).  
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     Flest inflúensu B jákvæðu sýnin voru á tímabilinu janúar til mars. Hæsta hlutfallið var í mars eða 122 

sýni (32%), næst flest voru 119 sýni (32%) í febrúar og síðan í janúar eða 95 sýni (25%). Í október, 

nóvember, júlí og ágúst voru engin jákvæð inflúensu B sýni en næst lægsta hlutfallið var eitt sýni (1%) í 

júní.  

 

 

Mynd 6. Fjöldi inflúensu B jákvæðra sýna í hverjum mánuði yfir eitt ár. 

 

4.2.3 Tökustaður sýna 

Af 377 sýnum voru 358 sýni (95%) tekin innan sjúkrahúsa. Af 358 sýnum voru flest frá 

bráðamóttökudeildum í Reykjavík, sem eru eftirfarandi þrjár deildir: Bráðamóttaka barna (Barnaspítali 

Hringsins) (Hb- 20D), Bráðadeild í Fossvogi (Fv- G2) og Bráða- og göndudeild í Fossvogi (Fv- G3) eða 

209 sýni (58%), næst flest sýnin voru tekin á sjúkrahúsum utan Reykjavík eða 21 sýni (5,9%) (Tafla 3). 
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Tafla 3. Deildir innan sjúkrahúsa og fjöldi sýna. 

  Deildir innan sjúkrahúsa Fjöldi sýna 

1 Bráðamóttökudeildir RVK 209 

2 Sjúkrahús utan RVK 21 

3 Hjartagátt 16 

4 Blóðlækningadeild 13 

5 Öldrunardeildir 12 

6 Smitsjúkdómadeild 11 

7 Göngudeildir 9 

8 Gjörgæsla 8 

9 Kviðarhols- og þvagf. skurðdeild 8 

10 Alm. lyflækningadeild 6 

11 Barnadeild 6 

12 Bráðalyflækningadeild 5 

13 Geðdeild 5 

14 Meðgöngu- og sængurlegudeild 4 

15 Sýkla- og veirufræðideild 4 

16 Lungnadeild 3 

17 Meltingar- og nýrnadeild 3 

18 Skilunardeild 3 

19 Gigtar- og alm.lyfl.  2 

20 Krabbameinslækningadeild 2 

21 Sýkingavarnadeild 2 

22 Taugalækningadeild 2 

23 Dagdeild 1 

24 Fæðingarvakt 1 

25 Hjarta- lungna og 
augnskurðdeild 

1 

26 Líknardeild 1 

  Samtals 358 

        

     Af 209 sýnum (58%) sem tekin voru á bráðamóttökudeildum voru flest frá Bráðadeild í Fossvogi (Fv- 

G2) eða 177 sýni (85%), næst flest frá Bráðamóttaku barna (Barnaspítali Hringsins) (Hb- 20D) eða 26 

sýni (12%) og frá Bráða- og göngudeild í Fossvogi (Fv- G3) voru tekin 6 sýni (3%) (Mynd 7). 
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Mynd 7. Sýni tekin á bráðamóttökudeildum í Reykjavík. 

 

      

     Af 377 sýnum voru 19 sýni (5%) tekin utan sjúkrahúsa frá sjö stöðum. Frá heilsugæslustöðvum voru 

tekin 7 sýni (1,9%), frá Domus Medica voru tekin 4 sýni (1,1%) og 3 sýni (0,8%) frá sjálfstætt starfandi 

læknum. Frá Læknavaktinni komu 2 sýni (0,5%) og það kom 1 sýni frá hjúkrunarheimili, Læknasetrinu 

og Læknastöðinni (0,3%) (Tafla 4). 

  

Tafla 4. Sýni sem tekin voru utan sjúkrahúsa. 

  Utan sjúkrahúsa Fjöldi sýna 

1 Heilsugæslustöðvar 7 

2 Domus Medica 4 

3 Sjálfstætt starfandi 3 

4 Læknavaktin  2 

5 Hjúkrunarheimili 1 

6 Læknasetrið 1 

7 Læknastöðin 1 

  Samtals 19 

 

     Heildarsýni bæjarhlutar sem komu utan Reykjavíkursvæðis voru 21 af 377 sýnum frá 8 stöðum af 

landsbyggðinni (5,6%). Flest sýnin komu frá Suðurnesjum eða 5 sýni (1,3%), næstflest frá Selfossi eða 

4 sýni (1,1%) og síðan 3 sýni (0,8%) frá Akureyri og Neskaupstað. Það komu 2 sýni (0,5%) frá Akranesi 

og Vestmannaeyjum en 1 sýni (0,3%) frá Egilstöðum og Ísafirði (Tafla 5).  
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Tafla 5. Fjöldi sýna sem komu utan af landi. 

  Sjúkrahús utan Reykjavíkur Fjöldi sýna 

1 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 5 

2 HSu Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands Selfoss 

4 

3 Sjúkrahúsið á Akureyri 3 

4 Fjórðungssjúkrahús 
Neskaupstað 

3 

5 HVE Akranesi sjúkrahús 2 

6 HSu í Vestmannaeyjum 2 

7 Heilbrigðisst. Austurlands, 
Egilstöðum 

1 

8 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 
Ísafirði 

1 

  Samtals 21 

 

     Það voru 5 deildir sem sendu 10 eða fleiri sýni í rannsókn, en frá öðrum deildum, komu í heildina 97 

sýni (27%) (Tafla 6).  

 

Tafla 6. Deildir innan sjúkrahúsa með fleiri en 10 sýni ásamt liðnum “annað” þar sem eru allar 
aðrar deildir sem tóku færri en 10 sýni.  

  Deildir innan sjúkrahúsa Fjöldi sýna 

1 Bráðamóttaka 209 

2 Hjartagátt 16 

3 Blóðlækningadeild 13 

4 Öldrunardeildir 12 

5 Smitsjúkdómadeild 11 

6 Annað 97  
Samtals 358 

  

     Skýringarmynd fyrir allar deildir á sjúkrahúsum þaðan sem komu 10 eða fleiri sýni ásamt liðnum 

„annað“ þar sem tekin voru færri en 10 sýni (Mynd 8).  
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Mynd 8. Fjöldi sýna á deildum innan spítalans sem tekin voru fleiri en 10 sýni ásamt liðnum 
“annað” þar sem tekin voru færri en 10 sýni. 

 

     Af 377 inflúensu B veiru jákvæðum sýnum voru 122 sýni tekin í mars (Mynd 6), þar af 83 sýni (68%) 

komu frá bráðamóttökudeildum (Mynd 9).  

     Öll sýni sem tekin voru á bráðamóttökudeildum (209) frá 1. september 2017 til 1. september 2018 

(Mynd 9).  

     Af bráðamóttökudeildum voru flest sýnin tekin frá janúar til mars, þar af 83 sýni (40%) í mars, 64 sýni 

(31%) í febrúar og 41 sýni (20%) í janúar. Síðan voru 12 sýni (5,7%) tekin í desember, 7 sýni (3,3%) í 

apríl og einungis 1 sýni (0,5%) tekið í september og í maí. Engin sýni voru tekin í október, nóvember, 

júní, júlí og ágúst.  
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Mynd 9. Öll sýni sem tekin voru á bráðamóttökudeildum frá 1. september 2017- 1. september 
2018. 

 

4.3 Niðurstöður bornar saman 

Áður en verkefnið hófst voru 20 jákvæð inflúensu B veiru sýni send frá Íslandi á rannsóknarstofu Alþjóða 

heilbrigðisstofunarinnar í London til greiningar og þau voru notuð til að bera saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Reyndust öll 20 sýnin af B/Yamagata stofni. Í rannsókninni voru sýnin keyrð í rauntíma 

PCR og voru þau öll af B/Yamagata stofni, sem styður fyrri niðurstöður.  
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5 Umræða 

Í þessari rannsókn tókst með skjótum og áreiðanlegum hætti að greina í sundur undirstofna inflúensu B 

veiru, B/Victoria og B/Yamagata á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans.  

     Hlutfallið milli kynjanna sem greindust inflúensu B jákvæð var nokkuð svipuð, en kvenmenn voru 

aðeins fleiri heldur en karlmenn. 

     Eitt inflúensu B jákvætt sýni var neikvætt fyrir bæði B/Victoria og B/Yamagata og kannað var með 

rauntíma PCR aðferð og sýnið keyrt tvisvar sinnum. Í lok rannsóknar var sýnið því einangrað aftur og 

sett í PCR í þriðju keyrslu og í þeirri keyrslu reyndist sýnið vera jákvætt fyrir B/Yamagata. Skýringin gæti 

verið sú að erfðaefnið hafi brotnað niður og þess vegna greinst falskt neikvætt í fyrri tilraunum.  

     Af 377 inflúensu B jákvæðum sýnum greindist aðeins eitt jákvætt fyrir B/Victoria undirstofni en það 

tiltekna sýni kom frá 9 ára gamalli stúlku.  

     Þegar skoðaðir eru aldurshóparnir komu lang flest sýnin frá elsta aldurhópnum (60+) en næst flest 

sýnin komu frá aldurshópnum 46- 59 ára og einungis munar þrem sýnum milli þeirra og 25- 45 ára. Börn 

á leikskólaaldri (0- 6 ára) voru rétt á eftir en næst minnst af sýnum komu frá 6- 12 ára og minnst frá 

unglinsaldrinum og ungu fólki 12- 18 ára og 18- 24 ára (Mynd 5).  

     Skýringin á því hvers vegna flest sýnin komu frá elsta aldurshópnum getur til dæmis verið vegna 

þess að þau hafi verið inniliggjandi eða veikari þar sem ónæmiskerfið getur verið verra en hjá ungu og 

hraustu fólki og þau meira útsett fyrir sýkingum. Nokkur sýni komu hins vegar frá miðaldra aldurshópum 

og ungu fólki en inflúensa B veiran er algengari hjá ungu fólki heldur en inflúensa A (Belshe, 2010). 

Einnig má gera ráð fyrir að það séu margir sem hafa smitast af þessari veiru ekki verið kannaðir og 

greindir, en ungt og heilsuhraust fólk á almennt auðveldara með að jafna sig eftir flensu á meðan eldra 

og heilsuminni einstaklingar eru lengur að ná sér og fara frekar til læknis.  

     Á vetrartímabilinu desember til apríl eru flest sýnin tekin (Mynd 6) en það þykir ekki óvenjulegt þar 

sem inflúensuveiru faraldurinn er mestur á þessu tímabili (Belshe, 2010). Hægt að er að sjá á grafinu 

hvernig sýnin aukast frá desember, janúar, febrúar og svo mest í mars en í apríl fellur fjöldinn mikið. Á 

miðsumri, júní, júlí og ágúst voru engin sýni en það kom aðeins eitt sýni sitt hvoru megin við 

sumartímabilið. Það er greinilega ákveðið mynstur sem hægt er að sjá hvenær inflúensu B jákvæðu 

sýnin voru að greinast, en þar sem ekki voru rannsökuð inflúensu A jákvæðu veirusýnin samhliða 

þessari rannsókn er ekki hægt að bera saman niðurstöður og skoða á hvaða tímabili inflúensan var að 

greinast, sem á bæði við inflúensu A og inflúensu B.  

     Ef við skoðum mismuninn á sýnum sem tekin voru á sjúkrahúsum (Tafla 3) og utan sjúkrahúsa (Tafla 

4), þá voru lang flest sýnin tekin á sjúkrahúsum. Ein ástæðan fyrir því gæti verið að einstaklingar sem 

hafa verið inniliggjandi hafi verið meira útsettir fyrir sýkingum vegna annarra undirliggjandi ástæðna og 

hafa smitast af inflúensu B veirusýkingu á meðan sjúkrahúsdvölinni stóð. Af sýnum sem tekin voru á 

spítala komu lang flest frá bráðamóttökudeildum í Reykjavík (Tafla 3). 

     Á bráðamóttökudeildum voru flest sýnin tekin í Fossvogi, en skýringin getur verið sú að sú Bráðadeild 

tekur við öllum aldurshópi en næst flest sýnin komu frá Barnaspítala Hringsins. Mjög fá sýni komu frá 

Bráða- og göngudeild í Fossvogi (Mynd 7).  
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     Langflest sýnin voru send frá bráðamóttöku í mars (Mynd 9). Hægt er að gera ráð fyrir að hluti þeirra 

sem leituðu á bráðamóttöku hafi verið mjög veikir einstaklingar, þar sem lungnabólga af völdum 

veirunnar eða af völdum bakteríusýkinga getur verið fylgikvilli, sem getur verið mjög hættulegt og jafnvel 

valdið dauða. Þau sem eru í sérstakri áhættu eru aldraðir, ónæmisbældir og fólk á öllum aldri með 

undirliggjandi sjúkdóma (White & Fenner, 2016). Við getum einmitt séð á samanburði á aldri að 

langflestir einstaklingar sem greindust inflúensu B jákvæð voru aldraðir. 

     Eina sýnið sem greindist jákvætt fyrir B/Victoria kom frá bráðamóttöku í mars, einmitt þegar flest 

inflúensu B jákvæðu sýnin koma frá bráðamóttöku (Mynd 9) og var það 9 ára gömul stúlka. Rannsóknir 

segja að sjúklingar sem greinast með B/Victoria eru marktækt yngri en sjúklingar sem greinast með 

B/Yamagata (Sočan et al., 2014). Í þessari rannsókn er ekki hægt að bera saman niðurstöður á aldri 

einstaklinga sem greinast með þessa tvo mismunandi stofna, þar sem einungis eitt jákvætt B/Victoria 

sýni er um að ræða. 

     Niðurstöður frá 20 sýnum sem send voru í greiningu á rannsóknarstofu Alþjóða 

heilbrigðisstofunarinnar í London voru bornar saman við niðurstöður ransóknarinnar. Allt voru það 

B/Yamagata stofnar sem reyndust vera sömu niðurstöður og í þessu verkefni. 

     Greining undirstofna inflúensu B hefur hingað til ekki tilheyrt almennum greiningum á Íslandi en með 

þessari rannsókn verður hægt að meta hvort þörf sé á að bæta þessari greiningaraðferð við. Að auki 

var faraldsfræði inflúensu B veirunnar skoðuð frá ýmsum sjónarhornum sem gefur betri sýn yfir 

útbreiðslu og hegðun veirunnar.  

     Þessi rannsókn var framkvæmd af einni manneskju sem sá um að „pípettera“ og setja upp stillingu í 

rauntíma PCR tæki, sem er ákveðinn styrkleiki. Aftur á móti var misjafnt hvaða PCR tæki var notað, en 

til voru þrjú mismunandi tæki, en öll með nákvæmlega sömu stillingu. Styrkleikinn felur í sér að sama 

stilling var notuð fyrir öll tækin. Búið var að einangra öll sýnin áður en rannsóknin hófst svo ekki er hægt 

að segja til um hvort það var ein eða fleiri manneskjur sem sáu um það, en allavega var það ekki sama 

manneskja og sá um þessa rannsókn. 

Fyrir greiningu á undirstofnum inflúensu B veiru, B/Yamagata og B/Victoria í þessu verkefni voru 

sýnin ekki sett í ræktun ásamt PCR mælingu, en aftur á móti er ekki hægt að segja til um það hvort sýnin 

hafi verið sett í ræktun þegar verið var að greina inflúensu B jákvæð sýni en í sérstökum tilfellum er það 

gert samhliða PCR mælingu. 

     Kostur við þetta verkefni var að sýnin sem voru rannsökuð voru inflúensu B jákvæð sýni sem átti 

einungis eftir að greina í undirstofna. Þar sem búið var að greina inflúensu B þá er það mikill kostur. Í 

heildina voru 377 sýni sem mögulegt var að greina í undirstofna, sem er einnig mikill kostur þar sem þau 

voru frekar mörg, en það gefur aukinn tölfræðilegan styrkleika. Ókostur við þetta verkefni var að sýnin 

náðu aðeins yfir eitt ár en ekki fleiri. Einnig voru sýnin tekin úr frysti þar sem þau voru geymd og þau 

afdýdd fyrir mælingu en þá er hætta á að erfðaefnið brotni niður, sem getur haft áhrif á niðurstöður 

mælinga. Fróðlegt væri að mæla inflúensu B jákvæð sýni yfir fleiri ár, til að styrkja niðurstöðurnar því 

það gæti gefið okkur betri sýn yfir á hvaða tíma hver og einn undirstofn er greindur, á hvaða stað og það 

sem áhugaverðast er í hvaða aldurshópum þessir tveir undirstofnar eru að greinast. Væri fróðlegt að 

geta borið saman við aðrar rannsóknir sem segja að B/Victoria sé oftast að greinast í ungu fólki en 
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B/Yamagata í eldra fólki. Þetta var til dæmis ekki hægt að sýna fram á í þessu tiltekna verkefni þar sem 

einungis 1 sýni af 377 sýnum á einu ári var jákvætt fyrir B/Victoria en öll hin sýnin voru jákvæð fyrir 

B/Yamagata. Það er veikleiki þar sem ekki er marktækt að skoða tímabil eða aldur fyrir aðeins eitt sýni, 

þótt þetta sýni kæmi frá 9 ára gamalli stúlku. Einnig var hægt að sjá að þetta sýni var tekið í mars mánuði 

og kom frá bráðamóttöku en það var einmitt tímabilið sem flest sýnin voru tekin og algengasta 

staðsetning sem jákvæð inflúensu B veiru sýnin komu frá. Það að einungis eitt sýni hafi verið jákvætt 

fyrir B/Victoria ætti að segja okkur að mögulega hafa fleiri fengið B/Victoria veirusýkingu þar sem þetta 

er smitandi veira, og einhversstaðar frá hefur þessi ákveðna stúlka smitast og hún jafnvel smitað aðra. 

Það er ekki hægt að fullyrða það með þessu verkefni að aðeins eitt tilfelli af B/Victoria undirstofni hafi 

greinst á landinu. Einungis er hægt að fullyrða að einungis eitt tilfelli hafi greinst B/Victoria af öllum 

inflúensu B veiru sýkingum sem fóru í rannsókn. Margir fá inflúensu árlega en ekki allir fara til læknis til 

að fá greiningu, þar sem hraust fólk er jafnvel ekki lengi að ná sér.  
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6 Ályktanir 

Út frá niðurstöðum og umræðu er hægt að álykta að þótt venjulega sé annað hvort B/Victoria eða 

B/Yamagata meira ríkjandi á flensutímabili er mögulegt að þessir tveir stofnar geti verið í umferð á sama 

tíma. Það getur verið áhyggjuefni ef bóluefnið fyrir inflúensu veiru, sem framleitt er á hverju ári inniheldur 

einungis annan inflúensu B undirstofninn. 

     Aftur á móti voru niðurstöður eins og búast mátti við þar sem B/Yamagata var meira ríkjandi og flestir 

inflúensu B jákvæðir voru einmitt á algengasta inflúensu tímabilinu. Einnig er hægt að sjá að flestir 

inflúensu B veiru jákvæðir voru eldri einstaklingar en þó má sjá að yngri einstaklingar voru líka að 

greinast jákvæðir, en samkvæmt rannsóknum í öðrum löndum er inflúensa B veiran oftar að greinast 

jákvæð hjá yngra fólki miðað við inflúensu A veiru (Belshe, 2010). 



  

37 

Heimildaskrá 

Appliedbiosystem. (2015). AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents, Core reagents for one-step qRT-

PCR detection of pathogen. Sótt 23. Apríl 2019 af 

http://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/1005M_AgPathID1Step_UG.pdf. 

Arvia, R., Corcioli, F., Pierucci, F., & Azzi, A. (2014). Molecular markers of influenza B lineages and 

clades. Viruses, 6(11), 4437-4446. doi:10.3390/v6114437. 

Ása Atladóttir. (2006, 1. apríl). Heimsfaraldur inflúensu: ekki spurning hvort heldur hvenær. Í: Tímarit 

hjúkrunarfræðinga, 82(3), 28-31. 

Belshe, R. B. (2010). The need for quadrivalent vaccine against seasonal influenza. Vaccine, 28, D45-

D53. doi:https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.08.028. 

Biere, B., Bauer, B., & Schweiger, B. (2010). Differentiation of Influenza B Virus Lineages Yamagata 

and Victoria by Real-Time PCR. 48(4), 1425-1427. doi:10.1128/JCM.02116-09 %J Journal of 

Clinical Microbiology. 

Bodewes, R., Morick, D., de Mutsert, G., Osinga, N., Bestebroer, T., van der Vliet, S., . . . Osterhaus, A. 

D. M. E. (2013). Recurring influenza B virus infections in seals. Emerging infectious diseases, 

19(3), 511-512. doi:10.3201/eid1903.120965. 

Bodewes, R., van de Bildt, M. W. G., van Elk, C. E., Bunskoek, P. E., van de Vijver, D. A. M. C., Smits, 

S. L., . . . Kuiken, T. (2014). No Serological Evidence that Harbour Porpoises Are Additional 

Hosts of Influenza B Viruses. PLOS ONE, 9(2), e89058. doi:10.1371/journal.pone.0089058. 

Bouvier, N. M., & Lowen, A. C. (2010). Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and 

Transmission. Viruses, 2(8), 1530.  

Bouvier, N. M., & Palese, P. (2008). The biology of influenza viruses. Vaccine, 26, D49-D53. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.07.039. 

Burnham, A. J., Baranovich, T., & Govorkova, E. A. (2013). Neuraminidase inhibitors for influenza B 

virus infection: Efficacy and resistance. Antiviral Research, 100(2), 520-534. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2013.08.023. 

Caini, S., Huang, Q. S., Ciblak, M. A., Kusznierz, G., Owen, R., Wangchuk, S., . . . Global Influenza, B. 

S. (2015). Epidemiological and virological characteristics of influenza B: results of the Global 

Influenza B Study. Influenza and other respiratory viruses, 9 Suppl 1(Suppl 1), 3-12. 

doi:10.1111/irv.12319. 

Camilloni, B., Neri, M., Lepri, E., & Iorio, A. M. (2009). Cross-reactive antibodies in middle-aged and 

elderly volunteers after MF59-adjuvanted subunit trivalent influenza vaccine against B viruses 

of the B/Victoria or B/Yamagata lineages. Vaccine, 27(31), 4099-4103. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.04.078. 

Chen, B. T., Beezhold, D. H., Blachere, F. M., Thewlis, R. E., Lindsley, W. G., Pearce, T. A., . . . Posada, 

J. A. (2010). Distribution of Airborne Influenza Virus and Respiratory Syncytial Virus in an Urgent 

Care Medical Clinic. Clinical Infectious Diseases, 50(5), 693-698. doi:10.1086/650457 %J 

Clinical Infectious Diseases. 

http://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/1005M_AgPathID1Step_UG.pdf
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.08.028
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.07.039
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2013.08.023
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.04.078


  

38 

Chen, G.-W., Shih, S.-R., Hsiao, M.-R., Chang, S.-C., Lin, S.-H., Sun, C.-F., & Tsao, K.-C. (2007). 

Multiple genotypes of influenza B viruses cocirculated in Taiwan in 2004 and 2005. Journal of 

clinical microbiology, 45(5), 1515-1522. doi:10.1128/JCM.02189-06. 

Embætti landlæknis. (2012, 9. október). Upplýsingar um smitleiðir, einkenni og meðferð. Sótt 20. mars 

2019 af https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item18081/Upplysingar-um-

smitleidir--einkenni-og-medferd. 

Jerome, K. R. (2016). Lennette's Laboratory Diagnosis of Viral Infections: CRC Press. 

Kaplan, L. A., & Pesce, A. J. (2010). Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation (H. M. E. Azzazy, 

Highsmith, W.E., Constantine, N.T. & Friedman, K.J. Ed.): Mosby/Elsevier. 

Kitler, M. E., Gavinio, P., & Lavanchy, D. (2002). Influenza and the work of the World Health 

Organization. Vaccine, 20, S5-S14. doi:https://doi.org/10.1016/S0264-410X(02)00121-4. 

Landspítali. (2018, 26. nóvember). Gæðaskjal. Öndunarfærasýni í veiruleit. Gæðahandbækur.  

Logan, J. M. J., Edwards, K. J., & Saunders, N. A. (2009). Real-time PCR : current technology and 

application. Norfolk, UK: Caister Academic Press. 

Michiels, B., Van Puyenbroeck, K., Verhoeven, V., Vermeire, E., & Coenen, S. (2013). The Value of 

Neuraminidase Inhibitors for the Prevention and Treatment of Seasonal Influenza: A Systematic 

Review of Systematic Reviews. PLOS ONE, 8(4), e60348. doi:10.1371/journal.pone.0060348. 

Monto, A. S. (2002). Epidemiology of viral respiratory infections. The American Journal of Medicine, 

112(6, Supplement 1), 4-12. doi:https://doi.org/10.1016/S0002-9343(01)01058-0. 

Moran, L. A., Horton, R. A., Scrimgeour, G., Perry, M., & Rawn, D. (2013). Principles of Biochemistry: 

Pearson Education Limited. 

Murphy, K., & Weaver, C. (2017). Janeway's Immunobiology: W. W. Norton, Incorporated. 

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2005). Medical Microbiology: Elsevier Mosby. 

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2015). Medical Microbiology E-Book: Elsevier Health 

Sciences. 

Nichol, K. L. (2003). The efficacy, effectiveness and cost-effectiveness of inactivated influenza virus 

vaccines. Vaccine, 21(16), 1769-1775. doi:https://doi.org/10.1016/S0264-410X(03)00070-7. 

Poddar, S. K. (2002). Influenza virus types and subtypes detection by single step single tube multiplex 

reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and agarose gel electrophoresis. 

Journal of Virological Methods, 99(1), 63-70. doi:https://doi.org/10.1016/S0166-0934(01)00380-

9. 

Robb, N. C., Smith, M., Vreede, F. T., & Fodor, E. (2009). NS2/NEP protein regulates transcription and 

replication of the influenza virus RNA genome. 90(6), 1398-1407. doi:doi:10.1099/vir.0.009639-

0. 

Sérlyfjaskrá. (2018, ágúst). Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins, Influvac stungulyf, dreifa í áfylltri 

sprautu. Sótt 25. febrúar  2019 af https://www.serlyfjaskra.is/FileRepos/b25e1725-da7a-e811-

80e6-00155d154611/Influvac_fylgisedill.pdf. 

Sočan, M., Prosenc, K., Učakar, V., & Berginc, N. (2014). A comparison of the demographic and clinical 

characteristics of laboratory-confirmed influenza B Yamagata and Victoria lineage infection. 

Journal of Clinical Virology, 61(1), 156-160. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcv.2014.06.018. 

https://doi.org/10.1016/S0264-410X(02)00121-4
https://doi.org/10.1016/S0002-9343(01)01058-0
https://doi.org/10.1016/S0264-410X(03)00070-7
https://doi.org/10.1016/S0166-0934(01)00380-9
https://doi.org/10.1016/S0166-0934(01)00380-9
https://www.serlyfjaskra.is/FileRepos/b25e1725-da7a-e811-80e6-00155d154611/Influvac_fylgisedill.pdf
https://www.serlyfjaskra.is/FileRepos/b25e1725-da7a-e811-80e6-00155d154611/Influvac_fylgisedill.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jcv.2014.06.018


  

39 

Sóttvarnalæknir. (2018, 3. september). Dreifibréf nr. 1/2018. Bólusetning gegn inflúensu, Tilkynning frá 

sóttvarnalækni. Embætti landlæknis. Sótt 5. Mars 2019 af https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item35342/Dreifibref-nr--1/2018--Bolusetning-gegn-

influensu. 

Ståhlberg, A., & Bengtsson, M. (2010). Single-cell gene expression profiling using reverse transcription 

quantitative real-time PCR. Methods, 50(4), 282-288. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2010.01.002. 

Strauss, J. H., & Strauss, E. G. (2002). Viruses and human disease. 123-170.  

Tille, P. M. (2014). Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology: Elsevier. 

Tortora, G. J., Funke, B. R., & Case, C. L. (2013). Microbiology: An Introduction: Pearson. 

Vemula, S. V., Zhao, J., Liu, J., Wang, X., Biswas, S., & Hewlett, I. (2016). Current Approaches for 

Diagnosis of Influenza Virus Infections in Humans. Viruses, 8(4), 96-96. doi:10.3390/v8040096 

Wacker, M. J., & Godard, M. P. (2005). Analysis of one-step and two-step real-time RT-PCR using 

SuperScript III. Journal of biomolecular techniques : JBT, 16(3), 266-271.  

White, D. O., & Fenner, F. J. (2016). Medical Virology: Elsevier Science. 

WHO. (2018, nóvember). WHO information for molecular diagnosis of influenza virus- update. Sótt 19. 

Mars 2019 af https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/molecular_diagnosis/en/.  

Zheng, W., & Tao, Y. J. (2013). Structure and assembly of the influenza A virus ribonucleoprotein 

complex. FEBS Letters, 587(8), 1206-1214. doi:https://doi.org/10.1016/j.febslet.2013.02.048. 

Þórdís H. Tómasdóttir. (2017, 1. desember). Margnota búnaður á heilbrigðisstofnunum er varasamur 

sjúklingum. Í: Tímarit hjúkrunarfræðinga, 93(3), 66-69. 

Þórólfur Guðnason, Guðrún Sigmundsdóttir & Haraldur Briem. (2008, 1. janúar). Veirulyf gegn inflúensu 

og leiðbeiningar um notkun þeirra í heimsfaraldri, The use of anti-viral agents in pandemic 

influenza, Icelandic guidelines. Í: Læknablaðið, 94(1),19-25. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item35342/Dreifibref-nr--1/2018--Bolusetning-gegn-influensu
https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item35342/Dreifibref-nr--1/2018--Bolusetning-gegn-influensu
https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item35342/Dreifibref-nr--1/2018--Bolusetning-gegn-influensu
https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2010.01.002
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/molecular_diagnosis/en/
https://doi.org/10.1016/j.febslet.2013.02.048

