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Ágrip 

Pneumókokka mótefnavakaleit í þvagi. Gagnsemi Binax NOW S.pneumoniae 

prófsins og tengsl við sjúkdómsmynd. 

María Rós Gústavsdóttir4, Helga Erlendsdóttir1,4, Agnar Bjarnason2, Magnús Gottfreðsson3,4

1Sýkla- og veirufræðideild-, 2Smitsjúkdómadeild-, 3Vísindadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss, 

4Læknadeild Háskóla Íslands. 

Inngangur: Streptococcus pneumoniae (pneumókokkur) er Gram-jákvæð baktería sem oft er 

eðlilegur hluti örveruflóru öndunarfæra mannsins. Hana má finna í nefkoki heilbrigðra barna og 

fullorðinna en hún getur einnig verið alvarlegur sjúkdómsvaldur (e. pathogen). Hún er algengasta 

bakterían sem veldur eyrnabólgu í börnum en getur valdið heilahimnubólgu og alvarlegum 

blóðsýkingum bæði hjá börnum og fullorðnum. Þá er hún ein algengasta orsök lungnabólgu sem getur 

verið lífshótandi með hröðum gangi. Því er mikilvægt að greina sjúkdóminn hratt til þess að geta 

brugðist fljótt og rétt við. Binax NOW S. pneumoniae greiningapróf mælir mótefnavaka pneumókokka í 

þvagi. Markmið rannsóknarinnar var að meta gagnsemi greiningarprófsins hjá sjúklingum með 

staðfesta ífarandi pneumókokkasýkingu sem og tengsl jákvæðs mótefnavakaleitar í þvagi við 

alvarleika ífarandi pneumókokkasýkinga. 

Efniviður og aðferðir: Nýtt voru gögn um ífarandi pneumókokkasýkingar í 

pneumókokkagagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar Landspítala á árunum 2006-2017 hjá þeim 

sjúklingum þar sem einnig var gerð mótefnavakaleit í þvagi (með Binax NOW S. pneumoniae prófi), á 

svipuðum tíma og blóðræktunin. Alvarleiki sýkinga var metinn með PSI (pneumonia severity index), 

CURB-65 og quick-SOFA stigunarkerfum. Sjúklingum var skipt upp í hópa eftir alvarleika sýkingar, 

andláti innan 30 daga ásamt innlögn á gjörgæslu og var hlutfall jákvæðra niðurstaðna úr Binax NOW 

S. pneumoniae prófi borið saman milli hópa. Forspárgildi prófsins var ákvarðað með því að reikna út 

næmi og sértæki út frá samanburði við blóð- og hrákaræktanir. Næmi var reiknað út frá fyrrnefndum 

gögnum Sýkla- og veirufræðideildar Landspítala frá árunum 2006-2017 en sértæki frá árinu 2017. 

Niðurstöður: Þegar blóðræktun var notuð sem gull-viðmið reyndist næmi og sértæki Binax NOW 

S.pneumoniae vera 72,6% og 97,1% (flatarmál undir ROC ferli = 0,85). Þegar hrákaræktun var notuð 

sem gull-viðmið reyndist næmi og sértæki vera 71,4% og 89,0% (flatarmál undir ROC ferli = 0,80). 

Hlutfall jákvæðra niðurstaðna úr prófinu hækkaði eftir því sem alvarleiki jókst í öllum tilfellum (nema í 

PSI flokki 5) en hækkunin var aðeins marktæk í CURB-65 flokki 3 (p=0,026 skv. tvíkosta 

aðhvarfsgreiningu). Hlutfall jákvæðra niðurstaðna reyndist marktækt hærra hjá þeim sem létust innan 

30 daga samanborið við aðra (p=0,034 skv. Fisher’s exact prófi). Hlutfall jákvæðra niðurstaðna 

reyndist marktækt hærra hjá þeim sem voru lagðir inn á gjörgæslu samanborið við þá sem voru ekki 

lagðir inn á gjörgæslu (p=0,008 skv. Fisher’s exact prófi). 

Ályktanir: Niðurstöður þessarar rannsóknar um næmi og sértæki prófsins voru í samræmi við 

niðurstöður annarra sambærilegra rannsókna. Rannsóknin veitti betri innsýn í gagnsemi Binax NOW 

S. pneumoniae prófsins sem og tengsl niðurstöðu prófsins við alvarleika, innlögn á gjörgæslu og 30 

daga dánartíðni. Gagnlegt væri að skoða stærri rannsóknarhóp og bera saman niðurstöður milli 

pneumókokka hjúpgerða ásamt því að skoða áhrif niðurstaðna á sýklalyfjaval. 
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1 Inngangur 

Streptococcus pneumoniae (pneumókokkur) er Gram-jákvæð baktería sem margir bera í nefkoki 

sem eðlilegan hluta af örveruflóru öndunarfæra (1). Bakterían var fyrst einangruð af George Miller 

Sternberg í Bandaríkjunum og Louis Pasteur í Frakklandi en átti hún síðan eftir að gegna hlutverki í 

þróun Gramslitunar, Quellung hvarfsins og fleiri undirstöðuaðferðum ónæmis- og sýklafræðinnar (2, 3). 

Í ljós kom að S. pneumoniae er mikilvægur sjúkdómsvaldur (e. pathogen) í mönnum, orsakar stóran 

hluta lungnabólgutilfella í heiminum og getur valdið heilahimnubólgu, hjartaþelsbólgu, liðsýkingum, 

miðeyrnabólgu og skútabólgu (4). Pneumókokkar litast Gram-jákvæðir og eru hnöttóttir að lögun. Þeir 

geta myndað keðjur en algengt er að sjá tvo og tvo saman og kallast því diplókokkar (5). 

Pneumókokkar eru valbundnar loftfælur (e. facultative anaerobes) sem vaxa á blóðagar með græna 

rönd (e. zone) í kringum þyrpingar (e. colonies). Röndin myndast vegna getu pneumókokka til að 

sprengja blóðkornin í kringum sig, þetta fyrirbæri kallast alpha-hemólýsa. Það sem greinir 

pneumókokka frá öðrum tegundum streptókokka er alpha-hemólýsan, optóchín næmi, leysni í 

gallsöltum og vangeta til að framleiða katalasa (e. catalase). Pneumókokkar framleiða ensímið 

autolysin sem brýtur niður frumuveggi þeirra. Þetta veldur einkennandi útliti þyrpinga á blóðagar vegna 

samfalls sem verður í miðju þeirra (5, 6). Pneumókokkar geta tekið erfðaefni úr umhverfinu og 

innlimað það í erfðamengið sitt sem veldur miklum genabreytileika milli mismunandi pneumókokka 

stofna. Griffith uppgötvaði þetta fyrirbæri þegar hann sprautaði mýs með lifandi hjúplausum 

pneumókokkum ásamt dauðum pneumókokkum með hjúp og einangraði síðan lifandi pneumókokka 

með hjúp úr blóði músanna. Þetta hlaut að þýða að hjúpurinn hafði flust frá dauðu pneumókokkunum 

til þeirra lifandi (7). Þessi uppgötvun var óútskýrð í 20 ár þar til Avery og félagar sýndu fram á að 

eiginleikinn til að mynda hjúp bærist á milli bakteríanna með DNA (8).  Félagarnir Dochez og Avery 

lýstu síðan efni sem þeir fundu í þvagi einstaklinga með pneumókokka lungnabólgu sem myndaði 

útfellingar í mótefnasermi (e. antiserum). Þetta reyndist vera fjölsykruhjúpur pneumókokka (9). Síðar 

kom í ljós að fjölsykruhjúpurinn gerir bakteríuna meinvirka með því að koma í veg fyrir frumuát (e. 

phagocytosis) átfrumna ónæmiskerfisins (10). Fyrir þessa uppgötvun var talið að aðeins prótein gætu 

vakið upp ónæmissvar (11). Þegar pneumókokkur rofnar losnar ensímið pneumólýsin sem er einn 

meinvirkniþátta hans. Ensímið örvar framleiðslu frumuboðefna (e. cytokines) í líkamanum ásamt því 

að skemma bifhár í öndunarfæraþekju líkamans. Fleiri meinvirkniþættir pneumókokka eru m.a 

peptíðóglýkan sameindir sem örva bólguferlið í líkamanum, yfirborðsprótein A (e. surface protein A) 

sem virðist gegna hlutverki í bælingu á ónæmissvari magnakerfisins (e. complement system), 

neuraminidasi og kólín bindiprótein A sem stuðla að frumuviðloðun (6, 12). Yfirborð pneumókokka 

skiptist í þrjú lög: frumuhimna, frumuveggur með peptíðóglýcan lagi og fjölsykruhjúpur ásamt 

frumuveggjarfjölsykru (e. cell wall polysaccharide). Frumuveggjarfjölsykran er einstök fyrir 

pneumókokka og gegnir hún lykilhlutverki í frumuskiptingu þeirra ásamt því að gegna hlutverki í 

efnahvarfinu sem verður milli pneumókokka og CRP (e. C reactive protein). CRP berst í auknu mæli út 

í blóðrásina við bólgusvar í líkamanum og er því oft notað sem bólguvísir í blóðrannsóknum (5, 13).  
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 Hjúpgerðir 

Í dag hafa um 100 pneumókokkafjölsykruhjúpgerðir verið skilgreindar og um 23 þeirra virðast valda 

sýkingum oftar en aðrar hjúpgerðir (14). Til eru tvö flokkunarkerfi pneumókokka byggð á hjúpgerðum 

sem kallast bandaríska og danska kerfið. Það síðarnefnda er notað hér á landi og flokkar 

pneumókokka eftir því hversu líkar hjúpgerðirnar eru hvað varðar ónæmisfræðilega eiginleika og 

uppbyggingu. Hjúpgerðirnar skipta ekki miklu máli í meðferð sýkinga en eru mikilvægar fyrir 

framleiðslu bóluefna. Bólusetning er ein öflugasta forvörnin gegn sjúkdómum af völdum pneumókokka. 

Það er breytileiki á milli heimshluta hvað varðar hjúpgerðir sem valda sýkingum og virðast 

hjúpgerðirnar vera mismeinvirkar (15). Sumar hjúpgerðir hafa tilhneigingu til að setjast að í nefkokinu 

án einkenna og valda sjaldnar sýkingum á meðan aðrar eru líklegri til að valda sýkingum. Í rannsókn á 

meinvirkni mismunandi hjúpgerða, kom í ljós að hjúpgerðir 6B, 19F og 23F ollu síður sýkingum og 

settust frekar að í nefkokinu án þess að valda einkennum en hjúpgerðir 1, 5 og 7 voru mun líklegri til 

að valda sýkingum. Þá kom einnig í ljós öfugt samband á milli beratíðni og meinvirkni hjúpgerða. Þær 

hjúpgerðir sem líklegastar voru til að valda sýkingum voru sjaldnar í nefkoki bera (16). Á markaði eru 

fjölsykrubóluefni gegn 23 helstu hjúpgerðum sem valda um 90% sýkinga í hinum vestræna heimi. 

Fjölsykrubóluefni valda hins vegar ekki ónæmissvari hjá yngri börnum. Árið 2000 kom á markað 

próteintengt pneumókokkabóluefni sem gaf sterkara ónæmissvar hjá ungum börnum. Í fyrstu var um 

að ræða bóluefni gegn 7 hjúpgerðum (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F), en þetta voru helstu hjúpgerðir 

sem sýktu börn í hinum vestræna heimi auk þess að tengjast sýklalyfjaónæmi (17). Ætla má að 

bólusetning dragi úr miðeyrnabólgum og lungnabólgum barna yngri en tveggja ára um allt að 30% 

(18). Þá er talið að bólusetning dragi úr sýklalyfjanotkun hjá þessum hópi um allt að fjórðung en það 

dregur úr hættu á útbreiðslu sýklalyfjaónæmra pneumókokka (19, 20). Í dag eru tvenns konar bóluefni 

gegn pneumókokkum, fjölsykru- og próteintengd. Mælt er með notkun fjölsykrubóluefna hjá 

einstaklingum eldri en 60 ára, hins vegar henta próteintengd bóluefni betur fyrir börn yngri en 2 ára. 

Hér á landi eru börn bólusett gegn pneumókokkum við 3, 5 og 12 mánaða aldur (19). Það bóluefni 

sem notað er á Íslandi er 10-gilt, þ.e gegn 10 hjúpgerðum (1, 4, 5, 6B, 7F, 18C, 19F og 23F). 

Bólusetningar hafa áhrif á algengi hjúpgerða sem valda sýkingum. Lítt meinvirkar hjúpgerðir geta orðið 

algengari sjúkdómsvaldar og því þarf stöðugt að þróa bóluefnin sem eru í notkun (16). 

 Sýkingar af völdum pneumókokka 

Þó að Streptococcus pneumoniae sé oft hluti eðlilegrar flóru nefkoksins er bakterían einn 

meinvirkasti sjúkdómsvaldurinn hjá mönnum og er ein algengasta orsök bakteríusýkinga í börnum og 

fullorðnum. Sýkingar má flokka í tvo hópa eftir því hvort þær séu ífarandi eða ekki (21-23). Til þess að 

sýking teljist ífarandi þarf bakterían að ræktast frá stað þar sem annars enga sýkla er að finna, til 

dæmis frá blóði, heila- og mænuvökva eða liðvökva (19). Beratíðni S. pneumoniae í nefkoki er á milli 

1% til 70% og er hlutfallið hæst meðal ungra barna en nær sjaldnast yfir 10% hjá fullorðnum og er 

lægra hjá þeim sem umgangast börn sjaldan (24-26).  Ef bakterían nær bólfestu í nefkoki getur hún 

náð sér á strik og sýkt nálægar afholur nefs (e. sinuses), miðeyra eða komist niður nefkokið og sýkt 

barka, berkjur og lungnavef og valdið lungnabólgu. Komist bakterían út í blóðrás getur hún ferðast 

með blóðrásinni og sýkt miðtaugakerfi, hjartalokur, bein, liði og lífhimnu (27). Sjúkdómar af völdum 
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pneumókokka hafa verið viðvarandi heilsufarsvandamál hér á landi og virðist tíðni alvarlegra sýkinga 

af völdum þessara baktería vera hærri hér á landi en í nágrannalöndum. Að jafnaði greinast 50 

einstaklingar á ári með alvarlega pneumókokkasýkingu. Þeir sem sýkjast eru yfirleitt ung börn eða 

fullorðnir sem komnir eru yfir sextugt. Dánartíðni af völdum þessara sjúkdóma er um 10% hér á landi 

og hefur tíðni ífarandi pneumókokkasýkinga verið stöðug síðastliðin 10 ár en að jafnaði greinast um 50 

einstaklingar á ári með alvarlega sýkingu. Eftir að almenn bólusetning barna hófst árið 2011 hefur 

ífarandi sýkingum hjá börnum fækkað til muna (19).   

1.2.1 Lungnabólga af völdum pneumókokka 

Lungnabólga er sýking í lungnavefnum sem oft á sér stuttan aðdraganda. Algeng einkenni 

lungnabólgu er graftarkenndur uppgangur, hósti, takverkur, mæði, svitakóf eða kuldahrollur, hiti og 

verkir í brjóstkassa ásamt óáttun eða ruglástandi hjá öldruðum (28). Lungnabólga er algeng orsök 

spítalainnlagnar ásamt því að vera í hópi algengustu dánarorsaka um allan heim. Margir meinvaldar 

tengjast lungnabólgum í mönnum en S. pneumoniae virðist vera algengasti orsakavaldur 

samfélagslungnabólgu af völdum baktería (22, 29). Pneumókokkalungnabólga hefst oft með 

ásvelgingu en þannig komast bakteríur frá nefkoki niður í lungnavef þar sem þær eiga möguleika á að 

koma af stað sýkingu. Meinafræðilegur gangur pneumókokkalungnabólgu einkennist af mikilli blóðfyllu 

í lungunum sem síðar verður að rauðri lungnalifrun (e. red hepatization) sem stafar af leka rauðkorna í 

lungnablöðrum. Síðan verður svokölluð grá lungnalifrun (e. gray hepatization) sem kemur til vegna 

íferðar hvítra blóðkorna í lungnavefnum. Hvítu blóðkornin hefja át á pneumókokkunum og hjá þeim 

sem fá sýklalyf leiðir það í flestum tilvikum til úrlausnar á lungnabólgunni. Ef ónæmiskerfið nær að 

vinna bug á lungnabólgunni, skilur hún í flestum tilvikum ekki eftir sig skemmdir (30). Hópar sem eru í 

aukinni áhættu á lungnabólgu eru þeir sem eru eldri en 65 ára, reykingafólk, vannærðir einstaklingar 

eða ónæmisbældir, einstaklingar með undirliggjandi sjúkdóma t.d sykursýki, hjarta-, nýrna- eða 

lifrarsjúkdóma, þeir sem hafa skert hóstaviðbröð, einstaklingar með undirliggjandi lungnasjúkdóma t.d 

langvinna lungnateppu, slímseigjusjúkdóm eða astma. Þeir sem hafa nýlega haft veirusýkingu eins og 

kvefpest eða inflúensu eru einnig í meiri áhættu að fá lungnabólgu en aðrir (31). Greining lungnabólgu 

byggir á sjúkrasögu, sjúkdómseinkennum og líkamsskoðun með lungnahlustun. Til að staðfesta að um 

lungnabólgu sé að ræða getur þurft blóð-, hráka og þvagsýni ásamt röntgenmynd af lungum og í 

einstaka tilfellum sneiðmynd. Bakteríulungnabólga er meðhöndluð með sýklalyfjum en einnig eru oft 

gefin verkjalyf með eða án hitalækkandi eiginleikum til meðhöndlunar á tak- og beinverkjum ásamt 

sótthita. Sóttvarnarlæknir ráðleggur pneumókokka bólusetningu fyrir alla eldri en 60 ára ásamt þeirra 

sem eru í ofantöldum áhættuhópum (28). 

 Alvarleikastigun lungnabólgna og ífarandi sýkinga  

Lungnabólgur geta verið misalvarlegar, allt frá vægum tilfellum til mjög alvarlegra tilfella þar sem 

sjúklingur þarf á spítalainnlögn að halda með öndunaraðstoð og sýklalyfjagjöf í æð. Alvarleikastig 

lungnabólgu er oft ekki ljóst í upphafi og því getur verið erfitt að meta hvort sjúklingur þurfi 

spítalainnlögn eða ekki. Ýmis stigunarkerfi hafa verið þróuð til þess að flokka 

samfélagslungnabólgutilfelli eftir alvarleika og meta þörf á innlögn. Þau stigakerfi sem eru mest notuð í 
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dag eru PSI (e. Pneumonia severity index) og CURB-65 en þau taka mið af upplýsingum um ástand 

sjúklings við komu á heilbrigðisstofnun (32). 

1.3.1 Pneumonia severity index 

Alvarleikastigunin Pneumonia severity index var kynnt árið 1997 og var tilgangur hennar að 

auðvelda heilbrigðisstarfsfólki að bera kennsl á lungnabólgusjúklinga með góðar horfur. Stigunin var 

þróuð eftir rannsókn á 14.199 sjúklingum með samfélagslungnabólgu á 78 spítölum. Síðan var 

stigunin staðfest (e. validated) með ferilrannsókn á 38.039 sjúklingum sem staðfesti að stigunin 

hjálpaði heilbrigðisstarfsfólki að taka skynsamlegar ákvarðanir um innlagnir á spítala (33). Áríð 2000 

var gagnsemi stigunarinnar rannsökuð en þar kom í ljós að spítalainnlögnum fækkaði um helming án 

þess að það kæmi niður á gæðum heilbrigðisþjónustunnar og horfum sjúklinga (34). Fleiri rannsóknir 

hafa verið gerðar á PSI sem sýna fram á gott forspárgildi og árangur í sambandi við ákvörðunartöku 

um sjúkrahúsinnlagnir (35). Stigunin tekur mið af tiltækum upplýsingum um ástand sjúklings svo sem 

aldur og kyn ásamt undirliggjandi sjúkdómum, niðurstöðum klínískra rannsókna og myndrannsókna 

(sjá töflu 1). Upplýsingarnar eru notaðar til þess að meta alvarleika lungnabólgunnar. Sjúklingum er 

síðan skipt í 5 hópa eftir fjölda stiga. Hópar 1-3 hafa lága 30 daga dánartíðni og eru því ólíklegri til að 

þurfa spítalainnlögn. Hópar 4 og 5 hafa mun hærri 30 daga dánartíðni, eða frá 8%-29% og ætti því að 

leggja inn (33). Ýmsir vankantar eru þó á stiguninni þrátt fyrir að hún taki mið af 20 þáttum. 

Ónæmisbæling er ekki tekin til greina né geta sjúklings til að taka inn lyf um munn. Það getur einnig 

verið tímafrekt og óraunhæft fyrir önnum kafið heilbrigðisstarfsfólk að skoða og meta 20 mismunandi 

klínísk atriði. 

Tafla 1. Pneumonia Severity Index stigunin (33). 
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1.3.2 CURB-65 og CRB-65 

Önnur mikið notuð lungnabólgualvarleikastigun kallast CURB-65, nafnið vísar til þeirra þátta sem 

stigunin tekur mið af. CURB-65 tekur mið af meðvitundarstigi (e. confusion), þvagefni í blóði (e. blood 

urea nitrogen), öndunartíðni (e. respiratory rate), blóðþrýstingi (e. blood pressure) og aldri (sjá töflu 2). 

CURB-65 var þróuð eftir að aðrar alvarleikastiganir reyndust tímafrekar og flóknar í alvarlegum 

aðstæðum þar sem hver mínúta skiptir máli. Næmi og sértæki CURB-65 reyndist vera um 80% þrátt 

fyrir að taka mið af færri þáttum og flokkar sjúklingahópa í aðeins þrjá flokka. Niðurstöður úr prófinu 

gefa upplýsingar um horfur og alvarleika, 0-1 stig tengjast 1,5% dánartíðni, 2 stig tengjast 9,2% 

dánartíðni og 3 eða fleiri stig 22% dánartíðni (36). Þvagefni í blóði er ekki alltaf mælt og því var 

einfaldari stigun þróuð sem tekur mið af meðvitundarstigi, öndunartíðni, blóðþrýstingi og aldri (CRB-

65). Þrátt fyrir lægra næmi fyrir dánartíðni samanborið við CURB-65 og PSI var gagnsemin viðunandi 

(36, 37). Rannsóknir sem bera saman PSI, CURB-65 og CRB-65 sýna að öll þrjú stigunarkerfin virka 

vel til að bera kennsl á sjúklinga með lungnabólgu sem hafa góðar horfur og litla þörf fyrir 

spítalainnlögn. PSI stigunin skilgreindi hins vegar hærra hlutfall sjúklinga með litla áhættu og reyndist 

nákvæmari en CURB-65 og CRB-65 (37, 38). Mælt er með notkun PSI og CURB-65 í helstu 

leiðbeiningum um greiningu og meðferð á lungnabólgum (39, 40). 

Tafla 2. CURB-65 stigunin (36). 

 

1.3.3 qSOFA score 

Í febrúar 2016 var alþjóðleg yfirlýsing gefin út af The Sepsis Definitions Task Force þar sem þriðja 

alþjóðlega skilgreiningin á sýklasótt (e. sepsis) og sýklasóttarlosti (e. septic shock) var gefin út ásamt 

nýjum klínískum viðmiðunum til að meta sjúklinga með grun um sýkingu sem eru í hættu á að fá 

sýklasótt. Í yfirlýsingunni var einfaldað greiningarlíkan kynnt sem kallast qSOFA (e. quick SOFA 

score). qSOFA score tekur mið af öndunartíðni, meðvitund og systólískum blóðþrýstingi og er 

einfölduð gerð af áður skilgreindu greiningarlíkani sem kallast SOFA score (e. seqental organ failure 

assessment) sem er notað um allan heim til að bera kennsl á bráðveika sjúklinga í áhættu á 

sýklasóttarlosti og dauða (sjá töflu 3). qSOFA stigunin er mjög nytsamleg í lungnabólgutilfellum sem 

og öðrum sýkingum (41). 
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Tafla 3. qSOFA stigunin (41). 

 

 Greining pneumókokkasýkinga 

1.4.1 Ræktun öndunarfærasýna 

Greining pneumókokkasýkinga í neðri öndunarfærum byggir meðal annars á sýklaræktun og 

smásjárskoðun á hrákasýnum, barkasogi og berkjuskoli. Þetta er framkvæmt ef sjúkdómsmynd bendir 

til sýkinga í neðri öndunarfærum. Á Íslandi er mælst til þess að sýnataka fari fram samkvæmt 

leiðbeiningum úr gæðahandbók Sýklafræðideildar Landspítala. Þar er mælt með að hrákasýni séu 

tekin að morgni til vegna þess að magn slíms er mest þá en það eykur líkurnar á góðri ræktun úr 

sýninu (42). Það getur verið erfitt að ná góðu sýni úr neðri öndunarfærum án þess að það mengist af 

örveruflóru munnsins. Smásjárskoðun getur hjálpað til við að meta gæði sýna ásamt því að veita 

upplýsingar um mögulegan sýkingarvald, til dæmis með Gramslitun, lögun og útlit baktería. Almenn 

regla um gæði sýna er að ef fleiri en 25.000 flöguþekjufrumur sjást á hverju svæði við hundraðfalda 

stækkun telst sýnið of mengað af munnvatni og örveruflóru munnsins (43). Ef sjúklingur nær ekki að 

hósta upp sýni vegna meðvitundarskerðingar eða ófullnægjandi hóstakrafts má taka sýni með 

nefkokssogi. Ef sjúklingur er í öndunarvél er sýni sogað upp með barkaslöngu. Sýnunum er síðan sáð 

úr graftarkenndasta hluta sýnisins á blóð-, súkkulaði- eða McConkey agar og ræktað í nokkra daga við 

37°C. Þær bakteríur sem eru taldar líklegir sjúkdómsvaldar eru greindar til tegunda og lyfjanæmi þeirra 

ákvarðað (42). 

1.4.2 Blóðræktanir 

Bakteríur geta komist út í blóðrásina í alvarlegum sýkingum. Ónæmiskerfið hreinsar bakteríur úr 

blóðrásinni og hindrar dreifingu þeirra um líkamann. Sumar bakteríur hafa hins vegar meinvirkniþætti 

sem hjálpa þeim að verjast ónæmiskerfinu sem veldur því að þær lifa lengur í blóðrásinni. Dæmi um 

slíkar bakteríur eru pneumókokkar en hjúpur þeirra hindrar frumuát. Þetta veldur því að pneumókokkar 

eru líklegri til að ræktast í blóðræktunum en aðrar bakteríur sem lifa skemur í blóðrásinni (44). Í kjölfar 

lungnabólgu, heilahimnubólgu eða miðeyrnabólgu geta pneumókokkar komist út í blóðrásina og valdið 

sýklasótt eða alvarlegu sýklasóttarlosti. 30 daga dánartíðni hjá sjúklingum með sýklasótt er um 20% 

en hún eykst eftir því sem sýkingin er alvarlegri (45). Blóðræktanir eru framkvæmdar ef grunur er um 

sýkingu og tilvist baktería í blóði og er markmið þeirra að einangra hugsanlega sýkingavalda í sýninu, 

greina þá og framkvæma næmispróf. Mikilvægt er að upplýsingar um hugsanlegan sýkingarvald berist 

lækni viðkomandi sjúklings eins fljótt og auðið er þar sem framgangur blóðsýkinga getur verið mjög 

hraður og alvarlegur. Jákvæð blóðræktun styður klíníska sjúkdómsgreiningu og gefur vísbendingu um 
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uppruna hennar. Pneumókokkar vaxa vel í ætum sem notuð eru til ræktunar en hins vegar er talið að 

pneumókokkasýkingar séu vangreindar vegna þess að ef bakterían nær stöðugleikafasa (e. stationary 

growth phase) áður en ræktað er úr blóðræktunarkolbum getur ensímframleiðsla bakteríunnar 

(autolysin) leitt til sundrunar sem veldur því að hún vex ekki (46). Oft á tíðum hraður gangur og 

alvarleiki pneumókokkasýkinga hefur ýtt undir þróun fljótvirkari greiningaraðferða. 

1.4.3 Kjarnsýrumögnun 

Önnur mikilvæg greiningaraðferð í lífefnafræði er kjarnsýrumögnun eða PCR (e. Polymerase chain 

reaction) sem Kary Mullis fann upp og fékk í kjölfarið Nóbelsverðlaunin í efnafræði árið 1993 (47, 48). 

Aðferðin felur í sér sértæka fjölföldun tiltekinna basaraða í DNA-kjarnsýrum sem síðan má rannsaka 

frekar. Fjölföldunin byggir á endurteknum breytingum á hitastigi sem er tölvustýrt af sérstöku PCR-tæki 

þar sem mismunandi hitastig valda eðlissviptingu DNA, þáttapörun og lengingu basaraða. Ferlið er 

endurtekið 30-45 sinnum og síðan eru mismunandi aðferðir notaðar til að mæla hvort mögnun hafi átt 

sér stað. Hefðbundna aðferðin er rafdráttur og litun með flúrljómandi efnasamböndum en einnig er 

hægt að merkja vísa með virkum efnahópum eftir að mögnuninni er lokið (48). Nú er aflestur æ oftar 

framkvæmdur í rauntíma með mælingu á flúrmerktum þreifurum (e. probes) á meðan á mögnun 

stendur (49). Kjarnsýrumögnun hefur víðtæka notkun og er mikið notuð við læknisfræðilegar 

greiningar þar sem finna má orsakavald bakteríu- eða veirusýkingar í litlu sýni af erfðaefni. Kostir 

kjarnsýrumögnunar eru miklir, aðferðin hefur mikið næmi ásamt því að sjúkdómsvaldurinn þarf ekki að 

vera lifandi til að greinast. Það þýðir að sýklalyfjameðferð fyrir sýnatöku hefur minni áhrif á greiningu 

með PCR en ræktun. Hins vegar getur aukið næmi leitt til minnkaðs sértækis. Til dæmis getur mengun 

sýnis með eðlilegri örveruflóru leitt til falskt jákvæðra niðurstaðna (50). 

1.4.4 Mótefnavakaleit í þvagi 

Á síðasta áratug kom á markað Binax NOW S.pneumoniae (sjá mynd 1), sem er próf sem byggir 

á leit frumuveggjarfjölsykru (e. cell wall polysaccharide) pneumókokka í þvagi eða mænuvökva. 

Framleiðendur mæla með þessu prófi til greiningar á pneumókokkalungnabólgum hjá fullorðnum.  

Kostir prófsins eru að sýnataka þarf ekki að fara fram áður en sýklalyf eru gefin sjúklingi og 

niðurstöður prófsins liggja fyrir innan 15 mínútna frá sýnatöku. Prófið samanstendur af strimli sem er 

uppbyggður úr nitrosellulósahimnu og óvirku undirlagi. Í himnunni er prófstrimill með kanínumótefni 

gegn S. pneumoniae og kontról strimill með geitamótefni gegn kanínumótefninu. Í óvirku undirlaginu 

eru síðan greiningarmótefni með áföstum litarögnum sem ljóma ef þau bindast mótefnavökum í 

þvaginu (51). Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á gagnsemi prófsins og sýna þær flestar gott 

sértæki (e. specificity), hins vegar spannar næmi (e. sensitivity) prófsins talsvert bil, eða frá 50% - 90% 

(51-54). Þá hefur einnig komið fram í rannsóknum að sértæki prófsins virðist mun lægra hjá ungum 

börnum en fullorðnum og niðurstöður prófsins eru ekki líklegri til að vera jákvæðar hjá börnum með 

staðfesta pneumókokka sýkingu miðað við viðmiðunarhóp. Þetta er líklega vegna hærra hlutfalls falskt 

jákvæðra niðurstaðna því að börn eru líklegri til að bera pneumókokka í nefkoki sínu (55). Ýmislegt 

virðist hafa áhrif á næmi og sértæki prófsins, til dæmis er sértæki prófsins hjá sjúklingum með 

langvinna lungnateppu (e. chronic obstructive pulmonary disease) mun lægra en hjá 
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samanburðarhópi. Einnig geta fundist pneumókokka mótefnavakar í þvagi sjúklinga með langvinna 

lungnateppu án þess að þeir séu sýktir (56). Rannsóknir sýna einnig að sjúklingar geta fengið falskt 

jákvæðar niðurstöður á prófinu ef þeir hafa fengið lungnabólgu innan þriggja mánaða (53). Þá hefur 

komið í ljós að næmi prófsins er um 13% hærra hjá þeim sjúklingum sem eru með lungnabólgu 

smanborið við aðrar sýkingar af völdum pneumókokka (57). Í nýlegri rannsókn, þar sem næmi var 

rannsakað með tilliti til hjúpgerða, kom í ljós að næmið var hærra í sýkingum af völdum ákveðinna 

hjúpgerða. Mesta næmið var hjá hjúpgerðum 9V, 14, 18C, 7F og 19A eða 87,5% að meðaltali. Þar á 

eftir komu hjúpgerðir 1, 3, 5, 6B, 19F og 23F með 73,7% næmi. Lægsta næmið var hjá hjúpgerðum 

23B, 9L/N, 11A og 8 eða 33,75% að meðaltali (58). AUC (e. the area under the ROC curve) eða 

flatarmál undir ROC ferlinum er hugtak sem er mikið notað til að lýsa gagnsemi greiningaraðferða í 

læknisfræði. Hugtakið tekur mið af næmi og sértæki greiningaraðferða og lýsir því hversu vel 

aðferðirnar greina milli einstaklinga sem eru með sjúkdóm og þeirra sem ekki eru með sjúkdóm. 

Almenna reglan er sú að ef flatarmálið er 0,9-1 telst gagnsemi greiningaraðferðar framúrskarandi, ef 

flatarmálið er 0,8-0,9 telst gagnsemin góð, 0,7-0,8 telst ágætt, 0,6-0,7 telst lélegt og undir 0,5 telst 

óviðunandi (59). Í nýlegri rannsókn, þar sem gagnsemi Binax NOW S. pneumoniae prófsins var 

skoðuð í tengslum við notkun CURB-65 stigunar, kom í ljós að flatarmálið undir ROC ferlinum jókst um 

2% (úr 0,73 í 0,75) þegar prófið var notað ásamt CURB-65 til að greina pneumókokkalungnabólgur 

(60). Í annarri rannsókn reyndist flatarmál undir ROC ferlinum vera 0,64 hjá Binax NOW S. 

pneumoniae (53). Almennt má segja að prófið getur verið mjög gagnlegt og gefið upplýsingar um 

pneumókokka sýkingar í fullorðnum allt að sólarhring fyrr en niðurstöður ræktana liggja fyrir. Fljótari og 

nákvæmari greining getur auðveldað markvissara val á meðferð og komið í veg fyrir ofnotkun 

breiðvirkra sýklalyfja. Lítið er þó vitað um tengsl pneumókokka mótefnavaka í þvagi við alvarleika 

ífarandi pneumókokka sýkinga og þó að margar rannsóknir hafi verið framkvæmdar á næmi og 

sértæki Binax NOW S.pneumoniae, hefur það ekki verið gert hér á landi. Ísland hefur þá sérstöðu að 

búa yfir nær öllum heilbrigðisupplýsingum um þjóðina á einum stað, í rafrænum gagnagrunni og því 

gefa niðurstöður úr rannsóknum góða yfirsýn um allt landið.  

 

Mynd 1. Alere BinaxNOW S. pneumoniae, próf fyrir mótefnavakaleit í þvagi (51). 
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 Meðferð pneumókokkasýkinga 

Pneumókokkar eru náttúrulega næmir fyrir penisilíni (e. penicillin) sem er ásamt mörgum öðrum -

lactam lyfjum kjörlyf fyrir sýkingar af völdum pneumókokka. Penisilín og önnur -lactam lyf bindast 

penisilín bindipróteinum þannig að bakteríur í skiptingu geta ekki myndað frumuvegg og deyja. 

Penisilín hefur verið notað gegn pneumókokkasýkingum síðan 1943 en það var uppgötvað árið 1928. 

Síðan þá hefur dánartíðni sjúklinga með sýklasótt af völdum pneumókokkasýkinga lækkað úr 82% í 

17% (61). Eftir uppgötvun penisilíns leið ekki á löngu þar til penisilín ónæmir stofnar komu fram og 

hefur sýklalyfjaónæmi síðan verið skilgreint sem ein stærsta heilbrigðisógn heimsins. Aukið ónæmi 

torveldar meðferð sýkinga sem hefur slæmar afleiðingar fyrir sjúklinga og eykur kostnað í 

heilbrigðisþjónustu (62). Á sýklafræðideild Landspítala hefur verið fylgst náið með þróun 

sýklalyfjaónæmis á Íslandi og birtir deildin árlegar yfirlitstöflur um sýklalyfjanæmi valinna sýkla. Þar 

kemur fram að árið 2017 voru 64% allra pneumókokkastofna næmir fyrir penisilíni en 33% höfðu 

minnkað næmi og 3% voru algerlega ónæmir fyrir lyfinu (63). Eins og hefur komið fram bindast -

lactam lyf við penisilín bindiprótein pneumókokka en sýklalyfjaónæmi kemur til vegna genabreytileika 

á svæðum í genamenginu sem kóða fyrir þessum próteinum. Genabreytileikinn veldur oftast minkuðu 

næmi en hann getur verið það mikill að lyfin hafa enga sækni í penisilín bindipróteinin sem veldur þá 

algjöru ónæmi. Penisillín ónæmir stofnar eru til dæmis meðhöndlaðir með makrólíðum (e. macrolides) 

eða flúrókínólónum (e. fluroquinolones) sem hindra skiptingu baktería með öðrum hætti. Samkvæmt 

EARS-net (European antimicrobial resistance survelliance network) eru stofnar, sem eru bæði ónæmir 

fyrir penisilíni og makrólíðum, einangraðir í allt að 50% tilfella í sumum löndum í Evrópu (64). 
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2 Markmið 

Rannsóknin miðaði að því að: 

1. Rannsaka forspárgildi prófsins Binax NOW S. pneumoniae með því að meta næmi, 

sértæki og flatarmál undir ROC ferli. 

2. Kanna tengsl niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófi við alvarleika ífarandi 

pneumókokkasýkinga. 
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3 Efni og aðferðir 

 Gagnasöfnun 

Gögnunum var safnað úr pneumókokkagrunni Sýkla- og veirufræðideildar Landspítala frá árunum 

2006-2017 sem innihélt upplýsingar um 5303 tilfelli þar sem hafði verið gerð leit að pneumókokka 

mótefnavökum í þvagi (með Binax NOW S. pneumoniae prófi). Ef blóðræktun var ekki gerð innan 12 

klukkustunda frá mótefnavakaleitinni voru tilfellin útilokuð (samtals 4951 tilfelli). Þá voru 352 tilfelli 

notuð í rannsókninni þar sem blóðræktun lá fyrir ásamt niðurstöðum úr mótefnavakaleit í þvagi. Af 

þeim voru 113 tilfelli með jákvæðar blóðræktanir og 239 tilfelli með neikvæðar blóðræktanir (frá árinu 

2017). Í 159 tilfellum lágu einnig fyrir niðurstöður úr hrákaræktunum (sjá mynd 2). Engin af 113 

tilfellunum með jákvæðar blóðræktanir voru undir 18 ára aldri. 

 

Mynd 2. Efniviður rannsóknar á gagnsemi Binax NOW S. pneumoniae árin 2006-2017. 

 

 Klínískum upplýsingum um sjúkdómsgang og heilsufar sjúklinga var safnað úr sjúkrasögukerfinu. 

Upplýsingarnar voru um kyn, aldur, ofnæmi, ICD greiningar, niðurstöður mótefnavakaleitar í þvagi, 

niðurstöður úr hráka-, mænuvökva- og blóðræktunum, pneumókokka hjúpgerðir og sýklalyfjanæmi, 

undirliggjandi sjúkdóma svo sem langvinna lungnateppu, krabbamein, lifrasjúkdóma, hjartabilun, 
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heilaæðasjúkdóma, nýrnasjúkdóma ásamt upplýsingum um hvort sjúklingar væru íbúar á dvalarheimili. 

Þá voru einnig upplýsingum safnað um andlát innan 30 daga (frá innlögn), innlögn á gjörgæslu, lengd 

dvalar á gjörgæslu, lengd dvalar á sjúkrahúsi og lengd meðferðar í heild sinni. Upplýsingum um 

ástand sjúklinga við komu á heilsugæslu eða spítala var safnað, þær upplýsingar voru um 

meðvitundarstig, blóðþrýsting, öndunartíðni, súrefnismettun, hitastig og púls. Niðurstöður eftirfarandi 

blóðrannsókna var skráð: CRP gildi, þvagefni, hvít blóðkorn, kleyfkirninga, hemóglóbín, blóðflögur, 

natríum-, kalíum-, kreatínin- og glúkósagildi í blóði, blóðgös. Einnig voru niðurstöður myndrannsókna 

(röntgen eða tölvusneiðmynd) um vökva í fleiðruholi eða íferðir skráðar, sýklalyfjagjöf ásamt 

upplýsingum um breytingu á sýklalyfjum eftir niðurstöður úr mótefnavakaleit í þvagi. Þá voru 

upplýsingar þeirra sem lögðust inn á gjörgæslu skoðaðar sérstaklega m.t.t hitastigs, púls, 

öndunartíðni, hvítra blóðkorna, blóðflagna, meðvitundarstigs og blóðþrýstings. Til þess að sjúklingur 

væri skilgreindur með undirliggjandi krabbamein þurfti sjúkdómurinn að vera virkur (e. active cancer), 

lifrarsjúkdómar voru skilgreindir sem allir þeir sjúkdómar sem leggjast á lifrina og skerða starfsemi 

hennar, til að ákvarða hjartabilun, heilaæðasjúkdóma og nýrnasjúkdóma var stuðst við skráðar ICD 

greiningar í sjúkraskrá.  

 Úrvinnsla gagna 

Upplýsingum var safnað í Microsoft Excel skjal. Til þess að meta gagnsemi Binax NOW S. 

pneumoniae prófsins var næmi, sértæki og flatarmál undir ROC ferli ákvarðað. Niðurstöður úr 

mótefnavakaleit í þvagi voru annars vegar bornar saman við blóðræktanir og hins vegar 

hrákaræktanir. Næmið var ákvarðað með því að finna hlutfall jákvæðra niðurstaðna mótefnavakaleitar 

af jákvæðum niðurstöðum úr blóð- eða hrákaræktunum. Sértæki var reiknað út með því að finna 

hlutfall neikvæðra niðurstaðna mótefnavakaleitar af neikvæðum niðurstöðum úr blóð- eða 

hrákaræktunum og draga útkomuna frá einum.  AUC (e. area under the ROC curve) var síðan fundið 

út frá næmi og sértæki (59). Ofantaldar breytur um heilsufar og sjúkdómsgang voru notaðar til að 

reikna út stig úr Pneumonia severity index, CURB-65 og qSOFA. Stigin voru síðan notuð til að flokka 

sjúklinga í hópa eftir alvarleika sýkinga (59).  

Pneumonia severity index stig voru reiknuð út með því að skoða eftirfarandi breytur og gefa stig 

þegar það átti við. Fyrstu gildi við komu sjúklings á spítala voru notuð. 10 stig fengust ef sjúklingur var 

íbúi á dvalarheimili, 30 stig voru gefin fyrir undirliggjandi virkt krabbamein, 20 stig fyrir undirliggjandi 

lifrarsjúkdóm, 10 stig fyrir undirliggjandi hjartabilun, 10 stig fyrir undirliggjandi heilaæðasjúkdóm, 10 

stig fyrir undirliggjandi nýrnasjúkdóm, 20 stig voru gefin ef sjúklingur reyndist meðvitundarskertur við 

komu á spítala eða heilsugæslu, 20 stig fengust ef sjúklingur andaði oftar en 30 sinnum á mínútu, 20 

stig fengust ef systólískur blóðþrýstingur var <90 mmHg, 15 stig fengust ef hitastig sjúklings var annað 

hvort  <36°C eða >39,9°C, 10 stig fengust ef púls sjúklings var yfir 125 slögum á mínútu, 30 stig 

fengust ef sýrustig slagæðablóðs var <7,35, 20 stig fengust ef natríum gildi í blóði <130 mmol/L, 10 

stig fengust ef gildi glúkósa í blóði var >14 mmol/L, 30 stig fengust ef hematókrít var <30%, 10 stig 

fengust ef súrefnisþrýstingur slagæðablóðs var <60 mmHg og 10 stig fengust ef fleiðruvökvi greindist 

við myndrannsókn. Niðurstöður úr Pneumonia Severity Index stiguninni voru flokkaðar í flokka I-V. 

Flokkur I var fyrir þá sjúklinga sem reyndust ekki vera með neina af ofantöldum undirliggjandi 
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sjúkdómum og engin auka stig. Flokkur II var fyrir <70 stig, Flokkur III var fyrir 71-90 stig, flokkur IV var 

fyrir 91-130 stig og flokkur V fyrir >130 stig. Flokkar I-III voru skilgreindir sem lág-áhættu flokkar, 

flokkur IV var skilgreindur sem miðlungs-áhættu flokkur og flokkur V var skilgreindur sem há-áhættu 

flokkur (33). 

CURB-65 stig voru reiknuð út með því að skoða eftirfarandi breytur og gefa stig þegar það átti við. 

Fyrstu gildi við komu sjúklings á spítala voru notuð. Ef sjúklingur reyndist meðvitundarskertur við komu 

á spítala fékk hann eitt stig, ef þvagefni í blóði var >7 mm/L fékkst eitt stig, ef systólískur 

blóðþrýstingur var <90 mmHg eða díastólískur blóðþrýstingur <60 mmHg fékkst eitt stig og ef 

sjúklingur var >65 ára fékkst einnig eitt stig. Niðurstöður úr CURB-65 voru síðan flokkaðar í flokka I-III, 

flokkur I var fyrir 0 eða 1 stig, flokkur II var fyrir 2 stig og flokkur III fyrir 3 eða fleiri stig (36). 

Sjúklingar sem lagðir voru inn á gjörgæslu voru einnig flokkaðir eftir stigum úr qSOFA stiguninni. 

Versta gildi sjúklings innan sólarhrings frá komu var notað. Ef sjúklingur varð meðvitundarskertur 

fékkst eitt stig, ef sjúklingur andaði >22 sinnum á mínútu fékkst eitt stig og ef systólískur blóðþrýstingur 

var <100 mmHg fékkst einnig stig. Stigin voru notuð til að flokka sjúklingana í hóp I og II. Hópur I var 

fyrir 0-1 stig og hópur II var fyrir 2-3 stig (41).  

Niðurstöður mótefnavakaleitar í þvagi voru síðan bornar saman milli hópa með mismunandi 

alvarleikaflokkun og 30 daga dánartíðni. Innlögn á gjörgæslu og mismunandi dvalarlengd á gjörgæslu 

var einnig borin saman við niðurstöður mótefnavakaleitar í þvagi. 

 Tölfræði 

Öllum klínískum gögnum um ástand sjúklinga var safnað í Microsoft Excel skjal og var forritið notað til 

að reikna út alvarleikastig sjúklinga en önnur tölfræðiúrvinnsla var unnin í tölfræðiforritunum Stata v13 

og R v3.5.1. Til að meta næmi, sértæki og flatarmál undir ROC ferli hjá Binax NOW S. pneumoniae 

prófinu var tölfræðiforritið Stata v13 notað. Til þess að meta tengsl niðurstaðna úr Binax NOW S. 

Pneumoniae prófinu við alvarleika ífarandi sýkinga, andlát innan 30 daga og innlögn á gjörgæslu voru 

notaðar venslatöflur og Fischer‘s exact-próf. Kí-kvaðrat próf var notað í likelihood ratio prófi til að 

skoða CURB-65 flokkunina sem heild. Einnig var notast við tvíkosta aðhvarfsgreiningu til þess að 

reikna út gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio, OR) og 95% öryggisbil (e. confidence interval. CI) fyrir líkur 

á jákvæðum niðurstöðum úr prófinu eftir alvarleikaflokkum, innlögn á gjörgæslu og lengd dvalar á 

gjörgæslu. Leiðrétt var fyrir aldri, kyni og CRP-gildi. Til að bera saman lengd gjörgæsludvalar við 

niðurstöður úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu notuðum við óparametrískt Wicoxon rank-sum próf. 

 Rannsóknarleyfi 

Framkvæmd rannsóknarinnar var samþykkt af Vísindasiðarnefnd (VSN 15-039 og VSN 15-039-V1 

sem viðbót við fyrra leyfi) og framkvæmdastjóra lækninga (LSH tilv.16m LSH 30-15). 
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4 Niðurstöður 

Af 352 tilfellum, þar sem mótefnavakaleit ásamt blóðræktun var framkvæmd (frá 2006-2017), voru 

113 tilfelli með jákvæðar blóðræktanir með pneumókokkum (46 tilfelli voru einnig með niðurstöður úr 

hrákaræktun) og 239 tilfelli (frá árinu 2017) með neikvæðar blóðræktanir (113 tilfelli voru einnig með 

niðurstöður úr hrákaræktun). 

 

Tafla 4. Upplýsingar um sjúklinga sem voru með jákvæðar blóðræktanir (ífarandi 
pneumókokkasýkingar) þar sem samtímis var framkvæmd mótefnavakaleit í þvagi (n=113). 

 
Binax NOW S. 

pneumoniae neikvætt 
n=31 

Binax NOW S. 
pneumoniae jákvætt 

n=82 

Aldur, meðaltal (staðalfrávik) 
  

56,9 (18,9) 62 (17,7) 

Kyn (%Kvk) 
 

48,4 62,2 

Íbúi á dvalarheimili (%) 
  

3,4 8,5 

Hjartabilun (%) (e. congestive 
heart failure) 0 13,4 

Heilaæðasjúkdómar (%) (e. 
cerebrovascular disease) 6,9 11 

Virkt krabbamein (%) (e. active 
cancer)  

10,3 7,3 

Nýrnasjúkdómar (%) (e. kidney 
disease)  

0 15,9 

Lifrarsjúkdómar (%) (e. liver 
disease) 

0 3,7 

 

Tafla 4 sýnir upplýsingar um aldur, kyn og upplýsingar um undirliggjandi sjúkdóma milli hópa sem 

fengu jákvæðar eða neikvæðar niðurstöður á prófinu. Ath enginn einstaklingur reyndist vera undir 18 

ára aldri í þessari rannsókn. Skráðar ICD-10 greiningar voru eftirfarandi: J18 (lungnabólga af völdum 

pneumókokka) = 94, A40.3+ (blóðsýking af völdum pneumókokka) = 23, G00.1 (heilahimnubólga af 

völdum pneumókokka) = 8. ICD-10 greiningar voru ekki skráðar í 7 tilfellum.
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Gagnsemi Binax NOW S. pneumoniae prófs: 

Tafla 5. Niðurstöður Binax NOW S. pneumoniae prófsins samanborið við blóðræktanir. Reitirnir 
innihalda fjölda einstaklinga með jákvæðar eða neikvæðar niðurstöður úr blóðræktun og 

Binax NOW S. pneumoniae. 

 

 

Tafla 5 sýnir niðurstöður úr Binax NOW S. Pneumoniae prófinu samanborið við niðurstöður 

blóðræktana. Þegar við notuðum blóðræktun sem gull-viðmið var næmið 72,6% og sértæki 97,1%. 

Flatarmál undir ROC ferli reyndist vera 0,85 (95% öryggisbil=0,80-0,89).  

 

Tafla 6. Niðurstöður úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu samanborið við hrákaræktanir. Reitirnir 
innihalda fjölda einstaklinga með jákvæðar eða neikvæðar niðurstöður úr hrákaræktun og 

Binax NOW S. pneumoniae. 

 

 

Þegar við notuðum hrákaræktun sem gull-viðmið (sjá töflu 6) var næmið 71,4% og sértæki 89,0%. 

Flatarmál undir ROC ferli reyndist vera 0,85 (95% öryggisbil=0,71-0,89).
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Tengsl niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu við alvarleika ífarandi 

pneumókokkasýkinga: 

Tafla 7. Fjöldi og meðalaldur í hverjum alvarleikaflokki. 

PSI Flokkur Fjöldi = 108  (%) Meðalaldur (SD) 

- 2 12 (11%) 45,3 (13,2) 

- 3 26 (24%) 55,2 (19,6) 

- 4 45 (42%) 62,4 (15,2) 

- 5 25 (23%) 72,4 (11,9) 

CURB-65 Flokkur Fjöldi = 108 (%) Meðalaldur (SD) 

- 1 49 (45%) 54,8 (16,7) 

- 2 28 (26%) 65,0 (18,6) 

- 3 31 (29%) 67,5 (14,1) 

qSOFA Flokkur Fjöldi = 48 (%) Meðalaldur (SD) 

- 1 14 (29%) 58,6 (17,4) 

- 2 34 (71%) 61,5 (15,7) 

SD = staðalfrávik   

Meðalaldur var marktækt hærri (skv. Fisher‘s exact prófi) í PSI flokkum 4 og 5 samanborið við flokk 

1. Meðalaldur var marktækt hærri í CURB-65 flokkum 2 og 3 samanborið við flokk 1. Meðalaldur var 

marktækt hærri í qSOFA flokk 2 samanborið við flokk 1 (sjá töflu 7). Ekki var hægt að alvarleikaflokka 

5 tilfelli vegna skorts á upplýsingum. Alls lögðust 48 sjúklingar inn á gjörgæslu og voru því flokkaðir 

skv. qSOFA. 

 

 

Mynd 3. Samanburður hlutfalls jákvæðra niðurstaðna úr Binax NOW S.pneumoniae prófi milli PSI 
alvarleikaflokka.  
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Núlltilgátan var að hlutfall jákvæðra niðurstaðna væri eins milli PSI alvarleikaflokka. P-gildið sem 

fékkst með Fisher‘s exact próf (p=0,421) er stærra en alpha (p=0,05) svo við höfðum ekki forsendur til 

að hafna núlltilgátunni (sjá mynd 3). Heildarfjöldi = 108. 

 

 

Mynd 4. Samanburður hlutfalls jákvæðra niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófi milli qSOFA 
alvarleikaflokka. 

 

Núlltilgátan var að hlutfall jákvæðra niðurstaðna væri eins milli qSOFA alvarleikaflokka. P-gildið 

sem fékkst með því að nota Fisher‘s exact próf (p=0,344) er stærra en alpha (p=0,05) svo við höfðum 

ekki forsendur til að hafna núlltilgátunni (sjá mynd 4). Heildarfjöldi = 48. 

 

 

Mynd 5. Samanburður hlutfalls jákvæðra niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófi milli CURB-
65 alvarleikaflokka. 
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Núlltilgátan var að hlutfall jákvæðra niðurstaðna væri eins milli CURB-65 alvarleikaflokka. P-gildið 

sem fékkst með því að nota Fisher‘s exact próf (p=0,026) er minna en alpha (p=0,05) svo við 

höfnuðum núlltilgátunni á þeim forsendum. Þegar CURB-65 flokkunin var skoðuð sem heild með 

likelihood ratio test reyndist flokkunin vera marktæk (Kí-kvaðrat (frígráður=2) =  7,97. p=0,02). Sjá 

mynd 5. Heildarfjöldi = 108. 

Mynd 6. Hlutfall jákvæðra niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu eftir alvarleikaflokkum. 

 

Mynd 6 sýnir samanburð CURB-65, PSI og qSOFA með tilliti til hlutfalls jákvæðra niðurstaðna úr 

Binax NOW S. pneumoniae. 

 

Tafla 8. Tvíkosta aðhvarfsgreining sem sýnir gagnlíkindahlutföll fyrir jákvæðar niðurstöður úr prófinu 
milli CURB-65 alvarleikastigunar, p-gildi og 95% öryggisbil. Leiðrétt fyrir CRP-gildi, aldri og 

kyni. 
 

Gagnlíkindi (Odds 
ratio) 

95% öryggisbil 
(confidence interval) 

P-gildi 

CURB-65 flokkur 1* 1,000 0,035-3,952 
 

CURB-65 flokkur 2 3,003 0,895-10,063 0,075 

CURB-65 flokkur 3 5,065 1,211-21,166 0,026 

CRP-gildi 1.005 1,001-1,008 0,018 

Aldur 0,995 0,968-1,023 0,762 

Kyn 1,453 0,035-3,952 0,413 

*Viðmið 

 

Gagnlíkindahlutfall fyrir flokk 3 reyndist marktækt hærra (p=0,026) miðað við flokk 1 (viðmið). 

Gagnlíkindahlutfall fyrir flokk 2 reyndist ekki marktækt hærra (p=0,075) miðað við flokk 1 (viðmið). 

Flatarmál undir ROC ferli reyndist vera 0,7324 (sjá töflu 8).  
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Tafla 9. Venslatafla fyrir Binax NOW S. pneumoniae prófi borið saman við andlát innan 30 daga. 

Andlát innan 30 
daga 

Binax NOW S. 
pneumoniae = 

neikvætt 

Binax NOW S. 
pneumoniae = 

jákvætt 

 
samtals 

nei 31 70 101 

já 0 12 12 

samtals 31 82 113 

 

Núlltilgátan var að hlutfall jákvæðra niðurstaðna úr prófinu væri eins milli hópa. P-gildið sem fékst 

með því að nota Fisher’s exact próf (p=0,034) er minna en alpha (p=0,05) svo núlltilgátunni var hafnað 

á þeim forsendum. Ekki var hægt að framkvæma tvíkosta aðhvarfsgreiningu á þessum gögnum vegna 

þess að neikvæð niðurstaða á Binax NOW prófi spáði fullkomlega fyrir andláti innan 30 daga, þ.e það 

var enginn með neikvæða niðurstöðu úr prófinu sem lést innan 30 daga og því var ekki hægt að reikna 

gagnlíkindahlutfall (sjá töflu 9).  

 

Tafla 10. Venslatafla fyrir niðurstöður úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu bornar saman við innlögn 
á gjörgæslu. 

Niðurstöður úr 
Binax NOW S. 
pneumoniae Innlögn = nei Innlögn = já Samtals 

neikvætt 22 6 28 

jákvætt 40 42 82 

samtals 62 48 110 

hlutfall 0,65 0,88 
 

 

Hlutfall jákvæðra niðurstaðna hjá hópnum sem var ekki lagður inn á gjörgæslu var 0,65 en 0,88 hjá 

hópnum sem var lagður inn á gjörgæslu. Núlltilgátan var að hlutfall jákvæðra niðurstaðna úr prófinu 

væri eins milli hópa. Okkar niðurstöður voru nægar til að hafna þeirri tilgátu (Fisher’s exact próf 

(p=0,008). Jákvætt próf tengdist marktækt auknum líkum á gjörgæsluinnlögn (sjá töflu 10). 
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Tafla 11. Tvíkosta aðhvarfsgreining sem sýnir gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio) og 95% öryggisbil fyrir 
líkur á jákvæðum niðurstöðum úr prófinu eftir innlögn á gjörgæslu. 

Niðurstöður úr Binax 

NOW S. pneumoniae 

Gagnlíkindahlutfall  

(Odds ratio) 

95%  

öryggisbil 

 

P-gildi 

Neikvætt* 1,0 0,11-0,67 0,005 

Jákvætt 3,76 1,38-10,24  

*Viðmið    

Gagnlíkindi fyrir hópinn sem reyndist vera með jákvæða niðurstöðu á prófinu voru 3,76 (95% 

öryggisbil 1,38-10,24). 

 

Tafla 12. Tengsl niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófi við niðurstöður úr Wilcoxon rank-
sum prófi fyrir lengd dvalar á gjörgæslu. 

Niðurstöður úr Binax NOW 
S. pneumoniae fjöldi rank-sum 

neikvætt 28 1184,5 

jákvætt 81 4810,5 

samtals 109 5995 

   

 

Núlltilgátan var að lengd dvalar á gjörgæslu er ekki marktækt hærri eða lægri hjá hópnum sem fékk 

jákvæðar niðurstöður á Binax NOW prófinu miðað við hópinn sem fékk neikvæðar niðurstöður. P-gildið 

sem fékkst með því að nota Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) próf (p=0,0063) er lægra en alpha 

(p=0,05) svo við höfnuðum núlltilgátunni á þeim forsendum (sjá töflu 12). 

 

 

Mynd 7. Hlutfall jákvæðra niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu eftir innlögn á gjörgæslu 
og andláti innan 30 daga. 

Mynd 7 sýnir samanburð á andláti innan 30 daga og innlögn á gjörgæslu með tilliti til jákvæðra 

niðurstaðna úr Binax NOW S. pneumoniae. 
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5 Umræða 

 Helstu niðurstöður 

Þeir sem fengu jákvæðar niðurstöður úr Binax NOW S. pneumoniae prófinu höfðu hærri 

meðalaldur, hærri tíðni undirliggjandi sjúkdóma (fyrir utan virkt krabbamein) og var hærra hlutfall þeirra 

íbúar á dvalarheimili samanborið við þá sem fengu neikvæðar niðurstöður (sjá töflu 4). Þegar 

blóðræktun var notuð sem samanburður við niðurstöður Binax NOW S. pneumoniae reyndist næmi og 

sértæki Binax NOW S. pneumoniae prófsins vera 72,6% og 97,1%. Flatarmál undir ROC ferlinum var 

0,85 (sjá töflu 5). Þegar hrákaræktun var notuð sem samanburður við niðurstöður Binax NOW S. 

pneumoniae reyndist næmi og sértæki vera 71,4% og 89,0%. Flatarmálið undir ROC ferlinum reyndist 

þá vera 0,80 (sjá töflu 6). Þegar tengsl við alvarleika ífarandi pneumókokkasýkinga voru skoðuð kom í 

ljós að hlutfall jákvæðra niðurstaðna á prófinu hækkaði eftir því sem alvarleiki jókst í öllum 

alvarleikaflokkunum (nema í PSI flokki 5). Hlutfall jákvæðra niðurstaðna reyndist hins vegar aðeins 

marktækt hærra í CURB-65 flokki 3 samanborið við CURB-65 flokk 1 (p=0,026 skv. Fisher‘s exact 

prófi). Þegar tvíkosta aðhvarfsgreining var notuð til að skoða sambandið nánar reyndist hlutfall 

jákvæðra niðurstaðna einnig markækt hærra í CURB-65 flokki 3 samanborið við flokk 1. Hlutfall 

jákvæðra niðurstaðna á prófinu reyndist marktækt hærra hjá þeim sem létust innan 30 daga 

samanborið við þá sem létust ekki (p=0,034 skv. Fisher‘s exact prófi). Hlutfall jákvæðra niðurstaðna á 

prófinu reyndist marktækt hærra hjá þeim sem voru lagðir inn á gjörgæslu samanborið við þá sem voru 

það ekki (p=0,008 skv Fisher‘s exact prófi). Þegar niðurstöður úr prófinu voru bornar saman við 

dvalarlengd á gjörgæslu reyndust þeir sem fengu jákvæða niðurstöðu á prófinu dvelja marktækt lengur 

á gjörgæslu en þeir sem fengu neikvæða niðurstöðu á prófinu (p=0,0063 skv. Wilcoxon rank-sum 

prófi).  

 Forspárgildi prófsins 

Næmi og sértæki Binax NOW S. pneumoniae prófsins í þessari rannsókn er í samræmi við 

niðurstöður annarra sambærilegra rannsókna (næmi = 0,75 skv. meta-analýsu úr 10 rannsóknum og 

sértæki = 0,95 skv meta-analýsu úr 6 rannsóknum) (65). Þegar niðurstöður prófsins voru bornar 

saman við blóðræktanir reyndist næmi, sértæki og flatarmál undir ROC ferli hærra en þegar 

niðurstöður prófsins voru bornar saman við hrákaræktanir. Blóð- og hrákaræktanir eru ekki fullkomin 

gull-viðmið og getur það haft áhrif á niðurstöður. Nái S. pneumoniae stöðugleikafasa (e. stationary 

growth phase) áður en ræktað er úr blóðræktunarkolbum getur ensímframleiðsla bakteríunar leitt til 

sundrunar sem veldur því að hún vex ekki (46). Þetta getur valdið falskt neikvæðum niðurstöðum úr 

blóðræktun. Einn vankantur hrákaræktana er að ef sjúklingur er beri bakteríu geta komið fram falskt 

jákvæðar niðurstöður (1). Það getur reynst erfitt að fá gott hrákasýni. Ef gæði hrákasýnis eru ekki 

nógu góð geta komið fram falskt neikvæðar niðurstöður. Sjúklingar sem fá aðra pneumókokkasýkingu 

en öndunarfærasýkingu eru líklegri til að fá neikvæða hrákaræktun. Þetta gæti verið ástæða þess að 

forspárgildi prófsins reyndist lægra þegar niðurstöður voru bornar saman við hrákaræktanir. Flatarmál 

undir ROC ferli var 0,85 þegar niðurstöður prófsins voru bornar saman við blóðræktanir en 0,8 þegar 

þær voru bornar saman við hrákaræktanir. Ef flatarmál undir ROC ferli er 0,8-0,9 telst forspárgildi prófs 
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gott og reyndist forspárgildi prófsins því gott í báðum tilfellum (59). Fjölsykruhjúpurinn (e. capsular 

polysaccaride), sem er sameiginlegur öllum pneumókokkum, hefur einnig fundist hjá öðrum tegundum 

streptókokka t.d S. mitis og S. oralis (66, 67). Þetta getur mögulega valdið falskt jákvæðum 

niðurstöðum en er þó ólíklegt. Aðrar mögulegar ástæður fyrir falskt jákvæðum niðurstöðum eru t.d ef 

sjúklingur hafði haft lungnabólgu á einhverjum tímapunkti síðustu þrjá mánuði eða verið með 

undirliggjandi langvinna lungnateppu (53).  

 Tengsl við alvarleika ífarandi pneumókokkasýkinga 

Hlutfall jákvæðra niðurstaðna á Binax NOW S. pneumoniae prófinu hækkaði með auknum 

alvarleika í öllum flokkunum nema í PSI flokki 5, þá lækkaði hlutfallið úr 0,80 í 0,74 (sjá mynd 3). Hins 

vegar reyndist munurinn milli alvarleikaflokka og jákvæðra niðurstaðna á prófinu ekki marktækur í 

qSOFA og PSI. Ástæðan fyrir því gæti verið að qSOFA flokkunin alvarleikaflokkar sjúklinga sem hafa 

lagst inn á gjörgæslu, þeir sjúklingar eru því allir alvarlega veikir. PSI alvarleikaflokkunin tekur mið af 

20 breytum og flokkar sjúklinga í 5 flokka, því gæti þurft að skoða mun fleiri tilfelli til þess að 

niðurstöðurnar reynist marktækar. Munur milli CURB-65 alvarleikaflokka og jákvæðra niðurstaðna á 

prófinu reyndist marktækur. Þegar sambandið var skoðað nánar með tvíkosta aðhvarfsgreiningu 

reyndist gagnlíkindahlutfall í flokki 2 (samanborið við flokk 1) vera 3,00 og gagnlíkindahlutfall í flokki 3 

(samanborið við flokk 1) vera 5,07. Hins vegar reyndust niðurstöðurnar aðeins marktæktar í flokki 3. 

Það þýðir að þeir, sem lentu í CURB-65 flokki 3, voru 5,07x líklegri til að fá jákvæða niðurstöðu á 

prófinu miðað við þá sem lentu í flokki 1 (sjá töflu 8). Aldur og kyn skiptu ekki máli í þessu samandi 

(p=0,762 og p=0,413), hins vegar virtist hækkun um eina mælieiningu á CRP-gildi tengjast auknum 

líkum á jákvæðri niðurstöðu á prófinu um 0,5% (p=0,018 skv. tvíkosta aðhvarfsgreiningu). Tengsl 

mótefnavakaleitar við alvarleika ífarandi pneumókokkasýkinga hefur ekki verið mikið rannsökuð. Hins 

vega hafa þær fáu rannsóknir, sem hafa rannsakað tengsl við alvarleika, sýnt fram á hækkandi magn 

mótefnavaka í þvagi eftir alvarleika pneumókokkasýkinga (68, 69). Þessar niðurstöður samsvara 

niðurstöðunum í þessari rannsókn. Rannsóknir hafa sýnt að CRP-gildi séu marktækt hærri hjá 

sjúklingum með jákvæðar niðurstöður á Binax NOW S. pneumoniae prófi miðað við sjúklinga með 

neikvæðar niðurstöður (70, 71). Ein rannsókn frá árinu 2009 sýndi þó ekki marktækan mun milli 

jákvæðra niðurstaðna á prófinu eftir alvarleika (71). 

 Tengsl við innlögn á gjörgæslu og andlát innan 30 daga 

Þegar niðurstöður á prófinu voru bornar saman milli þeirra sem létust innan 30 daga og þeirra sem 

gerðu það ekki kom í ljós að þeir sem létust (12 manns) voru allir með jákvæða niðurstöðu á prófinu 

(og jákvæðar blóðræktanir). Enginn sem lést var því með neikvæða niðurstöðu á prófinu. Ef við gefum 

okkur að þeir sem létust innan 30 daga voru með alvarlegustu sýkingarnar þá reyndist Binax NOW S. 

pneumoniae prófið vel með tilliti til falskt neikvæðra niðurstaðna. Þegar hlutfall jákvæðra niðurstaðna á 

prófinu var borið saman milli innlagnar á gjörgæslu reyndist hlutfall jákvæðra niðurstaðna marktækt 

hærra (p=0,008) hjá hópnum sem var lagður inn á gjörgæslu (sjá töflu 10). Þeir sem voru lagðir inn á 

gjörgæslu voru 3,7x líklegri til að fá jákvæða niðurstöður á prófinu (sjá töflu 11). Þegar tengslin voru 

skoðuð milli dvalarlengdar á gjörgæslu reyndust þeir sem fengu jákvæðar niðurstöður á prófinu dvelja 
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fjórfalt lengur á gjörgæslu en þeir sem fengu neikvæðar niðurstöður (p=0,0063 skv. Wilcoxon rank-

sum prófi). Tengsl mótefnavakaleitar við innlögn á gjörgæslu og andlát innan 30 daga hafa ekki verið 

rannsökuð áður. 

 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Rannsóknin sem hér hefur verið lýst er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Farið var yfir öll tilfelli 

ífarandi S. pneumoniae sýkinga frá árunum 2006 til 2017 og var rannsóknartímabilið því langt. Alls 

voru 352 tilfelli notuð í ransókninni, 113 tilfelli með jákvæðar blóðræktanir (ífarandi sýkingar) og 239 

tilfelli með neikvæðar blóðræktanir. Var því um nokkuð stóran, vel skilgreindan og áreiðanlegan 

rannsóknarhóp að ræða. Sama rannsóknarstofan framkvæmdi ræktun og mótefnavakaleit allt 

rannsóknartímabilið en það tryggir sambærilega framkvæmd.  Alvarleikastigunin var ákvörðuð af sama 

aðilanum, höfundi þessarar rannsóknar og því var samræmi milli niðurstaðna mismunandi tilfella. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að alvarleiki sýkinganna var metinn afturvirkt út frá 

sjúkraskrárgögnum og voru upplýsingar stundum illa skráðar sem gat valdið vanmati á alvarleikastigi 

sýkinga. Tilfelli með neikvæðar blóðræktanir voru ekki flokkuð með tilliti til alvarleika og því gilda 

upplýsingar um tengsl niðurstaðna á prófinu við alvarleika ekki um þann hóp. 

 Framhaldið 

Rannsóknin veitti betri innsýn í gagnsemi og forspárgildi Binax NOW S. pneumoniae prófsins með 

tilliti til alvarleika, innlagnar á gjörgæslu og tengsl við 30 daga dánartíðni. Á árunum 2006-2017 voru 

framkvæmdar 5303 mótefnavakaleitir í þvagi með Binax NOW S. pneumoniae prófi (sjá mynd 2). 

Prófið er yfirleitt alltaf framkvæmt ásamt Binax NOW Legionella prófi og er kostnaður við slíka leit 

u.þ.b 10.000kr (um 5000kr hvort próf). Binax NOW S. pneumoniae er því dýrt próf sem er mikið notað 

á bráðamóttöku vegna þess að niðurstöður liggja fyrir töluvert fyrr en niðurstöður úr öðrum 

greiningaraðferðum. Því er mikilvægt að áætla gagnsemi prófsins. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar virðist vera jákvætt samband milli hlutfalls jákvæðra niðurstaðna úr prófinu og hækkandi 

alvarleikastigs ífarandi pneumókokkasýkinga. Hins vegar voru niðurstöðurnar aðeins marktækar í einni 

af þremur alvarleikaflokkunum sem gæti útskýrst af of litlum fjölda tilfella.  Fróðlegt er að sjá hvort 

tölfræðin breytist eftir því sem rannsóknarhópurinn stækkar. Til þess að auka áreiðanleika klínískra 

upplýsinga væri tilvalið að gera framsýna rannsókn. Það væri þá tilvalið að skoða hvort næmi og 

sértæki sé mismunandi milli pneumókokka hjúpgerða. Vegna lágrar tíðni pneumókokka 

sýklalyfjaónæmis á Íslandi væri fróðlegt að skoða hvort niðurstöður úr prófinu hafi áhrif á sýklalyfjaval 

heilbrigðisstarfsfólks. 
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