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Ágrip 

Gagnsemi serum tryptasa mælinga á bráðamóttöku 2011 – 2018 

Karólína Hansen1, María I Gunnbjörnsdóttir2 og Hjalti Már Björnsson3 

1Læknadeild HÍ, 2Ofnæmisdeild LSH, 3Bráðadeild LSH 

 

Inngangur: Bráðaofnæmiskast er nokkuð auðvelt í greiningu í dæmigerðum tilfellum en getur valdið 

mörgum ólíkum einkennum. Til viðbótar við klíníska greiningu með sögutöku og skoðun læknis hefur 

verið sýnt fram á að hjá einstaklingum með óljós eða ódæmigerð einkenni sem mögulega eru vegna 

bráðaofnæmiskasts getur mæling á s-tryptasa verið gagnleg einkum ef mæling er tekin innan ákveðinni 

tímamarka. Einnig nýtist mæling á s-tryptasa til að greina sjúkdóminn mastfrumnager. Byrjað var að 

kynna s-tryptasa mælingar á bráðadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) árið 2012 en nýjar 

klínískar leiðbeiningar voru kynntar í byrjun árs 2018. Ekki hefur verið metið hversu oft slíkar mælingar 

eru gerðar eða hver gagnsemi þeirra hefur reynst vera. 

Markmið: Að athuga tíðni s-tryptasa mælinga á bráðamóttöku LSH og meta gagnsemi þeirra með tilliti 

til greiningar á bráðaofnæmiskasti og mastfrumnageri. Einnig er markmið rannsóknarinnar að skoða 

uppvinnslu sjúklinga með ofnæmiseinkenni hvað varðar nákvæmni skráningar einkenna, meðferð á 

bráðamóttöku, ávísanir lyfja við útskrift, tilvísanir til ofnæmislækna og frekari afdrif. 

Aðferðir: Með leyfi Siðanefndar LSH voru skoðuð öll þau tilvik þar sem blóðsýni var sent frá 

bráðamóttöku til mælingar á s-tryptasa á ónæmisfræðideild á árunum 2011 – 2018. Upplýsinga var 

safnað úr sjúkraskrám LSH um uppvinnslu og meðferð á bráðamóttöku og afdrif og gagnagrunnur 

myndaður með Microsoft Excel. Tölfræðiúrvinnsla var framkvæmd með Rstudio (útgáfa 1.1.463). 

Niðurstöður: Á tímabilinu voru alls 214 sýni send til tryptasa mælingar. Meðaltal sýna árin 2011-2017 

var 22 +/- 7 en heildarfjöldi sýna 2018 voru 56 sýni. Tryptasi var hækkaður (>12 μg/L) í 36 tilvikum og 

var meðaltal tryptasagildis 8,7. Sýni sem tekin voru innan viðurkennds tímaramma voru 113. Konur 

mynduðu 61,2% hópsins er karlar 38,8%. Meðalaldur var 40,6 ár (spönn 11-88) og höfðu 152 

einstaklingar fyrri ofnæmissögu. Í 28,0% tilfella voru einstaklingar með einkenni frá 1 líffærakerfi, 32,7% 

frá 2 kerfum, 25,7% frá 3 kerfum og 12,1% með einkenni frá 4 kerfum. Algengi einkenna eftir flokkum 

var eftirfarandi: húð- og slímhúðareinkenni – 86,4%, hjarta- og æðaeinkenni – 47,7%, 

öndunarfæraeinkenni – 49,5% og meltingarfæraeinkenni – 36,0%. Í 77 tilfellum (36,0%) var gefið 

adrenalín, andhistamín var gefið í 138 tilfellum og sterar voru gefnir í 175 tilfellum. Adrenalínpenna var 

ávísað í 52 tilfellum. Af þessum 214 tilfellum voru 126 sem komu í nánara mat ofnæmislæknis. Af þeim 

126 tilfellum sem metin voru af ofnæmislækni voru 65 tilfelli (51,6%) metin sem bráðaofnæmisköst. Af 

þeim 65 tilfellum sem metin voru sem bráðaofnæmisköst voru 24 einstaklingar með hækkuð 

tryptasagildi. Næmni mælinga reyndist vera 40,91% (95% CI 26,34% - 56,75%) og sértæki vera 97,1% 

(95% CI 84,67% - 99,93%). Ekkert tilfelli leiddi til greiningar mastfrumnagers. 

Ályktun: Mælingar á s-tryptasa hjá sjúklingum á bráðamóttöku með möguleg einkenni 

bráðaofnæmiskasts virðist veita gagnlegar upplýsingar til greiningar sjúkdómsins. Bæta má skráningu 

á einkennum einstaklinga með mögulegt bráðaofnæmiskast. Innleiðsla nýrra leiðbeininga um greiningu 

og meðferð bráðaofnæmiskasts í byrjun árs 2018 virðist hafa leitt til fjölgunar á mælingum s-tryptasa. 

Mælingar á s-tryptasa á bráðamóttöku hafa ekki leitt til fjölgunar greininga á mastfrumnageri. 
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1 Inngangur 

Lýsingar á bráðaofnæmisköstum má finna í forngrískum og fornkínverskum læknisfræðiritum. Talið 

er að fyrsta skrásetta dauðsfallið út frá bráðaofnæmiskasti (í kjölfar hymenoptera stungu) hafi verið 

dauðsfall Menes konungs Egyptalands árið 2640 f.Kr. Árið 1839 var það Francois Magendie sem lýsti 

fyrirbærinu út frá tilraunum sínum á kanínum og loks árið 1902 voru það Charles Richet og Paul Portier 

sem framkvæmdu svipaðar tilraunir og Magendie, nema á hundum, og skýrðu fyrirbærið anaphylaxis (a 

= tap/neitun, phylaxis = þol – sem var svo breytt í anaphylaxis sökum betri hljómburðar). Richet fékk 

Nóbelsverðlaun fyrir framlag sitt á þessu sviði árið 1913 [1-3]. 

Íslenska heitið á fyrirbærinu anaphylaxis hefur verið örlítið á reiki og var hér áður fyrr oft talað um 

bráðaofnæmislost þegar í raun var átt við það sem er nú kallað bráðaofnæmiskast (BOK). Heitið 

bráðaofnæmislost er þó vissulega viðeigandi þegar raunverulegt lost fylgir í kjölfar kastsins, það er þegar 

lífshættuleg skerðing verður á blóðflæði til líffæra [4, 5].  

Bráðaofnæmisköst eru yfirleitt auðþekkjanleg út frá einkennum og byggir greiningin á klínískri skoðun 

og ítarlegri sögutöku. Köstin geta þó verið lúmsk og komið fram með óhefðbundnum einkennum eða 

einkennum sem væru ekki endilega tengd við bráðaofnæmi. Einkum er BOK erfitt í greiningu þegar 

engin einkenni eru frá húð og/eða slímhúð eða enginn grunaður ofnæmisvaldur er til staðar. Vandasamt 

er þá að greina tilfellið sem BOK og því hefur verið reynt að nýta mælanlega þætti í blóði sem gefa til 

kynna hvort líklegt sé að um BOK hafi verið að ræða.  

Á bráðadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) var byrjað að kynna s-tryptasa mælingar upp úr 

2011 og frá því hefur eitthvað verið framkvæmt af þeim, ýmist hjá einstaklingum með dæmigerð einkenni 

og hjá einstaklingum með óljós einkenni eða þar sem enginn þekktur ofnæmisvaldur var til staðar. 

 

1.1 Almennt um bráðaofnæmisköst 

1.1.1 Tíðni 

Tíðni bráðaofnæmiskasta á Íslandi hefur ekki verið tekin saman en almennt hefur verið áætlað 

að líkur Vesturlandabúa á að fá BOK einhvern tímann yfir ævina séu um 0,05 – 2%. Erfitt er þó að segja 

með fullri vissu hver tíðnin raunverulega er sökum ýmissa þátta svo sem mismunandi skráningarkerfa 

milli stofnanna og þjóða, vangreiningu eða ofgreiningu BOK, einstaklingar leiti sér ekki læknisaðstoðar, 

mismunandi rannsóknaraðferðir við að meta tíðnina og fleiri þættir [6-8]. 

Margt bendir þó til vaxandi tíðni BOK eða aukinnar tíðni þess að einstaklingar leita til heilbrigðiskerfisins 

vegna einkenna þar sem tilfellin eru metin sem BOK og þá sérstaklega þegar fæða er orsakavaldur [9]. 

Mögulega má rekja þá aukningu til úrbóta sem gerðar hafa verið á stöðluðum greiningaraðferðum sem 

og bættum skráningaraðferðum og kerfum [10, 11]. Tíðni dauðsfalla út frá BOK hefur þó staðið í stað 

og er enn mjög lág og talin eiga sér stað í um 0,3 – 2% tilfella [6, 12-14] en er mögulega vanmetin þar 

sem dauðsföll út frá BOK eru oft ekki greind sem svo af ýmsum ástæðum [15]. Vitað hefur verið um 

hækkuð s-tryptasa gildi eftir andlát allt frá 1991 og hafa verið settar fram kenningar um að BOK gæti 

verið orsök sumra áður óútskýrðra dauðsfalla [16] og þá möguleg orsök á einhverjum tilfellum af 



 

 

vöggudauða (e.sudden infant death syndrome) [17] þó ekki hafa verið gerðar nægar rannsóknir á því 

efni. Dauðsfall í kjölfar bráðaofnæmiskasts er yfirleitt sökum blóðþrýstingsfalls, lokunar á loftvegi eða 

hvoru tveggja [18] 

 

1.1.2 Orsakavaldar 

Helstu orsakavaldar bráðaofnæmiskasta eru fæða, eitur frá stungum æðvængja (e. 

hymenoptera) og lyf [9]. Í allt að þriðjungi BOK finnst enginn útleysandi þáttur og er þá talað um idiopathic 

bráðaofnæmiskast sem geta verið títt endurtekin köst (e. frequent recurrent idiopathic anaphylaxis) [19]. 

Í þeim tilfellum getur ýmist verið um áður óþekkta ofnæmisvalda að ræða, óþekktar leiðir 

mastfrumuræsingar eða undirliggjandi sjúkdómar eins og mastfrumnager (e. mastocytosis) [3, 6, 15, 

19]. 

Helstu fæðu orsakavaldarnir eru skelfiskur, trjáhnetur (eins og valhnetur, heslihnetur og möndlur), fiskur, 

soja og jarðhnetur [20] en hjá ungum börnum eru mjólk og egg algengustu fæðu orsakavaldarnir [3, 6, 

21]. Algengustu lyfin sem 

valda bráðaofnæmisköstum 

eru sýklalyf, salílyf (e. 

nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs) (NSAID) og 

vöðvaslakandi lyf (e. 

Neuromuscular blocking 

agents) (NMBA). Sýklalyfin 

sem oftast valda 

bráðaofnæmiskasti eru  

penicillin lyfin en ýmis önnur lyf 

geta leitt til BOK svo sem 

skuggaefni, ýmis svæfingarlyf 

og krabbameinslyf [6, 7]. 

Ýmsir aðrir þættir geta verið 

orsök bráðaofnæmiskasta og 

má þar nefna latex, áfengi, 

áreynsla og í mjög sjaldgæfum 

tilfellum getur sæðisvökvi 

jafnvel komið af stað 

bráðaofnæmiskasti í mjög 

ofnæmiskenndum (e. Atopic) 

konum  en samantekt á  

ofnæmisvöldum má sjá á 

mynd 1 [15] . 
Mynd 1 - Samantekt á ofnæmisvöldum eftir ferlum 



 

 

 Leiðandi orsakavaldar í dauðsföllum í kjölfar BOK eru í lækkandi röð: lyf í allt að 50% tilfella, 

æðvængjastungur og fæða. Tölur um dauðsföll í kjölfar BOK þar sem enginn útleysandi þáttur var, þ.e. 

idiopathic, eru mjög á reiki en þó verulegar, allt frá 15% upp í 75% [9, 11]. 

 

1.1.3 Áhættuhópar og magnandi þættir 

Ýmsir þættir setja sjúklinga í aukna áhættu á að upplifa bráðaofnæmiskast af tilteknum orsökum. 

Börn og ungt fólk er líklegra til að fá BOK út frá fæðu á meðan miðaldra og eldra fólk er í meiri áhættu á 

að fá BOK út frá lyfjum og æðvængjastungum. Bráðaofnæmisköst af óþekktum orsökum eru einnig 

algengari hjá miðaldra og eldra fólki [15]. Almennt eru karlmenn líklegri til að fá BOK fyrir kynþroskaskeið 

en eftir 15 ára aldur herja BOK meira á konur [11] þó fæðutengd BOK virðast herja jafnt á bæði kynin 

[1].  

Einstaklingar með asthma eða aðra lungnasjúkdóma, hjartasjúklingar, einstaklingar með mastfrumnager 

eða aðra mastfrumusjúkdóma, einstaklingar með ofnæmiskvef eða exem og ofnæmiskenndir 

einstaklingar eru einnig líklegri til að fá BOK [15]. Sýnt hefur verið fram á að tíðni ofnæmis og tengdra 

kvilla sé lægri í Suður Asíu en í enskumælandi vestrænum löndum en þó var ein rannsókn sem sýndi 

fram á að einstaklingar með Suður Asískan bakgrunn voru í marktækt meiri áhættu á að fá BOK í 

Bretlandi og þá sérstaklega börn af þeim bakgrunni [22] sem gæti bent til þess að einstaka 

þjóðfélagshópar séu í aukinni áhættu á bráðaofnæmisköstum.  

Þættir sem geta magnað bráðaofnæmisköst eru til að mynda áreynsla, sýkingar, andlegt álag, staða í 

tíðahring kvenna o.fl. [15]. 

 

1.2 Mismunandi ferli bráðaofnæmiskasta 

Gróflega má skipta ferlum bráðaofnæmiskasta í tvo hópa: ónæmismiðluð (e. immunologic) og 

ekki ónæmismiðluð (e. non-immunologic) [10, 15]. 

Ónæmismiðluð BOK eru algengust og eru langoftast háð IgE sem er þá ennfremur háð næmingu (e. 

sensitization) [1, 3, 10, 23]. Við næmingu verður einstaklingur útsettur fyrir mótefnavaka (e. antigen) 

sem þá má kalla ofnæmisvaka (e. allergen). Sýndarfrumur (e. antigen-presenting cells) (APC) líkt og 

stoðfrumur (e. dendritic cells) og stórátfrumur (e. macrophages) tengjast ofnæmisvökum og flytja þá 

með sér að óþroskuðum CD4 T frumum sem verða þá að T2-hjálparfrumum (TH2) fyrir tilstilli 

interleukina. Þessar TH2 frumur og boðefni frá þeim leiða svo til flokkaskiptaferlis (e. class switching) 

þar sem B frumur byrja að mynda IgE mótefni gegn ofnæmisvakanum í stað annarra mótefna. IgE 

mótefnin tengjast svo hásækni viðtökum IgE, Fc-epsilon-R1, á mastfrumum og basófílum. Þegar 

einstaklingur kemst svo aftur í kynni við ofnæmisvakann leiðir tenging ofnæmisvaka við IgE til 

krosstengingar IgE mótefna á mastfrumunum og basófílum sem leiðir svo til mastfrumuræsingar [23] og 

losunar ýmissa efna á borð við histamín, tryptasa, heparín, kímasa, tumor necrosis factor alpha (TNF-

alpha), platelet activating factor (PAF) o.fl. [24]. Taka ber fram að ekki verður alltaf næming út frá 

mögulegum ofnæmisvöldum og ekki leiða allar næmingar til ofnæmisviðbragða, jafnvel í 



 

 

ofnæmiskenndum einstaklingum [23]. Orsakavaldar IgE miðlaðra bráðaofnæmiskasta eru til að mynda 

ýmis fæða, æðvængjaeitur, sýklalyf, NSAID lyf, latex, sáðvökvi, loftbornir ofnæmisvakar og skuggaefni 

svo fátt eitt sé nefnt [15]. Næmingarferlið og mastræsingu í IgE miðluðu ofnæmi má sjá á mynd 2 [24].  

Ónæmismiðluð bráðaofnæmisköst geta einnig haft aðra undirliggjandi ferla að baki og er þá talið að það 

fari aðallega fram í gegnum örvun G-próteina á mastfrumum og/eða basófílum [25]. Einnig er talið að 

einhver bráðaofnæmisköst komi í kjölfar mastfrumuræsingar út frá öðrum mótefnum á borð við IgG og 

tengdra viðtaka en það hefur reynst erfitt að sýna fram á þetta í mannfólki enn sem komið er [26]. 

Orsakavaldar slíkra bráðaofnæmiskasta eru oft lyf af ýmsum toga og má þar nefna skuggaefni, NSAID 

lyf, ýmis krabbameinslyf, dextran og sum líftæknilyf (e. monoclonal antibodies) (mAbs) [15, 25]. 

Ekki ónæmismiðluð bráðaofnæmisköst koma í kjölfar beinnar mastfrumuræsingar og geta það verið 

þættir eins og áreynsla, hiti, kuldi, etanól og ýmis lyf (til dæmis ópíóðar) [15]. 

Þá getur einnig í sumum tilfellum verið um samspil mismunandi ferla að ræða þannig að einstaklingur 

gæti einungis fengið BOK út frá ákveðinni fæðu eftir mikla áreynslu eða þegar einstaklingur er einnig 

með svæsna sýkingu en slík BOK virðast vera algengari en áður var talið og gætu verið útskýring 

bráðaofnæmiskasta af óþekktum orsökum (e. Idiopathic anaphylaxis) í einhverjum tilfellum [2]. 

 

Mynd 2 - Næmingar ferli og mastfrumuræsing í IgE miðluðu ofnæmi við eggjum 

 

1.3 Greining bráðaofnæmiskasta 

Almennt er bráðaofnæmiskast skilgreint sem alvarlegt og skyndilegt ofnæmisviðbragð sem getur 

verið lífshættulegt [1, 15]. Þar sem einkenni bráðaofnæmiskasta eru í eðli sínu bráð og geta orðið 

lífshættuleg á örfáum mínútum gefur auga leið að greining og viðbrögð þurfa að vera skjót. Einkennin 

orsakast út frá verkun efna sem losna við mastfrumuræsingu og/eða ræsingu basófíla, eru yfirleitt frá 



 

 

að minnsta kosti tveimur líffærakerfum og geta komið fram nokkrum sekúndum frá útsetningu til nokkurra 

klukkustunda [27]. Þegar einkenni eru dæmigerð, til dæmis þegar ofnæmisþina (mynd 3) eða ofsabjúgur 

(mynd 4) eru til staðar er yfirleitt auðvelt fyrir þjálfað starfsfólk að bera kennsl á bráðaofnæmisköst. 

Þegar einkenni eru ekki dæmigerð, eins og þegar engin einkenni eru frá húð og/eða slímhúð og enginn 

þekktur ofnæmisvaldur er til staðar, getur greiningin verið vandasamari og hafa rannsóknir sýnt fram á 

að rangar greiningar á BOK á bráðamóttökum eru ekki óalgengar [28] . Ein könnun sýndi fram á að 

heilbrigðisstarfsfólk gat borið kennsl á BOK á blaði þegar einkenni frá húð voru til staðar í um 80% tilfella 

en einungis í um 55% tilfella þegar engin einkenni voru frá húð [29]. Í um 80-90% tilfella BOK eru 

einkenni frá húð og/eða slímhúðum, einkenni frá öndunarvegi í allt að 70% tilfella, allt að 45% tilfella 

með einkenni frá meltingarvegi, allt að 45% tilfella með einkenni frá hjarta- og æðakerfi og allt að 15% 

tilfella með einkenni frá taugakerfi [15].  

 

Klínískar leiðbeiningar voru gefnar út af alþjóðlegu ofnæmissamtökunum (e. World Allergy Organization) 

(WAO) árið 2011 sem allmörg ofnæmissamtök hafa viðurkennt og fylgja. Þessar leiðbeiningar hafa nú 

verið þýddar yfir á íslensku og staðfærðar og voru kynntar á LSH í byrjun árs 2018. Samkvæmt þessum 

leiðbeiningum er talið mjög líklegt að um bráðaofnæmiskast sé að ræða þegar einhverjum eftirfarandi 

þriggja skilmerkja er fullnægt: 

 

 

Myndin sýnir ofnæmisþinu sem er eitt af 

dæmigerðum einkennum bráðaofnæmiskasts 

 

 

Myndin sýnir ofsabjúg sem er eitt af dæmigerðum 

einkennum bráðaofnæmiskasts. 

 

Mynd 3 - Dæmigerð ofnæmisþina 

 

Mynd 4 - Ofsabjúgur til augnanna 

 



 

 

1) Skyndilegt upphaf veikinda (mínútur til klukkustundir) með einkennum frá húð og/eða slímhúðum 

(t.d. útbreidd þina, kláði, roði og/eða bólga á vörum, tungu eða í koki) og að minnsta kosti eitt 

eftirtalinna: a) Skyndileg öndunarfæraeinkenni (t.d. andþyngsli, hvæsiöndun, hósti, barkaþröng, 

súrefnisskortur) eða b) Skyndilegt blóðþrýstingsfall eða merki um skert blóðflæði (t.d. yfirlið, 

þvagmissir, hægðamissir). 

2) Tvö eða fleiri eftirtalinna einkenna koma skyndilega fram eftir snertingu við líklegan ofnæmisvaka 

eða ofnæmisvald (mínútur til klukkustundir): skyndileg einkenni frá húð og/eða slímhúðum (t.d. 

útbreidd þina, kláði, roði, bólgnar varir, tunga eða kok), skyndileg öndunarfæraeinkenni (t.d. 

andþyngsli, hvæsiöndun, hósti, barkaþröng, súrefnisskortur), skyndilegt blóðþrýstingsfall eða 

skert blóðflæði (t.d. máttmissir eða þvagmissir), skyndileg meltingareinkenni (t.d. krampakenndir 

kviðverkir, uppköst). 

3) Lækkaður blóðþrýstingur eftir snertingu við þekktan ofnæmisvaka (mínútur til klukkustundir). 

 

Ýmsir kvillar geta líkt eftir bráðaofnæmisköstum og bráðaofnæmisköst geta komið fram eins og aðrir 

kvillar. Dæmi um mismunagreiningarnar sem hafa ber í huga eru til dæmi æðavagus viðbragð (e. 

Vasovagal reaction), asthmakast, kvíðakast, aukaverkanir eða eitrunaráhrif út frá lyfjum, yfirlið (e. 

Syncope), flog, lungnablóðsegareki, sykurfall, Munchausen heilkenni, C1-esterasa-hindrara skortur, 

hjartaáfall, krílfiskeitrun (histamín eitrun) (e. scombroid poisoning) og fleira [2, 15, 30]. Þá verður einnig 

að hafa í huga ástand sjúklings til að mynda aldurstengda þætti líkt og skert geta ungra barna til að tjá 

sig um einkenni sín og líkur þess að eldri sjúklingar séu með aldurstengda sjúkdóma og/eða á lyfjum 

sem geta falið ákveðin einkenni BOK [15].  

 

Þegar einkenni BOK eru ekki dæmigerð og vafi leikur á hvort um bráðaofnæmiskast hafi verið að ræða 

eða enginn þekktur ofnæmisvaldur er til staðar er hægt að taka blóðsýni og senda til tryptasamælingar 

sem gæti þá aðstoðað ofnæmislækni við uppvinnslu sjúklings, sérstaklega þar sem alvarlegustu 

bráðaofnæmisköstin virðast oft vera án dæmigerðra einkenna  [18, 27]. Svör úr tryptasamælingum fást 

ekki fyrr en eftir einhverja daga og nýtist því ekki við fyrsta mat á sjúklingi og ákvarðar ekki hver meðferð 

ætti að vera. Blóðsýnið á að taka 30 – 180 mínútum eftir upphaf einkenna [9] sjá nánar kafla 1,7. 

 

1.4 Meðferð bráðaofnæmiskasta 

Ef grunur er um bráðaofnæmiskast eftir ítarlega sögutöku og skoðun er fyrsta meðferð ávallt 

adrenalín en töf á adrenalíngjöf er tengd auknum dánarlíkum í kjölfar bráðaofnæmiskasts [1]. Adrenalín 

leiðir til minni efnalosunar í mastfrumum og basófílum, veldur æðasamdrætti í flestum líffærakerfum, 

víkkar öndunarveginn og verkar því beint á hættulegustu einkenni bráðaofnæmiskasts vegna 

inótrópískra og krónótrópískra áhrifa á alpha og beta viðtaka [9]. Adrenalín virðist oft vera vannýtt sem 

meðferð við bráðaofnæmisköstum [31]. Ein rannsókn sýndi fram á það að þegar sjúklingar voru börn 

voru þau ólíklegri til að fá adrenalín sem meðferð við bráðaofnæmiskasti í sjúkraflutningum, sérstaklega 

börn undir 10 ára aldri  [32], þrátt fyrir að það hafi verið sýnt fram á að það að fá adrenalín fyrir komu á 



 

 

bráðamóttöku minnkar líkurnar á innlögn töluvert [33]. Önnur rannsókn sýndi fram á að eldri sjúklingar 

eru ekki eins líklegir til á að fá adrenalín í vöðva sem meðferð við bráðaofnæmiskasti þrátt fyrir það að 

vera í aukinni áhættu á dauðsfalli út frá BOK [34]. Í raun er ekkert sem algjörlega mælir gegn notkun 

adrenalíns í bráðaofnæmisköstum og þá sérstaklega þegar það er gefið í vöðva. Meiri varúðar þarf að 

gæta þegar lyfið er gefið í æð [9].  

 

Í kafla 1,3 var vitnað í klínískar leiðbeiningar sem gefnar voru út af WAO árið 2011 fyrir 

greiningarskilmerki bráðaofnæmiskasts. Klínísku leiðbeiningarnar gerðu einnig skil á staðlaðri 

meðferðaráætlun í tilfellum bráðaofnæmiskasta. En þær eru eftirfarandi: 

1) Hafðu skriflegar vinnureglur um greiningu og meðferð bráðaofnæmis og æfðu reglulega. 

2) Fjarlægðu ofnæmisvald ef hægt er, stöðvaðu t.d. gjöf skuggaefnis eða lyfs í æð sem virðist hafa 

valdið einkennum. 

3) Kannaðu öndunarveg, öndun, blóðflæði, meðvitundarástand og líkamsþyngd. 

4) Kallaðu til aðstoð: bráðateymi á sjúkrahúsi eða 112 utan sjúkrahúsa. (skref 4, 5 og 6 eiga að 

vera framkvæmd án tafar og samhliða) 

5) Gefðu adrenalín í vöðva utarlega framanvert á læri, 0,01 mg/kg af 1:1.000 (1 mg/ml) lausn, að 

hámarki 0,5 mg (fullorðinn) eða 0,3 mg (barn); skráðu tímasetningu gjafar og skammt og 

endurtaktu eftir 5 – 15 mínútur ef þörf krefur. Flestir sjúklingar svara 1 eða 2 skömmtum. (skref 

4, 5 og 6 eiga að vera framkvæmd án tafar og samhliða) 

6) Leggðu sjúklinginn á bakið eða í þægilega stellingu ef andþyngsli og/eða uppköst; hækkaðu 

undir fótleggjum; andláti hefur verið lýst sekúndum eftir að sjúklingur sest eða stendur 

skyndilega upp. (skref 4, 5 og 6 eiga að vera framkvæmd án tafar og samhliða) 

7) Ef þörf krefur gefðu súrefni til að halda uppi súrefnismettun t.d. 15 l/mín í andlitsgrímu. 

8) Uppsetning æðaleggjar, helst grófur leggur (14 – 16G). Ef þörf krefur gefðu 1 – 2 lítra af vökva 

hratt í æð (5 – 10 ml/kg á fyrstu 5 – 10 mínútum hjá fullorðnum; 20 ml/kg hjá barni). Oft er þörf 

fyrir frekari vökvagjöf. 

9) Ef þörf krefur hefðu endurlífgunartilraunir með samfelldu hjartahnoði. 

10) Fylgstu náið og reglulega með blóðþrýstingi, hjartsláttarhraða, öndun og súrefnismettun 

(tenging í sírita ef kostur er). 

 

Algengt er að gefa andhistamín, þá oft hvoru tveggja H1 og H2 antagonista [35], og stera við 

bráðaofnæmisköstum en ekki hefur verið sýnt fram á gagnsemi þeirra í bráðaofnæmisköstum [36, 37]. 

Notkun andhistamína og stera er talin mögulega leiða til minni notkunar eða tafar á adrenalíngjöf í 

tilfellum þar sem adrenalíngjöf er réttlætanleg. Andhistamín og sterar vinna ekki gegn alvarlegustu 

einkennum bráðaofnæmiskasta og virka oft ekki nógu hratt og eiga því aldrei að vera notuð í stað 

adrenalíns [15, 27]. Sé bráð ofnæmisþina eina einkenni sjúklings er mælt með að gefa einungis 

andhistamín [1] en ef einkenni koma fram frá öðru líffærakerfi og sjúklingur uppfyllir skilmerki 

bráðaofnæmiskasts ætti sjúklingur að fá adrenalín og hafa ber í huga að ofnæmisþina getur oft verið 

fyrsta einkenni bráðaofnæmiskasts [38]. 



 

 

 

Beri endurtekin adrenalíngjöf ekki árangur þarf að íhuga aðrar meðferðir eins og barkaþræðingu sem 

reynist oft erfið sökum bjúgs í öndunarveg. Því ætti mjög sérhæft starfsfólk að sjá um slíkar meðferðir 

sé kostur á [15]. Þá er einnig hægt að íhuga glúkagongjöf í sjúklingum á beta-blokkum sem svara ekki 

adrenalínmeðferð og einnig hefur verið lagt til að notkun lyfsins methylene blue verði íhuguð, sem er 

samkeppnishindri gúanýlat cýklasa [39], þó fleiri rannsókna á virkni og áhættum þess sem meðferð við 

bráðaofnæmisköstum sé þörf. 

 

Eftir að bráðaofnæmiskast hefur verið meðhöndlað ætti sjúklingur að vera undir ströngu eftirliti í að 

minnsta kosti 4 klukkustundir eða lengur ef talin er þörf á því. Við útskrift ætti að skrifa upp á adrenalín 

penna ásamt því að veita ítarlegar leiðbeiningar um notkun hans og vísa sjúklingi til ofnæmislæknis fyrir 

nánari uppvinnslu [15]. 

 

1.5 Uppvinnsla sjúklinga 

Þegar sjúklingur mætir í endurkomu til ofnæmislæknis er tekin mjög ítarleg saga og reynt að 

komast að orsakavaldi bráðaofnæmiskasts. Farið er yfir alla útsetningu og atburði sem áttu sér stað fyrir 

tilfellið eins og hreyfingu, neyslu fæðu, lyfja eða áfengis, sýkingar, andlegt álag, ferðalög og staða 

kvenna í tíðahring. Ef grunur er um ákveðinn ofnæmisvald eftir ítarlega sögutöku má framkvæma ýmis 

próf til að staðfesta ofnæmið [15]. Próf sem eru mögulega framkvæmd eru húðpróf, þolpróf og mæling 

á sértækum IgE mótefnum [3, 15, 25]. 

 

 Ef tryptasamæling var framkvæmd við bráðaofnæmiskastið er það gildi borið saman við grunngildi, sjá 

nánar kafla 1,7.  

 

Ekki er gerður greinarmunur á ónæmismiðluðum eða ekki ónæmismiðluðum bráðaofnæmisköstum, sem 

áður fyrr voru kölluð anaphylactoid viðbröð, við upphaflega greiningarferlið á bráðamóttöku til að forðast 

töf á greiningu og meðferð þar sem meðferðin er hin sama en mikilvægt er að íhuga ferlið að baki BOK 

við uppvinnslu hjá ofnæmislækni þar sem það getur haft áhrif á meðferðarmöguleika eins og afnæmingu 

[1]. 

 

 Þá hefur uppvinnslan mikið með andlegan líðan sjúklings að gera en bráðaofnæmiskast getur verið 

með því óhugnalegasta sem sjúklingur upplifir og þá sérstaklega þegar orsök er óþekkt. Allt að 12% 

einstaklinga sem hafa upplifað BOK geta þróað með sér áfallastreituröskun [25, 40]. 

 



 

 

1.6 Mastfrumnager 

Tíðni mastfrumnagers (e. systemic mastocytosis) er ekki með fullu þekkt en samkvæmt þeim 

rannsóknum sem hafa verið gerðar virðist sjúkdómurinn vera sjaldgæfur [41, 42]. Tíðni sjúkdómsins á 

Íslandi er ekki þekkt en sjúklingar með sjúkdóminn eru mjög fáir og virðast vera hlutfallslega færri hér 

en annars staðar út frá óformlegum samtölum við ofnæmislækna. 

 

Sjúkdómurinn hefur nokkra undirflokka en sársaukalaust mastfrumnager (e. indolent mastocytosis) er 

það sem átt er við í þessu riti og er algengasta gerð sjúkdómsins eða um 90-95% tilfella [42].  

 

Mastfrumnager er sjúkdómur sem einkennist af offjölgun, stækkun og/eða uppsöfnunar á mastfrumum 

í einum eða fleiri líffærum svo sem í húð, beinmerg, meltingarvegi, lifur og milta [42]. Meiri hluti sjúklinga 

með mastfrumnager, 80 – 95%, tjáir D816V KIT stökkbreytingu sem er svokölluð stökkbreyting með 

nýrri starfshæfni (e. gain of function mutation) [1, 42]. 

 

Sjúklingar með mastfrumnager geta verið vangreindir árum saman og gengið sérfræðinganna á milli þar 

sem erfitt getur reynst að bera kennsl á sjúkdóminn [25]. Einkenni sjúklinga koma fram sökum aukinnar 

íferðar mastfruma og losun boðefna þeirra og geta því verið kláði, roði, kviðverkir, niðurgangur, 

andþyngsli, hraðtaktur og lágþrýstingur [43]. Einnig geta sjúklingar haft einkenni á borð við 

beinþynningu, beinbrot og einkenni frá meltingarvegi. Þetta leiðir oft til misgreiningar og getur BOK verið 

eina sjúkdómsmyndin sem að lokum leiðir til greiningar [1, 43], en getur þá einnig verið greint sem BOK 

með engum útleysandi þætti eða idiopathic BOK [25, 44]. Lagt er til að kanna hvort KIT D816V 

stökkbreytingin sé til staðar í einstaklingum sem upplifa BOK með yfirliði, lágþrýstingi eða losti eftir 

æðvængjastungu jafnvel ef tryptasagildi eru eðlileg [1] en þróuð hafa verið hraðvirk og ódýr blóðpróf 

sem prufa fyrir stökkbreytingunni [9]. Sé stökkbreytingin til staðar er lagt til beinmergssýnatöku [1]. 

 

Einstaklingar með mastfrumnager eru í mjög aukinni áhættu á að upplifa BOK, allt að 50% áhætta, 

sérstaklega út frá æðvængjastungum og einnig geta köstin verið alvarlegri hjá þeim [9, 42, 44]. 

Bráðaofnæmisköst í sjúklingum með mastfrumnager koma fram líkt og bráðaofnæmisköst í 

einstaklingum sem ekki hafa sjúkdóminn en þó eru einkenni frá hjarta- og æðakerfi eins og svimi, 

hraðtaktur, lágþrýstingur og yfirlið algengari hjá þeim og einkenni frá húð eða slímhúðum eins og 

ofnæmisþina eða ofsabjúgur sjaldgæfari [44]. 

 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization) (WHO) þarf sjúklingur að 

uppfylla annað hvort einu megin skilmerki (e. major criterion) og einu minniháttar skilmerki (e. minor 

criterion) eða uppfylla þremur minniháttar skilmerkjum til að vera greindur með mastfrumnager. Megin 

skilmerkið fyrir greiningu mastfrumnagers er þétt íferð mastfruma (> 15 mastfrumur) í beinmergssýni 

og/eða í öðrum vefjum fyrir utan húð. Minniháttar skilmerkin fyrir greiningu mastfrumnagers eru a) Að 

alls séu 25% allra mastfruma ódæmigerðar (týpa I eða II) í beinmergssýni eða að mastfrumur séu 



 

 

spólulaga í mastfrumuíferðum er finnast í líffærasýnum, b) D816V KIT stökkbreyting í beinmerg eða 

öðrum vefjum fyrir utan húð, c) Mastfrumur í beinmerg eða öðrum vefjum fyrir utan húð tjá 

yfirborðspróteinin CD25 og/eða CD2, og d) Grunn serum tryptasagildi yfir 20 μg/L [1, 42]. 

 

1.7 Tryptasamælingar 

1.7.1 Mastfrumur og boðefni 

Mastfrumur eru upprunnar frá blóðmyndandi stofnfrumum [41]. Mestu íferð mastfruma má finna í vefjum 

sem mynda varnir líkamans gegn umhverfinu svo sem húð, slímhúðum öndunarfæra og símhúðum 

meltingarvegs enda gegna mastfrumur veigamiklu varnarhlutverki [16]. 

 

Fjölmörg boðefni losna við mastfrumuræsingu til dæmis histamín, serótónín, próteasar (á borð við 

tryptasa, kímasa og karboxýpeptídasa), TNF, leukotrine, próstaglandín, PAF og fjölmörg cýtókín (á borð 

við interleukin-6, interleukin-9 og interleukin-13) ásamt kemókínum (á borð við CXCL8, CCL2 og CCL5). 

Þessi efni geta svo leitt til mismunandi einkenna svo sem einkenni frá hjarta- og æðakerfi, húð og 

slímhúðum, meltingarfærum, stoðkerfi, taugakerfi og öndunarfærum (mynd 5) [41]. 

 

 Ræsing mastfruma gegnir lykilhlutverki í ofnæmisviðbrögðum og geta þær verið virkjaðar á marga vegu 

líkt og snert var á í kafla 1,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 – Áhrif efna er losna frá mastfrumum 

 



 

 

1.7.2 Tryptasi 

Tryptasi er serín próteasi sem er myndaður í mastfrumum og basófílum. Mun meira magn tryptasa er 

að finna í mastfrumum en basófílum eða allt að 100 sinnum meira og því gefa hækkuð tryptasagildi til 

kynna að mastfrumuræsing hafi átt sér stað [16] og/eða að offjölgun mastfruma sé til staðar líkt og í 

mastfrumnageri. Tryptasamagn í mastfrumum slímhúða er lægra en í mastfrumum húðar og æðakerfis 

[1]. 

 

Tvær gerðir tryptasa mynda grunngildi (e. baseline) tryptasa sem mælast í sermi einstaklinga. Annars 

vegar alpha-tryptasi á einliðu formi og hins vegar beta-tryptasi á einliðu formi. Þessi form tryptasa eru 

ekki geymd í geymslubólum mastfruma. Í geymslubólum mastfruma má finna beta-tryptasa á fjórliðu (e. 

tetrameric) formi og er það sá tryptasi, einnig kallaður þroskaður eða fullmyndaður tryptasi (e. mature 

tryptase), sem losnar úr geymslubólum mastfruma við mastfrumuræsingu og veldur hækkun frá 

grunngildi en prófin sem almennt eru notuð til tryptasamælinga greina ekki á milli tryptasa á einliðu 

(alpha eða beta) formi eða fjórliðu formi [1, 16, 25].  

 

Almennt eru tryptasagildi einstaklinga frekar stöðug, þjáist þeir ekki af einhverjum mastfrumukvillum. 

Talið er að miðgildi tryptasa sé 3,8 μg/L og að í 95% heilbrigðra einstaklinga sé tryptasagildi þeirra undir 

11,4 μg/L [16]. Ungabörn (undir 3 mánaða aldri) virðast þó hafa töluvert hærri tryptasa grunngildi en ein 

rannsókn sýndi fram á miðgildi upp á 6,1 μg/L  [45] og sömuleiðis virðast grunngildin vera hærri í 

einstaklingum yfir 80 ára aldur með miðgildi upp á 6,6 μg/L og fer hækkandi með aldri [16, 46].  

 

Hækkun á tryptasa er tengd alvarleika bráðaofnæmiskasta og hefur hækkun einnig verið tengd frekar 

við bráðaofnæmisköst sem orsakast út frá lyfjum eða æðvængjastungum. Þegar fæða er orsakavaldur 

BOK er hækkun á tryptasagildi, þ.e. gildi yfir viðmiðunarmörkum, sjaldgæf  [3, 15, 47]. Því er mikilvægt 

að horfa ekki einungis til mælingar sem tekin var þegar kastið átti sér stað og meta hækkun sem 

staðfestingu á BOK en eðlilegt gildi sem útilokun á BOK. Ávallt skal taka aðra mælingu, ekki eftir 

skemmri tíma en 48 klukkustundir, til að hafa grunngildi til að bera saman við [1]. Hækkun frá grunngildi 

um jafn lítið og 2 μg/L getur gefið til kynna BOK en viðmiðin á hvað telst til hækkunar eru mismunandi 

[15, 16].  

 

Athugið að tryptasi einn og sér spilar ekki meginhlutverk í einkennum bráðaofnæmiskasta en er nýttur 

til mælinga þar sem hann er mjög sértækur fyrir mastfrumuræsingu og vegna þess að helmingunartími 

hans er lengri en ýmissa annarra efna sem losna við mastfrumuræsingu eins og til dæmis histamín eða 

PAF. Helmingunartími tryptasa er í kringum 2 klukkustundir á meðan helmingunartími histamíns og PAF 

er einungis nokkrar mínútur [16, 48]. Þá losnar tryptasi ekki frá mastfrumum fyrr en 15 – 20 mínútum 

eftir mastfrumuræsingu [16]. Því er lengri tímarammi til mælinga þegar notast er við tryptasamælingu 

og ráðleggur WAO að mælingar á tryptasa séu gerðar 15 – 180 mínútum eftir upphaf einkenna [9, 15]. 

 



 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tryptasamælingar, og þá sérstaklega tryptasamælingar framkvæmdar á 

bráðamóttökum, hafa almennt lága næmni en eru mjög sértækar. Næmni hefur verið aukin með því að 

lækka hvað telst sem hækkun eða með því að bera saman grunngildi og bráðagildi [27, 30, 49, 50].  

 

Tryptasamælingar í þeim tilgangi að meta mastfrumubyrgði hafa verið framkvæmdar í að minnsta kosti 

30 ár [51] en virðast vera að vaxa í vinsældum  [16] og hafa rannsóknir sýnt fram á að hækkuð gildi 

tekin í svæfingaaðgerðum spái vel fyrir um IgE miðluð BOK [52]. Þá hafa mælingar eftir andlát einnig 

verið nýttar en viðmiðunargildin um hvað spáir fyrir um að BOK hafi átt sér hafa farið hækkandi [16, 18] 

þar sem tryptasagildi geta einnig reynst hækkuð í látnum einstaklingum þar sem dánarorsök voru bráð 

kransæðastífla, köfnun eða alvarlegir áverkar (e. trauma). Þá er einnig munur á tryptasagildum í látnum 

einstaklingum eftir því hvaðan blóðsýnið er fengið [53].  



 

 

2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta gagnsemi s-tryptasa mælinga hjá sjúklingum með bráð 

ofnæmiseinkenni sem komu á bráðamóttöku Landspítalans á tímabilinu 2011 – 2018. Í þeim tilfellum 

þar sem sjúklingar komu í endurmat hjá ofnæmislækni var fylgst með afdrifum þeirra ásamt mati og 

greiningu ofnæmislæknis á tilfellinu. 

 

Rannsóknarspurningar sem settar voru fram: 

1) Hversu oft er s-tryptasi mældur á bráðamóttöku LSH? 

2) Hver er gagnsemi s-tryptasa mælinga við uppvinnslu hjá ofnæmislækni, þ.e. hve oft reyndist 

mælingin gagnleg við uppvinnslu? 

3) Hvernig var meðhöndlun sjúklinga háttað? 

4) Hversu nákvæm var skráning einkenna á bráðamóttöku? 

5) Auka mælingar á s-tryptasa hjá sjúklingum á bráðamóttöku tíðni greiningar á mastfrumnageri? 

 

 

 



 

 

3 Aðferðir 

Rannsóknin var afturskyggð og byggði á gagnagrunni sem var myndaður út frá upplýsingum sem 

fengust úr sjúkraskrám sjúklinga sem komu á bráðamóttöku LSH á tímabilinu 2011 – 2018 þar sem s-

tryptasi hafði verið mældur. Við myndun gagnagrunns var notast við Microsoft Excel. 

 

Listi yfir sjúklinga sem í hafði verið mældur s-tryptasi á vegum G2 eða G3 á árunum 2011 – 2018 fékkst 

frá ónæmisfræðideild LSH og reyndust tilfellin vera 214. 

 

Upplýsinga sem safnað var voru fyrri ofnæmissaga, lífsmörk, einkenni og klínísk teikn á bráðamóttöku, 

mat læknis á bráðamóttöku og hvort sjúklingur fékk adrenalíngjöf. Ef adrenalín var gefið var skráð hvort 

það var á bráðamóttöku, í sjúkraflutningi, á heilsugæslu eða sjálfgjöf með adrenalínpenna. Einnig var 

skráð hvort einstaklingar fengu andhistamín og/eða stera. Þá var skráður tími frá því að sjúklingur byrjaði 

að finna fyrir einkennum þar til hann leitaði á bráðamóttöku, tími frá komu að sýnatöku, tími frá upphafi 

einkenna að sýnatökum, hvort sýnataka hefði farið fram innan viðurkennds tímaramma, gildi s-tryptasa, 

hvort sjúklingi hefði verið ávísaður adrenalínpenni við útskrift, hvort sjúklingi hefði verið ráðlögð 

endurkoma til ofnæmislæknis til að fylgja mælingu eftir, hvort sjúklingur hefði komið í endurmat, ef svo 

var þá hvert mat ofnæmislæknis var á tilfellinu, hvort einkenni hefðu endurtekið sig fyrir útskrift og loks 

hvort sjúklingur leitaði aftur á bráðamóttöku innan þriggja sólahringja vegna svipaðra eða sömu 

einkenna. 

 

Undir fyrri ofnæmissögu féll allt frá grunuðu ofnæmi til staðfests bráðaofnæmis. Ef skráð var að ofnæmi 

væri staðfest var því gert skil.  

 

Skráð var hvort einkennum frá húð og/eða slímhúð, öndunarfærum, hjarta- og æðakerfi og 

meltingarfærum hefðu verið gerð skil og hvort sjúklingur var með einkenni frá þessum kerfum. Einkenni 

eða klínísk teikn sem voru skráð í gagnagrunn voru ofnæmisþina (e. urticaria eða hives), útbrot yfir 

höfuð, ofsabjúgur (e. angioeodema), roði, kláði, yfirlið, yfirliðskennd, hraðtaktur, brjóstverkur, 

lágþrýstingur, mæði, teppa, hósti, ofnæmiskvef (e. rhinitis), ógleði, uppköst, kviðverkir og niðurgangur, 

en þessi einkenni eru meðal algengustu einkenna bráðaofnæmiskasta og voru nýtt við úrvinnslu gagna. 

Ef önnur einkenni eða teikn voru til staðar voru þau skráð sérstaklega. 

 

Skráð var hverjir grunaðir orsakavaldar voru á bráðamóttöku ef einhverjir. 

 

Tími frá upphafi einkenna að sýnatöku varð ekki fastur partur af beiðni mælingarinnar fyrr en á árunum 

2014/2015. Ef tími frá upphafi einkenna að sýnatöku var ekki skráður á beiðnina eða í nótum lækna var 

metið af rannsakanda út frá skráðri sögu hvort sýnataka hefði farið fram innan viðurkennds tímaramma. 

 



 

 

Næmni og nákvæmni mælingarinnar voru metin út frá því hvort s-tryptasi var hækkaður eður ei og tekinn 

innan viðurkennds tímaramma og út frá því hvort mat ofnæmislæknis á tilfellinu við endurkomu hefði 

verið bráðaofnæmiskast eða ekki. Á LSH er s-tryptasa gildi upp á 12 μg/L eða hærra talið vera hækkað 

gildi og var því einnig miðað við það gildi í þessari rannsókn. Tímaramminn sem miðað var við voru 15 

– 180 mín frá upphafi einkenna samkvæmt leiðbeiningum WAO. 

 

Ef tilfellið var metið sem bráðaofnæmiskast af ofnæmislækni við endurmat var skráð hver 

orsakavaldurinn var í þeim tilfellum þar sem komist var að því. 

 

Við tölfræðilega framsetningu og úrvinnslu var notast við Microsoft Excel (útgáfa 16.20) og Rstudio 

(útgáfa 1.1.463). 

Öll p-gildi miða við 95% öryggismörk. 

 

Gögn sem innihéldu persónugreinandi upplýsingar voru geymd inni á læstu svæði innan tölvukerfis LSH 

þar sem einungis rannsakendur höfðu aðgang. Þar að auki voru gögnin innan þess svæðis læst og 

einungis rannsakendur höfðu aðgangskóða. Allar persónugreinandi upplýsingar voru fjarlægðar fyrir 

gagnavinnslu. 

 

Rannsóknin hefur hlotið tilskilin leyfi siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, leyfisnúmer 

53/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingahópurinn 

Tilfelli þar sem sýni höfðu verið send til tryptasamælinga á vegum G2 eða G3 voru 214. Konur voru í 

meirihluta og meðalaldur var tæp 41 ár. Í töflu 1 má sjá almennar upplýsingar um sjúklingahópinn, skipt 

eftir því hvort sjúklingar voru með eðlileg eða hækkuð tryptasagildi. Meðaltal tryptasagilda var 8,7 μg/L. 

 

Tafla 1 – Almennar upplýsingar um sjúklingahópinn 

 

 

 



 

 

Á mynd 6 má sjá kerfasamsetningu sjúklinga þ.e. frá hvaða kerfum og hve mörgum kerfum einkenni 

sjúklinga voru frá. 

 

Mynd 6 - Kerfasamsetning sjúklingahóps 

Myndin sýnir frá hvaða og hve mörgum líffærakerfum sjúklingar höfðu einkenni frá þar sem a = einkenni frá húð 

og/eða slímhúðum, b = einkenni frá hjarta- og æðakerfi, c = einkenni frá öndunarfærum og d = einkenni frá 

meltingarfærum. 

 

Af þessum 214 tilfellum voru 65 tilfelli (30,4%) talin líkleg á að vera BOK á bráðamóttöku, 83 tilfelli 

(38,8%) voru ekki talin líkleg á að vera BOK og vantaði skráningu eða skráning var óljós í 66 tilfellum 

(30,8%). 



 

 

4.2 Tíðni s-tryptasamælinga á bráðamóttöku 

Heildarfjöldi sýna var 214, þar af voru 36 (16,8%) hækkuð gildi (>12 μg/L) (mynd 7). Engin sýni reyndust 

hækkuð árin 2011 og 2016. Meðalfjöldi sýna árin 2011 – 2018 var 27 +/- 13. Meðalfjöldi sýna árin 2011 

– 2017 var 23 +/- 7. Heildarfjöldi sýna árið 2018 var 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 - Fjöldi tryptasamælinga á bráðamóttöku ár hvert 

 

Sýni sem tekin voru innan viðurkennds tímaramma voru 133 (62,1%), þar af 108 sýni eðlileg og 25 sýni 

hækkuð. 

 

4.3 Gagnsemi s-tryptasa mælinga við uppvinnslu 

Sjúklingar sem mættu til uppvinnslu voru 126, þarf af voru 78 sýni tekin innan viðurkennds tímaramma. 

Af sjúklingum sem mættu til uppvinnslu voru 26 (20,6%) með hækkuð tryptasagildi. Tafla 2 sýnir 

skiptingu sjúklinga þar sem sýni voru tekin innan viðurkennds tímaramma eftir því hvort tryptasagildi var 

eðlilegt eða hækkað og hvert mat ofnæmislæknis var á tilfellinu. 

 



 

 

Tafla 2 - Tryptasagildi og mat ofnæmislæknis á endurkomusjúklingum 

  Tryptasagildi 

 

Mat 

ofnæmislæknis 

 Hækkað Eðlilegt 

Bráðaofnæmiskast 18 26 

Ekki bráðaofnæmiskast 1 33 

 

Næmni mælingarinnar var 40,9% (95% CI 26,34% - 56,75%) og sértæki 97,1% (95% CI 84,67% - 

99,93%) – flatarmál undir ferli, eða AUC gildi var 0,67 (95% CI 0,60 – 0,73). 

 

Ofnæmislæknir mat tilfellið sem bráðaofnæmiskast í 65 tilfellum (51,6%), þar af 24 hækkanir. Af þeim 

sem voru greindir með BOK voru 40 konur (61,5%) og 25 karlar (38,5%).  Tafla 3 sýnir einkennaskiptingu 

og almennar upplýsingar BOK tilfellanna. Mynd 8 sýnir kerfasamsetningu tilfellana sem metin voru sem 

BOK. 

Tafla 3 - Upplýsingar um hópinn sem metinn var með bráðaofnæmiskast 

  



 

 

Í töflu 3 má sjá að fyrri ofnæmissaga var ekki eins algeng í einstaklingum með hækkaðan tryptasa. Þá 

voru þeir einnig oftar með einkenni frá meltingarkerfi og hjarta- og æðakerfi. Ekki var þó marktækur 

munur á einstaklingum sem fengu greininguna eftir því frá hvaða kerfum þeir höfðu einkenni frá eða frá 

hve mörgum kerfum eftir því hvort gildi voru hækkuð eða lækkuð. Hins vegar ef einkennin innan kerfanna 

voru skoðuð var marktækur munur á einstaklingum með BOK með hækkuð gildi og lækkuð gildi þegar 

kom að yfirliði (p = 0,04), lágþrýstingi (p = 0,02) og niðurgangi (p = 0,04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 - Kerfasamsetning einstaklinga sem voru greindir með bráðaofnæmiskast 

Myndin sýnir frá hvaða og hve mörgum líffærakerfum sjúklingar höfðu einkenni frá þar sem a = einkenni frá húð 

og/eða slímhúðum, b = einkenni frá hjarta- og æðakerfi, c = einkenni frá öndunarfærum og d = einkenni frá 

meltingarfærum. 



 

 

Af þeim 65 tilfellum sem voru metin sem BOK af ofnæmislækni höfðu 34 tilfelli (52,3%) einnig verið talin 

líkleg sem BOK á bráðamóttöku, 13 tilfelli (20%) sem ekki höfðu verið talin líkleg sem BOK og 18 tilfelli 

(27,7%) þar sem það var ekki skráð eða skráning óljós. 

Við ítarlega skoðun á tilfellum þar sem tryptasi var hækkaður voru 3 tilfelli þar sem tryptasamæling virðist 

hafa átt beinan þátt í greiningu BOK. Sjá nánar í umræðukafla 5,3. 

Í töflu 4 og mynd 9 má sjá skiptingu orsakavalda BOK eftir því hvort tryptasi var eðlilegur eða hækkaður. 

Tafla 4 – Orsakavaldar bráðaofnæmiskasta í einstaklingum með eðlileg og hækkuð tryptasagildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Meðhöndlun sjúklinga á bráðamóttöku 

Adrenalín var gefið í 77 tilfellum (36,0%). Skiptingu adrenalíngjafa má sjá í töflu 4 ásamt 

andhistamíngjöfum og steragjöfum. Á mynd 10 má sjá hlutfallslega skiptingu adrenalíngjafa eftir árum. 

Adrenalínpenna var ávísað til sjúklinga í 52 tilfellum (24,3%) við útskrift og 160 sjúklingum (74,8%) var 

ráðlagt að leita til ofnæmislæknis til frekari uppvinnslu. Ekki var marktækur munur á heildarfjölda 

adrenalíngjafa milli ára. 

Mynd 9 - Orsakavaldar bráðaofnæmiskasta í einstaklingum með eðlileg og hækkuð tryptasagildi 



 

 

Mynd 10 - Adrenalíngjöf eftir árum 

Mynd 11 - Skráning einkenna eftir árum 

 

 

 

4.5 Nákvæmni skráningar 

Á Mynd 11 má sjá hve oft ákveðin einkenni voru hlutfallslega skráð (til staðar eða ekki) eftir árum. Í 

töflum 6 – 9 má sjá hversu oft einkenni voru skráð eða ekki skráð frá húð og/eða slímhúðum, hjarta- og 

æðakerfi, öndunarfærum og meltingarfærum í heildina. 

 
  

Tafla 5 - Meðferð sjúklinga á 
bráðamóttöku 



 

 

Tafla 6 - Skráning einkenna frá húð 
og/eða slímhúðum 

 

Tafla 7 - Skráning einkenna frá hjarta- og 
æðakerfi 

 

 

Tafla 8 - Skráning einkenna frá 
öndunarfærum 

 

 

Tafla 9 - Skráning einkenna frá 
meltingarfærum 

 

 



 

 

4.6 Tíðni greininga mastfrumnagers 

 Engin tilfelli leiddu til greiningar mastfrumnagers. 

 

  



 

 

5 Umræða 

Í þessari fyrstu rannsókn á gagnsemi s-tryptasa mælinga á bráðamóttöku á Íslandi er ljóst að 

bráðalæknar panta rannsóknina í 2 – 3 tilvikum á mánuði. Mælingin virðist gagnleg til greiningar á 

óljósum tilfellum auk þess sem hún styður við greiningu á tilfellum þar sem sterkur grunur var um BOK. 

5.1 Sjúklingahópurinn 

Sjúklingahópurinn samanstóð af 214 tilfellum þar sem einstaklingar höfðu komið á bráðamóttöku á 

árunum 2011 – 2018 þar sem blóðsýni var tekið og sent til tryptasamælingar sökum einhvers gruns um 

bráðaofnæmiskast. Konur mynduðu meirihluta þýðisins (61,2%) og meðalaldur var 40,6 ár (spönn 11 – 

88). Af þeim sem höfðu tryptasagildi innan eðlilegra marka voru 73% einstaklinga með fyrri ofnæmissögu 

en einungis 61,1% einstaklinga með hækkuð gildi höfðu fyrri ofnæmissögu (tafla 1). Þessir einstaklingar 

voru þó ekki allir með bráðaofnæmisköst og verður því að taka mið af einstaklingum í endurmatshópnum 

sem fengu tilfellið metið sem BOK til að meta samanburð við aðrar rannsóknir á BOK. 

 

Alls mættu 126 einstaklingar í uppvinnslu til ofnæmislæknis og þar af voru 65 tilfelli metin sem BOK. Af 

tilfellunum sem metin voru sem BOK mynduðu konur einnig meirihluta eða 61,5% sem er sambærilegt 

öðrum rannsóknum sem benda til þess að BOK séu algengari hjá konum eftir kynþroskaskeið [54-56]. 

Nánast allir sjúklingarnir sem metnir voru með BOK í endurmati hjá ofnæmislækni voru komnir yfir 15 

ára aldur - einn sjúklingur var 14 ára. Hins vegar voru karlar oftar með hækkuð tryptasagildi (54,2%) 

(tafla 3) en að minnsta kosti ein rannsókn hefur sýnt fram á það að karlkyn spái fyrir um hækkað 

tryptasagildi í BOK [49] og aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að karlar eru með hærri tryptasa grunngildi 

[57-59]. Önnur hugsanleg skýring fyrir þessu er að konur leiti frekar læknisaðstoðar en karlmenn út af 

ofnæmiseinkennum og að karlmenn komi ekki nema einkennin séu orðin alvarlegri en það er vel þekkt 

fyrirbæri að konur leiti sér frekar læknisaðstoðar en karlar. 

Í þessari rannsókn reyndist meðaltryptasagildi kvenna í heildar hópnum vera 8,8 +/- 19,0 μg/L en þegar 

útlagi (með tryptasagildi yfir 200 μg/L) var fjarlægður var meðalgildi kvenna 7,3 +/- 8,9 μg/L en 8,6 +/- 

7,9 μg/L hjá körlum. Í hópnum sem fékk BOK greiningu var meðaltryptasagildi kvenna 11,1 +/- 13,9 μg/L 

og hjá körlum 12,8 +/- 9,1 μg/L. 

 

Flestir sjúklinganna sem komu á bráðamóttöku voru með einkenni frá húð og/eða slímhúð eða 86,4% 

sem er sambærilegt öðrum rannsóknum [15, 60]. Þar af voru 22,4% einungis með einkenni frá húð 

og/eða slímhúð. Algengast var að sjúklingar voru með einkenni frá tveimur kerfum (33,2%) en rætt 

verður um einkenni BOK sjúklinga í kafla 5,3. 

 

Af þessum 214 tilfellum voru 65 tilfelli (30,4%) talin líkleg á að vera BOK á bráðamóttöku, 83 tilfelli 

(38,8%) voru ekki talin líkleg á að vera BOK og vantaði skráningu eða skráning var óljós í 66 tilfellum 

(30,8%). Við skráningu á mat læknis á bráðamóttöku á tilfellinu var oft mjög óljóst eða einfaldlega ekki 

skráð hvort tilfellið var talið líklegt til að vera bráðaofnæmiskast eða ekki þar sem einkennin voru ekki 



 

 

endilega dæmigerð eða enginn grunaður ofnæmisvaldur var til staðar. Það skýrir einnig mögulega hví 

blóðsýni var sent til s-tryptasa mælingar í þeim tilfellum.  

Skráð var hverjir grunaðir orsakavaldar voru á bráðamóttöku ef einhverjir en það reyndist erfitt þar sem 

í fjölmörgum tilfellum var enginn grunaður ofnæmisvaldur eða þeir mjög óljósir sem hefur líklega ýtt undir 

það að blóðsýni var sent til s-tryptasa mælingar. 

 

Í þó nokkrum tilfellum voru tryptasamælingar ekki nauðsynlegar. Dæmi voru um að einstaklingar með 

þekkt bráðaofnæmi komust í snertingu við þekktan ofnæmisvald og fengu dæmigerð einkenni 

bráðaofnæmiskasts. Í slíkum tilfellum ætti að meðhöndla sjúkling með adrenalíni en tryptasamæling er 

óþörf. Tryptasamælingar á bráðamóttöku hér á landi eru þó nýlegt fyrirbæri og því líklegt að einhvern 

tíma taki að innleiða rétta notkun. Því var við því að búast að rannsóknin væri pöntuð án viðeigandi 

ábendingar í einhverjum tilvikum. Einnig er hugsanlegt að í einhverjum tilvikum hafi bráðalækni grunað 

undirliggjandi mastfrumnager eða aðra mastfrumukvilla hjá einstaklingi með dæmigerð einkenni BOK 

og því pantað mælingu á s-tryptasa til að greiða fyrir frekari uppvinnslu. 

 

5.2 Tíðni tryptasamælinga á bráðamóttöku 

Heildarfjöldi sýna var 214 en þar af voru 36 sýni (16,8%) með hækkuð gildi (> 12 μg/L). Engin sýni 

reyndust hækkuð árin 2011 og 2016. Ekki var marktækur munur á hækkuðum sýnum árið 2018 þrátt 

fyrir aukinn fjölda mælinga. Meðalfjöldi sýna árin 2011 – 2018 var 27 +/- 13. Meðalfjöldi sýna árin 2011 

– 2017 var 23 +/- 7. Heildarfjöldi sýna árið 2018 var 56 sem er 143% aukning á fjölda mælinga miðað 

við meðaltal mælinga árin 2011 – 2017. 

Þessa miklu aukningu má líklega rekja til þess að í byrjun árs 2018 voru klínískar leiðbeiningar WAO, 

sem hafa verið þýddar og staðfærðar, kynntar á LSH. Læknar virðast því meðvitaðri um hversu 

fjölbreytilega sjúkdómsmynd BOK getur tekið á sig og virðist innleiðsla klínískra leiðbeininga hafa 

mælanleg áhrif á störf lækna á bráðamóttöku LSH. 

 

Sýni sem tekin voru innan viðurkennds tímaramma voru 133 (62,1%) þar af 108 sýni eðlileg og 25 sýni 

hækkuð. Það að sýni séu ekki tekin innan viðurkennds tímaramma er galli sem hefur áður verið bent á 

þegar kemur að tryptasamælingum innan bráðadeilda [49]. Þó má benda á það að þegar mikil hækkun 

verður á tryptasa, eins og í mjög alvarlegum BOK, getur tryptasi mælst hækkaður mun lengur en 

ráðlagður viðmiðunartími gefur til kynna (í allt að 6 klukkustundir og jafnvel lengur). Í þessari rannsókn 

voru 10 hækkuð sýni sem tekin voru utan viðurkennds tímaramma í heildarþýðinu. Þar af voru flest tekin 

um það bil 4 - 6 klukkustundum eftir upphaf einkenna en í einu tilviki voru liðnir meira en 3 sólahringar 

frá því að einkenni gerðu fyrst vart við sig. 

 



 

 

5.3 Gagnsemi s-tryptasamælinga við uppvinnslu 

Líkt og kom fram í kafla 5,1 voru 126 einstaklingar sem mættu í uppvinnslu til ofnæmislæknis og þar af 

voru 65 tilfelli metin sem BOK. Sýni sem tekin voru innan viðurkennds tímaramma voru 78 (61,9%). 

Næmni mælingarinnar reyndist vera 40,9% og sértæki reyndist vera 97,1%. Næmni er því lág en sértæki 

hátt sem er sambærilegt við aðrar rannsóknir [30, 49, 50].  

Í tveimur tilfellum þar sem tryptasagildi var hækkað var skráning óljós og þeir ekki skráðir með BOK. 

 

Flestir sjúklinganna með BOK voru með einkenni frá 2 kerfum, bæði þeir sem voru með tryptasagildi 

innan eðlilegra marka (41,5%) og þeir sem voru með hækkuð gildi (33,3%). Þá voru flestir sjúklinganna 

með einkenni frá húð og/eða slímhúðum eða 89,2% sem er sambærilegt tölum sem gefnar voru út af 

WAO. Hins vegar voru einkenni frá hjarta- og æðakerfi algengari í þessu þýði (58,5%) og þá sérstaklega 

í einstaklingum með hækkuð tryptasagildi (66,7%) en samkvæmt WAO koma einkenni frá hjarta- og 

æðakerfi fram í allt að 45% tilfella. Þá voru einnig áberandi margir með hækkaðan tryptasa sem voru 

með einkenni frá meltingarfærum (58,3%). Þegar einkennin innan líffærakerfana voru skoðuð hvert fyrir 

sig mátti sjá marktækan mun á milli einstaklinga með eðlileg tryptasagildi og hækkuð gildið þegar kom 

að yfirliði, lágþrýstingi og niðurgangi. Það hefur áður verið sýnt fram á sterk tengsl yfirliðs og lágþrýstings 

við hækkuð tryptasagildi [49, 50, 61]. Ekki var marktækur munur á öðrum einkennum en þó var merkilegt 

að sjá að algengasta einkennið frá húð og/eða slímhúðum í einstaklingum með tryptasagildi innan 

viðmiðunarmarka var ofsabjúgur (58,5%) sem er einstaklega áberandi einkenni. Hins vegar var kláði 

algengasta einkennið (75,0%) frá húð og/eða slímhúðum hjá einstaklingum með hækkuð tryptasagildi 

sem getur verið ósýnilegt einkenni. Einstaklingar með hækkuð tryptasagildi voru einnig oftar með roða 

(50%) á meðan það var ekki eins algengt einkenni hjá einstaklingum með tryptasagildi innan 

viðmiðunarmarka (34,1%). Líkt og áður kom fram var marktækur munur á hópunum þegar kom að yfirliði 

en 20,8% einstaklinga með hækkuð tryptasagildi upplifðu yfirlið á móti 2,4% þeirra sem höfðu 

tryptasagildi innan viðmiðunarmarka. Einstaklingar með eðlileg tryptasagildi voru hins vegar áberandi 

oftar með hraðtakt eða í 43,9% tilfella á meðan einungis 25% þeirra sem höfðu hækkuð tryptasagildi. 

Þá var merkilegt að sjá að ógleði var nokkuð jöfn milli hækkaðra og eðlilegra gilda (25% og 22%) en 

uppköst voru áberandi algeng hjá einstaklingum með hækkuð gildi miðað við einstaklinga sem mældust 

með eðlileg gildi (20,8% og 9,8%). Sömu sögu var að segja um kviðverki sem komu fram álíka oft hjá 

einstaklingum með hækkuð gildi og einstaklingum með eðlileg gildi (33,3% og 31,7%) en niðurgangur 

eða niðurgangsskot voru mun algengari hjá einstaklingum með hækkuð gildi heldur en þeim sem höfðu 

eðlileg gildi (25% og 4,9%). Þetta er í samræmi við það að hærri tryptasagildi eru tengd alvarlegri BOK 

[3, 47]. 

 

Þegar tilfelli hækkana voru grannskoðuð voru 3 tilfelli þar sem er mjög líklegt að tryptasamælingin hafi 

átt beinan þátt í greiningunni. Eitt slíkt tilfelli var sjúklingur sem kom á bráðamóttöku einungis með kláða 

og roða. Sjúklingur virtist taugaóstyrkur og var óstöðugur á fótum. Enginn grunaður ofnæmisvaldur var 

til staðar. Í nótu læknis var tilfellið metið sem bráð viðbrögð af óljósum toga en sérstaklega var tekið 

fram að sjúklingur uppfyllti ekki skilmerki bráðaofnæmis. Við uppvinnslu var tilfellið metið sem BOK 



 

 

sökum hækkaðs tryptasagildis og komist var að því að ofnæmisvaldur var lyf. Annað tilfellið var 

sjúklingur með enga fyrri ofnæmissögu, nema exem sem barn, og engan grunaðan ofnæmisvald sem 

kom á bráðamóttöku með einkenni einungis frá húð og/eða slímhúðum og uppfyllti þar með ekki 

skilmerki bráðaofnæmis. Við uppvinnslu fannst enginn útleysandi þáttur þó fæða væri grunaður 

orsakavaldur. Þriðja tilfellið var sjúklingur með enga fyrri ofnæmissögu og engan þekktan ofnæmisvald 

sem kom á bráðamóttöku í kjölfar yfirliðs. Sjúklingur var með yfirliðskennd, vanlíðan og skjálfta. 

Sjúklingur fékk ICD-10 kóðann „Yfirlið og örmögnun“ en sjúklingur hafði líka sögu um heilablóðfall og 

háþrýsting. Vakthafandi læknir þessa tilfellis hafði samband við sjúkling þegar kom úr tryptasamælingu 

og ávísaði honum adrenalínpenna. Við uppvinnslu var tilfellið metið sem BOK en enginn útleysandi 

þáttur fannst þó lyf væri grunaður orsakavaldur. Í þessum þremur tilfellum er mjög líklegt að 

tryptasamælingin hafi átt beinan þátt í því að tilfellin voru metin sem BOK. 

 

Fæða var algengasti orsakavaldur BOK hjá einstaklingum með eðlileg tryptasagildi en lyf voru 

algengasta orsök BOK hjá einstaklingum með hækkaðan tryptasa. Þetta er í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem sýna að hækkuð tryptasagildi eru frekar tengd við BOK þar sem lyf eða 

æðvængjastungur eru orsakavaldar [30, 47]. Æðvængjastungur voru orsakavaldur BOK tveggja 

einstaklinga með hækkuð tryptasagildi sem urðu næmir fyrir skordýrunum hér á landi (starfsgreina-tengt) 

en því hefur ekki verið lýst áður á Íslandi [3].  

 

5.4 Meðhöndlun sjúklinga á bráðamóttöku 

Adrenalín var gefið í 36% tilfella. Í meirihluta þeirra tilfella var lyfið gefið af þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki 

(á bráðamóttöku, í sjúkraflutningi og á heilsugæslum) (tafla 5). Þetta er sambærilegt við aðrar rannsóknir 

[34] en þó í lægri kantinum. Þó ber að hafa í huga að ekki voru öll tilfellin BOK og enn fremur voru þetta 

ekki alltaf dæmigerð BOK þegar um BOK var að ræða. Eftirtektarverður toppur var í adrenalíngjöf á 

bráðamóttöku, í sjúkraflutningi og á heilsugæslum árið 2016, en það má mögulega rekja til þess að seint 

á árinu 2015 kom út uppfærð útgáfa af klínískum leiðbeiningum WAO. Ekki er líklegt að um alvarlegri 

BOK hafi verið að ræða það ár þar sem engin tilfelli af hækkuðum tryptasa voru en líkt og áður hefur 

komið fram eru hækkuð tryptasagildi oft tengd alvarlegri BOK. Þrátt fyrir að ekki hafi verið marktækur 

munur á heildarfjölda adrenalíngjafa má sjá á mynd 10  að adrenalíngjöf virðist almennt vera að stefna 

upp á við og aukast. 

Andhistamíngjafir og steragjafir voru mjög algengar en áður hefur sýnt fram á það að andhistamíngjafir 

og steragjafir eru töluvert algengari en adrenalíngjafir í BOK [31]. Er þetta áhugavert í ljósi þess að 

rannsóknir hafa ekki sýnt fram á gagnsemi stera- eða andhistamíngjafar við BOK (sjá kafla 1,4). 

 

5.5 Nákvæmni skráningar 

Eins og kemur fram í töflum 6-9 má gera miklar úrbætur á skráningu einkenna sé vottur af grun um 

BOK. Skráning einkenna hefur einnig mikið með uppvinnslu að gera þar sem sjúklingar eru oft í miklu 



 

 

uppnámi þegar kastið á sér stað og muna ekki eftir öllum atburðum þegar þeir mæta í nánari uppvinnslu 

hjá ofnæmislækni enda er það yfirleitt 4-6 vikum eftir tilfellið. Ekki var skráð fyrir yfirliðskennd í 70,6% 

tilfella en það getur verið merki um lágþrýsting sem er tengt hækkuðum tryptasa og alvarlegri BOK. Líkt 

og kom fram í þessari rannsókn þá var marktækur munur á niðurgangi eða niðurgangsskotum hjá 

einstaklingum með hækkaðan tryptasa miðað við einstaklinga með gildi innan viðmiðunarmarka. Samt 

sem áður var ekki skráð fyrir einkenninu í 69,6% tilfella. Þá var einnig áberandi slæm skráning á hósta 

og ofnæmiskvefi (78,0% og 81,8%). Það er spurning hvort skráning á þessum sjúklingum sé verri en 

almennt tíðkast í heilbrigðiskerfinu eða hvort þessar niðurstöður séu mælikvarði á að skráningar almennt 

í heilbrigðiskerfinu séu ófullkomnar. Á mynd 11 má sjá að skráning fer þó batnandi í flestum tilfellum 

eftir árum og tók rannsakandi eftir því að árið 2018 voru nóturnar settar fram á mun skipulagðari máta. 

Yfirleitt er gerð grein fyrir einkennum frá húð og/eða slímhúðum en áberandi slæm skráning er á 

einkennum frá hinum þremur kerfunum þar sem dæmigerð einkenni bráðaofnæmiskasts geta komið frá, 

það er hjarta- og æðakerfi, öndunarfærakerfi og meltingarkerfi. Ekki tekur langan tíma að bæta við í 

sögu „sjúklingur neitar einkennum frá meltingarfærum“. 

 

Þó það hafi ekki verið teknar saman tölur um skráningu í snjókornið þá má benda á að það virtist vera 

mjög svo vannýtt. Oft voru einstaklingar með staðfest ofnæmi af öðrum stofnunum sem greint var frá á 

bráðamóttöku en ekkert var skráð í snjókornið. Ein rannsókn benti á mikilvægi þess að bjóða upp á 

staðfestingarpróf sé grunur um ofnæmi [62]. Væri boðið upp á slíkt hér á landi hefði mögulega verið 

hægt að koma í veg fyrir eitt alvarlegt BOK sem átti sér stað á rannsóknartímabilinu en í því tilfelli var 

sjúklingur á bráðamóttöku með svæsna sýkingu. Í snjókorninu var skráð að það væri grunur um ofnæmi 

fyrir ákveðnu lyfi, sökum sögu um útbrot frá lyfinu. Sjúklingur sagði það misskilning og fékk lyfið í æð. 

Það endaði með bráðaofnæmislosti en sem betur fer var brugðist hratt við með adrenalíngjöf og 

sjúklingur jafnaði sig. 

 

5.6 Tíðni greininga mastfrumnagers 

Ekkert tilfelli leiddi til greiningar mastfrumnagers. Grunur var um sjúkdóminn í þremur tilfellum. Þar af 

var einn sjúklingur þá þegar í uppvinnslu vegna sjúkdómsins þegar hann kom á bráðamóttöku með 

möguleg einkenni bráðaofnæmis. Nánari uppvinnsla hjá ofnæmislækni, þar með talið 

beinmergssýnatökur, útilokaði sjúkdómsgreininguna í öllum tilfellunum.  

Hér er um alvarlegan sjúkdóm að ræða sem er meðhöndlanlegur en nákvæm tíðni sjúkdómsins er ekki 

þekkt. Þar sem í okkar rannsókn á sjúklingum með bráð ofnæmiseinkenni fannst enginn einstaklingur 

með sjúkdóminn er það vísbending um að sjúkdómurinn sé ekki algengur hér á landi. Hins vegar hefur 

ráðlagt verklag á bráðamóttöku verið að mæla eingöngu s-tryptasa hjá sjúklingum með óljós einkenni 

en sjúklingar með mastfrumnager fá oft dæmigerð einkenni BOK. Því er hugsanlegt að einstaklingar 

með mastfrumnager hafi ekki greinst á grundvelli mælingar á s-tryptasa frá bráðamóttöku. Slíkum 

sjúklingum hefur þó í flestum tilvikum líklega verið vísað áfram til nánara mats hjá ofnæmislækni þar 

sem líklegt má teljast að greining á mastfrumnageri hafi fengist fram. 



 

 

5.7 Annmarkar rannsóknar 

Við vinnslu rannsóknarinnar var takmarkandi að skráning á einkennum og teiknum sjúklinga í sjúkraskrá 

var ófullkomin. Endurspeglar þetta vanda víða í íslensku heilbrigðiskerfi þar sem skráning mætti vera 

nákvæmari. Einnig vantaði oft álit þess læknis sem skoðaði sjúkling á bráðamóttöku á því hver orsök 

einkenna sjúklings væru. Því er það hugsanlegur skekkjuvaldur í rannsókninni þegar rannsakendur voru 

að meta orsakir einkenna út frá klínískum skilmerkjum. Þá var skráning frá upphafi einkenna að komu 

og/eða sýnatöku mjög dræm sérstaklega áður en það varð almennur hluti af beiðni. Í sumum tilfellum 

var ógerlegt að meta hvort sýni var tekið innan viðurkennds tímaramma út frá sögu sjúklings. 

Tryptasamælingar framkvæmdar í tilfellum þar sem þess þurfti í raun ekki hefur mögulega bjagað 

rannsóknina. Einnig rýrir það gildi á niðurstöðum rannsóknarinnar að ekki nema tæp 60% sjúklinganna 

komu til endurmats hjá ofnæmislækni. 

 

5.8 Framhald 

Mögulega mætti auka mælingar á tilfellum sem eru ekki augljós ofnæmi en langflestir kóðarnir sem voru 

skráðir á sjúklinga þessa þýðis voru ofnæmistengdir þó ekki hafi endilega verið grunur um BOK. Í þessu 

rannsóknarþýði voru nokkur dæmi um hækkuð gildi þegar sjúklingar fengu ICD-10 kóða ótengda 

ofnæmi. 

Mælingin hefur ekki verið lengi í notkun og væri forvitnilegt að kanna gagnsemi mælingarinnar eftir því 

sem lengra á líður og þá sérstaklega ef hún væri meira nýtt í ódæmigerðum tilfellum. 

Þetta þýði tók alls ekki til allra tilfella BOK á bráðamóttöku en þau eru samkvæmt óformlegum samtölum 

við lækna í kringum 100-120 á ári. Það væri forvitnilegt að kanna meðferð þeirra sjúklinga með tilliti til 

adrenalíngjafar, andhistamín- og steragjafar en það gæti reynst erfitt sökum þess hversu mikið 

greiningarkóðarnir (ICD-10) eru á reiki þegar kemur að greiningum tengdum ofnæmi. 

Þá væri einnig forvitnilegt að kanna grunngildi sjúklinga er mæta til uppvinnslu og kanna hvort og hversu 

mikið mætti bæta næmni mælingarinnar með því að nýta önnur viðmið um hvað telst til hækkunar. 

 

5.9 Ályktanir 

Innleiðsla nýrra leiðbeininga um greiningu og meðferð bráðaofnæmiskasta í byrjun árs 2018 virðist hafa 

leitt til fjölgunar á mælingum s-tryptasa. 

Mælingar á s-tryptasa hjá sjúklingum á bráðamóttöku með möguleg einkenni bráðaofnæmiskasts virðast 

veita gagnlegar upplýsingar til greiningar sjúkdómsins þegar einkenni eru óhefðbundin eða enginn 

grunaður orsakavaldur er. 

Skráning einkenna einstaklinga með möguleg bráðaofnæmisköst hefur farið batnandi en má enn bæta. 

Mælingar á s-tryptasa á bráðamóttöku hafa ekki leitt til fjölgunar greininga á mastfrumnageri. 

 

 



 

 

Heimildaskrá 

1. Jimenez-Rodriguez, T.W., et al., Anaphylaxis in the 21st century: phenotypes, endotypes, and 
biomarkers. J Asthma Allergy, 2018. 11: p. 121-142. 

2. Ring, J., K. Brockow, and H. Behrendt, History and classification of anaphylaxis. Novartis Found 
Symp, 2004. 257: p. 6-16; discussion 16-24, 45-50, 276-85. 

3. Björnsdóttir US, S.S., Lúðvíksson BR, Ofnæmislost - meingerð, algengi og meðferð. 
Læknablaðið, 2002. 88(07/08): p. 551-559. 

4. Björnsson Hjalti Már, B.U.S., Gunnbjörnsdóttir María I., Sigurðardóttir Sigurveig Þ, Clausen 
Michael V., Lúðvíksson Björn Rúnar. Bráðaofnæmi.  [cited 2019; Available from: 
https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-
leidbeiningar/leidbeiningar/item34921/Bradaofnaemi. 

5. Björnsson Hjalti Már, B.U.S., Epi-penninn er fyrsta úrræðið við bráðaofnæmiskasti. 
Læknablaðið, 2018. 104(05). 

6. Yu, J.E. and R.Y. Lin, The Epidemiology of Anaphylaxis. Clin Rev Allergy Immunol, 2018. 54(3): 
p. 366-374. 

7. Lieberman, P., et al., Epidemiology of anaphylaxis: findings of the American College of Allergy, 
Asthma and Immunology Epidemiology of Anaphylaxis Working Group. Ann Allergy Asthma 
Immunol, 2006. 97(5): p. 596-602. 

8. Panesar, S.S., et al., The epidemiology of anaphylaxis in Europe: a systematic review. Allergy, 
2013. 68(11): p. 1353-61. 

9. Simons, F.E., et al., 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis 
guidelines. World Allergy Organ J, 2015. 8(1): p. 32. 

10. Ring, J., H. Behrendt, and A. de Weck, History and classification of anaphylaxis. Chem Immunol 
Allergy, 2010. 95: p. 1-11. 

11. Tejedor-Alonso, M.A., M. Moro-Moro, and M.V. Mugica-Garcia, Epidemiology of Anaphylaxis: 
Contributions From the Last 10 Years. J Investig Allergol Clin Immunol, 2015. 25(3): p. 163-75; 
quiz follow 174-5. 

12. Tejedor-Alonso, M.A., et al., Clinical and demographic characteristics of fatal anaphylaxis in 
Spain (1998-2011): A comparison between a series from the hospital system and a national 
forensic series. Clin Exp Allergy, 2019. 49(1): p. 82-91. 

13. Ma, L., T.M. Danoff, and L. Borish, Case fatality and population mortality associated with 
anaphylaxis in the United States. J Allergy Clin Immunol, 2014. 133(4): p. 1075-83. 

14. Turner, P.J., et al., Increase in anaphylaxis-related hospitalizations but no increase in fatalities: 
an analysis of United Kingdom national anaphylaxis data, 1992-2012. J Allergy Clin Immunol, 
2015. 135(4): p. 956-63 e1. 

15. Simons, F.E.R., et al., World Allergy Organization Guidelines for the Assessment and 
Management of Anaphylaxis. 2011. 4(2): p. 13-37. 

16. Vitte, J., Human mast cell tryptase in biology and medicine. Mol Immunol, 2015. 63(1): p. 18-
24. 

17. Buckley, M.G., S. Variend, and A.F. Walls, Elevated serum concentrations of beta-tryptase, but 
not alpha-tryptase, in Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). An investigation of anaphylactic 
mechanisms. Clin Exp Allergy, 2001. 31(11): p. 1696-704. 

18. Greenberger, P.A., B.D. Rotskoff, and B. Lifschultz, Fatal anaphylaxis: postmortem findings and 
associated comorbid diseases. Ann Allergy Asthma Immunol, 2007. 98(3): p. 252-7. 

19. Greenberger, P.A., Idiopathic anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am, 2007. 27(2): p. 273-
93, vii-viii. 

20. Kamdar, T.A., et al., Prevalence and characteristics of adult-onset food allergy. J Allergy Clin 
Immunol Pract, 2015. 3(1): p. 114-5.e1. 

21. Alvarez-Perea, A., et al., Anaphylaxis in the Pediatric Emergency Department: Analysis of 133 
Cases After an Allergy Workup. J Allergy Clin Immunol Pract, 2017. 5(5): p. 1256-1263. 

22. Buka, R.J., et al., Anaphylaxis and ethnicity: higher incidence in British South Asians. Allergy, 
2015. 70(12): p. 1580-7. 

23. Murphy, K., et al, Janeway’s Immunobiology. 8 ed. 2012, USA: Garland Science, Taylor & 
Francis Group. 

24. Boden, S.R. and A. Wesley Burks, Anaphylaxis: a history with emphasis on food allergy. 
Immunol Rev, 2011. 242(1): p. 247-57. 

25. Castells, M., Diagnosis and management of anaphylaxis in precision medicine. J Allergy Clin 
Immunol, 2017. 140(2): p. 321-333. 

https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-leidbeiningar/leidbeiningar/item34921/Bradaofnaemi
https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-leidbeiningar/leidbeiningar/item34921/Bradaofnaemi


 

 

26. Finkelman, F.D., M.V. Khodoun, and R. Strait, Human IgE-independent systemic anaphylaxis. 
J Allergy Clin Immunol, 2016. 137(6): p. 1674-1680. 

27. Campbell, R.L., et al., Emergency department diagnosis and treatment of anaphylaxis: a 
practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol, 2014. 113(6): p. 599-608. 

28. Ross, M.P., et al., Analysis of food-allergic and anaphylactic events in the National Electronic 
Injury Surveillance System. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(1): p. 166-71. 

29. Wang, J., M.C. Young, and A. Nowak-Wegrzyn, International survey of knowledge of food-
induced anaphylaxis. Pediatr Allergy Immunol, 2014. 25(7): p. 644-50. 

30. Brown, S.G., K.E. Blackman, and R.J. Heddle, Can serum mast cell tryptase help diagnose 
anaphylaxis? Emerg Med Australas, 2004. 16(2): p. 120-4. 

31. Hitti, E.A., et al., Acute allergic reactions in the emergency department: characteristics and 
management practices. Eur J Emerg Med, 2015. 22(4): p. 253-9. 

32. Cristiano, L.M., et al., Prehospital Administration of Epinephrine in Pediatric Anaphylaxis - A 
Statewide Perspective. Prehosp Emerg Care, 2018. 22(4): p. 452-456. 

33. Fleming, J.T., et al., Early treatment of food-induced anaphylaxis with epinephrine is associated 
with a lower risk of hospitalization. J Allergy Clin Immunol Pract, 2015. 3(1): p. 57-62. 

34. Kawano, T., et al., Epinephrine use in older patients with anaphylaxis: Clinical outcomes and 
cardiovascular complications. Resuscitation, 2017. 112: p. 53-58. 

35. Lin, R.Y., et al., Improved outcomes in patients with acute allergic syndromes who are treated 
with combined H1 and H2 antagonists. Ann Emerg Med, 2000. 36(5): p. 462-8. 

36. Choo, K.J., F.E. Simons, and A. Sheikh, Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. 
Cochrane Database Syst Rev, 2012(4): p. Cd007596. 

37. Sheikh, A., et al., H1-antihistamines for the treatment of anaphylaxis: Cochrane systematic 
review. 2007. 62. 

38. Sampson, H.A., et al., Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: 
summary report: Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and 
Anaphylaxis Network Symposium. 2006. 117. 

39. Bauer, C.S., P. Vadas, and K.J. Kelly, Methylene blue for the treatment of refractory anaphylaxis 
without hypotension. Am J Emerg Med, 2013. 31(1): p. 264 e3-5. 

40. Chung, M.C., A. Walsh, and I. Dennis, Trauma exposure characteristics, past traumatic life 
events, coping strategies, posttraumatic stress disorder, and psychiatric comorbidity among 
people with anaphylactic shock experience. Compr Psychiatry, 2011. 52(4): p. 394-404. 

41. Theoharides, T.C., P. Valent, and C. Akin, Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders. 
2015. 373(2): p. 163-172. 

42. Schuch, A. and K. Brockow, Mastocytosis and Anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am, 
2017. 37(1): p. 153-164. 

43. Gonzalez-de-Olano, D. and I. Alvarez-Twose, Insights in Anaphylaxis and Clonal Mast Cell 
Disorders. Front Immunol, 2017. 8: p. 792. 

44. Brockow, K., et al., Anaphylaxis in patients with mastocytosis: a study on history, clinical 
features and risk factors in 120 patients. 2008. 63(2): p. 226-232. 

45. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy 
Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7. 

46. Guenova, E., et al., Basal serum tryptase as risk assessment for severe Hymenoptera sting 
reactions in elderly. Allergy, 2010. 65(7): p. 919-23. 

47. Brown, S.G., et al., Anaphylaxis: clinical patterns, mediator release, and severity. J Allergy Clin 
Immunol, 2013. 132(5): p. 1141-1149 e5. 

48. Vadas, P., B. Perelman, and G. Liss, Platelet-activating factor, histamine, and tryptase levels in 
human anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol, 2013. 131(1): p. 144-9. 

49. Buka, R.J., et al., Anaphylaxis and Clinical Utility of Real-World Measurement of Acute Serum 
Tryptase in UK Emergency Departments. J Allergy Clin Immunol Pract, 2017. 5(5): p. 1280-
1287 e2. 

50. Dua, S., et al., Diagnostic Value of Tryptase in Food Allergic Reactions: A Prospective Study of 
160 Adult Peanut Challenges. J Allergy Clin Immunol Pract, 2018. 6(5): p. 1692-1698 e1. 

51. Schwartz, L.B., et al., Tryptase Levels as an Indicator of Mast-Cell Activation in Systemic 
Anaphylaxis and Mastocytosis. 1987. 316(26): p. 1622-1626. 

52. Krishna, M.T., et al., Multi-centre retrospective analysis of anaphylaxis during general 
anaesthesia in the United Kingdom: aetiology and diagnostic performance of acute serum 
tryptase. Clin Exp Immunol, 2014. 178(2): p. 399-404. 

53. McLean-Tooke, A., et al., Postmortem serum tryptase levels in anaphylactic and non-
anaphylactic deaths. J Clin Pathol, 2014. 67(2): p. 134-8. 



 

 

54. Sheikh, A., et al., Trends in national incidence, lifetime prevalence and adrenaline prescribing 
for anaphylaxis in England. 2008. 101. 

55. Tejedor Alonso, M.A., et al., Incidence of anaphylaxis in the city of Alcorcon (Spain): a 
population-based study. Clin Exp Allergy, 2012. 42(4): p. 578-89. 

56. Simons, F.E., S. Peterson, and C.D. Black, Epinephrine dispensing patterns for an out-of-
hospital population: a novel approach to studying the epidemiology of anaphylaxis. J Allergy 
Clin Immunol, 2002. 110(4): p. 647-51. 

57. Komarow, H.D., et al., Serum tryptase levels in atopic and nonatopic children. 2009. 124. 
58. Carballada, F., et al., Serum tryptase concentrations in beekeepers with and without 

Hymenoptera venom allergy. J Investig Allergol Clin Immunol, 2013. 23(1): p. 30-6. 
59. Sirvent, A.E., et al., Serum tryptase levels and markers of renal dysfunction in a population with 

chronic kidney disease. J Nephrol, 2010. 23(3): p. 282-90. 
60. Lin, R.Y., et al., Histamine and tryptase levels in patients with acute allergic reactions: An 

emergency department-based study. J Allergy Clin Immunol, 2000. 106(1 Pt 1): p. 65-71. 
61. Stone, S.F., et al., Elevated serum cytokines during human anaphylaxis: Identification of 

potential mediators of acute allergic reactions. J Allergy Clin Immunol, 2009. 124(4): p. 786-
92.e4. 

62. Sousa-Pinto, B., J.A. Fonseca, and E.R. Gomes, Frequency of self-reported drug allergy: A 
systematic review and meta-analysis with meta-regression. Ann Allergy Asthma Immunol, 2017. 
119(4): p. 362-373.e2. 

 

  



 

 

Fylgiskjöl  

Klínískar leiðbeiningar um greiningu og meðferð bráðaofnæmiskasts 

 

Sjúklingar geta fengið síðkomna versnun eftir bráðaofnæmiskast, 
því þarf eftirlit á sjúkrahúsi. Almennt þarf eftirlit í að minnsta kosti 
4-6 klst. Sjúklinga sem versnar aftur ætti að leggja inn á sjúkrahús 
til lengra eftirlits.

Æskilegt er að sjúklingar séu nálægt bráðaþjónustu í að minnsta 
kosti sólarhring eftir bráðaofnæmiskast og fari t.d. ekki í flug.

Eina lyfið sem talið er sannað að að dragi úr dánarlíkum við bráða- 
ofnæmiskasti er adrenalín.

BRÁÐAOFNÆMISKAST (Anaphylaxis)
Bráðaofnæmiskast (anaphylaxis) er mjög líklegt þegar einhverju eftirfarandi þriggja skilmerkja er fullnægt:

1
Skyndilegt upphaf veikinda (mínútur til klukkustundir), 
með einkennum frá húð og/eða slímhúðum 
(t.d. útbreidd þina (urticaria), kláði, roði og/eða bólga á vörum, tungu eða í koki) 2

Tvö eða fleiri eftirtalinna einkenna koma skyndilega fram eftir 
snertingu við líklegan ofnæmisvaka eða ofnæmisvald (trigger) 
(mínútur til klukkustundir)

3

3

Lækkaður blóðþrýstingur eftir snertingu við þekktan ofnæmisvaka** 
(mínútur til klukkustundir)

Hafðu skriflegar 
vinnureglur um 
greiningu og meðferð 
bráðaofnæmis og 
æfðu reglulega.

Fjarlægðu ofnæmisvald 
ef hægt er, stöðvaðu 
t.d. gjöf skuggaefnis eða 
lyfs í æð sem virðist hafa 
valdið einkennum. 

Kannaðu öndunarveg, öndun, blóðflæði, 
meðvitundarástand og líkamsþyngd.

Kallaðu til aðstoð: bráðateymi á sjúkrahúsi 
eða 112 utan sjúkrahúsa.

Gefðu adrenalín í vöðva utarlega framanvert á læri, 
0.01 mg/kg af 1:1,000 (1 mg/ml) lausn, að hámarki 0.5 mg 
(fullorðinn) eða 0.3 mg (barn); skráðu tímasetningu gjafar 
og skammt og endurtaktu eftir 5-15 mínútur, ef þörf 
krefur. Flestir sjúklingar svara 1 eða 2 skömmtum. 

Leggðu sjúkling á bakið eða í þægilega stellingu ef 
andþyngsli og/eða uppköst; hækkaðu undir fótleggjum; 
andláti hefur verið lýst sekúndum eftir að sjúklingur sest 
eða stendur skyndilega upp. 

Ef þörf, gefðu súrefni til að halda uppi súrefnismet -
tun t.d. 15 l/mín í andlitsgrímu.

Uppsetning æðaleggjar, helst grófur leggur (14-16G). 
Ef þörf, gefðu 1-2 lítra af vökva hratt í æð (5-10 ml/kg á 
fyrstu 5-10 mínútum hjá fullorðnum; 20 ml/kg hjá barni). 
Oft er þörf fyrir frekari vökvagjöf.

Ef þörf krefur, hefðu endurlífgunartilraunir 
með samfelldu hjartahnoði. 

Fylgstu náið og reglulega með blóðþrýstingi, hjart -
sláttarhraða, öndun og súrefnismettun 
(tenging í sírita ef kostur er). 

Börn: lágur slagbilsþrýstingur 
(aldursstaðlaður blóðþrýst-
ingur eða meira en 30% fall 
í slagbils BÞ***

Fullorðnir: slagbilsþrýstingur 
lægri en 90 mmHg eða meira 
en 30% lækkun frá venju-
legum þrýstingi viðkomandi

** Lækkaður blóðþrýstingur verið eina einkenni bráðaofnæmis til dæmis eftir skordýrastungu; eða við 
afnæmingu með ofnæmisvaka. Útbreidd þina getur verið eina upphaflega einkenni bráðaofnæmis.

*** Lágur slagbilsblóðþrýstingur fyrir börn er skilgreindur sem lægri en 70 mmHg frá 1 mánaða til 1 árs, 
lægri en (70 mmHg + [2 x aldur]) fyrir 1-10 ára og lægri en 90 mmHg fyrir 11-17 ára. Eðlilegur hjartslátta r- 
hraði er á bilinu 80-140 slög/mínútu á aldrinum 1-2 ára; 80 -120 slög/mínútu við 3 ára aldur og á bilinu 
70-115 slög/mínútu eftir 3 ára aldur. Hjá börnum eru öndunarerfiðleikar líklegra einkenni en blóðþrýstingsfall  
eða lost. Þegar lost kemur fram er líklegra að það valdi hröðum púls en blóðþrýstingsfalli í upphafi.

Skyndileg öndunarfæraeinkenni 
(t.d. andþyngsli, hvæsiöndun, hósti, 
barkaþröng (stridor), súrefnisskortur)

Og að minnsta kosti eitt eftirtalinna:

Skyndilegt blóðþrýstingsfall 
eða merki um skert blóðflæði 
(t.d. yfirlið, missir þvags eða hægða)

Skyndilegt blóðþrýstingsfall eða skert 
blóðflæði (t.d. máttmissir eða þvagmissir)

Skyndileg meltingareinkenni
(t.d. krampakenndir kviðverkir, uppköst)

Skyndileg öndunarfæraeinkenni 
(t.d. andþyngsli, hvæsiöndun, hósti, 
barkaþröng (stridor), súrefnisskortur)

Skyndileg einkenni frá húð og/eða 
slímhúðum (t.d. útbreidd þina, kláði, 
roði, bólgnar varir, tunga eða kok)
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Ekki hefur verið sýnt fram á gagnsemi annarra lyfja við 
bráðaofnæmiskasti. Algengt er að gefa andhistamín og stera

Andhistamín, t.d. eitt eftirtalinna:
Clemastin 1 mg i.v.
Dífenhýdramín 50 mg (börn 1 mg/kg) i.v.
Histasín 20 mg p.o.

Sterar, t.d. eitt eftirtalinna:
Hydrocortisone 200 mg (börn 4 mg/kg) i.v.
Prednisolon 30 mg p.o.
Betametasón 2-4 mg p.o.

H2 hemlar:
Ranitidin 50 mg i.v.

Ef astmaeinkenni eru áberandi við bráðaofnæmiskast ber að 
meðhöndla þau að auki samkvæmt leiðbeiningum um astma.

Allir sem hafa fengið bráðaofnæmiskast ættu að útskrifast með 
adrenalínpenna og leiðbeiningar um notkun hans.

Vísa þarf öllum sjúklingum sem fá bráðaofnæmiskast til nánara 
mats hjá ofnæmislækni.

Heimild: World Allergy organization Guidelines for the Assessment an Management 

of Anaphylaxis WAO Journal Feb 2011

Þýðing og staðfærsla maí 2016: Hjalti Már Björnsson, Björn Rúnar Lúðvíksson, María 

I Gunnbjörnsdóttir, Michael Valur Clausen, Sigurveig Þ Sigurðardóttir, Unnur Steina 

Björnsdóttir.
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