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Ágrip 

Respiratory syncytial veiran (RSV) er ein algengasta orsök sýkinga í neðri öndunarfærum hjá börnum 

undir 5 ára. RSV tilheyrir ættkvísl Pneumovirinae sem er af ætt Paramyxoviridae. Undirstofnar RSV eru 

tveir, undirstofn A og B, sem aðgreinast aðallega eftir byggingu glýkópróteins G á yfirborði hjúps 

veirunnar. Sýnt hefur verið fram á að undirstofn A valdi alvarlegri einkennum hjá sjúklingum en undirstofn 

B, en undirstofnar RSV hafa ekki verið greindir í hefðbundnum mælingum á sýkla- og veirufræðideild 

Landspítalans.  

Markmið rannsóknarinnar var að þróa aðferð til að greina undirstofna RSV, undirstofn A og B 

og kanna algengi þeirra hér á landi á afmörkuðu tímabili. Rannsóknin náði yfir tvö ár, frá 1. september 

2017 til 1. júní 2019. Alls voru rannsökuð 515 RSV jákvæð sýni, 247 (48,0%) sýni frá karlkyns 

einstaklingum og 268 (52,0%) sýni frá kvenkyns einstaklingum. Flest voru sýnin úr aldursflokkunum 0 til 

4 ára og 60 ára og eldri. Af 515 sýnum voru 487 sýni sem hægt var að greina í undistofna. Flest sýnin, 
287 (59,0%) reyndust af undirstofni B en af undirstofni A greindust 200 (41,0%) sýni. Undirstofn B var 

algengari á RSV-tímabilinu nóvember 2017 til mars 2018 en undirstofn A var algengari í nóvember 2018 

til mars 2019. Af 515 sýnum bárust 438 (85,0%) þeirra frá Landspítalanum, þá flest frá bráðamóttöku 

barna.  

Í þessu verkefni var þróuð ný rauntíma RT-PCR aðferð til greiningar á undirstofnum RSV sem 

hægt er að innleiða á Landspítalanum. Faraldsfræði veirunnar var skoðuð sem gefur betri sýn yfir 

hegðun veirunnar.  
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RT-PCR Víxlritunar kjarnsýrumögnun (e. reverse transcription polymerase chain reaction) 

TH2  T-hjálpar 2 (e. T-helper 2) 

TLR  Toll-like receptor
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1 Inngangur 
Öndunarfærasjúkdómar eru ein algengasta ástæða veikinda og sýklalyfjanotkunar í heiminum. Af þeim 

er respiratory syncytial veiran (RSV) algengasta orsök bráðra sýkinga í neðri öndunarvegi hjá börnum 

undir 5 ára um allan heim (Polak, 2004). Á hverju ári eru um 33 milljónir tilfella af RSV um allan heim og 

um 160.000-190.000 dauðsföll. Veiran orsakar 6,7% dauðsfalla hjá börnum undir eins árs aldri (Taleb 
o.fl., 2018). Veiran getur einnig valdið alvarlegum sýkingum hjá fullorðnum yfir 65 ára og 

ónæmisbældum einstaklingum. Venjulega veldur þó RSV vægum sýkingum í efri öndunarvegi hjá 

fullorðnum (Tille, 2016). 

Veiran var fyrst greind árið 1955 í simpönsum og þá gefið nafnið „Chimpanzee Coryza Agent“. Ári 
seinna var veiran tengd við berkjubólgu hjá ungabörnum (Taleb o.fl., 2018). Árið 1969 var tilraun gerð 

til bólusetningar gegn RSV með formalín-óvirkjaðri RSV og það gefið ungum börnum. Svo óheppilega 

vildi til að bóluefnið jók alvarleika öndunarfærasýkinga af völdum RSV til muna (Kim o.fl., 1969).  

Í eftirfarandi köflum verður fjallað almennt um RSV, undirstofna veirunnar, einkenni sýkinga, 
áhættuþætti, fyrirbyggjandi aðgerðir, meðferðarúrræði og ýmsar greiningaraðferðir.  

1.1 Bygging veirunnar 
RSV tilheyrir ættkvísl Pneumovirinae sem er af ætt Paramyxoviridae. Byggingu RSV má sjá á mynd 1. 
RSV er 80-350nm í þvermál, hefur helískt veiruhylki (e. capsid) og hjúp (e. envelope) úr tvöföldu lípíðlagi. 

Erfðaefni veirunnar er einþátta RNA (÷ þáttur) og inniheldur 10 gen (15.222 kirni) sem kóða fyrir 11 

mikilvægum próteinum.  

Tvö þessarra próteina, NS1 (e. nonstructural protein 1) og NS2 (e. nonstructural protein 2) stuðla 
ekki að byggingu veirunnar heldur eru talin stýra hindrun á IFN seytingu í hýsilfrumu hennar. Hin 9 

próteinin eru byggingarprótein veirunnar og skiptast í þrjá hópa. Matrix próteinið (M) myndar innri hluta 

hjúpsins (Polak, 2004). Fjögur prótein, N (e. nucleoprotein), sem myndar helísku lögunina, P (e. 

phosphoprotein), stóra pólýmerasa undireiningin L (e. large) og umritunarþátturinn M2-1 (Griffiths o.fl., 

2017) mynda veiruhylkið og sjá um umritun veirunnar sem sjá má á mynd 2. M2-2 kemur að myndun 

RNA í samsetningu veiruagna. Að auki eru þrjú glýkóprótein á yfirborði hjúps veirunnar, samruna-

glýkóprótein (e. fusion, F), tengi-glýkóprótein (e. attachment, G) og lítið vatnsfráhrindandi glýkóprótein 

(e. small hydrophobic, SH). Tvö þessarra próteina, F og G stýra upphafi og útbreiðslu RSV sýkingar 
(Polak, 2004).  
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Mynd 1. Bygging RSV (Mejias o.fl., 2017). 

1.1.1 Glýkópróteinin 
F-prótein er glýkóprótein af gerð I og samanstendur af 574 amínósýrum (Taleb o.fl., 2018). F-prótein 

finnst á tveimur formum í lífsferli veirunnar, eftir því hvort það er virkt eða ekki. F próteinið stuðlar að 

samruna veirunnar og hýsilfrumunnar ásamt niðurbroti frumuveggja hýsilfrumu og aðliggjandi ósýktra 

fruma. Þannig myndar það fjölkjarna frumur (e. syncytia) (Polak, 2004) sem er einkennandi fyrir RSV 

(Vandini o.fl., 2017). Glýkópróteinið er líkt milli undirstofna RSV og er því einstaklega góður mótefnavaki 

fyrir mótefni í formi bólusetningar (Polak, 2004). 

G-prótein er glýkóprótein af gerð II og samanstendur af 298 amínósýrum. Glýkóprótein G finnst á 

seyttu (Gs) og himnubundnu (Gm) formi. Gs próteinin eru seytt til að villa fyrir ónæmissvari sýktu 

frumunnar. Hlutleysanleg mótefni ónæmisfrumna bindast Gs í stað próteina í veiruhjúpnum. Gs stuðlar 

að minnkuðu bólgusvari með því að virka sem TLR andagonisti og bælir þannig niður ónæmissvörun. 

Gm er himnubundið veiruprótein sem binst viðtökum á yfirborði hýsilfrumunnar og býr þannig til greiða 

leið fyrir F próteinið (Taleb o.fl., 2018). G-próteinin eru verulega breytileg og orsakast undirstofnaskipting 

RSV aðallega af mismuni þeirra (Polak, 2004). 

1.2 Nýmyndun 
Veirur skera sig frá bakteríum og öðrum lífverum þar sem þær eru ekki færar um að fjölga sér án 

utanaðkomandi hýsilfrumu. Þær innlimast í hýsilfrumur og nýta sér þær til þess að fjölga erfðaefni sínu 
og búa til nýjar veiruagnir (Griffiths o.fl., 2017). 

Lífsferill RS veirunnar, sem sjá má á mynd 2, hefst á því að tengi-glýkópróteinið, G prótein, binst 

viðtaka sínum á yfirborði hýsilfrumunnar, svo sem heparan sulfate, surfactant protein A, annexin II eða 

CX3CR1 (Mejias o.fl., 2017) (Griffiths o.fl., 2017). Næst binst samruna-glýkópróteinið, F prótein, viðtaka 
sínum á frumuhimnu hýsilfrumunnar, en Heparan sulfate, ICAM-1, TLR-4 og nucleolin hafa verið skráðir 

sem viðtakar fyrir F-glýkópróteini (Mejias o.fl., 2017). F próteinið breytir lögun sinni og miðlar innfrumun 

(e. endocytosis) kjarnahylkisins (e. nucleocapsid), þ.e. veiruhylkisins og erfðaefni veirunnar, í umfrymi 

hýsilfrumunnar (Griffiths o.fl., 2017).  
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Þegar kjarnahylkið hefur komist í umfrymi frumunnar, mynda P, L, N og M2-1 próteinin ásamt sumum 

próteinum hýsilfrumunnar (eða fyrri hýsilfrumu) eftirmyndunarflóka (e. replication complex). RNA háði 

RSV pólýmerasinn hefur tvö hlutverk í nýmyndun RS veirunnar: að eftirmynda RNA veirunnar og umrita 

erfðaefni veirunnar yfir mRNA til myndunar á nýjum veiruhlutum. Eftirmyndunin og umritunin fer fram í 

3‘-5‘ stefnu. Nýmyndað mRNA fær metýleraða hettu (e. cap) og polyA (e. polyadenylated) hala frá 

hýsilfrumunni og flyst inn í hrjúfa frymisnet hennar. Þar er það þýtt yfir í prótein veiruhlutanna af 

ríbósómum frumunnar. Nýmynduð erfðamengi eru næst umlukin af N próteini og hinum 
pólýmerasapróteinunum til að mynda ný kjarnahylki. Kjarnahylkin flytjast yfir að frumuhimnunni þar sem 

þau tengjast fleiri veiruhlutum og veiruögn (e. virion) er losuð úr frumunni með knappskoti (e. budding) 

(Griffiths o.fl., 2017).  

 

Mynd 2. Lífsferill RSV frá því að veiran tengist hýsilfrumu sinni og myndar að lokum nýja veiru sem 
losnar frá frumunni með knappskoti (e. budding) (Fearns o.fl., 2016). 

1.3 Undirstofnar RSV 
Tveir helstu undirstofnar RSV greindust fyrst með flúrljómun (e. immuno fluorescence) árið 1985 

(Mufson, 1985). Þeir fengu heitið undirstofn A og B og flokkast eftir því hvernig yfirborðsprótein þeirra 

eru samansett.  

Glýkóprótein F er vel varðveitt í báðum undirstofnunum, með einungis 25 amínósýru breytileika, en 

meiri breytileiki er í glýkópróteini G (Taleb o.fl., 2018). Þar er mesti breytileikinn í utanfrumuhneppinu, 

sem samanstendur af tveimur svæðum sem eru aðskilin af 13 amínósýru hnippi (motif). Þetta 

utanfrumuhneppi er talið vera aðal viðtaki veirunnar til hýsilfrumubindingar (Peret o.fl., 1998).  

Yfirleitt eru báðir stofnarnir að ganga á sama tíma og greinast þeir aðallega frá nóvember til mars í 

köldu loftslagi (Schobel o.fl., 2016). Þrátt fyrir þetta er oftast annar stofninn algengari á hverju RSV 

tímabili, oftar undirstofn A heldur en undirstofn B (Vandini o.fl., 2017). Líklegt er að þessi mismunur 
undirstofnanna tveggja auki getu RSV til að endursýkja sjúklinga sem áður hafa sýkst af veirunni 



  

13  

(Vandini o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt að undirstofn A veldur alvarlegri sýkingum í nýburum og 

smitast auðveldar milli einstaklinga heldur en undirstofn B (Schobel o.fl., 2016). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að breytingar á RSV undirstofnum séu bundnar við hvert samfélag fyrir sig, og geta því verið 

breytilegar eftir löndum. Þetta bendir til að ónæmisviðbrögð manna stýri þróun undirstofna RSV. (Peret 

o.fl., 1998).  

Aðalundirstofnarnir tveir skiptast niður í fleiri undirstofna. Undirstofnar fyrir RSV A hafa verið meira 

rannsakaðir. Hingað til hafa raðgreiningar á G próteini sýnt fram á 11 RSV-A undirstofna (GA1-GA7, 

NA1, NA2, SAA1 og ON1) og 23 RSV-B undirstofna (GB1-GB4, SAB1-SAB4, URU1, URU2, BA1-BA12 

og THB)(Vandini o.fl., 2017).  

1.4 Sjúkdómseinkenni og áhættuþættir 
Meðgöngutími RSV sýkingarinnar er 3 til 5 dagar. Í byrjun sýkingar fjölgar veiran sér í nefkokinu. Algeng 

einkenni sýkingar í efri öndunarvegi eru hósti, nefrennsli með glæru hori og mæði. Oft er aukning á 

vessum úr munni, svosem slefi. Lágur hiti getur verið til staðar á fyrstu stigum sýkingarinnar. Þessi 

einkenni geta staðið í eina til þrjár vikur áður en sjúklingnum batnar. Í alvarlegri sýkingum eru 
lungnabólga og berkjubólga ekki óalgeng einkenni. Þar fylgir oft hröð öndun, más (e. wheezing) og/eða 

kraum (e. rale), sem koma oftast fram einum til þremur dögum eftir upphaf nefrennslis. Í verstu tilfellum 

getur súrefnisskortur orðið það mikill að hjartabilun getur fylgt og valdið dauða sjúklingsins (Polak, 2004). 

Sýnt hefur verið fram á að sterk tengsl eru milli þróunar á astma og RSV sýkinga á yngri árum (Griffiths 

o.fl., 2017).  

Þrátt fyrir að ungur aldur sé helsti áhættuþáttur fyrir alvarlegum RSV sýkingum eru ýmsir aðrir 

þættir sem einnig hafa áhrif. Þannig eru t.d. fyrirburar, börn með gena- og litningagalla, æxli (e. 

neoplasia), og fólk með hjarta og/eða lungnasjúkdóma í aukinni áhættu (Griffiths o.fl., 2017). Eins hefur 

verið sýnt fram á að umhverfisþættir geti einnig aukið líkur á alvarlegum RSV sýkingum. Til dæmis hafa 

rannsóknir bent til þess að þeir sem hafa hafa orðið fyrir miklum tóbaksreyk (beinum eða óbeinum 

reykingum) eru viðkvæmari fyrir RSV sýkingum. Við reykingar veikist öndunarvegurinn og aukast líkur 

á bólgum sem auðveldar RSV að fjölgar sér. Auk þess eykur mengun í andrúmslofti líkur á alvarlegum 
sýkingum í neðri öndunarvegi af völdum RSV. Kalt loftslag er einnig áhættuþáttur fyrir RSV sýkingar 

eins og komið hefur fram, en RSV sýkingar eru algengari í köldum mánuðum (nóvember til febrúar) 

heldur en á öðrum tímum árs (Taleb o.fl., 2018).  

1.5 Fyrirbyggjandi aðgerðir 
Til að fyrirbyggja RSV er gott hreinlæti einstaklega mikilvægt. Veiran smitast aðallega með úða- og 

snertismiti. Þannig er nauðsynlegt að gæta að handþvotti og halda fyrir munninn við hósta á RSV 

tímabilum (Polak, 2004). 

Palivizumab er eina leyfða mótefnið gegn RSV. Það er einklóna mótefni gegn vakaeiningu (e. 

epitope) svæðis II á F próteini veirunnar (Taleb o.fl., 2018). Mótefninu er sprautað í vöðva og þarf að 

endurtaka mánaðarlega yfir vetrarmánuðina á meðan RSV sýkingar eru hvað skæðastar (Ylfa Rún o.fl., 

2011). Palivizumab er tiltölulega dýrt efni (Taleb o.fl., 2018) og er það eingöngu notað í fyrirbyggjandi 
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skyni (Ylfa Rún o.fl., 2011). Það er aðallega gefið þeim sem eru í aukinni hættu á að fá alvarlega 

fylgikvilla í kjölfar RSV sýkinga, svo sem fyrirburum og ónæmisbældum einstaklingum (Taleb o.fl., 2018). 

Í gegnum tíðina hafa margar tilraunir verið gerðar til framleiðslu á bóluefni gegn RSV (Taleb o.fl., 

2018). Árið 1969 voru tilraunir framkvæmdar til myndunar á bóluefni gegn RSV með hefðbundnum 
aðferðum, það er með notkun formalín-óvirkjaðs RSV, sem mistókust alvarlega. Bóluefnið olli alvarlegri 

einkennum þegar sjúklingar smituðust af veirunni heldur en hjá þeim sem ekki höfðu verið bólusettir 

(Kim o.fl., 1969). Mögulegt er að ástæðan fyrir þessu var sú að bóluefnið framkallaði ekki hlutleysandi 

mótefni heldur hvatti einungis til myndunar á effector TH2 frumum. Þegar bólusettu börnin smituðust af 

veirunni seyttu TH2 frumurnar interleukinin IL-3, IL-4 og IL-5, sem ollu berkjukrömpum, juku slímmyndun 

og ollu fjölgun rauðkyrninga (e. eosinophilia) í vefnum (Murphy, 2012, bls. 515). 

Nýlega hefur verið birt rannsókn með tilraunir á nýju bóluefni sem getur vonandi minnkað tíðni RSV 

(Crank o.fl., 2019). Í rannsókninni var sýnt fram á að með þessu bóluefni myndist meira magn 

hlutleysandi (e. neutrolizing) mótefna gegn F próteini. Bóluefnið er ennþá á tilraunastigi og á eftir að 

prófa það á börnum. Áhugavert verður að fylgjast með framvindu rannsóknarinnar og sjá hvort mynda 

megi stöðugt og öruggt bóluefni gegn RSV.  

1.6 Meðferð 
Þegar sjúklingur greinist með RSV sýkingu er mikilvægt að bregðast rétt við svo lækna megi 

einstaklinginn. Meðferð við bráðri berkjubólgu af völdum RSV er fyrst og fremst stuðningsmeðferð vegna 
klínískra einkenna sjúklings og lyf gagnast lítið. Gefið er súrefni ef þarf og stundum geta berkjuvíkkandi 

lyf, svo sem beta-agonistar, slegið tímabundið á einkennin (Ylfa Rún o.fl., 2011). Þar sem lystarleysi er 

algengt meðan á sýkingunni stendur eru næringargildi stundum skoðuð (Taleb o.fl., 2018).  

Í verstu tilfellum er lyfið Ribavirin gefið en það hindrar umritun á RNA og DNA veirum (Turner, 2014). 
Ribavirin getur stytt meðgöngutíma RSV og sjúkrahúsinnlögn verulega. Þrátt fyrir þetta er lyfið lítið notað 

vegna aukaverkana þess (Fearns o.fl., 2016). 

1.7 Greiningaraðferðir 
Mikilvægt er að greina sjúkdómsvaldinn snemma til að hægt sé að veita sem besta meðferð fyrir 

sjúklinginn. Til eru margar greiningaraðferðir sem notaðar eru til að staðfesta RSV smit. Þær eru meðal 

annars: veiruræktun, flúrskinslitun (e. immunofluorescence (IF)), mótefnamælingar (enzyme 

immunoassay (EIA), complement bindingspróf) og kjarnsýrumögnun (PCR) (Hu o.fl., 2003).  

1.7.1 Veiruræktun 
Ein aðferð til greiningar á veirum í sýnum er að rækta þær í frumuglösum. Á sýkla- og veirufræðideild 

LSH eru 6 frumulínur ræktaðar upp: A-549, HE frumur, MA-104, RD (A), Vero og MDCK (Landspítali, 

2011).  

Við veiruleit er nokkrum dropum af sýninu bætt útí frumuglösin og þau látin standa í myrku rými við 
33-37°C í nokkra daga. Þá er lesið af glösunum í ljóssmásjá og frumuskemmdir athugaðar (Specter, 

1986). RS veiruskemmdir má greina í MA-104 og MDCK frumum (Landspítali, 2011). Veiran veldur 

skemmdum á frumum sem leiðir til þess að fjölkjarna fruma (e. syncytium) myndast. Heiti veirunnar er 
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dregið af þessum fjölkjarna risafrumum (Vandini o.fl., 2017). Þegar skimað er eftir RSV í frumuræktun 

er verið að leita að þessum fjölkjarna samfruma frumuskemmdum.  

Gallinn við ræktanir felst aðallega í tímanum sem það tekur að rækta upp frumurnar og veirurnar, en 

það getur tekið upp undir viku að rækta RSV í frumum. Einnig hefur veiruræktun til greiningar á RSV 
lítið næmni, með aðeins 50-60% greiningarhæfni (Hu o.fl., 2003). Hinsvegar er kostur að nota megi 

veiruræktanir til frekari staðfestingar á öðrum hraðvirkari greiningum svo sem PCR aðferð (Landspítali, 

2011) (Specter, 1986).  

1.7.2 Mótefnamælingar 
Komplementbindingspróf (e. complement fixation test) er ónæmispróf sem mælir mótefni gegn 

ákveðnum mótefnavaka í blóði. Aðferðin byggist á þeim eiginleika komplements að bindast mótefna-

mótefnavaka komplexum. Aðferðin gerir ekki greinamun á IgM og IgG. Helsti gallinn við þessa aðferð 

er mikilvægi þess að taka sýni á réttum tíma í sýkingarferlinu og er prófið til greiningar á mótefnum gegn 

RSV ekki mjög næmt (Landspítali 2016) (Specter, 1986).  

1.7.3 Kjarnsýrumögnun 
Kjarnsýrumögnun (e. polymerase chain reaction, PCR) er aðferð sem notuð er til þess að magna 

upp ákveðnar basaraðir í erfðamengi. Það er gert með hjálp hitaþolins pólýmerasa, prímera sem bindast 

sértækt á DNAið sem á að magna upp og hitastigsbreytingum. Við þetta fjölfaldast þessar basaraðir á 

stuttum tíma og að lokum er hægt að nota ýmsar aðferðir, eins og rafdrátt til þess að greina magn og 

stærð DNA bútanna (Kaplan, 2010, bls. 241).  

Notast er við tvo oligodeoxynúkleotíð prímera, almennt um 20-30 basa að lengd, sem eru 

mótsvarandi við 3‘ enda erfðaefnisbútsins sem á að magna. Einnig er notast við kirni (dNTP eða A, T, 

C og G) sem eru byggingareiningar DNA og nauðsynleg til þess að nýmynda DNA, hitaþolinn 

pólýmerasa og buffer svo að rétt skilyrði haldist í hvarfinu. Algengast er að nota Taq DNA pólymerasann 

í PCR (Kaplan, 2010, bls. 241). Taq DNA pólýmerasinn er hitaþolið ensím sem er upprunalega 

einangrað úr hitakæru bakteríunni Thermus aquaticus. Bakterían lifir í heitum hverum og þarf þar af 
leiðandi hitaþolinn pólýmerasa til þess að vaxa og fjölga sér (Allison, 2007, bls. 206). Ensímið hefur 5’-

3’ pólýmerasa virkni og exonúkleasa virkni en hefur ekki 3’-5’ exonúkleasa virkni. Ensímið er mjög 

hraðvirkt en þar sem það hefur ekki mikla leiðréttingarvirkni er villutíðnin frekar há (Scientific, 2015). 

Pólýmerasinn hefur þann kost að hann er óvirkur þar til hann kemst á hitastigið 72°C og nefnist þá “hot 

start” pólýmerasi.  

PCR skiptist í eftirfarandi skref: 

• Eðlissvipting (e. denaturation): Hiti hvarfblöndunnar er hækkaður upp í 94-95°C sem veldur 
því að tvíþátta DNA rofnar í einþátta DNA. 

• Þáttapörun (e. annealing): Hiti hvarfblöndunar er lækkaður niður í 50-56°C svo að 

prímerarnir geti bundist endum DNAsins sem á að magna upp. 

• Lenging (e. extension): Hiti hvarfblöndunnar er hækkaður upp í kjörhitastig pólýmerasans 
sem notaður er. Við það binst hann prímerunum og bætir nýjum kirnum við DNA þráð. 
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Þessi þrjú skref, sem sjá má á mynd 3, þarf að endurtaka 20-40 sinnum svo að magn erfðaefnis 

verður þúsundir til milljónir eintaka. Hvarfið stöðvast þegar kirni eða pólýmerasinn klárast eða þegar 

afurðin sem myndast keppir við prímera um bindingu við einþátta DNA (Genome, 2016). 

 

 

Mynd 3. Þrjú helstu skrefin í PCR hvarfi. A) Eðlissvipting. Tvíþátta DNA rofnar í einþátta DNA. B) 
Þáttapörun. Prímerar bindast 3’ endum á hluta DNAsins sem á að magna upp. C) Lenging. 
Pólýmerasinn binst prímerum og bætir nýjum kirnum við DNA þráð (Genome, 2016). 

 

1.7.3.1 Einangrun erfðaefnis 
Áður en hægt er að magna upp marksvæði erfðaefnis veirunnar þarf að einangra það. Til eru ýmsar 

aðferðir við einangrun erfðaefnis en algengt er að notast við segulagnir og sjálfvirk tæki við einangrun á 
kjarnsýrum. Þessi sjálfvirku tæki sjá því að mestu um einangrunina og er því minni vinna fyrir starfsfólk 

og eykur nákvæmni. Dæmi um þessi tæki er MagNA Pure Compact extractor tæki frá Roche (Tille, 

2016). Það notast við segulagnir við einangrun á kjarnsýrum.  

Tækið tekur 1-8 sýni í einu og tekur hver keyrsla um 30 mín. Tækið flytur sýnið milli 8 brunna með 
einnota pípettuoddum. Í brunni 1 er lysis buffer sem veldur sundrun á frumum/veirum. Í brunni 2 er 

próteinasi K sem brýtur niður prótein. Í brunni 3 eru segulagnir sem bindast kjarnsýrum (e. magnetic 

glass particles, MGP). Í brunni 4-7 eru þvottabufferar þar sem þvegin eru burt óæskileg efni úr sýninu 

en segulagnir sem kjarnsýrur eru fastar við sitja eftir. Í brunni 8 er 100µl af sterílu eimuðu vatni sem 

skolar kjarnsýrur af segulögnum (Diagnostics, 2012).  

1.7.3.2 Víxlritun (RT-PCR) 
Þegar greina á markgen í erfðaefni á formi RNA með PCR er nauðsynlegt að koma erfðaefninu yfir á 

DNA form fyrst. Það er gert með aðferð sem kallast víxlritun (e. reverse transcription). Við það er notað 

ensímið víxlriti (e. reverse transcriptase) sem víxlritar einþátta RNA yfir í tvíþátta cDNA (e. 

complementary deoxyribonucleic acid), yfirleitt á innan við 30 mínútum. Eftir það er hægt að framkvæma 

PCR og magna þannig markröðina upp (Tille, 2016).  

Dæmi um víxlrita er Moloney Murine Leukemia Virus (M-MLV) víxlriti. Ensímið er einangrað úr 

bakteríunni E. coli sem tjáir hluta af pol geni í M-MLV plasmíði. Ensímið hentar til að nýmynda einþátta 

cDNA allt að 7kb að stærð (Corporation, 2012).  
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1.7.3.3 Rauntíma PCR (qPCR) 
Rauntíma PCR (e. real time PCR) er aðferð sem hefur tekið við af hefðbundinni PCR aðferð. Hún 

byggir á flúrljómun og hitastigsbreytingum. Leysigeisli mælir flúrljómun í réttu hlutfalli við mögnun á DNA 

í rauntíma. Flúrljómunin birtist á grafi á tölvuskjá á sama tíma og mögnunin á sér stað, og þarf því t.d. 

ekki rafdrátt til að greina hvort mögnun hafi átt sér stað eða ekki. Einnig bætist við að með þessu móti 
má ákvarða upphafsstyrk markgensins (Tille, 2016). Þegar meta á magnmælingu er Ct (e. cycle 

threshold) gildi mælt sem segir til um á hvaða PCR skrefahring aukning á DNA greinist í tækinu. 

Dæmi um rauntíma PCR aðferð er Taqman PCR en þar er notast við prób (e. probe) sem klofnar 
niður og flúrljómar þegar nýr DNA þráður er myndaður (Tille, 2016).  

1.7.3.4 Taqman qPCR 
Taqman rauntíma PCR er aðferð þar sem notast er við sérhannaðan stuttan DNA prób með áföstu 

flúrskinsmerki (e. fluorphore) og bæli (e. quencer) sem gleypir í sig ljós. Próbinn samanstendur af 18-

22bp einþátta DNA sem binst sértækt við cDNA röðina (Corporation, 2012). Bælirinn sér um að bæla 
niður ljósmerki flúrskinsmerkisins þegar próbinn er óbundinn DNA þræðinum. Eftir að próbinn parast við 

cDNA þráð brýtur pólýmerasinn hann niður með 5‘-3‘ exonucleasavirkni sinni, við það losnar bælirinn 

frá og flúrljómun á sér stað. Því fleiri próba sem pólýmerasinn klýfur, þeim mun sterkara flúrskinsmerki 

berst (Kaplan, 2010, bls. 246).  

Í hverjum hvarfhring er flúrskinsmerki mælt, upplýsingum safnað og birtar á grafi á tölvuskjá. Þegar 

DNA byrjar að magnast upp og verður að sýnilegu magni birtist það sem S-laga kúrfa (Kaplan, 2010, 

bls. 246). Því lægra sem Ct gildið er því meira er af af markgeninu í sýninu (Tille, 2016). 

1.7.3.5 Multiplex PCR 
Multiplex PCR er aðferð þar sem notast er við fleiri en eitt prímer-par í sama hvarfinu svo magna 

megi upp fleiri en eitt markgen á sama tíma. Með þessu má meðal annars spara kostnað, tíma og vinnu. 

Við multiplex PCR eru notaðir próbar með flúrskinsmerki af fleiri en einni bylgjulengd svo að aðgreina 

megi mælingarnar (Tille, 2016).  

Þrátt fyrir marga kosti við multiplex PCR eru einnig ákveðnir gallar við aðferðina. Aðferðin getur haft 
minna næmi og sértækni og getur undir ákveðnum kringumstæðum magnað upp ranga genabúta. Við 

notkun á fleiri en einu prímer-pari eykst hættan á myndun vísistvennda (e. primer dimers), sem gerist 

þegar prímerar parast saman og ósértæk mögnun á sér stað (Markoulatos, o.fl., 2002).  

 



  

18  

2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var að þróa aðferð til að greina undirstofna RSV og kanna algengi þeirra hér 

á landi á tímabilinu 1. september 2017 til 1. júní 2019. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Leyfi 
Engin tilskilin leyfi voru nauðsynleg þar sem að verkefnið var gæðaverkefni og notast var við sýni og 

upplýsingar sem borist höfðu á sýkla- og veirufræðideild Landspítalans. Engar persónuupplýsingar 

koma fram, einungis kyn og aldur sjúklinga, stofnun og deild sýnatöku og sýnagerð. Allar þessar 
upplýsingar má finna í gagnakerfi deildarinnar.  

3.2 Sýnataka og meðhöndlun sýna 
Rannsóknin var afturskyggn þar sem notuð voru öndunarfærasýni sem borist höfðu á sýkla- og 
veirufræðideildina frá september 2017 til júní 2019. Öll sýni sem greindust RSV jákvæð á þessu tímabili 

voru notuð, fyrir utan eitt sýni sem fannst ekki í geymslu, eða 515 sýni. Sýnagerð og fjölda sýna má sjá 

í töflu 1.  

Flest sýnin voru tekin með strokpinnum sem voru settir í glös með sérstöku viðhaldsæti fyrir veirur. 
Glösin voru vortexuð og því næst tekið af þeim og sett í sér glös til undirbúnings fyrir einangrun 

erfðaefnis. Í einstaka tilfellum voru sýnin sett í veiruræktun. 

 

Tafla 1. Sýnagerð og fjöldi sýna. 
Tegundir sýna Fjöldi sýna 

Nefkoksstrok 304 

Hálsstrok 51 

Háls- og nefkoksstrok 146 

Óskilgreind öndunarfærasýni 2 

Berkjuskol 6 

Nefkokssog 5 

Munnstrok 1 

Samtals 515 

 

3.3 Einangrun erfðaefnis 
Við einangrun á kjarnsýrum í sýnunum var MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Mannheim, 

Þýskaland) og MagNA Pure Compact extractor tæki frá Roche DiagnosticsTM (Basel, Sviss) notað. 200µl 
af hverju sýni voru notaðir og innihélt lokaafurðin 100µl af hreinum kjarnsýrum. Sýnin voru geymd við -

70°C.  

Búið var að einangra kjarnsýrur úr öllum sýnum og þau tilbúin til týpugreiningar, fyrir utan 8 sýni sem 

þurfti að endureinangra þar sem þau höfðu klárast. Í lokin þurfti einnig að endureinangra kjarnsýrur úr 
23 sýnum til viðbótar, sem týpugreindust ekki en höfðu áður greinst RSV jákvæð.  
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3.4 Rauntíma PCR 
Á sýkla- og veirufræðideild Landspítalans er rauntíma PCR aðferðin mest notuð til greiningar á RSV. 

Við hana eru notuð rauntíma PCR tæki, AB-7500 Fast Real Time PCR System frá Applied Biosystems® 
(Foster City Kalifornía, Bandaríkin). Prímerar og próbar fyrir RSV greiningu og RSV týpugreiningu voru 

pantaðir frá TAG Copenhagen A/S (Frederiksberg, Danmörk), en þá má sjá í töflu 2 og töflu 3.  

 

Tafla 2. Basaraðir prímera og próba og styrkir þeirra í prímer/prób blöndu sem notaðir voru til 
greininga á RSV með rauntíma PCR. 

Veira 
Prímerar 

og próbar 
Basaraðir Styrkur 

RSV 

Forward 

prímer 
5‘-GCA AAT ATG GAA ACA TAC GTG AAC A-3‘ 12 µM  

Reverse 

prímer 
5‘-GCA CCC ATA TTG T(AT) AGT GAT GCA-3‘ 12 µM  

Prób 5‘-Texas Red-CTT CAC GAA GGC TCC ACA TAC ACA GCW G-3‘ 5 µM  

 

Tafla 3. Basaraðir prímera og próba og styrkir þeirra í prímer/prób blöndu sem notuð voru til greiningar 
á RSV A og B með rauntíma PCR. 

 

Fyrir týpugreininguna þurfti fyrst að leysa upp prímerana og próba í núkleasa lausu vatni svo 

lokastyrkur hvers og eins var 100µM. Síðan voru prófaðar alls 10 mismunandi útfærslur af prímer/prób-

blöndu í mismunandi styrkhlutföllum til að fá sem besta PCR mögnun. Til viðmiðunar voru notuð jákvæð 

kontról frá QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics)(Glasgow, Skotland) en sem neikvætt 
kontról var notað núkleasa laust sterílt vatn. Sú blanda sem hentaði best til týpugreiningar má sjá í töflu 

3. Rúmmál efnanna sem fóru í hvern brunn má sjá í töflu 4.  

Týpa 
Prímerar 
og próbar 

Basaraðir Styrkur 

RSV-A 

Forward 

prímer 
5'-ACTGCAATCAYACAAGATGCAACRA-3' 9 µM  

Reverse 

prímer 
5'-CAGATTGRAGAAGCTGATTCCA-3' 7 µM 

Prób 5'-FAM-CCAGATCAAGAACACAACCCCARCATACCT-BHQ1-3' 8 µM 

RSV-B 

Forward 
prímer 

5'-ACTTACCTTACTCAAGTCTCACCAGAAA-3' 4 µM 

Reverse 

prímer 
5'-TTGTRGCTGARTTTGTGTGGAT-3' 9 µM 

Prób 5'-Texas red-TTAGCCCATCCMAACAAYCCACAACC-BHQ2-3' 2 µM 
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Tafla 4. Rúmmál hvarfefnablöndu sem fór í hvern brunn við RSV greiningu og greiningu undirstofna 
RSV. 

Hvarfefni Rúmmál (µl) 

TaqMan(R) Fast Virus 1-step Master Mix 4,00 

Prímer/prób blanda 0,75 

Sterílt eimað vatn 5,25 

Sýni eða kontról 5,00 

 

TaqMan® Fast Virus 1-Step Master Mixið frá Applied BiosystemsTM, inniheldur: AmpliTaq® Fast DNA 

Pólýmerasa, hitastöðugt MMLV ensím, dNTPs og RNaseOUTTM Recombinant Ribonuclease Inhibitor, 

ROXTM litarefni og buffer (Corporation, 2012). Við greininguna var notað RSV A+B jákvætt 

gæðakontrólsýni sem jákvætt kontról og núkleasa frítt vatn sem neikvætt kontról.  

Við rauntíma PCR var sama prógram notað fyrir hvert sýni, þá bæði til RSV greiningar og einnig til 

týpugreiningar RSV. Í því fór víxlritun fyrst fram við 50°C í 15 mínútur, og pólýmerasinn virkjaður í hot 

start við 95°C í 20 sekúndur. Næst tóku við skrefin þrjú sem sjá um mögnun cDNA og voru 45 hringir 

endurteknir af þeim. Eðlissvipting fór fram við 95°C í 3 sekúndur, þáttapörun við 55°C í 25 sekúndur og 
lenging við 72°C í 10 sekúndur. Hver keyrsla tók 70 mínútur.  

Þau sýni með Ct gildi yfir 38 töldust ómarktæk og voru kjarnsýrur úr þeim sýnum endureinangraðar 

og PCR hvarf endurtekið.  

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 
Notast var við Microsoft© Excel for Mac 2018 við úrvinnslu gagna.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Undirstofnar RSV 
Af þeim 515 sýnum sem voru keyrð voru 27 (5,2%) þeirra ótýpanleg. Alls voru þetta því 487 (94,6%) 

sýni sem týpugreindust. Af þeim reyndust 200 (41,0%) sýni vera jákvæð fyrir undirstofni A og 287 

(59,0%) jákvæð fyrir undirstofni B.  

Meðaltal Ct gildanna í RSV greiningunni var 25,8 en í týpugreiningunni var meðaltal Ct gildanna 28,2, 

eða rúmlega 2,5 gildum hærri. 

4.2 Faraldsfræði RSV 
Heildarfjöldi RSV jákvæðra sýna (515) sem bárust á sýkla- og veirufræðideild landspítalans 1. 

september 2017 til 1. júní 2019 var skoðaður og útfrá því reiknaður aldur, tímabil og staðsetning. 

Niðurstöður eru birtar í töflum og gröfum.  

4.2.1 Aldur og kyn 
Fyrir RSV jákvæð sýni var skoðaður aldurshópurinn frá 7 mánaða til 98 ára, þar sem aldur miðast við 

fæðingarár.  

Flest sýni sem voru RSV jákvæð á tímabilinu voru frá sjúklingum á aldrinum 0 til 2 ára, 157 sýni 

(30,5%). Næst flest voru frá sjúklingum 60 ára og eldri en þau voru 138 (26,8%) talsins. 130 (25,2%) 

sýni bárust frá 2 til 4 ára sjúklingum. Mun færri sýni bárust úr öðrum aldursflokkum og fæst voru sýnin 

frá sjúklingum á aldrinum 20 til 29 ára, 7 (1,4%) sýni.  

Af 515 sýnum voru 247 (48,0%) sýni frá karlkyns einstaklingum og 268 (52,0%) sýni frá kvenkyns 

einstaklingum. Eins og sést á mynd 4 voru fleiri strákar en stelpur (54,7%) á aldrinum 0 til 4 ára sem 

greindust með veiruna en hjá sjúklingum á aldrinum 30 ára og eldri voru fleiri konur en karlar (60,7%) 

sem greindust með veiruna. Þessar upplýsingar má sjá á mynd 4. Ekki greindist marktækur munur 

(p>0,05) á algengi sýkinga milli kynja í aldursflokkunum. 

Á mynd 5 má sjá greiningu undirstofna eftir aldri sjúklinga. Týpa A var algengari hjá sjúklingum á 

aldrinum 0 til 4 ára en týpa B var algengari hjá sjúklingum á aldrinum 4 til 9 ára og 50 ára og eldri. Ekki 

greindist marktækur munur á algengi sýkinga milli undirstofna í aldursflokkunum nema hjá 4 til 9 ára 

(p=0,03), 50 til 59 ára (p<0,001) og 60 ára og yfir (p<0,001).  
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Mynd 4. Aldur og kyn sjúklinga sem greindust með RSV september 2017 til júní 2019. 

 

 

Mynd 5. Týpugreining RSV jákvæðra sýna eftir aldri sjúklinga.  
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4.2.2 Tímabil 
Skoðuð voru tímabil fyrir öll sýni jákvæð fyrir RSV frá 1. september 2017 til 1. júní 2019. Dreifing þeirra 

með tilliti til flokkunar undirstofna má sjá á mynd 5.  

Innan tímabilsins voru flest sýnin tekin í nóvember til mars. Frá nóvember 2017 til mars 2018 

greindust fleiri sýni jákvæð sem undirstofn B, þá flest í janúar 2018 eða 89 sýni (18,3%). Frá nóvember 

2018 til mars 2019 greindust aftur á móti fleiri sýni jákvæð sem undirstofn A, flest í desember 2018 eða 

56 (11,5%) sýni. Á tímabilinu greindust engin sýni RSV jákvæð frá júlí til október 2018.  

Marktækur munur greindist á algengi stofnanna í nóvember 2017 til apríl 2018 og desember 2018 til 

janúar 2019 (p<0,05). 

 

 

Mynd 6. Niðurstöður týpugreiningar á RSV jákvæðum sýnum með rauntíma PCR yfir tímabilið 
september 2017 til júní 2019. 
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Tökustaðir allra RSV jákvæðu sýnanna voru skoðaðir og má þá sjá í töflu 5 og töflu 6.  

4.2.3.1 Sýni utan Landspítalans 
Af 515 sýnum bárust 77 (15,0%) sýni utan Landspítalans. Af 77 sýnum bárust flest frá Domus Medica, 

12 talsins (15,6%). Eins bárust 12 (15,6%) sýni frá sjúkrahúsinu á Akureyri. Næst flest bárust frá 

Læknastöðinni Glæsibæ, þ.e. 11 (14,3%) sýni.  
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Tafla 5. Dreifni sýna milli stofnana. 

Stofnun Fjöldi sýna 

Landspítali Háskólasjúkrahús 438 

Domus Medica 12 

Sjúkrahúsið á Akureyri 12 

Læknarstöðin Glæsibæ 11 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands 8 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 8 

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands 5 

Heilbrigðisstofnun Austurlands 4 

Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins 4 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 3 

Læknavaktin Smáratorgi 3 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands 3 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands 3 

Sjálfstætt starfandi læknar 1 

Samtals 515 

 
4.2.3.2 Sýni frá Landspítalanum 

Af 515 sýnum bárust 438 (85,1%) frá Landspítalanum. Dreifni sýna á milli deilda LSH má sjá á mynd 

7 og töflu 6. Af 438 sýnum bárust flest frá bráðamóttökudeildum í Reykjavík, þ.e. 321 (73,3%) talsins, 
en til þeirra teljast bráða- og göngudeild (G3), bráðadeild Fossvogi (G2) og bráðamóttaka barna 

(Barnaspítali hringsins)(20D).  

Af þeim 321 sýnum sem bárust frá bráðamóttökudeildum í Reykjavík voru flest þeirra frá 

bráðamóttöku barna, 224 (69,8%) sýni. Næst flest sýni bárust frá bráðadeild í Fossvogi, en þau voru 
alls 96 (29,9%) talsins.  

Á eftir bráðamóttökudeildum bárust flest sýni frá öldrunar- og endurhæfingadeildum, þ.e. 39 (9,0%) 

sýni. Á mynd 7 má sjá dreifni sýna milli deildanna þar sem tekin voru 15 sýni eða fleiri á tímabilinu.  
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Mynd 7. Hlutföll sýnanna sem bárust frá deildum Landspítalans. 

 
Tafla 6. Fjöldi RSV jákvæðra sýna tekin á deildum Landspítalans. 

Deild Fjöldi sýna 

Bráðamóttaka barna (20D) 224 

Bráðadeild Fossvogi (G2, G3) 96 

Öldrunar- og endurhæfingadeildir (K1, K2, L2, L4, R2 og Víf) 39 

Lyflækningadeildir (A2, A3, A6, A7, B7, 10D, 10E, 13H, 14EG) 31 

Barnadeildir (20E, 22E, 23D) 19 

Blóð- og krabbameinslækningadeildir (10E, 11C, 11E, 11G) 12 

Gjörgæslur (E6 og 12B) 10 

Annað 5 

Skurð- og kvenlækningadeild (13EG, 21A) 2 

Samtals 438 
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5 Umræða 
RSV er meðal algengustu öndunarfærasýkingavalda um allan heim og sá algengasti í neðri öndunarvegi 

hjá börnum undir 5 ára.  

Í hefðbundnum mælingum er greining undirstofna RSV ekki framkvæmd á sýkla- og veirufræðideild 

LSH. Í þessari rannsókn var þróuð ný aðferð til greiningar á undirstofnum RSV og faraldsfræði RSV 
skoðuð. Nýir próbar og prímerar til týpugreiningar á RSV með notkun rauntíma PCR voru pantaðir og 

hvarfefnablanda þróuð út frá þeim. Hún var notuð til greiningar á 515 RSV jákvæðum sýnum sem bárust 

á sýkla- og veirufræðideild LSH frá 1. september 2017 til 1. júní 2019.  

Fyrir RSV jákvæð sýni var skoðaður aldurshópurinn frá 7 mánaða til 98 ára, þar sem aldur miðast 
við fæðingarár. Flest RSV jákvæðu sýnin voru frá sjúklingum á aldrinum 0 til 4 ára og yfir 60 ára. Var 

það viðbúið því eins og áður hefur komið fram eru þeir hópar líklegastir til að fá alvarlegar RSV sýkingar 

þar sem ónæmiskerfi þessara aldurshópa er viðkvæmast. Eins er öndunarvegur barna þrengri og því 

viðkvæmari fyrir sýkingum (Griffiths o.fl., 2017). Gera má ráð fyrir að tíðni fullorðinna með RSV sýkingu 

sé í raun mun hærri yfir þetta tímabil heldur en kemur hér fram þar sem sýkingarnar eru almennt ekki 

jafn alvarlegar hjá fullorðnum og er sýnataka því oft ekki nauðsynleg. 

Athuguð var skipting undirstofna eftir aldri sjúklinga. Á mynd 5 sést hvernig undirstofn A var algengari 

hjá sjúklingum á aldrinum 0 til 4 ára en þar var munurinn að vísu ómarktækur. Undirstofn B var algengari 

hjá sjúklingum á aldrinum 4 til 9 ára og 50 ára og eldri. Ekki hefur verið sýnt fram á þessi tengsl áður og 

hafa þarf í huga að þetta er ekki stór markhópur. Því er erfitt að fullyrða án frekari rannsókna að 

undirstofn A sé algengari hjá börnum og undirstofn B algengari hjá eldra fólki. 

Af 515 sýnum voru 27 sýni ótýpanleg. Flest þeirra voru sýni sem höfðu verið lág-jákvæð í RSV 

greiningunni, þ.e. með Ct gildi 35 eða yfir. Líkleg skýring á því að þessi sýni týpugreindust ekki er að 

erfðaefnið í sýninu hafi aðeins brotnað niður við afþíðingu og því ekki magnast upp í PCRi.  

Þegar bornar voru saman Ct tölur úr RSV greiningunni og týpugreiningunni kom í ljós að að meðaltali 

var Ct talan í týpugreiningunni rúmlega 2,5 gildum hærri en í RSV greiningunni. Stundum fékkst lægri 

Ct tala úr greiningu undirstofna og stundum munaði allt að 15 Ct gildum milli mælinga. Ástæðan fyrir 

þessu getur verið margþætt. Notast var við tiltölulega gömul sýni sem var í sumum tilfellum búið að 

frysta og afþíða til skiptis en það fer illa með erfðaefni veirunnar. Einnig var ekki notast við sömu prímera 
og próba til greiningar RSV og undirstofna RSV og mátti því ekki búast við að fá sömu gildi. Ónákvæm 

pípettering getur líka skekkt niðurstöður sem og gæði sýnis. Hvarfefnin gætu hafa verið misgömul og 

sýnin staðið mislengi við stofuhita en við það brotnar erfðaefni veirunnar niður.  

Eins og sjá má á mynd 6 var mikill munur á tíðni undirstofna yfir tímabilið. Skipta mætti tímabilinu 
niður í tvö styttri RSV-tímabil sem afmarka mætti frá nóvember 2017 til júní 2018 og seinna tímabilið frá 

nóvember 2018 til maí 2019. Á fyrra RSV-tímabilinu var undirstofn B mun algengari en aftur á móti var 

undirstofn A algengari á seinna RSV-tímabilinu. Báðir undirstofnarnir voru samt sem áður að greinast 

yfir bæði þessi tímabil eins og reikna mátti með. Flest sýni greindust jákvæð sem undirstofn B í janúar 

2018 en í desember 2018 greindust flest sýnin jákvæð sem undirstofn A. Á tímabilinu greindust engin 

sýni RSV jákvæð í júlí til október 2018, eins og búast mátti við, en sýnt hefur verið fram á að RSV er 

algengust frá nóvember til mars í löndum með köldu loftslagi (Schobel o.fl., 2016).  
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Þau sýni sem týpugreindust voru 487 talsins. Af þeim greindust 200 sýni jákvæð fyrir undirstofni A 

og 287 jákvæð fyrir undirstofni B. Þessar niðurstöður komu á óvart þar sem undirstofn A telst almennt 

algengari sýkingavaldur heldur en undirstofn B (Vandini o.fl., 2017). Skýring á hærri tíðni RSV-B 

jákvæðra sýna gæti meðal annars verið stutt tímabil rannsóknarinnar. Á fyrra RSV tímabilinu voru 289 

sýni sem greindust jákvæð fyrir RSV en á því seinna voru sýnin einungis 226. Þar sem undirstofn A var 

algengari á seinna tímabilinu er skiljanlegt að fjöldi sýna til undirstofns B hafi verið algengari þar sem sá 

undirstofn var ríkjandi á RSV tímabilinu með fleiri sýnum. Eins nær þessi rannsókn aðeins yfir rúmlega 
tvö ár og er því tilviljanakennt hvaða undirstofn er ríkjandi að hverju sinni. Ef fleiri RSV tímabil væru tekin 

fyrir er möguleiki að undirstofn A sé algengari sýkingavaldur á Íslandi yfir heildina.  

Skoðuð var staðsetning sýnatöku RSV jákvæðu sýnanna. Mikill meirihluti þeirra voru tekin á 

Landspítalanum, en þar er veikt fólk sem er oft næmara og viðkvæmara fyrir RSV sýkingum, meðal 
annars vegna ónæmisbælingar. Flest sýni sem bárust frá Landspítalanum voru tekin á 

bráðamóttökudeildum Landspítalans eða 321 (73,3%) sýni. Sjúklingar sem leita á bráðamóttöku eru 

yfirleitt með verri einkenni, og gjarnan með alvarlega kvilla. Þeir sem fá alvarlega sýkingu af völdum 

RSV eru líklegri til að leita sér hjálpar á bráðamóttöku en þeir sem sýkjast og fá ekki alvarlega fylgikvilla. 

Flest sýnin sem bárust frá bráðamóttökudeildum Landspítalans voru tekin á bráðamóttöku barna en eins 

og áður hefur verið nefnt voru flestir sjúklingar sem greindust með RSV börn á aldrinum 0 til 4 ára. Börn 

sýkjast alvarlegar heldur en fullorðnir og eru líklegri til að fá alvarlega fylgikvilla. Á eftir bráðadeildum 

innan Landspítalans voru flest sýni tekin á öldrunar- og endurhæfingadeildum, 39 (9,0%) sýni. Aldraðir 
einstaklingar hafa oft minni hæfni til að hósta hressilega og með því hreinsa öndunarveginn af 

sýkingavaldinum og slími. Ónæmiskerfið veikist með árunum og eru aldraðir því viðkvæmari fyrir 

sýkingum (El Chakhtoura o.fl., 2017). Þetta styður niðurstöður fyrri rannsókna að alvarlegar RSV 

sýkingar hrjái aðallega þessa fyrrnefndu aldurshópa (Griffiths o.fl., 2017). Utan Landspítalans bárust 77 

(15,0%) sýni, þá flest frá Domus Medica og Sjúkrahúsinu á Akureyri.  

Ef öruggt bóluefni yrði þróað gegn RSV fyrir börn, aldraða og aðra ónæmisskerta einstaklinga myndi 

tíðni alvarlegra fylgikvilla RSV sýkinga eflaust lækka verulega. Áhugavert verður að sjá hver þróun í 

gerð bóluefnis fyrir sýkingunni verður á næstu árum, en bóluefnið yrði til gagns fyrir þennan fyrrgreinda 

viðkvæma hóp.  

Áhugavert var að rannsaka þessa tvo meginstofna RSV og er mikilvægt að geta greint þá svo meta 

megi faraldsfræðilegan mun þeirra í framtíðinni. Einnig væri fróðlegt að sjá faraldsfræði RSV á Íslandi 

yfir lengri tíma, en þessi rannsókn er takmarkandi þar sem hún nær einungis yfir rúmlega tvö ár. Einnig 

er gott að hafa tólin til að greina til að geta metið viðeigandi meðferð. Greining er ekki síst mikilvæg 

þegar fleiri hugsanlegar fyrirbyggjandi aðferðir hafa verið þróaðar, þá t.d. bólusetningar þar sem stofnar 

gætu haft afgerandi þýðingu.  



  

29  

6 Ályktanir 
Þróuð hefur verið aðferð með notkun rauntíma RT-PCR til að greina undirstofna RSV með nýjum 

prímerum og próbum. Verður þessi aðferð notuð á sýkla- og veirufræðideild LSH til að greina þessa tvo 

undirstofna RSV í framtíðinni.  

Útfrá þessu verkefni má álykta að undirstofnar RSV séu yfirleitt í umferð á sama tíma en annar 
þeirra er oftast ríkjandi í samfélaginu á hverju RSV tímabili. Flest RSV jákvæð sýni voru úr sjúklingum á 

aldrinum 0 til 4 ára og næstflest frá sjúklingum á aldrinum 60 ára og yfir. Flest sýnin bárust frá 

bráðamóttöku barna. Þessar niðurstöður virðast í takt við aðrar sambærilegar rannsóknir (Griffiths o.fl., 

2017) en áhugavert væri að sjá faraldsfræði RSV undirstofnanna á Íslandi yfir lengri tíma. 
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