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Ágrip 

Inngangur: Sýklalyfjaónæmi meðal baktería er mikil ógn við heilsu manna og dýra og hefur farið 

stigvaxandi frá því að sýklalyf voru uppgötvuð á fyrri hluta 20. aldar. Aukin notkun sýklalyfja helst í 

hendur við vaxandi ónæmi gegn þeim. Um leið dvínar árangur sýklalyfjameðferðar sem eykur 

sjúkdómsbyrði og dánartíðni tengda smitsjúkdómum. Bakteríur í ættbálknum Enterobacterales eru 

meðal algengustu sýklalyfjaónæmra baktería á heimsvísu. Notkun sýklalyfja í dýraeldi er afar stór 

áhættuþáttur fyrir þróun sýklalyfjaónæmra baktería sem geta auðveldlega borist yfir í menn með 

ýmsum leiðum, m.a. með mengaðri fæðu. Á Íslandi er tiltölulega lítil notkun sýklalyfja í dýraeldi. Lítið er 
vitað um mögulega fylgifiska innfluttra matvæla, m.a. sýklalyfjaónæmar bakteríur. Viðskiptaleg og 

vísindaleg sjónarmið stangast á er kemur að innflutningi matvæla. Rannsóknir víða að úr heiminum 

hafa sýnt að sýklalyfjaónæmar bakteríur, þ.á.m. stofnar sem búa yfir breiðvirkum β-laktamösum (e. 

extended-spectrum β-lactamase, ESBL) og fjölónæmar bakteríur geta leynst í grænmeti, þ.á.m. í 

salati. Þetta er mikið áhyggjuefni, m.a. vegna getu þeirra til að taka sér bólfestu í meltingarvegi, auk 

mögulegar miðlunar þeirra á ónæmisgenum til meinvirkra baktería. 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að leita að bakteríum af ættbálknum Enterobacterales á 

magnbundinn hátt í innlendu og erlendu salati, framkvæma tegundagreiningu og næmisprófa valdar 

tegundir ásamt því að skima fyrir ESBL-myndandi bakteríum. 

Efni og aðferðir: 150 innlend og erlend salat- og spínatsýni voru rannsökuð m.t.t. magns og 

sýklalyfjanæmis baktería af ættbálknum Enterobacterales. Val sýna einskorðaðist við úrval 

matvöruverslana. Stuðst var við aðferð frá Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL) fyrir 

áætlun á bakteríufjölda með tryptone soy agar (TSA) forræktunaræti og violet red bile agar (VRBA) 

sérhæfðu æti. Skimun fyrir ESBL-myndandi bakteríum var gerð með ceftazidime- og cefotaxime-

bættum MacConkey agar. Valdar Enterobacterales voru næmisprófaðar með 13 mismunandi 
sýklalyfjum og ESBL staðfestingarpróf gerð á viðeigandi stofnum. Kjarnsýrumögnun fyrir leit að 

algengustu tegundum ónæmisgena var gerð á ESBL-jákvæðum stofnum. Hönnuð var tilraun til að 

kanna hvort ónæmiseiginleikar ESBL-myndandi bakteríustofna úr salati gætu flust yfir til E. coli. 

Niðurstöður: Af 150 sýnum voru 82 (55%) erlend, 57 (38%) íslensk og 11 (7%) af óþekktum uppruna. 
Bakteríur uxu úr 146 sýnum og var bakteríutalning marktækt meiri í erlendum sýnum m.v. íslenskum 

(p <  0,001). Alls greindist 31 mismunandi bakteríutegund sem tilheyra Enterobacterales og bakteríur 

innan Enterobacter cloacae komplex voru algengastar. E. coli greindist úr sex sýnum, öll frá Ítalíu og 

reyndust stofnarnir allir næmir fyrir þriðju-kynslóðar cephalosporin og ertapenem. Talsverðan 

breytileika í bakteríuflóru mátti sjá á milli landa. Sýklalyfjaónæmi reyndist algengara meðal erlendra 

bakteríustofna (26,2%) en íslenskra (9,1%), sem náði þó ekki tölfræðilegri marktækni (p = 0,0601). 

Alls innihéldu 11,3% (n = 17) sýnanna ESBL-jákvæðan bakteríustofn sem reyndist í öllum tilvikum 

vera af tegundinni Rahnella aquatilis. ESBL-ónæmisgen frá Rahnella stofnunum gat flust yfir til E. coli. 

Ályktun: Niðurstöður benda til aukins magns baktería og sýklalyfjaónæmis í erlendum sýnum. Klínískt 

mikilvægar ESBL-myndandi bakteríur eru sjaldgæfar í fersku grænmeti. Þörf er á frekara magnbundnu 

áhættumati á óæskilegum bakteríum í fersku grænmeti á borð við salat og spínat. 
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Abstract 

Introduction: Antibiotic-resistant bacteria are an incremental threat to global health and their 

prevalence has increased exponentially since antibiotics were discovered in the early 20th century. 

Increased antibiotic use is associated with growing resistance, subsequently decreasing treatment 
efficacy and increasing attributable mortality and morbidity for numerous infectious diseases. Bacteria 

of the order Enterobacterales are common carriers of antibiotic resistance genes. Immense antibiotic 

use among livestock is among the leading contributors to antibiotic resistance, increasing numbers of 

resistant bacteria which can easily transfer to humans, for instance through food. Antibiotic use in 

Icelandic livestock is relatively low. Economic and scientific viewpoints are conflicting on the import of 

fresh produce. Research from around the world show that drug resistant bacteria, including ESBL 

(extended-spectrum β-lactamase)-positive and multidrug resistant bacterial strains are present in 

vegetables that are considered ready for consumption. Little is known about the burden of these 
stowaways, but their presence is of relevance due to potential transfer of antimicrobial resistance 

genes between different bacteria, particularly through horizontal gene transfer. 

Aims: The aims of this study were to detect bacteria of the order Enterobacterales in both domestic 
and imported leafy greens, performing quantitative evaluation along with antibiotic resistance tesing on 

selected strains. Detection of ESBL producing bacteria was also performed. 

Methods: A total of 150 domestic and imported leafy greens samples were analyzed. Store selection 

varied throughout the research period. A method from the Nordic Committee on Food Analysis was 
adopted for quantity estimation of coliform bacteria per milliliter. The non-selective medium tryptone 

soy agar was used for pre-incubation whereas violet red bile agar served as a selective medium. 

Detection of ESBL-producing bacteria was performed with two types of MacConkey agar, with added 

ceftazidime and cefotaxime. Antibiotic susceptibility testing with 13 different antibiotics was performed 

on selected Enterobacterales followed by ESBL-confirmation testing when appropropiate. Polymerase 

chain reaction was performed on ESBL-positive strains for detection of clinically important ESBL-

genes. A method was designed to evaluate a possible transfer of resistance genes from ESBL-

producing bacteria from leafy greens to E. coli. 

Results: Of 150 samples collected, 82 (55%) were imported, 57 (38%) domestic and 11 (7%) of 

unknown origin. The bacterial count was significantly higher in imported samples compared to 

domestic samples (p < 0,001). A total of 31 species of the order Enterobacterales were identified, 

most commonly belonging to Enterobacter cloacae complex. E. coli was found in six Italian samples, 
all susceptible to 3rd-generation cephalosporins and ertapenem. Antibiotic resistance was more 

common in foreign strains (26,2%) than the domestic ones (9,1%), although this was not statistically 

significant (p = 0,0601). Of the samples tested, 11,3% (n = 17) were found to host ESBL-positive 

bacteria, which were all identified as Rahnella aquatilis. In vitro transfer of ESBL-genes from Rahnella 

aquatilis to E. coli was observed. 

Conclusion: Results suggest increased bacterial count and antibiotic resistance in imported samples. 

ESBL-producing strains of clinical relevance are not common in leafy greens. Further knowlegde of 

quantitative and qualitative risk assesment of bacteria found in fresh produce is needed.  
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1 Inngangur 

Viðhald á fæðuöryggi er gríðarlega mikilvægur þáttur í að koma í veg fyrir veikindi og ótímabær 

dauðsföll af völdum skaðlegra örvera og efna sem leynst geta í fæðu manna. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, WHO) áætlar að árlega veikist um 600 

milljónir manna í kjölfar neyslu mengaðrar fæðu sem leiðir til 420.000 dauðsfalla og 33 milljóna 

glataðra heilbrigðra lífsára vegna 32 mismunandi sjúkdóma. Meirihluti tilfella á sér stað í 

þróunarlöndum (1). 

Til viðbótar við þessa miklu vá geta sýklalyfjaónæmar bakteríur t.a.m. fundist í grænmeti og 

ávöxtum um allan heim, en bakteríurnar eru sérlega varasamar í ljósi hraðrar dreifingar með 

tilheyrandi hættu gegn heilsu manna (2).  

Í Evrópu er áætlað að yfir 33.000 dauðsföll megi rekja til sýklalyfjaónæmra baktería árlega og 

sjúkdómsbyrðin er talin álíka mikil og vegna inflúensu, HIV (human immunodeficiency virus) og berkla 

samanlagt (3). Ótalmargir þættir spila inn í þróun sýklalyfjaónæmis en þar má meðal annars nefna 

fjöldaframleiðslu á dýrum til manneldis. Við verksmiðjubúskap á dýrum, stundaður er víða um heim, 

búa dýrin við mikil þrengsli og vanþrifnað. Þetta um leið kallar á notkun sýklalyfja þegar sýkingar 

óhjákvæmilega eiga sér stað (4). Sýklalyf eru einnig notuð víða í miklum mæli í landbúnaði til að auka 
afköst búfjárræktar vegna vaxtarhvetjandi eiginleika þeirra (5). Sýklalyfjanotkun í dýrum í 

vaxtarhvetjandi tilgangi hefur hins vegar aldrei verið leyfileg á Íslandi og hefur verið bönnuð í löndum 

innan Evrópusambandsins frá árinu 2006 (6, 7). Fjöldi rannsókna benda til tengsla sýklalyfjanotkunar í 

dýrum og ónæmis gegn þeim í mönnum (7). 

Þróun sýklalyfjaónæmis er misjöfn eftir löndum og heimshlutum, en helst þó oft í hendur við 

efnahag; í mörgum lágtekju- og meðaltekjulöndum fer þróun sýklalyfjaónæmis vaxandi á meðan að í 

vissum hátekjulöndum er þróunin á undanhaldi. Reynt hefur verið að koma upp samstilltum aðgerðum 

til að sporna við sýklalyfjaónæmi á heimsvísu og árið 2015 innleiddi World Health Assembly Global 

svokallað Action Plan on Antimicrobial Resistance. Síðan þá hafa orðið framfarir m.a. í formi aukins 

eftirlitis og gerð viðbragðsáætlana meðal þáttökuríkja (7). 

Á Íslandi er minni notkun á sýklalyfjum í dýralandbúnaði en þekkist víða erlendis og því má búast 

við að þróun sýklalyfjaónæmis sé skemur á veg komin en víða annars staðar í heiminum. Þó eru ýmis 

atriði varðandi samanburð á algengi sýklalyfjaónæmis á milli landa sem þarf að hafa í huga. Munur á 

sýklalyfjanotkun á milli mismunandi búgreina getur verið mikill og dýraeldi eftir löndum er mjög 

breytilegt. Mælieiningin mg/PCU (population correction unit) er gjarnan notuð til samanburðar á milli 
landa, þar sem notkun sýklalyfja í búfénaði er deilt með áætlaðri þyngd búfjár í tilteknu landi hið sama 

ár. Þegar miðað er við mg/PCU er sýklalyfjanotkun í búfé minnst í Noregi, þar sem hún var 3,1 

mg/PCU árið 2017 en 4,6 mg/PCU á Íslandi. Til samanburðar má nefna að á Spáni var notkunin 230 

mg/PCU árið 2017 (8). Árið 2010 var neysla sýklalyfja á heimsvísu 172 mg/kg í svínum og 148 mg/kg í 

kjúklingum en þessar tölur eru taldar aukast um 67% fyrir árið 2030 vegna óseðjandi eftirspurnar eftir 

dýraafurðum (7). 
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Árleg skýrsla um sýklalyfjanotkun hjá mönnum og dýrum ásamt faraldsfræði ónæmra baktería á 

Íslandi er gefin út af Embætti landlæknis í samstarfi við Lyfjastofnun, Landspítala og Matvælastofnun. 

Samantekt á sölu sýklalyfja ætluðum dýrum hefur verið framkvæmd af Lyfjastofnun frá árinu 2010 og 

er heildarnotkun tekin saman í tonnum. Sýklalyfjanotkun í dýrum á Íslandi er ekki flokkuð eftir 

dýrategundum, en hertari reglur um m.a. miðlæga rafræna skráningu á meðhöndlun dýra með 

lyfseðilsskyldum lyfjum munu vonandi gefa skýrari upplýsingar um notkun sýklalyfja í hverri 

dýrategund fyrir sig. Á Íslandi árið 2018 voru 53% sýklalyfja sem notuð voru í dýr þröngvirk penisillín 
en 16% voru breiðvirk penisillín. Þá voru amínóglýkosíð einnig 16% sýklalyfja sem notuð voru í dýrum 

en önnur lyf talsvert minna notuð. Þessar tölur byggja einungis á heildarsölu sýklalyfja til notkunar 

handa dýrum, sem endurspeglar ekki fullkomlega notkun þeirra (6). 

Þó oftast sé hægt að treysta á uppruna og innihaldi matvæla er matvælafölsun víðtæk 
glæpastarfsemi og fara Interpol og Europol nú í árlega herferð þar sem reynt er að uppræta 

matvælafölsun. Í maí 2015 var gefin út skýrsla um aðgerð sem hlaut nafnið OPSON IV og var Ísland 

meðal þeirra landa sem tóku þátt í átakinu. Fersk matvæli voru almennt með algengari vörum sem lagt 

var hald á í átakinu sem gefur ástæðu til að hafa varann á varðandi uppruna og innihald ferskra 

matvæla þ.m.t. grænmeti. Í OPSON átaki VIII sem átti sér stað frá desember 2018-apríl 2019 var lagt 

hald á yfir 100 milljón evra virði af hugsanlega hættulegri matvöru og drykkjarföngum, en átakið lagði 

sérstaka áherslu á lífræna ræktun (9, 10). 

Breytingar á íslenskum lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og leiðir til að sporna gegn þeim tóku 

gildi þann 1. janúar 2020 auk nýrra regla varðandi innflutning matvæla. Breytingarnar fólu í sér afnám 

á leyfisskyldu vegna innflutnings á m.a. hráu kjöti, hráum eggjum og ógerilsneyddri mjólk og 

mjólkurafurðum upprunnar frá aðildarríkjum innan EES-svæðisins (evrópska efnahagssvæðið) (11, 

12). 

Aukinn skilningur á þáttum sem lúta að plöntum, örverum, umhverfi, vinnslu og meðhöndlun matar 

sem leiða til bakteríumengunar gefur möguleika á þróun frekari regla, aðferða og tækni sem byggð eru 

á vísindalegum grunni og aðferðum sem miða að því að minnka líkur á bakteríumengun ferskra afurða 

(13).  

1.1 Bakteríuflóra í salati 

Grænmeti er oft með mikla og fjölbreytta bakteríuflóru en rannsóknir hafa flestar einblínt á vissar 

meinvirkar bakteríur í þessu samhengi. Minna er því vitað um almenna samsetningu og fjölbreytileika 
baktería sem finnast í ferskum afurðum auk ýmissa þátta sem kunna að hafa áhrif á þessa flóru, t.a.m. 

ræktunaraðstæður (14). Rannsóknir sem skoðað hafa sýklalyfjaónæmi meðal bakteríustofna sem 

finnast í grænmeti benda til þess að ónæmi sé breytilegt á milli mismunandi tegunda grænmetis, en að 

ekki sé eins áberandi munur á milli lífrænt ræktaðs og hefðbundis grænmetis (15).  

Í grænmeti geta einnig leynst bakteríur sem stuðla að jafnvægi í bakteríuflóru meltingarvegar 

manna og dýra sem undirstrikar það tvíeggja sverð sem viðurvist baktería í þessum afurðum getur 

verið (16).  
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Mengun óæskilegra baktería yfir í grænmeti og ávexti getur m.a. orðið vegna notkunar áveituvatns 

við ræktun, þar sem úrgangur frá dýralandbúnaði hefur mengað grunnvatn (2). Notkun dýraúrgangs til 

áburðar er einnig leið fyrir bakteríumengun, ásamt því að vera greið leið fyrir sýklalyf til að losna út í 

umhverfið með tilheyrandi breytingum á bakteríuflóru jarðvegar (5). Mengun baktería í afurðir getur 

síðan átt sér stað við pökkun og þvott grænmetis eftir uppskeru (13). 

Sýklalyf sem notuð eru í dýr skiljast út með sauri sem gjarnan er notaður sem áburður í jarðveg 

ræktunarlands. Áhrif sýklalyfja á bakteríuflóruna í jarðveginum eru enn óljós, en sýklalyfjaskammtar í 

miklum mæli úr dýrasaur geta haft áhrif á bakteríuflóru jarðvegs til lengri eða skemmri tíma. Sýnt hefur 

verið fram á aukningu á sýklalyfjaónæmisgenum og flutningi þeirra í kjölfar notkunar dýrasaurs á 

ræktunarland, en þessi aukning er talin vera tímabundin. Þetta gæti haft áhrif á örveruflóru manna og 

átt þátt í þróun fjölónæmra bakteríum í þeim (5). 

Bakteríur á borð við Escherichia coli (E. coli) sem finnast í fersku grænmeti eru mikið áhyggjuefni í 

ljósi algengi sýklalyfjaónæmis á meðal þeirra, en þær geta einnig valdið fæðumiðluðum faröldrum. 

Faraldur af völdum breiðvirkra-β-laktamasa (e. extended-spectrum β-lactamase, ESBL)-myndandi 

STEC átti sér stað í Sviss árið 2011, þar sem flutningsmiðill bakteríunnar var talinn vera grænmeti, 
nánar tiltekið spírur (17). 

Almennt má skipta sýkingarvaldandi bakteríum í þrjá flokka: bólfestandi tækifærissýkla (e. 

colonizing opportunistic pathogens, COPs), einfalda tækifærissýkla (e. simple opportunistic 

pathogens, SOPs) og hreina sýkla (e. obligate pathogens). COPs eru örverur sem geta tekið sér 
bólfestu í líkama manna og við vissar aðstæður valda þar sýkingu. Þannig geta þær tórað lengi og 

dreifst milli hýsla án þess að einkenni komi fram. COPs geta verið af ýmsum toga, en bakteríur eru þar 

sérlega mikilvægar þegar kemur að þróun sýklalyfjaónæmis. Dæmi um bakteríur sem kunna að vera 

COPs eru Staphylococcus aureus, E. coli utan meltingarvegs (extraintestinal pathogenic E. coli, 

ExPEC), Klebsiella pneumoniae og Streptococcus pneumoniae. Þessar bakteríur geta lifað í samlífi 

með mönnum, en kunna einnig að valda talsverðri sjúkdómsbyrði meðal þeirra. Til að mynda valda 

ExPEC blóðsýkingar allt að 40.000 dauðsföllum árlega í Bandaríkjunum, en þessar bakteríur geta 

einnig verið meinlausar í meltingarvegi (18). Helstu COPs innan Enterobacterales ættbálksins auk E. 

coli eru Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., auk fjölda 

annarra sýkla (19).  

Tækifærissýklar á borð við E. coli geta tekið sér bólfestu í þörmum manna og eru sérlega góðir 
miðlarar sýklalyfjaónæmis. Hins vegar getur verið erfitt að meta klíníska þýðingu og hlutverk þessara 

sýkla og ómögulegt er að rekja uppsprettu fæðuborinna COPs á sama hátt og gert er fyrir fæðuborna 

faraldra hreinna sýkla. Smitsjúkdómur af völdum tækifærissýkils, t.d. þvagfærasýking af völdum ESBL-

myndandi E. coli, getur komið fram mörgum árum eftir innbyrðingu á mengaðri fæðu. Hins vegar er sá 

annmarki til staðar að ekki hefur verið fundin áreiðanleg leið til að meta nánar hættu COPs á heilsu 

manna. Engu að síður geta COPs verið mikilvægir meinvaldar í mönnum með tilheyrandi áhrifum á 

heilsu þeirra (18).  

Grænmeti er gjarnan borðað hrátt sem gerir það að góðum flutningsmiðli fyrir sýkla og þannig 

sýklalyfjaónæmar bakteríur, þar sem DNA (deoxyribonucleic acid) er að hluta til brotið niður með hita. 

COPs geta miðlað sýklalyfjaónæmisgenum til meinvirkari sýkla, ýmist í meltingarvegi eða áður en 
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innbyrðing á sér stað (t.a.m. á grænmeti) (20). Innbyrðing ESBL-myndandi umhverfisbaktería leiðir 

sjaldan til bólfestingar eða sjúkdómsástands, en viðurvist þeirra í meltingarveginum getur eins og áður 

sagði auðveldað dreifingu ESBL-gena til bakteríuflóru meltingarvegs. Sýnt hefur verið fram á að 

litningsbundin ESBL-gen geta verið forverar plasmíð-bundinna ESBL-gena, sem sýnir enn frekar fram 

á möguleika þess að genin geti borist á milli baktería við kjöraðstæður (21). 

Bakteríur af ættkvíslinni Pseudomonas eru umhverfisbakteríur sem finnast m.a. í jarðvegi, en 

algengi klínískt mikilvægra sýklalyfjaónæmra baktería meðal þeirra er talið lágt (20). Þó má ekki draga 

úr þeirri hættu sem getur stafað af bakteríum af þessari ættkvísl, sem margar hverjar búa yfir miklu 

innbyggðu sýklalyfjaónæmi og geta valdið illvígum sýkingum í viðkvæmum einstaklingum. Til viðbótar 

við mikið innbyggt ónæmi geta Pseudomonas spp. tekið inn ónæmisgen frá öðrum bakteríum, að 

öllum líkindum með láréttum genaflutningi (22). 

Örverufræðileg viðmið fyrir grænmeti sem tilbúið er til neyslu er að finna í lögum, en þar er 

eingöngu átt við magn baktería af tegundinni E. coli. Þar segir að ásættanlegt magn liggi undir 100 

cfu/g (m) en yfir 1000 cfu/g (m) er talið óviðunandi. Ef gildi liggja á milli þessara viðmiða skulu ekki 

fleiri en 2 sýni af 5 falla á milli gildanna 100-1000 cfu/g (m) (23). 

Í gildandi lögum hérlendis um pökkun og meðhöndlun matjurta eru ýmsar reglugerðir sem snúa að 

hollustuháttum. Þá er m.a. kveðið á um að halda skuli athafnasvæðum þar sem matvæli eru 

meðhöndluð hreinum og að fyrirbyggja skuli krossmengun, þ.m.t. loftborna mengun. Einnig eru kröfur 

um rekjanleika og merkingar matvæla merktar með uppruna og tegundarheiti. Öll matvælafyrirtæki á 
Íslandi eru skyldug til að framkvæma innra eftirlit með starfsemi sinni til að fyrirbyggja óæskilega 

mengun (24, 25). 

1.2 Enterobacterales 

Enterobacterales er stór ættbálkur Gram-neikvæðra 

staflaga baktería eða stafkokka (e. coccobacilli) sem skiptist 

niður í margar ættir og fjölmargar ættkvíslir.  

Ytri frumuhimnan (mynd 1) sem einkennir Gram-neikvæðar 
bakteríur inniheldur fitufjölsykrur (e. lipopolysaccharides) 

sem gefa yfirborði bakteríanna neikvæða hleðslu. 

Frumuhimnan býr einnig yfir ýmsum sértækum próteinum, 

t.d. vatnsfælnum próteingöngum (e. porin) sem mynda 

flutningsleiðir fyrir m.a. næringarefni og sýklalyf um ytri 

himnuna. Ytri frumuhimnan spilar stóran þátt í meinvirkni 

vissra Gram-neikvæðra baktería, m.a. þar sem inneitur (e. endotoxin) kemur við sögu. 

Enterobacterales vaxa bæði við loftfirrð og loftháð skilyrði (e. facultative anaerobes) og gerja glúkósa, 
eru oxidasa-neikvæðar (að Plesiomonas spp. undanskildum), mynda ekki spora og með örfáum 

undantekingum afoxa nítrat yfir í nítrít (19).  

Skipta má Enterobacterales ættbálknum gróft í tvo flokka. Í fyrsta lagi eru tegundir sem lifa í 
meltingarvegi manna eða tengjast sýkingum í þeim; í öðru lagi eru bakteríur sem geta tekið sér 

 
Mynd 1. Uppbygging ytra borðs Gram-

neikvæðra baktería (19). 
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bólfestu í mönnum og dýrum en valda sjaldan sýkingum og finnast einnig víða í umhverfinu. Viðurvist 

þessara baktería í klínískum sýnum getur því haft margvíslega þýðingu og ber að hafa í huga ýmsar 

breytur við greiningu og framkvæmd staðfestingarprófa til að ákvarða klínískt mikilvægi stofnsins. 

Skilgreiningar á ættum, ættkvíslum og tegundum innan ættbálksins taka sífelldum breytingum og 

stöðug þróun á greiningartækni hefur m.a. leitt til breytinga á nöfnum tegunda. Fjölfasa flokkunarkerfi 

(e. polyphasic taxonomy) byggir á samanburði arfgerðargreiningar, svipgerðargreiningar og 

þróunarfræðilegs skyldleika sem kemur sér t.a.m. vel þegar greining byggð á kjarnsýrum er ekki 
áreiðanleg (19).  

Skilgreining á bakteríum sem tilheyra ættinni Enterobacteriaceae innan ættbálksins 

Enterobacterales byggir á notkun raða úr einstökum hússtjórnunargenum (e. housekeeping genes). 

Þessar raðir eru notaðar í fjölsvæðaraðgreiningu þegar ekki eru til staðar gögn úr 
heilgenamengisraðgreiningu (e. whole genome sequencing). Aðrar aðferðir sem notaðar hafa verið í 

tegundagreiningu eru DNA þáttapörun (yfir 70% sem greiningarskilmerki) og meðallíkindi kjarnsýra 

(yfir 95%) (19).  

Bakteríurnar innan ættbálksins geta smitast til og á milli manna með ýmsum leiðum. Sýking getur 
stafað af eigin flóru og valdið áðurnefndum tækifærissýkingum; t.a.m. er E. coli algengasta ástæða 

þvagfærasýkinga (19). 

Enterobacterales geta síðan tekið sér bólfestu á ýmsum svæðum, þar á meðal í meltingarvegi 

manna og annarra dýra en einnig sem og víða í umhverfinu. Sumar þeirra valda súnum (e. zoonoses) 
og sýkja þannig einnig dýr eða taka sér bólfestu í þeim (19). 

1.2.1 Escherichia coli 
Ættkvíslin Escherichia inniheldur laktósagerjandi stafi sem vaxa vel á MacConkey agar. Þær geta 

verið hreyfanlegar (með kringhærðar svipur, e. peritrichous flagella) eða óhreyfanlegar. Því sem næst 

allar tegundir innan ættkvíslarinnar hafa fundist í fjölda mismunandi klínískra sýna og valda þannig 
margvíslegum sýkingum. Nokkrar tegundir er að finna innan ættkvíslarinnar en þar er E. coli lang 

algengust og enn fremur mest rannsakaða bakterían innan sýklafræðinnar. Mismunandi stofna E. coli 

má skipta í þrjá hópa: stofna sem valda sýkingum utan meltingarvegar, stofna sem valda sýkingum 

innan meltingarvegar og stofna sem eru hluti af eðlilegri meltingarvegsflóru manna (e. commensal) 

(19). 

E. coli sýkingar utan meltingarvegar 

E. coli sem veldur sýkingu utan meltingarvegar (extraintestinal pathogenic E. coli eða ExPEC) er stór 
hópur fjölbreyttra stofna. ExPEC var gjarnan skipt niður í nokkra hópa eftir svipgerð sýkinga sem þær 

ollu – helstu þrír hóparnir voru uropathogenic E. coli (UPEC), sepsis-causing E. coli (SEPEC) og 

meningitis-associated E. coli (MNEC). (19, 26) 

Hins vegar hefur þessi skipting verið gagnrýnd og að mestu talin úrelt með þróaðri tækni og aukinni 
þekkingu, en bakteríur innan hvers hóps geta valdið sýkingum sem einkenna aðra hópa. Af þessum 

ástæðum getur verið gagnlegra að horfa á ExPEC sem eina heild með breytilegum meinvirkniþáttum 

og uppruna (26). 
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Fjölgena raðgreining (multilocus sequence typing, MLST) er sú aðferð sem hefur verið mest notuð 

til að greina á milli mismunandi stofna E. coli. Þessi aðferð skoðar erfðaröð vissra hússtjórnunargena 

hjá bakteríu og ber þær síðan saman við vissa stofna. Með MLST er hægt að greina raðagerðir (e. 

sequence types, STs) þar sem allar bakteríur innan ST hafa sömu erfðaröð. Síðan má skilgreina 

klónahópa (e. clonal complexes, CCs) sem innihalda allar bakteríur þar sem breytileiki er aðeins í einu 

tiltekni geni (26). Sé aðeins horft til klónahópa er ómögulegt að greina á milli commensal E. coli og 

ExPEC eða á milli skilgreindra stofna innan ExPEC. Þannig þarf að beita öðrum aðferðum, t.d. leit að 
sértækum meinvirkniþáttum, til að ákvarða um hvaða stofn er að ræða. Þetta gæti að hluta verið skýrt 

af þeirri kenningu að ofangreindir meinvirkniþættir þróuðust ekki til að vera sjúkdómsvaldandi heldur 

frekar til að auðvelda aðlögun að hýsli; þannig eru flestir commensal stofnar af E. coli með einhverja 

meinvirkniþætti sem valda þó ekki sýkingu í mönnum (26, 27). Heilgena raðgreining getur veitt enn 

nákvæmari upplýsingar um mismunandi E. coli stofna og verður líklegast ráðandi aðferðafræðin í 

framtíðinni (26). 

ExPEC geta búið yfir vissum sértækum meinvirkniþáttum en þó þeir séu til staðar er ekki víst að 

stofninn sé sýkingarvaldandi. Breytilegt er hvernig bakteríurnar nota sína meinvirkniþætti og hvernig 

samspil þeirra hafa síðan áhrif á svipgerð bakteríunnar (26, 27). Vel skilgreindur meinvirkniþáttur fyrir 

ExPEC sem valda þvagfærasýkingum eru týpu 1 bifhár (e. cilia) sem nota próteinið fimbrial adhesin H 

(FimH) til að bindast sykrum á yfirborði þvagfæraþekju. Einnig geta sömu bakteríur myndað einskonar 

örveruhimnu (e. biofilm) sem gæti stuðlað að langvinnum eða endurteknum sýkingum. Hjúpur E. coli 
ásamt þáttum sem stuðla að járnupptöku og fleiri meinvirkniþættir (t.d. outer membrane protein A 

(OmpA)) stuðla að getu bakteríunnar til að valda blóðsýkingum auðvelda flutning yfir 

blóðheilaþröskuldinn (e. blood-brain barrier) (26). 

ExPEC geta verið hluti af meltingarflóru manna en erfitt hefur reynst að áætla dreifingu þeirra í 
samfélaginu. Rannsóknir hingað til sýna að 11-48% einstaklinga bera E. coli af fylkishópi (e. 

phylogroup) B2, sem er sá fylkishópur sem flestir ExPEC tilheyra. Vandinn skapast þegar bakterían 

berst til annarra svæða innan líkamans (27). Í kjölfarið geta ExPEC valdið margvíslegum sýkingum – 

eins og áður greindi eru þær algengasti orsakavaldur þvagfærasýkinga. Einnig geta þær valdið 

gallvegasýkingum, lífhimnubólgu, grindarholssýkingum (e. pelvic inflammatory disease), 

mjúkvefjasýkingum, heilahimnubólgu (sérstaklega í nýburum) og lungnabólgu. Að lokum er E. coli 

meðal algengustu orsakavalda blóðsýkinga sem leiða til sýklasóttar (e. sepsis) (26). 

E. coli sýkingar innan meltingarvegar  

Þótt flestir stofnar E. coli lifi í meltingarfærum heilbrigðra einstaklinga án vandkvæða eru ýmsir stofnar 

sem valda sýkingum í þeim. Þannig er E. coli einn algengasti orsakavaldur niðurgangs. 

Niðurgangssjúkdómar eru alvarlegt heilsufarsvandamál á heimsvísu og stór þáttur í dánartíðni og 

sjúkdómsbyrði meðal ungra barna í þróunarlöndum. Vitað er til þess að flutningur gena með láréttum 

genaflutningi meðal þessara tegunda er mögulegur (28). 

Mismunandi stofnar E. coli valda sýkingum innan meltingarvegar og er þeim gjarnan skipt niður í 

sérstaka hópa (19). 
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ETEC (Enterotoxigenic E. coli) býr til hitanæmt iðraeitur (e. heat-labile enterotoxin, LT) og hitaþolið 

iðraeitur (e. heat-stable enterotoxin, SET) sem valda vatnskenndum niðurgangi. Þó sýking af völdum 

ETEC sé sjaldgæf í vestrænum löndum er hún mikill meinvaldur í ungum börnum í þróunarlöndum. 

Einnig er þessi gerð meðal algengustu orsakavalda ferðamannaniðurgangs (19). 

EIEC (Enteroinvasive E. coli) veldur sýkingum með vatnskenndum eða blóðugum niðurgangi í 

kjölfar innrásar sýkilsins inn í þekjufrumur ristils (19). 

EPEC (Enteropathogenic E. coli) hefur meinmyndun sem felur í sér festingu og þynningu 
þarmaveggjar með hjálp sérstakra bindiþátta. Einkenni sýkingar af völdum EPEC eru langvinnur 

niðurgangur, uppköst og hiti, sér í lagi hjá ungum börnum (19). 

STEC (Shiga-toxin producing E. coli), þar sem EHEC (Enterohemorrhagic E. coli) er mikilvægasti 

undirstofninn, getur valdið ýmsum sjúkdómum, t.d. blóðugum niðurgangi, blóðkreppusótt (e. 
dysentery), ristilbólgu og blóðlýsu- nýrnabilunarheilkenni (e. hemolytic uremic syndrome, HUS). 

Algengustu sermisgerðir EHEC sem valda HUS eru O157:H7 og O157:NM (óhreyfanleg). O 

mótefnavakinn er hluti af fitufjölsykru ytri frumuhimnu bakteríanna, en H mótefnavakinn er það tiltekna 

flagellín sem bakterían býr yfir (19). 

EAEC (Enteroaggregative E. coli) getur valdið ýmsum gerðum niðurgangs. Flokkunin kemur til 

vegna stjórnar bakteríunnar á meinvirknigenum sem tengjast geninu AggR, en það stýrir viðloðun 

baktería við frumur. Bólgusvari af völdum sýkingarinnar fylgja hiti og kviðverkir (19). 

E. coli sem hluti af bakteríuflóru meltingarvegar 

Annar flokkur E. coli nær til stofna bakteríunnar sem eru hluti af meltingarvegsflóru manna og dýra en 

valda ekki sjúkdómum. Þessir stofnar eru þannig ekki meinvaldandi en geta verið vandamál í tengslum 

við dreifingu sýklalyfjaónæmis til annarra baktería- eða öfugt. (19) Þessar bakteríur deila 

margvíslegum eiginleikum og meinvirkniþáttum með ExPEC og getur verið erfitt að greina á milli þeirra 
(26).  

1.2.2 Enterobacter spp. 
Flokkunarfræði Enterobacter spp. á sér flókna sögu, en margar tegundir hafa verið færðar ýmist til eða 

frá ættkvíslinni í gegnum árin. Kjörhitastig fyrir vöxt flestra Enterobacter spp. er 30 °C en flestir klínískt 

mikilvægir stofnar vaxa við 37 °C og eru þyrpingar gjarnan rjómakenndar, kringlóttar og ávalar. 
Meirihluti er jákvæður fyrir arginín díhýdrólasa og orniþín dekarboxílasa, en neikvæður fyrir indóli, lýsín 

dekarboxílasa og H2S myndun (29). 

  Bakteríur af ættkvíslinni Enterobacter eru venjulega laktósagerjandi og hafa kringhærðar svipur 
sem gera þær hreyfanlegar. Einnig eru þær hjúpaðar sem er mikilvægur meinvirkniþáttur. Flestar 

tegundir eru þolnar fyrir ampicillíni og fyrstu kynslóðar cephalosporin, en aukið algengi β-laktamasa 

myndunar hefur leitt til ónæmis fyrir mörgum cephalosporin (30). Þessi ensím eru oft tjáð á plasmíðum 

og geta þannig borist á milli baktería (19). 

Enterobacter cloacae complex er hópur skyldra undirtegunda bakteríunnar og eru klínískt 

mikilvægar, sérstaklega innan heilbrigðisstofnana. Tegundir sem nú falla innan Enterobacter cloacae 

complex eru Enterobacter asburiae, Enterobacter cloacae, Enterobacter hormaechei, Enterobacter 
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kobei, Enterobacter nimipressuralis og Enterobacter mori. Fleiri tegundir hafa einnig verið skilgreindar 

innan flokksins vegna erfðaskyldleika (31). Sem ættkvísl er Enterobacter með algengari orsakavöldum 

spítalasýkinga, sérstaklega meðal ónæmisbældra en einnig sýkinga út frá íhlutum innan sjúkrahúsa 

eins og öndunarvélum. Einnig finnast bakteríurnar gjarnan í vatni, matvörum og plöntum (19). 

Bakteríur sem tilheyra Enterobacter cloacae complex hafa keimlíkar erfðaraðir (yfir 60% 

samræmanleiki í DNA) en vissan breytileika sín á milli. Hér á eftir er stutt samantekt yfir helstu 

tegundir innan þessa flokks en algengustu tegundirnar í klínískum aðstæðum eru E. cloacae og E. 

hormaechei (31). 

Enterobacter asburiae er gjarnan óhreyfanleg og finnst af og til í klínískum sýnum, aðallega í 

blóðræktunum. Almennt eru stofnar ónæmir fyrir ampicillin og tetracycline; síðan hafa fundist 

umhverfisstofnar með plasmíð-miðluðum IMI-2 karbapenemasa (31). 
Enterobacter cloacae er fulltrúategund (e. type species) ættkvíslarinnar Enterobacter og má skipta 

niður í tvær undirtegundir: Enterobacter cloacae subsp. cloacae og Enterobacter 

cloacae subsp. dissolvens. Enterobacter cloacae er eðlislægt ónæm fyrir ampicillin og amoxicillin-

clavulanate og er með algengustu bakteríum sem ónæmar eru fyrir þriðju-kynslóðar cephalosporin 

(3rd generation cephalosporin, 3GC). Tegundin ber gen á litningi sem kóðar fyrir AmpC-β-laktamasa 

en vaxandi tjáning er fyrir ESBL og karbapenemasa. Einnig hefur fundist plasmíðmiðlað ónæmi fyrir 

fluoroquinolone og gentamicin (31). 

Enterobacter hormaechei er næstalgengasta tegundin innan Enterobacter cloacae complex sem 

finnst í klínískum sýnum og hefur fimm þekktar undirtegundir. Ólíkt Enterobacter cloacae er tegundin 

oftast næm fyrir 3GC og myndun ESBLs/AmpC-β-laktamasa er óalgeng. Hins vegar hefur myndun 

margvíslegra gerða breiðvirkra β-laktamasa greinst í þessari tegund.  

Enterobacter kobei er sjaldgæfur orsakavaldur sýkinga og veldur þá oftast þvagfærasýkingum. Hins 
vegar hafa fundist stofnar sem mynda ESBL (31). 

Enterobacter ludwigii hefur eðlislægt ónæmi fyrir ampicillin og amoxicillin-clavulanate, og tjáir 

stundum AmpC-β-laktamasa. Tegundin er almennt sjaldgæfur sýkingavaldur en greinst hafa stofnar 

sem mynda ESBL og karbapenemasa (31). 
Enterobacter mori hefur greinst sem orsakavaldur sýkingar í einni tillfellalýsingu og bar þá IMI-2 

karbapenemasa. Hins vegar er tegundin að mestu meinvaldur í plöntum (31). 

Enterobacter nimipressuralis hefur ekki greinst sem orsakavaldur sýkingar í mönnum en er 
sérstaklega lík Enterobacter cloacae – því gæti verið hægt að rugla þessum tveimur tegundum saman. 

Enterobacter aerogenes hefur nú hlotið nafnið Klebsiella aerogenes sökum þess hve erfðafræðilega 

skyld hún er Klebsiella pneumoniae. Hins vegar samræmast svipgerðareiginleikar hennar ekki allir 

Klebsiella spp. þar sem hún er t.a.m. hreyfanleg, jákvæð fyrir orniþín dekarboxýlasa og úreasa 

neikvæð. Hún er nokkuð algengur orsakavaldur spítalasýkinga og tjáning ESBL og annarra breiðvirkra 

β-laktamasa fer vaxandi í algengi hjá tegundinni (31). 

Enterobacter bugandensis er tegund sem nýlega var lýst og olli faraldri blóðsýkinga á nýburadeild í 

Tanzaniu í desember 2009 (32). Tegundin er þróunarfræðilega lík Enterobacter hormaechei og eru 

bakteríurnar hjúpmyndandi og hreyfanlegar. Stofnar sem einangraðir hafa verið hafa borið blaCTX-M-15 

gen og verið þolnir fyrir quinolone, tetracycline og sulfamide. Með raðgreiningu á svonefndu hsp60 
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geni var hægt að flokka Enterobacter bugandensis sem undirflokk (e. cluster) í Enterobacter cloacae 

complex (31). 

1.2.3 Citrobacter spp. 
Citrobacter spp. er hópur glúkósagerjandi stafa sem vanalega bera kringhærðar svipur og eru því 

hreyfanlegar. Bakteríur af ættkvíslinni finnast víða, m.a. í vötnum, jarðvegi og á matvörum. Einnig eru 
þær hluti af meltingarflóru fjölda dýra. Helstu tegundir ættkvíslarinnar eru Citrobacter freundii, 

Citrobacter amalonaticus, Citrobacer braakii og Citrobacter koseri. Líkt og aðrar ættkvíslir sem tilheyra 

ættbálknum Enterobacterales geta Citrobacter spp. gjarnan valdið tækifærissýkingum, sérstaklega í 

nýburum, öldruðum og ónæmisbældum einstaklingum. Algengasta birtingarmyndin er sýking í 

þvagfærum en aðrar mögulegar sýkingar eru í sárum, öndunarfærum, blóði, hjartaþeli og 

miðtaugakerfi. Citrobacter freundii er klínískt mikilvægasta tegundin innan ættkvíslarinnar og getur 

m.a. valdið heilahimnubólgu hjá nýburum og ígerð í heila en er einnig algengur orsakavaldur 
þvagfærasýkinga. Tegundin getur einnig tjáð fyrir AmpC β-laktamasa (19, 30). 

1.2.4 Cronobacter spp. 
Ættkvíslin Cronobacter (áður Enterobacter sakazakii) samanstendur af umhverfisbakteríum sem geta 

lifað við afar þurr skilyrði. Cronobacter spp. eru venjulega hreyfanlegar bakteríur með kringhærðar 

svipur. Þyrpingar eru vel afmarkaðar, gulleitar, kringlóttar og ávalar við vöxt í kjörhitastigi 37 °C í 24 
klst á tryptone soy agar (TSA). Þær eru oftast neikvæðar fyrir indóli, lýsín dekarboxílasa og H2S.  

Bakteríur af þessari ættkvísl hafa fundist í ýmsum fæðutegundum og eru víða í náttúrunni (33, 34). 

Cronobacter spp. sjást gjarnan í sýnum úr sjúkrahúsumhverfi og geta valdið tækifærissýkingum. 

Cronobacter sakazakii sýkir oftast nýbura og olli m.a. alvarlegum sýkingum í þremur nýburum á Íslandi 
á árunum 1986 og 1987 þar sem uppspretta sýkilsins var rakin til þurrmjólkurformúlu. Sýking af 

völdum Cronobacter malonaticus sést hins vegar frekar í fullorðnum og Cronobacter turicensis getur 

einnig sýkt menn (19, 34, 35). Allar bakteríur innan þessarar ættkvíslar hafa örvanlegan AmpC β-

laktamasa og eru þannig ónæmar fyrir ampicillin auk 1. og 2. kynslóðar cephalosporin (19). 

1.2.5 Klebsiella spp. 
Bakteríur af ættkvíslinni Klebsiella eru flestar óhreyfanlegar en hafa fjölsykruhjúp sem er þeirra helsti 

meinvirkniþáttur og gefur þyrpingum glansandi, slímuga áferð á agar. Fjölsykruhjúpurinn hindrar 

bindingu þátta komplementkerfisins (e. complement system) og kemur þannig í veg fyrir frekari virkjun 

ónæmiskerfisins. Lýst hefur verið yfir 70 hjúpgerðum, þar með talið hjúpgerðum sem hafa krosssvörun 

við Streptococcus pneumoniae og Haemophilus influenzae. Festiþræðir á yfirborði bakteríunnar hjálpa 

til með loðun hennar við þekju öndunarfæra og þvagfæra (30). 

Klebsiella spp. tekur sér bólfestu í nefkoki og meltingarvegi manna, og geta valdið margvíslegum 

sýkingum, m.a. þvagfærasýkingum, öndunarfærasýkingum, ígerðum í meltingarvegi og blóðsýkingum. 

Klebsiella pneumoniae er tegund sem býr yfir fjölbreyttum erfðaeiginleikum þ.á.m. á plasmíðum. Ef litið 

er til þessa erfðabreytileika er hægt að skipta Klebsiella pneumoniae stofnum niður í þrjá hópa: 

tækifærissýkla, ofurmeinvirka (e. hypervirulent) og fjölónæma stofna (36). 
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Klebsiella pneumoniae getur valdið dæmigerðri bakteríulungnabólgu, líkt og aðrar hjúpaðar 

bakteríur. Hún er einnig algengur orsakavaldur þvagfærasýkinga og blóðsýkinga, sérstaklega meðal 

inniliggjandi sjúklinga á sjúkrahúsum. Meðal Gram-neikvæðra stafa er Klebsiella pneumoniae með 

mikilvægari tegundum er kemur að sýklalyfjaónæmi. Fyrsti karbapenemasinn fannst í Klebsiella 

pneumoniae stofni og breiðvirkir β-laktamasar eru hlutfallslega algengir innan tegundarinnar. Einnig 

hefur tegundin innbyggt ónæmi fyrir ampicillíni (19, 30). 

Vissir stofnar Klebsiella oxytoca sem tjá fyrir hitanæmu frumueitri hafa verið einangraðir frá 

sjúklingum sem fengu blæðandi ristilbólgu í kjölfar sýklalyfjanotkunar (19). 

Klebsiella variicola er fjölhæf baktería sem tekur sér bólfestu í plöntum, mönnum, skordýrum og 

öðrum dýrum. Tegundin getur valdið sýkingum í mönnum en klínískt mikilvægi hennar gæti verið 

vanmetið vegna vankanta við greiningarferli. Auk þess eru ýmsir eiginleikar hennar óþekktir, þ.á.m. 

meinvirkniþættir. Fundist hafa m.a. karbapenemasa-myndandi stofnar Klebsiella variicola sem gætu 

miðlað sýklalyfjaónæmisgenum til skyldra tegunda í klínískum aðstæðum eða í umhverfinu (37). 

Klebsiella rhinoscleromatis og Klebsiella ozaenae valda krónískum sýkingum, nefslímuhersli (e. 

rhinoscleroma) og nefslímubólgu með slímhúðarvisnun (e. atrophic rhinitis; ozena). Klebsiella ozaenae 

hefur einnig verið einangruð úr blóði, þvag- og öndunarfærum manna (19). 

1.3 Umhverfis- og jarðvegsbakteríur innan Enterobacterales 

Ýmsar bakteríur sem tilheyra Enterobacterales finnast í umhverfinu og geta við vissar aðstæður valdið 

sýkingu eða tekið sér bólfestu í mönnum og dýrum. Hér á eftir verður farið yfir nokkrar þeirra og helstu 

eiginleika. 

1.3.1 Rahnella spp. og Ewingella americana 
Rahnella er ættkvísl umhverfisbaktería sem eru neikvæðar á indólprófi en einnig neikvæðar fyrir 

oxidasa, notkun sítrats, H2S og úreasa. Þær eru jákvæðar fyrir katalasa og β-galaktósidasa og eru 

einnig hreyfanlegar með kringhærðar svipur. Þær geta vaxið við 4-37 °C og mynda hvítar eða 

rjómakenndar, hringlaga, sléttar þyrpingar á næringaragar. Rahnella spp. fyrirfinnast víða í 

umhverfinu, aðallega í ferskvatni, jarðvegi og einnig á ýmsum fæðutegundum þ.m.t. grænmeti. Í dýrum 

sjást þær í meltingarvegi snigla, mölfluga og bjalla (38, 39). Rahnella spp. búa yfir ýmsum eiginleikum 
sem áhrif hafa á landbúnaðariðnað, en þekktir eru stofnar sem búa yfir sýklalyfjaónæmi og eiturgenum 

sem geta dreifst innan örverusamfélaga (40). 

Rahnella aquatilis er þekktasta tegundin innan ættkvíslarinnar. Hún finnst oft í jarðvegi og 

ferskvatni en einnig í matvælum og klínískum sýnum. Dæmi er um að tegundin hafi valdið sýklasótt hjá 
heilbrigðum einstaklingi, þótt oftast sé um að ræða ónæmisbælda einstaklinga þegar kemur að 

sýkingum af völdum Rahnella aquatilis. Blóðsýkingar eru algengasta form sýkingar í mönnum vegna 

Rahnella spp. en aðrir mögulegir sýkingarstaðir eru sár og þvagvegir (39). 

Tegundin Ewingella americana er skyld Rahnella spp. en hún tilheyrir Enterobacterales og er 
jafnframt eina tegundin innan ættkvíslarinnar Ewingella. Líkt og Rahnella aquatilis finnst hún víða í 

umhverfinu og á matvælum en algengast er að hún finnist á sveppum. Greining þessara tveggja 
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tegunda sem byggð er eingöngu á svipgerðargreiningu getur verið ónákvæm og er DNA raðgreining á 

hússtjórnunargenum nákvæmasta leiðin til að annars vegar að greina Rahnella og hins vegar 

staðfesta greiningu á Ewingella (39). 

Rahnella og Ewingella hafa báðar innbyggt ónæmi gegn vissum β-laktam sýklalyfjum. β-laktamasar 
í Rahnella eru af Ambler flokki A. Hins vegar hafa β-laktamasa hindrar ekki áhrif á β-laktamasa 

Ewingella og tilheyra þeir því Ambler flokki C (39). 

Talið er að blaRAHN, sem tjáir fyri β-laktamasa ættkvíslarinnar, hafi orðið hluti af Rahnella spp. fyrir 
mörgum árþúsundum. Genið blaRAHN-1 fannst fyrst í Rahnella variigena og blaRAHN-2 í Rahnella 

aquatilis. Upprunalega var talið að þessi gen væru staðsett á litningi en síðari rannsóknir benda til 

staðsetningar á plasmíðum. Hins vegar hafa ekki fundist gen sem miðla flutningi plasmíðanna milli 

baktería, sem útilokar þó ekki flutning genanna þeirra á milli (39). Rannsóknir hafa sýnt fram á tilvist 

integron meðal Rahnella stofna og flutnings plasmíða á milli tegunda (40, 41). Þetta getur því stuðlað 

að dreifingu ónæmisgena innan bakteríusamfélaga. Rahnella spp. hafa getuna til að dreifast á milli 

einstaklinga innan spítala, sem eykur enn á dreifigetu sýklalyfjaónæmis (42).  

1.3.2 Pantoea spp. 
Ættkvíslin Pantoea spp. samanstendur af fjöldamörgum tegundum en þær algengustu eru Pantoea 

agglomerans og Pantoea ananatis. Pantoea spp. mynda gulleitar þyrpingar og eru lýsín- arginín- og 

orniþín-neikvæðar en indól-jákvæðar. Margar nýrri tegundir ættkvíslarinnar eru ranglega greindar sem 

Pantoea agglomerans með núverandi greiningartækni á klínískum rannsóknarstofum. Sýkingar af 

völdum Pantoea spp. eru ekki algengar, en tilfallandi sýkingar á borð við sárasýkingar, liðsýkingar og 
beinsýkingar af völdum Pantoea agglomerans og Pantoea ananatis hafa verið tengdar við áverka af 

völdum hluta sem mengaðir voru með jarðvegi (19). 

1.3.3 Serratia spp. 
Serratia spp. er ættkvísl baktería sem finnast víða í umhverfinu og eru áberandi umhverfisbakteríur á 

sjúkrahúsum. Þær gerja gjarnan laktósa sem getur tekið allt að 3-4 daga. Sumar tegundir mynda 
áberandi skærrauðar þyrpingar á agar, en rauða litarefnið (prodigiosin) sem myndað er af Serratia 

marcescens er oft lykilatriði í greiningu hennar. Stofnar Serratia spp. sýna ónæmismynstur fyrir 

ampicillin og fyrstu-kynslóðar cephalosporin, sem orsakast af örvanlegum (e. inducible), 

litningsbundnum AmpC β-laktamasa. Auk þess er ónæmi fyrir ýmsum öðrum sýklalyfjum, s.s. 

amínóglýkósíðum algengt. Serratia spp. (Serratia marcescens, Serratia liquefaciens, Serratia rubidaea 

og Serratia odoriferous) eru hreyfanlegar DNAasa- og orthonitrophenyl galactosidasa (ONPG) 

jákvæðar bakteríur. Serratia fonticola hefur ekki utanfrumu DNasa en getur í einstaka tilfellum valdið 
sýkingum í mönnum. Hún hefur t.a.m. fundist í grænmeti en Van Hoek og félagar einangruðu ESBL-

myndandi Serratia fonticola stofna úr grænmeti sem reyndust allir búa yfir afbrigði af blaFONA geni. 

Serratia spp. eru tólfta algengasta bakterían sem einangruð er úr innliggjandi börnum á spítala í 

Evrópu sem og víða annars staðar í heiminum sem undirstrikar aftur mikilvægi hennar sem 

sýkingarvaldi. Bakteríurnar smitast gjarnan á milli manna, sérstaklega í spítalaumhverfi. Serratia spp. 
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hafa verið einangraðar úr sýnum frá öndunarvegi og úr sárum. Almennt geta þær lifað af afar ströng 

skilyrði og eru þolnar fyrir ýmsum sótthreinsiefnum (19, 21, 30). 

1.3.4 Lelliottia spp. 
Lelliottia spp. eru hreyfanlegir stafir með kjörhitastig fyrir vöxt í kringum 30 °C, en vaxa einnig við 37 

°C. Þyrpingar eru vel afmarkaðar, glærar, kringlóttar og kúptar á TSA. Tegundir innan Lelliottia spp. 
eru sjaldgæfir sýkingavaldar í mönnum, en þekktir meinvaldar í plöntum (29). 

1.3.5 Raoultella spp. 

Raoultella er ættkvísl baktería sem eru valkvætt loftfælnar, hjúpaðar og ekki hreyfanlegar. Þær eru 

katalasa-myndandi og gerja glúkósa og laktósa. Þær geta vaxið við 4-40 °C og mynda slímkenndar 
þyrpingar á næringaragar. Fjórar tegundir eru þekktar innan þessarar ættkvíslar: Raoultella 

ornithinolytica, Raoultella terrigena, Raoultella electrica og Raoultella planticola (43). 

Bakteríur af ættkvíslinni Raoultella lifa víða í náttúrunni, s.s. í vatni, jarðvegi og á plöntum. Eins og 

margar umhverfisbakteríur geta þær valdið tækifærissýkingum en algengustu meinvaldarnir í mönnum 
eru Raoultella planticola og Raoultella ornithinolytica. Raoultella planticola finnst mest í plöntum, við, 

vatni og mold. Raoultella ornithinolytica finnst hins vegar oftar í dýrum eins og fiskum, mítlum og 

maurum en einnig í vatni. Ættkvíslin getur myndað örverufilmu (e. biofilm) ásamt ýmsum fleirum 

meinvirkniþáttum (43). 

Ofangreindar bakteríur hafa fundist í bæði öndunarvegi og meltingarvegi sjúklinga en aðallega er 

um að ræða bráðveika, inniliggjandi sjúklinga og/eða ónæmisbælda einstaklinga. Aðrir áhættuþættir 

eru nýleg sýklalyfjameðferð, löng sjúkrahúslega, ungur aldur, sykursýki, næring með sondu og 

speglunaraðgerðir. Bakteríur í þessari ættkvísl geta valdið margskonar sýkingum, t.a.m. blóðsýkingu, 

gallvegasýkingu, þvagfærasýkingu, lungnabólgu og sýklasótt. Raoultella planticola er algengasti 

sýkingarvaldurinn meðal manna. Einnig er Raoultella ornithinolytica ein margra baktería sem myndar 

histamín úr histidín og getur valdið scombroid eitrun við innbyrðingu fisks með miklu magni histamíns 

(43). 

Oftast eru Raoultella spp. næmar fyrir breiðvirkum β-laktam lyfjum en dæmi eru um aðfengið 

ónæmi með plasmíðum sem þær geta síðan borið áfram til annarra bakteríustofna. Einnig hefur 

sýkingum verið lýst með Raoultella spp. með myndun á ýmsum gerðum ESBL ásamt metalló-β-
laktamasa og karbapenemasa. Sýklalyfjaónæmir stofnar hafa þannig fundist bæði í sjúklingum og í 

umhverfissýnum (43). 

1.4 Aðrir Gram-neikvæðir stafir 

Ýsmar bakteríur af öðrum ættkvíslum geta valdið alvarlegum sýkingum í mönnum ásamt því að búa 
yfir breiðvirku sýklalyfjaónæmi. Hér verður stiklað á stóru yfir nokkrar mikilvægar. 
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1.4.1 Pseudomonas spp. 
Pseudomonas spp. er hópur loftháðra baktería sem vaxa á MacConkey agar og eru oxidasa og 

katalasa jákvæðar (19). Þær finnast helst í umhverfinu, vötnum, mold og plöntum en eru hins vegar 

með sérlega góða aðlögunarhæfileika. Þær geta þannig mengað ýmis matvæli og umhverfi þeirra en 

einnig spítalaumhverfi. Enn fremur geta þær valdið margvíslegum sýkingum, sérstaklega í 
ónæmisbældum einstaklingum og öðrum með skertar varnir. Þar er Pseudomonas aeruginosa 

langmikilvægasta tegundin, en hún ásamt fleiri Pseudomonas spp. hafa innbyggt mikið þol gegn 

sýklalyfjum. Auk þess eru gen sem miðla breiðvirku sýklalyfjaónæmi algeng meðal ættkvíslarinnar og 

geta þau flust á milli baktería með láréttum genaflutningi (22).  

Bakteríur af ættkvíslinni Pseudomonas hafa verið rannsakaðar mikið m.t.t. eiginleika þeirra til að 

skemma ýmsar fæðutegundir. Áhrif þeirra á heilsu manna, að Pseudomonas aeroginosa undanskildri, 

hefur lítið verið rannsakað. Aðrar tegundir sem taldar eru geta valdið sjúkdómum í mönnum eru m.a. 

Pseudomonas fluorescens og Pseudomonas putida. Sýklalyfjaónæmisgen eru gjarnan til staðar í 

þessum tegundum og geta flust á milli baktería með láréttum genaflutningi, sem undirstrikar mikilvægi 

þess að rannsaka fleiri tegundir Pseudomonas spp. (22). Í ljósi þess hversu harðgerðar og algengar 

þessar bakteríur eru í umhverfinu geta þær tekið yfir vöxt annarra baktería í blandaðri flóru. Hollensk 
rannsókn van Hoek og félaga sem einblíndi á bakteríur af ættinni Enterobacteriaceae í græmeti gerði 

ráð fyrir þessu með því að rækta bakteríur við loftfirrðar aðstæður samhliða hefðbundnum. Þannig var 

einnig hægt að minnka vöxt 3GC-þolinna umhverfisbaktería auk viðbótar á AmpC-hindra til að auka 

enn frekar á greiningu ESBL-myndandi baktería (21). 

Meinvirkni Pseudomonas aeroginosa felur m.a. í sér myndun á exotoxin A, sem drepur hýsilfrumur 

með hindrun á nýmyndun próteina; exoenzymes S og T sem trufla skipulag frumustoðgrindar (e. 

cytoskeleton); og myndun á ýmsum próteinkljúfandi ensímum og hemolýsín, sem skemma frumur og 

vefi. Utan á bakteríunni eru festiþræðir og bindisameindir (e. adhesins) sem miðla og stuðla að 

festingu við hýsilfrumur. Sumir stofnar framleiða alginate, en það er fjölsykrufjölliða sem hindrar 

frumuát og ver bakteríur fyrir ofþornun og virkni sýklalyfja. Pyocyanin er blátt phenazine-litarefni sem 

stuðlar að einkennandi grænum lit Pseudomonas aeruginosa og skemmir frumur með myndun á 

hvarfgjörnum súrefniseindum. Þessar súrefniseindir eru einnig bakteríudrepandi, en til að vernda sig 
gegn því framleiðir bakterían ensímið katalasa (19). Einnig býr Pseudomonas aeruginosa yfir genum 

sem stuðla að skynjun vissra boðefna í umhverfi sínu (e. quorum sensing). Með þessu móti geta 

bakteríur miðlað upplýsingum sín á milli, sem getur m.a. leitt til myndunar á örverufilmu og frekari 

meinvirkniþáttum (22). 

Pseudomonas aeruginosa er alræmdur orsakavaldur spítalasýkinga og leggst þyngst á 

öndunarfæri, sár (sérstaklega brunasár) og þvagfæri. Alvarlegar blóðsýkingar geta orðið, m.a.s. með 

skemmdum á æðum og dreifingu til miðtaugakerfis (22). 

1.4.2 Acinetobacter spp. og Stenotrophomonas maltophilia 
Acinetobacter og Stenotrophomonas spp. eru loftháðar, oxidasa neikvæðar bakteríur sem vaxa á 

MAC agar og eru vaxandi vandamál um allan heim vegna breiðvirks sýklalyfjaónæmis sem þær búa 

gjarnan yfir (19). Þær eiga það sameiginlegt að vera útbreiddar víða í náttúrunni, en einnig innan 
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sjúkrahúsa, en þar geta þær tekið sér bólfestu í sjúklingum sem gjarnan eru varnarskertir og með 

undirliggjandi sjúkdóma (39). 

Tegundir innan ættkvíslarinnar Acinetobacter eru nú 34 talsins og er Acinetobacter baumannii 

veigamikill tækifærissýkill. Sú tegund getur valdið skæðum spítalasýkingum, þá séstaklega á 
gjörgæsludeildum á formi blóðsýkinga, þvagfærasýkinga og lungnabólgu í kjölfar 

öndunarvélarnotkunar. Þetta er þó ekki tæmandi listi. Fjölónæmir Acinetobacter baumannii stofnar 

sýna gjarnan ónæmismynstur fyrir breiðvirkum β-laktam lyfjum, fluoroquinolone, amínóglýkósíðum, og 

karbapenem lyfjum sem gerir meðferð við þessum sýkingum afar flókna. Ýmsar gerðir karbapenemasa 

má einnig finna meðal Acinetobacter baumannii stofna. Fjölónæmir stofnar eru mikið áhyggjuefni 

sökum þess að þeir geta borið og dreift áfram MDR genum til annarra baktería (19, 39). 

Sýkingar af völdum Stenotrophomonas maltophilia hafa í för með sér háa dánartíðni hjá 

viðkvæmum og varnarskertum einstaklingum, en í sérstakri hættu eru einstaklingar með vissa 

undirliggjandi sjúkdóma á borð við slímseigjusjúkdóm (e. cystic fibrosis), illkynja mein, HIV og fleira. 

Eins og fyrir margar bakteríusýkingar er stór áhættuþáttur gjörgæslulega og að vera á öndunarvél en 

meðhöndlun með breiðvirkum sýklalyfjum er annar áhættuþáttur. Stenotrophomonas maltophilia getur 
bæði tekið til sín og gefið frá sér sýklalyfjaónæmisgen frá öðrum bakteríutegundum með láréttum 

genaflutningi í jarðvegi plantna (e. rhizosphere) (44). 

Acinetobacter spp. og Stenotrophomonas maltophilia finnast oft í klínískum sýnum en hvorug er 

talin hluti af eðlilegri bakteríuflóru manna (39). 

1.5 Erfðaefni baktería 

Bakteríulitningur inniheldur alla jafna stærsta hluta erfðamengis bakeríunnar, þó eru ekki öll gen alltaf 

staðsett innan hans. Gen geta einnig verið á hreyfanlegum einingum á formi plasmíða, stökkla (e. 
transposable elements) eða integrona. Plasmíð, stökklar og integron þjóna mikilvægu hlutverki í 

flutningi sýklalyfjaónæmisgena til og frá Gram-neikvæðum bakteríum (45).  

Plasmíð eru lokaðar, hringlaga, tvístranda einingar erfðaefnis sem geta afritast sjálfstætt. Hvert 

plasmíð samanstendur af nokkrum genum og stærð þeirra er alla jafna 1-2 kílóbasar og fjöldi plasmíða 
í bakteríu er gríðarlega breytilegur. Sum genin innan þeirra kóða fyrir afurðum sem miðla afritun 

plasmíða og flutning þeirra á milli baktería, á meðan önnur kóða fyrir afurðum sem hafa sérhæfða 

virkni, líkt og prótein sem miðla sýklalyfjaónæmi. Plasmíð, ólíkt litningsbundnum genum, kóða oftast 

ekki fyrir afurðum sem eru mikilvægar fyrir lífvænleika og geta innlimast í litning ýmist í heilu lagi eða 

að hluta. Stökklar eru hlutar erfðaefnis sem færast frá einni einingu erfðaefnis yfir í aðra, t.d. úr 

plasmíði yfir á litning eða öfugt. Stökklar geta yfirleitt ekki fjölgað sér sjálfstætt og eru ekki sérstæð 

eining innan bakteríu. Integron eru genasvæði sem innihalda kassettu-svæði auk gena sem tjá fyrir 

ensíminu integrasa. Kassettu-svæðið inniheldur gena-kassettur (e. gene cassette), sem eru smáar 
einingar með stökum genum sem færast til og frá integronum með aðstoð integrasa, integron í heilu 

lagi eru þó ekki talin hreyfanleg heldur kassetturnar innan þeirra. Integron geta einnig orðið hluti af 

litningi eða plasmíði bakteríu. Aðal gerð þeirra eru class 1 (C1) integron sem miðla dreifingu 

sýklalyfjaónæmis (19, 45). Gen sem kóða fyrir metalló β-laktamasa geta t.a.m. verið staðsett á 
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integronum (46). Integron geta flust innan litnings, t.d. með innskotsröðum (e. insertion sequences, 

ISs) og stökklum. Class 1 integron, sem finnast gjarnan í klínískum sýnum, tengjast stökklum úr 

Tn402, oft hluti af enn stærri stökklum (t.d. Tn21). Integron finnast mjög víða í umhverfinu og gjarnan 

er talað um metagenome sem er summa allra kassetta sem mismunandi integron geta nálgast. Þannig 

hafa bakteríusamfélög úr ótrúlegu magni erfðaefnis að vinna til að bæta aðlögun að umhverfi sínu. 

Magn class 1 integrona virðist tengjast m.a. manngerðum þáttum. Aukið magn sýklalyfja, málma og 

þvottaefna í umhverfi tengist meira magni þessara integrona (47). 

Gen sem kóðuð eru utan litnings, líkt og plasmíð og stökklar geta færst á milli baktería með 

tengiæxlun (e.conjugation) (mynd 2). Fyrir plasmíð sem taka þátt í færslu með tengiæxlun gildir 

venjulega að plasmíðið er afritað með þeim hætti að það heldur sínu eintaki plasmíðsins. DNA á 

plasmíði getur einnig verið innleitt í litning hýsilfrumunnar (19). Plasmíð geta borist á milli baktería af 
sömu tegund en einnig milli baktería af mismunandi tegundum (48). 

 

Mynd 2. Flutningur plasmíða á milli baktería með tengiæxlun (19). 

Láréttur genaflutningur hefur gríðarleg áhrif á þróun með sífelldum breytingum á genamengi 
baktería og getur gerst með þremur leiðum: með tengiæxlun, veiruleiðslu (e. transduction) eða 

ummyndun (e. transformation). Ummyndun krefst þess ekki að fruman sem erfðaefnið kemur frá sé 

lifandi, en felur í sér upptöku á hluta af erfðaefni (e. naked persistent DNA) úr umhverfinu. Veiruleiðsla 

á sér stað með hjálp bakteríuveira (e. bacteriophages) sem bera DNA á milli baktería. Algengasta leið 

lárétts genaflutnings meðal Enterobacterales er er hins vegar tengiæxlun, en hún krefst beinnar 

snertingar frumna. Hjá E. coli er þessu miðlað með tengi-pilus (e. sex pilus) (19, 22). 

1.6 Sýklalyf 

Sýklalyf virka ýmist á bakteríur sem frumudrepandi (e. cytotoxic) eða frumuhemjandi (e. cytostatic). 

Mörg þeirra hindra nýmyndun frumuveggjar bakteríunnar, próteina, DNA eða RNA og virka sem 

himnutruflandi efni (e. membrane disorganizing agent) eða nýta sér aðrar sérhæfðar leiðir. Sýklalyf 

geta bundist bakteríum beint og komist í kjölfarið inn fyrir frumuvegg þeirra með orkuháðum 
flutningsleiðum. Þannig geta sýklalyfin til dæmis bundist setum á ríbósómum og hindrað nýmyndun 

próteina (49). 

Sýklalyfjum er skipt niður í flokka eftir uppbyggingu þeirra og hvort skotmark þeirra liggur í eða utan 

á bakteríunni. Þau skiptast síðan í frekari undirflokka sem eru í takt við þróun baktería og ónæmi 
þeirra gegn lyfjunum (49). 
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1.6.1 β-laktam lyf 

β-laktam lyf draga nafn sitt af β-laktam hringnum sem þau innihalda. Þessi lyf hindra nýmyndun 

frumuveggjar hjá bakteríum með því að bindast pensillín-bindipróteinum (e. penicillin binding proteins, 

PBPs), sem um leið hindrar myndun peptíðbrúa innan frumuveggjarins (50). 

Undir flokki β-laktam lyfja eru penisillín, cephalosporin, karbapenem, monobactam og β-laktam lyf 

með β-laktamasa hindrum (51). 

Gen sem kóða fyrir β-laktamösum geta verið staðsett á plasmíðum, stökklum eða integronum (19). 

Eins og áður kom fram þjóna integron mikilvægu hlutverki við miðlun sýklalyfjaþolsgena á milli baktería 

(52). 

β-laktam sýklalyf eru mest notuðu sýklalyfin á heimsvísu og þar eru penisillín og cephalosporin í 

meirihluta. Samhliða vaxandi ónæmi, mest vegna β-laktamasa, voru fleiri kynslóðir β-laktam lyfja 

þróaðar auk lyfja sem áttu gagngert að hindra β-laktamasa (β-laktamasa hindrar) (53). 

Penisillín er stór flokkur β-laktam sýklalyfja sem inniheldur m.a. fyrsta β-laktam sýklalyfið: 

benzylpenicillin. Benzylpenicillin og skylt lyf, phenoxymethylpenicillin, hafa aðallega virkni gegn Gram-

jákvæðum bakteríum og samhliða aukinni notkun þess bar fljótt á vaxandi tíðni ensíma sem brutu lyfið 

niður (penisillínasar), sérstaklega meðal stofna Staphylococcus aureus. Vegna þessara þátta var farið 

að þróa penisillínasa-þolin penisillín (methicillin, oxacillin, cloxacillin og nafcillin) og breiðvirkari 

penisillín með aukna virkni gegn Gram-neikvæðum bakteríum (ampicillin og amoxicillin). Fyrrnefnd lyf 

dugðu lítið til gegn Pseudomonas aeruginosa og því voru þróuð penisillín (ticarcillin og piperacillin) 

með Pseudomonas spp. sértaklega að leiðarljósi. Mecillinam er sérstakt penisillín sem binst aðeins við 
PBP2 hjá Gram-neikvæðum stöfum og afleiða þess, pivmecillinam, er algengt sýklalyf notað við 

þvagfærasýkingum (53). 

Cephalosporin er annar stór flokkur β-laktam sýklalyfja sem kom til vegna þols þeirra gegn 

penisillínasa. Ótalmargar afleiður með breyttu næmismynstri voru síðar þróaðar en almennt eru þær 
aðeins breiðvirkari m.v. penisillín með betri verkun gegn Gram-neikvæðum stöfum. Af eldri 

cephalosporin eru helstu notuð cephalexin og cefazolin. Fljótlega eftir að cephalosporin voru tekin í 

notkun komu fram sértæk ensím sem brutu lyfin niður (cephalosporinasar) en einnig β-laktamasar 

með virkni gegn bæði penisillínum og cephalosporin – TEM-1 penisillínasi var hér sérstaklega 

áberandi. Því var farið að hanna breiðvirkari cephalosporin með aukið þol gegn β-laktamösum, sem 

jók virkni gegn Gram-neikvæðum stöfum en minnkaði um leið virkni gegn Gram-jákvæðum bakteríum. 

Cefuroxime og cefpodoxime komu til við þessa þróun en höfðu takmarkaða upptöku í líkamanum um 
munn (e. oral bioavailability). Síðar komu til 3GC (ceftriaxone, cefotaxime og ceftazidime) og fjórðu 

kynslóðar cephalosporin (cefepime) með enn frekari þol gegn β-laktamösum. Virkni þeirra beinist fyrst 

og fremst að Gram-neikvæðum stöfum en ceftazidime og cefepime hafa einnig virkni gegn 

Pseudomonas aeruginosa. Vaxandi algengi ESBL minnkaði hins vegar gagnsemi þessara lyfja og í 

kjölfarið voru þróuð enn fleiri cephalosporin til að sporna gegn þessu. Ceftolozane virkar gegn 

Pseudomonas aeruginosa og ESBL-myndandi Enterobacterales (m.a. gegn CTX-M ESBL). 

Cefiderocol hefur góða virkni gegn ýmsum ESBL-myndandi Enterobacterales. Ceftobiprole og 

ceftaroline bindast sterkt við PBP2a og eru þannig virk gegn MÓSA (frekar ceftaroline) og 
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Enterococcus faecalis (frekar ceftobiprole). Ceftobiprole hefur einnig góða virkni gegn 

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp (53). 

Karbapenem er flokkur sérlega breiðvirkra β-laktam sýklalyfja. Karbapenem bindast sérstaklega 

sterkt við PBP2 í Gram-neikvæðum bakteríum en virðast einnig bindast PBP1a, PBP1b og PBP3. 
Almennt eru karbapenem þolin gagnvart flestum β-laktamösum, að undanskildum karbapenemösum 

(e. carbapenemases). Imipenem var fyrsta sýklayfið í þessum flokki, með góða virkni gegn Gram-

jákvæðum og Gram-neikvæðum bakteríum, þar með talið loftfirrðum bakteríum og Pseudomonas 

aeruginosa. Fleiri karbapenem voru síðan þróuð en þar má helst nefna meropenem (aukin virkni gegn 

Enterobacterales og dreifist til heilahimna), doripenem (svipar til meropenem nema ekki áberandi 

dreifing til heilahimna) og ertapenem (má skammta einu sinni á dag en hefur ekki virkni gegn 

Pseudomonas aeruginosa) (53). Karbapenemasar eru virkir gegn karbapenem lyfjum, en líkt og með 
aðra β-laktamasa rýfur hann β-laktam hring lyfsins sem kemur í veg fyrir bindingu við PBP og heldur 

nýmyndun frumuveggs áfram óhindrað (19). 

Monobactam er annar flokkur β-laktam sýklalyfja en aztreonam er eina lyfið í þeim flokki sem notað 

er að staðaldri á heimsvísu. Aztreonam binst sterkt PBP3 í Gram-neikvæðum stöfum og hefur virkni 
gegn Enterobacterales og Pseudomonas aeruginosa (53).  

β-laktamasa hemlar eru sérstakur flokkur β-laktam sýklalyfja með það hlutverk að hindra β-

laktamasa, en virkni þeirra er breytileg eftir því hvaða flokki β-laktamasi tilheyrir (notast er við s.k. 

Ambler flokkunarkerfi). Clavulanic sýra var fyrsta lyfið í þessum flokki og hindrar almennt β-laktamasa í 
flokki A. Clavulanic sýra er notað með amoxicillin og ticarcillin til að auka breiðvirkni þeirra. Clavulanic 

sýra getur hins vegar örvað myndun á AmpC β-laktamösum. Síðar komu fram sulbactam og 

tazobactam með aukna virkni gegn β-laktamösum í flokki C. Sulbactam er notað með ampicillin 

meðan að tazobactam er notað með piperacillin og ceftolozane. Þessir hemlar hafa ekki áhrif á virkni 

metalló β-laktamasa og ekki marktæk áhrif á serín karbapenemasa. Þar að auki er virkni þeirra 

takmörkuð þegar til staðar eru margar gerðir β-laktamasa. Avibactam er nýlegur β-laktamasa hemill 

með virkni gegn β-laktamösum í flokki A, C og D ásamt serín karbapenemösum og ESBL. Avibactam 

er notað með ceftazidime. Einnig er relebactam nýr β-laktamasa hemill með svipaða virkni og 
avibactam fyrir utan minni áhrif á β-laktamasa í flokki D og er notaður með imipenem. Hins vegar er 

vert að nefna að þessir hemlar tilheyra ekki flokki β-laktam sýklalyfja (53). 

Meðal Gram-jákvæðra baktería er ónæmi fyrir β-laktam sýklalyfjum fyrst og fremst vegna 
stökkbreytinga í PBP eða tilkomu nýrra PBP. β-laktamasar, sem brjóta þá niður β-laktam hring 

lyfjanna, eru algengustu orsakavaldar ónæmis meðal Gram-neikvæðra baktería (53). 

1.6.2 Önnur mikilvæg sýklalyf 

Amínóglýkósíð eru flokkur bakteríudrepandi, breiðvirkra sýklalyfja sem fyrst og fremst hafa áhrif á 

Gram-neikvæða stafi á borð við Enterobacterales og Pseudomonas spp. en einnig vissar Gram-
jákvæðar bakteríur á borð við Staphylococcus spp. og Mycobacterium spp. Verkunarmáti þessa 

lyfjaflokks er flókinn en í grófum dráttum bindast amínóglýkósíð við 30S undireiningu ríbósóma, 

sérstaklega við 16S rRNA, og truflar upphaf próteinmyndunar, lengingu peptíðkeðjunnar og réttan 

lestur mRNA. Þetta veldur m.a. myndun á brengluðum próteinum, sem um leið getur valdið truflun á 
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starfsemi bakteríunnar, gegndræpi frumuhimnu og vörnum bakteríunnar. Algengt lyf sem tilheyrir 

þessum flokki er gentamicin, en amikacin og tobramycin eru einnig notuð víða. Einungis er hægt að 

gefa þessi lyf í æð og því eru amínóglýkósíð mest notuð við alvarlegum sýkingum vegna Gram-

neikvæðra stafa. Einnig eru amínóglýkósíð kjörlyf í sýkingum vegna Yersinia pestis og Francisella 

tularensis. Ónæmi er miðlað með margvíslegum leiðum en aðallega umbreytingu og óvirkjun af 

ensímum, breytingu á bindiseti (16S rRNA) með metýleringu eða breytingu á gegndræpi frumuhimnu. 

Ónæmi getur flust á milli baktería með plasmíðum, sérstaklega ef ónæmi er af völdum ensíms sem 
breytir bindiseti eða lyfinu sjálfu (54). 

Trimethoprim og sulfamethoxazole eru breiðvirk sýklalyf sem hindra myndun á díhýdrófólati og 

tetrahýdrófólati, hvort um sig, og hindra þannig myndun á DNA innan bakteríu. Þessi lyf eru oftast 

notuð saman og eru með algengari sýklalyfjum sem notuð eru gegn þvagfærasýkingum um allan 
heim. Ónæmi hefur farið stigvaxandi á síðustu áratugum og er því miðlað með ýmsum leiðum: með 

dælum sem pumpa sýklalyfjum út úr frumunni, niðurbroti með ensímum, breytingu á bindiseti eða 

minnkaðri upptöku inn í frumur. Ónæmiseiginleikar geta verið tjáðir ýmist á plasmíðum og á litningum 

(48). 

Fluoroquinolone eru flokkur breiðvirkra sýklalyfja sem eiga það sameiginlegt að hindra 

tópóísómerasa í bakteríum sem truflar endurmyndun DNA og þar með fjölgun bakteríunnar. Ónæmi 

getur verið litningsbundið en felst þá aðallega í breytingu á upptöku lyfsins eða tjáningu dæla. Ónæmi 

getur einnig verið plasmíðbundið, t.d. með myndun próteina sem trufla bindingu fluoroquinolone við 

tópóísómerasa, myndun acetylator ensíma sem festa acetýl-hóp við fluoroquinolone eða tjáningu dæla 

(48). Rannsóknir hafa bent til þess að eftir meðferð með fluoroquinolone sé aukin hætta á ósæðargúlpi 

og ósæðarofi, sér í lagi hjá eldra fólki og einstaklingum í aukinni áhættu á að fá þessa kvilla. Því er 

mælst til þess að sú áhætta sé höfð í huga áður en hafin er meðferð með þessum lyfjum (55). 

1.7 Sýklalyfjaónæmi 

Í viðtali The New York Times árið 1945 við Alexander Fleming, sem vann Nóbelsverðlaunin hið sama 

ár fyrir uppgötvun penisillíns, varaði hann við því að ofnotkun lyfsins myndi ýta undir vali fyrir þolnari 
bakteríum. Fáa grunaði þó að þessi kenning yrði að veruleika á innan við 10 árum eftir að penisillín 

kom á almennan markað. Ofnotkun á sýklalyfjum hefur valdið miklum breytingum á bakteríuflórunni 

þannig að mörg sýklalyf hafa misst hæfni sína við meðhöndlun sýkinga. Sérfræðingar telja að ef ekki 

verði gripið inn í þessa miklu vá gætu sýklalyfjameðferðir eins og við þekkjum þær í dag heyrt sögunni 

til (56). 

Sýklalyfjaónæmi kallast það þegar sýklalyf hefur misst hæfileika sinn til að hindra bakteríuvöxt – 

þ.e., bakteríur verða ónæmar og fjölga sér þrátt fyrir að hæfilegt magn sýklalyfs sé til staðar. Bakteríur 

sem fjölga sér í viðurvist sýklalyfja eru því kallaðar sýklalyfjaónæmar bakteríur (49). 

Sýkingalyfjaónæmi er víðari skilgreining, sem samanstendur af ónæmi fyrir lyfjum sem notuð eru gegn 

fleiri sýklum en bakteríum, s.s. sníkjudýr, veirur og sveppir (57, 58). 

Í samantekt WHO um sýklalyfjaónæmi segir m.a. að sýklalyfjaónæmar bakteríur séu ein stærsta 

ógn við heilsu í heiminum, fæðuöryggi og almenna þróun. Sýklalyfjaónæmi þróast náttúrulega, en 
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óskynsamleg notkun sýklalyfja í mönnum og dýrum flýtir fyrir þróuninni. Sýklalyfjaónæmi snertir alla 

óháð aldri og uppruna, en vaxandi magn sýkinga líkt og lungnabólga, berklar, lekandi og 

salmonellusýkingar er sífellt erfiðara að meðhöndla með sýklalyfjum en áður. Lengri sjúkrahúslegur, 

aukinn kostnaður heilbrigiðsþjónustu og hærri dánartíðni eru allt fylgifiskar sýklalyfjaónæmis (57). 

Ónæmi baktería fyrir sýklalyfjum getur verið eðlislægt (e. intrinsic) eða áunnið. Eðlislægt ónæmi er 

oftast bundið við litning bakteríunnar og myndast yfir langan tíma (39). Óskynsamleg notkun sýklalyfja 

hefur ekki áhrif á eðlislægt ónæmi, þar sem eðlislægir þættir bakteríunnar gera það að verkum að lyfið 

hefur enga verkun frá upphafi. Áunnið ónæmi helst aftur á móti í hendur við sýklalyfjanotkun, þar sem 

að baktería þróar með sér ónæmi fyrir sýklalyfi sem hún áður var næm fyrir (49). Notkun breiðvirkra 

sýklalyfja er þekktur áhættuþáttur fyrir bæði bólfestingu og útbreiðslu sýklalyfjaónæmra 

Enterobacterales (59).  

Þrjár meginleiðir við myndun sýklalyfjaónæmis hafa verið vel skilgreindar og verður þeim lýst nánar 

hér að neðan með β-laktam sýklalyf að leiðarljósi (51). 

1. Minnkað innflæði eða aukið útflæði frá markstað. Minnkað innflæði til markstaðar finnst 

fyrst og fremst meðal Gram-neikvæðra baktería. Ytri himna þeirra verkar sem góður hindri 

gegn innflutningi β-laktam sýklalyfa til PBP, sem eru staðsett í innri frumuhimnu bakteríunnar. 

Venjulega þurfa β-laktam lyf að fara í gegnum vatnsfælin próteingöng (svokölluð porins) til að 

komast að innri frumuhimnu Gram-neikvæðra baktería, en þau eru gjarnan ekki til staðar í 

bakteríunni. Einnig eru viss prótein sem miðla útflutningi sýklalyfja út úr bakteríu, einskonar 
dæluprótein. Þessar dælur eru algengari meðal Gram-neikvæðra baktería. Minnkaður 

innflutningur og aukinn útflutningur eru bæði lykilþættir í sýklalyfjaónæmi meðal Pseudomonas 

spp. (51). 

2. Breyting á markstað. Markstaður β-laktam lyfja er eins og áður hefur verið nefnt PBP í 

frumuhimnu baktería. Með breytingu á bindigetu PBP við β-laktam sýklalyf getur um leið áhrif 

lyjanna á virkni ensímsins minnkað. Þetta er það sem liggur að baki ónæmi t.d. Streptococcus 

pneumoniae fyrir penicillin og Staphylococcus aureus fyrir methicillin (methicillin-ónæmur 

Staphylococcus aureus eða MÓSA) (51). 
3. Óvirkjun með bakteríuensími. Af bakteríuensímum sem óvirkja sýklalyf eru β-laktamasar 

langsamlega mikilvægastir. Þessi ensím óvirkja lyfin með því að kljúfa β-laktam hring þeirra. 

Þau geta verið kóðuð á litningum eða plasmíðum og myndast stöðugt eða við áreiti (e. 

inducible) (51). 

Einn mikilvægasti eiginleiki sýklalyfjaónæmis er geta þess til að flytjast milli baktería en því er 

miðlað í miklum mæli með plasmíðum. Þegar baktería með plasmíð sem miðlar sýklalyfjaónæmi hefur 

náð sér bólfestu í einhverjum hluta líkamans er mögulegt að hún vaxi áfram og dreifi plasmíðum til 

annarra baktería, m.a. til annarra bakteríutegunda. Einnig hefur verið sýnt fram á að innbyrðing 

dýraafurða og plantna getur valdið um leið innbyrðingu sýklalyfjaleifa og sýklalyfjaónæmra baktería. 

Þannig er sterkt samband milli sýklalyfjanotkunar í landbúnaði, myndunar sýklalyfjaónæmra 

bakteríustofna, dreifingu þessara baktería til manna og plantna auk dreifingu ónæmis til annarra 
baktería (48). 
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Fjölónæmi (e. multi-drug resistance, MDR) hjá Gram-neikvæðum stöfum er skilgreint ónæmi fyrir 

þremur eða fleiri sýklalyfjaflokkum sem notuð eru í meðferð (33). 

MDR þarmabakteríur gerðu fyrst vart við sig á 6. áratug síðustu aldar. Í mörgum löndum eru 

sýklalyf seld án lyfseðils og í stykkjatali sem leiðir ekki aðeins til óviðeigandi notkunar á þeim heldur 
ýtir einnig undir ófullnægjandi lengd meðferðar, sérstaklega meðal efnaminni einstaklinga. Í kjölfar 

notkunar sýklalyfja í fyrirbyggjandi og vaxtarhvetjandi tilgangi í búfé, eldisfugli og fiskeldi fór útsetning 

umhverfisins fyrir sýklalyfjum hratt vaxandi. Rannsóknir á sýklalyfjaónæmi og miðla þess í umhverfinu 

verið hlutfallslega fáar (47). 

Almennt hreinlæti, þróun nýrra sýklalyfjaflokka og fræðsla til að koma í veg fyrir óviðeigandi notkun 

sýklalyfja eru allt viðurkenndar leiðir sem snúa að því að hægja á þróun sýklalyfjaónæmis í mönnum. 

Bólusetningar eru hins vegar gríðarlega mikilvægur og vanmetinn þáttur í þessu samhengi, þar sem 

fyrirbygging ýmissa sjúkdóma kemur í leið í veg fyrir ýmsar sýkingar sem síðan meðhöndlaðar eru 

með sýklalyfjum (60). 

1.7.1 ESBL 

ESBL eru breiðvirkir β-laktamasar sem finnast aðeins í Gram-neikvæðum bakteríum og valda ónæmi 

fyrir flestum tegundum β-laktam sýklalyfja, þar með talið penisillín, cephalosporin og aztreonam. Oftast 

má hindra virkni þessara ensíma með clavulanic sýru. Fyrsti plasmíð-miðlaði β-laktamasinn fannst í 

Grikklandi á sjöunda áratugnum og var nefnt TEM og í framhaldinu fannst skylt ensím sem hlaut 

nafnið TEM-2. Árið 1985 greindist síðan fyrsta flytjanlega ESBL ensímið í Klebsiella ozaenae, sem 

hlaut nafnið SHV-2 vegna skyldleika við β-laktamasann SHV-1 (61). 

Samfélags- og spítalasýkingar af völdum ESBL-myndandi baktería af ættbálknum Enterobacterales 

eru algengt og vaxandi vandamál um allan heim. Þessar sýkingar geta orðið alvarlegar og hafa verri 

horfur m.v. sambærilegar sýkingar þar ESBL er ekki til staðar. Erfitt getur reynst að fá áreiðanlega 

greiningu á ESBL-myndandi bakteríum á klínískum rannsóknarstofum og þar af leiðandi er algengi 
þeirra talið vanmetið. Bestu sýklalyfin fyrir sýkingar af þessu tagi eru karbapenem (61). 

ESBL eru algengust í E. coli og Klebsiella pneumoniae en finnast einnig í fjölmörgum öðrum Gram-

neikvæðum stöfum. Algengasta gerð ESBL í dag er CTX-M og finnst hún helst í E. coli. CTX-M-15 er 

algengasta tegund CTX-M, en þar á eftir kemur CTX-M-14 sem er algeng í Suðaustur Asíu (62). CTX-
M sýnir einnig mikilvægi þess að einskorða ekki rannsóknir á sýklalyfjaónæmi við klínískt mikilvægar 

bakteríur; CTX-M kom upprunalega frá litningsbundnum β-laktamösum í umhverfisbakteríunum 

Kluyvera ascorbata og Kluyvera georgiana. Þessi ættkvísl ein sér hefur litla klíníska þýðingu en hefur 

þannig gefið af sér algengustu gerð ESBL á heimsvísu (39). 

1.7.2 AmpC β-laktamasar 
AmpC β-laktamasi var fyrsta ensímið sem fannst í bakteríum sem brotið gat niður penisillín. Innan 

Ambler flokkunarkerfisins eru þessir β-laktamasar í flokki C en í virkniflokki 1. Mikil fjölbreytni er í gerð 

AmpC β-laktamasa og fjölda þeirra innan tegunda. Einnig er staðsetning gena sem tjá fyrir þessum 

ensímum breytileg, en hjá vissum tegundum eru þau aðeins tjáð á plasmíði. Þar má helst 
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nefna Klebsiella pnepneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Salmonella spp., Citrobacter 

spp., Proteus vulgaris og Rahnella aquatilis (63). 

AmpC β-laktamasar finnast einnig í Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter freundii, 

Acinetobacter spp., Proteus vulgaris, Providencia spp. og Morganella morganii (50). 

AmpC β-laktamasar hafa sérstaklega mikla sækni í cephalosporin en geta þó einnig brotið niður 

penisillín. Almennt hafa hefðbundnir β-laktamasa hemlar minni áhrif á AmpC β-laktamasa en 

cloxacillin og oxacillin eru góðir hemlar (63). 

AmpC β-laktamasar eru gjarnan tjáðir í litlum mæli í grunninn en tjáningin getur síðan aukist við 

útsetningu fyrir β-laktam lyfjum og eru þeir þannig örvanlegir. Þetta á hins vegar ekki alltaf við, t.a.m. 

er myndun AmpC β-laktamasa ekki örvanleg hjá E. coli en það er vegna stökkbreytingar í ampC geni 

bakteríunnar (64). 

Magn örvunar á tjáningu ensímsins fer eftir gerð β-laktam lyfja, þar sem benzylpenicillin, ampicillin, 

amoxicillin, clavulanic sýra og cefazolin eru sérlega örvandi. Vissar stökkbreytingar, m.a. í 

geninu ampD, geta síðan valdið oftjáningu á AmpC β-laktamösum. Þessar stökkbreytingar geta átt sér 

stað á meðan meðferð stendur með breiðvirkum cephalosporin og virðist sérstaklega áberandi 
meðal Enterobacter spp. Oftjáning AmpC β-laktamasa frá litningi skiptir einnig máli í 

ónæmi Acinetobacter baumannii og Pseudomonas aeruginosa fyrir margvíslegum β-laktam lyfjum 

(63). 

Plasmíð-miðlaðir AmpC β-laktamasar greindust fyrst árið 1989 og hafa síðan fundist víða. Flestir 
stofnar plasmíð-miðlaðra AmpC β-laktamasa fundust fyrst í Klebsiella pneumoniae. Eiginleikar 

þessara ensíma eru að mestu þeir sömu og fyrir litningsbundin ensím og geta þau einnig verið 

örvanleg, en algengasti stofn þeirra er það ekki. Plasmíð sem bera gen er tjá AmpC β-laktamasa bera 

gjarnan önnur ónæmisgen, t.a.m. ESBL gen. Plasmíðmiðlaðir AmpC β-laktamasar virðast skipta 

sérstaklega miklu máli í þróun β-laktam ónæmis meðal Salmonella spp. (63). 

AmpC β-laktamasar geta flust á milli baktería með plasmíðum, t.a.m. með flutningi litningsbundinna 

gena yfir á plasmíð og síðan til annarra baktería. Algengasti plasmíðbundni AmpC β-laktamasinn er 

CMY-2 (48).  

Við greiningu á AmpC β-laktamösum er ESBL-skimpróf venjulega jákvætt en clavulanic sýra eykur 

ekki virkni. Cefoxitin ónæmi er algengt en ekki 100% sértækt þar sem það getur einnig átt við um 

karbapenemasa og β-laktamasa í flokki A (63). 

1.7.3 Karbapenemasar 

Ónæmi baktería gegn karbapenem-lyfjum getur orðið til með fjórum leiðum: minnkuð sækni PBP í 

lyfið, minnkað gegndræpi ytri himnu, útflæði lyfsins hjá Gram-neikvæðum bakteríum eða með myndun 

breiðvirkra β-laktamasa. Karbapenemónæmi í Enterobacterales getur verið vegna blöndu af porin tapi 

og myndun á ESBL/AmpC β-laktamasa, eða vegna þróunar á karbapenemasa sem óvirkjar 

karbapenem-lyf (50). 

Helstu flokkar karbapenemasa meðal Enterobacterales sem tilheyra Ambler flokki A eru KPC 

karbapenemasar. Í flokki B eru metalló-β-laktamasar (MBL): IMP (imipenemasi), Verona Integron-
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encoded metalló (VIM), oxacillinase (OXA), Klebsiella pneumoniae karbapenemasi (KPC) og New 

Delhi metalló β-laktamasi (NDM) og flokki D OXA-48-líkir oxacillínasar (50, 65). 

Karbapenem-ónæmar bakteríur af ættbálknum Enterobacterales voru lítt þekkt vandamál í 

heilbrigiðskerfinu fyrir aldamótin 2000 en dreifast nú hraðar um heiminn en nokkru sinni fyrr. 
Karbapenemasa-myndandi Klebsiella pneumoniae var fyrsta bakterían sem náði að dreifast um 

heiminn og er nú landlæg víða. NDM-myndandi bakteríur af ættbálknum Enterobacterales og OXA-48-

myndandi Klebsiella pnemoniae hafa dreifst hvor um sig frá upprunastöðum sínum í Suður Asíu og 

Norður Afríku. Þessir stofnar eru nær alltaf þolnir fyrir β-laktam lyfjum, þ.á.m. karbapenem, auk fjölda 

annarra sýklalyfjaflokka. Dánartíðni af völdum ífarandi karbapenemasa-myndandi Enterobacterales 

sýkinga er allt að 40%. Til að sem bestur árangur hljótist af meðferð við þessum sýkingum er 

mikilvægt að sýklalyfjaskammtar séu stilltir í samhengi við lyfjahvarfaleg gögn, sér í lagi fyrir lyf eins og 
kólistín og karbapenem. Einnig hafa rannsóknir sýnt að notkun samsettra sýklalyfja lækki dánartíðni 

þegar borið er saman við meðferð með einu sýklalyfi (65). 

Karbapenemasar eru varasamir í ljósi þess að þeir flytjast auðveldlega á milli baktería og deila 

eiginleikum ónæmis fyrir β-laktam lyfjum. Karbapenemasa-myndandi bakteríustofnar búa þannig yfir 
afar breiðvirku þoli fyrir β-laktam lyfjum og geta dreift því áfram til annarra baktería (7). 

1.7.4 Sýklalyfjaónæmi meðal E. coli stofna 

E. coli hefur gríðarlegan fjölbreytileika í plasmíðum sínum, sem geta ekki aðeins borið meinvirkniþætti 

á borð við eiturgen heldur einnig gen sem miðla sýkalyfjaónæmi. Þetta getur síðan stuðlað að 

dreifingu ónæmis til annarra baktería, bæði innan og utan tegundarinnar (19, 66, 67).  

Í ljósi þess að E. coli er ráðandi valbundið loftháða (e. facultative anaerobe) bakterían í 

meltingarvegi manna verður hún gjarnan fyrir áhrifum sýklalyfja, sem um leið getur leitt til þróunar á 

sýklalyfjaónæmi. Hið sama má segja um notkun sýklalyfja í landbúnaði (66). Þetta er vegna þess að 

E. coli er mjög algeng í flóru margra dýra. Þannig er E. coli með mikilvægustu tegundum Gram-
neikvæðra stafa þegar kemur að sýklalyfjaónæmi. Bakterían er gjarnan notuð sem bendibaktería (e. 

indicator bacteria) fyrir sýklalyfjaónæmi meðal Gram-neikvæðra stafa og er einnig notuð sem líkan fyrir 

þróun sýklalyfjaónæmis í bakteríum almennt. Það er vegna þessara þátta sem gjarnan er auðveldara 

að rannsaka sýklalyfjaónæmi í flórubundnum E. coli frekar en fæðutengdum sýkingarvöldum - þær eru 

er aðgengilegar, auðveldar að einangra og mikið rannsakaðar (67). Sýklalyfjaónæmar E. coli geta hins 

vegar borist frá umhverfinu til einstaklinga, m.a. með fæðu, og í kjölfarið valdið sýkingum sem reynast 

erfiðar að meðhöndla (66). 

Safngreining Pormohammad et al. skoðaði sérstaklega sýklalyfjaónæmi E. coli frá mismunandi 

uppsprettum – þ.e., rannsóknir voru teknar fyrir sem skoðuðu sýklalyfjaónæmar E. coli eftir uppruna 

bakteríanna, t.d. úr mönnum, dýrum, fæðu eða umhverfi. Ónæmi fyrir amoxicillin var almennt hátt – 

70,5% úr mönnum, 96% úr dýrum og 58,4% úr fæðu eða umhverfi, mælt með skífuprófi (e. disc-
diffusion method). Ónæmi fyrir ciprofloxacin var almennt hærra úr mönnum m.v. aðrar uppsprettur, en 

lægra í Bandaríkjunum m.v. önnur lönd og fór vaxandi með tímanum. Í heild var algengi fjölónæmra 

(MDR) E. coli og ESBL-myndandi E. coli hærra í dýrum og umhverfi m.v. í mönnum, sérstaklega þegar 

lágmarks heftistyrkur (e. minimum inhibitory concentration, MIC) var skoðaður. Algengi ESBL-
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myndandi E. coli reyndist 63% úr dýrum og 42% úr mönnum. Þetta er líklegast endurspeglun á 

sýklalyfjanotkun í dýrum, sérstaklega í landbúnaði, ásamt lélegu hreinlæti, ónægri þjálfun starfsfólks 

og fleira (66).  

Ónæmi meðal E. coli fer hratt vaxandi gegn flestum gerðum sýklalyfja og stuðlar flutningur 
plasmíða milli baktería m.a. að þessari þróun. Erlend safngreining skoðaði sýklalyfjaónæmi hjá E. coli 

sem voru orsakavaldar þvagfærasýkinga. Almennt var ónæmi fyrir trimethoprim-sulfamethoxazole yfir 

15% en reyndist þó breytilegt eftir löndum. Minna ónæmi sést almennt samhliða minni notkun lyfsins 

við þvagfærasýkingum. Ónæmi fyrir ciprofloxacin var 10-40% og reyndist minna í Ástralíu, Japan og 

Mið-Norður Evrópu en hærra í Suð-Austur Evrópu og á vissum stöðum í Bandaríkjunum. Líkt og með 

trimethoprim-sulfamethoxazole sást minnkandi ónæmi samhliða minni notkun lyfsins. Næmi fyrir 

fosfomycin og nitrofurantoin hélst hátt og var í kringum 90-95% (48). 

Einnig voru skoðaðar ESBL-myndandi E. coli sérstaklega milli landa og tímabila. Algengið fór nær 

undantekningarlaust vaxandi frá því fyrir 2010 til tímabilsins eftir 2010. Í Evrópu var algengið lægst í 

Frakklandi (3,3%) en þar á eftir komu Bretland (6,6%) og Ítalía (6,7%). Algengið var hæst í Tyrklandi 

(24%) en í Suður-Asíu reyndist það 33,2% (48). Þegar litið er til næmis E. coli stofna fyrir helstu 
sýklalyfjaflokkum er næmið einna best á Íslandi m.v. önnur Evrópulönd (59).  

Meðal ESBL í E. coli er CTX-M-15 algengasta tegundin og sýnt hefur verið fram á láréttan 

genaflutning plasmíða sem bera þessa gerð ESBL. Enn fremur virðist ST-131 vera ráðandi stofn 

þegar kemur að ESBL-myndandi E. coli. Örvanlegir AmpC β-laktamasar eru hins vegar sjaldgæfir í E. 

coli. Meðal karbapenemasa eru mikilvægustu gerðirnar í E. coli OXA, KPC og metalló β-laktamasar – 

allar þessar gerðir hafa fundist á plasmíðum og sýnt hefur verið fram á flutning þeirra milli baktería 

(48). 

Í rannsókn Ruimy og félaga sem skoðaði sýklalyfjaónæmi í 399 grænmetis og ávaxtasýnum 
reyndust 13% sýnanna jákvæð fyrir ESBL og voru það allt Rahnella spp. (15). Íslensk rannsókn 

kannaði sýklalyfjanæmi bakteríustofna í 416 erlendum og íslenskum grænmetis- og berjasýnum. Þar 

reyndist bakteríuvöxtur einungis til staðar í 26,7% sýnanna og enginn ESBL-myndandi bakteríustofn 

fannst (68). 

1.7.5 Sýklalyfjaónæmi í landbúnaði 

Sýklalyfjaónæmi í landbúnaði hefur fengið takmarkaða athygli í samanburði við alvarleika mögulegra 

afleiðinga þess. Dreifing matvæla um hnöttinn er meiri en nokkru sinni fyrr og því er gæðaeftirlit með 

matvælum gríðarlega mikilvægur liður í að viðhalda fæðuöryggi. Frá árinu 2016 hefur Matvælastofnun 

staðið að skimun fyrir ESBL og/eða AmpC β-laktamasa-myndandi E. coli í botnlangasýnum úr svínum 

og kjúklingum og ári síðar var ákveðið að kjöt í matvöruverslunum yrði einnig skoðað. ESBL/AmpC β-

laktamasa-jákvæðir stofnar reyndust 6,2% í kjúklingabotnlöngum árið 2014 en einungis 0,6% árið 

2018. Miklar sveiflur gætu stafað af breytilegu úrtaki, en það samanstóð af aðeins 48 sýnum árið 2014 
en 156 sýnum árið 2018. Þar að auki fer skimun fram annað hvert ár, en skimun a.m.k. árlega gæti 

gefið betri yfirsýn yfir þróun sýklalyfjaónæmis í dýralandbúnaði hér á landi (69). 

European Food Safety Authority (EFSA) og European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) birta saman upplýsingar um sýklalyfjaónæmi innan Evrópusambandsins (ESB). Bretland, 
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Þýskaland, Frakkland og Spánn eru dæmi um lönd með skilgreind ríkisrekin eftirlitskerfi. Í Bretlandi og 

Þýskalandi eru sýni annars vegar skoðuð frá heilbrigðum dýrum og hins vegar frá sýktum dýrum. Í 

Þýskalandi sér The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety um eftirlit. The French 

Agency for Veterinary Medicinal Products (ANMV) gefur sérstaklega út upplýsingar um 

sýklalyfjaónæmi í meinvirkum bakteríum frá dýrum innan Frakklands. Red de Vigilancia de 

Resistencias Antibioticos en Bacterias de Origen Veterinario (VAV) sá áður um birtingu upplýsinga um 

sýklalyfjaónæmi í E. coli frá heilbrigðum kjúklingum til manneldis á Spáni (67). 

Safngreining frá 2019 skoðaði sérstaklega sýklalyfjaónæmi E. coli í kjúklingum til manneldis og bar 

saman niðurstöður milli landa. Í Bandaríkjunum var ónæmi fyrir tetracycline um 45% en fyrir 

gentamicin 40% og ampicillin 20%. Minni upplýsingar voru til staðar fyrir Brasilíu, stærsta 

útflutningsaðila kjúklingakjöts í heiminum en rannsóknir þaðan hafa sýnt ónæmi gegn penisillíni í 75% 
tilfella og ampicillin í 65% tilfella. Sama á við um Kína, annan stóran útflutningsaðila kjúklingakjöts, en 

rannsóknir benda til ónæmis fyrir tetracycline í um 80% tilfella – breytilegri tölur voru til staðar fyrir 

quinolone (50-100%), penisillín (30-80%), amínóglýkósíð (20-70%) og cephalosporin (4-45%) en 

almennt fór sýklalyfjaónæmi vaxandi á síðustu árum og áratugum, einnig fyrir kólistín. Niðurstöður eru 

talsvert öðruvísi fyrir ESB – ef horft var til meðaltals fyrir stærstu lönd innan ESB var ónæmi fyrir 

ampicillin í 70% tilfella en í 60% tilfella fyrir ciprofloxacin og tetracycline, meðan að ónæmi fyrir 

gentamicin var aðeins 13%. Í Póllandi var algengi ciprofloxacin- og ampicillin-ónæmis enn hærra (70-

90%) með vaxandi ónæmi sérstaklega fyrir ampicillin og cefotaxime. Tölur voru almennt lægri í 
Bretlandi og Þýskalandi, þó ampicillin-ónæmi hafi verið 67% og 56% í hvoru landi fyrir sig. Frakkland 

var með magnbundnar upplýsingar um notkun sýklalyfja sem hægt er að setja í samhengi við algengi 

ónæmis. Ónæmi fyrir amoxicillin var um 40% og hefur haldist stöðugt samhliða stöðugri notkun á 

amoxicillin. Notkun tetracycline fór minnkandi og samhliða fór ónæmi fyrir þeim minnkandi. Sláandi 

breyting varð á ónæmi fyrir ciprofloxacin á Spáni milli 2001 og 2016: úr 17% upp í 91%. Ónæmi fyrir 

ampicillin og tetracycline var um 70% en fór minnkandi fyrir tetracycline. Einnig var ónæmi fyrir 

gentamicin áberandi hæst á Spáni, eða um 36%. Mismunur milli landa, bæði er varðar notkun 

sýklalyfja og algengi sýklalyfjaónæmis, bendir sterklega til sambandsins á milli notkunar sýklalyfja og 
þróun sýklalyfjaónæmis. Ein helsta niðurstaða safngreiningarinnar var mikil þörf á betri magnbundnum 

upplýsingum til að sýna betur fram á þetta samband fyrir einstök sýklalyf og milli mismunandi 

dýrategunda (67). 

Í hollenskri rannsókn sem skoðaði alls 1216 grænmetissýni, þar af 327 salatsýni (e. leafy greens), 

fundust saurkólígerlar (e. faecal bacteria) sem tilheyrðu Enterobacterales og voru ónæmar fyrir 3GC í 

einungis 0,6% salatsýnanna (21). Í annarri hollenskri rannsókn sem gerð var á 50 handahófskenndum 

kjúklingabúum fannst ESBL-myndandi E. coli í 96% hænsnfugla. Algengi ESBL/AmpC β-laktamasa-

myndandi E. coli á meðal hollenskra hænsnabænda reyndist rúmlega 33,3%, miðað við 4,9% meðal 

spítalasjúklinga og 5,1% meðal almennings. Þá voru β-laktamasa genin af nákvæmlega sömu 

plasmíðfjölskyldum hjá bændum og hænsnfuglum. Jafnframt var samband á milli algengi ESBL/AmpC 

β-laktamasa bera og snertingu við dýrin; þeir sem stunduðu meiri nálægð við hænsnfugla voru líklegri 
til að bera þessar bakteríur. Þetta bendir til þess að snerting við hænsnfugla og umhverfi þeirra sé 

áhættuþáttur fyrir að bera ESBL/AmpC β-laktamasa-myndandi bakteríur. Fimm pör af manna-
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hænsnfugla stofnum höfðu nákvæmlega eins gen, gerðir plasmíða og E. coli raðagerðir, sem benti til 

flutnings einsleitra stofna á milli tegunda (e. clonal transmission). Sambærileg ESBL og AmpC β-

laktamasa gen hjá sömu gerðum plasmíða í mismunandi stofnum E. coli raða í mönnum og 

hænsnfuglum benti til lárétts genaflutnings (70). 

Allt ofangreint bendir til þess að grænmeti sé ekki megináhyggjuefnið sem uppspretta 

sýklalyfjaónæmra baktería heldur komi þær oftast úr dýrum vegna matvælaiðnaðarins. Ólíkt kjötvörum 

er grænmeti hins vegar gjarnan borðað án eldunar eða hitunar, sem gerir greiðari leið fyrir ónæmar 

bakteríur að berast í menn séu þær til staðar í fæðunni (20). 

Kínversk rannsókn Liu et al. skoðaði eiginleika karbapenem-ónæmra Enterobacterales sem 

fundust á tilbúnu grænmeti. Þar fannst m.a. Citrobacter freundii sem bar blaNDM og Klebsiella 

pneumoniae með blaKPC-2. gen. Eftir því sem best er vitað hafa þessar bakteríur með áðurnefnda 

ónæmiseiginleika ekki fundist áður í fersku grænmeti. Þegar bornar voru saman mismunandi tegundir 

karbapenem-ónæmra baktería voru mikil líkindi í erfðaröð IncX3 plasmíða. Líkindin voru einnig mikil á 

milli IncX3 plasmíða sem greindust annars vegar í gúrkum og hins vegar í klínískum sýnum. Höfundar 

ályktuðu því að grænmeti geti miðlað dreifingu karbapenem-ónæmra Enterobacterales og stuðlað að 
dreifingu ónæmis með bæði láréttum og lóðréttum genaflutningi (71). 

1.7.6 Sýklalyfjaónæmi í umhverfinu 
Umhverfið býr að mestum hluta yfir óþekktri uppsprettu gena sem geta miðlað sýklalyfjaónæmi auk 

annarra meinvirkniþátta. Sýklalyfjaónæmisgen sem miðla ónæmi gegn β-laktam sýklalyfjum, 

tetracycline og glycopeptide hafa m.a. fundist í 30.000 ára gömlu sífrosti. Láréttur genaflutningur er 
rótin að flutningi sýklalyfjaónæmisgena milli baktería og er tengiæxlun sá genaflutingur talin 

mikilvægasta leiðin sem miðlar honum- ekki aðeins býður þessi aðferð upp á flutningi erfðaefnis milli 

mismunandi tegunda heldur hefur einnig verið sýnt fram á láréttan genaflutning með tengiæxlun á milli 

bakteríu og heilkjörnungs. Staðfest hefur verið að tengiæxlun getur átt sér stað víða – í mold, seti, sjó, 

frárennslisvatni og skólpi. Plasmíð og integrative conjugative elements (ICEs) eru hér mikilvægust. 

Ummyndun spilar líklegast stærra hlutverk en gert hefur verið ráð fyrir- þetta gæti átt sérstaklega við í 

vissum aðstæðum, t.a.m. örveruhimnu. Að sama skapi má ekki vanmeta veiruleiðslu, þar sem að 

bakteríuveirur geta miðlað ónæmi milli mismunandi flokka baktería, m.a.s. yfir lengri vegalengdir og 
milli vistkerfa. Veiruleiðsla virðist skipta sérstaklega miklu máli í vatnskerfum og hafa 

sýklalyfjaónæmisgen fundist í veiruerfðaefni í ýmsum mismunandi aðstæðum (t.d. frárennslisvatni) 

(47). 

1.7.7 Sýklalyfjaónæmi í mönnum 

Sýklafræðideild Landspítalans tekur saman niðurstöður næmisrannsókna fyrir helstu tegundir baktería 

árlega og eru við núverandi skrif til staðar upplýsingar fyrir árið 2018. Almennt er sýklalyfjaónæmi 

minna á Íslandi en víða annars staðar. Þegar horft er til allra stofna E. coli er næmi fyrir cefpodoxime 

92%, ceftriaxone 90%, piperacillin-tazobactam 97%, mecillinam 94%, gentamicin 94%, trimethoprim 

77%, ciprofloxacin 80% og nitrofurantoin 98%. Gögn fyrir aðrar Enterobacterales eru ekki birt eftir 

tegundum heldur saman í flokki “Enterobacteriaceae aðrar en E. coli” – þar er næmi fyrir cefpodoxime 
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88%, ceftriaxone 92%, mecillinam 93%, gentamicin 97%, trimethoprim 76% og ciprofloxacin 88%. 

Fyrir alla stofna af Pseudomonas aeruginosa er næmi fyrir piperacillin 91%, ceftazidime 93%, 

meropenem 90%, gentamicin 97%, tobramycin 100% og ciprofloxacin 83%; ónæmi fyrir ciprofloxacin 

fer almennt vaxandi (72). 

1.8 Greiningaraðferðir  

Til að greina tegundir sem tilheyra Enterobacterales og eiginleika þeirra er hægt að beita ýmsum 

aðferðum. Hér verður farið yfir þær helstu sem notast er við á klínískum rannsóknarstofum í dag. 

1.8.1 Oxidasapróf 

Eins og áður kom fram eru bakteríur af ættbálknum Enterobacterales almennt oxidasa neikvæðar. 

Oxidasapróf er notað til að meta virkni ensímsins cytochrome oxidasa í bakteríum. Prófið er notað til 

að greina bakteríur af ættbálknum Enterobacterales frá öðrum Gram-neikvæðum stöfum. Dropi af 

hvarfefni er gjarnan settur beint á bakteríuþyrpingu á agar og leiðir jákvætt próf til litabreytingar á 

þyrpingunni yfir í dökk-fjólubláan lit. Þetta verður vegna oxunar á hvarfefninu tetrametýl-p-

fenýlendíamín díhýdróklóríð yfir í dökkfjólubláu afurðina indófenól (19). 

1.8.2 MALDI-TOF MS greiningartækni 

MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) er 

háþróuð greiningaraðferð þar sem lasertækni er notuð til að koma próteinum yfir á jónað form. Sýni er 

gjarnan sett beint á plötu frá hreinni ræktun og blandað við efnafræðilegan matrix. Þá er laser beint á 

sýnið og matrixinn dregur í sig orku sem færir hita til próteina í sýninu. Við þetta verður jónun á virkum 

efnahópum próteinanna. Jónirnar eru aðskildar í röri, þar sem tíminn sem það tekur að ferðast um 
rörið er háður massa jónanna. Léttari jónir ferðast hraðar í gegnum rörið á meðan þær þyngri fara 

hægar. Jónirnar eru að lokum mældar með hjálp sérstaks nema við enda rörsins. Með notkun 

massa/hleðslu hlutfalls og boðstyrks (signal intensity) er hægt að búa til massaróf sem er einkennandi 

fyrir prótein út tiltekinni lífveru. Útkoman er að lokum borin saman við gagnagrunn þar sem eiginleikar 

sýnisins eru bornir saman við niðurstöður fyrir hinar ýmsu lífverur. Hafa ber í huga að þessi greining 

takmarkast við þær lífverur sem skráðar eru í gagnagrunninn. Einnig einskorðast tæknin við 

bakteríuþyrpingar frá hreingróðri og er ekki hægt að framkvæma prófið með blandaðri bakteríuflóru. 

MALDI-TOF er byltingarkennd tækni í greiningu örvera, þar sem hún styttir svartíma og eykur 
greiningarhæfni til muna (19). 

Tegundir MALDI-TOF MS tækja eru á almennum markaði í dag eru ekki margar, en þar má nefna 

MALDI Biotyper frá Bandaríkjunum (Bruker Daltonics Inc, USA) og Vitek MS frá Frakklandi 

(BioMerieux, Etoile, France) (19). 

Framkvæmd tegundagreiningar með hjálp MALDI-TOF felur í sér nokkur skref. Fyrst er stungið í 

hreina bakteríuþyrpingu með pinna og henni dreift á sérstaka MALDI-TOF plötu. Þegar þyrpingin hefur 

þornað er HCCA (α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid) matrix bætt sýnið á plötunni og blandan látin 
þorna. Að því loknu má setja plötuna í tækið. Tegundagreiningunni er gefið stig frá 0 - 3 og telst yfir 
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stig 2.0 fullnægjandi fyrir rétta tegundagreiningu, ef stig fæst á bilinu 1.9 - 1.7 má í flestum tilvikum 

gefa út ættkvíslargreiningu (73). 

1.8.3 Næmispróf 

Næmispróf eru notuð til að áætla næmi baktería fyrir hinum ýmsu sýklalyfjum. Þau eru partur af 

nauðsynlegu greiningarferli og m.a. gera heilbrigðisstarfsfólki kleyft að velja sem þröngvirkasta en um 
leið skilvirka meðferð gegn sýkingum með sýklalyfjum. Til að næmispróf séu áreiðanleg þarf að nota 

hreingróður af tiltekinni tegund, sem getur tekið nokkra daga í framkvæmd (74). 

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er nefnd sem sér um 
utanumhald á viðmiðunargildum fyrir sýklalyf og tæknilegar hliðar á næmisprófum út frá 

svipgerðarlýsingum (e. phenotyping) (75). 

Skífupróf eru ein elsta og jafnframt algengasta aðferðin við framkvæmd næmisprófa á klínískum 

rannsóknarstofum í dag. Með aðferðinni er hægt að næmisprófa allar helstu bakteríutegundir, þar með 
talið kröfuharðari bakteríur. EUCAST hefur staðlaða aðferð við framkvæmd skífuprófa sem byggir á 

skilyrðum sem skilgreind eru af International Collaborative Study of Antimicrobial Susceptibility 

Testing, auk reynslu sérfræðinga um allan heim (76). 

Viðmiðunargildi byggð á þvermáli sónu í EUCAST skífuprófi eru kvörðuð með samstilltum 
evrópskum MIC viðmiðunargildum sem gefin eru út af EUCAST, en þessi viðmið má finna á vefsíðu 

þeirra. Hafa ber í huga að líkt og með allar staðlaðar aðferðir ber að fylgja aðferðalýsingu án 

undantekninga til að fá áreiðanlegar niðurstöður (76). 

1.8.4 Skimun og greining ESBL 
Sýklalyfin cefotaxime og ceftazidime eru bæði notuð í skimun fyrir ESBL; þótt flest ESBL séu þolin fyrir 
báðum lyfjum eru sum ensím sem sýna aðallega þol fyrir annarri tegundinni. Samlegðarpróf til 

staðfestingar hefur einnig verið notað til að sýna fram á vissar ESBL-svipgerðir. Cefpodoxime er víða 

notað á klínískum rannsóknarstofum til skimunar fyrir ESBL í Gram-neikvæðum stöfum. Cefoxitin er 

hins vegar notað til að greina AmpC en meropenem, imipenem og ertapenem greina karbapenemasa 

– hvort tveggja eru aðrar gerðir af breiðvirkum β-laktamösum (72, 77). 

Staðfesting á ESBL-myndandi bakteríum felst í notkun á β-laktamasa hindranum clavulanate með 

cephalosporin (ceftazidime eða cefotaxime). Clavulanate hindrar ESBL og minnkar þannig ónæmi fyrir 

cephalosporin (8). Skimun fyrir ESBL er gerð með cefpodoxime skífuprófi (72). 

1.8.5 Metalló β-laktamasapróf 

Ein aðferð sem hægt er að nota til greiningar á metalló β-laktamasa er E-test. Prófið byggir á E-test 

strimli (BioMerieux, Etoile, France) sem inniheldur imipenem auk imipenem með viðbættri EDTA 

(ethylenediaminetetraacetic acid) (sbr. mynd 3). EDTA bindur tvígildar málmjónir, en virkni metalló β-

laktamasa ensímsins er háð slíkri málmjón, sem þýðir að skortur á slíkum málmjónum minnkar virkni 

ensímsins. Ef baktería tjáir fyrir metalló β-laktamasa er hún næmari á þeim enda strimilsins þar sem 

imipenem með EDTA er til staðar. Strimlinum er komið fyrir á MH agar og er aðferðin að öðru leyti sú 

sama og fyrir hefðbundin skífunæmispróf (78, 79). 
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Mynd 3. E-test með Imipenem og Imipenem + EDTA (78). 

1.8.6 PCR (kjarnsýrumögnun) 

PCR (e. polymerase chain reaction) eða kjarnsýrumögnun, er undirstöðuaðferð í öllum helstu 
erfðafræðirannsóknum og kemur við sögu t.a.m. við greiningu á bakteríu- og veirusýkingum. Aðferðin 

er notuð eftir að erfðaefni hefur verið einangrað úr örveru, en kjarnsýrur (erfðaefnið) má einangra úr 

sýni með hitun, kemískum efnum eða vissum ensímaðferðum. PCR magnar upp ákveðinn hluta 

erfðamengis, en í grunninn byggir aðferðin á hitabreytingum á erfðaefninu. Þegar kjarnsýrur hafa verið 

einangraðar er þeim bætt í efnahvarfsblöndu (e. reaction mix) sem inniheldur alla nauðsynlega þætti 

fyrir kjarnsýrumögnun; vísar (oft kallaðir prímerar, e. primer), núkleótíð, samgildar jónir, buffer og 

ensím. Hver PCR-hringur samanstendur af þremur skrefum: eðlissvipting (e. denaturation), binding 

vísa (e. primer annealing) og lenging vísa (e. primer extension). Áður en PCR-hvarfið hefst þarf 
kjarnsýran að vera einstranda (e. single-stranded), en það er gert til að vísarnir geti bundist 

samsvarandi DNA-röð svæðisins sem magna á upp. Þá er framkvæmd eðlissvipting yfir í einstranda 

kjarnsýrur með hitun. Þegar eðlissvipting hefur átt sér stað er hitastig lækkað svo vísarnir geti bundist 

markstað sínum. Hitastigið er síðan hækkað aftur sem kemur lengingu vísa af stað, en þetta ferli er 

endurtekið til að fá sífellt meira magn af kjarnsýrunni (80). 

Þegar búið er að magna erfðaefnið upp á viðeigandi hátt er framkvæmdur rafdráttur á agarósageli, 

en agarósi er fjölsykru-fjölliða sem upprunnin er úr sjávarþangi. Þá er PCR afurð komið fyrir í 

agarósagelinu sem situr í bufferlausn; algengast er að nota Tris acetate og Tris borate (Tris borate 

EDTA buffer). Núkleótíð hafa neikvæða hleðslu, sá eiginleiki er nýttur í rafdrætti og rafstraumi er hleypt 

á gelið sem situr í buffer lausninni. Þá ferðast erfðaefnið eftir gelinu í átt að jákvæðu anóðunni. Bútar 

kjarnsýra af mismunandi stærð ferðast í gegnum agarósagelið á mismiklum hraða, stærri bútar ferðast 
hægar en þeir minni. Að loknum rafdrætti eru kjarnsýrurnar litaðar með ethidium bromide, sem gerir 

böndin á rafdráttargelinu sýnileg undir útfjólubláu ljósi (19).  

PCR leikur meginhlutverk í arfgerðagreiningu (e. genotyping) en kostir hennar eru m.a. skýrt svar 

um viðurvist vissra ónæmisgena. Greiningin tekur aftur á móti ekki tillit til ýmissa breyta í svipgerð (e. 
phenotype) t.d. næmiseiginleika baktería fyrir tilteknum sýklalyfjum sem ákvarðast ekki einvörðungu af 

viðurvist sýklalyfjaónæmisgens. Svipgerðargreining getur aftur á móti átt erfitt með að greina ýmsa 

vægari ónæmiseiginleika. Hægt er að framkvæma arfgerðargreiningu (PCR) beint án frekari ræktunar 

og spara þannig skrefin sem fylgja svipgerðargreiningu. Þetta kemur sér t.a.m. vel fyrir örverur sem 

erfitt er að rækta með hefðbundnum hætti. Ef um er að ræða sýkingu er arfgerðargreining fljótlegri 
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kostur til að veita viðeigandi inngrip, auk þess sem erfðapróf minnka umtalsvert hættuna sem fylgir því 

að vinna með lífsýni. Arfgerðargreiningu fylgja þó vissir annmarkar til viðbótar við þá áðurnefndu. 

Óþekktar tegundir örvera og/eða óþekktir eiginleikar greinast ekki í erfðaprófum enda hafa þau ekki 

verið formlega skilgreind. Falsk-jákvæð svör geta einnig verið til vandræða við arfgerðargreiningu og 

orsakast af þöglum genum (e. silent genes) eða gervigenum (e. pseudogenes). Stökkbreytingar á 

bindisvæðum prímera geta komið í veg fyrir mögnun með PCR sem getur leitt til falsk-neikvæðra 

svara. Hindrun á mögnun kjarnsýra eða takmarkanir á fjölda markraða geta átt sér stað í sýnum með 
blandaðri bakteríuflóru sem getur minnkað klínískt næmi. Því er ljóst að arfgerðargreining á örverum 

getur enn sem komið er ekki komið í stað aðferða á borð við næmispróf sem meta svipgerðareiginleika 

(81). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að leita að bakteríum af ættbálknum Enterobacterales á magnbundinn 

hátt í salati, tegundagreina og næmisprófa valdar tegundir ásamt því að skima fyrir β-laktamasa-

myndandi bakteríum.  
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3 Efni og aðferðir 

Hér á eftir verður farið yfir aðferðir og öll helstu efni og áhöld sem notast var við í rannsókninni. 

3.1 Salatsýni 

Á tímabilinu janúar-nóvember 2019 var farið í allar helstu matvöruverslanir í Reykjavík, Kópavogi og 

Garðabæ þar sem alls 150 salatblöndur og spínat í lokuðum pokum var verslað. Einnig voru tekin sýni 
frá salatbar Landspítalans við Hringbraut og í Fossvogi og af grænmetismarkaði í Mosfellsbæ. Sýni 

voru geymd í kæliskáp fyrir sáningu og ýmist sáð innan sólarhrings (ef fengin af salatbar eða 

grænmetismarkaði) eða fyrir síðasta söludag. Fyrstu 13 sýnin voru unnin á rannsóknarstofu Matís, 

Vínlandsleið 12, en önnur sýni á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala, Ármúla 1a og Barónsstíg. 

3.2 Ætagerð 

Tryptone soy agar (TSA) (Oxoid Ltd, Hants, Bretland) var útbúinn. Duft og afjónað vatn var hellt á 

flöskur, leyst upp og dauðhreinsað í gufusæfi við 121 °C. Agarinn var geymdur við 4 °C, tekinn úr kæli 

eftir þörfum og bræddur í örbylgjuofni við lágan hita í u.þ.b. 20 mínútur, eða þar til hann var tær og 

laus við kekki. Hann var síðan geymdur í 45 °C hitabaði fyrir notkun. Sérhæfða ætið violet red bile 

agar (VRBA) (Oxoid Ltd, Hants, Bretland) var sérútbúið fyrir hverja notkun þar sem agarduft og 
afjónað vatn var soðið saman og var einnig geymt í 45 °C hitabaði fyrir sáningu. 

ESBL-skimun fyrir bakteríum af ættbálknum Enterobacterales var framkvæmd með lyfjabættum 

MAC agar sem fyrirfram var tilbúinn af ætagerð Sýkla- og veirufræðideildar. Annars vegar var notast 

við MAC agar með viðbættu cefotaxime (CTX) og hinsvegar MAC agar með viðbættu ceftazidime 
(CAZ), bæði sýklalyfin eru s.k. indicator cephalosporin, en mikill munur getur verið á MIC eftir gerð 

ESBL). 

Saltvatn var útbúið með maximum recovery diluent (Oxoid Ltd, Hants, Bretland); 9,5 g dufti var 

leyst upp í 1 líter af afjónuðu vatni og blandan dauðhreinsuð í gufusæfi. Lausnin var geymd við 
stofuhitastig í allt að mánuð. 

3.3 Forvinnsla sýna 

Stuðst var við aðferð nr. 44 frá Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL) sem beinist að leit 
að kólíform bakteríum (e. coliform bacteria) í fæðu. Aðferðin greinir illa farnar eða skaddaðar kólíform 

bakteríur með því að notast við viðeigandi forræktun á þekktu magni sýnis með ósérhæfðu æti. 

Sérhæfðu æti sem inniheldur laktósa er síðan bætt við og ræktað er við 37 °C til greiningar á kólíform 

bakteríum (82). 

Salatpoki var sprittaður, opnaður með sterílum skærum og steríl pinsetta notuð til að setja sýnið í 

Stomacher® classic 400 plastpoka þar sem 20 g af sýni voru vigtuð á vog (KERN & Sohn GmbH, 

Þýskaland). Fyrir 5 sýni af 150 var bakteríutalning framkvæmd bæði fyrir og eftir skolun á 

salati/spínati. Þá var 20 g af sýni komið fyrir í sterílu sigti og því haldið undir köldu kranavatni með 

léttum handahreyfingum í 10 sekúndur. Sýnum var næst blandað við 180 g af saltvatni sem gaf 10x 
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þynningu og blandan gerð einsleit í Stomacher 400 (Seward, Worthing, Bretland) tæki sem maukar 

sýni með s.k. róðrarhreyfingu, en þetta var gert í 60 sekúndur við 230 RPM (rotations per minute).  

Frekari þynningar voru síðan útbúnar, 9 ml af saltvatni pípetteraðir í sterílt glas og 1 ml af 

sýnablöndu bætt við, sem gaf 100x þynningu. 1 ml af 100x þynningunni var að lokum bætt við 9 ml af 
saltvatni til útbúnings á 1000x þynningu. Fyrir fyrstu 7 sýnin var aðeins gerð 10x og 100x þynning en 

eftir það var 1000x þynningu bætt við. Frekari viðbót við þynningar var ákveðin til að gera talningu 

mögulega þar sem til staðar var mikill bakteríuvöxtur. 

Tómum skálum var raðað upp og þær merktar; neikvætt kontrólsýni var gert fyrir TSA við hverja 

sáningu. Pípetterað var 1,0 ml af hverri þynningu á þrjár tómar skálar til undirbúnings fyrir talningu. 

Samhliða var 0,5 ml af 10x þynningu pípetterað á MAC agar skál, MAC+CTX og MAC+CAZ lyfjaagar 

fyrir fyrstu 15 sýnin. Eftir það var magnið minnkað niður í 0,1 ml fyrir MAC agar skálarnar tvær vegna 

mikils bakteríuvaxtar. Mynd 4 c sýnir MAC agar skálarnar 3 sem sáð var á, en á hefðbundnu MAC 

agar skálina var komið fyrir meropenem lyfjaskífu til skimunar fyrir karbapenemasa-myndandi 

bakteríum. U.þ.b. 5 ml af TSA var síðan hellt á talningarskálarnar og honum blandað varfærnislega við 

sýnið með hringhreyfingum (mynd 4 a). Skálarnar voru látnar standa á borði í 1 klukkustund og þá var 
10-15 ml af VRBA hellt yfir (mynd 4 b). Agarinn var látinn storkna á borði við stofuhita og sýni ræktað í 

hitaskáp við 37 °C í u.þ.b. 24 klukkustundir við hefðbundnar loftaðstæður. Sýrustig VRBA var mælt 

með sýrustigsmæli (Thermo scientific Orion Star A211) handahófskennt fyrir u.þ.b. helming sýnanna 

og féll sýrustig hans alltaf innan marka, eða pH 7,4 +/- 0,2 við 25 °C (Oxoid Ltd). 

Til prófunar voru alls 22 talningarskálar (sýnanúmer 59-80) látnar vaxa við bæði loftháðar og 

loftfirrðar aðstæður. 

 

Mynd 4.   a) TSA hellt í agarskál og blandað varfærnislega við sýnið og þjónaði tilgangi sem forræktunaræti eða hressingarhæli 

fyrir bakteríurnar. b) 1 klst síðar var VRBA hellt yfir TSA og látinn storkna. c) Sýklalyfjabættu MAC agar skálarnar fyrir 

ESBL skimun auk hefðbundins MAC agar með meropenem lyfjaskífu.   

3.4 Talning og tegundagreining 

Eftir ræktun var framkvæmd bakteríutalning á TSA+VRBA skálunum; bakteríuþyrpingar sem uxu voru 

taldar og magn baktería í millilítra metið (mynd 5).  

Hreingróður var tekinn af MAC agar skálunum, bæði sýklalyfjabættum og hefðbundnum en einnig 

af talningarskálum þar sem stakar þyrpingar með mismunandi útlit voru teknar með sterílli lykkju og 
þeim dreift á MAC agar skál. Hreingróðurinn var ræktaður í u.þ.b. 24 klst við 37 °C og að því loknu 

voru stakar hreingróðursþyrpingar settar í MALDI-TOF MS (Bruker, MA, USA) til tegundagreiningar. Ef 

a) c) b) 
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tegundin reyndist vera af ættbálknum Enterobacterales var í fyrstu alltaf framkvæmt næmispróf en eftir 

frekara mat var ákveðið að velja bakteríur sem yrðu næmisprófaðar frekar m.t.t. klínísks mikilvægis og 

bakteríuvaxtar á sýklalyfjabættum agar. Í byrjun var alltaf framkvæmd tegundagreining fyrir þyrpingar 

sem uxu á sýklalyfjabættum MAC agar, en þörfin fyrir tegundagreiningu af þeim agar minnkaði í kjölfar 

bættrar þekkingar á útliti og eiginleika bakteríuþyrpinga. Auk þess var notast við oxidasapróf til að 

útiloka bakteríur á borð við Pseudomonas spp. sem jákvæðar eru á oxidasaprófi. Í fyrstu var 

Pseudomonas spp. greint í miklum mæli en eftir því sem leið á var ekki gerð tegundagreining á 
mörgum bakteríum sem tilheyrðu ekki Enterobacterales. Það þýðir þó ekki að þær hafi ekki verið til 

staðar, þvert á móti var mikill vöxtur baktería á lyfjaagar sem tilheyrðu öðrum ættkvíslum. 

Ef bakteríuvöxtur reyndist vera innan hindrunarsvæðis meropenem skífunnar á MAC agar var 

einnig framkvæmd tegundagreining og prófun með karbapenemasa- og/eða metalló-β-laktamasaprófi 
ef viðeigandi. 

 
Mynd 5. TSA+VRBA talningarskál eftir ræktun. Vöxtur var oft mjög þéttur og þyrpingar smáar. Bakteríuþyrpingar voru taldar og 

síðan var margfaldað með viðeigandi þynningu til að fá bakteríufjölda í millilíter. 

3.5 Næmispróf 

Ljóst var að velja þurfti tegundir til næmisprófunar þar sem fjöldinn var mikill. Lögð var áhersla á að 

næmisprófa allar Enterobacterales sem uxu á sýklalyfjabættum MAC agar auk Citrobacter spp, E. coli, 

Enterobacter spp, Klebsiella spp, Serratia liquefaciens, Serratia marcesens, Serratia spp. og Yersinia 

spp. Þessi ákvörðun var tekin m.t.t. klínísks mikilvægis stofnanna (t.a.m. reyndist Lelliottia amnigena 

algeng baktería en er ekki þekktur sýkingavaldur í mönnum). 

Næmispróf voru framkvæmd skv. EUCAST aðferð. Mueller-Hinton (MH) agar fékkst tilbúinn frá 

Sýkla- og veirufræðideild en fyrir bakteríur af ættbálknum Enterobacterales er ekki þörf á viðbótaræti. 

Bakteríuþyrping var fjarlægð af hreingróðurskál og sett í saltvatn þar til lausnin náði þéttninni 0,5 

McFarland, en þéttnin var metin með ljósmæli (e. spectrophotometer). Þá var lausninni blandað í 

hristara og sáð innan 15 mínútna frá blöndun. Því næst var sterílum bómullarpinna dýft í lausnina og 
dreift jafnt og þétt um MH agarskálina með hjálp rafknúins snúningsdisks (76). 

Lyfjaskífurnar sem komið var fyrir á agarnum innihéldu eftirfarandi sýklalyf: ampicillin (AMP 10), 

amoxicillin/clavulanate (AMC 30), ceftriaxone (CRO 30), cefuroxime (CXM 30), trimethoprim-

sulfamethoxazole (SXT 25), gentamicin (CN 10), cefpodoxime (CPD 10), cefotaxime (CTX 5), 
aztreonam (ATM 30), ciprofloxacin (CIP 5), cefoxitin (FOX 30), ertapenem (ETP 10) og piperacillin-

tazobactam (TZP 36) (Oxoid Ltd, Hants, Bretland). Eftir u.þ.b. 20 klst ræktun í 36 °C hitaskáp voru  

hindrunarsvæði lyfjaskífanna mæld og viðmið frá EUCAST notuð til að meta næmi. 
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3.6 ESBL staðfestingarpróf 

Ef tegund reyndist vaxa innan hindrunarsvæðis cefpodoxime lyfjaskífu var framkvæmt ESBL 

staðfestingarpróf. Framkvæmt var staðfestingarpróf fyrir Enterobacterales með samlegðar skífuprófi 
(e. combination disk diffusion test). Fyrir Enterobacterales sem skilgreindar voru af hópi 1 var notast 

við 4 skífur; cefotaxime (30 µL) með og án clavulanic sýru (10 µL) og ceftazidime (30 µL) með og án 

clavulanic sýru (10 µL). Fyrir Enterobacterales af hópi 2 var notast við tvenns konar skífur: cefepime 

(30µL) með og án clavulanic sýru (10 µL) (83). 

3.7 PCR 

Leitað var að þremur tegundum β-laktamasa gena með PCR; blaCTX-M, blaSHV og blaTEM. Öll sýni voru 

prófuð fyrir 16S rRNA áður til að tryggja viðurvist erfðaefnis í sýni og þar af leiðandi koma í veg fyrir 

falskt neikvætt svar. Notast var við tilbúna prímera, en þeir koma nánar fram í töflu 1. 

Tafla 1. Prímerar fyrir genin sem leitað var að í PCR. 

Gen Prímer (5´-3´)* Amplicon product 
size (bp) 

Framleiðandi 

16S rRNA F: AGT TTG ATC MTG GCT CAG  
R: GGA CTA CHA GGG TAT CTA AT 

797 TAG Copenhagen A/S, 
Copenhagen, 
Denmark 

blaCTX-M F: SCS ATG TGC AGY ACC AGT AA 
R: ACC AGA AYV AGC GGB GC 

585  
 
Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO 

blaSHV F: ATG CGT TAT ATT CGC CTG TG 
R: AGC GTT GCC AGT GCT CGA TC 

862 

blaTEM F: ATG AGT ATT CAA CAT TTC CG 
R: CCA ATG CTT AAT CAG TGA GG 

858 

*F: forward, R: reverse 

 

3.7.1 Einangrun erfðaefnis 

Útbúin var Chelex lausn sem notuð var til einangrunar á erfðaefni. Vigtuð voru 3,75 g af Chelex 100 

Resin (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) og blandað við 80 ml af eimuðu vatni. Lausnin var sett í 

gufusæfi og kæld niður í stofuhitastig og var þá tilbúin til notkunar. Þá var 500 µL af Chelex lausninni 

blandað við 1-2 bakteríuþyrpingar og blandan hituð við 95°C í 10 mínútur. Eftir hitun var blandan hrist 

með hristara (e. vortex) og skilin niður í skilvindu við 14000 RPM í 10 mínútur. Teknir voru 200 µL ofan 
af blöndunni og geymt í frysti fram að keyrslu PCR. 

3.7.2 Undirbúningur PCR keyrslu 

Frekari undirbúningur fyrir PCR fól í sér blöndun á nauðsynlegum þáttum í lítið glas, en þessa 

innihaldsþætti má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2. Hvarfefni og fleira nauðsynlegt fyrir hvert sýni. 

Quick load ® Taq 2X Master Mix (New England 

BioLabs, Ipswich, MA) 

12,5 µL 

Forward primer 0,5 µL 

Reverse primer 0,5 µL 

Sigma vatn (Sigma-Aldrich, St. Lous, MO) 9 µL 

25 mM MgCl2 lausn (New England BioLabs, 

Ipswich, MA) 

1,25 µL 

Einangrað DNA úr sýni 5 µL 

 

3.7.3 PCR keyrslan 

Kjarnsýrumögnunin var framkvæmd með 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, CA) tæki og 

stilling fór eftir gerð gens sem leitað var að. Yfirlit yfir prógram fyrir hvert gen fyrir sig má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Mismunandi stillingar á PCR tæki eftir því hvaða geni er leitað að. 

16S rRNA 

94°C 7 mín  
94°C 30 sek  

25 hringir 52°C 40 sek 
72°C 2 mín 
72°C 7 mín  
4°C ∞  
blaCTX-M 

94°C 5 mín  
94°C 30 sek  

30 hringir 58°C 30 sek 
72°C 2 mín 
72°C 7 mín  
4°C ∞  
blaSHV 

94°C 5 mín  
94°C 30 sek  

25 hringir 58°C 30 sek 
72°C 2 mín 
72°C 7 mín  
4°C ∞  
blaTEM 

94°C 5 mín  
94°C 30 sek  

25 hringir 50°C 30 sek 
72°C 2 mín 
72°C 7 mín  
4°C ∞  
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3.7.4 Rafdráttur á agarósageli 

Rafdráttur var undirbúinn með því að útbúa agarósagel. Til að gera meðalstórt 1,2% gel var 1,44 g af 

agarósa (Sigma-Aldrich, St. Lois, MO) vigtað og blandað saman við 0,5X TBE buffer. Blandan var 

leyst upp í örbylgjuofni og hituð þar til hún varð tær. Eftir skamma stund í kælingu var lausninni hellt í 

rafdráttarbakka þar sem brunnum var komið fyrir og gelið látið stífna í u.þ.b. 30 mínútur. Fyrir hverja 
röð var settur stærðarstigi, 5 µL af Quick load ® 100 bp DNA ladder (New England, BioLabs, Ipswich, 

MA), auk neikvæðs kontróls sem innihélt Sigma vatn. Sýnin sem útbúin höfðu verið voru sett í 

brunnana á eftir, 5 µL í hvern brunn og gelið var keyrt við 100 V í 35-40 mínútur. Eftir rafdrátt var gelið 

látið standa í ethidium bromide í 15 mínútur sem var síðan hreinsað með eimuðu vatni og látið standa 

í því í um 15 mínútur. Að lokum var tekin mynd af gelinu í gegnum InGenius forritið (Syngene, 

Cambridge, UK) með notkun útfjólublás ljóss. 

3.8 Tilraun með flutning ónæmisgena 

Hönnuð var tilraun til að kanna hvort ónæmiseiginleikar Rahnella aquatilis stofna sem fundust í 

salatsýnunum gætu flust yfir til E. coli.  

Fimm (sýnanúmer 23, 48, 85, 99 og 132) ESBL-myndandi Rahnella aquatilis stofnum sem vaxið 

höfðu úr salati var sáð í Todd Hewitt broð, tvö glös fyrir hvern stofn (alls 10 glös). Síðan var sitthvorum 

ciprofloxacin-ónæmum E. coli stofninum bætt í glösin tvö, þessir stofnar voru næmir fyrir öðrum 

sýklalyfjum en ciprofloxacin. Eftir 24 klukkustunda ræktun við 37°C var sáð úr broðinu á bæði CTX- og 

CAZ-bættan MAC agar og ciprofloxacin-lyfjaskífum (CIP5) (Oxoid Ltd, Hants, Bretland) dreift jafnt um 
agarinn. Ræktað var í sólarhring við hefðbundnar loftaðstæður í 37°C og síðan leitað að bakteríuvexti 

innan ciprofloxacin-hindrunarsvæðisins á skálunum sem voru 20 talsins. Staðfesting á tegund baktería 

sem uxu innan ciprafloxacin-hindrunarsvæðis var gerð í MALDI-TOF MS. 

3.9 Úrvinnsla tölfræðilegra gagna 

Lýsandi tölfræði var notuð til að birta helstu niðurstöður ræktana og næmisprófa. Til að bera saman 

sýklalyfjaónæmi milli sýna var skilgreindur ónæmasti stofn fyrir hvert sýni, sem bjó þá yfir ónæmi fyrir 

flestum sýklalyfjum. Einnig var ákveðið að skipta sýklalyfjaónæmi í tvo flokka: ónæmi fyrir 4 eða færri 

sýklalyfjum og ónæmi fyrir 5 eða fleirum. Notast var við Microsoft Excel (Microsoft, Redmond, WA, 

USA) til samantektar á aðalniðurstöðum og úrvinnslu þeirra í töflur og myndir. Ályktunartölfræði var 

framkvæmd við samanburð á bakteríutalningu og sýklalyfjaónæmi eftir uppruna sýna. Notað var kernel 

density plot til að bera saman bakteríutalningu eftir uppruna. Til að bera saman mun milli flokkabreyta 
með litlum stærðum var notað Fisher‘s exact próf. Marktæki var skilgreint sem α = 0,05. 

Ályktunartölfræði var unnin í R (R Core Team, 2020) með aðstoð Rstudio (Rstudio Team, 2020). 
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4 Niðurstöður 

Af 150 sýnum voru 83 (55,33%) erlend, 56 (37,33%) íslensk og 11 (7,33%) sem höfðu óþekktan 

uppruna. Gerð sýna og fjöldi þeirra eftir löndum má sjá í töflu 4, en algengasta gerð sýnis var blandað 

salat í poka og algengasta upprunaland fyrir utan Ísland var Ítalía. 

Tafla 4.  Fjöldi sýna eftir salatgerð og löndum. *Framleitt í Hollandi, upprunalönd: Holland, Spánn, Frakkland, Ítalía, Þýskaland. 

 

4.1 Bakteríutalning 

Bakteríuvöxtur var til staðar í 146 sýnum af 150. Fyrir fyrstu sýnin gekk stundum illa að áætla vöxt, en 
þyrpingar voru afar þéttar sem batnaði eftir viðbót á 1000x þynningu. Sýni 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

og 15 fengu ekki áætlaðan bakteríuvöxt vegna þess hve mikill hann var og því voru fyrstu 15 sýnin 

ekki tekin með í bakteríufjölda. Talning á bilinu 1-20.000 bakt/ml átti við um rúmlega 20% af íslensku 

sýnunum. Á mynd 6 má sjá dreifingu á fjölda baktería á ml eftir uppruna, þar sem y-ás er línulegur 

kvarði á kernel density estimate. Talning var lægri úr íslenskum sýnum m.v. erlend sýni (p <	0,001). 

 

Mynd 6.  Bakteríutalning (bakt./ml. á x-ás) eftir uppruna í kernel density plot. Á y-ás er línulegur kvarði fyrir kernel density 

estimate en líkur á því að bakteríutalning gefi gildi milli tveggja skilgreindra talna eru jafnar og flatarmál undir 

kúrfunni milli þessara talna. Munurinn á þéttni gildanna var marktækur (p < 0,001). 

Salatheiti Uppruni óþekktur Bretland Frl. Í Hollandi* Ísland Ítalía Spánn USA Víetnam Alls
Blaðkál 1 2 3
Grænkál 2 2
Hvítkál 1 1
Íssalat 4 4
Klettasalat 4 5 7 1 17
Romaine salat 1 2 3
Salanova salat 1 1
Salatbar 11 11
Salatblanda 13 12 32 22 1 2 82
Spínat og spínatkál 2 10 9 2 1 2 26
Alls 11 13 18 56 38 4 6 4 150
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Bakteríutalning var gerð fyrir fimm sýni fyrir og eftir skolun með köldu kranavatni. Mismikil fækkun 

varð á bakteríum eftir skolun en hún var almennt áberandi. Tafla 5 sýnir talninguna ásamt fækkun í 

prósentum. 

Tafla 5. Munur á bakteríufjölda fyrir og eftir skolun með köldu kranavatni. 

 
 

      Þegar talið var af skálum sýna sem ræktuð voru við bæði loftfirrðar og hefðbundnar loftaðstæður 

höfðu sýni úr loftfirrðum aðstæðum oft talsvert lægri bakteríuvöxt. Tafla 6 sýnir þessar niðurstöður með 

upplýsingum um upprunaland og gerð sýnis. 

Tafla 6. Niðurstaða bakteríutalningar fyrir sýni sem ræktuð voru við bæði loftfirrðar og hefðbundnar loftaðstæður. 

 

4.2 Tegundagreining 

Alls voru greindar 19 mismunandi ættkvíslir og 31 tegund sem tilheyrðu Enterobacterales. Nákvæma 

skiptingu tegundagreiningar á þeim má finna í fylgiskjali, töflu 9. Eins og áður kom fram minnkaði 

áhersla á tegundagreiningu baktería utan Enterobacterales með tímanum. Því endurspeglar listi yfir 

Sýnanr. Gerð sýnis Fyrir skolun (bakt/ml) Eftir skolun (bakt/ml) Fækkun (%)
131. Salatblanda 440.000 112.000 75%
132. Salatblanda 720.000 136.000 81%
133. Spínat 1.600.000 1.500.000 6%
134. Salatblanda 26.000 12.000 54%
135. Salatblanda 160.000 96.000 40%

Sýnanr. Gerð sýnis Upprunaland Bakt/ml Bakt/ml anaerobe
59 Salatblanda Ísland 80.000 68.000
60 Salatblanda Ísland 14.000 10.000
61 Salatblanda Ísland 196.000 60.000
62 Salatblanda Ísland 5.000 1.000
63 Salatblanda Frl. í Hollandi* 1.040.000 464.000
64 Salatblanda Bretland 800.000 288.000
65 Salatblanda USA 640.000 240.000
66 Romaine USA 440.000 220.000
67 Salatbar Óþekkt 0 0
68 Salatbar Óþekkt 800.000 688.000
69 Spínat Frl. í Hollandi* 480.000 360.000
70 Spínat Ísland 424.000 240.000
71 Salatblanda Ísland 360.000 256.000
72 Salatblanda Bretland 300.000 700.000
73 Romaine USA 152.000 100.000
74 Spínat Ítalía 800.000 800.000
75 Salatblanda Ítalía 1.000.000 1.000.000
76 Salatblanda Ísland 1.000.000 1.000.000
77 Klettasalat Ísland 80.000 10.000
78 Salatblanda Ísland 50.000 200.000
79 Spínat Ísland 136.000 100.000
80 Salatblanda Ítalía 640.000 400.000
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tegundir aðeins bakteríur innan Enterobacterales. Í töflu 10 í fylgiskjali eru bakteríur sem ekki tilheyra 

Enterobacterales og voru tegundagreindar. 

Erlend sýni og sýni af óþekktum uppruna voru með fleiri bakteríutegundir sem tilheyrðu 

Enterobacterales en þau íslensku. Sýni sem innihéldu eina eða fleiri bakteríutegund innan 
Enterobacter cloacae complex voru 51 talsins, sem gerði 34% sýnanna. Þar af voru 23 þeirra frá Ítalíu 

og reyndust rúmlega 60% sýna frá Ítalíu innihalda bakteríur af þessari gerð. Til samanburðar voru 14 

innlend sýni sem innihéldu eina eða fleiri tegund baktería af þessari gerð sem gerir fjórðung íslensku 

sýnanna.  
Klebsiella pneumoniae fannst í alls 7 sýnum (4,7%) og voru þau öll erlend, 3 ítölsk og 4 frá 

Víetnam. Tegundin fannst í 4 sýnum af þeim 5 sem skoðuð voru frá Víetnam. 

Einn eða fleiri Rahnella aquatilis stofn ræktaðist úr 21 af 56 (37,5%) íslenskum sýnum, 10 af 13 
breskum (77%), 11 af 18 (61%) hollenskum, 6 af 11 (54,5%) óþekkt, 5 af 38 (13%) ítölskum og 2 af 6 

(33%) frá Bandaríkjunum.  

Skiptingu á 10 algengustu ættkvíslunum sem greindar voru má sjá eftir löndum á mynd 7. 

Sýnafjöldi hefur þó áhrif á dreifinguna eins og sést hjá neðstu löndunum (Spánn og Víetnam) sem 
höfðu aðeins 4 sýni hvort um sig. 

 

 

Mynd 7.   Hlutfallsleg skipting 10 algengustu ættkvísla eftir löndum. Ísland er efst þar sem sýnafjöldi var mestur en Ítalía kemur 

þar á eftir. Löndin eru í röð frá mesta til minnsta sýnafjölda. 

Talsverður breytileiki var á bakteríuflóru á milli landa. Algengustu ættkvíslir innan Enterobacterales 

voru Serratia (n = 62), Pantoea (n = 61), Enterobacter (n = 58) og Rahnella/Ewingella (n = 56). E. coli 

fannst einungis í ítölskum sýnum (n = 6). Fjórar ættkvíslir komu aðeins einu sinni fyrir og voru það 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Providencia úr ítölsku sýni, Siccibacter úr sýni af óþekktum uppruna, Moellerella úr sýni frá 

Bandaríkjunum og Kluyvera úr sýni frá Víetnam. Nánari tegundagreiningu má sjá í töflu 9 í fylgiskjali. 

Í stórum hluta sýnanna var einhver vöxtur á sýklalyfjabættum MAC agar og reyndist það oftast 

Pseudomonas spp. Þeir stofnar sem fengu tegundaheiti voru Pseudomonas aeroginosa, 
Pseudomonas koreensis, Pseudomonas chlororaphis og Pseudomonas putida, en aðrir greindust sem 

Pseudomonas sp. í MALDI-TOF. Stenotrophomonas maltophilia óx hjá sumum sýnum í meropenem 

sónu og þegar líða tók á rannsóknina var þeim þyrpingum ekki gefið sérstakt vægi, en eins og áður 

kom fram hefur hún almennt mikið innbyggt sýklalyfjaónæmi. 

4.3 Sýklalyfjanæmi 

Alls voru 178 stofnar af ættbálknum Enterobacterales næmisprófaðir og skipting þeirra eftir löndum var 

líkt og segir í töflu 7. 

Tafla 7.  Fjöldi næmisprófaðra stofna eftir löndum. 

Upprunaland Fjöldi  

Ítalía 59 

Ísland 48 

Frl. í Hollandi 30 

Óþekkt 15 

Bretland 13 

Víetnam 8 

USA 4 

Spánn 1 

Alls 178 

  
Allir stofnar sem prófaðir voru reyndust næmir fyrir gentamicin og ciprofloxacin að undanskildu 

einum Rahnella aquatilis stofni sem var intermediate fyrir ciprofloxacin, en hann var úr sýni af 

óþekktum uppruna. 

Sýni frá Ítalíu höfðu oftast stofn innan Enterobacterales sem ónæmur var fyrir fimm eða fleiri 

sýklalyfjum ef litið var til ónæmasta stofns hvers sýnis. Skiptingu ónæmra stofna má nánar sjá í töflu 8, 

þar sem einn fulltrúastofn (sá ónæmasti) frá sýni sem hafði a.m.k. eina næmisprófaða tegund sem 

tilheyrði Enterobacterales var tekinn með.  

Tafla 8. Fjöldi ónæmra mælinga hjá ónæmasta Enterobacterales stofni sýnis. 

 

Upprunaland 0-1 ónæm 2 ónæm 3 ónæm 4 ónæm ≥5 ónæm
Bretland 0 0 4 2 3
Frl. í Hollandi* 0 0 7 2 5
Ísland 2 1 21 6 3
Ítalía 4 1 10 9 6
Óþekkt 0 1 1 1 3
Spánn 1 0 0 0 0
USA 0 0 2 1 0
Víetnam 1 0 1 0 2
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Hlutfall stofna sem ónæmir voru fyrir fimm eða fleiri sýklalyfjum var almennt hærra meðal erlendra 

sýna (11/62 eða 26,2%) en innlendra (3/33 eða 9,1%). Þetta átti bæði við þegar aðeins ónæmasti 

stofn sýnis var tekinn fyrir og þegar allir næmisprófaðir stofnar voru skoðaðir. Í hvorugu tilfelli reyndist 

munurinn þó marktækur (p = 0,061 og p = 0,19 fyrir ónæmasta stofn og alla stofna, hvort um sig). Á 

mynd 8 má sjá samantekt hlutfalls ónæmis m.t.t. allra næmisprófaðra stofna. 

 

Mynd 8.   Hlutfall allra Enterobacterales stofna ónæmir fyrir 5 eða fleiri sýklalyfjum (p=0,19). 

Alls fundust 6 fjölónæmir (MDR) bakteríustofnar sem tilheyrðu Enterobacterales. 4 stofnar voru 

ónæmir fyrir 3 mismunandi sýklalyfjaflokkum, allir frá Ítalíu: Klebsiella aerogenes, 2 stofnar Citrobacter 

freundii og Enterobacter bugandensis (tilheyrir Enterobacter cloacae komplex). Tveir Rahnella 

aquatilis stofnar reyndust ónæmir fyrir 4 mismunandi sýklalyfjaflokkum, annar úr bresku sýni en hinn úr 

sýni af óþekktum uppruna. Yfirgnæfandi meirihluti næmisprófaðra stofna reyndust ónæmir fyrir 1-2 

mismunandi sýklalyfjaflokkum. Betur má sjá skiptingu eftir fjölda ónæmra sýklalyfjaflokka á mynd 9. 

 

Mynd 9.  Hlutfall bakteríustofna eftir fjölda ónæmra sýklalyfjaflokka á milli landa. 
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Þegar aðeins var litið til næmis bakteríustofna fyrir 3GC meðal ónæmustu stofnana reyndust fleiri 

erlendir stofnar ónæmir fyrir þessum sýklalyfjum miðað við innlenda stofna (62,3% og 51,5%, hvort um 

sig, p = 0,43). 

      Þegar ónæmi var skoðað voru 83 stofnar klínískt mikilvægir úr erlendum sýnum en 22 úr 
innlendum. Stofnar skilgreindir sem klínískt mikilvægir voru hlutfallslega algengari í erlendum sýnum (p 

= 0,008). Ef metið var magn ónæmis eftir mismunandi sýklalyfjaflokkum var munurinn ekki marktækur 

á milli erlendra og innlendra sýna (p = 0,416). Ónæmi fyrir 3GC var einnig metið og var ónæmi til 

staðar í 22 (26,5%) erlendum sýnum og í 4 (18,2%) innlendum, en reyndist munurinn þó ekki 

marktækur (p = 0,584). Stofnarnir fjórir úr innlendu sýnunum voru Serratia marcescens, Enterobacter 

cloacae komplex, Citrobacter sp. og Citrobacter freundii. Af erlendu stofnunum voru hins vegar 16 

Enterobacter cloacae komplex, 4 Citrobacter freundii og einn hvor af Klebsiella aerogenes og 
Klebsiella pneumoniae. Af klínískt mikilvægum stofnum voru aðeins 3 ónæmir fyrir ertapenem, allir úr 

erlendum sýnum (3,6%) og voru það Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae komplex og Klebsiella 

aerogenes. 

ESBL-jákvæð sýni voru alls 17, þar af voru 11 erlend, 5 innlend og 1 sýni af óþekktum uppruna – 
allir stofnar jákvæðir fyrir ESBL voru af tegundinni Rahnella aquatilis. Þannig innihélt 13,4% erlendra 

og 8,8% innlendra sýnanna ESBL-jákvæðan Rahnella aquatilis sem óx á CAZ eða CTX bættum MAC 

agar. Munurinn eftir uppruna var ekki marktækur (p = 0,80). Með PCR leit að genunum blaCTX-M, blaSHV 

og blaTEM reyndist enginn þeirra stofna innihalda þessi gen. 

Fyrir þá stofna Pseudomonas sem uxu innan meropenem skífu á MAC agar voru niðurstöður úr 

metalló β-laktamasa E-test óafgerandi og því ekki teknar gildar. 

4.4 Tilraun með flutning ónæmisgena 

Annar E. coli stofninn reyndist vaxa innan hindrunarsvæðis ciprofloxacin-skífunnar á CAZ-bættum 

MAC agar hjá fjórum sýnum af fimm. Því virtist flutningur ónæmisgena hafa átt sér stað í 4 Todd 

Hewitt glösum af 10. Vöxturinn var í flestum tilvikum lítill (oftast í kringum 1-2 þyrpingar) en engu að 

síður markverður (sjá mynd 10). Enginn vöxtur var á skálunum sem innihéldu cefotaxime-bættan MAC 

agar. 

 

Mynd 10. CAZ-bættur MAC agar með CIP lyfjaskífum. Á myndunum má sjá tvær af þeim fjórum skálum þar sem E. coli óx eftir 

ræktun í broði með fjölónæmum Rahnella aquatilis. E. coli stofninn var áður næmur fyrir öllum β-laktam sýklalyfjum.  
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5 Umræða 

Bakteríutalning úr salati eða spínati var marktækt hærri í erlendum sýnum en þeim innlendu. Af þeim 

sýnum sem voru skoluð með köldu kranavatni mátti sjá áberandi fækkun í öllum tilfellum nema einu, 

en eftir stóð þó marktækt magn baktería. Alls greindist 31 mismunandi bakteríutegund sem tilheyrði 

Enterobacterales og þar voru bakteríur innan Enterobacter cloacae komplex algengastar. E. coli 

greindist úr sex sýnum, öll frá Ítalíu og reyndust stofnarnir allir næmir fyrir 3GC og ertapenem. 

Talsverðan breytileika í bakteríuflóru mátti sjá á milli landa. Sýklalyfjaónæmi reyndist algengara meðal 

erlendra bakteríustofna (26,2%) en íslenskra (9,1%) þegar ónæmasti stofninn var tekinn fyrir, sem 

náði þó ekki tölfræðilegri marktækni. MDR bakteríur voru einnig algengari í erlendum sýnum, 
sömuleiðis ónæmi fyrir 3GC og ertapenem – hins vegar var þetta ekki marktækur munur. Alls innihéldu 

11,3% (n = 17) sýnanna ESBL-jákvæðan bakteríustofn af tegundinni Rahnella aquatilis sem var í 

samræmi við rannsókn Ruimy et al. þar sem 13% grænmetis- og ávaxtasýna innihéldu ESBL-jákvæða 

bakteríu af sömu tegund (15). ESBL-ónæmisgen frá Rahnella stofnunum gátu flust yfir til E. coli. 

     Framboð á salati var breytilegt eftir verslunum og árstíð sem gæti að einhverju leyti hafa framkallað 

úrtaksbjaga í sýnavali. Ákvörðun um að einblína á salat og spínat reyndist vel og þrátt fyrir takmörkun 

á úrvali, leiddi lítill markaður til góðs samanburðar á sýnum innan hans. Sýni voru unnin á öllum 

árstíðum og endurspegla því úrval hér á landi eins og kostur er. Vegna flækjustigs m.a. á 

flokkabreytum auk þess sem þýðið var tiltölulega lítið var erfitt að framkvæma ályktunartölfræði fyrir 

vissar niðurstöður. Notkun lýsandi tölfræði hentaði vel þar sem fljótt lá fyrir að munur væri til staðar, 

sem skildi eftir spurninguna um hversu mikill hann væri. 

Bakteríuvöxtur fór langt fram úr áætluðum fjölda og tafði það fyrir gangi rannsóknarinnar fyrst um 

sinn, en álíka bakteríumagn var ekki til staðar í fyrri rannsókn á efninu sem gerð var hérlendis (68). 

Aðferðin við bakteríutalningu reyndist afar næm og var sértæki hennar helsta áskorunin. Það var 

marktækt meiri vöxtur í erlendum sýnum en innlendum, en dreifing á bakteríufjölda var meiri meðal 
innlendra sýna. Áætlaður bakteríufjöldi fór yfir 2.000.000 bakteríur/ml í vissum sýnum. Ákvörðunin um 

að minnka magn sýnis sem fór á MAC agar úr 0,5 ml í 0,1 ml var byggð á þessum mikla bakteríuvexti 

og þar er möguleiki að magn bakgrunnsvaxtar á borð við Pseudomonas spp. hafi valdið vangreiningu 

á öðrum tegundum. Aðferð NMKL ein og sér hefði líklegast ekki leitt til greiningar allra bakteríutegunda 

sem fundust í rannsókninni og voru því MAC agar skálarnar þrjár kærkomin viðbót. Þó rannsóknin hafi 

einblínt á bakteríur innan Enterobacterales gefur það t.a.m. góðan grunn fyrir frekari rannsóknir að 

sýna fram á viðurvist annarra baktería sem hafa mikið innbyggt sýklalyfjaónæmi og mögulega getu til 

að dreifa þeirri getu til annarra baktería. MAC agar skálin með meropenem skífunni hefði ef til vill 
hentað betur ef vel hefði tekist að greina þá ónæmiseiginleika sem bakteríur innan hindrunarsvæðisins 

bjuggu yfir. Nýtt tæki á Sýkla- og veirufræðideild hefur nú gert þetta mögulegt og er það grundvöllur 

fyrir frekari rannsóknum, í ljósi þess að fleiri fjölónæmar bakteríur en þær sem tilheyra 

Enterobacterales geta einnig miðlað sýklalyfjaónæmisgenum áfram. 

Eftir sýni nr. 20 var verulega dregið úr greiningu Pseudomonas spp. með MALDI-TOF. Því var ekki 

endilega minna af Pseudomonas spp. í sýnunum sem koma á eftir heldur var minni áhersla lögð á 

greiningu þeirra. Samhliða því var lögð aukin áhersla á bakteríur sem uxu á VRBA, en þar mátti finna 
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fleiri bakteríur en þær sem tilheyrðu Enterobacterales. Acinetobacter spp. varð áberandi þar sem þær 

eru neikvæðar í oxidasaprófi og ekki jafn auðvelt að greina þær frá Enterobacterales og Pseudomonas 

spp. Fylgiskjal um bakteríur (tafla 10) aðrar en þær sem tilheyra Enterobacterales er því ekki fullkomin 

endurspeglun á öllum þeim bakteríum sem voru í sýnum heldur eingöngu þeim sem greindar voru, þar 

sem þær voru ekki helstu áherslur rannsóknarinnar.  

Greindar voru margar bakteríutegundir og kom fljótt í ljós að forgangsraða yrði tegundum til frekari 

rannsókna, s.s. næmisprófana. Því var lögð áhersla á að næmisprófa Enterobacterales sem uxu á 

sýklalyfjabættum agar, auk valinna tegunda með mikið klínískt vægi. Hlutfallslega fleiri klínískt 

mikilvægir bakteríustofnar reyndust vera í erlendum sýnum, sem náði þó ekki tölfræðilegri marktækni. 

Tegundin Rahnella aquatilis reyndist algengari í íslenskum sýnum en var t.a.m. sjaldgæf í þeim 

ítölsku. Hún var jafnframt sú tegund innan Enterobacterales sem óx oftast á sýklalyfjabættum MAC 
agar (43 af 46 Enterobacterales stofnum sem uxu á þeim agar), ásamt því að vera eina tegundin sem 

var jákvæð á ESBL-staðfestingarprófi. Fleiri ónæmir bakteríustofnar fundust í erlendum sýnum en 

innlendum auk þess sem hlutfall ESBL-myndandi stofna var hærra meðal erlendra sýna. Í hvorugu 

tilfelli reyndist munurinn þó tölfræðilega marktækur. ESBL-jákvæðu Rahnella stofnarnir voru prófaðir 

fyrir algengustu ónæmisgenunum sem reyndust neikvæð í PCR. Miðað við fyrri rannsóknir á efninu er 

líklegt að um sé að ræða einhverja afleiðu gensins blaRAHN (15, 39). 

Við mat á fjölda kólígerla í salatsýni er ljóst að ýmsar breytur geta haft þar áhrif. Vissar bakteríur 

þrífast betur í lofháðum aðstæðum og vaxa ekki í jafnmiklum mæli við loftfirrðar aðstæður. Í rannsókn 

van Hoek og félaga var ræktað við loftfirrðar aðstæður samhliða hefðbundnum til að minnka vöxt 3GC-

þolinna umhverfisbaktería auk viðbótar á AmpC-hindra til að auka enn frekar á greiningu ESBL-

myndandi baktería (21). Fýsilegasti kosturinn hefði verið að rækta MAC skálarnar við báðar 

loftaðstæður sem hefði þó krafist helmingi meiri efniskostnaðar og aukins vinnutíma. 

Aðrir Gram-neikvæðir stafir á borð við Pseudomonas spp. greindust einnig á VRBA, en mögulegt er 

að þeir hafi valdið falsk-hækkuðu bakteríumagni. Aðferðin fyrir talningu átti að vera sértæk á kólíform 

bakteríur, en vegna mikillar þéttni bakteríuvaxtar var erfitt að greina sérstaka útlitseiginleika þyrpinga. 

Aðferð NMKL tilgreinir sérstaklega hættu á falskt jákvæðum þyrpingum þegar hrátt grænmeti er 
rannsakað og er því ekki útilokað að svo hafi verið. Engu að síður ætti að vera hægt að bera saman 

bakteríutalningu á milli sýna innan rannsóknarinnar þar sem aðferðin var stöðluð, en varast ætti að 

nota tölurnar í frekari samanburði sökum ofangreindra atriða. 

Fækkun á bakteríufjölda þegar VRBA var ræktaður við loftfirrðar aðstæður hefur óljósa þýðingu, 

þar sem vissar bakteríur innan Enterobacterales kjósa frekar að fjölga sér við loftháðar aðstæður. Þá 

er einnig mögulegt að þetta bendi til þess að ofmat á magni Enterobacterales hafi verið í einhverju 

tilvika þar sem Pseudomonas spp. var til staðar. 

Áberandi fækkun varð á bakteríum eftir skolun hjá sýnunum fimm að spínatinu undanskildu. Þó er 

þörf á stærra úrtaki til að álykta frekar um árangur skolunar á salati. Möguleg ástæða útkomu 

bakteríutalningar hjá spínatsýninu gæti verið að bakteríuvöxtur hafi verið vanmetinn í óskolaða sýninu. 

Annar möguleiki er að eiginleiki spínatblaða hafi gegnt þar hlutverki, þar sem blöðin loða mikið saman 

og mögulega næst ekki eins vel að þrífa þau og hefðbundið salat. Almennt gæti gerð yfirborðs einnig 

haft árif á loðun baktería á salat- og spínatblöðum. 
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Uppsprettu bakteríumengunar í salati gæti verið hægt að meta með því að kanna sýni sem fengin 

eru beint frá ræktanda. Horfa ætti sérstaklega til ræktunaraðstæðna, en t.a.m. gæti gróðurhúsarækt 

verið sérstakur áhættuþáttur fyrir meiri bakteríumengun þar sem ekki gætir veðra og vinda líkt og við 

útirækt. Upplýsingar um ræktunarmáta grænmetis liggja sjaldan fyrir, en þau sýni sem fékkst staðfest 

að ræktuð voru utandyra (t.a.m. sýni frá frá grænmetismarkaði og íslenskt grænkál) höfðu almennt 

lægri bakteríutalningu, eða frá 0-24.000 bakt/ml en aftur er þörf á stærra úrtaki fyrir frekari ályktanir. 

Aðgengi að fersku íslensku grænmeti gæti hafa haft áhrif á áberandi minni bakteríutalningu meðal 
íslensku sýnanna. 

Í fyrstu reyndist erfitt að framkvæma tegundagreiningu af VRBA agar þar sem vöxtur var afar þéttur 

og erfitt var að stinga í staka bakteríuþyrpingu til að framkvæma hreingróður. Þetta olli því einnig að 

erfitt var að meta útlitseiginleika þyrpinga. Þegar þynningum hafði verið bætt við var auðveldara að 
gera hreingróður og var reynt eftir bestu getu að taka þyrpingar til tegundagreiningar af bæði MAC 

agar og VRBA. Í flestum tilvikum var samræmanleg útkoma tegundagreiningar af báðum ætum og gat 

reynst auðveldara að tegundagreina af VRBA ef mikill bakgrunnsvöxtur var á MAC agar. Í 

hindrunarsvæði meropenem skífunnar á MAC agar fundust eingöngu Pseudomonas spp., 

Acinetobacter spp. og Stenotrophomonas maltophilia, en óafgerandi niðurstöður á metalló-β-

laktamasa prófum fyrir þessar tegundir gerði það erfitt að segja til um nákvæma ónæmiseiginleika 

þessara baktería. 

Eftir því sem leið á rannsóknina var dregið úr tegundagreiningu á þyrpingum sem uxu á lyfjaagar 

(MAC+CTX og MAC+CAZ), en almennt var bakteríuvöxtur áberandi á þessum skálum. Bakteríur sem 

uxu á þessum agar reyndust í miklum meirihluta tilheyra öðrum ættbálk en Enterobacterales, en þar 

má helst nefna Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. Samhliða aukinni þekkingu á útliti 

bakteríuþyrpinga og notkunar á oxidasaprófi var hægt að leggja minni áherslu á þessar bakteríur. 
Ræktun lyfjaagarskála við lofftfirðar aðstæður kom í veg fyrir þennan mikla bakgrunnsvöxt, en reyndist 

á sama tíma koma í veg fyrir vöxt á vissum bakteríum á borð við Rahnella aquatilis sem virtust 

einungis fjölga sér í loftháðum aðstæðum. Þetta hefði þó komið sér vel ef áherslan hefði einvörðungu 

verið á ESBL-myndandi bakteríur af klínísku mikilvægi. 

E. coli reyndist ekki algeng baktería og fannst einungis í sýnum frá Ítalíu, en algengi Enterobacter 

spp. var einnig mest áberandi í ítölsku sýnunum, þó munurinn hafi ekki náð tölfræðilegri marktækni. 

Þá var oft einkennandi samsetning baktería á milli landa. Ef upplýsingar um bakteríutegundir sem 

vaxa úr sýnum væru settar í gagnagrunn gæti bakteríuflóra hugsanlega nýst sem eins konar fingrafar 

til að meta uppruna afurða. Mikilvægt er að velta fyrir sér fleiri möguleikum en arfgerðargreiningu í 

þessu samhengi þar sem skilgreiningar á ýmsum ónæmisgenum úr umhverfinu eru enn í mótun og 

gæti þetta komið sér vel m.a. til að sporna við matvælafölsun. 

Rahnella aquatilis virðist algeng bakteríutegund í salati og spínati ásamt því að vera eina ESBL-

jákvæða bakteríutegund rannsóknarinnar, en álíka niðurstöður fengust í rannsókn Ruimy og félaga 

(15). Stundum reyndist ómögulegt að fá nákvæma tegundagreiningu í MALDI-TOF sem greindi ekki 

alltaf á milli Rahnella aquatilis og Ewingella americana. Í þeim tilvikum er tegundarinnar getið sem 
Rahnella aquatilis, þar sem hún fékk hærra stig í MALDI-TOF, auk þess að deila öllum helstu 

eiginleikum með þeirri tegund – nánar má sjá um hvaða stofna er að ræða í töflu 9 í fylgiskjali þar sem 
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umræddir stofnar eru merktir Rahnella aquatilis*. Einstaka sinnum kom upp vafamál í sambandi við 

greiningu á E. coli í MALDI-TOF sem mögulega gæti hafa leitt til vangreiningar á henni, þar sem fyrst 

greindist E. coli í sýni en reyndist síðar vera önnur baktería (gæti mögulega hafa glatast innan annarra 

tegunda þar sem mikill vöxtur var). Þetta undirstrikar mikilvægi þess að notast við fjölbreyttar 

ræktunaraðstæður til hindrunar á miklum bakgrunnsvexti, líkt og van Hoek og félagar gerðu (21). Ekki 

er talið líklegt að til staðar hafi verið vanmat á ESBL-myndandi bakteríum, þar sem 

bakteríuhreingróður af sýklalyfjabættum MAC agar heppnaðist almennt vel. 

Allir Enterobacterales stofnar sem ræktuðust voru næmir fyrir ciprofloxacin og gentamicin (að 

undanskildum einum Rahnella aquatilis stofni sem var intermediate fyrir ciprofloxacin), sem gæti m.a. 

stafað af því að þessi lyf eru ekki notuð jafn mikið í dýr og þau eru af mannfólki. Tilgáta um að 

sýklalyfjaónæmi í ferskum grænmetisafurðum og sýklalyfjaónæmi í dýrum til manneldis haldist í 
hendur er því viðeigandi, þar sem vitað er að umhverfi dýranna er gjarnan afar mengað af úrgangi 

þeirra. 

Í tilraun á flutningi ónæmiseiginleika benti vöxtur E. coli innan ciprofloxacin hindrunarsvæðis á 

lyfjaagar til þess að ónæmisgen Rahnella aquatilis séu staðsett á hreyfanlegum genum eða 
genabútum og geta borist á milli bakteríutegunda við vissar aðstæður. Þótt vöxtur hafi ekki verið mikill 

er ástæða til að skoða þetta nánar, sér í lagi m.t.t. genaflutnings tegunda á borð við Rahnella spp. til 

meinvirkari tegunda. Svo virtist vera sem að annar E. coli stofninn hafi verið móttækilegur fyrir 

genaflutningi á meðan hinn reyndist ekki öðlast minnkað næmi fyrir ciprofloxacin. 

Klár kostur þessarar rannsóknar var að skilgreina betur þá verkferla sem nauðsynlegir eru til að 

meta bakteríuvöxt í salati og öðru grænmeti. Þannig voru ýmis vandamál samanber þau sem nefnd 

eru að ofan sem þurfti að leysa og voru ekki fyrirséð við upphaf rannsókarinnar. Þannig er góður 

grundvöllur til staðar fyrir frekari rannsóknir á þessu mikilvæga rannsóknarefni. 

Almenn þörf er á aukinni þekkingu á flutningi sýklalyfjaónæmisgena til manna úr plöntufæði, sem 

og almennri fæðu. Fyrirliggjandi rannsóknir á efninu eru gjarnan óstaðlaðar, sýna einungis fram á 

innbyggt ónæmi og sýklalyfjaónæmisgen baktería með lítið klínískt mikilvægi. Þörf er á frekari hönnun 

rannsókna sem nota ekki eingöngu hefðbundnar leiðir sem felast í talningu og greiningu baktería, 

heldur víðtækari nálganir sem gefa upplýsingar um skammtaháða svörun og betri tengingu við 

klínískar afleiðingar. Upplýsingarnar hafa áhrif á alla þætti áhættugreiningar, allt frá rakningu á 

uppruna sýkilsins til flókinna atburða sem eiga sér stað löngu eftir innbyrðingu þessara sýkla (20). Allt 
bendir þó til þess að grunnur sýklalyfjaónæmis og miðlun þess í umhverfinu megi ekki rekja beint til 

ræktunar og neyslu á grænmeti heldur gegni dýraeldi þar lykilhlutverki (84).  
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6 Ályktanir 

Ljóst er að gríðarlegan fjölda og mikinn fjölbreytileika baktería er að finna í salati og spínati en þær eru 

þó flestar skaðlausar mönnum. Í þessari rannsókn var einblínt á Gram-neikvæða stafi, þá sér í lagi af 

ættbálknum Enterobacterales í ljósi mikillar afkastagetu þeirra við að dreifa eiginleikum 

sýklalyfjaónæmis sín á milli. Aðferðir sem notaðar eru við mat á þessum bakteríum eru 

margbreytilegar og því getur verið erfitt að bera saman eiginleika líkt og bakteríufjölda úr sýnum á milli 

rannsókna. Auk þess er almennur skortur á rannsóknum á þessu sviði sem hefur þó færst í aukana á 

síðustu árum. 

Fækkun á bakteríum eftir skolun bendir til þess að hreinsun skipti máli við fækkun á óæskilegum 

bakteríum í salati, en fjarlægi þær þó ekki. Í ljósi þess að bakteríur í fæðu geta verið til bóta fyrir 

meltingarvegsflóru manna orkar það tvímælis að sótthreinsa fæðuna. Þó yfirvinnur hættan á 

innbyrðingu sjúkdómsvaldandi eða fjölónæmra baktería líklega þann kost. 

Bakteríutegundir og algengi þeirra reyndist breytilegt eftir löndum og með því að horfa á 

bakteríutegundir sem uxu í tilteknu sýni var oft hægt að geta sér til um upprunaland.  

Sýklalyfjaónæmi var algengara meðal bakteríustofna frá erlendum sýnum en innlendum og styður 

það niðurstöður fyrri rannsókna á efninu, sem eru þó enn af skornum skammti. Þó munurinn hafi ekki 

varið marktækur er líklegt að hann yrði það við rannsóknir á fleiri sýnum. 

ESBL-myndandi Rahnella aquatilis voru einnig algengari í erlendum sýnum en innlendum - þó 

vantaði líklegast upp á þýðið til að þessar tölur gerðust marktækar. β-laktamasa genin þrjú sem prófað 

var fyrir með PCR eru þau algengustu meðal klínískra stofna en líklegt er að um hafi verið að ræða 

afleiðu af blaRAHN geni meðal ESBL-jákvæðra Rahnella aquatilis stofna. Þetta þarfnast þó staðfestingar 

með frekara erfðaprófi. Viðurvist þessara stofna sýndi mikilvægi sitt þegar breiðvirk β-laktamasa 

ónæmisgen fluttust frá Rahnella stofnum yfir til E. coli. Nánari rannsóknir þyrfti að framkvæma með 

erfðaflutninga, m.a. til að staðfesta að um tengiæxlun hafi verið að ræða. Út frá niðurstöðunum má þó 
ætla að klínískt mikilvægar ESBL-myndandi Enterobacterales séu ekki algengar í salati og spínati. 

Vitundarvakning í samfélaginu skapar aukinn grundvöll fyrir frekari rannsóknir á þeim flóknu 

eiginleikum sem þróun sýklalyfjaónæmis býr yfir. Óafturkræf þróun sýklalyfjaónæmis getur haft 

gífurlega alvarlegar afleiðingar í för með sér og ber okkur skylda til að hægja á henni eins og kostur er. 
Almenn þörf er á frekara alhliða mati sem kemur að sýklalyfjaónæmum bakteríum í fersku grænmeti, 

magni þeirra ásamt fleiri eiginleikum til að geta metið uppruna þeirra og almennt spornað við dreifingu 

þeirra. Rannsóknir sem snúa að fæðuöryggi eru flókinn og margþættur heimur sýkla og ýmissa 

áhættuþátta þar sem samspil vísindalegra sjónarmiða og reglugerða ræður ríkjum.  
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Fylgiskjöl 

 

Tafla 9. Allar tegundir Enterobacterales sem greindust. 

 

 
 

  

Tegund Bretland Frl. í Hollandi Ísland Ítalía Óþekkt Spánn USA Víetnam Alls
Buttiauxella  sp. 2 1 3
Citrobacter braakii 2 2
Citrobacter freundii 1 1 2 8 1 13
Citrobacter gillenii 1 7 1 9
Citrobacter sp. 4 4 1 9
Cronobacter sp. 1 1 2
Enterobacter asburiae 1 1 1 3
Enterobacter bugandensis 2 2 1 1 6
Enterobacter cloacae 1 6 1 1 9
Enterobacter cloacae complex 1 5 12 17 1 1 2 39
Enterobacter kobei 1 1
Erwinia persicina 1 2 2 1 1 7
Erwinia sp. 1 1
Escherichia coli 6 6
Ewingella americana 1 1
Klebsiella aerogenes 3 3
Klebsiella oxytoca 2 1 3
Klebsiella pneumoniae 3 4 7
Klebsiella variicola 1 1
Kluyvera cryocrescens 1 1
Leclercia adecarboxylata 1 3 4
Lelliottia amnigena 4 1 19 3 4 1 1 33
Moellerella wisconsensis 1 1
Pantoea agglomerans 5 9 16 12 8 3 3 56
Pantoea ananatis 1 2 3
Pantoea sp. 1 1 2
Pantoea stewartii 1 1
Providencia rettgeri 1 1
Rahnella aquatilis 10 11 14 3 6 2 46
Rahnella aquatilis* 3 1 8 2 14
Raoultella ornithinolytica 2 5 1 1 1 10
Raoultella sp. 1 1 1 3
Raoultella terrigena 1 2 2 1 6
Serratia fonticola 3 7 25 4 1 2 42
Serratia liquefaciens 2 4 3 3 1 13
Serratia marcescens 1 1 2
Serratia odorifera 1 1
Serratia plymuthica 2 2 4
Serratia sp. 1 1
Siccibacter colletis 1 1
Yersinia sp. 2 2
Alls 36 54 125 96 29 7 14 11 372
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Tafla 10. Aðrar bakteríur en Enterobacterales sem voru tegundagreindar. 

 

Tegund Bretland Frl. í Hollandi Ísland Ítalía Óþekkt Spánn USA Víetnam Alls
Achromobacter sp. 1 1
Achromobacter xylosoxidans 1 1
Acinetobacter baumannii 1 1 1 2 5
Acinetobacter baylyi 3 1 4
Acinetobacter calcoaceticus 2 5 10 5 2 2 1 27
Acinetobacter dijkshoorniae 2 1 7 1 1 12
Acinetobacter guillouiae 1 1 2
Acinetobacter johnsonii 3 1 1 1 6
Acinetobacter junii 1 1
Acinetobacter pittii 1 1 2 1 2 7
Acinetobacter radioresistens 1 1
Acinetobacter sp. 8 8 1 1 18
Aeromonas bestiarum 1 1 2
Aeromonas caviae 3 1 4
Aeromonas hydrophila 2 2
Aeromonas media 1 1 1 3
Aeromonas sp. 3 5 7 14 1 1 1 1 33
Aeromonas veronii 1 2 2 1 2 8
Comamonas terrigena 1 1
Cupriavidus gilardii 1 1
Delftia sp. 1 1
Ochrobactrum intermedium 1 1
Pseudomonas aeroginosa 3 3
Pseudomonas chlororaphis 1 1
Pseudomonas koreensis 1 3 1 5
Pseudomonas putida 1 1 2
Pseudomonas sp. 5 5 9 8 7 1 3 1 39
Rhizobium radiobacter 1 1
Stenotrophomonas maltophilia 1 2 11 1 1 16
Alls 13 22 52 71 16 9 11 14 208


