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Ágrip 

Bakteríuiðrasýkingar, Shiga toxín-myndandi E. coli og rauðalosblóðleysis- og 

nýrnabilunarheilkenni hjá íslenskum börnum 

Ólafur Jens Pétursson1, Hjördís Harðardóttir3, Valtýr Stefánsson Thors1,2, Kristján Orri Helgason3, 

Viðar Örn Eðvarðsson1,2 

1: Læknadeild Háskóla Íslands, 2: Barnaspítali Hringsins, 3: Sýkla- og veirufræðideild Landspítala 

 

Inngangur: Shiga toxín-myndandi E. coli (STEC) veldur blóðugum niðurgangi, kviðverkjum og 

uppköstum. Tíu til 15% barna með STEC fá rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni (HUS) en 

greiningarskilmerkin eru: rauðalosblóðleysi, blóðflögufæð og bráður nýrnaskaði (BNS). Markmið 

rannsóknarinnar var að finna nýgengi bakteríuiðrasýkinga, STEC-sýkinga og STEC-HUS í íslenskum 

börnum <18 ára frá 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. 

Efni og aðferðir: Leitað var afturskyggnt í gagnagrunni Sýkla- og veirufræðideildar Landspítala að 

einstaklingum <18 ára með staðfesta bakteríuiðrasýkingu á rannsóknartímabilinu. Upplýsingar um ICD-

10 greiningarkóða bakteríuiðrasýkingar, HUS, BNS, langvinns nýrnasjúkdóms (LNS), skilunar og 

nýraígræðslu fengust úr Vöruhúsi gagna á Landspítala. Sjúkraskrár einstaklinga með STEC-sýkingu 

voru skoðaðar til staðfestingar eða útilokunar á HUS og sjúkdómsgangi. Ef öll þrjú greiningarskilmerki 

HUS voru uppfyllt var klínísk birtingarmynd fullkomin (cHUS), annars ófullkomin (iHUS). Stuðst var við 

KDIGO flokkunarkerfið við greiningu og stigun á BNS og LNS.  

Niðurstöður: Á rannsóknartímabilinu greindist 281 bakteríuiðrasýking. Algengasti sýkingarvaldurinn var 

Campylobacter í 55% tilfella en STEC greindist hjá 12% barnanna. Nýgengi allra bakteríuiðrasýkinga á 

rannsóknartímabilinu var 31,7/100.000 börn <18 ára. Nýgengi STEC-sýkinga var 3,8/100.000 börn <18 

ára en 8,0/100.000 á aldrinum 0-5 ára. Miðgildi aldurs við greiningu var 3,5 (spönn, 0-12) ár; 15 (44%) 

voru stúlkur og 19 (56%) drengir. Alls höfðu 33 (97%) börn niðurgang, 19 (56%) kviðverki, 17 (50%) 

blóð í hægðum og 13 (38%) uppköst. Sextán (48%) fengu HUS, 7 (21%) cHUS og 9 (26%) iHUS. 

Nýgengi  HUS var 1,8/100.000 börn <18 ára. Miðgildi tíma frá upphafi meltingarfæraeinkenna að 

greiningu HUS var 7,5 (spönn, 1-15) dagar. Þrjú (43%) börn með cHUS þurftu kviðskilun. Sex (38%) 

fengu HUS í önnur líffæri en nýru og fengu þau öll einkenni frá miðtaugakerfi; 9 (56%) höfðu LNS við 12 

(miðgildi; spönn, 6-72) mánaða eftirfylgd. 

Ályktanir: Algengasta ástæða bakteríuiðrasýkinga í rannsóknarúrtakinu var Campylobacter og tíundi 

hluti staðfestra tilfella var vegna STEC. Um helmingur einstaklinga með STEC-iðrasýkingar fékk HUS, 

sem er hærra hlutfall en lýst hefur verið. Tæplega helmingur barna með cHUS þurfti skilun. Einkenni frá 

miðtaugakerfi voru algeng og helmingur tilfella fékk LNS. HUS er alvarlegur og algengur fylgikvilli STEC-

iðrasýkinga hjá yngri börnum og þurfa sýktir einstaklingar nákvæmt lækniseftirlit í minnst fjórtán daga 

frá upphafi meltingarfæraeinkenna.  
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file://///Users/OlafurJens/Documents/HÍ/Læknisfræði/3.%20ár/BS%20verkefni/BS%20ritgerð/Ritgerd_HUS_LOKA_3.6.docx%23_Toc73697889


 

 

8 

Töfluskrá 

Tafla 1. Bakteríuiðrasýkingar greindar hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á Sýkla- og 

veirufræðideild Landspítala á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020 ................................................... 24 

Tafla 2. Staðfestar sýkingar af völdum Shiga toxín-myndandi E. coli (STEC) á Sýkla- og veirufræðideild 

Landspítala hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 

2020. ....................................................................................................................................................................... 26 

Tafla 3. Lýðfræðilegar upplýsingar og meðferð íslenskra barna yngri en 18 ára með rauðalosblóðleysis- og 

nýrnabilunarheilkenni (HUS) af völdum Shiga toxín-myndandi E. coli (STEC) á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. 

desember 2020. ...................................................................................................................................................... 28 

Tafla 4. Fylgikvillar rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkennis (HUS) af völdum Shiga toxín-myndandi E. coli 

(STEC) í öðrum líffærum en nýrum hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á tímabilinu 1. janúar 

2010 til 31. desember 2020. ................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Listi yfir skammstafanir 

EHEC   Enteróhemoragískur E. coli 

HUS   Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni (e. hemolytic uremic syndrome) 
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1 Inngangur 

1.1 Bakteríuiðrasýkingar 

Bakteríuiðrasýkingar eru algengar um allan heim, en þær fela í sér ýmist innrás sýkla í garnavegginn 

og/eða brátt bólguviðbragð í garnaslímhúð sem veldur skerðingu á starfsemi garnaþekjunnar.1,2 

Bakteríurnar eru margar hverjar súnur (e. zoonoses) og geta borist frá geymsluhýsli sem oft eru dýr en 

einnig frá öðrum mönnum eða um innrænt smit (e. endogenous infection).3,4 Algengustu sýkingarvaldar 

á Vesturlöndum eru Campylobacter, Salmonella, Shigella og Enteróhemoragískur E. coli (EHEC) og 

valda þær iðulega niðurgangi, kviðverkjum og hita.1 Allar eiga þessar bakteríur það sameiginlegt að 

smitast með dýrasaur eða saurmenguðum dýraafurðum eða við skámengun hrámetis við vinnslu 

matvæla.3 

Campylobacter er algengasta orsök bakteríuiðrasýkinga á heimsvísu.1 Til eru nokkrar undirgerðir en 

C. jejuni er langalgengust með um 90% sýkinga og er C. coli næstalgengust.5 Meðgöngutími er yfirleitt 

2-5 dagar eftir inntöku bakteríanna og eru veikindin yfirleitt um 5-7 dagar sem einkennast af 

krampakenndum niðurgangi, oft með hita, ógleði og uppköstum.5 Flestir jafna sig án sýklalyfja en hætta 

er á sjúkdómsendurkomu (e. relapse) sem og fylgikvillum utan meltingarvegar á borð við Guillain-Barré 

heilkenni í taugakerfi og viðbragðsliðbólgu (e. reactive arthritis).5 Á Íslandi hefur helsta smitleiðin legið 

um mengaðar kjúklingaafurðir eða vatn.6 

Salmonella enterica smitast helst með menguðum matvælum, einkum kjúklingi, eggjum og 

mjólkurvörum.7 Fjölmargar sermisgerðir (e. serotypes) eru þekktar og ber helst að nefna S. Typhi, S. 

Paratyphi og S. Typhimurium. Meðgöngutími er um 6-72 klukkustundir og einkennist sýking af 

vatnskenndum niðurgangi, ógleði og uppköstum, stundum samfara hita og kviðverkjum og lagast yfirleitt 

af sjálfu sér eftir um 2-7 daga.8,9 Salmonella Typhi er sérstaklega þekkt vegna smithættu frá vatni og 

mat sem mengast hefur af smituðum einstaklingum, en hún veldur taugaveiki (e. typhoid fever).7 

Taugaveiki er misalvarlegur sjúkdómur og getur verið allt frá almennum lasleika og hita yfir í 

lífshættulegan útbreiddan sjúkdóm með fylgikvillum á borð við garnarof (e. intestinal perforation), 

garnablæðingar og heilakvilla (e. encephalopathy).7 Langvinn bólfesta S. Typhi á sér stað í 1-5% 

sjúklinga og getur valdið talsverðum skaða og smithættu.7,10 Salmonella Paratyphi veldur svipuðum 

sjúkdómi og taugaveiki, sem kallast taugaveikibróðir (e. paratyphoid fever).10 

Shigella er náskyld E. coli, og er algengasta undirgerð hennar á Vesturlöndum S. sonnei,  en aðrar 

undirgerðir eru S. dysenteriae, S. flexneri og S. boydii.11 Langflestar sýkingar eiga sér stað í börnum 

yngri en 5 ára.12 Einkenni koma fram 1-3 dögum eftir smit, oftast út af saurmenguðum mat eða vatni, 

sem mjög mikill vatnskenndur niðurgangur ásamt kviðverkjum og endaþarmskveisu (e. tenesmus).12 

Shigella dysenteriae veldur að auki blóðkreppusótt (e. dysentery) þar sem niðurgangurinn verður 

blóðugur.11 Alvarlegustu tilfelli blóðkreppusóttar geta leitt til eiturrisaristils (e. toxic megacolon), 

garnarofs, lífhimnubólgu (e. peritonitis), lungnabólgu eða jafnvel rauðalosblóðleysis- og 

nýrnabilunarheilkennis (e. hemolytic uremic syndrome, HUS) þar sem S. dysenteriae framleiðir Shiga 

toxin (Stx).11 
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1.1.1 Escherichia coli 

Escherichia coli (E. coli) er hluti af eðlilegri garnaflóru manna og spendýra en veldur háu hlutfalli allra 

blóð-, þvagfæra- og iðrasýkinga um heim allan.13 Flokka má E. coli í sex undirgerðir sem valda 

iðrasýkingum: Enterópatógenískur E. coli (EPEC), Enterótoxígenískur E. coli (ETEC) og Diffuse 

adherent E. coli (DAEC) sem sýkja smágirni, Enteróinvasífur E. coli (EIEC) og Enteróhemoragískur E. 

coli (EHEC) sem valda sjúkdómi í digurgirni og Enteróaggregatífur E. coli (EAEC) sem sýkir bæði smá- 

og digurgirni.13,14 Allar undirgerðirnar sex valda vatnskenndum niðurgangi a.m.k. í byrjun sýkingar, ýmist 

með hita, uppköstum og krampakenndum kviðverkjum en niðurgangurinn getur orðið slímkenndur og 

jafnvel blóðugur.11 Flestar E. coli sýkingar eru í ungbörnum, sérstaklega í lágtekjulöndum, en ETEC er 

einnig algengasta orsök ferðamannaniðurgangs.2,14 Fylgikvillar E. coli eru þó mismunandi eftir 

undirgerðum, en allar geta þær orðið langvinnar og er þá mikil hætta á ofþornun (e. dehydration).11 

Enteróaggregatífur E. coli getur valdið gríðarlegum skaða á smágirni og þekkt er að eftir bata sitji 

sjúklingar eftir með heilkenni ristilertingar (e. irritable bowel syndrome, IBS).15 Enteróinvasífur E. coli er 

náskyldur S. dysenteriae og veldur svipuðum en mildari sjúkdómi, og hætta er á blóðkreppusótt og 

ofangreindum fylgikvillum hennar.11 

1.1.2 Shiga toxín-myndandi enteróhemoragískur Escherichia coli 

Enteróhemoragískur E. coli er einnig þekkt sem Shiga toxín-myndandi E. coli (STEC) og veldur 

langoftast vatnskenndum niðurgangi, stundum með hita, krampakenndum kviðverkjum, og uppköstum.11 

Meðgöngutími STEC er yfirleitt um 3-4 dagar og getur farið upp í 8 daga og er upphaf einkenna talið 

marka fyrsta dag sjúkdóms.16 Flestir jafna sig á niðurganginum á innan við viku en sumir fá blæðandi 

ristilbólgu (e. hemorrhagic colitis).17 Blæðandi ristilbólgan ein og sér getur verið lífshættuleg, en að auki 

sýnir reynslan að um 15% sjúklinga með STEC fái HUS.11 

Helsti meinvirkniþáttur STEC er Shiga toxín (Stx) sem er af tveimur gerðum, Stx1 og Stx2.18 Toxínin, 

sem valda HUS, eru skráð af tveimur mismunandi genum, stx1 og stx2 en undirgerðir Stx1 eru þrjár (a, 

c og d) og Stx2 sjö (a-g).18,19 STEC myndar annaðhvort Stx1 eða Stx2 eða jafnvel bæði toxínín, í 

mismiklu magni, og mismunandi undirgerðir þeirra.20 Þó að Stx1 geti valdið STEC-HUS veldur Stx2 fleiri 

og alvarlegri tilfellum þess, sérstaklega Stx2a, Stx2c og Stx2d.11,19,20 Annar lykilmeinvirkniþáttur er eae 

genið sem kóðar fyrir intimin sem er adhesín sem stuðlar að festingu STEC við þekjuvef meltingarvegar 

og auðveldar bólfestu sýkilsins.19,21 Finna má eae genið á genasæti eyðingar enterócýta (e. locus of 

enterocyte effacement, LEE) og eru LEE-jákvæðar STEC líklegri til þess að valda HUS.19 Þó er þekkt 

að LEE-neikvæðar STEC valdi einnig HUS, og er helsta dæmi um það sermisgerðin sem olli stórum 

faraldri í Þýskalandi árið 2011.22 Önnur meinvirknigen eru einnig þekkt sem ýmist kóða fyrir önnur 

adhesín eða toxín sem og próteasa o.fl.19 

Shiga toxín-myndandi E. coli eru flokkaðar í sermisgerðir með tilliti til tveggja mótefnavaka: O-

fjölsykra í ytri frumuhimnu bakteríunnar og H-próteina í svipu (e. flagella) bakteríunnar (einnig er til K-

mótefnavaki sem finnst í hjúp (e. capsule) bakteríunnar en hann er ekki notaður til flokkunar).3 

Algengasta undirgerð STEC er O157:H7 sem veldur um helmingi allra sýkinga, en síðastliðna tvo áratugi 

hefur tíðni O157 sýkinga farið minnkandi og tíðni annarra sermisgerða eins og O26, O80, O104 og O111 

aukist.23 Nútímagreining felur því í sér fjölliðukeðjuhvarfsgreiningu (e. polymerase chain reaction, PCR) 
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á stx genum ásamt hefðbundinni saurræktun.24 Slík aðferð er næmari en saurræktun eingöngu þar sem 

hún getur greint STEC-sermisgerðir aðrar en O157.24 

Nýgengi STEC-sýkinga er hæst hjá börnum yngri en 5 ára, á sumar- og haustmánuðum, í dreifbýli 

og í löndum þar sem mikil neysla er á nautgripaafurðum en hæsta nýgengi STEC á heimsvísu er í 

Argentínu.25-27 Meginuppspretta STEC er í meltingarvegi jórturdýra, einkum nautgripa, en saurmengað 

umhverfi þeirra eða matvörur geta leitt til STEC-sýkinga.28 Flest tilfelli STEC eru stök (e. sporadic) en 

faraldrar eru vel þekktir.29 Helstu áhættuþættir fyrir STEC smiti eru vaneldað nautahakk, ógerilsneyddar 

mjólkurvörur eða ávaxtasafar, mengað drykkjarvatn, ávextir eða grænmeti, snerting bæði við búfénað 

eða einstaklinga með slíkan niðurgang og saurmengað umhverfi.28 Shiga toxín-myndandi E. coli er mjög 

smitandi þar sem sýkillinn hefur afar lágan smitskammt en yfirleitt nægja færri en 100 bakteríur til þess 

að valda sýkingu.17 

Þess má þó geta að helsti STEC-HUS faraldur síðastliðinn áratug, Þýskalandsfaraldurinn 2011, var 

ekki af völdum eiginlegs STEC heldur EAEC O104:H4 sem öðlast hafði Stx meinvirkniþátt STEC 

baktería, eins konar ofurmeinvirkur blendingur enteróaggregífs-hemóragísks E. coli (EAHEC).2 

1.1.3 STEC faraldurinn í Efstadal sumarið 2019 

Sumarið 2019 geisaði hér á landi STEC-faraldur sem var kveikja þessarar rannsóknar. 

Faraldsfræðilegar rannsóknir bentu til þess að rekja mætti faraldurinn til mjólkurbús með ferðamanna- 

og veitingaþjónustu í Efstadal í Bláskógabyggð.30 Efstidalur býður ferðamönnum upp á návist við dýrin 

á bænum, þ.á.m. kálfa, og heimatilbúinn ís sem hvort um sig eru algeng orsök STEC-sýkinga.28,30 

Sermisgerð STEC sem olli þeim faraldri var ekki O157 eins og algengast er heldur O26.31 

1.2 Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni 

Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni er blóðsegamyndandi smáæðakvilli (e. thrombotic 

microangiopathy, TMA) sem kemur fram hjá um 10-15% sjúklinga sem greinast með STEC-sýkingu, 

séstaklega hjá börnum, og eldri og ónæmisbældum einstaklingum.32,33 Einkenni koma fram um 2-12 

dögum eftir upphaf einkenna STEC-sýkingar,34 en sjúklingar með HUS eru oftast með þreytu, fölva, 

svima og ógleði, depilblæðingar og marbletti, andnauð, bjúg, háþrýsting, og þvagþurrð (e. oliguria) eða 

jafnvel þvagleysi (e. anuria).28 Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni einkennist af þremur 

þáttum: 1) bráðu rauðalosblóðleysi (e. hemolytic anemia) þar sem magn blóðrauða (e. hemoglobin, Hbg) 

er <100 g/L, sundruð rauð blóðkorn (RBK) eða schistocytar sjást í blóðstroki, hækkun verður á laktat 

dehydrógenasa (LDH) í blóði og styrkur haptóglóbíns í sermi lækkar mikið, 2) blóðflögufæð (e. 

thrombocytopenia) þar sem blóðflögufjöldi er <150 x 109/L eða fjöldi óþroskaðra blóðflagna er <3%, og 

3) bráðum nýrnaskaða (BNS) þar sem kreatínín í blóðvökva (SKr) og albúmín/kreatínínhlutfall (A/K 

hlutfall) í þvagi eru hærri en efri mörk eðlilegs gildis og/eða blóðmiga er til staðar, en STEC-HUS er 

algengasta orsök bráðs nýrnaskaða í börnum á heimsvísu.35,36 STEC-HUS er algengast í börnum yngri 

en 5 ára en helmingur allra tilfella er á þeim aldri .28  

Faraldsfræði STEC-HUS er í raun sú sama og STEC-sýkinga; nýgengið er hæst hjá börnum yngri 

en 5 ára, á sumar- og haustmánuðum, í dreifbýli og í löndum sem reiða sig mikið á nautgriparækt.25-28 

Árlegt heildarnýgengi STEC-HUS um allan heim er 0,7 tilfelli á 100.000 manns á öllum aldri.37 
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Sermisgerð STEC sem oftast hefur verið tengd við HUS er O157:H7 en undanfarna tvo áratugi hefur 

tíðni hennar farið minnkandi og tíðni annarra sermisgerða aukist, einkum O111, O80, O26, 145, O103 

og O104, auk þess sem Shigella dysenteriae veldur HUS.28,38 Þýskalandsfaraldurinn árið 2011 var 

frábrugðinn hefðbundnum STEC-HUS faröldrum; hann orsakaðist af EAEC O104:H4 og auk þess voru 

flest tilfellin í konum á miðjum aldri sennilega vegna þess að smitið barst með baunaspírum.39 HUS er 

fátíður sjúkdómur á Íslandi og hafa flest tilfelli verið stök. 

Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni er langoftast vegna STEC-sýkingar,40,41  en HUS sem 

orsakast ekki af STEC eru m.a. ódæmigert HUS (e. atypical HUS, aHUS) sem orsakast af 

stökkbreytingu í genum sem kóða fyrir komplementþáttum ósértæka ónæmiskerfisins eða díasýlglýseról 

kínasa-ɛ (eða annarra erfðafræðilegra galla), HUS af völdum annarra sýkinga e.k. Streptococcus 

pneumoniae, og HUS af völdum annarra meinsemda, lyfjameðferðar, ígræðslna, illkynja háþrýstings 

o.fl.34 Klínískur gangur og einkenni eru svipuð hjá öllum gerðum HUS, en meðferð er mismunandi (t.d. 

er til líftæknilyf við aHUS, eculizumab, sem kemur í veg fyrir virkjun götunarfléttu (e. membrane attack 

complex)) og því er mikilvægt að rannsaka sjúklinga vel þegar þeir eru með einkenni HUS, m.a. með 

PCR prófi fyrir stx í saursýni.34,37 Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni af öðrum orsökum en 

STEC hefur þó yfirleitt í för með sér alvarlegri afleiðingar og hærri dánartíðni en STEC-HUS, sem getur 

verið allt frá 25-70% eftir því hver orsökin er.42 

1.2.1 Meingerð HUS  

Eftir inntöku mengaðra matvæla eða snertingu við mengað umhverfi loða STEC bakteríur við 

garnaslímhúðina um intimin og seyta Stx sem skaðar nálægar æðar og gerir toxíninu kleift að komast 

inn í blóðrásina um Paneth frumur.28,34,43 Þar binst toxínið RBK, blóðflögum, fjölkjarna daufkyrningum 

(e. polynuclear neutrophils) og einkjörnungum (e. monocytes) og berst til marklíffæra.28 Shiga toxín binst 

við frumur sem tjá glóbótríaósýlseramíð (Gb3) viðtaka sem finnast aðallega í nýrum, en einnig víðar í 

líkamanum t.d. í miðtaugakerfi (MTK), hjarta og brisi, og hindrar próteinnýmyndun í æðaþelsfrumum 

sem veldur stýrðum frumudauða (e. apoptosis).20 Æðaþelsskemmdirnar verða fyrst og fremst í 

smáæðum, en þær valda þykknun æðaveggja, bólgumyndun og hvítfrumufjölgun (e. leukocytosis) í 

æðaþelinu og uppsöfnun frumuhluta í neðanþelslagi.20,42,44 Þannig losnar æðaþekjan frá grunnhimnunni 

og blóðsegamyndun á sér stað.20,42,44 Snerting hvítfrumna og daufkirninga við æðaþelið getur sett af 

stað bólguviðbragð m.a. um æxlisdrepsþátt-alfa (e. tumour necrosis factor alpha, TNF-α) sem eykur 

smáæðaskemmdirnar enn frekar.41,44 

Hvítfrumufjölgun er einn mælikvarði á þróun yfir í HUS og tengist oft alvarlegri sjúkdómi, þ.e. 

alvarlegri einkennum HUS, blóðugum niðurgangi, oftar þörf á blóðskilun og hærri dánartíðni.45 Shiga 

toxín binst m.a. hvítfrumum til flutnings til æðaþelsfruma, en svo virðist sem stx genið ýti einmitt undir 

hvítfrumufjölgun; þannig getur STEC skapað vítahring þar sem fleiri hvítfrumur leiða til þess að meira 

Stx flyst til markfrumna og valda enn meiri skaða og hvítfrumufjölgun.45  

1.2.2 Áhrif á nýru 

Shiga toxín veldur mesta skaðanum í nýrum vegna þess að annars vegar er mesti styrkur af Gb3 

viðtökum í nýrum, þ.e. á æðaþekju, fætlufrumum (e. podocytes) og pípluþekju, og hins vegar fer gífurlegt 



 

 

15 

blóðflæði um nýrun sem gefur Stx greiðan aðgang að Gb3 viðtökunum þar.37 Smáæðaskemmdir í HUS 

sem lýst var hér að framan verða fyrst og fremst í gauklum (e. glomeruli).25,42 Staðbundin geiraskipt 

gauklahersli (e. focal and segmental glomerulosclerosis) valda því að um 15-20% gaukla 

eyðileggjast.25,42 

1.2.3 Fylgikvillar utan nýrna 

1.2.3.1 Miðtaugakerfi 

Talið er að fylgikvillar frá MTK komi fram í 17-34% sjúklinga með HUS,20 en af öllum fylgikvillum 

STEC-HUS hafa þeir sterkustu fylgnina við dauða, einkum flog og heilablóðþurrð (e. stroke) en aðrir 

þekktir fylgikvillar eru meðvitundarskerðing, sjóntruflanir og dá (e. coma).46,47 Talið er að fylgikvillarnir 

orsakist af því að 1) Stx hafi bein skaðleg áhrif á MTK, þ.e. á æðaþelsfrumur, taugunga og jafnvel mýli 

(e. myelin), 2) Stx valdi sterkri afskautun taugunga með tilheyrandi uppsöfnun kalsíum og frumudauða í 

stúku, og 3) þvageitrun sem einkennir HUS valdi eituráhrifum og efnaskiptatruflunum í MTK.35 

Segulómun (e. magnetic resonant imaging, MRI) sjúklinga sem fá MTK fylgikvilla af völdum HUS sýna 

svipaðar breytingar og bráð eiturinnlyksuheilabólga (e. toxic leukoencephalopathy), þ.e. rýrnun sést í 

hvítfyllu (e. white matter), djúpkjörnum (e. basal ganglia) og stúkum (e. thalami), en slíkar breytingar 

lagast yfirleitt, oftast innan 6 vikna.35 

1.2.3.2 Meltingarvegur 

Alvarlegir fylgikvillar frá meltingarvegi eru þekktir í STEC-HUS, t.d. blæðandi ristilbólga, garnarof og 

jafnvel garnadrep, brisbólga og sykursýki, og koma fyrir hjá um 10% sjúklinga.28 Niðurgangur, hvort sem 

hann er blóðugur eða ekki, er algengt fyrirboðaeinkenni STEC-HUS. Meltingarfæraeinkenni vegna TMA 

eru einnig blóðugur niðurgangur, en með miklum kviðverkjum og ristilþani (e. bowel distention) og í 

alvarlegum tilfellum getur það þróast í blóðþurrð, drep og jafnvel garnarof.20 Fylgikvillar geta verið 

alvarlegir, t.d. sýndarhimnuristilbólga (e. pseudomembranous colitis), eiturrisaristill, ristilþrengingar, 

framfall ristils (e. rectal prolapse), og jafnvel gallsteinamyndun.20 

Rauðkornarof af völdum STEC-HUS veldur m.a. bilirubinhækkun og eru mörg börn með einkenni 

gulu við greiningu, einkum í augnhvítu (e. scleral icterus).20 Blóðsegamyndun í smáæðum lifrar veldur 

hækkun lifrarensíma, s.s. aspartat-amínótransferasa (ASAT) og alanín-amínótransferasa (ALAT), en þó 

er ekki þekkt að HUS valdi lifrarbilun eða langvinnri lifrarbólgu.20  

Brisbólga er alvarlegur en afar sjaldgæfur fylgikvilli HUS, og mikilvægt er að fylgjast með 

brinsensímunum amýlasa og lípasa eftir greiningu.40 Hækkun brisensíma í blóði getur þó stafað af 

nýrnabilun, en brisensím eru hreinsuð út um nýrun undir eðlilegum kringumstæðum.20 Þar sem eitt 

greiningarskilmerkja HUS er bráður nýrnaskaði er þess vegna líklegt að sjá hækkun í amýlasa og lípasa 

á blóðprófum án þess að brisbólga sé til staðar.48 Blóðsegamyndun í smáæðum briss getur þó valdið 

drepi í eyjafrumum (e. islet cells) sem skerðir innkirtilsvirkni þess með tilheyrandi vanseytingu insúlíns,49 

og virðist TMA herja sérstaklega á Langerhanseyjar.20 Sökum þess sést oft blóðsykurshækkun í HUS 

sem getur þróast í insúlínháða sykursýki bæði á bráða stigi heilkennisins og til lengri tíma, en til eru 

dæmi um að börn virðist ná fullum bata og fái svo insúlínháða sykursýki mörgum árum síðar.49,50 Yfirleitt 

eru þeir sem fá alvarlegasta sjúkdóminn og hafa mestu þörfina á skilun í mestri hættu á að fá sykursýki.50 
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1.2.3.3 Hjarta 

Blóðsegamyndandi smáæðakvilli í nýrum veldur vökvaofhleðslu (e. volume overload) og raskar 

jafnvægi blóðsalta, sem getur endað með háþrýstingi, en 25% sjúklinga með HUS fá háþrýsting í bráðu 

stigi sjúkdómsins og 5-15% fá viðvarandi háþrýsting eftir bata.20,50 Í kjölfarið getur HUS aukið hættuna 

m.a. á langvinnum blóðþurrðarhjartavöðvakvilla (e. chronic ischemic cardiomyopathy), hjartabilun, 

uppsöfnun vökva í gollurshúsi (e. pericardial effusion), minni hjartavöðvavirkni, ofstækkun vinstri slegils, 

hjartavöðvadreps, hjartaþelsbólgu og gollurshúsþrengingu.20,28 Mikilvægt er að fylgjast vel með trópónín 

gildum í blóði HUS sjúklinga.50 

1.2.4 Meðferð 

Engin lækning er til við STEC-HUS önnur en almenn stuðningsmeðferð þar sem vökvagjöf er beitt 

hárnákvæmt til þess að minnka líkurnar á vökvaofhleðslu sökum þvagþurrðar eða þvagleysis,32 ásamt 

blóðgjöf, leiðréttingu blóðsýringar (e. acidosis) og blóðsaltamisvægis, háþrýstingsmeðferð, hæfilegri 

næringu og skilun.46 Nýlegar rannsóknir sýna að ríkuleg vökvagjöf og yfirvökvun (e. fluid expansion) 

gæti bætt horfur sjúklinga þar sem þurrkur (e. dehydration) tengist oft verri horfum.32,40,46 Snemmkomin 

væg yfirvökvun gæti minnkað og jafnvel hindrað alvarlegar nýrna- og líffæraskemmdir með því að bæta 

flæði í gegnum líffæri, minnka blóðþurrð og viðhalda pípluflæði.46 Helmingur tilfella í birtum rannsóknum 

með STEC-HUS hefur þurft skilun,23,37,38 og er talið að kviðskilun sé betri kostur fyrir börn.43 Einnig eru 

gefin flogaveikilyf við flogum og insúlín ef brisbólga eða blóðsykurshækkun þróast í insúlínháða 

sykursýki. 

Allt að 80% barna þurfa að minnsta kosti eina gjöf RBK sem meðferð við rauðalosblóðleysinu.51 

Blóðflögur eru oft gefnar við uppsetningu skilunarleggja til þess að minnka líkurnar á blæðingu sökum 

blóðflögufæðar.38 Hvorki hefur verið sýnt fram á aukna blóðsegamyndun við blóðflögugjöf vegna 

uppsetningar skilunarleggja né aukna hættu á blæðingu sé hún ekki gefin,52 en þó eru vísbendingar um 

að börn sem fá blóðflögugjöf þurfi lengri tíma á skilunarmeðferð.38 Blóðvökvaskipti (e. plasmapheresis) 

er umdeild meðferð sem hefur verið notuð við STEC-HUS því talið var að hún myndi fjarlægja Stx og 

aðra æðaþelsskemmandi þætti úr blóðrás.34,53 Nýlegar rannsóknir benda þó til þess að blóðvökvaskipti 

geri lítið gagn þar sem að Stx er með stuttan helmingunartíma í blóðrás, styrkur sýkils og toxíns í ristli 

og saur hverfur með þróun sjúkdómsins og æðaþels- og smáæðaskemmdir eiga sér stað áður en 

einkenni HUS koma fram.53 Sjúklingar sem fá blóðvökvaskipti eru yfirleitt þeir allra veikustu og fá slíka 

meðferð þegar sjúkdómurinn er í hámarki, og talið er að bati í kjölfar plasmaskipta sé í raun afrakstur 

góðrar almennrar læknisþjónustu.34 

Þekkt er að sýklalyfjameðferð við STEC-sýkingum geti aukið líkurnar á þróun yfir í HUS.53 Við 

bakteríudauða losnar gríðarlega mikið af Stx og sýklalyf geta breytt garnaflórunni sem kann að leiða til 

alvarlegri STEC-sýkinga,53,54 sérstaklega beta-laktam sýklalyf og trimethoprim/sulfamethoxazole.37 

Nýlegar rannsóknir benda þó á mögulega gagnsemi sýklalyfja eftir greiningu STEC-HUS þar sem 

sýklalyf virðast stytta veikindatímann.53 

Angótensín breytiensímahindrar (e. angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEi) og angítótensín 

II-viðtakahindrar (e. angiotensin II receptor blockers, ARBs) eru stundum gefnir til þess að minnka 



 

 

17 

próteinmigu og hindra framþróun í langvinnan nýrnasjúkdóm (LNS),25 en bráður nýrnaskaði er 

frábending fyrir notkun þessara lyfja því hætta er á minna flæði í gegnum nýrun sem getur aukið á 

nýrnaskaðann og bráða fylgikvilla hans eins og bráða hækkun á kalíum í blóði.40 Æðavíkkandi lyf (e. 

vasodilators) eru kjörlyf við háþrýstingi tengd HUS.55 Stöðva skal öll lyf með eiturverkun á nýrun eins og 

t.d. bólgueyðandi verkjalyf og varast þarf notkun sterkra verkjalyfja þar sem uppsöfnun niðurbrotsefna 

vegna skertrar nýrnastarfsemi getur valdið slævingu og jafnvel flogi.51 Nýlega hefur verið reynt að gefa 

eculizumab við STEC-HUS, með takmörkuðum árangri, en það er kjörmeðferð við aHUS.53 

1.2.5 Útkomur og langtímaáhrif 

Dánartíðni og almennar horfur STEC-HUS hafa batnað töluvert síðastliðna áratugi, einkum vegna 

framfara í aðferðum til skilunar og gjörgæslulækningum.23 Rannsóknir sýna að dánartíðni í bráðafasa 

heilkennisins er um það bil 1-5%.23 

Helstu langtímaafleiðingar STEC-HUS koma fram í nýrum, en 25-40% þróa með sér LNS.37  

Próteinmiga við eins árs eftirfylgd er góður vísir á LNS síðar á lífsleiðinni, jafnvel mörgum árum síðar.50 

Það gæti tekið 2-5 ár fyrir langtímaafleiðingar að koma fram og því er mikilvægt að fylgjast vel með öllum 

sjúklingum sem fá STEC-HUS,56 en þó er talið að ef nýrnastarfsemi sé eðlileg við árseftirfylgd verði hún 

það líklega áfram eftir fimm ár.57 Mikilvægast er að fylgja vel eftir börnum sem eru með albúmínmigu, 

háþrýsting, eða skertan gaukulsíunarhraða (GSH) við árseftirfylgd.57 Gjöf ACEi eða ARBs getur bætt 

útkomu sjúklinga með albúmínmigu.50 

Um 3% barna með STEC-HUS fá lokastigsnýrnabilun (e. end-stage kidney disease, ESKD) í kjölfar 

bata.50 Því alvarlegri sem HUS sjúkdómurinn er, því alvarlegri eru fylgikvillar hans til lengri tíma en þar 

er einkum átt við LNS.58 Grisaru og félagar bentu á að annar lykiláhættuþáttur framþróunar í LNS væri 

ef vökvameðferð hafi ekki verið gefin í æð fyrir greiningu HUS.32 

Háþrýstingur getur verið viðvarandi eftir bata eða komið seinna á eftirfylgdartímanum, oft ásamt 

próteinmigu eða hækkun í SKr.50 Að lokum má nefna að langtímafylgikvillar í MTK eru einnig þekktir, til 

dæmis hreyfiskerðing, námsörðugleikar og athyglisbrestur.59,60 

1.3 Bráður nýrnaskaði 

Bráður nýrnaskaði er algengur fylgikvilli HUS sem lýsir sér með hraðri hnignun í nýrnastarfsemi og 

losun úrgangsefna, vanstjórn á blóðsalta og sýru-basa jafnvægi og skertu vökvasamvægi.61 

Sjúkdómsástandið er misalvarlegt og spannar allt frá litlum breytingum í SKr upp í bráðan nýrnaskaða 

með þvagleysi.62 Bráður nýrnaskaði tengist verri skammtímahorfum og fá slíkir sjúklingar frekar 

alvarlega fylgikvilla, en innlagðir sjúklingar með BNS hafa m.a. frekari þörf fyrir öndunarvél, liggja lengur 

inni á sjúkrahúsi, þ.á.m. á gjörgæslu, og hafa hærri dánartíðni.61,63 Talsverð hætta er á þróun yfir í LNS 

og því þarf að fylgja börnum sem fá BNS til lengri tíma, að minnsta kosti til þriggja mánaða.61,62,64 

Leiðbeiningar Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) flokkar BNS í 3 stig, en sjúklingar 

geta verið með breytingar í SKr, þvagútskilnaði eða hvort tveggja: 1) 1,5 til 1,9-föld hækkun SKr frá 

grunngildi innan 7 daga eða ≥0,3 mg/dl (≥26,5 µmol/L) hækkun innan 48 klst og/eða þvagútskilnaður 

<0,5 mL/kg/klst í 6-12 klst; 2) 2,0-2,9-föld hækkun SKr frá grunngildi og/eða þvagútskilnaður <0,5 

mL/kg/klst í ≥12 klst; og 3) þreföld hækkun SKr frá grunngildi eða ≥4 mg/dl (≥353,6 µmol/L) hækkun eða 
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skilunarþörf eða rGSH <35 mL/mín/1,73m2 í börnum yngri en 18 ára og/eða þvagútskilnaður <0,3 

mL/kg/klst í ≥24 klst eða þvagþurrð í ≥12 klst.63,64 Sökum alvarleika heilkennisins er mikilvægt að greina 

BNS fljótt og athuga áhættuþætti til dæmis nýrnaskaðandi lyf og vökvaofhleðslu til þess að draga úr 

sjúkdómsbyrði og dauðsföllum.63 

1.4 Langvinnur nýrnasjúkdómur 

Langvinnur nýrnasjúkdómur er misleitur hópur heilkenna sem felur í sér hvers kyns afbrigði í 

uppbyggingu eða virkni nýrna sem hefur áhrif á heilsufar í að minnsta kosti þrjá mánuði samfellt.64,65 

Langvinnur nýrnasjúkdómur í börnum er misalvarlegur og spannar allt frá lítilsháttar minnkun í GSH án 

langtímaafleiðinga upp í ESKD með þörf fyrir skilun og/eða nýrnaígræðslu.66 Stigun LNS byggist á GSH 

(5 stig eftir mL/mín/1,73 m2) og albúmínmigu (3 stig eftir albúmínútskilnaði) en aðrir þættir geta haft áhrif 

á horfur. Stigun eftir GSH er: 1) >90; 2) 60-90; 3a) 45-59; 3b) 30-44, 4) 15-29 og 5) (ESKD) <15; og eftir 

albúmínútskilnaði er A1) ≤30 mg/24 klst, A2) 30-300 mg/24 klst og A3) >300 mg/24 klst.66 Mikilvægt er 

að greina undirliggjandi sjúkdóm snemma, hefja meðferð sem fyrst og fylgja sjúklingum eftir til þess að 

minnka framþróun LNS.66 Fylgikvillar LNS eru margir og alvarlegir, t.d. vaxtarskerðing, háþrýstingur, 

snemmkominn hjarta- og æðasjúkdómur (e. premature cardiovascular disease), skert hugræn þroskun 

(e. neurocognitive development) o.fl, og er dánartíðni barna með lokastigsnýrnabilun 30-150 falt hærri 

en í heilbrigðum börnum.67,68 Mikilvægast er að meðhöndla háþrýsting með ACEi eða ARBs, en aðrir 

áhættuþættir sem þarf að fylgjast með eru eru próteinmiga, efnaskiptablóðsýring (e. metabolic acidosis), 

LNS-tengdur beinasjúkdómur (e. chronic kidney disease mineral and bone disorder) og viðvarandi 

blóðleysi.65,66 Með góðri meðferð getur LNS í vissum tilfellum gengið til baka, að hluta til eða að fullu.69 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða bakteríuiðrabólgu, Shiga toxín-myndandi E. coli og 

rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á 

tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. Sértæk markmið rannsóknarinnar voru: 

1. Að finna nýgengi bakteríuiðrasýkinga, þar á meðal STEC-sýkinga, hjá íslenskum börnum og 

unglingum yngri en 18 ára á rannsóknartímabilinu. 

2. Að finna nýgengi STEC-HUS, klíníska birtingarmynd og afdrif íslenskra barna og unglinga 

yngri en 18 ára sem greinast með sjúkdóminn á rannsóknartímabilinu. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Leyfi 

Öll tilskilin leyfi fengust frá Vísindasiðanefnd (VSN: 21-022) og Vísindarannsóknarnefnd Landspítala 

og má finna afrit af þeim í viðauka. 

3.2 Gerð rannsóknar og þýði 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra barna og unglinga yngri en 18 ára sem fengu staðfesta 

bakteríuiðrabólgu á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. Sérstök áhersla var lögð á STEC-

HUS, s.s. algengi, áhrif og afleiðingar þeirrar sýkingar. 

3.3 Gagnaöflun og breytur 

Gagna var aflað um staðfesta bakteríuiðrabólgu úr rafrænum gagnagrunni Sýkla- og 

veirufræðideildar Landspítala (SVEID) á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. Upplýsingar 

um eftirfarandi International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-

10) kóða fyrir bakteríuiðrabólgu (A00; A01; A02; A03; A04; A09), STEC-HUS (D53.9), BNS (N17.0-

N17.9), LNS (N18.0-N18.6 og N18.9), blóðskilun (Z49.0-Z49.2) og nýraígræðslu (Z94.0) fengust úr 

rafrænu Vöruhúsi gagna á Landspítala. Rafrænar sjúkraskrár sjúklinga með staðfesta 

bakteríuiðrasýkingu voru skoðaðar afturvirkt til staðfestingar eða útilokunar á HUS.  

3.3.1  Bakteríuiðrasýkingar 

Leitað var að dagsetningu og aldri við greiningu, kyni og sýkingarvaldi hjá öllum sjúklingum með 

staðfesta bakteríuiðrasýkingu. Sjúkraskrár allra einstaklinga með staðfest STEC-smit á ofangreindu 

tímabili voru skoðaðar og var gagna aflað þaðan um klíníska birtingarmynd (niðurgangur, blóð í 

hægðum, kviðverkir og uppköst), hæð og líkamsþyngd (mælingar innan tveggja vikna frá jákvæðri 

ræktun eða áætlað af vaxtarriti), og niðurstöður blóð- og þvagrannsókna. 

3.3.2 Greining bakteríuiðrasýkinga á Landspítala 

Hefðbundin almenn saurræktun á SVEID felur í sér leit að þeim bakteríum sem helst valda niðurgangi 

í þessum heimshluta: Salmonella, Shigella, Campylobacter og E. coli O:157.70 Sýnunum er sáð á 

viðeigandi valæti og þau ræktuð ýmist í venjulegu andrúmslofti við 37°C í 1-2 sólarhringa (Salmonella, 

Shigella, E. coli O:157) eða við örloftháð skilyrði við 42°C í 2-3 sólarhringa (Campylobacter).70 

Grunsamlegar bakteríuþyrpingar eru síðar tegundagreindar í Maldi-Tof og byggir slík greiningaraðferð 

á massagreiningu (e. mass spectometry) þar sem sýni er jónað og próteinuppbygging örverunnar er 

greind. Tegundagreining fæst svo með því að bera saman próteinmynstur óþekktu örverunnar saman 

við þekkt próteinmynstur í gagnagrunni. Aðrar rannsóknir eins og fyrir Clostridioides difficiles eða 

Yersinia enterocolitica þarf að panta sérstaklega. 

E. coli O:157 var einungis greindur með hefðbundinni saurræktun til ársins 2013, en frá og með árinu 

2014 var leitað að stx1 og stx2 beint á saursýnum með PCR-aðferð í völdum hópi sjúklinga. Slíkt var þó 

ekki gert nema í sértstökum tilfellum, til dæmis ef grunur var um HUS. Í ljós kom í miðjum STEC-
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faraldrinum í Bláskógabyggð að sú greiningaraðferð var ekki nægilega áreiðanleg og missti SVEID af 

sumum tilfellum STEC-bakteríuiðrasýkingar í fyrstu, meðal annars STEC-undirgerðinni sem orsakaði 

faraldurinn. Í kjölfarið var greiningaraðferðin endurskoðuð og nú fara öll saursýni frá sjúklingum sem 

uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna skilyrða í PCR-leit að stx auk hefðbundinnar ræktunar70: 1) börn yngri 

en 12 ára, 2) einstaklingur er með blóðugan niðurgang, 3) grunur er um HUS og/eða blóðsegamyndandi 

blóðflagnafæðarpurpura (e. thrombotic thrombocytopenic purpura), 4) faraldsfræðileg tenging við þekkt 

tilfelli af STEC, og 4) ef sérstaklega beðið er um PCR leit að stx. 

3.3.3 Blóð- og þvagrannsóknir 

Upplýsingum um niðurstöður eftirfarandi blóðrannsókna var safnað hjá öllum sjúklingum með 

staðfest STEC-smit: Hbg, blóðflögur, netfrumur, blóðstrok (schistocytar, burr cells);  LDH, gallrauði (e. 

bilirubin), SKr, haptóglóbín, ALAT, ASAT og brispróf (amýlasi og lípasi). Leitað var að niðurstöðum 

eftirfarandi þvagrannsókna hjá öllum sjúklingum með staðfest STEC smit: blóð og prótein greint með 

dífiprófi, fjölda rauðra blóðkorna (stækkun x 400) í sjónsviði (e. high-power field), og albúmín-

kreatínínhlutfalli. Ofangreindar rannsóknir voru notaðar til greiningar á STEC-HUS tilfellum:35,36 

• Rauðalosblóðleysi: Hbg <100 g/L eða talsverð bráð lækkun, schistocytar sjást á blóðstroki, LDH 

>600 U/L og/eða styrkur haptóglóbíns í blóðvökva er <30 mg/dL. 

• Blóðflögufæð: Blóðflögufjöldi er <150 x 109/L. 

• Bráður nýrnaskaði: Hækkun á SKr um ≥26,5 mmol/L innan 48 klukkustunda eða 50% hækkun innan 

7 daga. 

3.3.4 Sjúkrahúslega, meðferð og myndgreining 

Sjúkraskrár einstaklinga með staðfesta STEC-sýkingu voru skoðaðar afturvirkt með tilliti til innlagna 

á sjúkrahús og fjölda legudaga. Leitað var að upplýsingum um eftirfarandi meðferð: skilun (tegund: 

kviðskilun, blóðskilun eða sískilun (e. continous renal replacement therapy); fjöldi hafinna daga á skilun); 

blóðgjöf (hversu margar), blóðflögugjöf; blóðvökvaskipti (fjöldi daga); öndunarvélameðferð; lyfjameðferð 

(flogaveikilyf og insúlín); og vökvameðferð í æð óháð því hvort viðkomandi einstaklingar greindust með 

HUS eða ekki. Upplýsingum um niðurstöður eftirfarandi myndgreiningar var safnað: ómskoðun á nýrum; 

segulómun á heila; tölvusneiðmyndataka (e. computed topography scan) á heila, brisi og görn. Einnig 

voru niðurstöður heilarits skoðaðar. 

3.3.5 Fylgikvillar og langtímaafleiðingar 

Leitað var að merkjum um HUS í öðrum líffærakerfum en nýrum: í miðtaugakerfi (skert meðvitund, 

flog, tvísýni, óráð, sljóleiki, ofsjónir, heilablóðþurrð, dá, óeðlilegt heilarit og óeðlileg myndgreining); í brisi 

(blóðsykurshækkun og meðhöndlun með insúlíni); og í görnum (rof á görn og óeðlileg myndgreining). 

Afdrif við lok rannsóknartímabils voru athuguð og var sérstaklega leitað að merkjum um: langvinnan 

nýrnasjúkdóm með því að skoða rGSH, blóði og/eða prótein í þvagi og A/K hlutfall í þvagi við 3, 6 og 12 

mánuði og svo árlega eftir það; háþrýsting (hlébilsþrýstingur, slagbilsþrýstingur (hundraðsröð (e. 

percentile)) 3 mánuðum eftir greiningu og við síðustu eftirfylgd og notkun háþrýstingslyfja); og 

einkennum frá MTK. 
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3.4 Skilgreiningar og mælingar 

3.4.1 Flokkun rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkennis 

Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni var skipt í tvo flokka: 1) fullkomið HUS (e. complete 

HUS, cHUS) og 1) ófullkomið HUS (e. incomplete HUS, iHUS). Fullkomið HUS var skilgreint sem 

rauðalosblóðleysi, blóðflögufæð og bráður nýrnaskaði. Ófullkomið HUS var skilgreint sem 

rauðalosblóðleysi, blóðflögufæð, samfara blóð- og/eða albúmínmigu eða vægri hækkun á SKr án þess 

að greiningarskilmerki BNS væru uppfyllt. 

3.4.2 Mæling á SKr 

Mælingar á SKr eru framkvæmdar á rannsóknarstofum Landspítala á Hringbraut og í Fossvogi og 

eru staðlaðar með Isotope Dilution Mass Spectometry aðferð. Allar mælingar voru staðlaðar áður en 

rannsóknartímabilið hófst. 

3.4.3 Hæð sjúklinga 

Upplýsingum um hæð sjúklinga var safnað til útreikninga á GSH og fengust þær úr rafrænni 

sjúkraskrá Landspítala. Stuðst var við vaxtarrit viðkomandi til nálgunar á hæð ef hæðarmælingu var ekki 

að finna innan ±2 vikna frá dagsetningu SKr mælingar. Hæð eða lengd var áætluð út frá vaxtarriti hvers 

einstaklings ef viðkomandi átti fyrirliggjandi mælingar í sjúkraskrá. Gert var ráð fyrir að hver sjúklingur 

fylgdi sínu staðalfráviki í hæð eða lengd út rannsóknartímabilið. Gert var ráð fyrir að þeir einstaklingar 

sem áttu engar skráðar hæðarmælingar fylgdu meðalhæð fyrir sinn aldur. Sænsk rannsókn frá árinu 

2002 eftir Wikland og félaga var notuð til ákvörðunar á hæðarstaðalfráviki og er grundvöllur vaxtarrita 

sem notuð eru á Íslandi.71  

3.4.4 Útreikningar á gaukulsíunarhraða 

Gaukulsíunarhraði var reiknaður fyrir þau börn sem höfðu staðfest STEC-HUS með breyttri Schwartz 

jöfnu:72 

 

þar sem h er hæð (cm) annaðhvort fengin úr rafrænni sjúkraskrá eða áætluð út frá gagnapunktum á 

vaxtarkúrfu hvers einstaklings, og SKr (µmol/L) var kreatínín í blóðvökva. 

3.4.5 Bráður nýrnaskaði 

Notast var við KDIGO flokkunarkerfið til þess að greina og stiga BNS. Stuðst var við SKr og voru 

greiningarskilmerkin: Stig 1, 1,5 til 1,9-föld hækkun á SKr frá grunngildi innan 7 daga eða ≥0,3 mg/dl 

(≥26,5 µmol/L) hækkun innan 48 klst; Stig 2, 2,0-2,9-föld hækkun SKr frá grunngildi; og Stig 3, þreföld 

hækkun SKr frá grunngildi eða ≥4 mg/dL (≥353,6 µmol/L) hækkun eða skilunarþörf, rGSH <35 

mL/mín/1,73m2 eða þvagþurrð eða þvagleysi.63,64 
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3.4.6 Langvinnur nýrnasjúkdómur 

Flokkunarkerfi KDIGO var notað til þess að greina og stiga LNS í fimm stig eftir rGSH gildum. 

Langvinnur nýrnasjúkdómur er skilgreindur sem rGSH minna en 60 mL/min/1,73 m2 í að minnsta kosti 

þrjá mánuði samfellt.64 Til greiningar á LNS stigs 1 (>90 mL/min/1,73 m2) og 2 (60-90 mL/min/1,73 m2) 

þurfa önnur merki um nýrnaskemmdir að vera til staðar, til dæmis albúmín í þvagi. 

3.4.7 Blóðmiga 

Blóðmiga er greind með ljóssmásjárskoðun á þvagi þegar fjöldi rauðra blóðkorna er að meðaltali ≥1 

í hverju sjónsviði við x400 stækkun (e. high power field). Hægt er að skima fyrir blóðmigu með dífiprófi 

(e. urine dipstick test) sem er stiguð með eftirfarandi hætti: 0, +1, +2, +3 og +4. Dífipróf aðgreinir þó ekki 

blóðmigu (e. hematuria) frá hemoglóbínmigu eða myoglóbínmigu. 

3.4.8 Albúmínmiga 

Albúmínmiga er skilgreind sem A/K hlutfall í þvagi hærra en 3 mg/mmol. 

3.4.9 Háþrýstingur 

Háþrýstingur var skilgreindur sem annaðhvort slagbilsþrýstingur eða hlébilsþrýstingur ≥95% 

hundraðsmörk miðað við aldur, kyn og hæð,73 eða notkun háþrýstingslyfja. 

3.4.10 Útreikningar á nýgengi 

Upplýsingar um fjölda barna 0-17 ára á hverju ári rannsóknartímabilsins fengust frá Hagstofu Íslands. 

Nýgengi var reiknað með því að deila í fjölda allra barna með staðfesta bakteríuiðrasýkingu með fjölda 

allra barna á Íslandi á sama aldri 1. janúar hvers árs og margfalda með 100.000. Meðaltal árlegs 

nýgengis var svo reiknað með því að leggja saman nýgengistölur fyrir hvert ár rannsóknartímabilsins og 

deila með fjölda ára sem voru 11. 

3.5 Tölfræðiúrvinnsla 

Rannsóknargögn voru færð inn rannsóknaskrá í Microsoft Excel en öll tölfræðiúrvinnsla var unnin í 

R Studio Cloud. Allar myndir og töflur voru gerðar í R Studio Cloud og lagfærðar í Microsoft Word. Stuðst 

var við lýsandi tölfræði við gagnaúrvinnslu (meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og fjórðungaspönn (e. 

interquartile range)). Samanburður milli hópa var gerður með Fisher's exact prófi. Marktækni var miðuð 

við p-gildið 0,05. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakteríuiðrasýkingar 

 Á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020 var 281 bakteríuiðrasýking staðfest hjá jafn 

mörgum börnum <18 ára af SVEID (tafla 1). Algengasti sýkingarvaldurinn var Campylobacter (55%) en 

STEC greindist hjá 34 (12%) börnum. Meðalaldur við greiningu staðfestra bakteríuiðrasýkinga var 7,4 

(miðgildi, 7; staðalfrávik, ±5,7; fjórðungaspönn 2-13) ár; meðalaldur drengja var 7,6 (miðgildi, 7; 

staðalfrávik ±5,6; fjórðungaspönn 2-13) ár og stúlkna 7,2 (miðgildi, 6; staðalfrávik ±5,8 ár; 

fjórðungaspönn 2-12,5) ár. Marktækt fleiri drengir en stúlkur fengu bakteríuiðrasýkingu á 

rannsóknartímablinu (p = 0,043). 

 

Mynd 1 sýnir árlegt nýgengi bakteríuiðrasýkinga á rannsóknartímabilinu en meðalnýgengi var 

31,8/100.000 börn <18 ára aldri, 35 fyrir drengi og 28,5 fyrir stúlkur. Nýgengið fór hækkandi milli ára og 

var langhæst árið 2019 þegar það var 78,1/100.000 börn <18 ára. Meðaltal árlegs nýgengis á hver 

100.000 börn <18 ára var 17,6 fyrir Campylobacter, 8,5 fyrir Salmonella, 3,8 fyrir STEC, 0,8 fyrir 

Aeromonas og 0,6 fyrir bæði Shigella og Yersinia enterocolitica. Nýgengi Campylobacter fór hækkandi 

Tafla 1. Bakteríuiðrasýkingar greindar hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á Sýkla- og 

veirufræðideild Landspítala á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020 

 
N = 281 

Aldur1 7,4 (5,7) 

Kyn2 
 

     Drengir 158 (56%) 

     Stúlkur 123 (44%) 

Sýkill2 
 

     Campylobacter 155 (55%) 

     Salmonella 75 (27%) 

     STEC3 34 (12%) 

     Aeromonas 7 (2,5%) 

     Shigella 5 (1,8%) 

     Yersinia enterocolitica 5 (1,8%) 

1 Meðalaldur (SD) 
2 n (%) 
3 STEC, Shiga toxín-myndandi E. coli 
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á rannsóknartímabilinu en var hæst 26,4 árið 2016 (mynd 1). Á rannsóknartímabilinu hélst nýgengi 

Salmonella nokkuð stöðugt og var hæst 17,3 árið 2019. Hæsta nýgengi hjá Aeromonas og Y. 

enterocolitica var árið 2019 og Shigella 2016, en hjá öllum var það 2,5/100.000 börn <18 ára.  

Mynd 2 sýnir aldursskiptingu við greiningu bakteríuiðrasýkinga á rannsóknartímabilinu. Hlutfallslega 

voru flest tilfelli hjá börnum yngri en 6 ára eða 132 (47%) en 70 (25%) voru 6-11 ára og 79 (28%) 12-17 

ára. Aldursstaðlað nýgengi var því hæst í börnum yngri en 6 ára, 45,1/100.000, en nýgengi hjá börnum 

6-11 ára og 12-17 ára var svipað eða 23,5 og 27,3.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ár

N
ý
g

e
n
g

i/
1

0
0

.0
0

0
 b

ö
rn

 <
1

8
 á

ra

Mynd 1. Nýgengi greindra bakteríuiðrasýkinga á Sýkla- og veirufræðideild Landspítala hjá íslenskum 
börnum og unglingum yngri en 18 ára á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. STEC, 
Shiga toxin-myndandi E. coli 

Mynd 2. Aldursdreifing bakteríuiðrasýkingatilfella sem greind voru á Sýkla- og veirufræðideild    
Landspítala hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á tímabilinu 1. janúar 2010 
til 31. desember 2020. 
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4.2 Shiga toxín-myndandi E. coli 

Tafla 2 sýnir lýðfræðilegar upplýsingar og klíníska birtingarmynd staðfestra STEC-sýkinga í börnum 

og unglingum yngri en 18 ára á rannsóknartímabilinu. Meðalnýgengi STEC var 3,8/100.000 börn <18 

ára eða 4,2 hjá drengjum og 3,5 hjá stúlkum. Nýgengið var langhæst árið 2019, 28,5/100.000 börn, 31,5 

hjá drengjum og 25,4 hjá  stúlkum, en þá geisaði hér á landi faraldur sem átti upptök sín í 

Bláskógabyggð. Af STEC tilfellunum 34 greindust 23 (68%) árið 2019 og voru 22 (65%) þeirra rakin til 

faraldursins. Að faraldrinum fráskildum var meðalnýgengið 1,4/100.000 börn. Tvö (11%) börn með 

STEC sem ekki fengu HUS þurftu sjúkrahúsinnlögn í að meðaltali 8,5 daga og fengu þar vökvameðferð 

í æð, og tvö (11%) til viðbótar fengu slíka meðferð á bráðamóttöku. Að auki fengu 3 (19%) börn með 

STEC-HUS (tvö með cHUS og eitt með iHUS) vökvameðferð í æð fyrir greiningu HUS. 

Tafla 2. Staðfestar sýkingar af völdum Shiga toxín-myndandi E. coli (STEC) á Sýkla- og 

veirufræðideild Landspítala hjá íslenskum börnum og unglingum yngri en 18 ára á tímabilinu 

1. janúar 2010 til 31. desember 2020. 

 
Öll STEC tilfelli 
N = 34 

STEC án HUS1 
N = 18 

STEC-HUS1 

N = 16 

p-gildi2 

Aldur (ár)3 3,5 (0-12) 3,5 (0-10) 3,5 (0-12) 0,4 

Kyn4 
   

0,9 

     Drengir 19 (56%) 10 (56%) 9 (56%) 
 

     Stúlkur 15 (44%) 8 (44%) 7 (44%) 
 

Einkenni4     

     Niðurgangur 33 (97%) 18 (100%) 15 (94%) 0,5 

     Kviðverkir 19 (56%) 8 (44%) 11 (69%) 0,2 

     Blóð í hægðum 17 (50%) 7 (39%) 10 (62%) 0,3 

     Uppköst 13 (38%) 4 (22%) 9 (56%) 0,076 

Shiga toxín4     

     Stx1 4 (12%) 4 (22%) 0 (0%) 0,11 

     Stx2 29 (85%) 14 (78%) 15 (94%) 0,3 

1 HUS, rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni 
2  Fisher's exact próf, marktækni = 0,05;  
3 Miðgildi (spönn) 
4 n (%) 

 



 

 

27 

Meðal staðfestra STEC-sýkinga voru 23 (68%) tilfelli <6 ára, 10 (29%) 6-11 ára og 1 (3%) 12-17 ára 

og voru 33 (97%) þeirra með niðurgang sem var blóðugur í 52% tilfella. 

4.3 Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni (HUS) 

Tafla 3 sýnir lýðfræðilegar upplýsingar barna með staðfest STEC-HUS á rannsóknartímabilinu. Af 34 

börnum sem greindust með STEC-iðrasýkingu fengu 16 (47%) þeirra HUS, 7 (21%) cHUS og 9 (26%) 

iHUS. Miðgildi tíma frá upphafi meltingarfæraeinkenna að greiningu HUS var 7,5 (spönn, 1-15) dagar, 

6 (spönn, 1-14) dagar fyrir cHUS og 10 (spönn 1-15) dagar fyrir iHUS. Meðaltal árlegs nýgengis HUS á 

rannsóknartímabilinu var 1,8/100.000 börn <18 ára, 0,8 fyrir cHUS og 1,0 fyrir iHUS. Að faraldrinum 

fráskildum var meðalnýgengið 0,6/100.000 börn fyrir HUS, 0,5 fyrir cHUS og 0,1 fyrir iHUS. 

Aldursstaðlað nýgengi HUS, cHUS og iHUS fyrir hver 100.000 börn í viðkomandi aldursflokki var hæst 

árið 2019: 13,6, 3,7 og 9,9. Rekja mátti 11 (69%) staðfestra HUS tilfella til faraldursins í Bláskógabyggð 

og 3 af 7 (43%) cHUS tilfellum og 8 af 9 (89%) iHUS tilfellum. Í STEC-HUS faraldrinum fengu 50% barna 

með STEC-sýkingu HUS, en þegar um stök tilfelli var að ræða (utan faraldurs) var sama hlutfall 42%  

Meðal barnanna með cHUS voru þrjú (43%) með BNS á stigi 3, þrjú (43%) á stigi 2 og eitt (14%) á 

stigi 1. Þrjú (43%) börn með cHUS fengu þvagþurrð í að meðaltali 17,7 (miðgildi, 15; spönn, 15-23) daga 

og hjá einu (14%) barni stöðvaðist þvagframleiðsla alveg í 21 dag. 

4.4 Meðferð við HUS 

Tafla 3 sýnir meðferð barna með staðfest STEC-HUS á rannsóknartímabilinu. 

4.5 Fylgikvillar í öðrum líffærum en nýrum 

Tafla 4 sýnir börn sem fengu fylgikvilla STEC-HUS í öðrum líffærum en nýrum. Sex (38%) fengu 

fylgikvilla frá MTK, 5 (71%) með cHUS og 1 (11%) með iHUS. Fjögur (57%) börn með cHUS 

undirgengust myndgreiningu af heila vegna þess að þau fengu flog á meðan á bráðu veikindunum stóð. 

Þrjú (43%) fóru í MRI og sást hjá tveimur þeirra rýrnun í djúpkjörnum sem dæmigerð er fyrir HUS; tvö 

(29%) fóru í tölvusneiðmyndatöku sem leit eðlilega út; þrjú (43%) fóru í heilarit og sáust merki um 

almennan heilakvilla í öðru þeirra. Tvö (13%) börn fengu brisbólgu og blóðsykurshækkun og fékk annað 

þeirra tímabundna sykursýki sem krafðist insúlínmeðferðar. 
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Tafla 3. Lýðfræðilegar upplýsingar og meðferð íslenskra barna yngri en 18 ára með rauðalosblóðleysis- 

og nýrnabilunarheilkenni (HUS) af völdum Shiga toxín-myndandi E. coli (STEC) á tímabilinu 1. janúar 

2010 til 31. desember 2020. 

 
Öll HUS tilfelli N = 16 cHUS1 N = 7 iHUS1 N = 9 

Aldur2 3,5 (0-12) 4 (0-9) 3 (1-12) 

Kyn    

     Drengir3 9 (56%) 3 (43%) 6 (67%) 

     Stúlkur3 7 (44%) 4 (57%) 3 (33%) 

Sjúkrahúsinnlögn 

     Fjöldi barna3 9 (56%) 7 (100%) 2 (22%) 

     Fjöldi daga2 11 (2-43) 15 (9-43) 3,5 (2-5) 

Skilun4 

     Fjöldi3 3 (20%) 3 (43%) 0 (0%) 

     Fjöldi daga2 23 (15-35) 23 (15-35) 0 (0) 

Blóðgjöf 

     Fjöldi barna3 7 (44%) 7 (100%) 0 (0%) 

     Fjöldi gjafa2 3 (1-5) 3 (1-5) 0 (0) 

Blóðflögugjöf 

     Fjöldi barna3 3 (19%) 3 (43%) 0 (0%) 

     Fjöldi gjafa2 2 (1-2) 2 (1-2) 0 (0) 

Blóðvökvaskipti 

     Fjöldi barna3 1 (6.3%) 1 (14%) 0 (0) 

     Fjöldi daga2 8 (0) 8 (0) 0 (0) 

Flogaveikilyf3 2 (13%) 2 (29%) 0 (0%) 

Insúlín3 1 (6,7%) 1 (14%) 0 (0%) 

Öndunarvél3 1 (6,7%) 1 (14%) 0 (0%) 

1 cHUS, fullkomið HUS; iHUS, ófullkomið HUS 
2 Miðgildi (spönn) 
3 n (%) 
4 Kviðskilun 
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Tafla 4. Fylgikvillar rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkennis (HUS) af völdum Shiga 

toxín-myndandi E. coli (STEC) í öðrum líffærum en nýrum hjá íslenskum börnum og unglingum 

yngri en 18 ára á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. 

 
N = 161 

Miðtaugakerfi 6 (38%) 

     Sljóleiki 6 (38%) 

     Skert meðvitund 5 (31%) 

     Flog 4 (25%) 

     Rugl 4 (25%) 

     Ofsjónir 2 (13%) 

     Dá 1 (6.3%) 

     Heilablóðþurrð 1 (6.3%) 

     Tvísýni 1 (6.3%) 

Bris  

     Blóðsykurshækkun 2 (13%) 

     Sykursýki 1 (6.3%) 

1 n (%) 

4.6 Langtímaafleiðingar 

 Ekkert barn lést úr STEC-HUS á rannsóknartímabilinu. Alls þróuðu 9 (56%) börn með sér LNS 

í kjölfar greiningar á HUS. Þremur mánuðum eftir greiningu HUS voru sex börn með LNS á stigi 1, tvö 

á stigi 2 og eitt barn á stigi 3, og enginn hafði fengið LNS stig 4 eða 5. Við síðasta eftirlit, 12 (miðgildi; 

spönn, 6-72) mánuðum eftir greiningu HUS höfðu tvö barnanna á stigi 1 náð fullum bata, annað 

barnanna sem var með LNS á stigi 2 var á stigi 1 og barnið sem var á stigi 3 hafði færst yfir á stig 2. 

Börnin sem greindust á hærri stigum (2 eða 3) áttu það sameiginlegt að hafa fengið alvarlegri bráðan 

nýrnaskaða, en tvö þeirra þurftu kviðskilun, voru með skertan þvagútskilnað og höfðu mikla fylgikvilla 

frá MTK. Myndir 3 og 4 sýna breytingar á og A/K hlutfall í þvagi við 3, 6 og 12 mánuði eftir greiningu 

HUS og árlega eftir það. 
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Langtímafylgikvillar í miðtaugakerfi sáust hjá þremur börnum sem öll höfðu það sameiginlegt að 

hafa fengið alvarlegri bráðan nýrnaskaða. Eitt barn var með væga skerðingu í hreyfifærni. Annað barn 

greindist með mígreni sem talið var tengjast háþrýstingi og lýstu foreldrar miklum skapofsa og almennri 

vanlíðan. Þriðja barnið var með kvíða og væga námserfiðleika. Að lokum glímdi eitt barn við mikla og 

langvarandi kviðverki. 
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Mynd 3. Reiknaður gaukulsíunarhraði (rGSH) hjá sjö íslenskum börnum yngri en 18 ára með langvinnan 
nýrnasjúkdóm í kjölfar rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkennis (HUS) af völdum Shiga 
toxín-myndandi E. coli (STEC) á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2020. 
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Mynd 4. Albúmín/kreatíninhlutfall (A/K hlutfall) í þvagi hjá þremur íslenskum börnum yngri en 18 ára 
með langvinnan nýrnasjúkdóm í kjölfar rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkennis (HUS) 
af völdum Shiga toxín-myndandi E. coli  (STEC) á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 
2020. 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt 

Á rannsóknartímabilinu greindist 281 bakteríuiðrasýking og voru algengustu sýkingarvaldarnir 

Campylobacter eða í rúmlega helmingi tilfella, Salmonella í rúmlega fjórðungi tilfella og STEC hjá liðlega 

tíunda hluta tilfella. Marktækt fleiri drengir en stúlkur fengu bakteríuiðrasýkingu á tímabilinu og tæplega 

helmingur tilfella greindist hjá börnum yngri en 6 ára. Nýgengi bakteríuiðrasýkinga fór vaxandi á 

rannsóknartímabilinu og var hæst árið 2019. Ekki var marktækur munur á hlutfalli kynja hjá 

einstaklingum sem fengu STEC-sýkingu en nýgengið var hæst árið 2019 vegna faraldurs sem geisaði 

það ár. Rúmlega tveir þriðju STEC-tilfella voru í börnum yngri en 6 ára. Algengasta einkenni STEC-

sýkinga var niðurgangur sem var blóðugur í rúmlega helmingi tilfella.  

Um það bil helmingur barna með STEC-iðrasýkingu fékk HUS, og af þeim var tæplega helmingur 

með cHUS. Ekki var marktækur munur á kynjahlutfall þeirra sem fengu HUS og var nýgengið hæst árið 

sem faraldur STEC-sýkinga gekk yfir. Þrjú börn með HUS þurftu skilun og eitt þeirra þurfti 

öndunarvélameðferð. Sex börn með HUS fengu alvarleg bráð einkenni frá MTK. Meira en helmingur 

þeirra sem fengu HUS greindust með LNS á rannsóknartímabilinu og fimmtungur glímdi við langvinnan 

vanda í miðtaugakerfi. 

5.2 Túlkun niðurstaðna og samanburður við erlendar rannsóknir 

5.2.1 Nýgengi bakteríuiðrasýkinga 

Algengustu orsakir bakteríuiðrasýkinga á Íslandi á rannsóknartímabilinu voru Campylobacter, 

Salmonella og STEC, líkt og lýst er hjá öðrum Vestrænum þjóðum,74 en nýgengi Campylobacter og 

Salmonella á rannsóknartímabilinu var þó lægra en lýst hefur verið hér en þar.1,75-78 Allar eiga þessar 

bakteríur það sameiginlegt að vera súnur og smitast með menguðum mat eða drykk. Árið sem STEC 

faraldurinn gekk yfir sáust einnig toppar í nýgengi Campylobacter og Salmonella, en mögulegt er að 

almenn vitundavakning og aukinn fjöldi saurræktana meðan á faraldrinum stóð hafi endurspeglað 

tímabundna aukningu á nýgengi sýkinganna. Mögulegar skýringar á annars lægra nýgengi 

Campylobacter og Salmonella matarsýkinga á rannsóknartímabilinu en gerist annars staðar eru: 

strangar reglur sem gilda um verkferla við slátrun og alla meðferð kjötafurða og matvæla hér á landi;79 

einangrun, veðurfar og smæð Íslands sem eyju í Norður-Atlantshafi ásamt einstakri sjúkdómastöðu 

búfjárstofna;79 og takmarkanir á innflutningi dýraafurða en samanlagt draga þessir þættir verulega úr 

hættu á smiti.79 Allt þetta, auk harðra viðbragða og smitrakningar þegar sýkingar koma upp, dregur 

verulega úr útbreiðslu þeirra.79 Vatnsveitur hér á landi teljast mjög öruggar en hópsýkingar sem rekja 

má til mengaðra vatnsbóla eru þó þekktar á Íslandi, einkum hjá smærri vatnsveitum, og má rekja smitin 

til ófullnægjandi frágangs vatnsveitna eða þegar yfirborðsvatn berst í vatnsból.80 Algengasta bakterían 

sem greinist úr slíkum hópsýkingum er Campylobacter.80 Marktækt fleiri drengir en stúlkur fengu 

bakteríuiðrasýkingu á rannsóknartímabilinu og er mögulegt að hér sé um tilviljun að ræða en engin 

augljós ástæða skýrir þennan kynjamun önnur en sú að drengir eru almennt líklegri til að fá flestar 

tegundir sýkinga.81 
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5.2.2 Shiga toxín-myndandi E. coli 

Nýgengi STEC-sýkinga í börnum og unglingum í okkar rannsókn var hærra en í nágrannalöndum.23,28 

Flest STEC-tilfelli í okkar rannsókn voru þó rakin til faraldursins og ef litið er fram hjá honum er nýgengið 

lægra en hjá nágrannaþjóðum.23,28 Athyglisvert er að engin börn greindust með STEC á fyrstu árunum 

sem rannsóknin náði til, þar sem að STEC finnst í nautgripa- og sauðfjárkjöti hér á landi í svipuðum 

mæli og sést annars staðar í Evrópu.82,83 Miðgildi aldurs við greiningu er einnig hærra hér á landi en 

víða á Vesturlöndum.84 

Einkenni STEC-sýkinga voru þau sömu hvort heldur sem þær leiddu til þróunar yfir í STEC-HUS í 

kjölfar sýkingarinnar eða ekki. Niðurgangur var algengasta einkennið og var hann blóðugur í rúmum 

helmingi tilfella, sem er svipað og hefur verið lýst í sambærilegum erlendum rannsóknum.85 Tvö börn 

með STEC án HUS þurftu sjúkrahúsinnlögn sem sýnir hversu alvarlegar slíkar sýkingar geta verið, 

jafnvel þótt sjúkdómurinn þróist ekki yfir í HUS. Nokkur börn í okkar rannsókn með STEC-sýkingu, bæði 

með og án HUS þurftu vökvameðferð í æð, en nýlegar rannsóknir sýna að góð vökvagjöf fyrir greiningu 

HUS getur dregið úr alvarleika sjúkdómsins og bætt horfur verulega með því meðal annars að minnka 

þörfina fyrir skilun og draga úr líkum á fylgikvillum frá MTK.46 Ekki reyndist unnt í okkar rannsókn að 

meta áhrif vökvagjafar í æð til að fyrirbyggja HUS vegna þess hversu fá börn fengu slíka meðferð.  

5.2.3 Rauðalosblóðleysis- og nýrnabilunarheilkenni 

Tæplega helmingur þeirra sem fengu STEC-sýkingu fengu HUS, tæpur helmingur cHUS og rúmur 

helmingur iHUS. Hærra hlutfall barna með staðfesta STEC-sýkingu í okkar rannsókn fékk cHUS en í 

birtum erlendum rannsóknum.86 Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 10-15% einstaklinga með STEC-

sýkingar fái HUS,53 en sú tala er jafnvel hærri, eða allt að 20% í faröldrum.28,53 Hlutfall einstaklinga sem 

fengu HUS í kjölfar STEC-sýkinga utan faraldurs var umtalsvert hærra en annars staðar á Vesturlöndum 

og átti það einnig við þegar eingöngu var miðað við cHUS. Sömuleiðis var hlutfall STEC-HUS tilfella í 

faraldrinum 2019 umtalsvert hærra en í sambærilegum erlendum rannsóknum, en þegar eingöngu er 

miðað cHUS eru tölurnar svipaðar og hjá nágrannaþjóðum.87 Ekki er ljóst af hverju munur er á hlutfalli 

cHUS tilfella í STEC faraldri annars vegar og utan faraldurs hins vegar. 

Hátt nýgengi HUS í okkar rannsókn skýrist líklega að stærstum hluta af þeim faraldri sem geisaði á 

rannsóknartímabilinu. Að auki eru fáir einstaklingar í rannsóknarþýðinu sem gerir það að verkum að 

hver einstaklingur vegur þungt þegar hlutföll eru reiknuð og því þarf ekki marga einstaklinga til viðbótar 

til þess að hækka hlutfallið mikið. Ekki er útilokað að STEC-tilfelli hafi verið vangreind að einverju leyti á 

rannsóknartímabilinu en endurbætur á greiningartækni voru gerðar í lok þess tímabils sem rannsóknin 

tók til. Að lokum var öllum þeim sem greindust með STEC-sýkingu í faraldrinum fylgt eftir með 

skipulegum framskyggnum hætti þar sem nákvæmlega var skimað fyrir merkjum um HUS og nánast 

útilokað að einhver STEC-HUS-tilfelli hafi sloppið ógreind. 

5.2.4  Meðferð við HUS 

Öll börnin með cHUS lögðust inn á sjúkrahús til greiningar og meðferðar. Einnig þurftu tvö börn með 

iHUS sjúkrahúsinnlögn, sem sýnir að þó sjúkdómurinn uppfylli ekki öll greiningarskilmerki getur hann 

verið alvarlegur. Tæplega helmingur barna með cHUS þurfti skilun sem er lægra hlutfall en lýst hefur 
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verið í erlendum rannsóknum,23,45 en það gæti tengst okkar smáa rannsóknarúrtaki þar sem hver  

einsaklingur vegur þungt þegar hlutföll eru reiknuð eða hins vegar að greiningarskilmerki erlendis séu 

strangari og þátttakendur því mögulega veikari. Hlutfall barna sem þurftu öndunarvélameðferð í okkar 

rannsókn var svipað og lýst hefur verið í rannsóknum í okkar nágrannalöndum.35,53 

5.2.5 Einkenni og fylgikvillar í öðrum líffærum en nýrum 

Tæplega 40% barna með HUS í okkar rannsókn fengu fylgikvilla í öðrum líffærum en nýrum og fengu 

þau öll einkenni frá MTK. Einkenni frá miðtaugakerfi voru algengari en lýst hefur verið í sambærilegum 

erlendum rannsóknum,23,87 en ef einungis er litið á cHUS tilfelli þá er hlutfallið enn hærra87. Einkenni frá 

MTK eru besti mælikvarðinn á alvarleika HUS, sérstaklega flog, dá, meðvitundarskerðing og 

sjóntruflanir,35 en í okkar rannsókn var nýrnasjúkdómur alvarlegri hjá einstaklingum sem fengu meiri 

einkenni frá miðtaugakerfi. 

Tímabundin brisbólga, blóðsykurshækkun og insúlínmeðferð haldast oft í hendur við alvarleika 

sjúkdómsins, en hlutfallið var mun hærra en í erlendum rannsóknum.88 Hugsanlega var meinvirkni STEC 

stofna í okkar þýði meiri, en rétt er þó að hafa í huga að einungis tveir einstaklingar fengu þennan 

fylgikvilla og er ekki ólíklegt að þessar háu hlutfallstölur hafi fengist fyrir tilviljun.  

Hjá tveimur börnum sást rýrnun í djúpkjörnum í heila við MRI rannsókn sem algengt er að sjá í HUS.35 

Mikilvægt er þó að muna að erlendar rannsóknir benda til þess að slíkar breytingar lagist yfirleitt innan 

6 vikna frá greiningu.35 

5.2.6 Langvinnur nýrnasjúkdómur 

Rúmur helmingur barna með STEC-HUS höfðu þróað með sér misalvarlegan LNS á 12 mánuðum, 

sem er hærra hlutfall en í erlendum rannsóknum.23 Allir sem greindust með cHUS fengu LNS auk tveggja 

með iHUS, og undirstrikar það mikilvægi þess að fylgja öllum einstaklingum með HUS vel eftir, óháð því 

hvort þeir fá cHUS eða iHUS. Í yfirlitsgrein Spinale og félaga er undirstrikað að alvarleiki BNS spái ekki 

nægilega vel fyrir um langtímaafleiðingar í nýrum.50 Athyglisvert er að flest þeirra barna sem fengu LNS 

í kjölfar HUS sýndu umtalsverð merki um bata á eftirfylgdartímanum og sumum virtist batna alveg. 

Erlendar samanburðarrannsóknir benda einnig til þess að í um 70% STEC-HUS tilfella batni 

nýrnasjúkdómurinn alveg með tímanum.57 Eftirfylgdartími í okkar rannsókn, 12 mánuðir, var mun 

skemmri en í flestum sambærilegum rannsóknum, en til dæmis var eftirfylgdartíminn í rannsókn Ylinen 

og félaga 4 ár.23 Svona skammur eftirfylgdartími hefur getað leitt til vanmats á hlutfalli þeirra sem fá 

LNS, en nýrnasjúkdómurinn hefur í mörgum tilfellum tilhneigingu til að versna hægt og bítandi með 

tímanum. 

Langtímafylgikvillar í MTK í kjölfar HUS eru þekktir og tengjast yfirleitt alvarlegri sjúkdómsmyndun 

með miklum bráðum nýrnaskaða.35 Í þýðinu okkar virtust langtímavandamál í miðtaugakerfi tengjast 

alvarlegra HUS sjúkdómsástandi. Stutt er síðan STEC faraldurinn árið 2019 reið yfir svo 

eftirfylgdartíminn er ekki langur, og mögulegt er að langtímafylgikvillar í miðtaugakerfi eigi enn eftir að 

koma fram. Einnig er þekkt að insúlínháð sykursýki geti komið aftur, jafnvel mörgum árum eftir bata.88 

Þetta undirstrikar mikilvægi langtímaeftirfylgdar hjá börnum sem greinst hafa með HUS, bæði m.t.t. 

nýrnastarfsemi og einkenna frá öðrum líffærum. 
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5.3 Styrkleikar og veikleikar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að saurræktanir á sýnum frá mönnum (fyrir Campylobacter, 

Salmonella, E. coli O:157 og Shigella) eru einungis framkvæmdar á tveimur rannsóknarstofum á Íslandi: 

SVEID og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Sjúkrahúsið á Akureyri sendir alla stofna sem þar ræktast til 

staðfestingar hjá SVEID. Leit að toxíngenunum stx1 og stx2 fer einungis fram á SVEID, sem þannig 

hefur yfirlit yfir alla bakteríuiðrasýkingarvalda sem greinast á Íslandi. Hjá SVEID fengust því áreiðanlegar 

lýðgrundaðar upplýsingar um þá einstaklinga sem fengið höfðu staðfestar bakteríuiðrasýkingar á því 

tímabili sem rannsóknin tók til. Landspítali er héraðssjúkrahús fyrir höfuðborgarsvæðið og 

tilvísunarsjúkrahús fyrir allt landið, og ólíklegt að alvarlegt HUS tilfelli hafi farið framhjá rannsakendum. 

Einnig er Landspítali eini staðurinn á landinu með sérhæfða læknisþjónustu fyrir börn með alvarlega 

nýrnasjúkdóma, þar á meðal skilun. Eftirfylgni í faraldrinum var mjög góð og skilvirk bæði fyrir börn sem 

fengu STEC-HUS og STEC án þess að fá HUS. Gott aðgengi var að upplýsingum um úrtak 

rannsóknarinnar úr Vöruhúsi gagna á Landspíta. Öllum gögnum var svo safnað af sama aðila sem 

lágmarkar misræmi. 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar var að hún var afturskyggn, sem getur valdið upplýsingabjögun (e. 

information bias) á breytunum sem notaðar voru í rannsókninni. Hjá fáum einstaklingum í rannsókninni 

fundust allar breytur sem leitað var að, en því alvarlegri sem sjúkdómurinn var, því betri voru gögnin. 

Þýði STEC-tilfella var lítið, einungis 34 börn, svo varast ber að draga víðtækar ályktanir um helstu 

áhættuþætti. Rannsakendur þurftu að staðfesta sjálfir HUS tilfelli út frá mælingum og sjúkdómsástandi 

sem getur valdið rannsakandabjögun (e. experimenters bias), sérstaklega þegar ákvarða þurfti iHUS 

tilfelli. Rannsóknarþýðið var lítið í alþjóðlegu samhengi og mögulegt er að eitthvað af sveiflum í nýgengi 

rannsóknarinnar fáist fyrir tilviljun. Nokkur börn fengu STEC-sýkingar og lágu inni á sjúkrahúsum annars 

staðar á landinu en á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars einn með iHUS. Greiningaraðferð STEC hjá 

SVEID tók framförum á rannsóknartímabilinu, fyrst með tilkomu PCR-greiningarprófa á Stx árið 2014 og 

svo rýmkuðum ábendingum fyrir toxíngenaleit í júlí 2019. Sökum þess er viss hætta á að einhver tilfelli 

STEC vanti á rannsóknartímabilinu. Að lokum er meðaltal árlegs nýgengis mögulega ófullkomin aðferð 

til þess að meta heildarnýgengi STEC-sýkinga á rannsóknartímabilinu vegna óvenjulegrar dreifingar 

þeirra, en það endurspeglar smæð þýðisis sem birtist í mjög miklum breytileika í nýgengi milli ára. 

5.4 Ályktanir og framtíðarsýn 

Liðlega tíundi hluti staðfestra bakteríuiðrasýkinga meðal þátttakenda í rannsókninni orsakaðist 

af STEC. Um helmingur einstaklinga með STEC-sýkinga fékk HUS, þar af var helmingurinn af þeim með 

cHUS, sem er talsvert hærra hlutfall en lýst hefur verið í sambærilegum erlendum rannsóknum. Flest 

HUS tilfelli komu fram innan 14 daga frá upphafi meltingarfæraeinkenna af völdum STEC-sýkingar og 

er því mikilvægt að skima reglubundið fyrir merkjum um HUS allan þann tíma, með bæði blóð- og 

þvagrannsóknum. Klínísk birtingarmynd var breytileg og þurfti tæplega helmingur barna með cHUS 

skilun. Rúmlega helmingur tilfella fékk misalvarlegan langvinnan nýrnasjúkdóm og langvinn einkenni frá 

miðtaugakerfi voru algeng. HUS er alvarlegur og algengur fylgikvilli STEC-iðrasýkinga, sérstaklega hjá 

yngri börnum, og þurfa allir þeir sem fá HUS langtímaeftirlit sérfræðinga í nýrnalækningum barna. 
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Áætlað er að fá sömu upplýsingar frá Sjúkrahúsinu á Akureyri um þátttakendur og fengust úr 

Vöruhúsi gagna á Landspítala til þess að auka gæði rannsóknargagna. Í öðru lagi er áætlað að skoða 

allar bakteríusaurræktanir sem gerðar voru á rannsóknartímabilinu til þess að fá betri yfirsýn yfir fjölda 

ræktana. Skoðaðar verða sjúkraskrár allra þeirra einstaklinga sem fengu bakteríuneikvæðan niðurgang 

þrátt fyrir að hafa verið útsett í faraldrinum 2019. Að lokum verður sýklalyfjanotkun allra barna sem fengu 

staðfesta bakteríuiðrasýkingu á rannsóknartímabilinu skoðuð en notkun sýklalyfja við STEC-sýkingu 

gæti haft áhrif á þróun HUS hjá viðkomandi einstaklingum. 
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