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Útdráttur 

Húðnetjubólga (e. cellulitis), sem er oft af völdum Staphylococcus aureus, getur 

verið saklaus sýking án fylgikvilla. Sé hún ekki meðhöndluð getur hún valdið 

blóðeitrun og leitt til dauða. Sýklalyfjagjöf er aðalmeðferðin en vegna vaxandi 

ónæmis baktería og aukaverkana lyfjanna er þörf á að skoða önnur úrræði. Tea 

tree-ilmkjarnaolía hefur góða virkni gegn S. aureus in vitro en fáar klínískar 

rannsóknir liggja því til stuðnings. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna 

áhrif Tea tree-ilmkjarnaolíu á húðnetjubólgu fótleggjar hjá einstaklingum sem 

hafa húðnetjubólgu í flokki II samkvæmt flokkunarkerfi Eron/Dall. Þetta var 

megindleg klínísk lyfjarannsókn, með tilraunasniði. Þýðið samanstóð af 

einstaklingum með húðnetjubólgu sem lögðust inn á Landspítala í Fossvogi og 

voru á aldrinum 18-75 ára. Ákveðið var að skoða þrjátíu einstaklinga með 

þægindaúrtaki. Einungis fengust sjö einstaklingar í rannsóknina á tímabilinu og 

var þeim skipt í tvo hópa. Rannsóknarhópurinn fékk 5% Tea tree-blandaða 

ólífuolíu borna á sýkta fótlegginn í fimm daga á meðan samanburðarhópurinn 

fékk hreina ólífuolíu. Allt úrtakið var samhliða á hefðbundinni sýklalyfjameðferð 

í æð. Mældur var hiti, verkur, bjúgur og umfang roðasvæðis. Eins voru 

ljósmyndir teknar af bólgusvæðinu og stuðst við mælingar á CRP. Ekki var 

marktækur munur á útkomumælingum milli hópanna og því ekki hægt að álykta 

um virkni Tea tree á húðnetjubólgu. Engar aukaverkanir komu fram af notkun 

Tea tree-olíunnar. Húðnetjubólga er mjög einstaklingsbundin, getur verið flókin 

m.t.t. fylgikvilla og reynist því erfitt rannsóknarviðfangsefni. Stöðugt er verið að 

stytta legutíma sjúklinga, sem gerir aðstöðu til að stunda klínískar 

meðferðarrannsóknir á sjúkrahúsinu erfiðari fyrir vísindamenn. Sjúklingar með 

húðnetjubólgu þyrftu lengri tíma á sjúkrahúsi til að ná fullum bata eða að minnsta 

kosti betri eftirfylgni. 
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Abstract 

Cellulitis can be an innocent infection without complications, but if not treated it 

can lead to sepsis and death. Staphylococcus aureus is one of the main causes of 

cellulitis. The main treatment is antibiotics but because of growing immunity and 

complex pharmaceutical side effects there is a need to look for new strategies. 

Tea tree, an essential oil, has shown good effects against S. aureus in vitro but 

clinical research is scarce. The purpose of this research was to explore the effects 

of Tea tree on leg cellulitis that is classified as class II by the classification 

system Eron/Dall. It was a clinical drug trial conducted as RCT. The population 

under study was everybody with a clinical diagnosis of cellulitis admitted to 

Landspitali University Hospital at the age 18-75. It was decided to look at thirty 

patients with convenience sampling. Only seven participants were recruited 

during the time of study and were they divided into two groups. The research 

group got a 5% Tea tree blended olive oil applied to the infected leg for five days 

while the comparison group got pure olive oil. All the participants got antibiotic 

treatment parallel to oil treatment. The outcome measurements were temperature, 

pain, oedema, erythema, C-reactive protein and photographs. There were no 

significant differences between the outcome measurements of both groups and 

therefore it cannot be concluded that Tea tree has any effects on cellulitis. No 

side effects arose from the use of Tea tree oil. Cellulitis can be a complex 

infection with complications and that is why it is a difficult subject to research. 

Hospital stay is constantly being shortened which makes it difficult for scientists 

to do clinical intervention studies. Patients with cellulitis need longer time in the 

hospital to get full recovery, or at least better follow-up. 



v 

Þakkir 

Ég vil sérstaklega þakka Helgu Jónsdóttur, Þóru Jennýju Gunnarsdóttur og Má 

Kristjánssyni fyrir frábært samstarf við gerð þessarar rannsóknar. Eins þakka ég 

kærlega fyrir gott samstarf við apótek Landspítalans og þá sérstaklega 

yfirlyfjafræðinginn Ingu J. Arnardóttur, Helenu Líndal og Evu Ágústsdóttur. 

Bestu þakkir færi ég Kristínu Höllu Lárusdóttur sem vann sem staðgengill 

rannsakanda við að taka inn þátttakendur í rannsókn og veita meðferðina. 

 

Ég vil þakka eftirtöldum aðstoð og gagnleg ráð: 

Óskari Einarssyni lungnalækni 

Ólafi Skúla Indriðasyni nýrnasérfræðingi 

Einari S. Björnssyni yfirlækni meltingardeildar Landspítala 

Elísabetu Bendikz yfirlækni á slysa- og bráðadeild Landspítalans 

Ingibjörgu Richter kerfisfræðingi við heilbrigðis- og upplýsingatæknisvið 

Landspítala 

Guðjóni Guðjónssyni hjá Gróco ehf. 

Rúnu Björk Smáradóttur líffræðingi og ilmkjarnaolíufræðingi 

Sesselju Ómarsdóttur lyfjafræðingi, náttúruefnafræðingi og dósent við 

lyfjafræðideild HÍ 

Gerði Rún Guðlaugsdóttur hjúkrunarfræðingi og lýðheilsufræðingi frá 

Lyfjastofnun 

Kolbeini Guðmundssyni lækni frá Lyfjastofnun 

Maríu Guðmundsdóttur skrifstofutækni á Landspítala 

Bryndísi Guðjónsdóttur hjúkrunardeildarstjóra G3 Landspítala 

Stefaníu Arnardóttur hjúkrunardeildarstjóra A7 Landspítala 

Maríu V. Sverrisdóttur hjúkrunardeildarstjóra A2 Landspítala 



vi 

Guðnýju Bergþóru Tryggvadóttur rannsóknarsérfræðingi hjá Rannsóknarstofnun 

í hjúkrunarfræði 

Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur forstöðumanni Félagsvísindastofnunar 

Andreu G. Dofradóttur verkefnastjóra hjá Félagsvísindastofnun 

Sigríði H. Gunnarsdóttur prófarkalesara 

 

Ég vil þakka öllum deildarstjórum lyflækningadeilda Landspítalans í Fossvogi, 

öllum deildarlæknum á lyflækningasviði fyrir aðstoðina við að ná inn 

þátttakendum í rannsóknina, öllum hjúkrunarfræðingunum sem tóku að sér 

útkomumælingarnar og gott samstarf við alla smitsjúkdómasérfræðinga 

Landspítalans. 

 

 

Eftirtöldum fyrirtækjum/félögum vil ég þakka aðstoð og fjárhagslegan stuðning: 

Háskólaprenti ehf. 

Landspítala 

SumS (Samtökum um sárameðferð) 



vii 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ...................................................................................................... iii 

Abstract ....................................................................................................... iv 

Þakkir ........................................................................................................... v 

Efnisyfirlit .................................................................................................. vii 

Myndayfirlit ................................................................................................. x 

Töfluyfirlit .................................................................................................... x 

Inngangur ..................................................................................................... 1 

Rannsóknarviðfangsefni ........................................................................... 2 

Rannsóknarspurningar .......................................................................... 5 

Fræðilegur bakgrunnur ................................................................................. 7 

Húðnetjubólga .......................................................................................... 7 

Umfang og alvarleiki húðnetjubólgu ........................................................ 8 

Meðferð við húðnetjubólgu ...................................................................... 9 

Ilmolíumeðferð ....................................................................................... 10 

Virkni ilmolíumeðferðar ........................................................................ 11 

Fyrir hverja er ilmolíumeðferð og hverja ekki? ..................................... 15 

Tea tree-ilmkjarnaolía ............................................................................ 16 

Virkni Tea tree ....................................................................................... 18 

Tea tree og S. aureus .............................................................................. 19 

Notkun Tea tree ...................................................................................... 23 

Aukaverkanir .......................................................................................... 24 

Ónæmi gegn Tea tree ............................................................................. 27 

Samantekt  ............................................................................................ 28 

Aðferðafræði .............................................................................................. 31 

Rannsóknarsnið ...................................................................................... 31 

Úrtak og þýði .......................................................................................... 32 



viii 

Inntökuskilyrði ................................................................................... 32 

Útilokunarskilyrði .............................................................................. 32 

Slembun úrtaks ................................................................................... 34 

Vettvangur  ............................................................................................ 35 

Mælitæki og breytur ............................................................................... 35 

Líkamshiti .......................................................................................... 36 

Verkur   ........................................................................................... 37 

Roðasvæði .......................................................................................... 37 

Bjúgur   ........................................................................................... 38 

Ljósmyndir ......................................................................................... 39 

Blóðprufur .......................................................................................... 39 

Olíur  ............................................................................................ 40 

Tea tree-ilmkjarnaolía ........................................................................ 40 

Ólífuolía   ........................................................................................... 41 

Magn og styrkleiki olíu ...................................................................... 42 

Geymsla olíu og blöndun ................................................................... 43 

Undirbúningur rannsóknar ..................................................................... 43 

Gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknar .............................................. 45 

Úrvinnsla og greining gagna .................................................................. 50 

Siðferðileg málefni ................................................................................. 51 

Brottfall  ............................................................................................ 53 

Niðurstöður ................................................................................................ 55 

Þátttakendur............................................................................................ 55 

Tilfellin  ............................................................................................ 56 

Tea tree-hópurinn ............................................................................... 56 

Ólífuolíuhópurinn ............................................................................... 61 

Svar við rannsóknarspurningu 1 ............................................................. 66 

Svar við rannsóknarspurningu 2 ............................................................. 67 

Umræða ...................................................................................................... 69 



ix 

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar .................................................. 74 

Framtíðarrannsóknir á Tea tree og húðnetjubólgu ................................. 77 

Lokaorð ...................................................................................................... 81 

Heimildaskrá .............................................................................................. 83 

Viðauki ..................................................................................................... 101 

Fylgiskjal 1. Úr sérlyfjaskrá. ................................................................ 103 

Fylgiskjal 2. Hugtakanálgun. ............................................................... 107 

Fylgiskjal 3. Tíðni útskrifaðra með húðnetjubólgu á Landspítala. ....... 108 

Fylgiskjal 4. Flokkunarkerfi húðnetjubólgu. ........................................ 109 

Fylgiskjal 5. Samningur við apótek Landspítalans. ............................. 110 

Fylgiskjal 7. Skráningarblað. ............................................................... 112 

Fylgiskjal 8. Staðfesting á hreinu náttúruefni Tea tree. ....................... 114 

Fylgiskjal 9. Analýsuvottorð fyrir Tea tree. ......................................... 115 

Fylgiskjal 10. Analýsuvottorð fyrir Ólífuolíu. ..................................... 116 

Fylgiskjal 11. Auglýsingar. .................................................................. 118 

Fylgiskjal 12. Kynningarbréf og upplýst samþykki. ............................ 120 

Fylgiskjal 13. Skráning í sjúkraskrákerfi Sögu. ................................... 130 

Fylgiskjal 14. Verkefni rannsakanda. ................................................... 131 

Fylgiskjal 15. Leyfisskjöl. .................................................................... 133 

Fylgiskjal 16. Dulkóðun þátttakenda. .................................................. 140 

Fylgiskjal 17. Lýsandi tölfræði. ........................................................... 141 

Fylgiskjal 18. Útkomumælingar. .......................................................... 142 

Fylgiskjal 19. Normaldreifing útkomumælinga. .................................. 144 

 



x 

Myndayfirlit 

Mynd 1. Leiðir í gegnum hornlag húðar (Bensouilah og Buck, 2006). ...............13 
Mynd 2. Frásog ilmkjarnaolía með innanfrumu- og millifrumuleið (Bensouilah 

og Buck, 2006). ...................................................................................14 
Mynd 3. Tea tree (Melaleuca alternifolia), Kohler’s Medicinal Plants, 1887. .....17 
Mynd 4. Hiti og verkur hjá tilfelli 1. ....................................................................57 
Mynd 5. Fótleggur tilfellis 1, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. ..........58 
Mynd 6. Hiti og verkur hjá tilfelli 2. ....................................................................58 
Mynd 7. Fótleggur tilfellis 2, vinstri: fyrir meðferð, miðja og hægri: eftir 

meðferð. ..............................................................................................59 
Mynd 8. Hiti og verkur hjá tilfelli 3. ....................................................................60 
Mynd 9. Fótleggur tilfellis 3, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. ..........60 
Mynd 10. Hiti og verkur hjá tilfelli 4. ..................................................................61 
Mynd 11. Fótleggur tilfellis 4, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. ........61 
Mynd 12. Hiti og verkur hjá tilfelli 5. ..................................................................62 
Mynd 13. Fótleggur tilfellis 5, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. ........62 
Mynd 14. Hiti og verkur hjá tilfelli 6. ..................................................................63 
Mynd 15. Fótleggur tilfellis 6, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. ........64 
Mynd 16. Hiti og verkur hjá tilfelli 7. ..................................................................65 
Mynd 17. Fótleggur tilfellis 7, tvær vinstra megin: fyrir meðferð, tvær hægra 

megin: eftir meðferð. ..........................................................................65 

Töfluyfirlit 

Tafla 1. Meðalaldur hópanna. ...............................................................................56 

Tafla 2. Mann-Whitney U-próf. ...........................................................................66 

 



1 

Inngangur 

Húðnetjubólga (e. cellulitis) er sýking í húð og húðbeði og er einn algengasti 

orsakavaldur hennar bakterían Staphylococcus aureus (Chira og Miller, 2010). 

Algengast er að sýkingin komi fram á fótleggjum og eru helstu einkennin roði, 

bólga, hiti og staðbundnir verkir. Fótleggurinn getur safnað á sig bjúg í kjölfar 

sýkingarinnar og orðið það mikill að það vessar úr húðinni, sár myndast og getur 

það leitt til skertrar líkamsímyndar, óvissu og kvíða (Carter, Kilburn og 

Featherstone, 2007). Í allt að helmingi tilfella geta einstaklingarnir fengið 

endurteknar sýkingar og veikindin því orðið þrálát. Oft nægir að gefa sýklalyf í 

töfluformi. Húðnetjubólga getur leitt til dýpri og alvarlegri sýkinga sé hún ekki 

meðhöndluð, farið út í blóðrás og valdið sýklasóttarlosti og jafnvel dauða (Cox, 

2006). Rúmlega 250 einstaklingar útskrifuðust af Landspítalanum með greiningu 

á húðnetjubólgu árið 2009 og því mætti segja að þetta væri nokkuð algengt 

vandamál. Meðallegutími er talinn vera allt að tíu dagar (Dutton, Paulik, og 

Jones, 2009) og því getur þessi sjúkdómur valdið gífurlegum kostnaði bæði fyrir 

heilbrigðiskerfið sem og samfélagið í heild sinni þar sem einstaklingurinn er oft 

frá vinnu í einhvern tíma. Sýklalyfjameðferð hefur verið aðalmeðferðin við 

húðnetjubólgu og hefur reynst árangursrík. Vegna mikillar notkunar á 

sýklalyfjum, bæði fjölda sýklalyfja og breiðvirkra lyfja, hefur ónæmi baktería 

gegn þeim farið hratt vaxandi í heiminum (Warnke o.fl., 2009; Yarnell og 

Abascal, 2009). Sýklalyf hafa einnig oft aukaverkanir í för með sér eins og 

ofnæmi, ógleði, kviðverki, lystarleysi og niðurgang (fylgiskjal 1) og því er þörf á 

að skoða hvort önnur úrræði geta hjálpað.  

Ilmolíumeðferð er notkun hreinna ilmkjarnaolía frá mismunandi hlutum 

plantna, til dæmis frá blómstrinu, rótunum og blöðunum, til þess að efla 

líkamlegt og andlegt heilbrigði (Thomas, 2002). Ein tegund þessara ilmkjarnaolía 

er Tea tree en hún er unnin úr plöntunni Melaleuca alternifolia sem vex einungis í 
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Ástralíu (Flaxman og Griffiths, 2005). Þessi olía er þekkt fyrir örverudrepandi 

hæfileika og hefur mikið verið notuð í alls kyns húðvörum og meðal annars 

notuð gegn bólum, sýktum sárum, tásveppum og kynfæraherpes. Aukaverkanir af 

olíunni hafa verið fáar og þá einna helst lýst sér sem staðbundið ofnæmi og erting 

á húð (Halcón og Milkus, 2004). Það er til fjöldinn allur af jákvæðum 

reynslusögum um virkni þessarar olíu en fáar klínískar rannsóknir á mönnum 

liggja því til staðfestingar. Rannsóknir á tilraunastofum hafa sýnt góða virkni Tea 

tree gegn Staphylococcus aureus og hafa einnig verið gerðar fjórar klínískar 

rannsóknir svo vitað sé sem sýnt hafa fram á virkni olíunnar gegn MÓSA 

(methicillin-ónæmur S. aureus) (Dryden, Dailly og Crouch, 2004).  

Rannsóknarviðfangsefni  
Sýkingar hafa verið rannsakanda hjartans mál í gegnum tíðina enda með reynslu 

af því að vinna sem hjúkrunarfræðingur á smitsjúkdómadeild síðastliðin þrettán 

ár. Aðalmeðferð allra sýkinga hefur verið sýklalyf og eru einstaklingar oft settir á 

sýklalyf án þess að niðurstöður ræktana liggi fyrir. Þetta veldur aukningu á 

ónæmum bakteríustofnum. Sýklalyf þarf að nota rétt og að ígrunduðu máli. Það 

er ljóst að eitt stærsta verkefnið framundan er að koma í veg fyrir ónæmi 

sýklalyfja, til dæmis með því að skoða ný úrræði. Aukaverkanir sýklalyfja eru 

vandamál því oft á tíðum fara lyfin mjög illa í einstaklingana. Ef möguleiki er á 

að finna ný úrræði með færri og þolanlegri aukaverkanir gætu lífsgæði 

einstaklingsins aukist til muna. Bæði rannsakandi og prófessor Helga Jónsdóttir 

meðleiðbeinandi hafa fyrri reynslu af virkni og notkun ilmolíumeðferða með 

jákvæðum árangri. Því var ákveðið að skoða hvað skrifað hefur verið um tengsl 

ilmolíumeðferðar við sýkingar. Rannsóknir á Tea tree voru þar hvað mest 

áberandi og þá sérstaklega áhrif hennar á S. aureus. Þar sem ein af aðalorsökum 

húðnetjubólgu er S. aureus og þar sem húðnetjubólga er algengt fyrirbæri og 

getur haft mjög skaðleg og lífshættuleg áhrif á sjúklinginn var ákveðið að 

rannsaka tengsl þessara tveggja fyrirbæra.  
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Tilgangur rannsóknar var að kanna áhrif Tea tree-ilmkjarnaolíu (frá Oshadhi) 

á húðnetjubólgu fótleggjar hjá fullorðnum einstaklingum sem hafa húðnetjubólgu 

í flokki II samkvæmt flokkunarkerfi Eron/Dall og eru inniliggjandi á Landspítala 

(LSH) í Fossvogi. Markmið rannsóknarinnar var að prófa nýtt meðferðarform 

gegn húðnetjubólgu og meta hugsanlegar aukaverkanir hennar. Vonast var til 

þess að þessi rannsókn yrði fyrsta skrefið í að skoða notkun ilmolíuviðbótar-

meðferðar gegn húðnetjubólgu sem væri vel þolin á viðkvæma og sýkta húð. Ef í 

ljós kæmi að Tea tree virkaði á húðnetjubólgu væri hugsanlega hægt að grípa fyrr 

inn í með olíuna og sýklalyf í töfluformi og koma í veg fyrir notkun á 

sýklalyfjum í æð. Þannig mætti draga úr alvarlegum afleiðingum húðnetjubólgu 

og koma í veg fyrir innlagnir á sjúkrahús, sem leiðir svo til minni kostnaðar og 

aukinna lífsgæða fyrir einstaklinginn.  

Þetta var megindleg klínísk lyfjarannsókn, framskyggn forrannsókn (e. pilot 

study) og stuðst við snið sannrar tilraunar (e. randomized clinical trial (RCT)). 

Þýðið samanstóð af einstaklingum sem lögðust inn á Landspítala í Fossvogi, voru 

á aldrinum 18-75 ára og höfðu fengið klíníska greiningu húðnetjubólgu á fótlegg 

neðan hnés. Stefnt var að því að fá þrjátíu einstaklinga með þægindaúrtaki. 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa, rannsóknarhóp og samanburðarhóp. 

Rannsóknarhópurinn fékk 5% Tea tree-blandaða ólífuolíu borna á sýkta 

fótlegginn einu sinni á dag í fimm daga á meðan samanburðarhópurinn fékk 

einungis hreina ólífuolíu. Allt úrtakið var á hefðbundinni sýklalyfjameðferð í æð 

samhliða. Útkomumælingar voru gerðar á hverjum degi á meðan á meðferð stóð. 

Mældur var hiti, verkur, bjúgur og umfang roðasvæðis. Eins voru myndir teknar 

fyrir og eftir meðferð sem og gerðar mælingar á C-reaktífu próteini (CRP). 

Aukaverkanir voru metnar klínískt með athugun og út frá huglægu mati 

þátttakenda og var leitað eftir einkennum á borð við kláða, sviða, útbrot, stingi og 

brunatilfinningu í fótleggnum. Í lok rannsóknar var hver þátttakandi spurður um 

viðhorf til meðferðar þar sem ilmolíumeðferðir hafa bæði líkamleg og andleg 

áhrif á einstaklinginn. 
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Ekki er vitað til þess að þetta viðfangsefni hafi verið rannsakað áður. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar munu nýtast sem viðbótarþekkingargrunnur í 

rannsóknum á Tea tree-ilmkjarnaolíu. Niðurstaða rannsóknarinnar er mikilvægt 

innlegg með tilliti til þróunar á notkun ilmkjarnaolíu sem viðbótarmeðferðar gegn 

húðsýkingum í framtíðinni. Vonast er til að þessi rannsókn verði öðrum heil-

brigðisstarfsmönnum hvatning til að kynna sér og hefja rannsóknir á 

ilmkjarnaolíum sem viðbótarmeðferð. Rannsakandi hefur frétt af notkun 

ilmolíumeðferða á nokkrum deildum Landspítalans en veltir fyrir sér hvort þessar 

meðferðir séu nægilega vel rannsakaðar. Er búið að staðfesta virkni meðferðanna 

með rannsóknum? Eru olíurnar notaðar rétt, í réttum skammti, á réttum tíma og á 

réttum aðilum? Það skiptir máli að hjúkrunarfræðingar afli sér upplýsinga um 

virkni, eiginleika, aukaverkanir og notkun þessara olía áður en þeir veita 

meðferðina svo hún sé framkvæmd að ígrunduðu máli. Hjúkrunarfræðingar eiga 

að veita meðferð sem er studd gagnreyndri þekkingu. Það er eitt af hlutverkum 

hjúkrunarfræðinga að rýna í rannsóknir, framkvæma rannsóknir á því viðfangs-

efni sem vantar að rannsaka og koma þannig með hugmyndir að nýjum og 

öruggum meðferðarúrræðum sem geta hugsanlega minnkað einkenni og aukið 

lífsgæði skjólstæðinganna. Ilmolíumeðferðir eru hjúkrunarmeðferðir. Ef 

hjúkrunarfræðingar ætla að beita þessum meðferðum þurfa þeir að afla sér 

þekkingar á þessu sviði, til dæmis með rannsóknum.  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaraprófs í hjúkrun. Byrjað er á fræðilegri 

umfjöllun um húðnetjubólgu, fyrirbærið skilgreint og rætt um mikilvægi 

sjúkdómsins. Í kjölfarið er stutt umfjöllun um ilmolíumeðferðir og svo ítarleg 

umfjöllun um Tea tree-ilmkjarnaolíu og rætt um helstu rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á henni. Aðferðafræði rannsóknarinnar er lýst í mikilli dýpt svo hægt sé að 

endurgera rannsóknina og í lokin koma helstu niðurstöður og umræður þar um. 

Heimildaleit fór fram í gagnasöfnunum Pubmed, Cinahl og Scopus og voru 

helstu leitarorð:  Tea tree, melalauca alternifolia, cellulitis, safety, complication, 

infection, S. aureus, nursing. Engar greinar fundust þegar leit var þrengd með 
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leitarorðinu cellulitis og því var dregin sú ályktun að engar rannsóknir lægju 

ennþá fyrir um áhrif Tea tree á húðnetjubólgu. 

Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hefur ilmkjarnaolían Tea tree marktæk áhrif á húðnetjubólgu hjá 

einstaklingum sem hafa húðnetjubólgu í flokki II samkvæmt 

flokkunarkerfi Eron/Dall miðað við samanburðarhópinn sem fær 

eingöngu ólífuolíu, mælt með hita, bólgu, roða, verkjum og CRP? 

Koma fram aukaverkanir eins og útbrot, kláði, stingir, sviði og 

brunatilfinning á fótlegg frekar hjá einstaklingum sem fá Tea tree-

meðferðina í samanburði við þá sem fá eingöngu ólífuolíuna? 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Húðnetjubólga 
Húðnetjubólga (e. cellulitis) er „hratt vaxandi bólga í dýpri lögum húðar og 

húðbeði sem er yfirleitt orsök sýkingar“ (Cox, 2002, bls. 23). Tveir algengustu 

orsakavaldarnir eru bakteríurnar staphylococcus aureus og streptococcus af 

hjúpgerð A (Chira og Miller, 2010; Hayward o.fl., 2008; Stevens og Eron, 2009). 

Helstu einkenni húðnetjubólgu eru staðbundnir verkir, bólga, roði, vessi og heit 

húð en svo er oft einnig hækkun á líkamshita og slappleiki. Húðin hefur oft mjög 

gljáandi og teygða áferð í byrjun en þróast svo út í þurrk (Carter o.fl., 2007; 

Phillips, 2000; Swartz, 2004). Blöðrur geta myndast, einnig húðrof og frekari 

sáramyndun, sérstaklega þegar mikill bjúgur er til staðar (Cox, 2002; 2006; 

Johnson o.fl., 2007).  

Þessi sýking getur átt sér stað víðsvegar á líkamanum en algengustu staðirnir 

eru útlimirnir og sérstaklega fótleggir (Figtree o.fl., 2010; Roy og Stotts, 2002; 

Sigurdsson og Gudmundsson, 1989). Eins getur sýking orðið í andliti, á bol, 

hálsi, rassi og á brjóstum eftir aðgerðir (Baddour, 2000; Stulberg, Penrod, og 

Blatny, 2002). Helstu áhættuþættir eru örverugróður á tám og milli táa og eru 

sveppir algengastir. Eins eru þeir stærsti áhættuþáttur endurtekinnar sýkingar. 

Þrálátur bjúgur er orsakavaldur og algeng afleiðing húðnetjubólgu og er algengari 

þegar um streptococca-sýkingu er að ræða (Baxter og McGregor, 2001; Cox, 

2002; Moffatt, 2007). Áverkar á húð eins og skrámur, brot eða bruni eru taldir 

tengjast staphylococca-sýkingum nær eingöngu (Stevens og Eron, 2009). Fleiri 

áhættuþættir eru offita, endurteknar aðgerðir og exem (Björnsdóttir o.fl., 2005; 

Cox, 2006; Johnson o.fl., 2007). Þeir einstaklingar sem eru með sykursýki eða 

bláæða- og sogæðavandamál eru einnig í aukinni hættu á að fá húðnetjubólgu 

(Gabillot-Carré og Roujeau, 2007; Morpeth, Chambers, Gallagher, Frampton og 

Pithie, 2006; Stevens og Eron, 2009). Sjá nánar í fylgiskjali 2. 
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Umfang og alvarleiki húðnetjubólgu 
Húðnetjubólga er algeng ástæða þess að einstaklingar leita þjónustu 

heilbrigðiskerfisins og getur oft á tíðum leitt til langra innlagna og mikils 

kostnaðar (Björnsdóttir o.fl., 2005; Cox, 2002; 2006; Dutton o.fl., 2009). Sýnt 

hefur verið fram á að tíðni sjúkrahúsinnlagna er í örum vexti hvað varðar 

sýkingar af völdum S. aureus en inni í því er húðnetjubólga af völdum 

bakteríunnar (Hayward o.fl., 2008). Talið er að meðallegutími sé fimm til tíu 

dagar (Dutton o.fl., 2009; Figtree o.fl., 2010; Johnson o.fl., 2007). Einu tíðnitölur 

um húðsýkingar á Íslandi er að finna á heimasíðu Landlæknisembættisins. 

Síðustu tölur eru frá 2008 og var meðallegutími á sjúkrahúsum 5,4 dagar 

(Landlæknisembættið, e.d.). Ef teknar eru saman útskriftargreiningar á 

Landspítalanum má sjá að 252 einstaklingar voru útskrifaðir með ICD-

flokkunina L03 árið 2009 (fylgiskjal 3). ICD er alþjóðleg flokkun á sjúkdómum 

samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO (e. World Health 

Organisation) og tekur flokkurinn L03 til húðnetjubólgu af ýmsum toga.  

Mjög litlar upplýsingar varðandi tíðni húðnetjubólgu liggja fyrir erlendis. 

Einungis fundust tvær greinar í þessu tilfelli. Í rannsókn McNamara o.fl. (2007) á 

1.175 sjúkraskrám í Olmsted County, Minnesota, komu í ljós 176 greiningar 

húðnetjubólgu á fótlegg árið 1999, eða í 15% sjúkraskráa. 21,6% þeirra þurftu 

innlögn á sjúkrahús og af þeim fengu 21,6% endursýkingu innan tveggja ára. 

Einnig kom í ljós að tíðnin jókst með auknum aldri. Algengasta tímabilið sem 

sýkingarnar áttu sér stað var frá maí til september. Rannsókn Ellis Simonsen o.fl. 

(2006) byggðist á upplýsingum frá tryggingarfyrirtæki mormóna í 

Bandaríkjunum og því eru niðurstöður þeirra eingöngu bundnar þessu þýði. Tíðni 

húðnetjubólgu hjá þessum hópi ótengt líkamssvæðum var 24,6/1000 mannár (e. 

person-years). Sýkingin var algengust á fótleggjum en munur á milli tíðni hjá 

körlum og konum var ekki marktækur í heild. Eins og hjá McNamara o.fl. (2007) 

komust þeir að því að tíðnin jókst með auknum aldri og eins áttu flestar 
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sýkingarnar sér stað yfir hásumarið eða frá júní til september. Sjaldnast urðu þær 

frá desember til mars. Flestir eða 73,8% nutu göngudeildarþjónustu. 

Í rannsóknum á húðnetjubólgu hefur verið lögð áhersla á lýsingu fyrirbærisins 

og meðferð. Upplifun einstaklinganna á sjúkdómnum hefur lítið verið skoðuð. 

Talið er að þessi sjúkdómur geti valdið miklum verkjum og kvíða hjá við-

komandi (Baxter og McGregor, 2001). Í rannsókn Carter o.fl. (2007) kom í ljós 

að sjúkdómnum fylgdi kvíði, óvissa og skert líkamsímynd. Sumir einstakl-

ingarnir fundu fyrir lélegri þjónustu heilbrigðisstarfsmanna vegna þess að þessi 

hópur var talinn sjálfbjarga og þurfa minni þjónustu en aðrir. Einstaklingarnir 

voru með það mikla verki að það hefti hreyfigetu. Það varð oft seinkun á réttri 

sjúkdómsgreiningu og bata vegna þess hve einkennin voru flensulík í byrjun. Um 

leið og staðbundin einkenni roða og bólgu komu í ljós varð þróunin mjög ör sem 

olli einstaklingunum miklum kvíða. Útlit fótar með bjúg, blöðrur og 

vessamyndun hafði áhrif á líkamsímynd einstaklingana. Almennt fannst þeim 

vanta betri upplýsingar og meiri stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki. 

Húðnetjubólga getur leitt til langvinnra veikinda þar sem mjög algengt er að 

sjúkdómurinn taki sig upp (Cox, 2002). Talið er að allt að 20-50% einstaklinga 

fái endurtekna sýkingu (Baddour, 2000). Húðnetjubólga getur leitt til 

frumudauða, ígerðar (e. abscess), aflimunar, þróast út í blóðsýkingu og leitt til 

dauða (Carratalá o.fl., 2003; Cox, 2006; Roy og Stotts, 2002), sjá fylgiskjal 2. Í 

rannsókn Figtree o.fl. (2010) kom í ljós 2,5% dánartíðni og urðu fylgikvillar í um 

28,4% tilfella.  

Meðferð við húðnetjubólgu 
Meðferð við húðnetjubólgu hefur aðallega verið sýklalyfjameðferð um munn eða 

í æð í sjö til fjórtán daga (Phillips, 2000; Stevens og Eron, 2009). Mælt er með 

hálegu til þess að minnka bjúg, þrýsting og verki niður í fætur og er til að byrja 

með stundum þörf á rúmlegu (Johnson o.fl., 2007; Stalbow, 2004). Húðin er í 

fyrstu stíf og glansandi en þróast út í að verða þurr og hreistruð og getur þá verið 
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gott að nota krem eða olíur til þess að mýkja og viðhalda raka í húðinni. Þannig 

er hægt að forðast frekara húðrof og sáramyndun. Vegna þess mikla bjúgs sem er 

oft samfara húðnetjubólgu getur hjálpað að beita vafningum og svo 

teygjusokkum í kjölfarið (Stevens og Eron, 2009). Bjúgurinn er oft það mikill að 

húðin fer að vessa og sár myndast. Þá eru oft notaðar undirbreiðslur til þess að 

taka við vökvanum og stundum er þörf á sárameðferð með viðeigandi umbúðum.   

Það getur þurft að beita langtímameðferð til þess að sporna við endurteknum 

sýkingum. Sú meðferð getur falið í sér meðferð við sveppum á tám, við exemum 

og öðrum húðvandamálum, við bjúgi, góða húð- og naglhirðu, bólusetningar og 

stundum langtíma sýklalyfjameðferð (Baddour, 2000; Swartz, 2004). Langtíma-

meðferð sýklalyfja veldur auknum líkum á myndun ónæmra bakteríustofna 

(Ragnar F. Ingvarsson,  Guðmundur I. Eyjólfsson og Magnús Gottfreðsson, 

2003). Vegna þess að húðnetjubólga er greind klínískt en ekki með ræktunum 

þarf stundum að prófa sig áfram með sýklalyf áður en rétta lyfið finnst en þetta 

eykur einnig líkurnar á ónæmum stofnum. Ónæmir stofnar eru í örum vexti úti í 

heimi vegna notkunar á breiðvirkum lyfjum og því þörf á öðrum úrræðum 

(Yarnell og Abascal, 2009). 

Ilmolíumeðferð 
Ilmolíumeðferðir eru með vinsælustu formum viðbótarmeðferðar og eru einnig 

hvað vinsælastar hjá hjúkrunarfræðingum (Buckle, 1997). Ilmolíumeðferðir hafa 

verið notaðar í þúsundir ára. Þær hafa verið notaðar í ýmsum tilgangi eins og við 

trúarlegar athafnir, til lækninga, til félagslegra athafna og í fegurðarskyni 

(Lavabre, 1990; Lawless, 2002). Olíunum hefur verið beitt við ýmsum 

heilsufarsvandamálum eins og við kvíða, verkjum, til slökunar og sem 

örverudrepandi efni (Edris, 2007). Í margar aldir voru ilmolíur lækning við 

farsóttum eins og plágunni (Buckle, 1997; Thomas, 2002). Framleiðsla og þróun 

lyfja á síðustu öld varð til þess að notkun ilmolíumeðferða minnkaði til muna og 

sums staðar hætti hún algjörlega (Buckle, 1997; Carson, Hammer og Riley, 
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2006). Hins vegar með breyttum tímum, nýjum sjúkdómum og skorti á 

úrlausnum hafa einstaklingar farið í auknum mæli að nota ilmolíumeðferðir. 

Margar reynslusögur eru til af notkun olíanna en allt of fáar góðar rannsóknir 

hafa verið gerðar til að styðja notkun þeirra. Aukinn lyfjakostnaður, aukaverkanir 

lyfja og ónæmi baktería fyrir mörgum sýklalyfjum hafa samt valdið því að 

aukinn áhugi er á notkun ilmolíumeðferða innan heilbrigðisgeirans (Flaxman og 

Griffiths, 2005; Woollard, Tatham og Barker, 2007) og eru hjúkrunarfræðingar 

þar í fararbroddi. 

En hvað er ilmolíumeðferð? Stuðst er við tvær skilgreiningar í þessari 

rannsókn til þess að lýsa fyrirbærinu sem best. Skilgreining Dunning (2005, bls. 

173) hljóðar svo: „Ilmolíumeðferð er stýrð notkun ilmkjarnaolía, upprunnin frá 

grasafræðinni, til þess að aðstoða líkamann við að græða sjálfan sig.“ Þessi 

skilgreining felur í sér að ilmkjarnaolíur skuli notaðar á kerfisbundinn hátt þar 

sem það er í höndum sérfræðinga. Safna skal upplýsingum, greina og velja 

viðeigandi ilmkjarnaolíur til að ná fram öruggri og árangursríkri útkomu. Thomas 

(2002, bls. 9) skilgreinir ilmolíumeðferð þannig: „Ilmolíumeðferð er notkun 

hreinna ilmkjarnaolía frá ýmsum hlutum plantna, meðal annars frá blómstrinu, 

rótunum og blöðunum, til þess að efla líkamlegt og andlegt heilbrigði, lífsgæði 

almennt eða bara til gamans.“ Klínísk ilmolíumeðferð í hjúkrun er skilgreind 

sem: „Notkun ilmkjarnaolía til að ná væntanlegum og mælanlegum heilsufars-

útkomum“ (Halcón og Buckle, 2006, bls. 336).  Ilmkjarnaolían er rokgjarnt efni 

sem hægt er að einangra úr plöntunni með gufueimingu (lauf) eða með vélrænni 

pressun (sítrusávöxtur). Fer það algerlega eftir hvaða hluta plöntunnar unnið er 

með hvora vinnsluaðferðina verður stuðst við (Halcón og Buckle, 2006).  

Virkni ilmolíumeðferðar 
Virkni ilmolíumeðferðar fer í fyrsta lagi eftir því hvaða ilmkjarnaolía er notuð. 

Virkni ilmkjarnaolíu fer hins vegar eftir því hvernig hún fer inn í líkamann 

(lífeðlisfræðilega) og svo eftir  efnafræðilegum áhrifum hennar innan hans. Þær 
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geta borist inn í líkamann með þrennum hætti, með lyktarskyni, inntöku og svo 

með frásogi í gegnum húð. Þær komast með lyktarskyni (innöndun) til heilans og 

einnig niður í lungun og þaðan í blóðrásina (Dunning, 2005; McNeilly, 2004; 

Perry og Perry, 2006). Þessi leið er mjög góð þegar markmiðið er að hafa áhrif á 

vitræna starfsemi, geðslag og hegðun í gegnum miðtaugakerfið og heilann 

(Robins, 1999). Ilmkjarnaolíur hafa bein áhrif á randkerfið (e. limbic system) í 

heilanum sem stýrir minningum og tilfinningum (Halcón og Buckle, 2006; Smith 

og Kyle; 2008). Það skiptir því miklu máli, ekki bara hvernig hún virkar heldur 

einnig hvernig lyktin fer í viðkomandi þegar valdar eru ilmkjarnaolíur sem á að 

nota (Perry og Perry, 2006; Smith og Kyle, 2008). Lykt sem vekur slæmar 

minningar getur því haft slæm áhrif á einstaklinginn.  

Ilmkjarnaolíur komast einnig í líkamann með inntöku um munn, endaþarm 

eða leggöng. Helstu form ilmkjarnaolíunnar eru vatnslausn, gelhylki, munnskol 

og stílar (Perry og Perry, 2006). Það er alls ekki mælt með því að 

hjúkrunarfræðingar noti þessa aðferð því hún krefst mikillar sérfræðiþekkingar 

sem einungis ilmkjarnaolíufræðingar hafa (Þóra J. Gunnarsdóttir, 2003). Í 

efnafræðilegum rannsóknum hefur sést hvernig efni innan olíunnar fara yfir 

heilablóðsþröskuldinn og nálgast þannig miðtaugakerfið, þó svo að upptakan hafi 

átt sér stað með innöndun, í gegnum húð eða með inntöku um munn (Halcón og 

Buckle, 2006).  

Ilmkjarnaolíur geta síast í gegnum húðina og er það ein vinsælasta aðferðin til 

notkunar. Hæfni þeirra til þess að komast í gegnum húðina felst í fituleysanleika 

þeirra og er talið taka frá 20-40 mínútum allt eftir stærð sameindarinnar (Buckle, 

1997). Vegna þessa eiginleika hafa sumar olíur verið notaðar sem flutningsefni 

fyrir lyf til þess að auðvelda lyfjunum að frásogast í gegnum húð. Aðalkosturinn 

við þessa leið inn í líkamann er að það verður ekki fyrsta stigs niðurbrot í lifur og 

því minni möguleikar á skaðsemi gagnvart henni (Buckle, 1997; Price, 2007). 

Upptakan á sér stað á þrennan máta: í gegnum fitufrumur húðarinnar, milli 

frumna hennar og svo með flutningsmiðlum eins og fitu- og svitakirtlum og 
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hársekkjum (Bensouilah og Buck, 2006; Bowles, 2003; Price, 2000) (mynd 1). 

Opið í svitakirtlum er frekar lítið og takmarkar innkomu stórra sameinda. Opið í 

fitukirtlunum er hins vegar mun stærra og vegna fituefna þar í er mun auðveldari 

aðgangur fyrir olíurnar í gegnum þau göng. Torveldast er fyrir olíuna að komast í 

gegnum hornlag húðarinnar því þar er þykkt og þétt lag dauðra húðfrumna 

(Bensouilah og Buck, 2006) (mynd 2). 

Mynd 1. Leiðir í gegnum hornlag húðar (Bensouilah og Buck, 2006). 

Margir þættir hafa áhrif á upptöku olíu í húð. Í fyrsta lagi er þeim mun meiri 

upptaka því stærra yfirborð sem olían er borin á. Þykkt húðþekju (e. epidermis) 

og þar af leiðandi gegndræpni hefur áhrif. Því fleiri kirtlar og hársekkir, því meiri 

aðgangur, en það fer einnig eftir ástandi viðkomandi hvernig sú upptaka er. Ef 

einstaklingur er með hita og svitnar mikið leiðir það til þess að ógerlegt er fyrir 

efni að frásogast inn í húðina vegna mikillar seytunar út úr líkamanum (Price, 

2007). Streita veldur því að æðarnar dragast saman og einstaklingur fær kalda 

útlimi. Blóðrásin verður því minni til húðarinnar og sömuleiðis upptaka efna 

(Buckle, 1997). Fituleysanleiki olíanna leiðir til þess að þær geta sest að á 

fituríkum svæðum eins og í ytri lögum húðþekju og þar sem fitulag húðbeðs (e. 

subcutis) er til staðar. Vegna þessa haldast olíurnar lengur í líkamanum, 

sérstaklega þar sem lítil blóðrás er á þessum stöðum og þar af leiðandi frásogast 

minna út í blóðrás (Bensouilah og Buck, 2006; Bowles, 2003; Prince, 2007). Í 
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húðinni eru ensím sem geta virkjað og óvirkjað lyf og önnur efni sem berast á 

húð, þar með talið ilmkjarnaolíur (Bensouilah og Buck, 2006; Price, 2007).  

Mynd 2. Frásog ilmkjarnaolía með innanfrumu- og millifrumuleið (Bensouilah og 
Buck, 2006). 

Ástand húðarinnnar hefur einnig mikið að segja með tilliti til upptöku á lyfjum 

og olíum. Þar sem er bólga, sýking og húðrof er meiri upptaka á meðan til dæmis 

þurr og öldruð húð torveldar upptöku. Sýkt húð er oft heit og rauð sem lýsir sér í 

auknu blóðflæði á svæðinu en það hefur áhrif á upptöku í blóðrás til aukningar 

(Bensouilah og Buck, 2006; Price, 2007). Hiti dregur líka úr upptöku olíanna 

með aukningu á uppgufun og virkar þannig á tvenns konar máta (Price, 2000). 

Hiti í hvaða formi sem er hefur þessi áhrif og getur verið um að ræða heitt 

umhverfi, heitar olíur og heita húð. Eins getur upptaka í blóðrás aukist með því 

að nudda olíunni inn í húðina því nudd hvetur til æðavíkkunar (Bowles, 2003; 

Price, 2007). Ilmkjarnaolíur eru mjög rokgjarnar og hefur komið í ljós að 

meirihluti þeirra gufar upp og því fer aðeins lítill hluti olíunnar inn í húðina 

(Buckle, 1997). Það er hægt að sporna gegn þessu með því að setja lokaðar 

umbúðir yfir svæðið eftir að búið er að bera olíuna á húðina. Fatnaður takmarkar 

einnig aðeins uppgufunina (Price, 2007). 
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Ýmsar aðferðir eru til þess að koma olíunum inn í húðina. Nudd er ein 

tegundin en einnig má nota böð og bakstra (Dunning, 2005; Halcón og Buckle, 

2006; Perry og Perry, 2006). Ilmolíur sem fara á húð eru til í ýmsu formi og 

mætti þar nefna til dæmis krem, sápur, sjampó, baðsölt og nuddolíur (Thomas, 

2002). Ilmkjarnaolíur eru þekktar fyrir að sótthreinsa, græða, draga úr bólgum og 

virka gegn ýmsum örverum og því hefur notkun þeirra á húð verið mjög vinsæl 

(Smith og Kyle, 2008; Stevensen, 1998; Thomas, 2002). 

Aðal niðurbrot er í lifrinni og á það sérstaklega við þær olíur sem eru teknar 

inn (Bowles, 2003). Ilmkjarnaolíur fara út úr líkamanum með öndun, uppgufun, 

svita, þvagi og hægðum (Bowles, 2003; Halcón og Buckle, 2006).  

Fyrir hverja er ilmolíumeðferð og hverja ekki? 
Í rannsóknum og fræðilegum úttektum hafa bæði verið skoðuð áhrif 

ilmolíumeðferðar á heilbrigða og veika. Flestar rannsóknir hafa beinst að notkun 

ilmolíumeðferða hjá fullorðnum (Dunwoody, Smyth og Davidson, 2002; 

Kritsidima, Newton og Asimakopoulou, 2010; Takeda, Tsujita, Kaya, Takemura 

og Oku, 2008). Ilmolíumeðferðir hafa líka verið notaðar á börn en þó hefur það 

verið mun minna rannsakað. Það er líka varasamara því húð barna er mun 

viðkvæmari fyrir ertingu og því þurfa þau allt annan styrkleika en vant er að nota 

fyrir fullorðna. Efnaskipti olíanna hjá börnunum eru líka algerlega óþekktur 

þáttur og hefur áhrif á notkunina (McNeilly, 2004). 

Þó svo að ilmolíumeðferð megi nota á flesta eru ýmsar undantekningar þar á 

og margt sem þarf að hafa í huga þegar valdar eru olíur. Þær eiga það 

sameiginlegt með lyfjum að það þarf að fara mjög varlega hjá sjúklingum með 

skerta nýrna- og lifrarstarfsemi. Þar sem þær eru gerðar úr mörgum hundruðum 

efnasamsetninga hafa þær oft á tíðum virkni á fleiri en einn máta. Einnig eiga 

þær það sameiginlegt með lyfjum að það getur orðið milli-, víxl- og samverkun á 

milli þeirra. Sumar olíur upphefja því virkni annarra olía ef þeim er blandað 
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saman á meðan aðrar letja virkni hver annarrar (Dunning, 2005; Lawless, 2002). 

Einnig geta þær haft bein áhrif á virkni annarra lyfja (Buckle, 1997).  

Rannsóknir eru til sem styðja góða virkni olíanna á öndunarfæravandamál 

(Maddocks-Jennings og Wilkinson, 2004). Hins vegar eru til rannsakendur sem 

tala um að notkun þeirra sé varhugaverð, sérstaklega hjá astmasjúklingum 

(Morris, Donoghue, Markowitz og Osterhoudt, 2003; Robins, 1999). 

Ilmolíumeðferðir hafa verið notaðar á krabbameinssjúka sem hafa undirgengist 

aðgerð, lyfjameðferð og geisla (Dunwoody o.fl., 2002). Það er þó talið 

varhugavert fyrir einstaklinga með estrógenháð krabbamein að nota sumar 

olíurnar því þær geta haft áhrif á estrógenmyndunina og þannig á krabbameinið 

(Buckle, 2003). Sum innihaldsefni olíanna geta einnig verið krabbameins-

valdandi (Stevensen, 1998). Ekki er mælst til þess að börn yngri en tveggja ára 

noti ilmkjarnaolíur (McNeilly, 2004) og óléttum konum, fyrir 24. viku með-

göngu, er ráðið frá því að nota þær því ekki er vitað um áhrif á fóstrið (Perry og 

Perry, 2006; Stevensen, 1998). 

Það er greinilegt út frá umfjölluninni að framan að þó svo að ilmolíumeðferð 

geti verið fyrir alla er samt margt sem þarf að huga að. Það sem skiptir öllu máli 

er að hafa fullnægjandi upplýsingar um einstaklinginn, eins og til dæmis um 

ofnæmi, fyrri heilsufarssögu og lyfjanotkun. Einnig skiptir miklu máli að þekkja 

olíurnar og efnafræði þeirra, það er að segja hver er meginuppistaða olíanna og 

áhrif þeirra og aukaverkanir (Maddocks-Jennings og Wilkinson, 2004). Almennt 

þarf að fara mjög varlega í notkunina hjá börnum, ófrískum konum, 

gamalmennum og mjög veikum einstaklingum (Buckle, 1997). 

Tea tree-ilmkjarnaolía 
Tea tree-olían er ein tegund ilmkjarnaolía og hefur verið hvað mest rannsökuð af 

öllum ilmkjarnaolíum (Warnke o.fl., 2009). Hún er unnin úr plöntunni Melaleuca 

alternifolia sem vex einungis í Ástralíu (Carson og Riley, 2001; Flaxman og 

Griffiths, 2005) og er af fjölskyldunni Myrtaceae (Crawford, Sciacca og James, 
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2004). Olían fæst úr plöntunni með gufueimingu á blöðum hennar og greinum 

(Carson o.fl., 2006; Halcón og Milkus, 2004; Rutherford, Nixon, Tam og Tate, 

2007) (mynd 3).  

Mynd 3. Tea tree (Melaleuca alternifolia), Kohler’s Medicinal Plants, 1887. 

Tea tree er hrein ilmkjarnaolía, yfirleitt glær eða ljósgul á lit og hefur 

einkennandi lykt (Crawford o.fl., 2004). Hún er samsett úr hundruðum efnisþátta 

sem eru til staðar í mismiklu magni og hefur með virkni hennar að gera (Carson 

o.fl., 2006; Koh, Pearce, Marshman, Finlay-Jones og Hart, 2002; Rubel, Freeman 

og Southwell, 1998). 90% olíunnar samansendur þó af terpinen-4-ol, 1,8-cineol, 

alfa-terpineol, terpinolene og alfa- og gamma-terpinene (Ernst og Huntley, 2000; 

May, Chan, King, Williams og French 2000). Terpinen-4-ol er aðaluppistaða 

olíunnar og er oftast 30-40% af heildarolíunni (Carson o.fl., 2006; Cox, Mann og 

Markham, 2001; Reichling, Landvatter, Wagner, Kostka, og Schaefer, 2006). 

Terpinen-4-ol flokkast sem monoterpene-alkóhól sem er mjög sótthreinsandi 
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efni, en talið milt og vel þolið mönnum (Bowles, 2003; Schneubelt, 1998). Tea 

tree er fituleysanleg olía eins og flestar aðrar ilmkjarnaolíur og leysist því mjög 

takmarkað upp í vatni (Carson o.fl., 2006). 

Almennt er talað um að vegna fituleysanleika olíunnar sé upptaka í húð mjög 

góð. Í rannsókn Cross, Russell, Southwell og Roberts (2008) kom hins vegar 

annað í ljós. Terpinen-4-ol og alfa-terpineol voru aðalefnin sem voru tekin upp í 

húð þegar notuð var olía í 20% og 100% styrkleika. Eins kom í ljós að meirihluti 

olíunnar gufaði upp í andrúmsloftið þannig að mjög lítið af olíunni kæmist inn í 

blóðrásina samkvæmt þessum niðurstöðum (Cross o.fl., 2008). Aðrar rannsóknir 

hafa staðfest litla upptöku Tea tree í blóðrásina (Nielsen og Nielsen, 2006). Góð 

upptaka terpinen-4-ol hefur verið staðfest í öðrum rannsóknum (Reichling o.fl., 

2006). Aðrir þættir sem geta heft upptöku olíunnar um húð eru lífræn efni 

ýmiskonar eins og til dæmis blóð og vessi og þarf að taka tillit til þess við gerð 

rannsókna og þegar veita á meðferð (Hammer, Carson og Riley, 1999; Messager, 

Hammer, Carson og Riley, 2005). Því gæti verið gott að hreinsa vel húðina áður 

en olían er borin á. 

Virkni Tea tree 
Í fræðunum hefur Tea tree-olían mest verið skoðuð m.t.t. virkni á bakteríur, 

veirur og sveppi og því hafa þær fáu klínísku rannsóknir sem gerðar hafa verið 

mestmegnis beinst að sýkingum í húð (Carson, Smith, Lampacher og Riley 2008; 

Papadopoulos, Carson, Hammer og Riley, 2006). Flestar rannsóknirnar hafa átt 

sér stað inni á tilraunastofum og á dýrum (Ernst og Huntley, 2000). 

Örveruhamlandi og drepandi áhrif olíunnar á ýmsar bakteríur hafa komið í ljós 

og má nefna til dæmis virkni á Enterococcus faecalis, Mycobacterium avium, 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes og Streptococcus pneumoniae, 

Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa (May o.fl., 2000; Papadopoulos 

o.fl., 2006; Price og Price, 2007; Woollard o.fl., 2007). 2% Tea tree hefur sýnt 

sig hemja vöxt grúppu A streptococca sem er aðalorsök drepmyndandi 
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bandvefjarsýkingar (e. necrotizing fasciitis) og efla virkni átfrumna (Tsao, Kuo, 

Lei, Lu og Huang, 2009). Tea tree hefur getað hamið sveppavöxt og haft áhrif á 

grómyndun (Carson o.fl., 2006) en þar hafa sérstaklega mikið verið rannsökuð 

áhrif olíunnar á Candida albicans (Hammer, Carson og Riley, 2003; Mondello, 

Bernardis, Girolamo, Cassone og Salvatore, 2006). Tea tree-olían er aðallega 

bakteríudrepandi í eðli sínu en einnig hefur hún hamlandi áhrif í minni styrkleika. 

Þessi hæfileiki gegn bakteríum og sveppum er einkum tilkominn vegna þess að 

undirþættir olíunnar ná að breyta gegndræpi himnunnar, hamla öndun frumunnar 

og þannig eyðileggja umfrymishimnu bakteríu og sveppa (Carson o.fl., 2006; 

Gustafson o.fl., 1998; Hammer, Carson og Riley, 2004). Hjá E. coli og S. aureus 

hefur Tea tree valdið kalíumleka út úr frumunum og þannig eyðilagt bakteríurnar 

(Cox o.fl., 1998; Cox o.fl., 2000). 

Tea tree hefur bólgueyðandi áhrif og deyfir og minnkar verki (Hammer, 

Carson, Riley og Nielsen, 2006; Hart o.fl., 2000; Rutherford o.fl., 2007). Þessar 

niðurstöður eru þó að mestu byggðar á rannsóknum á músum og rottum. Bæði er 

talið að olían sé hvati fyrir hvítu blóðkornin sem og sé verndandi og minnki 

bólgur vegna þess að olían virkar sem andoxunarefni og hefur ætandi áhrif á 

stoðeindir (e. radical scavenging activity) (Caldefie-Chézet o.fl., 2004). Eins 

hefur komið í ljós að Tea tree minnkar bólgusvörun í snertiofnæmi (Brand, 

Grimbaldeston o.fl., 2002). Rannsókn Brand, Townley, Finlay-Jones og Hart 

(2002) á áhrifum Tea tree á bólguviðbrögð í eyrum músa sýndi að terpinen-4-ol 

hafði bólgueyðandi áhrif og hefur þessi niðurstaða verið staðfest í öðrum 

rannsóknum (Khalil o.fl., 2004). Það er þó ekki fyrr en árið 2002 sem fyrsta 

klíníska rannsóknin staðfestir þessa virkni á bólguviðbrögð af völdum histamíns 

sem lýsti sér í minni bjúg í vefjum (Koh o.fl., 2002). 

Tea tree og S. aureus 
Virkni Tea tree gegn örverum hefur mest verið rannsökuð með tilliti til 

bakteríunnar S. aureus (Kwiecinski, Eick og Wójcik, 2009) og þá sérstaklega 
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ónæmum stofnum hennar, MÓSA (methicillin-ónæmur S. aureus). 

Tilraunarannsóknir hafa verið framkvæmdar og hafa staðfest góða virkni Tea tree 

gegn bæði S. aureus og MÓSA (Hammer, Carson og Riley, 1996; LaPlante, 

2007). Á stundum hafði hún betri virkni en aðrar ilmkjarnaolíur (Edwards-Jones, 

Buck, Shawcross, Dawson og Dunn, 2004). MIC (e. minimum inhibitory 

concentration) olíunnar hefur verið á bilinu 0,12-2% fyrir S. aureus en 0,25-2% 

fyrir MÓSA (Brady, Loughlin, Gilpin, Kearney og Tunney, 2006; Carson, 

Cookson, Farrelly og Riley, 1995; Carson, Mee og Riley, 2002; Halcón og 

Milkus, 2004). MBC (e. minimum bactericidal concentration) hefur verið frá 2-

8% (Brady o.fl., 2006).  

Þá hefur fundist góð virkni olíunnar á sár af völdum staphylococca (Halcón og 

Milkus, 2004; Woollard o.fl., 2007). Klínískar rannsóknir á áhrifum Tea tree á 

MÓSA hafa gefið góða raun þar sem ekki hefur þurft meira en 5% styrkleika til 

að drepa bakteríurnar. Rannsókn Caelli, Porteous, Carson, Heller og Riley (2000) 

var forrannsókn og framkvæmd eins og RCT. Tilgangurinn með henni var að 

bera saman áhrif Tea tree-meðferðar við hefðbundna meðferð, við upprætingu á 

MÓSA-sýkingu eða sýklun hjá fullorðnum sjúklingum á sjúkrahúsi. Úrtakið voru 

allir sýklaðir eða sýktir einstaklingar af MÓSA sem lögðust inn á John Hunter-

sjúkrahúsið í Ástralíu frá desember 1997 til ágústs 1998, alls 30 einstaklingar. 

Úrtakinu var skipt í rannsóknarhóp og samanburðarhóp með slembun. Þeir sem 

fengu hefðbundna meðferð voru eldri og höfðu fengið styttri sýklalyfjameðferð. 

Samanburðarhópurinn fékk 2% mupirocin-nefsmyrsl og triclosan-líkamsbað en 

rannsóknarhópurinn fékk 4% Tea tree-nefsmyrsl og 5% Tea tree-líkamsbað. 

Meðferðirnar stóðu yfir í þrjá daga en ekki var tíundað hversu oft á dag hver 

meðferð var framkvæmd. Gagnasöfnunin fólst í MÓSA-skimun frá nösum, spöng 

og þeim stöðum þar sem áður hafði verið jákvæð ræktun, tveimur og fjórum 

dögum eftir lok meðferðar. Tea tree virtist virka betur en hefðbundna meðferðin 

vegna þess að 33% þeirra sem voru í rannsóknarhópnum urðu laus við MÓSA en 

aðeins 13% þeirra í samanburðarhópnum. Þessi munur var þó ekki marktækur 
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vegna lítils úrtaks. Engar alvarlegar aukaverkanir urðu af meðferðunum en þó 

varð vart við allt frá vægri bólgusvörun í nefslímhúð yfir í brunatilfinningu. Það 

kom hvergi fram hvernig tekið var á þessum aukaverkunum. 

Tilgangurinn með rannsókn Dryden o.fl. (2004) var að bera saman áhrif Tea 

tree-meðferðar við hefðbundna meðferð við upprætingu á MÓSA-sýklun hjá 

einstaklingum á 550 rúma bráðasjúkrahúsi og að kanna öryggi þeirrar meðferðar. 

Þýðið voru allir þeir sem voru sýklaðir af MÓSA og lágu inni á Royal Hampshire 

County-sjúkrahúsinu í Winchester. Gagnasöfnunin stóð frá mars 2001 til maí 

2002. Þeir sem voru útilokaðir úr rannsókninni voru þeir sem gátu ekki gefið 

upplýst samþykki, voru viðkvæmir fyrir olíunni, undir 16 ára aldri, óléttir eða 

með barn á brjósti. Úrtakið voru 224 einstaklingar og var raðað í annaðhvort 

rannsóknarhóp eða samanburðarhóp með slembun. Meðferðin var fyrirskipuð af 

aðalrannsakanda en framkvæmd af hjúkrunarfræðingum deildanna. Hefðbundin 

meðferð stóð yfir í fimm daga og innihélt 2% mupirocin-nefsmyrsl þrisvar á dag, 

bað einu sinni á dag með 4% klórhexidín-glúkonat-sápu og svo 1% silfur-

sulfadiazine-krem á sár einu sinni á dag. Rannsóknarhópurinn fékk hins vegar 

10% Tea tree-nefsmyrsl þrisvar á dag, 5% Tea tree-líkamsbað einu sinni á dag og 

10% Tea tree-krem á sár, í holhönd og nára, einu sinni á dag í fimm daga 

samfleytt. Tekin voru stroksýni frá nösum, hálsi, holhöndum, nára og úr opnum 

sárum áður en meðferð hófst og svo aftur tveimur og fjórtán dögum eftir lok 

meðferðar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að enginn marktækur munur 

var á meðferðarformum í heild. Mupirocin var marktækt árangursríkari meðferð 

við upprætingu á bakteríunni í nösum en Tea tree-krem og líkamsbað var 

árangursríkara en hefðbundin meðferð við meðhöndlun á húð og sárum. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að notkun á Tea tree sé örugg, vel þolin og ekki 

verri kostur en hefðbundin meðferð. 

Bowler, Bresnahan, Bradfish og Fernandez (2010) rannsökuðu áhrif 

upprætingarmeðferðar á tíðni MÓSA-bera, spítalasýkinga og almennrar tíðni 

MÓSA. Um var að ræða fyrir-og-eftir-aðlagað tilraunasnið og gæðarannsókn. 
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Upprætingarmeðferðin samanstóð af sýklalyfjameðferð, mupirocin í nefi og 5% 

Tea tree-líkamsbaði einu sinni á dag í sjö daga. Meðferðin var svo endurtekin 

fyrstu fimm dagana í hverjum mánuði í fimm mánuði. Vettvangurinn var eitt 

sjúkrahús, fimm hjúkrunarheimili og ein MÓSA-göngudeild. Upprætingar-

meðferðin þoldist mjög vel og var líkamsbaðið ekki eins ertandi og venjuleg 

klórhexidín-sápa. Mupirocin-ónæmi myndaðist ekki. Tíðni MÓSA á hjúkrunar-

heimilunum eftir eitt ár minnkaði um 67%, 89% göngudeildarsjúklinga héldust 

MÓSA-frí eftir ár og tíðni MÓSA-spítalasýkinga minnkaði einnig til muna. Það 

er ein önnur rannsókn í gangi sem kannar áhrif Tea tree á MÓSA en aðeins hefur 

verið birt rannsóknaráætlunin (Thompson o.fl., 2008). Á haustráðstefnu 

fagdeildar gjörgæsluhjúkrunarfræðinga árið 2010 var haldin  kynning á fyrstu 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar. Rannsóknin var RCT og tók til tveggja 

gjörgæsludeilda á Bretlandi. Verið var að kanna hvort 5% Tea tree-líkamsbað 

gæti frekar komið í veg fyrir MÓSA-sýklun en venjulegt líkamsbað með 

Johnsons-barnasápu. Niðurstöður sýndu að enginn marktækur munur var á 

hópunum (B. Blackwood, munnleg heimild, 15. október 2010). 

Eins og sjá má af niðurstöðunum að framan hefur ekki verið hægt að halda því 

fram að Tea tree-meðferð sé betri eða verri en hefðbundin meðferð með 

hibiscrub-sturtu og mupirocin-kremi (Caelli o.fl., 2000; Flaxman og Griffiths, 

2005; Martin og Ernst, 2003). Flestar af þessum klínísku rannsóknum hafa verið 

litlar í sniðum og ónákvæmar og því lítið hægt að alhæfa um niðurstöður þó svo 

að þær gefi góðar vísbendingar. Eins hafa þær verið framkvæmdar á mismunandi 

máta og eru því ekki samanburðarhæfar (Flaxman og Griffiths, 2005; Halcón og 

Milkus, 2004). 

Í rannsókn Kyong-Hwan, Yang, Kim, Kim og Lee (2007) kom í ljós að meðal 

annarra ilmkjarnaolía á borð við eucalyptus- og kamilluolíu virkaði Tea tree mun 

betur á S. aureus. Ein ástæða þess var að Tea tree virtist loða betur við himnu 

bakteríunnar. Virkni Tea tree á S. aureus er meðal annars fólgin í því að olían 

stuðlar að kalíumjónaleka úr himnum bakteríunnar og hefur komið í ljós að því 
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sterkari sem olían er því meiri jónaleki sem leiðir til eyðileggingar á bakteríunni 

(Hada, Inoue, Shiraishi og Hamashima, 2003). Eins hefur komið í ljós að 1% og 

5% Tea tree útrýmir einnig bakteríum í lífhimnufasa (e. biofilm) og kyrrum 

vaxtarfasa (Brady o.fl., 2006; Kwiecinski o.fl., 2009).  

Notkun Tea tree 
Elstu sögur um notkun Tea tree-olíunnar fela í sér notkun á plöntunni sjálfri. 

Mulin lauf voru notuð til innöndunar til þess að vinna gegn kvefi og hósta, þau 

voru sett ofan í sár og heitur bakstur þar ofan á. Einnig voru laufin sett í bleyti og 

búinn til vökvi sem hægt var að gefa í æð til þess að vinna gegn hálsbólgum og 

húðkvillum. Hrein olía var ekki notuð fyrr en um 1920-1930 þegar maður að 

nafni Penfold hafði gefið út röð rita þar sem rætt var um sýkladrepandi áhrif 

olíunnar (Carson o.fl., 2006). Rannsóknir á notkun olíunnar eru fáar en mun 

meira er um reynslusögur. Heyrst hefur að olían virki mjög vel til dæmis á 

sveppagróður í þvottavélum. Eins hafa margir notað olíuna á sveppasýkingar á 

tám og fótum. Enn aðrir hafa notað hana fyrirbyggjandi gegn kvefpestum og 

flensum. Í Japan hafa fyrirtækjaeigendur dreift ilmolíum með loftræstikerfum til 

að auka framleiðni og forðast að sýkingar smitist á milli, eins og til dæmis 

inflúensa (Robins, 1999). 

Flestar rannsóknir hafa beinst að virkni Tea tree á húðsýkingar (Bergstrom, 2009; 

Carson o.fl., 2002; Carson o.fl., 2006). Hefur Tea tree verið seld í ýmsu formi, til 

dæmis sem krem, smyrsl, sjampó, sápa, varasalvi, tannkrem, munnskol, stifti og 

baðolíur (Aberer, 2008; Hartford og Zug, 2005), mismunandi eftir tilgangi notkunar. 

Fjallað er um áhrif hennar á kýlasótt, höfuðlús, flösu (Satchell, Saurajen, Bell og 

Barnetson, 2002a), vörtur (Millar og Moore, 2008) og frunsur (Dryden o.fl., 2004; 

Halcón og Milkus, 2004). Klínísk rannsókn sýndi fram á góða virkni á unglingabólur 

og voru aukaverkanirnar minni en hjá samanburðarhópnum en þær lýstu sér í kláða, 

brunatilfinningu og lítillegri húðflögnun (Enshaieh, Jooya, Siadat og Iraji, 2007). Olían 

hefur verið notuð sem viðbótarmeðferð við beinsýkingum og á krónísk sýkt sár 
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(Halcón og Milkus, 2004; Woollard o.fl., 2007). Sárin hafa gróið fyrr, bólgan minnkað, 

verkir og lykt minnkað. Talað er um að olían virki ekki síður en hefðbundin meðferð 

og stundum betur á sveppasýkingar á tám (Ernst og Huntley, 2000; Syed, Qureshi, Ali, 

Ahmad og Ahmad, 1999), unglingabólur, lús og kynfæraherpes (e. herpes labialis) 

(Halcón og Milkus, 2004; Hartford og Zug, 2005; Martin og Ernst, 2003).  

Í rannsókn Satchell, Saurajen, Bell og Barnetson (2002b) kom í ljós virkni 

Tea tree á sveppasýkingar á tám en hún var heldur minni en hefðbundin meðferð. 

3,8% einstaklinganna fengu húðbólgu (e. dermatitis) en hugsanlega er það vegna 

þess að rannsakendur notuðu svo sterka blöndu eða 25 og 50% styrkleika. Þessi 

aukaverkun fór af sjálfu sér eftir að meðferð var stöðvuð. Tea tree hefur verið 

notuð við sýkingum í leggöngum og hefur þá minnkað verkina og kláðann sem 

fylgir (Williams, 1998), við munnsýkingum eins og tannholdsbólgum, og 

sveppum í munni og vélinda (Bagg, Jackson, Sweeney, Ramage og Davies, 2006; 

Catalán, Pacheco, Martínez og Mondaca, 2008; Hammer o.fl., 2004; Vazquez og 

Zawawi, 2002). Áhrif Tea tree á sveppasýkingar í munni hafa sérstaklega verið 

rannsökuð hjá HIV-sýktum einstaklingum með jákvæðum niðurstöðum (Vazquez 

og Zawawi, 2002). Nýleg rannsókn mælir með því að nota Tea tree á þvagleggi 

þegar verið er að tappa af til þess að minnka líkurnar á sýkingum af völdum þess 

(De Prijck, Peeters og Nelis, 2008). 

Aukaverkanir 
Þar sem ein algengasta leiðin til þess að nota ilmkjarnaolíur er í gegnum húðina 

þá gildir fyrir allar olíur að gæta þarf vel að hugsanlegum aukaverkunum eins og 

ertingu, næmi og ljósofnæmi (Buckle, 1997; Perry og Perry, 2006). Það er þó 

vitað að snertiofnæmi er frekar sjaldgæfur fylgikvilli (Aberer, 2008). Miklu máli 

skiptir fyrir þá sem nota olíurnar að þeir fari ekki út í sól, í ljós eða noti 

brúnkukrem að minnsta kosti fyrsta sólarhringinn eftir meðferð. Ef viðkomandi 

er úti í sólinni getur hjálpað til að nota sólarvörn eða hylja svæðið sem var útsett 

fyrir ilmkjarnaolíu. Ljósofnæmi lýsir sér í myndun roða, litabreytinga og myndun 
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blaðra, almennt eins og að hafa fengið slæman sólarbruna (Bensouilah og Buck, 

2006; Price, 2007).  

Þar sem Tea tree-olían er gerð úr hundruðum efnisþátta hefur reynst mjög 

erfitt að finna út hvaða hlutar hennar eru skaðvænlegastir m.t.t. eituráhrifa, 

ofnæmis og ertingar. Í mörg ár var því haldið fram að 1,8 cineole-þáttur olíunnar 

hefði hvað mest að segja varðaði ertingu á húð og slímhúð en með frekari 

rannsóknum tókst að afsanna þá kenningu. Í raun og veru hefur fáum 

rannsóknum tekist að tengja aukaverkanir olíunnar við einstaka efnisþætti 

(Carson, Riley og Cookson, 1998; Papadopoulos o.fl., 2006). Það er þó talað um 

eftirfarandi þætti sem hugsanlega næmisvalda: d-limonene, alfa-terpinene, 

aromadendrene, terpinene-4-ol, p-cymene og alfa-phellandrene (Aberer, 2008; 

Carson og Riley, 2001; Rutherford o.fl., 2007). Mælt er með að gera húðpróf til 

þess að kanna hugsanlegt ofnæmi og ertingu gegn olíunni (Crawford o.fl., 2004). 

Það er mismunandi eftir höfundum hvernig mælt er með að gera prófið en það 

sem skiptir máli er að gera það á heilli húð og er yfirleitt um að ræða efra bak eða 

innanverðan framhandlegg. Olían er sett á húð og plástur yfir eða sett í plástur og 

hann hafður á húðinni í tvo sólarhringa. Lestur fer svo fram allt frá þeim tíma og 

í viku á eftir (Bensouilah og Buck, 2006; Buckle, 2003). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er Tea tree-olían einna hættuminnsta olían 

sem hægt er að bera á húð fyrir utan Lavender-olíu (Halcón og Buckle, 2006).  

Áttatíu ára reynsla af notkun olíunnar hefur leitt í ljós að Tea tree-olían borin á 

húð er tiltölulega örugg, aukaverkanir eru minniháttar en verða einstöku sinnum 

(Hammer o.fl., 2006; Price og Price, 2007). Dæmi eru um húðertingu og ofnæmi 

(Carson o.fl., 1998; Halcón og Milkus, 2004) og eru það algengustu 

aukaverkanirnar (Ernst og Huntley, 2000).  Í rannsókn Rubel o.fl. (1998) kom í 

ljós að Tea tree olli frekar ofnæmi en ertingu sem lýsti sér í roða, bjúg og kláða. 

Veien, Rosner og Skovgaard (2004) gerðu húðpróf á 217 einstaklingum og af 

þeim fékk einungis einn marktækt jákvætt húðpróf. Í annarri rannsókn þeirra á 

160 einstaklingum kom húðerting fyrir í 3,1% tilfella. Olían er almennt talin 
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skaðlaus en forðast ætti að nota hana hjá þeim sem hafa slæman astma, 

viðkvæma húð og eru ofnæmisgjarnir (Halcón og Buckle, 2006; Hartford og Zug, 

2005; Rutherford o.fl., 2007). Almennt gildir sú regla að minni styrkleiki 

olíunnar er betri en meiri við notkun (Hammer o.fl., 2006; Satchell, 2002b). 

Rannsókn Wallengren (2010) sýndi fram á að Tea tree dró úr áhrifum 

snertiofnæmis (e. contact dermatitis) af völdum ýmissa efna. Þetta er mjög 

jákvæð niðurstaða en þarf að rannsaka betur. 

Almennt er talið að oxaðar olíur auki líkur á ofnæmi (Carson og Riley, 2001; 

Hammer o.fl., 2006; Maddocks-Jennings, 2004) og valdi aukningu í tíðni 

ofnæmis vegna þess að olíurnar eru geymdar lengur og glösin opnuð oft (Aberer, 

2008). Tea tree er að mestu úr monoterpenol-alkóhóli en það er sérstaklega 

viðkvæmt fyrir oxun. Vegna þessa ætti að halda olíunni frá lofti, ljósi og hita 

(Bowles, 2003). Rutherford o.fl. (2007) nefna að bæði ljós, raki, hiti og loft geti 

skaðað virkni olíunnar. Í þeirra rannsókn skoðuðu þeir afturvirkt Tea tree-

húðpróf og kom í ljós 1,8% tíðni jákvæðra prófa og hafði 41% þeirra einstaklinga 

notað Tea tree-vörur áður. Eins var algengt að einstaklingarnir notuðu hreina olíu 

og bæru hana á viðkvæma og rofna húð. Það skiptir miklu máli hvernig olían er 

geymd (Halcón og Milkus, 2004). Hún þarf að geymast á dimmum og þurrum 

stað í vel lokuðu dökklituðu glasi til þess að minnka líkur á oxun og 

aukaverkunum. Einnig þarf að huga að því hversu gömul olían er, það er hve 

lengi hún hefur verið geymd í opnu glasi (Carson o.fl., 2006; Carson og Riley, 

2001; Halcón og Buckle, 2006).  

Nokkur tilfelli eiturverkana hafa komið í ljós hjá rottum og mönnum en þá 

eingöngu í tengslum við inntöku Tea tree-olíunnar um munn. Einnig hefur 

eitrunar orðið vart hjá hundum og köttum sérstaklega vegna þess að þeir sleikja 

feld sinn og fá þannig olíuna inn um munn (Bergstrom, 2009; Bischoff og Guale, 

1998). Afleiðingarnar hafa verið meðvitundarskerðing, meðvitundarleysi, 

ofskynjanir, óregluhreyfing (e. ataxia), syfja og óáttun, kviðverkir og 

niðurgangur (Carson o.fl., 1998; Halcón og Milkus, 2004; Hammer o.fl., 2006). 
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Fjögurra ára drengur fékk eitrun eftir inntöku á Tea tree um munn og endaði á 

gjörgæslu í öndunarvél. Hann náði sér eftir 24 klst. (Morris o.fl., 2003). Dauði 

manna af völdum Tea tree hefur ekki komið fram í fræðunum svo vitað sé til 

(Carson o.fl., 2006; Hammer o.fl., 2006). Almennt er ekki ráðlagt að taka Tea 

tree inn um munn. 

Í ljós hefur komið eitt tilfelli þar sem 18 ára kvenmaður þróaði með sér 

línulegan IgA-sjúkdóm í kjölfar notkunar á Tea tree-olíu á naflasvæðinu eftir að 

hafa fengið sér naflahring en þessi sjúkdómur lýsir sér í blöðrumyndun á húð. 

Hún læknaðist með notkun sterakrems í fimm daga (Perrett, Evans og Russell-

Jones, 2003). Ein rannsókn sýndi fram á áhrif Tea tree á helstu bakteríur og 

sveppi sem valda eyrnabólgum (Farnan, McCallum, Awa, Khan og Hall, 2005). 

Hins vegar í rannsókn Zhang og Robertson (2000) á virkni Tea tree á eyru og 

heyrn guinea-svína komu í ljós skaðleg áhrif olíunnar í 100% styrkleika, 2% Tea 

tree hafði skaðleg áhrif en þau gengu til baka með tímanum. Grunur leikur á að 

Tea tree hafi veik estrógen- og antiandrógen-áhrif þar sem komið hefur í ljós hjá 

að minnsta kosti einum tíu ára dreng að hann fékk stækkun á brjóstvef eftir 

notkun á hárgeli og sjampói sem innihélt blöndu af Tea tree og Lavender 

(Henley, Lipson, Korach og Bloch, 2007). Tveir aðrir einstaklingar fengu sömu 

aukaverkanir af notkun Lavender-olíu eingöngu og því spurning hvort 

aukaverkunin sé eingöngu af völdum Lavender-olíunnar. 

Ónæmi gegn Tea tree 
Tíðni ónæmis hefur verið lág í rannsóknum á til dæmis staphylococcus og 

enterococcus. Þar sem Tea tree-olían er gerð úr svo mörgum efnisþáttum er það talið 

minnka líkurnar á ónæmismyndun gegn henni  (Carson o.fl., 2006; Hammer, Carson 

og Riley, 2008). Bakteríuvirknin hefur einna helst verið tengd við terpinen-4-ol 

(Carson o.fl., 2006; Cox o.fl., 2001; Reichling o.fl., 2006). Í rannsókn Loughlin, 

Gilmore, McCarron og Tunney (2008) kom í ljós að einangruð terpinen-4-ol sýndi 

sterkari örverudrepandi virkni en sjálf heildarolían. Sumar rannsóknir hafa einangrað 



28 

einstök efni olíunnar til að kanna virkni þeirra og er umræðan um að nota einungis 

þau efni vegna aukinnar hættu á aukaverkunum allra hinna innihaldsefnanna. Það er 

þó varhugavert þar sem fjölbreytileiki olíunnar er stærsti þátturinn í því að ónæmi 

gegn henni hefur ekki skapast.  

Þrátt fyrir að aðeins sé þörf á mjög litlum styrkleika olíunnar til þess að 

virknin sé til staðar hefur komið í ljós að með því að meðhöndla endurtekið með 

litlum styrkleika upp á 0,25% er aukin hætta á ónæmismyndun gegn olíunni og 

eins verður S. aureus minna næm gegn algengustu sýklalyfjunum sem eru notuð 

gegn henni (McMahon o.fl., 2008; Yarnell og Abascal, 2009). Reyndar hefur 

þetta verið staðfest einnig gegn öðrum bakteríustofnum. Mælt er með að nota 

styrkleika upp á 4-5% til þess að koma í veg fyrir þetta (McMahon, Blair, Moore 

og McDowell, 2007). 

Samantekt 
Húðnetjubólga er sýking í húð og húðbeði og er einn algengasti orsakavaldurinn 

bakterían S. aureus. Sýkingin herjar oftast á fótleggi og lýsir sér í verkjum, roða, 

bólgu og hita. Vegna mikils bjúgs og bólgu geta myndast vessandi blöðrur og sár. 

Rúmlega 250 einstaklingar útskrifuðust af Landspítalanum með einhvers konar 

húðnetjubólgu árið 2009 og því mætti segja að þetta væri nokkuð algengt 

vandamál. Allt að helmingur einstaklinganna getur fengið endurteknar sýkingar í 

kjölfarið. Þessi sýking getur verið auðveld viðureignar og læknast með 

sýklalyfjum um munn en hún getur einnig þróast út í dýpri og erfiðari sýkingar sé 

hún ekki meðhöndluð, þróast út í blóðeitrun og leitt til sjokkástands og jafnvel 

dauða. Sýklalyfjameðferð hefur verið aðalmeðferðin við húðnetjubólgu og hefur 

reynst mjög árangursrík. Hins vegar með notkun á mörgum og breiðvirkum 

sýklalyfjum og jafnvel til lengri tíma hefur ónæmi gegn sýklalyfjum aukist mjög 

hratt. Sýklalyf hafa einnig oft aukaverkanir í för með sér eins og ofnæmi, ógleði, 

kviðverki og niðurgang (sjá sérlyfjaskrá) og því er þörf á að skoða hvort önnur 

úrræði geti hjálpað. 
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Ilmolíumeðferð er notkun hreinna ilmkjarnaolía frá ýmsum hlutum plantna, 

meðal annars frá blómstrinu, rótunum og blöðunum, til þess að efla líkamlegt og 

andlegt heilbrigði og lífsgæði. Ilmkjarnaolíur hafa verið notaðar í margar aldir og 

voru þær lækning við farsóttum eins og plágunni. Með tilkomu lyfja dró verulega úr 

notkun þeirra en nú vegna aukins lyfjakostnaðar, aukaverkana lyfja og ónæmis 

baktería hefur aukinn áhugi verið á notkun ilmolíumeðferða innan heilbrigðisgeirans.  

Tea tree er ilmkjarnaolía frá Ástralíu unnin úr plöntunni Melaleuca alternifolia. 

Þessi olía hefur verið mikið notuð í alls kyns húðvörum og meðal annars notuð gegn 

bólum, sýktum sárum, sveppasýkingum á fótum og kynfæraherpes. Rannsóknir hafa 

sýnt að þessi olía í lágum styrkleika eða frá 0,25-8% bæði hamlar og drepur 

bakteríur, veirur og sveppi. Þessi hæfileiki gegn bakteríum og sveppum er einkum 

tilkominn vegna þess að undirþættir olíunnar ná að breyta gegndræpi himnunnar, 

hamla öndun frumunnar og þannig eyðileggja umfrymishimnu bakteríu og sveppa. 

Eins hefur verið sýnt fram á að Tea tree virkar gegn bólgum og bjúg og hefur þannig 

áhrif á verki til minnkunar. Virkni Tea tree hefur verið mest rannsökuð gegn 

bakteríunni S. aureus með góðum árangri. Klínískar rannsóknir á mönnum hafa 

beinst gegn MÓSA og er mælt með notkun á 5% styrkleika olíunnar til þess að ná 

bæði að hamla og drepa bakteríurnar.  

Eins og sýklalyf eru ilmkjarnaolíur ekki án aukaverkana. Ilmkjarnaolíur eru 

hreinar afurðir plantna, þær eru mjög sterkar og geta valdið skaða ef ekki er unnið 

með þær rétt. Þar sem algengasta notkun olíanna er á húð getur orðið ofnæmissvörun 

og erting og þarf að fara mjög varlega hjá börnum, öldruðum, ófrískum og mjög 

veikum einstaklingum. Geymsla og meðferð olíanna getur haft gífurleg áhrif á 

myndun aukaverkana sérstaklega þar sem það hefur sýnt sig að oxaðar olíur auka 

líkur á aukaverkunum. Áttatíu ára reynsla af notkun olíunnar hefur leitt í ljós að Tea 

tree-olían borin á húð er tiltölulega örugg, aukaverkanir eru minniháttar en verða 

einstöku sinnum. Yfirleitt hafa aukaverkanirnar gengið til baka af sjálfu sér en í 

mesta lagi þurft sterameðferð til að flýta fyrir bata. Dauði manna af völdum Tea tree 

hefur ekki komið fram í fræðunum svo vitað sé til. Olían er samsett úr hundruðum 
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efnisþátta sem er talinn mikill kostur því það minnkar líkurnar á ónæmismyndun 

gegn olíunni en þannig er hún ólík sýklalyfjum.  

Tea tree-olía hefur verið mikið rannsökuð in vitro og á dýrum en fáar góðar 

klínískar rannsóknir eru til að styðja notkun hennar. Áhrif hennar á S. aureus 

hafa mikið verið rannsökuð með góðum árangri þar sem olían bæði heftir 

bakteríuvöxt og drepur bakteríurnar. Þar sem húðnetjubólga er algengt fyrirbæri, 

oft af völdum S. aureus, og getur haft mjög skaðleg og lífshættuleg áhrif var 

ákveðið að rannsaka hvort Tea tree virkar gegn húðnetjubólgu. Ekki er vitað til 

þess að þetta viðfangsefni hafi verið rannsakað áður. Tilgangur rannsóknar var að 

kanna áhrif Tea tree-ilmkjarnaolíu á húðnetjubólgu fótleggjar hjá fullorðnum 

einstaklingum sem hafa húðnetjubólgu í flokki II samkvæmt flokkunarkerfi 

Eron/Dall og eru inniliggjandi á Landspítala (LSH) í Fossvogi. 
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Aðferðafræði 

Rannsóknarsnið  
Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða hvort Tea tree-ilmkjarnaolía hefur 

áhrif á húðnetjubólgu fótleggjar hjá fullorðnum einstaklingum sem hafa 

húðnetjubólgu í flokki II samkvæmt flokkunarkerfi Eron/Dall (Dall, Peterson, 

Simmons og Dall, 2005) og eru inniliggjandi á Landspítala í Fossvogi. 

Rannsóknin var fasa II lyfjarannsókn. Þetta var megindleg rannsókn, framskyggn 

forrannsókn (e. pilot study) og stuðst við snið sannrar tilraunar (e. randomized 

clinical trial, (RCT)). Þessi forrannsókn var gerð til þess að kanna hvort væri 

raunhæft og mögulegt að fara út í rannsókn af fullri stærð þar sem þetta 

viðfangsefni hefur ekki verið rannsakað áður á mönnum. Eins var verið að 

prufukeyra framkvæmdaráætlunina til þess að sjá hvaða breytingar þyrfti að gera 

áður en til stærri rannsóknar kæmi. Rannsóknin stóð yfir í fjóra og hálfan mánuð, 

frá miðjum október 2010 til lok febrúar 2011.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að svara tveimur rannsóknarspurningum en 

þær eru: 

Rannsóknarspurning 1: Hefur ilmkjarnaolían Tea tree marktæk áhrif á 

húðnetjubólgu hjá einstaklingum sem hafa húðnetjubólgu í flokki II 

samkvæmt flokkunarkerfi Eron/Dall miðað við samanburðarhópinn sem fær 

eingöngu ólífuolíu, mælt með hita, bólgu, roða, verkjum og CRP?  

Rannsóknarspurning 2: Koma fram aukaverkanir eins og útbrot, kláði, stingir, 

sviði og brunatilfinning á fótlegg frekar hjá einstaklingum sem fá Tea tree-

meðferðina í samanburði við þá sem fá eingöngu ólífuolíuna? 
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Úrtak og þýði 
Notað var þægindaúrtak í þessari rannsókn þar sem leitað var eftir úrtaki sem gat 

gefið bestar upplýsingar um viðfangsefnið (Polit og Beck, 2008). Þýðið voru allir 

einstaklingar á aldrinum 18-75 ára sem lögðust inn á Landspítala í Fossvogi frá 

miðjum október 2010 til lok febrúar 2011, með klíníska greiningu á 

húðnetjubólgu á fótlegg neðan hnés og fengu sýklalyfjameðferð í æð. Ákveðið 

var að skoða þrjátíu einstaklinga ef svo margir fengjust á rannsóknartímabilinu 

en einungis náðust sjö sem uppfylltu öll skilyrði.  

Inntökuskilyrði 

 Einstaklingur lenti í flokki II í flokkunarkerfi Eron/Dall á húðnetjubólgum 

(fylgiskjal 4) 

 Einstaklingur var á sýklalyfi í æð (fór ekki eftir tegund þar sem 

meirihlutinn er settur á sama lyfið (Már Kristjánsson, munnleg heimild, 

31. mars 2010)) 

 Einstaklingur lagðist inn á lyflækningasvið LSH í Fossvogi 

 Einstaklingur skildi og skrifaði íslensku 

 Einstaklingur gat sjálfur gefið upplýst samþykki án aðstoðar 

 Einstaklingur lýsti vilja til að taka þátt í rannsókninni 

 Inniliggjandi einstaklingur í minnst sex daga eða meðan á meðferð stóð 

 Ekki saga um lyfjaofnæmi eða um að vera ofnæmisgjarn  

 Einstaklingur hafði ekki notað sterakrem, sýkladrepandi áburð eða 

bólgueyðandi krem á viðkomandi fótlegg sólarhring fyrir innlögn 

Útilokunarskilyrði 

 Konur sem voru óléttar eða með barn á brjósti (áætlað var að gera 

þungunarpróf á konum á barneignaraldri) 

 Einstaklingur með HIV, lifrarbólgu eða krabbamein 

 Einstaklingur með lungnateppusjúkdóm (LLT/astmi) eða hafði 

FEV1<80% af spágildi og/eða var að taka innöndunarlyf 
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 Einstaklingur með skerta nýrnastarfsemi eða gaukulsíunarhraða 

<45ml/mín 

 Einstaklingur með skerðingu á vitrænni starfsemi í formi 

minnisskerðingar, óáttunar, bráðarugls eða langvinns ruglástands 

 Einstaklingur með psoriasis-húðsjúkdóm og stasadermatitis 

 Einstaklingur með opið sár og vessandi blöðrur 

 Einstaklingur sem var þátttakandi í klínískri rannsókn eða lauk þátttöku 

innan 30 daga 

Eingöngu voru sjúklingar útilokaðir út frá klínískum forsendum, það er farið var 

eftir sögu sjúklings, líkamsskoðun og tekið mið af heilsufarssögu í sjúkraskrá. 

Engar viðbótarrannsóknir voru gerðar. Stuðst var við rannsóknir á CRP og GFR 

(gaukulsíunarhraða) enda hefð fyrir því að gera þessar rannsóknir á sjúklingum 

sem leggjast inn vegna húðnetjubólgu. Það var ekki talið nauðsynlegt að útiloka 

einstaklinga með breytt lifrarpróf eða skerðingu á starfsemi lifrar vegna þess hve 

lítið af lyfjum sem berast á húð frásogast í blóðrásina og er brotið niður í lifrinni 

(Einar S. Björnsson yfirlæknir meltingardeildar LSH, munnleg heimild, 15. apríl 

2010). Fyrri rannsóknir hafa staðfest lítið frásog Tea tree inn í blóðrásina 

samanber að framan.  

Einstaklingar sem höfðu verið á sýklalyfjum um munn fyrir innlögn voru ekki 

útilokaðir úr rannsókninni. Reynsla rannsakanda og meðleiðbeinanda er sú að 

einstaklingar með húðnetjubólgu hafi oft á tíðum þegar leitað sér aðstoðar hjá 

heimilislækni og verið settir á sýklalyfjameðferð í töfluformi. Vegna þess að sú 

meðferð hefur ekki dugað hafa þeir leitað sér aðstoðar og farið á slysadeild 

Landspítalans eða verið vísað þangað af heimilislækni. Því var talið óráðlegt að 

útiloka þennan stóra hóp einstaklinga úr rannsókninni.  

Þegar rannsókn var kynnt deildarlæknum kom í ljós að GFR-viðmiðið var of 

hátt eða <60ml/mín. Töldu læknarnir að við myndum missa of marga hugsanlega 

þátttakendur vegna þessa. Þegar svo á það reyndi var það staðfest að þörf var á að 

lækka viðmiðið fyrir GFR. Sótt var um breytingu þannig að útilokaðir yrðu þeir 
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einstaklingar sem höfðu GFR <45ml/mín samkvæmt ráðleggingum nýrnasér-

fræðings sem var samþykkt af Vísindasiðanefnd og Lyfjastofnun í lok október, 

byrjun nóvember. 

Þegar rannsóknin var kynnt hugsanlegum þátttakendum var lyktin af Tea tree 

borin undir þá til þess að kanna hvort þeir þyldu lyktina eða fyndist hún beinlínis 

vond. Öllum fannst hún vel þolanleg og voru því ekki útilokaðir úr rannsókninni 

vegna þessa. Eftir að rannsóknin var farin af stað lagðist inn einstaklingur með 

húðnetjubólgu á fótlegg en sá var lamaður. Hann var ekki tekinn inn í 

rannsóknina og var upp úr þessu ákveðið að útiloka þá sem voru lamaðir fyrir 

neðan mitti þar sem þeir hafa skerta skynjun og því ekki sambærilegt að meta 

verki hjá þeim og hugsanlegar aukaverkanir. 

Slembun úrtaks 

Úrtakinu var skipt í tvo hópa með slembun. Rannsóknarhópur fékk 5% Tea tree-

blandaða ólífuolíu. Samanburðarhópurinn fékk hreina ólífuolíu. Gerð var grein 

fyrir hugsanlegum áhrifum meðferðaraðilans, bæði áhrifum þess að bera olíuna á 

fótlegginn og athygglinni sem af hlytist. Því var ákveðið að 

samanburðarhópurinn fengi líka olíu borna á fótlegginn þannig að þau áhrif yrðu 

jöfnuð út og eins milli hópa. Slembunin var framkvæmd af lyfjafræðingi apóteks 

Landspítala (fylgiskjal 5). Búnir voru til þrjátíu miðar með tölustöfum frá einum 

til þrjátíu. Ákveðið var að setja fyrstu tíu miðana í poka þar sem ekki var öruggt 

hve margir myndu fást í rannsóknina og til þess að stuðla að því að jafnt yrði í 

hópunum. Þessir miðar voru settir í dökkan flauelspoka þannig að ekki var hægt 

að sjá í gegnum hann. Pokinn og olíurnar voru geymd í apóteki Landspítalans. 

Dreginn var einn miði fyrir hvern þátttakanda. Sá sem fékk slétta tölu lenti í 

rannsóknarhópnum á meðan oddatala leiddi til samanburðarhópsins. Ákveðið var 

að hafa alltaf þrjú glös tilbúin uppi á smitsjúkdómadeild (í læstum skáp) sem 

þegar hafði verið slembað fyrir og merkt kóðunarnúmeri. Þannig væri olía 

aðgengileg hvenær sólarhringsins sem væri. Þetta var gert vegna afgreiðslutíma 

apóteksins sem er takmarkaður við tímann 08.00-16.00. Slembunin fór 
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forgörðum hjá fjórum einstaklingum, tilfellum tvö til fimm. Lyfjafræðingur sem 

sá um að draga númer hafði óvart sett miðana aftur í pokann án þess að 

rannsakandi tæki eftir og því var alltaf jafnmikill möguleiki á að lenda í hvorum 

hópnum um sig. Í þessu tilfelli þurfti því að fara aftur í pokann og taka út miða í 

samræmi við notkun á glösum. Vegna þess að tilfelli tvö til fimm voru í 

rannsóknarhópnum voru síðustu tvö tilfellin sett í samanburðarhópinn til að sem 

jafnast væri í hópunum. Þess var gætt að þessi mistök yrðu ekki gerð aftur. 

Vettvangur 
Vettvangur rannsóknar voru allar lyflækningadeildir innan LSH í Fossvogi þar 

sem þátttakandinn mundi hugsanlega liggja. Landspítalinn varð fyrir valinu þar 

sem um er að ræða stærsta sjúkrahús landsins. Ákveðið var að taka einungis 

Fossvog þar sem smitsjúkdómalæknar og smitsjúkdómadeildin eru til húsa því 

einstaklingar með húðnetjubólgu á fótleggjum eru yfirleitt á ábyrgð þessara 

lækna. Helstu deildir voru smitsjúkdómadeild og almenn lyflækningadeild A7 og 

fimm daga deild A2.  

Þegar liðnir voru tveir og hálfur mánuður af rannsóknartímanum höfðu aðeins 

fengist fimm einstaklingar inn í rannsóknina og því var tekin sú ákvörðun á fundi 

með leiðbeinendum að taka inn í hana einstaklinga sem voru í 

göngudeildarþjónustu frá bráðadeild G3 til að eiga möguleika á fleiri 

þátttakendum. Talið var hugsanlegt að meirihluti einstaklinga með húðnetjubólgu 

tilheyrði því þjónustuformi því þeir væru yfirleitt ekki það bráðveikir að þörf 

væri á innlögn.  

Mælitæki og breytur 
Til þess að meta áhrif meðferðanna var stuðst við útkomumælingar á líkamshita, 

verk, bjúg og umfangi roðaflatar. Stuðst var við mælingu á CRP úr blóðprufu. 

Eins voru ljósmyndir teknar fyrir og eftir meðferð, sjá aðferðarlýsingu (fylgiskjal 

6). Þessar mælingar fóru fram daglega meðan á meðferð stóð.  
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Líkamshiti  

Hækkun á líkamshita er klínískt merki um sýkingu og bólguviðbrögð. Það er 

mjög breytilegt hvernig eðlilegur líkamshiti er skilgreindur en hér er miðað við 

hita á bilinu 36°-37,5°C. Hiti sem fer undir eða yfir þessa viðmiðun er talinn vera 

orsök veikinda. Yfirleitt er talið að hitinn sé hæstur seinni part dags og á kvöldin 

en lægstur snemma á morgnana (Kozier o.fl., 2008; Porth, 2007). Áætlun gerði 

ráð fyrir tveimur hitamælingum, þeirri fyrri milli kl. 06.00 og 07.00 á morgnana 

en þeirri síðari milli kl. 20.00 og 21.00 á kvöldin. Þess var gætt að þátttakandi 

væri ekki búinn að fá hitalækkandi lyf fjórum klukkustundum áður en mælingin 

var gerð því það gæti haft truflandi áhrif á mælinguna þannig að hitinn væri 

falskt lægri en hann ætti að vera. Ef þátttakandi þurfti hitalækkandi vegna verkja-

stillingar eða vegna þess að það uppgötvaðist hár hiti fyrir settan mælitíma, til 

dæmis vegna köldukasts, var hitamælingunni hnikað til og stuðst við mælingu 

sem næst áætluðum mælitíma. 

Endaþarmsmælingar hafa löngum verið taldar áreiðanlegar, réttmætar, 

nákvæmar og ná að mæla líkamshita sem næst kjarnahitanum (Fullbrook, 1993; 

Moran og Mendal, 2002). Jafnvel nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði 

munnmælingar, temporalmælingar, mælingar í holhendi, á enni og í eyru ná ekki 

að vera eins réttmætar og endaþarmsmælingar (Ganio o.fl., 2009; Sund-

Levander, Grodzinsky, Loyd og Wahren, 2004). Það er sérstaklega mælt með 

endaþarmsmælingum vegna staðsetningar því þar gætir minnst áhrifa frá 

umhverfinu. Kaldir og heitir drykkir, öndun og umhverfishiti eru dæmi um 

áhrifaþætti frá umhverfinu.  

Kostirnir við endaþarmsmælingu eru þeir að þar er gott slagæðaflæði, 

mælingin tekur stuttan tíma, er mjög nákvæm og einangrunin er góð. Ókostirnir 

geta hins vegar verið óþægindi fyrir sjúklinginn í formi verkja og vandræða-

kenndar eða feimni, hætta á slímhúðarsærindum eða -rofi og svo sýkingarhætta. 

Mælingin getur verið ónákvæm ef til staðar er bólga, blóðflæðishindrun eða 

miklar hægðir (Fullbrook, 1993; Kozier o.fl., 2008). Vegna nákvæmni og 
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áreiðanleika var ákveðið að velja þessa tegund mælingar og var reynt að vinna 

gegn ókostum hennar með því að gera þátttakanda strax grein fyrir mæliaðferð 

áður en hann samþykkti þátttöku í rannsókninni og var notast við gel til að 

minnka óþægindin við innsetningu. Mælirinn var settur inn um 3-4 cm (Sund-

Levander o.fl., 2004) og var mælitíminn þrjár mínútur (Kozier o.fl., 2008).  

Verkur 

„Verkur er óþægileg skynjun og tilfinningaleg upplifun í tengslum við virka og 

hugsanlega vefjaskemmd, eða lýst í tengslum við slíka skemmd“ (Godfrey, 2005, 

bls. 847). Stuðst  var við þessa skilgreiningu þar sem bæði er komið inn á 

lífeðlisfræði verkjar og eins tekur hún á hlutlægum sem huglægum eiginleika 

verkjarins. Gengið er út frá því að þátttakandi geti tjáð sig um verkinn því það er 

hinn gullni mælikvarði á verk einstaklingsins (Smith, 2005). 

Verkur var metinn með númerakvarðanum (e. NRS, numerical rating scale) 

þar sem þátttakandi metur verk sinn á skalanum núll til tíu; núll er enginn verkur 

og tíu versti mögulegi verkur sem sá gæti ímyndað sér. Það er hægt að beyta 

þessum skala bæði munnlega og á blaði. NRS á blaði er lína merkt frá 0-10 

(fylgiskjal 7). NRS er talinn næmur fyrir breytingum þegar hann er notaður 

endurtekið í verkjamati einstaklinga og einnig er hann talinn áreiðanlegur og 

réttmætur (McLafferty og Farley, 2007; Williamson og Hoggart, 2005). Þetta er 

eini skalinn sem hefur verið talinn nógu nákvæmur þannig að hægt sé að vinna úr 

honum tölfræðilega fyrir rannsóknir á verkjum (Williamson og Hoggart, 2005). 

Áætlun gerði ráð fyrir að meta verki tvisvar á dag, að morgni og að kveldi, um 

leið og hiti var mældur. Bæði var mældur verkur í hvíld og við ástig. 

Roðasvæði  

Leitað var að upplýsingum um hvernig best væri að meta roðasvæði. Engar 

heimildir fundust með tilliti til þess og var eingöngu vísað í mat á sárum. Þar er 

mælt með að nota cm-stiku og að mæla alltaf eins þannig að samræmi sé milli 

mælinga. Í þessari rannsókn var stuðst við lengdar- og breiddarmælingu með 
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málbandi. Lengdin var mæld þar sem roðasvæðið var lengst og miðað við áttina 

frá tám og að höfði. Breiddin var mæld þar sem roðasvæðið var breiðast en þó 

hornrétt út frá lengdarmælingunni (mjöðm til mjaðmar). Flatarmálið var svo 

reiknað út frá fersentimetrum (cm²) sem er lengd x breidd í cm. Kosturinn við 

þessa mælingu er að hún er einföld, áreiðanleg, ódýr og auðveld í framkvæmd. 

Gallinn við þessa aðferð er þó að mælingin ofmetur svæðið og verður að hafa það 

í huga (Grey, Enoch og Harding, 2006; Hanson, Langemo, Anderson, Hunter og 

Thompson, 2007; Langemo og Hanson, 2005). Þessa mælingu átti að gera einu 

sinni á dag, á morgnana, með öðrum mælingum. 

Bjúgur 

Staðbundin bólga er eitt af einkennum húðnetjubólgu. Bjúgur er einnig oft bæði 

orsök og afleiðing sýkingarinnar og getur versnað til muna þegar sýking hefur átt 

sér stað samanber fræðilega umfjöllun að framan. Bjúgur skapast þegar 

bláæðalokur verða slappar, vökvi og bláæðaþrýstingur eykst niður í fætur, æðar 

verða lekar og vökvi þrýstist úr æðakerfinu inn í millifrumuefnið. Bjúgurinn 

heftir blóðflæðið niður í fætur þannig að næringarefni komast ekki til húðarinnar, 

hún verður viðkvæmari og útsettari fyrir húðnetjubólgu í kjölfarið (Anderson, 

2008). Bjúgur sem verður vegna bólgusvörunar myndast vegna losunar á 

histamínum og öðrum bólgumiðlum sem hafa áhrif á æðakerfið til víkkunar. 

Æðarnar verða gegndræpar og hleypa út vökva og próteinum í millifrumuefnið 

sem lýsir sér í bólgu og bjúg (Porth, 2007). 

Margar aðferðir eru til að mæla bjúg en ákveðið var í þessari rannsókn að 

styðjast við ummálsmælingar eins og oft er mælt með (Anderson, 2008; Johnson 

o.fl., 2007; Mayrovitz, Macdonald, Davey, Olson og Washington, 2007; Porth, 

2007). Það er mælt með þremur mælingum, kálfinn mældur þar sem hann er 

breiðastur, ökklinn þar sem hann er grennstur og svo um miðja rist (Hirai o.fl., 

2006; Moffatt, 2007). Bæði er ummálsmæling talin fljótleg aðferð sem og 

áreiðanleg í framkvæmd (Brodovicz o.fl., 2009; Moffatt, 2007). Stefnt var að því 

að gera þessa mælingu einu sinni á dag, á morgnana, meðan á meðferð stóð. Þess 
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var gætt að málband væri til á þeirri deild sem þátttakandi lá á. Ef slíkt mælitæki 

var ekki til staðar útvegaði rannsakandi það. 

Ljósmyndir 

Myndatökur hafa mikið verið notaðar við mat á sárum og ýmsum 

húðvandamálum. Þó svo að ekki sé um að ræða hlutlægt mat með þessari tækni 

gefur þetta oft vísbendingar með tilliti til framvindu mála. Það var ákveðið að 

taka ljósmyndir af hverju tilfelli, fyrir og eftir að meðferð lauk. Notuð var Canon-

myndavél digital IXUS 850IS sem er 7,1 megapixill en mælt er með meira en 

þremur megapixlum upp á skýrleika myndar að gera (Hanson o.fl., 2007; 

Langemo og Hanson, 2005). Þess var gætt að hafa svipaða lýsingu við töku 

mynda og reynt að miða við svipaða fjarlægð í hverju tilfelli fyrir sig. Eins var 

mælistika höfð til viðmiðunar á hverri mynd til að hægt væri að gera sér grein 

fyrir umfangi roðasvæðis. Myndir voru merktar með tímasetningu og kóða 

þátttakanda. Áður en rannsókn fór af stað var myndavélin prufukeyrð og teknar 

myndir af fótlegg með mælistikunni með mismunandi stillingum. Það kom í ljós 

að best var að taka myndirnar á manual mode og án flass. 

Blóðprufur 

Þar sem nú er tími sparnaðar og þrenginga var ákveðið að styðjast sem minnst 

við blóðprufur til að meta framgang sýkingarinnar. Það var þó ákveðið að skoða 

eina mælieiningu eða CRP (c-reaktíft prótein) sem er talinn góður mælikvarði á 

sýkingu og bólguferli. Þessi mælieining er talin mjög gagnleg til greiningar á 

sýkingu og til að fylgjast með framvindu hennar og þannig meta áhrif meðferðar 

(Grey o.fl., 2006). CRP er plasmaprótein sem myndast í lifur. Það er 

bráðafasaprótein sem hækkar mest og fyrst við bólguferil. Orsök hækkunar getur 

verið bakteríusýking, veirusýking, aseptískur nekrósis, illkynja æxli eða nýleg 

skurðaðgerð. Það var stuðst við tvær mælingar, mælingu fyrir meðferð sem er 

yfirleitt gerð við innlögn á slysa- og bráðadeild og í lok meðferðar, sem myndi 

verða morgunprufa á degi sex. Tekin var blóðprufa og var nóg eitt serum-glas, 
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eða 0,5 ml sermi í hvert skipti, til þess að ná að mæla þetta próf. Miðað var við 

<10mg/L sem normalgildi. Mæliaðferðin byggist á heterogenimmúnósamloku-

tækni. CRP tengist ósérhæft á þar til gerðar plastkúlur en sérhæft við mónóklónal 

anti-CRP. Peroxídasi bundinn á mótefnið hvatar oxun litarefnis með aðstoð 

vatnsefnisperóxíðs en liturinn er mældur í ljósmæli við 670 nm  (Edda 

Sigurðardóttir, 2004).   

Olíur 

Tea tree-ilmkjarnaolía 

Meðferðin sem var rannsökuð fólst í að Tea tree-ilmkjarnaolía var borin á sýkta 

húðsvæðið. Notuð var olía frá Oshadhi sem er markaðsleyfishafi í Þýskalandi, en 

olían er framleidd meðal bænda í Ástralíu og er 100% náttúruleg (fylgiskjal 8). 

Þess skal getið að engin hagsmunatengsl voru á milli rannsakenda og olíubirgja 

eða -framleiðenda. Ekki er vitað til þess að neinar rannsóknir hafi verið gerðar á 

olíunni frá Oshadhi en hún hefur verið markaðssett í Kína, Bandaríkjunum, 

Ástralíu, Belgíu, Þýskalandi, Englandi, Grikklandi, Ítalíu, Japan, Kanada, 

Króatíu, Nýja-Sjálandi, Austurríki, Pakistan, Sviss, Taívan og Frakklandi. Mælt 

hefur verið með notkun hennar á ýmsar húðsýkingar sem og sár (Rúna B. 

Smáradóttir, munnleg heimild, 9. september 2010). Rúna B. Smáradóttir 

líffræðingur og ilmkjarnaolíufræðingur flytur olíuna inn til landsins. Stöðlun 

olíunnar má sjá í analýsuvottorði fyrir hverja lotu eða CoA (e. certificate of 

analysis) (fylgiskjal 9). Alger stöðlun olíunnar er erfið þar sem um er að ræða 

lífrænt efni úr jurtaríkinu (Halcon og Milkus, 2004). Innihaldsefni 

ilmkjarnaolíunnar eru örlítið breytileg vegna mismunandi loftslags, svæða og 

skilyrða til ræktunar á plöntunni. Því getur olían verið mjög mismunandi milli 

framleiðenda og jafnvel lotna (Aberer, 2008). Þess var gætt að fá glös af olíunni 

sem tilheyrðu sömu lotunni til þess að um sömu olíu væri að ræða. 

Þar sem um er að ræða hreina ilmkjarnaolíu, sem er mjög sterk, er ekki mælt 

með að bera hana á í hreinu formi. Ákveðið var að bera hana á blandaða í 
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grunnolíu í styrkleikanum 5% þar sem mælt er með slíkum styrkleika og hann 

hefur verið notaður með góðum árangri í rannsóknum á áhrif olíunnar á MÓSA 

(Caelli o.fl., 2000; Dryden o.fl., 2004; Flaxman og Griffiths, 2005; Martin og 

Ernst, 2003). Eins vegna þess að MIC olíunnar er talið vera frá 0,12-2% gegn S. 

aureus og því ætti virknin að vera fullnægjandi í 5% styrkleika. Notkun Tea tree-

olíunnar er talin örugg þar til gildistíma hennar er náð og er virknin talin góð í 

um ár eftir að glasið hefur verið opnað. Þegar búið er að blanda olíuna er talið að 

hún endist í um þrjá mánuði (Rúna B. Smáradóttir, munnleg heimild, 2. mars 

2010). Olían sem fékkst hafði fyrningartímann 06/13. 

Ólífuolía  

Vegna þess að Tea tree er sterk í hreinu formi var henni blandað við jurtaolíu. 

Kosturinn við jurtaolíur er að þær draga úr uppgufun ilmkjarnaolíanna og auka frásog í 

húð (Bowles, 2003).  Ólífuolía var notuð sem grunnolía og sem samanburðarmeðferð. 

Þessi olía var valin vegna þess að hún er talin örugg og hættulaus. Bæði hefur ólífuolía 

verið notuð á húð, til matargerðar og sem íblöndunarefni í næringu í æð hjá fullorðnum 

og nýburum án nokkurs skaða eða aukaverkana (Reimund o.fl, 2005; Webb o.fl., 

2008). Hún er talin mýkjandi á húð, róandi á bólgur, tognun og mar. Til inntöku hefur 

hún góð áhrif gegn hjartasjúkdómum og vinnur á hægðatregðu (Price, 2000). Notuð 

var hrein olivae oleum. Markaðsleyfishafi olíunnar er Gróco ehf. og dreifingaraðili 

Parlogis. Olían er upprunnin í Belgíu og framleidd hjá fyrirtækinu Duchefa Farma. Um 

er að ræða staðlaða olíu samanber analýsuvottorð fyrir hverja lotu, eða CoA (fylgiskjal 

10) og var farið eftir góðum framleiðsluháttum (e. good manufacturing practice 

(GMP)) við gerð hennar. Notkun hennar er talin örugg þar til gildistíma hennar er náð 

(Guðjón Guðjónsson, munnleg heimild, 4. maí 2010). Ekki var talið að ólífuolían gæti 

haft nein áhrif á virkni Tea tree-olíunnar utan þeirra hefðbundnu áhrifa allra grunnolía 

sem er að seinka upptöku í blóðrás vegna stærðar sameindanna (Rúna B. Smáradóttir 

líffræðingur og ilmkjarnaolíufræðingur, munnleg heimild, 14. apríl 2010). Olían sem 

fékkst hafði fyrningartímann 08/11. 
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Magn og styrkleiki olíu 

Magn olíu sem var notað á hvern einstakling var reiknað út frá reikniformúlu 

Mosteller um yfirborðsflatarmál líkama (e. body surface area, BSA): BSA (m²) = 

([Hæð (cm) x þyngd (kg)]/3600)½. Mælt er með að þessi formúla sé fyrsta val 

bæði í klínískum rannsóknum sem og í starfi. Bæði er þessi formúla nákvæm, 

auðveld í notkun og hentar einstaklingum í kjörþyngd, ofþyngd og offeitum 

(Verbraecken, Van de Heyning, De Backer og Van Gaal, 2006). Til þess að finna 

út yfirborðsflatarmál fótar neðan hnés var miðað við 9% regluna sem gerir 

fótlegg í heild 18% og er miðað við 9% neðan hnés (Porth, 2007). 

Ákveðið var að hafa styrkleika Tea tree-blöndunnar 5% og var tekið mið af 

ráðeggingum úr öðrum rannsóknum. Til stóð að nota formúluna 

x=[(5xy)x20]/100 þar sem x=fjöldi dropa af ilmkjarnaolíu og y=millilítrafjöldi af 

grunnolíu. Ef miðað er við 20 dropa í hverjum millilítra (Buckle, 2003) þá færu í 

15 ml af grunnolíu 15 dropar af hreinni Tea tree til þess að fá 5% styrkleika. 

Apótek Landspítalans taldi þó auðveldara að reikna út í prósentum þannig að í 

100 ml flösku sem var áætlað á mann færu 95 ml af ólífuolíu og 5 ml af Tea tree. 

Prófað var að bera ólífuolíu á fimm einstaklinga til að áætla magn olíu sem 

þyrfti á hvern einstakling. Stuðst var við fyrrgreinda formúlu. Einstaklingarnir 

þurftu allt frá 4 ml og upp í 10 ml á fótlegg og fór bæði eftir yfirborðsflatarmáli 

sem og hve húðin var þurr. Reiknað var út meðaltal olíuþarfar og var hún um 

0,30 ml/cm² á hvern einstakling og var miðað við þessa tölu þegar áætluð var 

þörf á magni olíunnar. Gert var ráð fyrir hámarksskammti, 0,50 ml/cm². Ef miðað 

var við að þyrfti í mesta lagi 15 ml á mann og um var að ræða 30 manns í 

heildina þá gerði það þörf á 2.250 ml af grunnolíu og því var ákveðið að kaupa 3l 

af ólífuolíunni til þess að hafa nóg og var þá gert ráð fyrir að olía gæti hellst 

niður og þess háttar. Sé miðað við þessar upplýsingar þyrfti 1.500 dropa af Tea 

tree í 1.500 ml grunnolíu. Sé miðað við 20 dropa í millilítra gerir það 75 ml af 

ilmkjarnaolíunni eða um átta glös af 10 ml stærð. Pöntuð voru 10 glös til öryggis. 
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Haft var samband við birgja áður en rannsókn hófst til að fá það staðfest að hægt 

væri að fá þetta magn af olíu úr sömu lotu. 

Geymsla olíu og blöndun 

Olíurnar voru fengnar frá markaðsleyfishöfum í september 2010. Farið var með 

þær í apótek Landspítalans í Fossvogi þar sem lyfjafræðingur sá um að geyma 

olíurnar. Þær voru geymdar á þurrum og dimmum stað til þess að koma í veg 

fyrir oxun, birtu, hita og raka. Glösin voru dökkbrún þannig að það hjálpaði líka 

til við að verja olíurnar skemmdum. Umræða um að geyma blandaðar olíur í 

ísskáp kom upp með tilliti til þess að hugsanlega yki það endingartíma olíunnar 

en þar sem ólífuolía á það til að storkna ef geymd í kæli þá var hætt við það 

(Sesselja Ómarsdóttir, munnleg heimild, 13. desember 2010). Lyfjafræðingur 

blandaði olíurnar og bjó til staðlaða 5% lausn fyrir rannsóknarhópinn. Tilbúinni 

blöndu var svo skipt niður í brún 100 ml glös. Jafnmörg glös af grunnolíu voru 

merkt (miðað við 15 Tea tree-glös og 15 ólífuolíuglös í heild).  

Fyrir hverja notkun var glasinu velt átta sinnum til þess að blanda olíuna betur og 

hellt í lyfjastaup fyrir hvert meðferðarskiptið. Lyfjastaupinu var svo komið fyrir á 

náttborði þátttakakandans meðan meðferðin var veitt til þess að koma í veg fyrir að 

helltist úr staupinu. Þess var gætt að hafa olíuglösin vel lokuð á milli notkunar. Þar sem 

áætlaður endingartími blandaðrar olíu var talinn þrír mánuðir var ákveðið að blanda 

olíunum og skipta niður í glös á tveimur mismunandi tímapunktum, það er að segja 

blandað var einungis fyrst í 14 glös og þegar fyrningartími þeirra var kominn þá var 

afganginum hent og síðustu 16 glösin blönduð.  

Undirbúningur rannsóknar 
Leyfi fyrir rannsókninni voru fengin frá 1=Vísindasiðanefnd, 2=Persónuvernd, 

3=Lyfjastofnun, 4=framkvæmdastjóra lækninga. Kynningarbréf voru send með 

tölvupósti til deildarlækna á lyflækningasviði, hjúkrunardeildarstjóra og 

yfirlækna lyflækningadeildanna, yfirlæknis og deildarstjóra slysa- og 

bráðadeildar og allra smitsjúkdómasérfræðinga til húsa í Fossvogi. Yfirlæknar og 
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deildarstjórar voru beðnir að koma kynningunni áfram til sinna undirmanna, 

sérfræðinga og hjúkrunarfræðinga viðkomandi deilda. Haldinn var sér kynningar-

fundur með deildarstjórum, deildarlæknum og smitsjúkdómasérfræðingum.  

Auglýsingu og eplagrænum kassa með kynningarbréfum fyrir hugsanlega 

þátttakendur var komið fyrir á vakt slysadeildar G2, G3, skammverueiningunni, 

fimmdagadeild lyflækninga A2 og á smitsjúkdómadeild A7. Eplagræni kassinn 

var til þess gerður að hann vekti athygli og væri áberandi. Þegar rannsókn var 

hafin bað lungnadeild A6 um auglýsingu og því var bætt við auglýsingum á A6 

ásamt gigtardeild B7 þar sem stundum leggjast þar inn einstaklingar með 

húðnetjubólgu (fylgiskjal 11).  

Þegar búið var að ákveða að bæta við bráðadeild G3 sem rannsóknarvettvangi 

var rætt við deildarstjórann og fengið leyfi hjá henni og yfirlækni deildarinnar til 

að hefja rannsóknina á þeim vettvangi. Því var vel tekið og fékk rannsakandi 

lausar skoðunarstofur til afnota. Nýrri auglýsingu sniðinni að breyttum aðstæðum 

var komið fyrir á vakt G3. Öllum smitsjúkdómasérfræðingum var tilkynnt þessi 

breyting því oft koma þeir að meðferð þessara einstaklinga. Deildarstjórinn sendi 

kynningarbréf til undirmanna sinna og voru hjúkrunarfræðingarnir vakandi fyrir 

nýjum tilfellum og létu rannsakanda vita. Á hverjum degi var einnig farið inn í 

lyfjaskráningarkerfi (Therapy) deildarinnar til að athuga með hugsanlega nýja 

þátttakendur sem voru að koma í sýklalyfjagjafir. 

Skráningarblað (fylgiskjal 7) var útbúið en á því komu fram allar 

mælibreyturnar/útkomumælingarnar sem stuðst var við í þessari rannsókn. Eins 

átti að skrá hugsanlegar aukaverkanir á það blað. Leiðbeiningar voru gerðar sem 

lýstu nákvæmlega mæliaðferðum á hita, verk, bjúg og roða. Þessar mælingar 

voru í höndum hjúkrunarfræðinganna sem voru til vinnu á þeim tíma og á þeirri 

deild sem þátttakandinn var á. Beðið var um aðstoð þessara hjúkrunarfræðinga til 

að minnka líkurnar á mæliskekkju sem gæti hafa orðið ef rannsakandinn sjálfur 

hefði framkvæmt mælingarnar. Leiðbeiningarnar voru gerðar til þess að auka 

líkurnar á að mælingarnar yrðu gerðar eins á milli aðila en þannig jókst 
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áreiðanleiki rannsóknarinnar. Skráningarblaðið var forprófað á tveimur 

hjúkrunarfræðingum smitsjúkdómadeildarinnar og fannst þeim það nokkuð gott 

og auðvelt í notkun.  

Gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknar 
Samkvæmt aðferðarlýsingu stóð til að rannsóknin tæki í heild sex daga hjá 

hverjum og einum þátttakanda. Áætlun gerði ráð fyrir að meðferðin yrði í fimm 

skipti að kvöldi til, framkvæmd af rannsakanda milli kl. 21 og 22, svo hún yrði 

alltaf framkvæmd á sama hátt milli þátttakenda. Eins var gert ráð fyrir að 

útkomumælingar byrjuðu fyrir meðferð, yrðu daglega meðan á meðferð stæði og 

yrðu endapunktur rannsóknar á sjötta degi þegar lokamælingar yrðu gerðar. Fyrir 

fyrstu meðferð voru fengnar bakgrunnsupplýsingar úr sjúkraskrá eða aldur og 

kyn. Þá var skráð CRP-gildi úr blóðprufum sem lágu fyrir, sýklalyf sem 

þátttakandi var skráður á og tekin ljósmynd af fæti. Eins var spurt um hæð og 

þyngd til þess að hægt væri að reikna út yfirborð fótleggjar og þar af leiðandi það 

magn olíu sem þyrfti. Ef þátttakandi vissi ekki hæð og þyngd voru þessar breytur 

mældar. Áætlun gerði ráð fyrir að á degi sex yrðu síðustu mælingar gerðar, skráð 

nýtt CRP-gildi og tekin mynd af fótlegg. Þá átti einnig að veita fræðslu um 

framhaldið og spyrja nokkurra spurninga um viðhorf til meðferðar. 

Rannsakandi nálgaðist úrtakið frá slysa- og bráðadeild Landspítalans með 

aðstoð deildarlækna, þar sem þeir eru yfirleitt með þeim fyrstu sem sjá 

einstaklingana, greina þá og ákveða innlögn í samráði við sérfræðing viðkomandi 

sérsviðs. Byggt var á klínískri greiningu eins og hefð var fyrir. Þegar innlögn lá 

fyrir höfðu deildarlæknar samband við rannsakanda. Það gekk eftir í flestum 

tilvikum en einnig mætti rannsakandi á innlagnarfundi eða hringdi til að kanna 

hvort einhverjir einstaklingar með húðnetjubólgu hefðu lagst inn síðastliðinn 

sólarhring. Eins voru hjúkrunarfræðingar á deildunum vakandi fyrir nýjum 

tilfellum og létu rannsakanda vita. Til þess að minna alla á að rannsóknin væri í 

gangi fór rannsakandi reglulega á lykildeildir eins og A2 og G3 til að minna á 
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sig, kynna rannsóknina og kanna hvort hann hefði misst af hugsanlegum 

þátttakendum. Rannsakandinn fór yfir þátttökuskilyrðin hjá hugsanlegum 

þátttakendum og ef viðkomandi uppfyllti þau var hjúkrunarfræðingur á staðnum 

fenginn til þess að kynna rannsóknina fyrir honum og færa honum kynningarbréf 

til aflestrar. Ef viðkomandi sýndi rannsókninni áhuga og vildi frekari upplýsingar 

kom rannsakandinn til hans, kynnti rannsóknina ítarlega fyrir honum og óskaði 

eftir upplýstu og skriflegu samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni (fylgiskjal 12).  

Þegar búið var að fá samþykki þátttakanda fyrir rannsókninni var farið í sjúkraskrá 

hans og fengnar bakgrunnsupplýsingar í formi aldurs og kyns til að fá lýsandi 

upplýsingar um úrtakið. Sýklalyfjanotkun þátttakenda var skráð þar sem það hefur 

áhrif á niðurstöður rannsóknar með tilliti til bata. Búist var við því að flestir 

þátttakendur væru á sömu sýklalyfjunum og stóðst það að mestu leyti. Þátttaka allra var 

skráð í sjúkraskrá þeirra (fylgiskjal 13). Rannsakandi merkti fyrir mælistöðum á fótlegg 

með tilliti til komandi mælinga á roðasvæði með vatnsheldu tússi og tók mynd af sýkta 

fótleggnum. Þátttakandi fékk útdeilt það kóðunarnúmer sem var á þeirri olíu sem var 

næst í umferð, olía sem þegar hafði verið slembað fyrir. Öll gögn voru merkt þessu 

númeri. Þátttakandi var spurður um hæð og þyngd og út frá því mælt yfirborð 

fótleggjar og magn olíu sem þyrfti. Skráningarblað og málband var sett á náttborð 

þeirra þátttakenda sem voru inniliggjandi en að öðrum kosti var það geymt í læstum 

skáp smitsjúkdómadeildarinnar. 

Þegar rannsókn hófst kom í ljós að þátttakendurnir voru yfirleitt útskrifaðir of 

snemma til þess að ljúka mætti meðferð. Á fundi með smitsjúkdómasérfræðingum 

sem ekki var hægt að halda fyrr en viku eftir byrjun rannsóknar kom einnig í ljós 

að einstaklingar með húðnetjubólgu liggja ekki inni nema í örfáa daga að öllu 

jöfnu svo lengi sem sýkingin er einföld og án fylgikvilla. Það að ætlast til þess að 

þeir lægju inni í sex daga væri óraunhæft miðað við aðstæðurnar í dag. Því var 

ákveðið mánuði eftir að rannsókn hófst að bjóða þátttakendum að halda áfram að 

mæta upp á smitsjúkdómadeild eða G3 eftir útskrift einu sinni á dag á kvöldin til 

þess að klára fimm skipti meðferðar. Mælitímanum var breytt í einu sinni á dag 
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rétt fyrir meðferð svo þátttakandi þyrfti ekki að mæta oftar. Eins þurfti hann að 

mæta á sjötta degi til lokamælinga til að ná endapunkti rannsóknar með fræðslu, 

myndatöku og þess háttar.  

Allir þátttakendurnir voru teknir inn seinnipart dags eða að kvöldi til þannig 

að fyrsta mæling varð alltaf rétt fyrir fyrstu meðferð. Mælingar gengu misvel 

fyrir sig. Mælingar á CRP voru alltaf gerðar við innlögn. Það var þó ekki hefð 

fyrir því að mæla CRP fyrir útskrift. Í raun eru engin viðmið til fyrir því hvenær 

og hvort á að mæla CRP í meðferð eða við lok hennar og fer það algerlega eftir 

því hver læknir sjúklings er hvort það er gert. Ekki eru allir smitsjúkdóma-

læknarnir á eitt sáttir um gæði þess mælikvarða á sýkingu og eins fylgir aukinn 

kostnaður slíkri rannsókn. Hjá einum þátttakanda í rannsóknarhópnum vantaði 

því CRP-mælingu í lok meðferðar og hjá einum í samanburðarhópnum var CRP 

mælt í miðri meðferð. Frá og með þriðja þátttakanda var þess gætt að CRP lægi 

fyrir í lok meðferðar. Ef svo var ekki tók rannsakandi sjálfur blóðprufu eftir 

síðustu meðferð. Reynt var að minna starfsfólk á mælingar inniliggjandi 

sjúklinga með því að hringja og mæta á deildir, skráð var þátttaka viðkomandi á 

dagskema, á möppuna hans og upp á sjúklingatöflur inni á vöktum deildanna. 

Mælingar á hita og ummáli gengu vel og án vandkvæða. Verkjamatið gekk 

misvel fyrir sig. Heyrðist á hjúkrunarfræðingum deildanna sem mældu að sumum 

einstaklingunum fannst erfitt að meta sig með númerakvarðanum, fannst erfitt að 

nota tölu til að lýsa styrk verkjarins. Eins fannst sumum erfitt að gera greinarmun 

á verk í hvíld samanber ástig. Þegar rannsakandi var að veita meðferðina sá hann 

hjá nokkrum tilfellum að líkamleg tjáning sýndi fram á mikla verki þegar 

einstaklingur var að fara fram úr, þeir voru beinlínis þjáðir í framan og 

endurspeglaði það oft ekki það sem skráð var. Roðamælingin var erfiðust í 

framkvæmd. Var þetta mæling sem tók mestan tíma að framkvæma og voru 

hjúkrunarfræðingarnir ekki öruggir með hvernig ætti að mæla roðasvæðið þrátt 

fyrir leiðbeiningar þar um á skráningarblöðunum. Stundum voru merkingarnar á 

fótleggjunum líka farnar af vegna þvottar sem gerði þetta erfiðara. Hjá fjórða 
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þátttakanda hafði roðasvæðið færst til frá sköflungi upp að hné. Allt þetta leiddi 

til þess að eftir fimmta þátttakandann var ákveðið að hætta að mæla roða. Var 

talið að þær mælingar sem lágu fyrir væru ómarktækar vegna þess sem að ofan er 

rætt. Ákveðið var á fundi með meistaranámsnefnd mánuði eftir upphaf 

rannsóknar að hafa fótlegg þátttakenda í hálegu í fimm mínútur áður en mælingar 

yrðu gerðar svo ástand fótleggjar væri svipað hjá öllum þátttakendum. Þá höfðu 

tveir þátttakendur tekið þátt í rannsókninni. Vegna mikils hraða og vinnuálags á 

deild G3 var ákveðið að mæla einstaklinginn bara einu sinni á dag rétt áður en 

hann fengi meðferðina að kvöldi til. Rannsakandi lét þátttakanda hitamæla sig 

sjálfur, spurði um verki en fékk hjúkrunarfræðinga deildarinnar til að mæla 

ummál fótleggjar til að koma í veg fyrir skekkju. 

Rannsakandi framkvæmdi meðferðina. Ef rannsakandinn hafði ekki tök á að 

framkvæma hana vegna einhverra ástæðna leysti staðgengill hann af. Sá 

staðgengill var hafður með í fyrstu skiptin til þess að kynna fyrir honum ferli 

rannsóknarinnar. Studdust báðir aðilar við skjal sem hafði verið búið til fyrir 

rannsókn en á því var ítarlegur listi yfir verkefni rannsakandans (fylgiskjal 14). 

Undirbreiðsla var sett undir sýkta fótlegginn og hann þrifinn með vatni og sápu 

til þess að fjarlægja hugsanleg lífræn efni sem gætu heft upptöku olíunnar. Ný 

undirbreiðsla var sett undir svo olían smitaðist ekki í rúmfötin. Olían (hvort sem 

var Tea tree-blandan eða einungis grunnolía, fór eftir hvaða hópi þátttakandi 

tilheyrði) var borin á sýktan fótlegg einstaklingsins frá tám og upp að hné í þunnu 

lagi en þannig að hún þekti allt svæðið. Rannsakandinn var með hanska meðan á 

þessu stóð. Ákveðið var að taka þetta svæði þar sem oft eru einstaklingar með 

sprungur og örverugróður á milli táa sem er orsakavaldur húðnetjubólgunnar. 

Olían var borin á húð að kvöldi til milli kl. 21.00 og 22.00 hjá inniliggjandi 

einstaklingum svo að olían fengi að frásogast inn í húðina án áreitis frá 

hreyfingu, fötum og jafnvel þvotti. Miðað var við að einstaklingur væri meira við 

rúmið á þessum tíma og væri að undirbúa sig til hvílu fyrir nóttina. Hjá þeim sem 

voru í göngudeildarþjónustu eða þeim sem voru útskrifaðir en mættu samt til að 
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klára rannsóknina fór meðferð fram seinnipart dags eða að kvöldi. Fór það eftir 

tímum sýklalyfjagjafar og eins hentugleika þátttakandans. Þess var gætt að 

þátttakandi hefði nýlega tæmt þvagblöðru. Sæng eða teppi var breitt yfir fót svo 

þátttakanda yrði ekki kalt og eins til að koma í veg fyrir uppgufun olíunnar í 

loftið. Þátttakandi var beðinn að halda kyrru fyrir í um fjörutíu mínútur þar sem 

talið er að það taki þann tíma fyrir olíuna að frásogast í húðina. Þátttakanda var 

bent á að fara varlega við næstu framúrferð vegna þess að fóturinn gæti ennþá 

verið háll. Olían var borin á að öllu jöfnu einu sinni á dag í fimm daga samtals og 

var meðferðin hafin eins fljótt og hægt var eftir innlögn eða í síðasta lagi á öðrum 

degi. Ítrekað var að ekki skyldi bera nein önnur krem eða olíur á sýkta fótlegginn 

meðan á rannsókn stæði né meðhöndla þann fótlegg með þrýstingsvafningum.  

Rannsókn lauk á fjórða eða sjötta degi frá upphafi olíumeðferðar, allt eftir því 

hvort þátttakendur náðu að klára fulla olíumeðferð eða ekki. Mælitíminn var 

yfirleitt um hádegisbilið hjá inniliggjandi einstaklingum áður en þeir duttu úr 

rannsókn vegna útskriftar eða annarrar ástæðu. Frétti rannsakandi af útskrift 

þátttakenda frá hjúkrunarfræðingum deildanna hvort sem þeir hringdu í 

rannsakanda eða rannsakandi hafði sjálfur hringt upp á deild til að fylgjast með. 

Sérstök auglýsing var sett á smitsjúkdómadeildina þar sem búist var við flestum 

þátttakendum þar. Hjá þeim sem mættu að heiman fóru síðustu mælingar yfirleitt 

fram seinnipart dags þar sem þátttakendur voru yfirleitt í vinnu til klukkan fjögur 

um daginn. Rannsakandi tók nýja mynd af fótlegg, skráði niður nýtt CRP-gildi úr 

blóðprufum morgunsins eða tók nýja blóðprufu. Opnar spurningar um viðhorf til 

meðferðar voru lagðar fyrir þátttakendur (fylgiskjal 14) og í lokin var stutt 

fræðsla. Fræðslan tók til eftirfarandi þátta:  

 Hylja fótlegg fyrir sól og forðast ljósabekki í sólarhring frá síðustu 

meðferð til að koma í veg fyrir ljósnæmi 

 Ekki bera nein krem, áburði eða olíur á sýkta fótlegginn í sólarhring frá 

síðustu meðferð til að koma í veg fyrir víxlverkun eða samverkun við 

meðferð 
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 Ef þátttakandi upplifði síðbúnar aukaverkanir þá skyldi hann hafa 

samband við smitsjúkdómadeild A7 þar sem smitsjúkdómasérfræðingar 

eru til húsa 

 Ef ástand þátttakanda versnaði eftir að heim var komið þá skyldi hann 

hafa samband við sömu deild 

 Boðið að hafa samband við rannsakanda ef einhverjar spurningar vöknuðu 

 Boðið upp á spurningar í lokin 

Auk þessarar fræðslu fengu þátttakendur bækling um húðnetjubólgu sem 

rannsakandi hafði gert árið 2006. Þennan blöðung fengu þeir í byrjun rannsóknar 

(Berglind Chu, 2006).  

Rannsakandi hringdi í þátttakendur þremur dögum eftir útskrift til þess að 

kanna líðan og bata og spyrja um aukaverkanir. Ákveðið var að hafa þennan 

háttinn á vegna þess að eftirlit þessa sjúklingahóps er ekki í föstum skorðum á 

Landspítalanum. Vísað var á heimilislækni til frekara eftirlits. Þeir sem 

útskrifuðust fengu útskriftarmöppu með nafni ábyrgs læknis, nafni rannsakanda 

og símanúmerum rannsakanda og smitsjúkdómadeildarinnar. 

Úrvinnsla og greining gagna 
Notuð var lýsandi og ályktunartölfræði. Lýsandi tölfræði var notuð til þess að 

lýsa úrtakinu og skoða breytingar sem urðu á milli hópa. Lýðfræðilegu breyturnar 

aldur og kyn átti að kóða en var hætt við vegna fæðar úrtaks. Ályktandi tölfræði 

var notuð til þess að gera samanburð á hópum til að sjá hvort niðurstöðurnar gætu 

gefið vísbendingar um virkni meðferðarinnar. Það var þó alveg ljóst að ekki var 

búist við neinum marktækum niðurstöðum vegna þess að um var að ræða 

forrannsókn og mjög lítið úrtak (Lancaster, Dodd og  Williamson, 2004) og því 

voru ekki settar fram tilgátur. Dreifingaróháð snið (e. non-parametric design) var 

notað í formi Mann-Whitney U-prófs en þetta snið er sérstaklega ætlað litlum 

úrtökum þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir normaldreifingu (Pett, 1997). Það 
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var alveg ljóst að dreifingaróháð snið er veikara en dreifingarháð snið og því 

minni líkur á að fá marktækan mun en til dæmis með t-prófi óháðra úrtaka. 

Mann-Whitney U-prófið kannar hvort athuganir frá tveimur óháðum hópum 

koma úr sömu dreifingunni. Þetta próf er hliðstætt t-prófi óháðra úrtaka að því 

leyti að prófið ber saman mælingar um miðsækni milli tveggja óháðra hópa en 

styðst við miðgildið í stað meðaltals. Það eru þrjár forsendur sem þarf að uppfylla 

til þess að nota megi prófið. Í fyrsta lagi þarf óháða breytan að vera kvíslgreind 

(e. dichotomous) og mælikvarðinn fyrir háðu breytuna að vera minnst raðkvarði. 

Í öðru lagi þurfa gögnin að vera frá slembuðu úrtaki óháðra athugana frá tveimur 

óháðum hópum. Í þriðja lagi þarf dreifing þýðisháðu breytunnar fyrir báða óháðu 

hópana að vera svipuð í laginu en þó með hugsanlegan mun á mælingu á 

miðsækni. Þetta próf er talið einkar hagkvæmt sérstaklega þegar um jafnstóra 

hópa er að ræða. Mann-Whitney hefur verið notað til þess að bera saman tvær 

mismunandi meðferðir (Hart, 2001). Þetta próf er talið sterkasta marktækniprófið 

þegar um dreifingaróháð snið er að ræða og er hvað mest notað í 

heilbrigðisvísindum (Crichton, 2000; Pett, 1997). Stuðst var við SPSS statistics 

18,0-forritið við úrvinnslu gagna. 

Siðferðileg málefni 
Fengið var leyfi frá Vísindasiðanefnd, Persónuvernd, Lyfjastofnun, fram-

kvæmdastjóra lækninga Landspítala (fylgiskjal 15) og yfirlæknum lyflækninga- 

og bráðadeildanna til framkvæmdar á þessari rannsókn. Öll gögn voru geymd í 

læstum skáp á smitsjúkdómadeildinni, þar sem rannsakandinn vinnur, meðan á 

rannsókn stóð. Þau voru svo flutt og geymd í læstum skáp í Eirbergi þar sem 

hjúkrunardeild heilbrigðisvísindasviðs HÍ er til húsa á meðan úrvinnsla fór fram. 

Leiðbeinandi mun geyma rannsóknargögn í 15 ár á læstri skrifstofu sinni eins og 

ný reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum og persónuvernd kveður á 

um. Tölvur sem voru notaðar voru með læstum aðgangi og einungis notaður 

aðgangur sem rannsakandi einn hafði aðgang að. Eftir 15 ár frá lokum 
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rannsóknar verður öllum rafrænum gögnum eytt og pappírsgögn sett í tætara. Allt 

sem fram kom var meðhöndlað sem trúnaðarmál. Persónugreinanlegar upp-

lýsingar voru dulkóðaðar þannig að ekki verður hægt að rekja upplýsingarnar til 

þátttakenda (fylgiskjal 16). Þátttakendum var gert ljóst að þeim var velkomið að 

neita og hætta þátttöku hvenær sem var án þess að það hefði á nokkurn hátt áhrif 

á heilbrigðisþjónustu við þá í framtíðinni. Eins var þeim boðið að hafa samband 

ef einhverjar spurningar vöknuðu með tilliti til rannsóknarinnar í síma: 691-5725 

eða með tölvupósti á berggm@landspitali.is. Skriflegt upplýst samþykki fyrir 

rannsókn var fengið frá þátttakendum og var eitt eintak sett í sjúkraskrá, annað 

geymt í læstum skáp uppi í hjúkrunardeild HÍ og þriðja varð eign þátttakenda. 

Ávinningurinn af þessari rannsókn var að stuðla að aukinni þekkingu á 

ilkjarnamolíu sem meðferð við húðnetjubólgu. Vonast var til að meðferðin hefði 

jákvæð áhrif á húðnetjubólguna þannig að hún hugsanlega flýtti fyrir bata og 

stuðlaði að betri líðan í fótlegg þátttakenda. Þátttakendum var ekki greitt fyrir að 

taka þátt í rannsókninni. Hugsanleg áhætta fólst í aukaverkunum af völdum Tea 

tree-olíunnar en þær hafa verið mjög sjaldgæfar í fyrri rannsóknum á olíunni. 

Helstu aukaverkanir hafa verið ofnæmisviðbrögð og erting. Aukaverkanir voru 

metnar klínískt með athugun og út frá huglægu mati þátttakenda og var leitað eftir 

einkennum á borð við kláða, sviða, útbrot, stingi og brunatilfinningu í 

fótleggnum. Kæmi slíkt fram meðan á rannsókn stóð átti að hætta meðferð 

umsvifalaust og gera viðeigandi ráðstafanir í formi hreinsunar með vatni og sápu 

og meðferð við aukaverkunum hafin í umsjón lækna viðkomandi deildar. 

Starfsfólk deildanna þar sem þátttakandi lá var upplýst um að viðkomandi væri í 

rannsókninni. Það var ítrekað fyrir þeim að láta rannsakanda sem og lækni vita 

um leið og þátttakandi yrði var við einhver óþægindi eða aukaverkanir. Nafn 

rannsakanda og símanúmer var sett á skráningarblaðið hjá inniliggjandi 

sjúklingum. Þeir sem komu ambúlant höfðu upplýsingarnar á útskriftarmöppu 

sem þeir fengu strax í byrjun meðferðar og því auðvelt að nálgast rannsakanda ef 

eitthvað skyldi koma upp á. Í fyrri rannsóknum þar sem upp hafa komið ofnæmi 
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og húðerting hafa þessi einkenni yfirleitt horfið af sjálfu sér eftir að meðferð var 

stöðvuð. Það kom hins vegar til greina í þessari rannsókn að nota sterameðferð og 

antihistamín ef þörf væri á og yrði þeirri meðferð stýrt af læknum (Maddocks-

Jennings, 2004). Eitrun hefur eingöngu verið þekkt við inntöku olíunnar um munn 

eða notkun á 100% styrkleika og aldrei hefur dauðsfall orðið svo vitað sé. Vegna 

notkunar á einungis 5% styrkleika olíunnar og þar sem upptakan var í gegnum 

húð var talin mjög lítil hætta á eitrun. Sýnt hefur verið fram á að ólífuolían sé 

örugg og vel þolin jafnvel til inntöku um munn. Ef upp kæmu alvarlegar og 

óvæntar aukaverkanir átti að stöðva rannsókn og tilkynna Vísindasiðanefnd, 

Lyfjastofnun, Persónuvernd og framkvæmdastjóra lækninga Landspítala. Eins átti 

að stöðva rannsókn ef upp kæmi andlát tengt meðferð. 

Umræðuna um að gera ofnæmispróf á þátttakendunum bar á góma en vegna þess 

að langan tíma tekur að lesa úr slíku prófi var ekki hægt að framkvæma þessa 

varúðarráðstöfun vegna tímaskorts. Hins vegar var olían þynnt á viðeigandi máta og 

gerðar allar þær varúðarráðstafanir sem hægt var til þess að koma í veg fyrir ofnæmi og 

ertingu, til dæmis með geymslumáta olíunnar. Eins var þátttakandi fræddur fyrir 

útskrift um nauðsyn þess að hylja fótlegg í sólarhring eftir síðustu meðferð til þess að 

koma í veg fyrir ljósnæmi. Þátttakendur fengu eftirlit eftir útskrift og ef þeir urðu varir 

við að ástand versnaði eða hugsanlegar síðbúnar aukaverkanir meðferðar var þeim bent 

á að hafa samband við smitsjúkdómadeild Landspítalans þar sem þeim yrði ráðlagt 

með framhaldið. Þar sem þátttakandi var inniliggjandi á Landspítalanum var hann 

tryggður samkvæmt lögum með sjúklingatryggingu. Sjúklingatryggingin náði hins 

vegar ekki yfir tjón sem rekja mætti til þátttöku í rannsókninni eða hlytist af völdum 

rannsóknarlyfsins. 

Brottfall 
Eftirfarandi viðmið voru sett upp með tilliti til brottfalls úr rannsókn. Ef eitthvað 

af þessu kom upp átti að stöðva meðferð og þátttakandi dytti sjálfkrafa út úr 

rannsókninni.  
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 Útskrifaðist of snemma 

 Einstaklingur fluttist á skurðlækningadeild vegna óvæntrar 

atburðarásar 

 Fékk aukaverkanir af meðferð 

 Andlát 

 Einstaklingur hætti við þátttöku 

 Upp kom óvænt meintilvik í formi til dæmis annars sjúkdóms eða 

nýrra einkenna ótengt rannsóknarmeðferð. 
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Niðurstöður 

Þátttakendur 
Úrtakið samanstóð af sjö þátttakendum. Aðeins var um að ræða eina konu og var 

hún í rannsóknarhópnum. Meðalaldur þátttakenda í báðum hópunum var sá sami 

eða tæp 54 ár (tafla 1). Fimm af sjö þátttakendum voru settir á sama sýklalyfið, 

Ekvacillin. Var skipt um sýklalyf í miðri meðferð hjá tveimur þátttakendum (þeim 

sem voru ekki á Ekvacillini) og voru þeir báðir í rannsóknarhópnum. 

Einstaklingar í rannsóknarhópnum voru bæði með hærri hita og CRP við innlögn 

og höfðu almennt meiri verki séu skoðuð meðaltöl útkomumælinga fyrstu 

mælinga eða fyrir meðferð (fylgiskjal 17). Prófað var að beita Mann-Whitney-

prófi á niðurstöður allra mælinga sem voru gerðar fyrir meðferð (hita, CRP, verk 

og ummál) og kom ekki í ljós marktækur munur á hópunum nema þegar hitinn 

var skoðaður. Kom í ljós að rannsóknarhópurinn var með marktækt hærri hita 

(M=38,5, SD=0,28) en viðmiðunarhópurinn (M=37,7, SD=0,10) fyrir meðferð 

(sig .032) miðað við 95% marktæknimörk (p<0,05). Það að sá eini sem naut 

göngudeildarþjónustu skyldi lenda í samanburðarhópnum getur hafa haft áhrif því 

hann var ekki eins veikur og hinir samanber mjög lágt CRP. Tveir einstaklingar 

voru ekki með húðnetjubólgu á fótlegg heldur neðar á fætinum en voru teknir inn 

í rannsóknina þrátt fyrir það vegna þess hve illa gekk að fá fólk í hana. Lentu 

báðir í rannsóknarhópnum.  

Rannsakandi skráði hjá sér öll húðnetjubólgutilfelli sem hann vissi af sem 

lögðust inn á rannsóknartímabilinu eða voru í göngudeildarþjónustu á G3. Á 

samtals fjórum og hálfum mánuði var einungis hægt að fá í rannsóknina sjö af 

þeim 96 einstaklingum með húðnetjubólgu/húðsýkingu sem uppfylltu inntöku- og 

útilokunarskilyrði. Ástæður þess að einstaklingur var ekki tekinn inn í 

rannsóknina var (tala innan sviga merkir fjölda einstaklinga): lömun (2), vitræn 

skerðing (2), langvinn lungnateppa eða astmi (4), ónæmisbæling (1), lifrarbólga 
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(2), of hár aldur (17), sýking á handlegg/fingri (23), fíknivandamál (13), opin sár 

(17), ofnæmi (7), sýking í andliti (5), brjóstum (2), á kynfæra- og mjaðmasvæði 

(8), nafla (1), við urostómíu (1) og stasadermatitis (1). Samtals voru 55 tilfelli 

húðnetjubólgu eða sýkingar í ganglim. Þar á meðal voru sýktar tær, hælar og sýkt 

húðsvæði ofan hnés en þar sem húðnetjubólga var fyrir neðan hné var oft annar 

undirliggjandi þáttur sem kom í veg fyrir þátttöku þess einstaklings. Tveir 

einstaklingar sem voru í þjónustu G3 sáu sér ekki fært að taka þátt í rannsókninni 

vegna bílleysis og vinnufyrirkomulags. Það kom á óvart að báðir höfðu sögu um 

áfengisvandamál. Hvort það tengdist málinu eða ekki er ekki hægt að alhæfa um. 

Að öðru leyti samþykktu allir að taka þátt í rannsókninni sem voru spurðir. 

Tafla 1. Meðalaldur hópanna. 

aldur í árum 

hópur Mean N Std. Deviation 

samanburðarhópur 53,67 3 1,528 

meðferðarhópur 53,75 4 5,965 

Total 53,71 7 4,309 

Tilfellin 
Ákveðið var eftir að rannsókn lauk að setja fram lýsingu á hverju tilfelli fyrir sig 

þar sem úrtakið var lítið og sjúkdómsferill hvers og eins þátttakanda mjög 

mismunandi og sérstakur. Niðurstöður útkomumælinga má sjá í fylgiskjali 18. 

Tea tree-hópurinn 

Tilfelli 1. Tilfelli eitt var karlmaður á fimmtugsaldri sem lagðist inn með húð-

netjubólgu á hægri fótlegg. Hugsanleg orsök var sár sem hann hafði haft á annarri 

tá þess fótar. Þessi þátttakandi hafði fótbrotið sig á sama fæti einhverju áður. 

Hann stundar sund á hverjum degi og fær oft þurrkbletti víðsvegar á líkamann. 

Hann þekkti Tea tree-lyktina frá því að hafa fundið þessa lykt í gufubaði í 

Þýskalandi fyrir einhverju síðan. Þátttakandi fann fyrir þægilegri hitatilfinningu 
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strax eftir fyrstu meðferðina. Á degi tvö fannst rannsakanda ákveðið svæði 

ofarlega á kálfa viðkomandi grunsamlegt fyrir myndun ígerðar vegna litbrigða og 

vegna þess að það dúaði þar undir. Hafði hjúkrunarfólk deildarinnar haldið að um 

væri að ræða mar og því ekkert brugðist við því frekar. Lét rannsakandi starfsfólk 

deildarinnar vita um grun sinn og bað um að læknir mæti ástandið. Daginn eftir 

var grunurinn staðfestur af læknum deildarinnar og var stungið á ígerðina og 

dregnir út 40 ml af greftri. Ákveðið var að stinga á ígerðina í stað þess að skera í 

hana svo þátttakandi dytti ekki úr rannsókninni. Vegna þessa kláraði hann þrjár 

olíumeðferðir en á fjórða degi var skorið á ígerðina og sett penrose-dren (mynd 

5). Þá var ekki hægt að halda rannsókn áfram vegna þess að um opið sár var að 

ræða. Rætt var við smitsjúkdómalækni sem var meðleiðbeinandi rannsóknar og 

taldi hann engar líkur á beinum tengslum olíunnar og ígerðarinnar þar sem ígerð 

er algengur fylgikvilli húðnetjubólgu. Þrátt fyrir ígerðina hafði þátttakandinn 

orðið hitalaus á rannsóknartímabilinu frá því að vera með 38,5°C í byrjun (mynd 

4). Bjúgur var svipaður allan tímann og verkur lítill. Þegar stungið var á ígerðina 

hurfu þeir stingir sem þátttakandinn var með í fótleggnum. Hins vegar jukust 

verkirnir þegar hann steig í fótinn. Almennt fannst þátttakanda gott að fá olíuna, 

hann hafði fulla trú á henni og fann ekki fyrir neinum óþægindum þegar spurður í 

lok rannsóknar. Um þremur og hálfum mánuði síðar lagðist þessi þátttakandi 

aftur inn með endurtekna húðnetjubólgu á sama fótlegg. 

Mynd 4. Hiti og verkur hjá tilfelli 1. 
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Mynd 5. Fótleggur tilfellis 1, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. 

Tilfelli 2. Tilfelli tvö var kona á sextugsaldri með húðnetjubólgu á vinstri rist eftir 

áverka. Hún hafði sögu um sveppasýkingar á nöglum. Olíumeðferð með Tea tree 

gekk vel en hitinn var lengi að fara úr henni. Hitinn í byrjun var 38,9° en á degi 

fjögur var hann ennþá 38,2°C. Bjúgur var óbreyttur samkvæmt 

ummálsmælingum og verkur lítill og minnkandi (mynd 6). Á degi fjögur 

uppgötvaðist ígerð af læknum deildarinnar og var þátttakandinn drifinn í aðgerð 

þar sem skorið var á þetta og sett penrose-dren (mynd 7). Þar með datt hún út úr 

rannsókninni. Smitsjúkdómalæknir taldi engar líkur á að um bein tengsl olíunnar 

og ígerðarinnar væri að ræða þar sem ígerð er algengur fylgikvilli húðnetjubólgu. 

Þátttakanda þótti „notalegt“ að fá olíumeðferðina. Eftir þriðju meðferðina fann 

hún fyrir hitatilfinningu „eins og væri komið líf í fótinn“.  

  

Mynd 6. Hiti og verkur hjá tilfelli 2. 
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Mynd 7. Fótleggur tilfellis 2, vinstri: fyrir meðferð, miðja og hægri: eftir meðferð. 

Tilfelli 3. Tilfelli þrjú var maður á sextugsaldri með húðnetjubólgu á hægri 

fótlegg. Hann hafði fengið áverka á hnéð einhverju áður og var nú vaxandi roði, 

hiti og bólga neðan hnés. Þessi þátttakandi kláraði einungis þrjár olíumeðferðir 

vegna plássleysis á Landspítala. Hann var sendur á eitt af kragasjúkrahúsunum 

úti á landi til þess að klára sýklalyfjameðferð. Hiti hafði verið í kringum 38° allan 

tímann, bjúgur var minnkandi en hann hafði mikla verki þegar hann fór fram úr 

og var sá verkur vaxandi á meðferðartímabilinu (mynd 8). Á degi þrjú ákváðu 

læknarnir að breyta um sýklalyf vegna þess hve bataferlið gekk hægt fyrir sig 

(mynd 9). Almennt fann þátttakandi ekki fyrir neinum óþægindum vegna 

olíunnar en talaði um að hafa fundið fyrir hitatilfinningu þegar rannsakandi hafði 

orð á því. Þremur dögum eftir útskrift hafði rannsakandi samband við þátttakanda 

til þess að kanna líðan. Hafði hann verið að útskrifast þá um morguninn af 

kragasjúkrahúsinu, orðinn hitalaus, einhver roði var ennþá en verkir minnkandi. 

Um tveimur vikum síðar hafði þátttakandi samband við rannsakanda. Hann var 

þá ósáttur við gang mála því það var ennþá roði á fæti, bólga og hiti þrátt fyrir að 

hann væri að ljúka við annan umgang af sýklalyfjum. Hann var sérstaklega 

slæmur af verk við ástig og ekki sáttur við framgang mála þar sem þetta væri 

orðinn fulllangur tími frá byrjun veikinda. Fékk þátttakandinn í kjölfarið tíma á 

göngudeild hjá smitsjúkdómalækni sem var meðleiðbeinandi í rannsókninni. Þar 

var tekin sneiðmynd af fótlegg og var hægt að útiloka dýpri sýkingar eins og 

beinsýkingu. Blóðprufur voru allar betri. Hann var greindur með staðbundna 

bólgu í fótlegg og var ráðlagt milt sterakrem ásamt verkjalyfjameðferð og 

hreyfingu. 
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Mynd 8. Hiti og verkur hjá tilfelli 3. 

     

Mynd 9. Fótleggur tilfellis 3, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. 

Tilfelli 4. Tilfelli fjögur var maður á sextugsaldri með húðnetjubólgu á hægri fæti. 

Fyrir þremur árum lenti hann í vinnuslysi sem leiddi til aðgerðar á þeim fæti. Ein af 

afleiðingum þess var sú að setja varð pinna í fótinn og græða húð á hann. Síðan þá 

hefur hann fengið endurteknar húðsýkingar á sama fótlegg. Bæði hann og konan 

hans hafa notað ilmkjarnaolíur og fannst honum lyktin af Tea tree kunnugleg. Þessi 

þátttakandi var sá fyrsti til að klára heila meðferð eða fimm daga. Hann fann ekki 

fyrir neinum óþægindum af olíunni þegar spurður í miðri meðferð. Eftir að meðferð 

lauk talaði hann um að hafa fundið fyrir smá hitatilfinningu í húðinni. Eftir fyrstu 

meðferðina fann hann einnig fyrir kláða á litlu svæði hliðlægt á sköflungi sem varaði 

í eina klukkustund en hann lét ekkert vita meðan á því stóð. Þess skal getið að sú hlið 
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var heil og án sýkingarmerkja. Engar aukaverkanir komu fram á ígræðslusvæðinu 

þrátt fyrir mjög þunna húð þar. Hitinn hjá þátttakanda hrapaði skyndilega á degi þrjú, 

fór frá 38,5 niður í 37,4, og getur það stafað af því að á degi tvö var sýklalyfjunum 

breytt vegna versnunar á einkennum (mynd 10). Verkur var svipaður en minnkaði 

loks á sjötta degi og bjúgur var svipaður en þó heldur minnkandi. Roði var sjáanlega 

mun minni (mynd 11). Það versta við þátttöku í rannsókninni fannst viðkomandi vera 

endaþarmsmælingin. Bataferlið gekk vel fyrir sig þremur dögum eftir útskrift úr 

rannsókn. 

  

Mynd 10. Hiti og verkur hjá tilfelli 4. 

    

Mynd 11. Fótleggur tilfellis 4, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. 

Ólífuolíuhópurinn 

Tilfelli 5. Tilfelli fimm var maður á sextugsaldri með húðnetjubólgu á hægri 

fótlegg eftir klór. Hann var með sögu um sveppasýkingar á tám með 

kláðaeinkennum. Hann kannaðist við Tea tree-lyktina en mundi ekki hvaðan. 

Hann kláraði aðeins þrjár olíumeðferðir því hann var svo útskrifaður heim vegna 
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góðs bataferils. Hiti var hæstur 37,7°C í byrjun meðferðar og fór lækkandi. 

Bjúgur var svipaður og heldur minnkandi. Verkur var verstur fyrsta daginn við 

ástig eða 7,5 á NRS en svo nær enginn eftir það (mynd 12). Roði var einnig mjög 

minnkandi (mynd 13). Kvöldið fyrir útskrift lét þátttakandi rannsakanda vita af 

útbrotum á baki. Kom í ljós að útbrotin voru útbreidd á baki og bringu. Þetta voru 

graftrarlík útbrot og nokkuð stór. Vakthafandi læknir var kallaður til að meta 

ástandið og taldi hann ekki líkur á að þessi viðbrögð væru vegna olíunnar þar 

sem hún var borin staðbundið á fótlegg. Frekar þótti það grunsamlegt fyrir 

lyfjaofnæmi ef eitthvað var. Útskrifaðist sjúklingur án þess að nokkuð væri í 

þessu gert. Þátttakandanum fannst gott að fá meðferðina og fann ekki fyrir 

neinum óþægindum vegna hennar. Þegar rannsakandi hringdi í hann til eftirlits 

var bataferlið ennþá í rétta átt. Útbrot voru farin. Það eina sem truflaði hann var 

viðvarandi bjúgur og mælti rannsakandi með teygjusokk. 

  

Mynd 12. Hiti og verkur hjá tilfelli 5. 

     

Mynd 13. Fótleggur tilfellis 5, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. 
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Tilfelli 6. Tilfelli sex var maður á sextugsaldri með húðnetjubólgu á vinstri 

fótlegg. Hann var með sögu um sveppi á tánöglum og á húð undir fæti og var 

gjarn á að svitna mikið. Þessi einstaklingur fór í sýklalyfjaþjónustu á göngudeild 

vegna þess að hann var ekki talinn það veikur að þurfa innlögn. Maðurinn 

stundaði körfubolta og hafði fyrir mánuði fengið högg á hné. Eftir það var 

vaxandi bólga og roði á fótleggnum neðan hnés. Á sama fæti hafði hann rifið 

vöðva fyrir einhverjum árum og eins hafði liðþófinn verið tekinn. Tea tree-

lyktina þekkti hann vegna þess að konan hans hafði notað olíuna á hann. Hún er 

mikill áhugamaður um notkun náttúruefna. Eftir fyrstu meðferð náðist ekki að 

leyfa olíunni að frásogast í 40 mínútur vegna þess að loka þurfti deildinni. Þá 

hafði þátttakandinn mætt á deild kl. 22.00. Eftir þetta var ákveðið að meðhöndla 

hann fyrr á daginn eða á meðan hann hlaut 18-lyfjagjöfina. Hann útskrifaðist úr 

sýklalyfjameðferð í æð eftir þrjár olíumeðferðir þrátt fyrir að vera ennþá með 

roða, hita og verki, en mætti áfram til að klára rannsókn. Það kom á óvart að það 

gleymdist að setja hann á sýklalyf í töfluformi þar til rannsakandi hafði orð á því 

við starfsfólk deildarinnar. Þessi þátttakandi var alltaf með hitavellu sem lækkaði 

ekki meðan á rannsókn stóð (mynd 14). Hæstur var hitinn 37,8°C. Bjúgur fór 

heldur minnkandi þrátt fyrir að hann væri mikið á fótum og sömuleiðis verkur. 

Verkur við ástig var alltaf töluvert meiri en verkur í hvíld. Roði var minnkandi 

(mynd 15). Fótleggurinn hafðist vel við þegar rannsakandi heyrði í honum eftir 

útskrift. 

  

Mynd 14. Hiti og verkur hjá tilfelli 6. 
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Mynd 15. Fótleggur tilfellis 6, vinstri: fyrir meðferð, hægri: eftir meðferð. 

Tilfelli 7. Tilfelli sjö var karlmaður á sextugsaldri með húðnetjubólgu á vinstri 

fótlegg. Sá var með sögu um endurteknar sýkingar á fæti. Hann þekkti Tea tree 

vel, flytur sjálfur þessa olíu inn og er mjög hlynntur náttúruvörum. Bæði hann og 

konan hans hafa mikið notað alls konar olíur til einkennameðferðar og til þess að 

efla vellíðan. Til dæmis notaði hann olíu síðast þegar hann var með 

húðnetjubólgu. Þátttakandi lét rannsakanda vita á degi þrjú þegar spurður um 

aukaverkanir að hann hefði fundið fyrir „sviðahring“ um ökklann og hita upp 

fótinn um einum og hálfum tíma eftir lok meðferðar sem stóð í um tvær mínútur. 

Hann vildi sjálfur meina að þetta væri tilfinning um virkni olíunnar því hann 

hafði fundið fyrir sömu einkennum þegar hann notaði Tea tree á sár á hendi fyrir 

einhverju síðan. Þá fann hann einnig fyrir sömu einkennum eða sviðahring í 

útjaðri sársins og túlkaði það sem gróandaáhrif. Eftir þriðju meðferðina fann 

hann fyrir svipuðum sviða (reyndar kallaði hann það þá brunatilfinningu) í verstu 

roðablettunum á kálfanum en það stóð í eina mínútu og varð þremur og hálfum 

tíma eftir meðferð. Eftir fimmtu meðferð hafði hann engin óþægindi en fannst 

eins og fótleggurinn væri einhvern veginn léttari. Þrátt fyrir þessi einkenni vildi 

þátttakandi halda áfram í rannsókninni því honum fannst þessi einkenni jákvæð, 

eins og hann fyndi fyrir virkni olíunnar.  

Á fjórða degi fór þátttakandi að vinna og á fimmta degi vann hann aðeins 

lengur. Eftir vinnu þann dag fann hann fyrir hrolli. Þann dag hækkaði hann í hita 
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eða fór úr 37,3° í 37,7°C (mynd 16). Þessa daga þegar hann var meira á fótum 

fann hann fyrir strengjum í fótleggnum, þannig að hann langaði mest til að teygja 

á honum. Hann fann fyrir aukinni þreytu og gætti þess að hafa fótinn uppi á stól 

til að hvíla hann sem mest. Bjúgur var óbreyttur allan rannsóknartímann, verkur 

við ástig var meiri en í hvíld til að byrja með, fór verkur í hvíld úr 2 í 0 og verkur 

við ástig úr 7 í 0,5 á rannsóknartímabilinu. Roðasvæðið var hverfandi í lok 

meðferðar (mynd 17). Þremur dögum eftir útskrift úr rannsókn fann hann áfram til 

þreytu og bjúgs. Hann grunaði að hann væri ennþá með einhverjar hitakommur en 

var á leiðinni að kaupa sér rassmæli þar sem hann væri nákvæmastur. Þátttakandi 

hafði gleymt að sækja uppáskrifuð sýklalyf (töflur) úr apóteki eftir útskrift af 

sjúkrahúsinu og því hófst sýklalyfjameðferð um munn ekki fyrr en sólarhring 

seinna. Spurning hvort það hafði einhver áhrif. Mælti rannsakandi með 

teygjusokk við bjúgnum og bauð honum að vera áfram í sambandi ef á þyrfti að 

halda. 

  

Mynd 16. Hiti og verkur hjá tilfelli 7. 

       

Mynd 17. Fótleggur tilfellis 7, tvær vinstra megin: fyrir meðferð, tvær hægra megin: 
eftir meðferð. 
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Svar við rannsóknarspurningu 1 
Hefur ilmkjarnaolían Tea tree marktæk áhrif á húðnetjubólgu hjá 

einstaklingum sem hafa húðnetjubólgu í flokki II samkvæmt flokkunarkerfi 

Eron/Dall miðað við samanburðarhópinn sem fær eingöngu ólífuolíu, mælt 

með hita, bólgu, roða, verkjum og CRP? 

Vegna lítils úrtaks og til að reyna að svara rannsóknarspurningu 1 var gert Mann-

Whitney U-próf. Notað var stöplarit til að sýna fram á að útkomumælingar 

hópanna voru ekki normaldreifðar. Eins var reynt að framkvæma 

normaldreifingarprófið Kolmogorov-Smirnov en það gekk ekki vegna lítils 

úrtaks. Mjög mikilvægt var að sýna fram á, þrátt fyrir lítið úrtak, að 

útkomubreytur voru ekki normaldreifðar því annars væri verið að brjóta á 

meginforsendum Man-Whitney-prófsins (fylgiskjal 19). 

Eins og sjá má í töflu 2 var enginn marktækur munur á milli hópanna hvað 

varðaði útkomumælingar miðað við marktæknimörkin p<0.05. Það er til dæmis 

hægt að segja með 95% vissu að það var enginn marktækur munur á CRP-lækkun 

fyrir og eftir meðferð á milli hópa. Eins er hægt að segja með 95% vissu að það 

var enginn marktækur munur á meðalhitalækkun frá degi eitt til dags fjögur á 

milli hópa. Það sama gildir um allar aðrar útkomumælingar. Svarið við 

spurningunni er því: Nei, Tea tree hafði ekki marktæk áhrif á húðnetjubólgu 

miðað við samanburðarhópinn sem fékk eingöngu ólífuolíu. 

Tafla 2. Mann-Whitney U-próf. 

  Núlltilgáta Sig Ákvörðun 

1 Dreifing diffhiti er sá sami milli hópa .157 Styðja núlltilgátuna 

2 Dreifing diffCRP er sá sami milli hópa .275 Styðja núlltilgátuna 

3 Dreifing diffsköflungur er sá sami milli hópa .372 Styðja núlltilgátuna 

4 Dreifing diffökkli er sá sami milli hópa .721 Styðja núlltilgátuna 

5 Dreifing diffrist er sá sami milli hópa .212 Styðja núlltilgátuna 

6 Dreifing diffverk er sá sami milli hópa .079 Styðja núlltilgátuna 

Mann-Whitney U-próf óháðra hópa. Marktæknimörk eru .05. 
Diff = meðaltalsmismunur á mælingu á degi eitt og fjögur hjá hvorum hópnum fyrir sig 
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Svar við rannsóknarspurningu 2 
Koma fram aukaverkanir eins og útbrot, kláði, stingir, sviði og 

brunatilfinning á fótlegg frekar hjá einstaklingum sem fá Tea tree-

meðferðina í samanburði við þá sem fá eingöngu ólífuolíuna?  

Eins og sjá má af tilfellaumræðunni hér að framan fékk enginn úr Tea tree-

hópnum útbrot, kláða, stingi, sviða né brunatilfinningu sem hægt var að 

tengja við olíumeðferðina sjálfa. Einn þátttakandi fann fyrir kláðabletti utan 

sýkta svæðisins eftir fyrstu Tea tree-olíumeðferðina en lét ekki vita af því fyrr 

en í lok rannsóknar. Sá hafði ígrædda húð á sýkta svæðinu en hlaut þrátt fyrir 

það engar aukaverkanir á því svæði. Einn í ólífuolíuhópnum fékk útbrot á bak 

sem var ekki tengt við olíumeðferðina. Einungis einn þátttakandi fann fyrir 

bruna- og sviðatilfinningu á sýkta svæðinu og var sá í ólífuolíuhópnum. Hann 

áleit það vera gróandaáhrif og hélt því áfram í rannsókninni. Svarið við 

rannsóknarspurningunni er því: Nei, aukaverkanir komu ekki fram frekar hjá 

Tea tree-hópnum í samanburði við ólífuolíuhópinn. 
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Umræða 

Það var mjög erfitt að fá þátttakendur í rannsóknina. Fyrstu þrjá mánuðina uppfylltu 

aðeins fimm einstaklingar öll skilyrði þátttöku. Þó vantaði ekki einstaklinga með 

húðnetjubólgur sem lögðust inn á Landspítala Fossvogi. Staðsetning 

húðnetjubólgunnar var mesta hindrunin því þeir sem lögðust inn voru með 

húðnetjubólgu víðsvegar eins og á andliti, á handleggjum, brjóstum o.s.frv. Útlimir 

voru algengastir eins og staðfest hefur verið í fyrri rannsóknum. Húðnetjubólga 

algerlega staðbundin á fótlegg á að heita algengust en var það ekki í þessari rannsókn 

og er það ekki í samræmi við fyrri umfjöllun (Figtree o.fl., 2010; Roy og Stotts, 2002; 

Sigurdsson og Gudmundsson, 1989). Þetta kom á óvart. Töluvert var af því að 

einstaklingarnir voru of gamlir til að geta tekið þátt í rannsókninni og er það í samræmi 

við þá umræðu sem er til um faraldsfræði húðnetjubólgu en þar segir að húðnetjubólga 

aukist með aldri (Ellis Simonsen o.fl., 2006; McNamara o.fl., 2007). Eins var hópur 

með opin sár í tengslum við húðnetjubólguna sem er eðlilegt þar sem orsök 

húðnetjubólgu er oft á tíðum áverki (Stevens og Eron, 2009). Því miður varð að útiloka 

aldraða og þá sem voru með opin sár. Það var gert vegna þess að mikil áhersla var lögð 

á öryggi og þol meðferðar við gerð rannsóknaráætlunarinnar þar sem þetta viðfangsefni 

hefur ekki verið rannsakað áður.  

Hópur einstaklinga sem áttu við fíknivandamál að stríða var með húðnetjubólgu 

eftir óhreinar stungur og var lagður inn með sýkingu bæði í handleggjum og 

fótleggjum. Veltir rannsakandi fyrir sér hvort þessi hópur einstaklinga sé vaxandi hér á 

landi og þurfi að taka tillit til þess þegar skoða á tíðnitölur húðnetjubólgu. Almennt 

vantar upplýsingar um tíðni og faraldsfræði húðnetjubólgu. Engar rannsóknir hafa 

verið gerðar á Íslandi svo vitað sé og þær fáu sem hafa verið gerðar erlendis hafa verið 

gerðar á mjög þröngum hópi einstaklinga eins og mormónum (Ellis Simonsen o.fl., 

2006). Þörf er á að bæta úr þessu því allar rannsóknir á húðnetjubólgum byggjast á 

slíkum grunnupplýsingum.  
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Úrtakið var mjög lítið því eingöngu fengust sjö manns á rannsóknartímabilinu 

sem uppfylltu öll skilyrði til þátttöku. Flestir þátttakendur voru karlmenn á 

ákveðnum aldri, eða á sextugsaldri, sem kom ekki á óvart því reynsla 

rannsakandans í starfi síðustu þrettán ár á smitsjúkdómadeild Landspítalans hefur 

verið sú að þetta er einmitt hópurinn sem fær þessar sýkingar. Hóparnir voru mjög 

ólíkir þrátt fyrir slembun vegna svo lítils úrtaks. Rannsóknarhópurinn var með 

alvarlegri einkenni en samanburðarhópurinn í byrjun, fyrir fyrstu meðferð, 

samanber útkomumælingar á hita, verk og CRP. Sýklalyfjagjöfin, sem er 

aðalmeðferð húðnetjubólgu, stuðlar að bata og því er ekki hægt að segja til um 

hvort það var sú meðferð eða olíumeðferðin sem olli batanum sem átti sér stað á 

rannsóknartímanum. Ákveðið var að halda sýklalyfjunum inni þar sem það er 

siðferðilega ekki réttlætanlegt að taka frá aðalmeðferðina við húðnetjubólgu. 

Sérstaklega ekki þegar verið er að rannsaka svona lítið þekkt meðferðarform eins 

og Tea tree er. Flestir voru á sama sýklalyfinu eða fimm af sjö þátttakendum. 

Yfirleitt er ekki skipt um lyf nema fyrri meðferð sýni ekki nógu skjótan árangur og 

eins og áður hefur verið sagt er ekki verið að gefa lyf samkvæmt ræktunar-

niðurstöðum heldur út frá klínískri greiningu og þannig greint í sundur hvort um er 

að ræða staphylococcasýkingu (húðnetjubólgu) eða streptococcasýkingu 

(heimakomu). Breytt var um sýklalyf í miðri meðferð hjá tveimur í rannsóknar-

hópnum sem leiddi til þess að batinn tók kipp til betri vegar hjá öðrum þeirra. Hægt 

er að velta því fyrir sér hvort sá einstaklingur hafi verið á röngu lyfi til að byrja 

með. Ef marktækar niðurstöður hefðu fengist í þessari rannsókn hefði þetta getað 

valdið skekkju á niðurstöðum rannsóknarinnar þannig að skjótari bati hjá rann-

sóknarhópnum hefði í raun getað verið vegna lyfjanna frekar en Tea tree-olíunnar. 

Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar í byrjun verkefnis, annars vegar 

spurning um áhrif Tea tree á húðnetjubólgu og hins vegar um aukaverkanir 

meðferðarinnar. Í raun er ekki hægt að svara þessum spurningum svo vel sé. Í 

þessu verkefni var enginn marktækur munur á útkomumælingum milli 

rannsóknarhópsins sem fékk Tea tree-blönduna og samanburðarhópsins sem fékk 
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eingöngu ólífuolíuna. Það kom svo sem ekkert á óvart þar sem ekki var búist við 

neinum marktækum niðurstöðum vegna lítils úrtaks. Aukaverkanir eða 

fylgikvillarnir sem komu fram á rannsóknartímabilinu voru mjög 

einstaklingsbundnir. Allir í Tea tree-hópnum fundu fyrir hitatilfinningu eftir 

olíumeðferðina og reyndar fann einn úr samanburðarhópnum einnig fyrir þessari 

hitatilfinningu. Vill rannsakandi draga þá ályktun að um tilfinningu fyrir virkni hafi 

verið að ræða eða eins og einn þátttakandinn orðaði það, „gróandatilfinning“. 

Ólífuolían hefur áhrif á bólgur (Price, 2000) og því getur verið að hitatilfinning 

þátttakandans sem var í þeim hópi hafi að einhverju leyti stafað af virkni 

ólífuolíunnar. Einn úr Tea tree-hópnum fékk kláða en ekki á sjálfu roðasvæðinu. 

Það gerðist eingöngu eftir fyrstu meðferðina en að öðru leyti þoldi sá þátttakandi 

olíuna vel þrátt fyrir ígrædda húð á sýkta svæðinu og kom það á óvart. Tveir 

einstaklingar úr Tea tree-hópnum fengu ígerð en engar líkur eru á að það gæti 

tengst olíumeðferðinni þar sem ígerð er algengur fylgikvilli húðnetjubólgu 

(Carratalá o.fl., 2003; Cox, 2006; Roy og Stotts, 2002). Eins voru þessir 

einstaklingar í rannsóknarhópnum almennt veikari en hinir í byrjun meðferðar, 

samanber hærri hita og CRP. Útbrot mynduðust á baki og bringu þátttakanda í 

ólífuolíuhópnum og var talið að það væri hugsanlega vegna lyfjaofnæmis.  

Þegar aukaverkanir voru metnar var sérstaklega leitað eftir einkennum á borð 

við kláða, sviða, útbrot, stingi og brunatilfinningu í fótleggnum. Enginn 

þátttakandi fann fyrir útbrotum eða stingjum á fótlegg. Eingöngu einn þátttakandi 

fann fyrir sviða eða brunatilfinningu á sýkta svæðinu og var það einstaklingur úr 

ólífuolíuhópnum. Hann lét reyndar vita af þessu eftir á, fann fyrir þessu í 1-2 

mínútur í senn í tvö skipti eftir meðferð. Vildi sá tengja þetta við virkni olíunnar 

og vildi halda rannsókn áfram. Almennt miðað við alla þessa umræðu að framan 

telur rannsakandi að Tea tree-olían sé þolin á sýkta og viðkvæma húð þó að ekki 

sé hægt að alhæfa neitt út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Eins vill 

rannsakandi meina að helstu fylgikvillarnir eins og kláðinn, útbrotin og ígerðirnar 

séu ekki af völdum olíanna eins og áður hefur komið fram. 
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Öllum þátttakendum fannst gott að fá olíurnar borna á sýkta fótlegginn, 

vonuðust til þess að þeir væru að fá Tea tree og höfðu fulla trú á meðferðinni. 

Blindun á Tea tree í rannsóknum hefur verið vandamál sérstaklega þar sem lyktin 

af Tea tree-olíunni er svo aðgreinandi (Carson o.fl., 2008; Flaxman og Griffiths, 

2005; Halcón og Buckle, 2006; Halcón og Milkus, 2004). Sumir hafa reynt 

blindun með því að beita blekkingu en það er spurning um siðferði þeirrar 

aðferðar (Carson o.fl., 2008). Í þessari rannsókn var ekki blindað. Lyfjafræðingur 

í apóteki Landspítalans sinnti slembuninni sem veldur minni skekkju en vegna 

lyktar Tea tree og merkingar á umbúðum vissi rannsakandi hverjir fengu hvaða 

meðferð. Fann rannsakandi að þrátt fyrir einungis 5% blöndu var lyktin af Tea 

tree nokkuð sterk og skar sig úr. Eins var ekki hægt að blinda þátttakendur þar 

sem lyktin af Tea tree var borin undir þá áður en meðferð hófst til að sannreyna 

að þátttakandi þyldi hana. Þátttakandinn vissi því hvernig Tea tree lyktaði og gat 

kannast við lyktina þegar hann fékk viðkomandi meðferð. Þrátt fyrir að 

rannsóknin væri ekki blinduð var þátttakendum ekki sagt í hvaða hópi þeir væru 

fyrr en í lok meðferðar. Allir í samanburðarhópnum héldu að þeir væru að fá Tea 

tree-olíuna og urðu fyrir vonbrigðum þegar það var leiðrétt. Þetta kom 

sérstaklega á óvart þar sem allir höfðu haft fyrri kynni af olíunni sjálfri. Þrjá af 

fjórum í rannsóknarhópnum grunaði réttilega að þeir væru að fá Tea tree og því 

dregur rannsakandi þá ályktun og styður fyrri umfjöllun um að erfitt sé að blinda 

í rannsóknum á Tea tree.  

Það kom rannsakanda mjög á óvart hvað margir þátttakendur höfðu haft kynni 

af olíunni á einn eða annan máta eða fimm af sjö þátttakendum. Einn hafði 

fundið lykt  af Tea tree í gufubaði í Þýskalandi, einn kannaðist við olíuna en 

mundi ekki hvaðan og þrír þátttakendur höfðu notað hana áður. Tveir þessara 

þátttakenda áttu maka sem höfðu áhuga á náttúrulækningum og höfðu smitað 

eiginmenn sína en það sem kom mest á óvart var að einn þátttakandinn flytur Tea 

tree-olíu inn til landsins. Þessar niðurstöður styðja trú rannsakandans á því að 

einstaklingar séu að nota alls konar náttúruvörur/efni/lyf úti í samfélaginu og 
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væri það eitt og sér hugmynd að nýju rannsóknarefni. Til dæmis er þörf á að gera 

rannsókn á tíðni notkunar náttúruefna hjá inniliggjandi sjúklingum. Þetta skiptir 

máli þar sem ilmkjarnaolíur hafa áhrif á virkni hver annarrar sem og bein áhrif á 

virkni lyfja með milliverkun, samverkun og víxlverkun (Buckle, 1997; Dunning, 

2005; Lawless, 2002). Eins og áður hefur komið fram er líka farið að bjóða upp á 

ilmolíumeðferðir á Landspítalanum. Það er því nauðsynlegt að heilbrigðis-

starfsfólk og sérstaklega hjúkrunarfræðingar kynni sér þessi málefni. Hjúkrunar-

fræðingar þurfa að vera vel upplýstir því sjúklingarnir sem þeir sinna geta verið 

að nota náttúrulyf til meðferðar við hinum ýmsu vandamálum. Þessir ein-

staklingar hafa aflað sér misgóðra upplýsinga og er hætta á að þeir noti þessar 

olíur vitlaust og því einnig hætta á aukaverkunum. Það er hlutverk 

hjúkrunarfræðinga að leiðbeina þeim um rétta notkun á þessu meðferðarformi og 

koma í veg fyrir óþarfa hættur. Til þess þurfa þeir að kynna sér gagnreynda 

starfshætti með tilliti til viðbótarmeðferða/náttúrumeðferða og stuðla að nýjum 

rannsóknum á sviðinu. 

Það kom í ljós í þessari rannsókn að einstaklingar með húðnetjubólgu liggja 

mjög stutt inni ef þeir á annað borð þurfa innlagnar við og er það ekki í samræmi 

við upplýsingar frá öðrum löndum þar sem talað er um meðallegutíma upp á 

fimm til tíu daga (Dutton o.fl., 2009; Figtree o.fl., 2010; Johnson o.fl., 2007). 

Tíðnitölur hér á landi eru frá 2008 og er meðallegutími einstaklinga með sýkingar 

í húð og húðbeði 5,4 dagar á sjúkrahúsum (Landlæknisembættið, e.d.). Þetta 

virðist ekki vera í neinu samræmi við það sem gengur og gerist nú til dags. 

Stytting á legutíma síðustu ára virðist vera tilkomin vegna aukins sparnaðar, 

álags og meiri hraða á Landspítala eins og sjá mátti hjá tilfelli 3 sem var sendur á 

kragasjúkrahús vegna plássleysis. Hins vegar má velta því fyrir sér hvort þetta sé 

af hinu góða sé tekið tillit til afdrifa einstaklinganna sem tóku þátt í rannsókninni. 

Af sjö þátttakendum lagðist einn þeirra aftur inn með húðnetjubólgu þrátt fyrir að 

ekki væri liðinn nema þrír og hálfur mánuður. Einn þátttakendanna þurfti að fá 

göngudeildartíma tveimur til þremur vikum eftir útskrift vegna þess að ástandið 
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hafði ekki batnað. Tveir einstaklinganna voru ennþá með þreytu og bjúg þegar 

hringt var í þá þremur dögum eftir útskrift. Þeim þremur þátttakendum sem 

kláruðu fulla meðferð með því að mæta áfram upp á Landspítala fannst það lítið 

mál að eigin sögn og í raun fann rannsakandi fyrir því að þeim var létt því þannig 

fengu þeir áframhaldandi eftirlit eftir útskrift. Þeir nýttu hvern einasta tíma með 

spurningum og umræðum um sjúkdóm sinn og einkennin sem honum fylgdu. 

Tveir af sjö þátttakendum nýttu sér það að hringja í rannsakanda eftir tíma 

eftirfylgni vegna einkenna sem þeir fundu fyrir. Þessar niðurstöður styðja 

umfjöllun Baxter og McGregor (2001) um þörf þessara einstaklinga fyrir betri 

upplýsingar um sjúkdóm sinn og meiri stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki. Eins og 

sjá má af tilfellunum hér að framan getur þetta verið mjög flókinn sjúkdómur og 

með leiðindar fylgikvillum og styður það rannsóknarniðurstöður Figtree o.fl. 

(2010) sem sýndi fram á 28,4% tíðni fylgikvilla. Þrír af sjö þátttakendum 

þessarar rannsóknar hafa fengið endurtekna sýkingu og styður það einnig fyrri 

umfjöllun um háa tíðni endurtekinna sýkinga hjá þessum sjúklingahópi sem 

svarar til 20-50% tilfella (Baddour, 2000). Einstaklingar með húðnetjubólgu sem 

eiga að vera með tiltölulega einfalda sýkingu þurfa lengri tíma á sjúkrahúsi til að 

ná fullum bata eða að minnsta kosti betri eftirfylgni. 

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 
Það var styrkur rannsóknarinnar að hún studdist við snið sannrar tilraunar en það 

snið er í fyrsta sæti hvað varðar almennt réttmæti rannsóknar (Thompson og 

Panacek, 2006). Stærsti gallinn við þessa rannsókn er þó hve úrtakið var lítið og 

hefur það áhrif á nákvæmni hennar. Minni líkur eru á að fá marktækar 

niðurstöður og eins er ekki hægt að alhæfa neitt út frá niðurstöðunum. Einnig eru 

meiri líkur á mæliskekkjum vegna þessa (Becker, Roberts og Voelmeck, 2003; 

Polit og Beck, 2008; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Tilgangurinn með slembun er að draga úr áhrifaþáttum, það er stjórna fyrir þeim 

(Richards og Hamers, 2009). Þrátt fyrir að hafa notað slembun í meðferðarhópa 
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var ekki um sambærilega hópa að ræða vegna lítils úrtaks (Becker o.fl., 2003). 

Það jók réttmæti rannsóknarinnar að vera framskyggn því þá var hægt að fá gögn 

bæði fyrir og eftir íhlutunina (Thompson og Panacek, 2006). Forprófun getur eflt 

innra réttmæti rannsóknarinnar til dæmis með því að kanna hugsanlega stærð 

skekkjunnar við val á úrtaki og einnig í hvaða átt hún liggur. Forprófun getur 

útskýrt eðli affalla og hjálpað rannsakendum að lýsa ósamræmi milli hópa, það er 

hverjir haldast í rannsókninni og hverjir það eru sem detta út (Shadish, Cook og 

Campbell, 2002). Forprófun nýttist þessari rannsókn því með henni var hægt að 

sýna fram á að hóparnir voru ekki sambærilegir með tilliti til hita fyrir meðferð, 

þ.e. rannsóknarhópurinn var veikari í byrjun meðferðar.  

Reynt var að auka réttmæti niðurstaðna rannsóknarinnar með því að reyna að 

stýra ytri þáttum sem gætu ógnað réttmæti rannsóknarinnar en bæði snið og 

tölfræði geta haft þar áhrif (Davis, 2003; Polit og Beck, 2008). Til þess að auka 

tölfræðilegan styrk rannsóknarinnar var ákveðið að hafa fleiri mælitíma en bara 

fyrir og eftir meðferð (Beck, 1994; Becker o.fl., 2003). Þar sem notaður var 

samanburðarhópur var reynt að minnka líkurnar á mæliskekkju, það er að 

mælingin sjálf breytti hegðun hópanna (Becker o.fl., 2003) en mæliskekkjur geta 

haft áhrif á áreiðanleika rannsóknar (Beck, 1994). Í þessari rannsókn voru 

notaðar lífeðlisfræðilegar mælingar sem minnka líkurnar á að þessi skekkja verði 

til staðar. Best hefði verið ef sami aðilinn hefði framkvæmt allar mælingar í 

þessari rannsókn en þar sem um var að ræða mismunandi vettvang og ekki til 

fjármagn til þess að ráða fleiri aðila gekk það ekki. Mismunandi hjúkrunar-

fræðingar deildanna komu að þessu en reynt var að minnka skekkju við mæli-

aðferð með því að hafa góða kynningu á deildum, leiðbeiningar um mælingar 

sem nákvæmastar og stuðla þannig að meiri áreiðanleika. Eingöngu var hægt að 

hafa mælitíma þátttakenda eins þegar þeir voru inniliggjandi. Þegar þeir svo 

útskrifuðust en mættu áfram til að klára rannsókn taldi rannsakandi ekki hægt að 

ætlast til þess að þeir mættu áfram tvisvar á dag kvölds og morgna til 

áframhaldandi mælinga. Reynt var að hafa þetta eins hentugt fyrir viðkomandi og 
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hægt var svo hann héldist í rannsókninni. Þetta leiddi til þess að mælingar urðu 

eftirleiðis einu sinni á dag fyrir meðferð þegar hentaði þátttakanda að mæta. Þó 

var reynt að hafa það á svipuðum tíma, seinnipart dags eða á kvöldin.  

Það skiptir máli að íhlutunin sé alltaf gerð eins, í réttum skammti, á réttum 

tíma, til rétts aðila og af sama aðila (Beck, 1994; Polit og Beck, 2008). Það var 

mikill styrkur rannsóknarinnar að einungis tveir veittu meðferðina. Oftast var það 

aðalrannsakandinn sem framfylgdi henni en stundum þurfti að grípa til 

staðgengilsins sem hafði fengið þjálfun í framkvæmd meðferðarinnar. Þetta 

leiddi til þess að meðferð var framkvæmd á sama hátt hjá hverjum og einum 

þátttakanda. Tími meðferðar gat hins vegar ekki verið sá sami milli þátttakenda 

þar sem margir utanaðkomandi þættir höfðu áhrif þar á. Til að koma í veg fyrir 

áhrif meðferðaraðilans á þátttakanda var þess gætt að viðkomandi hjúkrunar-

fræðingar sinntu ekki þátttakendum þegar þeir voru við almenna vinnu á deild 

sem hjúkrunarfræðingar. Eina aðkoma þeirra að einstaklingunum tengdist rann-

sókninni eingöngu. Undirbúningur meðferðar með þvotti sem og hvernig olían 

var borin á fótlegginn gat haft áhrif á niðurstöður rannsóknar þar sem nudd og 

strokur auka blóðflæði til svæðisins (Bowles, 2003; Price, 2007) og geta þannig 

stuðlað að gróanda og skjótari bata. Hefði rannsóknin sýnt fram á jákvæðar 

niðurstöður hefði þurft að taka þennan þátt með í reikninginn þegar sýnt var fram 

á virkni meðferðar. Hins vegar með því að láta samanburðarhópinn einnig fá olíu 

og sama undirbúning var hægt að draga úr þeim áhrifaþætti. 

Aðrir þættir sem gátu ógnað innra réttmæti rannsóknar voru: tímaskekkja, 

þroskun (e. maturation effect), brottfall og mælitæki (Becker o.fl., 2003; Polit og 

Beck, 2008). Þroskun eða breytingar sem verða vegna þess eins að tíminn líður 

eru sérstaklega algengar í hjúkrunarrannsóknum (Becker o.fl., 2003; Polit og 

Beck, 2008). Þátttakendurnir í þessari rannsókn fengu ekki meðferðina á sama 

tíma þar sem yfirleitt er um að ræða fáa einstaklinga á hverjum og einum tíma 

sem leggjast inn með húðnetjubólgu. Brottfall getur átt sér stað í öllum tegundum 

rannsókna og getur þannig breytt bæði fjölda innan hvers hóps sem og 
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samsetningu hans (Brink, 2003; Polit og Beck, 2008). Þetta getur átt sér stað með 

andláti, versnun á sjúkdómi eða landfræðilegum flutningum. Til að sporna við 

þessu var gagnasöfnunin höfð yfir stuttan tíma (Becker o.fl., 2003; Polit og Beck, 

2008). Í þessari rannsókn voru aðeins þrír sem kláruðu fulla meðferð og voru það 

tveir af þremur í samanburðarhópnum og einn af fjórum í rannsóknarhópnum. 

Helstu orsakir þessa voru versnun á sjúkdómi, snemmbær útskrift og 

landfræðilegur flutningur. Fyrir vikið var eingöngu hægt að styjast við loka-

mælingar á fjórða degi því allir kláruðu þrjár meðferðir. Flest mælitækin og 

aðferðirnar sem notuð voru til að meta útkomumælingarnar voru áreiðanleg og 

réttmæt. Hins vegar hefur ekkert verið rannsakað hvernig best sé að meta 

roðasvæði. Í þessari rannsókn var stuðst við aðferð sem er oft notuð við mat á 

stærð sárs og í felst flatarmál í fersentimetrum en eins og komið hefur fram getur 

þessi mæling ofmetið svæðið og gerir það að öllum líkindum. Hins vegar var 

vonast til að það hefði ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar þar sem allir 

einstaklingarnir voru mældir eins og stuðst við sömu formúlu við útreikninga. 

Roðamælingarnar reyndust mjög erfiðar í framkvæmd, merkingar á fótleggjum 

hurfu með þvotti, roðablettir færðust til og því voru niðurstöður ekki marktækar. 

Ákveðið var að sleppa roðamælingum í miðri rannsókn vegna þessa. 

Til að auka áreiðanleika rannsóknarinnar hefur henni verið lýst í eins miklum 

smáatriðum og mögulegt er svo auknir möguleikar séu á að endurtaka hana og fá 

sömu útkomu (Richards og Hamers, 2009).  

Framtíðarrannsóknir á Tea tree og húðnetjubólgu 
Húðnetjubólga er mjög einstaklingsbundin, getur verið flókin m.t.t. fylgikvilla og 

reynist því erfitt rannsóknarviðfangsefni. Þegar farið verður út í stærri rannsókn á 

viðfangsefninu eru þættir í rannsóknaráætluninni sem þarf að breyta og kom það í 

ljós í þessari forrannsókn. Slaka þarf á inntöku- og útilokunarskilyrðum. Af þeim 

sem nutu sýklalyfjaþjónustu á vegum Landspítalans var stór hópur einstaklinga 

með sýkingu á neðri hluta ganglims, hvort sem það var á tá, hæl eða annars 
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staðar. Þörf er á að taka þessa einstaklinga inn í úrtakið. Í kjölfarið þyrfti að 

sleppa bjúgmælingum þar sem þessir einstaklingar eru sjaldnast með bjúg upp 

fótlegginn. Þetta myndi gera rannsóknina auðveldari í framkvæmd. Auka þarf 

aldurstakmarkið upp í 80 ára aldur þar sem tíðni húðnetjubólgu eykst með aldri 

(Ellis Simonsen o.fl., 2006; McNamara o.fl., 2007) og hleypa einstaklingum inn í 

rannsóknina sem eru með sár þar sem sýnt hefur verið fram á góðan árangur Tea 

tree á krónísk sýkt sár (Halcón og Milkus, 2004; Woollard o.fl., 2007). Rannsókn 

á áhrifum Tea tree á sár gæti verið hugmynd að nýrri rannsókn. Taka þarf tillit til 

og hugleiða hvort húðnetjubólga sé árstíðabundin, er kannski meira af henni á 

sumrin eins og sumar rannsóknir hafa sýnt fram á (Ellis Simonsen o.fl., 2006; 

McNamara o.fl., 2007) eða á það ekki við á Íslandi vegna öðruvísi veðurfars. Það 

er ljóst að rýna þarf í þessa þætti mun betur og því er mikil þörf á upplýsingum 

um faraldsfræði húðnetjubólgu.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar hefði getað verið önnur ef um stærra úrtak 

hefði verið að ræða en það hefði krafist mun lengra rannsóknartímabils. Eins er 

hægt að velta því fyrir sér hvort hefði verið betra að hafa meðferðina oftar á dag 

og/eða í lengri tíma. Of stuttur legutími er þar hindrunarþáttur. Hægt væri að 

leggja áherslu eingöngu á einstaklinga sem koma í göngudeildarþjónustu en þeir 

eru einnig útskrifaðir mjög fljótt. Því veltir rannsakandi fyrir sér hvort þyrfti að 

nálgast úrtakið frá öðrum vettvangi, kannski heilsugæslunni þar sem allt byrjar. 

Meðferðina gæti þurft að veita í heimahúsi. Þá eru aðrir þættir sem þarf að taka 

tillit til eins og geymsla á olíu og hreinleiki umhverfisins þar sem meðferðin yrði 

framkvæmd. Hugsanlega væri hægt að láta þátttakendurna sjálfa bera olíurnar á 

fótlegginn. Þá væri hægt að prófa að blinda fyrir olíunni þar sem olíuglasið yrði 

aðeins merkt kóða. Að ýmsu þarf að huga þar sem þetta viðfangsefni hefur ekki 

verið rannsakað áður og er stórt verkefni framtíðarinnar. 

Stöðugt er verið að stytta legutíma sjúklinga, sem gerir aðstöðu til að stunda 

klínískar meðferðarrannsóknir á sjúkrahúsinu erfiðari fyrir vísindamenn. Svo 

virðist sem rannsókn á þessu fyrirbæri sé of flókin fyrir núverandi umhverfi. Þrátt 
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fyrir að langflestir tækju vel í gerð þessarar rannsóknar, fyndist þetta spennandi 

viðfangsefni og væru boðnir og búnir að aðstoða við framkvæmd hennar var einn 

stór hindrunarþáttur á Landspítalanum. Sá þáttur er tímaskortur og eru margir 

tengdir þættir sem spila inn í. Það er mikill hraði í heilbrigðisþjónustunni og 

endalaus sparnaður sem leiðir til þess að deildir eru undirmannaðar. 

Undirmönnun eykur álagið og fann rannsakandi mikið fyrir því til dæmis þegar 

kom að því að biðja hjúkrunarfræðinga að sinna útkomumælingunum. Þrátt fyrir 

góðan vilja er mjög skiljanlegt að enginn tími sé fyrir slíka aukavinnu þegar 

tíminn er ekki nægur einu sinni til að sinna því bráðasta sem upp kemur. Þetta 

leiddi til þess að þónokkur bið var eftir mælingum og stundum bið eftir læknum 

ef á þurfti að halda. Skráningin var ómarkviss, sérstaklega á sumum stöðum þar 

sem stundum kom eingöngu fram óljós sjúkdómsgreining en sá þáttur jók mjög 

erfiðleikana við að fara yfir inntöku- og útilokunarskilyrðin. Í raun hefði þurft að 

bera skilyrðin beint undir verðandi þátttakendur. Þrátt fyrir að rannsakandi 

skoðaði lyfjaskráningarkerfið (Therapy) daglega til þess að missa ekki af neinum 

tryggði það eitt ekki að vitað væri um alla þátttakendur því í ljós kom að ekki 

voru allir skráðir þar inn. Allir þessir þættir spila inn í gerð klínískrar rannsóknar 

og gerir vísindamönnum erfitt fyrir að efla og þróa vísindalega þekkingu. 
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Lokaorð 

Rannsókn á áhrifum Tea tree á húðnetjubólgu er vandasamt verk. Bæði er það vegna 

þess hve sjúkdómurinn sjálfur er flókinn í eðli sínu og eins vegna erfiðs 

rannsóknarumhverfis sem klínískt umhverfi er, það er raunverulegar aðstæður. Þessi 

rannsókn gaf engar marktækar niðurstöður vegna lítils úrtaks en það kom 

skemmtilega á óvart hvað olían þoldist vel hjá þátttakendunum. Ákveðið var að gera 

þessa forrannsókn vegna þess að þetta viðfangsefni hefur aldrei verið rannsakað áður 

og því engin aðferðafræði sem hægt var að styðjast við. Hægt er að læra mjög mikið 

af þessari rannsókn og ef eitthvað er þá er mögulega hægt að framkvæma stærri 

rannsókn með ákveðnum breytingum sem hafa verið reifaðar hér að framan. Það 

kom mjög á óvart hvað stór hluti úrtaksins hafði haft fyrri kynni af Tea tree-olíunni 

og notaði ýmsar náttúruvörur en í raun staðfesti það grun rannsakanda um að það sé 

stór hópur fólks í samfélaginu sem fer slíkar óhefðbundnar leiðir. Þetta skiptir miklu 

máli og getur haft áhrif á þá hefðbundnu meðferð sem er veitt á heilbrigðisstofnunum 

landsins vegna samverkunar þar á milli. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera vakandi 

fyrir þessu og viðurkenna þessa þróun sem er að eiga sér stað. Það er greinilegt að 

þörf er á rannsóknum á þessu sviði. 

Hjúkrunarfræðingar ættu að vera leiðtogar í rannsóknum á viðbótarmeðferðum, 

sýna frumkvæði og fordæmi. Það er sláandi hvað læknar eru virkir í að rannsaka 

viðbótarmeðferðir eins og ilmolíumeðferðir. Rannsakandi saknar þess að sjá 

hjúkrunarfræðinga í þessu hlutverki því það eru jú þeir sjálfir sem veita meðferðina 

og skal hún eingöngu gerð að ígrunduðu máli. Eins er það þeirra að stuðla að réttri 

notkun slíkra meðferða hvort sem það eru þeir sjálfir sem beita þeim eða 

skjólstæðingar þeirra. Áherslan þarf að liggja í öryggi meðferðarinnar. Er það von 

rannsakandans með frumkvæðið að þessu verkefni að vera öðrum hjúkrunar-

fræðingum til hvatningar við að fara þessa braut enda lítt rannsakað viðfangsefni.  
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Fylgiskjal 1. Úr sérlyfjaskrá. 
 

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
 

1. HEITI LYFS 
 
Ekvacillin 1 g stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn 
 

 
2. VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR 

 
Cloxacillinnatríum 1 g. 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 
 

3. LYFJAFORM 
 
Stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn. 

 
 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 

4.1 Ábendingar 
 

Ekvacillin er ætlað til notkunar við staðfestum sýkingum af völdum klasakokka 
eða ef grunur leikur á þeim: 
Sýkingar í húð- og mjúkvefjum. 
Sýkingar í liðum og beinum ásamt lungum. 
Hjartaþelsbólga. 
Blóðsýking. 
Fyrirbyggjandi í tengslum við bæklunarskurðaðgerðir. 

 
4.3 Frábendingar 

 
Ofnæmi fyrir penicillini. 

 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Krossofnæmi milli penicillina og cefalosporina er þekkt.  
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Niðurgangur/sýndarhimnuristilbólga af völdum Clostridium difficile getur komið 
fram. Því skal hafa náið eftirlit með sjúklingum með niðurgang. 
 
Þegar stórir skammtar eru gefnir í æð eða vöðva (parenteral) hjá sjúklingum með 
mikið skerta nýrnastarfsemi eða skaddaðan blóð-heila þröskuld geta komið fram 
taugatengdir fylgikvillar sem lýsa sér sem krampar. Ef slík einkenni koma fram á 
að minnka skammtinn. 

 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Vera má að breyta þurfi skammti ef eftirfarandi lyf eru notuð samhliða 
Ekvacillin: 
Getnaðarvarnarlyf, metotrexat og warfarin. 
 
Ákveðin sýklalyf geta dregið úr verkun getnaðarvarnartaflna (p-pillan) með því 
að trufla endurfrásog ósamtengdra stera í þörmunum, en það er sjaldgæft. Á þann 
hátt lækka plasmagildi virka sterans. Konur sem fengu meðferð með 
getnaðarvarnartöflum samtímis inntöku sýklalyfja, aðallega ampicillini, 
amoxicillini og tetracyclini, hafa orðið þungaðar. 
 
Greint hefur verið frá alvarlegum eiturverkunum metotrexats hjá sjúklingi sem 
fékk samhliða meðferð með furosemiði og penicillin V sem eru lífrænar sýrur 
sem hamla pípluseytingu metotrexats. Einnig hefur verið greint frá hugsanlegri 
milliverkun vegna samsetningarinnar metotrexat-mezlocillin ásamt öðru tilviki 
þar sem um var að ræða samsetninguna metotrexat og amoxicillin. 
 
Yfirvöldum hafa verið greint frá nokkrum tilvikum þar sem verkun warfarins 
minnkaði við samhliða meðferð með cloxacillini til inntöku. Verkunarháttur er 
ekki þekktur. 
 
Probenecið hamlar útskilnaði cloxacillins um nýru og því getur plasmaþéttnin 
hækkað við langvarandi notkun. 
 
4.6 Meðganga og brjóstagjöf 

 
Meðganga: Áhætta við notkun á meðgöngu er ekki þekkt. 
Brjóstagjöf: Cloxacillin berst í brjóstamjólk en ólíklegt er að það hafi áhrif á 
barnið við ráðlagða skammta. 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 
Ekvacillin hefur engin áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 
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4.8 Aukaverkanir 
 

Algengastar eru útbrot sem koma fram hjá um 4% sjúklinga sem fá meðferð með 
Ekvacillin í æð eða vöðva (parenteral). 

 
Algengar  Meltingarvegur: Ógleði, niðurgangur. 
(>1/100) Húð: Útbrot. 
 Annað: Bláæðabólga (við inndælingu í æð). 

 
Sjaldgæfar Blóð: Eósínfíklafjöld. 
(1/100 – 1/1.000) Húð: Ofsakláði. 

 
Mjög sjaldgæfar Almennar: Bráðaofnæmi. 
(<1/1.000) Blóð: Kyrningahrap, hvítfrumnafæð, blóðflagnafæð. 
 Meltingarvegur: Sýndarhimnuristilbólga. 
 Lifur: Gallteppulifrarkvilli. 
 Þvagfæri: Nýrnakvilli ásamt kreatíninhækkun. 

 
Staðbundnir verkir geta komið fram við inndælingu lyfsins í vöðva. 
 
Sveppasýking í munni og á kynfærum kvenna getur komið fram. 
 

4.9 Ofskömmtun 
 

Eitrun: Stórir skammtar þolast venjulega vel. Þó hefur gjöf stórra skammta í 
vöðva eða æð (parenteral) valdið eitrunareinkennum meðal annars ef um að ræða 
skerta nýrnastarfsemi og galla í blóð-heila þröskuldi. 
Bráð einkenni stafa fyrst og fremst af ofnæmi. 

 
Einkenni: Eiturverkanir; Ógleði, uppköst, niðurgangur, truflanir á saltjafnvægi, 
minnkuð meðvitund, vöðvatitringur, vöðvakippir, krampar, dá, blóðbreytingar, 
nýrnabilun, blóðsýring. 
Í einstökum tilfellum getur bráðaofnæmi komið fram á innan við 20-40 mínútum. 

 
Meðferð: Veita á meðferð eftir einkennum. Í alvarlegum tilvikum, blóðsíun 
(hemoperfusion) eða blóðskiljun. 
Við bráðaofnæmi: Adrenalín 0,1-0,5 mg gefið hægt í æð. Hydrocortison 200 mg í 
æð, hugsanlega prometazin 25 mg í æð. Vökvi. Leiðrétta blóðsýringu. 
 
Ónæmi er algengt (um 40%) hjá storkuhvata neikvæðum klasakokkum, vegna 
meticillinónæmi. 
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Keðjukokkar og pneumókokkar eru næmari fyrir bensylpenicillini og penicillin V 
en fyrir cloxacillini. 

 
Verkunarháttur ónæmis 
Ónæmi fyrir isoxazolylpenicillini (svokallað meticillinónæmi) verður vegna þess 
að bakterían framleiðir breytt penicillinbindandi prótein. Krossónæmi kemur 
fram innan betalaktamhópsins (penicillin og cefalosporin). Meticillinónæmir 
klasakokkar hafa almennt lítið næmi fyrir öllum betalaktam sýklalyfjum. 
 
Þróun ónæmis 
Meticillinónæmir S. aureus (MRSA) eru algengir á ákveðnum svæðum í Evrópu. 

 
Penicillinónæmir pneumókokkar eru ónæmir fyrir cloxacillini. Þessir stofnar eru 
algengir á ákveðnum svæðum í Evrópu. 

 
Ónæmi er breytilegt milli landssvæða og leita á upplýsinga um staðbundið 
ónæmi hjá rannsóknarstofum í örverufræði á hverjum stað fyrir sig. 

 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 
23. janúar 2009. 
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Fylgiskjal 2. Hugtakanálgun. 
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Fylgiskjal 3. Tíðni útskrifaðra með húðnetjubólgu á 
Landspítala. 

 



109 

Fylgiskjal 4. Flokkunarkerfi húðnetjubólgu. 
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Fylgiskjal 5. Samningur við apótek Landspítalans. 
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Fylgiskjal 6. Aðferðarlýsing (e.protocol). 
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Fylgiskjal 7. Skráningarblað. 
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Fylgiskjal 8. Staðfesting á hreinu náttúruefni Tea tree. 
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Fylgiskjal 9. Analýsuvottorð fyrir Tea tree. 
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Fylgiskjal 10. Analýsuvottorð fyrir Ólífuolíu. 
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Fylgiskjal 11. Auglýsingar. 
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 Fylgiskjal 12. Kynningarbréf og upplýst samþykki. 
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Fylgiskjal 13. Skráning í sjúkraskrákerfi Sögu. 
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Fylgiskjal 14. Verkefni rannsakanda. 
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Fylgiskjal 15. Leyfisskjöl. 



134 



135 



136 

 



137 



138 



139 



140 

Fylgiskjal 16. Dulkóðun þátttakenda. 
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Fylgiskjal 17. Lýsandi tölfræði. 
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Fylgiskjal 18. Útkomumælingar.  
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Fylgiskjal 19. Normaldreifing útkomumælinga. 
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