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Ágrip 

Starfsemi æðaþels og áhættumat Hjartaverndar 

Ylfa Rún Sigurðardóttir 
Inngangur: 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru stærsta orsök dauðsfalla í nær öllum heimshlutum og bera 

kransæðasjúkdómar helst sök á þessari háu dánartíðni. Forvarnir þessara sjúkdóma gegna veigamiklu 

hlutverki og á Íslandi er áhættumat Hjartaverndar nýtt í því skyni. Helstu áhættuþættir eru metnir og reiknaðar 

líkur á greiningu kransæðasjúkdóms næstu 10 árin. Stór hluti hjartaáfalla kemur úr hópi sem ekki telst til 

hááhættu. Því er hópur í áhættu sem mælingar bera ekki kennsl á og það ýtir undir leit að nýjum leiðum sem 

bæta áhættumat. EndoPAT er tækni til mælingar á starfsgetu æðaþels. Skoðuð voru tengsl milli vanstarfandi 

æðaþels, mælt með EndoPAT, og niðurstaðna áhættumats Hjartaverndar.  

 

Efniviður og aðferðir: 

EndoPAT mælingar voru framkvæmdar á einstaklingum sem komu í áhættumat Hjartaverndar. EndoPAT 

metur getu æðaþels til að kalla fram æðavíkkun og blóðflæðisaukningu eftir blóðþurrð. Við mælingu var 

notast við nema sem settir voru á vísifingur beggja handa. Þeir meta þrýstingsbreytingar sem endurspegla 

sveiflur í blóðrúmmáli fingurgóma við hverja púlsbylgju. Hver mæling stóð yfir í 19 mínútur. Eftir 7 mínútna 

grunnástandsmælingu var 5 mínútna blóðþurrð framkölluð í víkjandi handlegg með þrýstingi á upphandlegg. 

7 mínútna viðbragðstímabil var mælt í kjölfarið og borið saman við grunnástand.  

 

Niðurstöður: 

Helsta niðurstaða EndoPAT er RHI stuðull. RHI undir 1.67 er talið  merki um skerta æðaþelsstarfsemi. 

Úrtak rannsóknar samanstóð af 102 einstaklingum. Af þeim voru tæp 15% með RHI gildi undir 1.67. RHI 

stuðull var að meðaltali 2.39. Meðaláhætta þátttakenda á greiningu kransæðasjúkdóms á næstu 10 árum var 

5.19%. 25% höfðu áhættu yfir 10% og teljast til hááhættuhóps. Lægra RHI gildi hafði ekki marktæk tengsl við 

hærri áhættu. 1.5% af breytileika í áhættu mátti skýra með breytileika RHI. Áhætta var heldur ekki marktækt 

hærri hjá þeim sem mældust með RHI undir 1.67. Skoðaður var sérstaklega hááhættuhópur. Þessir 

einstaklingar voru hvorki með marktækt lægra RHI né marktækt líklegri til að hafa RHI undir 1.67. Hlutfallsleg 

áhætta, miðuð við jafnaldra af sama kyni, var ekki marktækt hærri hjá þeim sem voru með lægra RHI. 

 

Ályktanir: 

Sú niðurstaða að ekkert marktækt samband sé milli lágrar RHI niðurstöðu EndoPAT og hárrar áhættu 

gefur til kynna að EndoPAT mæling meti ekki sömu þætti og liggja að baki áhættureiknislíkaninu. Ef fullkomið 

öfugt samband væri á milli RHI og áhættu bætti EndoPAT mæling litlu við núverandi áhættumat. Skortur á 

samræmi ýtir undir spurningu þess efnis hvort EndoPAT mæli þætti sem ekki greinast í hefðbundnu 

áhættumati. Einnig vaknar sú spurning hvort EndoPAT mæling hafi forspárgildi um kransæðaáföll hjá 

heilbrigðu þýði umfram áhættureikni og geti bætt áhættumat. 
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Inngangur 

1.1 Hjarta- og æðasjúkdómar  

Hjarta og æðar mynda líffærakerfi sem hefur það hlutverk að viðhalda stöðugu streymi blóðs um 

líkamann. Blóðflæði er forsenda þess að líkaminn sé í lífvænlegu ástandi. Frumur, grunneiningar 

hans, komast ekki af án stöðugs framboðs súrefnis og næringar auk fráflæðis úrgangsefna. Öll spila 

þó líffærakerfin saman og eru þungamiðja í gangverki hvers annars. Á bak við hjarta sem slær og 

æðar sem bera blóð er flókið stjórnkerfi tauga og hormóna. Það pískar hjartað áfram eftir aðstæðum 

og stjórnar viðnámi æða og dreifingu blóðs eftir þörfum hverju sinni. Lungu og meltingarvegur, sem 

útvega súrefnið og næringuna sem blóðið ber, gegna ekki síður mikilvægu hlutverki.  

Sjúkdómar í hjarta- og æðakerfi eru margvíslegir og afleiðingar þeirra endurspegla mikilvægi 

þessa líffærakerfis. Álitið hefur verið að við lifum á tímum hjarta- og æðasjúkdómafaraldurs.1 Ekki nóg 

með að þessir sjúkdómar séu ein helsta uppspretta örorku heldur eru þeir stærsta orsök dauðsfalla í 

öllum heimshlutum að undanskilinni Afríku, sunnan Sahara.1 Jafnvel þar er gert ráð fyrir að 

smitsjúkdómar, sem valda flestum dauðsföllum, muni víkja fyrir sjúkdómum hjarta- og æðakerfis. 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta ástæða ótímabærra dauðsfalla á Vesturlöndum.2 Í 

Bandaríkjunum hafa þessir sjúkdómar einnig háa tíðni og alvarleg áhrif. Árið 2008 var algengi þeirra 

37,4% meðal karlmanna yfir tvítugu og 35% meðal kvenna á sama aldursbili.3 Dánartíðni af völdum 

hjarta- og æðasjúkdóma lækkaði um 30,6% frá 1998 til 2008 í Bandaríkjunum. Samt sem áður voru 

þessir sjúkdómar ábyrgir fyrir 32,8% allra dauðsfalla þar á bæ árið 2008 eða einu af hverjum þremur 

dauðsföllum.3 Dánartíðnin í Bandaríkjunum árið 2008 meðal hvítra karlmanna var 287 á hverja 100 

þúsund.3 Dánartíðni Bandarískra kvenna árið 2008 var 201 á hverjar 100 þúsund konur. Bera má 

þessar tölur saman við dánartíðni af völdum hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi árið 2008. Samkvæmt 

útreikningum Hjartaverndar á tölum Hagstofu Íslands var dánartíðnin 265 á hverja 100 þúsund 

íslenska karlmenn og 253 á hverjar 100 þúsund konur. Sá sjúkdómur sem ber helst sök á hárri 

dánartíðni af völdum hjarta- og æðasjúkdóma síðustu áratugi er kransæðasjúkdómur.1 

1.2 Kransæðasjúkdómar 

Kransæðasjúkdómur er sjúkdómur sem leggst á kransæðar hjartans og stafar af æðakölkun 

(atherosclerosis). Kransæðar eiga upptök í fyrsta hluta ósæðar, rétt ofan við ósæðarloku, og bera blóð 

til hjartavöðvanns. Þær sjá vöðvanum fyrir súrefni og næringu. Eðlilegt kransæðablóðflæði er því  

nauðsynlegur þáttur í starfsemi hjartans. Við kransæðasjúkdóm verður þrenging á kransæð vegna 

æðakölkunarskellu (atherosclerotic plaque) sem skagar inn í hol æðarinnar. Þegar slík þrenging nær 

vissu marki fara að koma fram einkenni við áreynslu, líkt og brjóstverkur (stable angina). Áreynslan 

kallar á aukna vinnu hjartavöðvanns, sem gerir við það kröfu um meira súrefni. Kransæðar þurfa að 

víkka til að mæta aukinni eftirspurn súrefnis en þrenging á holi æðar hindrar að æðavíkkun geti náð 

hámarki. Auk þess tapa kransæðar, þar sem æðakölkunarskella er til staðar, getu sinni til víkkunar.4 

Skerðist því enn frekar þetta viðbragð viðnámsminnkunar og blóðflæðisaukningar. Þegar 
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æðakölkunarskella fer stækkandi getur þrenging af hennar völdum hindrað nægilegt framboð súrefnis 

til hvíldarhjartsláttar. Leiðir slíkt til einkenna í hvíld (unstable angina). Stærri og óstöðugri skella er 

einnig í aukinni hættu á rofi. Rof skellu og staðbundin blóðstorkumyndun (thrombus) getur lokað 

æðinni eða skert flæði hennar að svo miklu leiti að hjartavöðvinn upplifir algjöra blóðþurrð. Slíkt endar 

með frumudrepi (necrosis) og hjartavöðvafrumur tapa færni til samdráttar. Þetta er kallað hjartaáfall.  

Ýmsir þættir erfða og umhverfis stuðla að þróun og framgangi þessara sjúkdóma, til að mynda 

aldur og kyn, fjölskyldusaga um kransæðasjúkdóma, hár kólesterólstyrkur í blóði, hár blóðþrýstingur, 

sykursýki, offita, reykingar og kyrrsetulíf. Líkt og áður kom fram ber kransæðasjúkdómur höfuð og 

herðar yfir aðra hjarta- og æðasjúkdóma þegar kemur að dánartíðni. Sem dæmi er 

kransæðasjúkdómur ábyrgur fyrir stærstum hluta skyndidauða af völdum hjarta- og æðasjúkdóma á 

Íslandi.5 Hann er undirliggjandi orsök í 80% tilfella meðal karla og 64% meðal kvenna. 

Kransæðasjúkdómur er þó ekki aðeins helsta orsök hárrar dánartíðni hjarta- og æðasjúkdóma heldur 

einnig meðal algengustu sjúkdóma sem leggjast á hjarta og æðar. Samkvæmt tölum frá 

Bandaríkjunum árið 2008 er algengi 7% og er kransæðasjúkdómur ábyrgur fyrir einu af hverjum sex 

dauðsföllum.3 Á tuttugu og fimm sekúndna fresti fær Bandaríkjamaður kransæðaáfall og á mínútu 

fresti leiðir slíkt til dauða.3 

Dánartíðni af völdum kransæðasjúkdóma er alls staðar hátt hlutfall dánartíðni hjarta- og 

æðasjúkdóma en hlutfallið er mismunandi milli landa. Samkvæmt útreikningum Hjartaverndar á tölum 

Hagstofu Íslands er hlutfallið 79% fyrir íslenska karlmenn og 65% fyrir íslenskar konur. Dánartíðni af 

völdum kransæðasjúkdóma hér á landi fór vaxandi á 20. öldinni og náði hámarki 1965 - 85.6 Á árunum 

1981 til 2006 minnkaði þó dánartíðnin um 80% hjá aldurshópnum 25 til 74 ára.7 Nýgengi hjartaáfalla á 

sama tímabili lækkaði um 66%.7 Allt að 73% af lækkandi dánartíðni má rekja til minni útsetningar 

áhættuþátta þar sem lægra kólesteról, fækkun reykingamanna og lækkun blóðþrýstings höfðu mest að 

segja. Á þessu tímabili varð aftur á móti aukning í nýgengi sykursýki II og offitu. Án þessa hefði 

lækkun dánartíðni orðið enn meiri. Um 25% af lækkuninni er rakin til bættrar meðferðar en 2% urðu 

ekki útskýrð.7 Þessar tölur undirstrika þann raunveruleika að lækka má nýgengi og dánartíðni með 

forvörnum og meðferð áhættuþátta. 

1.3 Áhættumat Hjartaverndar 

Hjartavernd var stofnuð árið 1964 með það að leiðarljósi að kortleggja helstu áhættuþætti hjarta- og 

æðasjúkdóma meðal Íslendinga. Stofnun samtakanna markaði upphaf aukinnar þekkingar á þessu 

sviði hérlendis. Strax árið 1967 kom Hjartavernd á laggirnar viðamikilli faraldsfræðilegri rannsókn, 

Hóprannsókn Hjartaverndar, með markmið samtakanna í fyrirrúmi. Rannsóknin stóð yfir í áratugi og 

náði til tuga þúsunda Íslendinga. Niðurstöður hennar byggja þann gagnagrunn sem er grundvöllur 

þekkingar á áhættuþáttum kransæðasjúkdóma á Íslandi.8 Auk stöðugra rannsókna fer fram mikilvægt 

starf við forvarnir sem felst í áhættumati Hjartaverndar. Þar sjá fagaðilar um mælingar og mat á helstu 

áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma í von um að grípa megi inn í þróun sjúkdóma á snemmbúnu 

stigi. Til þess að meta áhættu einstaklinga á greiningu slíkra sjúkdóma var þróaður áhættureiknir. 

Hann tekur mið af helstu áhættuþáttum og reiknar líkur hvers einstaklings á greiningu 
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kransæðasjúkdóms næstu tíu árin (sjá mynd 1). Niðurstöðuna má svo bera saman við áhættu 

jafnaldra sama kyns sem hafa hagstæða áhættuþætti. Þetta gerir þátttakendum áhættumats og 

meðferðaraðilum kleift að fá heildræna mynd af stöðu hvers og eins.  

 

Mynd 1. Líkur á að fá kransæðasjúkdóm á næstu 10 árum. 

Myndin sýnir niðurstöðu úr áhættureikni Hjartaverndar. Tölurnar eru í prósentum, bæði skalinn á y-ás og tölur í 
miðju súlna. Bláa súlan segir til um 10 ára áhættu, það er líkur einstaklingsins sem um ræðir á greiningu 
kransæðasjúkdóms næstu 10 árin. Rauða súlan sýnir líkur jafnaldra af sama kyni sem hafa hagstæða 
áhættuþætti. Þeir hafa t.d. ekki sögu um reykingar eða sterka fjölskyldusögu hjarta- og æðasjúkdóma. Myndin er 
fengin úr áhættureikni Hjartaverndar: http://risk.hjarta.is/risk_calculator/index.php 

  

Einstaklingur sem fær niðurstöðu um tíu prósenta áhættu eða hærri er álitinn tilheyra 

hááhættuhópi.2 Sú lína er dregin af nauðsyn þess að hafa viðmið. Ef sú niðurstaða fæst eru gerðar 

frekari rannsóknir, svo sem áreynslupróf, til þess að fá skýrari mynd af ástandi viðkomandi. 14% fólks 

á aldrinum 35-67 ára lendir í þessum hópi.2 Meðal 50 ára og eldri myndu 60% karla og 9% kvenna 

teljast til þessa flokks.2 Við þennan tíu prósenta þröskuld er ráðist í aðgerðir gegn ástandinu á 

heildrænan máta. Niðurstaða áhættureiknis undir tíu prósentum er ekki talin gefa tilefni til frekari 

aðgerða. Hins vegar er hvert tilfelli metið sérstaklega og einangruð vandamál, svo sem hár 

blóðþrýstingur, meðhöndluð óháð reiknaðri áhættu.  

Niðurstöður Hóprannsóknar Hjartaverndar frá tímabilinu 1967 til 2001 voru teknar saman í 

grein sem kom út árið 2007.9 Rannsóknin tók til 19.000 einstaklinga. Miðgildi áhættu meðal íslenskra 

karlmanna reyndist vera 9.7%. Fyrir konur var miðgildið 2.63%. Nýgengi kransæðaáfalla á tímabilinu 

var 18.4% hjá karlmönnum en 3,7% meðal kvenna. Tíu prósenta þröskuldur áhættureiknis hafði 56% 

næmi þegar kom að dauða af völdum hjarta- og æðasjúkdóma, það er 56% þeirra sem dóu af völdum 

hjarta-og æðasjúkdóma reiknuðust með yfir tíu prósenta áhættu.9 Sértæknin var 81%, sem gefur til 

kynna að 81% þeirra sem ekki dóu af völdum hjarta-og æðasjúkdóma reiknuðust með áhættu undir tíu 

prósentum. Forspárgildið um greiningu alvarlegra kransæðasjúkdóma var svipað eða með næmi 64% 

og sértækni 80%.9  

Niðurstöður úr áhættureikni Hjartaverndar voru bornar saman við niðurstöður SCORE 

verkefnisins, sem tekur saman áhættu hjarta- og æðasjúkdóma í fjölmörgum Evrópulöndum. Í ljós kom 

nánast algjört samræmi í áhættuniðurstöðum.9 Má því álykta að hlutverk áhættuþátta í meinmynd 

þessara sjúkdóma sé það sama á Íslandi og hjá öðrum þjóðum Evrópu. Einnig gefur þetta til kynna að  
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áhættureiknir Hjartaverndar sé vel starfi sínu vaxinn. Áhættan á dauða af völdum hjarta- og 

æðasjúkdóma meðal yngri manna á Íslandi helst í hendur við þau Evrópulönd þar sem áhætta mælist 

lág. Eftir því sem aldur íslenskra karlmanna eykst fylgir áhætta þeirra frekar hááhættu þjóðum. Áhætta 

kvenna á Íslandi er í samræmi við niðurstöður lágáhættu Evrópulanda. 
 

1.4 Æðaþel og æðakölkun 

1.4.1 Æðaþel 

Æðaþel, innsta frumulag æðaveggja, er stórt líffæri sem gegnir mikilvægu hlutverki. Æðaþelsfrumur 

mynda ekki aðeins skil milli blóðs og vefja heldur nýtir æðaþelið þessa staðsetningu sýna til stjórnunar 

á samvægi (homeostasis) og efnaskiptum blóðs.10 Það myndar og seytir efnum sem stýra 

samdráttarstigi æða og þannig blóðflæði til líffæra eftir þörfum.11 Auk þessa hefur æðaþel varnandi 

hlutverk gegn bólgu, virkjun blóðflagna og blóðstorku.10 Heilbrigt æðaþel er grundvöllur þess að komið 

sé í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. Við króníska útsetningu fyrir áhættuþáttum er æðaþelinu hins 

vegar hætt við skaða. Æðaþelsskaði getur stafað af margvíslegu áreiti. Iðuflæði blóðs (turbulance) og 

hátt kólesteról eru áhrifamiklir orsakavaldar.12 Önnur dæmi eru mekanískt álag vegna háþrýstings og 

efnaerting af völdum reykinga sem geta valdið æðaþelsskemmdum. Skaði æðaþelsfrumna skerðir 

starfsgetu þeirra og býður upp á byrjandi þróun æðakölkunar, sem liggur að baki 

kransæðasjúkdómum og heilablóðföllum. Æðakölkun er undirliggjandi orsök allt að 50% dauðsfalla í 

vestrænum heimi.13 
 

1.4.2 Æðakölkun 

Ýmsar kenningar hafa komið fram varðandi tilurð og meingerð æðakölkunar. Meinmynd þessa 

sjúkdóms er margþætt og flókið. Sú kenning sem stuðst er við í dag gerir ráð fyrir að 

æðakölkunarferlið byrji sem viðbragð við skaða æðaþels (response to injury hypothesis).12 Samkvæmt 

þeirri tilgátu stafar æðakölkun af langvinnu (chronic) bólguviðbragði innan æðaveggja. Skaði 

æðaþelsfrumna leiðir til skertrar starfsemi þeirra og minni framleiðslu efna sem stuðla að samvægi og 

vinna gegn æðakölkun. Við skaða eykst gegndræpi æðaþelsins og fituprótín (lipoprotein) smjúga inn í 

æðavegginn.12 Fituprótínin binda kólesteról og eftir því sem kólesterólstyrkur blóðs er hærri sest meira 

af fituprótínum fyrir. Eðlislétt fituprótín (LDL; low-density-lipoprotin) er oxað af hvarfgjörnum 

súrefnisafleiðum (ROS; reactive oxygen species) frá frumum æðaveggjar. Æðaþelsskaðinn og þetta 

framandi oxaða LDL leiða til bólguviðbragðs. Æðaþelsfrumur hefja tjáningu viðloðunarsameinda sem 

laða að einkjörnunga og T-eitilfrumur. Við komu í æðavegginnn sérhæfast einkjörnungarnir í átfrumur 

og éta upp fituprótínin. Þegar átfrumurnar geta ekki ráðið niðurlögum oxaðs LDL sem þær hafa innbyrt 

deyja þær og til verður fitudrep undir æðaþelsyfirborðinu. Þessi fitukjarni myndar fiturákir (fatty streaks) 

innan á æðum sem eru fyrstu sjáanlegu merki æðakölkunarferlis. Strax við tíu ára aldur ber þeirra 

merki óháð uppruna einstaklings, erfðum og fæðuinntöku.12 Þessar fiturákir hafa ekki klínískt vægi og 

leiða ekki ávallt til frekari æðakölkunar.13  

Tilkoma áhættuþátta síðar meir ýtir hins vegar undir frekari þróun fituráka yfir í 

æðakölkunarskellur (atherosclerotic plaque). Þeir útsetja æðaþelið fyrir áframhaldandi áreiti og skaða 
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sem viðheldur langvinnu bólguviðbragði. Í þeim kringumstæðum framleiða æðaþelsfrumur og hvít 

blóðkorn vaxtarþætti sem örva flutning sléttvöðvafrumna úr miðlagi (tunica media) æðaveggjar yfir í 

innlag (tunica intima). Þar fjölgar þeim og þær framleiða bandvef. Saman umlykja sléttvöðvafrumur og 

bandvefur fitukjarnann og mynda bandvefshylki (fibrous cap). Við það hefur myndast eiginleg 

æðakölkunarskella. Flækjustig slíkra skella getur svo aukist með kölkun, blæðingum og rofi.13 Þó svo 

æðakölkunarskellur geti náð stærð sem hindrar eðlilegt blóðflæði er helsta hætta þeirra fólgin í 

skyndilegri lokun æðar vegna rofs skellu og blóðtappamyndunar. Slíkt getur valdið hjartaáföllum, eins 

og áður var komið fram, og heilablóðföllum. 
 

1.4.3 Nituroxíð 

NO (nituroxíð) er eitt mikilvægari efna sem heilbrigðar æðaþelsfrumur mynda og seyta frá sér. Það 

er skammlíf stakeind sem gegnir hlutverki boðefnis í líkamanum.14  Nituroxíð er gas, sem er myndað af 

ýmsum frumugerðum. Verkun þess er einna best þekkt sem áhrif nítróglýserínlyfja, eða sprengitaflna. 

Þær líkja eftir verkan NO og eru æðavíkkandi áhrif þeirra notuð til þess að létta á álagi á hjartað. NO, 

sem losað er frá æðaþelsfrumum, gegnir veigamiklu hlutverki sem æðavíkkandi efni og er framleiðsla 

þess einn af hornsteinum eðlilegrar starfsemi æðaþels. 

Í heilbrigðum æðaþelsfrumum er stöðug grunnmyndun á NO sem viðheldur jafnvægi í 

æðasamdrætti og slökun.15 Ýmis efni auka þessa nituroxíð framleiðslu, til að mynda katekólamín, 

bradykínín, þrombín, vasópressín, aldósteron, histamín, serótónín og ADP (adenosine difosfat).11,15 

Þessir efni auk lífeðlisfræðilegra krafta líkt og skerspennu (shear stress) örva viðtaka í frumuhimnu 

æðaþelsfrumna. Áreitin eiga það sameiginlegt að hækka innanfrumustyrk kalsíums. Kalsíum binst 

calmodulin prótíni og myndar Ca-calmodulin complex. Þessi stórsameind virkjar NOS (nitric oxide 

synthase), ensím sem hvatar myndun NO með oxun L-arginín amínósýru.15 Þegar NO hefur myndast 

sveimar það frá æðaþelsfrumum yfir til sléttvöðvafrumna í miðlagi (tunica media) æðaveggjar. Þetta 

leiðir til slökunar sléttra vöðva miðlags og æðavíkkunar.15  

NO vinnur gegn æðakölkun með hlutverki sínu í mörgum helstu grunnferlum æðaþelsfrumna. 

NO framkallar æðavíkkun, hindrar myndun æðaherpandi efna (endothelin), vinnur gegn oxun LDL 

(low-density lipoprotein) og lámarkar skiptingu sléttvöðvafrumna æðaveggjar.11 Framleiðsla NO dregur 

einnig úr tjáningu viðloðunarsameinda á yfirborði æðaþelsfrumna. Slíkt kemur í veg fyrir bindingu 

hvítra blóðkorna við æðaþelið og flutning þeirra inn í æðavegginn.11 NO hindrar að auki virkjun og 

viðloðun blóðflagna sem stríðir gegn blóðstorku og blóðtappamyndun á æðaþelsyfirborði.11,15 Minnkuð 

framleiðsla æðaþels á NO er einkennandi fyrir skaða æðaþels. Hún er hluti af skertri æðaþelsstarfsemi 

og getur orsakast af áhættuþáttum æðakölkunar og kransæðasjúkdóma.  

Þekking á NO sem grunnstoð æðaþelstarfsemi var ekki við lýði fyrr en undir lok 20. aldar 

þegar hlutverk þessa merka boðefnis uppgötvaðist. Í tímamótagrein sem birt var árið 1980 sýndu 

Furchgott og félagar fram á að ACh (acetýlkólín) framkallaði ekki æðavíkkun nema æðaþel væri til 

staðar.16 Þeir dróu þá ályktun að binding ACh við viðtaka æðaþelsfrumna örvaði myndun efnis, sem 

leiddi til slökunar sléttvöðvafrumna í æðaveggnum. Þetta efni nefndu þeir EDRF (endothelium-derived 

relaxing factor).16 Uppgötvunin leiddi í ljós mikilvægi æðaþels í staðbundinni stjórnun á samdráttarstigi 
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æða og dreifingu blóðs í líkamanum.11 Í kjölfarið upphófst tímabil viðamikilla rannsókna á 

grunneiginleikum æðaþels, allt til dagsins í dag. Árið 1987 sýndu bæði Ignarro og Palmer, ásamt 

rannsóknarhópum sínum, fram á að EDRF væri í raun NO.17,18 Þar að auki kom í ljós að æðaþel 

bláæða sem og slagæða myndar nituroxíð.17  

Ludmer og samstarfsmenn hans voru meðal fyrstu manna til að meta æðaþelsstarfsemi 

kransæða árið 1986.4 Þeir sýndu fram á að ACh framkallaði æðaþrengingu í stað æðavíkkunar á 

svæðum æðakölkunarskella í kransæðum. Þegar NO nýtur ekki lengur við vegna sjúkdómsástands í 

æð er æðavíkkandi viðbragði skipt út fyrir æðaþrengingu vegna beinnar bindingar ACh við 

sléttvöðvafrumur æðaveggjar.10 Tilgáta rannsóknarhópsins, þess efnis að ACh miðluð æðavíkkun væri 

skert í kransæðasjúkdómum, var þar með sönnuð. Þessar niðurstöður voru með fyrstu staðfestingum 

þess að starfsemi æðaþels væri trufluð í æðakölkun og kransæðasjúkdómum. 
 

1.4.4 Mælingar á æðaþelsstarfsemi 

Í ljósi þess að vanstarfandi æðaþel einkennir byrjunarstig æðakölkunar13 er það einn fyrsti 

greinanlegi fyrirboði hjarta- og æðasjúkdóma. Mælingar á æðaþelsstarfsemi gefa því kost á 

mikilvægum upplýsingum. Þær varpa ljósi á fyrstu skref æðakölkunarferlis sem ekki eru greinanleg 

með öðrum aðferðum.11 Truflun í jafnvægi æðavíkkunar og þrengingar má greina strax á fyrstu stigum 

æðakölkunar. Þar af leiðandi byggja mælingarnar á getu til æðaþelsmiðlaðrar æðavíkkunar.11 Hún er 

framkölluð ýmist með efnaörvun, svo sem ACh, eða lífeðlisfræðilegri örvun, svo sem blóðþurrð og 

blóðrúmmálssaukningu í kjölfar hennar (reactive hyperemia).11  

Líkt og áður kom fram voru fyrstu mælingar, sem sýndu fram á skerta æðaþelsstarfsemi, 

gerðar árið 1986 með sprautun ACh í kransæðar.4,19 Sú aðferð hefur þann kost að gefa mynd af 

æðaþelinu í kransæðabeðinu sjálfu en felur í sér of mikið inngrip til þess að hafa notagildi í klínískri 

læknisfræði. Einnig hafa verið gerðar mælingar á æðum framhandleggs þar sem breytingar í blóðflæði 

voru metnar fyrir og eftir innsprautun virkra efna (vasoactive substances), líkt og ACh og NO.19,20 Þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að samræmi er milli skerðingar í starfsemi æðaþels í útlimum og 

kransæðum21,22 er notast við æðabeð útlima sem líkan fyrir kransæðar. Síðar meir voru þróaðar 

aðferðir sem einnig mæla æðaþel efri útlima en fela í sér minna inngrip.  

Mest notaða aðferðin í dag er FMD (flow mediated dilation). Henni var fyrst beitt árið 1992 og 

byggir aðferðin á blóðflæðisaukningu í kjölfar blóðþurrðar (reactive hyperemia).23 Blóðþurrðin er 

framkölluð með þrýstingi á upphandlegg sem lokar fyrr blóðflæði til handleggs. Blóðflæðisaukning í 

kjölfarið eykur skerspennu (shear stress) sem örvar æðaþelið til að framkalla æðavíkkun. Stafar það 

svar meðal annars af aukinni framleiðslu NO (sjá NO kafla að framan).15 Æðavíkkunin er svo mæld í 

slagæð upphandleggs (brachial artery) með ómtæki.23 Þar til fyrir um áratug þegar EndoPAT kom til 

sögunnar var FMD auðveldasta leiðin til æðaþelsmælinga vegna lítils inngrips.19 En FMD mæliaðferðin 

hefur galla. Hún krefst reynslu mælanda og sérþjálfunar í beitingu ómtækni. Auk þess gefur aðferðin 

ekki færi á að leiðrétt sé fyrir almennum áhrifum (systemic effect) þar sem aðeins annar handleggur er 

mældur.11,24 Með þessa galla í huga var þróuð EndoPAT tækni til æðaþelsmælinga. 
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1.5 EndoPAT 

EndoPAT (Endo-: endothelium, PAT: Peripheral Arterial Tonometry) er nýleg tækni til þess að meta 

getu æðaþels til eðlilegra viðbragða við blóðþurrð. Markmið þessarar mæliaðferðar er að varpa ljósi á 

færni æðaþelsins til NO framleiðslu og æðavíkkunar á réttum tímum. Hún þykir lofa góðu vegna 

lágmarks inngrips fyrir sjúkling. Þann kost eiga EndoPAT og FMD sameiginlegan. Það sem EndoPAT 

aðferðin hefur umfram FMD er að hún krefst ekki sérþjálfunar mælanda auk þess sem báðir 

handleggir eru mældir svo leiðrétta má fyrir almennum áhrifum (systemic effect).11,19 Nú fara fram 

ýmsar rannsóknir til þess að komast nær vitneskju um nothæfni og marktækni þessarar aðferðar sem 

prófstein á byrjunarstig hjartasjúkdóma. EndoPAT er þróað og framleitt af ísraelska fyrirtækinu Itamar 

Medical 25,26 og fékk samþykki FDA (Food and Drug Administration) árið 2003.25 

EndoPAT byggir á mælingu þrýstingsbreytinga í fingurgómum með þar til gerðum nemum. 

Þrýstingsútslag endurspeglar sveiflur blóðrúmmáls í æðabeði fingurgóma. Hver púlsbylgja blóðs þenur 

fingurinn út og framkallar þrýstingsútslag. Nemi er settur á einn fingur hvorrar handar. Vísifingur er 

mældur nema hann sé of stór fyrir nemann, hann hafi orðið fyrir skaða eða á honum sé sár. Vísifingur 

hentar vel til mælinga á sveiflum í blóðrúmmáli vegna nægjanlegs blóðflæðis og vegna þess að hann 

er án vöðvamassa.11 Ef vísifingur kemur ekki til greina af ofangreindum ástæðum er langatöng næsta 

val. Mæla má alla fingur nema þumalfingur og ávallt eru mældir samsvarandi fingur á hvorri hönd.25 

Nemarnir hafa hart ytra yfirborð og eru klæddir að innan með uppblásanlegum, gúmmíklæddum 

hólfum. Hólfin eru blásin upp og beita fingur þrýstingi. Rannsóknir hafa notast við þrýsting sem er 10 

mmHg undir neðri mörkum blóðþrýstings eða 70 mmHg, hvort sem er lægra.11,27,28 Nemarnir nema 

mótstöðuna eða öllu heldur þrýstinginn sem fingurinn beitir á móti við hverja púlsandi bylgju 

slagæðablóðs.28 Nemar eru tengdir EndoPAT tækinu með loftfylltum slöngum. Þær flytja loftið sem 

notað er til að blása hólf nemanna upp. EndoPAT tækið er svo beintengt tölvu. Fylgjast má með 

mælingunni á meðan á henni stendur í tölvuforriti sérhönnuðu fyrir búnaðinn. Þar birtist púlsandi 

rúmmálsaukning fingurs sem þrýstingsútslag með mismikla sveifluvídd eftir magni blóðs sem berst 

fingrinum. Innbyggt reiknilíkan gefur tölulega niðurstöðu í lok mælingar sem er vistuð samtímis í 

innbyggðu forritinu.28  

EndoPAT prófið skiptist í þrjá hluta: grunnástand, stöðvun blóðflæðis og 

blóðrúmmálsaukningu sem viðbragð við blóðþurrð (reactive hyperemia) (sjá mynd 2).27,28 Upplýsingar 

frá nemum berast stöðugt allan mælitímann. Í grunnástandsmælingu eru boð frá nemum um afslappað 

ástand hið eina sem á sér stað. Í næsta hluta prófsins er blóðflæði til víkjandi handleggs stöðvað með 

blóðþrýstingsmansettu. Hún er blásin upp og beitir þrýstingi á upphandlegg, sem er yfir efri mörkum 

blóðþrýstings. Þá berst ekki blóð til fingurs þeirrar handar og ekkert þrýstingsútslag mælist. Útslag frá 

hinni höndinni er stöðugt allan tímann. Þriðji hluti prófsins hefst eftir að þrýstingi er létt af víkjandi 

upphandlegg. Í eðlilegum kringumstæðum eykst sveifluvíddin töluvert í fingri handar sem upplifði 

blóðþurrð (mynd 2). Þessi seinasti hluti er prófsteinn á færni æðaþels til réttra viðbragða við blóðþurrð 

og blóðflæðisaukningu í kjölfar hennar. 
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Mynd 2. Þrír hlutar EndoPAT mælingar; grunnástand, stöðvun blóðflæðis og 
blóðflæðisaukning. 

Myndin sýnir EndoPAT mælingu eins þátttakanda. Líta má á myndina sem tvö gröf hvort ofan við annað, efra fyrir 
víkjandi handlegg sem upplifir blóðþurrð og neðra fyrir hinn handlegginn, viðmiðunarhandlegg.  Á y-ás er 
þrýstingur. Á x-ásum er tími. Hluti 1 á mynd sýnir stöðugt púlsútslag í fingrum beggja handa í grunnástandi. Hluti 
2 sýnir stöðvun blóðflæðis í víkjandi upphandlegg. Þegar þrýstingi er beitt á handlegginn stöðvast blóðflæði til 
fingurs og ekkert útslag mælist (sjá hluta 2, nema á víkjandi handlegg). Engin truflun er á blóðflæði til 
viðmiðunarhandleggs svo útslag er numið í þeim fingri alla mælinguna (sjá nema á ríkjandi handlegg, hluta 1,2 og 
3). Í hluta 3 sést viðbragð víkjandi handleggs við blóðþurrð glöggt borið saman við viðmiðunarhandlegg (sjá hluta 
3, efra graf borið saman við neðra). Fingur sem upplifir blóðþurrð framkallar æðavíkkun og fær aukið blóðflæði í 
kjölfarið. Meira rúmmál berst fingrinum með hverju púlsslagi sem birtist í auknu þrýstingsútslagi. A,B,C og D vísa í 
útreikninga niðurstöðu EndoPAT (sjá Niðurstöður EndoPAT kaflann síðar). 

 

Viðbrögð æðaþels við blóðþurrð og blóðflæðisaukningu felast að stórum hluta í aukinni 

myndun NO og NO miðlaðri æðavíkkun.29 Hlutverk NO í æðavíkkunarviðbragði, sem mælt er með 

EndoPAT, var staðfest þegar í ljós kom að L-NAME (N-nitro-L-arginine metyl ester) hindri á NOS 

ensímið dró verulega úr viðbragðinu. Við innleiðingu hindrans minnkaði mæld sveifluvídd í þriðja hluta 

um 46% sem gefur til kynna að hátt í helmingur viðbragðsins stafi af virkni NO.29 Með þessa vitneskju 

auk þekkingar á margþættu hlutverki NO í æðaþelsstarfsemi má með nálgun segja að EndoPAT 

endurspegli heilbrigði og starfsgetu æðaþels. Vel starfandi æðaþel framkallar töluverða æðavíkkun 

sem endurspeglast í auknu blóðrúmmáli og stærra þrýstingsútslagi fingurs (Mynd 3a). Vanstarfandi 

æðaþel býr yfir skertri getu til viðbragða, æðar fingurgóma víkka ekki í réttum mæli og nemar skynja 

óeðlilega lágt þrýstingsútslag (Mynd 3b). Mæling á fingri ríkjandi handleggs, sem ekki upplifir 

blóðþurrðarástand, er notuð sem viðmið og til leiðréttingar fyrir þáttum sem hafa áhrif á æðaþel alls 

líkama (systemic effects), svo sem andlegt álag sem gæti fylgt mælingu. Allar breytingar í útslagi 

ríkjandi handleggs eftir að þrýstingi er aflétt má útskýra sem slíkar.28 

Hluti 1 
Grunnástand 

Hluti 2 
Stöðvun blóðflæðis 

Hluti 3 
Blóðflæðisaukning 

Nemi á 
víkjandi 

handlegg         
– sem 
upplifir 

blóðþurrð 
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handlegg          
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Mynd 3. Samanburður tveggja mælinga. Önnur kom vel út (a) og hin illa út (b). 

Mynd af mælingu a sýnir eðlilegt svar við blóðþurrð borið saman við skert viðbrögð á mynd b. Blóðþurrðarástand 
má sjá á miðju myndanna, efri hluta, þar sem ekkert þrýstingsútslag mælist frá fingri víkjandi handleggs. 
Einstaklingur b er með meiri sveifluvídd þrýstingsútslags í grunnástandi. Þetta gerir að verkum að myndirnar gætu 
virst misstórar þrátt fyrir að vera í raun í sömu stærðarhlutföllum. Munur sveifluvíddar hefur vissulega þýðingu þar 
sem stór sveifluvídd grunnástands er tengd ýmsum áhættuþáttum (sjá nánar í Núverandi þekking á EndoPAT 
síðar). Helsta markmið myndarinnar er aftur á móti að undirstrika mun milli a og b í aukningu sveifluvíddar eftir 
blóðþurrð (*) borið saman við grunnástand (+). Á mynd af mælingu a má sjá áberandi aukningu sveifluvíddar í 
kjölfar blóðþurrðar (*). Einnig er sveifluvíddin mun meiri í handlegg sem upplifir blóðþurrð en í 
viðmiðunarhandlegg (°). Á b má sjá lítinn sem engan mun á sveifluvídd fyrir (+) og eftir blóðþurrð (*). Auk þess er 
sveifluvídd eftir blóðþurrð lítt frábrugðin þeirri sem mælist í viðmiðunarhandlegg (°). Það undirstrikar að 
æðavíkkunarviðbragð við blóðþurrð er lítið sem ekkert. 
 

Aukning í blóðrúmmáli fingurs (hyperemia) er flókið viðbragð líkama við blóðþurrð. Það 

endurspeglar bæði breytingar í flæði og þvermáli æða í æðabeði fingursins.30 Þegar 

blóðþrýstingsmansetta lokar fyrir slagæð upphandleggs fellur flæðisþrýstingur (perfusion pressure) 

blóðs í handleggnum. Í tilraun til þess að viðhalda flæðishraða verður æðavíkkun á meðan á 

blóðþurrðinni stendur. Þessi viðnámsminnkun orsakast af aukinni myndun æðavíkkandi efna í 

blóðþurrðarástandi. Þegar þrýstingi er aflétt flæðir blóðið af auknu afli vegna víkkaðra æða og minna 

viðnáms.31 Blóðflæðis- og blóðrúmmálsaukningin (reactive hyperemia) eykur flutning súrefnis og 

næringar til vefja auk hreinsunar úrgangsefna og er þar af leiðandi mikilvægt viðbragð við 

blóðþurrðarástandi.28  
 

1.5.1 Niðurstöður EndoPAT 

1.5.1.1 RHI stuðull 

Helsta niðurstaða EndoPAT mælingar er á formi RHI (reactive hyperemia index) stuðuls. RHI er 

hugsaður sem mat á aukningu sveifluvíddar í kjölfar blóðþurrðar borið saman við viðmiðunarhandlegg, 

sem fær stöðugt blóðflæði. Stuðullinn á með því móti  að endurspegla getu æðaþelsins til 

æðavíkkunarviðbragðs. Jafnan fyrir RHI er: RHI = (A/B) / (C/D)  x leiðréttingarþáttur. Líta má svo á að 

stuðullinn sé reiknaður í nokkrum skrefum.  Fyrst er reiknuð meðalsveifluvídd í blóðþurrðarfingri eftir 

að þrýstingi er aflétt og blóðflæði berst á ný (A, sjá mynd 2). Næst er fundið hlutfall þess meðaltals og 

meðaltals sveifluvíddar í blóðþurrðarfingri í grunnástandi (B, sjá mynd 2). Þetta hlutfall fyrir handlegg 
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sem upplifir blóðþurrð er deilt með samsvarandi hlutfalli fyrir viðmiðunarhandlegg (C/D, sjá mynd 2).27 

Samkvæmt framleiðanda er RHI eðlilegt ef það er yfir 1,67.28,32 RHI gildi undir því er álitið endurspegla 

skerta starfsemi æðaþels. RHI gildi 1,67 gefur til kynna að æðaþel fingurgóma er fært um að framkalla 

æðavíkkun, í kjölfar blóðþurrðar, sem eykur blóðrúmmál fingurs miðað við hinn handlegginn að því 

sem nemur 1,67. Moerland og félagar vilja þó meina að almennt sé litið á RHI gildi undir tveimur sem 

merki um vanstarfandi æðaþel.24 RHI gildi undir 1,35 hefur verið talið besta viðmiðið til að greina 

óeðlilega frá eðlilegri æðaþelsstarfsemi kransæða.21 

Misjafnt er hvernig talið er best að reikna RHI.  Ekki eru allir sammála um hvaða tímabil í 

þriðja hluta prófsins er hentugast til mats á hámarki blóðrúmmálsaukningar og til útreiknings A og C. 

Innbyggt reiknilíkan í forriti frá framleiðanda, sem notað er við EndoPAT mælingar, reiknar A og C sem 

meðalsveifluvídd yfir 90-150 sekúndna tímabil eftir losun þrýstings. Til þess að reikna B og D notar 

forritið meðalsveifluvídd á vissu tímabili grunnástands. Tímabilið er seinni helmingur þess tíma sem 

líður frá upphafi mælingar fram að 20 sekúndum fyrir þrýstingsbeitingu. Að lokum er heildarhlutfallið 

margfaldað með leiðréttingarþættinum: 0,2276 x In (meðalsveifluvídd blóðþurrðartímabils) – 0,2.33  

Þessum þætti er ætlað að leiðrétta fyrir grunnsamdráttarstigi æða (baseline vascular tone).32 

Hamburg og samstarfsmenn komust að því að 90-120 sekúndna tímabilið eftir að þrýstingi er 

aflétt hafði sterkust tengsl við áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma.30 Upplýsingar um áhættuþættina 

fengust úr gagnagrunni Framingham Heart Study, stórri Bandarískri ferilrannsókn (cohort study). 

Vegna betri tengsla við áhættuþætti notuðust þeir við 90-120 sekúndna tímabilið til útreikninga RHI. 

Þar að auki bjuggu þeir til nýjan stuðul. Til þess tóku þeir náttúrulega lógariþmann af RHI og slepptu 

leiðréttingarþætti. Þennan stuðul skýrðu þeir fRHI fyrir Framingham RHI, það er fRHI = In(RHI) =  

In( (A/B) / (C/D )).30 Aðrir rannsakendur telja að besta tímabilið til útreikninga A og C sé 60-120 

sekúndum eftir að þrýstingur er fjarlægður.11,21,27,34 Þetta byggja þeir á því að hámark sveifluvíddar 

blóðþurrðarfingurs í þriðja hluta hefur mælst 60 sekúndum eftir afléttingu þrýstings,29,30 og staðið frá 60 

sekúndum upp í 90.30 Sveifluvídd á 90-120 sekúndna tímabili frá losun þrýstings hafi sterkust tengsl 

við áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma,30 og að þetta einnar mínútu tímabil gefi bestar upplýsingar til 

greiningar á æðaþelsvanstarfsemi í kransæðum.21  

Við EndoPAT mælingar á börnum og unglingum sést að hámark sveifluvíddar eftir 

blóðþurrðarástand kemur fram á misjöfnum tímabilum í þriðja hluta prófsins.33 Bruyndonckx og félagar 

halda því fram að hentugast sé að nota í hverju tilviki tímabil hámarks sveifluvíddar hjá hverjum og 

einum, sama hvaða tímabil það reynist, í stað þess að nota staðlað tímabil.33 Prófið hafi ekki verið 

hannað fyrir börn og unglinga og staðlað tímabil til útreikninga taki ekki tillit til þess breytileika sem 

sjáist í svörun þessa hóps. 
 

1.5.1.2 AI og grunnástandssveifluvídd 

EndoPAT prófið gefur aðrar mikilvægar niðurstöður auk RHI. Önnur þeirra er AI (augmentation 

index), sem er mælikvarði á teygjanleika í æðaveggnum.24,28,32 Ólíkt RHI er stuðullinn ekki endilega 

tengdur æðaþelsstarfsemi. AI er reiknaður út frá formi púlsbylgja þegar þátttakandi er í grunnástandi 

(sjá mynd 4).32 Við útreikninga er notast við meðaltal af mörkum púlsslögum og miðast gildið við 
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púlshraðann 75 slög á mínútu þar sem hraði hjartsláttar getur haft áhrif á lögun púlsbylgjunnar.35 

Gildið tekur mið af P1, sem er hámarksþrýstingur í fingurgómi í upphafi slagbils (systole), og P2, sem 

er toppur endurkastsbylgju (reflected wave’s peak) (sjá mynd 4).28,32,35,36 Endurkastsbylgjan stafar af 

því að blóðþrýstingsbylgja mætir viðnámi á vissum stöðum í ytri æðum og endurvarpast.36 Við minni 

teygjanleika og aukinn stífleika æðaveggja mætir blóðþrýstingsbylgja viðnámi fyrr en ella. Tíminn milli 

P1 og P2 verður syttri. Í stað þess að endurkastsbylgjan lendi á ósæð (aorta) á tíma næsta hlébils 

(diastole) lendir hún á ósæð innan sama slagbils (systole) og blóðþrýstingsbylgjan.36 Hún hækkar því 

miðlægan blóðþrýsting (central blood pressure).36 AI stuðull er reiknaður með formúlunni: AI = ( (P2-

P1) / P1) x 100.28,32 Mismunur P1 og P2 er gefinn sem prósenta af hámarksþrýstingi, P1, og lýsir því 

að hve miklu leiti stífleiki æða hækkar miðlægan blóðþrýsting.35 Því lægra sem AI gildið er, því betra. 

Það gefur til kynna meiri teygjanleika æðaveggjar.28 Þörf er frekari rannsókna til að komast nær 

þýðingu AI niðurstaðna EndoPAT mælinga.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Form púlsútslags í EndoPAT mælingu til útreiknings AI stuðuls og dreifing AI gilda.  

Myndin til vinstri sýnir dæmi um hefðbundið form púlsbylgju. P1 er hámarksþrýstingur sem mælist í fingurgómi við 
upphaf slagbils (systolu). P2 er toppur endurkastsbylgju (reflected wave’s peak). Gildi P1 og P2 eru notuð við 
útreikninga AI stuðuls. Myndin til hægri sýnir graf með aldur á x-ás og AI gildi á y-ás. Tilgangur myndar er að 
varpa ljósi á eðlileg AI gildi og dreifingu þeirra. Bláa línan táknar meðaltal AI, þegar miðað er við hjartsláttartíðnina 
75 slög/mín. Hér sést að meðaltal hækkar með vaxandi aldri. Rauðu línurnar sitthvorum megin við þá bláu tákna 
5% og 95% vikmörk. 90% mælinga falla innan þess svæðis sem þær afmarka. Þetta varpar ljósi á dreifingu AI 
gilda. Myndir fengnar frá: Itamar Medical. EndoPAT 2000 Device User Manual. 2014; http://www.itamar-
medical.com/images/Endo%20PAT%202000%20Operation%20Manual%20-%2010.08.14.pdf 

 
Hin niðurstaða EndoPAT mælingar umfram RHI stuðul er  sveifluvídd púlsbylgju í 

grunnástandi. Þessi meðalgrunnástandssveifluvídd er meðaltal af gildum B og D á mynd 2. Gildi B og 

D eru fengin með sama hætti og þegar RHI stuðull er reiknaður. Eins og áður kom fram taka þau til 

meðalsveifluvíddar á vissu tímabili grunnástands. Tímabilið svarar til seinni helmings þess tíma sem 

líður frá upphafi mælingar fram að 20 sekúndum fyrir þrýstingsbeitingu. Vert er að athuga að þó svo 

gildi B og D séu hluti útreikninga bæði RHI og meðalsveifluvíddar grunnástands eru þessar breytur 

ekki endilega háðar. RHI ber saman sveifluvídd fyrir og eftir þrýstingsbeitingu og það hlutfall getur 

Meðaltal                 
5 og 95 % vikmörk 

AI (%)  

 

Aldur (ár) 
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verið bæði stórt og lítil óháð því hver sveifluvíddin er í grunnástandi. Meðalgrunnástandssveifluvídd er 

að miklu leiti háð blóðflæði og sympatískum tónus.29 Það sést á lækkaðri sveifluvídd þegar gefið er 

adrenalín í æð sem veldur æðasamdrætti. Sýnt hefur verið fram á jákvætt samband milli sveifluvíddar 

og hinna ýmsu áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma.30 Þegar lagt er mat á sveifluvíddina ber þó að 

hafa í huga að litlir fingur og kaldir fingur geta valdið minni sveifluvídd.32 Slíkt getur orsakað skekkju 

þegar skoðuð eru tengsl sveifluvíddarinnar við áhættuþætti. 
 

1.5.2 Núverandi þekking á EndoPAT 

Allnokkrar rannsóknir hafa þegar verið gerðar á EndoPAT bæði hvað varðar gildi aðferðarinnar til 

mælinga á æðaþelsstarfsemi og tengsl niðurstaðna við hina ýmsu þætti. Sýnt hefur verið fram á 

marktækt tengsl RHI stuðuls við FMD (flow mediated dilation) niðurstöður og því við æðaþelsstarfsemi 

stærri æða.22,37 Einnig hafa niðurstöður rannsókna gefið til kynna samræmi í æðaþelsstarfsemi 

kransæða og æða í fingrum. Bornir voru saman sjúklingar með kransæðasjúkdóm, skilgreint sem yfir 

50% þrenging í kransæð, og sjúklingar með undir 50% þrengingu. Sjúklingar með kransæðasjúkdóm 

reyndust hafa marktækt lægra RHI gildi.22 Önnur rannsókn beindi athygli sinni að einstaklingum sem 

sendir voru í hjartaþræðingu en merki alvarlegrar þrengingar í kransæð var ekki að finna.21 Í ljós kom 

að lágt RHI gildi hafði marktæk tengsl við skert viðbrögð kransæða eftir innsprautun ACh og því við 

truflun í starfsemi kransæðaþels.21 RHI undir 1.35 reyndist hafa 80% næmi og 85% sértækni til 

greiningar óeðlilegrar æðaþelsstarfsemi kransæða.21 Aðrar rannsóknir könnuðu hvort RHI stuðull 

EndoPAT mælingar hefði forspárgildi um kransæðaáföll og horfur sjúklinga með kransæðasjúkdóm. Í 

sjúklingum með óútskýrðan brjóstverk, sem fylgt var eftir í 7 ár, reyndist lág EndoPAT niðurstaða hafa 

sjálfstætt forspárgildi um kransæðaáföll.38 Önnur rannsókn komst að því sama hjá sjúklingum með 

kransæðasjúkdóm, sem voru á blóðfitulækkandi meðferð. Sjúklingar með skert svar við EndoPAT prófi 

höfðu marktækt verri horfur en þeir sem komu vel út úr mælingunni.39  

Tengsl RHI og áhættuþátta hafa einnig verið skoðuð. RHI gildið reyndist hafa marktæk tengsl 

við þann fjölda áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma sem einstaklingur hafði.22 Meiri áhætta var tengd 

við lægri RHI stuðul á þann hátt að einstaklingar með fleiri en tvo áhættuþætti höfðu marktækt lægra 

RHI gildi.22 RHI stuðull hefur ekki eingöngu verið tengdur við fjölda áhættuþátta heldur einnig staka 

áhættuþætti. Þeir áhættuþættir sem tengdir hafa verið við lægra RHI eru karlkyn, hár BMI stuðull, hátt 

hlutfall heildar og HDL (high-density lipoprotein) kólesteróls, sykursýki, reykingar og kólesteról-

lækkandi meðferð. Á óvart kom að hækkandi aldur var hins vegar tengdur við hærra RHI.30 Komist var 

að þeirri niðurstöðu að áhættuþættir útskýrðu allt að 15,9% af breytileika RHI.30  

Fyrri rannsóknir, sem hafa notast við EndoPAT tækni, hafa leitt í ljós tengsl meðalsveifluvíddar 

grunnástands og AI stuðuls við ýmsa áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. Hærri sveifluvídd hefur 

reynst hafa bein tengsl við marga áhættuþætti. Þar má nefna há efri mörk blóðþrýstings, háan BMI 

stuðul, reykingar, hátt hlutfall heildar og HDL kólesteróls og kólesteróllækkandi meðferð.30 Kvenkyn og 

lág neðri mörk blóðþrýstings voru tengd lægri sveifluvídd grunnástands. Auk þess fannst marktækt 

samband stærra mittismáls við hærri sveifluvídd og lægra RHI.30 Hærri AI (augmentation index) stuðull 

EndoPAT mælingar hefur reynst hafa marktæk tengsl við áhættuþætti svo sem aldur, hjartsláttartíðni, 
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neðri mörk blóðþrýstings, meðalslagæðaþrýsting og púlsþrýsting.36 Í fjölþáttalíkani höfðu aldur, 

hjartsláttartíðni, neðri mörk blóðþrýstings, líkamsþyngd og sígarettureykingar forspárgildi um AI stuðul. 

AI stuðull EndoPAT mælingar hafði þar að auki tengsl við miðlægan blóðþrýsting (central blood 

pressure).36 Þessi mæling á púlsbylgjuformi í æðabeði ytri útlima var í beinu sambandi við efri mörk 

blóðþrýstings í ósæð (aorta) og púlsþrýsting ósæðar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við hugmyndir 

um lífeðlisfræði að baki AI stuðuls EndoPAT (sjá AI og grunnástandssveifluvídd kaflann að ofan). AI 

hefur mælst marktækt lægri hjá einstaklingum með færri en þrjá áhættuþætti samanborið við fólk með 

fleiri en fimm. Í ljós hefur komið að einstaklingar með kransæðasjúkdóm hafa marktækt hærri AI 

stuðul.36   
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2 Markmið rannsóknar 
Í ljósi alvarleika hjarta- og æðasjúkdóma hafa fyrsta stigs forvarnir gríðarmikla þýðingu. Bera má 

kennsl á byrjunarstig klínísks sjúkdóms áður en til alvarlegra áfalla kemur og jafnvel áður en einkenni 

sjúkdóms koma fram. Mat á hefðbundnum áhættuþáttum og útreikningar áhættu með áhættureikni 

spila þar veigamikið hlutverk.37 Áhættumat er góður mælikvarði til að greina þá sem flokkast með háa 

áhættu. Nýgengi skyndidauða af völdum hjarta- og æðasjúkdóma er hærri hjá þeim sem áhættumat 

telur til hááhættuhóps samanborið við heilbrigt þýði.40 Þrátt fyrir það tilheyrir stærstur fjöldi tilfella 

einmitt þeim hópi sem ekki telst til hááhættu.40 Sá hópur er einfaldlega mikið fjölmennari. Ákveðinn 

hluti einstaklinga tilheyrir því í raun hááhættuhópi en mælingar helstu þekktu áhættuþátta bera ekki 

kennsl á þá og flokka ekki sem slíka.41 Viss áhætta er falin meðal heilbrigðs þýðis. Sú staðreynd ýtir 

undir leit að fleiri mælikvörðum á fyrstu sjúkdómsstig og raunverulega áhættu hjarta- og 

æðasjúkdóma, þeirra sjúkdóma sem draga fjölmarga jarðarbúa til dauða ár hvert. 

Vitað er að skert æðaþelsstarfsemi gegnir hlutverki í öllum stigum æðakölkunar og sést 

gjarnan í tengslum við áhættuþætti hjarta-og æðasjúkdóma.10 Æðaþelsvanstarfsemi er útbreitt 

sjúkdómsástand og tengsl eru milli truflana í æðaþelsstarfsemi hjarta og útlima. Því gæti mat á ytra 

æðakerfinu verið gagnlegt til að varpa ljósi á ástand þess í kransæðum og í líkamanum sem heild.22 

Innsýn inn í stöðu atburða á innra yfirborði æða gæti gefið ómetanlega vitneskju í forvörnum hjarta-og 

æðasjúkdóma. Þessi hugsjón er grundvöllur EndoPAT tækninnar. Nú þegar fara fram virkar forvarnir á 

Íslandi á formi áhættumats Hjartaverndar en spurningin er hvort mæling á æðaþelsstarfsemi geti bætt 

vitneskju við það mat. Markmið þessarar rannsóknar var að finna svör við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1) Hver eru tengsl niðurstaðna EndoPAT mælingar og niðurstöðu áhættureiknis Hjartaverndar?  

2) Hver eru tengsl EndoPAT niðurstaðna við helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma?  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Áhættumat Hjartaverndar 

EndoPAT mælingar voru framkvæmdar á einstaklingum sem komu í áhættumat Hjartaverndar. 

Framkvæmd rannsóknar var samþykkt af Vísindasiðanefnd. Um níu til tólf einstaklingar, að meðaltali, 

koma daglega í áhættumatið. Þeir koma að eigin frumkvæði og hafa pantað sér tíma. Oft og tíðum 

hafa þeir áhyggjur vegna fjölskyldusögu eða greiningu áhættuþátta og vilja fá heildrænt mat á ástand 

sitt. Ástæða fyrir komu er því oft á rökum reist og gerir að verkum að þeir sem leita í áhættumat 

Hjartaverndar eru að meðaltali í hærri áhættu en almennt, heilbrigt þýði. Við komu í áhættumat tekur 

sjúkraliði á móti þátttakanda og framkvæmir fyrri hluta mælinga. Þá er mæld hæð og þyngd, reiknaður 

BMI stuðull (body mass index; kg/m2), mæld fituprósenta, fitumassi, fitusnauður massi og 

brennsluhraði. Tekið er hjartalínurit (EKG; electrocardiogram). Næsti hluti áhættumatsins er 

framkvæmdur af hjúkrunarfræðingi. Hún tekur viðtal við þátttakanda þar sem rædd er ástæða komu, 

núverandi heilsufar, ættarsaga hjarta- og æðasjúkdóma, reykingarsaga og hreyfing. Ef þátttakandinn 

er núverandi reykingamaður, innan við ár er síðan hætti reykingum eða er með öndunarfæraeinkenni 

er gert blásturspróf (spirometry). Loks er blóðþrýstingur mældur með kvikasilfursmæli. 

Í viðtali við hjúkrunarfræðing var rannsóknin kynnt fyrir þátttakanda og honum boðið að þiggja 

frekari kynningu ef hann hefði áhuga á slíku. Ef svo var fylgdi hjúkrunarfræðingur viðkomandi til B.S. 

nema. Ef viðkomandi hafði áhuga á þátttöku eftir frekari kynningu á rannsókninni var blóðprufa, sem er 

síðasti hlekkur áhættumatsins, tekin að lokinni EndoPAT mælingu. Þetta var gert til þess að koma í 

veg fyrir möguleg truflandi áhrif nýlegrar stungu á niðurstöðu mælingar. Blóðprufur áhættumats fara til 

rannsóknar og mæld eru ýmis gildi, svo sem fastandi glúkósi og kólesteról. 
 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir fastandi og höfðu hvorki innbyrt lyf né neytt tóbaks frá því kvöldinu áður. 

Listi yfir þætti sem útiloka þátttöku má sjá í töflu 1. Fyrri greining á hjartasjúkdómi útilokaði þátttöku 

vegna þess að leitast var við að láta þýði rannsóknar endurspegla þýði heilbrigðra einstaklinga. Nemar 

eru húðaðir að innanverðu með gúmmí sem getur innihaldið latex svo ekki var leyfilegt að framkvæma 

mælinguna ef latex ofnæmi var til staðar. Einstaklingar með Raynaud’s heilkenni fá reglulega krampa í 

smáæðar fingra við áreiti líkt og kulda og verða ýmist hvítir eða bláir á fingrum. Heilkennið gæti skekkt 

niðurstöðu EndoPAT mælingar auk þess sem möguleikinn er fyrir hendi að mælingin gæti valdið þeim 

einstaklingum auknum óþægindum.27 Fjarlæging holhandareitla í brjóstnámsaðgerð skerðir flutning 

vessa frá handlegg og gæti því EndoPAT mæling valdið sársauka vegna viðvarandi bjúgs. Einnig má 

ætla að bjúgur myndi trufla aðferðir mælingar og gefa skakka niðurstöðu. Neysla fæðu, tóbaks, koffíns 

og inntaka lyfja, frá miðnætti kvöldinu áður, útilokaði þátttöku til að komast hjá skekkju í niðurstöðu 

mælingar sem þættirnir gætu valdið. Langar gervineglur leiddu einnig til útilokunar frá rannsókn þar 

sem staðsetning nema á fingri yrði röng.   
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Tafla 1. Þættir sem útiloka þátttöku í rannsókn. 

Útilokandi þættir 

Fyrri greining á hjartasjúkdómi 

Latex ofnæmi 

Einkenni Raynaud’s heilkennis 

Brjóstnám, þar sem fjarlægðir eru 
holhandareitlar (radical mastectomia) 

 

Frá miðnætti kvöldið 
áður: 

Tóbaksnotkun 

Fæðuinntaka 

Inntaka drykkja 
sem innihalda 

koffín 

Lyfjainntaka 

 

3.3 EndoPAT mælingar 

Ef þátttakandi áhættumats hafði áhuga á frekari kynningu rannsóknar byrjaði nemi á að útskýra 

fyrir viðkomandi um hvað rannsóknin snerist og hvernig mælingin færi fram. Helstu spurningum sem 

vöknuðu var einnig svarað. Þátttakandi tók þá lokaákvöruðun um vilja til þátttöku. Farið var yfir lista 

atriða sem útilokuðu þátttöku (exclusion criteria) og gengið úr skugga um að ekkert þeirra ætti við (sjá 

töflu 1). Ef svo var undirritaði þátttakandi upplýsingablað og upplýsta samþykkisyfirlýsingu. Hann hélt 

sjálfur eftir eintaki af hvoru tveggja undirrituðu af rannsakanda. Þegar þessu var lokið gat 

undirbúningur mælingar hafist. Þátttakandi fór úr slopp, tók armbandsúr og skartgripi af höndum og 

lagðist á bakið á skoðunarbekk. Þátttakandi var í liggjandi stöðu á meðan á allri mælingu stóð og 

reyndi eftir fremsta megni að hvorki hreyfa sig né tala. Mældur var blóðþrýstingur í ríkjandi handlegg 

með kvikasilfursmæli. Mansettan var þá færð yfir á víkjandi upphandlegg en engum þrýstingi komið á 

til að byrja með. Púðum var komið fyrir undir handleggjum á þann hátt að fingur héngu afslappaðir 

fram af púðaendum. Nemum var komið fyrir á fremsta hluta vísifingurs beggja handa. EndoPAT tækið 

tæmdi fyrst loft úr hólfum nemanna og blés því næst lofti í þau svo réttum þrýstingi væri beitt á fingur 

og nemar sætu fastir. Við mælingarnar var þrýstingur nemanna 10 mmHg undir neðri mörkum 

blóðþrýstings. Ljós var slökkt og tryggt að vel færi um þátttakanda. Þá var mælingin hafin, kveikt á 

rólegri tónlist og rannsakandi lét þátttakanda reglulega vita hvernig tíminn leið.  
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Mæling tók í heild sinni nítján mínútur. Sjá mátti blóðrúmmálsbreytingu hverrar púlsbylgju sem 

þrýstingsútslag á tölvuskjá í forriti sem fylgir búnaðinum. Fyrsti hluti, mælikvarði á grunnástand, tók sjö 

mínútur. Þá var enginn þrýstingur á handlegg af völdum mansettu. Nemar mátu stöðuna í eðlilegu 

ástandi. Þegar sjö mínútur voru liðnar var mansettan blásin upp í 300 mmHg þrýsting. Þetta lokaði fyrir 

blóðflæði út í handlegginn og var þessu ástandi viðhaldið í fimm mínútur. Að þeim tíma loknum var 

þrýstingi aflétt. Þátttakandi lá aðrar sjö mínútur á meðan nemar mældu púlsbreytingar í fingurgómum í 

kjölfar blóðþurrðar. Þegar mælingu var lokið mátti fá fram reikninga helstu niðurstaðna frá innbyggðu 

reiknilíkani forritsins. Ef mælingin tókst ekki sem skyldi neitaði forritið mælanda um útkomu og dæmdi 

mælinguna ómarktæka. 

Allar mælingar rannsóknar fóru fram í húsi Hjartaverndar á tímabilinu 23. febrúar - 20. apríl. 

Þær voru framkvæmdar á tímabilinu frá kl. 8.20 til kl.11.35. Þátttakendur höfðu verið í herbergishita í 

að minnsta kosti tuttugu mínútur áður en mæling hófst og vanist hitastigi. Mælingar voru allar gerðar af 

sama mælanda í sama herbergi. Til að koma í veg fyrir möguleg truflandi áhrif umhverfis á líðan 

þátttakenda og útkomu mælingar var gætt að hitastigi, birtustigi og hljóði. Mæliaðstaða var við 22-24 

°C og slökkt ljósin gerðu herbergið rökkvað á meðan á mælingu stóð. Lítill umgangur var í kringum 

mæliaðstöðuna svo hljóðmengun var lágmörkuð að undanskilinni rólegri tónlist og rödd rannsakanda 

að tilgreina tímann.  
 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Niðurstöður EndoPAT mælinga sem skoðaðar voru sérstaklega voru RHI, AI og 

meðalgrunnástandssveifluvídd. Skoðuð voru tengsl þessara þriggja breyta við niðurstöðu 

áhættureiknis Hjartaverndar og áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. Áhættureiknirinn er fjölþáttalíkan 

sem tekur tillit til helstu áhættuþátta. Áhættureiknisniðurstöður voru á formi 10 ára áhættu á greiningu 

kransæðasjúkdóms (absolute risk) og hlutfallslegrar áhættu (relative risk). Hlutfallsleg áhætta 

reiknaðist sem hlutfall 10 ára áhættu einstaklings af áhættu jafnaldra sama kyns með hagstæða 

áhættuþætti. Hlutfallsleg áhætta miðaði þá áhættu einstaklings við jafnaldra hans af sama kyni sem 

höfðu til dæmis ekki sögu um reykingar eða fjölskyldusögu um hjarta- og æðasjúkdóma. Hjá 5 

einstaklingum fékkst ekki niðurstaða um 10 ára og hlutfallslega áhættu. Þetta voru einu gildin sem 

vantaði í úrvinnslu. Orsök þess var sú að aldur þessara 5 þátttakenda var undir 35 árum. 

Áhættureiknirinn er hannaður fyrir aldursbilið 35-75 ára og gaf því ekki niðurstöðu fyrir þessa 

einstaklinga. Eftirfarandi áhættuþættir voru skoðaðir í tengslum við EndoPAT niðurstöður: aldur, kyn, 

systolískur og díastolískur blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni, styrkur fastandi glúkósa, styrkur 

heildarkólesteróls, styrkur eðlisléttra fituprótína (LDL; low-density lipoprotein), styrkur eðlisþungra 

fituprótína (HDL; high-density lipoprotein), styrkur þríglýseríða og heildar-/HDL kólesteról, hæð, þyngd, 

BMI stuðull, mittismál, fituprósenta, reykingar og  hreyfingaleysi. Einnig var fyrri greining háþrýstings, 

sykursýki, hás kólesteróls eða heilablóðfalls skoðuð í tengslum við EndoPAT niðurstöður auk 

ættarsögu um þessa áhættuþætti.  

Notast var við línulega aðhvarfsgreiningu til að kanna tengsl RHI, AI og meðalsveifluvíddar 

grunnástands við talnabreytur, svo sem aldur og blóðþrýsting. T-próf voru notuð til að kanna tengsl 
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breytanna við flokkabreytur með tvo flokka, líkt og kyn. Þannig var skoðað hvort marktækur munur 

væri á meðaltölum EndoPAT breytanna eftir flokkum flokkabreytanna. Gengið var úr skugga um að 

breyturnar RHI, AI og grunnástandssveifluvídd fylgdu normaldreifingu. Við útreikninga línulegrar 

aðhvarfsgreiningar og T-prófa var tekið náttúrulegt lógariþmískt fall af eftirfarandi breytum svo þær 

féllu betur að normaldreifingu: 10 ára áhættu, hlutfallslegri áhættu, systolískum og díastolískum 

blóðþrýstingi. Tengsl RHI, AI og meðalsveifluvíddar grunnástands við flokkabreytur með þrjá flokka 

eða fleiri, til dæmis reykingar, hreyfingu og fjölskyldusögu, voru könnuð með fervikagreiningu 

(ANOVA). Spurning áhættumats um reykingar var flokkabreyta með fimm flokka þar sem boðið var 

upp á fimm svör við spurningunni. Þau voru 1) sígarettur, meira en 1 pakki á dag, 2) sígarettur, ½-1 

pakki á dag, 3) sígarettur, minni en ½ pakki á dag og/eða vindlar eða pípa, 4) hættur að reykja og 5) 

aldrei reykt. Um hreyfingu var spurt hvort einstaklingur stundi líkamsrækt reglulega, þá var átt við 

meira en tvisvar til þrisvar í viku, eða væri í erfiðisvinnu. Spurningar um hreyfingu, núverandi heilsufar 

og ættarsögu voru flokkabreytur með þrjá flokka. Þeir tóku mið af þremur mögulegum svörum við 

spurningunum, það er: já, nei og veit ekki.  

Búin var til flokkabreyta úr RHI niðurstöðum. Niðurstöður voru flokkaðar í RHI undir og yfir 

1.67. Gildið 1.67 varð fyrir valinu til frekari athugunar þar sem framleiðandi EndoPAT notast við RHI 

stuðul undir 1.67 sem mælikvarða á vanstarfandi æðaþel. T-próf var notað til að kanna hvort 

marktækur munur væri á meðaltölum áhættureiknisniðurstöðu og áhættuþátta milli þessara tveggja 

flokka. Flokkabreyta var einnig mynduð út frá 10 ára áhættu. Einstaklingum var skipt í tvennt eftir því 

hvort 10 ára áhætta þeirra var yfir eða undir 10%. Áhætta yfir 10% vísaði í hááhættuhóp. Skoðað var 

hvort hááhættuhópur hefði marktækt lægra RHI gildi eða væri marktækt líklegri til að hafa RHI undir 

1.67. Einnig var skoðað hvort marktækur breytileiki væri í AI eða meðalgrunnástandssveifluvídd eftir 

flokkum áhættu. Loks var systolískum blóðþrýstingi skipt upp í tvo flokka undir og yfir 140 mmHg. Litið 

var á 140 mmHg sem þröskuld háþrýstings. Athugað var hvort EndoPAT niðurstöður einstaklinga 

væru marktækt frábrugðnar eftir þessum flokkum blóðþrýstings. Ákveðið var að nota Fisher próf í stað 

kí-kvaðrat prófs til mats á tengslum tveggja flokkabreyta. Þetta átti við þegar reykingar, hreyfing, 

heilsufar og ættarsaga voru skoðuð í tengslum við flokka RHI gilda undir eða yfir 1.67. Ástæða þess 

að Fisher próf var notað var lítil stærð úrtaks sem orsakaði lítinn fjölda einstaklinga í hverjum flokki. 

Við notkun Fisher prófs tapast tölfræðilegt afl en minni líkur eru á að dregin sé röng ályktun um 

marktækni. Í útreikningum miðaðist tölfræðileg marktækni við p < 0.05. Öll tölfræðileg úrvinnsla var 

unnin í tölfræðiforritinu R. 
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4 Niðurstöður 
119 einstaklingum í áhættumati Hjartaverndar var boðið og þáðu kynningu á rannsókninni. Almennt 

var fólk áhugasamt og viljugt til þátttöku. 1 þáði kynningu en neitaði þátttöku sökum tímaskorts. 11 

einstaklingum sem höfðu áhuga á þátttöku var vísað frá. Ástæða þess var: einkenni Raynaud’s 

heilkennis (6), gervineglur (1), reykingar fyrr sama morgun (2) og inntaka lyfja fyrr um morgun (2). 107 

einstaklingar voru mældir. 5 mælingum var sleppt í tölfræðilegri úrvinnslu gagna. Það var ýmist vegna 

mikilla truflana, óljósra einkenna sem svipuðu til einkenna Raynaud’s heilkennis, kransæðasjúkdóms 

sem greindist rétt eftir mælingu eða villumeldingar frá tölvuforriti. Úrtak innihélt að lokum 102 mælda 

einstaklinga. Enginn þátttakandi þurfti að hætta þátttöku á meðan á mælingu stóð. Allnokkrir greindu 

þó frá því að þrýstingshluti mælingar hefði valdið óþægindum. Tafla 2 sýnir helstu gildi sem lýsa úrtaki 

rannsóknar. 

Tafla 2. Helstu gildi sem lýsa úrtaki rannsóknar skipt upp eftir kyni. 

 Heildarúrtak (n = 102) Kk (n = 56) Kvk (n = 46) 

Aldur (ár) 

Systolískur blóðþrýstingur (mmHg) 

BMI (kg/m2) 

Fastandi glúkósi (mmól/L) 

Heildarkólesteról (mmól/L) 

Núverandi reykingamenn 

Regluleg hreyfing 

Foreldrar eða alsystkini með 
kransæðasjúkdóm 

51.3 

130 

29.4 

5.39 

5.56 

8 (8%) 

Já (47%) 

Já (39%) 
 

50.6 

130 

28.8 

5.54 

5.55 

4 (7%) 

Já (41%) 

Já (32%) 
 

52.0 

131 

30.1 

5.21 

5.57 

4 (9%) 

Já (54%) 

Já (48%) 
 

Gildi eru meðaltal, fjöldi (%) eða já (%). Prósentur vísa í hlutfall af heildarfjölda viðeigandi dálks, það er 
heildarúrtaki, kk eða kvk.  
 

4.1 Niðurstöður EndoPAT og áhættureiknis 

Tafla 3 sýnir fjölda úrtaks og skiptingu þess eftir því hvort RHI stuðull var yfir eða undir 1.67. RHI 

stuðull, AI og meðalgrunnástandssveifluvídd eru einnig skoðuð í því samhengi ásamt 

áhættureiknisniðurstöðu. Ef miðað er við RHI 1.67 mældust 15 af 102 eða 15% með skerta 

æðaþelsstarfsemi (sjá töflu 3). Dreifingu RHI gilda má sjá á mynd 5. RHI stuðull í þessu úrtaki var að 

meðaltali 2.39 með staðalfrávikið 0.60. Þegar skoðuð eru meðaltöl RHI í hvorum flokki ofan og neðan 

við gildið 1.67 sést að það munar 1.00 á þessum meðaltölum (sjá töflu 3). Meðaltal AI stuðuls var 

7.25% með staðalfrávikið 17.1%. Dreifing AI gilda var því mikil eins og sjá má á mynd 6. Skoðað var 

línulegt samband milli RHI og AI. Ekki reyndust tölfræðilega marktæk tengsl milli þess að vera með 

lágt RHI og hátt AI gildi. Auk þess var meðaltal AI ekki marktækt hærra hjá þeim sem voru með RHI 

gildi undir 1.67 (sjá töflu 3). Meðaltal AI var aðeins lægra hjá hópnum með RHI undir 1.67. 
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Tafla 3. Helstu niðurstöður EndoPAT og áhættureiknis skipt upp eftir því hvort RHI var undir eða yfir 1.67 

 Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Fjöldi í úrtaki 102 15 (15%) 87 (85%)  

RHI 2.39 ± 0.60 1.54 ± 0.12 2.54 ± 0.52  

AI (%, m.v. 75 slög/mín) 7.25 ± 17.1 2.74 ± 14.5 8.03 ± 17.5 0.22 

Meðalgrunnástandssveifluvídd 704 ± 354 902 ± 363 670 ± 343 0.03 

10 ára áhætta (%) 5.19 ± 5.42 4.25 ± 4.25 5.34 ± 5.58 0.80 

Hlutfallsleg áhætta 2.00 ± 1.07 2.02 ± 0.97 1.99 ± 1.09 0.63 

Gildi eru fjöldi (% af heildarfjölda úrtaks) eða meðaltal ± staðalfrávik. P-gildi segja til um hvort marktækur 
munur var á meðaltali breytanna í hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 1.67. P-gildi sem er rautt að lit er 
tölfræðilega marktækt. T-próf fyrir 10 ára áhættu og hlutfallslega áhættu var reiknað með breyturnar á 
skala náttúrulega lógariþmans (In). P-gildið tekur mið af því. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir þessar breytur 
eru þó ekki sýnd á In skala. 
 
 

 
Mynd 5. Dreifing RHI 

Myndin sýnir dreifingu RHI gilda úrtaks rannsóknar. Gildið 1.67 er markað með rauðri línu. Gula línan sýnir 
meðaltal RHI gilda sem var 2.39. Miðgildi RHI var 2.35 og efri og neðri fjórðungamörk voru 1.96 og 2.88. Lægsta 
RHI gildið var 1.20 og hæsta 4.02 svo gildin spönnuðu bil að stærð 2.82. 
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Mynd 6. Dreifing AI  

Myndin sýnir dreifingu AI gilda sem miðast við hjartsláttartíðnina 75 slög á mínútu. Meðaltal AI, sem var 7.25%, er 
sýnt með rauðri línu. Munur á hæsta og lægsta gildi AI var 86.8% frá - 32.0% upp í 54.8%. Miðgildi AI var 5.90% 
og efri og neðri fjórðungamörk voru -5.20% og 19.4%. 5% vikmörk AI stuðuls voru -20.1% og 95% vikmörk 31.2%. 
 

Meðaltal grunnástandssveifluvíddar þátttakenda var 704 með staðalfrávikið 354 (sjá töflu 3). 

Samkvæmt framleiðanda svarar tæplega 2000 í sveifluvídd til 1 mmHg þrýstingsbreytingar. 

Meðalsveifluvídd 704 endurspeglar því um 0.35 mmHg breytingu í þrýstingi að meðaltali fyrir hverja 

púlsbylgju blóðs inn í fingurinn. Gildi meðalsveifluvíddar grunnástands spönnuðu bil frá 143 upp í 1502 

eða frá 0.07 mmHg upp í 0.75 mmHg. Miðgildi var 645 og neðri og efri fjórðungamörk voru 421 og 

989. Könnuð voru línuleg tengsl RHI og meðalgrunnástandssveifluvíddar. Í ljós kom tölfræðilega 

marktækt línulegt samband milli þess að vera með háa sveifluvídd og lágt RHI (sjá mynd 7). Meðaltal 

meðalsveifluvíddar grunnástands var einnig marktækt hærra hjá þeim sem mældust með RHI undir 

1.67 (sjá töflu 3). Það munar 232 eða 0.12 mmHg á meðaltali hópanna. Engin tölfræðilega marktæk 

tengsl voru milli meðalsveifluvíddar grunnástands og AI stuðuls. 

 

Mynd 7. Línulegt samband RHI og meðalsveifluvíddar grunnástands 

Myndin sýnir tengsl meðalsveifluvíddar grunnástands við RHI gildi. Á x-ás er meðalgrunnástandssveifluvídd og á 
y-ás er RHI. Rauða línan sýnir bestu línu þessa línulega aðhvarfs. Fylgni breytanna nálægt -1 gæfi til kynna 
sterka neikvæða fylgni á þann hátt að hærri sveifluvídd hefði tengsl við lægra RHI. Fylgnin reyndist vera -0.35. 
12% af breytileika í RHI mátti skýra með breytileika í meðalgrunnástandssveifluvídd. 
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Meðaláhætta þátttakenda á greiningu kransæðasjúkdóms á næstu 10 árum var 5.19% með 

staðalfrávikið 5.42% (sjá töflu 3). Dreifni áhættu má sjá á mynd 8. Meðaláhætta kvennmanna á 

greiningu kransæðasjúkdóms á næstu 10 árum var 1.86% og mun lægri en meðaláhætta karla sem 

var 8.08%. Þegar skoðað var línulegt samband milli RHI og áhættu kom í ljós að ekki voru tölfræðilega 

marktæk tengsl á milli þess að vera með lágt RHI og háa áhættu. Marktækan mun var heldur ekki að 

finna á meðaltölum niðurstöðu áhættureiknis eftir því hvort RHI var undir eða yfir 1.67 (sjá töflu 3). 

Skoðaðir voru sérstaklega þeir sem voru með áhættu yfir 10% og tilheyrðu því hááhættuhópi. 

Hááhættuhópur reyndist ekki hafa marktækt lægra RHI. Einstaklingar með yfir 10% áhættu voru heldur 

ekki líklegri til að vera með RHI undir 1.67. Engin tölfræðilega marktæk tengsl voru því milli þess að 

vera með hærri áhættu eða tilheyra hááhættuhópi og vera með lægra RHI eða RHI undir 1.67. 

Áhættureiknisniðurstaða um hærri 10 ára áhættu hafði heldur engin tölfræðilega marktæk tengsl við 

hærri AI stuðul EndoPAT mælingar. 10 ára áhætta hafði aftur á móti tengsl við 

meðalgrunnástandssveifluvídd. Einstaklingar með hærri sveifluvídd voru með marktækt hærri áhættu 

til 10 ára (sjá mynd 9). Eins voru einstaklingar í hááhættuhópi með marktækt hærra meðaltal 

meðalgrunnástandssveifluvíddar en þeir sem ekki tilheyrðu hááhættuhópi (p-gildi: 1.36 x 10-3) (sjá 

mynd 9). 

 

 

Mynd 8. Dreifing áhættu á greiningu kransæðasjúkdóms á næstu 10 árum 

Myndin sýnir dreifingu áhættu. Sjá má að stærstur hluti einstaklinga úrtaks hafði lága áhættu. Meðaltal 10 ára 
áhættu var 5.19%. Í ljósi þess hve dreifing áhættu er skekkt er miðgildi eflaust betri lýsistærð fyrir miðju mælinga. 
Miðgildi var 3.06% áhætta og er merkt inn á myndina með gulri línu. Minnsta áhætta sem reiknaðist hjá 
einstaklingi var 0.18%. Sú mesta var 22.4% líkur á greiningu kransæðasjúkdóms á næstu 10 árum. Neðri 
fjórðungamörk voru 0.97% áhætta og efri 9.67% áhætta. Rauða línan stendur fyrir 10% áhættu. Áhætta yfir 10% 
gefur til kynna hááhættu. 25% af úrtakinu féllu í þennan hááhættuhóp. 
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Mynd 9. Tengsl 10 ára áhættu og meðalsveifluvíddar grunnástands 

Efri myndin sýnir línulegt samband milli meðalsveifluvíddar grunnástands (x-ás) og 10 ára áhættu (y-ás). 10 ára 
áhætta er á skala náttúrulega lógariþmans til þess að breytan falli betur að normaldreifingu. Hallatala bestu línu 
þessa línulega aðhvarfs er jákvæð svo hærri sveifluvídd hafði tengsl við hærri áhættu. P-gildið var 0.02. Fylgni 
nálægt 1 hefði gefið til kynna sterka jákvæða fylgni. Fylgnin var 0.24. 5.9% af breytileika í áhættu mátti skýra með 
breytileika í meðalsveifluvídd grunnástands. Neðri myndin sýnir dreifingu meðalsveifluvíddar grunnástands (y-ás) 
skipt upp eftir því hvort áhættan var undir eða yfir 10%. Áhætta yfir 10% vísar í hááhættuhóp. Sjá má að milgildi 
meðalsveifluvíddar er talsvert frábrugðið milli þessara hópa áhættu. Einstaklingar í hááhættuhópi voru með 
marktækt hærra sveifluvídd grunnástands.  

 
Hlutfallsleg áhætta, miðuð við jafnaldra af sama kyni með hagstæða áhættuþætti, var að 

meðaltali 2.00 með staðalfrávikið 1.07 (sjá töflu 3). Einstaklingar úrtaks höfðu því að meðaltali tvöfalt 

hærri áhættu á greiningu kransæðasjúkdóms næstu 10 árin en jafnaldrar þeirra af sama kyni með 

hagstæða áhættuþætti. Dreifing hlutfallslegrar áhættu er sýnd á mynd 10. Meðal karlmanna var 

hlutfallsleg áhætta að meðaltali 1.90 og hjá konum var meðaltalið 2.10. Hærri hlutfallsleg áhætta 

reyndist ekki hafa tölfræðilega marktæk tengsl við lægra RHI gildi og ekki var meðaltal hlutfallslegrar 

áhættu marktækt hærra hjá þeim sem voru með RHI undir 1.67 (sjá töflu 3). Hærri hlutfallsleg áhætta 

hafði heldur ekki tengsl við hærri AI stuðul. Hlutfallsleg áhætta líkt og 10 ára áhætta hafði þó 

tölfræðilega marktæk tengsl við grunnástandssveifluvídd (sjá mynd 11). Einstaklingar með hærri 

sveifluvídd voru með marktækt hærri hlutfallslega áhættu. 
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Mynd 10. Dreifing hlutfallslegrar áhættu 

Myndin sýnir dreifingu hlutfallslegrar áhættu miðað við jafnaldra af sama kyni. Stærstur hluti var með lága 
hlutfallslega áhættu. Meðaltal hlutfallslegrar áhættu var 2.00. Í ljósi þess hve dreifing hlutfallslegrar áhættu er 
skekkt er miðgildi betri lýsistærð fyrir miðju mælinga. Miðgildi var 3.06 og er merkt inn á myndina með gulri línu. 
Hlutfallsleg áhætta var lægst 0.61 og hæst 6.00. Efri og neðri fjórðungamörk voru 1.29 og 2.42. 

 
Mynd 11. Tengsl hlutfallslegrar áhættu við meðalsveifluvídd grunnástands 

Myndin sýnir línulegt samband milli meðalsveifluvíddar grunnástands á x-ás og hlutfallslegrar áhættu á y-ás. 
Hlutfallsleg áhætta er á skala náttúrulega lógariþmans (In) til þess að breytan falli betur að normaldreifingu. 
Rauða línan sýnir bestu línu þessa línulega aðhvarfs. Hún hefur jákvæða hallatölu sem gefur til kynna að 
einstaklingar með hærri meðalgrunnástandssveifluvídd séu með hærri hlutfallslega áhættu. Sambandið reyndist 
marktækt með p-gildi 0.02. Fylgni milli breytanna var 0.25. 6.0% af breytileika hlutfallslegrar áhættu mátti skýra 
með breytileika í meðalsveifluvídd grunnástands.  
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4.2 EndoPAT og aldurs- og kynjadreifing 

Tafla 4. Aldurs- og kynjadreifing skipt upp eftir því hvort RHI var undir eða yfir 1.67 

 Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Aldur (ár) 51.3 ± 10.3 52.2 ± 12.9 51.1 ± 9.88 0.75 

Kyn: 
Kk 
Kvk 

 
56 (54.9%) 
46 (45.1%) 

 
6 (40.0%) 
9 (60.0%) 

 
50 (57.5%) 
37 (42.5%) 

0.27 
 
 

Gildi eru fjöldi (%) eða meðaltal ± staðalfrávik. Prósentur vísa í hlutfall af heildarfjölda viðeigandi 
dálks, það er heildarfjölda úrtaks (n = 102), fjölda einstaklinga með RHI < 1.67 (n = 15) eða RHI > 
1.67 (n = 87). P-gildi segja til um hvort marktækur munur var á meðaltali aldurs eða hlutfalli kynja í 
hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 1.67.  

 
Í töflu 4 má sjá aldurs- og kynjadreifingu þátttakenda. Meðalaldur úrtaksins var 51.3 ár með 

staðalfrávik 10.3 ár (sjá töflu 4).  Aldursdreifingu má sjá á mynd 12. Hækkandi aldur hafði ekki 

tölfræðilega marktæk tengsl við lægra RHI gildi og sá hópur sem hafði RHI gildi undir 1.67 var ekki 

marktækt eldri að meðaltali (sjá töflu 4). Ekkert samband var því milli hærri aldurs og skertrar 

æðaþelsstarfsemi mældri með EndoPAT. Eldri einstaklingar voru hins vegar með marktækt hærri AI 

stuðul (sjá mynd 13). Hærri aldur hafði ekki tengsl við hærri meðalsveifluvídd grunnástands. Hvað 

varðar kynjadreifingu úrtaks voru 56 af 102 þátttakendum karlmenn (55%). Karlmenn voru 10 fleiri en 

kvenmenn og konur því 45% þátttakenda (sjá töflu 4). Enginn tölfræðilega marktækur munur var milli 

kynja þegar kom að RHI stuðli. Karlmenn voru með RHI 2.39 að meðaltali og konur 2.39 sömuleiðis. 

Annað kynið var heldur ekki marktækt líklegra til að vera með RHI undir 1.67 (sjá töflu 4). Hins vegar 

var tölfræðilega marktækur munur bæði á AI og meðalgrunnástandssveifluvídd eftir kyni (sjá mynd 

14). Kvenmenn voru með marktækt hærra AI sem gefur til kynna minni teygjanleika í æðaveggjum. 

Karlmenn voru aftur á móti með stærri grunnástandssveifluvídd. 

 

Mynd 12. Aldursdreifing 

Myndin sýnir aldursdreifingu þátttakenda rannsóknar. Meðalaldurinn 51.3 ár er markaður með rauðri línu. Yngsti 
einstaklingur í úrtaki var 23 ára og sá elsti 75 ára. Sjá má að stærstur hluti þátttakenda var á aldrinum 40-70 ára. 
Miðgildi aldurs var 51.0 ár og neðri og efri fjórðungamörk voru 43.0 ár og 59.8 ár. 
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Mynd 13. Tengsl aldurs og AI 

Myndin sýnir línulegt samband milli aldurs á x-ás og AI stuðuls á y-ás. Rauða línan táknar bestu línu þessa 
línulega aðhvarfs. Í ljósi þess að línan hefur jákvæðan halla er hærri aldur tengdur við hærri AI stuðuls og því 
minni teygjanleika æðaveggja. Hækkandi aldur reyndist hafa tölfræðilega marktæk tengsl við hærri AI stuðul með 
p-gildi 8.51 x 10-8. Fylgni breytanna var 0.5 og 25% af breytileika í AI mátti skýra með breytileika í aldri. 

 

 
 

Mynd 14. Breytileiki í AI og grunnástandssveifluvídd eftir kyni. 

Efri myndin sýnir dreifingu AI á y-ás eftir kyni. Konur höfðu hærri AI stuðul en karlar eins og sjá má á miðgildum. 
Meðaltal AI stuðuls kvenna var 15.0 en karlmanna var 0.91. T-próf tekur mið af meðaltölum og var munur þeirra 
marktækur með p-gildi 1.28 x 10-5. Á neðri myndinni má sjá dreifingu meðalsveifluvíddar grunnástands á y-ás 
skipt upp eftir kyni. Sjá má að miðgildi sveifluvíddar karlmanna er hærra. Meðalgrunnástandssveifluvídd karla var 
að meðaltali 772 en kvenna var 621. Þetta svarar til 0.39 mmHg og 0.31 mmHg þrýstingsbreytinga að meðaltali 
fyrir hvort kyn. Karlmenn höfðu marktækt hærri sveifluvídd grunnástands með p-gildið 0.03. 

   

 28 



4.3 EndoPAT og lífsmörk 

Efri mörk blóðþrýstings í þessu úrtaki voru að meðaltali 130 mmHg með staðalfrávikið 19.4 mmHg 

(sjá töflu 5). Gildin voru á bilinu frá 100 upp í 215 mmHg. Miðgildi var 125 mmHg og neðri og efri 

fjórðungamörk voru 116 og 140 mmHg. Þegar skoðuð voru línuleg tengsl milli RHI og systolísks 

blóðþrýstings kom í ljós að RHI gildi var ekki marktækt lægra eftir því sem efri mörk blóðþrýstings voru 

hærri. Sjá má á töflu 5 að systolískur blóðþrýstingur var að meðaltali hærri hjá þeim sem höfðu RHI 

gildi undir 1.67 en sá munur var ekki tölfræðilega marktækur. Aftur á móti hafði hærri AI stuðull 

EndoPAT mælingar tölfræðilega marktæk tengsl við hærri systolískan blóðþrýsting (p-gildi: 2.03 x    

10-6). Hærri meðalsveifluvídd grunnástands hafði einnig marktæk tengsl við hærri systolískan 

blóðþrýsting (p-gildi: 0.05). Skoðaður var sérstaklega hópur þeirra sem mældist með efri mörk 

blóðþrýstings yfir 140 mmHg. Blóðþrýstingsgildi þeirra við mælingu taldist þá til háþrýstings. Í þessu 

úrtaki voru þeir 21 af 102 eða 20.6%. Þessir einstaklingar voru ekki marktækt líklegri til að hafa lægri 

RHI niðurstöðu. Þeir voru hins vegar marktækt líklegri til að vera bæði með hærri AI stuðul (p-gildi: 

3.55 x 10-5) og stærri grunnástandssveifluvídd (p-gildi: 0.02). 

 

Tafla 5. Blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni skipt upp eftir því hvort RHI var undir eða yfir 1.67 

 Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Systolískur blóðþrýstingur (mmHg) 130 ± 19.4 135 ± 17.3 129 ± 19.7 0.18 

Díastolískur blóðþrýstingur (mmHg) 77.0 ± 9.75 79.0 ± 7.61 76.6 ± 10.1 0.25 

Hjartsláttartíðni (slög/mín) 62.9 ± 8.97 62.7 ± 9.40 62.9 ± 8.95 0.93 

Gildi eru meðaltal ± staðalfrávik. P-gildi segja til um hvort marktækur munur var á meðaltali breytanna í 
hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 1.67. T-próf fyrir systolískan og díastolískan blóðþrýsting var reiknað 
með breyturnar á skala náttúrulega lógariþmans (In). P-gildið tekur mið af því. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir 
efri og neðri mörk blóðþrýstings eru þó ekki sýnd á In skala. 
 

Neðri mörk blóðþrýstings voru að meðaltali 77.0 mmHg með staðalfrávikið 9.75 mmHg (sjá 

töflu 5). Lægsta gildi díastolísks þrýstings var 60 mmHg og hið hæsta 110 mmHg. Miðgildi díastolísks 

þrýstings var 75.0 mmHg. Neðri fjórðungamörk voru 70.0 mmHg og efri 80.0 mmHg. Ekki reyndust 

hærri neðri mörk blóðþrýstings hafa tölfræðilega marktæk tengsl við lægra RHI. Auk þess var lítill 

munur á meðaltali díastolísks þrýstings eftir því hvorum megin við 1.67 RHI féll (sjá töflu 5). Líkt og efri 

mörk blóðþrýstings höfðu hærri neðri mörk þó tölfræðilega marktæk tengsl við hærri AI stuðul (p-gildi: 

0.001). Hærri meðalgrunnástandssveifluvídd hafði ekki tengsl við hærri díastolískan blóðþrýsting. 

Hjartsláttartíðni var að meðaltali 62.9 slög á mínútu með staðalfrávikið 8.97 slög á mínútu (sjá töflu 5). 

Miðgildi var 61.5 slög/mínútu. Neðri og efri fjórðungamörk reyndust vera 57.0 og 68.0 slög/mínútu. 

Tíðni hjartsláttar var lægst 44 og hæst 87 slög/mínútu. Ekki var marktækur munur á 

meðalhjartsláttartíðni milli hópa undir og yfir RHI 1.67 (sjá töflu 5). Hins vegar komu í ljós marktæk 

tengsl hærri hjartsláttartíðni við lægra RHI gildi þegar skoðað var línulegt samband (sjá mynd 15). 

Hærri hjartsláttartíðni hafði hvorki tengsl við hærri AI stuðul né stærri meðalgrunnástandssveifluvídd. 
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Mynd 15. Tengsl RHI og hjartsláttartíðni 

Myndin sýnir samband hjartsláttartíðni (x-ás) og RHI (y-ás). Í ljós kom línuleg fylgni milli þess að vera með háa 
hjartsláttartíðni og lágt RHI gildi. Fylgnin var -0.24. Rauða línan sýnir bestu línu þessa línulega aðhvarfs. Hærri 
hjartsláttartíðni hafði tölfræðilega marktæk tengsl við lægra RHI með p-gildi: 0.01. 5.8% af breytileika RHI mátti 
skýra með breytileika í hjartsláttartíðni. 

 

4.4 EndoPAT og blóðgildi 

Tafla 6. Fastandi glúkósi og blóðfitur skipt upp eftir því hvort RHI var undir eða yfir 1.67 

 Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Fastandi glúkósi (mmól/L) 5.39 ± 0.68 5.30 ± 0.64 5.41 ± 0.70 0.55 

Heildarkólesteról (mmól/L) 5.56 ± 1.03 5.64 ± 1.23 5.55 ± 1.00 0.77 

LDL kólesteról (mmól/L) 3.55 ± 0.90 3.64 ± 1.03 3.54 ± 0.88 0.73 

HDL kólesteról (mmól/L) 1.49 ± 0.41 1.53 ± 0.34 1.48 ± 0.42 0.63 

Þríglýseríð (mmól/L) 1.14 ± 0.53 1.05 ± 0.31 1.16 ± 0.55 0.67 

Gildi eru meðaltal ± staðalfrávik. P-gildi segja til um hvort marktækur munur var á meðaltali breytanna í 
hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 1.67. T-próf fyrir styrk þríglýseríða var reiknað með breytuna á skala 
náttúrulega lógariþmans (In). P-gildið tekur mið af því. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir styrk þríglýseríða eru 
þó ekki sýnd á In skala. 
 
Fastandi glúkósi var að meðaltali 5.39 millimól á líter með staðalfrávikið 0.68 mmól/L. Lægstur var 

fastandi glúkósi 4.22 mmól/L og hæstur 9.67 mmól/L. Miðgildi glúkósagilda var 5.25 mmól/L og neðri 

og efri fjórðungamörk voru 4.99 og 5.63 mmól/L. Lítill sem enginn munur var á meðaltali glúkósagilda 

eftir flokkum RHI undir og yfir 1.67 (sjá töflu 6). Hærri fastandi glúkósi hafði heldur ekki tölfræðilega 

marktæk tengsl við lægra RHI gildi. Tölfræðilega marktækt samband var aftur á móti milli fastandi 

glúkósa og meðalsveifluvíddar grunnástands. Eftir því sem sveifluvíddin var hærri reyndist fastandi 

glúkósi marktækt hærri (p-gildi: 3.44 x 10-3). Engin tengsl voru milli hærri fastandi glúkósa og hærri AI 

stuðuls. 
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Heildarkólesteról var að meðaltali 5.56 millimól á líter með staðalfrávikið 1.03 mmól/L (sjá töflu 

6). Lægst var heildarkólesteról 3.17 mmól/L og hæst 8.64 mmól/L. Miðgildi heildarkólesteróls var 5.50 

mmól/L. Neðri fjórðungamörk voru 4.88 mmól/L og þau efri voru 6.22 mmól/L. Hátt heildarkólesteról 

hafði ekki marktækt línulegt samband við lægra RHI gildi. Marktækt samband var heldur ekki að finna 

milli þess að hafa lágt RHI og háan styrk LDL, lágan styrk HDL eða háan styrk þríglýseríða. Meðaltal 

heildarkólesteróls var ekki marktækt ólíkt milli hópa með RHI undir og yfir 1.67. Það sama átti við um 

meðaltöl LDL, HDL og þríglýseríða (sjá töflu 6). Einstaklingar með RHI undir 1.67 voru því ekki með 

marktækt hærri blóðfitur. Heildar-/HDL kólesteról var einnig skoðað sem breyta og reyndist það ekki 

hafa tölfræðilega marktæk tengsl við RHI stuðul. Heildarkólesteról, LDL og þríglýseríð höfðu hvorki 

tölfræðilega marktæk tengsl við AI né sveifluvídd grunnástands. HDL hafði hins vegar tengsl við hvoru 

tveggja. Við hærra HDL gildi og því minni verndandi  áhrif HDL var sveifluvídd grunnástands marktækt 

hærri (p-gildi: 6.14 x 10-3). Hærra HDL hafði marktæk tengl við hærra AI gildi og því minni teygjanleika 

æðaveggja samkvæmt EndoPAT (p-gildi: 9.22 x 10-5). Heildar-/HDL kólesteról hafði einnig tengsl bæði 

við AI stuðul og meðalsveifluvídd grunnástands. Hærra heildar-/HDL kólesteról var tengt hærri 

meðalsveifluvídd grunnástands (p-gildi: 0.04) en lægri AI stuðli (p-gildi: 0.03) eða meiri teygjanleika 

æðaveggja samkvæmt EndoPAT mælingu. 

 

4.5 EndoPAT og líkamsbygging 

Gildi sem til athugunar eru í töflu 7 hafa öll að gera með líkamsbyggingu (sjá töflu 7). Ekkert af 

meðaltölum þessara gilda var marktækt ólíkt eftir því hvort RHI var yfir og undir 1.67 (sjá töflu 7). 

Meðalhæð þátttakenda var 174 cm með staðalfrávikið 9.31 cm (sjá töflu 7). Þátttakendur voru á bilinu 

156 cm til 196 cm á hæð. Miðgildi hæðar var 175 cm. Neðri og efri fjórðungamörk voru 167 cm og 181 

cm. Hæðin var hvorki marktækt meiri né minni eftir því sem RHI gildi var lægra. Þeir sem voru lægri í 

loftinu voru þó með tölfræðilega marktækt hærri AI stuðul, það er merki um minni teygjanleika 

æðaveggja (p-gildi: 3.26 x 10-5). Meðalsveifluvídd var ekki marktækt breytileg eftir hæð einstaklinga. 

Meðalþyngd þátttakenda var 89.2 kg með staðalfrávikið 17.2 kg (sjá töflu 7). Þyngd þeirra var á bilinu 

frá 50.0 kg upp í 142 kg. Miðgildi þyngdar var 87.7 kg og efri og neðri fjórðungamörk voru 78.1 og 98.1 

kg. Þyngri einstaklingar voru ekki með marktækt lægra RHI. Hins vegar var hærri líkamsþyngd 

marktækt tengd hærri sveifluvídd grunnástands (p-gildi: 0.01). Hærri þyngd hafði einnig marktæk 

tengsl við lægri AI stuðul (p-gildi: 0.002) eða meiri teygjanleika æðaveggja samkvæmt EndoPAT 

mælingu. 
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Tafla 7. Líkamsbygging og tengsl við það hvort RHI var undir eða yfir 1.67 

 
Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Hæð (cm) 174 ± 9.31 172 ± 7.93 175 ± 9.53 0.34 

Þyngd (kg) 89.2 ± 17.2 87.4 ± 13.7 89.5 ± 17.7 0.60 

BMI (kg/m2) 29.4 ± 5.31 29.5 ± 4.85 29.3 ± 5.41 0.92 

Mittismál (cm) 103 ± 12.0 104 ± 10.5 103 ± 12.3 0.80 

Fituprósenta (%) 34.3 ± 9.83 35.5 ± 10.6 34.0 ± 9.75 0.62 

Gildi eru meðaltal ± staðalfrávik. P-gildi segja til um hvort marktækur munur var á meðaltali breytanna í 
hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 1.67.  

 
 

BMI stuðull þátttakenda var að meðaltali 29.4 með staðalfrávikið 5.31 (sjá töflu 7). Gildi hans 

spönnuðu bil frá 20.3 upp í 49.7. Miðgildið var 28.1 og neðri og efri fjórðungamörk voru 25.7 og 31.9. 

Af þátttakendum rannsóknar reyndust 36 af 102 eða 35.3% hafa BMI yfir 30 sem telst til offitu. Ekkert 

marktækt línulegt samband var á milli þess að hafa lága RHI niðurstöðu EndoPAT og háan BMI 

stuðul. Hár BMI stuðull hafði ekki marktæk línuleg tengsl við hærra AI gildi. Hærri BMI stuðull hafði 

aftur á móti tölfræðilega marktæk tengsl við hærri sveifluvídd grunnástands (p-gildi: 0.05). 

Meðalmittismál einstaklinga úrtaks var 103 cm með staðalfrávikið 12.0 cm (sjá töflu 7). Ummál mittis 

var allt frá því að vera 79.0 cm upp í 145 cm. Miðgildi mittismáls var 101 cm. Neðri fjórðungamörk voru 

94.3 cm og þau efri 110 cm. Niðurstöður EndoPAT mælinga, það er RHI, AI og meðalsveifluvídd 

grunnástands, höfðu engin tölfræðilega marktæk tengsl við mittismál þátttakenda. Fituprósenta var að 

meðaltali 34.3% með staðalfrávikið 9.83% (sjá töflu 7). Lægsta fituprósentan sem mældist var 16.7% 

og sú hæsta 54.0%. Miðgildi fituprósentu var 33.8%. Neðri og efri fjórðungamörk voru 25.9% og 

43.3%. Línulegt líkan RHI og fituprósentu leiddi ekki í ljós nein tölfræðilega marktæk tengsl milli 

þessara breyta. Hærri fituprósenta var því ekki tengd lægra RHI gildi. Engin tengsl voru milli hærri 

fituprósentu og hærri meðalsveifluvíddar grunnástands. Hærri prósenta líkamsfitu hafði hins vegar 

marktæk tengsl við hærri AI stuðul (p-gildi: 0.002). 
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4.6 EndoPAT, venjur og heilsufar 

Tafla 8. Venjur og heilsufar og tengsl við RHI gildi  

 Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Reykingar: 
Núverandi reykingamenn 
Hættir reykingum 
Aldrei reykt 

 
8 (7.8%) 

51 (50.0%) 
43 (42.2%) 

 
2 (13.3%) 
7 (46.7%) 
6 (40.0%) 

 
6 (6.9%) 

44 (50.6%) 
37 (42.5%) 

0.52 
 
 
 

Hreyfir sig reglulega 
Já 
Nei 

 
48 (47.1%) 
54 (52.9%) 

 
7 (46.7%) 
8 (53.3%) 

 
41 (47.1%) 
46 (52.9%) 

1.00 
 
 

Greindur með háþrýsting 
Já 
Nei 

 
22 (21.6%) 
80 (78.4%) 

 
3 (20.0%) 

12 (80.0%) 

 
19 (21.8%) 
68 (78.2%) 

1.00 
 
 

Greindur með sykursýki 
Já 
Nei 

 
2 (2.0%) 

100 (98.0%) 

 
0 (0%) 

15 (100%) 

 
2 (2.3%) 

85 (97.7%) 

1.00 
 
 

Greindur með hátt kólesteról 
Já 
Nei 

 
22 (21.6%) 
80 (78.4%) 

 
3 (20.0%) 

12 (80.0%) 

 
19 (21.8%) 
68 (78.2%) 

1.00 
 
 

Hefur fengið heilablóðfall 
Já 
Nei 

 
1 (1.0%) 

101 (99.0%) 

 
0 (0%) 

15 (100%) 

 
1 (1.1%) 

86 (98.9%) 

1.00 
 
 

Gildi eru fjöldi (%). Prósentur vísa í hlutfall af heildarfjölda viðeigandi dálks, það er heildarfjölda 
úrtaks (n = 102), fjölda einstaklinga með RHI < 1.67 (n = 15) eða RHI > 1.67 (n = 87). P-gildi segja 
til um hvort marktækur munur var á hlutföllum breytanna í hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 
1.67. 

 
Sjá má í töflu 8 helstu gildi sem lýsa venjum og heilsufari þátttakenda hvað varðar hjarta- og 

æðasjúkdóma. RHI niðurstaða EndoPAT undir 1.67 hafði ekki marktæk tengsl við neina af þessum 

þáttum hvað varðar venjur og heilsu (sjá töflu 8). Hlutfall þeirra sem svöruðu spurningum um heilsu og 

venjur játandi var ekki tölfræðilega marktækt ólíkt eftir því hvort RHI var undir eða yfir 1.67. Þegar 

skoðuð var fervikagreining kom einnig í ljós að hjá engum þessara atriða, sem sjá má á töflunni, var 

RHI marktækt ólíkt eftir því hvert svar spurninganna var. Núverandi reykingamenn höfðu ekki 

marktækt lægra RHI en fyrrum reykingamenn eða þeir sem höfðu aldrei reykt. RHI var ekki marktækt 

ólíkt eftir því hvort einstaklingur sagðist hreyfa sig reglulega. RHI var ekki marktækt ólíkt eftir því hvort 

þátttakendur höfðu eða höfðu ekki greinst með háþrýsting, sykursýki, hátt kólesteról eða heilablóðfall. 

Hvað varðar aðrar niðurstöður EndoPAT mælingar kom í ljós að þeir sem sögðust ekki hreyfa sig 

reglulega voru með marktækt hærri meðalgrunnástandssveifluvídd (p-gildi: 0.02). Auk þess höfðu 

einstaklingar með greindan háþrýsting marktækt hærri AI stuðul sem bendir til minni sveigjanleika 

æðaveggja (p-gildi: 0.01). 
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4.7 EndoPAT og fjölskyldusaga 

Tafla 9. Fjölskyldusaga og tengsl við RHI gildi 

 Allir RHI < 1.67 RHI > 1.67 P-gildi 

Foreldrar eða alsystkini með 
kransæðasjúkdóm 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
 

40 (39.2%) 
56 (54.9%) 

6 (5.9%) 

 
 

7 (46.7%) 
8 (53.3%) 

0 (0%) 

 
 

33 (37.9%) 
48 (55.2%) 

6 (6.9%) 

0.74 
 
 

Ættarsaga um kransæðasjúkdóm 
Já 
Nei 
Veit ekki 

 
36 (35.3%) 
34 (33.3%) 
32 (31.4%) 

 
6 (40.0%) 
5 (33.3%) 
4 (26.7%) 

 
30 (34.5%) 
29 (33.3%) 
28 (32.2%) 

0.94 
 
 
 

Ættarsaga um háþrýsting 
Já 
Nei 
Veit ekki 

 
57 (55.9%) 
20 (19.6%) 
25 (24.5%) 

 
8 (53.3%) 
5 (33.3%) 
2 (13.3%) 

 
49 (56.3%) 
15 (17.2%) 
23 (26.4%) 

0.28 
 
 
 

Ættarsaga um sykursýki 
Já 
Nei 
Veit ekki 

 
25 (24.5%) 
62 (60.8%) 
15 (14.7%) 

 
5 (33.3%) 
8 (53.3%) 
2 (13.3%) 

 
20 (23.0%) 
54 (62.1%) 
13 (14.9%) 

0.67 
 
 
 

Ættarsaga um hátt kólesteról 
Já 
Nei 
Veit ekki 

 
35 (34.3%) 
22 (21.6%) 
45 (44.1%) 

 
6 (40.0%) 
5 (33.3%) 
4 (26.7%) 

 
29 (33.3%) 
17 (19.5%) 
41 (47.1%) 

0.26 
 
 
 

Ættarsaga um heilablóðföll 
Já 
Nei 
Veit ekki 

 
33 (32.4%) 
52 (51.0%) 
17 (16.7%) 

 
7 (46.7%) 
7 (46.7%) 
1 (6.7%) 

 
26 (29.9%) 
45 (51.7%) 
16 (18.4%) 

0.33 
 
 
 

Gildi eru fjöldi (%). Prósentur vísa í hlutfall af heildarfjölda viðeigandi dálks, það er heildarfjölda úrtaks      
(n = 102), fjölda einstaklinga með RHI < 1.67 (n = 15) eða RHI > 1.67 (n = 87). P-gildi segja til um hvort 
marktækur munur var á hlutföllum breytanna í hvorum flokki RHI gilda, yfir og undir 1.67. 

 
Í töflu 9 má sjá helstu gildi sem lýsa fjölskyldusögu þátttakenda um hjarta- og æðasjúkdóma. Sjá 

má að ekkert form fjölskyldusögu gerir þátttakendur líklegri til að hafa RHI undir 1.67 (sjá töflu 9). 

Hlutföll þeirra sem svöruðu spurningu um fjölskyldusögu játandi voru ekki í neinu tilviki tölfræðilega 

marktækt ólík milli þeirra sem eru með RHI undir 1.67 og yfir því gildi. Einnig kom í ljós að 

einstaklingar sem höfðu fjölskyldusögu um hjarta- og æðasjúkdóma voru ekki með marktækt lægra 

RHI en hinir. Þá var sama hvort spurt var um sögu kransæðasjúkdóms, háþrýstings, sykursýki, hás 

kólesteróls eða heilablóðfalla. Eitt form fjölskyldusögu hafði tengsl við meðalsveifluvídd grunnástands. 

Það var ættarsaga um kransæðasjúkdóm. Þeir sem höfðu ættarsögu voru með marktækt lægri 

meðalgrunnástandssveifluvídd (p-gildi: 0.007). AI stuðull EndoPAT mælingar hafði einnig marktæk 

tengsl við ættarsögu um kransæðasjúkdóm. Einstaklingar með fyrstu gráðu ættarsögu um 

kransæðasjúkdóm höfðu marktækt hærri AI stuðul (p-gildi: 5.21 x 10-4). Þeir sem höfðu ættarsögu um 

kransæðasjúkdóm óháð því hvort sú saga átti við fyrstu gráðu ættingja höfðu einnig marktækt hærri AI 

stuðul (p-gildi: 5.79 x 10-4). 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt niðurstaðna og svör rannsóknarspurninga 

1) Hver eru tengsl niðurstaðna EndoPAT mælingar og niðurstöðu áhættureiknis Hjartaverndar?  

RHI stuðull EndoPAT mælingar hafði ekki tölfræðilega marktæk tengsl við niðurstöðu 

áhættureiknis Hjartaverndar. Hvorki voru tengsl milli RHI og 10 ára áhættu né RHI og 

hlutfallslegrar áhættu. AI stuðull EndoPAT mælingar hafði heldur engin tengsl við áhættu. Hærri 

meðalsveifluvídd grunnástands hafði aftur á móti tölfræðilega marktæk tengsl bæði við hærri 10 

ára áhættu og hlutfallslega áhættu. Einu tölfræðilega marktæku tengsl EndoPAT niðurstaðna 

innbyrðis voru milli lægra RHI gildis og hærri grunnástandssveifluvíddar. 
 

2) Hver eru tengsl EndoPAT niðurstaðna við helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma?  

Eftirfarandi tafla tekur saman marktæk tengsl EndoPAT niðurstaðna við áhættuþætti.  

Tafla 10. Marktæk tengsl niðurstaðna EndoPAT við áhættuþætti og áhættureiknisniðurstöðu 

EndoPAT niðurstaða: Lægra RHI gildi Hærri AI stuðull 
Hærri 

meðalsveifluvídd 
grunnástands 

Áhættuþættir og 
niðurstaða áhættureiknis: Hærri hjartsláttartíðni Kvenkyn Karlkyn 

  

Hærri aldur Litla hreyfingu 

Hærri systolískur 
blóðþrýstingur 

Hærri systolískan 
blóðþrýsting 

Systolískur 
blóðþrýstingur >140 

mmHg 

Systolískur 
blóðþrýstingur >140 

mmHg 

Hærri díastolískur 
blóðþrýstingur 

Hærri fastandi 
glúkósa 

Hærra HDL kólesteról Lægra HDL kólesteról 

Lægra heildar-/HDL 
kólesteról 

Hærra heildar-/HDL 
kólesteról 

Minni líkamshæð Hærri BMI stuðul 

Meiri líkamsþyngd Meiri líkamsþyngd 

1.gráðu ættarsaga 
kransæðasjúkdóms  

Engin ættarsaga um 
kransæðasjúkdóm 

Ættarsaga 
kransæðasjúkdóms  

 
Hærri fituprósenta 

Greindur háþrýstingur 
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5.2 Ályktanir um úrtak rannsóknar 

Tafla 11 tekur saman helstu gildi sem lýsa úrtaki rannsóknar og ber þau saman við viðmið jafnaldra 

af sama kyni. Þetta er gert í þeim tilgangi að fá betri mynd af úrtakinu og geta dregið ályktanir um það 

í heild. Sömu upplýsingar um gildi úrtaksins auk fleiri gilda má finna í niðurstöðukafla að framan. 

Viðmiðsdálkur töflu tekur mið af 51 árs aldri, sem er meðalaldur úrtaks, og kynjadreifingu þess þar 

sem karlmenn voru 55% og konur 45%. 10 ára áhætta er þó frábrugðin hinum gildunum að því leiti að 

hún er reiknuð út frá kynjahlutfalli en meðaláhætta kvenna og karla í öllum aldurshópum er tekin 

saman. Gildi í viðmiðsdálki eru fengin úr gangasafni REFINE (Risk Evaluation for INfarct Estimates) 

rannsóknar Hjartaverndar sem framkvæmd var á árunum 2006-2011. Mæld voru gildi slembiúrtaks úr 

þýði heilbrigðra einstaklinga á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Á töflunni má sjá að gildin fyrir úrtak þessarar 

rannsóknar eru í miklu samræmi við viðmiðin. Því má draga þá ályktun að úrtakið sé í ágætu samræmi 

við heilbrigt þýði eins og lagt var upp með við upphaf rannsóknar. 

 

Tafla 11. Samanburður helstu gilda úrtaks við heilbrigt þýði jafnaldra af sama kyni. 

 Úrtak, meðaltal eða % Jafnaldrar af sama kyni 

10 ára áhætta 5.19% 5.03% 

Systolískur blóðþrýstingur 130 mmHg 121 mmHg 

BMI 29 kg/m2 28 kg/m2 

Fastandi glúkósi 5.4 mmól/L 5.6 mmól/L 

Heildarkólesteról  5.6 mmól/L 5.5 mmól/L 

Reykingar: 
Núverandi reykingamenn 
Hættir 
Aldrei reykt 

 
8% 

50% 
42% 

 
21% 
47% 
32% 

Regluleg hreyfing Já (47%) Já (46%) 

Foreldrar eða alsystkini með 
kransæðasjúkdóm Já (39%) Já (44%) 

 

Áhættureiknisniðurstaða úrtaks þessarar rannsóknar var mjög svipað viðmiðum úr þýði 

heilbrigðra einstaklinga. Meðaláhætta kvenna í REFINE rannsókn á greiningu kransæðasjúkdóms á 

næstu 10 árum var 2.00% borið saman við 1.86% í þessari rannsókn. Karlmenn í REFINE rannsókn 

höfðu 7.5% áhættu í samanburði við 8.08% áhættu karla í þessari rannsókn. Konur þessarar 

rannsóknar voru því með lítillega lægri áhættu en viðmið jafnaldra af sama kyni ólíkt körlum 

rannsóknar sem voru með hærri áhættu. Sú staðreynd að meðalhlutfallsleg áhætta úrtaks þessarar 

rannsóknar var 2.0% (sjá töflu 3) má skýra með því að hún miðar 10 ára áhættu við jafnaldra af sama 

kyni sem hafa hagstæða áhættuþætti. Jafnaldrarnir hafa hvorki sögu um reykingar né fjölskyldusögu 

hjarta- og æðasjúkdóma sem útskýrir af hverju meðalþátttakandi rannsóknar var í tvöfaldri áhættu 
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miðað við þessa jafnaldra sína af sama kyni. Meðalsystolískur blóðþrýstingur úrtaksins var hærri en 

viðmiðið en 130 mmHg eru innan eðlilegra marka fyrir 51 árs meðalaldur úrtaks. Þetta meðaltal 

blóðþrýstings er ekki hátt enda eru þetta svo til heilbrigðir einstaklingar á miðjum aldri. Sérstaklega er 

meðaltalið lágt þegar haft er í huga að heimsókn í Hjartavernd, áhyggjur, hæðsla við mælingar og 

niðurstöður þeirra eru þættir sem geta valdið stressi og tímabundinni hækkun blóðþrýstings. 22% 

úrtaksins hafði fyrri greiningu háþrýstings. Þetta má setja í samhengi við Bandarískar tölur frá 2005-

2008. Þær gefa til kynna að algengi háþrýstings meðal Bandaríkjamanna yfir 20 ára aldri sé 33.5%.3 

  BMI stuðull úrtaks er í samræmi við viðmið. BMI stuðull á bilinu 25-30 bendir til þess að 

einstaklingur sé í ofþyngd og gildið 29 gefur því til kynna að meðalþátttakandi rannsóknar var í 

ofþyngd. Lægsti BMI stuðull þátttakanda var 20.3 og sá hæsti 49.7. BMI frá 18.5 upp í 25.0 telst til 

kjörþyngar á meðan öll gildi yfir 40 teljast til hæstu gráðu offitu. Þátttakendur voru þar af leiðandi frá 

því að vera í kjörþyngd yfir í að glíma við alvarlega offitu. 35.3% þátttakenda rannsóknar voru með 

BMI stuðul yfir 30 sem telst til offitu. Þetta má setja í samhengi við Bandarískar tölur. Árið 2012 voru 

33.7% fullorðinna Bandaríkjamanna með BMI stuðul yfir 30.3 Gildi úrtaks fyrir fastandi glúkósa og 

heildarkólesteról eru nánast í algjöru samræmi við viðmið. Fastandi glúkósi er að meðaltali eðlilegur 

og meðalheildarkólesteról er ekki hátt. Aðeins 2% úrtaks hafa fyrri greiningu sykursýki sem er lægra 

en tölur frá Bandaríkjunum. Samkvæmt þeim var algengi sykursýki 8% þar í landi árið 2008.3  

Í úrtaki eru reykingamenn heldur færri en í viðmiðahópi. Líkur eru á að reykingamenn sem 

komu í áhættumat hafi ýmist verið búnir að reykja fyrir komu sama morgun eða hafi ekki viljað bíða 

rúma hálfa klukkustund í viðbót eftir sígarettu. Þetta gæti úrskýrt hluta af þessum mismun. Tölur 

viðmiða eru aftur á móti í samræmi við Bandaríkin þar sem 21.2% karla og 17.5% kvenna yfir 20 ára 

aldri reyktu árið 2010.3 47% af úrtaki rannsóknar svara spurningu um hreyfingu játandi svo þeir 

einstaklingar stunda líkamsrækt reglulega, meira en tvisvar til þrisvar í viku, eða eru í erfiðisvinnu. Þá 

má gera ráð fyrir að 53% þátttakenda annað hvort stundi ekki líkamsrækt eða geri það tvisvar í viku 

eða sjaldnar. Hátt í fjörutíu prósent úrtaks hafa fyrstu gráðu ættarsögu um kransæðasjúkdóm. Þessar 

tölur fyrir hreyfivenjur og fjölskyldusögu eru mjög líkar viðmiðum. 
 

 

5.3 Ályktanir um niðurstöður EndoPAT 

5.3.1 RHI stuðull 

Meðaltal RHI gilda hjá þessu úrtaki þátttakenda áhættumats Hjartaverndar á Íslandi var 2.39 og 

miðgildið 2.35. Þessi gildi má bera saman við niðurstöður annarra rannsókna þar sem EndoPAT 

mælingar voru framkvæmdar á öðrum þýðum. Til að byrja með má bera miðgildið 2.35 saman við 

niðurstöðu rannsóknar sem gerð var hérlendis á síðata ári.42 Þýði þeirrar rannsóknar var sjúklingar 

með brátt kransæðaheilkenni og reyndist miðgildi þess úrtaks vera 1.81 sem er talsvert lægra en 2.35. 

Þetta kemur heim og saman við hugmyndafræði EndoPAT þar sem brátt kransæðaheilkenni bendir til 

verri æðaþelsstarfssemi og gefur lægra RHI gildi eða verri EndoPAT útkomu. Önnur Bandarísk 

rannsókn gerð árið 2008 mældi 40 heilbrigða einstaklinga með EndoPAT.37 Úrtakið var á aldrinum 19-

68 ára. Meðaltal RHI hjá þessum hópi var 1.9 sem er talsvert lægra en meðaltal núverandi 
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rannsóknar. Athyglisvert er að bera meðaltalið 1.9 hjá þessu heilbrigða þýði saman við aðra rannsókn 

gerða árið 2007. Þar voru 60 einstaklingar í úrtakinu og 53% þeirra með kransæðasjúkdóm.22 Meðaltal 

RHI hjá öllu úrtakinu var 2.2 en RHI var að meðaltali 2.0 hjá hópnum með kransæðasjúkdóm. Það er 

hærra en 1.9 sem mældist hjá heilbrigðu þýði árið 2008. RHI stuðull þeirra 47% sem ekki höfðu 

kransæðasjúkdóm var að meðaltali 2.4 sem er það sama og núverandi rannsókn leiddi í ljós með 

meðal RHI 2.39.  

Hvað varðar tengsl RHI við aðra áhættuþætti hafa fyrri rannsóknir sagt ólíka sögu. Líkt og kom 

fram í Núverandi þekking á EndoPAT kaflanum framar sýndu Hamburg og félagar fram á tengsl RHI 

við ýmsa áhættuþætti árið 2008.30 Úrtak þeirra samanstóð af 1957 heilbrigðum einstaklingum. Þeir 

áhættuþættir sem reyndust hafa marktæk tengsl við lægri RHI stuðul ólíkt því sem fannst í núverandi 

rannsókn voru karlkyn, hærri BMI stuðull, stærra mittismál, hærra heildar/HDL kólesteról, sykursýki og 

reykingar. Hærri aldur fannst hafa tengsl við hærri RHI stuðul sem er einnig ólíkt niðurstöðum 

núverandi rannsóknar. Ekki voru skoðuð tengsl RHI við áhættureiknisniðurstöðu í þeirri rannsókn. Þó 

má leiða líkum að því að í ljós hefðu komið tengsl þar á milli vegna þess hve margir áhættuþættir 

höfðu tengsl við RHI.  

Áður en núverandi rannsókn var framkvæmd höfðu EndoPAT mælingar heilbrigðra ekki verið 

skoðaðar í tengslum við áhættureiknisniðurstöðu. EndoPAT var skoðað í tengslum við niðurstöðu 

áhættureiknis árið 2010 en það var ekki hjá heilbrigðu þýði.38 Úrtak þeirrar rannsóknar samanstóð af 

270 einstaklingum úr þýði fólks með einkenni frá hjarta- og æðakerfi. Úrtakið var með óútskýrðan 

brjóstverk og/eða án merkja nýrra alvarlegra þrenginga í æðamyndatöku (angiography). Í þeirri 

rannsókn var úrtaki skipt í tvo hópa eftir því hvort náttúrulegi lógariþminn af RHI (In(RHI)) væri undir 

eða yfir 0.4. Ekki fannst marktækur munur á flestum áhættuþáttum né niðurstöðu áhættureiknis milli 

þessara hópa. In(RHI) undir 0.4 hafði þó sjálfstætt forspárgildi um kransæðaáföll hjá úrtakinu yfir 7 ára 

tímabil. Í núverandi rannsókn var In(RHI) skoðað til samanburðar og ekki var marktækur munur á 10 

ára áhættu hvort sem In(RHI) var undir 0.4 eða yfir því gildi. Skortur á tenglsum RHI við fastandi 

glúkósa á sér fordæmi í fleiri rannsóknum. Rannsókn frá 2014 komst að þeirri niðurstöðu að ekki væru 

tengsl milli RHI og fastandi glúkósa.35 Úrtak þeirrar rannsóknar var úr þýði sjúklinga með 

efnaskiptaheilkenni (metabolic syndrome). Rannsókn Moerland og félaga árið 2012 leiddi í ljós að RHI 

gildi voru ekki marktækt ólík milli heilbrigðra og sykursýkissjúklinga á metformini.24 
 

5.3.2 AI stuðull 

Niðurstöður AI stuðuls og dreifingu þeirra má bera saman við mynd 4 sem kemur frá 

framleiðendum EndoPAT. Hærra AI gildi með hækkandi aldri er í samræmi við fyrri þekkingu eins og 

sjá má á myndinni. Meðalgildi AI stuðuls var 7.25% sem virðist vera í samræmi við 51 árs meðalaldur 

úrtaks samkvæmt mynd 4. 95% vikmörk hjá úrtaki rannsóknar voru 31.2% sem er vel lægra en 95% 

vikmörk fyrir 51 árs aldur ef litið er á myndina. 95% vikmörk fyrir 51 árs aldur samkvæmt mynd 4 eru 

nær hæsta AI gildi úrtaksins sem er 54.8%. 5% vikmörk úrtaks voru -20.1%. Þau eru mun lægri en 5% 

vikmörk fyrir 51 árs aldur á mynd 4. -20.1% er nær 5% vikmörkum fyrir 23 ára aldur, lægsta aldur 

einstaklings í úrtakinu. Samkvæmt myndinni voru því þátttakendur rannsóknar að koma betur út úr 

mælingu AI stuðuls en gengur og gerist. 
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Fyrri rannsókn framkvæmd af Patvardhan og samstarfsmönnum hans árið 2011 einblýndi á 

tengsl AI stuðuls EndoPAT mælingar við áhættuþætti.36 Þátttakendur þeirrar rannsóknar voru með 

einkenni frá hjarta- og æðakerfi. Bera má niðurstöður þeirra saman við niðurstöður þessarar 

rannsóknar með þeim fyrirvara að þýði rannsóknanna voru ólík. Rannsókn Patvardhan bar kennsl á 

tengsl AI við hjartsláttartíðni, meðalslagæðaþrýsting og púlsþrýsting sem ýmist var ekki mælt í 

núverandi rannsókn eða hafði ekki tengsl við AI. Aldur, neðri mörk blóðþrýstings og líkamsþyngd eru 

áhættuþættir sem einnig reyndust hafa tengsl við AI og eru þær niðurstöður í samræmi við núverandi 

rannsókn. Rannsóknin árið 2011 fann engin tengsl AI stuðuls við efri mörk blóðþrýstings, kyn, hæð og 

blóðfitur sem er á skjön við núverandi niðurstöður. Niðurstöður rannsókna varðandi samband AI og 

sykursýki hafa verið á báða vegu. Rannsókn Patvardhan og félaga leiddi ekki í ljós tengsl milli þessara 

þátta. Þær niðurstöður eru samhljóma skorti á tengslum AI og fastandi glúkósa sem núverandi 

rannsókn leiddi í ljós. Rannsókn sem framkvæmd var af Moerland og samstarfsmönnum árið 2012 

leiddi hins vegar í ljós marktækt hærra gildi AI stuðuls hjá sykursýkissjúklingum samanborið við 

heilbrigðra einstaklinga 24. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við núverandi niðurstöður þar sem 

hærri AI stuðull hafði ekki marktæk tengsl við hærri fastandi glúkósa. 
 

5.3.3 Meðalsveifluvídd grunnástands 

Tengsl meðalsveifluvíddar grunnástands við RHI má bera saman við fyrri rannsóknir sem komust 

að sömu niðurstöðu.30,34 Sömu tengsl fundust í rannsókn Hamburg og félaga árið 2008 þar sem 

heilbrigðir einstaklingar voru mældir.30 Árið 2009 gerðu Heffernan og samstarfsmenn hans rannsókn 

þar sem EndoPAT mælingar voru gerðar á úrtaki með ólíka heilsufarssöga.34 37% þeirra voru með 

kransæðasjúkdóm. Hjá þessu úrtaki fundust marktæk tengsl milli hærri meðalsveifluvíddar 

grunnástands og lægri RHI stuðuls. Fylgnin á milli breytanna var -0.45 og útskýrði 

meðalgrunnástandssveifluvídd 14.7% af breytileika í RHI. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

núverandi rannsókn þar sem fylgni breytanna var -0.35 og 12% af breytileika í RHI mátti skýra með 

breytileika meðalsveifluvíddar grunnástands. Vert er að hafa í huga að þvermál 

upphandleggsslagæðar (brachial artery) gæti verið bjögunarþáttur í þessu sambandi. Heffernan og 

félagar komust að því að þvermál upphandleggsslagæðar hafði bein tengsl við meðalsveifluvídd 

grunnástands og fylgni milli þvermálsins og RHI var neikvæð. Þetta þvermál var ekki mælt í núverandi 

rannsókn og því ekki hægt að ganga úr skugga um þessa bjögun. 

Rannsókn Hamburg og félaga árið 2008 á gildum heilbrigðra einstaklinga leiddi í ljós tengsl 

meðalsveifluvíddar grunnástands við ýmsa áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma.30 Sumt er í samræmi 

við niðurstöður núverandi rannsóknar. Báðar rannsóknirnar komust að þeirri niðurstöður að tengsl 

væru milli hærri meðalgrunnástandssveifluvíddar og karlkyns, hærri efri marka blóðþrýstings, hærri 

BMI stuðuls og hærra hlutfalls heildar og HDL kólesteróls. Rannsóknin árið 2008 fann þó tengsl 

meðalsveifluvíddar grunnástands við reykingar, stærra mittismál og neðri mörk blóðþrýstings sem er á 

skjön við núverandi rannsókn. 
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5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

5.4.1 Kostir og ókostir EndoPAT 

EndoPAT rannsóknaraðferðin hefur sína kosti og galla ( sjá töflu 12). Lágmarksinngrip, áhættuleysi 

og engin krafa um sérþjálfun mælanda teljast kostir í ljósi fyrrum aðferða til æðaþelsmælinga.11,19,28 

Tölvubúnaður gefur niðurstöðu og er því möguleiki á rannsakandabjögun enginn. Þrátt fyrir lágmarkað 

inngrip fyrir þátttakanda getur þrýstingur á upphandlegg valdið tímabundnum óþægindum auk þess 

sem doði fram í hönd getur valdið óróleika. Óþægindi tengd nemum verða að teljast hverfandi enda 

finnur þátttakandi eingöngu eigin púlsslátt í fingrum sökum þrýstingsins sem nemarnir valda. EndoPAT 

tækið er tiltölulega ódýrt af rannsóknartæki að vera. Nemarnir eru einna kostnaðarsamastir við 

mælingarnar þar sem hver mæling krefst tveggja einnota nema. Minnsta snerting nema við umhverfið 

getur valdið truflun sem gerir kröfu um nákvæmni í uppsetningu og hreyfingarleysi þátttakanda. Einnig 

geta umhverfisáhrif truflað ástand og líðan þátttakanda. Mælingar krefjast því aðstöðu þar sem 

umgangur er lágmarkaður og auðveldlega má stjórna birtu- og hitastigi.11,28 

Tafla 12. Kostir og ókostir EndoPAT mæliaðferðar 

Kostir: Ókostir: 
 

Lágmarksinngrip 

Engin hætta fyrir þátttakanda 

Mælingartæki ódýrt 

Krefst lágmarksþjálfunar mælanda 

Meðfylgjandi reikniforrit sér um 
niðurstöðugjöf, sem lágmarkar 
rannsakandabjögun. 
 

Má nota á stofum og göngudeildum 

 

Nemar kostnaðarsamir og einnota 

Nemar viðkvæmir fyrir truflun 

Mælingar viðkvæmar fyrir áhrifum 
sjálfvirka taugakerfisins (autonomic 
effect) 
 

Mælingar viðkvæmar fyrir 
umhverfisáhrifum: hitastigi, birtustigi, 
hljóðmengun o.s.frv. 

 

5.4.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Rannsóknin hefur vissa galla. Til að byrja með má fjalla um þýði rannsóknar. Úrtak rannsóknar 

samanstóð af einstaklingum sem komu í áhættumat Hjartaverndar. Samkvæmt hugmyndafræði 

rannsóknarinnar áttu mældir einstaklingar að tilheyra heilbrigðu þýði. Eins og áður kom fram er raunin 

þó ekki sú þar sem þátttakendur áhættumats eru í meiri áhættu en almennt þýði. Þar af leiðandi 

endurspeglaði þýði rannsóknar ekki fullkomlega þýði heilbrigðra einstaklinga og ekki hægt að 

heimfæra niðurstöður algjörlega á þann hóp. Úrtak mælingar var sjálfboðaliðaúrtak, það er aðeins 

voru gerðar mælingar á þeim sem kusu að taka þátt. Þetta gæti hafa valdið kerfisbundinni skekkju í 

niðurstöðum rannsóknar. Þátttakendur rannsóknar eru allir af Evrópsku bergi brotnir og ekki hægt að 

heimfæra niðurstöður á aðra kynþætti. Þar að auki eru þátttakendur allir á aldrinum 23-75 ára og því 

ekki mögulegt að fullyrða um tengsl EndoPAT niðurstaðna og áhættu hjarta- og æðasjúkdóma hjá 

börnum, unglingum eða háöldruðum. 
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Rannsóknin var þversniðsrannsókn og skoðaði svör og mæligildi einstaklinga aðeins á einum 

tímapunkti. Því bauð rannsóknin ekki upp á að dregnar væru ályktanir um orsakasamband milli 

niðurstaðna EndoPAT mælingar og áhættu hjarta- og æðasjúkdóma eða áhættuþátta þeirra. 

Niðurstöður geta hins vegar stutt möguleika þess að tengsl séu til staðar. Þar sem aðeins var gerð ein 

EndoPAT mæling á hverjum þátttakanda var heldur ekki hægt að fullyrða um breytileika í mælingum 

einstaklings milli tveggja tímapunkta, hvorki RHI gildis né AI stuðuls eða meðalgrunnástands-

sveifluvíddar. Blóðþrýstingur var mældur bæði af rannsakanda og hjúkrunarfræðingi áhættumats. Ekki 

er útilokað að breytileiki hafi verið í þessum mælingum sökum dagsforms mælenda. Einnig var 

blóðþrýstingsmæling framkvæmd rétt fyrir EndoPAT mælingu og í slíkum aðstæðum er mælt með að 

þátttakandi jafni sig í fimm mínútur áður en EndoPAT mæling hefst.32 Ekki er víst að þeim tíma hafi 

verið náð. Þátttakendur lágu aðeins nokkrar mínútur í láréttri stöðu áður en mælingin hófst en aðrar 

rannsóknir og leiðbeiningar framleiðanda hafa mælst til þess að þátttakendur liggi í tíu til fimmtán 

mínútur láréttir til þess að ná jafnvægi áður en mælt er.32-35 Ekki lágu fyrir upplýsingar um hreyfingu 

þátttakenda en mælst hefur verið til þess að þátttakendum sé bannað að hreyfa sig sólarhring fyrir 

mælingu vegna mögulegra áhrifa hreyfingar á æðaþelið.33 

Rannsóknin hefur ýmsa kosti. Til að byrja með er úrtak rannsóknar stórt samanborið við 

margar fyrri rannsóknir á EndoPAT.21,22,24,35,37 Grunnástandstímabil mælinga var lengra en í öðrum 

rannsóknum þar sem EndoPAT mælingum var beitt,24,30,34 sem vinnur upp að hluta þann litla tíma sem 

þátttakendum var gert kleift að ná jafnvægi áður en mæling hófst. Þó svo breytileiki gæti verið í 

mælingum blóðþrýstings var hann lágmarkaður með því að sömu einstaklingar framkvæmdu allar 

blóðþrýstingsmælingar. EndoPAT mælingar eru staðlað próf þar sem innbyggt reiknilíkan gefur 

niðurstöðu. Forritið dregur ályktun um það hvort mælingin hafi heppnast með því að neita 

rannsakanda um niðurstöðu í tilfellum þar sem mælingin tókst ekki sem slík. Þetta takmarkaði skekkjur 

af völdum rannsakandabjögunar. Þar að auki voru allar mælingar framkvæmdar af sama B.S. nema 

svo lítill sem enginn breytileiki var í uppsetningu eða aðdraganda mælingar. Áhættumatið er einnig 

staðlað mat, framkvæmt með sama hætti af sama hjúkrunarfræðingi á öllum þátttakendum 

rannsóknar. Umhverfisáhrif, sem gætu truflað EndoPAT mælingu, voru lágmörkuð með því að kynda 

vel mæliherbergi, slökkva ljós á meðan á mælingu stóð og velja mæliaðstöðunni stað þar sem 

umgangur var lítill. 
 

5.5 Ályktanir um heildarniðustöður rannsóknar 

Helsta niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að ekkert tölfræðilega marktækt samband fannst milli 

lágrar RHI niðurstöðu EndoPAT og hárrar áhættu á greiningu kransæðasjúkdóms á næstu 10 árum. 

Lár RHI stuðull EndoPAT mælingar hafði ekki tengsl við neina áhættuþætti að undanskilinni 

hjartsláttartíðni. AI stuðull og meðalgrunnástandssveifluvídd höfðu þó tengsl við ýmsa áhættuþætti (sjá 

töflu 9). Niðurstaðan gefur til kynna að RHI stuðull EndoPAT mælingar sé ekki að meta sömu þætti og 

liggja að baki áhættureiknislíkaninu. Ef fullkomið öfugt samband væri milli RHI og áhættu bætti RHI 

stuðull litlu við núverandi áhættumat. Skorturinn á samræmi ýtir undir spurningu þess efnis hvort RHI 

stuðull EndoPAT mælingar gæti verið að meta þætti sem greinast ekki með núgildandi áhættumati 
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hjarta- og æðasjúkdóma. Þá vaknar einnig sú spurning hvort RHI gæti haft forspárgildi um 

kransæðaáföll hjá heilbrigðu þýði umfram áhættureiknisniðurstöðu og þannig bætt áhættumat. Svör 

þessara spurninga eru enn ófundin. Þýðing niðurstaðna AI stuðuls og meðalsveifluvíddar 

grunnástands hjá heilbrigðum þátttakendum hvað varðar framtíð þeirra í tengslum við hjarta- og 

æðasjúkdóma er einnig illa þekkt. Í framhaldi þessarar rannsóknar þarf að fylgja einstaklingum úrtaks 

eftir næstu árin til að komast nær svörum þessara spurninga. Eitthvað er það vissulega sem EndoPAT 

mælir. Frekari rannsókna er þörf á komandi árum með það að markmiði að komast að þýðingu og 

nothæfni EndoPAT niðurstaðna. Skortur á tengslum RHI stuðuls við áhættu á greiningu 

kransæðasjúkdóms hjá heilbrigðu þýði er skref í átt að frekari vitneskju um EndoPAT. 
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