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Ágrip 

Inngangur: Blóðhlutagjafir eru mikilvægur hluti gjörgæslumeðferðar, en vegna aukaverkana er vaxandi 

áhersla lögð á aðhaldssemi við gjöf blóðhluta. Áherslur á aðhaldsemi endurspeglast í nýlegum 

klínískum leiðbeiningum á Landspítala. Ekki eru fyrir hendi upplýsingar um umfang blóðhlutagjafa á 

gjörgæsludeildum Landspítala og hversu vel leiðbeiningum er fylgt. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

kanna notkun blóðhluta á gjörgæsludeildum Landspítala og fylgni við klínískar leiðbeiningar. 

 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin er afturskyggn og nær til allra sjúklinga 18 ára og eldri sem fengu 

blóðhluta á gjörgæsludeildum Landspítala frá 1. júní til 30. nóvember 2010. Skráðar voru upplýsingar 

um heilsufar sjúklinga, fjölda og tegund blóðhluta ásamt gildi blóðrauða, próthrombíntíma og blóðflagna 

við blóðhlutagjöf. Niðurstöður voru bornar saman við klínískar leiðbeiningar  á Landspítala.  

 

Niðurstöður: Af 598 gjörgæslusjúklingum fengu 202 (34%) blóðhluta. Rúmlega helmingur þeirra lá á 

gjörgæsludeild eftir skurðaðgerð. Flestum, eða  179 (30%) var gefið rauðkornaþykkni, 107 (18%) fengu 

blóðvökva, 51 (9%) blóðflögur, en 34 sjúklingar (6%) fengu allar þrjár blóðhlutategundir. Blóðrauði við 

rauðkornagjöf var að meðaltali 87 g/L, en í 33% tilvika yfir 90 g/L og í 6% tilfella mældist hann yfir 100 

g/L. Próthrombíntími var að meðaltali 20,4 sekúndur við blóðvökvagjöf, en í 82% tilfella undir 20,5 

sekúndum. Blóðflögur við blóðflögugjöf voru að meðaltali 82 þús./µL en í 74% tilfella yfir 50 þús./µL. 

 

Ályktanir: Þriðjungi sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítalans eru gefnir blóðhlutar, oftast 

rauðkornaþykkni. Um 6% rauðkornagjafa og að minnsta kosti 14% blóðvökvagjafa og 33% 

blóðflögugjafa eru utan viðmiða leiðbeininga. Þessum niðurstöðum svipar til erlendra rannsóknaog ljóst 

er að fækka má óþarfa blóðhlutagjöfum á gjörgæsludeildum Landspítala. 
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Abstract 

Introduction: Due to the potential risk of blood transfusions, clinical guidelines emphasize restrictive 

use of blood components. However, studies indicate that adherence to these guidelines is often less 

than optimal. We studied the use of blood components in two adult intensive care units (ICUs) in 

Iceland and compliance to clinical guidelines. 

 

Materials and methods: This is a retrospective study on all patients that received blood components 

at both ICUs at Landspitali during 6 months in 2010. Patient specific data was gathered from medical 

records. Haemoglobin value, prothrombin time and platelet counts were registered before transfusion 

of blood components and indications for administration compared with hospital guidelines 

 

Results: 202 patients (34%) received one or more blood components in the ICU, half of them 

postoperatively. 30% received red blood cells (RBCs), 18% fresh frozen plasma (FFP) and 9% 

platelets. The mean haemoglobin value before RBC transfusion was 87 g/L. In one third of RBCs 

transfusions haemoglobin exceeded 90 g/L and in 6% of cases it was over 100 g/L. The mean pre-

transfusion prothrombin-time before administration of FFP was 20.4 seconds, and in 82% of FFP 

transfusions it was below 20.5 seconds. No coagulation test was available before 5% of FFP 

transfusions. The mean pre-transfusion platelet count before transfusion of platelets was 82 x109/L 

and in 33% of platelet transfusions it exceeded  100 x109/L. 

 

Conclusion: One in three patients received blood components during their ICU stay, most commonly 

RBCs. At least 6% of RBCs, 14% of FFPs and 33% of platelets were not transfused according to the 

clinical guidelines at Landspitali. Although these results are in line with numerous other studies it 

appears that use of blood components in Icelandic ICUs can be improved. 
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1 Inngangur  

Blóðleysi (anemia) og blæðingar eru algeng vandamál hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum (1, 2) og 

blóðhlutagjafir eru því mikilvægur þáttur gjörgæslumeðferðar (3-5). Síðastliðna áratugi hefur aukin 

vitneskja um aukaverkanir leitt til aðhaldssemi í blóðhlutagjöfum (6, 7). Einnig er mikilvægt að aðhalds 

sé gætt í kostnaði heilbrigðisþjónustu og með hóflegri notkun blóðhluta má spara töluverðar fjárhæðir 

(7-9). Auk þess er blóð til í takmörkuðu magni og þarf því að fara með af ráðdeild, ekki síst þar sem 

gert er ráð fyrir að notkun blóðhluta aukist með vaxandi fjölda eldra fólks (10). 

Þessar áherslur í gjöf blóðhluta endurspeglast í fjölda nýlegra klínískra leiðbeininga sem gefnar 

hafa verið út á síðustu árum á vesturlöndum (11). Í september 2012 voru gefnar út endurbættar 

klínískar leiðbeiningar um notkun blóðhluta á Landspítala (12). Þar var að mestu stuðst við eldri 

leiðbeiningar um gjöf rauðkorna á spítalanum en einnig fjallað um gjöf blóðvökva og blóðflagna. 

Á gjörgæsludeildum er notaður stór hluti þeirra blóðhluta sem unnir eru (13). Rannsóknir á 

blóðhlutanotkun með hliðsjón af klínískum leiðbeiningum eru taldar mikilvægt verkfæri til að viðhalda 

gagnreyndri notkun blóðhluta (11, 14). Hér á landi skortir slíkar rannsóknir og er markmið þessarar 

rannsóknar að bæta úr því.  
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1.1 Blóðhlutar og blóðflokkar 
Blóð er 7-8% af þyngd líkamans, þannig að einstaklingur sem vegur 70 kg hefur um 5,2 lítra blóðs 

(15). Heilblóði er skipt í fernt; rauð blóðkorn, blóðvökva (plasma), blóðflögur og hvít blóðkorn. Úr 

heilblóði má vinna þrjár tegundir blóðhluta; rauðkornaþykkni, ferskan frystan blóðvökva (fresh frozen 

plasma: FFP) og blóðflögur (15-17). Úr blóðvökva má einnig vinna kuldabotnfall (cryoprecipitate), 

sértæka storkuþætti og mótefnavaka (16, 18). Blóð hefur verið notað til nútíma lækninga frá upphafi 

20. aldar eftir að Landsteiner uppgötvaði bakgrunn og þýðingu ABO blóðflokkakerfisins árið 1901 (19).  

 

  

Við blóðflokkun eru mótefni við mótefnavökum á yfirborði rauðkorna skilgreind þar sem 

blóðflokkarnir ABO og Rhesus-D (Rh-D) eru klínískt mikilvægustu og algengustu blóðflokkarnir (mynd 

2) (16, 20, 21). 

Fyrir gjöf rauðkornaþykknis eru gerð samræmingarpróf til að tryggja að réttur blóðhluti sé gefinn og 

þannig minnkað líkur á fylgikvillum (22). BKS-próf er framkvæmt þegar blóðþegi er með þekkt mótefni 

gegn rauðkornum (16, 20). Ef blóðþegi er þegar blóðflokkaður fyrir rauðkornagjöf og hefur engin þekkt 

blóðflokkamótefni er gert BAS-próf sem felst í staðfestingu á blóðflokki og mótefnaskimun gegn 

rauðkornum. Ef BAS-próf er í samræmi við fyrri próf má gefa blóðhluta. Ekki þarf  að krossprófa gefnar 

rauðkornaeiningar meðan BAS-próf er í gildi (20, 23). Annars er gert krosspróf á öllu gefnu 

rauðkornaþykkni þar sem athugað er hvort blóðvökvi blóðþega hafi mótefni gegn rauðkornum sem 

ekki fundust í áðurnefndum prófum (16, 20, 21, 23). Ef sjúklingur hefur ekki verið blóðflokkaður áður 

þarf fyrst að gera blóðflokkun og svo BAS eða BKS próf úr tveimur aðskildum sýnum (23). Ekki eru 

Mynd 1. Heilblóð eftir skilvindun og blóðstrok. 
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gerð samræmingarpróf fyrir gjöf blóðvökva og blóðflagna en blóðþegar þurfa að vera blóðflokkaðir (16, 

20). 

Við vinnslu blóðhluta er einnig skimað fyrir ýmsum smitsjúkdómum í blóði, eins og HIV, lifrarbólgu 

B og C og HTLV (16, 18, 24). 

 

Örvar sýna hvernig rauðkornaþykkni er gefið milli einstaklinga í mismunandi blóðflokkum. Rhesus-D mótefni 

finnast einungis í sermi Rhesus neikvæðra einstaklinga sem hafa komist í tæri við Rhesus jákvætt blóð 

(brotin lína), til dæmis Rhesus neikvæð móðir sem hefur fætt Rhesus jákvætt barn. Rh-D neikvæðum konum 

á barnseignaraldri ekki gefið Rh-D jákvætt blóð til að forðast Rhesus sjúkdóm (Rh-D hemolytic disease of 

the newborn, RhD HDN) (16, 21). Í undantekningartilvikum geta Rh-D neikvæðir karlmenn fengið Rh-D 

jákvætt blóð en ættu í framhaldinu að fá mótefni gegn Rh-D mótefnavaka (anti-RhD immunoglobulin) svo 

þeir myndi ekki Rh-D mótefni (12).  

Mynd: Karl Erlingur Oddason  

1.1.1 Rauðkornaþykkni 
Ein eining rauðkornaþykknis er um 280 ml, en þar af eru um 100 ml næringarlausn. Hægt er að geyma 

þykknið í allt að 6 vikur (20). Gera má ráð fyrir að ein eining rauðkornaþykknis hækki blóðrauða þega 

um 10 g/L (12, 16, 25). Allt rauðkornaþykkni sem gefið er á Landspítala er hvítkornasíað (sjá kafla 

1.3.3) (17). Einnig er til geislað rauðkornaþykkni sem er gefið einstaklingum með bælt ónæmiskerfi til 

Mynd 2. Mótefnavakar rauðkorna og mótefni í blóðvökva helstu blóðflokka.  
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að minnka líkur á hýsilsótt tengdri blóðhlutagjöf (transfusion associated graft versus host disease) (16, 

19, 20). Geislunin drepur eitilfrumur sem að öðrum kosti geta ráðist á vefi ónæmisbældra blóðþega og 

valdið hýsilsótt (24).  

1.1.2 Ferskur frystur blóðvökvi 
Ein eining af blóðvökva er um 280 ml. Þegar blóðvökvi hefur verið unnin úr heilblóði þarf að frysta 

hann innan sex klukkustunda og má geyma hann í allt að 2 ár undir -30°C (20). Blóðvökvann verður 

að gefa innan 24 klst eftir að hann hefur verið þíddur, annars þarf að henda honum (16, 20). Eftir 24 

klst. geymslu er virkni storkuþátta í blóðvökva orðin takmörkuð (26). Blóðvökvi er einnig til geislaður 

(20). 

1.1.3 Blóðflögusett 

Ein eining af blóðflögum er um 380 ml og er það unnið úr heilblóði fimm gjafa en 300 ml í hverri 

einingu eru næringarlausn. Einnig er hægt að vinna blóðflögusett úr einum gjafa með blóðfrumuskilju 

(20). Gert er ráð fyrir að ein eining blóðflagna hækki blóðflögufjölda um 30 þús./µL hjá þega (20). 

Blóðflögur eru geymdar við 22°C á stöðugri hreyfingu. Þannig geymast þau í 5 sólarhringa. 

Blóðflögusett eru hvítkornafrí og eru til geisluð fyrir ónæmisbælda sjúklinga (16, 20). 

1.2 Blæðingar og blóðleysi 
Meðal algengustu ábendinga blóðhlutagjafa á gjörgæsludeildum eru blæðingar og til að koma í veg 

fyrir blæðingar, t.d. vegna fyrirhugaðra inngripa (1, 12, 16, 27, 28). Blóðleysi er algengt hjá 

gjörgæslusjúklingum við innlögn og getur versnað hratt þrátt fyrir enga blæðingu (1, 2, 4, 5) Helstu 

ástæður blóðleysis gjörgæslusjúklinga eru áhrif alvarlegra veikinda og bólgu á framleiðslu rauðkorna, 

endurteknar blóðtökur til rannsókna, þynning vegna vökvagjafa og svo blæðingar vegna inngripa (1, 

29, 30). 

1.3 Áhrif rauðkornagjafa 

1.3.1 Súrefnisflutningur  
Súrefnisflutningur til vefja er háður dæluvirkni hjartans (cardiac output) og súrefnisstyrk í slagæðablóði 

sem aftur er háður magni blóðrauða (15, 31). Margir lífeðlisfræðilegir þættir viðhalda súrefnisflutningi 

við blóðleysi í eðlilegu vökvajafnvægi (normovolemia). Það er með æðaherpingu, aukinni dæluvirkni 

hjartans, tilfærslu á blóðflæði til marklíffæra og minnkaðri seigju blóðs sem auðveldar flæði um 

háræðar (15, 32-35). Í eðlilegu vökvajafnvægi fer súrefnisflutningur til vefja að minnka þegar blóðrauði 

er í kringum 80 g/L (36). Við það eykst súrefnisupptaka vefja (sem má sjá á lækkaðri súrefnismettun 

miðbláæðablóðs) (37, 38) svo að súrefnisþurrðar fer ekki að gæta í eðlilegu vökvajafnvægi fyrr en við 

blóðrauða 50-60 g/L (34, 35, 39-41). Það að alvarlega veikir sjúklingar hafi skerta getu til að viðhalda 

súrefnisflutning (19, 24) og auka súrefnisupptöku (29) er líklega ástæða þess að helsta ábending 

rauðkornagjafa á gjörgæsludeildum er ekki blæðing heldur að viðhalda súrefnisflutning til vefja (1, 4, 

27, 42, 43). 
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Við miklar blæðingar er ljóst að rauðkornagjafir bjarga mannslífum með því að auka súrefnisflutning 

til vefja (3, 16, 36). En við hækkun á blóðrauða með rauðkornagjöf í eðlilegu vökvajafnvægi minnkar 

dæluvirkni hjartans sem er ein helsta uppbótarvirkni bráðs blóðleysis (36, 44, 45). Ekki hefur verið sýnt 

með óyggjandi hætti að gjöf rauðkorna auki súrefnisflutning til vefja hjá sjúklingum sem eru í eðlilegu 

vökvajafnvægi (3, 46-48).  

1.3.2 Aðhald í rauðkornagjöfum 
Fyrir rúmum áratug voru viðhafðar víðari ábendingar (goal-directed therapy) við gjafir 

rauðkornaþykknis en nú tíðkast, en þá var oftast stefnt að því að halda blóðrauða yfir 100 g/L (16, 49). 

Árið 1999 sýndi slembd klínísk rannsókn á blóðhlutagjöfum innan gjörgæsludeilda að aðhaldssöm gjöf 

rauðkornaþykknis væri ekki síðri en víðari ábendingar og hefði jákvæð áhrif á lifun (49). Á svipuðum 

tíma sýndu rannsóknir á vottum Jehóva sem ekki þiggja blóðgjöf af trúarlegum ástæðum að fylgikvillar 

og dánartíðni eftir aðgerðir jókst ekki að ráði fyrr en blóðrauði var kominn undir 70 g/L (50, 51).  

Undantekning á þessu voru sjúklingar með alvarlegan hjartasjúkdóm (49). Rannsóknir á gjöfum 

rauðkorna við aðrar aðstæður undirstrika að sjúklingum verði ekki meint af aðhaldi í gjöfum rauðkorna 

þegar stefnt er á að halda blóðrauða yfir 70-80 g/L, nema hjá sjúklingum með bráða blóðþurrð í hjarta 

(8, 11, 52-54). Talið er að með þessum nýju viðmiðum megi fækka rauðkornagjöfum um allt að 40% 

(8). 

Rannsóknir á gjörgæslusjúklingum hafa sýnt aukna dánartíðni þeirra sem fá rauðkornagjöf og eykst 

dánartíðni með auknum fjölda blóðhluta (1, 55-57). Þó eru til rannsóknir sem benda til hins 

gagnstæða, til dæmis hjá sjúklingum með sýklasótt þar sem rauðkornagjöf virðist bæta lifun (58, 59). 

Áhrif rauðkornagjafa á lifun eru því óljós en niðurstöður rannsókna án slembunar þarf að skoða með 

fyrirvara þar sem rauðkornagjafir geta verið merki um alvarleika veikinda frekar en ástæða fyrir aukinni 

dánartiðni (11, 13, 60-62).  

1.3.3 Áhrif geymslu á rauðkorn 
Geymsla rauðkorna hefur áhrif á efnaskipti súrefnisflutnings og frumuhimnu rauðkorna. Einnig hækkar 

styrkur kalíums og ónæmisboðefna (cytokines) og sýrustig lækkar í næringarvökva (3, 63, 64). 

Rannsóknir á rottum hafa sýnt að 28 daga gamalt rauðkornaþykkni hefur nær enga 

súrefnisflutningsgetu (65). Gamalt rauðkornaþykkni er talið geta skert smáæðablóðrás með 

blóðkekkjun og aukinni viðloðun rauðkorna á æðaþel, sérstaklega í alvarlega veikum sjúklingum á 

gjörgæsludeildum (31, 60, 66). Rannsóknum ber ekki saman um áhrif geymslu á súrefnisflutning og 

hvort það hafi klíníska þýðingu (3, 31, 60, 64). 

1.3.4 Hvítkornasíuð rauðkornaþykkni 
Á Landspítala var hafin hvítkornasíun á öllu rauðkornaþykkni í febrúar 2013 (17). Áður fengu einungis 

börn undir 18 ára aldri, einstaklingar með illkynja blóðsjúkdóm og þeir sem biðu eftir líffæraflutningi 

hvítkornasíað rauðkornaþykkni (17, 20). Blóð er hvítkornasíað til að forðast hita vegna blóðhlutagjafa 

(febrile non-haemolytic transfusion reaction: FNHTR) og minnka líkur á smiti stórfrumuveiru 

(cytomegalovirus) og mótefnamyndun gegn HLA vefjaflokkum (19). Fjöldi rannsókna hefur sýnt að 
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hvítkornasíun lækkar tíðni aukaverkana og jafnvel dánartíðni einnig (67, 68), þótt slíkt sé umdeilt (69, 

70).  

1.4 Áhrif blóðvökvagjafa 
Nýleg samantekt á blóðvökvagjöfum (systematic review) sýndi takmörkuð áhrif af gjöf blóðvökva við 

ýmsar ábendingar sem gefnar eru upp í klínískum leiðbeiningum (sjá kafla 1.8.2) (71). Gjöf blóðvökva 

hafði til dæmis ekki áhrif á blóðtap í opnum hjartaaðgerðum og gjöf blóðhluta virðist ekki leiðrétta vægt 

brengluð hefðbundin storkupróf (INR <1,8) í alvarlega veikum sjúklingum (71, 72). Takmörkuð tengsl 

eru milli blæðinga og vægt brenglaðra blæðingaprófa (71, 73) og hafa blóðstorkupróf lítil tengsl við 

magn storkuþátta og fíbrínógens í blóði (72). Nýjar mæliaðferðir eins og storkuriti 

(thromboelastometry) sem er mikið notaður í opnum hjartaaðgerðum, eru að ryðja sér til rúms við mat 

á ástandi storkukerfis og gjöfum blóðhluta (74, 75). Gjöfum blóðvökva virðist fylgja meiri áhætta á 

alvarlegum fylgikvillum en gjöfum rauðkorna og blóðflagna (76). 

1.5 Áhrif blóðflögugjafa 
Flestar rannsóknir á áhrifum blóðflögugjafa hafa verið gerðar á blóðmeinasjúklingum með 

mergbælingu eða einstaklingum með aðra blóðmeinasjúkdóma (11, 27). Víða skortir upplýsingar um 

ábendingar og notkun blóðflagna á gjörgæsludeildum (77). Á gjörgæsludeildum er helsta ábending 

blóðflögugjafa ekki blæðing heldur til að koma í veg fyrir blæðingar (27, 77, 78). Oft er gripið til 

blóðflögugjafa við hærri blóðflögufjölda en segir til um í leiðbeiningum (sjá kafla 1.8.3) til dæmis við 

skerta virkni blóðflagna vegna notkunar blóðflöguhemjandi lyfja (svo sem asetýlsalisýlsýru og 

clópídrógels) eða truflunar sem rakin er til notkunar hjarta- og lungnavélar (27, 79).  
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Ef ekki gefst tími til samræmingarprófa fyrir rauðkornagjöf, til dæmis vegna lífshættulegra blæðinga er O 

Rh-D neikvætt blóð gefið. 

Mynd: Karl Erlingur Oddason 
 

1.6 Meiriháttar blæðingar 
Í miklum og virkum blæðingum eftir áverka er mikilvægt að hefja gjöf blóðhluta sem fyrst og eru þá 

oftast gefnar saman fjórar einingar af rauðkornum, fjórar einingar blóðvökva og ein eining af 

blóðflögum (4:4:1) (12, 80, 81). Þetta spornar við afleiðingum mikilla blæðinga hjá sjúklingnum (lethal 

triad) sem er kæling, brenglun í storkukerfi (coagulopathy) og súrnun blóðs (82, 83). Verkferlar eru til 

staðar sem hægt er að virkja svo blóðhlutar berist hratt frá Blóðbanka þegar á þarf að halda (11, 12). 

1.7 Fylgikvillar blóðhlutagjafa 
Einn hættulegasti fylgikvilli gjafa blóðhluta er bráð blóðlýsa (acute haemolytic transfusion reaction, 

AHTR) vegna gjafar á blóðhluta úr röngum ABO-blóðflokki, en mótefni valda þá blóðlýsu (84). Einnig 

er talið að mótefni annarra blóðflokka, til dæmis Rh-D, Duffy eða Kelly geti valdið bráðri blóðlýsu. 

Fyrstu einkenni eru hiti og lækkaður blóðþrýstingur sem getur endað í bráðri blóðstorkusótt 

(disseminated intravascular coagulation, DIC) og losti (16, 18, 84). Talið er að tíðni gjafar á röngum 

blóðhluta sé í kringum 1/18.000 og dauðsfall hljótist í allt að einu tilfelli af 6-800 þúsund gjöfum (85). 

Aðrir bráðir og alvarlegir fylgikvillar blóðhlutagjafa eru ofhleðsla í blóðrás tengd blóðhlutagjöfum 

Mynd 3. Neyðarblóð (O Rh-D neikvætt) frá Blóðbankanum sem má gefa sjúklingum í öllum 
blóðflokkum. 
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(transfusion-associated circulatory overload, TACO), mæði tengd gjöfum blóðhluta (transfusion-

associated dyspnea, TAD) og bráður lungnaskaði (transfusion-related acute lung injury, TRALI) (3). 

Einnig hefur verið lýst öðrum blóðlýsandi áhrifum (haemolytic transfusion reactions, HTR) sem eru 

síðkomnari en þau bráðu og oft tengd óþekktum göllum á rauðkornum eins og sigðkornablóðleysi (8, 

16, 84). Bráður lungnaskaði virðist vera hættulegasti fylgikvilli blóðhlutagjafa og sá sem oftast dregur 

sjúklinga til dauða (8, 84, 86). Við rauðkornagjafir einar og sér er ofhleðsla í blóðrás helsta ástæða 

alvarlegra fylgikvilla (3, 87). Blóðhlutagjöf getur einnig valdið ofnæmisviðbragði, allt frá lífshættulegu 

bráðaofnæmi (anaphylaxis) tengt IgE- og IgG-mótefnum, til vægari ofnæmiseinkenna eins og 

útbrotum, hita og kláða (16, 18). Talið er að bakteríusmit verði við eina af hverjum 14-28 þúsund 

gjöfum rauðkornaþykknis (3). Sýktir blóðhlutar geta valdið bráðri lækkun á blóðþrýstingi, krömpum og 

jafnvel losti (16, 18). 

Annars eru smitsjúkdómar sem berast blóðhlutum tiltölulega fágætir í dag. Lifrarbólga B er talin 

smitast með einum af hverjum 300-400 þúsund gefnum blóðhlutum (8, 84) en HIV og lifrarbólga C 

smitast með minna en einum af hverjum milljón gefnum blóðhlutum (8, 84).  

Þekktur síðbúinn fylgikvilli við gjöf á blóðhlutum er ónæmisbæling/breytingar (transfusion related 

immunomodulation, TRIM) sem á endanum veldur aukinni tíðni sýkinga (55, 88). Einnig er talið að 

líkur á sjálfsofnæmissjúkdómum og endurkomu illkynja sjúkdóma séu auknar og þá vegna 

ónæmisbælandi áhrifa blóðhlutagjafa (89, 90). 

Í Bretlandi eru fylgikvillar blóðhlutagjafa skráðir í stóran miðstýrðan gagnagrunn (www.shotuk.org). 

Árið 2011 voru tilkynnt átta dauðsföll og 117 alvarlegir fylgikvillar sem mátti rekja beint til gjafa á 

blóðhlutum (84). Árin 2003-4 var áætlað að 14 alvarlegir fylgikvillar og 0,3 dauðsföll hlytust af hverjum 

100 þúsund gefnum blóðhlutaeiningum í Bretlandi (16). Ef þessar tölur eru yfirfærðar á Ísland má 

áætla að hér verði um þrír alvarlegir fylgikvillar árlega og eitt dauðsfall á fimmtán til tuttugu ára fresti 

vegna blóðhlutagjafa.  

 

1.8 Klínískar leiðbeiningar Landspítala 
Árið 2004 voru gefnar út klínískar leiðbeiningar fyrir gjafir rauðkorna á Landspítala. Haustið 2012 voru 

gefnar út klínískar leiðbeiningar um blóðhlutagjafir á Landspítala þar sem stuðst var að mestu við fyrri 

leiðbeiningar rauðkornagjafa en einnig vikið að gjöfum blóðvökva og blóðflagna (12). Nýjar 

leiðbeiningar styðjast við rannsóknir og klínískar leiðbeiningar frá Bandaríkjunum, Ástralíu og löndum 

Evrópusambandsins sem þegar voru til samanburðar á rannsóknartímabilinu árið 2010 (11). Verður 

því farið yfir nýjar leiðbeiningar Landspítala í stuttu máli og niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman 

við þær.  

1.8.1 Gjöf rauðkorna 
Markmið rauðkornagjafa er að bæta súrefnisflutning til vefja. Almennt er talið að blóðrauði undir 70 g/L 

(viðmiðunarmörk 135-171 g/L) sé réttmæt ábending fyrir gjöf rauðkornaþykknis til að tryggja 

nægjanlegt súrefnisframboð til vefja (12). Hjá sjúklingum með brátt kransæðaheilkenni er miðað við 

hærra gildi, og talið mikilvægt að halda blóðrauða yfir 80 g/L (12, 49). Við blóðrauða á bilinu 70-90 g/L 
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ráða aðstæður og mat hverju sinni hvort gefa skuli rauðkorn, til dæmis hvort virk blæðing sé til staðar 

með losti, líffæraskaði eða hjartabilun á grunni kransæðasjúkdóms (12, 49, 91). Blóðþurrðarsjúkdómur 

í útlimum getur verið ábending fyrir rauðkornagjöf þótt blóðrauðagildi mælist yfir 90 g/L (12), 

sömuleiðis ef um mikla og virka blæðingu er að ræða en þá er miðað við að halda blóðrauða yfir 100 

g/L (12). 

1.8.2 Gjöf blóðvökva 
Blóðvökvi er aðallega gefinn gegn blæðingum þegar til staðar er blóðstorkutruflun, bráð blóðstorkusótt 

eða lifrarbilun. Einnig er blóðvökvi gefinn vegna skorts á stökum storkuþáttum við fyrirhuguð inngrip, 

við storkukvilla þar sem sjúklingur þarfnast blóðvökvaskipta (blóðflagnafæðapurpuri með segamyndun 

(thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP) eða blóðlýsu- og nýrnabilunarheilkenni (haemolytic 

uremic syndrome, HUS)) og ofþynningar af völdum warfaríns (11, 12). Við miklar blæðingar er leitast 

við að halda hefðbundnum blóðstorkuprófum innan 50% hækkunar frá viðmiðunargildi (til dæmis 

próthrombíntíma undir 20,5 sekúndum) (12).  

1.8.3 Gjöf blóðflagna 
Blóðflögur eru gefnar til að fyrirbyggja blæðingar þegar framleiðsla blóðflagna er skert, til dæmis við 

bráða blóðstorkusótt eða krabbameinslyfjameðferð (12, 91). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er 

mælt með því að halda blóðflögufjölda yfir 50 þús./µL við skurðaðgerðir að frátöldum aðgerðum á heila 

og mænu þar sem blóðflögum er oft haldið yfir 100 þús./µL (12, 91) en á bilinu 75 til 100 þús./µL (12) 

við virka og mikla blæðingu. Gjöf blóðflagna á sjaldan við þegar þær mælast yfir 100 þús./µL. 

 

 

Mynd: vefur Landspitala, http://www.landspitali.is 

 

Mynd 4. Mynd tekin á gjörgæsludeild Landspítala af tækjum til greiningar, vöktunar og 
meðferðar.  
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1.9 Notkun blóðhluta á Íslandi 
Fjöldi blóðhluta sem unnir eru hér á landi er skráður í upplýsinga- og skráningarkerfi Blóðbankans, 

ProSang. Þar sést að Blóðbankinn framleiðir ár hvert um 20 þúsund blóðhluta, þar af 13-14.000 

rauðkornaþykkni, 4-5.000 einingar blóðvökva og 2.000-2.400 blóðflögusett. Gefnir blóðhlutar eru 

einnig skráðir í ProSang og upplýsingakerfi skurðdeilda (Orbit) en þar er hvorki skráð ástæða né 

blóðgildi fyrir gjöf. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á blóðhlutagjöfum á Íslandi (92, 93). Ekki hafa 

verið birtar rannsóknir um blóðhlutanotkun á íslenskum gjörgæsludeildum. 
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2 Markmið 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna notkun blóðhluta á gjörgæsludeildum Landspítala og 

hvernig hún samræmist nýlegum klínískum leiðbeiningum spítalans. 
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3 Efniviður og aðferðir 

3.1 Samþykki fyrir rannsókn 
Í rannsókninni voru allir sjúklingar 18 ára og eldri sem fengu blóðhluta á gjörgæsludeildum 

Landspítalans við Hringbraut og í Fossvogi á sex mánaða tímabili frá 1. júní til 30. nóvember 2010. 

Áður en rannsóknin hófst lágu fyrir leyfi frá Siðanefnd Landspítalans (66/2010), Persónuvernd 

(2010121171AMK) og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (08.12.2010 Tilv. 16). 

3.2 Rannsóknarþýði og aðferðir 
Farið var afturvirkt í gegnum tvö skráningakerfi, annars vegar rafræna skrá yfir allar gjörgæslulegur á 

Landspítala og hins vegar upplýsinga- og skráningarkerfi Blóðbankans, ProSang. Allir sem lögðust inn 

á gjörgæsludeildir á rannsóknartímabilinu voru fundnir í rafrænni skrá yfir gjörgæslulegur. Þar voru 

einnig fengnar upplýsingar um meðalaldur og legutíma sjúklinga. Sjúklingum var flett upp í 

upplýsingakerfi Blóðbankans og athugað hvort pantaðir hefðu verið blóðhlutar fyrir þá þremur dögum 

fyrir gjörgæsludeildarlegu og þar til legu lauk. Því næst var athugað hvort blóðhlutar hefðu verið gefnir 

samkvæmt sjúkraskrám og skráningarblöðum gjörgæsludeilda.  

Klínískar upplýsingar um þá sjúklinga sem fengu blóðhluta var safnað úr sjúkraskrám, meðal 

annars innlagnarskrám, dagálum og skráningarblöðum gjörgæsludeilda. Hjá sjúklingum sem fengu 

blóðhluta var skráð ástæða innlagnar, heilsufar sjúklings fyrir innlögn, aldur, kyn og legutími á 

gjörgæsludeild. Einnig var skráður heildarfjöldi gefinna blóðhluta fyrir hvern sjúkling og athuguð var 

samsetning blóðhluta  innan sama sólarhrings. Ekki var safnað upplýsingum úr sjúkraskrám um þá 

sem fengu ekki blóðhluta. 

Þegar sjúklingi var gefinn blóðhluti var sólarhringurinn skilgreindur sem ein blóðhlutagjafalota. 

Miðað var við vaktaskipti að morgni kl. 8 nema þegar blóðhlutar virtust gefnir af sömu ástæðu og í 

framhaldi gjafa frá fyrri sólarhring/lotu. Reiknaður var fjöldi og tegund blóðhluta sem gefnir voru sama 

einstaklingi á hverjum sólarhring/lotu. Lægsta blóðrauðagildi (g/L) við rauðkornagjöf, hæsta gildi 

próthrombíntíma (sekúndur) (eða annarra blóðstorkuprófa þegar próthrombíntími var ekki til staðar) 

við blóðvökvagjöf og lægsti blóðflögufjöldi (þús./µL) við blóðflögugjöf í hverjum sólarhring/lotu var 

síðan skráð. Bæði var stuðst við blóðrauðagildi frá klínískri lífefnafræðideild Landspítala og 

blóðgasmælingum sem gerðar voru á gjörgæsludeildunum tveimur. Blóðflögufjöldi og blóðstorkupróf 

voru fengin frá klínískri lífefnafræðideild Landspítala. Reiknað var vegið meðaltal (vægi fór eftir því hve 

margar einingar sömu tegundar blóðhluta voru gefnar á sólarhring/lotu). Einnig var athugaður 

heildarfjöldi blóðhluta gefinn hverjum einstaklingi meðan á gjörgæsludeildarlegu stóð. Blóðhlutar sem 

gefnir voru á skurðstofu fyrir, eftir eða á meðan gjörgæslulegu stóð voru ekki hluti rannsóknarinnar. 

Rannsóknargildi við blóðhlutagjöf voru borin saman við markgildi klínískra leiðbeininga Landspítala 

um blóðhlutanotkun frá september 2012 (12). Rannsóknargildi voru eingöngu notuð þar sem ekki var 

hægt að skilgreina ástæðu blóðhlutagjafar með afturskyggnum hætti. Blóðrauði yfir 100 g/L við gjöf 

rauðkornaþykknis var talinn utan viðmiða leiðbeininga þegar mikil virk blæðing virtist ekki vera til 

staðar. Allar gjafir blóðflagna við blóðflögufjölda yfir 100 þús./µL og gjafir blóðvökva þegar engin 
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blóðstorkupróf voru til staðar eða við eðlilegan próthrombíntíma (12,5-15,0 sekúndur) voru taldar utan 

viðmiða leiðbeininga (12, 27, 91). 

3.3 Tölfræði 
Upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel og reikniforritið R (útgáfa 2.12.1, The R Foundation for 

Statistical Computing) notað fyrir lýsandi og greinandi tölfræði. Athugað var hvort gögn væru 

normaldreifð með Saphiro prófi og meðaltöl og staðalfrávik (SD) reiknuð fyrir normaldreifð gögn, 

annars voru gefin upp miðgildi með fjórðungsmörkum. Blóðrauði við gjöf rauðkorna var sérstaklega 

skoðaður með tilliti til fjölda gefinna eininga rauðkornaþykknis á sólarhring/lotu. 

Samanburður á blóðgildum við blóðhlutagjöf undirhópa var gerður með línulegri fjölbreytugreiningu, til 

dæmis var athugað hvort skurðsjúklingar samanborið við aðra blóðhlutaþega á gjörgæsludeild fengju 

rauðkornaþykkni við annað blóðrauðagildi. Tölfræðileg marktækni miðast við p-gildi undir 0,05. Leiðrétt 

var fyrir þekktum bjagandi breytum sem reyndust hafa áhrif á blóðgildi samkvæmt útilokunaraðferð í 

hverjum útreikningi fyrir sig. Blönduð aðferð var notuð til að leiðrétta fyrir endurteknum blóðhlutagjöfum 

hjá sama einstaklingi. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingar og ástæður innlagnar 
Alls lögðust 598 sjúklingar inn á báðar gjörgæsludeildir Landspítala á sex mánaða tímabili og var 

legutími þeirra að meðaltali 2,9 dagar. 

Af 598 sjúklingum sem lágu á gjörgæsludeildum á rannsóknartímabili, fengu 202 

sjúklinganna (34%) blóðhluta; 117 af 258 sjúklingum (45%) sem lágu á gjörgæsludeild Landspítala við 

Hringbraut og 85 af 340 (25%) sjúklingum á gjörgæsludeild Landspítala í Fossvogi. Hjá þeim 202 

sjúklingum sem fengu blóðhluta var meðalaldur 68 ± 15 ár (miðgildi 70 ár, bil 23 – 93) og að meðaltali 

var legutími þeirra 5,6 ± 9 dagar (miðgildi 2 dagar, bil 1 - 66).  

Í töflu 2 eru skráðar ástæður innlagnar hjá þeim gjörgæslusjúklingum sem fengu blóðhluta. Í 

mörgum tilvikum eru skráðar fleiri en ein ástæða innlagnar. Í meira en helmingi tilvika (53%) var ein 

ástæða innlagnar á gjörgæsludeild eftirmeðferð vegna skurðagerðar, oftast opinnar hjartaaðgerðar 

(27%) eða kviðarholsaðgerðar (11%). Aðrar algengar innlagnarástæður voru lost eða sýklasótt (18%), 

sjúkdómar í öndunarfærum (11%), meltingarvegi (10%) eða hjarta- og æðakerfi (9%).  

Hjá helmingi sjúklinga (49%) sem fengu blóðhluta var saga um blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta við 

innlögn. Auk þess höfðu 16% sjúklinga sögu um sykursýki, 10%  sjúklinga voru með þekkta nýrnabilun 

og 7% höfðu lungnaþembu. Hjá 39 sjúklingum (19%) voru undirliggjandi sjúkdómar ekki til staðar áður 

en veikindi hófust.  

 



  

26 

 

Tafla 1. Ástæður innlagnar hjá gjörgæslusjúklingum sem fengu blóðhluta.  

Tafla sýnir fjölda sjúklinga eftir innlagnarástæðum. Í aftari dálkum er fjöldi gefinna 

blóðhlutaeininga eftir innlangarástæðum. 

  1 Innlagnarástæður geta verið fleiri en ein. 
 2 Heildarfjöldi gefinna blóðeininga á rannsóknartímabili.  

 

Fjöldi sem fékk 

blóðhluta 

n = 202 (%) 

Rauðkorna-

þykkni 

n = 828 (%) 2 

Blóðvökva-

einingar 

n = 747 (%) 2 

Blóðflögusett 

n = 147 (%) 2 

Skurðsjúklingar1 107 (53) 416 (50) 451 (60) 74 (50) 

Opin hjartaaðgerð 55 (27) 173 (21) 234 (31) 37 (25) 

Kviðarholsaðgerð 22 (11) 179 (22) 166 (22) 35 (24) 

Æðaskurðaðgerð 10 (5) 31 (4) 26 (3) 2 (1) 

Aðrar aðgerðir 14 (7) - - - 

Aðrar innlagnarástæður1 99 (49) 520 (63) 395 (53) 105 (71) 

Lost/sýklasótt 36 (18) 307 (37) 266 (36) 71 (28) 

Öndunarfærasjúkdómar 23 (11) 91 (11) 102 (14) 28 (19) 

Meltingarjúkdómar 21 (10) 270 (33) 219 (29) 57 (39) 

Hjarta- og æðasjúkdómar 18 (9) - - - 

Annað 21 (10) - - - 
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Á rannsóknartímabilinu voru 1722 blóðhlutar gefnir 202 sjúklingum (meðaltal 8,5 ± 20 blóðhlutar, bil 

4 – 143) á 439 sólarhringum/lotum. Af innlögðum gjörgæslusjúklingum var flestum gefið 

rauðkornaþykkni, eða 179 (30%) talsins, 107 (18%) fengu blóðvökva og 51 (9%) fengu blóðflögur 

(tafla 2). Alls fengu 34 sjúklingar allar þrjár tegundir blóðhluta á meðan á gjörgæslulegu stóð (6% allra 

gjörgæslusjúklinga). 

 

Tafla 2. Upplýsingar um tegundir blóðhluta. 
Í töflu má sjá fjölda sjúklinga sem fengu blóðhluta, fjölda gefinna eininga á hve mörgum 

sólarhringum/lotum og við hvaða rannsóknargildi blóðhlutar voru gefnir (vegið meðaltal, 

staðalfrávik). 

 

 
Fjöldi 

gjörgæslusjúklinga 
n=598 (%) 

Einingar Sólarhringar / 
lotur Blóðgildi við gjöf 

Rauðkorn 179 (30) 828 365 Blóðrauði 
87 ± 12 g/L 

Blóðvökvi 107 (18) 747 186 Próthrombíntími 
20,4 ± 11 sek. 

Blóðflögur 51 (9) 147 106 Blóðflögufjöldi 
82 ± 49 þús./µL 
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Tafla 3. Samanburður á blóðgildum við gjöf blóðhluta milli undirhópa þeirra 202 
gjörgæslusjúklinga sem fengu blóðhluta (meðaltal ±  SD). 

 

 Já2 Nei2 p-gildi 

Rauðkornaþykkni (n=179)1  
Blóðrauði, g/L  

   

Skurðaðgerð (n=90) 89 ± 9 84 ± 14 0,006* 

Opin hjartaaðgerð (n=45) 90 ± 8 86 ± 13 0,07 

Blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta (n=87) 88 ± 9 86 ± 14 0,07 

Eldri en 70 ára (n=95) 88 ±9 90 ± 13 0,07 

Lost/sýklasótt (n=31) 90 ± 14 89 ±10 0,049* 

Blóðmeinasjúkdómur (n=11) 82 ± 15 90 ± 11 <0,001* 

Ferskur frystur blóðvökvi (n=107)1  
Próthrombintímí, sek 

   

Skurðaðgerð (n=69) 17,4 ± 5 26,7 ± 20 0,003* 

Opin hjartaaðgerð (n=41) 16,6 ± 2 22,4 ± 16 0,02* 

Skorpulifur (n=6) 20,7 ±14 24,6 ± 9 0,07 

Blóðflögusett (n=51)1  
Blóðflögufjöldi, þús./µL  

   

Opin hjartaaðgerð (n=21) 125 ± 40 63 ± 40 <0,001* 

Blóðmeinasjúkdómur (n=9) 41 ± 38 89 ± 45 <0,001* 
1 Heildarfjöldi sjúklinga sem fékk blóðhlutategund á rannsóknartímabili. 
 2Já/nei með tilliti til undirhóps. Til dæmis var blóðrauði við gjöf rauðkornaþykknis marktækt hærri 

(p=0,006) hjá skurðsjúklingum sem fengu rauðkornaþykkni (n=90), samanborið við sjúklinga sem fengu 

rauðkornaþykkni en lágu á gjörgæsludeild vegna annarra ástæðna en skurðaðgerðar (n=89). 

 

4.2 Rauðkornaþykkni 
Á sex mánuðum voru 828 einingar af rauðkornaþykkni gefin 179 sjúklingum á samtals 365 

sólarhringum/lotum. Blóðrauði fyrir gjöf var að meðaltali 87 ± 12 g/L (tafla 2). Blóðrauði mældist yfir 90 

g/L við gjöf rauðkornaþykknis í 33% tilfella (mynd 6).  

Alls voru 48 einingar (6%) rauðkornaþykknis gefnar sjúklingum með blóðrauðagildi yfir 100 g/L og 

16 einingar (2%) með blóðrauða yfir 110 g/L (mynd 5 og 6) . Gjörgæslusjúklingar sem fengu blóðhluta 
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(n=202) fengu oftast 2 einingar rauðkorna meðan á gjörgæslulegu stóð (n=52), en 11% (n=23) fengu 

ekki rauðkorn (mynd 8). 

 

 

Lóðréttar línur sýna hlutfall rauðkornaþykknis sem var gefið við blóðrauða undir 70 g/L og yfir 90 g/L. Texti 
í rauðum kössum ofan stöpla vísar til klínískra leiðbeininga Landspítala (13).  

 

 

Allar gjafir rauðkornaþykknis til sjúklinga með blóðrauða yfir 100 g/L voru í sólarhringum/lotum þar 

sem þrjár eða færri einingar rauðkorna voru gefnar (mynd 6). Við gjöf rauðkorna var stök eining gefin í 

helmingi sólarhringa/lota (181 sólarhringur/lota) og því 181 (22%) eining rauðkorna gefin stök (mynd 

7).  

 
 

Mynd 5. Dreifing blóðrauða (g/L) við gjöf rauðkorna.  
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Hringir tákna sólarhring/lotu sem rauðkornaþykkni var gefið og sýna fjölda gefinna rauðkornaeininga ásamt 
lægsta blóðrauða sem mældur var innan þess sólarhrings/lotu. Rauð brotalína sýnir gjafir 
rauðkornaþykknis við blóðrauða yfir 100 g/L þegar eina ástæða gjafar rauðkornaþykknis samkvæmt 
leiðbeiningum er mikil virk blæðing (13). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 6. Blóðrauði við gjöf rauðkorna skoðaður með tilliti til fjölda 
gefinna rauðkornaeininga  á sama sólarhring/lotu.  
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Oftast var gefin stök eining rauðkorna á sólarhring/lotu. Tvær einingar rauðkorna voru gefnar á sama 
sólarhring/lotu í um helmingi færri skipti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algengast var að gjörgæslusjúklingur fengi tvær einingar rauðkorna meðan á legu stóð. Aðeins færri fengu 
eina einingu rauðkorna. Af þeim 202 sjúklingum sem fengu blóðhluta, fengu 23 (11%) ekki rauðkorn. 

 

Mynd 8. Heildarfjöldi rauðkornaeininga hjá þeim sem fengu blóðhluta í gjörgæsludeildarlegu. 

Einingafjöldi rauðkorna gefinn í gjörgæslulegu 

Einingafjöldi rauðkorna gefinn á sólarhring 
Mynd 7. Einingafjöldi rauðkorna gefinn á sama sólarhring/lotu. 
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Á mynd 9 má sjá að rauðkorn voru gefin ein og sér á 253 af 365 sólarhringum/lotum (69%). 

Blóðvökvi var gefinn samhliða rauðkornum á 89 sólarhringum/lotum af 365 (24%) og blóðflögur til 

viðbótar á 50 sólarhringum/lotum (14%). 

Hringir tákna heildarfjölda sólarhringa/lota sem blóðhlutar voru gefnir. Skörun allra þriggja hringja sýnir 

til dæmis að 50 sinnum voru gefnar allar þrjár tegundir blóðhluta á sama sólarhring/lotu. 

 

Mynd 9. Yfirlit yfir alla sólarhringa/lotur sem blóðhlutar voru gefnir.  
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4.3 Ferskur frystur blóðvökvi 
Alls voru 747 einingar blóðvökva gefnar samtals 107 sjúklingum á 186 sólarhringum/lotum og var 

próthrombíntími fyrir gjöf að meðaltali 20,4 ± 7 sekúndur (tafla 3). Mæling á próthrombíntíma lá fyrir við 

gjöf 657 blóðvökvaeininga (88%) og var próthrombintími undir 20,5 sekúndum við gjöf í 82% tilfella. 68 

blóðvökvaeiningar (9%) voru gefnar sjúklingum með eðlilegt próthrombíntíma-gildi (12,5-15,0 

sekúndur) (mynd 10). Önnur storkupróf en próthrombíntími voru mæld við gjöf 7% blóðvökvaeininga 

og ekkert storkupróf fannst við gjöf 24 blóðvökvaeininga (5%).  

Lóðréttar línur sýna hlutfall blóðvökvaeininga gefið við gildi undir 20,5 sek eða viðmiðunargildi (12,5-
15,0 sekúndur) próthrombíntíma. Í miklum virkum blæðingum er gjarnan reynt við að halda hækkun 
próthrombínstíma undir 20,5 sek (viðmiðunargildi x 1,5) (12). 

Mynd 10. Dreifing próthrombíntíma (sekúndur) við gjöf blóðvökva.  
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4.4 Blóðflögur 
Fimmtíu og einn sjúklingur fékk 147 einingar af blóðflögum á 106 sólarhringum/lotum og var 

blóðflögufjöldi við gjöf að meðaltali 82 ± 49 þús./µL (tafla 3) en 110 einingar blóðflagna (75%) voru 

gefnar við blóðflögufjölda yfir 50 þús./µL (mynd 12). Enn fremur voru 33% blóðflögueininga gefnar 

sjúklingum með blóðflögufjölda yfir 100 þús./µL. Hjá þeim sjúklingum sem gengist höfðu undir opna 

hjartaaðgerð voru blóðflögur að meðaltali gefnar sjúklingum með hærri blóðflögufjölda (125 þús./µL 

sbr. 63 þús./µL, p<0,001) (tafla 3). 

 

 

 

Mynd 11. Einingafjöldi blóðvökva gefinn á sama sólarhring/lotu. 
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Lóðréttar línur sýna hlutfall blóðflögueininga sem voru gefnar við blóðflögufjölda undir 50 þús./µL og 
yfir 100 þús./µL. 

 

Mynd 12. Dreifing blóðflögufjölda (þús./µL) við gjafir blóðflögueininga.  
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5   Umræður  

5.1 Samantekt 
Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru að um þriðjungur sjúklinga á gjörgæsludeildum 

Landspítala voru gefnir blóðhlutar og að umtalsverður hluti þessara gjafa voru utan viðmiða 

leiðbeininga. Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að fækka megi óþarfa blóðhlutagjöfum á 

gjörgæsludeildum Landspítala. 

5.2 Blóðhlutagjafir á gjörgæsludeildum Landspítala 
Flestar rannsóknir á blóðhlutanotkun hjá gjörgæslusjúklingum hafa aðeins fjallað um eina tegund 

blóðhluta, en þessi rannsókn nær yfir allar þrjár tegundir (3). Blóðbankinn vinnur um 20 þúsund 

blóðhluta ár hvert. Gera má ráð fyrir að gjörgæsludeildir Landspítala noti um það bil 3.500 einingar á 

ársgrundvelli sem svari til 15-20% af unnum blóðhlutum á Íslandi.   

Aldur sjúklinga sem fengu blóðhluta var svipaður og gjörgæslusjúklinga almennt á Landspítala. 

Meðallegutími þeirra var hins vegar umtalsvert lengri, eða 5,6 dagar borið saman við 2,9 daga. Þetta 

er vísbending um að sjúklingar sem fengu blóðhluta hafi verið veikari en þeir sem fengu þá ekki. Á 

hinn bóginn hafa erlendar rannsóknir sýnt að gjöf blóðhluta er sjálfstæður áhættuþáttur sýkinga og 

lengri legutíma, sem er rakið til ónæmisbælandi áhrifa blóðhluta (57, 94). 

Samanburður á niðurstöðum þessarar rannsóknar við erlendar rannsóknir er ýmsum vandkvæðum 

bundinn þar sem sjúklingaþýði og hefðir eru fjölbreytilegar (95, 96). Þessi rannsókn er samantekt á 

blandaðri gjörgæslu (áverka-, skurð- og lyflækningasjúklingar) með stóru tilvísunarþýði sem tekur til 

nánast allrar þjóðarinnar. Á Íslandi er gjörgæsludeild Sjúkrahúss Akureyrar sú eina utan Landspítala 

en mjög veikir sjúklingar eru stundum sendir þaðan á gjörgæsludeildir Landspítala. Auk þess eru 

hágæsludeildir ekki til staðar hér á landi þar sem vistaðir eru alvarlega veikir sjúklingar sem ekki þurfa 

gjörgæslu.  

5.3 Samanburður við erlendar rannsóknir 
Rúmlega þriðjungur (34%) gjörgæslusjúklinga á Landspítala fékk blóðhluta á rannsóknartímabilinu. 

Þótt þessar niðurstöður séu svipaðar og í erlendum rannsóknum er ljóst að talsverður hluti blóðhluta 

var gefinn utan viðmiða klínískra leiðbeininga (1, 4, 13, 27, 49, 60).  

5.3.1 Rauðkornagjafir 
Alls fengu 30% gjörgæslusjúklinga rauðkornagjöf sem er álíka hátt hlutfall og á svipuðum 

gjörgæsludeildum erlendis (1, 27). Meðaltal blóðrauða við gjöf rauðkornaþykknis á gjörgæsludeildum 

Landspítala var 87 g/L sem verður að teljast hátt miðað við klínískar leiðbeiningar. Í erlendum 

rannsóknum er meðaltal blóðrauða við gjöf á bilinu 78 til 86 g/L (4, 13, 27, 60). Alls voru 33% 

rauðkornaþykkna gefin við blóðrauða yfir 90 g/L, borið saman við 10-30% í erlendum rannsóknum (1, 

27). Í slembdri klínískri rannsókn Hebert og félaga var sýnt fram á að sjúklingum með 
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blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta farnaðist betur þegar blóðrauða var haldið yfir 80 g/L, samanborið við 70 

g/L (49). Í þessari rannsókn reyndist ekki marktækur munur á blóðrauða sjúklinga með 

blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta við gjöf rauðkornaþykknis samanborið við sjúklinga sem ekki þjáðust af 

blóðþurrðarsjúkdómi (88 g/L sbr. 86 g/L, p=0,07) (tafla 3). Hátt hlutfall sjúklinga með 

blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta virðist því ekki útskýra hátt meðaltal blóðrauða við gjafir rauðkorna.  

Líkt og í leiðbeiningunum á Landspítala mæla flestar erlendar klínískar leiðbeiningar með gjöf 

rauðkorna þegar mælt gildi blóðrauða er lægra en 70 g/L og aðeins í undantekningartilvikum yfir 90 

g/L (11, 87). Allar gjafir rauðkorna við blóðrauða yfir 110 g/L (2%) teljast því utan viðmiða íslenskra 

leiðbeininga, þó að mikil virk blæðing sé ástæða gjafar.  

Aldrei voru fleiri en þrjár einingar rauðkorna gefnar saman á sólarhringum/lotum þegar blóðrauði 

var yfir 100 g/L (6%). Því er ólíklegt að um mikla virka blæðingu hafi verið að ræða og þessar gjafir því 

einnig taldar utan viðmiða leiðbeininga (mynd 6). Stór rannsókn frá Evrópu taldi 11% rauðkornagjafa á 

gjörgæsludeildum utan viðmiða leiðbeininga og tvær ástralskar rannsóknir á gjörgæsludeildum töldu 

að 2-3% rauðkornagjafa væru utan viðmiða klínískra leiðbeininga (1, 27, 42).  

5.3.2 Blóðvökvagjafir 
Alls fengu 18% gjörgæslusjúklinga blóðvökva en í erlendum rannsóknum er þetta hlutfall oftast á bilinu 

12 til 29% (27, 97, 98). Þessi fjölbreytileiki getur stafað af mismunandi sjúklingaþýði en einnig öðrum 

venjum varðandi vökvagjöf því blóðvökvi er stundum notaður til að auka blóðrúmmál (95, 99). 

Rannsóknir á gjöfum blóðvökva á gjörgæsludeildum sýna að gjafir utan viðmiða leiðbeininga eru á 

bilinu 29-48% (27, 97). Skortur á blóðstorkuprófi (5%) eða eðlilegt blóðstorkupróf (9%) við gjöf 

blóðvökva í þessari rannsókn er talið utan viðmiða klínískra leiðbeininga, óháð ástæðu gjafar (27). 

Erfiðara er að túlka aðrar gjafir blóðvökva með samanburði við klínískar leiðbeiningar þar sem ástæða 

gjafar er ekki til staðar. 

5.3.3 Blóðflögugjafir 
Fáar rannsóknir hafa verið birtar um blóðflögugjafir hjá gjörgæslusjúklingum en í þessari rannsókn 

fengu 9% sjúklinga blóðflögur borið saman við 11% í ástralskri rannsókn og 26% í breskri rannsókn 

(27, 78). Í 75% tilfella voru blóðflögur gefnar við blóðflögufjölda yfir 50 þús./µL (mynd 13) og engin 

þessara gjafa tengdist aðgerðum á miðtaugakerfi. Erfitt er að ráða í hversu margar gjafir á gildi yfir 50 

þús./µL voru vegna mikilla virkra blæðinga. Erlendar rannsóknir sýna að blóðflögur voru gefnar við 

blóðflögufjölda yfir 50 þús./µL í 37% til 53% tilvika og voru taldar utan viðmiða klínískra leiðbeininga 

óháð ástæðu gjafar (27, 100, 101). Samanburður við klínískar leiðbeiningar Landspítala sýnir að allar 

gjafir við blóðflögufjölda yfir 100 þús./µL (33%) má telja utan viðmiða (12). 

Í þessari rannsókn fengu sjúklingar eftir opna hjartaskurðaðgerð blóðflögur við hærri blóðflögufjölda 

en aðrir gjörgæslusjúklingar (125 þús./µL sbr. 63 þús./µL, p=<0,001) (tafla 4). Skýringin gæti verið 

blóðflöguhemjandi lyf sem margir þessara aðgerðasjúklinga taka og letjandi áhrif hjarta- og 

lungnavélar á blóðflöguvirkni (102). Umdeilt er hvort blóðflögugjafir í fyrirbyggjandi tilgangi virki við 

opnar hjartaskurðaðgerðir þegar hjarta- og lungnavél er notuð eða við blóðþynnandi lyfjagjöf þegar 

teljandi blóðflögufæð er ekki til staðar (16, 79, 103). 



  

38 

5.4 Eftirfylgni blóðhlutagjafa 
Klínískar leiðbeiningar eru taldar mikilvægar til að minnka blóðhlutanotkun (12, 16, 104, 105). Þær 

virðast þó ekki vera nægur hvati til að viðhalda gagnreyndri blóðhlutagjöf (106, 107). Að bera saman 

ástæðu og blóðgildi fyrir blóðhlutagjöf við klínískar leiðbeiningar þegar blóð er pantað, virðist minnka 

notkun án þess að auka dánartíðni eða legulengd (104, 105, 108, 109). Ennfremur hafa nýlegar 

rannsóknir sýnt að blóðhlutagjöfum sem ekki samrýmast leiðbeiningum fækkar um allt að helming 

þegar tekin er upp framvirk skráning (14, 110-112). Slík skráning eykur aga og rekjanleika í klínískum 

ákvörðunum við blóðhlutanotkun (113-115). Þar til framvirkri skráningu og blóðgjafastjórnun (patient 

blood management) verður komið á hér á landi, eru afturvirkar og framsýnar rannsóknir á 

blóðhlutagjöfum engu að síður mikilvægar til að tryggja aðhald í gjöf þeirra (14, 110, 112, 116, 117).  

Það er umhugsunarvert að í íslenskri heilbrigðisþjónustu er ekki með formlegum hætti skráð 

ábending eða ástæða blóðhlutagjafar, líkt og víða er gert erlendis (112). Nýskipuð nefnd um 

blóðhlutanotkun á Landspítala mun gegna lykilhlutverki í því starfi og skoða kosti þess að skrá með 

framskyggnum hætti hver raunveruleg ábending blóðhlutagjafar er. 

5.5 Klínískar leiðbeiningar 
Galli við klínískar leiðbeiningar um blóðhlutagjafir er að þær eru einungis að hluta gagnreyndar og 

byggja talsvert á skoðunum sérfræðinga, sérstaklega hvað varðar blóðvökva- og blóðflögugjafir (13, 

27, 49, 91). Ennfremur aðgreina flestar þessara leiðbeininga ekki alvarlega veika sjúklinga frá þeim 

sem eru minna veikir (16, 27, 60, 118).  

Aðeins ein rannsókn hefur metið líkamleg einkenni sem ástæðu til rauðkornagjafar þegar aðhald í 

gjöfum rauðkorna var borið saman við víðari ábendingar (54). Til að fá sem besta mynd af súrefnisþörf 

sjúklings þarf að fylgjast með blóðrauða ásamt mögulegum einkennum blóðþurrðar í vefjum eins og 

brjóstverk eða hjartabilun, merkjum blóðþurrðar á hjartalínuriti, breytingum á meðvitund, 

súrefnismettun í blönduðu bláæðablóði, hröðum hjartslætti sem svarar ekki vökvagjöf eða hækkun á 

laktati í blóði (3, 54, 119). Mikilvægt er að klínískt mat ráði hvort blóðhlutar séu gefnir, eins og flestar 

leiðbeiningar ráðleggja (8, 11).  

5.6 Styrkir og veikleikar rannsóknar 
Styrkur þessarar rannsóknar er að lagt er mat á notkun allra blóðhlutategundir hjá fullorðnum 

gjörgæsludeildarsjúklingum á Landspítala. Rannsóknin gefur því góða mynd af blóðhlutanotkun á 

gjörgæsludeildum hér á landi. Helsti veikleiki rannsóknarinnar er hins vegar sá að hún er afturskyggn 

og ástæða blóðhlutagjafar ekki skráð fyrirfram. Þetta gerir erfiðara um vik að leggja nákvæmt mat á 

hversu vel klínískum leiðbeiningum var fylgt, ekki síst hvað varðar blóðvökvagjafir.  
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6 Ályktanir 

Þótt að ávinningur blóðhlutagjafa sé ótvíræður er mikilvægt að vega ávinning sjúklings af blóðhlutagjöf 

á móti áhættu vegna aukaverkana.  

Í samanburði við erlendar rannsóknir fékk álíka hlutfall gjörgæslusjúklinga hér á landi 

rauðkornaþykkni, eða um þriðjungur, en færri blóðvökva- og blóðflöguhluta. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að óþarfa blóðhlutagjöfum á gjörgæsludeildum Landspítala megi fækka líkt 

og á gjörgæsludeildum erlendis.  

Áhugavert væri að gera framsýna rannsókn á blóðhlutagjöfum gjörgæsludeilda. Sú rannsókn yrði 

mikilvægt skref að framvirkri skráningu blóðhlutagjafa, sem ætti að skila sér í auknu öryggi og betri 

horfum sjúklinga á Landspítalanum. Einnig væri þá hægt að skoða áhrif klínískra leiðbeininga 

blóðhlutagjafa fyrir og eftir útgáfu þeirra. 
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