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Ágrip 

Inngangur: Eftir kransæðahjáveituaðgerð getur þurft að grípa til enduraðgerðar til að stöðva 

blæðingu. Langtíma afdrif þessar sjúklinga eru lítið rannsökuð. Tilgangur rannsóknarinnar var 

að skoða tíðni enduraðgerða vegna blæðinga eftir kransæðahjáveituaðgerð á Íslandi, 

skilgreina áhættuþætti enduraðgerða og kanna langtíma lifun sjúklinga. 

Efniviður og aðferðir: Afturskyggn rannsókn á öllum sjúklingum sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala 2006-2012. Sjúklingar sem gengust undir enduraðgerð 

voru bornir saman við þá sem ekki þurftu enduraðgerð. Upplýsingar fengust úr sjúkraskrám, 

m.a. um notkun blóðflöguhemjandi lyfja fyrir aðgerð. Úr rafrænni skrá Blóðbanka fengust 

upplýsingar um gjöf blóðhluta í og eftir aðgerð. Lifun var áætluð með aðferð Kaplan-Meier 

og forspárþættir enduraðgerða reiknaðir með lógistískri aðhvarfsgreiningu. Miðgildi 

eftirfylgdar var 45 mánuðir og miðaðist eftirfylgd við 1. apríl 2013. 

Niðurstöður: Í 62 (6,6%) af 940 aðgerðum þurfti enduraðgerð vegna blæðingar (4,4% fyrir 

valaðgerðir) og hélst tíðnin svipuð milli ára. Sjúklingar í enduraðgerðarhópi höfðu oftar skerta 

nýrnastarfsemi fyrir aðgerð (11,5% sbr. 4,9%, p=0,04) og vinstri höfuðstofnsþrengsli (58,1% 

sbr. 42,9%, p=0,03). Í enduraðgerðarhópi tóku 62,9% sjúklinga acetýlsalicylsýru en 49,9% í 

viðmiðunarhópi (p=0,06). Aðgerðatengdir þættir, þ.á.m. aðgerðartími, voru sambærilegir í 

báðum hópum. Meðalblæðing <24 klst. frá aðgerð var rúmlega helmingi meiri í 

enduraðgerðarhópi (1919 ml sbr. 857 ml, p<0,001) og þeim voru gefnar þrefalt fleiri einingar 

af rauðkornaþykkni. Ekki reyndist marktækur munur á legutíma eða heildartíðni alvarlegra 

fylgikvilla. Dánartíðni <30 daga var 4,8% eftir enduraðgerð og 1,9% í viðmiðunarhópi 

(p=0,14). Þriggja ára lifun var einnig sambærileg (89,5% sbr. 95,5%, p=0,29). 

Aðhvarfsgreining sýndi notkun aspiríns spáði ekki fyrir um enduraðgerð en kvenkyn var 

verndandi sjálfstæður forspárþáttur (ÁH = 0,3). 

Ályktanir: Tíðni enduraðgerða var 6,6% sem er í hærra lagi borið saman við flestar erlendar 

rannsóknir. Þessi sjúklingar þurfa oftar blóðhlutagjafir, en legutími, 30 daga dánarhlutfall og 

langtímalifun reyndist ekki marktækt síðri en hjá sjúklingum sem ekki fóru í enduraðgerð. 

Sjúklingum virðist því vegna vel eftir kransæðahjáveituaðgerð hér á landi, jafnvel þótt þeir 

þurfi að gangast undir enduraðgerð.  
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Listi yfir skammstafanir 

CABG  Coronary artery bypass graft 

HLV  Hjarta- og lungnavél 

SH   Sláandi hjarta 

ÁH (HR)  Áhættuhlutfall (Hazard ratio) 

ÖB (CI)  Öryggisbil (Confidence interval) 

LIMA  Left internal mammary artery 

RIMA  Right internal mammary artery 

LAD  Left anterior descending artery 

LÞS   Líkamsþyngdarstuðull 

CCS  Canadian cardiovascular society 

NYHA  New York Heart Association 

ACS  Acute coronary syndrome (Brátt kransæðaheilkenni – BKH) 

PCI   Percutaneous coronary intervention 

LVEF  Left ventricular ejection fraction 

IABP  Intra-aortic balloon pump 

 

 



  

5 

Formáli 

Kransæðahjáveituaðgerð (coronary artery bypass graft, CABG) er algengasta opna 

hjartaaðgerðin sem framkvæmd er á Vesturlöndum en hún er í flestum tilvikum talin 

kjörmeðferð við útbreiddum kransæðasjúkdómi. Árlega gangast á bilinu 120-150 sjúklingar 

undir hjáveituaðgerð hér á landi en frá því fyrsta aðgerðin var framkvæmd í júní 1986 hafa 

rúmlega 4000 slíkar aðgerðir verið gerðar á Íslandi.1  

Blæðingavandamál eru algeng eftir kransæðahjáveituaðgerð og stöðvist blæðingin ekki 

geta sjúklingar þurft á enduraðgerð að halda. Fylgikvillar eru algengari hjá þessum 

sjúklingum og dánartíðni þeirra oft hærri. Því er mikilvægt að þekkja forspárþætti 

enduraðgerða svo hægt sé að fyrirbyggja þær. Í þessari BS-ritgerð er litið sérstaklega á 

sjúklinga sem þurftu á enduraðgerð að halda eftir kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala frá 

árinu 2006 til 2012. Markmiðið er að kanna tíðni þessara enduraðgerða og skilgreina 

forspárþætti þeirra en um leið kanna langtíma afdrif sjúklinga. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í inngangi er fjallað um orsakir og greiningu 

kransæðasjúkdóms en einnig meðferðarúrræði, þar á meðal kransæðahjáveituaðgerð og 

blæðingavandamál sem tengjast henni. Þar á eftir koma kaflar um efnivið rannsóknarinnar, 

hvaða aðferðum var beitt og niðurstöður. Í lokin er umræða þar sem niðurstöður eru túlkaðar 

og bornar saman við aðrar rannsóknir. 
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1 Inngangur 

1.1 Faraldsfræði og áhættuþættir kransæðasjúkdóms 

Kransæðasjúkdómur er algengasta orsök dauðsfalla á Íslandi, líkt og annars staðar á 

Vesturlöndum.2 Hér á landi hefur aldursstöðluð dánartíðni vegna kransæðasjúkdóms lækkað 

um 80% frá 1981 til 2006.3 Er talið að skýringuna á þessari lækkun megi fyrst og fremst rekja 

til breytinga á lifnaðarháttum en einnig vegna lyfjameðferðar við kransæðasjúkdómi. Vegur 

þar þyngst lækkun kólesteróls og blóðþrýstings ásamt takmörkun reykinga, sem allt eru á 

meðal helstu áhættuþátta kransæðasjúkdóms.3 Aðrir mikilvægir áhættuþættir eru 

fjölskyldusaga og sykursýki ásamt hækkandi aldri.4,5 Verndandi þættir eru hins vegar 

hreyfing og hollt mataræði.6 Flestir tengjast þessir áhættuþættir lífsstíl og því hægt að hafa 

áhrif á þá með fyrirbyggjandi aðgerðum.3  

 

1.2 Orsakir og meingerð 

Orsök kransæðasjúkdóms er æðakölkun (atherosclerosis) þar sem æðaskellur (atheroma) 

myndast í innsta lagi æðaþels (endothelium) í meðalstórum og stórum slagæðum.7,8 Æðar 

sem æðakölkun leggst helst á eru kransæðar, hálsslagæðar, nýrnaæðar, slagæðar til ganglima 

og ósæð.9 Orsakir æðakölkunar má rekja til flókins samspils bólgu og skertrar starfsemi 

æðaþels, en ónæmisviðbrögð, blóðfituröskun og röskun á blóðflæði koma einnig við sögu.8 

Við truflun á eðlilegu blóðflæði er talið að minnkun verði á skerspennu (shear stress) í æðum, 

en hún viðheldur tjáningu á æðavíkkandi þáttum og hindrar oxunaráhrif og bólguferli í 

æðaþelinu.10  

Fyrstu breytingarnar sem sjást í æðaþelinu eru fiturákir, myndaðar úr oxuðum LDL-

ögnum og átfrumum. Talið er að fiturákir geti sést í öllum aldurshópum, jafnvel í 

unglingum.11 Fiturákir geta gengið til baka eða stækkað og myndað æðaskellur. Ef 

bólguviðbrögð í æðaþeli halda áfram eykst tjáning æðaþelsins á viðloðunarsameindum sem 

laða að sér fjölda einkjarna átfruma úr blóðinu. Þessar átfrumur seyta boðefnum sem m.a. 

valda fjölgun á sléttvöðvafrumum í vegg slagæða, uppsöfnun á millifrumuefni og LDL-

ögnum.12 LDL-agnirnar bindast próteóglýkönum í æðaþeli og verða fyrir oxun og öðrum 

breytingum sem hvata áframhaldandi bólguviðbrögð í innsta lagi æðanna.13 Átfrumur hafa 

viðtaka fyrir oxaðar LDL-agnir og geta tekið þær upp. Kallast þær þá froðufrumur (foam 

cells). Uppsöfnun á froðufrumum, frumuleifum og utanfrumuefni veldur breytingum á 
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æðaveggnum og smám saman myndast æðakölkunarskella (plaque). Æðakölkunarskellur eru 

mismunandi að gerð en hafa yfirleitt fituríkan kjarna, umvafinn bandvef sem getur þrengt að 

holrými kransæða og skert flæði í þeim (sjá mynd 1).8 Þetta getur valdið blóðþurrð í 

hjartavöðva verði skerðingin á blóðflæði nægilega mikil. Einnig getur orðið rof á æðaskellu 

og myndast á henni blóðsegi sem veldur bráðri lokun á kransæð.12,14  

 

Mynd 1. Æðakölkunarskella þar sem bandvefur (fibrous cap) umlykur kjarna af uppsöfnuðum 

frumuleifum og fitu. Einnig sjást átfrumur (macrophages) sem taka upp LDL-agnir og verða að 

svokölluðum froðufrumum.
8
 (Heimild: Ross R. N Engl J Med 1999;340:115-126.) 

 

1.3 Klínísk einkenni 

Algengasta einkenni kransæðasjúkdóms er hjartaöng (angina pectoris) sem er brjóstverkur 

sem stafar af blóðþurrð í hjartavöðva. Flestir sjúklingar lýsa verknum sem þyngslaverk yfir 

brjósti sem leiðir oft út í vinstri hönd, háls eða kjálka. Einkenni geta þó verið mismunandi 

eftir einstaklingum.15 Þegar verkur kemur fram við áreynslu eða álag, og minnkar við hvíld 

eða inntöku nitróglýseríns, er talað um áreynslubundna hjartaöng. Komi verkurinn hins vegar 

fram í hvíld, eða ef tíðni verkja og tímalengd eykst, er talað um hvikula hjartaöng (unstable 

angina).16 Hluti sjúklinga finnur ekki fyrir neinum verkjum. Er þá talað um þögula blóðþurrð 
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(silent ischemia), sem er sérstaklega þekkt hjá sjúklingum með sykursýki.17 Algeng einkenni 

kransæðasjúkdóms önnur en verkir eru mæði, þreyta og ógleði.15,18 

Við mat á einkennum kransæðasjúkdóms er oftast stuðst við flokkun CCS (Canadian 

Cardiovascular Society) á hjartaöng (tafla 1).19 og einkenni hjartabilunar með flokkun NYHA 

(New York Heart Association) á hjartabilun.20 

 

Tafla 1. Flokkun CCS (Canadian Cardiovascular Society) á hjartaöng.
19

 

Stig Lýsing á því við hvaða aðstæður hjartaöng kemur fram 

I Venjuleg líkamleg áreynsla í daglegu lífi, t.d. ganga og að fara upp stiga, veldur ekki 

hjartaöng. Hjartaöng kemur fram við erfiða líkamlega áreynslu eða áreynslu sem varir í 

lengri tíma. 

II Veldur lítilsháttar hömlum á athöfnum daglegs lífs. Hröð ganga, ganga upp stiga eða ganga 

upp í móti brekku veldur einkennum. Einkenni koma einnig fram við eðlilega áreynslu 

þegar ákveðin skilyrði eru til staðar líkt og kuldi, mótvindur, við tilfinningalegt álag eða 

innan nokkurra klukkustunda frá því að einstaklingur vaknaði. 

III Veruleg hömlun á athöfnum daglegs lífs. Stutt ganga á jafnsléttu eða ganga upp stiga við 

venjulegar kringumstæður og á eðlilegum hraða veldur miklum einkennum. 

IV Vangeta til að framkvæma hvaða athafnir daglegs lífs sem er án þess að finna fyrir 

óþægindum. Hjartaöng getur einnig komið fyrir í hvíld. 

 

 

1.4 Greining kransæðasjúkdóms 

Greining kransæðasjúkdóms byggir ekki síst á vandaðri sjúkrasögu og góðri klínískri skoðun. 

Til að staðfesta greininguna þarf síðan að grípa til rannsókna, t.d. hjartalínurits, blóð- og 

myndrannsókna ýmiss konar. Síðastnefndu rannsóknirnar eru síðan notaðar til að meta 

útbreiðslu sjúkdómsins og ákveða hvaða meðferðarúrræði eiga við.  

1.4.1 Hjartalínurit 

Hjartalínurit (electrocardiogram, ECG/EKG) mælir rafvirkni hjartans og getur verið eðlilegt 

hjá sjúklingum með stöðugan kransæðasjúkdóm. Við bráða blóðþurrð í hjartavöðvanum má 

hins vegar oftast greina breytingar á hjartariti, t.d. ST-hækkanir eða nýtilkomna ST-lækkanir 



  

9 

og/eða viðsnúna T-bylgju (T-inversion).18 Einnig geta sést hjartsláttartruflanir, merki um 

gamalt drep í hjartavöðva eða þykknun á vinstri slegli.16,18 

1.4.2 Blóðrannsóknir 

Staðfesta má frumuskemmdir og drep í hjartavöðva með því að mæla styrk hjartaensíma í 

blóði. Oftast er stuðst við mælingar á tróponín-T (cTnI/TnT) eða CK-MB (Creatine Kinase-

MB).16,21 Tróponín I og T eru prótein í samdráttarkerfi hjartavöðvans og er nánast eingöngu 

að finna í hjarta.18 TnT-mælingar eru mest notaðar, enda næmi og sértæki hærra en fyrir CK-

MB.21,22 CK-MB er þó víða notað til að meta blóðþurrð við opnar hjartaaðgerðir. 

1.4.3 Myndrannsóknir 

Með hjartaómun má meta samdráttarhæfni hjarta og mæla útstreymisbrot (ejection fraction, 

EF) þess, veggþykkt, stærð gátta og slegla. Ómskoðun er einnig mikilvæg til að útiloka 

mismunagreiningar kransæðasjúkdóms, eins og lokusjúkdóm eða ósæðarflysjun 

(dissection).23 Sneiðmyndataka af kransæðum getur nýst til að meta í grófum dráttum kalk og 

þrengingar í kransæðum. Rannsóknin er þó sjaldan notuð í mati á bráðtilfellum 

kransæðasjúkdóms. Í slíkum tilvikum er oftar notast við kransæðamyndatöku.15 Þá er nára- 

eða úlnliðsslagæð þrædd með mjóum æðalegg, skuggaefni sprautað í kransæð og 

röntgenmyndir teknar. Kransæðamyndataka metur þrengingar í kransæðum með mikilli 

nákvæmni. Hún er því mikilvæg til að skoða útbreiðslu sjúkdóms og ákveða meðferð.15,16  

1.4.4 Brátt kransæðaheilkenni 

Brátt kransæðaheilkenni (acute coronary syndrome) er samheiti yfir alvarlegan 

kransæðasjúkdóm sem stafar af súrefnisþurrð í hjartavöðva. Tímalengd súrefnisþurrðar ræður 

því síðan hvort óafturkræf skemmd verði á hjartavöðvanum.24 Bráðu kransæðaheilkenni er oft 

skipt í fernt. Hvikul hjartaöng (sjá áður) er algengasta og vægasta birtingarmyndin og veldur 

sjaldan verulegum hækkunum á hjartaensímum. Drep í hjartavöðva (acute myocardial 

infarction, MI) er skipt í tvennt eftir því hvort marktæk ST-hækkun sjáist á hjartalínuriti (ST-

elevation MI, STEMI) eða ekki (non-ST-elevation MI, NSTEMI). Alvarlegasta 

birtingarmynd bráðs kransæðaheilkennis er skyndidauði en orsökin er yfirleitt takttruflun í 

sleglum í kjölfar bráðrar lokunar á kransæð.24 
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1.5 Meðferð kransæðasjúkdóms 

Meðferð kransæðasjúkdóms beinist að því að auka blóðflæði um kransæðar og draga þannig 

úr einkennum sjúklinga og bæta horfur þeirra. Meðferð ræðst af útbreiðslu sjúkdómsins og 

alvarleika einkenna. Lyfjameðferð er alltaf beitt en fyrir sjúklinga með brátt 

kransæðaheilkenni eða útbreiddan kransæðasjúkdóm sem nær til allra helstu kransæða, þarf 

yfirleitt inngrip eins og kransæðavíkkun (percutaneous coronary intervention, PCI) eða 

kransæðahjáveituaðgerð.  

1.5.1 Lyfjameðferð 

Lyfjameðferð beinist í meginatriðum að þrennu; að minnka einkenni kransæðasjúkdóms, 

hefta eða snúa við þróun sjúkdómsins og að koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla 

æðakölkunar eins og segamyndun og skyndidauða.  

Lyf gegn hjartaöng auka framboð súrefnis til hjartans með útvíkkun æða ásamt því að 

minnka súrefnisþörf hjartans með því að lækka blóðþrýsting.25 Súrefnisþörf hjartans stjórnast 

meðal annars af hjartasláttartíðni og eftirþjöppun (afterload) en eftirþjöppun eykst með 

hækkandi blóðþrýstingi. Æðavíkkandi lyf eins og nítröt slá hratt á einkenni brjóstverks með 

beinum æðavíkkandi áhrifum sem stafa af aukinni framleiðslu á nituroxíði (NO) í æðaþeli. 

Auk þess veldur víkkun bláæða minni forþjöppun (preload) og súrefnisþörf hjartans minnkar. 

Beta-blokkar eru einnig mikið notaðir í kransæðasjúkdómi og minnka súrefnisþörf hjartans 

með því að hægja á hjartslætti, minnka samdráttarkraft hjartans og lækka blóðþrýsting.26 

Mikilvægasta lyfið í flokki lyfja sem hindra eða snúa við þróun kransæðasjúkdóms eru 

HMG-CoA-redúktasa blokkar, öðru nafni statín. Helsta takmark statínmeðferðar er að lækka 

magn LDL-kólesteróls í blóði og hægja þannig á framþróun kransæðasjúkdóms.25 

Mikilvægur hluti lyfjameðferðar kransæðasjúkdóms er að hindra fylgikvilla æðakölkunar. 

Þetta eru lyf sem hemja virkni blóðflagna og koma þannig í veg fyrir segamyndun sem getur 

valdið kransæðastíflu. Acetylsalisýlsýra, betur þekkt sem aspirín, hefur lengi verið notuð hjá 

sjúklingum með kransæðasjúkdóm vegna áhrifa hennar á blóðflögur. Í litlum skömmtum, 75-

150 mg/dag, hefur lyfið hindrandi áhrif á samloðun blóðflagna og getur því komið í veg fyrir 

segamyndun.27 Verkunarmáti aspiríns er í gegnum óafturkræfa hindrun á ensíminu 

cyclóoxygenasa-1 (COX-1) í blóðflögum. Þannig takmarkar það framleiðslu á thromboxane 

sem getur annars stuðlað að segamyndun.27 Þrátt fyrir vægt aukna blæðingarhættu er mælt 

með notkun lyfsins í öllum helstu klínískum leiðbeiningum.26,28 
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Klópídógrel, sem er thienópýridín-afleiða, er lyf sem hindrar samloðun blóðflagna með 

hindrun á ADP viðtaka.29 Blóðflöguhemjandi áhrif klópídógrels eru kröftugri en aspiríns en 

blæðingarhætta er meiri. Í CAPRIE-rannsókninni kom þó í ljós að verndandi áhrif 

klópídógrels gegn hjartadrepi og heilaslagi voru áþekk og fyrir aspirín.30 Klópídógrel getur 

komið til álita sem fyrirbyggjandi segavarnandi meðferð, sérstaklega ef aspirín þolist illa.26 

Helsta ábending fyrir notkun klópídógrels er þó í bráðum tilfellum kransæðasjúkdóms eða 

þegar hætta á segamyndun er mikil, t.d. í kjölfar kransæðavíkkunar með stoðneti.31 

 

1.5.2 Kransæðavíkkun 

Kransæðavíkkun er algengasta inngripið við kransæðasjúkdómi og er framkvæmd í 

kransæðaþræðingu.32 Þetta er kjörmeðferð við kransæðasjúkdómi sem nær til einnar eða 

tveggja af þremur helstu kransæðum hjartans. Einnig er kransæðavíkkun gjarnan beitt við 

endurþrengsli eftir kransæðahjáveituaðgerð eða fyrri víkkun.33 Hún er þó ekki síst mikilvæg 

sem bráðameðferð þegar um er að ræða bráða blóðþurrð í hjartavöðva (MI) hjá sjúklingum 

með hjartadrep og ST-hækkun í hjartalínuriti (STEMI).34,35 

Við kransæðavíkkun er kransæðin sem á að víkka þrædd með vír sem komið er fyrir í 

gegnum slagæð í nára eða framhandlegg. Belgur er síðan þræddur yfir vírinn og hann notaður 

til að víkka þrenginguna. Töluverðar framfarir hafa orðið í kransæðavíkkum á síðustu árum. 

Munar þar mestu um stoðnet sem komið er fyrir í kransæðunum en með tilkomu þeirra hefur 

tíðni endurþrengsla lækkað.36 Stoðnetin eru úr málmi en mörg þeirra eru með ónæmisbælandi 

lyfjum sem minnka örvefsmyndun og draga þannig úr tíðni endurþrengsla.37  

1.5.3 Kransæðahjáveituaðgerð 

Helsta ábending kransæðahjáveituaðgerðar er kransæðasjúkdómur sem nær til allra þriggja 

meginkransæða hjartans eða þegar marktæk þrengsli eru til staðar í höfuðstofni vinstri 

kransæðar. Í stórum slembuðum rannsóknum eins og SYNTAX rannsókninni var borinn 

saman árangur kransæðahjáveituaðgerða og kransæðaþræðingar við útbreiddum 

kransæðasjúkdómi.38  

Þrátt fyrir notkun lyfjahúðaðra stoðneta virtist ávinningur af kransæðahjáveitu greinilegur 

hjá sjúklingum með útbreiddan kransæðasjúkdóm. Lifun beggja hópa var sambærileg en tíðni 

enduraðgerða reyndist mun hærri eftir kransæðavíkkun.38–41 Sérstaklega sást ávinningur af 

kransæðahjáveituaðgerð hjá sjúklingum með skerta starfsemi vinstri slegils og sykursýki.39,40  
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1.5.3.1 Aðgerðartækni 

Við hefðbundna kransæðahjáveituaðgerð er komist að hjartanu með því að opna bringubeinið 

endilangt. Síðan er vinstri innri brjóstholsslagæð (left internal mammary artery, LIMA) 

langoftast tengd við vinstri framveggsgrein hjarta (left anterior descending artery, LAD) og 

bláæð frá ganglim (v. saphena magna en stundum v. saphena parva) tengd við aðrar 

kransæðar sem tengja þarf við. Græðlingarnir eru tengdir handan við þrengslin í kransæðum 

en bláæðagræðlingar eru einnig tengdir við rishluta ósæðar. Sýnt hefur verið fram á betri 

langtíma árangur fyrir LIMA-græðlinga en þegar eingöngu er notast við bláæðar.44 Einnig er 

hægt að nota aðra slagæðagræðlinga en LIMA, t.d. hægri innri brjóstholsslagæð (RIMA) og 

slagæð frá framhandlegg (a. radialis).45 

Hjáveituaðgerðir er bæði hægt að framkvæmda með aðstoð hjarta- og lungnavélar (HLV) 

og á sláandi hjarta (off pump coronary artery bypass surgery, OPCAB). Þegar HLV er notuð 

er töng sett á ósæðina og hjartað stoppað með kalíumríkri lausn (cardioplegia). Vélin sér 

síðan um bæði hjarta- og lungnastarfsemi, þ.e. að dæla blóði og súrefnismetta það. Þegar 

töngin er fjarlægð hrekkur hjartað oftast í gang en stundum þarf að gefa því rafstuð. Ef 

aðgerð er framkvæmd á sláandi hjarta er aðgerðin gerð á svipaðan hátt nema hvað hjartað er 

ekki stöðvað og sér það því um að halda uppi blóðþrýstingi. Til að takmarka hreyfingar 

hjartans er notast við sérstaka gaffla og sogskálar þegar æðatengingar eru gerðar.46 

Niðurstöður rannsókna sem borið hafa saman árangur aðgerða með HLV og á sláandi hjarta 

hafa verið nokkuð misvísandi en nýlegar stórar slembaðar rannsóknir hafa ekki getað sýnt 

fram á marktækan mun á tíðni fylgikvilla eða betri langtímaárangur.47,48  

 

1.6 Fylgikvillar vegna kransæðahjáveituaðgerðar 

1.6.1 Snemmkomnir fylgikvillar 

Kransæðahjáveituaðgerð er talsvert inngrip og fylgikvillar hlutfallslega tíðir í samanburði við 

margar aðrar aðgerðir. Fylgikvillar sem koma fram innan 30 daga frá aðgerð teljast 

snemmkomnir og er skipt í alvarlega og minniháttar. Af minniháttar fylgikvillum er 

nýtilkomið gáttatif (atrial fibrillation, AF) algengast.49 Gáttatif greinist í 25-40% tilfella eftir 

kransæðahjáveituaðgerð og er tíðnin frekar há hér á landi eða 37%.50 Gáttatif greinist oftast á 

öðrum degi eftir aðgerð og eru þessir sjúklingar líklegri til að fá aðra fylgikvilla í kjölfar 

aðgerðar eins og heilablóðfall og nýrnaskaða.49 Uppsöfnun fleiðruvökva er algeng eftir 
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kransæðahjáveituaðgerð og er oftast minniháttar. Ef þörf er á aftöppun (thoracentesis) telst 

hún til minniháttar fylgikvilla51 líkt og yfirborðssýkingar í skurðsári, lungnabólga og 

þvagfærasýking. Yfirborðssýkingar eru algengastar í skurðsári á ganglim og er tíðnin í 

kringum 12%. Þessar sýkingar eru yfirleitt ekki hættulegar en þær lengja legutíma.52  

 

Tafla 2. Helstu snemmkomnu fylgikvillar eftir kransæðahjáveituaðgerð.  

Minniháttar fylgikvillar Alvarlegir fylgikvillar 

Nýtilkomið gáttatif Miðmætissýking 

Yfirborðssýking í skurðsári Enduraðgerð vegna blæðingar 

Lungnabólga Bráður nýrnaskaði 

Þvagfærasýking Hjartadrep tengt aðgerð 

Aftöppun fleiðruvökva Bringubeinslos 

 

Til alvarlegra fylgikvilla eftir kransæðahjáveituaðgerð teljast drep í hjartavöðva, 

heilablóðfall og bráður nýrnaskaði.53 Hjartadrep í tengslum við aðgerð (perioperative 

myocardial infarction) getur t.d. orðið vegna lokunar æðagræðlings og getur valdið 

hjartabilun.54 Tíðni heilablóðfalls eftir kransæðahjáveituaðgerð er um 2-3% en háþrýstingur, 

hár aldur og gáttatif eru á meðal þekktra áhættuþátta.55 Bráður nýrnaskaði sést í 14-20% 

tilfella eftir aðgerð og er oftast metinn með RIFLE-skilmerkjum. Þar eru sjúklingar flokkaðir 

í áhættu- (Risk), skaða- (injury) eða bilunarflokk (Failure) eftir alvarleika nýrnaskaða.56 Um 

1% sjúklinga sem gangast undir kransæðahjáveituaðgerð verða fyrir nýrnaskaða sem þarfnast 

skilunar og flokkast það sem alvarlegur fylgikvilli. Forspárþættir bráðs nýrnaskaða eru m.a. 

hjartabilun, sykursýki og hækkað kreatínín fyrir aðgerð.57 

Alvarlegir fylgikvillar sem tengjast bringubeinsskurði eru djúp sýking og bringubeinslos 

(sternal dehiscence). Tíðni djúprar sýkingar á Íslandi er 1,8%.58 en þeim fylgir oftast 

miðmætisbólga (poststernal mediastinitis) sem er lífshættulegt ástand og krefst 

enduraðgerðar. Þessir sjúklingar liggja lengi á sjúkrahúsi og hafa verri langtímahorfur.59 

Bringubeinslos er sjaldgæfur fylgikvilli en áhættan er meiri fyrir sjúklinga sem er í ofþyngd 

eða eru með langvinna lungnateppu.60 

Enduraðgerð vegna blæðingar er einn algengasti alvarlegi fylgikvillinn, en um 2-6% 

sjúklinga þurfa á enduraðgerð að halda þar sem blæðingin stöðvast ekki (sjá neðar).61–65  
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1.6.2 Langtímafylgikvillar og lifun 

Langtímafylgikvillar eru sjaldgæfari en þeir snemmkomnu en geta verið alvarlegir. Verkir frá 

bringubeini eru algengastir en einnig getur orðið síðkomin fistilmyndun eftir sýkingu í 

bringubeini sem er sjaldgæfur en alvarlegur fylgikvilli.66 Sýkingar í skurðsárum, bæði djúpar 

og grunnar, geta komið fram allt að 60-90 dögum eftir aðgerð.67 Líkur á endurþrengingum 

eða síðkominni lokun á bláæðagræðling aukast með hverju ári. Stundum þarf að gera 

enduraðgerð (re-CABG), en dánartíðni við þær er næstum tvöföld á við fyrstu aðgerð.68 

Oftast er þó hægt að beita kransæðavíkkun ef þrenging eða lokun verður á græðling.69  

Rannsóknir á langtímalifun eftir kransæðahjáveituaðgerð eru af skornum skammti en í 

ASCERT rannsókninni, sem tók til rúmlega 350 þúsund sjúklinga í Bandaríkjunum, var lifun 

þremur árum frá aðgerð 77%.70 Í annarri bandarískri rannsókn var lifun fimm árum frá aðgerð 

83% og voru helstu forspárþættir dauða hár aldur, líkamsþyngdarstuðull, lágt útstreymisbrot 

vinstra slegils og vinstri höfuðstofnsþrengsli.71 

 

1.6.3 Enduraðgerð vegna blæðinga 

Í kransæðahjáveituaðgerð eru blæðingar óhjákvæmilegar, enda notast við heparín í 

aðgerðinni og margir sjúklinganna á blóðflöguhemjandi lyfjum fyrir aðgerð. Heparín er notað 

til að hindra að blóðið storkni í hjarta- og lungnavélinni og síðan gefið prótamín í lok 

aðgerðar til að upphefja áhrif þess.72 Blóðflöguhemjandi lyf eru gefin til að halda kransæðum 

opnum fyrir aðgerð og hindra brátt hjartadrep.  

Ástæða mikillar blæðingar sem krefst enduraðgerðar getur verið af tæknilegum orsökum. 

Er talið er að rúmlega tvo þriðju enduraðgerða megi rekja til slíka vandamála.63 Í rannsókn 

Karthik og félaga voru algengustu orsakir blæðinga frá kransæðatengingum eða stálvírum í 

bringubeini.64 Hjá þriðjungi sjúklinga er hins vegar talið að truflun á blóðstorkukerfi 

sjúklinga sé orsök mikillar blæðingar. Þessa truflun má stundum rekja til notkunar á hjarta- 

og lungnavél og/eða notkunar blóðflöguhemjandi lyfja fyrir aðgerð.  

Hjarta- og lungnavél, sem notuð er í flestum kransæðahjáveituaðgerðum, getur truflað 

blóðstorku þegar blóðið kemst í snertingu við slöngur og gervilunga vélarinnar.73 Langur tími 

á HLV eykur því hættu á blæðingum eftir aðgerð.  

Notkun blóðflöguhemjandi lyfja fyrir aðgerð hefur aukist á síðustu árum.62 Þetta á ekki 

síst við um klópídógrel sem eykur blæðingu umtalsvert og líkur á enduraðgerð.74,75 Áhrif 

aspiríns á tíðni enduraðgerða eru hins vegar ekki jafn afgerandi. Flestar rannsóknir hafa sýnt 
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fram á vægt aukna blæðingu og sumar aukna noktun blóðhluta. Tíðni enduraðgerða er hins 

vegar ekki aukin.76,77 Í dag er mælt með í klínískum leiðbeiningum að sjúklingar sem gangast 

undir kransæðahjáveituaðgerð séu á aspiríni fram að aðgerð, enda talið hindra lokun 

æðagræðlinga fyrst eftir aðgerðina.78  

Í flestum tilvikum stöðvast blæðingar eftir aðgerð að sjálfu sér eða með hjálp 

storkuhvetjandi lyfja og blóðhluta. Hjá hluta sjúklinga tekst þó ekki að stöðva blæðinguna og 

þurfa þeir þá að gangast undir enduraðgerð þar sem reynt er að komast fyrir blæðingu. Við 

enduraðgerð er bringubeinsskurðurinn opnaður að nýju. Þessi sjúklingar eru því í aukinni 

áhættu á að fá fylgikvilla eins og sýkingar en dánartíðni er einnig aukin.71 Í íslenskri rannsókn 

á enduraðgerðum eftir opnar hjartaaðgerðir var dánartíðni innan 30 daga 15% hjá sjúklingum 

sem gengust undir enduraðgerð.80 Erlendis hefur verið sýnt fram á að dánartíðni hækkar eftir 

því sem lengri tími líður fram að enduraðgerð.63,64  

Áhættuþættir fyrir enduraðgerð vegna blæðinga hafa verið rannsakaðir ítarlega. Meðal 

áhættuþátta sem lýst hefur verið eru hár aldur, karlkyn, bráðaaðgerð og notkun thienópýridín 

lyfja líkt og klópídógrels fyrir aðgerð.61 

 

1.7 Markmið: 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða tíðni enduraðgerða í kjölfar kransæðahjáveituaðgerða 

á Íslandi árin 2006-2012. Einnig var markmiðið að reikna út forspárþætti, m.a. áhrif 

blóðflöguhemjandi lyfja og skoða langtímalifun sjúklinga sem fara í enduraðgerð. 
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2 Efniviður og aðferðir 

2.1 Sjúklingar 

Þetta er afturskyggn rannsókn sem náði til allra sjúklinga 18 ára og eldri sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð (isolated CABG) á Landspítala frá 1. janúar 2006 til 31. desember 

2012. Öllum endurhjáveituaðgerðum (re-CABG) var sleppt en einnig sjúklingum sem 

samhliða kransæðahjáveitu gengust undir aðra hjartaaðgerð, eins og lokuskipti. Alls gengust 

944 sjúklingar undir kransæðahjáveituaðgerð á tímabilinu en sleppa varð fjórum sjúklingum 

þar sem skráning upplýsinga var ófullnægjandi. Rannsóknarhópurinn telur því 940 sjúklinga. 

Sjúklingar voru fundnir með leit í sjúklingabókhaldi Landspítala þar sem leitað var að 

aðgerðarnúmerum fyrir kransæðahjáveituaðgerð (FNSA00, FNSC10, FNSC20, FNSC30) en 

einnig fyrir aðgerðir þar sem notast var við hjarta- og lungnavél (FZSA00, FZSA10). Til að 

tryggja að allir sjúklingar væru teknir með í rannsóknina var einnig leitað í aðgerðaskrá 

hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala.  

2.2 Skráðar breytur 

Fyrir hvern sjúkling voru skráðar hátt í 130 breytur og fengust upplýsingar úr sjúkraskrám og 

aðgerðarlýsingum, m.a. um aldur, kyn, hæð og þyngd en einnig áhættuþætti 

kransæðasjúkdóms. Skoðað var hvort sjúklingur hafði fyrri sögu um hjarta- og æðasjúkdóma 

eins og hjartabilun, hjartsláttaróreglu, lokusjúkdóma, eða hjartadrep en einnig hvort áður 

hafði verið gerð kransæðavíkkun. Útbreiðsla kransæðasjúkdóms var metin samkvæmt svörum 

úr kransæðamyndatöku og var skráð sérstaklega hvort um vinstri höfuðstofnsþrengsli eða 

svokallaðan þriggja æða kransæðasjúkdóm var að ræða. Sjúklingur var skráður með 

sykursýki ef hann hafði greininguna sykursýki í sjúkraskrá eða tók töflur eða insúlín við 

sykursýki. Skert nýrnastarfsemi var skilgreind sem gaukulsíunarhraði (GSH) undir 60 

ml/mín/1,73m2. Úr lyfjagátt Landspítala, Therapy, fengust upplýsingar um öll þau lyf sem 

sjúklingar tóku fyrir aðgerð, m.a. notkun blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfja fimm 

dögum fyrir aðgerð.  

Einkenni sjúklings voru metin samkvæmt bæði CCS (Canadican Cardiovascular Society) 

flokkun á hjartaöng og NYHA (New York Heart Association) flokkun á hjartabilun.19,20 

Útstreymisbrot vinstri slegils (LVEF) var skráð út frá ómskoðun sem gerð var fyrir aðgerð. 

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) var reiknað út fyrir 
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alla sjúklinga, bæði staðlað (standard) og lógistískt EuroSCORE, en bæði eru alþjóðlega 

viðurkennd áhættulíkön sem meta dánarlíkur innan 30 daga eftir hjartaskurðaðgerð.81,82  

Skráð var tegund aðgerðar, það er hvort notast var við hjarta- og lungnavél (HLV) eða 

aðgerð framkvæmd á sláandi hjarta (SH). Aðgerðir sem hafnar voru á SH en breytt yfir í 

aðgerð á HLV voru taldar með aðgerðum á SH (intention-to-treat principle). Einnig var skráð 

hvort um var að ræða valaðgerð, bráðaaðgerð (innan við 24 klukkustundum frá innlögn) eða 

aðgerð framkvæmd með flýtingu (í sömu innlögn). Aðgerðartengdar upplýsingar, eins og 

heildar-aðgerðartími, tangartími, tími á hjarta- og lungnavél, voru skráðar í mínútum. Einnig 

var skráður fjöldi fjærtenginga (distal anastomoses) og lægsti líkamshiti í aðgerð. Loks var 

kannað hvort þörf var á ósæðardælu (intra aortic balloon pump, IABP) í aðgerð eða eftir 

hana.  

Fylgikvillar innan 30 daga frá aðgerð voru skráðir og voru þeir flokkaðir í alvarlega og 

minniháttar. Til alvarlegra fylgikvilla töldust heilablóðfall, djúp sýking í bringubeinsskurði 

(poststernal mediastinitis), blóðþurrð í hjarta í tengslum við aðgerðina (perioperative 

myocardial infarction), bráður nýrnaskaði sem krafðist blóðskilunar, fjöllíffærabilun og 

enduraðgerð vegna blæðingar. Blóðþurrð í hjarta var skilgreind sem einangraðar ST-

breytingar eða nýtilkomið vinstra greinrof samhliða hækkun á hjartaensíminu CK-MB yfir 70 

μL. Til að meta bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð var notast við RIFLE-flokkun (Risk of renal 

dysfunction, Injury to the kidney, Failure of kidney function, Loss of kidney function, End-

stage renal disease) en flokkunin byggir á samanburði á gildum kreatíníns í blóði og GSH, 

fyrir og eftir aðgerð.56  

Skert nýrnastarfsemi eftir aðgerð var skilgreind sem rúmlega þreföld aukning á kreatíníni 

eða yfir 75% skerðing á GSH sem er F-flokkur samkvæmt RIFLE-skilmerkjum. Til 

minniháttar fylgikvilla töldust nýtilkomið gáttatif, yfirborðssýking í skurðsári á bringu eða á 

ganglim þar sem bláæðagræðlingur var tekinn, nýrnaskaði sem ekki krafðist skilunar, 

lungnabólga, þvagfærasýking og aftöppun á fleiðruvökva.  

Skráður var legutími á gjörgæslu og legudeild í dögum og reiknaður út heildarlegutími. 

Magn blæðingar í brjóstholskera fyrstu 24 klukkustundirnar frá upphaflegu aðgerðinni var 

skráð í ml, þar með talið magn blæðingar í enduraðgerð.  

Blóðhlutagjafir voru skráðar út frá upplýsingakerfi Blóðbanka Landspítala, ProSang. 

Öllum sjúklingum var flett upp í kerfinu og skráðir blóðhlutar sem pantaðir voru sólarhring 

fyrir aðgerð og þar til 7 dögum eftir aðgerð. Síðan var leitað í sjúkraskrám og Sögukerfi 

Landspítala og gáð hvort blóðhlutarnir hefðu verið gefnir eða þeim fargað. Skráður var fjöldi 
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eininga af rauðkornaþykkni og blóðvökva (plasma) en einnig fjöldi poka af blóðflöguþykkni 

sem gefnir voru í sömu sjúkrahússlegu. 

Skurðdauði (operative mortality) var skilgreindur sem dauði innan 30 daga frá aðgerð. 

Upplýsingar um dánardag og dánarorsakir fengust úr Dánarmeinaskrá Landlæknisembættis 

og miðaðist eftirfylgd við 1. apríl 2013. Meðaleftirfylgdartími var 45 mánuðir (miðgildi 46,5, 

bil: 0 - 87). 

 

2.3 Skráning upplýsinga og úrvinnsla 

Allar upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel en tölfræðiúrvinnsla var gerð í R (útgáfu 

3.0.2). Samfelldar breytur voru bornar saman með t-prófi (Student‘s t-test) en flokkabreytur 

með Fisher-exact eða kí-kvaðrat prófi. Forspárþættir fyrir enduraðgerð voru metnir með 

lógistískri aðhvarfsgreiningu. Inn í líkanið voru settir áhættuþættir sjúklinga fyrir aðgerð en 

einnig breytur eins og aldur, kyn, aðgerðartegund og fyrri heilsufarssaga. Spágeta upphaflega 

líkansins var könnuð og breytur felldar út með „stepwise backwards“ aðferð þar til endanlegt 

líkan fékkst. Aðferð Kaplan-Meier var notuð til að reikna heildarlifun (overall survival). 

Tölfræðileg marktækni miðast við p-gildi <0,05. 

2.4 Leyfi 

Áður en rannsóknin hófst fengust tilskilin leyfi frá Vísinda- og siðanefnd, Persónuvernd og 

frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Fjöldi aðgerða 

Af 940 aðgerðum sem framkvæmdar voru á tímabilinu (meðalfjöldi 134 aðgerðir á ári, bil: 

110-162) þurfti að framkvæma enduraðgerð vegna blæðingar í 62 tilfellum, eða hjá 6,6% 

sjúklinga, sjá mynd 2 Fyrir 340 valbundnar aðgerðir var hlutfall enduraðgerða 4,4%. Mynd 3 

sýnir tíðni enduraðgerða eftir aðgerðarári en hún jókst frá 2006 til 2009 en lækkaði síðan í 

0,9% árið 2012.  

 

Mynd 2. Skífurit sem sýnir hlutfall enduraðgerða (%) af heildaraðgerðarfjölda (n=940).  

 

 

Mynd 3. Tíðni enduraðgerða (%) af heildarðgerðarfjölda eftir aðgerðarári. 



  

20 

3.2 Samanburður hópa 

3.2.1 Aldur, kyn og áhættuþættir 

Í töflu 3 er samanburður á aldri og kyni sjúklinga ásamt tíðni helstu áhættuþátta 

kransæðasjúkdóms. Meðalaldur sjúklinga var rúm 66 ár í báðum hópum. Karlar voru 91,9% í 

enduraðgerðarhópi borið saman við 82,6% í viðmiðunarhópi, án þess að munurinn væri 

marktækur (p=0,08). Tíðni annarra áhættuþátta kransæðasjúkdóms, líkt og háþrýstings og 

sykursýki, var sambærileg milli hópa.  

 

Tafla 3. Samanburður á aldri, kynjahlutfalli og áhættuþáttum kransæðasjúkdóms. Gefinn er upp fjöldi 

(%) nema meðaltöl og staðalfrávik fyrir aldur og líkamsþyngdarstuðul (LÞS). 

 

3.2.2 Fyrri heilsufarssaga og útbreiðsla kransæðasjúkdóms 

Tafla 4 sýnir samanburð á fyrri heilsufarssögu sjúklinga og útbreiðslu kransæðasjúkdóms. 

Hlutfall sjúklinga með vinstri höfuðstofnsþrengsli var marktækt hærra í enduraðgerðarhópi 

(58,1% sbr. 42,9%, p=0,03) og þeir höfðu oftar skerta nýrnastarfsemi (11,5% sbr. 4,9%, 

p=0,04, sjá mynd 4). Einkenni samkvæmt CCS- og NYHA flokkunum voru einnig 

sambærileg sem og EuroSCORE í báðum hópum.  

 Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 

p-gildi 

Aldur, ár  65,8 ± 9,5 65,8 ± 10,1 65,8 ± 9,4 0,96 
Karlkyn 782 (83,2) 57 (91,9) 725 (82,6) 0,08 
Áhættuþættir kransæðasjúkdóms     
   Háþrýstingur 620 (65,9) 43 (69,4) 577 (65,8) 0,67 
   Sykursýki  166 ( 17,7) 10 (16,1) 156 (17,8) 0,87 
   Blóðfituröskun  509 (56,6) 35 (59,3) 474 (56,4) 0,77 
   Saga um reykingar  654 (71,1) 41 (66,1) 633 (72,1) 0,39 
   LÞS (kg/m2)  28,4 ± 4,6 28,6 ± 4,5 28,4 ± 4,6 0,79 
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Mynd 4. Hlutfall sjúklinga með vinstri höfuðstofnsþrengsli (p=0,03) (a) og skerta nýrnastarfsemi 

(skilgreind sem GFR<60mL/mín/1,73m
2
) fyrir aðgerð (p=0,04) (b). 

 

Tafla 4. Samanburður á fyrri heilsufarssögu sjúklinga og útbreiðslu kransæðasjúkdóms. Gefinn er upp 

fjöldi (%) en meðaltöl og staðalfrávik fyrir útfallsbrot hjarta og EuroSCORE. 

 

 

 Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 

p-gildi 

Fyrri heilsufarssaga:     
   Hjartsláttaróregla 83 (8,8) 5 (8,1) 78 (8,9) 1 
   Langvinn lungnateppa 70 (7,4) 3 (4,8) 67 (7,6) 0,62 
   Fyrri kransæðaþræðing 209 (22,2) 9 (14,5) 200 (22,8) 0,18 
   Skert nýrnastarfsemi 46 (5,4) 7 (11,5) 39 (4,9) 0,04 
Útbreiðsla kransæðasjúkdóms     
   Þriggja æða sjúkdómur 748 (79,6) 50 (80,6) 698 (79,5) 0,96 
   Vinstri höfuðstofnsþrengsli    413 (43,9) 36 (58,1) 377 (42,9) 0,03 
Útfallsbrot hjarta, %  56 ± 9 56 ± 9 56 ± 9 0,90 
   ≤ 35%   39 (4,1) 3 (4,8) 36 (4,1) 0,74 
CCS flokkur III eða IV  726 (77,2) 46 (74,2) 680 (77,4) 0,66 
NYHA flokkur III eða IV 582 (61,9) 40 (64,5) 542 (61,7) 0,76 
EuroSCORE (st.) 4,6 ± 3,3 4,3 ± 4,0 4,6 ± 3,2 0,54 
EuroSCORE (lógístískt) 5,1 ± 7,7 6,25 ± 3,9 5,1 ± 3,2 0,38 
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3.2.3 Lyf fyrir aðgerð 

Lyf sem sjúklingar tóku síðustu 5 dagana fyrir aðgerð eru sýnd í töflu 5. Alls tóku 50,7% 

allra sjúklinga acetylsalisýlsýru og 4,3% klópídógrel. Hlutfall sjúklinga í enduraðgerðarhópi 

sem höfðu tekið acetylsalisýlsýru var 62,9% borið saman við 49,9% í viðmiðunarhópi, en 

munurinn var ekki marktækur (p=0,06). Mynd 5 sýnir hlutfall sjúklinga sem tóku 

acetylsalisýlsýru eftir aðgerðarári.   

Tafla 5. Samanburður á noktun blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfja auk helstu hjartalyfja. Gefinn 

er upp fjöldi (%). 

 

 

Mynd 5. Hlutfall sjúklinga sem tóku acetylsalisýlsýru á síðustu 5 dögum fyrir aðgerð eftir aðgerðarári. 

 

 

3.3 Aðgerðartengdir þættir 

3.3.1 Tegund aðgerðar 

Tíðni bráðaaðgerða var 9,7% í enduraðgerðarhópi en 4,8% hjá viðmiðunarhópi (p=0,12). 

Tilhneiging sást til lægra hlutfalls valbundinna aðgerða hjá sjúklingum í enduraðgerðarhópi 

 Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 

p-gildi 

Acetýlsalisýlsýra (aspirín) 477 (50,7) 39 (62,9) 438 (49,9) 0,06 
Klópídógrel 40 (4,3) 3 (4,8) 37 (4,2) 0,74 
Blóðfitulækkandi statín 710 (81,3) 46 (78,0) 664 (81,6) 0,61 
Beta blokkar 617 (72,0) 37 (64,9) 580 (72,5) 0,28 
Kalsíumblokkar 196 (26,1) 14 (28,6) 182 (25,9) 0,81 
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en munurinn var ekki marktækur (24,2% sbr. 37,0%, p=0,06). Hlutfall aðgerða á sláandi 

hjarta var sambærilegt í hópunum (12,9% sbr. 20,8%, p=0,18). Mynd 6 lýsir tíðni 

enduraðgerðar eftir því hvernig aðgerðina bar að. Tíðnin var 6% hjá sjúklingum sem fóru í 

valaðgerð eða aðgerð framkvæmda með flýtingu og 12,5% hjá sjúklingum sem fóru í 

bráðaaðgerð. Marktækur munur var á líkum eftir tegund aðgerðar (p=0,04).  

 
Mynd 6. Hlutfall enduraðgerðar vegna blæðingu eftir því hvernig aðgerð bar að. Aðgerð með flýtingu 

er aðgerð sem framkvæmd er í sömu innlögn og bráðaaðgerð er framkvæmd innan 24 klst. 

frá innlögn.(p=0,04) 

 

3.3.2 Aðgerðartími  

Aðgerðartengdir þættir eru sýndir í töflu 6. Ekki var munur á aðgerðartíma og fjöldi 

æðatenginga á kransæðar var sambærilegur í báðum hópum. Í enduraðgerðarhópi þurfti 

marktækt oftar að notast við ósæðardælu eftir aðgerðina (intra aortic balloon pump, IABP) 

(11,3% sbr. 4,9%, p=0,04).  

Í enduraðgerðarhópi var marktækt meiri blæðing á fyrstu 24 klukkustundunum, eða 1919 

ml borið saman við 859 ml í viðmiðunarhópi(p<0,001). Miðgildi blæðingar var 1800 ml hjá 

enduraðgerðarhópi en 780 ml í viðmiðunarhópi (sjá mynd 7). 
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Tafla 6. Samanburður á aðgerðartengdum þáttum og blæðingu í brjóstholskera á fyrstu 24 klst. eftir 

aðgerð. Gefinn er upp fjöldi (%) eða meðaltal og staðalfrávik.  

 

 

Mynd 7. Samanburður á magni blæðingar (ml) á fyrstu 24 klst. hjá sjúklingum sem gengust undir 

enduraðgerð og í viðmiðunarhópi. Punktar sem eru fyrir utan kassaritin tákna útlaga (outliers). 

Marktækt meiri blæðing var í enduraðgerðarhópi (p<0,001) 

 

3.3.3 Legutími og dánartíðni innan 30 daga 

Legutími á gjörgæslu var að meðaltali 1,8 dagar í enduraðgerðarhópi (miðgildi 1 dagur, bil: 

1-8) og viðmiðunarhópi (miðgildi 1 dagur, bil: 0-32), sjá töflu 7. Heildardvöl á sjúkrahúsi var 

 Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 

p-gildi 

Aðgerðartími, mín.  

(bil) 223 ± 59 

221 ± 53 

(130 - 410) 

223 ± 59 

(105 - 630) 0,75 
Tími á HLV, mín.  

(bil) 95 ± 33 
100 ± 36 
(30 - 217) 

95 ± 33 
(25 - 319) 0,34 

Tangartími, mín,  

(bil) 

49 ± 17 

 
51 ± 16 
(17-89) 

49 ± 17 
(4-142) 0,54 

Fjöldi æðatenginga,  3,5 ± 0,85 3,53 ± 0,80 3,50 ± 0,85 0,78 
LIMA notuð  891 (94,8) 57 (91,9) 834 (95,0) 0,37 
Samdráttarhvetjandi lyf notuð 605 (65,7) 43 (69,4) 562 (65,4) 0,62 
Ósæðardæla (IABP) notuð 50 (5,3) 7 (11,3) 43 (4,9) 0,04 

Blæðing eftir aðgerð <24 klst., ml.  

(bil) 

928 ± 616 

 
1919 ± 1219 

(340 - 6790) 
859 ± 479 

(130 - 5250) <0,001 
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einnig sambærileg og miðgildi beggja hópa 8 dagar. Ekki reyndist marktækur munur á 

dánartíðni innan 30 daga en þrír sjúklingar eða 4,8% létust í enduraðgerðarhópi en 17 eða 

1,9% hjá viðmiðunarhópi (p=0,14).   

Tafla 7. Samanburður á legutíma og dánartíðni innan 30 daga milli hópa. Gefinn er upp fjöldi (%) eða 

meðaltöl með staðalfráviki. 

 

3.3.4 Blóðhlutagjafir 

Tafla 8 sýnir yfirlit yfir blóðhlutagjafir milli hópanna. Marktækt fleiri sjúklingar í 

enduraðgerðarhópi fengu einhvers konar blóðhlutagjöf (mynd 8), m.a. þrefalt fleiri einingar 

rauðkornaþykknis (7,2 ein. sbr. 2,4, (p<0,001). Af sjúklingum í enduraðgerðarhópi fengu 

74,2% fjórar eða fleiri einingar af rauðkornaþykkni á móti 23% (p<0,001). Einnig fengu 

marktækt fleiri í enduraðgerðarhópi fjórar eða fleiri einingar af blóðvökva (80,6% sbr. 23%, 

p<0,001). Mynd 9 ber saman fjölda blóðgjafa milli hópa eftir tegund blóðhluta. 

 

Mynd 8. Hlutfall sjúklinga sem fengu blóðhlutagjöf af einhverju tagi. Hlutfallið í enduraðgerðarhópi var 

91,9% en 73,3% í viðmiðunarhópi (p=0,002).  

 

 
Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 
p-gildi 

Lega á gjörgæslu, dagar  

(bil) 
1,8 ± 2,8  

(0-32) 

1,8 ± 1,5 

(1-8) 

1,8 ± 2,9 

(0-32) 
0,82 

Heildarlegutími, dagar  

(bil) 
10,3 ± 6,9  

(0-83) 
10,1 ± 4,9 

(2-27) 
10,3 ± 7,1 

(0-83) 
0,71 

Dánartíðni < 30 daga 20 (2,1) 3 (4,8) 17 (1,9) 0,14 
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Tafla 8. Samanburður á gjöf blóðhluta eftir hópum. Gefinn er upp fjöldi (%) eða meðaltöl með 

staðalfráviki.  

 

 

 

Mynd 9. Kassarit sem sýnir helstu blóðhlutagjafir hjá sjúklingum sem fóru í enduraðgerð og hjá 

viðmiðunarhópi. Punktar sem eru fyrir utan kassaritin eru útlagar (outliers). Sjúklingar í 

enduraðgerðarhópi þurftu á marktækt fleiri blóðhlutagjöfum að halda í öllum flokkum 

(p<0,001) 

 

 Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 

p-gildi 

Fengu blóðhlutagjöf 701 (74,6) 57 (91,9) 644 (73,3) 0,002 
Blóðhluti sem gefinn var     
   Rauðkornaþykkni, ein., 
   (bil) 

2,7 ± 3,9 7,2 ± 5,2 
(0-25) 

2,4 ± 3,5 
(0-43) 

<0,001 

     0 ein.  287 (30,5) 6 (9,7) 281 (32,0) <0,001 
     ≥4 ein.  248 (26,4) 46 (74,2) 202 (23,0) <0,001 
   Blóðvökvi, ein.,  
   (bil) 

2,5 ± 5,1 8,9 ± 7,3 
(0-37) 

2,1 ± 4,6 
(0-58) 

<0,001 

     0 ein.  557 (59,3) 10 (16,1) 547 (62,3) <0,001 
     ≥4 ein.  252 (26,8) 50 (80,6) 202 (23) <0,001 
   Blóðflöguþykkni, pokar.,  
   (bil) 

0,4 ± 0,9 1,7 ± 1,4 
(0-6) 

0,3 ± 0,8 
(0-9) 

<0,001 

     0 ein.  713 (75,9) 15 (24,2) 698 (79,5) <0,001 
     ≥2 ein.  93 (9,9) 35 (56,5) 58 (6,6) <0,001 
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3.4 Snemmkomnir fylgikvillar 

Tafla 9 sýnir snemmkomna fylgikvilla í hópunum. Ekki reyndist munur á heildartíðni 

alvarlegra fylgikvilla (enduraðgerðir vegna blæðingar sleppt) en tíðnin var 11,5% í 

enduraðgerðarhópi borið saman við 8,4% í viðmiðunarhópi (p=0,55). Ekki reyndist heldur 

munur á tíðni einstakra fylgivkilla eins og miðmætissýkinga, nýrnaskaða og 

fjöllíffærabilunar. Heildartíðni minniháttar fylgikvilla var einnig sambærileg (59,7% sbr. 

48,2%, p=0,11); þar á meðal tíðni yfirborðssýkinga í skurðsári, lungnabólgu og 

þvagfærasýkinga. Ekki reyndist heldur marktækur munur á tíðni aftöppunar á fleiðruvökva í 

hópunum, eða 17,7% borið saman við 9,7% í viðmiðunarhópi (p=0,07).  

 

 

Tafla 9. Tíðni fylgikvilla hjá sjúklingum sem gengust undir enduraðgerð og hjá viðmiðunarhópi. Gefinn 

er upp fjöldi (%). 

 

 

 

 

 

 

 Allir 

n=940 

Enduraðgerð 

n=62 

Viðmið 

n=878 

p-gildi 

Alvarlegir fylgikvillar (allir) 80 (8,6) 7 (11,5) 73 (8,4) 0,55 
   Heilablóðfall  8 (0,9) 0 8 (0,9) 1 
   Hjartadrep, í eða eftir aðgerð  27 (2,9) 4 (6,5) 23 (2,6) 0,10 
   Miðmætissýking  9 (1,0) 1 (1,6) 8 (0,9) 0,46 
   Nýrnaskaði sem þarfnaðist skilunar  6 (0,6) 1 (1,6) 5 (0,6) 0,33 
   Bringubeinslos  9 (1,0) 1 (1,6) 8 (0,9) 0,46 
   Fjöllíffærabilun 34 (3,6) 3 (4,8) 31 (3,5) 0,49 
Minniháttar fylgikvillar (allir) 460 (48,9) 37 (59,7) 423 (48,2) 0,11 
   Nýtilkomið gáttatif/gáttaflökt  314 (33,4) 26 (41,9) 288 (32,8) 0,18 
   Húðsýking (bringubein/ganglimur)  103 (11,0) 5 (8,0) 98 (11,2) 0,67 
   Aftöppun fleiðruvökva  96 (10,2) 11 (17,7) 85 (9,7) 0,07 
   Lungnabólga  67 (7,1) 5 (8,0) 62 (7,1) 0,80 
   Þvagfærasýking  31 (3,3) 2 (3,2) 29 (3,3) 1 
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3.5 Forspárþættir enduraðgerðar 

Niðurstöður úr lógístískri aðhvarfsgreiningu á forspárþáttum enduraðgerðar eru sýndar í töflu 

10. Áhættuhlutfall var 2,39 fyrir skerta nýrnastarfsemi og 1,88 fyrir bráðaaðgerð en hvorugur 

þátturinn reyndist vera sjálfstæður marktækur forspárþáttur. Það sama átti við um vinstri 

höfuðstofnsþrengsli og notkun aspiríns fyrir aðgerð. Kvenkyn reyndist vera verndandi þáttur 

með áhættuhlutfall 0,30 og var það marktækt (ÖB: 0,09-0,76, p=0,02).   

 

Tafla 10. Sjálfstæðir forspárþættir enduraðgerðar vegna blæðingar samkvæmt lógístískri 

aðhvarfsgreiningu. 

Breyta Áhættuhlutfall (ÁH) 95% öryggisbil p-gildi 

Skert nýrnastarfsemi 2,39 0,93-5,37 0,05 

Vinstri höfuðstofnsþrengsli 1,69 0,99-2,92 0,05 

Aspirín tekið fyrir aðgerð 1,47 0,86-2,57 0,17 

Bráðaaðgerð 1,88 0,68-4,45 0,18 

Kvenkyn 0,30 0,09-0,76 0,02 
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3.6 Langtímalifun 

Mynd 10 sýnir lifun sjúklinga í hópunum. Þriggja ára lifun í enduraðgerðarhópi var 89,5% 

(ÖB 0,82-0,98) en 95,4% (ÖB 0,94-0,97) í viðmiðunarhópi, en munurinn var ekki marktækur 

(log-rank próf, p=0,29). 

 

Mynd 10. Heildarlifun sjúklinga sem gengust undir enduraðgerð vegna blæðingar og í viðmiðunarhópi 

(Kaplan-Meier). Þriggja ára lifun var 95,4% fyrir viðmiðunarhóp en 89,5% fyrir 

enduraðgerðarhóp og var munurinn ekki marktækur (log-rank próf, p=0,29).   
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4 Umræða 

4.1 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Eitt helsta markmið þessarar afturskyggnu rannsóknar var að skoða tíðni enduraðgerða eftir 

kransæðahjáveituaðgerð á Íslandi. Tíðnin reyndist 6,6% sem er í hærra lagi miðað við 

erlendar rannsóknir.83 Ekki reyndist marktækur munur á tíðni fylgikvilla eða dánartíðni innan 

30 daga á milli hópanna og þriggja ára lifun í enduraðgerðarhópinum reyndist í kringum 90% 

sem verður að teljast góð lifun. Karlkyn reyndist eini marktæki sjálfstæði forspárþáttur 

enduraðgerða í lógístískri aðhvarfsgreiningu.  

4.1.1 Tíðni enduraðgerða 

Á þessu 7 ára tímabili voru 6,6% sjúklinga teknir aftur í aðgerð vegna blæðinga sem er í 

hærra lagi miðað við erlendar rannsóknir, en þar er tíðnin oftast á bilinu 2-6%.75 Í töflu 11 má 

sjá samanburð á helstu rannsóknum hvað varðar enduraðgerðatíðni eftir opnar hjartaaðgerðir 

og 30 daga dánartíðni. Yfirleitt er tíðnin hærri eftir lokuaðgerðir, sérstaklega ef þær eru 

gerðar samhliða hjáveituaðgerð. Þetta er í samræmi við rannsókn Smárasonar og fél. sem 

birtist í Læknablaðinu 2009. Þar var litið á allar hjartaaðgerðir og var tíðni enduraðgerða 8%, 

sem er ívið hærra en í danskri rannsókn á áþekku sjúklingaþýði þar sem enduraðgerðatíðni 

var 7%.80,84  

Tafla 11. Helstu rannsóknir á tíðni enduraðgerða og 30 daga dánarhlutfall vegna blæðinga eftir opnar 

hjartaaðgerðir. 

Rannsókn (ár) Fjöldi 

sjúklinga 

Tíðni  

enduraðgerða (%) 

Dánartíðni innan 30 

daga (%) 

Dacey og fél. (1998)65 8586 3,6 9,5 

Karthik og fél. (2004)64 2898 3,1 1,2 

Choong og fél. (2007)*63 3220 5,9 11,0 

Mehta og fél. (2009)61 528686 2,4 9,6 

Smárason og fél. (2009)*80 1295 8,0 15,5 

Kristensen og fél. (2012)*84 1452 7,0 15,8 

Marteinsson og fél. (2014) 940 6,6 4,8 

*Rannsókn sem tekur til allra opinna hjartaaðgerða. 
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Tíðni enduraðgerða eftir aðgerðarári hélst nokkuð stöðug árin 2009-2011 en var heldur 

lægri 2006-2008. Af óþekktri ástæðu lækkaði tíðnin í 0,9% árið 2012. Hafa verður í huga að 

um fá tilfelli á hverju ári er að ræða og geta því sést töluverðar sveiflur milli ára. Þess má geta 

að tíðni enduraðgerða í kringum 5% árið 2013 (óbirtar niðurstöður). 

4.1.2 Fyrra heilsufar 

Meðalaldur hópanna var sá sami eða rúm 66 ár. Tilhneiging sást til hærra hlutfalls karla í 

enduraðgerðarhópi en munurinn reyndist ekki marktækur. Í erlendum rannsóknum er hár 

aldur þekktur áhættuþáttur fyrir enduraðgerð en karlar virðast einnig vera í aukinni áhættu.83  

Fyrri heilsufarssaga og helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms voru sambærilegir milli 

hópa ef frá er skilin hærri tíðni skertrar nýrnastarfsemi í enduraðgerðarhópi. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að skert nýrnastarfsemi eykur áhættu á enduraðgerð.61 Einkenni og tíðni 

þriggja æða kransæðasjúkdóms var einnig sambærileg milli hópa, en hins vegar reyndust 

vinstri höfuðstofnsþrengsli algengari í enduraðgerðarhópi. Ekki er augljós skýring á því en 

þessu hefur ekki verið lýst í öðrum rannsóknum.83  

4.1.3 Lyfjasaga sjúklinga 

Lyfjasaga sjúklinga fyrir aðgerð var skoðuð nákvæmlega og sérstök áhersla lögð á notkun 

blóðflöguhemjandi lyfja. Tilhneiging sást í þá átt að fleiri sjúklingar í enduraðgerðarhópi 

hefðu tekið aspirín síðustu daga fyrir aðgerð en munurinn var ekki marktækur (p=0,06), 

sennilega vegna takmarkaðs styrks (sjá síðar). Notkun aspiríns jókst stöðugt milli ára og 

þrefaldaðist á rannsóknartímabilinu, en árið 2012 tóku 81% sjúklinga aspirín. Þetta er svipað 

hlutfall og í rannsókn ElBardissi og félaga.62    

Áhrif aspiríns á blæðingar eru vel þekkt en deilt er um hvort lyfið hafi áhrif á tíðni 

enduraðgerða og blóðgjafa eftir opnar hjartaaðgerðir. Safngreining (meta analysis) Alghamdi 

og félaga sýndi vægt aukna blæðingu í brjósholskera og aukna þörf á blóðgjöf hjá sjúklingum 

sem tóku aspirín en tíðni enduraðgerða var ekki aukin.77 

Aðeins 4,3% sjúklinga tóku klópídógrel fyrir aðgerð og var hlutfallið jafn lágt í 

báðum hópum. Sýnt hefur verið fram á að notkun klópídógrels er sjálfstæður forspárþáttur 

fyrir enduraðgerð vegna blæðingar en lágt hlutfall klópídógrels í enduraðgerðarhópi í þessari 

rannsókn kom á óvart. Í dag má gera ráð fyrir að þetta hlutfall sé hærra þar sem notkun 

klópídógrels hefur aukist. Í íslensku rannsókninni frá 2009 var hlutfallið 7,8%. og í rannsókn 

Mehta og félaga tóku 13% klópídógrel í enduraðgerðahópi.61 
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4.1.4 Aðgerðartengdir þættir 

Í samræmi við erlendar rannsóknir var tíðni bráðaaðgerða í enduraðgerðahópi helmingi hærri 

en í viðmiðunarhópi, eða rúm 10%. Sýnt hefur verið fram á að bráðaaðgerð sé sjálfstæður 

forspárþáttur fyrir enduraðgerð, en hér á landi virðist hlutfall bráðaaðgerða vera svipað og í 

öðrum rannsóknum, eða um 5% tilfella.61,64  

Tími á hjarta- og lungnavél og tangartími var sambærilegur milli hópa í þessari rannsókn. 

Þetta kom á óvart því í öðrum rannsóknum er tímalengd á HLV áhættuþáttur fyrir 

enduraðgerð. Talið er að truflun á storkukerfi sjúklinga eftir opnar hjartaaðgerðir megi að 

hluta til rekja til notkunar HLV.73 Marktækur munur var á notkun ósæðardælu í 

enduraðgerðarhópi, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir, en dælan hefur truflar virkni 

blóðflagna og storkukerfis.  

Ekki er ljóst hver orsök blæðingar var sem leiddi til enduraðgerðar, enda um 

afturskyggna rannsókn að ræða og skráning því oft ófullkomin. Í erlendum rannsóknum eru 

tveir þriðju enduraðgerða taldar vera af tæknilegum orsökum, t.d. blæðing frá stálvírum eða 

leki frá æðatenginum. Hinn þriðjunginn má síðan rekja til truflana í blóðstorkukerfi 

sjúklings.63 Í flestum rannsóknum sambærilegum þessari er ekki getið um orsök blæðingar en 

þó var í framsýnni rannsókn Karthik og fél. hægt að finna orsök blæðingar í 82% tilfella.64 

Hlutfall blóðhlutagjafa var hátt í enduraðgerðarhópi, en þó svipað og í erlendum 

rannsóknum. Álíka margir sjúklingar fengu rauðkornaþykkni og blóðflögur og í rannsókn 

Mehta og félaga en fleiri sjúklingar blóðvökva, eða 84% borið saman við 72%. Af 

sjúklingum í viðmiðunarhópi fengu 74,6% einhvers konar blóðhlutagjöf, en í erlendum 

rannsóknum er hlutfallið yfirleitt lægra, oftast á í kringum 58%.61 Æskilegt væri að lækka 

þetta hlutfall en sýnt hefur verið fram á að blóðhlutagjafir geta verið sjálfstæður áhættuþáttur 

fyrir nýrnaskaða, sýkingar og dauða.85  

Tíðni snemmkominna fylgikvilla var sambærileg milli hópa, bæði þegar litið var á 

einstaka fylgikvilla eða alla fylgikvilla saman. Fyrir alvarlega fylgikvilla sást þó tilhneiging í 

áttina að aukinni tíðni hjá enduraðgerðarhópnum, sérstaklega hjartadrepi í kringum aðgerð. Í 

erlendum rannsóknum sem ná til stærra sjúklingaþýðis er tíðni alvarlegra fylgikvilla eins og 

heilaáfalls, bráðs nýrnaskaða og djúpra sýkinga í bringubeini aukin hjá sjúklingum sem 

gangast undir enduraðgerð.83 

Legutími var sá sami hjá báðum hópunum, eða 10 dagar að miðgildi. Þetta kom á óvart en 

legutími er yfirleitt lengri hjá sjúklingum sem þurfa enduraðgerð. Þennan stutta legutíma 

hérlendis má mögulega útskýra með lágri tíðni fylgikvilla, en alvarlegir fylgikvillar eins og 
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djúpar sýkingar og heilablóðfall eiga mestan þátt í að lengja legutíma sjúklinga. Einnig þarf 

að hafa í huga að í erlendum rannsóknum er sjúklingahópurinn sem fer í enduraðgerð yfirleitt 

eldri en í þessari rannsókn og gæti það haft áhrif á legutíma. 

4.1.5 Dánartíðni innan 30 daga 

Dánartíðni innan 30 daga í enduraðgerðarhópi var 4,8% sem er lágt miðað við rannsóknirnar í 

töflu 11, þar sem hún er oftast á bilinu 9-15%. Rannsókn Karthik og fél. er undantekning en 

þar reyndist hlutfall enduraðgerða aðeins 1,2%. Yfirleitt er dánarhlutfall hærra í rannsóknum 

þar sem allar opnar hjartaaðgerðir eru teknar með og ekki einungis litið á hjáveituaðgerðir. 

Dánartíðni hækkar með aukinni tímalengd fram að enduraðgerð. Choong og fél. sýndu að 

dánartíðni var 7% ef enduraðgerð var gerð innan 12 klst en hækkaði í 29% eftir það.63 Lág 

dánartíðni í þessari rannsókn vekur því upp spurningu hvort sjúklingar hafi verið teknir fyrr 

til enduraðgerðar hér en tíðkast á öðrum hjartaskurðdeildum. Við getum ekki fullyrt um það, 

þar sem ekki liggja enn fyrir upplýsingar um tímalengd fram að enduraðgerð. Næsta sumar 

stendur til að bæta úr því. Þó er ljóst skv. rannsókn Smárasonar og fél. að 87% sjúklinga voru 

teknir í enduraðgerð innan 12 klst. sem þykir hátt hlutfall í samanburði við erlendar 

rannsóknir.64 

4.1.6 Forspárþættir enduraðgerða 

Forspárþættir enduraðgerða voru reiknaðir út með lógistískri aðhvarfsgreiningu. Karlkyn var 

eini þátturinn sem spáði marktækt fyrir áhættu á enduraðgerð eftir að leiðrétt hafði verið fyrir 

öðrum þáttum í líkaninu. Nokkuð sterk tilhneigin sást í áttina að aukinni áhættu hjá 

sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi, þeirra sem voru á aspiríni, gengust undir bráðaaðgerð 

og höfðu vinstri höfuðstofnsþrengsli. Þessum forspárþáttum hefur öllum verið lýst í erlendum 

rannsóknum nema vinstri höfuðstofnsþrengsli. (sjá áður)61 Hugsanlega hefur ekki hafi verið 

leiðrétt nægilega í líkaninu fyrir öllum gruggunarþáttum (confounders) vinstri 

höfuðstofnsþrengsla. Í þessu samhengi er þó mikilvægt að hafa í huga að tölfræðilegur 

styrkur var takmarkaður í þessari rannsókn (sjá nánar síðar). Í stærri rannsóknum erlendis 

hefur bráðaaðgerð, hærri aldur, notkun klópídógrels og langur tími á HLV verið lýst sem 

sjálfstæðum forspárþáttum enduraðgerðar.64,65 

4.1.7 Langtímalifun sjúklinga 

Þriggja ára lifun var 89,5% í enduraðgerðarhópi samanborið við 95,5% í viðmiðunarhópi og 

reyndist munurinn ekki marktækur. Ástæðan fyrir því að birtar eru lifunartölur fyrir þrjú ár en 
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ekki fimm er að miðgildi eftirfylgdar var aðeins 45 mánuðir. Öryggismörk fyrir 5 ára lifun 

eða lengur fram í tímann eru því of víð, sérstaklega í enduraðgerðarhópi þar sem fjöldi 

sjúklinga er takmarkaður. Í rannsókn Hein og félaga var þriggja ára lifun eftir enduraðgerð 

aðeins 51% miðað við 85% í viðmiðunarhópi, sem er mun lakari lifun en í þessari rannsókn.86 

Fleiri rannsóknir á langtímalifun þessara sjúklinga vantar. Ljóst er að lifun sjúklinga hér á 

landi er mjög góð, óháð því hvort þeir gangast undir enduraðgerð eða ekki. Lengri eftirfylgd 

þarf þó til að staðfesta frekar góða langtímalifun.  

4.2 Styrkir og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkur rannsóknarinnar er að hún tekur til allra kransæðahjáveituaðgerða á 7 ára tímabili hjá 

heilli þjóð. Aðeins þurfti að útiloka 4 af 944 sjúklingum vegna ófullnægjandi upplýsinga. 

Aðgerðirnar voru framkvæmdar af tiltölulega fáum skurðlæknum á einni stofnun. Þetta eykur 

líkur á því að flestir sjúklingar hafi fengið nokkuð sambærilega meðferð. Einnig er styrkur að 

teknar voru með í rannsóknina allar kransæðahjáveituaðgerðir, hvort sem þær voru 

valbundnar eða bráðaaðgerðir. Rannsóknin gefur því sem raunsæja mynd af þessu stóra 

vandamáli sem enduraðgerðir eru. Skráning blóðhluta var mjög nákvæm. Bæði var stuðst við 

tölvukerfi blóðbankans, Prosang, þar sem farið var yfir pantaðar einingar en síðan var einnig 

athugað í sjúkraskrám hvort einingarnar hefðu verið gefnar eða þeim fargað. Loks má nefna 

að eftirfylgd sjúklinga hvað lifun varðar var nánast 100%. 

Veikleiki rannsóknarinnar er sá að hún er afturskyggn en skráning upplýsinga getur því 

verið ófullnægjandi. Þetta á ekki síst við um breytur sem ná til fyrri heilsufarssögu, t.d. 

áhættuþáttum og einkennum fyrir aðgerð. Einnig er í afturskyggnum rannsóknum ekki unnt 

að skrá af nákvæmni orsök blæðingar sem leiddi til enduraðgerðar. Upplýsingar um þann 

tíma sem leið frá upphaflegri aðgerð að enduraðgerð var heldur ekki skráður. Til stendur að 

bæta úr því en í erlendum rannsóknum er þetta sterkur forspárþáttur fyrir horfur sjúklinga 

eftir enduraðgerð. Einnig gætu þessar upplýsingar hugsanlega átt þátt í að útskýra af hverju 

sjúklingum í okkar rannsókn vegnar svo vel, bæði þegar litið var til styttri og lengri tíma.  

Helsti veikleiki þessarar rannsóknar er að fjöldi sjúklinga, sérstaklega í 

enduraðgerðarhópi, er takmarkaður. Þetta þýðir að þegar verið er að bera saman fátíða 

endapunkta eins og fylgikvilla í hópunum tveimur eða lága 30 daga dánartíðni, er erfitt að 

sýna fram á tölfræðilega marktækan mun. Ónægur styrkur (power) getur því leitt til þess að 

núlltilgátu sé ekki hafnað, þ.e. að raunverulega er til staðar marktækur munur á hópunum 
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(villa af gerð II). Aukinn sjúklingafjölda hefði einnig þurft til að styrkja 

aðhvarfsgreiningarlíkan og meta þannig af meiri nákvæmni forspárþætti enduraðgerða. 

 

4.3 Ályktun 

Þessi rannsókn sýnir að tíðni enduraðgerða eftir kransæðahjáveituaðgerðir á Íslandi er 6,6% 

sem er í hærra lagi. Aðhvarfsgreining sýndi að kvenkyn var verndandi forspárþáttur fyrir 

enduraðgerð. Aspirín reyndist hins vegar ekki vera sjálfstæður forspárþáttur blæðingar. 

Sjúklingar sem fara í enduraðgerð fá mikið af blóðhlutum. Hins vegar er tíðni fylgikvilla ekki 

marktækt aukin og legutími þeirra er svipaður og sjúklinga sem ekki þurfa enduraðgerð. 

Dánarhlutfall innan 30 daga og langtímalifun þessara sjúklinga reyndist einnig svipuð og hjá 

sjúklingum sem ekki fóru í enduraðgerð. Því má álykta að sjúklingum virðist vegna vel til 

langs tíma litið, lifi þeir af enduraðgerðina. 

 

4.3.1 Næstu skref 

Eins og áður kom fram þá er helsti veikleiki þessarar rannsóknar sú staðreynd að 

enduraðgerðahópurinn er of lítill til að bera saman sjaldgæfa fylgikvilla og dánartíðni innan 

30 daga. Þess vegna er í bígerð á næstu mánuðum að stækka sjúklingahópinn og bæta við 

sjúklingum sem gengust undir aðgerð frá 2001 til 2005. Þannig bætast við rúmlega 700 

sjúklingar sem auka styrk rannsóknarinnar umtalsvert og gerir útreikninga á forspárþáttum 

enduraðgerða nákvæmari. Þekking á forspárþættum er lykilatriði og mikilvægt skref í þeirri 

viðleitni að fækka enduraðgerðum. Loks er fyrirhugað að skrá þann tíma sem leið frá aðgerð 

að enduraðgerð og kanna betur langtímahorfur þessara sjúklinga.  
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