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3
Bráðadeild Landspítala 

 

Inngangur: Við meðferð bráðveikra sjúklinga er tafarlaus gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja oft 

nauðsynleg. Leiðbeiningar mæla með gjöf blóðþrýstingshækkandi innrennslislyfja í HÆL 

(holæðaleggi), en almennt hefur verið talið að gjöf þeirra í útlægar æðar fylgi hætta á vefjadrepi. 

Stundum getur reynst nauðsynlegt að gefa blóðþrýstingshækkandi lyf í ÚÆL (útæðaleggi), þar sem 

það er tímafrekara að koma fyrir HÆL og slíkt inngrip ekki á færi allra lækna. Við heimildaleit höfunda 

fundust engar rannsóknir sem fjalla um algengi þessara fylgikvilla. Hér á landi er vel þekkt að gefa 

lægri skammtar í útlæga bláæðaleggi. Markmið rannsóknarinnar er að meta hversu oft 

blóðþrýstingshækkandi innrennslislyf eru gefin í ÚÆL á Landspítala og hversu algengt er að slík gjöf 

valdi fylgikvillum 

Efniviður og aðferðir: Leitað var í sjúkraskrárkerfum Landspítala að sjúklingum sem höfðu fengið 

blóðþrýstingshækkandi innrennslislyf á legudeildum Landspítala öðrum en gjörgæsludeildum á 

tímabilinu 2009-2014. Athugað hvaða lyf var gefið, í hvaða skammti, hversu lengi og íkomuleið metin. 

Leitað var að skráðum tilvikum þar sem vefjadrep eða aðrir bráðir fylgikvillar komu fram við lyfjagjöfina. 

Þá voru ástæða innlagnar og lyfjagjafar og heilsufarssaga metin. Gögn voru dulkóðuð og slegin inn í 

Excel og t-prófi og kí-kvaðratprófi beitt við úrvinnslu gagnanna í R Studio®. 

Niðurstöður: Alls voru 227 skráð tilfelli hjá 110 sjúklingum þar sem blóðþrýstingshækkandi 

innrennslislyf var gefið á legudeildum á rannsóknartímabilinu. Þegar teknar höfðu verið út lyfjagjafir 

undir húð, lyfjagjafir í HÆL og tvítekning skráðra fyrirmæla reyndust tilfellin vera 102 hjá 92 

sjúklingum. Lyfjagjafir voru flestar dópamín eða ísópróterenól og var meirihlutinn gefinn í ÚÆL í 

handleggjum, en einungis fundust tvö tilfelli um gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja um ÚÆL í rist. Engir 

fylgikvillar vegna gjafar blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL fundust. Alls voru 95% sjúklinganna með 

ÚÆL og 10% með HÆL, og voru karlmenn 67% sjúklinganna. Í legunni létust 21,5% sjúklinganna. 

Ályktanir: Gjöf dópamíns og ísópróterenól í ÚÆL í handlegg virðist ekki fylgja mikil hætta á 

staðbundu vefjadrepi. Frekari rannsókna er þörf áður en hægt er að breyta ráðleggingum og almennt 

gefa blóðþrýstingshækkandi lyf í ÚÆL. 
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HÆL   Holæðaleggur (Central Venous Catheter) 

IM   Intramuscular (Í vöðva) 

LSH   Landspítala 

MAP    Mean Arterial Pressure (Meðal æðaþrýstingur líkamans) 

SBP   Systolic Blood Pressure (Slagbils þrýstingur) 

SC   Subcutaneous (Undir húð) 

SIRS   Systemic Inflammatory Response (Kerfisbundið bólguviðbragð) 

SVR   Systemic Vascular Resistance (Heildar mótstaða æðakerfis) 

ÚÆL   Útæðaleggur (Peripheral Venous Catheter) 
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Inngangur 

Í Íðorðasafni lækna er hugtakið „vasopressor“ þýtt í „æðaherpandi lyf“, en þó eru mörg lyf í flokki 

vasopressora sem hafa lítil áhrif á æðar og verka frekar á hjarta. Réttara væri að tala um 

blóðþrýstingshækkandi lyf og verður það orð notað í þessari ritgerð.  

Við meðferð bráðveikra sjúklinga er tafarlaus gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja oft nauðsynleg. 

Leiðbeiningar mæla með gjöf blóðþrýstingshækkandi innrennslislyfja í HÆL (holæðaleggi), en almennt 

hefur verið talið að gjöf þeirra í útlægar æðar fylgi hætta á vefjadrepi. Hefur því verið lýst ýmist vegna 

æðaherpingar í útlægum æðum eða vegna beins vefjaskaða ef lyfið endar í vefjum utan æða. 

Stundum getur reynst nauðsynlegt að gefa blóðþrýstingshækkandi lyf í ÚÆL (útæðaleggi), þar sem 

það er tímafrekara að koma fyrir HÆL en ÚÆL og ísetning slíks leggjar er ekki á færni allra lækna.  

Fyrstu skráðu tilfelli vefjaskaða í kjölfar gjöfs blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL er að finna í grein 

sem birtist í blaði bresku læknasamtakanna (e. British Medical Journal) árið 1955.
1
 Við heimildaleit 

höfunda hafa engar rannsóknir fundist sem fjalla um algengi þessara fylgikvilla, en fyrri rannsóknir á 

þessu sviði hafa verið tilfellamiðaðar og tekið á áhrifaþáttum fylgikvilla. Nýjasta slíka rannsóknin er frá 

janúar 2015, sem sýnir að um er að ræða áhugavert efni sem er enn verið að rannsaka. Í henni voru 

tekin saman 325 skráð tilvik um leka úr æð eða vefjaskaða í kjölfar gjafar á blóðþrýstingshækkandi lyfi 

í ÚÆL eða HÆL. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sár eftir gjöf í ÚÆL tengist helst 

gjöfum í meira en tvo sólarhringa og gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfs í leggi sem ekki voru settir í 

olnboga- eða hnésbót (85%). Þá var sérstaklega aukin hætta á vefjadrepi við gjöf noradrenalíns (e. 

Norepinephrine) (80%) og við gjöf lyfjanna í innanlærleggsbláæð (e. Saphenous vein) (57%).
2
  

Hér á landi og víða annars staðar hefur skapast hefð fyrir því að gefa lægri skammta af 

blóðþrýstingshækkandi innrennslislyfjum í ÚÆL og virðast fylgikvillar fátíðir. Þessu er jafnvel lýst í 

kennslubókum og greinum, en höfundar hafa hvergi fundið frumheimild fyrir því að slíkri meðferð fylgi 

ekki hætta á vefjadrepi, auk þess sem ekki virðist vera nein stöðluð skilgreining á „lágum skammti“. 

Kennslubækur ráða einnig frá því að blanda saman staðdeyfilyfjum og blóðþrýstingshækkandi 

lyfjum, svo sem adrenalíni, þegar blokkdeyft er í útlimi. Byggir það á þeirri kenningu að adrenalín valdi 

æðasamdrætti og geti þannig leitt til dreps í útlimnum sem um ræðir. Virðist þessi ráðlegging vera 

byggð á einstaka tilfellum. Þá liggja fyrir upplýsingar um að háir skammtar blóðþrýstingshækkandi 

lyfja, svo sem adrenalíns úr adrenalínpenna, hafi óvart verið gefnir í fingur og einungis valdið 

tímabundinni hvítnun á fingri án langtíma afleiðinga.
3
 Því má velta þeirri spurningu fyrir sér hvort 

möguleg áhætta sem fylgir gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja í útlægar æðar sé ef til vill talin meiri en 

vísindalegar niðurstöður segja fyrir um.  

Á undanförnum árum hefur aukin áhersla verið lögð á skjóta gjöf blóðþrýstingshækkandi 

innrennslislyfja hjá sjúklingum í sýklasóttarlosti (e. Septic shock), sem hluta af “Sigrumst á Sýklasótt” 

herferðinni (e. Surviving sepsis campaign).
4
 Hefur verið sýnt fram á að með skjótum viðbrögðum við 

sýklasóttarlosti, helst í formi sýklalyfja, ríkulegrar vökvagjafar og blóðþrýstingshækkandi lyfja, sé hægt 

að draga úr dánartíðni þessa sjúklingahóps. Ekki hafa þó allir læknar þjálfun í uppsetningu HÆL og 

því er mikilvægt að afla haldbærra gagna um það hvort óhætt sé að gefa blóðþrýstingshækkandi 

innrennslislyf í ÚÆL sem og hvert raunverulegt nýgengi fylgikvilla sé við slíka gjöf. 
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Blóðþrýstingur 

Meðal slagæðaþrýstingur líkamans (MAP, e. Mean arterial pressure) er mælikvarði á blóðþrýsting og 

ákvarðast af mörgum þáttum, en reiknast sem margfeldi af útflæði hjarta (CO, e. Cardiac output) og 

heildarmótstöðu æðakerfis (SVR, e. Systemic vascular resistance). Við lestur eftirfarandi kafla er mælt 

með að styðjast við mynd 1. 

SVR lýsir því hve mikinn kraft þarf til þess að dæla blóði út í æðakerfi líkamans og er byggt á 

seigju blóðs, æðavídd og lengd æðakerfis. SVR eykst við virkni æðasamdráttarhvetjandi efna, hvort 

sem þau eru í lyfjaformi eða hormón sem framleitt er í líkamanum sem viðbragð við lágþrýstingi. SVR 

getur einnig breyst við vökvaskort en hann eykur blóðseigju.  

CO ákvarðast af hjartsláttar tíðni og útfallsmagni (e. Stroke volume), sem er svo aftur ákvarðað af 

forþjöppun (e. Preload), eftirþjöppun (e. Afterload) og samdráttarhæfni hjarta (e. Cardiac inotropy). 

Forþjöppun lýsir því hve mikið magn blóðs flæðir inn í slegil hjarta milli hjartslátta. Það byggist á 

samdráttarkrafti gátta, hjartsláttartíðni, móttækni slegils (e. Compliance) og blóðþrýstingi í brjóstkassa. 

Hjartsláttartíðni stjórnar því hve langan tíma slegillinn hefur til að fyllast. Hækkuð hjartsláttartíðni styttir 

þennan tíma, sem minnkar þá forþjöppun. Móttækni slegils lýsir því hve mikinn kraft þarf til þess að 

fylla slegilinn. Þannig getur slegill verið of ómóttækilegur til að gáttir geti fyllt hann almennilega. 

Samdráttarkraftur gátta lýsir því af hve miklum krafti gáttir þrýsta blóði inn í slegil og hefur hann áhrif á 

fyllingu slegla. Blóðþrýstingur í brjóstkassa ræður fyllingu gáttanna og getur hækkun, til að mynda við 

aukna hreyfingu og bláæða flutning til hjarta, aukið á slegils fyllingu og þannig forþjöppun. Eftirþjöppun 

lýsir hins vegar þeim krafti sem hjartað þarf að þrýsta á móti við samdrátt. Stýrist eftirþjöppun helst af 

SVR og getur hækkað mikið við kölkun og bilun ósæðarloku. Samdráttarkraftur hjarta er svo lýsing á 

virkni hjartavöðva, sem getur til að mynda hækkað við gjöf hjartasamdráttarlyfja (ínótrópa) eða fallið 

við hjartabilun. Almennt flæði (CI, e. Cardiac index) er mælikvarði á útflæði hjarta og er reiknað sem 

CO deilt með yfirborðsflatarmáli líkamans. Með því má fá hlutfallslega mælingu á flæði sem skekkist 

ekki af breytilegri stærð sjúklinga. CI er mælt í L/mín/m
2
 og eru eðlileg gildi oft á bilinu 2.6 til 4.2. 

Nægilegt gegnflæði blóðs um 

æðabeð er nauðsynilegt fyrir 

flutning lífsnauðsynlegra efna til og 

frá frumum líkamans, yfir æðaveggi 

og er einungis mögulegur ef nægur 

þrýstingur er innan æðakerfisins. 

Minnkað gegnflæði má rekja til 

lækkaðs CO, SVR eða bæði. Geta 

þessi gildi breyst mikið til að reyna 

að viðhalda eðlilegri líkamsstarfs-

semi og getur jafnvel annað þeirra 

verið mjög hátt ef hitt er þá þeim 

mun mikið minna. 

 

Mynd 1: Áhrifaþættir á meðal æðaþrýsting líkamans 

(MAP – Mean Arterial Pressure) 
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Blóðþrýstingur er mældur í mmHg og er skipt í slagbils þrýsting (SBP, e. Systolic blood pressure) 

og þanbils þrýsting (DBP, e. Diastolic blood pressure). Blóðþrýstingur er breytilegur eftir aldri, kyni, 

líkamsgerð og jafnvel kynþætti sjúklings, en þó er hægt að miða eðlilegt bil milli 90 og 140 í SBP og 60 

og 90 í DBP. Þegar blóðþrýstingur hefur fallið um meira en 40mmHg eða þegar SBP fellur undir 

90mmHg, flokkast það almennt sem lágþrýstingur.
5
 Mikill lágþrýstingur verður helst við vökvaskort, 

hjartabilun eða erfiðleika við dreifingu blóðs, til að mynda vegna æðaskemmda og blæðinga, en ein 

helsta hættan við slíkan lágþrýsting er fólgin í minnkuðu gegnflæði í háræðabeðum mikilvægra líffæra, 

sem getur valdið líffærabilunum og dauða. 

 

Lost 

Lost einkennist af minnkuðu gegnflæði blóðs, sem leiðir af sér minni súrefnisflutning til vefja. Af þessu 

verður súrefnsiskortur og tilheyrandi frumuskemmdir. Súrefnisskorturinn leiðir til breytinga á 

efnaskiptum frumna sem að lokum leiða til blóðsýrustigsbreytinga, skemmda á æðaþeli, 

sindurefnabreytinga og bólgusvars. Fyrst um sinn er skaðinn viðsnúanlegur en fljótlega verður hann 

varanlegur; veldur frumudauða, líffæraskaða, líffærakerfabilunum og dauða. Því er nauðsynlegt að 

greina og meðhöndla lost sem fyrst.  

Lostástand hefur fjögur stig; upphaf, forlost (e. Preshock), lost (e. Shock) og líffærabilun (e. End 

organ dysfunction). Upphafið getur verið til að mynda bólga, sýking eða sár. Forlost er tímabilið þegar 

margir þættir bregðast samtímis við lækkuðu gegnflæði, en helstu einkennin eru hraðtaktur, 

útæðasamdráttur og vægar breytingar á SVR. Þessar lífeðlisfræðilegu breytingar geta haldið 

fullorðnum manni einkennalausum þrátt fyrir allt að 15% rúmmálstap á blóðvökva. Allt að 30% blóðtapi 

getur fylgt einungis vægur hraðtaktur og hraðari öndun.
6
 Lost verður svo þegar viðbragðsþættirnir 

bregðast og einkenni líffærabilana fara að birtast, til að mynda við þriðjungstap á blóðrúmmáli, CI undir 

2.5 eða SIRS. Hér koma upp takttruflanir, efnaskiptablóðsýring og köld þvöl húð. Þvagmyndun 

minnkar og hættir jafnvel alveg, CO fellur og meðvitund skerðist. Líffærabilun getur að lokum valdið 

varanlegum líffæraskaða. Vegna þess hversu skyndilega viðbragðsþættirnir í forlosti geta brugðist er 

lost hættulegt, sjúklingur getur misst meðvitund skyndilega þrátt fyrir að hafa haft væg einkenni fram 

að því. Því þarf að bregðast hratt við minnsta grun og einkennum yfirvofandi losts. 

Lágþrýstingur getur verið algjör lágþrýstingur, þar sem SBP undir 90 mmHg, eða samanburðar 

lágþrýstingur (e. Relative hypotension), þar sem SBP fellur um 40 mmHg. Almennt er miðað við MAP 

sem mælikvarða á árangur meðferðar við sýklasóttarlosti og miðast meðferð við að halda MAP yfir 

65mmHg. Minnkuð þvagmyndun getur verið vegna breytinga á blóðflæði til nýrna, vegna minnkaðs 

vökvamagns eða bæði. Minnkuðu vökvamagni fylgir einnig stöðubundinn lágþrýstingur (e. Orthostatic 

hypotension), minnkuð húðspenna og þurrar slímhúðir. Köld og þvöl húð verður vegna minnkaðs 

blóðflæðis til húðar, en blóðflæði er stýrt frá húð og til mikilvægari líffæra svo sem hjarta, heila og 

nýrna. Efnaskiptablóðsýring þróast með losti vegna aukinnar mjólkursýruframleiðsla, vegna loftóháðra 

efnaskipta sem vefirnir neyðast í vegna súrefnisskortsins, en auk þess minnkar mjólkursýruupptaka í 

lifur, nýrum og vöðvum. Mæling á mjólkursýrum í blóði er því afar nákvæm leið til að meta lostástand.  
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Þrjár megingerðir losts eru vökvaskorts-, hjarta-, og dreifilost. Vökvarskortslost tengist blóðmissi 

eða ofþornun og einkennist af minnkaðri forþjöppun hjartans. Veldur það lækkun CO og hækkun á 

SVR þannig að háræðaþrýstingur lungna fellur. Til samanburðar verður hjartalost við bilun á 

hjartavöðvanum. Þá fellur CO og SVR hækkar, eins og í vökvaskortslosti, en vegna breyttrar 

staðsetningar meginvandans er lungnaháræðaþrýstingur hækkaður. Drefilost orsakast svo af 

minnkuðu SVR, en þá hækkar CO til að reyna að bæta upp fyrir það. Rúmmálslosti er skipt í 

blæðingarlost og vökvalost. Blæðingarlost getur verið af mörgum orsökum en tengist oftast alvarlegum 

áverkum, svo sem blæðingum úr meltingarvegi eða stórum æðum. Vökvalost tengist hins vegar helst 

niðurgangi, uppköstum, bruna eða minnkaðri upptöku vatns. Vökvatap út í millifrumuvef hefur einnig 

áhrif og tengist meltingarvegstruflunum, vessaæðakerfissjúkdómum og almennum bjúg. 

Hjartalost skiptist almennt í hjartavöðvalost, takttruflunarlost, virknilost (e. Mechanical) og lost 

sem truflar starfsemi hjarta án þess að eiga sér orsök í hjartanu sjálfu. Hjartavöðvalost tengist 

blóðþurrð í hjarta, oft tengt kransæðasjúkdómum, hjartalungna hjáveitu og hjartavöðva slappleika (e. 

Myocardial depression) vegna sýkingar eða eitrunar. Takttruflanagerð getur komið til bæði vegna 

slegils- og gáttatakttruflana en gáttatif minnkar CO með því að trufla samhæfða fyllingu slegla. 

Sleglatruflanir ýmist minnka eða eyða alveg CO. Virknilost eru svo til að mynda lokugallar, 

veggbreytingar í sleglum og rof sem geta dregið úr fyllingu slegils. Dreifilost skiptist almennt í 

sýklasóttarlost, fyrirstöðulost (e. Obstructive shock), ofnæmislost (e. Anaphylactic shock) og mænulost 

(e. Neurogenic shock). Sýklasóttarlost verður við kerfisbundna sýkingu og fyrirstöðulost við truflun á 

útflæði hjartans, svo sem vegna stórra lungnasega, þrýstiloftbrjósts, aðþrengjandi gollurshússbólgu og 

alvarlegs lungnaháþrýstings. Ofnæmislost verður við alvarlegt viðbragð við áreiti frá ofnæmisvaldi og 

mænulost við háan mænuskaða. 

Þessar þrjár ólíku gerðir af losti geta verið til staðar samtímis í ólíkum samsetningum eftir því hver 

orsök lostsins er. Sýklasótt getur til að mynda valdið losti eftir þremur ólíkum leiðum; vökvaskortslosti 

vegna minnkaðrar inntöku eða vökvataps við svitamyndun, oföndun og upp- og niðurgang; 

dreifingarlosti vegna æðavíkkunar í kjölfar kerfisbundins bólguviðbragðs (SIRS, e. Systemic 

inflammatory response) og hjartabilunarlosti vegna mikils álags á hjarta. Dánaratíðnin er almennt há, 

en til að mynda er hún um helmingur í hjartalosti
7
 og fjórðungur í sýklasóttarlosti.

8
  

Þegar kemur að meðferð við losti er mikilvægt að hún beinist að upprunalegri orsök lostins. Oft 

getur verið um margar gerðir losts að ræða samtímis og þarf meðferð að beinast að þeim öllum. 

Sýklasóttarlost einkennist til að mynda af lágu SVR og háu CO, sem veldur lágþrýstingi. Í meðferð við 

því eru æðaþrengjandi lyf með mikla alfa virkni, til að mynda noradrenalín og fenýlefrín, ákjósanleg til 

að berjast gegn hinu lága viðnámi. Ef adrenvirk lyf duga ekki til má bæta við þvagtemprandi hormóni 

og hjá sjúklingum með viðvarandi lágþrýsting og lágt hjartaútfall má bæta við inótrópísku lyfi. Í 

ofnæmislosti er vel þekkt að adrenalín sé fyrsta stigs meðferðarlyfið, en í hjartalosti eru dópamín eða 

dóbútamín ákjósanlegust. Þegar gegnflæðisþrýstingur hefur jafnast má bæta við dóbútamíni eftir 

þörfum og þoli sjúklings. Ef hjartsláttatruflanir hindra notkun beta adrenískra lyfja má notast við 

fenýlefrín. 
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Blóðþrýstingshækkandi lyf 

Þegar blóðþrýstingsfall verður er ýmist hægt að hækka blóðþrýstinginn með ínótrópum, sem auka 

samdráttarkraft hjarta, krónótrópum, sem auka hjartsláttartíðni hjartans, eða æðasamdráttarhvetjandi 

lyfjum. Sum lyf hafa þó blandaða virkni, bæði æðasamdráttar og ínótrópísk áhrif. Viðtakavirkni 

blóðþrýstingshækkandi lyfja byggist á alfa-, beta- og dópamín viðtökum í æðum og hjarta. Alpha 

viðtakar í æðum auka samdrátt æðanna. Beta-1 viðtakar í hjarta auka samdráttarkraft (e. Inotropy) og 

hjartsláttatíðni (e. Chronotropy) en hafa takmörkuð æðahrif. Beta-2 viðtakar auka slökun æða og víkka 

þannig æðar. Sjá má samantekt á áhrifum adrenvirkra blóðþrýstingshækkandi lyfja í töflu 1. 

Dópamín (e. Dopamine) viðtakar tilheyra tveimur megin fjölskyldum og hefur dópamín því 

tvíþætt áhrif, eftir því hvaða gerð af viðtaka hún virkjar. Þeir valda víkkun í nýrnaæðum, æðum til 

garna (e. Mesenteric) og kransæðum, en hafa óbein samdráttarhvetjandi áhrif með því að auka seyti 

noradrenalíns (e. Norepinephrine) sem er til staðar í líkamanum. Þvagtemprandi hormón (e. 

Vasopressin) hefur hins vegar áhrif með því að tengjast V1 vasópressín viðtökum æða og hvatar 

þannig æðasamdrátt.  

Mikilvægt er að búið sé að leiðrétta vökvaskort sjúklinga áður en blóðþrýstingshækkandi lyf eru 

gefin, gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja reynist oft ekki nauðsynleg eftir að vökvaskortur hefur verið 

leiðréttur. Aðgát skal höfð við val og gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja þar sem rangt lyf getur gert 

stöðuna verri en áður. Til að mynda gæti æðaherping hjá sjúklingi með hjartalost aukið eftirþjöppun, 

sem myndi draga enn frekar úr CO.
9
  

Í kennslubókum er almennt mælt með gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja í HÆL. Er talið að slík 

gjöf flýti dreifingu lyfsins og dragi úr líkum á að lyfið leki út fyrir æð. Þá skuli gjöf í ÚÆL einungis nýtt í 

neyð og þá helst í lægri skömmtum en gefnir eru í HÆL.
10,11

 Algengustu blóðþrýstingshækkandi lyfin 

eru adrenvirk æðasamdráttarlyf á borð við dópamín, noradrenalín, fenýlefrín (e. Phenylephrine) og 

dóbútamín (e. Dobutamine). 

 

Lyf 

Viðtakar Virkni Þrýstingshrif 

Alfa - 1 Beta - 1 Beta - 2 Dópamín Vasópressín Ínótróp Krónótróp Æðaþrengjandi Æðavíkkandi MAP CO SVR 

Noradrenalín 1 1 0 0 0 0 1 1 0 U U U 

Fenýlefrín 1 0 0 0 0 0 0 1 0 U 0 U 

Adrenalín, Lág 0 1 0 0 0 1 1 0 0 U U 0 

Adrenalín, Há 1 0 0 0 0 1 1 1 0 U U U 

Dópamín, Lág 0 0 0 1 0 0 0 0 1 N 0 N 

Dópamín, Mið 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 U N 

Dópamín, Há 1 1 1 1 0 1 1 1 0 U U U 

Dóbútamín 0 1 0 0 0 1 1 0 0 U U N 

Ísópróterenól 0 1 1 0 0 1 1 0 1 U U N 

Vasópressín 0 0 0 0 1 0 0 1 0 U 0 U 

Fosfórdíesterasa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 U U N 

Nitur Oxíð 
Synþasa 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 N U 

Tafla 1: Samanburðartafla á áhrifum adrenvirkra blóðþrýstingshækkandi lyfja 

1 – Hefur áhrif 0 – Hefur ekki áhrif 

U – Upp N – Niður 
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Noradrenalín 

Noradrenalín er alfa-1 og beta-1 adrenergur virkjari, með æðaþrengjandi áhrif og eykur CO með 

hækkaðri hjartsláttartíðni. Það er mest notað í meðferð við sýklasóttarlosti og ráðlögð fyrsta meðferð í 

ef MAP næst ekki upp fyrir 65 mmHg þrátt fyrir fullnægjandi vökvajöf. Skammtar velta á ástæðu gjafar, 

í bráðum lágþrýstingi er miðað við að byrja á 8 til 12 mcg/mín og vinna sig svo niður í stöðugan 

skammt milli 2 og 4 mcg/mín, sem gefur skammta milli 0,12 og 0,72 mg/klst.
12

 

 

Fenýlefrín 

Fenýlefrín hefur hreina alfa virkni með æðaþrengjandi áhrifum. Það veldur MAP aukningu með 

hækkuðu SVR og er helst notað í þeim sjúklingum sem geta ekki notað noradrenalín vegna 

takttruflana en einnig er lyfið algengt fyrsta val við lágþrýstingi í tengslum við aðgerðir. Skammtar þess 

eru misháir eftir alvarleika lágþrýstings, en í losti er upphafsskammtur í formi 100 til 180 mcg 

skammta, sem er svo lækkað niður í stöðugt 40 til 60 mcg/mín dreypi. Það reiknast sem skammtar 

upp á 2,4 til 3,6 mg/klst.
13

 

 

Adrenalín og Efedrín (e. Ephedrine) 

Adrenalín hefur aðallega beta-1 viðtaka virkni, ásamt smávegis beta-2 og alfa-1 virkni. Lágir skammtar 

auka CO vegna samdráttar og hjartsláttatíðni áhrifa frá beta-1, þar sem æðasamdráttar áhrif alfa-1 

jafnast út vegna æðavíkkandi áhrifa beta-2. Í stærri skömmtum eru alfa-1 áhrif hins vegar meiri, svo að 

SVR eykst ásamt CO. Adrenalín er mest notað við ofnæmislosti og getur verið viðbótarlyf í meðferð 

við sýklasóttarlosti. Efedrín er hliðstætt lyf, en er þó með minni verkun og eykur einnig seyti 

noradrenalíns. Skammtar eru gefnir við hjartastoppi, astma og ofnæmislosti og eru oftast í formi 

stakrar gjafar milli 0,1 og 0,25 mg, en fara þó upp í 1mg skammta í hjartastoppi og er þá jafnvel gefið 

oftar en einu sinni, eftir þörfum sjúklings.
14

 

 

Dópamín 

Dópamín hefur fjölbreytt áhrif eftir skammtastærð. Beta-1 virkni þess eykur CO en beta-2 virkni þess 

veldur æðavíkkun, þannig að heildar MAP helst ýmist óbreytt eða getur jafnvel lækkað. Þá getur 

breyting á skammtastærð haft svipuð áhrif og að skipta um lyf, þar sem endanleg virkni þess er háð 

styrk. Í 1 til 2 mcg/kg/mín hefur það dópamín-1 virkni, sem hefur áhrif á nýru og kransæðar, með 

æðavíkkun og MAP lækkun. Í 2 til 10 mcg/kg/mín hefur það beta-1 virkni, sem eykur CO með 

hjartsláttartíðni áhrifum. Yfir 10 mcg/kg/mín hefur það svo alfa virkni, sem eykur SVR með 

æðaþrengjandi áhrifum og veldur MAP hækkun. Skömmtun dópamíns veltur því á því hvaða áhrifum 

er verið að sækjast eftir, en æðaþrengingar áhrif verða við skammta á bilinu 20 til 50 mcg/kg/mín, sem 

reiknast sem 1,2 til 3 mg/kg/klst. Þó er vert að nefna að aukið útflæði hjarta verður við allt niður í 0,3 til 

0,9 mg/kg/klst.
15
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Dóbútamín 

Dóbútamín er hefur beta-1 virkni með hjartsláttartíðni og samdráttarkrafts áhrifum. Það eykur CO og 

minnkar SVR og er mest notað í alvarlegri hjartabilun og hjartalosti, en sjaldnar í sýklasóttarlosti. 

Skammtastærðir þess eru milli 2 og 20 mcg/kg/min, eða 0,12 til 1,2 mg/kg/klst.
16

 

 

Ísópróterenól (e. Isoproterenol) 

Ísópróterenól hefur beta-1 virkni, með hjartsláttartíðni og samdráttarkrafts áhrifum, og beta-2 virkni, 

með æðavíkkun og MAP lækkun. Samdráttarkrafts áhrif þess eru meiri en hjá dóbútamíni og það er 

mest notað sem meðferð hjá lágþrýstings sjúklingum með hægtakt, en sjaldnar hjá sjúklingum með 

hjartastopp eða lost. Skammtagjafir þess eru milli 0,5 til 20 mcg/min, eða 0,03 til 1,2 mg/klst.
17

 

 

Vasópressín og Terlipressín 

Vasópressín er mest notað til meðferðar við flóðmigu. Það hefur einnig nýst sem viðbótarlyf í meðferð 

á æðavíkkandi losti, þá helst sýklasóttar- eða ofnæmislosti sem bregst ekki við adrenalíni. Terlipressín 

er lyfjahliðstæða vasópressíns með samskonar verkun. Almennt ber að forðast að nota þessi lyf nema 

æðaþrýstingur náist ekki upp með öðru móti, en vasópressín gjafir hafa verið sagðar hafa tengsl við 

kransæða- og þarmablóðþurrð, sem og við húðdrep. Þá eru einnig dæmi um blóðnatríumlækkun (e. 

Hyponatremia) og lungnaæða þrengsl í kjölfar meðferðar með þessum lyfjum. Ef nauðsynlegt reynist 

að nota vasópressín skal það notað eins stutt og mögulegt er. Sem fyrr segir hefur það áhrif á V1 

vasópressín viðtaka æða og hvatar þannig æðasamdrátt. Gjafir á vasópressín eru mældar í einingum 

og eru gjafir í losti milli 0,6 og 2,4 eininga á klst, en til samanburðar er flóðmigu meðferð milli 5 og 10 

eininga gefna undir húð og í vöðva á 8 til 12 tíma fresti.
18

 

 

Hemlar 

Fosfórdíesterasa hemlar á borð við ínamrínón (e. Inamrinone) og mílrínón (e. Milrinone) hafa 

ínótrópísk og æðavíkkandi áhrif. Þeir hafa svipuð áhrif og dóbútamín, en hafa lægri tíðni takttruflana 

sem fylgikvilla og nýtast því fyrir sjúklinga með skerta hjartastarfsemi eða hjartabilun. Nitur oxíð (e. 

Nitric Oxide) synþasa hemlar geta hins vegar reynst nothæfir í sýklasóttarlosti, þar sem offramleiðsla á 

nitur oxíði virðist hafa sterk tengsl við æðavíkkunar einkenni sýklasóttarlosts. Þeir auka SVR, en lækka 

hins vegar CO, og hafa því ekki mikil áhrif þannig á MAP. Ínamrínón er gefið í skömmtum milli 5 og 10 

mcg/kg/min, eða 0,3 til 0,6 mg/kg/klst, en heildarskammtur má þó aldrei fara yfir 10mg/kg/dag.
19
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Aukaverkanir 

Æðasamdráttarlyf og ínotrópísk lyf geta haft fjölmargar misalvarlegar aukaverkanir. Þar á meðal eru 

gegnflæðistruflanir, hjartsláttatruflanir, blóðþurrð í hjarta, blóðsykurhækkun og ýmis svæðisbundin 

áhrif. Gegnflæðistruflanir verða þegar of mikill æðasamdráttur og blóðþurrð verður og er sérstaklega 

algengt í útlimum og í æðum meltingarlíffæra. Æðasamdrátturinn er þá oft samhliða minnkuðu CO og 

þurrki.
20,21

 Takttruflanir tengjast helst beta-1 virkni og eru þá helst í formi gáttaflökts, sleglahraðsláttar 

og takttruflana í sínus og AV (e. Atrioventricular) hnútum hjarta, leiðir þetta oft til breytinga á 

lyfjameðferð.
22

 Hjartavöðva blóðflæðistruflun getur orðið við beta viðtaka virkjun þar sem þeir auka 

súrefnisnotkun vöðvans. Þá bregst hjartað við með kransæðavíkkun, það reynist ekki alltaf nóg til að 

fullnægja súrefnisþörf vöðvans.
23

 Staðbundin húðhrif lýsa sér helst í blóðþurrð sem getur valdið 

húðdrepi ef of mikil æðaþrenging verður í vefjum.
24

 Hækkun blóðsykurs er svo tengd heftu insúlín 

seyti, en meira verður vart við það við gjöf noradrenalíns og adrenalíns heldur en dópamíns.
25

 Þrátt 

fyrir hætturnar og mögulegar aukaverkanir er þó mikilvægi jafns meðalþrýstings það mikið að oft er 

enginn annar valkostur í stöðunni en að gefa blóðþrýstingshækkandi lyf og taka þeim aukaverkunum 

sem kunna að verða. 

 

Íkomustaður 

Þegar kemur að gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja eru þau nánast ávalt gefin með ístungu, hvort sem 

það er undir húð, í vöðva eða í æðalegg. Gjöf undir húð er þegar nál er stungið undir efsta lag húðar 

og lyf gefið, en þannig er lyfið tekið upp í háræðar húðar og dreifist þaðan um líkamann með 

blóðrásinni. Gjöf lyfs í vöðva er þegar lyf eru gefin í stóru vöðvahópa upphandleggja, læra, mjaðma 

eða rasskinna. Frásog lyfja er áreiðanlegra eftir gjöf í vöðva en undir húð. Dreifihraði vöðvagjafar 

veltur á því hve mikið blóðflæði er til vöðvans.  

Algengast er að gefa blóþrýstingshækkandi lyf í æðaleggi. Er þá unnt að gefa lyfið samfellt í 

lengri tíma og í miklu magni. Verkunarhraði lyfja eykst einnig þegar þau eru gefin beint í æð, enda 

upptaka þeirra hraðari. Lyfjagjöf í leggi skiptist í ÚÆL eða HÆL eftir því hvort leggurinn skilar lyfinu í 

útlægar eða miðlægar bláæðar. Þó gjöf lyfja í æð sé fljótlegasta leiðin til að koma lyfjum í kerfi 

sjúklings getur slík gjöf verið erfið í framkvæmd þegar æðaaðgengi er erfitt. Gjöf lyfs í miðlæga bláæð 

er notuð fyrir ertandi lyf sem gætu valdið vefjaskaða utan æða. Til að mynda eru reglur um að gjöf 

kalíums sé takmörkuð við 10mmól á klst í ÚÆL og þarf þá HÆL fyrir stærri og hraðari gjafir.
26

 

Æðaleggir eru misjafnir og margir langt í frá að vera fullkomnir. ÚÆL geta valdið æðaþelsskaða og 

æðaveggsbólgum, sem eykur á blóðtappahættu sjúklings. Þá er hægt að rekja orsök stærsta hluta 

bláæðatappa í efri útlimum til HÆL, en blóðtapparnir geta jafnvel ferðast til lungna og leitt til 

lungnablóðsegareks.
27
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Útæðaleggir 

ÚÆL eru nýttir þegar lyfjagjöf með öðrum leiðum svo sem 

um munn eða endaþarm er ekki jafn áhrifarík, eða lyfin 

aðeins til á fljótandi formi til gjafar í æð. Til að mynda er 

ekki árangursríkt að gefa lyf um munn ef einstaklingar eru 

með uppköst. Þeir eru einnig mikið nýttir þegar lyf eru gefin 

í lengri tíma, til að mynda í krabbameinsmeðferðum. Dæmi 

um ÚÆL má sjá í mynd 2, sem sýnir ÚÆL sem komið 

hefur verið fyrir í innanarmsbláæð (e. Basilic vein), en þeim 

má koma fyrir víðsvegar um líkamann. Þeim fylgir helst 

hætta á sýkingum, auk þess sem gæta þarf að ekki myndist 

blóðtappi við enda leggsins innan æðarinnar. Draga má úr 

líkum á slíkum fylgikvillum með reglubundinni skolun 

leggsins með heparín (e. Heparin) eða saltvatnsblöndu. 

ÚÆL eru almennt auðveldir í uppsetningu og ísetning þeirra áhættulítil, sem gerir þá betri kost en 

HÆL í skammtímameðferðum. Þeir eru einnig góður kostur í bráðaaðstæðum, þar sem flæðishraði 

þeirra er almennt hærri. Þetta má rekja til þess að flæðishraði um leggi er í öfugu hlutfalli við lengd 

leggsins (lögmál Poiseuilles sem má sjá á mynd 3). Þar sem HÆL eru margfalt lengri en ÚÆL, þyrftu 

þeir að vera talsvert víðari ef flæðishraðinn ætti að jafnast á við ÚÆL. Þvert á móti eru þeir oft þrengri 

og því er flæðishraðinn margfalt lægri. HÆL er því ekki góður kostur þurfi að gefa lyf eða vökva hratt. 

 

 

 

Holæðaleggir 

HÆL eru settir upp fyrir ýmsar aðgerðir svo sem aðgerðir þar sem búist er við miklu blóðtapi og 

meðferðir svo sem blóðskilun. Þeir eru einnig nýttir þegar ÚÆL aðgengi er slæmt, þegar lyf eru gefin 

sem útæðakerfið höndlar illa eða þegar lyf sem gefa þarf eru ertandi fyrir útæðakerfið eða þegar lyf 

eru gefin í lengri tíma, til að mynda í krabbameinsmeðferð eða langtíma sýklalyfja-meðferð. Dæmi um 

HÆL má sjá í mynd 4, þar sem HÆL hefur verið komið fyrir í neðanviðbeinsbláæð (e. Subclavicular 

vein), sem er einn algengasti ísetningarstaðurinn. Almennt skal varast uppsetningu HÆL í 

æðaskemmdum einstaklingum og sjúklingum með storkusjúkdóma, eða á mikilli blóðþynningu. Þá er 

 

Mynd 3: Lögmál Poiseuilles um flæði vökva um pípu 

 

Mynd 2: ÚÆL í innanarmsbláæð 

Mynd eftir Pam Stephan 
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erfitt að bregðast við mistökum við uppsetningu og meiri 

hætta er tengd blæðingum. Algengustu ísetningarstaðir eru 

neðanviðbeinsbláæð, innri hóstarbláæð (e. Internal jugular 

vein), og lærleggsbláæð (e. Femoral vein). Sérstaka þjálfun 

þarf til uppsetningar á HÆL enda til staðar raunverulega 

áhætta á að skaða stórar æðar með tilheyrandi blæðingu 

sem getur reynst lífshættuleg. Því er þetta inngrip ekki á 

færi allra lækna, ólíkt uppsetningu ÚÆL. Almenn tíðni 

fylgikvilla er breytileg eftir því hvar leggurinn er settur upp 

og hve reyndur sá sem setur hann upp er. Rannsóknir hafa 

sýnt tíðni á milli 15% og 33%, en helstu vandamálin eru 

almennur vandi við uppsetningu (22%), slagæða ástungur 

(5%), slæm endastaðsetning (4%), loftbrjóst (e. 

Pneumothorax) (1%), blæðing undir húð (1%), blóðbrjóst (e. Hemothorax) (<1%) og rafleysu 

hjartaáafall (e. Asystolic cardiac arrest) (<1%). Ísetning í neðanviðbeinsbláæð hefur hæsta tíðni 

vandamála, en það er þó afar háð reynslu þess sem setur legginn inn.
28

 Algengasta aðferðin við 

uppsetningu HÆL er Seldingers aðferðin, en þá er nál stungið í æðina og vír þræddur inn. Þegar nálin 

er fjarlægð verður vírinn eftir og þá hægt að þræða legginn upp á vírinn, áður en hann er fjarlægður í 

gegnum legginn. Til að koma í veg fyrir fylgikvilla er fjöldi varúðarráðstafana, þá helst að beita fullri 

smitgát, nota gátlista um nauðsynlegar varúðarráðstafanir við inngripið og að gera ástungu ómstýrt. 

 

Beinmergsleggir 

Beinmergsleggir eru þriðji valmöguleiki til að ná aðgangi 

inn í æðakerfið sem stundum er beitt við bráðar aðstæður 

þegar aðrar aðferðir ganga ekki. Þá næst æðaaðgangur í 

gegnum merg langra beina, en mergholið fellur ekki saman 

í sjúklingum í losti eða með rúmmálsskort líkt og æðar 

gera. Dæmi um beinmergslegg má sjá í mynd 5,
 
þar sem 

honum hefur verið komið fyrir í sköflungsbeini (e. Tibial 

bone). Mælt er með beinmergsnálum fyrir sjúklinga með 

hjarta og lungna vandamál eða alvarlegt lost sem hafa afar 

slæman æðaaðgang. Þeir nýtast ekki í brotnum beinum og 

mælt er gegn notkun þeirra hjá sjúklingum með 

beinbrotasýki (e. Osteogenesis imperfecta), beinþynningu 

(e. Osteopetrisis) eða bruna og sýkingar nærri ástungusvæði. Mælt með að fyrsta ástunga sé í 

nærhluta sköflungsbeins eða upphandleggsbeins (e. Humerus bone). Sérstakan búnað þarf til að bora 

beinmergsnálar inn í bein. Almennt er ráðlagt að nota beinmergsnálar í neyð. Gefa má alla vökva í 

beinmergsnálar en margar leiðbeiningar ráðleggja að hætta gjöf í beinmergsnálar eins fljótt og hægt 

er, þegar tryggður hefur verið æðaaðgangur. 

 

Mynd 4: HÆL í neðanviðbeinsbláæð 

Mynd eftir Pam Stephan 

 

Mynd 5: Beinmergsleggur í sköflungsbeini 

Mynd eftir Christine Gralapp 
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Drep 

Vefjadrep á sér stað þegar vefir láta undan og fara í óstýrðan frumudauða vegna utanaðkomandi 

áreitis. Dæmi um drep eru til að mynda blóðþurrðardrep, sem verður þegar blóðflæði til frumna er 

skert, og sýkingardrep, sem verður þegar áreiti sýkils verður svo mikið að vefir deyja. Dauðir vefir geta 

svo orðið að gróðrarstíu sýkla og þannig valdið enn frekari sýkingu, sem getur leitt til útbreidds 

sýkingardreps og blóðsýkingar. Drep skiptast í storkudrep (e. Coagulative necrosis), vökvadrep (e. 

Liquefactive necrosis), kornótt drep (e. Caseous necrosis), fitudrep (e. Fat necrosis) og þráðótt drep 

(e. Fibrinoid necrosis). Storkudrep fylgir blóðleysi í vef, ýmist vegna blóðtappa eða æðaskemmda. 

Vökvadrep verður aftur á móti eftir sýkingu, þá oftast vegna baktería eða sveppa, og felur í sér mikið 

bólgusvar og vefjaskemmdir með graftarmyndun. Kornótt drep er nokkurskonar blanda hinna tveggja 

fyrrnefndu og er oftast að finna í berklasýkingum, þá verður vefjaskaði sem minnir á ost, fullan af 

frumuleifum. Fitudrep á sér stað í fitufrumum og felur í sér niðurbrot á fituvef og uppsöfnun á söltum 

sem bindast fitusýrum í hvítum flákum. Loks er þráðótt drep einskonar sjálfsofnæmis drep, þar sem 

líkaminn ræðst á veggi æða og þar safnast upp ónæmisfrumur og prótein þræðir.  

Drep sem fylgir í kjölfar gjafar á blóðþrýstingshækkandi lyfi yrði að öllum líkindum storkudrep, en 

þó eru sýkingar algengur fylgikvilli æðaleggja og því ekki ómögulegt að vökva- eða kornótt drep kæmi 

til. Dæmi um storkudrep í húð má sjá á mynd 6, en rekja má það til dópamín gjafar í ÚÆL í 

olnbogabót. Fyrstu einkenni storkudreps eru kaldur og hvítur vefur en síðar myndast blámi þegar 

súrefnisskortur verður í vefjunum. Án tafarlausrar meðferðar verður súrefnisskorturinn of mikill og 

frumurnar deyja. Úr verður sár á húðinni, umkringt blárri og svartri húð þar sem aðrar húðfrumur eru 

við það að deyja líka. Sár á borð við þessi þarf að meðhöndla með aðgerð, en þá er dauði vefurinn 

skorinn frá og ný húð grædd á svæðið.  

 

 

Mynd 6: Húðdrep eftir dópamín meðferð 

Mynd tekin úr Journal of Anaesthesiology 

Clinical Pharmacology 
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Markmið 

Rannsóknarspurning verkefnisins var eftirfarandi: Er hætta á vefjadrepi við gjöf blóðþrýstingshækkandi 

innrennslislyfja í gegnum ÚÆL? Markmið rannsóknarinnar var í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi var ætlunin 

að athuga fjölda tilfella þar sem sjúklingar hafa verið meðhöndlaðir með blóðþrýstingshækkandi lyfjum 

í ÚÆL á legudeildum LSH (Landspítala). Fjöldi slíkra meðferða gefur vissar upplýsingar um hversu oft 

er vikið frá ströngustu leiðbeiningum og blóðþrýstingshækkandi lyf gefin í ÚÆL. Í öðru lagi var ætlunin 

að meta tíðni fylgikvilla í formi vefjadreps sem rekja má til æðaherpingar eða leka á æðarherpandi lyfi 

út úr æð, en út frá því mætti svo leggja mat á það hve mikil áhætta sé fólgin í gjöf 

blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL. 
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Efni og aðferðir 

Rannsóknin var afturskyggn lýsandi rannsókn. Sótt var um leyfi fyrir aðgangi að sjúkraskrárkerfum 

LSH og leitað að sjúklingum sem höfðu fengið blóðþrýstingshækkandi innrennslislyf á legudeildum 

LSH öðrum en gjörgæsludeildum eins langt aftur og rafræn skráning lyfjafyrirmæla lá fyrir. Gögn 

þessara sömu sjúklinga voru samkeyrð við Sögu og athugað hvort einhverjir þeirra sem fengu 

blóðþrýstingshækkandi innrennslislyf í gegnum ÚÆL hefðu þurft á þjónustu lýtaskurðlækna, 

æðaskurðlækna, húðlækna eða göngudeildar Sáramiðstöðvar LSH að halda vegna húðdreps eða 

sára. Í sjúkraskrám var leitað í framvindunótum og dagálum eftir því hvaða lyf var gefið, í hvaða 

skammti, hversu lengi og íkomuleið metin. Þá var stuðst við textaleit Sögu í leit að skráningum 

mögulegra fylgikvilla. Einnig var haft samband við Hagdeild LSH og samkeyrð leit að heimsóknum 

endanlegs þýðis á Sáramiðstöð, æðaskurðdeildir eða til lýtalækna. Ekki var aflað upplýsts samþykkis 

þar sem um gagnarannsókn án beinnar áhættu var að ræða og áhætta fyrir viðfangsefni nánast engin. 

Leyfi fyrir rannsókninni voru fengin frá Vísindasiðanefnd LSH og Framkvæmdarstjóra lækninga á LSH. 

Aðgangur að rannsóknargögnum var takmarkaður við rannsakendur, gögnin voru dulkóðuð og 

varðveitt á lokuðu, aðgangsstýrðu svæði á innri vef LSH. Persónugreinanlegum gögnum verður eytt 

þremur árum eftir birtingu rannsóknarniðurstaða. Við leit að sjúklingum var leitað eftir gjöfum úr 

lyfjaflokkunum C01CA (adren- og dópamínvirk lyf), H01BA01 (vasopressín) og H01BA04 (terlipressín). 

Tölfræðivinnsla var unnin með Excel og R Studio®. T-prófi og kí-kvaðratprófi var beitt við úrvinnslu 

gagnana í formi flokkabreyta og samfelldra talnabreyta. Marktækni var miðuð við p = 0,05. 
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Niðurstöður 

Alls fundust 227 tilfelli þar sem 110 sjúklingum voru gefin blóðþrýstingshækkandi lyf á legudeildum 

LSH. Þýði var afmarkað nánar með því að útiloka sjúklinga þar sem lyf voru gefin undir húð (e. 

Subcutaneous - SC) eða í vöðva (e. Intramuscular - IM). Þá var ákveðið að miða við afmarkaða 

lyfjakúra, sem voru skilgreindir sem samfelld gjöf sama lyfs án heils dags hlés. Loks voru sjúklingar 

sem voru skráðir með HÆL teknir út, þar sem gert var ráð fyrir því að lyfjagjöf í HÆL hefði haft forgang 

á lyfjagjöf í ÚÆL. Þessu ferli er lýst í töflu 2. 

 

Við leit í sögukerfi fundust engir fylgikvillar og samkeyrð leit að heimsóknum á Sáramiðstöð, 

æðaskurðdeildir og til lýtalækna var einnig neikvæð. Engin dæmi fundust um sár, vefjadrep né annað 

slíkt sem hægt var að rekja til lyfjagjafarinnar. 

Sjúklingar voru á aldrinum 48 til 93 ára, með 

miðgildi 79 ár og meðalaldur 76,4 ár. Lyfjameðferðir 

má sjá skráðar í töflu 3. Tíðni tilfella á ári var á bilinu 

10 til 27, meðaltalið 17 tilfelli, en samanburð má sjá í 

töflu 4. Fjöldi ÚÆL hjá hverjum sjúklingi var einn til 

fjórir, tveir að meðaltali, en í 22 tilfellum var fjöldi leggja 

ekki skráður. Í töflu 5 má sjá staðsetningar leggja. 

Tafla 6 sýnir andlát í legu, en af þeim 22 sem létust 

voru 13 sem létust innan þriggja daga frá lyfjagjöf, en 

að meðaltali létust einstaklingar 5,6 dögum eftir 

lyfjagjöf. Karlar voru fleiri en konur, sjá töflu 7, en þeir 

voru nánast tveir þriðju af þýðinu, karlarnir 64 en 

konurnar 38.  

 

Tafla 2: Þýði og brottfall 

Rannsóknarþýði 

HÆL 

Lyfjakúr 

SC / IM 

Allt þýðið 
221 Tilfelli 

114 Sjúklingar 

22 Tilfelli 
13 Sjúklingar 

199 Tilfelli 
101 Sjúklingar 

85 Tilfelli 
0 Sjúklingar 

114 Tilfelli 
101 sjúklingar 

12 Tilfelli 
9 Sjúklingar  

102 Tilfelli 
92 Sjúklingur 

102 Tilfelli 
92 Sjúklingur 

Lyf Tilfelli 
Skammtar  
(mg / klst) 

Meðalskammtur  
(mg / klst) 

 
Dopamine 
(Abbódóp, 
Dópamín) 

 

62 2 - 70 20,6 

 
Isoproterenol 

(Ísúprel) 
 

36 0,2 - 24 3,7 

 
Dobutamine 
(Dóbútrex) 

 

3 5 - 12,5 9,2 

 
Noradrenaline 
(Noradrenalín) 

 

1 0,4 0,4 

Tafla 3: Meðferðir 
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Tafla 4: Fjöldi meðferða skipt eftir árum 

 

 

Tafla 5: Staðsetningar ÚÆL 

 

 

Tafla 6: Fjöldi andláta í legu 

 

 

Tafla 7: Kynjaskipting þeirra sem fengu meðferð 
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Umræða 

Rannsókn á 102 tilfellum á gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL á legudeildum LSH utan gjörgæslu 

skilaði engum dæmum um fylgikvilla eða sáramyndanir sem hægt var að rekja til gjöf lyfsins. Þá er 

einnig vert að nefna að við útilokun úr upphaflegu þýði voru einungis 12 dæmi um gjöf slíkra lyfja í 

HÆL (10,5%), sem bendir til þess að gjöf þessara lyfja eigi sér að mestu stað um ÚÆL á legudeildum 

LSH utan gjörgæslu. Saman bendir þessar niðurstöður til að gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL 

sé ef til vill ekki jafn hættuleg og leiðbeiningar benda á. Almennt virðist það teljast í lagi að gefa 

blóðþrýstingshækkandi lyf í ÚÆL á legudeildum LSH utan gjörgæslu. 

Vert er að athuga að í þessarri rannsókn var valið þýði sem útilokaði gjörgæsludeild LSH, þar 

sem mikill meirihluti gjafa blóðþrýstingshækkandi lyfja fer fram. Þetta var fyrst og fremst gert til að 

reyna að takmarka gjafir blóðþrýstinghækkandi lyfja við sjúklinga með ÚÆL, en gjörgæslusjúklingar 

eru margir með HÆL og fá lyfin í þá. Einnig var þessi takmörkun valin svo þýðið yrði ekki of stórt og 

þannig mögulegt rannsóknarverkefni þriðja árs læknanema, en engu að síður er þetta galli á 

rannsókninni. Erfitt reyndist að meta tengsl milli ástæðu innlagnar og ástæðu lyfjagjafar en hið 

fyrrnefnda þurfti að álykta út frá dagálum þar sem nákvæm ástæða innlagnar var sjaldan skráð. Þá 

náði endanlegt rannsóknartímabil einungis aftur til ársins 2009, en fyrir þann tíma var skráning 

lyfjafyrirmæla ekki rafvædd. 

Hinn mikli kynjamunur sem fannst í þýðinu var áhugaverður og athugaður nánar, en í töflu 8 eru 

teknar fyrir þær ástæður innlagnar þar sem mestur munur var á kynjunum. Þær reyndust vera innlagnir 

vegna hjartabilunar og innlagnir vegna takttruflana, en í öðrum flokkum voru kynin talsvert jafnari. 

Þessi niðurstaða passar ágætlega við aðrar rannsóknir sem sýna að karlmenn séu gjarnari á að fá 

hjartabilun og hægtakt, en þýði rannsóknarinnar er lítið og því ekki ólíklegt að einnig sé um að ræða 

ómarktækan breytileika.
29,30

  

 

 

 

Reynt var að flokka sjúklingana eftir ástæðu lyfjagjafar og var þá stuðst við flokkana 

hjartavandamál (n = 99), sýklasótt (n = 11) og vökvaskort (n = 11). Þá voru 20 sjúklingar sem tilheyrðu 

fleiri en einum flokki og var ýmist hjartavandamál ásamt öðru hvoru af hinum (n = 8 og n = 10), eða þá 

allt þrennt (n = 2). Dánartíðni reyndist vera 22%, en gróft flokkað eftir ástæðu lyfjagjafar voru 27% 

þeirra sem létust með sýklasótt, 91% með hjartavandamál og 22% með vökvaskort. Aftur á móti létust 

20% þeirra sem voru með hjartavandamál, 43% þeirra sem voru með sýklasótt og 45% þeirra sem 

voru með vökvaskort. 

 

 Karlar Konur 

Hjartabilun 20 10 

Takttruflanir 27 18 

Tafla 8: Kynjamismunur 
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Afturskyggnum rannsóknum fylgja ýmiskonar vandamál og var þessi engin undantekning. 

Skráning upplýsinga í sögukerfi reyndist oft óáreiðanleg. Rafræn skráning lyfjafyrirmæla hófst í byrjun 

rannsóknartímabilsins og var léleg skráning áberandi til að byrja með en batnaði nokkuð eftir því sem 

á leið. Ekki var alltaf hægt að áætla lengdir lyfjakúra né heildarmagn lyfja sem var gefið. Einnig var 

skortur á upplýsingum um í hvaða legg lyf voru gefin og þá má velta því fyrir sér hvort einhver dæmi 

hafi verið um fylgikvilla sem rannsóknin missir af vegna lélegrar skráningar. Að auki létust nokkrir 

sjúklingar snemma, en 13 sjúklingar létust innan tveggja daga frá lyfjagjöf. Er hugsanlegt að þetta hafi 

komið í veg fyrir skráningu fylgikvilla, þeir hafi einfaldlega ekki verið komnir fram.  

Í rannsókninni voru dóbútamín og noradrenalín sjaldan gefin og því ekki hægt að lesa mikið úr 

niðurstöðum þar, nema ef til vill að notkun þeirra virðist að mestu takmörkuð við gjörgæslu og 

bráðamóttöku. Þá virðist lyfjagjöf að mestu hafa átt sér stað í ÚÆL í handleggjum. Þetta dregur úr 

hagnýtu gildi niðurstaðnanna þar sem tilfellarannsóknir hafa bent til að stærsta hluta tilfella megi rekja 

til noradrenalíngjafar í ÚÆL í fótleggi.
2
 

Eitt áhugavert tilfelli fannst, þar sem 91 árs karlmaður með sögu um útæðasjúkdóma, fituhrörnun 

(e. Atherosclerosis) og kransæðagræðling lagðist inn vegna blóðsýkingar. Hafin var meðferð með 

dópamíni í útlægan legg í handarbaki vegna hjartabilunar í skammtastærðinni 24 mg/klst. Í 

framvinduskráningu og dagálum kemur fram að leggur hafði hreyfst til og dópamín hafði verið gefið 

undir húð í eina til tvær klukkustundir. Í kjölfarið var skipt um legg og meðferð með dópamíni hafin að 

nýju, en engir fylgikvillar voru skráðir. Maðurinn útskrifaðist sjö dögum síðar, án nokkurra skráðra 

fylgikvilla eða athugasemda.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að vinna með stærra þýði sjúklinga, svo sem 

sjúklinga sem fá blóðþrýstingslækkandi lyf á bráðamóttöku eða á gjörgæsludeildum LSH, og þá í 

ÚÆL. Það myndi mögulega bæta við upplýsingum um noradrenalín- og dópamíngjafir en þær komu 

sjaldan fyrir í þýði þessarar rannsóknar.   

Eftir því sem rannsakendur komast næst er þessi rannsókn sú fyrsta sem skoðar nýgengi 

fylgikvilla við gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL. Ekki er hægt að breyta almennu verklagi við gjöf 

blóðþrýstingshækkandi lyfja almennt byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru þó 

vísbending um að gjöf dópamíns og ísópróterenóls í ÚÆL í handlegg fylgi lítil sem engin hætta á 

æðadrepi.  

Frekari rannsókna er þörf á gjöf blóðþrýstingshækkandi lyfja í ÚÆL og æskilegt væri að rannsaka 

stærra þýði en þessi rannsókn tekur til. Einnig væri hægt að afla áreiðanlegri upplýsinga um 

meðferðina með því að framkvæma framsýna rannsókn. Meta þarf áhrif af gjöf annarra 

blóðþrýstingshækkandi lyfja en dópamíns og ísópróterenóls, einkum hættu af því að gefa noradrenalín 

í ÚÆL. Er hugsanlegt að slíkt gæti aukið heldni við leiðbeiningar um meðferð sýklasóttar, að sjúklingar 

fái fyrr blóðþrýstingshækkandi lyf, en einnig gæti þá fækkað ísetningum á HÆL, sem fylgir meiri hætta 

á fylgikvillum en víð ísetningu ÚÆL.  
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Fylgiskjal - Breytulisti 

 Sjúklingur 

o Aldur 

o Kyn 

o Hæð 

o Þyngd 

o BMI 

 

 Lega 

o Ástæða innlagnar 

o Legudeild 

o Dagsetningar 

 Innlögn 

 Útskrift 

 Lyfjakúr hófst 

o Legulengd 

o Andlát í Legu 

 

 Lyf 

o Ástæða lyfjagjafar 

o Heiti 

o Skammtur 

 Byrjunar 

 Hámarks 

 Lágmarks 

o Tímalengd (klst) 

o Heildar skammtur 

 

 Æðaleggir 

o Fjöldi 

o Staðsetning 

o Stærð 

 

 Fylgikvillar 

o Hvenær komu þeir fram 

o Alverleiki 

o Hvað var gert 
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 Sjúkrasaga 

o AAA - Abdominal Aortic Aneurysm 

o AF - Atrial Fibrillation 

o AN - Anemia 

o ASC - Atheroschlerosis 

o AVI - AV Blokk I 

o AVII - AV Blokk II 

o AVIII - AV Blokk III 

o BRA - Bradycardia 

o BRE - Breathing Trouble 

o CABG - Coronary Artery Bypass Graft 

o CAR - Cardiac Arrest 

o CINS - Cardiac Insufficiency 

o CMY - Cardiomyopathia 

o COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

o DM I - Diabetes Mellulitis I 

o DM II - Diabetes Mellulitis II 

o EM - Embolism 

o HOTN - Hypotension 

o HTN - Hyper Tension 

o IHD - Ischemic Heart Disease 

o INF - Infection 

o KID - Kidney Trouble 

o LHTN - Lung Hypertension 

o MI - Myocardial Infarct 

o NSTEMI - Non ST elevated Myocardial Infarct 

o PAC - Pacemaker 

o PCI - Percutaneous Coronary Intervention 

o PV - Peripheral Venous Disease 

o SD - Skin Disease 

o SS - Sick Sinus Syndrome 

o ST - Stenosis 

o STEMI - ST elevated Myocardial Infarct 

o STR - Stroke 

o SYN - Syncopy 

o TAC – Tachycardia 


