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Langtímahorfur einstaklinga með bráða kransæðastíflu 2006 

Einar Logi Snorrason1, Thor Aspelund1,3, Vilmundur Guðnason1,3 og Karl Andersen1,2 
Háskóli Íslands1, Landspítali Háskólasjúkrahús2, Hjartavernd3 

Inngangur: Um þriðjung dauðsfalla á Íslandi má rekja til hjarta- og æðasjúkdóma. Nýgengi 

blóðþurrðar hjartasjúkdóma og dánartíðni af völdum þeirra hefur breyst á undanförnum áratugum í 

vestrænum ríkjum. Fækkun tilfella blóðþurrðar hjartasjúkdóma og bættar horfur einkenna þróunina. 

Þrátt fyrir að tíðni blóðþurrðar hjartasjúkdóma hafi lækkað þá hefur tíðni hjartadreps án ST-hækkana 

(NSTEMI) aukist milli ára. Á Íslandi hafa eins árs horfur sjúklinga með hjartadrep með ST-hækkunum 

(STEMI) verið rannsakaðar m.t.t. áhættuþátta og meðferðar. Langtímalifun NSTEMI og STEMI 

sjúklinga hefur ekki verið skoðuð á Íslandi. Markmið þessarrar rannsóknar er að bera saman 5 ára 

lifun einstaklinga sem greindust með STEMI eða NSTEMI árið 2006 og skoða áhrif áhættuþátta á 

lifun.  

Efniviður og aðferðir: Einstaklingar voru fundnir í Sögukerfi Landspítalans með ICD-kóðum fyrir 

STEMI (I21, I21.9 (410)) og NSTEMI (I21.4). Alls voru 447 einstaklingar valdir, þar af 280 greindir með 

NSTEMI og 167 með STEMI. Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma voru teknir saman samkvæmt 

skráningum í Sögukerfi Landspítalans. Endapunktur rannsóknarinnar var andlát af hvaða orsök sem 

er. Endurinnlagnir vegna hjartadreps, hvikullar hjartaangar og hjartabilunar voru skráðar sem 

samsettur endapunktur. 

Niðurstöður: Nýgengi NSTEMI árið 2006 var 91,3 á hverja 100.000 íbúa. Nýgengi STEMI árið 2006 

var 55,9 á hverja 100.000 íbúa. Að 5 árum liðnum voru 51,4%(95% CI: 45,9-57,6) NSTEMI sjúklinga á 

lífi og 76,6%(70,5-83,3) STEMI sjúklinga á lífi (logrank: p<0,01). Meðalaldur NSTEMI var 69,9 ára 

(95% CI: 67,9-71,9) meðal karla og 78,3 ára (76,5-80,3) hjá konum (p<0,01). Meðalaldur STEMI var 

63,1 ára (60,7-65,4) hjá körlum og 70,4 ára (66,9-73,9) hjá konum (p<0,01). Aukning um hvert 

aldursár jók dánartíðni á tímabilinu um 10% fyrir NSTEMI (leiðrétt HR=1,10. p<0,01) og 12% fyrir 

STEMI (leiðrétt HR=1,12. p<0,01). Sykursýki jók áhættu á andláti árið 2006 um 136% meðal STEMI 

sjúklinga (p=0,04).  

Ályktanir: Nýgengi NSTEMI var hærra en STEMI á Íslandi árið 2006. Konur höfðu verri 

langtímahorfur en karlar. Langtímalifun eftir bráðakransæðastíflu skýrist mest af aldri, eldri sjúklingum 

vegnar verst. Langtímalifun NSTEMI sjúklinga var verri en lifun STEMI sjúklinga þrátt fyrir 

aldursleiðréttingu. 
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Skammstafanir 

STEMI - Hjartadrep með ST-hækkun (e. ST-segment elevation myocardial infarction) 

NSTEMI - Hjartadrep án ST-hækkunar (e. Non ST-segment elevation myocardial infarction) 

LDL - Lágþéttni lípóprótein (e. Low-density lipoprotein) 

HDL - Háþéttni lípóprótein (e. High-density lipoprotein) 

Hs(TnT) - Hánæm tróponín T mæling (High sensitivity troponin T test) 

TNF - Bólgusvarmiðill (e. Tumor necrosis factor) 

ROS - Hvarfgjarnar súrefnisafleiður (e. Reactive oxygen species) 

VCAM-1 - Samloðunarsameind á æðaþeli (e. Vascular cell adhesion molecule-1) 

EKG - Hjartalínurit (e. Electrocardiogram) 

ACE-hindri - Angiotensin converting enzyme inhibitor 

ATP - Adenosine Triphosphate 

Ck-MB - Phosphokreatín kínasi (e. Phosphocreatine kinase) 

UA - Hvikul hjartaöng (e. Unstable angina) 
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Inngangur 

Hjarta- og æðasjúkdómar tróna á toppnum sem algengasta dánarorsök í heiminum í dag. Yfir 7 

milljónir manna dóu árið 2012 af völdum blóðþurrðar hjartasjúkdóma (kransæðasjúkdóma) eða um 

13% allra dauðsfalla. Þegar skoðaðar eru tölur með tilliti til kynja eru blóðþurrðar hjartasjúkdómar 

algengustu dánarorsök karla en næsta algengasta dánarorsök kvenna. Síðustu áratugi hafa dauðsföll 

af völdum hjarta- og æðasjúkdóma fækkað.1 Árlega létust um 340-390 manns af völdum blóðþurrðar 

hjartasjúkdóma á Íslandi á tímabilinu 2000-2009.2 Á Íslandi hefur nýgengi blóðþurrðar hjartasjúkdóma 

lækkað og einnig dánartíðni af völdum þeirra.3 Bætt staða áhættuþátta meðal annars vegna 

lýðheilsuaðgerða í samfélaginu skýrir um 75% af lækkuninni og bættar horfur vegna meðferðar skýra 

um 25% af lækkuninni.4 Búast má við að með bættum lífskjörum í vanþróaðari löndum muni 

meðalaldur hækka og lífslíkur aukast og með hækkandi aldri er líklegt að það verði aukning á tíðni 

hjarta- og æðasjúkdóma í þessum löndum.5  

Hér að neðan verða raktar helstu meingerðir, greiningar og meðferðir bráðrar kransæðarstíflu. Loks 

verður skyggnst í fyrri rannsóknir áður en farið verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar. 

1.1 Anatómía kransæða  
Kransæðar eru æðar sem veita hjartanu súrefni og næringarefni. Tvær slagæðar ganga út úr 

ósæðarrótinni sem nefnast vinstri og hægri kransæð. Á mynd 1 sést hvernig vinstri kransæðin hvíslast 

í vinstri framveggshvísl (e. left anterior descending) og vinstri umfeðmingshvísl (e. left circumflex 

artery). Hægri kransæð (e. right coronary artery) gengur svo niður hægri helming hjartans. Þessar 

æðar klæða og næra hjartavegginn.6 

 

 

 

Mynd 1. Kransæðar hjartans. Mynd fengin frá: http://www.promocell.com/fileadmin/promocell/ 
Kapitelbilder/Human_Coronary_Artery_Smooth_Muscle_Cells_2.jpg 
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Blóðþurrðar hjartasjúkdómar eru komnir til vegna minnkaðs blóðflæðis í kransæðum. Mikilvægi 

þess að frumur fái súrefni felst í viðhaldi þess á ATP (e. Adenosine triphosphate) jafnvæginu. Við of 

mikla röskun á ATP jafnvæginu ræsast ferlar sem senda frumuna í stýrðan frumudauða. Hins vegar 

verður bráð röskun á ATP jafnvæginu, líkt og gerist í bráðri kransæðastíflu, til að frumuboðferlar ná 

ekki að kveikja á stýrðum frumudauða. Þetta veldur því að drep (e. necrosis) myndast. Áreynslu 

brjóstverkur er ein af birtingamyndum blóðþurrðar. Við hreyfingu eykst súrefnisþörf líkamans sem 

skilar sér í hækkuðum púlsi og auknu slagrými. Hjartað dælir auknu blóði til að mæta súrefnisþörfinni 

sem veldur þá einnig auknu blóðflæði um kransæðarnar. Ef markverð þrengsli eru í kransæðum 

verður eftirspurnar blóðþurrð þar sem hjartavöðvinn þarfnast aukið súrefni vegna áreynslunnar. 

1.2 Brátt kransæðaheilkenni 
Brátt kransæðaheilkenni er yfirflokkur blóðþurrðar hjartasjúkdóma sem einkennist af bráðri lokun 

eða þrengingu á kransæðum hjartans. Æðakölkun af völdum kransæðasjúkdóms hefur þar miklu 

hlutverki að gegna. Í megin dráttum er kransæðasjúkdómur talinn vera bólgusjúkdómur af völdum 

upphleðslu LDL - kólesteróls í innlagi æðaþels.7 Upphleðsla LDL og skrið ónæmisfrumna inn í innlagi 

æðaþels eru fyrstu skref í meinmyndun æðakölkunnar. Brátt kransæðaheilkenni skiptist í 

megindráttum í fjóra flokka: Hjartadrep með ST-hækkunum (STEMI), hjartadrep án ST-hækkana 

(NSTEMI), hvikul hjartaöng (UA) og skyndidauða vegna bráðrar lokunar á kransæð.8 Rannsókn sú 

sem í þessari ritgerð er lýst einskorðast við STEMI og NSTEMI. 

STEMI orsakast af bráðri lokun á stórri kransæðagrein og veldur þverlægu hjartavöðvadrepi. Hins 

vegar er NSTEMI aðallega af völdum skerts blóðsflæðis vegna þrengingar eða æðaspasma og veldur 

neðalþels hjartavöðvadrepi. Þar sem STEMI sjúklingar hafa þverlægt hjartavöðvadrep eða drep sem 

nær yfir allan hjartaveginn hafa þeir stærra drep en sést í NSTEMI sjúklingum. Hvikul hjartaöng er ekki 

raunverulegt drep en birtingamynd hennar getur verið lík bráðu hjartavöðvadrepi. Við hvikula hjartaöng 

er skert starfsemi vegna blóðþurrðar án þess að drep hafi átt sér stað. 

1.3 Meingerð kransæðastíflu 
Eðlileg kransæð samanstendur af þremur lögum. Innsta lagið nefnist æðaþel (e. intima) og 

samanstendur af einfaldri flöguþekju æðaþelsfrumna. Miðlagið (e. media) er myndað af 

sléttvöðvafrumum og millifrumuefni, t.d. kollageni og próteóglýkönum. Ysta lagið (e. adventita) klæðir 

hin lögin með stoðvef. Mynd 2.a sýnir mynd af eðlilegri æð. 

Í stuttu máli hefst meingerð kransæðastíflu með æðakölkun þar sem fituskellir myndast í 

kransæðum hjartans. Með auknum aldri og útsetningu fyrir áhættuþáttum á lífsleiðinni ágerst 

æðakölkunin. Bráðkransæðastífla er til komin vegna rofs á trefjalagi fituskells. Við rof á trefjalagi 

myndast blóðsegi sem veldur skyndilegri lokun eða þrengingu á kransæð. 

1.3.1 Fituskellir 
Fyrsta stig æðakölkunnar eru æðaþelsskemmdir eða vanstarfsemi æðaþels. Þessar skemmdir 

geta verið tilkomnar af ýmsum ástæðum til að mynda vegna háþrýstings, hárrar blóðfitu eða eiturefna í 
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sígarettureyk. Oxunarálag eykst við reykingar þar sem ROS (e. reactive oxygen species) minnkar 

efnaskipti NO sem leiðir til aukinnar þéttni stakeinda.9  

Hár styrkur LDL-kólesteróls í blóði af völdum blóðfituraskana leiðir til uppsöfnunar LDL-kólesteról í 

innlagi æðaþels líkt og sést á mynd 2.b. Þessar sameindir verða fyrir oxunarálagi í innlaginu og 

umbreytast í oxaðar LDL-kólesteról sameindir. Þessi umbreyting leiðir til virkjunar á innlaginu.  

 

 

Við virkjun innlags verður aukin tjáning viðloðunarsameinda til að mynda VCAM-1 (e. vascular cell 

adhesion molecule) og efnatoga (e. chemoattractant). VCAM-1 getur bundið T-frumur og einkjörnunga 

(e. monocyte). Einkjörnungar tengjast æðaþelinu og skríða inn að innlagi æðarinnar þar sem þeir 

umbreytast í stórátfrumur (e. macrophage) líkt og sést við skrið í aðra vefi. Þessar stórátfrumur taka 

upp oxað LDL-kólesteról og litla kólesteról kristalla með frumuáti. Upptaka stórátfrumna á oxuðum LDL 

sameindum hefur áhrif á genatjáningu þeirra sem veldur umbreytingu þeirra í froðfrumur (e. foam 

cells).10 Þessar froðfrumur ásamt millifrumuefni koma saman og mynda fitukjarna. T-frumurnar hafa 

því hlutverki að gegna í meinmyndun að þær stuðla að krónískri bólgu, með t.d. IFN-gamma (e. 

Skematísk mynd af helstu stigum æðakölkunar. Efsta myndin (a-liður) sýnir eðlilega slagæð. 

Blóðfituröskun leiðir til uppsöfnunar LDL-kólesteróls í æðaþeli og stórátfrumur skríða inn í vefinn (b-

liður). Vegna viðvarandi bólgu stækkar fituútfellingin sem leiðir til myndunar fituskells (c-liður). Þegar 

treflag fituskellsins rofnar myndast blóðsegi af völdum storkuþátta (d-liður). Mynd fengin frá: 

https://cias.rit.edu/media/uploads/faculty-s-projects/287/1271_showcase_project_detail_item.jpeg 

Mynd 2. Framvinda æðakölkunar. 

a 

b

c 

d 
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interferon-gamma). IFN-gamma örvar stórátfrumur, æðaþelsfrumur og sléttvöðvafrumur í miðlagi 

æðarinnar sem viðheldur bólguferlinu og fjölgun sléttvöðvafrumna. Bólga í æðaþeli viðheldur myndun 

æðakölkunar.11  

Stórátfrumur í innlaginu stuðla einning að fjölgun sléttvöðva frumna. Fjölgun og skrið 

sléttvöðvafrumna (mynd 2.c) í innlagi æðaþels umbreytir fituskellunni í fullmyndaða fituskellu (e. 

mature plaque). Þessar sléttvöðvafrumur seyta millifrumuefni, þá sérstaklega kollageni 1, sem gerir 

fituskelluna stöðuga. Stöðug fituskella (stable plaque) er í raun fitukjarni með þykku trefjalagi (e. 

fibrous cap) sem liggur að innlagi æðarinnar. Fitukjarninn er afar segamyndandi og samanstendur af 

froðfrumum ásamt millifrumuefni. Á hinn bóginn geta virkjaðar bólgufrumur kallað á stýrðan 

frumudauða þessara sléttvöðvafrumna sem leiðir til hvikullar fituskellu (e. unstable plaque). 

Mastfrumur gegna einnig hlutverki í meinmyndun með því að seyta próteösum sem brjóta niður 

millifrumuefni í fituskellunni.12 Þetta leiðir til þess að trefjalagið sem liggur ofan á fitukjarnanum þynnist. 

Þegar komið er á það stig að treflalagið er orðið þunnt, er hætta á rofi fituskellsins (e. plaque rupture). 

1.3.2 Rof á trefjalagi 
Þegar rof verður á trefjalagi fituskellunnar er fitukjarninn óvarinn fyrir storkuþáttum í blóðinu. 

Fitukjarninn inniheldur ýmis utanfrumuefni og fitusýrur sem stuðla að segamyndun. Þegar storkuþættir 

blóðsins komast í tæri við fitukjarnann hefst myndun á blóðsega (e. thrombus). Í sumum tilfellum getur 

blóðseginn losnað frá og orðið að blóðreki (e. embolus) en í öðrum tilfellum losnar ekki frá heldur 

stækkar blóðseginn þar til öll æðin hefur lokast.11 

1.4 Áhættuþættir 
Háþrýstingur, reykingar, fjölskyldusaga, blóðfituröskun og sykursýki eru þekktir áhættuþættir 

kransæðasjúkdóma. Þessir áhættuþættir hafa einnig sýnt forspárgildi fyrir lifun sjúklinga fyrstu 30 daga 

eftir bráða kransæðastíflu, en áhrif þeirra á langtímalifun er ekki vel þekkt.13 

Einstaklingar með háþrýsting hafa oft hækkað gildi angiotensin II í blóði sem er öflugt æðaherpandi 

efni. Angiotengin II veldur ofstækkun (e. hypertrophy) sléttvöðvalagsins með því að tengjast 

sérhæfðum viðtökum á sléttvöðvafrumum æða og auka virkni fosfólípasa C. Aukin virkni fosfólípasa C 

eykur innanfrumustyrk kalsíum, próteinmyndun og samdrátt sléttvöðvafrumna.14 Reykingar er þekktur 

meinvaldur í æðakölkun og sérstaklega hvað varðar losun segamyndandi efna og stakeinda.9 Hvað 

varðar fjölskyldusögu, eru þekktir erfðabreytileikar sem valda til að mynda skertum kólesteról 

efnaskiptum eða skemmdum á æðaþeli.15 Blóðfituröskun er röskun á magni LDL og HDL lípópróteina í 

blóði. LDL (lágþéttni lípóprótein) flytur kólesteról til vefja en HDL (háþéttni lípóprótein) flytur kólesteról 

frá vefjum og litlum fituskellum til lifrar þar sem því er seytt út með galli.16 Einstaklingar með sykursýki 

hafa hækkað magn af NAD(P)H oxídasapróteinum sem veldur upphleðslu súperoxíða. Súperoxíð eru 

talin til stakeinda en súperoxíð stuðla að vanstarfsemi æðaþels þar sem afoxarar í líkamanum hafa 

ekki undan að umbreyta súperoxíði í minna hvarfgjörn efni17. Aðrir þekktir áhættuþættir eru til að 

mynda hækkandi aldur einstaklinga, kyn, BMI (e. body mass index) og hreyfingaleysi. 
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1.5 Greining 
Þegar grunur leikur á að um bráðakransæðastíflu sé að ræða er talsvert af greiningarskilmerkjum sem 

þarf að uppfylla til að greining geti farið fram. Veigamestu greiningaraðferðir bráðra kransæðastíflu eru 

klínísk einkenni og hjartalínurit. Til að ganga endanlega úr skugga um að eiginlegt drep sé til staðar 

eru hjartaensím mæld. Einnig er kransæðakvikmyndun oft framkvæmd til að kanna stig og útbreiðslu 

kransæðasjúkdóms í forvarnarskyni fyrir bráða kransæðastíflu.18 

1.5.1 Klínísk einkenni 
Klassísk birtingarmynd bráðrar kransæðastíflu er verkur fyrir brjósti. Mikill munur er á einstaklingum 

hvað varðar staðsetningu og leiðni verksins. Oft er talað um að verkur leiði niður í vinstri handlegg, 

valdi kjálkastífni og/eða komi fram sem þungur magaverkur. Mæði getur einnig verið merki um bráða 

kransæðastíflu. Ef verkurinn stendur yfir meira en 20 mínútur vaknar grunur um að hjartadrep hafi átt 

sér stað. Verkurinn getur staðið yfir í nokkrar klukkustundir og er þess eðlis að nitroglycerín slær ekki á 

verkinn líkt og gerist við hvikula hjartaöng. Þeir sem fá ekki verk fyrir brjósti heldur önnur atýpísk 

einkenni eru um 30% greindra STEMI einstaklinga.19  

NSTEMI er oft erfitt að greina t.d. meðal aldraðra (eldri en 75 ára). Aldraðir eru líklegri til að birtast 

með vægari einkenni og einkennin eru oft frábrugðin því sem dæmigert er (e. atypical). Breytingar á 

hjartalínuriti aldraðra eru oft ekki til staðar í upp undir 43% tilfella. Upp að 41% aldraðara hafa einkenni 

hjartabilunar við innlögn samkvæmt erlendum rannsóknum. Mælt er með að meta vandlega möguleika 

á NSTEMI hjá þessum hópi.20  

1.5.2 Hækkanir á hjartaensímum  
Hs-TnT (high sensitivity troponin T) mæling mælir magn tróponín T í blóði. Prófið mælir hjarta-sértækt 

tróponín T sem gegnir hlutverki í samdrætti hjartavöðvaþráða og mælist í blóði við hjartavöðvadrep. 

Fyrir tilkomu þessarar tækni var fosfókreatín kínasi (Ck-MB) einungis mældur. Fosfókreatín kínasi-MB 

er ensím sértækt fyrir hjartavöðvann og gegnir hlutverki í hvatberum frumna við myndun á ATP.21 Ck-

MB mælingar eru með talsvert lélegra næmi miðað við Hs-TnT, hins vegar hefur Ck-MB mæling þann 

kost að gildi þess lækka í blóði ca. 48 klst. eftir drep. Þessi stutti helmingunartími í blóði er gagnlegt í 

greiningu á síðara hjartavöðvadrepi þar sem tróponín gildi gætu verið enn hækkuð eftir fyrra drep. 

Með tilkomu Hs-TnT hefur næmi mælinga aukist og gert kleift að sjá merki um minni drep, en jafnframt 

hefur sértækni prófsins minnkað. Minnkuð sértækni skýrir mögulega hækkun nýgengis á NSTEMI.18, 22 

Hafa verður í huga að þó að um hjartaensímhækkanir sé að ræða er það ekki nóg til að ganga úr 

skugga um að hjartadrep af völdum kransæðastíflu hafi átt sér stað. Aðrir sjúkdómar valda einnig 

hækkun hjartaensíma, t.d. alvarleg hjartabilun, hjartaþelsbólga, skert nýrnastarfsemi og vanvirkur 

skjaldkirtill.23 

Árið 2000 urðu breytingar á greiningarskilmerkjum hjartadreps þannig að allar niðurstöður sem 

benda til dreps í hjartavöðva eiga að flokkast sem hjartavöðvadrep. Þetta hefur leitt til þess að hluti 

einstaklinga sem hefðu greinst með hvikula hjartaöng eru nú greindir með hjartadrep.24 Magn 

hækkaðra hjartaensíma hafa sýnt forspárgildi hvað varðar skammtímalifun einstakling, þeir sem 
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mælast með hærri gildi eru líklegri til að látast í sjúkrahúslegunni.25 Sömu niðurstöður sjást hvað 

varðar hærri gildi á Troponín T.24 

1.5.3 Hjartalínurit EKG  
Hjartalínurit er aðferð sem notuð er til að kanna starfsemi rafleiðslukerfi hjartans. Sérhver hjartafruma 

myndar boðspennu við afskautun og endurskautast til að geta endurtekið leikinn. Við upphaf 

hjartasláttahrings byrja gáttirnar að afskautast sem kemur fram sem P takki á riti. Því næst afskautast 

skilveggur sleglanna (e. septum). Afskautun sleglanna kemur fram sem QRS complex og 

endurskautun slegla birtist sem T takki. Allir þessir punktar eru notaðir til þess að meta starfsemi 

hjartans. Hjartavöðvadrep eða vanstarfsemi vegna blóðþurrðar leiðir til breytinga í hjartalínuriti. 

Við greiningu á bráðri kransæðastíflu er leitast við að finna bráðar breytingar á hjartalínuriti. Til 

dæmis getur ST-hækkun sem er til staðar á gömlum ritum verið merki um stækkun á sleglum. 

Hjartalínurit sem sýnir merki um neðalþelsdrep (e. subendothelial infarction) birtist sem ST-lækkun um 

að minnsta kosti 0,5 mm og/eða neikvæð T-bylgja sem nemur lækkun um að minnsta kosti 1 mm. 

Þessar breytingar þurfa að sjást í að minnsta kosti tveimur samliggjandi leiðslum. Mikilvægt er þó að 

hafa í huga að ekki er hægt að útliloka NSTEMI þrátt fyrir að ST-lækkanir séu ekki til staðar. STEMI 

einkennist af þverlægu hjartavöðvadrepi (e. transmural) sem birtist á hjartalínuriti sem ST-hækkun um 

að minnsta kosti 2 mm í tveimur samliggjandi brjóstleiðslum eða 1mm í útlimaleiðslum. Einnig þurfa Q-

bylgjur í leiðslum 2-3 að vera breiðari en 20 ms.23,19 

1.6 Meðferðir 
Bráðameðferð kransæðastíflu er fjölþátta. Hjá einstaklingum með STEMI er lykilatriði í meðferð að 

koma blóðflæði aftur á um æðina eins fljótt og hægt er. Því fyrr sem blóðflæði kemst aftur á því minni 

vefjaskemmd verður í hjartavöðvanum. Hver mínúta skiptir því máli fyrir horfur sjúklinga.26 Fyrsta 

meðferð hjá sjúklingum með STEMI er að gefa blóðflöguhemjandi lyf eins og aspirín (magnýl) og 

hindra fyrir adenósín dífosfat. Kransæðavíkkun er kjörmeðferð hjá þessum sjúklingum ef hægt er að 

framkvæma hana innan 90 mínútna frá komu til læknis. Ef því er ekki við komið eru gefin segaleysandi 

lyf. Mikilvægt er einnig að gefa sjúklingi verkjastillandi lyf, ekki einungis til að lina verki, heldur einnig til 

þess að minnka áhrif sympatískataugakerfisins á líkamann sem meðal annars veldur því að 

vinnuálagið á hjartað eykst. Í kjölfar bráðameðferðar STEMI tekur við áframhaldandi lyfjameðferð. 

Notkun aspiríns, beta-hindra, statínlyfja og ACE-hindra er mikilvæg þar sem hún getur bætt horfur 

þessara sjúklinga. Einnig er mikilvægt að stuðla að lífstílsbreytingum hjá þessum sjúklingahópi.19  

Bráðameðferð sjúklinga með NSTEMI felur einnig í sér að gefa blóðflöguhemjandi lyf eins fljótt og 

hægt er. Sérstakt áhættumat er síðan gert fyrir hvern sjúkling. Þeir einstaklingar sem eru í hááhættu 

samkvæmt áhættumati fara í kransæðavíkkun. Þeir sem eru í meðal- eða lágáhættu fá, auk 

blóðflöguhemjandi lyfja, segavarnarlyf. NSTEMI sjúklingum eru ekki gefin segaleysandi lyf.23 

1.7 Afleiðingar kransæðastíflu 
Einstaklingar sem hafa hlotið hjartadrep af völdum bráðrar kransæðastíflu eru í aukinni hættu á að fá 

aðra sjúkdóma. Hjartabilun er algengur fylgikvilli kransæðastíflu vegna skemmda í hjartavegg. 
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Takttruflanir eru einnig algengar fyrstu klukkutímana eftir brátt hjartavöðvadrep. Míturlokubakflæði, rof 

á hjartavöðva og slagæðagúlpar í vinstri slegli eru fleiri dæmi um afleiðingar í kjölfar 

hjartavöðvadreps.19  

Afleiðingar eru af mekanískum toga svo sem sleglarof og hins vegar af ónæmisfræðilegum toga. 

Þeir sjúkdómar sem verða til af ónæmisfræðilegum orsökum eru þá helst hjartaþelsbólga (e. peri-

infarction pericarditits) sem kemur fram fyrstu 3 daga eftir hjartadrep.27  

1.8 Bakgrunnur rannsóknar 
Þrátt fyrir fækkun tilfella blóðþurrðar hjartasjúkdóma í heiminum þá hefur tilfellum NSTEMI fjölgað á 

undanförnum árum og virðist það vera að mestu rakið til nýjunga í tróponín T mælingum. Tölur um 

nýgengi NSTEMI eru á reiki milli landa sem gefur til kynna hversu vandmeðfarið er að greina NSTEMI. 

Þegar á heildina er litið er nýgengi NSTEMI hærra en STEMI og virðist munur á nýgengi vera ólíkur 

milli landa, t.d. er tilhneiging að nýgengi NSTEMI og STEMI sé almennt hærra í Austur-Evrópu 

samanborið við Vestur-Evrópu.23,28 Á mynd hér fyrir neðan sést þróun á nýgengi bráðrar 

kransæðastíflu í Bandaríkjunum. 

 

Þróun nýgengi bráðra kransæðastíflu: Rannsókn frá Bandaríkjunum þar sem sýnd er þróun 
nýgengis á árunum 1999-2008. Birt með leyfi.29 Copyright Massachusetts Medical 
Society. 

 

Langtímalifun sjúklinga með bráðakransæðastíflu er ekki vel rannsökuð í heiminum. Þó hafa verið 

gerðar rannsóknir sem bera saman undirhópa NSTEMI og STEMI sjúklinga. Til að mynda hefur 

langtímalifun þeirra sem hafa gengist undir kransæðavíkkun verið skoðuð.30 Á Íslandi hefur 

langtímalifun sjúklinga með bráðakransæðastíflu eftir hjáveituaðgerð verið skoðuð sem leiddi í ljós að 

Íslendingar höfðu betri lifun samanborið við aðrar rannsóknir.31 Erlendar rannsóknir búa yfir þeim 

veikleika að erfiðlega gengur að meta raunverulegt nýgengi heillar þjóðar líkt og gefst kostur hér á 

landi. 30 daga og 1 árs lifun hefur hins vegar verið rannsökuð ítarlega. Sýnt hefur verið fram á lægri 

skammtímalifun STEMI miðað við NSTEMI.  
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Nýgengi og dánartíðni af völdum kransæðasjúkdóma hefur verið skoðuð á Íslandi. Í rannsókn sem 

bar saman lækkun dánártíðni á árunum 1981 til 2006 kom fram að tæplega 75% af lækkuninni mátti 

rekja til bættrar stöðu áhættuþátta meðal almennings og um 25% var rakið til bættra meðferða.4 Eins 

árs lifun íslenskra STEMI sjúklinga árin 1986,1996 og 2006 voru könnuð þar sem horfur bötnuðu milli 

ára. Aukning í lifun STEMI sjúklinganna var rakin til bættra meðferðar.32  

Á Íslandi eru ekki til gögn um langtímahorfur sjúklinga greindir með NSTEMI eða STEMI. Mikilvægt 

er að meta langtímalifun þessara sjúklinga í ljósi nýrra greiningaskilmerkja og meðferða. 

1.9 Markmið 
Markmið þessarar rannsóknar voru að kanna nýgengi NSTEMI og STEMI á Íslandi árið 2006. Einnig 

var langtímalifun NSTEMI og STEMI sjúklinga könnuð með tilliti til áhættuþátta.  
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2 Efni og aðferðir 
Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra þeirra einstaklinga sem greindust með NSTEMI eða 

STEMI á Landspítalanum árið 2006. Þeim var fylgt eftir fram til 1. janúar 2015 og dánardagar skráðir 

samkvæmt dánarmeinaskrá Hagstofunnar. Háþrýstingur, reykingasaga, fjölskyldusaga, blóðfituröskun 

og sykursýki var skráð til að meta áhrif áhættuþátta á langtímalifun. Endurinnlagnir vegna hjartadreps, 

hvikulla hjartaangar og hjartabilunar voru teknir saman í samsettan endapunkt. Upplýsingar um 

áhættuþætti STEMI sjúklinga árið 2006 var tekið saman af Bergrósu Kristínu Jóhannesdóttur árið 

2008.  

2.1 Skilgreiningar 
NSTEMI og STEMI greining var skráð samkvæmt ICD-kóða Landspítalans. NSTEMI féll undir I21.4 og 

STEMI féll undir I21.0, I21.1 og I21.9(410). Niðurstöður úr hjartalínuritum voru skoðaðar til 

staðfestingar á greiningu í vafatilfellum. Ef um var að ræða ST-lækkanir um að minnsta kosti 0,5 mm í 

tveimur samliggjandi leiðslum á hjartalínuriti og hækkanir á hjartaensímum lágu fyrir, flokkaðist 

viðkomandi einstaklingur í NSTEMI hóp. Það má þó ekki útiloka NSTEMI ef engar bráðar breytingar 

birtast í hjartalínuriti en þau tilfelli voru skráð samkvæmt ICD-kóða í læknabréfum. Ef um var að ræða 

ST-hækkanir í að minnsta kosti tveimur samliggjandi leiðslum og hækkanir á hjartaensímum lágu fyrir 

var einstaklingur flokkaður í STEMI hóp. 

Áhættuþættir voru skráðir samkvæmt skráningum í innlagnarskrám og læknabréfum. Einstaklingar 

skráðir með háþrýsting voru á blóðþrystingslækkandi lyfjum við fyrstu innlögn, höfðu sögu um háan 

blóðþrýsting eða höfðu verið greindir áður með háþrýsting. Reykingasaga fyrir NSTEMI var skipt í þrjá 

flokka. Í fyrsta lagi þeir einstaklingar sem reyktu við fyrstu legu. Í öðru lagi þeir sem höfðu hætt að 

reykja og voru með að minnsta kosti eitt pakkaár að baki. Í þriðja lagi þeir einstaklingar sem höfðu 

aldrei áður reykt. Reykingasaga meðal STEMI einstaklinga var skráð annaðhvort jákvæð eða 

neikvæð. Þeir STEMI sjúklingar sem höfðu hætt að reykja 30 dögum fyrir innlögn töldust neikvæðir 

fyrir reykingasögu. Fjölskyldusaga var skráð ef það var saga um kransæðasjúkdóm í fjölskyldu 

viðkomandi. Einstaklingar jákvæðir fyrir blóðfituröskun voru þeir sem voru á blóðfitulækkandi lyfjum við 

fyrstu innlögn, höfðu sögu um blóðfituraskanir eða greindust með blóðfituröskun í fyrstu innlögn. 

Blóðfituröskun var skilgreind sem heildarkólesteról í blóði yfir 7,5 mmól/l. Sykursýki var skráð með 

sömu skilmerkjum og háþrýstingur. Vert er að taka fram að ef upplýsingar um áhættuþætti hjarta- og 

æðasjúkdóma voru til staðar í sjúkraskrám og ákveðinn þáttur ekki skráður þar undir, var litið svo á að 

hann hafi verið neikvæður. 

Endapunktur rannsóknarinnar var andlát af hvaða orsök sem er. Samsettur endapunktur 

samanstóð af endurinnlögnum einstaklinga á Landspítala vegna hjartadreps, hvikullar hjartaangar eða 

hjartbilunar. Endurinnlögn vegna hjartadreps var skilgreind sem innlögn af völdum hjartavöðvadreps 

(ICD: I21.0, I21.1, I21.9, I21.4) af hvers kyns toga sem var, þar voru ótilgreind drep höfð með. Hvikul 

hjartaöng var skráð sem endurinnlögn ef einstaklingur var lagður inn á spítala og útskrifaðist með 

greiningu hvikul hjartaöng (ICD I20.0). Einnig voru einstakling lagðir inn vegna hjartabilunar eftir fyrstu 

legu skráðir sem endurinnlögn ef um var að ræða greiningu hjartabilun (ICD-10: I50) við útskrift. 
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2.2 Úrvinnsla ganga 
Skráning gagna fór fram í Microsoft Excel. Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í RStudio (Version 

0.98.1091). Lifunargreiningar voru framkvæmdar til að kanna langtímalifun einstaklinga og Kaplan-

Meier gröf teiknuð fyrir bæði NSTEMI og STEMI. COX-aðhvarfsgreining var notuð til að leiðrétta fyrir 

aldri, kyni og áhættuþáttum. Einþátta- og fjölþátta aðhvarfsgreining voru bæði notuð til að meta áhrif 

hverrar breytu fyrir sig og áhrif allra breyta leiðréttar fyrir hvoru öðru. Munur milli lifunar NSTEMI og 

STEMI var metinn með log-rank prófi. T-próf voru notuð til að kanna mun á meðalaldri milli hópa. Kí-

kvaðrat próf var notað til að bera saman flokkabreytur. 

2.3 Undanskildir frá rannsókn.  
Aðilar sem teknir voru úr rannsókninni voru einstaklingar sem höfðu búsetu erlendis þar sem ekki voru 

til upplýsingar um seinni innlagnir eða dánardaga í sögukerfi. 288 einstaklingar greindust með 

NSTEMI árið 2006 og af þeim voru 7 þeirra búsettir erlendis. 179 einstaklingar greindust með STEMI 

árið 2006 og af þeim voru 9 einstaklingar búsettir erlendis. Einnig voru einstaklingar með rangan ICD-

kóða undanskildir frá rannsókn. Sex einstaklingar greindust bæði með NSTEMI og STEMI árið 2006. 

Skráning í hópa var ákveðin út frá því hvor greiningin hafi komið á undan. 

2.4 Leyfi 
Við upphaf rannsóknar lá fyrir leyfi frá Vísindasiðanefnd (VSN-14-179) og yfirlækni hjartadeildar. 
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3 Niðurstöður 
Í þessari rannsókn voru skoðaðir allir þeir sem greindust með NSTEMI og STEMI á Landspítalanum 

árið 2006. Aldursdreifing, nýgengi, endurinnlagnir, dánartíðni og fjöldi áhættuþátta í hvorum hópi fyrir 

sig voru könnuð til að kanna mun milli sjúklingahópanna. Lifun þeirra og áhrif áhættuþátta á lifun voruð 

einnig könnuð. 

3.1 Rannsóknarþýðið 
Rannsóknarþýðið samanstóð af 447 manns. Af þeim voru 280 einstaklingar greindir með NSTEMI og 

167 einstaklingar með STEMI. Tafla 1 sýnir að töluvert fleiri karlar greindust með bráða kransæðastíflu 

árið 2006. Það reyndist ekki marktækur munur á dreifingu kynja milli NSTEMI og STEMI. 

  Tafla 1. Fjöldi og hlutfall kynja 
 

 

 

 

3.2 Aldursdreifing 
Mynd 3 sýnir aldursdreifingu eftir kyni fyrir NSTEMI (vinstra megin) og STEMI (hægra megin). 

Meðalaldur NSTEMI sjúklinga var 73,0 ár og 65,3 ár hjá STEMI sjúklingum (p<0,01). Meðalaldur karla 

í NSTEMI hópnum var 69,9 ár og 78,3 ár meðal kvenna (p<0,01). Meðalaldur karla í STEMI hópnum 

var 63,1 ár og 70,4 ár meðal kvenna (p<0,01). Konur höfðu hærri meðalaldur í báðum hópum. Miðgildi 

aldurs var 76 ár hjá NSTEMI hópnum og 67 ár hjá STEMI (p<0,01).  

 

 

 NSTEMI STEMI 
Alls 280 167 
Karlar 176 (62,9%) 117 (70,1%) 
Konur 104 (37,1%) 50 (29,9%) 

Mynd 3. Aldursdreifing. 
Gröfin sýna aldursdreifingu kynja þeirra sem fengu NSTEMI (vinstra megin) og STEMI (hægra megin). 

Einstaklingum var skipt upp í 8 aldurshópa sem sjást á x-ás myndanna. 
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3.3 Nýgengi 
Nýgengi NSTEMI var 91,3 tilfelli/100.000 íbúa og nýgengi STEMI var 55,9 tilfelli/100.000 íbúa (sjá töflu 

2). Sex einstaklingar greindust bæði með NSTEMI og STEMI árið 2006. Fimm þeirra fengu fyrst 

NSTEMI og voru því flokkaðir í NSTEMI hóp. Einn greindist fyrst með STEMI og var settur í STEMI 

hópinn. Þessir einstaklingar voru teknir fram í báðum hópum við útreikninga á nýgengi. Því var 

heildarfjöldi NSTEMI tilfella 281 og heildarfjöldi STEMI 172. 

  Tafla 2. Nýgengi bráðrar kransæðastíflu árið 2006 
 

 

* Fjöldi Íslendinga árið 2006 var 307.672, fengið frá Hagstofu Íslands.2 

3.4 Samsettur endapunktur 
Endapunktur var andlát af hvaða orsök sem er. Samsettur endapunktur var endurinnlögn af völdum 

hjartadreps, hjartabilunar eða hvikullar hjartaangar. Alls voru 157 NSTEMI (56,1%) og 54 STEMI 

(32,3%) einstaklingar sem létust á rannsóknartímabilinu. Meðaleftirfylgni var 4,86 ár/tilfelli meðal 

NSTEMI tilfella og 6,68 ár/tilfelli meðal STEMI tilfella. 

Í lok rannsóknartímabils höfðu 118 NSTEMI (42,1%) og 49 STEMI (29,3%) sjúklingar lagst inn á 

spítala eftir greiningu árið 2006. Í töflu 3 sést að í báðum hópum var ástæða flestra innlagna 

hjartabilun. Fæstar innlagnir voru af völdum hvikulla hjartaangar eða um 22,7% allra endurinnlagna og 

reyndist vera marktækur munur milli hópa. 

  Tafla 3. Samsettur endapunktur 

* Tölfræðilega marktækt (p<0,05) 

 

Meðal NSTEMI sjúklinga voru 39 karlar (22,2%) og 16 konur (15,4%) sem lögðust inn vegna 

hjartadreps. Þau sem lögðust inn með hvikula hjartaöng voru 20 karlar (11,4%) og 11 konur (10,6%). 

46 Karlar (26,1%) og 37 konur (35,6%) lögðust inn vegna hjartabilunar á tímabilinu. Það reyndist ekki 

tölfræðilega marktækur munur á innlögnum kynja. 

Meðal STEMI sjúklinga voru 12 karlar (10,3%) og 7 konur (14%) sem lögðust inn vegna 

hjartadreps. 14 karlar (12,0%) og 8 konur (16,0%) lögðust inn vegna hvikulla hjartaangar. Innlagnir 

vegna hjartabilunar voru hlutfallslega fleiri meðal kvenna (28,2%) en karla (11,4%) (p=0,076). 

 

 NSTEMI STEMI 
Fjöldi greindra tilfella 2006 281 172 
Nýgengi (tilfelli/100.000 íbúa) 91,3 55,9 

 NSTEMI STEMI p-gildi 
Fjöldi endurinnlagna 169 64  

Hjartadrep 55 (32,5%) 19 (29,7%) 0,68 
Hvikul hjartaöng 31 (18,3%) 22 (34,4%) <0,01* 
Hjartabilun 83 (49,1%) 23 (35,9%) 0,07 
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3.5 Langtímalifun NSTEMI 
Að 5 árum liðnum frá greiningu NSTEMI voru 51% á lífi eða 143 manns. Miðgildi lifunnar NSTEMI var 

5,5 ár. Miðgildi lifunar var 7 ár hjá körlum og 3,7 ár hjá konum. Í töflu 4 má sjá lifun NSTEMI sjúklinga 

skipt upp eftir kyni. Mynd 4 sýnir Kaplan-Meier graf þar sem lifun NSTEMI sjúklinga er skoðuð fram að 

1. janúar 2015. 

  Tafla 4. Lifun NSTEMI sjúklinga 
 

 

 

 

 
 

Lifun er sýnd hér sem hlutfall þeirra sem eru á lífi á ákveðnum tímapunkti. 

Ár liðin Heildarlifun Lifun Karla Lifun Kvenna 
1 ár 0,73 0,77 0,66 
2 ár 0,67 0,71 0,61 
3 ár 0,60 0,64 0,54 
4 ár 0,55 0,59 0,47 
5 ár 0,51 0,57 0,42 
6 ár 0,48 0,53 0,39 
7 ár 0,45 0,50 0,37 

Mynd 4. Lifun NSTEMI sjúklinga. 

a. Kaplan-Meier graf sem sýna hlutfall einstaklinga á lífi á ákveðnum tímapunkti. Rauða punktalínan 

sýnir þann tímapunkt sem 50% NSTEMI sjúklinga eru á lífi. Þverstrik sjást eftir 8 ár en þau merkja 

afklippingu (e. censoring) þar sem eftirfylgdartími er liðinn hjá einstaklingi. b. Lifun NSTEMI sjúklinga 

skipt upp eftir kyni þar sem konur höfðu hærri dánartíðni (Logrank: p < 0,02). c. Áhrif 

aldursleiðréttingar á lifun kynja og reyndist ekki marktækur munur á lifun þeirra eftir aldursleiðréttingu 

a 

c b 
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Ef litið er á lifun skipt upp eftir kyni (mynd 4.b) sést að konur höfðu hærri dánartíðni samanborið við 

karla (Logrank: p < 0,02) Áhættuhlutfallið var 1,44 (öryggisbil = 1,05-1,98) sem samsvarar því að 

dánartíðni kvenna hafi verið 44% hærri en hjá körlum. Mynd 4.c sýnir sömu skiptingu en þar hefur 

verið leiðrétt fyrir aldri einstaklinga. Eftir leiðréttingu var ekki marktækur munur milli kynja með 

NSTEMI þar sem konur voru að meðaltali 8 árum eldri. 

3.6 Langtímalifun STEMI 
Að 5 árum liðnum voru 75% STEMI einstaklinga á lífi. Brottfall STEMI sjúklinga er hvað mest fyrstu 30 

dagana eftir greiningu eða 11,4%. Líkt og hjá NSTEMI sést að STEMI konur hafa verri lifun en karlar. 

  Tafla 5. Lifun STEMI sjúklinga 
Ár liðin Lifun heild Lifun Karla Lifun Kvenna 

1 ár 0,87 0,86 0,86 
2 ár 0,84 0,85 0,82 
3 ár 0,80 0,82 0,76 
4 ár 0,78 0,81 0,72 
5 ár 0,77 0,80 0,68 
6 ár 0,74 0,78 0,66 
7 ár 0,73 0,77 0,62 

 

 

Ef litið er á mynd 5 sést langtímalifun karla og kvenna sem greindust með STEMI. Mynd 5.b sýnir 

Kaplan-Meier graf þar sem ekki hefur verið leiðrétt fyrir aldri. Þar sést að marktækur munur er á lifun 

karla og kvenna á tímabilinu (logrank: p < 0,04). Mynd 5.c sýnir annað Kaplan-Meier graf þar sem 

leiðrétt hefur verið fyrir aldri. Ekki reyndist vera marktækur munur milli kynja eftir aldursleiðréttingu (p = 

0,84). Líkt og með NSTEMI sjúklinga voru konur með STEMI að meðaltali 7 árum eldri en karlar með 

STEMI. 
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3.7  Samanburður á Langtímalifun NSTEMI og STEMI 
Að 5,5 árum liðnum voru 75% STEMI einstaklinga á lífi og 50% NSTEMI einstaklinga á lífi. Mynd 6 

sýnir langtímalifun NSTEMI og STEMI. Greinilegur munur er á lifun þessara hópa eins og hefur verið 

tekið fram á undan (Logrank: p<0,01).  

Vegna einkennandi háa dánartíðni STEMI sjúklinga fyrstu 7 dagana voru þeir sem léstust fyrstu 7 

dagana í báðum hópum teknir út fyrir aldursleiðréttingu. Mynd 6.b sýnir Kaplan-Meier gröf beggja 

hópanna leiðrétt fyrir aldri og sést að marktækur munur er á lifun þeirra. Því útskýrir aldur ekki mun á 

lifun þessarar tveggja hópa. 

 

a 

c b 

Mynd 5. Lifun STEMI sjúklinga. 

a. Kaplan-Meier graf sem sýna hlutfall einstaklinga á lífi á ákveðnum tímapunkti. Rauða punktalínan 

sýnir þann tímapunkt sem 75% STEMI sjúklinga eru á lífi. b. Lifun STEMI sjúklinga skipt upp eftir kyni 

þar sem konur höfðu hærri dánartíðni (Logrank: p < 0,04). c. Áhrif aldursleiðréttingar á lifun kynja. 

Það reyndist ekki marktækur munur á lifun þeirra eftir aldursleiðréttingu (Logrank: p = 0,84). 
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3.8 Áhættuþættir 
Háþrýstingur var algengasti áhættuþátturinn; alls voru 283 manns (63,3%) með háþrýsting samkvæmt 

tölfu 6. Fæstir voru með sykursýki eða 78 manns (17,4%). Marktækur munur var á milli fjölda í hvorum 

áhættuhópi fyrir sig fyrir utan fjölskyldusögu en þar var svipað hlutfall með jákvæða 

fjölskyldusögu(40% á móti 43,7%). Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að kanna tölfræðilegan mun á 

milli áhættuþátta hópanna tveggja. 

  Tafla 6. Fjöldi áhættuþátta í rannsóknarhópnum  

* Tölfræðilega marktækt (p<0,05)  
** Þeir sem hættu að reykja 30 dögum fyrir innlögn töldust neikvæðir en annars jákvæðir. 

 NSTEMI 
n=280 

STEMI 
n=167 

p-gildi (*) 

Háþrýstingur    
Með háþrýsting 195 (69,6%) 88 (52,7%) <0,01* 

Reykingasaga    
Reykir 64 (22,9%) 68 (40,7%) <0,01* 
Hætt(ur) 112 (40,0%) NA** - 
Aldrei reykt 78 (14,3%) 85 (50,9%) <0,01* 

Fjölskyldusaga    
Með sögu 112 (40%) 73 (43,7%) 1 

Blóðfituröskun    
Með röskun 122 (43,6%) 48 (28,7%) <0,01* 

Sykursýki    
Með 60 (21,4%) 18 (10,8%) <0,01* 
Án 162 (57,9%) 132 (79,0%)  

Mynd 6. Samanburður á langtímalifun NSTEMI og STEMI 

a. Kaplan-Meier graf sem sýnir langtímalifun þýðisins skipt upp eftir gerð kransæðastíflu, þar er 

töluvert hærri dánartíðni meðal NSTEMI sjúklinga (logrank: p < 0,01). b. Áhrif aldursleiðréttingar á 

lifun þeirra sem lifðu af fyrstu 7 dagana. Aldur skýrir ekki mun á lifun NSTEMI og STEMI (Logrank: p = 

0,02). 

a b 

a b 
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3.8.1 Vöntun í skráningu áhættuþátta 
Skráning áhættuþátta var ábótavant í sjúkraskrám Landspítalans. Ef tafla 6 er skoðuð sést að mest 

vantaði upplýsingar um fjölskyldusögu (30,7% NSTEMI og 23,4% STEMI) og blóðfituröskun (25,7% 

NSTEMI og 18,7% STEMI). 

  Tafla 7. Vöntun upplýsinga um áhættuþætti 
 

 

 

 

 

3.9 Aðhvarfsgreining 

3.9.1 Einþátta Aðhvarfsgreining 
Notuð var COX aðhvarfsgreining til að kanna áhrif áhættuþátta, kyns og aldurs á lifun einstaklinga. Við 

fjölþáttagreiningu allra breyta fékkst að aldur, kyn og sykursýki voru marktækar breytur. Einþátta 

greining var gerð með tilliti til aldurs. Þættir í töflu 8 neðan punktalínunnar voru bættir einir og sér í 

líkanið sem gaf áhættuhlutföllin sem skráð eru. Sama var gert í töflu 9 fyrir STEMI. 

  Tafla 8. Einþáttagreining NSTEMI sjúklinga 

Áhrifaþættir ÁH ÖB p-gildi 
Aldur 1,09 (1,07-1,11) <0,01 
Kyn 0,82 (0,60-1,13) 0,24 
Reykingar 1,86 (1,14-3,04) 0,01 
Sykursýki 1,89 (1,29-2,76) <0,01 
Háþrýstingur 1,39 (0,89-2,18) 0,14 
Fjölskyldusaga 0,87 (0,57-1,33) 0,52 
Blóðfituröskun 1,37 (0,92-2,05) 0,12 

Þættir neðan punktalínu voru aldursleiðréttir. 
ÁH: Áhættuhlutfall (e. Hazard ratio), ÖB: Öryggisbil 

 

Ef litið er á mynd 7.a sýnir hún langtímalifun NSTEMI sjúklinga skipt upp eftir reykingarþáttum. Þeir 

sem höfðu aldrei reykt voru með hærri dánartíðni samanborið við þá sem reyktu. Meðalaldur þeirra 

sem greindust með NSTEMI var skoðaður með tilliti til reykingasögu og kom í ljós að talsverður munur 

var á aldri hópanna. Meðalaldur þeirra sem reyktu var 66,5 ár, þeirra sem höfðu hætt var 72,4 ár og 

meðalaldur þeirra sem höfðu aldrei reykt var 77,6 ár. 

Mynd 7.b sýnir hvernig áhrif leiðréttingar skýrir hærri dánartíðni þeirra sem höfðu aldrei reykt.  

 

 NSTEMI STEMI 
Háþrýstingur 22 (7,9%) 18 (10,8%) 
Reykingar 26 (9,3%) 14 (8,4%) 
Fjölskyldusaga 86 (30,7%) 39 (23,4%) 
Blóðfituröskun 72 (25,7%) 31 (18,7%) 
Sykursýki 58 (20,7%) 17 (10,2%) 
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  Tafla 9. Einþáttagreining STEMI sjúklinga 

Þættir neðan punktalínu voru aldursleiðréttir. 

Aldursaukning jók áhættu um 9% fyrir hvert aldursár á meðal NSTEMI sjúklinga og 12% 

áhættuaukning á meðal STEMI sjúklinga. Sykursýki var marktæk áhættuaukning í báðum hópunum og 

reykingar juku áhættu um 86% meðal NSTEMI sjúklinga. Þeir sem höfðu hætt að reykja áður en 

greining átti sér stað voru ekki með marktækt verri lifun en þeir sem höfðu aldrei reykt. 

3.9.2 Fjölþátta aðhvarfsgreining 
Vegna vöntunar á gildum meðal áhættuþátta (sjá töflu 7) voru þau gildi sem ekki fundust, skráð sem 

neikvæð gildi. Þetta var gert til þess að ganga úr skugga um að líkanið innihéldi sem flesta 

endapunkta. Þættir í töflu 9 eru leiðréttir fyrir hvorum öðrum. Fjölþáttalíkanið fyrir NSTEMI sýndi að 

aukning um eitt aldursár jók dánartíðni sjúklingahóps um 10%. Reykingar juku áhættu um 55% en var 

á mörkum þess að vera marktækt (p = 0,06). Sykursýki sýndi einnig áhættuaukningu uppá 42% 

(p<0,06). Ekki var tölfræðilega marktæk breyting á lifun vegna annarra áhættuþátta. 

 

Áhrifaþættir ÁH ÖB p-gildi 
Aldur 1,12 (1,09-1,15) <0,01 
Kyn 0,94 (0,54-1,65) 0,84 
Reykingar 1,46 (0,74-2,88) 0,27 
Sykursýki 3,30 (1,55-7,02) <0,01 
Háþrýstingur 2,12 (1,02-4,43) <0,05 
Fjölskyldusaga 1,10 (0,49-2,50) 0,81 
Blóðfituröskun 1,46 (0,70-3,03) 0,31 

Mynd 7. Lantímalifun NSTEMI skipt upp eftir reykingum 

a. Kaplan-Meier graf sem sýnir langtímalifun NSTEMI skipt upp eftir hvort einstaklingar reyktu, voru 

hætt(ir) eða höfðu aldrei reykt. Dánartíðnin var hærri meðal þeirra sem höfðu aldrei reykt (logrank: p = 

0,14). b. Áhrif aldursleiðréttingar á lifun reykingamanna sýnir að hærri dánartíðni var meðal þeirra 

sem reyktu eftir að leiðrétt hafði verið fyrir aldri (logrank: p = 0,01).  

 

a b 
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Tafla 10. Fjölþáttagreining NSTEMI 
 

 

 

 

 

* Tölfræðilega marktækt (p<0,05) 

** Gildin eru á mörkum þess að vera tölfræðilega marktæk 

 

Í töflu 10 eru sýnd áhættuhlutföll sem fengust úr fjölþáttagreiningu fyrir NSTEMI. Aldursauking um eitt 

ár meðal STEMI sjúklinga jókst dánartíðni þýðisins um 12%. Sykursýki jók áhættu á andláti á 

tímabilinu um 136%. Ekki reyndist tölfræðilega marktæk breyting á lifun vegna annarra áhættuþátta. 

  Tafla 11. Fjölþáttagreining STEMI 
 

 

 

 
 

 
* Tölfræðilega marktækt (p<0,05) 

  

Áhrifaþættir ÁH ÖB p-gildi 
Aldur 1,10 (1,08-1,12) <0,01* 
Kyn 0,74 (0,52-1,06) 0,10 
Reykingar 1,55 (0,98-2,47) 0,06** 
Sykursýki 1,42 (0,99-2,04) <0,06** 
Háþrýstingur 1,39 (0,93-2,07) 0,11 
Blóðfituröskun 1,03 (0,73-1,45) 0,86 

Áhrifaþættir ÁH ÖB p-gildi 
Aldur 1,12 (1,09-1,17) <0,01* 
Kyn 0,99 (0,52-1,88) 0,98 
Reykingar 1,18 (0,61-2,27) 0,63 
Sykursýki 2,36 (1,04-5,35) 0,04* 
Háþrýstingur 1,32 (0,70-2,48) 0,39 
Blóðfituröskun 0,87 (0,46-1,67) 0,68 
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4 Umræða 

4.1 Aldursdreifing 
Aldur einstaklinga í rannsókninni var á bilinu 24 til 95 ára. Einstaklingar greindir með NSTEMI voru 

töluvert eldri en STEMI og munaði 7,7 árum á meðalaldri hópanna. Konur voru einnig eldri en karlar í 

báðum hópum en þar munaði 8,4 árum á meðalaldri í NSTEMI hópnum og 7,3 árum á meðalaldri í 

STEMI hópnum. Erlendar rannsóknir sýna einnig þennan mun á aldursdreifingu kynja.34, 35 Það hefur 

lengi verið talið að konur á barnseignaraldri séu í minni hættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma vegna 

estrógen myndunar. Þetta útskýrir mögulega þann mun sem sést í aldri karla og kvenna, þ.e. konur 

greinast töluvert seinna en karlar. Eftir tíðarhvörf kvenna eykst tíðni hjarta- og æðasjúkdóma. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að konur sem eru á hormónameðferð eftir tíðahvörf eru ekki í minni hættu á 

að fá hjarta- og æðasjúkdóma samanborið við þær sem ekki eru á hormónameðferð.36 Euroheart 

rannsóknin hefur sýnt að eldri sjúklingar eru líklegri til að fá NSTEMI fremur en STEMI, hafa töluvert 

hærri dánartíðni í spítalalegu og eru meðhöndluð oftar með minni inngripum.37 

4.2 Nýgengi 
Nýgengi NSTEMI (91,3/100.000 íbúa) var hærra en STEMI (55,9/100.000 íbúa) á Íslandi árið 2006. 

Nýgengi bráðrar kransæðastíflu hefur verið tekin saman víðsvegar um heiminn. Fáar rannsóknir hafa 

þó sýnt nýgengi í svipuðu þýði þar sem flestar eru með fyrirfram valin greiningarskilmerki sem 

endurspeglar oft á tíðum ekki raunverulegt þýði. Aðrar rannsóknir meta svæðisbundið nýgengi. Í 

Svíþjóð er nýgengi STEMI 66/100.000 íbúa á ári og er talið að það endurspegli raunverulegt nýgengi 

þar sem SWEDEHEART hefur tekið saman gögn víðs vegar um Svíþjóð. Svipaðar tölur hafa verið 

birtar í rannsóknum í USA, Belgíu og Tékklandi.38 Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á töluvert hærra 

nýgengi NSTEMI samanborið við Ísland.29 Munur á nýgengi NSTEMI á milli landa er meiri en meðal 

STEMI en talað er um að nýgengi er innan 300 tilfelli/100.000 íbúa.23 Íslenskar tölur benda til þess að 

nýgengi blóðþurrðarsjúkdóma er lág miðað við önnur lönd í heiminum.39 Margvíslegar ástæður gætu 

legið hér að baki svosem mismunur á tíðni áhættuþátta, aldursdreifingu landa þar sem aldur hefur 

sterkt forspársgildi og einnig mismundandi notkunar á hs-TNT milli landa. 

  Tafla 12. Nýgengi annarra landa 
 

Tölur eru fengnar frá alþjóðlegri rannsókn sem tók til nýgengistölur á árunum 2004-2008.38 

 

Nýgengi NSTEMI (tilfelli/100.000 íbúa) STEMI (tilfelli/100.000 íbúa) 
Bandaríkin árið 200533 132 77 
Belgía  66 
Tékkland  66 
Noregur  83 
Finnland  88 
Svíþjóð  66 
Þessi rannsókn 91,3 55,9 
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4.3 Samsettur endapunktur 
Alls létust 157 NSTEMI (56,1%) og 54 STEMI (32,3%) sjúklingar á rannsóknartímabilinu, sem náði frá 

greiningu árið 2006 fram til 1. janúar 2015. Dánarorsakir voru ekki skráðar og hlutfall bráðrar 

kransæðastíflu sem dánarorsök er því óþekkt. 

Flestar endurinnlagnir voru af völdum hjartabilunar eða um 45,5% af öllum endurinnlögnum í 

samræmi við það sem áður hefur verið nefnt, að algengur fylgikvilli bráðrar kransæðastíflu er 

hjartabilun. Fæstar endurinnlagnir voru af völdum hvikulla hjartaangar eða 22,7% af öllum 

endurinnlögnum.  

4.4 Langtímalifun NSTEMI og STEMI 
Fimm ára lifun NSTEMI sjúklinga var 51%. Konur höfðu marktækt verri lifun með áhættuhlutfall 1,44 

(p<0,02). Dánartíðni kvenna var 44% hærri en dánartíðni karla á tímabilinu. Þegar leiðrétt var fyrir aldri 

reyndist ekki vera marktækur munur milli kynja. Því má ætla að munur á lifun milli kynja skýrist af 

hærri meðalaldri kvenna sem greindust með NSTEMI.  

Fimm ára lifun STEMI sjúklinga var 77%, þar höfðu konur verri langtímalifun en karlar með 

áhættuhlutfallið 1,78 (p<0,04). Dánartíðni kvenna var 78% hærri en dánartíðni karla á tímabilinu. 

Aldursdreifing kynja var ólík og munaði um 7,3 árum á meðalaldri þar sem konur voru töluvert eldri. 

Eftir að leiðrétt hafði verið fyrir aldri reyndist ekki munur á lifun kynjanna sem áætla má líkt og meðal 

NSTEMI að aldur einstaklinga hafi að miklu leiti útskýrt þennan mun sem sást á lifun kynjanna.  

Þegar langtímalifun NSTEMI og STEMI er borið saman sést að munur var á lifun þessara hópa. 

Helmingur NSTEMI sjúklinga var á lífi eftir 5,5 ár en 75% STEMI sjúklinga var á lífi á sama tíma. Þegar 

litið var á aldursmun hópanna var meðalaldur NSTEMI talsvert hærri. Þrátt fyrir leiðréttingu fyrir aldri 

sást enn marktækur munur milli hópanna. Þetta gefur til kynna að aldur útskýri ekki þann mun sem við 

sjáum á lifun.  

Þar sem STEMI veldur þverlægu hjartavöðvadrepi en NSTEMI veldur neðalþels hjartavöðvadrepi 

mætti ætla að STEMI sjúklingar höfðu verri horfur vegna stærra dreps. Þegar litið er á skammtímalifun 

vegnar STEMI sjúklingum vissulega verr en langtímalifun leiðir í ljós að NSTEMI sjúklingar hafa síst 

betri horfur. Þetta er meðal annars rakið til niðurstaða í erlendum rannsóknum sem sýna að svo virðist 

sem NSTEMI sjúklingar hafi útbreiddan kransæðasjúkdóm. Þar er nefnt að rúmlega 50% NSTEMI 

sjúklinga hafa útbreiddan sjúkdóm við greiningu og því er meira af hjartavöðvanum útsett fyrir aukinni 

blóðþurrð.30 Einnig er hærri tíðni endurkomu hjartadreps meðal NSTEMI sjúklinga sem hefur neikvætt 

forspársgildi lifunar.40 Tafla 13 sýnir samanburð á erlendum rannsóknum í löndum Evrópu. Ekki var 

talið mögulegt að skýra mun á lifun hópanna með tilliti til áhættuþátta vegna þess hversu ólíkir 

hóparnir voru. Munur er á aldri og flestum áhættuþáttum milli hópa í þessari rannsókn, sem bendir til 

tveggja ólíkra hópa eða tveggja ólíkra sjúkdóma.  

Tafla 13 sýnir niðurstöður úr öðrum rannsóknum sem þóttu vera sambærilegri en aðrar. Dönsk 

rannsókn (Terkelsen et al) skoðaði lifun sjúklinga sem greindir voru á árunum 1999-2001 sýndu fram á 

keimlíkar lifunargreiningar.41 
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Tafla 13. Erlendar lifunarrannsóknir 

 

4.5 Áhættuþættir 
Áhættuþættir voru bornir saman hjá NSTEMI og STEMI sjúklingum. Þar reyndist marktækur munur á 

hlutfalli allra áhættuþátta fyrir utan fjölskyldusögu. Það voru hlutfallslega fleiri NSTEMI sjúklingar með 

háþrýsting (69,6% samanborið við 52,7% hjá STEMI), blóðfituröskun (43,6% samanborið við 28,7%) 

og sykursýki (21,4% samanborið við 10,8%).  

Hlutfallslega fleiri STEMI sjúklingar höfðu jákvæða reykingasögu (40,7%). Ekki taldist mögulegt að 

bera saman alla flokka innan reykingar vegna breytileika í skráningu eins og áður var nefnt. Ef litið er á 

hlutfall STEMI sjúklinga sem höfðu aldrei reykt (50,9%), samanborið við þá NSTEMI sjúklinga sem 

höfðu aldrei reykt (14,3%), virðist mögulegt ofmat vera á STEMI sjúklingum með enga reykingasögu. 

Þegar skoðað var lifun NSTEMI reykingamanna kom fyrst í ljós að þeir sem höfðu aldrei reykt voru 

með hærri dánartíðni sem var ólíkt því sem við mátti búast. Skýringin er sú að reykingamenn voru 

töluvert yngri en þeir sem reyktu ekki. Þar sem meðalaldur reykingamanna var lægri en meðalaldur 

NSTEMI þýðisins hefur aldur líklegast dregið úr áhættu reykinganna í óleiðréttu líkani. Við leiðréttingu 

fyrir aldri kom í ljós að reykingar höfðu neikvætt forspárgildi lifunar. Þeir sem reykja eru líklegri til að 

látast fyrr vegna ýmissa annarra sjúkdóma sem skýrir mun á meðalaldri þeirra sem reykja og reykja 

ekki. 

Fjöldi einstaklinga með háþrýsting í NSTEMI hópnum var 195 (69,6%) og 88 (52,7%) í STEMI 

hópnum. Hjartavernd hefur hefur sýnt að með auknum aldri eykst meðalslagbilsþrýstingur 

einstaklinga. Við 60-64 ára aldur er meðalslagbilsþrýstingur kominn yfir 120 mm/Hg sem telst eðlilegur 

slagbilsþrýstingur. Því má skýra að hluta til þennan aukna fjölda einstaklinga með háþrýsting í 

NSTEMI út frá mun á meðalaldri hópanna. Portúgölsk rannsókn sýndi fram á að lækkun dánartíðni af 

völdum kransæðasjúkdóma á árunum 1995 til 2008 mátti rekja að stærstum hluta til bættrar meðferðar 

háþrýstings og minnkaðarar tíðni hennar.45 Önnur skýring á hækkuðum blóðþrýsingi NSTEMI gæti 

verið sú að ef munur væri á BMI (e. body mass index) milli hópa, en það er þekkt að með hækkandi 

BMI eykst meðalslagbilsþrýstingur. BMI var ekki skoðað í þessari rannsókn.  

Erlendar rannsóknir hafa tekið eftir hærri tíðni sykursýki meðal NSTEMI líkt og sást í þessari 

rannsókn.41 Hærri tíðni sykursýki gæti mögulega átt þátt í verri lifun NSTEMI þar sem sykursýki eykur 

oxunarálag á æðar líkamans og hraðar ferli æðakölkunar. 

 Land NSTEMI 
(4 ára lifun) 

NSTEMI 
(5 ára lifun) 

STEMI 
(4 ára lifun) 

STEMI 
(5 ára lifun) 

PRAIS UK Registry42  Bretland 77,4%    

Fabio Vagnarelli et al43 Ítalía  58%  63,6% 

Vogel et al44 Austurríki 57,9%    

Terkelsen et al41 Danmörk 50%  70%  

Þessi rannsókn Ísland 55% 51% 78% 77% 
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4.6 Aðhvarfsgreining 
Einþátta aðhvarfsgreining var gerð til að meta áhrif hverrar breytu fyrir sig. Allir þættir voru leiðréttir 

fyrir aldri þar sem aldur var truflandi breyta (e. confounding variable) í rannsókninni. Aldur jók 

dánartíðni í báðum hópum, hvert aldursár jók dánartíðni um 9% meðal NSTEMI og 12% meðal 

STEMI. Aldur hafði meiri áhrif á dánartíðni meðal STEMI sjúklinga. Reykingar sýndu fram á verri lifun 

meðal NSTEMI sjúklinga eða um 86% hærri dánartíðni meðal þeirra sem reyktu. Þessi áhættuaukning 

var ekki tölfræðilega marktæk hjá STEMI. Þó var áhættuhlutfallið meðal STEMI sjúklinga sem reyktu 

1,46 (p=0,27), með öðrum orðum var dánartíðni þeirra 46% hærri. Einstaklingar með sykursýki höfðu 

marktækt hærri dánartíðni í báðum hópum. Meðal NSTEMI var dánartíðnin 89% hærri og 230% hærri 

meðal STEMI. Þessi aukna dánartíðni er töluvert hærri en sést hefur í öðrum rannsóknum.41 Þeir sem 

höfðu háþrýsting í STEMI höfðu 112% hærri dánartíðni (p<0,05) en 39% hærri dánartíðni í NSTEMI 

(p=0,14) 

Vöntun á upplýsingum um áhættuþætti leiddi til erfiðleika við fjölþáttagreiningu vegna brottfalls 

endapunkta við leiðréttingu. Þekkt aðferð til þess að koma í veg fyrir brottfall endapunkta er að skrá þá 

þætti sem vantar sem neikvæða. Þetta má rökstyðja í þeim þáttum sem vantaði mest, t.d. í 

fjölskyldusögu og blóðfituröskun, þar sem líklegra var að einstaklingur væri ekki með þessa 

áhættuþætti ef þeir höfðu ekki verið skoðaðir.  

Þegar leiðrétt hafði verið fyrir öllum þáttum hafði aldur neikvætt forspársgildi lifunar beggja hópa, 

líkt og í einþátta greiningu. Aukning um hver aldursár jók dánartíðni um 10% meðal NSTEMI og 12% 

meðal STEMI. Dánartíðni meðal reykingamanna jókst um 55% meðal NSTEMI (p=0,06). Ekki reyndist 

markæk áhættuaukning hjá STEMI sjúklingum sem reyktu, líkt og við einþáttagreiningu. Sykursýki 

hafði áfram neikvætt forspársgildi í báðum hópum eftir að leiðrétt hafði verið fyrir öllum þáttum. 

Dánartíðni þeirra með sykursýki var 42% hærri hjá NSTEMI (p<0,06) og 136% hærri hjá STEMI 

(p=0,04). Munur sást á áhættuhlutfalli sykursýkis meðal STEMI sjúklinga í einþátta og fjölþátta 

aðhvarsgreiningum (ÁH: 3,30 á móti 2,36). Þetta er mögulega vegna fjölda þeirra sem voru með 

sykursýki í þessu þýði, en alls voru 18 STEMI sjúklingar með sykursýki. 

4.7 Gallar rannsóknar 
Helstu gallar rannsóknarinnar voru vöntun upplýsinga og missamræmi. Vöntun upplýsinga má rekja til 

þess að um aftursýna rannsókn var að ræða en einnig vanskráningar. Missamræmi má rekja til þess 

upplýsingum var ekki skráð af sama einstaklingi og gæti hafa valdið upplýsingabjögun.  

Skilmerki fyrir reykingasögu voru ekki þau sömu milli NSTEMI og STEMI sjúklinga. Reykingar hjá 

STEMI voru skráðir sem jákvæðir ef einstaklingur reykti og neikvæðir ef einstaklingur hafði hætt að 

reykja 30 dögum fyrir innlögn. Hins vegar voru reykingar hjá NSTEMI skráðir sem jákvætt hjá þeim 

sem reyktu, hættir hjá þeim sem reyktu einhverntímann á lífsleiðinni að minnsta kosti eitt pakkaár og 

að lokum voru þeir sem höfðu aldrei reykt skráðir neikvæðir. Því getur verið að áhrif reykinga á 

langtímalifun STEMI sjúklinga sé vanmetin. Að auki var upplýsingum um NSTEMI sjúklinga safnað 

árið 2015 en STEMI var safnað árið 2008. 
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Annar möguleg skekkjuvaldur er að töluvert af sjúklingum sem léstust fyrstu 30 dagana höfðu ekki 

skráða áhættuþætti. Þessi vanskráning gæti skýrst af því að þessir sjúklingar komu inn á 

Landspítalann í verra ástandi en aðrir og því var öflun upplýsinga um áhættuþætti ekki ofarlega í 

forgangsröðun. Þetta var þó ekki skoðað sérstaklega. 

Endapunktur rannsóknar var andlát af hvaða orsök sem er og hentaði það betur heldur en að nota 

andlát af völdum bráðrar kransæðastíflu, vegna smæðar þýðisins. Í stærra þýði væri áhugavert að 

skoða sérstaklega þá sem létust af völdum bráðrar kransæðastíflu. 

Rannsóknin náði til þeirra sem lögðust inn á Landspítalann en talið er að 90% innlagnir vegna 

bráðrar kransæðastíflu á Íslandi séu á Landspítalanum. Innlagnir á öðrum spítölunum voru ekki 

skoðaðir, sem svarar til um 10% af öllum innlögnum.  

4.8 Ályktanir 
Nýgengi NSTEMI var hærra en STEMI á Íslandi árið 2006 líkt og í öðrum löndum. Konur höfðu verri 

lifun en karlar hvort sem þær greindust með NSTEMI eða STEMI. Konur voru einnig töluvert eldri í 

báðum hópum. Langtímalifun eftir bráðakransæðastíflu skýrist mest af aldri, eldri sjúklingum vegnar 

verst. Einstaklingar með sykursýki höfðu verri lifun en aðrir. Þeir sem reyktu og fengu NSTEMI höfðu 

verri lifun en þeir sem reyktu ekki. Langtímalifun NSTEMI sjúklinga var verri en STEMI þrátt fyrir 

aldursleiðréttingu. 

Áhugavert væri að skoða áhrif áhættuþátta á lifun þessara sjúklinga milli ára. Mikilvægt að skoða 

betur þá þætti sem gætu mögulega haft áhrif á langtímalifun þessara einstaklinga. Nýjar meðferðir 

hafa verið bendlaðar við betri horfur einstaklinga.32 Síðan 2006 hefur inngripsmeiri lyfjameðferðum 

verið beitt í meira mæli við meðhöndlun á NSTEMI sem hefur sýnt betri lifun þessara sjúklinga.44, 46 

Verðugt verkefni væri því að kanna mun á langtímalifun NSTEMI og STEMI með tilliti til meðferðar. 

Munur er á meðferðum þessara tveggja sjúklingahópa sem gæti skýrt mun á lifun hópanna. Einnig er 

mikilvægt að meta almennt heilsufar þessara einstaklinga betur og skrá alvarleika kransæðasjúkdóms. 

Til að mynda hefur hjartabilun neikvætt forspársgildi hvað varðar langtímalifun þessara sjúklinga.41, 47 

Hér er í fyrsta sinn könnuð langtímalifun sjúklinga með bráða kransæðastíflu á Íslandi. 

Niðurstöðurnar eru á margan hátt sambærilegar við erlend uppgjör og sýna að langtímahorfur 

NSTEMI eru verri en STEMI þrátt fyrir að vefjaskaðinn sé minni. Konur með kransæðastíflu eru að 

meðaltali eldri en karla og hafa marktækt verri horfur, en þegar leiðrétt hefur verið fyrir aldursmismun 

kynjanna hverfur munur á langtímahorfum kynjanna. 
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