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Ágrip 

Inngangur: 

Breyttir lífshættir á síðustu áratugum hafa leitt til meiri kyrrsetu og hafa afleiðingarnar verið þær að 

sjúkdómar sem tengjast offitu hafa færst í aukana. Meiri líkur eru á hjarta- og æðasjúkdómum ef 

áhættuþættir tengdir offitu eru til staðar í barndómi. Með greiningu áhættuþátta og spágilda á unga 

aldri eru meiri líkur á að hægt sé koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar hjarta- og æðasjúkdóma síðar 

á ævinni. Hjartaómun er góð leið til að skoða stærð og starfsemi hjartans og hálsæðaómun til að sjá 

hvort æðakalkanir séu byrjaðar. 

 

Markmið: 

Markmið rannsóknarinnar var að leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hefur stærð 

og/eða starfsemi vinstri slegils eða veggþykkt hálsslagæða hjá 18-20 ára heilbrigðum einstaklingum 

tengsl við holdafar, þ.e. líkamsþyngdarstuðul, heildarhúðfituhlutfall og mittismál, eða blóðþrýsting? 

 

Framkvæmd: 

Alls voru 70 þátttakendur í rannsókninni og jafnt kynjahlutfall. Framkvæmd var hæðar- og 

þyngdarmæling, húðfitumæling, mittismálsmæling, blóðþrýstingsmæling ásamt hjarta- og 

hálsæðaómun. Hjartaómunin fól í sér mælingar á stærð og starfsemi vinstri slegils og 

hálsæðaómunin mælingar á veggþykkt hálsslagæða. 

 

Niðurstöður: 

Massi vinstri slegils hafði sterka og miðlungssterka fylgni við þyngd og BMI hjá báðum kynjum. Massi 

vinstri slegils var jafnframt hærri hjá þeim sem voru yfir kjörþyngd eða með aukið mittismál. 

Hlébilsstarfsemi karlanna hafði línulega hneigð við mittismál og hlébilsblóðþrýsting. 

Slagbilsstarfsemi, þ.e.a.s. reiknað útstreymisbrot, hafði jákvæða fylgni við hlébilsblóðþrýsting hjá 

konunum en enga fylgni hjá körlunum. Hálsslagæðaveggþykkt hafði enga fylgni við 

holdafarsbreyturnar en jákvæð fylgni mældist við slagbilsþrýsting hjá körlunum. 

 

Ályktun: 

Rannsóknin sýndi fram á að massi vinstri slegils hafði tengsl við holdafar, sérstaklega hjá ungum  

konum. Vægar breytingar á starfsemi vinstri slegils fundust einnig í tengslum við hlébilsblóðþrýsting. 

Veggþykkt hálsslagæða hafði jafnframt tengsl við slagbilsblóðþrýsting hjá körlum. Bæði hjarta- og 

hálsslagæðaómun eru tiltölulega einfaldar í framkvæmd og gefa því möguleika á nánara áhættumati 

hjá ungum einstaklingum hvað varðar hjartastarfsemi og mat á snemmkomnum 

æðakölkunarbreytingum. 
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Abstract 

Background: 

Lifestyle changes in recent decades have led to more sedentary behavior and the consequences are 

increase in diseases related to obesity. The risk of cardiovascular disease is higher if risk factors are 

present in childhood. Mapping of risk factors and predictors of cardiovascular disease while people 

are still young is more likely to prevent serious consequences later in life. Echocardiography is a 

good way to measure size and function of the heart and carotis ultrasound to see if there are 

atherosclerotic changes. 

 

Objectives: 

The purpose of the study was to answer the following question: Has the size and/or left ventricular 

function or carotid intima-media thickness in 18-20 years old healthy subjects relationship with body 

composition, i.e. BMI, total body fat and waist circumference, or blood pressure? 

 

Methods: 

There were 70 participants in the study and equal gender balance. Measurements of height, weight, 

total body fat and waist circumference together with an ultrasound examination were made. The 

ultrasound imaging involved echocardiography with mesurements of size and function of the left 

ventricule and the carotid-imaging with measurements of carotid intima media thickness (cIMT). 

 

Results: 

Left ventricular mass had a strong and moderately strong correlation with weight and BMI in both 

genders. Left ventricular mass was greater in those who were overweight or had increased waist 

circumference. Diastolic function in men had a linear trend with waist circumference and diastolic 

blood pressure. Systolic function, calculated as left ventricular ejection fraction, was positively 

correlated with diastolic blood pressure in women but no correlation was found in men. Carotid 

intima-media thickness had no correlation with body composition parameters but a positive 

correlation with systolic blood pressure in men. 

 

Conclusion: 

The study showed that left ventricular mass had relationship with body composition, especially in 

young women. Mild changes in left ventricular function were also found associated with diastolic 

blood pressure. Carotid intima-media thickness also had correlation with systolic blood pressure in 

men. Both echocardiography and carotid ultrasound are relatively simple to implement and provide 

the possibility of risk assessment in young individuals in cardiac function and premature 

atherosclerotic changes. 
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1 Inngangur 

Breyttir lífshættir á síðustu áratugum hafa leitt til meiri kyrrsetu og hafa afleiðingarnar verið þær að 

aukning hefur orðið á offitutengdum sjúkdómum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), talar um 

heimsfaraldur í ofþyngd og offitu og hefur lagt línurnar um hvernig sporna eigi við þessari þróun 

(WHO, 2015).  

Samkvæmt gögnum Hjartaverndar (Þórsson o.fl., 2009) um kransæðasjúkdóma á Íslandi hefur  

nýgengi kransæðasjúkdóma hjá Íslendingum á undanförnum þrem áratugum lækkað umtalsvert, eða 

um 65%, en á sama tíma eykst offita og sykursýki. Slík þróun getur dregið úr árangri Íslendinga í 

baráttunni gegn hjarta-og æðasjúkdómum. Einnig hefur verið sýnt fram á auknar líkur á ótímabærum 

dauða og hjarta- og æðasjúkdómum ef viðkomandi var með offitu sem barn (Reilly & Kelly, 2011). 

Mikilvægt er því að finna leiðir til að greina snemma þá áhættuþætti sem geta leitt til hjarta- og 

æðasjúkdóma seinna á lífsleiðinni. 

 

1.1 Hjarta- og æðasjúkdómar 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta skráða dánarorsökin í vestrænum löndum í skýrslum 

WHO, eða um 30% af öllum tilvikum. Til þessa sjúkdómaflokks teljast sjúkdómar sem leggjast á 

hjartað og slagæðakerfi líkamans. Í flestum tilvikum er hægt að rekja sjúkdómana til æðakölkunar en 

einnig eru til sjúkdómar sem leggjast beint á hjartað. Hjartaáfall verður oftast vegna þess að 

blóðflæði til vinstri slegils er hindrað af blóðsega í kransæð. Heilaáfall á sér stað með sama hætti, 

nema þá stöðvast blóðflæðið til heilans að hluta til vegna blóðsega í hálsslagæðum og heilafrumur 

byrja að deyja. Heilablæðing verður aftur á móti vegna rofs á æð í heila sem gerist oftast vegna 

háþrýstings. Heilaáfall og heilablæðing geta valdið óafturkræfum skemmdum á heilavef.  

 

1.1.1 Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 

Áhættuþættir hjartasjúkdóma greinast í meira mæli en áður og í öllum þjóðfélögum (WHO, 2015). 

Helstu  áhættuþættir eru háþrýstingur, offita, sykursýki, hátt kólesteról og reykingar. Oftast eru 

einungis áhættuþættir hjá fullorðnum teknir til skoðunar en nýlegar rannsóknir benda á áhættuþætti 

hjá börnum og hvernig þeir tengjast innbyrðis. Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á að fylgni er milli 

offitu og hækkaðs blóðþrýstings hjá börnum (Sorof & Daniels, 2002) og íslensk rannsókn frá 2010 

sýndi fram á fylgni milli hækkaðs blóðþrýstings hjá börnum og kransæðasjúkdóms síðar á ævinni 

(Erlingsdóttir o.fl., 2010).  

Háþrýstingur er þekktur áhættuþáttur hjá fullorðnum en einnig hefur verið sýnt fram á að 

blóðþrýstingur í æsku hefur spágildi fyrir blóðþrýstingi á fullorðinsárum (Chen & Wang, 2008). Búast 

má við að áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma magni hver annan upp og að meiri líkur verði á 

hjartasjúkdómum því fleiri sem áhættuþættirnir eru (Sverrisdóttir, 2010). 
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Hækkað kólesteról er án efa einn af helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma og 

nauðsynlegt er að fara í blóðprufu til að fá kólesterólgildi blóðsins metið. Það sem gerir kólesteról 

hættulegt er að það sest á æðaveggi og byrjar ferli sem á endanum myndar æðakölkun. 

Áunnin sykursýki er ástand sem verður vegna þess að frumur í vefjum líkamans hafa minnkaða 

færni til að tengjast insúlíni og fylgni er sterk á milli annara áhættuþátta eins og ofþyngdar, 

háþrýstings og kransæðastíflu. Aukin hætta á æðaskellum er hjá þeim sem hafa áunna sykursýki en 

talið er að æðakölkun byrji í barndómi og þróist rólega á löngum tíma áður en sjúkdómar koma fram 

(Miniello o.fl., 2014). Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök sykursýkissjúklinga á 

fullorðinsárum (Katz, 2014). Takmarkaðar upplýsingar eru fyrir hendi um börn með áunna sykursýki 

en það sem til er bendir til þess að marklíffæri verði fyrir áhrifum strax á barnsaldri. Hjartaómun hjá 

börnum með áunna sykursýki getur hjálpað til við að meta hvort breytingar í hjartanu séu til staðar. 

Það hefur verið sýnt fram á að breytingar á starfsemi vinstri sleglis og gáttar stafi af breytingum á 

blóðþrýstingi og líkamsþyngdarstuðli (BMI) (Katz, 2014). Einnig er talið að mælingar á veggþykkt 

hálsslagæða (cIMT) sé hægt að nota sem spágildi fyrir hugsanlega æðakölkun í kransæðum (Naqvi 

& Lee, 2014; Redberg o.fl., 2003). 

Aðrir áhættuþættir, líkt og reykingar og hreyfingarleysi, auka einnig hættuna á að fá hjarta- og 

æðasjúkdóma. Reykingar eru á undanhaldi hjá íslensku þjóðinni samkvæmt könnun sem Capacent 

Gallup gerði fyrir landlækni (Gallup, 2013). Hreyfingarleysi getur ýtt undir aðra áhættuþætti, líkt og 

offitu, hækkun kólesteróls og háþrýsting. Regluleg hreyfing hefur verndandi áhrif gegn 

kransæðasjúkdómum og almennt er lægri dánartíðni hjá þeim sem stunda reglubundna hreyfingu 

(Gyarfas o.fl., 2006; Lee o.fl., 2011; Leon o.fl., 1987; Paffenbarger o.fl., 1993; Powell o.fl., 1987)  

 

1.1.2 Æðakölkun 

Það sem gerir kólesteról hættulegt er að þegar það sest á slagæðaveggi byrjar ferli sem á endanum 

myndar æðakölkun og þrengir æðina. Þetta er ferli sem gerist á mörgum árum. Ef rof myndast síðan 

í æðakölkuninni fer af stað ferli storkuþátta og blóðsegi myndast sem getur skyndilega lokað æðinni. 

Þetta gerist einna helst ef æðaskellan inniheldur mikið af LDL kólesteróli. Með breyttu mataræði er 

hægt að breyta samsetningu skellana þannig að mun meiri bandvefur sé til staðar en fita, sem 

minnkar líkur á skellurofi (Autieri, 2012). 

Með hálsslagæðaómun er hægt að sjá hvort æðaskellur eða æðakölkun sé til staðar. Æðakölkun 

í slagæðum hefst með vægri bólgu sem kemur vegna óeðlilegra efnaskipta í æðaveggnum ásamt 

ónæmissvari. Uppbyggingu slagæða má sjá á mynd 1 en á byrjunarstigum er það innsta lag 

slagæðanna, æðaþelsfrumurnar, sem breytist þannig að viðloðunarsameindir virkjast og hvítar 

blóðfrumur festast við þær (Autieri, 2012).  
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Mynd 1. Útskýring á uppbyggingu slagæðar. Innlagið samanstendur af tveimur fyrstu lögunum, æðaþeli og innra teygjanlega 
laginu. Miðlagið inniheldur sléttar vöðvafrumur. Þykktin á þessum tveimur lögum, æða-og vöðvaþeli (cIMT) er mælt 
með ómun á hálsslagæðum (Ahmed o.fl., 2006).  

 

Hvítu blóðfrumurnar komast í gegnum æðaþelið og inn í innlagið og má nánar sjá á mynd 2 

hvernig ferlið er og hvernig það þróast með árunum (Autieri, 2012). Ýmislegt getur valdið því að þetta 

ferli fari í gang og getur það m.a. verið undirliggjandi sjúkdómur, líkt og psoriasis. Undirliggjandi 

bólgur hjá psoriasis-sjúklingum ýta undir það að þeir fá frekar æðakölkun og er ferlið hraðara hjá 

þeim en öðrum (Eder & Gladman, 2015).  

 

 

 

Mynd 2. Þróun æðakölkunar á tímaskala. Í upphafi byrjar æðakölkun með þunnu fitulagi, með tímanum breytist lagið og það 
myndast bandvefur, trefjahlíf. Trefjahlífin þynnist svo með tímanum en undir henni er stækkandi rými með átfrumum 
og dauðum frumum. Að lokum rofnar trefjahlífin og viðbrögð líkamans eru að mynda sega sem lokar fyrir æðina 
(Autieri, 2012). 

 

 

1

Eðlileg 
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1.2 Holdafar 

Holdafar Íslendinga og annarra vestrænna þjóða hefur breyst á síðustu áratugum. Staðan í 

heimsbyggðinni er sú að offita hefur tvöfaldast á milli áranna 1980 og 2014 og eru 39% þeirra sem 

eru yfir 18 ára í yfirþyngd og 13% fullorðinna með offitu (WHO, 2015). Áður fyrr var talað um aukið 

holdarfar sem vandamál ríku þjóðanna en nú er þessi þróun farin að færast yfir á minna efnaðar 

þjóðir. Vandamálið er ekki bundið við fullorðna því hjá minna efnuðum þjóðum hefur sérstaklega 

orðið aukning á ofþyngd og offitu barna (WHO, 2015). Samband milli offitu og hjarta- og 

æðasjúkdóma hefur lengi verið þekkt. 

 

1.2.1 Offita 

Breyttir lífshættir á síðustu áratugum hafa leitt til aukinnar kyrrsetu og afleiðingarnar þær að aukning 

hefur orðið á sjúkdómum sem tengjast offitu. WHO talar um heimsfaraldur í ofþyngd og offitu (WHO, 

2015).  Mjög mikilvægt er að sporna við ofþyngd ungra einstaklinga áður en þeir þróa með sér offitu 

og þar af leiðandi alvarlega sjúkdóma sem koma í kjölfar langvarandi álags á hjarta- og æðakerfi. 

Langvarandi álag getur leitt til þykknunar á hjartavöðva og hjartastækkunar (Bastien o.fl., 2014; 

Sanchez & Singh, 2014). 

Offita er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma hjá fullorðnum (Wilson o.fl., 2008) 

og því hærra sem BMI er því meiri líkur á hjarta- og æðasjúkdómum (Jensen o.fl., 2014). Það hefur 

verið sýnt fram á fylgni á milli offitu í gegnum ævina og æðakölkunar (Li o.fl., 2003). Það er því hægt 

að nota cIMT ásamt þyngd til að greina vandann á frumstigi og áætla hættuna á hjartasjúkdómum 

(Boyraz o.fl., 2013). 

Offita barna á Íslandi hefur aukist en samkvæmt Lýðheilsustöð eru rúmlega 20% barna á 

aldrinum 5-15 ára of þung og um 5% með offitu (Jónsson o.fl., 2011). Sýnt hefur verið fram á að 

meiri líkur eru á að deyja fyrir aldur fram eða fá hjarta- og æðasjúkdóma ef viðkomandi var með offitu 

sem barn (Reilly & Kelly, 2011). Enn fremur er fylgni milli holdafars í æsku og holdafars á 

fullorðinsárum (Freedman o.fl., 2005). Holdafar er hægt að mæla á ýmsa vegu en 

líkamsþyngdarstuðullinn er líklega algengasta mæliaðferðin. Heilsa og mataræði barna hefur verið 

mikið í umræðunni í þjóðfélaginu og verður vonandi enn frekari vakning á heilbrigðum lífsstíl og 

mataræði til þess að þessar tölur fari að lækka á næstu árum. 

 

1.2.2 Líkamsþyngdarstuðull (Body Mass Index, BMI) 

Líkamsþyngdarstuðull er nokkuð útbreyddur staðall til að meta holdafar. Samkvæmt skilgreiningu 

WHO telst BMI ≥25 ofþyngd og BMI ≥30 vera offita. Ef marka má skýrslu WHO er þetta ein 

gagnlegasta mælingin fyrir ofþyngd og offitu þar sem hún á við um bæði kyn og alla aldurshópa hjá 

fullorðnum. Þar er þó einnig bent á ýmsa vankanta, t.d að BMI útskýrir ekki sama hlutfall líkamsfitu 

milli mismunandi einstaklinga (WHO, 2015).  

2
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Tafla 1 lýsir nánar hvernig BMI er flokkað og hvaða holdafar er miðað við á hverju bili. 

 

Tafla 1. Alþjóðleg viðmið líkamsþyngdarstuðuls. 

Flokkur BMI (kg/m2) 
Vannæring < 18,5 
Kjörþyngd 18,5-24,9 
Ofþyngd 25-29,9 
Offita flokkur 1 30-34,9 
Offita flokkur 2 35-39,9 
Offita flokkur 3 >40 
(WHO, 2015) 

 

Einungis er notast við þyngd í kílógrömmum og deilt með hæð í metrum í öðru veldi, kg/m2, og er 

það helsti kostur BMI hversu einfaldur hann er í notkun. BMI er þó takmarkaður mælikvarði að því 

leiti að hann gerir ekki greinarmun á því hvort að um sé að ræða fitumassa eða vöðvamassa og þarf 

sérstaklega að hafa þetta í huga þegar verið er að athuga börn og unglinga (Freedman o.fl., 2005). 

BMI er mælt eins hjá börnum en niðurstöðurnar eru túlkaðar öðruvísi og miða við aldur og kyn barns 

(Chung, 2015). 

Á Íslandi eru ungmenni að þyngjast (Jónsson o.fl., 2013) og eru rúmlega 20% 

framhaldsskólanemenda í ofþyngd eða offituflokki og 51% af þeim með of háa fituprósentu 

(Arngrímsson o.fl., 2012). Skaðleg áhrif þess að vera með líkamsþyngdarstuðul í offituflokki er ekki 

umdeild en það eru ekki allir sérfræðingar sammála um hvort eða hversu skaðlegt það er að vera í 

ofþyngd (Jónsson o.fl., 2013). Líkamsþyngdarstuðull er oftast notaður þegar verið er að bera saman 

hópa og hefur Hjartavernd setti saman línurit sem sýnir samband BMI og dauða óháð aldri, kyni og 

reykingum (mynd 3). Samkvæmt myndinni eru minnstu líkur á dauða meðan einstaklingurinn er í 

kjörþyngd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 3. Aukning á áhættu á dauða miðað við líkamsþyngdarstuðul. 
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Það er talið að hátt BMI í barndómi auki líkur á hjarta- og æðasjúkdómum á fullorðinsárum en 

þetta voru m.a. niðurstöður danskrar rannsóknar þar sem skoðaðar voru BMI tölur frá 276.835 

einstaklingum sem voru fæddir á árunum 1930-1976 (Baker o.fl., 2008). 

Þrátt fyrir þá varnagla sem fylgja notkun á BMI þá hefur það talist gott tæki í klínísku mati og til að 

bera saman stóra hópa eða þjóðir yfir tíma og milli landa, og þannig hægt að sjá hvort þyngd sé að 

aukast eða minnka með samræmdum mælingum (Must & Anderson, 2005; WHO, 2015). Þó er vert 

að hafa í huga að rannsóknir sem byggja einungis á BMI sem holdafarsmælingu hafa tilhneigingu til 

að sýna skakka mynd af líkamsbyggingu (Peltz o.fl., 2010). 

 

1.2.3 Mittismál 

Önnur og algeng leið til að meta holdafar er mittismál. Mittismál hjá fullorðnum er ekki talinn síðri 

mælikvarði á offitu en BMI (Carmienke o.fl., 2013) og það er fylgni milli BMI og mittismáls hjá bæði 

fullorðnum og börnum. Mittismál segir meira til um dreifingu fitu um miðjan líkama og er það jafnvel 

talið sjálfstæður áhættuþáttur (Carmienke o.fl., 2013; Freedman o.fl., 2015). Samkvæmt evrópskum 

stöðlum er eðlilegt mittismál minna en 94 cm hjá körlum og minna en 80 cm hjá konum (Alberti o.fl., 

2006) Tafla 2 útskýrir nánar samband mittismáls og hættu á hjarta- og æðasjúkómum. 

 

Tafla 2. Viðmiðunartölur á mittismáli og hætta á hjarta- og æðajsúkdómum  

Áhættuflokkur Karlar[cm] Konur[cm] 
Lítil áhætta < 94  < 80 
Aukin áhætta  94-102   80-88  
Mikil áhætta >102  > 88  

(Alberti o.fl., 2006). 

 

Hlutfall mittis á móti hæð er mæliþáttur sem einnig er algengur í rannsóknum á holdafari. 

Hlutfallið tekur mið af ummáli miðsvæðis miðað við hæð einstaklingsins og hefur reynst hafa gott 

spágildi fyrir hættu á hjarta- og æðasjúkdómum, jafnvel þótt að viðkomandi sé með eðlilegt BMI 

(Srinivasan o.fl., 2009). Hlutfallið miðast við að þeir sem ekki eru með offitu miðsvæðis eru með 

hlutfall undir 0,5 og þeir sem taldir eru of feitir um sig miðjan eru með hlutfallið 0,5 og hærra. 

Það er munur á milli kynja þegar kemur að fitudreifingu en fitudreifing miðsvæðis virðist hafa 

sterkari fylgni við dánartíðni vegna offitutengda sjúkdóma heldur en BMI. Rannsókn frá Malmö árið 

2006 sýndi fram á aukna fylgni hjarta- og æðasjúkdóma hjá konum með aukið mitti/hæð hlutfall 

sama hvaða BMI flokki þær tilheyrðu, en fylgni var einungis hjá karlmönnum sem höfðu aukið 

mitti/hæð hlutfall en voru í kjörþyngd samkvæmt BMI (Li o.fl., 2006). 
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1.2.4 Húðfituhlutfall 

Mæling á húðfituhlutfalli er einföld og ódýr mælitækni og gefur góða mynd af hlutfalli fitu í 

líkamanum. Algengasta aðferðin við ákvörðun á húðfituhlutfalli er húðfellingamæling á 7 stöðum á 

líkamanum (Heyward & Wagner, 2004). Það eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á mælingu á 

húðfituhlutfalli og má nefna, mælitækni, þjálfun þess sem gerir mælinguna, vökvun, kyn, aldur og 

þjóðerni (Jackson & Pollock, 1985). Mikilvægt er því að fylgja opinberum leiðbeiningum til að minnka 

mæliskekkjur (Ferguson, 2014). Tafla 3 lýsir hvernig húðfituhlutfall er flokkað niður eftir kyni. 

 

Tafla 3. Flokkar húðfituhlutfalls eftir kyni. 

Húðfituhlutfall Karlar[%] Konur[%] 
Of lágt < 8,0 <20,0 
Lágt 8,0-10,5 20,0-24,0 
Meðal 10,5-17,5 24,0-31,5 
Hátt 17,5-22,0 31,5-35,0 
Of hátt >22,0 >35,0 

(Lobman o.fl., 1997) 

 

1.3 Blóðþrýstingur 

Ýmsir þættir hafa áhrif á blóðþrýsting en þar má helst nefna útfall hjartans, viðnám slagæða og 

renín-angíótensín-aldósteróns kerfið. Við samdrátt hjartans dælist blóð út til slagæðanna og við það 

eykst þrýstingur í slagæðum. Það kallast efri mörk blóðþrýstings, eða slagbilsþrýstingur. Aftur á móti 

kallast það neðri mörk eða hlébilsþrýstingur sem mælist meðan hjartað slakar á og fyllist af blóði 

(Silverthorn o.fl., 2009). Breytingar á þessum þáttum sem stjórna blóðþrýstingi geta valdið hækkun á 

blóðþrýstingi sem annað hvort skilgreinist sem jaðarþrýstingur eða háþrýstingur. Orsakirnar eru 

oftast óþekktar en helstu þekktu orsakirnar eru til dæmis nýrnaslagæðaþrengsli, bráður og 

langvinnur nýrnasjúkdómur eða innkirtlasjúkdómar (Silverthorn o.fl., 2009) 

 

1.3.1 Jaðarþrýstingur  

Þegar blóðþrýstingur er hækkaður án þess þó að teljast háþrýstingur kallast það jaðarþrýstingur. 

Skilgreining á jaðarþrýsingi hjá einstaklingum eldri en 18 ára er ≥120 mmHg í slagbili og ≥80 mmHg í 

hlébili (NHBPEP, 2004). Greinist jaðarþrýstingur hjá barni er mikilvægt að gerðar séu heilsufars- og 

lífstílsbreytingar þegar ástandið er á frumstigi, áður en það verður að háþrýstingi og fer að hafa áhrif 

á hjarta- og æðakerfið. Sýnt hefur verið fram á að blóðþrýstingur í æsku hefur spágildi fyrir 

blóðþrýstingi á fullorðinsárum (Chen & Wang, 2008).  

 



  

20 

1.3.2 Háþrýstingur 

Ein algengasta ástæða þess að fólk leitar sér læknisaðstoðar og notar lyf á Íslandi er háþrýstingur 

(Pálsson & Indriðason, 2006). Með hækkandi aldri aukast líkur á háþrýstingi og er talið að um 

helmingur einstaklinga yfir 65 ára séu með háþrýsting (Pálsson & Indriðason, 2006). Háþrýstingingur 

er ekki eins algengur hjá yngra fólki en getur verið til staðar allt niður í barnsaldur. 

Skilgreining á háþrýstingi hjá fullorðnum er ≥140 mmHg í slagbili og ≥90 mmHg í hlébili og verður 

að mæla háþrýstinginn í þremur læknisheimsóknum til að hægt sé að tala um staðfestan háþrýsting. 

Þegar blóðþrýstingur er yfir þessum mörkum eru auknar líkur á skemmdum í marklíffærum (Mancia 

o.fl., 2013b). Hjá börnum er blóðþrýstingur háður aldri, kyni og hæð og hafa bandarísku 

fræðslusamtökin um háþrýsting barna og unglinga gefið út viðmið sem taka mið af annars vegar aldri 

og hins vegar hæð (NHBPEP, 2004). 

Fylgni er á milli offitu barna og hækkaðs blóðþrýstings (Sorof & Daniels, 2002) og íslensk 

rannsókn sýndi fram á aukna hættu á kransæðasjúkdómum síðar á ævinni ef það mældist hækkaður 

blóðþrýstingur í barnæsku (Erlingsdóttir o.fl., 2010). Háþrýstingur er einn af aðal áhættuþáttum 

hjartasjúkdóma og fylgikvillar háþrýstings eru einna helst æðaskemmdir í marklíffærum eins og til 

dæmis, heilaslag, blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta og nýrnabilun. Þykknun á vinstri slegli er algengt 

vandamál fólks með langvarandi háþrýsting og getur m.a. leitt til hjartabilunar, hjartsláttartruflana, 

hjartadreps og skyndidauða (Pálsson & Indriðason, 2006).  

Háþrýstingur barna hefur fylgni við þykknun á vinstri slegli og cIMT á fullorðinsárum (Brady o.fl., 

2008; Juonala o.fl., 2010b) en ekki er enn að fullu vitað hvort jaðarþrýstingur hjá ungu fólki skaði 

marklíffæri.  Einnig geta orðið breytingar á hlébilsstarfsemi vinstri slegils hjá börnum sem eru með 

háþrýsting (Agu o.fl., 2014). Barnalæknar ættu því að mæla blóðþrýsting hjá börnum til að finna þann 

hóp sem gæti þróað með sér háþrýsting og grípa þá inn í t.d með lífsstílsbreytingum (Urbina o.fl., 

2011). Ómskoðun er einnig rannsóknaraðferð sem hægt er að nota m.a. til að meta stærð og 

starfsemi vinstri slegils og þykkt hálsslagæða og gæti verið gagnleg til þess að meta líkur á hjarta- og 

æðasjúkdómum seinna á lífsleiðinni. 

 

1.4 Hjartaómun 

Hefðbundin hjartaómun frá brjóstvegg felst í því að gera tvívíddar hjartaómun til mats á útlitsgerð og 

stærð hjartahólfa, auk starfræns mats, meðal annars á samdráttargetu og hlébilsstarfsemi vinstri 

slegils. Til að gera tvívíddar sneiðmynd af hjartanu þurfa hátíðni-hljóðbylgjur að ná til hjartans en 

rifbein og lungu geta komið í veg fyrir það ásamt offitu sjúklings. Teknar eru ákveðnar staðlaðar 

myndir sem hluti af hjartaómunarrannsókninni en framkvæmd hennar er með svipuðum hætti víðast 

hvar í heiminum. Hjartaómskoðun er notuð til greiningar á lokusjúkdómum, meðfæddum 

hjartagöllum, hjartavöðvakvillum, hjartabilun og til að meta almenna starfsemi hjartans eftir 

hjartaáföll.  

Hjartaómun felst ekki eingöngu í tvívíddar skoðun heldur er ýmiss Doppler tækni notuð til 

stuðnings: lita-, púlsbylgju-, síbylgju- og vefja-Doppler. Einnig er hefur orðið aukning á notkun 
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þrívíddarómunar sem er hjálpleg viðbót, sérstaklega til greinar á lokusjúkdómum, meðfæddum 

hjartagöllum og fyrirferðum á hjartalokum. Einfaldir hjartagallar finnast með hjartaómun allt fram á 

fullorðinsár. Algengustu einföldu hjartagallarnir sem finnast í fullorðnum eru tvíblöðku ósæðarloka og 

gallar á gáttaskilsvegg (atrial septum) (Pantely & Gatzoulis, 2009).  

 

1.4.1 Saga ómtækninnar 

Ómtækni hefur í raun verið lengi til og er skyld radartækjum og dýptarmælitækjum sem notuð eru við 

sjómennsku og er notast við hátíðnihljóðbylgjur. Hljóðbylgjurnar eru búnar til með titringi á 

sérhönnuðum kristöllum og þegar þær endurkastast frá mismunandi vef er hægt að mæla hversu 

hratt þær koma til baka. Ómtækið vinnur úr þeim upplýsingum og breytir í mynd á skjá. Á því langa 

tímabili sem hljóðbylgjur hafa verið notaðar hefur aldrei verið gerð grein fyrir skaða af þeirra völdum 

og má því gera ráð fyrir að ómtækni sé með öllu skaðlaus (Leech, 2009). 

Adams og Forsberg hafa tekið saman sögu ómtækninnar en talið er að sá sem uppgötvaði fyrst 

ómun hafi verið Abel L. Spallantzani (1729-1799). Það kom þannig til að hann fór að rannsaka 

leðurblökur og hvernig þær gætu ratað í myrkri. Þær gefa frá sér hljóð og nota bergmálið til að meta 

fjarlægð og má segja að það sé grunnurinn að ómun. Christian Doppler (1803-1853), var stærð- og 

eðlisfræðingur sem uppgötvaði tengslin milli tíðnibreytingu á ljósi og hreyfingu ljósgjafans. Hann var 

að rannsaka litróf stjarna og breytingu á lit miðað við hreyfingu þeirra og komst af því að það 

myndaðist rauður litur þegar stjörnurnar fjarlægðust jörðina og blár þegar þær færðust nær (Leech, 

2009). Þessi tíðnibreyting með hreyfingu er kölluð Doppler áhrif og er enn í dag mjög mikilvægur 

þáttur við hjartaómun. Ýmsir fræðimenn að þróuninni á ólíkum stigum hennar en það var fyrst árið 

1941 að Austurríkismaðurinn K.T. Dussit gerði læknisfræðilega rannsókn með ómtækni. Árið 1950 

varð Þjóðverjinn W.D. Keidel fyrstur til þess að nota ómtækni við mælingu á afköstum hjartans. 

Þremur árum síðar, árið 1953, gerðu þeir I. Edler og C.H. Hertz hjartaómskoðun í Lundi í Svíþjóð 

(Adams & Forsberg, 2009). Mjög hröð þróun hefur átt sér stað á síðustu 2-3 áratugum og í dag er 

ómtækni notuð í hjartarannsóknum um allan heim.  

  

1.4.2 Doppler  

Doppler byggist á tækni sem nemur breytingu á tíðni milli hljóðuppsprettu og hljóðmótakara. Hreyfing 

er forsenda mælinga. Ef engin hreyfing á sér stað verða Doppler áhrifin engin. Púlsbylgju (pulsed-

wave, PW) Doppler nemur hraða í ákveðnum punkti á sama lóðrétta ás og hljóðbylgjustefnan er. 

Dýptar staðsetningin er venjulega ákveðin á tvívíddar ómmyndinni og í þeim punkti er 

hljóðbylgjumerkið numið og skráð. Púlsbylgju-Doppler er mest notaður þegar leitað er eftir blóðflæði 

á ákveðnum stað með litlum hraða og er t.d. mjög gagnlegur þegar mæla skal innflæði í vinstri slegil 

í gegnum míturloku eða hraða í útstreymisrás vinstri slegils. Annar Doppler sem kallast síbylgju 

(continuous-wave, CW) Doppler nemur mikinn hraða í stefnu hljóðbylgju gjafans með samfelldu 

merki, en hefur enga dýptarskynjun. Síbýlgju-Doppler gagnast þannig vel til að mæla aukinn hraða í 
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lokuþrengslum, bakflæði í lekum hjartalokum og við mat á ýmsum meðfæddum hjartagöllum (Adams 

& Forsberg, 2009). 

Lita-Doppler er í raun fjölsamsettur púlserandi-Doppler sem er lagður inni í tvívíddar myndinni til 

staðsetningar á hraða og stefnu blóðflæðis. Hraðinn og stefnan á blóðflæðinu kemu fram sem blár 

eða rauður litur eftir því hvort blóðflæðið berst frá eða að ómhausnum. Mynd 4 sýnir hvernig liturinn 

þekur flæðið í gegnum míturlokuna og þannig er hægt að sjá hvort lokan lekur eða er of þröng. Lita-

Doppler er einnig mjög mikilvægur við greiningu og mat á meðfæddum hjartagöllum (Adams & 

Forsberg, 2009). 

 

Mynd 4. Lita-Doppler yfir míturloku sem sýnir hvernig blóðflæðið kemur frá vinstri gátt inn í vinstri slegil. 

 

Vefja-Doppler byggist líka á lita- og púlsbylgju-Doppler, en ómtækið stillt með þeim hætti að 

hraðinn á hreyfingu vefs er metinn en ekki rauðra blóðkorna. Vefja-Doppler metur t.d. hraðann á 

hreyfingu hjartavefs í slag- og hlébili og má nota hann á ýmsa vegu, m.a. til að meta fylliþrýsting 

vinstri slegils. Einnig er hægt að gera sérhæfðara mat með vefja-Doppler á samdrætti og slökun 

hjartavöðva, vefjahnitsmælingar (strain imaging). Hlutfall fyrri hlébils hraðatopps (E), sem fæst með 

púlsbylgju-Doppler yfir míturlokuna, og fyrri hlébils hraðatopps míturhringshraða (E’), sem fæst með 

vefja-Doppler, hefur ákveðna fylgni við fylliþrýsting vinstri slegils. Þetta er mikið notað við mat á 

hjartabilunarsjúklingum og eykst hlutfallið við verri hlébilsstarfsemi (Pellerin, 2009). 

Með því að samnýta tvívíddar hjartaómun, eða jafnvel þrívíddarómun, og Doppler-tækni er hægt 

að gera ítarlegar hjartaómunarrannsóknir á einstaklingum en mikil og ör þróun hefur átt sér stað á 

þessu sviði. 
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1.4.3 M-tækni mælingar á vinstri slegli 

Elsta og útbreyddasta aðferðin til að mæla veggþykkt og stærð vinstri slegils er M-tækni hjartaómun. 

Aðferðin er einföld og nákvæm sé henni rétt beitt. Út frá M-tækni mælingum er einnig hægt að reikna 

samdráttarhæfni eða útstreymisbrot (EF) vinstri slegils. Mikið er af birtum greinum þar sem M-tækni 

mælingar eru notaðar til að mæla og bera saman stóra hópa. Takmarkanir þessarar tækni eru að 

hún er byggð á þeirri forsendu að vinstri slegillinn sé allur jafn þykkur og að hann sé sporöskjulaga 

með hlutfallið 2:1 á lengd:breidd. Villa verður því í mælingum þegar slegill er ósamhverfur, víkkaður, 

þegar aðrir sjúkdómar breyta lögun hans eða svæðisbundin þykktarbreyting er á vegg slegilsins. 

Einnig er mikilvægt að ná hornréttri mælingu á slegilinn en sá möguleiki er ekki alltaf fyrir hendi 

(Lang o.fl., 2015). 

 

1.4.4 Mat á hlébilsstarfsemi vinstri slegils 

Hjartahólfin þenjast og fyllast af blóði í hlébili og fylliþrýstingur vinstri slegils er best metinn með 

míturloku innflæðishraða ásamt hreyfingu míturlokuhrings. Hraði á blóðflæði í gegnum míturlokuna á 

sér stað í þremur fösum, fyrsti fasinn er þegar míturlokan opnast og blóðið streymir frá vinstri gátt inn 

í vinstri slegil vegna þrýstingsmunar. Flæðið stöðvast þegar þrýstingur milli vinstri hólfa hefur jafnast 

og er það fasi tvö. Þriðji og síðasti fasinn er samdráttur vinstri gáttarinnar sem þrýstir blóði inn í 

vinstri slegilinn í lok hlébils (Alsaileek & Tajik, 2009). Hraðabylgjurnar sem myndast við þetta flæði 

nást með púlserandi-Doppler þar sem míturlokublöðkurnar mætast og lýsa á myndrænan hátt 

þrýstingsmun milli vinstri hólfa og eru þær notaðar til að meta fylliþrýsting vinstri slegils og 

hlébilsstarfsemi. 

 

1.4.4.1 E/A hlutfall 

Mynstrið sem púlserandi-Doppler myndar við innflæði í gegnum míturlokuna var lengst af mest 

notaða aðferðin til að meta hlébilsstarfsemi. Innflæðið hefur tvo toppa, E sem táknar “early”-

snemmbylgju og A sem táknar “atrial”-gáttarbylgju. Hlutfallið á milli E og A segir til um hversu mikið 

af fyllingunni kemur vegna þrýstingsmunar vinstri hólfa og hversu mikið frá gáttarsamdrætti. Hlutfallið 

endurspeglar stífleika vinstri slegilsins og þar af leiðandi hlébilsstarfsemi vinstri slegils (Nagueh o.fl., 

2009). Viðmiðunargildi fyrir E/A hlutfall hjá 16-20 ára er 1,88 ±0,45 (Nagueh o.fl., 2009). 

 

1.4.4.2 E/E´ hlutfall 

Við alvarlega hlébils-hjartabilun getur hlutfallið á milli E og A hraðatoppanna virst vera eðlilegt 

(pseudo-normal = gervi-eðlilegt útlit). Til þess að styðja frekar við greiningu á skertri hlébilsstarfsemi 

vinstri slegils er mælt svokallað E/E´ hlutfall til viðbótar við E/A hlutfallið. Á vefja-Doppler mati á 

míturlokuhring, aðlægt við sleglaskilsvegg og hliðarvegg, kemur fram E´ bylgju hraðatoppur sem 

endurspeglar hraða hreyfingar á míturlokuhringnum en hraðinn minnkar við hlébilsskerðingu 
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(Alsaileek & Tajik, 2009). Af þessum sökum hækkar E/E´ hlutfallið í takt við alvarleika 

hlébilsskerðingarinnar. Hjarta með eðlilegan fylliþrýsting er með E/E´ <8 (Nagueh o.fl., 2009). 

Við endanlegt mat á hlébilsstarfsemi vinstri slegils er fyrst og fremst tekið mið af E/E´ hlutfallinu. 

Líkt og má sjá á mynd 5 hjálpar mynstrið til við að meta alvarleikann og gefið er stig eftir því á bilinu 

1-4. 

 

Mynd 5. Stigun á hlébilsstarfsemi. Notast er við innflæði míturloku, E/A bylgjur ásamt E´ bylgju frá vefja-Doppler á 
míturlokuhring (Alsaileek & Tajik, 2009). 

 

1.4.5 Hjartavöðvaþykknun 

Hjartavöðvaþykknun getur komið fram sem afleiðing annarra sjúkdóma t.d háþrýstings og 

ósæðarlokuþrengsla eða sem sérstakur hjartavöðvakvilli (hypertrophic cardiomyopathy, HCM). 

Algengi hjartavöðva ofþykknunarkvilla er nokkur og talið er að ca 1 af hverjum 500 manns séu með 

ofþykknun á hjartavöðva (Spudich, 2014). Við hjartavöðvaþykknun er slagbilsstarfsemi vinstri slegils 

lengst af í lagi en hlébilsstarfsemin skert (Nihoyannopoulos, 2009). Mikilvægt er að útiloka að 

undirliggjandi sjúkdómar séu ekki að valda ofþykknuninni áður en hjartavöðvakvilli (HCM) er 

greindur. 

Ofþykknun á hjartavöðva vegna háþýstings getur greinst hjá ungu fólki og jafnvel í barnæsku 

(Brady o.fl., 2008). Einstaklingar sem fá blóðþrýstingslyf eða einstaklingar með offitu sem létta sig 

hafa möguleika á því að draga úr ofþykknun og bæta bæði slagbils- og hlébilsstarfsemi vinstri 

slegilsins (Goda & Masuyama, 2014; MacMahon o.fl., 1986; Schulman o.fl., 1990). 

 

 

(
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1.4.5.1 Massi vinstri slegils 

Massi vinstri slegils er mikilvægur áhættuþáttur og hefur sterkt spágildi fyrir hjarta- og æðasjúkdóma 

(Ghali o.fl., 1992; Schillaci o.fl., 2000; Verdecchia o.fl., 2001; Verma o.fl., 2008). Til eru nokkrar 

aðferðir við að reikna út massann, út frá M-tækni, tvívíddar og þrívíddar hjartaómun. Allar aðferðirnar 

eiga það sameiginlegt að umreikna rúmmál yfir í massa með því að notast við eðlisþyngd 

hjartavöðvans (1,05 g/mL).  

Massastuðull vinstri slegils er massi slegilsins miðað við líkamsyfirborð, (body surface area, BSA) 

sem er reiknað út frá hæð og þyngd. Þannig fæst hlutfall sem tekur mið af stærð og þyngd 

einstaklingsins. Umdeilt er hvort rétt sé að nota BSA fyrir stuðulinn, sérstaklega þegar verið er að 

rannsaka offitu og mælt hefur verið með að nota einungis hæð í massastuðli en í gegnum árin hafa 

flestar birtar greinar notað BSA (Lang o.fl., 2015). Viðmiðunarmörk fyrir massa vinstri slegils og 

massastuðul má sjá í töflu 4. 

 

 Tafla 4. Viðmiðunargildi fyrir massa vinstri slegils og massastuðul 

 

 
 
 

(Lang o.fl., 2015) 

 

1.4.6  Íþróttahjarta 

Íþróttamenn geta fengið ofþykknun á hjartavöðva og erfitt getur verið að greina hvort um er að ræða 

undirliggjandi erfðaþátt eða viðbrögð hjartans við ofþjálfun. Regluleg steranotkun ásamt mikilli þjálfun 

getur leitt til frekari veggjaþykknunar á vinstri slegli (Nihoyannopoulos, 2009). Mikil íþróttaiðkun getur 

haft áhrif á starfsemi hjartans, þvermál vinstri slegils, veggþykkt og massa. Þessar breytingar á 

byggingu hjartans eru kallaðar íþróttahjarta og má í flestum tilfellum sjá hjá hlaupurum í 

hreyfiáreynslu en einnig hjá þeim sem eru í stöðuáreynslu, líkt og lyftingum (Simsek o.fl., 2013). 

Umdeilt er hvort ofþykknunin sem finnst í hjarta íþróttamanns sé lífeðlisfræðileg eða áhættuþáttur 

fyrir alvarlegan hjartakvilla en með hefðbundnum mælingum mælist starfsemi vinstri slegils 

íþróttamanns oftast eðlileg. Mælingar á starfsemi vinstri slegils, þar sem svæði hjartavöðvans eru 

metin með vefjahnitsmælingum, gefa mjög nákvæmt mat á langáshreyfingu og þykknun 

hjartavöðvans (Binnetoglu o.fl., 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt vísbendingar um hjartaskemmd, óvenjulegar hreyfingar í veggjum vinstri 

slegils, minni starfsemi hægri slegils og skerta hlébilsstarfsemi eftir miklar æfingar hjá 

keppnisíþróttafólki (Neilan o.fl., 2006; Thompson, 2007). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að það 

geta orðið óafturkræfar breytingar á hjartavöðvanum og bandvefsmyndun við viðvarandi æfingar 

ásamt slegla-hjartsláttartruflunum (Benito o.fl., 2011). Þessar breytingar geta orðið varanlegar hjá 

langhlaupurum (Wilson o.fl., 2011). Þjálfun hlaupara skiptir máli þegar keppt er í langhlaupi og voru 

 
Karlar Konur 

Massi VS [g] 88-224 67-162 
Massastuðull VS [g/m2] 49-115 43-95 
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meiri tímabundin áhrif á hjarta þeirra sem voru í verra formi en hjá þeim sem voru í betra formi fyrir 

keppni. Þetta sannreynir því að undirbúningur fyrir langhlaup skiptir máli (Gaudreault o.fl., 2013). 

Langtíma æfingar geta truflað starfsemi hjartans hjá fullorðnum en gögn um afleiðingar íþrótta hjá 

unglingum eru afar takmörkuð. Niðurstöður Nie o.fl. benda til að slíkar breytingar eigi sér ekki stað 

hjá ungu fólki líkt og gerist hjá fullorðnum. Hjarta unglinga virðist þola betur langtímaæfingar (Nie 

o.fl., 2014). 

 

1.5 Hálsslagæðaómun  

Æðakölkunarbreytingar geta komið snemma fram í hálsslagæðum og þannig er hálsslagæðaómun 

tilvalin aðferð til að meta hvort viðkomandi sé kominn með kalkbreytingar. Hálsslagæðar flytja 

súrefnisríkt blóð til heilans og því getur verið afar hættulegt ef þær æðar þrengjast. Á mynd 6 má sjá 

hálsæð og hvernig æðaskella eða æðakölkunar geta orðið til þess að æðin lokast skyndilega. 

Ómskoðun og cIMT mæling er einföld aðferð og ekki íþyngjandi fyrir sjúkling en með henni má ná 

fram mikilvægum upplýsingum um þykknun á æðavegg ásamt því hvort að það finnist æðaskellur. 

Þannig er hægt að meta áhættuna á heilaáfalli hjá viðkomandi sjúklingi (Hong o.fl., 2015).  

 

Mynd 6. Hálsslagæð til heila. Þegar æðakölkun á sér stað myndast skellur sem geta orðið til þess að blóðsegi myndast og 
lokar æðinni til heila (Sverrisdóttir, 2005). 

 

 

1.5.1 Veggþykkt hálsslagæða (carotid Intima-Media thickness, cIMT) 

Sýnt hefur verið fram á að veggþykkt hálsslagæða (cIMT) eykst með árunum hjá fullorðnum en ekki 

hefur verið sýnt fram á að slíkar breytingar samfara aldri hjá börnum (Noto o.fl., 2015). 
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Mæling á veggþykkt hálsslagæða er gerð með háskerpu ómtækni og er víða þekkt sem gagnleg 

aðferð til greiningar snemma í æðakölkunarferlinu. Þykktin getur verið hluti af áhættugreiningu 

sjúklings (Casella o.fl., 2008) en þá er 1 cm af æðaveggnum mældur nákvæmlega og cIMT yfir 0,9 

mm hefur verið skilgreind sem óeðlileg þykkt og sérstaklega ef æðakölkunarskellur sjást (Weber o.fl., 

2015).  

Hækkun á gildi cIMT er talin áhættuþáttur fyrir kransæðasjúkdóma og mögulega kemur það fram 

svo snemma að börn með viðvarandi ofþyngdvandamál hafi þykkari cIMT en börn í eðlilegri þyngd 

(Silva o.fl., 2014). Í rannsókn frá 2013 á unglingum var sýnt fram á að þeir sem eru í ofþyngd eða 

með offitu hafa þykkari hálsslagæðar en þeir sem eru í kjörþyngd (Boyraz o.fl., 2013). Einnig hefur 

cIMT mælst þykkara hjá börnum sem hafa ættgenga blóðfituröskun og hjá börnum sem eiga foreldra 

sem hafa fengið ótímabært hjartaáfall (Gaeta o.fl., 2000). 

Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma, t.d offita, blóðfituröskun og háþrýstingur, hafa spágildi fyrir 

auknu cIMT hjá ungu fólki og unglingum (Davis o.fl., 2001; Dawson o.fl., 2009; Juonala o.fl., 2010a; 

Li o.fl., 2003; Raitakari o.fl., 2003). Slagbilsþrýstingur hefur sýnt fylgni við cIMT hjá ungu fólki og 

hefur sérstaklega verið sýnt fram á að hækkaður slagbilsþrýstingur í æsku hefur fylgni með þykknun 

hálsslagæða á fullorðinsárum (Dawson o.fl., 2009; Raitakari o.fl., 2003). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hefur stærð 

og/eða starfsemi vinstri slegils eða veggþykkt hálsslagæða hjá 18-20 ára heilbrigðum einstaklingum 

tengsl við holdafar, þ.e. líkamsþyngdarstuðul, heildarhúðfituhlutfall og mittismál, eða blóðþrýsting? 
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3 Efni og aðferðir 

Skriflegt upplýst samþykki var fengið frá öllum sem tóku þátt í rannsókninni. Rannsóknin er samþykkt 

af Vísindasiðanefnd (VSNb2010080007/03.1) og tilkynnt til Persónuverndar. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Anna Sigríður Ólafsdóttir, dósent á menntavísindasviði. 

Ingibjörg Kjartansdóttir hefur unnið að rannsókninni frá upphafi þar sem 16 ára 

framhaldskólanemendur voru fengnir í langtímarannsókn á mataræði, hreyfingu, líkamsbyggingu, 

þoli, blóðprufur ofl. og þeim var fylgt eftir til 20 ára aldurs.  

 

3.1 Val á þátttakendum 

Rannsóknin er sjálfstæð þversniðsrannsókn til hliðar við ferilrannsóknina Heilsueflandi 

framhaldsskóli sem snýr að heilsufarstengdum þáttum meðal framhalsskólanema 

höfuðborgarsvæðinu. Við upphaf rannsóknar, árið 2010, var nemendum, fæddum 1994, boðið að 

taka þátt í heilsurannsókn. Því næst voru þeir teknir aftur inn til mælinga árið 2012 og nýjum 

þátttakendum bætt við, fæddum 1994 og 1996. Þriðja mælingin var svo gerð árið 2014 og voru þá 

206 þátttakendur og í þeim undirbúningi var ákveðið að búa til nýja rannsókn á sömu þátttakendum 

þar sem hjarta- og hálsæðaómun yrði gerð og borin saman við ákveðnar breytur sem mældar voru í 

tengslum við Heilsueflandi framhaldsskóla. Á mynd 7 má sjá að 80 þátttakendum var boðin þátttaka 

en alls mættu 70 þátttakendur í ómhluta rannsóknarinnar, 35 konur og 35 karlar.  

Mynd 7. Flæðirit sem lýsir vali á þátttakendum rannsóknarinnar. 
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3.2 Framkvæmd hjartaómskoðunar 

Einn og sami ómtæknirinn framkvæmdi staðlaða hjartaómskoðun og mældi með ViVid E9 ómtæki frá 

GE Healthcare með M5S ómhaus. Annar reyndur ómtæknir var viðstaddur við framkvæmd 

rannsóknarinnar til að minnka mæliskekkjur. 

Þátttakendur lágu á vinstri hlið með vinstri hönd undir höfði og svo á bakinu. Hjartaómskoðun var 

framkvæmd frá brjóstvegg og á þeim stöðum sem sjá má á mynd 8. Hinn ómtæknirinn sá um að fylla 

út í krossaskema (sjá fylgiskjal 1) á meðan, til að tryggja að allar myndir yrðu teknar. Hjartalínurit var 

tengt við einstaklinginn meðan á rannsókn stóð og stutt stafræn myndskeið tekin á einum hjartahring.  

Mynd 8. Þau svæði líkamans sem eru notuð við hefðbundna hjartaómskoðun.  

 

Hjartaómskoðun innihélt tvívíddarmyndir frá öllum gluggum. Mynd 9 sýnir þær grunnmyndir sem 

teknar voru frá brjóstvegg.  

Mynd 9. Hjartaómun. a) Fjögurra hólfa mynd. b) Fimm hólfa mynd. c) Tveggja hólfa mynd. d) Þriggja hólfa mynd.  
e) Langásmynd v/bringubein. f) Skammásmynd v/ósæð. g) Skammásmynd v/míturlokuplan. h) Skammásplan 
v/totuvöðva (papillar).  i) Skammásplan v/brodd. j) Undirrifjastaða (subcostal). 
HS: Hægri slegill, VS: Vinstri slegill, HG: Hægri Gátt, VG: Vinstri gátt. 
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Til viðbótar var notast við púlsbylgju-, síbylgju- og lita-Doppler yfir allar lokur og hraði mældur yfir 

lokurnar. Notast var við M-tækni til að mæla ósæðarrót, vinstri gátt og vinstri slegil í bæði 

langásmynd og skammásmynd.  

M-tækni mælingar voru notaðar til að mæla veggþykkt vinstri slegils og til að mæla 

útstreymisbrot. Bæði bandarísku og evrópsku hjartaómunarsamtökin mæla með mælingum með M-

tækni til að mæla veggþykkt ef að það næst hornrétt á slegilinn. Mynd 10 útskýrir þær M-tækni 

myndir sem teknar voru í rannsókninni. 

 

Mynd 10. Þær M-tækni myndir og mælingar sem notar voru. a) Ósæðarloka og vinstri gátt. b) Míturlokuhreyfing í þverplani.   
c) Vinstri slegill í langásplani. d) Vinstri slegill í skammásplani við totuvöðva.  

 

Massi vinstri slegils var reiknaður út frá M-tækni mælingunum með Devereux formúlunni 

(Devereux o.fl., 1986): 

 

!"##$ !"#$%&" !"#$%"! = 0,8 ∙ 1,04 ∙ !"# + !"#$ + !"# ! + 0,6! 

 IVS = Intra Ventricular Septum = skilveggur slegla 

 LVID = Left Ventricular Inner diameter = innra þvermál vinstri slegils í hlébili 

 PWT = Posterior Wall Thickness = bakveggsþykkt  

 

 Púlsbylgju-Doppler yfir míturloku var notaður til að mæla E-bylgju og A-bylgju. Vefja-Doppler af 

míturlokuhring í fjögurra hólfa mynd var notaður til að mæla E´-bylgju við sleglaskilvegg og 

hliðarvegg og tekið var meðaltal af þessum mælingum. Notast var við hlutföllin E/A og E/E´ til að 

meta hlébilsstarfsemi vinstri slegils og  fylliþrýsting. Mynd 11 sýnir mynd af vinstri slegli með vefja-

Doppler ásamt þeim ómmyndum sem notaðar voru til mælinga. 
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Mynd 11. Skjáskot af Doppler og mælingum sem notaðar eru til að meta fylliþrýsting vinstri slegils. a) Púlsbylgju-Doppler þar 
sem míturlokublöðin mætast, E. b) Vefja-Doppler. c) og d) Vefja-Doppler og púlsbylgju-Doppler á míturlokuhring við 
sleglaskilvegg og hliðarvegg, E´. 

 

Í lokin var tekin mynd undir rifbeinum (subcostal) þannig að allt hjartað var í mynd og athugað 

með lita-Doppler hvort gáttarskilveggur væri heill og ekkert litaflæði yfir vegginn. Ómhausinn var svo 

snúið að lifrinni og neðri kviðarhols meginbláæð (vena cava inferior) var mynduð og athugað hvort 

hún félli saman um a.m.k. 50% við öndun til að útiloka álag á hægri hjartahólf (Rudski o.fl., 2010). 

Mynd var líka tekin ofan við bringubein (suprasternalt) af ósæðarboganum og síbylgju-Doppler 

settur í fráfarandi ósæð til að útiloka þrengingar þar (coarctation aorta). 

Rannsóknirnar voru geymdar á stafrænu formi í gagnaveri sem er vinnuumhverfi fyrir frekari 

túlkun gagna. Mælingar voru gerðar þrisvar sinnum og meðaltal tekið. Túlkun gagna miðaðist fyrst og 

fremst við þær rannsóknaspurningar sem snéru að starfsemi og stærð vinstri slegils. 

 

 

 

 

 



  

33 

3.3 Framkvæmd hálsæðaómunar 

Rannsóknin var gerð með ViVid i/q ómtæki frá GE Healthcare og notast var við línulegan ómhaus, 

8L-RS, sem er sérstaklega hannaður fyrir æðaómun. Stöðluð aðferð var notuð til að fá hálsslagæða 

mynd til að mæla cIMT þar sem einstaklingurinn lá á bakinu og hallaði höfðinu í öfuga átt við þá hlið 

sem var ómuð eins og sjá má á mynd 12.  

Mynd 12. Staða sjúklings og ómtæknis við ómun á hálsæðum. 

 

Ómhausinn var lagður á háls þar sem háls og öxl mætast og mynd af hálsæðinni fundin. 

Ómhausnum var því næst fylgt eftir slagæðinni og rólega dreginn upp að höfði þar til hálsæðin 

skiptist í innri og ytri hálsæðagreinar (carotid bulb) og þá var ómhausnum snúið um 90°. Mynd 13 

sýnir hvernig myndin leit út á skjánum. Þar sem skiptingin er skal ómhausnum haldið samhliða öxl og 

mælingar gerðar frá því sjónarhorni. Mælingastaður var 10 mm frá greiningunni og þar mældi 

sjálfvirkt mælingarforrit á milli 200-250 punkta og gaf upp meðalþykkt á cIMT.  

 

Mynd 13. Hálsæð með sjálfvirkri mælingu á cIMT. 
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3.4 Mælingar á holdafari 

Við mælingar á holdafari er hægt að styðjast við ólíkar aðferðir. Í þessari rannsókn var notast við 

BMI, mittismál og húðfituhlutfall. Þátttakendur voru beðnir að fara úr skóm, peysum og tæma allt úr 

vösum. 

 

3.4.1 Mælingar á líkamsþyngdarstuðli, BMI 

Hæð var mæld með hæðarmæli (Seca 213, Þýskalandi) í sentímetrum sem næst 0,1 cm. Þyngd var 

mæld með stafrænni vigt (Seca 701, Þýskalandi) í kílóum sem næst 0,1 kg. Þátttakendur voru 

mældir þrisvar sinnum og tekið meðaltal af mælingunum. BMI var svo reiknað með eftirfarandi 

formúlu: 

!"# =  Þ!"#$ !"
ℎæð! [!]!  

 

Viðmiðunartafla fyrir BMI má finna á bls. 17 

 

3.4.2 Mælingar á mittismáli 

Ummál á mitti var mælt í sentímetrum sem næst 0,1 cm á bera húð. Notast var við óteygjanlegt 

málband og mælt mitti í naflahæð án þess að strekkja á málbandinu. Þátttakandi stóð uppréttur fyrir 

framan rannsakanda með hendur slakar niður með síðu. Þessar mælingar voru allar gerðar þrisvar 

sinnum og meðaltal notað.  

Hlutfall mittismáls af hæð var reiknað með því að deila hæðinni (í sentimetrum) í mittismálið (í 

sentímetrum). Viðmiðunartafla fyrir mittismál og hlutfall mittismáls af hæð er að finna á bls. 18. 

 

3.4.3 Mælingar á húðfituhlutfalli 

Húðfellingamælingar voru framkvæmdar á 7 stöðum. Þeir staðir sem mældir voru eru: undir 

herðablaði, þríhöfði, brjóst, holhönd, mjöðm, kviður og læri. Hér á eftir er nánari útlistun á því hvernig 

mælingin fór fram. 

Undir herðablaði: Þátttakandi var beiðinn um að standa uppréttur og beygja hægri hendi aftur fyrir 

bak svo herðablaðið kæmi betur í ljós. Tekin var skásett húðfelling um 2 cm fyrir neðan neðra horn 

herðablaðsins.  

Þríhöfði: Þátttakandi var beðinn um að standa uppréttur með hendur niður með síðu. Tekin var 

lóðrétt húðfelling á miðja vegu milli herðablaðsnibbu og ölnarhöfða. 

Brjóst: Tekin var skásett húðfelling á milli framlínu holhandar og geirvörtu, 1/3 af lengdinni fyrir 

konur og 1/2 af lengdinni fyrir karla. 

Síða: Tekin var lóðrétt húðfelling á síðu (midaxillary line) í hæð við flagbrjóskið (xyphoid process). 
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Ofan mjaðmarspaða: Tekin var skásett húðfelling í náttúrulegri línu rétt fyrir ofan 

mjaðmarspaðann. Húðfellingin var tekin í lóðréttri línu frá framlínu holhandar. 

Kviður: Tekin var lóðrétt húðfelling 2 cm til hliðar við naflann í naflahæð. 

Læri: Tekin var lóðrétt húðfelling á miðlínu læris miðjavegu á milli nára og efsta hluta hnéskeljar.  

 

Við útreikning á húðfituhlutfalli var notast er við aðferð Jackson & Pollock (Jackson & Pollock, 

1978) til að reikna líkamsþéttleika og niðurstöðum umbreytt í samræmi við reikniaðferð Siri (Siri, 

1961) í húðfituhlutfall. 

 

3.5 Mæling á blóðþrýstingi 

Blóðþrýstingsmæling var gerð á sama tíma og mælingar á líkamsbyggingu fóru fram. Mældur var 

blóðþrýstingur með sjálfvirkum blóðþrýstingsmæli af gerðinni Microlife AG Switzerland. Mælingar 

voru endurteknar þrisvar sinnum og meðaltal tekið. Mæling var ávallt gerð á vinstri upphandlegg, í 

sitjandi stöðu eftir a.m.k. 10 mínútna hvíld. Viðmiðunartölur fyrir blóðþrýsting má finna á bls. 19 og 

20. 

 

3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnum var safnað saman í Excel en við nánari tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið 

IBM SPSS version 21. Í fyrstu var framkvæmt Shapiro-Wilk próf til að meta normaldreifingu 

gagnanna. Ef p > 0,05 þá var álitið að úrtakið fylgdi normaldreifingu. Þeim breytum sem ekki fylgdu 

normaldreifngu var umbreytt, ýmist með log10 eða tvisvar sinnum log10, fyrir þau próf sem kröfðust 

normaldreifingar. Ekki var hægt að umbreyta EF, mittismáli og mitti/hæð hlutfallinu svo þau yrðu 

normaldreifð og var þeim því haldið óbreyttum. 

Lýsandi tölfræði fól í sér samanburð á meðaltali ±SD og munur á milli kynja athugaður með 

óháðu t-prófi eða Mann-Whitney, eftir því sem við átti með tiliti til dreifingar gagna. Til að meta 

hlutfallslegan mismun á holdafarsbreytunum var notast við kí-kvaðrat próf fyrir hvern áhættuhóp. 

Til að skoða fylgni líkamsbreyta og blóðþrýsings við niðurstöður úr hjarta- og hálsæðaómun var 

notast við Pearson fylgnigreiningu. Ákveðnir áhættuflokkar holdafars, BMI og mittismál, voru því 

næst teknir sérstaklegea fyrir og kannaður munur á meðaltölum úr mælingum úr hjarta- og 

hálsæðaómun með óháðu t-prófi. Notast var einnig við þriðjungsskiptingu á slagbilsblóðþrýstingi 

þegar veggþykkt hálsslagæða var skoðuð miðað við líkamsþyngdarstuðul og blóðþrýsting. 

Til að átta sig myndrænt á nokkrum niðurstöðum var sett upp kassarit (box plot) og punktarit 

(scatter plot). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Eiginleikar rannsóknarhópsins 

Alls mættu 70 einstaklingar í ómhluta rannsóknarinnar, 35 karlar og 35 konur, og meðalaldur var 

20,1 ± 0,8. Samanburður kynjana með lýsandi tölfræði (tafla 5), óháð t-próf ásamt Mann-Whitney 

prófi sýndi að marktækur munur var á hæð, þyngd, húðfituhlutfalli, blóðþrýstingi í slagbili, 

hjartsláttarpúls, massa vinstri slegils og massastuðul vinstri slegils. Í öllum tilfellum voru meðaltöl 

innan eðlilegra marka fyrir utan blóðþrýsting karlanna sem í slagbili var að meðaltali 129,9 mmHg og 

telst vera jaðarþrýstingur (eðlilegur <120 mmHg). Einnig var meðal mittismál kvennanna í flokki yfir 

aukna áhættu (lítil áhætta ≤80 cm).  

 

Tafla 5. Meðaltal mælinga og munur á milli kynja. 

BMI: Body Max Index, líkamsþyngdarstuðull; cIMT: carotid Intima-Media Thickness, hálsslagæðarþykkt; VS: Vinstri slegils 

Óháð t-próf gert á normaldreifðum breytum. 

+ Breytur ekki normaldreifðar og samanburður gerður með Mann-Whitney prófi 

* Marktækur munur milli kynja 

 

 

 

 

 Karlar (n=35) Konur (n=35)  

Meðaltal ± SD  Meðaltal ± SD  p-gildi 

Aldur [ár]+ 20,2 ± 0,9  20,0 ± 0,8  0,192 

Hæð [cm] 182,2 ± 6,6  167,3 ± 6,1  0,001* 

Þyngd [kg] 81,5 ± 15,2  69,5 ± 12,8  0,001* 

BMI [kg/m2]+ 24,5 ± 3,7  24,9 ± 4,9  0,879 

Mittismál [cm]+ 86,2 ± 11,2  82,7 ± 11,9  0,086 

Mitti/hæð+ 0,47 ± 0,05  0,50 ± 0,08  0,282 

Húðfituhlutfall [%]+ 14,0 ± 7,5  28,3  ± 7,5  <0,001* 

Blóðþrýstingur, slagbil [mmHg] 129,9 ± 12,0  115,7 ± 10,1  <0,001* 

Blóðþrýstingur, hlébil [mmHg] 74,2 ± 9,3  72,1 ± 7,4  0,316 

Hjartsláttarpúls [slög á mínútu] 68,7 ± 13,3  79,1 ± 11,2  <0,001* 

Útstreymisbrot [%]+ 62 ±6  61 ± 4  0,397 

E/E´ hlutfall 5,5 ±1,6  6,0 ± 1,3  0,177 

E/A hlutfall+ 2,4 ±0,8  2,3 ± 0,9  0,074 

Massi VS [g]+       179 ±34  126 ±31  <0,001* 

Massastuðull VS [g/m2]+ 89 ±14  70 ±13  <0,001* 

cIMT [mm]+ 0,48 ±0,05  0,47 ±0,05  0,454 
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4.2 Holdafar 

Í næstu köflum verða niðurstöður úr hjarta- og hálsæðaómun bornar saman við líkamsbreytur ásamt 

því að stuttlega verður farið í líkamssamsetningu þátttakenda. 

 

4.2.1 Líkamssamsetning 

Líkamsbreyturnar voru flokkaðar niður eftir viðmiðunarhópum og samanburður milli kynja gerður. 

Tafla 6 sýnir niðurstöðurnar úr samanburðinum. 

 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði yfir holdafarsbreytur. 

 
Karlar (n=35) 

 
Konur (n=35)   

n                    [%]         n             [%] 
  

    P-gildi                     

BMI [kg/m2] 
Kjörþyngd: < 25 24 68,5% 

 
22 62,9%     0,373   

Ofþyngd: 25-29,9 8 22,9% 
 

6 17,1%         
Offita: ≥ 30 3 8,6% 

 
7 20,0%         

Mittismál [cm] 
Lítil áhætta 29 82,9% 17 48,5%     0,007   
Aukin áhætta 4 11,4% 8 22,9%         
Mikil áhætta 2 5,7% 10 28,6%         

Mitti/hæð 
Eðlilegt: < 0,5 26 74,3% 22 62,9%     0,303   
Of hátt: ≥ 0,5 9 25,7% 13 37,1%         

Húðfituhlutfall [%] 

Of lágt 9 25,7% 4 11,4%     0,387   
Lágt 4 11,4% 6 17,1%         
Meðal 10 28,6% 14 40,0%         
Hátt 10 28,6% 5 14,3%         
Of hátt 2 5,7% 6 17,1     

BMI: Body Max Index, líkamsþyngdarstuðull 
Viðmiðunarmörk: Mittismál: (Alberti o.fl., 2006) Húðfituhlutfall: (Lobman o.fl., 1997) 
Kí-kvaðrat próf 

 

Líkamsþyngdarstuðull karlanna var í 68,5% tilvika innan kjörþyngdar og í 62,9% tilvika hjá konunum 

(p=0,799). Konurnar voru í 20% tilvika í offituflokki en karlarnir í 8,6% tilvika (p=0,172). 

Mælingar á mittismáli gáfu til kynna að 17,1% karlanna og meirihluti kvennanna, 51,1%, voru í 

aukinni eða mikilli áhættu á að þróa með sér sjúkdóma tengda offitu (p=0,005).  

 

4.2.2 Fylgni massa og starfsemi vinstri slegils við líkamsbreytur 

Gerð var Pearson fylgnigreining á líkamsbreytunum og hjartaómunarbreytunum og má sjá 

niðurstöðurnar í töflu 7. 
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Tafla 7. Fylgni líkamsbreyta við hjartastarfsemi þátttakanda. 

 

Hæð [cm] Þyngd [kg] BMI [kg/m2] Húðfituhlutfall [%] Mittismál [cm] Mitti/hæð 

Karlar (n=35) 

  R p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi 

Útstreymisbrot [%] 0,016 0,927 0,184 0,290 0,244 0,157 0,250 0,147 0,184 0,289 0,203 0,243 

E/E´ -0,120 0,491 0,185 0,287 0,210 0,225 0,238 0,168 0,312 0,068 0,370 0,029* 

E/A -0,182 0,297 0,298 0,082 -0,245 0,155 -0,298 0,082 -0,300 0,080 -0,266 0,123 

Massi VS [g] 0,270 0,116 0,469 0,005* 0,480 0,004* 0,074 0,673 0,271 0,115 0,213 0,219 

<Massastuðull VS [g/m2] -0,048 0,786 0,044 0,801 0,155 0,375 -0,198 0,254 -0,137 0,433 -0,130 0,455 

Konur (n=35) 

 
R p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi 

Útstreymisbrot [%] 0,141 0,418 0,075 0,669 -0,127 0,467 -0,284 0,098 -0,221 0,202 -0,241 0,163 

E/E´ 0,062 0,721 0,401 0,017* 0,327 0,055 0,154 0,376 0,249 0,149 0,217 0,210 

E/A  0,594 0,001* 0,054 0,759 -0,301 0,079 -0,445 0,007* -0,195 0,263 -0,319 0,062 

Massi VS [g] 0,283 0,099 0,733 <0,001* 0,612 0,001* 0,232 0,181 0,488 0,003* 0,380 0,024* 

Massastuðull VS [g/m2] 0,181 0,298 0,523 0,001* 0,457 0,006* 0,066 0,705 0,295 0,085 0,223 0,197 

VS: Vinstri slegils 
r Pearson fylgnistuðull 
* marktæk fylgni 
 
 
 

Massi vinstri slegils hafði miðlungs jákvæða fylgni við þyngd og BMI hjá körlunum. Massi vinstri slegils og massastuðull hafði sterka jákvæða fylgni við 

þyngd og BMI hjá konunum. Útstreymisbrot hafði enga fylgni við líkamsbreyturnar. Breytur tengdar hlébilsstarfsemi, E/A og E/E´, voru háðar kyni og engin 

fylgni við líkamsbreytur karlanna fyrir utan mitti/hæð hlutfallið sem var með miðlungs sterka jákvæða fylgni við E/E´ en sama hlutfall hafði miðlungssterka 

jákvæða fylgni við þyngd hjá konunum. Sterk jákvæð fylgni E/A hlutfallsins var við hæð hjá konunum og miðlungs neikvæð fylgni við húðfituhlutfall þeirra.
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Massi vinstri slegils og massastuðull er skoðaður nánar í töflum 8 og 9. Í töflu 8 er að finna 

samanburð milli hópanna sem eru í kjörþyngd og í ofþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli og í töflu 

9 er mittismál skoðað nánar eftir áhættuhópum og samanburður gerður við massa vinstri slegils og 

massastuðul. 

 

Tafla 8. Samanburður á massa vinstri slegils við massastuðul BMI. 

Líkamsþyngdarstuðull 

Karlar (n=35)  Konur (n=35)  
BMI < 25 

kg/m 
BMI ≥ 25 

kg/m   
BMI < 25 

kg/m  
BMI ≥ 25 

kg/m  

 
(n=24) (n=11) P-gildi (n=22) (n=13) P-gildi 

Massi VS [g] 167 ±26 206 ±34 0,002* 115 ±25 144 ±31 0,002* 

Massastuðull VS [g/m2] 86 ±12 94 ±18 0,143 67 ±11 76 ±13 0,031* 
* marktækur munur  

 

Tafla 9. Samanburður á massa vinstri slegils og massastuðli við mittismál. 

 
Karlar (n=35) 

  
Konur (n=35) 

 
Mittismál 

Eðlilegt 

(n=29) 

Aukið  

(n=6) P-gildi 

 

Eðlilegt 

(n=17) 

Aukið 

(n=18) P-gildi 

Massi VS [g] 174 ±30 206 ±40 0,043* 
 

113 ±22 138 ±33 0,010* 

Massastuðull VS [g/m2] 88 ±13 91 ±22 0,725 

 

66 ±10 73 ±14 0,104 
* marktækur munur  
Viðmiðunarmörk fyrir mittismál: Eðlilegt karlar: <94, eðlilegt konur: <80 

 
 

Hlébilsstarfsemi mæld með E/E´og E/A hlutfalli var skipt eftir mittismáli eins og sjá má í töflu 10.  

 
Tafla 10. Hlébilsstarfsemi miðað við eðlilegt eða aukið mittismál. 

 

 

 

 

 

 
Ekki var munur á meðaltali breytanna fyrir hlébilsstarfsemi þegar hópnum var skipt upp eftir kyni 

og mittismáli. Einnig var prófað að skipta eftir BMI < 25 og BMI ≥ 25 en þar var heldur enginn 

marktækur munur á meðaltölum. 

 

 

 Karlar   Konur  

Mittismál 

 

Eðlilegt 

(n=29) 

Aukið 

(n=6) 

 

P-gildi 

 

 

Eðlilegt 

(n=17) 

Aukið 

(n=18) 

 

P-gildi 
E/E´ 5,3 ±1,4 6,4 ±2,1 0,112  5,8 ±1,0 6,1 ±1,6 0,456 

E/A 2,5 ±0,8 2,1 ±0,6 0,379  2,4 ±0,5 2,2 ±1,1 0,200 
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Mynd 14 sýnir mun á dreifingu hjá hópunum. Karlarnir með aukið mittismál eru með dreifðari gildi 

fyrir E/E´ hlufallið en hæsta og lægsta gildi kvennanna var bæði hærra og lægra hjá þeim sem eru 

með aukið mittismál. Hlutfall E/A er með meiri drefingu á mælingum hjá þeim sem eru með aukið 

mittismál en samanburður mælinga milli kynja er svipaður.  

 
 

Mynd 14. Hlébilsstarfsemi miðað við eðlilegt eða aukið mittismál. 

 
 
 

4.2.3 Fylgni veggþykktar hálsslagæða við líkamsbreytur 

Athugun á fylgni cIMT við líkamsbreyturnar með Pearson fylgnistuðli varð gerð og má sjá 

niðurstöðurnar í töflu 11.  

 
 
Tafla 11. Fylgni cIMT við líkamssamsetningu þátttakenda 

 
cIMT 

 

Karlar (n=35) Konur (n=35) 

 

     r p-gildi      r p-gildi 

Hæð [cm] 0,203 0,242 -0,049 0,782 

Þyngd [kg] -0,064 0,717 -0,116 0,506 

BMI [kg/m2] -0,025 0,887 0,134 0,441 

Húðfituhlutfall [%] -0,185 0,288 0,198 0,255 

Mittismál [cm] -0,027 0,878 0,101 0,565 

Mitti/hæð -0,098 0,575 0,101 0,563 
r: Pearson-fylgnistuðull 
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Líkamsbreyturnar höfðu enga fylgni við cIMT. Til að sjá nánar hvernig drefing mælinga er þá eru 

myndir af mælingum cIMT miðað við mittsmál og cIMT miðað við BMI á mynd 15.  

 
 

Mynd 15. Dreifing mælinga á veggþykkt hálsslagæða miðað við mittismál og BMI. 

 

Á myndinni sést að mælingarnar eru mjög dreifðar og besta línan sýnir að engin fylgni er til 

staðar. Miðgildi cIMT mælinganna, fjórðungsmörk ásamt hæstu og lægstu gildum má sjá á mynd 16.  

 

Mynd 16. Veggþykkt (cIMT) hálsslagæðanna miðað við mittismál og BMI. 
 

Fylgnimæling með Pearson fylgnistuðli var gerð á cIMT gögnunum eftir að búið var að flokka 

mælingarnar eftir áhættuhópum mittismáls (eðlilegt og aukið), BMI (kjörþyngd og yfirþyng/offita) og 

húðfituhlutfalls (lágt/meðal og hátt). Engin fylgni var til staðar í neinum hópum þrátt fyrir það og eru 

frekari útreikningar ekki birtir. 
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4.3 Blóðþrýstingur 

Karlarnir mælast í 80% tilvika með jaðar- eða háþrýsting. Konurnar höfðu flestar eðlilegan 

blóðþrýsting en 37% þeirra voru með jaðar- eða háþrýsting. Tafla 12 sýnir hlutfallaskiptingu 

þátttakenda.   

 
Tafla 12. Blóðþrýstingur þátttakenda skipt í viðmiðunarflokka. 

Kyn n  [%] 

Karlar  

Eðlilegur  7 20,0 

Jaðarþrýstingur  22 62,9 

Háþrýstingur 6 17,1 

Samtals 35 100,0 

Konur  

Eðlilegur 22 62,8 

Jaðarþrýstingur 12 34,3 

Háþrýstingur 1 2,9 

Samtals 35 100,0 

 

4.3.1 Fylgni stærðar og starfsemi vinstri slegils við blóðþrýsting  

Fylgni starfsemi vinstri slegils við blóðþrýsting var athuguð með Pearson fylgnistuðli, sjá töflu 13. 

 
Tafla 13. Fylgni blóðþrýstings við stærð-og starfsemi vinstri slegils. 

 

BÞ slagbil 
[mmHg] 

BÞ hlébil  
[mmHg] 

BÞ slagbil 
[mmHg] 

BÞ hlébil  
[mmHg] 

 
Karlar Konur 

 r p-gildi r p-gildi r p-gildi r p-gildi 
Útstreymisbrot [%] 0,284 0,098 -0,009 0,961 -0,252 0,145 -0,390 0,020* 

E/E' -0,026 0,881 -0,037 0,833 0,090 0,608 0,132 0,450 
E/A -0,196 0,258 -0,481 0,003* -0,090 0,607 -0,078 0,656 
Massi VS [g] 0,170 0,329 0,140 0,421 0,065 0,710 -0,072 0,682 
Massastuðull VS [g/m2] 0,016 0,928 -0,152 0,385 -0,004 0,982 -0,142 0,416 

Pearson fylgnistuðull 
*marktæk fylgni 
VS: Vinstri slegill; BÞ: Blóðþrýstingur 

 

Við athugun á fylgni starfsemi vinstri slegils við blóðþrýsting kom fram að hjá körlunum var 

miðlungs neikvæð fylgni blóðþrýstings í hlébili við E/A hlutfallið og hjá konunum miðlungs neikvæð 

fylgni útstreymisbrots við blóðþrýsting í hlébili.  
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 Frekari athugun á mælingum massa vinstri slegils og massastuðuls við jaðar- og háþrýsting var 

gerð en enginn marktækur munur var á milli þeirra sem höfðu eðlilegan blóðþrýsting og þeirra sem 

höfðu jaðar- eða háþrýsting eins og sjá má í töflu 14.  

 

Tafla 14. Massi vinstri slegils borinn saman við eðlilegan blóðþrýsting og jaðar- og háþrýsting. 

  

 

 

Sömu mælingar á massa vinstri slegils voru settar upp í box-riti eftir því hvort það var eðlilegur 

blóðþrýstingur eða jaðar- eða háþrýstingur. Mynd 17 sýnir box-ritið.  

 

Mynd 17. Samanburður á massa vinstri slegils miðað við blóðþrýsting. 

 

Myndin sýnir það sem áður hefur verið komið inn á að konur eru með lægri massa en karlarnir og 

mælingarnar hjá konunum liggja lægra en karlanna. Einnig var athugað hvort að munur væri á 

massa vinstri slegils og massastuðli milli slagbilsþrýstings þriðjunga þegar skipt er eftir BMI í 

kjörþyngd og BMI í ofþyngd eða offitu. Engin marktæk fyglni mældist og eru þessir útreikningar ekki 

sýndir nánar. 

 

Blóðþrýstingur 

Karlar (35) 
  

Konur (35) 
 

Eðlilegur 

(n=7) 

Jaðar- eða 

háþrýstingur 

(n=28) P-gildi 

 

Eðlilegur 

(n=21) 

Jaðar- eða 

háþrýstingur 

(n=14) P-gildi 

Massi VS [g] 169 ±51 182 ±29 0,365 
 

125 ±27 127 ±36 0,851 

Massastuðull VS [g/m2] 85 ±22 89 ±12 0,465 

 

70 ±12 70 ±14 0,974 
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4.3.2 Fylgni veggþykktar hálsslagæða, cIMT við blóðþrýsting  

Veggþykkt hálsslagæða, cIMT, var könnuð með tilliti til blóðþrýstings þátttakenda. Tafla 15 sýnir 

niðurstöður úr Pearson fylgnimælingu. 

 

 

Tafla 15. Fylgni blóðþrýstings við veggþykkt hálsslagæða þátttakenda. 

cIMT 

 
Karlar Konur 

 
r p-gildi R p-gildi 

BÞ slagbil 0,398 0,018* -0,115 0,509 
BÞ hlébil 0,054 0,759 -0,017 0,922 

BÞ: Blóðþrýstingur 
r: Pearson fylgnistuðull 
*Marktæk fylgni 

 
 
Fylgni cIMT karlanna við blóðþrýsting í slagbili var miðlungs jákvæð en engin fylgni var hjá konunum 

við blóðþrýstinginn.  

Blóðþrýstingi var því næst skipt í tvo hópa: eðlilegur blóðþrýstingur og jaðar- og háþrýstingur og 

fylgni cIMT athuguð í hvorum hópi fyrir sig. Engin fylgni mældist þá á milli cIMT innan 

blóðþrýstingshópanna. Mynd 18 sýnir mælingar á cIMT, skipt upp eftir kyni og 

blóðþrýstingsáhættuhópi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Samanburður á veggþykkt hálsslagæða (cIMT) miðað við blóðþrýsting. 

 

Meðaltal á cIMT skipt eftir blóðþrýsing má sjá í töflu 16. Þar er marktækur munur á meðaltölum 

karlana en ekki kvennanna.  
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Tafla 16. Hálsslagæðaþykkt, cIMT, skipt eftir blóðþrýsting. 

Blóðþrýstingur 

Karlar (35) 
  

Konur (35) 
 

Eðlilegur 

(n=7) 

Jaðar- eða 

háþrýstingur 

(n=28) P-gildi 

 

Eðlilegur 

(n=21) 

Jaðar- eða 

háþrýstingur 

(n=14) P-gildi 

cIMT [mm] 0,44 ±0,04 0,49 ±0,05 0,030* 

 

0,48 ±0,05 0,45 ±0,05 0,204 
*Marktækur munur 

 

Til að skoða betur mælingarnar á cIMT var hópnum skipt niður eftir eðlilegu BMI og auknu BMI og 

einnig þriðjungsmörkum slagbilsþrýstings eins og sjá má í töflu 17.  

 

Tafla 17. cIMT skipt eftir BMI og þriðjungsmörkum blóðþrýstings. 
 

Karlar Konur 

cIMT 

Slagbilsþrýstingur – þriðjungsmörk 

1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 

Meðaltal ±SD 

BMI 

< 25 kg/m2 
0,45 ±0,07 

 (n=3) 

0,46 ±0,03 

(n=7) 

0,49 ±0,06 

(n=14) 

0,47 ±0,05 

(n=13) 

0,45 ±0,06 

(n=8) 

0,42 ±0 

(n=1) 

≥ 25 kg/m2 
0,40 ±0 

(n=1) 

0,45 ±0,06 

(n=3) 

0,50 ±0,05  

(n=7) 

0,49 ±0,04 

(n=7) 

0,47 ±0,03 

(n=5) 

0,44 ±0 

(n=1) 

 
 

Tafla 17 sýnir að þeir sem eru með BMI >25 eru ekki með hærra cIMT en þeir sem eru með BMI 

<25 ef flokkað er eftir slagbilsblóðþrýstingi. Marktæktarpróf er ekki hægt að gera á hópunum þar sem 

um of fámenna flokka er um að ræða. 
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5 Umræða 

Helstu niðurstöður voru þær að massi vinstri slegils hafði sterka fylgni við þyngd og BMI hjá báðum 

kynjum. Massi vinstri slegils var marktækt hærri hjá þeim sem höfðu BMI ≥ 25 kg/m2 en þeim sem 

höfðu BMI < 25 kg/m2. Massi vinstri slegils var einnig hærri hjá þeim sem höfðu aukið mittismál 

miðað við kjörið mittismál. Hlébilsstarfsemi hafði línulega hneigð við mittismál karlanna og kom fram 

sem hækkað E/E´ og lækkað E/A hlutfall sem fylgir skertri hlébilsstarfsemi. Hlutfall E/A hafði einnig 

fylgni við blóðþrýsting í hlébili hjá körlunum. Slagbilsstarfsemi eða reiknað útstreymisbrot hafði fylgni 

við blóðþrýsting í hlébili hjá konunum en engin önnur fylgni reiknaðist við slagbilsstarfsemi. 

Veggþykkt hálsslagæða hafði fylgni við blóðþrýsting í slagbili hjá körlunum en engin fylgni 

mældist hjá konunum. 

 

5.1 Holdafar 

Holdafar þátttakenda var mælt með BMI, mittismáli, mitti/hæð hlutfalli og húðfituhlutfalli. 

Líkamsþyngdarstuðull þátttakenda flokkaðist þannig að 22,9% karlanna voru í ofþyngd og 8,6% með 

offitu en konurnar voru í 17,1% tilvika í ofþyngd og 20% með offitu. Þessar niðurstöður eru aðeins 

hærri en í rannsókn sem gerð var af sömu aðilum á 18 ára unglingum á Íslandi árið 2012 en þar 

mældust 14,7% karlanna of þungir og 4,7% með offitu og konurnar mældust 17,9% í ofþyngd og 

9,0% með offitu (Arngrímsson o.fl., 2012). Það er hugsanlegt að aðeins hærri aldur núverandi hóps 

sé ástæðan fyrir hærra BMI. Sýnt hefur verið fram á að offita á unglingsárum eykur hættuna á 

sjúkdómum og dauða fyrir aldur fram á fullorðinsárum, óháð því hvort offita sé enn til staðar á 

fullorðinsárum (Bjorge o.fl., 2008; Inge o.fl., 2013). Með aukinni offitu unglinga getum við átt von á að 

sjá aukna tíðni sjúkdóma af völdum offitu, eins og hjarta- og æðasjúkdóma. 

Konurnar í hópnum eru í 51,5% tilvika yfir eðlilegum mörkum í mittismáli á móti 17,1% hjá 

körlunum og eiga þær því meiri hættu á hjarta- og æðasjúkdómum vegna offitutengdra sjúkdóma 

samkvæmt skilgreiningum á mittismáli (Alberti o.fl., 2006). Konurnar í þessari rannsókn mælast 

töluvert fleiri yfir æskilegum mörkum heldur en í rannsókn sem gerð var hjá 18 ára íslenskum 

unglingum (Arngrímsson o.fl., 2012) en sú rannsókn mældi 28% kvennanna með of hátt mittismál og 

13,7% karlanna.  

Mæling á húðfituhlutfalli sýndi fram á að 34,3% karlanna og 31,5% kvennanna voru með of hátt 

hlutfall en í íslenskri rannsókn um holdafar ungra Íslendinga (Arngrímsson o.fl., 2012) var notast við 

aðra aðferð (dual energy X-ray absorptiometry, DEXA) til að mæla fituhlutfall. Þar mældist 50,8% 

allra með of hátt hlutfall (42,3% kk og 58,2% kvk) og því töluvert hærra en mælist í þessari rannsókn 

en það gæti skýrst af mismunandi mæliaðferðum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar samanborin við rannsókn Arngrímssonar (Arngrímsson o.fl., 

2012) á holdafari ungra Íslendinga sýnir að í þessari rannsókn mælast fleiri með of hátt BMI og 

mittismál en fituhlutfall mælist lægra.  
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5.1.1 Stærð og starfsemi vinstri slegils og áhrif holdafars  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sterka jákvæða fylgni massa vinstri slegils hjá báðum kynjum við 

þyngd og BMI en aðrar niðurstöður reyndust ólíkar á milli kynjanna. Það er þekkt úr öðrum 

rannsóknum að massi vinstri slegils sé meiri hjá þyngri einstaklingum (Barbosa o.fl., 2013; Chinali 

o.fl., 2006) og líklega er ástæðan sú að stærra líkamsyfirborð þarf meira blóðflæði og til að svara því 

stækkar hjartað. Massastuðull vinstri slegils hafði sterka fylgni við þyngd hjá konunum en engin fylgni 

mældist hjá körlunum. Þyngd er ólíkleg ástæða fylgninnar, þar sem masastuðullinn er leiðréttur 

massi miðað við hæð og þyngd, og áður óþekkt að stuðullinn hafi fylgni við þyngd (Rosa o.fl., 2002). 

Konurnar höfðu einnig sterka fylgni E/A hlutfallsins við hæð og E/E´ hlutfallið miðlungssterka við 

þyngd sem gefur til kynna tengsl við hlébilsstarfsemi. Slík fylgni er þó ekki þekkt og kynjamunurinn er 

óútskýrður. E/A hlutfallið hjá konunum hafði jafnfram miðlungssterka neikvæða fylgni við 

húðfituhlutfall en neikvæða línulega hneigð hjá körlunum.  

Neikvæð línuleg hneigð E/A hlutfallins og jákvæð línuleg hneigð E/E´ hlutfallins við mittismál 

karlana sýnir hugsanlega fram á lélegri hlébilsstarfsemi hjá karlmönnum með aukið mittismál. 

Hlutföllin sem lýsa hlébilsstarfsemi höfðu aftur á móti enga fylgni við mittismál kvennana. Nýleg 

rannsókn á hlébilsstarfsemi kvenna með aukið mittismál sýndi lélegri hlébilsstarfsemi líkt og var með 

karlanna í þessari rannsókn þannig að kynjamunurinn verður óútskýrður (Share o.fl., 2015). Ástæðan 

fyrir lélegri hlébilsstarfsemi getur verið af svipuðum toga og hjá þeim sem eru með offitu. Við aukið 

mittismál eykst álag á hjarta sem bregst við aukinni stærð líkamans. Afleiðingarnar eru þær að vinstri 

gáttin þarf að vinna meira með sleglinum til að ýta blóðinu til vinstri slegilsins og þaðan út til 

líkamans. Við það hækkar A toppurinn í míturlokuflæðinu og hlutfallið milli E og A toppanna verður 

minna (Barbosa o.fl., 2013). Einnig getur E toppurinn lækkað með minni slökun á vinstri slegli og 

þannig minnkar hlutfallið á milli E og A toppanna sem tákna blóðflæðið yfir míturlokuna í hlébili en 

slík breyting er háð aldri og sést því frekar hjá fólki á miðjum aldri og eldra (Carvalho o.fl., 2013). 

Þetta útskýrir ekki kynjamuninn sem er til staðar í rannsókninni. 

Miðlungs jákvæð fylgni E/E´ hlutfallsins var við mitti/hæð hlutfallið hjá körlunum og það eitt og sér 

bendir til þess að hlébilsstarfsemin sé aðeins lakari hjá þeim sem hafa hærra mitti/hæð hlutfall. 

Fylgnin náði þó ekki yfir tölur kvennanna því E/A og E/E´ hjá konunum hafði enga fylgni við mitti/hæð 

hlutfallið. Þessi hlutföll lýsa hlébilsstarfsemi vinstri slegils. Þar sem aukið mittismál eykur líkurnar á 

offitutengdum sjúkdómum, líkt og hjarta- og æðasjúkdómum, og breytingar á hlébilsstarfsemi eru oft 

fyrstu merki um breytingar á hjartastarfsemi hefði mátt búast við sterkari fylgni (Carvalho o.fl., 2013). 

Kynjamunurinn skýrist þó ekki með þessu og helst óútskýrður. 

Massi vinstri slegils eða massastuðull hafði enga fylgni við mittismálið hjá körlunum en miðlungs 

jákvæða fylgni hjá konunum. Því hefur áður verið lýst að massi vinstri slegils kvenna verði fyrir 

áhrifum þegar áhættuþættir fyrir hjarta- og æðasjúkdóma, líkt og háþrýstingur og/eða offita, eru til 

staðar (Schillaci o.fl., 2006). Hafa verður í huga, líkt og áður, að massastuðull vinstri slegils er 

leiðréttur massi gagnvart hæð og þyngd og hefur verið umdeilt hvort rétt sé að notast við slíka 

leiðréttingu þegar verið er að skoða áhrif holdafars á vinstri slegilinn (Dewey o.fl., 2008). 
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Þessi hlutföll sem notuð eru til að meta hlébilsstarfsemina, E/E´og E/A, eru háð slökuninni í hlébili 

og hefur því lengd hlébilsins í hjartahringnum áhrif á mat á hlébili. Hægari hjartsláttur leiðir til hærri A 

topps (Harrison o.fl., 1991) og þar af leiðandi geta hlutföllin verið öðruvísi en ef hjartslátturinn væri sá 

sami. Í rannsókninni höfðu karlarnir marktækt hægari hjartslátt en konurnar og því gæti það skýrt 

muninn á milli kynjanna þegar verið er að bera saman áhrif á hlébilsstarfsemi. 

Í niðurstöðunum má sjá að þeir sem voru með BMI ≥ 25 og voru þar af leiðandi flokkaðir í ofþyngd 

eða með offitu voru að meðaltali með aukinn massa vinstri slegils en þeir sem voru í kjörþyngd og á 

þetta við bæði kynin. Jafnframt voru konurnar með hærri massastuðul vinstri slegils ef þær voru með 

BMI ≥ 25. Einnig mátti sjá að massi vinstri slegils hafði fylgni við mittismál hjá báðum kynjum. Offita í 

barndómi og á unglingsárum veldur breytingum á uppbyggingu hjartans og starfsemi sem sjást 

venjulega fyrst hjá miðaldra fólki sem er í eðlilegri þyngd. Breytingarnar eru m.a. aukinn massi vinstri 

slegils hjá þeim sem eru með offitu (Chinali o.fl., 2006; Cote o.fl., 2013).  

Slagbilsstarfsemi vinstri slegils, metin sem reiknað útfallsbrot, hafði ekki neina fylgni við holdafarið 

og áður birtar niðurstöður styðja þær niðurstöður (Dorbala o.fl., 2006). 

 

5.1.2 Veggþykkt hálsslagæðaveggja og tengsl við holdafar 

Niðurstöður rannsóknarinnar er varða þykkt hálsslagæðaveggja og áhrif holdafars sýndu að cIMT 

mældist ekki með fylgni við holdafarsbreyturnar. Fylgnin var einnig athuguð eftir að búið var að skipta 

hópnum upp eftir kjörþyngd og ofþyngd/offitu en engin fylgni mældist jafnt sem áður. Fylgni cIMT við 

mittismál var engin og einnig var prófað að skipta hópnum í eðlilegt mittismál og aukið mittismál. 

Hvorugur hópurinn mældist með fylgni við cIMT. Hið sama var gert við mitti/hæð en engin fylgni 

mældist. Hópurinn er hugsanlega of ungur til að fram séu komnar mælanlegar breytingar. Það hefur 

þó verið sýnt fram á væga fylgni cIMT við BMI í þversniðrannsókn á börnum Muscatine þátttakenda 

(Dawson o.fl., 2009) og einnig hefur verið sýnt fram á meiri líkur á háu BMI meðal ungs fólk sem er 

með þykkara cIMT (Acevedo o.fl., 2011) en það kom fram í nýrri yfirlitsgrein um efnið (Qu & Qu, 

2015) 

 

 

5.2 Blóðþrýstingur 

Mikill meirihluti karlanna mældist með jaðar- eða háþrýsting á þeim tíma sem þeir tóku þátt í 

rannsókninni, eða 80,0% en konurnar í 37,2% tilvika. Margar blóðþrýstingsrannsóknir hafa verið 

gerðar á ungmennum og þetta hlutfall er hærra en birtar rannsóknir hafa sýnt en oftast er jaðar- og 

háþrýstingur að meðaltali 9,5-24% (Acosta o.fl., 2012; Chiolero o.fl., 2007; Falkner o.fl., 2008; 

McNiece o.fl., 2007; Papandreou o.fl., 2007). Íslenska rannsóknin, sem framkvæmd var af skyldum 

aðilum og þessi rannsókn, var gerð á 18 ára ungmennum og mældi jaðar- og háþrýsting hjá 10,2% 

ungmennana (Arngrímsson o.fl., 2012). 
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Ein skýringin gæti verið sú að þær aðstæður sem ungmennin voru í hafi gert það að verkum að 

blóðþrýstingurinn var hærri en ella þar sem allar þrjár mælingarnar voru gerðar með tveggja mínútna 

millibili. Blóðþrýstingsmælingarnar voru gerðar í einni heimsókn og því ekki um staðfestan háþrýsting 

að ræða. Mikill breytileiki getur verið milli daga eða aðstæðna eins og sýnt var í rannsókn sem gerð 

var í Texas á rúmlega 1000 ungmennum sem komu þrisvar sinnum í blóðþrýstingsmælingu. 

Niðurstöðurnar voru þær að 30% voru með jaðarþrýsting í einhverjum af þremur mælingunum en 

einungis 4% höfðu jaðarþrýsting í öllum mælingunum (Acosta o.fl., 2012). Það var enginn munur á 

því hvaða aðstæður kynin voru sett í á meðan rannsókninni stóð. 

Einnig getur stress eða spenningur við mælinguna orsakað hærri blóðþrýsting og er þekkt að fólk 

mælist með hærri blóðþrýsting þegar það er mælt af heilbrigðisstarfsmanni heldur en þegar það er 

heima í sínu umhverfi og kallast læknaháþrýstingur (Ocon-Pujadas & Mora-Macia, 1993). 

Læknaháþrýstingur hefur mælst sem forspárgildi fyrir hjarta- og æðasjúkdóma (Mancia o.fl., 2013a) 

þannig að ekki er æskilegt að líta á læknaháþrýsting sem tilfallandi mælingu. Kynbundinn munur á 

blóðþrýstingi er einnig þekktur (Reckelhoff, 2001). 

 

5.2.1 Stærð og starfsemi vinstri slegils og fylgni við blóðþrýsting  

Hlutfall E/A hafði neikvæða fylgni við hlébilsblóðþrýsting karlanna. Þetta eru sams konar niðurstöður 

og hafa verið birtar í sambandi við háþrýsting ungmenna og breytingar á hjartastarfsemi. Slíkar 

rannsóknir hafa sýnt fram á lækkun á E/A hlutfalli og hækkun á E/E´hlutfalli unglinga með háþrýsting 

og þar af leiðandi skertari hlébilsstarfsemi (Agu o.fl., 2014; Alp o.fl., 2014).  

Slagbilsstarfsemi vinstri slegils var metin með útfallsbroti, mældu með M-tækni. Slík mæling er þó 

yfirleitt ekki nægjanleg til að sýna fram á fyrstu breytingar á slagbilsstarfseminni. Rannsóknir sýna að 

vefjahnitsmælingar eru nákvæmari mæling á slagbilsstarfsemi (Yu o.fl., 2016). Mælt útstreymisbrot 

kvennanna hafði neikvæða fylgni við hlébilsblóðþrýsting. 

Við nánari skoðun á massa vinstri slegils og slagbilsblóðþrýsingi reyndist ekki vera munur á 

mælingum, hvort sem um var að ræða eðlilegan blóðþrýsting eða jaðar- og háþrýsting. 

 

5.2.2 Þykkt hálsslagæðaveggja og áhrif blóðþrýstings  

Þykkt hálsslagæðaveggja, cIMT, hafði jákvæða fylgni við slagbilsþrýsting hjá körlunum í 

rannsókninni en engin fylgni mældist hjá konunum. Þetta samræmist niðurstöðum annarra um að 

fylgni sé með slagbilsþrýstingi og cIMT (Dawson o.fl., 2009) en það skýrir þó ekki kynjamuninn þar 

sem karlarnir í rannsókninni höfðu hærri slagbilsþrýsting en konurnar.  

Karlarnir í rannsókninni mældust flestir með of háan blóðþrýsting eða jaðarþrýsting en konurnar 

ekki. Karlanir voru með hærra cIMT ef þeir voru með jaðar- eða háþrýsting en þeir sem hafa 

háþrýsting eru líklegri til að hafa aukið cIMT (Davis o.fl., 2001; Dawson o.fl., 2009; Juonala o.fl., 

2010a). Konurnar sýndu þó ekki mun á cIMT hvort sem þær voru með eðlilegan blóðþrýsting eða 

með jaðar- eða háþrýsting. 
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6 Ályktanir 

Rannsóknin sýndi fram á að massi vinstri slegils hafði tengsl við holdafar, sérstaklega hjá konum. 

Vægar breytingar á starfsemi vinstri slegils fundust einnig í tengslum við hlébilsblóðþrýsting. 

Veggþykkt hálsslagæða hafði jafnframt tengsl við slagbilsblóðþrýsting hjá körlum. Bæði hjarta- og 

hálsslagæðaómun eru tiltölulega einfaldar í framkvæmd og gefa því möguleika á nánara áhættumati 

hjá ungum einstaklingum hvað varðar hjartastarfsemi og mat á snemmkomnum 

æðakölkunarbreytingum. 

Það yrði mjög áhugavert að fylgja þessum hópi eftir til að meta nánar þróun á hjarta- og 

æðasjúkdómum og greina betur spágildi einstrakra breyta. Mikilvægar og nákvæmar 

heilsufarsupplýsingar um hópinn liggja fyrir og verður unnið áfram með þær en ekki liggur fyrir leyfi 

eða áform um frekari eftirfylgni eins og er. 
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