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Ágrip 

Áhættumat á bráðu kransæðaheilkenni 
Erla Þórisdóttir1 og Karl K. Andersen1,2 

Læknadeild Háskóla Íslands1 og Landspítali Háskólasjúkrahús 

 

 

Inngangur: Sjúklingar með brátt kransæðaheilkenni eru misleitur hópur með mismunandi áhættu á 

endurteknum hjartaáföllum og dauða. GRACE ACS risk score áhættureiknirinn var hannaður til að spá 

fyrir um horfur sjúklinga eftir greiningu á bráðu kransæðaheilkenni. Tilgangur þessarar rannsóknar var 

að meta hvort áhættustigun með GRACE skori komi að gagni við að spá fyrir um dauðsföll og 

endurtekin hjartaáföll hjá íslenskum sjúklingum sem greinast með brátt kransæðaheilkenni. 

 
Efni og aðferðir: Rannsóknin tók til allra þeirra sem lögðust inn á Landspítalann með brátt 

kransæðaheilkenni frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2013. Úr Sögukerfi Landspítala voru sóttar þær 

breytur sem notaðar eru til útreikninga á GRACE skori. GRACE skor og áhættumat fyrir 30 daga lifun, 

eins árs lifun og eins árs lifun án hjartaáfalla var reiknað út fyrir alla þátttakendur. Afdrif sjúklinga með 

tilliti til endurtekinna hjartaáfalla og dauða voru að lokum könnuð. Lífshorfur voru reiknaðar með aðferð 

Kaplan-Meier og framkvæmd voru logrank próf til að bera saman lifunarkúrfur. Útreiknað GRACE 

áhættumat og raunveruleg áhætta þýðisins voru borin saman og ROC kúrfur teiknaðar til að meta 

næmni og sértækni áhættumatsins. 

 
Niðurstöður: Þátttakendur voru 666, 189 konur og 477 karlar. Meðalaldur þátttakenda var 68,0 

±13,1 ár. 212 (31,2%) sjúklingar lögðust inn vegna hvikular hjartaangar, 293 (44,0%) vegna NSTEMI 

og 161 (24,8%) vegna STEMI. 30 daga lifun þýðisins var 94,7%, eins árs lifun 89,8% og eins árs lifun 

án hjartaáfalla 78,5%. Marktækur munur var á lifun kynja (p= 9,1*10-4) og lifun sykursjúkra (p=3,7*10-4) 

til eins árs og marktækurmunur á lifun án hjartaáfalls var innan eins árs meðal sömu hópa (p=3*10-2 

og p=1,7*10-4). Þegar útreiknað GRACE áhættumat var borið saman við hlutfall raunverulegra 

dauðsfalla og endurtekinna hjartaáfalla lentu raunverulegu gildin í flestum tilfellum innan marka. Þegar 

næmni og sértækni GRACE áhættureiknisins var athuguð var AUC=0.9156 (0.8785-0.9528) fyrir 30 

daga lifunarmat, AUC=0,8925 (0.8613-0.9236) fyrir eins árs lifunarmat og AUC=0,7083 (0.6553-

0.7612) fyrir eins árs lifunarmat án hjartaáfalla. 

 
Ályktanir: Niðurstöður gefa til kynna að áhættumat GRACE skorsins sé almennt gott á íslensku 

þýði. Áhættureiknirinn reyndist sannspár um áhættumat á horfum sjúklinga með tilliti til dauða innan 30 

daga og eins ár. Hins vegar vanmetur áhættureiknirinn að hluta áhættu á dauða eða endurteknu 

hjartaáfalli innan eins árs. Þrátt fyrir það má áætla að GRACE áhættureiknirinn myndi koma að gagni 

við að spá fyrir um afdrif íslenskra sjúklinga sem greinast með brátt kransæðaheilkenni.  
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Listi yfir skammstafanir og þýðingar 
 
 

GRACE: Global Registry of Acute Coronary Events 

ACS: Acute coronary syndrome = Brátt kransæðaheilkenni 

STEMI: ST-elevation myocardial infarction = hjartavöðvadrep með ST-bils hækkunum 

NSTEMI: non-STEMI = hjartavöðvadrep án ST-bils hækkana. 

UAP: Unstable angina pectoris = Hvikul hjartaöng 

Sudden cardiac death = Skyndidauði 

Cardiac biomarkers = Hjartasérhæfð lífmerki 

LBBB: Left bundle branch block = Vinstra greinarof 

AUC: Area under curve = Svæði undir kúrfu 

Guideline recommendations = Leiðbeinandi leiðarvísar 

Absulout risks = Algjör áhætta 
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Formáli 

 

 Sjúklingar sem greinast með brátt kransæðaheilkenni eru misleitur hópur sem hefur mismunandi 

horfur og áhættu á endurteknum hjartaáföllum og dauða. Á síðustu áratugum hafa verið hönnuð 

reiknilíkön til þess að spá fyrir um horfur og framvindu þessara sjúklinga við komu á sjúkrahús. Það 

reiknilíkan sem hefur gefið besta raun er GRACE ACS risk score. Erlendis hefur áhættureiknirinn verið 

notaður til að velja þá sjúklinga sem gangast undir hjartaþræðingu en á Íslandi hefur skapast sú hefð 

að hjartaþræða alla þá sem greinast með brátt kransæðaheilkenni nema við aðstæður sem mæla 

gegn því. Þræðingarmeðferð er því beitt óháð áhættumati. Frá því að gagnasöfnun GRACE teymisins 

fór fram hafa orðið miklar breytingar á lyfjameðferð sjúklinga með brátt kransæðaheilkenni og þá 

sérstaklega í blóðflöguhemjandi lyfjameðferð og öflugri kólesteról lækkandi meðferð. Þessar 

breytingar á meðferð sjúklinga geta haft áhrif á horfur sjúklinga og því er mögulegt að áhættureiknirinn 

gefi ekki raunsæja mynd af horfum sjúklinga. GRACE ACS risk score áhættureiknirinn hefur aldrei 

verið sannreyndur á íslensku þýði en hér verður í fyrsta sinn leitað svara við því hvort áhættureiknirinn 

nýtist við að spá fyrir um horfur íslenskra sjúklinga sem greinast með brátt kransæðaheilkenni.  
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1 Inngangur  

1.1 Brátt kransæðaheilkenni 
 

Árlega leita um fimm þúsund manns á Hjartagátt, bráðamóttöku Landspítala við Hringbraut, 

vegna bráðra hjartavandamála (1). Ein algengasta ástæða þess að fólk leitar til læknis er verkur fyrir 

brjósti (1, 2). Á síðustu áratugum hafa kransæðasjúkdómar verið algengasta orsök dauðsfalla í 

heiminum en yfir sjö milljónir manna látast ár hvert af þeirra völdum (3). Brátt kransæðaheilkenni er 

hugtak sem nær yfir þá sjúkdóma sem orsakast af skertu blóðflæði til hjartavöðva eða 

hjartavöðvadreps vegna skyndilegrar minnkunar á blóðflæði kransæða. Bráðum kransæðaheilkennum 

er skipt í fjóra flokka. Hjartavöðvadrep með ST bils hækkunum (STEMI), hjartavöðvadrep án ST bils 

hækkana (NSTEMI), hvikula hjartaöng (UAP) og skyndidauða (e. sudden cardiac death). Ef ekki er 

mögulegt að greina ST bils hækkanir á hjartalínuriti er greint á milli NSTEMI og hvikular hjartaangar út 

frá hækkunum á trópónín eða öðrum samsvarandi hjartasérhæfðum lífmerkjum (e. cardiac 

biomarkers). Ef klínísk einkenni sjúklings benda til bráðs kransæðaheilkennis og til staðar er hækkun á 

hjartasérhæfðum lífmerkjum er sjúklingur greindur með NSTEMI. Hins vegar er sjúklingur greindur 

með hvikula hjartaöng ef hækkun á hjartalífmerkjum er ekki til staðar (4, 5). (Sjá mynd 1).  

Einkennum bráðs kransæðaheilkennis er skipt í tvo flokka eftir gerð þ.e. dæmigerð hjartaöng 

og ódæmigerð hjartaöng (6). Dæmigerð hjartaöng einkennist af brjóstverk, þrýstingi yfir bringubeini 

eða þyngslum yfir brjóstkassa sem geislar í vinstri hendi, kjálka eða háls (2, 7). Verkurinn leiðir 

sjaldnar niður í hægri handlegg eða báða handleggi á sama tíma. Önnur einkenni sem flokkast undir 

dæmigerða hjartaöng eru aukin svitamyndun, ógleði, kviðverkur, mæði, svimi og yfirlið (2, 8). Þessi 

einkenni geta komið fram með hléum og varað í nokkrar mínútur eða verið viðvarandi. Ódæmigerð 

einkenni hjartaangar eru verkir í efri hluta kviðs, einkenni frá meltingarvegi og mæði (2). Aldur, kyn og 

félagslegstaða virðast hafa áhrif á birtingarmynd einkenna. Konur lýsa til að mynda einkennum á 

annan hátt en karlar og fá oftar leiðniverk í bak, háls og kjálka (6, 9). Ódæmigerð einkenni koma frekar 

fram hjá konum, fólki með greinda sykursýki, króníska nýrnabilun eða elliglöp (2). 
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Mynd 1: Greining á bráðu kransæðaheilkenni 

Ákvörðunartré fyrir greiningarferli á bráðu kransæðaheilkenni í undirflokka sína. 

 

1.1.1 Hvikul hjartaöng og brátt hjartadrep án ST bils hækkana 
 

Hvikul hjartaöng er skilgreind sem blóðþurrð í hjartavöðva (e. myocardial ischaemia) sem 

kemur fram við hvíld eða litla áreynslu án þess þó að fram komi drep í hjartavöðva. Þegar farið var að 

mæla næmt trópónín (e. high-sensitivty troponin) í stað hins hefðbundna trópóníns leiddi það til 20% 

hlutfallslegrar lækkunar á greiningu hvikular hjartaangar. Aðalmunurinn á sjúklingum með hvikula 

hjartaöng og sjúklingum sem greinast með brátt hjartadrep án ST bils hækkana eða NSTEMI er 

þríþættur. Sjúklingar greindir með hvikula hjartaöng fá ekki drep í hjartavöðva, eru í töluvert minni 

hættu á að deyja við áfall og virðast hafa minna gagn af blóðsegahemlandi meðferð (2). Hvikul 

hjartaöng og NSTEMI er í flestum tilfellum orsakað af æðakölkunar kransæðasjúkdómi og tengist 

aukinni áhættu á hjartastoppi og hjartadrepi í kjölfarið. Þegar grunur leikur á bráðu kransæðaheilkenni 

er hvikul hjartaöng og NSTEMI greint út frá hjartalínuriti þar sem athugað er hvort ST lækkanir eru til 

staðar, viðsnúin T bylgja og eða jákvæð lífmerki fyrir drep í hjartavöðva t.d. trópónín. Flestir þeirra 

sjúklinga sem látast eftir greiningu á hvikuli hjartaöng eða NSTEMI gera það vegna skyndidauða eða í 

kjölfarið á bráðu hjartadrepi (5). 

BRÁTT	KRANSÆÐAHEILKENNI	

ST	hækkanir?	

Já	

STEMI	

Nei	

Trópónín	hækkanir?	

Já	

NSTEMI	

Nei	

Hvikul	
hjartaöng	
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1.1.2 Brátt hjartadrep með ST bilshækkunum 
 

Brátt hjartadrep með ST bils hækkunum eða STEMI er klínískt heilkenni sem er skilgreint sem 

einkenni blóðþurrðar í hjartavöðva ásamt viðvarandi ST bils hækkunum á hjartalínuriti og hækkun á 

lífmerkjum sem tengd eru við hjartadrep (10). Grunur leikur á bráðri lokun á kransæð ef dæmigerð 

einkenni kransæðastíflu eru til staðar og ný ST bilshækkun sem er stærri en 2 mm í að minnsta kosti í 

tveimur brjóstleiðslum eða stærri en 1 mm í að minnsta kosti tveimur útlimaleiðslum samliggjandi. 

Einnig getur nýtt vinstra greinarof (LBBB) sem er samfara dæmigerðum einkennum kransæðastíflu 

gefið vísbendingar um bráða lokun á kransæð (1, 10, 11). ST bilshækkunin kemur fram á hjartalínuriti 

vegna þess að öll lög hjartavöðvans verða fyrir blóðþurrð. Þegar um er að ræða NSTEMI nær 

blóðþurrðin yfirleitt aðeins til innsta lags vöðvans og því koma ekki fram greinilegar ST bils hækkanir á 

hjartalínuriti (12). Trópónín T er sá lífvísir sem getur gefið til kynna hvort um brátt hjartadrep með ST 

bilshækkunum er um að ræða. Lífvísirinn hefur næmi og mikið sértæki fyrir hjartadrepi. Í sjúklingum 

sem hafa klínískt lágar eða miðlungs líkur á hjartadrepi en hafa langa fyrri sögu um einkenni getur 

neikvætt trópónín próf hjálpað til við að forða sjúklingum frá óþarfa hjartaþræðingu (13).  

1.1.3 Orsakir bráðs kransæðaheilkennis 
 

Brátt kransæðaheilkenni er sjúkdómur sem skyndilega ræðst til atlögu og ógnar lífi og heilsu 

sjúklingsins vegna segamyndunar sem þrengir að holrými kransæðar. Segamyndun í kransæðum er 

aðalorsök bráðs kransæðaheilkennis. Aðrir sjaldgjæfari orsakaþættir eru bólgur í kransæðum, 

alvarlegir áverkar, meðfæddir hjartagallar, æðaklofnun, blóðsegarek, kókaínmisnotkun og fylgikvillar 

hjartaþræðinga (14).  Flest bráð hjartadrep eru orsökuð af segamyndun sem þróast vegna 

æðakölkunar í kransæðum og rofi á æðakölkunarskellu. Þær fáu undanteknir sem ekki orsakast af 

þessu eru skyndilegt rof á kransæð, bólgur í slagæð, blóðtappi í kransæð, krampi í kransæðum og 

samdráttur í brúm hjartavöðvafrumanna (15). Segamyndun er einnig aðalástæða hvikular hjartaangar 

og þá sérstaklega þegar hvíldarverkur er nýtilkominn og vaxandi. En 50-70% af öllum skyndidauða er 

talinn vera vegna blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta sem orsakaðir eru af segamyndun (15).  

Rof á fituskellu og skemmd á æðaþeli eru tvær aðalorsakir segamyndunar í kransæð. (15, 16) Rof 

á fituskellu skapar hættu vegna afhjúpunar á kjarna fituskellunnar en með því komast fosfólípið, 

vefjaþættir ásamt viðloðunarefni blóðflaga í snertingu við blóðið. Rof á fituskellum kemur fyrir þar sem 

bandvefslag (e. fibrous cap) er þunnt og skemmt en á þessum svæðum er ofgnótt af virkjuðum 

ónæmisfrumum. Ónæmisfrumurnar seyta efnum sem geta veikt bandvefslagið og virkjað frumur í 

kjarna fituskellunnar sem gerir hana veikburða fyrir rofi og þar með segamyndun (16). Segamyndunin 

getur þá farið af stað og orsakað þrengingar eða jafnvel lokun á kransæðinni (15).  

Súrefnisháð efnaskipti stöðvast við lokun á kransæð í þeim hluta hjartavöðvans sem æðin liggur 

um. Þar með fær hluti hjartavöðvans ekki súrefni og næringu svo að orkubirgðir vöðvans klárast. 

Vegna loftfirrtrar öndunar hleðst laktat upp í hjartavöðvanum og birgðir kreatínsfosfats ganga til 

þurrðar á nokkrum mínútum. Styrkur ADP, AMP og adenósín hækkar í kjölfarið vegna minni 

framleiðslu ATP. Við viðvarandi blóðþurrð lækkar sýrustig í hjartavöðvafrumunum sem veldur því að 
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kalíum tekur að flæða úr frumunum. Frumudauði tekur við þar sem styrkur ATP lækkar sem kemur í 

veg fyrir að frumuhimnan starfi eðlilega. Með því að snúa þessari atburðarrás við sem fyrst því meiri 

möguleikar eru á að verja hjartavöðvafrumurnar (17). 

  

1.1.4 Horfur sjúklinga með brátt kransæðaheilkenni 
 

Hár aldur, sykursýki og nýrnabilun eru þættir sem hafa áhrif á horfur sjúklings með brátt 

kransæðaheilkenni (2). Einnig er talið að upphafseinkenni sjúkdómsins geti gefið vísbendingar um 

skammtímahorfur sjúklings (18). Hjá sjúklingum þar sem einkenni koma með hléum getur fjöldi 

verkjakasta sem svipar til stabílar hjartaangar haft í för með sér verri horfur fyrir sjúklinginn. 

Hjartsláttartruflanir, háþrýstingur, hjartabilun og míturlokubakflæði eru einnig þættir sem gefa 

vísbendingar um verri horfur sjúklings og mikilvægt er að bregðast fljótt við (2). Horfur sjúklinga sem 

greinast með brátt kransæðaheilkenni fer eftir stærð og skemmd hjartadrepsins. Sjúklingar sem 

greinast með hjartadrep án ST hækkana og án hækkana á hjartaensímum hafa lægstu tíðni 

dauðsfalla. Þeir sem ekki hafa ST hækkanir en hafa þó hækkanir á hjartaensímum eru í miðlungs 

áhættu en þeir sem greinast bæði með ST hækkanir og hækkanir á hjartaensímum hafa verstu 

horfurnar (19). Viðsnúnir T takkar hafa ekki verið tengdir við verri horfur en talið er að slík birting á 

hjartalínuriti geti leitt til að sjúklingur sé fyrr greindur með brátt kransæðaheilkenni (2). Þó svo að horfur 

sjúklinga séu misjafnar með tilliti til sjúkrasögu sjúklings t.d. fyrri hjáveituaðgerðir, hækkandi aldur, fyrri 

hjartaþræðingar og þekkta hjartabilun þá eru almennt þeir sjúklingar sem ekki komast í hjartaþræðingu 

með hærri dánartíðni en þeir sem eru hjartaþræddir (2). 

 Ýmsir sjúklingahópar hafa verri horfur en aðrir en þar ber helst að nefna þá sem greindir hafa verið 

með sykursýki. Sykursjúkir sjúklingar sem ekki hafa sögu um hjartaáfall eru taldir í sömu áhættu á 

hjartadrepi og þeir sem ekki hafa sykursýki en hafa sögu um fyrra hjartadrep (20). Dánartíðni innan 30 

daga og innan eins árs meðal sykursjúkra er hærri hjá öllum flokkum bráðs kransæðaheilkennis en  á 

meðal þeirra sem ekki þjást af sykursýki (21). Konur eru einnig taldar hafa verri horfur en karlar en 

meðalaldur þeirra við greiningu á bráðu kransæðaheilkenni er hærri en hjá körlum. Konur sem 

greinast með STEMI hafa hærri dánartíðni innan 30 daga en karlar þegar búið er að leiðrétta fyrir aldri 

(22, 23). Ekki er ljóst hvers vegna þessi munur er á kynjunum en ýmsir þættir geta stuðlað að því að 

konur deyja frekar úr bráðu kransæðaheilkenni en karlar. Þar ber helst að nefna að konur eru ekki eins 

meðvitaðar um einkenni hjartaáfalls, fá oftar óhefðbundin einkenni og bíða því lengur eftir því að leita 

sér læknisaðstoðar. Einnig er talið að læknar vanmeti áhættu á bráðu kransæðaheilkenni í konum sem 

leiðir þá til enn seinni greiningar og þar með er meðferð veitt seinna (24). 
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1.1.5 Faraldsfræði 
 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök í heiminum en árið 2010 voru 13,3% allra 

dauðsfalla vegna blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta. Á árunum 1990 til 2010 var 35% aukning á heimsvísu 

á fjölda dauðsfalla vegna blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta (25). 45% af öllum dauðsföllum í Evrópu má 

rekja til hjarta- og æðasjúkdóma en árlega látast rúmlega 4 milljónir manna af þeirra völdum (26). 

Kransæðasjúkdómar eru algengasta ástæða dauða meðal Evrópubúa en 19% af öllum dauðsföllum 

karla í Evrópu má rekja til þeirra og 20% af öllum dauðsföllum kvenna. Til samanburðar ber 

brjóstakrabbamein ábyrgð á 2% dauðsfalla kvenna og lungnakrabbamein 6% af dauðsföllum karla í 

Evrópu (26). Í byrjun 20. aldar var dánartíðni vegna kransæðasjúkdóma lág á Íslandi en við lok seinni 

heimsstyrjaldar fór dánartíðnin vaxandi og náði hámarki á áttunda áratugnum eins og sjá má á mynd 2 

(27). Hjarta- og æðasjúkdómar bera ábyrgð á einum þriðja af öllum dauðsföllum á Íslandi (17). Þar af 

er kransæðastífla algengasta dánarorsökin þó svo að dauðsföllum hafi fækkað um 80% á árunum 

1981 til 2006 og nýgengi lækkað um tæplega 70% (17, 28). (Sjá mynd 3) 

 

 

 

  

 

Mynd 2: Dauðsföll vegna hjartavöðvadreps 

Hér sést hvernig tíðni dauðsfalla á Íslandi vegna hjartavöðvadreps þróaðist á árunum 1951- 2005 (29). 
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Mynd 3: Þróunn kransæðasjúkdóms 

Hér sést þróunn á nýgengi kransæðasjúkdóms á Íslandi á árunum 1981-2005 (29). 

 

 

Þó svo að dauðsföllum vegna kransæðasjúkdóma hafi fækkað á síðustu áratugum í vestrænum ríkjum 

er sjúkdómsbyrði slíkra sjúkdóma enn að aukast og töluverður fjöldi þjáist af bráðu kransæðaheilkenni 

(14). Rúmlega 74% af þessari lækkuðu dánartíðni er talin vera vegna þess að dregið hefur verulega úr 

helstu áhættuþáttum á síðustu áratugum (28). 

 

1.1.6 Áhættuþættir 
 

Talið er að nokkrir mælanlegir og skilgreindir áhættuþættir skýri yfir 90% af nýjum tilfellum af 

hjartavöðvadrepi. Þessir þættir hafa sömu áhættu í för með sér óháð kyni, búsetu og kynþætti (30). Þó 

svo að nokkra áhættuþættina megi rekja til erfða stjórnast flestir þeirra af hegðun og lífsstíl (17). Á 

heimsvísu eru mikilvægustu áhættuþættirnir reykingar og röskun á blóðfitum þ.e. of hátt kólesteról í 

blóði. En þessir tveir áhættuþættir eru taldir bera ábyrgð á tveimur þriðju hlutum áhættu þess að fá 

kransæðastíflu. Háþrýstingur, sykursýki og offita eru einnig sterkir áhættuþættir (30). Lækkun á 

kólesteróli skýrði 32% af lækkaðri dánartíðni vegna kransæðasjúkdóma á Íslandi á árunum 1981 til 

2006 (28). Rannsóknir hafa sýnt að kólesterólmagn í blóði hafi farið lækkandi frá sjöunda áratugnum á 

meðal beggja kynja á Íslandi. Þessi lækkun er ekki talin vera vegna breyttrar lyfjanotkunar heldur 

breytingar á mataræði (31).  
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22% af lækkun á dánartíðni á Íslandi af völdum kransæðasjúkdóma á árunum 1981 til 2006 er 

tengt við fækkun á einstaklingum sem reykja en þeim hefur fækkað ört á síðustu áratugum (17, 28). 

Reykingar og hækkun á kólesteróli í blóði hefur samverkandi áhrif en þessir áhættuþættir geta 

magnað áhrifs hvors annars (32). Eins og minnkaðar reykingar meðal landsmanna er lækkun á  

 

blóðþrýstingi talin skýra um 22% þeirrar lækkunar sem hefur orðið á dánartíðni (28). Hins vegar eru 

vísbendingar um að slagbilsþrýstingur hjá körlum sé að hækka og meðallækkun á blóþrýstingi fari 

dvínandi (33).  

Sykursýki og offita eru áhættuþættir sem virðast vera að færast í aukana (28). Ef ekkert verður að 

gert mun dauðsföllum og algengi blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta aukast á næstu áratugum en hækkandi 

aldur landsmanna mun einnig hafa áhrif (33). Helsti áhættuþátttur sykursýki er offita en meðal 

líkamsþyngdarstuðull Íslendinga var óbreyttur milli 1967 til 1981 en frá þeim tíma hefur hann aukist til 

muna (34). Á árunum 1967 til 2002 jókst algengi sykursýki af týpu 2 á Íslandi um 50%. Algengi 

sykursýki eykst með hækkandi líkamsþyngdarstuðli og ætla má að vaxandi ofþyngd þjóðarinnar stuðli 

einna helst að þessari aukningu (35). Einstaklingar með sykursýki af týpu 2 hafa aukna tilhneigingu til 

segamyndunar og eru þar með í meiri hættu á að fá brátt kransæðaheilkenni (36). 

 

 

 
 
Mynd 4: Blóðstyrkur kólesteróls 

Lækkun á blóðstyrk kólestróls í 45-67 ára Íslendingum á árunum 1967 til 2007 (29). 
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1.1.7 Meðferð á Íslandi 
 

25% lækkunar á dánartíðni meðal íslenskra sjúklinga með kransæðasjúkdóm á árunum 1981 til 2006 

má skýra með bættri meðferð og framförum í lyfjameðferð á kransæðasjúkdómum (28). Í flestum 

tilfellum leita sjúklingar með brátt kransæðaheilkenni á bráðamóttöku vegna brjóstverkjar. Á fyrstu 10 

mínútum við komu á bráðamóttöku skal hjartalínurit tekið og metið hvort að ST breytingar eru 

sjáanlegar á riti. Hafa verður í huga að hjartalínurit í bráðri blóðþurrð getur breyst hratt og því getur 

verið gagnlegt að taka annað rit ef vafi leikur á greiningu (1, 37).  Ef hjartalínurit sýnir ekki óyggjandi 

breytingar getur hjartaómun á bráðamóttöku verið gagnleg (37). Á Íslandi er lyfjameðferð aðalþátturinn 

í meðhöndlun kransæðasjúkdóms en henni er beitt hjá öllum sjúklingum. Markmið lyfjameðferðarinnar 

er þríþætt. Í fyrsta lagi er unnið að því að koma í veg fyrir framvindu æðakölkunar eða snúa 

framvindunni við. Þá er reynt að draga úr bólgu og breyta samsetningu æðakölkunarskellna ásamt því 

að auka starfsgetu æðaþelsins en þetta er gert með blóðfitulækkandi statínum. Í öðru lagi er mikilvægt 

að draga úr einkennum blóðþurrðar í hjartanu en það er gert með því að minnka eftirspurn eftir súrefni 

eða auka framboð þess. Lyf sem stuðla að þessu eru t.d. æðavíkkanndi nítröt, beta blokkar, 

kalsíumblokkar og ýmis ný lyf svo sem ivabradine, nicorandil, trimetazidine. Í þriðja lagi er 

blóðflöguhemlandi og segavarnandi lyfjum beitt til að meðhödla afleiðingar og fylgikvilla æðakölkunar 

(38). Á Íslandi skiptist meðferð við bráðu kransæðaheilkenni í almenna meðferð og sértæka meðferð 

(37). 

 

1.1.7.1 Almenn meðferð 
 

Almenn meðferð gengur út að það að leiðrétta mögulega ástæðu fyrir óstöðugleika sjúklings t.d. 

hraðtakt, blóðleysi eða súrefnisskort. Mikilvægt er að mettun sé haldið yfir 90% og því er gefið súrefni í 

nef eða maska ef þurfa þykir. Einnig eru blóðþrýstingssveiflur og hjartsláttartruflanir meðhöndlaðar ef 

það hefur áhrif á klínískt ástand sjúklings. Við komu er tekið hjartalínurit og sjúklingur tengdur við 

hjartarafsjá (37). Þegar um ræðir brátt kransæðaheilkenni nægir lyfjameðferð oftast ekki og því er þörf 

á inngripum eins og kransæðavíkkun eða kransæðahjáveituaðgerð (38). 

 

1.1.7.2 Sértæk meðferð 
 

Þegar um ræðir hvikula hjartaöng og brátt hjartadrep án ST hækkana eru blóðþynningarlyf lykillinn að 

meðferðinni.  Allir sjúklingar sem koma á bráðamótttöku með greint brátt hjartadrep án ST hækkana 

eða hvikula hjartaöng fá þriggja lyfja blóðþynningarmeðferð sem samanstendur af magnýl og 

klópídogrel ásamt enoxaparíni eða fondaparinúx. Fondaparinúx hefur verið tekið fram yfir enoxaprín á 

síðustu árum en það hemur storkuþátt Xa. Ef sjúklingur fer í kransæðavíkkun er meðferð með 

fondaparinúx hætt en annars haldið áfram í fjóra til fimm daga (37). 
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Sértæk meðferð við bráðu hjartadrepi án ST hækkunar er ekki ábending fyrir segaleysandi 

meðferð. Bráðri kransæðavíkkun er heldur ekki beitt nema í völdum tilfellum (37). Oftast er 

kransæðamyndataka fengin innan 72 klukkustunda frá komu á bráðamóttöku. Ef koma í ljós þrengsli 

sem mögulega væri hægt að víkka er það gert (38). Undir flestum kringum stæðum er gerð 

hjartaþræðing næsta virka dag ef ekki eru til staðar óstöðug einkenni hjá sjúklingi eins og endurteknir 

brjóstverkir, lágþrýstingur, svæsin hjartabilun eða alvarlegar takttruflanir (37).  

Í sértækri meðferð við bráðu hjartadrepi með ST hækkunum felst bráð kransæðavíkkun (37, 38). 

Bráð kransæðavíkkun er talin vera kjörmeðferð þegar tilfelli hjartadreps með ST hækkunum kemur 

fram. (1, 13, 38) Eftir greiningu á STEMI er mikilvægt að senda sjúkling í kransæðavíkkun sem fyrst 

eða innan 90 mínútna frá því að brjóstverkur kom fyrst fram (13, 38). Mun meiri ávinningur er af 

hjartaþræðingu eftir því sem skemmri tími líður frá upphafi einkenna (1). Sé ekki hægt að beita bráðri 

kransæðavíkkun innan 90 mínútna skal veita segaleysandi meðferð (1, 37, 38). Mestur árangur er af 

segaleysandi meðferð á fyrstu fjórum klukkustundum eftir upphaf einkenna (37). Strax við komu á 

bráðamóttöku fá sjúklingar blóðflöguhemjandi með magnýl og ticagrelors eða klópídógrel (13, 37, 38). 

Ef biðtími eftir kransæðavíkkun er lengri en 30 mínútur er heparín gefið í æð. (13, 37, 38) Fram að 

þræðingu er ráðlagt að gefa blóðflöguhemjandilyf ásamt blóðþynningu með heparíni þó svo að 

segaleysandi meðferð sé hafin (13, 38). Ef blóðsegi sést í kransæð við þræðingu er kröftugri 

blóðflöguhemlameðferð beitt með glýkóprótín IIb/IIa viðtaka hemlum (37, 38). 

Eftir brátt kransæðaheilkenni eru sjúklingar almennt meðhöndlaðir í allt að 12 mánuði með 

blóðflöguhemjandi lyfjum (13, 37). Eftir hjartadrep er notkun beta blokka grundvallarmeðferð þegar 

sjúklingur er orðinn stöðugur (39). Kostir og ávinningur statín lyfja eru ótvíræðir í meðferð við 

kransæðasjúkdómum (13, 40). Mestur er ávinningurinn fyrir þá sem hafa mikla áhættu á 

kransæðasjúkdómi (40). Dánartíðni vegna kransæðastíflu og nýgengi hefur lækkað vegna 

statínmeðferðar (38). En statínlyf skal gefið öllum sjúklingum með hjartadrep óháð kólesteról styrk í 

blóði. Ráðlagt er að hefja statínmeðferð snemma eftir innlögn þar sem það er talið auka 

meðferðarheldni sjúklings eftir útskrift. Háir skammtar af statíni eru tengdir við snemmbúna og 

viðvarandi klínískan ávinning (13). 
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1.2 Áhættureikningar 
 

Á alþjóðavísu eru áhættureiknar almennt ekki notaðir við meðferð á bráðu kransæðaheilkenni þrátt 

fyrir sannanir á notagildi og leiðbeinandi leiðarvísa (e. guideline recommendations) (2, 41). Nokkrir 

þættir eru taldir stuðla að því og þar á meðal að notkun á einstaka áhættuþáttum sé ekki fullnægjandi 

sem og mistúlkun á mati heilbrigðisstarfsmanna (41, 42). Auk þess hafa nákvæmustu áhættureiknarnir 

verið fyrirferðamiklir í notkun og þurft á uppflettingum í töflum að halda ásamt því að margir 

áhættureiknanna hafa notað handahófskenndar niðurstöður við útreikninga. Einnig hafa breyturnar 

sem þurft hefur til að reikna út tiltekið áhættumat ekki verið á reiðum höndum þegar sjúklingurinn 

kemst fyrst í hendur heilbrigðisstarfsmanns (41). Bæði hafa samtök hjartalækna í Evrópu og 

Bandaríkjunum mælt með notkun áhættureiknis við að meta áhættu þeirra sjúklinga sem leggjast inn 

með NSTEMI eða hvikula hjartaöng. Áhættureiknar geta auðveldað klínískt mat á horfum sjúklings og 

hjálpað til við áhættuflokkun með tilliti til hvaða blóðþynningarmeðferð henta best hverju sinni (1, 2). 

 

1.2.1 GRACE SCORE 
 

The Global Registry of Acute Coronary Events eða GRACE er alþjóðlegur gagnagrunnur sem var 

hannaður til að endurspegla gögn frá óháðu þýði sjúklinga með brátt kransæðaheilkenni á 247 

spítölum í 30 löndum á árunum 1999 til 2009 (4, 43). Í rannsókninni voru sjúklingar með STEMI, 

NSTEMI og hvikula hjartaöng (4). Tilgangur GRACE verkefnisins var þríþætt. Í fyrsta lagi að takast á 

við helstu óvissuþætti sem taldir voru stuðla að bráðu kransæðaheilkenni. Í öðru lagi að skilgreina 

hvernig meðferð sjúklinga sem greinast með brátt kransæðaheilkenni er háttað og síðast en ekki síst 

að greina útkomur sjúklinga (43). Aðalafrek GRACE rannsóknarinnar var þróun á klínískum 

áhættureikni sem nýtist við að meta uppsafnaða áhættu á dauða og áhættu á dauða eða hjartaáfalli. 

Þessi áhættureiknir getur komið að gagni í forgangsröðun og meðferð á sjúklingum sem greinast með 

brátt kransæðaheilkenni (44).  

Upprunalega var GRACE áhættureikninum þróaður til að meta áhættu á dauða sjúklinga í 

sjúkrahúsinnlögn eftir að hafa lagst inn vegna gruns um brátt kransæðaheilkenni. Markmið í þróun 

áhættureiknisins var tvíþætt. Annars vegar að auka þekkingu á hvaða breytum ætti að safna til að spá 

fyrir um áhættu á bráðu kransæðaheilkenni í framtíðarrannsóknum og hins vegar að hanna einfaldan, 

nákvæman og hagnýtan áhættureikni til þess að spá fyrir um dauða sjúklinga á spítala eftir greiningu á 

bráðu kransæðaheilkenni (44). Árið 2004 var áhættureiknirinn þróaður frekar og gat þá spáð fyrir um 

dauða sjúklinga 6 mánuðum eftir útskrift af spítala (45). Í kjölfarið var gerð krafa um alhliða 

áhættugreini til að spá fyrir um ekki einungis áhættu á dauða eftir innlögn vegna bráðs 

kransæðaheilkennis heldur einnig áhættu á dauða eða hjartaáfalli á innan við sex mánuðum eftir 

innlögn og eftir útskrift af spítala. Því var áhættugreinirinn þróaður í annað sinn og gat þá nýst við 

áhættumat á dauða eða dauða/MI frá tímabilinu þegar sjúklingur leggst inn og fram til sex mánaða eftir 

útskrift (46).  
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Árið 2012 kom út nýtt módel af GRACE áhættureikninum sem var þróað af the Centre for 

Cardiocascular Science í háskólanum í Edinborg í samstarfi við Center of Outcomes Research í 

háskólanum í Massachusetts. Eldri útgáfa GRACE áhættureiknisins þarfnaðist útreikninga á tölulegu 

skori án algjörrar áhættu (e. absulout risks). Nýja útgáfan er hins vegar byggð á raunáhættu (e. 

absolute percentage risk). Þessi breyting kemur sér vel fyrir notkun í snjallsímum eða spjaldtölvum og 

eykur þar með klínískt notagildi GRACE áhættureiknisins (41). Með nýju útgáfu GRACE reiknisins var 

spátímabilið lengt úr 6 mánuðum í 1 ár og 3 ár. Þar með var búið að einfalda án þess að skerða 

forspásgildisgetu upprunalega áhættureiknisins. Önnur útgáfa áhættureiknisins spáir því fyrir um tvær 

útkomur, dauða og dauða eða hjartadrep eftir eitt ár frá innlögn og eftir 3 ár frá innlögn (41). 
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2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var tvenns konar. Í fyrsta lagi að kanna áhættudreifingu sjúklinga með 

brátt kransæðaheilkenni á Landspítala samkvæmt GRACE skori árið 2013. Í öðru lagi að meta hvort 

GRACE áhættustigun gefi raunhæfa spá um dauðsföll og hjartaáföll innan 30 daga og 1 árs meðal 

sjúkinga með brátt kransæðaheilkenni sem eru meðhöndlaðir samkvæmt núgildandi verklagi 

Landspítalans þ.e. allir fara í hjartaþræðingu og lyfjameðferð í kjölfarið.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði  
 

Rannsóknin tók til allra þeirra sem lögðust inn á Landspítalann með brátt kransæðaheilkenni frá 

1. janúar til 31. desember 2013. Leitað var í tölvukerfi Landspítala að útskriftargreiningunum I20.x, 

I21.x og I22.x. Alls lögðust 839 einstaklingar inn með þessar greiningar. Þar af voru 14 erlendir 

ríkisborgarar sem ekki var mögulegt að fylgja eftir og voru þessir einstaklingar því teknir út úr þýðinu. 

Einnig voru 159 útilokaðir vegna fyrirfram ákveðinna hjáveituaðgerða, kransæðaþræðinga eða vegna 

skorts á upplýsingum sem í flestum tilfellum var vegna bráðrar innlagnar af landsbyggðinni. 

Kransæðaþræðing var útilokunarskilyrði þegar sjúklingar lögðust inn á dagdeild vegna 

kransæðaþræðingar sem hafði verið ákveðin með nokkurra daga fyrirvara og sjúklingar báru þess 

vegna ekki merki um brátt kransæðaheilkenni. Eftir stóðu 666 sjúklingar, 189 konur og 477 karlar. 

Yngsti þátttakandinn var 24 ára, sá elsti 97 ára en meðalaldur þátttakenda var 68,0 ±13,1 ár. 

 

3.2 Gagnasöfnun 
 

Öll gagnasöfnun fór fram á Landspítalanum. Útbúinn var kennitölulisti yfir þá sem lögðust inn á 

spítalann vegna bráðs kransæðaheilkennis árið 2013. Kennitölunum var svo flett upp í sjúkraskrárkerfi 

Landspítalans, Sögu. Þær breytur sem skráðar voru úr sjúkraskrárkerfi Landspítalans voru eftirfarandi; 

kyn, aldur, flokkun á bráðu kransæðaheilkenni (hvikul hjartaöng, NSTEMI, STEMI), skyndidauði, 

sykursýki, aðrar sjúkdómsgreiningar, hjartastopp, hjartsláttarhraði, systólískur blóðþrýstingur, Killip 

flokkur (I-IV), ST bils frávik, trópónín gildi við komu, hæsta trópónín gildi (fyrir þræðingu), kreatínín gildi 

við komu, hjartaáfall innan 30 daga, dauðsfall innan 30 daga, hjartaáfall innan eins árs, dauðsfall 

innan eins árs, hjartaáfall eða dauðsfall innan eins árs og dauðsfall innan tveggja ára. Einnig voru 

skráðar niður dagsetningar fyrir endurtekið hjartaáfall og dánardagur þar sem það átti við. Hver 

sjúklingur var auðkenndur með rannsóknarnúmeri og persónuauðkenni svo sem nöfn og kennitölur 

voru fjarlægð fyrir gagnavinnslu. Allar breytur voru skráðar í gagnaskjal í Ecxel töflureikninum en 

gagnaskjalinu var læst með lykilorði. Greiningarlykill sem tengir saman kennitölur og rannsóknarnúmer 

var geymdur á rafrænu formi á læstu heimasvæði í tölvukerfi Landspítala. Við útreikninga á GRACE 

skori var notast við GRACE 2.0 ACS Risk Calculator Version 1.1 snjallsímaforrit (47). Reiknað var út 

prósentuáhætta á dauða meðan á sjúkrahúsinnlögn stóð, dauða innan 1 árs, dauða eða hjartaáfalls 

innan 1 árs og GRACE skorið en þessar breytur voru einnig skráðar í gagnagrunninn.  
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3.2.1 Notkun GRACE áhættureiknis 
 

Í GRACE áhættureikninn fara átta breytur; aldur, hjartsláttarhraði, systólískur blóðþrýstingur, Killip 

flokkur, kreatínín gildi, ST frávik, hækkað trópónín og hjartastopp við innlögn. Aldur er talinn í árum, 

hjartsláttarhraði er skilgreindur sem fjöldi slaga á mínútu og systólískur blóðþrýstingur er mældur í mm 

kvikasilfurs (mmHg). Sjúklingar eru flokkaðir í fjóra mismunandi Killip flokka við líkamsskoðun. 

Sjúklingur fer í flokk 1 ef hann sýnir engin merki um hjartabilun. Sjúklingar í flokki 2 hafa brak í lungum 

við lungnahlustun eða S3 aukahljóð við hjartahlustun. Flokkur 3 samanstendur af sjúklingum með 

greinilegan lungnabjúg og flokkur 4 af sjúklingum í hjartalosti (e. Cardiogenic shock) (48, 49). Ef ekki 

eru upplýsingar um Killip flokk er hakað við hvort sjúklingur sé á þvagræsilyfjum eða ekki. Kreatínín 

gildin voru sett inn sem µmól/L en ef ekki eru upplýsingar um kreatíníngildin er hægt að haka við 

nýrnabilun. Í þessari rannsókn voru upplýsingar um Killip flokk og kreatínín gildi til staðar hjá öllum 

þátttakendum. Hakað er við hvort sjúklingur hafi ST breytingar á hjartalínuriti, hækkað trópónín en 

miðað var við gildi hærri en 15 ng/mL sem hækkað upphafs trópóníngildi. Að lokum er hakað við hvort 

sjúklingur fari í hjartastopp við komu á sjúkrahús. Á Mynd 5 má sjá skjáskot af snjallsímaforritinu sem 

notað var við útreikninga á þýðinu. 

 

A B C D 

 

Mynd 5: Skjáskot af GRACE áhættureikninum 

Hér sést hvernig GRACE ACS Risk Calculator 2.0 áhættureiknirinn er notaður. Þegar snjallsímaforritið 

er opnað birtist mynd 5A. Breyturnar eru svo settar inn á viðeigandi staði (mynd 5B). Myndir 5C sýnir 

áhættugreiningu á dauða innan spítalans, eftir 6 mánuði, eftir 1 ár og eftir 3 ár. Mynd 5D sýnir 

áhættugreiningu á dauða eða áfalli innan eins árs. 
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Sjúklingum er skipt upp í þrjá hópa eftir GRACE skori og hlutfallslegri áhættu á dauða. Tafla 1 gerir 

grein fyrir þessum þremur flokkum. 

 

 

Tafla 1: Áhættuflokkar GRACE skorsins (2, 50). 

 

Áhættuflokkur GRACE skor Áhætta á dauða 

30 dagar [%] 

Áhætta á dauða 

1 ár [%] 

Áhætta á dauða 

eða hjartaáfall 1 
ár [%] 

Lítil áhætta 0-108 0-1 0-4 0-10 

Miðlungs áhætta 109-140 1-3 4-12 10-22 

Mikil áhætta 140-372 3-100 12-100 22-100 

 

3.3 Heimildaöflun 
 

Við leit af heimildum voru gagnagrunnarnir Web of Science, Pubmed og Scopus notaðir. EndNote X7 

forritið var notað til að halda utan um og skrá heimildir. Greinar sem vísað er til voru ýmist fundnar 

með leitarorðum eins og ,,Acute coronary syndrome'', ,,GRACE score", ,,STEMI", ,,NSTEMI" o.s.frv. 

eða með því að rekja heimildir greina úr gagnagrunnum. Einnig voru notaðar greinar og gögn frá 

leiðbeinanda. 

3.4 Greining gagna 
 

Við gagnasöfnun var notast við Microsoft Excel töflureikninn (51) gögnin voru síðar keyrð inn í RStudio 

Version 0.99.893 (52) þar sem tölfræðiúrvinnsla var unnin. Kaplan-Meier aðferðin var notuð til að meta 

30 daga, eins árs lifun og eins árs lifun án hjartaáfalla í þýðinu. Borin var saman lifun eftir kyni og 

sykursýki og framkvæmd logrank próf til að meta marktækni á milli hópanna. Notast var við kí-

kvaðratpróf þegar athugaður var hvort það væri marktækur munur á milli hópa. Útreiknað GRACE 

áhættumat og raunveruleg áhætta þýðisins voru borin saman og ROC kúrfur teiknaðar til að meta 

næmni og sértækni áhættumatsins. 

3.5 Siðfræðileg álitamál 
 

Siðfræðileg álitamál snúa fyrst og fremst að meðferð persónuupplýsinga þar sem rannsakandi hafði 

aðgang að sjúkraskrám í rannsóknartilgangi. Þó svo að GRACE áhættureiknirinn hafi verið hannaður 

til að auðvelda ákvarðanatökur um meðferð höfðu útreikningar GRACE skorsins ekki áhrif á 
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ákvarðanir um meðferðir eða rannsóknir þátttakenda. Við upphaf gagnasöfnunar lágu fyrir viðeigandi 

leyfi frá Vísindasiðanefnd og Dánarmeinaskrá Landlæknisembættis. Að auki hafði framkvæmdastjóri 

lækninga á Landspítala heimilað aðgang að sjúkraskrám sjúklinga.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingar 
 

Heildarfjöldi sjúklinga var 666 en þar af voru 189 konur og 477 karlar. Meðalaldur kvenna í 

rannsókninni var 72,2 ±13,5 ár en meðalaldur karla 66,3 ±12,5 ár. Marktækur munur reyndist vera á 

aldri milli kynja (p = 8,5×10-3). Þegar sjúklingum var skipt upp eftir flokkum bráðs kransæðaheilkennis 

kom í ljós að 212 (31,8%) greindust með hvikula hjartaöng, 293 (44,0%) með NSTEMI og 161 (24,2%) 

með STEMI. Í Töflu 2 má sjá grunnbreytur sjúklingnanna fyrir þýðið í heild sinni samanborið við þessa 

þrjá undirflokka bráðs kransæðaheilkennis. Sykursýki var algengari hjá NSTEMI sjúklingum en þeim 

sem greindust með STEMI. Meðal kreatínín gildi kvenna var marktækt lægra en karla eða 89,3 ± 69,3 

samanborið við 98,9 ±74,2 (p = 5,0×10-4). 

 

 

 Þýði  
(n=666) 

Hvikul hjartaöng 
 (n=212) 

NSTEMI  
n=293 

STEMI 
n=161 

Lýðfræði     

Aldur (ár) 68,0 (±13,1) 66,6 (±11,9) 71,1 (±13,3) 64,2 (±12,7) 

Konur 28,4% 26,4% 42,9%  26,1% 

Greiningar     

Sykursýki 108 (16,2%) 28 (13,2%) 57 (19,5%) 23 (14,3%) 

Einnkenni við komu á bráðamóttöku     

Hjartsláttarhraði 78,5 (±21,5) 74,7 (±16,7) 80,2 (±23,1) 80,2 (±23,6) 

Systólískur blóðþrýstingur mm Hg 138,5 (±25,0) 138,4 (±21,2) 142,1 (±26,0) 132,2 (±26,6) 

Killip class I 535 (80,3%) 83 (83,0%) 225 (76,8%) 134 (83,2%) 

Killip class II 125 (18,8%) 36 (17,0%) 66 (22,5%) 23 (14,3%) 

Killip class III 3 (0,045%) 0 (0%) 2 (1,0%) 1 (0,6%) 

Killip class IV 3 (0,45%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (1,9%) 

Hjartastopp 32 (4,8%) 3 (1,4%) 9 (3,1%) 20 (12,4%) 

Hækkað trópónín 529 (79,4%)  134 (63,2%) 250 (85,3%) 107 (74,8%) 

Meðal creatínín gildi µmól/L 96,2 (±73,0) 88,1 (±43,2) 102,0 (±78,5) 96,2 (±91,0) 

ST-frávik 54,8% 17,9% 57,3% 98,8% 

 

Tafla 2: Yfirlit yfir sjúklingahópinn 
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4.2 GRACE skor 
 

Meðalgildi GRACE skors þýðisins var 115,7 ± 34,3, meðal GRACE skor hópsins sem greindist með 

hvikula hjartaöng var 98,7± 30,7, meðal GRACE skor NSTEMI hópsins var 123,7 ± 33,6 og meðal 

GRACE skor STEMI hópsins var 123,4 ± 32,3.  Lægsta útreiknaða GRACE skorið var 32 og það 

hæsta 230. Meðalskor kvenna var 123,0 ±33,9 en karla 112,8 ± 34,1 en munurinn reyndist ekki vera 

tölulega marktækur. Mynd 6 sýnir dreifingu á GRACE skori meðal þýðisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Dreifing á GRACE skori 

Myndin sýnir hvernig GRACE skor dreifðist á milli 666 sjúklinga með brátt kransæðaheilkenni 2013. 
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4.3 Dauði innan 30 daga 
 

Lifunarhlutfall þýðisins var 0,947 eftir 30 daga. Hins vegar létust 7,7% af þýðinu ef einungis var horft til 

hópanna NSTEMI og STEMI. Hvorki mældist marktækur munur á lifunarhlutfalli kynja né lifunarhlutfalli 

sykursjúkra og þeirra sem ekki voru greindir með sykursýki. Þegar þýðinu var skipt niður eftir 

skilgreindum áhættuhópum GRACE teymisins (lítil áhætta, miðlungs áhætta og mikil áhætta) og 

spágildi borin saman við raunveruleg hlutföll dauðsfalla meðal hópanna lentu raunverulegu gildin 

innan marka í öllum þremur tilfellum. 42,9% þátttakenda lentu í lágáhættuflokknum, 31,% í 

miðlungsáhættuflokknum og 24,7% í hááættuflokki. Þegar þýðinu var skipt niður í smærri hópa og 

raunveruleg hlutföll dauðsfalla innan hópanna borin saman við útreiknuð áhættugildi lentu  

raunverulegu gildin í sjö flokkum af átta innan marka útreiknuðu gildanna (sjá Mynd 7A). Næmi og 

sértæki áhættureiknisins til greiningar á dauðsföllum innnan 30 daga er sýnd í Mynd 7B. 

 

 

 
  

A B 

 

 

Mynd 7: Samanburður á 30 daga áhættumati 

A. Hér er búið að skipta útreiknaðri áhættu á dauða innan 30 daga upp í hópa og bera saman við 

raunverulegt hlutfall dauðsfalla hópanna innan 30 daga. B. ROC kúrfa með AUC=0,92 (0,88-0,95). 
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4.4 Dauði innan eins árs 
 

Á Mynd 8 má sjá eins árs lifunarhlutfall þýðisins. Mynd 9 sýnir eins árs lifun skipt eftir kynjum en 

marktækur munur reyndist á lifun kynja eftir eitt ár (p = 9,1×10-4). Lifun kvenna eftir eitt ár var 83,6% 

en lifun karla eftir eitt ár var 92,2%. Jafnframt reyndist marktækur munur á lifun þeirra sem greindir 

voru með sykursýki og þeirra sem ekki höfðu greinda sykursýki (p = 3,7×10-4) en samanburð á lifun 

þessara hópa má sjá á Mynd 10. Lifun sykursjúkra eftir eitt ár reyndist vera 80,6% en lifun þeirra sem 

ekki voru greindir með sykursýki var 91,6%. 

 

 

 

 

 
 

Mynd 8: 1 árs lifun þýðis 

Lifunarhlutfall þýðis fyrir eitt ár var 89,8%. 
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Mynd 9: 1 árs lifun þýðis kynjaskipt 

Hér sést mismunandi lifun á milli karla og kvenna. Lifun karla er táknuð með bláu línunni en 

kvenna með þeirri rauðu. Marktækur munur er lifun þessara tveggja hópa. 

 
 

Mynd 10: 1 árs lifun þýðis skipt eftir sykursýki 

Hér sést mismunandi lifun á sykursjúkra og þeirra sem ekki eru greindir með sykursýki. Lifun 

sykursjúkra er táknuð með appelsínugulu línunni en þeir sem ekki hafa sykursýki með þeirri grænu. 

Marktækur munur er lifun þessara tveggja hópa. 
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Þegar þýðinu var skipt niður eftir skilgreindum áhættuhópum GRACE teymisins (lítil áhætta, miðlungs 

áhætta og mikil áhætta) og spágildi borin saman við raunveruleg hlutföll dauðsfalla meðal hópanna 

lentu raunverulegu gildin innan marka í öllum þremur tilfellum.  

 
A B 

 
 
 

  

Mynd 11: Samanburður á eins árs áhættumati 

A. Hér er búið að skipta útreiknaðri áhættu á dauða innan eins árs upp í hópa og bera saman við 

raunverulegt hlutfall dauðsfalla hópanna innan eins árs. B. ROC kúrfa með AUC=0,89 (0,86-0,92). 

 

Þegar þýðinu var skipt niður í smærri hópa og raunveruleg hlutföll dauðsfalla innan hópanna borin 

saman við útreiknuð áhættugildi lentu raunverulegu gildin einnig öll innan marka útreiknuðu gildanna 

(sjá Mynd 11A). Næmi og sértæki áhættureiknisins til greiningar á dauðsföllum innnan eins árs er sýnd 

á Mynd 11B. 
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4.5 Dauði eða hjartaáfall innan eins árs 
 

Á mynd 12 má sjá eins árs lifun án hjartaáfalls. Mynd 13 sýnir eins árs lifun skipt eftir kynjum en 

marktækur munur reyndist á lifun kynja eftir eitt ár (p=0,03). Lifun kvenna án hjartaáfalls eftir eitt ár var 

73,0% en lifun karla án hjartaáfalls eftir eitt ár var 80,7%. Jafnframt reyndist marktækur munur á lifun 

þeirra sem greindir voru með sykursýki og þeirra sem ekki höfðu greinda sykursýki (p=1,7×10-4) en 

samanburð á lifun þessara hópa má sjá á mynd 14. Lifun sykursjúkra eftir eitt ár reyndist vera 65,7% 

en lifun þeirra sem ekki voru greindir með sykursýki var 82,0%. 

 

 

 

 

Mynd 12: Eins árs lifun þýðis án hjartaáfalls  

Eins árs lifun þýðis án hjartaáfalls var 78,5%. 
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Mynd 13: Kynjaskipt eins árs lifun án hjartaáfalla  

Hér sést mismunandi lifun á milli karla og kvenna. Lifun karla er táknuð með bláu línunni en lifun 

kvenna með þeirri rauðu. Marktækur munur er á lfiun þessara tveggja hópa. 

 

 

Mynd 14: Eins árs lifun án hjartaáfall skipt eftir sykursýki  

 Hér sést mismunandi lifun á sykursjúkra og þeirra sem ekki eru greindir með sykursýki. Lifun 

sykursjúkra er táknuð með appelsínugulu línunni en þeir sem ekki hafa sykursýki með þeirri grænu.  
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Þegar þýðinu var skipt niður eftir skilgreindum áhættuhópum GRACE teymisins (lítil áhætta, miðlungs 

áhætta og mikil áhætta) og spágildi borin saman við raunveruleg hlutföll dauðsfalla meðal hópanna 

lentu raunverulegu gildin innan marka í þeim hópi sem skilgreindur var með mikla áhættu. Í hópnum 

sem hafði litla áhættu voru raungildin 0,5 prósentustigum yfir mörkum spábilanna og 0,2 

prósentustigum yfir mörkum spábilanna fyrir miðlungs áhættuhópinn. Þegar þýðinu var skipt niður í 

smærri hópa og raunveruleg hlutföll dauðsfalla innan hópanna borin saman við útreiknuð áhættugildi 

lentu raunverulegu gildin í þremur tilfellum af sex innan marka útreiknuðu gildanna (sjá mynd 15A). 

Næmi og sértæki áhættureiknisins til greiningar á dauðsföllum eða hjartaáfalli innnan eins árs er sýnd 

á Mynd 15B. 

A B 

 

  

Mynd 15: Eins árs áhættumat út frá dauða eða hjartaáfalli 

A. Hér er búið að skipta útreiknaðri áhættu á dauða eða hjartaáfalli innan eins árs upp í hópa og bera 

saman við raunverulegt hlutfall dauðsfalla hópanna innan eins árs. B. ROC kúrfa með AUC=0,71 

(0,66-0,76). 
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4.6 Samantekt á þremur endapunktum 
 

Af þeim 666 sjúklingum sem lögðust inn með brátt kransæðaheilkenni árið 2013 létust 35 (5,3%) innan 

30 daga, 68 (10,2%) innan eins árs og 143 (21,5%) létust eða fengu endurtekið hjartaáfall innan 1 árs.  

25 (3,8%) einstaklingar fengu hjartaáfall innan 30 daga og 85 (12,8%) fengu hjartaáfall innan eins árs. 

Meðal sjúkrahúslega þátttakenda var 7,8 (±12,6) dagar. Tafla 3 sýnir afdrif sjúklinganna skipt upp eftir 

greiningu bráðs kransæðaheilkennis.  

 

Tafla 3: Afdrif sjúklingahópsins 

 Hvikul hjartaöng 
n=212 

NSTEMI 
n=293 

STEMI 
n=161 

Afdrif    

Sjúkrahúslega (dagar) 5,5 (±5,9) 11,7 (±20,2) 9,3 (±17,7) 

Dauði innan 30 daga 0 (0%) 14 (4,8%) 21 (13,0%) 

Dauði innan 1 árs 5 (2,4%) 37 (12,6%) 26 (16,1%) 

Áfall innan 30 daga 6 (2,8%) 14 (4,8%) 5 (3,1%) 

Áfall innan 1 árs 29 (13,7%) 39 (13,3%) 17 (10,6%) 

Dauði eða áfall innan 1 árs 33 (15,6%) 69 (23,5%) 41 (25,5%) 

Dauði innan 2 ára  10 (4,7%) 49 (16,7%) 30 (18,6%) 
 

 

Tafla 4 sýnir helstu breytur út frá endapunktum. Þar koma fram allar átta breyturnar sem fóru inn í 

GRACE áhættureikninn. 28,6% af þeim sem létust innan 30 daga, 30,9% af þeim sem létust innan 

eins árs og 25,9% þeirra sem létust eða fengu hjartaáfall innnan 1 árs höfðu greinda sykursýki. 
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Tafla 4: Breytur út frá endapunktum 

 Dauði 30 dagar 

 (n=35) 

Dauði 1 ár 

n=68 

Dauði eða áfall 1 ár 

n=143 

 

Lýðfræði 

   

Aldur (ár) 77,5 (±10,9) 79,1 (±9,7) 73,1 (±12,6) 

Konur 40,0% 45,6%  35,7% 

Einnkenni við komu á bráðamóttöku    

Hjartsláttarhraði 90,5 (±39,0) 90,3 (±29,5) 83,0 (±26,4) 

Systólískur blóðþrýstingur mm Hg 123,9 (±34,7) 128,1 (±31,0) 133,1 (±28,9) 

Killip class I 20 (57,1%) 43 (63,2%) 100 (69,9%) 

Killip class II 12 (34,3%) 22 (32,4%) 40 (28,0%) 

Killip class III 2 (5,7%) 2 (2,9%) 2 (1,4%) 

Killip class IV 1 (2,9%) 1 (1,5%) 1(0,7%) 

Hjartastopp 13 (37,1%) 16 (23,5%) 17 (11,9%) 

Hækkað trópónín 33 (94,3%) 62 (91,2%) 107 (74,8%) 

Meðal creatínín gildi µmól/L 181,4 (±188,1) 153,0 (±158,4,0) 122,9 (±118,8) 

ST-frávik 88,6% 82,4% 66,4% 

Meðal GRACE skor 169,0 (±25,0) 160,3 (±24,2) 136,1 (±37,2) 
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5 Umræða 

5.1 Samsetning íslenska þýðisins 
 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að kanna hvort GRACE áhættureiknirinn kæmi að gagni við að 

spá fyrir um afdrif íslenskra sjúklinga með brátt kransæðaheilkenni. Áhættureiknirinn hefur ekki verið 

tekinn í notkun á Íslandi þrátt fyrir að mælt hafi verið með því í leiðbeinandi leiðarvísum og samtök 

hjartalækna bæði í Bandaríkjunum og Evrópu hafa einnig lagt blessun sína yfir notkunina (1, 2, 5). 

GRACE risk score áhættureiknirinn hefur verið sannreyndur á mörgum þýðum í gegnum tíðina en 

þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi (41, 53, 54). Íslenska þýðið saman stóð af 666 

þátttakendum en þar af voru 189 konur eða um 28,4%. Í GRACE þýðinu er hlutfall kvenna um 33% 

(41, 44, 45). Jafnframt voru 16,2% einstaklinga í íslenska þýðinu með greiningu á sykursýki þegar þeir 

lögðust inn á Landspítalann með brátt kransæðaheilkenni. Ef það hlutfall er borið saman við hluttfall 

sykursjúkra í GRACE þýðinu (um 23%) er augljóst að hlutfall sykursjúkra í íslenska þýðinu er mun 

lægra (44, 45). Mögulega hafa einhverjir þátttakendur í íslenska hópnum verið vangreindir þar sem 

einungis var farið eftir upplýsingum í sjúkraskrárkerfi Landspítalans, Sögu. Því getur verið að hluti 

sjúklinga hafi verið með greinda sykursýki eða skert sykurþol án þess að það hafi komið fram í 

sjúkraskrá.  

Þegar þýðið var skoðað eftir flokkum bráðs kransæðaheilkennis var hlutfall þeirra sem greindir 

höfðu verið með hvikula hjartaöng (19,8%), NSTEMI (44,0%) og STEMI (24,2%) ekki í samræmi við 

það sem búist hafði verið við. Hlutfall NSTEMI var mun hærra en talið var í upphafi og hlutfall hvikular 

hjartaangar þar af leiðandi mun lægra. Greining STEMI er mjög skýr þar sem breytingar á hjartalínuriti 

eru oftast mjög augljósar. Greining á NSTEMI getur hins vegar verið nokkuð á reyki þar sem ensým 

hækkanir án hjartalínuritsbreytinga geta orsakast af mörgum þáttum en það getur verið skýring á 

ofgreiningu NSTEMI. Hánæm trópónín mæling var tekin upp á Íslandi um 2013 en það getur einnig 

haft áhrif á hátt hlutfall NSTEMI sjúklinga. Í sams konar rannsókn sem framkvæmd var í Kanada var 

sjúklingum einungis skipt upp í tvo hópa þ.e. STEMI og hvikula hjartaöng eða NSTEMI. Hlutfall 

sjúklinga með STEMI var 27,9% en 72,1% hafði hvikula hjartaöng eða NSTEMI (53). Hafa verður í 

huga að íslenska þýðið er mun minna en þau sem notuð hafa verið í sams konar erlendum 

rannsóknum. Af þeim einstaklingum sem lögðust inn vegna bráðs kransæðaheilkennis frá 1999 til 

2007 og tóku þátt í GRACE rannsókninni voru 35,1% einstaklingar greindir með STEMI við innlögn, 

36,6% með NSTEMI og einungis 28,3% með hvikula hjartaöng (55). Meðalaldur þeirra sem greindust 

með NSTEMI á Íslandi var hærri heldur en meðalaldur þeirra sem greindust með STEMI og hvikula 

hjartaöng sem er í samræmi við það sem þekkist í GRACE þýðiðinu (55). 
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5.2 Lifun þýðisins 
 

Meðalaldur þátttakenda var 68 ár en meðalaldur þátttakenda í GRACE rannsókninni var 66 ár (41, 

44). Mismunandi aldur reyndist vera á milli kynja en meðalaldur kvenna í rannsókninni var 72,2 ±13,5 

ár en meðalaldur karla 66,3 ±12,5 ár. Almennt greinast konur með brátt kransæðaheilkenni sex til tíu 

árum síðar á æviskeiði heldur en karlar (56, 57). Ekki reyndist marktækur munur á lifun kynja eftir 30 

daga en hins vegar var marktækur munur á lifun eftir eitt ár og lifun án hjartaáfalls eftir eitt ár. Meðaltal 

GRACE skors kvenna var hærra en karla þó að ekki hafi reynst tölfræðilega marktækur munur. Hins 

vegar reyndist marktækur munur á milli kreatíníngilda karla og kvenna þar sem konurnar höfðu lægri 

kreatíníngildi. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir þar sem konur eru með lægri grunngildi af 

kreatínín við komu á bráðamótttöku með brátt kransæðaheilkenni (58). Verri lifun kvenna innan eins 

árs og lifun án hjartaáfalls eftir eitt ár er að öllum líkindum vegna hærri aldurs kvenna (58). Hins vegar 

sýnir rannsókn sem gerð var á GRACE þýðinu árið 2008 að eftir að leiðrétt var fyrir aldri voru konur 

enn þá líklegri en karlar til að deyja eða fá endurtekið hjartaáfall innan sex mánaða en hins vegar var 

ekki marktækur munur á milli hópanna þegar kom að lifun (59). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að eftir að 

búið er að leiðrétta fyrir aldri sé ekki marktækur munur á lifun kynjanna (60). 

 Ekki reyndist marktækur munur á lifun innan 30 daga meðal þeirra sem greindir höfðu verið með 

sykursýki áður en þeir greindust með brátt kransæðaheilkenni og þeirra sem ekki höfðu greinda 

sykursýki. Það var hins vegar var marktækur munur eftir eitt ár á lifun og lifun án hjartaáfalla á milli 

hópanna. Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar með sykursýki hafa verri horfur hvort sem þeir greinast 

með STEMI, NSTEMI eða hvikula hjartaöng (21).  

Þegar lifun þýðisins var skoðað út frá undirflokkum bráðs kransæðaheilkennis kom í ljós að 13,0%  

sjúklinga með STEMI létust innan 30 daga, 4,8% sjúklinga sem greindir voru með NSTEMI en enginn 

þátttakandi sem greindur var með hvikula hjartaöng lést innan 30 daga. Athyglisverður munur er á lifun 

NSTEMI og STEMI sjúklinga eftir 30 daga en það er í samræmi við það sem þekkt er þar sem STEMI 

sjúklingar hafa verri skammtímahorfur heldur en NSTEMI sjúklingar (61). Þegar leið á eftirfylgnitímann 

kom hins vegar í ljós að munur á lifun hópanna varð minni. Eftir eitt ár höfðu 12,5% NSTEMI sjúklinga 

látist og 16,1% STEMI sjúklinga en eftir tvö ár var munurinn enn þá minni en þá höfðu 16,7% NSTEMI 

sjúklinga látist samanborið við 18,6% STEMI sjúklinga. Fjölþáttagreining sem náði til rúmlega 70 

þúsund sjúklinga sem greindir höfðu verið með brátt kransæðaheilkenni á árunum 1999 til 2007 leiddi í 

ljós að ekki var munur á  langtímahorfum sjúklinga með NSTEMI og STEMI (61). 
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5.3 Samanburður á GRACE skori 
 

Þegar dreifing GRACE skorsins í íslenska þýðinu er borin saman við dreifingu skorsins meðal annarra  

þýða eru ákveðin líkindi með dreifingunum sem fylgja normaldreifingu. Flestir þátttakendur voru með 

GRACE skor á bilinu 105 til 115 en það samræmist við niðurstöður GRACE teymisins þar sem dreifing 

GRACE skors rúmlega 27 þúsund einstaklinga með NSTEMI og hvikula hjartaöng var könnuð (42). 

Þegar þýðið var skoðað út frá skilgreindum áhættuflokkum (2) lenti 42,9% sjúklinga í íslenska þýðinu í 

lágáhættuflokknum, 31,% í miðlungsáhættuflokknum og 24,7% í hááættuflokk. Í rannsókn sem 

framkvæmd var árið 2014 á GRACE þýðinu og saman stóð af rúmlega 32 þúsund sjúklingum með 

brátt kransæðaheilkenni skiptist hópurinn þannig að 26,1% sjúklinga voru í lágáhættuflokki, 36,1% í 

miðlungs áhættuflokki en 37,8% sjúklinga voru í hááhættuflokki (41). Hafa verður í huga að í 

samanburðarrannsókninni voru sjúklingar frá 94 spítölum og 14 löndum en gera má ráð fyrir að meiri 

fjölbreytileika meðal sjúklingahóps en þess á Íslandi. Mögulega hefur einnig áhrif að þeir sem fá 

einkenni bráðs kransæðaheilkennis á Íslandi komast tiltölulega fljótt undir læknishendur og því má 

gera ráð fyrir að GRACE skorin reiknist lægri fyrir vikið þar sem gripið er fyrr inn í ástand sjúklings.  

Þegar bornir voru saman áhættuflokkarnir þrír; lág áhætta, miðlungs áhætta og mikil áhætta voru 

hlutföll dauðsfalla fyrir hvern flokk í samræmi við spá áhættureiknisins fyrir GRACE skorið sem tengt er 

30 daga lifun og eins árs lifun. Hins vegar var spáin fyrir þessa þrjá áhættuflokka ekki í samræmi við 

raungildi þegar kom að eins árs lifun án hjartaáfalla. Þar voru hlutföll dauðsfalla og hjartaáfalla hærri 

bæði fyrir lág áhættuhópinn og miðungs áhættuhópinn. Hins vegar munaði ekki miklu því að raungildin 

voru einungis 0,5 prósentustigum hærri fyrir lág áhættuflokkinn en 0,2 prósentustigum hærri fyrir 

miðlungs áhættuflokkinn. Þegar þýðinu var skipt upp í smærri áhættuhópa og borin voru saman 

raunveruleg hlutföll dauðsfalla eða endurtekinna hjartaáfalla saman við spágildi fyrir hópana voru 

einungis þrír hópar sem féllu innan marka spágildanna. Svo virðist sem áhættureiknirinn vanmeti að 

einhverju leyti áhættu á dauða eða endurteknu hjartaáfalli og þá þegar við á hópa sem ekki eru taldir í 

mikilli áhættu.  

  

5.4 Kostir og gallar rannsóknar 
 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru að GRACE skorið sem reiknað var út fyrir hvern sjúkling var allt 

reiknað af sama einstaklingnum og nákvæmlega skráð í gagnagrunninn. Jafnframt var 

gagnagrunnurinn tiltölulega stór og náði til allra einstaklinga sem lögðust inn á Landspítalann árið 

2013 með brátt kransæðaheilkenni.  

Helstu gallar rannsóknarinnar er að hún er afturskyggn svo að áræðanleiki skráðra upplýsinga sem 

unnið var með er ekki sá sami og ef rannsóknin hefði verið framsýn. Við aftursýnt rannsóknarform er 

einnig möguleiki á upplýsingabjögun. Þá má gera ráð fyrir að minna tölfræðilegt afl sé að baki 

þessarar rannsóknar þar sem fjöldi íslenskra sjúklinga með brátt kransæðaheilkenni er ekki mikill 

samanborið við erlendar rannsóknir. 
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5.5 Ályktanir 
 

Þegar dreifing á GRACE skori íslensku sjúklinganna er borin saman við dreifingu GRACE þýðisins 

fáum við upp svipaða mynd og sambærilegar rannsóknir sem gefur okkur til kynna að drefingin á 

GRACE skori íslenska sjúklinga hópsins sé svipuð og gengur og gerist erlendis. Út frá niðurstöðum 

rannsóknar virðist sem GRACE skorið vanmeti áhættu á dauða eða hjartaáfalli innan eins árs þar sem 

raungildi á hlutföllum dauðsfalla á meðal lágáhættu og miðlungsáhættu hópa voru yfirleitt hærri en 

áhættureiknirinn spáði fyrir um. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa samt sem áður til kynna að 

áhættumat GRACE skorsins sé almennt gott á íslensku þýði. Til að mynda reyndist áhættureiknirinn 

sannspár um áhættumat á horfum sjúklinga með tilliti til dauða innan 30 daga og eins árs. Því má gera 

ráð fyrir að GRACE áhættureiknirinn myndi koma að gagni við að spá fyrir um afdrif íslenskra sjúklinga 

sem greinast með brátt kransæðaheilkenni.  



 

 

41 

Heimildaskrá 

 

1. Davíð O. Arnar, Ragnar Danielsen. Klíniskar leiðbeiningar um greiningu og meðferð sjúklinga með 
brjóstverk. In: Hjartadeild og bráðamóttaka LSH, editor. Reykjavík, 2015. 
2. Roffi M, Patrono C, Collet J-P, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F, et al. 2015 ESC Guidelines for 
the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment 
elevation. European heart journal. 2016;37(3):267-315. 
3. WHO Fact sheet N8310.  2014 [Sótt af 4. apríl 2016 af: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. 
4. G. I. Rationale and design of the GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) Project: A 
multinational registry of patients hospitalized with acute coronary syndromes. American Heart Journal. 
2001;141(2):190-9. 
5. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, Casey DE, Jr., Ganiats TG, Holmes DR, Jr., et al. 2014 
AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: 
a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. Circulation. 2014;130(25):e344-426. 
6. Swap CJ, Nagurney JT. VAlue and limitations of chest pain history in the evaluation of patients with 
suspected acute coronary syndromes. JAMA. 2005;294(20):2623-9. 
7. Cassar A, Holmes DR, Rihal CS, Gersh BJ. Chronic Coronary Artery Disease: Diagnosis and 
Management. Mayo Clinic Proceedings. 2009;84(12):1130-46. 
8. Woo K-mC, Schneider JI. High-Risk Chief Complaints I: Chest Pain—The Big Three. Emergency 
Medicine Clinics of North America. 2009;27(4):685-712. 
9. Erhardt L, Herlitz J, Bossaert L, Halinen M, Keltai M, Koster R, et al. Task force on the 
management of chest pain. European heart journal. 2002;23(15):1153-76. 
10. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, Casey DE, Chung MK, de Lemos JA, et al. 2013 
ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial InfarctionA Report of the 
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. Journal of the American College of Cardiology. 2013;61(4):e78-e140. 
11. Davíð O. Arnar, Kristján Eyjólfsson, Ragnar Danielsen, Þorbjörn Guðjónsson. Klíniskir verkferlar 
fyrir bráðan kransæðasjúkdóm. Hjartagátt Landspítala. 2011. 
12. Di Diego JM, Antzelevitch C. Acute myocardial ischemia: cellular mechanisms underlying ST 
segment elevation. Journal of electrocardiology. 2014;47(4):486-90. 
13. Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP, Lundqvist CB, Borger MA, et al. ESC Guidelines for the 
management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. 
European heart journal. 2012;33(20):2569-619. 
14. Falk E, Nakano M, Bentzon JF, Finn AV, Virmani R. Update on acute coronary syndromes: the 
pathologists' view. European heart journal. 2013;34(10):719-28. 
15. Davies M. The pathophysiology of acute coronary syndromes. Heart (British Cardiac Society). 
2000;83(3):361-6. 
16. Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. The New England 
journal of medicine. 2005;352(16):1685-95. 
17. Tómas Guðbjartsson, Karl Aandersen, Ragnar Danielsen, Arnar Geirsson, Guðmundur 
Þorgeirsson. Yfirlitsgrein um kransæðasjúkdóm. Fyrri hluti: Faraldsfræði, meingerð, einkenni og 
rannsóknir til greiningar. Læknablaðið. 2014;12(100):667-75. 
18. Antman EM, Cohen M, Bernink PM, et al. The timi risk score for unstable angina/non–st elevation 
mi: A method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA. 2000;284(7):835-42. 
19. Boersma E, Pieper KS, Steyerberg EW, Wilcox RG, Chang WC, Lee KL, et al. Predictors of 
outcome in patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation. Results 
from an international trial of 9461 patients. The PURSUIT Investigators. Circulation. 
2000;101(22):2557-67. 
20. Haffner SM, Lehto S, Ronnemaa T, Pyorala K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in 
subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. 
The New England journal of medicine. 1998;339(4):229-34. 
21. Donahoe SM, Stewart GC, McCabe CH, Mohanavelu S, Murphy SA, Cannon CP, et al. Diabetes 
and mortality following acute coronary syndromes. Jama. 2007;298(7):765-75. 



 

 

42 

22. de-Miguel-Balsa E, Latour-Perez J, Baeza-Roman A, Llamas-Alvarez A, Ruiz-Ruiz J, Fuset-
Cabanes MP. Accessibility to Reperfusion Therapy Among Women with Acute Myocardial Infarction: 
Impact on Hospital Mortality. Journal of women's health (2002). 2015;24(11):882-8. 
23. Gillis NK, Arslanian-Engoren C, Struble LM. Acute coronary syndromes in older adults: a review of 
literature. Journal of emergency nursing: JEN : official publication of the Emergency Department 
Nurses Association. 2014;40(3):270-5; quiz 92. 
24. Chieffo A, Buchanan GL, Mauri F, Mehilli J, Vaquerizo B, Moynagh A, et al. ACS and STEMI 
treatment: gender-related issues. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the 
Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2012;8 Suppl 
P:P27-35. 
25. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional 
mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet.380(9859):2095-128. 
26. Townsend N, Nichols M, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe — 
epidemiological update 2015. European heart journal. 2015. 
27. Nikulás Sigfússon, Gunnar Sigurðsson, Uggi Agnarsson, Inga Ingibjörg Guðmundsdóttir, Ingibjörg 
Stefánsdóttir, Helgi Sigvaldason, et al. Breytingar á tíðni kransæðasjúkdóma á Íslandi. Læknablaðið. 
2001;11(87):889-96. 
28. Aspelund T, Gudnason V, Magnusdottir BT, Andersen K, Sigurdsson G, Thorsson B, et al. 
Analysing the large decline in coronary heart disease mortality in the Icelandic population aged 25-74 
between the years 1981 and 2006. PloS one. 2010;5(11):e13957. 
29. Gunnar Sigurðsson VG, Thor Aspelund, Kristín Siggeirsdóttir, Bylgja Valtýsdóttir. Handbók 
Hjartaverndar. In: Hjartavernd, editor. 2008. 
30. Yusuf S, Hawken S, Ôunpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable 
risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-
control study. The Lancet.364(9438):937-52. 
31. Thorsson B, Steingrimsdottir L, Halldorsdottir S, Andersen K, Sigurdsson G, Aspelund T, et al. 
Changes in total cholesterol levels in Western societies are not related to statin, but rather dietary 
factors: the example of the Icelandic population. European heart journal. 2013;34(24):1778-82. 
32. Guðmundur Þorgeirsson, Davíð Davíðsson, Helgi Sigvaldason og Nikulás Sigfússon. Áhættuþættir 
kransæðasjúkdóms meðal karla og kvenna á Íslandi. Niðurstöður úr hóprannsókn Hjartaverndar 1967-
1985. Læknablaðið. 1992;78(1):267-76. 
33. Thorolfsdottir RB, Aspelund T, Capewell S, Critchley J, Gudnason V, Andersen K. Population 
Assessment of Future Trajectories in Coronary Heart Disease Mortality. PloS one. 2014;9(1):e85800. 
34. Bolli Þórsson TA, Tamara B. Harris, Lenore J. Launer, Vilmundur Guðnason. Þróun holdafars og 
sykursýki í 40 ár á Íslandi. Læknablaðið. 2009;95(4):259-66. 
35. Jóhannes Bergsveinsson, Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason, Rafn Benediktsson. Algengi 
sykursýki af tegund tvö á Íslandi 1967-2002. Læknablaðið. 2007;93(6):397-402. 
36. Isordia-Salas I, Galvan-Plata ME, Leanos-Miranda A, Aguilar-Sosa E, Anaya-Gomez F, Majluf-
Cruz A, et al. Proinflammatory and prothrombotic state in subjects with different glucose tolerance 
status before cardiovascular disease. Journal of diabetes research. 2014;2014:631902. 
37. Ari J. Jóhannesson DOA, Runólfur Pálsson og Sigurður Ólafsson. Handbók í lyflæknisfræði. 4 ed: 
Háskólaútgáfan; 2015. 
38. Tómas Guðbjartsson, Karl Andersen, Ragnar Danielsen, Arnar Geirsson, Guðmundur Þorgeirsson. 
Yfirlitsgrein um kransæðasjúkdóm. Síðari hluti: Lyfjameðferð, kransæðavíkkun og 
kransæðahjáveituaðgerð. Læknablaðið. 2014;101(1):25-35. 
39. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A, et al. 2013 ESC 
guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management 
of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. European heart journal. 
2013;34(38):2949-3003. 
40. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, Bhala N, et al. Efficacy and safety of 
more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 
randomised trials. Lancet (London, England). 2010;376(9753):1670-81. 
41. Fox KA, Fitzgerald G, Puymirat E, Huang W, Carruthers K, Simon T, et al. Should patients with 
acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external 
validation and outcomes using the updated GRACE risk score. BMJ open. 2014;4(2):e004425. 
42. Steg PG, FitzGerald G, Fox KAA. Risk Stratification in Non-ST-segment Elevation Acute Coronary 
Syndromes: Troponin Alone Is not Enough. The American Journal of Medicine. 2009;122(2):107-8. 
43. Fox KA, Eagle KA, Gore JM, Steg PG, Anderson FA. The Global Registry of Acute Coronary 
Events, 1999 to 2009--GRACE. Heart (British Cardiac Society). 2010;96(14):1095-101. 



 

 

43 

44. Granger CB, Goldberg RJ, Dabbous O, et al. PRedictors of hospital mortality in the global registry 
of acute coronary events. Archives of Internal Medicine. 2003;163(19):2345-53. 
45. Eagle KA, Lim MJ, Dabbous OH, et al. A validated prediction model for all forms of acute coronary 
syndrome: Estimating the risk of 6-month postdischarge death in an international registry. JAMA. 
2004;291(22):2727-33. 
46. Fox KAA, Dabbous OH, Goldberg RJ, Pieper KS, Eagle KA, Van de Werf F, et al. Prediction of risk 
of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: 
prospective multinational observational study (GRACE). BMJ. 2006;333(7578):1091. 
47. GRACE ACS Risk Model. Worcester, MA: Outcomes.org; 2011. 
48. El-Menyar A, Zubaid M, AlMahmeed W, Sulaiman K, AlNabti A, Singh R, et al. Killip classification 
in patients with acute coronary syndrome: insight from a multicenter registry. The American Journal of 
Emergency Medicine. 2012;30(1):97-103. 
49. DeGeare VS, Boura JA, Grines LL, O’Neill WW, Grines CL. Predictive value of the Killip 
classification in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial 
infarction. The American Journal of Cardiology. 2001;87(9):1035-8. 
50. GRACE score ACS. Risk Stratification: The University of Edinburgh; 2013 Sótt 7. apríl 2016 af  
http://gracescore.co.uk/risk-stratification. 
51. Microsoft Excel. Redmond, WA: Microsoft Corporation; 2016. 
52. RStudio. Boston, MA: RStudio; 2016. 
53. Elbarouni B, Goodman SG, Yan RT, Welsh RC, Kornder JM, DeYoung JP, et al. Validation of the 
Global Registry of Acute Coronary Event (GRACE) risk score for in-hospital mortality in patients with 
acute coronary syndrome in Canada. American Heart Journal. 2009;158(3):392-9. 
54. D'Ascenzo F, Biondi-Zoccai G, Moretti C, Bollati M, Omede P, Sciuto F, et al. TIMI, GRACE and 
alternative risk scores in Acute Coronary Syndromes: a meta-analysis of 40 derivation studies on 
216,552 patients and of 42 validation studies on 31,625 patients. Contemporary clinical trials. 
2012;33(3):507-14. 
55. Alnasser SM, Huang W, Gore JM, Steg PG, Eagle KA, Anderson FA, Jr., et al. Late Consequences 
of Acute Coronary Syndromes: Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) Follow-up. Am J 
Med. 2015;128(7):766-75. 
56. Elsaesser A, Hamm CW. Acute coronary syndrome: the risk of being female. Circulation. 
2004;109(5):565-7. 
57. Hochman JS, McCabe CH, Stone PH, Becker RC, Cannon CP, DeFeo-Fraulini T, et al. Outcome 
and profile of women and men presenting with acute coronary syndromes: a report from TIMI IIIB. 
TIMI Investigators. Thrombolysis in Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 1997;30(1):141-8. 
58. Clemmensen P, Roe MT, Hochman JS, Cyr DD, Neely ML, McGuire DK, et al. Long-term 
outcomes for women versus men with unstable angina/non-ST-segment elevation myocardial 
infarction managed medically without revascularization: insights from the TaRgeted platelet Inhibition 
to cLarify the Optimal strateGy to medicallY manage Acute Coronary Syndromes trial. Am Heart J. 
2015;170(4):695-705.e5. 
59. Dey S, Flather MD, Devlin G, Brieger D, Gurfinkel EP, Steg PG, et al. Sex-related differences in the 
presentation, treatment and outcomes among patients with acute coronary syndromes: the Global 
Registry of Acute Coronary Events. Heart (British Cardiac Society). 2009;95(1):20-6. 
60. Risoe C. Suspected Acute Coronary Syndromes in Women. Cardiology. 2016;133(1):1-2. 
61. Marceau A, Samson J-M, Laflamme N, Rinfret S. SHORT AND LONG-TERM MORTALITY AFTER 
STEMI VERSUS NON-STEMI: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. Journal of the 
American College of Cardiology. 2013;61(10_S). 

 


