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Ágrip 

Árangur ósæðarlokuskipta vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2013 

Kristján Orri Víðisson1,  Sindri Aron Viktorsson2, Arnar Geirsson2, Tómas Guðbjartsson1,2 
1Læknadeild Háskóla Íslands og 2hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala 

Inngangur: Ósæðarlokuskipti er næstalgengasta hjartaaðgerðin á Íslandi og er oftast gerð vegna 
þrengsla sem stafa af kölkun í lokunni. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort ábendingar og 
árangur þessara aðgerða hér á landi hafi breyst á nýlegu 12 ára tímabili, með áherslu á 30 daga 
dánartíðni, tíðni snemmkominna fylgikvilla og eins árs lifun.  

 
Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til 433 sjúklinga (meðalaldur 70,9±10,0 ár, 
65,1% karlar) sem gengust undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi á árunum 
2002-2013. Alls gengust 526 sjúklingar undir ósæðarlokuskipti á þessu tímabili en útilokaðir voru 
sjúklingar sem gengust undir lokuskipti vegna leka eða hjartaþelsbólgu (n=46), sjúklingar sem höfðu 
áður gengist undir opna hjartaaðgerð (n=35) og sjúklingar sem ekki fylgdu næg gögn (n=12). 
Upplýsingar fengust úr sjúkraskrám og voru m.a. skráðir áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma, 
aðgerðartengdir þættir og fylgikvillar aðgerðar en einnig var farið yfir niðurstöður hjartaómanna. Borin 
var saman dánartíðni, tíðni fylgikvilla og lifun (Kaplan-Meier) á þremur fjögurra ára tímabilum. Meðaltal 
eftirlitstíma var 6,2 ár (bil: 0-13,9 ár) og miðaðist við 15. febrúar 2016. 

 
Niðurstöður: Meðalaldur og kynjadreifing hélst svipuð á milli tímabila, einnig tíðni áhættuþátta 
kransæðasjúkdóms, nema tíðni háþrýstings og blóðfituröskunar sem var hærri á þriðja tímabilinu. 
EuroSCORE II hélst einnig svipað á milli tímabila. Hlutfall sjúklinga sem fékk ígrædda lífræna loku 
með grind hækkaði úr 12,4% á fyrsta tímabilinu í 46,5% á því síðasta (p<0,0001). Aðeins 16,9% 
sjúklinga fengu ólífræna loku en hlutfallið var hærra á fyrri tveimur tímabilunum (20,6% og 21,8%) en á 
því þriðja (7,7%) (p=0,006). Hámarks þrýstingsfallandi yfir ósæðarlokuna fyrir aðgerð var að meðaltali 
75 ± 26 mmHg á fyrsta tímabilinu, 66 ± 24 mmHg á því öðru (p=0,01) og 70 ± 27 mmHg á því þriðja 
(p=0,2). Flatarmál lokuops á sömu tímabilum var 0,64 ± 0,25 cm2, 0,71 ± 0,25 cm2 (p=0,054) og 0,75 ± 
0,24 cm2 (p=0,003) og tangartími 127 mín., 110 mín. (p<0,0001) og 107 mín. (p<0,0001). 30 daga 
dánartíðni var 8,3% á fyrsta tímabilinu, lækkaði í 4,1% á því öðru (p=0,6) og var 4,9% á því síðasta 
(p=0,6). Á fyrsta tímabilinu fengu 83,5% sjúklinga snemmkominn minniháttar fylgikvilla, á öðru 
tímabilinu var hlutfallið 61,8% (p=0,0002) og á því þriðja 61,4% (p=0,0002). Gáttatif var algengasti 
minniháttar fylgikvillinn en tíðni þess lækkaði úr 78,6% í 63,8% (p=0,03) og 48,1% (p=0,0001). 
Nýrnaskaði var næst algengasti fylgikvillinn en þar lækkaði tíðnin úr 25,9% í 20,8% (p=0,4) og 11,9 
(p=0,02). Tíðni alvarlegra fylgikvilla á sömu tímabilum var 35,5%, 27,6% (p=0,3) og 23,2% (p=0,1) og 
eins árs lifun 87,9%, 94,1% og 94,4% (p=0,07). 

 
Ályktun:  Tíðni snemmkominna fylgikvilla hefur lækkað eftir ósæðarlokuskipti á Íslandi, sérstaklega 
tíðni gáttatifs og bráðs nýrnakaða. Einnig virðist sem 30 daga dánartíðni hafi lækkað síðustu 8 árin og 
lifun sjúklinga vænkast, enda þótt munurinn sé ekki marktækur. Hluti af skýringunni gæti verið að 
sjúklingar eru teknir fyrr til aðgerðar og ósæðarlokuþrengsli þeirra því ekki jafn langt gengin auk þess 
sem tangartími hefur styst vegna aukinnar notkunnar lífrænna loka með grind. 
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Formáli 

 

Ósæðarlokuskipti (aortic valve replacement) er önnur algengasta hjartaaðgerðin sem framkvæmd er 

hér á landi en kransæðahjáveituaðgerð er algengari (1). Aðgerðin er langoftast framkvæmd vegna 

ósæðarlokuþrengsla (aortic valve stenosis) en einnig vegna ósæðarlokuleka (aortic regurgitation) sem 

getur komið eftir hjartaþelsbólgu eða vegna víkkunar á ósæðarrótinni.  

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn á árangri ósæðarlokuskipta á árunum 2002-2013 á Íslandi. 

Kannað var hvort að ábendingar og árangur hafi breyst á þessu 12 ára tímabili, með áherslu á 30 

daga dánartíðni, tíðni snemmkominna fylgikvilla og eins árs lifun. 

Ritgerðin hefst á inngangi þar sem fjallað er á fræðilegan hátt um ósæðarlokuþrengsli og 

ósæðarlokuskipti. Síðan er greint frá rannsókninn sjálfri, fyrst tilgangi, svo efnivið og aðferðum, því 

næst niðurstöðum rannsóknarinnar og loks umræðu.  
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Inngangur 

Faraldsfræði  
Ósæðarlokuþrengsli (aortic valve stenosis) er þriðji algengasti hjarta- og æðasjúkdómurinn og 

algengasti hjartalokusjúkdómurinn á Vesturlöndum (2). Algengi ósæðarlokuþrengsla eykst með aldri 

og þar sem hlutfall eldra fólks í samfélaginu fer vaxandi fer tilfellum fjölgandi. Hjá einstaklingum á 

aldrinum 50 til 59 ára er algengið 0,2% en hækkar í 9,8% hjá fólki á aldrinum 80 til 89 ára og er 2,8% 

hjá þeim sem eru eldri en 75 ára. Orsakir ósæðarlokuþrengsla eru breytilegar eftir aldri sjúklinga en 

hjá helmingi sjúklinga undir sjötugu er orsökin meðfædd tvíblöðkuloka. Hjá sjúklingum yfir sjötugu er 
orsökin oftast öldrunartengd kölkun (3). 

Orsakir 
Orsökum ósæðarlokuþrengsla er oftast skipt í þrennt, þ.e. öldrunartengda kölkun á þríblöðku 

ósæðarloku, meðfædda tví- eða einblöðkuloku eða afleiðingu gigtsóttar (febris rheumatica)  

Öldrunartengd ósæðarlokuþrengsli 
Enn er margt á huldu varðandi orsakir ósæðarlokuþrengsla, sérstaklega öldrunartengdra. Eitt sinn var 

talið að ósæðarlokuþrengsli væru hrörnunarbreytingar en nú er talið að ferlið hefjist á skemmd á 

yfirborði lokunnar. Þetta leiðir síðan til íferðar bólgufrumna og uppsöfnun lípíða í lokublöðunum (4). Á 
endanum skemmist lokan, hún kalkar og stífnar (mynd 1) (5).  

Ýmsir áhættuþættir æðakölkunar hafa verið tengdir ósæðarlokuþrengslum, svo sem karlkyn, 

reykingar, háþrýstingur, sykursýki og blóðfituhækkun (6). Einnig er um það bil helmingur þeirra sem 

gangast undir ósæðarlokuskipti með marktækar þrengingar í kransæðum (7). Af þeim sökum voru 
bundnar vonir við að blóðfitulækkandi statínlyf myndu hægja á framþróun ósæðarlokuþrengsla líkt og 

þau gera í æðakölkun. Niðurstöður úr framsýnum tvíblindum slembirannsóknum hafa þó ekki sýnt að 

þessi lyf hægi á framþróun ósæðarlokukölkunar (8, 9). Aðrir áhættuþættir sem tengdir hafa verið 

ósæðarlokuþrengslum eru m.a. bólgutengdir þættir, röskun á renín-angíótensín-kerfinu og nitur-oxíð 

(NO) búskap (10). 

 

 



6 

 

 

Mynd 1. Ósæðarlokuþrengsli í þríblöðkuloku. Myndin til vinstri sýnir eðlilega ósæðarloku en kalkaða 
loku til hægri (11). 

 

Meðfædd tvíblöðkuloka 
Hjá sumum einstaklingum hefur ósæðarlokan tvær blöðkur í stað þriggja, en í kringum 2% fólks fæðist 

með þennan galla (mynd 2) (12, 13). Tvíblöðkuloka er þrisvar sinnum algengari hjá körlum en konum 

(12, 14) og eru lokublöðin iðulega misstór þar sem tvö blöð renna oftast saman. Algengast er að 

samruni verði á hægra og vinstra lokublaði (15). Margt er enn á huldu varðandi orsakir fyrir myndun 

tvíblöðkuloku. Áður var talið að óeðlilegt blóðflæði um lokuna á fósturskeiði ylli því að blöðin 
aðgreindust ekki eðlilega en nýrri kenningar benda til þess að óeðlilegur flutningur (migration) 

taugakambsfrumna (neural crest cells) geti valdið samruna í lokublöðunum (13, 16). Stökkbreytingar á 
NOTCH1 geninu hafa verið tengdar við myndun tvíblöðkuloku ásamt því að valda auknum 

kalkútfellingum í lokunni síðar á lífsleiðinni en hvort tveggja leiðir til hraðari framþróunar sjúkdómsins 

(17).  

Tvíblöðkulokur valda iðustreymi um lokuna, blöðin snertast á stærra svæði en þegar um þrjú blöð 

er að ræða og blöðin krumpast meira. Þetta veldur auknu álagi á lokublöðin sem leiðir til þykknunar og 

á endanum til kölkunar og þrengsla. (18). Einstaklingar sem fæðast með þennan galla þurfa því oft á 

aðgerð að halda í kringum fimmtugt, eða einum til tveimur áratugum fyrr en einstaklingar með 

ósæðarlokuþrengsli vegna öldrunartengdra breytinga í lokunni (19). Helmingur einstaklinga með 

tvíblöðkuloku er einnig með aðra galla í hjarta- eða æðakerfi og er víkkun eða gúlmyndun 

(aneurysma) á brjóstholshluta ósæðar algengust (13). Hluta þessara breytinga má tengja við breytingu 
á blóðflæði vegna ósæðarlokuþrengslanna en rannsóknir hafa sýnt að það er ekki bein afleiðing 

heldur galli í miðlagi æðarinnar. Það orsakar skemmdir á vöðvafrumum og millifrumuefni sem leiðir svo 

til þess að ósæðin verður viðkvæmari og teygjanleiki hennar minnkar (20).  
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Mynd 2. Meðfædd tvíblöðkuloka með miklum kölkunum (21). 
 

Gigtsótt 
Þegar ósæðarlokan skemmist vegna gigtsóttar skemmist míturlokan nánast alltaf einnig. Í rauninni 

verður míturlokan oftar fyrir skemmdum en ósæðarlokan vegna gigtsóttar (5). Dreifðar örmyndanir eru 

einkennandi og valda þær þykknun á blöðkunum og síðar samruna á mótum (commisure) þeirra. Oft 

sést íferð eitilfrumna og aukin æðamyndun í vefnum (3). Gigtsótt kemur í kjölfar sýkingar af völdum β-
hemolytískra streptókokka af hópi A (S. pyogenes), oftast eftir 2-3 vikur. Þetta er bráður 

fjölkerfasjúkdómur af ónæmistoga sem veldur bólgu í ýmsum líffærakerfum, þar með talið hjartanu 

(22). Gigtsótt hefur verið á miklu undanhaldi á Vesturlöndum vegna aukinnar notkunar sýklalyfja við 

streptókokka sýkingum. Hún er því afar sjaldgæf orsök ósæðarlokuþrengsla á Vesturlöndum og Íslandi 

og greinist helst hjá innflytjendum frá löndum þriðja heimsins (5). 

Meinmyndun 
Við ósæðarlokuþrengsli þykkna lokublöðin vegna bandvefsmyndunar og þau kalka. Lokublöðin stífna 

og hreyfanleiki þeirra minnkar, auk þess sem opið í gegnum lokuna minnkar hægt og bítandi. Fyrst er 

talið að skemmd verði í innanþekju ósæðarinnar vegna aukins álags, t.d. vegna hækkaðs 

blóðþrýstings eða breytts blóðflæðis (23). Mesta álagið er þar sem lokublöðin festast við ósæðarrótina 

en þar er kalkið mest áberandi (4). Skemmdin í innanþekjunni gerir lípíðum síðan kleift að komast yfir 
þekjuna þar sem að þau oxast  sem veldur íferð bólgufrumna í lokublöðin (23-25). Við þetta eykst 

bandvefsmyndun og hluti bandvefsfrumna sérhæfist fyrir tilstilli efnamiðla úr bólgufrumunum í 

vöðvabandvefsfrumur (myofibroblasts) (23). Renín-angíótensín kerfið er einnig talið koma við sögu í 

bandvefsmynduninni en bæði ACE (angiotensin-converting-enzyme) og angíótensín II mælast í auknu 

magni í þrengdri ósæðarloku. Angíótensín viðtakar hafa einnig fundist á vöðvabandvefsfrumum 

lokublaðanna (26). Kölkun á lokublöðunum gegnir lykilhlutverki í myndun ósæðarlokuþrengsla en 

fylgni er á milli magns kölkunar og þess hve mikil þrengslin eru. Þekkt er að sjúkdómar sem valda 
röskun í efnaskiptum steinefna valda aukinni tíðni ósæðarlokuþrengsla, t.d. Paget´s sjúkdómur, 

beinþynning og alvarleg nýrnabilun (27-29). Hvati að kölkuninni er sérhæfing bandvefsfrumna yfir í 
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beinfrumur fyrir tilstilli Wnt3-Lrp5-β catenin boðleiðarinnar, OPG/RANKL (osteoprotegrin/receptor 

activator of nuclear factor kappa B) boðleiðarinnar og Runx-2/NOTCH-1 boða  en þetta eru mikilvægar 

boðleiðir fyrir stjórn beinmyndunar (17, 30, 31).  

Meinalífeðlisfræði 
Við þrengingu á opi ósæðarlokunnar á vinstri slegill hjartans erfiðara með að tæma sig (afterload 

eykst) og við það eykst þrýstingsfallandi yfir lokuna um leið og þrýstingurinn í sleglinum hækkar. Með 

því að auka fylliþrýsting (preload) nær hjartað til að byrja með að auka samdráttarkraft slegilsins og 

bæta þannig upp fyrir mótstöðuna. Smám saman nær hjartað ekki að auka samdrátt sinn og slagmagn 

minnkar með tímanum. Þegar fram líða stundir þykknar vinstri slegill og samdráttarkraftur hans eykst 

(2). Smám saman gefur hjartavöðvinn eftir, holrými slegilsins stækkar og útstreymisbrot hans (ejection 

fraction) minnkar. Auk þess hækkar þrýstingur í lungnablóðrásinni þar sem blóðið kemst ekki eins 
auðveldlega frá hjartanu og safnast því fyrir í lungnablóðrásinni. Á þessu stigi sjúkdómsins fara 

einkenni oft að gera vart við sig (32). Þrátt fyrir að þykknun slegilsins geti hjálpað til við að viðhalda 

eðlilegu útstreymisbroti, þá skerðir hún einnig blóðflæði í hlébili til slegilsins og súrefnisþörf 

hjartavöðvans eykst. Þetta veldur blóðþurrð og getur orsakað hjartaöng (5, 32). Ósæðarlokuþrengsli 

geta einnig valdið yfirliðum, sérstaklega við áreynslu, en orsök þess er umdeild. Ein kenning er að við 

áreynslu lækki blóðþrýstingur vegna þess að viðnám í útæðum minnkar en útfall hjartans eykst ekki 

nægilega mikið til að koma til móts við það. Þetta getur minnkað blóðflæði til heila sem orsakar yfirlið. 
Önnur kenning er að við áreynslu verði svo mikill þrýstingur innan í sleglinum, að það komi af stað 

taugaviðbragði sem orsakar yfirlið (vasoplegic syncope) (5). Einnig er talið að yfirliðin geti orsakast af 

hjartsláttaróreglu í tengslum við þrengslin í lokunni (33).  

Alvarleiki ósæðarlokuþrengsla er metinn út frá líffærafræði lokunnar, flæðishraða, og/eða 
meðalþrýstingsfalli yfir lokuna, stærð lokuops, breytingum á stærð vinstri slegils og veggþykkt og 

einkennum sjúklingsins (tafla 2) (34). Eðlilegt flatarmál lokuopsins er 2,6-3,5 cm2 í fullorðnum en hjá 

sjúklingum með alvarleg ósæðarþrengsli er flatarmálið oft komið undir 1 cm2. Þrýstingsfallandinn fer 

þó ekki að aukast mikið fyrr en lokuopið er komið niður í 1,5 cm2 en þegar það minnkar enn frekar 

eykst þrýstingsfallandinn nánast í veldisfaldi (tafla 1) (3, 5) 

 

Tafla 1.   Þrýstingsfallandi yfir ósæðarlokuna borinn saman við stærð lokuops. Miðað er við að útfall 
hjartans haldist óbreytt (5). 

Þrýstingsfallandi (mmHg) Flatarmál lokuops (cm2) Útfall hjartans (L/mín) 
2 3,00 5 

11 1,50 5 
16 1,25 5 
25 1,00 5 
45 0,75 5 
70 0,60 5 

100 0,50 5 
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Tafla 2.   Flokkun á alvarleika ósæðarlokuþrengsla skv. verklagsreglum  ACC (American Collage of 
Cardiology) og AHA (American Heart Association) (34). ÓÞ = ósæðarlokuþrengsli,  ΔP = 
þrýstingsfallandi, EF = útstreymisbrot (ejection fraction) 

Flokkur Skilgreining Líffærafræði loku Blóðflæði yfir loku Afleiðingar Einkenni 

A Hætta á ÓÞ Tvíblöðkuloka (eða annar 

meðfæddur galli á loku) 

Kölkun á byrjunarstigi 

Flæðishraði < 2 m/s Engar Engin 

B Væg - Meðal ÓÞ Væg til miðlungs kölkun á 

tví- eða þríblöðkuloku 

ásamt vægri skerðingu á 

slagbils hreyfingu eða 

breytingar vegna gigtsóttar 

Væg ÓÞ: Flæðishraði 2,0-2,9 m/s eða 

meðal ΔP <20 mmHg 

Miðlungs ÓÞ: Flæðishraði 3,0-3,9 m/s 

eða meðal ΔP 20-39 mmHg 

Byrjandi vanstarfsemi í 

hlébilistundum til staðar. 

Eðlilegt EF 

Engin 

C: Alvarleg ÓÞ án einkenna 

C1 Alvarleg ÓÞ án 

einkenna 

Lokublöð mikið kölkuð eða 

meðfædd þrengsli sem 

skerða lokuop verulega 

Flæðishraði ≥4 m/s eða meðal ΔP ≥ 40 

mmHg 

Lokuop oftast ≤1,0 cm2  

Í mjög alvarlegum ÓÞ er flæðishraði ≥5 

m/s eða meðal ΔP ≥60 mmHg 

Vanstarfsemi í hlébili 

Væg stækkun á vinstri 

slegli. 

Eðlilegt EF 

Engin: Hægt að 

framkvæma 

áreynslupróf til 

að staðfesta 

greininguna. 

C2 Alvarleg ÓÞ án 

einkenna með 

skerðingu á 

starfsemi vinstri 

slegils 

Lokublöð mikið kölkuð eða 

meðfædd þrengsli sem 

skerða verulega  lokuop  

Flæðishraði ≥4 m/s eða meðal ΔP ≥ 40 

mmHg 

Lokuop oftast ≤1,0 cm2  

 

EF <50% Engin 

D: Alvarleg ÓÞ með einkennum 

D1 Alvarleg ÓÞ með 

einkennum 

Lokublöð mikið kölkuð eða 

meðfædd þrengsli sem 

skerða lokuop verulega 

Flæðishraði  ≥4 m/s eða meðal ΔP ≥40 

mmHg 

Lokuop oftast ≤1.0 cm2  

Vanstarfsemi í hlébili 

Stækkun á vinstri slegli 

Hugsanlega 

lungnaháþrýstingur 

Til staðar 

D2 Alvarleg ÓÞ þrátt 

fyrir lágan 

flæðishraða og ΔP, 

með einkennum og 

minnkuðu EF 

Lokublöð mikið kölkuð og 

hreyfing þeirra skert 

Lokuop ≤1.0 cm2 með hvíldar 

flæðishraða <4 m/s eða meðal ΔP <40 

mmHg 

Álagshjartaómun með dóbútamíni sýnir 

lokuop ≤1.0 cm2 og flæðishraða ≥4 m/s 

Vanstarfsemi í hlébili 

Stækkun á vinstri slegli 

EF <50% 

Til staðar 

D3 Alvarleg ÓÞ með 

lágu ΔP og eðlilegu 

EF eða 

þverstæðukennd 

(paradoxical) ÓÞ 

með lágum 

flæðishraða og 

einkennum  

Lokublöð mikið kölkuð og 

hreyfing þeirra skert 

Lokuop ≤1.0 cm2 með flæðishraða <4 

m/s eða meðal ΔP <40 mmHg 

Lokuop/m2  ≤0.6 cm2/m2 og 

slagmagn/m2 <35 mL/m2 

 

Aukin þykkt vinstri slegils, 

holrými hans minnkað og 

minnkað slagmagn 

Skert fylling í hlébili 

EF ≥50% 

Til staðar 
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Einkenni 
Ósæðarlokuþrengsli þróast á löngum tíma og framan af eru sjúklingar einkennalausir. Sjúklingar með 

hrörnunartengda kölkun byrja oft að þróa með sér einkenni upp úr sjötugu en sjúklingar með 
meðfædda tvíblöðkuloku fá einkenni einum til tveimur áratugum fyrr (3). Helstu einkennin eru mæði 

vegna hjartabilunar, hjartaöng og yfirlið. Hjartabilun verður vegna stækkunar á vinstri slegli með 

bandvefsmyndun í hjartavöðvanum og vanstarfsemi í hlébili (35, 36). Helmingur sjúklinga hefur mæði, 

þriðjungur hjartaöng og 15% yfirlið (37).  

Horfur einkennalausra sjúklinga eru mjög góðar, jafnvel þó mikil þrenging geti verið til staðar og er 

lifun þeirra svipuð og einstaklinga án ósæðarlokuþrengsla. Um leið og einkenni gera vart við sig 

versnar lifun hins vegar hratt (38), mismikið eftir því hvaða einkenni er um að ræða. Að meðaltali er 

lifun sjúklinga sem greinast með hjartaöng fimm ár, yfirlið þrjú ár og hjartabilun er svo verst með 

tveggja ára lifun að meðaltali (mynd 3) (5). Þessi lifun er ekki ósvipuð og við mörg illvíg krabbamein 

(39, 40). 

 

Mynd 3. Meðallifun sjúklinga með ósæðarlokuþrengsli fyrir og eftir að einkenni koma fram (5). 

 

Greining 
Fyrsti grunur um ósæðarlokuþrengsli vaknar oftast þegar óhljóð í slagbili heyrist við hjartahlustun. 

Annað í líkamsskoðun sem getur bent til ósæðarlokuþrengsla er seinkaður púls í hálsslagæðum 
(pulsus parvus et tardus). Klínísk skoðun er samt ekki nákvæm til að meta alvarleika þrengslanna (34). 

Því er notast við hjartaómun til að meta flæðishraða, þrýstingsfallanda yfir lokuna, þykknun 

lokublaðanna og flatarmál lokuops. Einnig sést hvort að sjúklingurinn hefur meðfædda tvíblöðkuloku, 

vanstarfsemi í hlébili er metin en einnig útstreymisbrot vinstri slegils. (37). Segulómun og 

hjartaþræðing má einnig nota til að meta ósæðarlokuþrengsli (41). Séu lokuskipti fyrirhuguð eiga allir 

sem hafa grun um kransæðasjúkdóm, en einnig karlmenn yfir 40 ára, konur eftir tíðahvörf og 
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einstaklingar með aðra áhættuþætti kransæðasjúkdóms, að fara í hjartaþræðingu fyrir lokuskiptin. 

Þetta er gert svo hægt sé að meta hvort viðkomandi eigi að fara í kransæðahjáveituaðgerð samhliða 

lokuskiptum (34).  

Meðferð 
Hefðbundin meðferð við ósæðarlokuþrengslum eru ósæðarlokuskipti, en viðgerð á lokunni þar sem 

aðeins kalk er fjarlægt hefur sýnt mun síðri árangur (42). Lyfjameðferðir hafa ekki borið sama árangur 

og skurðaðgerð og þó svo að víkkun með belg geti minnkað einkenni hafa rannsóknir ekki sýnt að slík 

meðferð bæti lifun (mynd 4) (3, 43, 44). Ýmis lyf hafa verið rannsökuð með tilliti til þess hvort þau hægi 

á þróun ósæðarlokuþrengsla. Talið var að blóðfitulækkandi statín lyf gætu hægt á sjúkdómnum líkt og 

í æðakölkun, en nýlegar rannsóknir benda til þess að svo sé ekki (8, 9). Sjúklingar með háþrýsting 

ættu að fá hefðbundna lyfjameðferð og hafa rannsóknir bent til fækkunar á dauðsföllum og 
hjartatengdum kvillum hjá þeim sem meðhöndlaðir voru með ACE hemlum. Sú meðferð beinist þó 

frekar að sleglinum en lokunni en þessi lyf minnka eftirþjöppun (afterload) og hægja þannig á óeðlilegri 

þykknun slegilsins (34, 45). Þar sem kölkun er lykilskref í framþróun ósæðarlokuþrengsla er líklegt að 

mikilvæg lyfjaskotmörk í framtíðinni tengjast kalkbúskap líkamans.  Sýnt hefur verið fram á tengsl 

beinþynningar og ósæðarlokuþrengsla og því hafa vaknað upp spurningar um notkun bisfosfónata við 

ósæðarlokuþrengslum. Vegna þess hlutverks sem OPG/RANKL boðleiðin spilar í meingerð beggja 

sjúkdómanna hafa einnig vaknað spurningar um notkun lyfja sem hafa áhrif á hana, eins og 
denosumab (23). 

 

 

 
Mynd 4.  Lifun sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti (dökkir punktar) og þeirra sem 

meðhöndlaðir voru með lyfjum (ljósir punktar) (43). 
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EuroSCORE 
EuroSCORE (The European System for Cardiac Risk Evaluation) er áhættulíkan sem metur dánarlíkur 

við hjartaaðgerðir. Þetta reiknilíkan var fyrst gefið út 1999 og var hannað út frá evrópskum 

gagnagrunni sem innihélt 20.000 sjúklinga frá 128 spítölum í átta löndum. Upplýsingar um 97 

áhættuþætti voru skráðar fyrir aðgerð í öllum sjúklingunum og þeir síðan bornir saman við afdrif 
sjúklinganna. Áhættuþættir sem voru forspárþættir fyrir dauða voru síðan notaðir í líkanið. Tvær gerðir 

EuroSCORE voru fyrst notaðar, standard og logistískt (46, 47). Eftir að líkanið hafði verið í notkun í 

nokkur ár sýndu rannsóknir að líkur á skurðdauða voru ofmetnar, sérstaklega fyrir eldra fólk (48). Því 

var EuroSCORE II þróað en það var gefið 2012 og byggði á gögnum fyrir 22.381 sjúkling frá 154 

spítölum í 43 löndum. Þættir sem notaðir eru til að reikna EuroSCORE II eru meðal annars aldur, kyn, 

nýrnastarfsemi, hvort að sjúklingur hafi farið í hjartaaðgerð áður, NYHA flokkur, nýlegt hjartadrep og 

hvort um val- eða bráðaaðgerð er að ræða (mynd 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.  Skjáskot af vefsíðu sem sýnir reiknilíkanið EuroSCORE II sem metur dánarlíkur á fyrstu 30 
dögunum eftir hjartaaðgerð (euroscore.org, mynd sótt 8. maí 2016) 
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Ósæðarlokuskipti 
Áður en hjarta- og lungnavél kom til sögunar var ekki til nein góð meðferð við ósæðarlokuþrengslum 

enda ekki hægt að opna hjartað og skipta lokunni. Árið 1952 framkvæmdi Charles A. Hufnagel fyrstu 

ósæðarlokuskiptin og notaði til þess gerviloku af kúlu-grindargerð (ball and cage) (49). Á næstu 

áratugum varð mikil framþróun í hönnun nýrra tegunda gerviloka og fjöldi lokutegunda á markaði hefur 
aukist gríðarlega.  

Við ósæðarlokuskipti er gerður bringubeinsskurður og gollurshúsið opnað til að komast að hjartanu. 

Áður en sjúklingurinn er tengdur við hjarta- og lungnavélina er gefið heparín til að koma í veg fyrir 
blóðstorku í vélinni. Hjarta- og lungnavélin er tengd við slöngur sem komið er fyrir í ósæð annars vegar 

og hægri gátt hins vegar. Vélin sér um loftskipti en heldur líka uppi blóðrás sjúklingsins meðan á 

aðgerð stendur, sem gerir unnt að stöðva hjartað. Sett er töng á ósæðina ofan kransæðaopanna og til 

þess að stöðva hjartað og draga úr orkuþörf þess er gefin 4 °C köld kalíumrík lausn (cardioplegia) sem 

stöðvar hjartað í hlébili og kælir það. Ósæðin er svo opnuð með þverlægum skurði um 1-2 cm fyrir 

ofan upptök hægri kransæðar, kalkaða ósæðarlokan er fjarlægð og kalk úr ósæðarrótinni innanverðri 

hreinsað í burtu. Síðan er nýrri loku komið fyrir og hún fest með saumum í ósæðarlokuhringinn 

(annulus). Þegar búið er að  sauma lokuna fasta er ósæðinni lokað, hjartað afloftað, töngin fjarlægð og 
hjartað látið slá að nýju. Síðan er hjarta- og lungnavélin aftengd og brjóstholskerum og gangráðsvírum 

komið fyrir sem hafðir eru í nokkra daga. Að lokum er bringubeinsskurðinum lokað með vírum og 

húðskurðinum lokað (49). 

 

Ólífrænar lokur 
Helstu gerðir ólífrænna loka (mechanical prosthesis) eru kúlu-grindarlokur (ball-and-cage valve), 

plötulokur (single tilting disc valve) og tvíblaða (bileaflet) gervilokur (mynd 6) (50). Lokur af kúlu-grindar 

gerð voru fyrstu gervilokurnar sem notaðar voru við ósæðarlokuskipti  og þótt notkun þeirra hafi að 

mestu lagst af á Vesturlöndum fyrir nokkrum áratugum eru ennþá sjúklingar á lífi sem fengu þessa 
gerð gerviloka ígrædda (51). Segamyndun er tíðari hjá þessum lokum og því þurfa sjúklingar hærri 

INR gildi til að koma í veg fyrir sega. Auk þess er mótstaða í lokunni meiri en við nýrri gerðir hjartaloka. 

Þessir gallar leiddu til þróunar plötulokunnar og var hún mikið notuð á milli 1968 og 1980. Hins vegar 

myndaðist iðustreymi um lokuna og blaðið átti það til að festast og blóðsegarek myndaðist frá lokunni. 

Í kringum 1980 komu tvíblaða lokur á markað og ýttu hinum til hliðar. Þær eru framleiddar úr hertu 

kolefni en ekki stáli líkt og kúlugrindarlokur. Þær hafa lægri þrýstingsfallanda, minni leka og lægri tíðni 

á myndun blóðsega en eldri lokugerðir (49). Helsti kostur ólífrænna loka er sá að þær endast lengi og 
oftast til æviloka, óháð aldri sjúklingsins. Ókostur við notkun þeirra er hins vegar að þessir sjúklingar 

þurfa  ævilanga  blóðþynningu með warfaríni eða díkúmaróli vegna hættu á blóðsegamyndun (51).  

Lífrænar lokur 
Lífrænar lokur (bioprosthesis) eru yfirleitt gerðar úr ósæðarloku svína eða gollurshúsi kálfa. Ótvíræður 

kostur er að ekki er þörf á blóðþynningu með warfaríni nema fyrstu 3 mánuðina eftir aðgerð. Þó er 
mælt með því að sjúklingar taki acetýlsalicýlsýru (barnamagnýl) daglega til æviloka, þar sem  þessir 
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einstaklingar hafa 0,7% áhættu á blóðsegareki árlega (34). Helsti galli lífrænna loka er sá að þær 

endast mun styttra en gervilokur, eða 15-20 ár (52). Því henta lífrænu lokurnar síður í yngri sjúklinga 

sem talið er að muni lifa lengur en lokan endist, því þá þarf enduraðgerð sem er tvöfallt hættulegri fyrir 

sjúkling (34). Lífrænar lokur endast ennfremur skemur í yngri sjúklingum samanborið við þá sem eldri 

eru (51). Til eru bæði lífrænar lokur með grind og grindarlausar (mynd 6). Grindin er annaðhvort úr 

málmi eða einhvers konar fjölliðu. Þar sem ekki er grind í grindarlausum lífrænum lokum er 

þrýstingsfallandi yfir þær lægri og þær hafa stærra lokuop en lokur með grind (53). Rannsóknir hafa þó 
ekki sýnt fram á betri lifun sjúklinga með grindarlausa loku en vinstri slegill minnkar hraðar en þegar 

notast er við lífræna loku með grind (54, 55).  

 

 

 

Mynd 6.  Mismunandi gerðir gervi- og lífrænna ósæðarloka. A = tvíblöðku gerviloka (St. Jude®), B 
= plötuloka (Medtronic Hall®), C = kúlu-grindarloka (Starr-Edwards®), D= lífræn loka með 
grind úr ósæðarloku svíns (Medtronic Mosaic®),  E = lífræn loka með grind úr gollurshúsi 
kálfs (Carpentier-Edwards Magna®), F = lífræn loka án grindar (Medtronic Freestyle®), G og 
H = lokur ígræddar með þræðingartækni (Edwards Sapien® og CoreValve®) (51). 

 

Val á loku 
Ýmsa þætti þarf að hafa í huga við val á loku og er það gert í samráði við sjúklinginn. Aldur sjúklings 

skiptir mestu máli en einnig hvort sjúklingurinn hefur frábendingu fyrir notkun warfaríns eða ef 

sjúklingur er þegar á warfaríni (51). Áhættu tengda ævilangri blóðþynningu hjá sjúklingi með ólífræna 

loku er líka mikilvægt að meta en hjá þessum sjúklingum er sjaldan þörf á enduraðgerð þar sem lokan 

skemmist afar sjaldan. Við endurósæðarlokuskipti er 30 daga dánartíðni almennt mun hærri en við 

fyrstu aðgerð, jafnvel allt að 15% (56).  

Almennt gildir að lífræn loka er notuð hjá þeim sjúklingum sem hafa náð 70 ára aldri en gerviloka 

hjá þeim sem eru yngri en 60 ára. Ef sjúklingur er á milli 60 og 70 ára ættu báðir möguleikar að vera 

ræddir vel og ákvörðunin tekin í sameiningu við sjúklinginn. Sjúklingar sem hafa einhverja frábendingu 

fyrir notkun warfaríns ættu að fá lífræna loku frekar en ólífræna sem alltaf krefst ævilangrar 
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blóðþynningarmeðferðar (34). Hjá þeim sem hafa áhættuþætti fyrir hraða þróun á skemmdum í 

lífrænni gerviloku ætti að íhuga ólífræna loku. Þessir áhættuþættir eru m.a. ungur aldur, ofvirkni í 

kalkkirtlum og nýrnabilun (51). Hjá konum á barneignaraldri er oft notast við lífræna loku þar sem 

warfarín er fósturskemmandi (57, 58). 

Ábending fyrir aðgerð 
Í töflu 3 eru sýndar ábendingar fyrir ósæðarlokuskipti samkvæmt verklagsreglum ACC (American 

Collage of Cardiology) og AHA (American Heart Association). Helsta ábending fyrir ósæðarlokuskipti 

eru ósæðarlokuþrengsli hjá sjúklingi með einkenni en einnig er mælt með því að einkennalausir 

sjúklingar með meðal eða alvarleg þrengsli sem þurfa að gangast undir aðra opna hjartaaðgerð fari í 

ósæðarlokuskipti samtímis fleiri aðgerðum. Hjá sjúklingum með mjög alvarleg þrengsli er einnig mælt 

með aðgerð ef skurðáhætta er lág (34). 

 

Tafla 3.   Ábendingar fyrir ósæðarlokuskiptum vegna ósæðarlokuþrengsla skv. verklegsreglum AHA 
og ACC.  EF = útstreymisbrot (ejaction fraction) 

Ábending fyrir aðgerð 

Mælt er með aðgerð fyrir: 

Sjúklinga með alvarleg þrengsli og sögu um einkenni eða einkenni við áreynslupróf 

Sjúklinga með alvarleg þrengsli án einkenna og EF vinstra slegils <50% 

Sjúklinga með alvarleg þrengsli og aðra hjartaaðgerð fyrirhugaða 

Aðgerð er skynsamleg fyrir: 

Sjúklinga án einkenna með mjög alvarleg þrengsli (flokkur C1 skv töflu 2, flæðishraði >5 m/s) og lága 

skurðáhættu 

Sjúklinga án einkenna (flokkur C1) með alvarleg þrengsli og minnkað áreynsluþol eða lækkun á 

blóðþrýstingi við áreynslu 

Sjúklinga með einkenni og alvarleg þrengsli þrátt fyrir lágan flæðishraða og þrýstingsfallanda og minnkað 

EF (flokkur D2) þar sem álagshjartaómun með dóbútamíni sýnir flæðishraða >4,0 m/s (eða meðal 

þrýstingsfallanda >40 mmHg) með lokuop <1,0 cm2 við alla skammta af dóbútamíni 

Sjúklinga með einkenni og alvarleg þrengsli þrátt fyrir lágan flæðishraða og þrýstingsfallanda (flokkur D3), 
eðlilegan blóðþrýsting og EF >50% ef klínísk eða líffærafræðileg gögn eða niðurstöður hjartaómunar 

benda til þess að lokuþrengsli séu að valda einkennum 

Sjúklinga sem hafa miðlungs þrengsli (flokkur B) (flæðishraði 3,0-3,9 m/s) og önnur hjartaaðgerð er 

fyrirhuguð 

Íhuga ætti aðgerð fyrir:  

Sjúklinga án einkenna, alvarleg þrengsli (flokkur C1), hraða framþróun sjúkdóms og lága skurðáhættu 
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Blóðþynning eftir aðgerð 
Sjúklingar sem fá gerviloku þurfa að vera á ævilangri blóðþynningu með warfaríni. Notast er við INR 

(international normalized ratio) mælingu til þess að fylgjast með blóðþynningunni og oft miðað við INR 

gildi á bilinu 2,0-3,0 (59). Ef sjúklingur hefur aðra áhættuþætti blóðsegamyndunar eins og til dæmis 

gáttatif (atrial fibrillation) eða fyrri sögu um blóðsegarek er viðmiðunarbilið aðeins hærra, eða 2,5-3,5 
(34). Rannsóknir hafa sýnt fram á að meðferð með acetýlsalicýlsýru ásamt blóðþynningu með 

warfaríni lækki dánartíðni sjúklinga með ólífræna hjartaloku og því er mælt með slíkri meðferð 

ævilangt, óháð því hvort þeir eru með þekktan kransæðasjúkdóm eða ekki (34, 60). Í dag er ekki mælt 

með nýjum blóðþynningarlyfjum sem hamla þrombín eða storkuþætti X hjá sjúklingum með ólífræna 

loku þar sem tíðni blóðsegareks er hærri en með warfarín notkun (34, 61).  

Mesta hættan á blóðsegamyndun er fyrstu þrjá mánuðina eftir aðgerð. Því er oft mælt með því að 

sjúklingar sem fá lífræna loku með grind séu á warfaríni á því tímabili en hætti því svo (34, 62). Þetta 

er þó ekki alltaf gert (34).  

Snemmkomnir fylgikvillar  
Snemmkomnum fylgikvillum má skipta í alvarlega og minniháttar fylgikvilla (tafla 4) en þeir eru 

skilgreindir sem fylgikvillar sem koma á fyrstu 30 dögunum eftir aðgerð (1). Fylgikvillar eftir 

ósæðarlokuskipti eru tíðari en við kransæðahjáveituaðgerð (63, 64).  

 

Tafla 4. Snemmkomnir fylgikvillar eftir ósæðarlokuskipti, bæði minniháttar og alvarlegir. 

Minniháttar fylgikvillar Alvarlegir fylgikvillar 
Hjartsláttartruflanir Blóðþurrð í hjarta 
Bráður nýrnaskaði Blóðþurrð í heila 
Þvagfærasýking Miðmætisbólga 
Lungnabólga Fjöllífærabilun 
Uppsöfnun fleiðruvökva Blæðing (þarfnast enduraðgerðar) 
Sýking í skurðsári  
Afturkræf blóðþurrð í heila  

 

 

Nýtilkomið gáttatif (new onset atrial fibrillation) er algengasti fylgikvilli ósæðarlokuskipta og tíðnin er 

oftast á bilinu 31-64% (65). Oftast er gáttatif hættulítill fylgikvilli en getur þó haft alvarlegar afleiðingar í 

för með sér, t.d. blóðsegarek til heila. Að meðaltali lengir gáttatif legutíma um 2-3 daga með tilheyrandi 
kostnaði (66).  

Bráður nýrnaskaði er algengur fylgikvilli opinna hjartaskurðaðgerða og er nýgengið í kringum 15-

25% (67, 68). Nýrnaskaði er þó misalvarlegur og er RIFLE flokkun oft notuð til að meta alvarleika 

skaðans en hún byggir á styrk kreatíníns í sermi, gaukulsíðunarhraða og þvagútskilnaði (69). Oftast 
nær er um afturkræfan nýrnaskaða að ræða (R-, I- eða F-flokkur) en í sumum tilfellum (2-3%) er hann 

langvarandi (L- og E-flokkur) (67, 70). 
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Helstu sýkingar eftir ósæðarlokuskipti eru lungnabólga, þvagfærasýking, sýking í skurðsári og svo 

djúpar sýkingar í bringubeini, en þeim getur fylgt lífshættuleg miðmætisbólga (mediastinitis). Tíðni 

síðastnefndu sýkingarinnar er oftast í kringum 2-3% (71, 72). 

Uppsöfnun fleiðruvökva er algengari eftir kransæðahjáveituaðgerð en ósæðarlokuskipti en þó 
sérstaklega þegar hjáveituaðgerð er gerð samhliða lokuskiptum. Í flestum tilfellum er um væga 

vökvasöfnun að ræða sem hverfur með þvagræsilyfjum en stundum getur þurft að tappa vökvanum af 

(73).  

Hjartadrep getur verið fylgikvilli ósæðarlokuskipta en langur tangartími eða of lítil gjöf kardíóplegíu 

eru algengar ástæður þess. Fylgst er vel með hvort óeðlileg hækkun verður á hjartaensímum eftir 

aðgerðina eða hvort breytingar koma fram á hjartalínuriti sem benda til blóðþurrðar. 

Blóðþurrð í heila er alvarlegur fylgikvilli, sérstaklega ef hún er óafturkræf. Það er oftast segarek 
sem stíflar æðar til heila, t.d. kalk frá lokunni, eða lágþrýstingur í aðgerð (74). Tíðnin er oftast á bilinu 

1-2% og áhættan eykst með aldri sjúklings. Einnig virðast vera auknar líkur á blóðþurrð í heila ef 

sjúklingur fer í kransæðahjáveituaðgerð samhliða lokuskiptunum (75). Við ósæðarlokuísetningu með 

þræðingartækni virðist tíðni þessa fylgikvilla aukast og vera á milli 2-3% en einnig eru til rannsóknir 

sem sýna tíðni allt að 6% (76, 77) 

Blæðing er tiltölulega algengur fylgikvilli ósæðarlokuskipta og fyrir því eru nokkrar ástæður. Í fyrsta 

lagi er sjúklingum gefið heparín fyrir aðgerð til þess að ekki myndist segi í hjarta- og lungnavélinni. Í 

öðru lagi veldur snerting blóðsins við leiðslur hjarta- og lungnavélar truflun á starfsemi blóðflagna og 

storkukerfis. Að lokum eru margir þessara sjúklinga að taka lyf sem hafa letjandi áhrif á blóðflögur (t.d. 

acetýlsalicylsýra eða klópídrógel) og storkukerfi (t.d. warfarín). Flestar þessara blæðinga stöðvast að 

sjálfu sér en stundum þarf að grípa til enduraðgerðar þar sem blæðingin er stöðvuð. Hjá þessum 

sjúklingum er 30 daga dánartíðni hærri enda hafa þeir oft alvarlegri hjartasjúkdóm fyrir aðgerð (1).  

Langtíma fylgikvillar  
Helstu langtíma fylgikvilla eftir ósæðarlokuskipti má sjá í töflu 5. Langtíma fylgikvillar eru þeir sem sem 

greinast meira en 30 dögum eftir aðgerð. 

Blæðingar tengdar blóðþynningu eru algengasti langtíma fylgikvilli ósæðarlokuskipta þar sem 

notast er við ólífræna loku og sjúklingar á warfarín meðferð (78). Of mikil blóðþynning (INR > 5) eykur 

verulega líkur á blæðingu en hröð lækkun á INR niður fyrir viðmiðunargildi eykur hins vegar líkur á 

blóðsegareki. Því er aðeins mælt með að stöðva gjöf warfaríns ef INR er á bilinu 5-10 og fylgjast náið 
með INR gildi en við hærri gildi má notast við K-vítamín munn, en það snýr við áhrifum warfaríns 

tímabundið. Ef ekki tekst að stöðva blæðingu er mælt með því að gefa blóðvökva eða próþrombín 

(34). Hækkun á INR er oftast tengd breytingu á skammtastærðum warfaríns eða milliverkunum við 

önnur lyf. Algengastar eru blæðingar frá meltingarvegi en þar á eftir í miðtaugakerfi (79). Tíðni 

blæðinga eftir ósæðarlokuskipti er 2-3 tilfelli/100 sjúklingaár (78, 80, 81). 
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Tafla 5. Helstu langtímafylgikvillar ósæðarokuskiptaaðgerða. 

Langtíma fylgikvillar 
Blæðing tengd blóðþynningu 
Lokusegi 
Blóðsegarek 
Hjartaþelsbólga 
Hjartadrep 
Hjartabilun 
 

Segamyndun á loku er frekar sjaldgæfur en alvarlegur fylgikvilli sem oftast má rekja til 

ófullnægjandi blóðþynningar og sést oftast hjá sjúklingum með ólífræna loku (0,3-1,3 tilfelli á 

sjúklingaár) en lífræna (51). Nýgengi lokusega á ólífrænum lokum er hæst fyrsta árið eftir aðgerð 

(24%) en fer lækkandi eftir það. Lokusegi á lífrænni loku greinist oftast stuttu eftir aðgerð þegar 

hjartaþelið er ekki fullgróið þar sem lokan var saumuð í. Því er oft mælt með blóðþynningu fyrstu þrjá 
mánuðina hjá sjúklingum sem fá lífræna loku (82). Lokusegi er greindur með hjartaómum en 

vélindaómun er best til að meta hreyfingar lokublaðanna og stærð segans. Meðferð við lokusega fer 

eftir stærð segans og einkennum sjúklingsins. Ef að seginn er lítill (<0,8 cm2) og sjúklingur er með væg 

einkenni (NYHA flokkur I eða II) er mælt með segaleysandi lyfjameðferð (fibrinolytic therapy) en ef 

seginn er stór eða hreyfanlegur, eða sjúklingur með alvarleg einkenni, er mælt með bráðaskurðaðgerð 

til að fjarlægja segann (34). 

Blóðsegarek er heldur algengara hjá sjúklingum með ólífræna loku þrátt fyrir að sjúklingar séu á 

blóðþynningu. Árleg áhætta hjá sjúklingum með ólífræna loku er 1-2% en 0,7% hjá sjúklingum með 

lífræna loku. Kannað er hvort blóðþynning sjúklingsins hafi verið fullnægjandi og hún er síðan 

endurmetin eftir þörfum. Einnig þarf að skoða lokuna sjálfa með tilliti til segamyndunar (34). 

Hjartaþelsbólga kemur fyrir hjá 3-4% sjúklinga innan fimm ára sem gangast undir lokuskipti og er 

tíðnin svipuð bæði lífrænar og ólífrænar lokur (83). Þrátt fyrir að hjartaþelsbólga sé tiltölulega 

sjaldgæfur fylgikvilli er hann lífshættulegur og er dánartíðni innan árs allt að 50% (84).  

Ólífrænar lokur endast mjög lengi og í langflestum tilvikum endast þær ævilangt. Hins vegar endast 

lífrænar lokur ekki lengur en 15-20 ár og kallast það byggingartengd vanstarfsemi (SVD, structural 

valve deterioration) þar sem vefurinn í lokublöðunum ýmist brotnar niður eða kalkar. Tíðni  SVD eykst 

með tímanum, sérstaklega rúmum tíu árum frá ígræðslu. Eftir 10 ár hafa 10-30% lífræna loka merki 

um SVD og 20-50% eftir 15 ár (51).  Aldur sjúklings við ígræðslu hefur mikil áhrif á tíðni SVD en hún er 

mun hærri hjá yngri sjúklingum (85). Sjúklingar sem verða fyrir SVD þurfa á enduraðgerð að halda og 
fá nýja loku en enduraðgerðum fylgir allt að tvöföld 30 daga dánartíðni. Engu að síður er mælt með að 

taka sjúklinga fyrr en síður til aðgerðar, þ.e. áður en starfsemi vinstri slegils hrakar og einkenni byrja 

að gera vart við sig (51).  

Aðrir langtíma fylgikvillar sem geta átt sér stað eru hliðarlokuleki (paravalvular regurgitation) en þá 
lekur blóð meðfram lokunni og ósæðarveggnum. Einnig geta hjartadrep, hjartabilun og rauðkornarof 

(hemolysis) verið fylgikvillar lokuskipta (51).  
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Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni (TAVI) 
Fyrsta ósæðarlokuísetningin með þræðingartækni (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) var 

gerð í Frakklandi árið 2002. Notast var við lífræna loku úr gollurshúsi kálfs sem fest var á grind sem 
spennt var út þegar búið var að koma lokunni fyrir á réttan stað (mynd 6) (86). Oftast eru þessar lokur 

þræddar í gegnum náraslagæð en stundum er farið í gegnum neðanviðbeinsslagæð eða ósæð (87). 

Einnig er hægt að koma lokunni fyrir í gegnum hjartabrodd en það er oftast gert með brjóstholsskurði 

og  sjúklingar eru þá ekki tengdir við hjarta- og lungnavél (88). 

Kostur við TAVI tæknina er að ekki þarf að gera bringubeinsskurð og því eru sjúklingarnir fljótari að 

jafna sig. Hins vegar eru ýmsir fylgikvillar algengari eftir TAVI en opna aðgerð, eins og hliðarlokuleki 

(paravalvular leak), hjartsláttartruflanir (þar sem þörf er á gangráði) og heilablóðföll (77, 89, 90). 

Samkvæmt verklagsreglum AHA og ACC er mælt með TAVI hjá sjúklingum sem falla undir einhverja 

ábendingu ósæðarlokuskipta (tafla 3) en er ekki treyst í opna skurðaðgerð vegna þess að 

EuroSCORE þeirra er of hátt. Opin skurðaðgerð er þó ennþá sú meðferð sem beitt er í langflestum 

tilfellum en sífellt er verið að auka við ábendingar fyrir TAVI, og er m.a. verið að gera rannsókn þar 
sem sjúklingar með miðlungsáhættu er slembdir í opna aðgerð eða TAVI (34, 91). Samanburður af 

þessum toga er mikilvægur, þar sem TAVI er enn sem komið er mun kostnaðarsamari en hefðbundin 

aðgerð (91). 

 

Ósæðarlokuskipti á Íslandi 
Fyrstu ósæðarlokuskiptin á Íslandi voru framkvæmd þann 1. september 1987 af Þórarni Arnórssyni. 

Sjúklingurinn fékk Björk-Shiley® gerviloku og farnaðist honum vel. Í dag hafa verið framkvæmdar um 
1000 svona aðgerðir á Íslandi (92). Árangur þessara aðgerða hefur verið nokkuð mikið rannsakaður á 

síðustu árum, bæði með tilliti til snemmkominna og langtíma fylgikvilla. Í íslenskum rannsóknum hefur 

30 daga dánartíðni mælst 6,4% (93). Algengustu snemmkomnu fylgikvillarnir hafa verið nýtilkomið 

gáttatif og bráður nýrnaskaði en tíðni þeirra hefur verið heldur hærri hér á landi en í erlendum 

rannsóknum. Enduraðgerðir vegna blæðinga hafa einnig verið hlutfallslega fleiri en erlendis (93). 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á langtíma fylgikvillum en þar hafa endurinnlagnir vegna 

hjartabilunar, blóðsegareks eða blæðingar verið algengastar og tíðnin svipuð og erlendis. 

Langtímalifunin hefur verið svipuð og fyrir aðra Íslendinga á sama aldri og af sama kyni (94). 
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Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort ábendingar og árangur ósæðarlokuskipta hér á landi hafi 

breyst á nýlegu 12 ára tímabili, með áherslu á 30 daga dánartíðni, tíðni snemmkominna fylgikvilla og 

eins og þriggja ára lifun.  
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Efni og aðferðir 

Rannsóknarþýði 
Rannsóknin er afturvirk og náði til allra sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti á Landspítala á 
tímabilinu 1. janúar 2016 til 31. desember 2013. Listi yfir sjúklinga var fenginn úr tveimur aðskildum 

skrám, annars vegar frá sjúklingabókhaldi Landspítala þar sem leitað var eftir aðgerðarnúmerum fyrir 

ósæðarlokuskipti (FMD00 eða FMD10 samkvæmt ICD-10) og hins vegar úr sérstakri aðgerðarskrá 

hjarta- og lungnaskurðdeildar. 

Alls gengust 526 einstaklingar undir ósæðarlokuskipti á þessu tímabili. Sjúklingar sem höfðu áður 

gengist undir hjartaaðgerð (n=35) eða fóru í aðgerð vegna ósæðarlokuleka eða hjartaþelsbólgu (n=46) 

voru útilokaðir. Einnig voru 12 sjúklingar útilokaðir vegna ónægra gagna. Eftir voru 433 sjúklingar sem 

mynduðu rannsóknarhópinn. Sjúklingar sem skornir voru á þremur fjögurra ára tímabilum voru síðan 

bornir saman, þ.e. á tímabilunum 2002-2005 (n=121), 2006-2009 (n=170) og 2010-2013 (n=142) 
(mynd 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 7. Flæðirit sem sýnir rannsóknahópinn. 
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Tafla 6.  Flokkun New York Heart Association á alvarleika hjartabilunar. 

 

Upplýsingar fengust úr sjúkraskrám og aðgerðarlýsingum. Skráðar voru rúmlega 130 breytur fyrir 

hvern sjúkling eins og kyn, aldur og áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma (háþrýstingur, reykingar, 

sykursýki, blóðfituröskun og ættarsaga um hjartasjúkdóma), upplýsingar úr aðgerð, snemmkomnir 

fylgikvillar og niðurstöður hjartaómskoðana fyrir og eftir aðgerð. Einkenni sjúklinga voru metin 
samkvæmt NYHA (New York Heart Association) flokkun hjartasjúkdóma (95) og CCS (Canadian 

Cardiovascular Society) flokkun fyrir sjúklinga sem höfðu hjartaöng (96). EuroSCORE var reiknað fyrir 

alla sjúklinga. Notast var við standard og lógistíkst EuroSCORE en einnig EuroSCORE II.  

Ábending aðgerðar var skráð ásamt því hvort þetta væru val- eða bráðaaðgerðir. Lyf sjúklinga við 
komu voru skráð, t.d. blóðfitulækkandi lyf, hjartalyf, blóðflöguhemjandi lyf og blóðþynningarlyf eins og 

warfarín.  

Tafla 7. Flokkun Canadian Cardiovascular Society á hjartaöng. 

Stig I Engar takmarkanir á athöfnum daglegs lífs. Venjuleg líkamleg áreynsla veldur ekki 

óeðlilegri þreytu, mæði, eða hjartsláttaróþægindum (heart palpitations) 

Stig II Væg takmörkun á líkamlegri áreynslu en ekki óþægindi í hvíld. Venjuleg líkamleg 

áreynsla veldur þreytu, hjartsláttaróþægindum, mæði eða hjartaöng 

Stig III Veruleg takmörkun á líkamlegri áreynslu. Engin óþægindi í hvíld en minnsta 

áreynsla veldur áðurnefndum einkennum 

Stig IV Vangeta til að reyna nokkuð á sig og einkenni hjartabilunar eru til staðar í hvíld. Öll 

líkamleg áreynsla veldur stigvaxandi óþægindum og einkennum 

Stig I Venjuleg líkamleg áreynsla í daglegu lífi, til dæmis að ganga og að fara upp stiga, 
veldur ekki hjartaöng. Hjartaöng kemur fram við erfiða líkamlega áreynslu eða 

áreynslu sem varir í lengri tíma. 

Stig II Veldur lítilsháttar hömlun á athöfnum daglegs lífs. Hröð ganga, ganga upp stiga 
eða ganga upp í móti brekku veldur einkennum. Einkenni koma einnig fram við 

eðlilega áreynslu þegar ákveðin skilyrði eru til staðar, eins og kuldi, mótvindur eða 

tilfinningalegt álag, eða þá innan nokkurra kukkustunda frá því að einstaklingur 

vaknaði. 

Stig III Veruleg hömlun á athöfnun daglegs lífs. Stutt ganga á jafnsléttu eða ganga upp 
stiga við venjulegar kringumstæður og á eðlilegum hraða veldur miklum 

einkennum. 

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

fyrir óþægindum, hjartaöng getur einnig komið fyrir í hvíld. 
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Úr hjartaómskoðunum voru skráðar 11 breytur, meðal annars þrýstingsfallandi yfir lokuna (mmHg), 

flatarmál lokuops (cm2), hvort leki var til staðar og útstreymisbrot (%). Skoðaðar voru hjartaómanir fyrir 

aðgerð og fimm til sjö dögum eftir aðgerð. Einnig var skráð hvort að kransæðasjúkdómur væri til 

staðar og hversu alvarlegur eða útbreiddur hann væri, þ.e. þriggja æða sjúkdómur, vinstri eða hægri 

höfuðstofnsþrengsli o.s.frv. Skráð var hvort að kransæðahjáveituaðgerð hefði verið framkvæmd 

samhliða ósæðarlokuskiptum og hversu umfangsmikil hjáveituaðgerðin var. Tangartími (aortic cross 

clamp time), tími sem sjúklingur var tengdur við hjarta- og lungnavél (cardio-pulmonary bypass time) 
og aðgerðartími (skin-to-skin) var einnig skráð ásamt tegund og stærð lokunnar sem komið var fyrir. 

Fylgikvillar eftir aðgerð voru skráðir ítarlega og skipt í snemmkomna og langtíma fylgikvilla en 

einnig í minniháttar og alvarlega fylgikvilla. Snemmkomnir fylgikvillar voru skilgreindir sem fylgikvillar 

sem greinast á fyrstu 30 dögum eftir aðgerð en kvillar sem greindust síðar sem langtíma fylgikvillar. 
Alvarlegir skammtíma fylgikvillar voru hjartadrep (skilgreint sem einangraðar ST-breytingar eða 

nýtilkomið vinstra greinrof á hjartalínuriti ásamt hækkun á hjartaensíminu CK-MB yfir 70 µg/L), 

heilablóðfall (stroke), miðmætisbólga (mediastinitis), hjartaþelsbólga (endocarditis), fjöllífærabilun 

(multiorgan failure, MOF) og enduraðgerð vegna blæðinga. Til minniháttar fylgikvilla töldust 

hjartsláttartruflanir (nýtilkomið gáttatif eða gáttaflökt), afturkræf blóðþurrð í heila (transient ischemic 

attack, TIA), fleiðruvökvi sem krafðist aftöppunar, lungnabólga og bráður nýrnaskaði. Nýrnaskaði var 

metinn út frá RIFLE skilmerkjum. Sjúklingar sem féllu í R (risk), I (injury) eða F (failure) flokka voru 

skilgreindir með bráðan nýrnaskaða. Til að meta í hvaða flokk sjúklingar féllu voru kreatínín gildi fyrir 
og eftir aðgerð borin saman en 50% hækkun á því þýðir að sjúklingur er í R flokki, tvöföld hækkun í I 

flokki og þreföld eða hærri í F flokki. Þeir sjúklingar sem þurftu á skilun að halda voru skráðir 

sérstaklega en það var flokkað með alvarlegum fylgikvillum. Þeir sem þurftu á skilun að halda í meira 

en fjórar vikur tilheyrðu L (loss) flokki og þeir sem þurftu skilun í meira en þrjá mánuði tilheyrðu E flokki 

(end stage kidney disease) (69). Magn blæðingar í brjóstholskera fyrstu 24 klukkustundirnar eftir 

aðgerð og fjöldi eininga rauðkornaþykknis sem sjúklingur fékk í sjúkrahúslegunni var einnig skráð. 

Legutími sjúklings var kannaður, bæði á gjörgæslu og heildarlegutími. Að lokum var skráð hvort 

sjúklingur hefði látist innan 30 daga frá aðgerð. 

Sjúklingum var fylgt eftir til 15. febrúar 2016 og samtals voru sjúklingaár 2692. Meðaleftirlitstími var 

6,2 ár, á fyrsta tímabilinu var meðaleftirlitstíminn 8,5 ár, 6,7 á því öðru og 3,7 á því þriðja.  

Tölfræðilegar aðferðir 
Upplýsingar voru skráðar í forritið Microsoft Excel. Tölfræðileg úrvinnsla var gerð í tölfræðiforritinu R, 

útgáfu 3.2.3, bæði lýsandi tölfræði og samanburður hópa. Talnabreytur voru bornar saman með 

fervikagreiningu (ANOVA) en fyrir flokkabreytur var notast við kí-kvaðrat próf. Þegar borin voru saman 

talnagildi einstakra flokka var notast við Tukey´s próf.  

Aðferð Kaplan-Meier var notuð til að reikna heildarlifun (overall survival) sjúklinga og til þess að 

bera saman lífshorfur í mismunandi hópum var log-rank próf notað. Skoðuð var bæði eins og þriggja 

ára lifun en sleppt var að skoða lifun til lengri tíma þar sem eftirfylgnin á þriðja tímabilinu var aðeins 
3,7 ár. Marktæki miðaðist við p-gildi <0,05. 
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Leyfi 
Áður en rannsóknin hófst fengust öll tilskilin leyfi frá Vísindasiðanefnd, Persónuvernd og 

framkvæmdarstjóra lækninga á Landspítala. 
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Niðurstöður 

Aldur og kyn 
Af 433 sjúklingum voru 282 karlar (65,1%) og 151 kona (34,9%). Meðalaldur yfir allt tímabilið var 70,9 

± 10,0 ár og var yngsti sjúklingurinn 26 ára en sá elsti 88 ára. Ekki reyndist marktækur munur á 

meðalaldri milli tímabilanna en hann var 71,7 ± 9,7 ár, 70,6 ± 9,1 ár og 70,8 ± 11,2 ár á tímabilunum 
þremur (ANOVA: p=0,6). Kynjahlutfallið hélst einnig svipað á milli tímabila en hlutfall kvenna var 

37,2% á fyrsta tímabilinu, 37,1% á því öðru og 30,3% á því þriðja (p=0,4). 

 

Tegundir ígræddra loka og fjöldi aðgerða 
Ólífræn loka var grædd í 73 einstaklinga (16,9%) og lífræn loka í 360 (83,1%). Lífræna loku með grind 

fengu 153 (35,3%) sjúklingar og 207 (47,8%) sjúklingar fengu lífræna loku án grindar. Á mynd 8 sést 

hvernig notkun mismunandi tegunda loka var á tímabilunum þremur. Alls fengu 15 einstaklingar 
(12,4%) ígrædda lífræna loku með grind á fyrsta tímabilinu, 72 (42,4%) á öðru tímabilinu (p<0,0001) 

og 66 (46,5%) á því þriðja (p<0,0001). Lífræn loka án grindar var grædd í 81 einstakling (66,9%) á 

fyrsta tímabilinu, 61 (35,9%) á öðru tímabilinu (p<0,0001) og 65 (45,7%) á því þriðja (p=0,001). Mynd 

9 sýnir fjölda ósæðarlokuskipta sem gerðar voru á hverju ári.  

Meðalstærð ígræddrar loku fyrir allt tímabilið var 25,0 ± 2,2 mm. Marktækur munur var á 

meðalstærð milli tímabila en á fyrsta tímabilinu var meðalstærðin 25,6 mm en á því þriðja 24,8 mm 

(p=0,01). Alls fóru 240 sjúklingar í kransæðahjáveituaðgerð samtímis lokuskiptunum (55,4%) og hélst 

það hlutfall nokkuð svipað á milli tímabila. 

 

 

 

 

 

Mynd 8.  Tegundir af lokum sem græddar voru í 433 sjúklinga á þremur 4 ára tímabilum. 
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Mynd 9.  Árlegur fjöldi ósæðarlokuskipta vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi á tímabilinu 2002-2013. 

 

Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 
Tíðni helstu áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma má sjá í töflu 8. Algengastir voru háþrýstingur 
(70,1%) og saga um reykingar (66,0%). Flestir höfðu þó hætt reykingum meira en 5 árum fyrir aðgerð 

en aðeins 63 sjúklingar (14,8) reyktu við aðgerð. Alls höfðu 137 (33,3%) sjúklingar fjölskyldusögu um 

hjartasjúkdóma og 64 (14,8%) höfðu þekkta sykursýki. Líkamsþyngdarstuðull var að meðaltali 27,7 ± 

4,4 kg/m2. Tíðni áhættuþátta hélst svipuð á milli þriggja tímabila, fyrir utan tíðni blóðfituröskunar og 

fjölskyldusögu sem var hærri á síðasta tímabilinu. Í töflu 9 sést meðal EuroSCORE (standard og 

logistískt) og EuroSCORE II en ekki var marktækur munur á þeim eftir tímabilum.  

 

Tafla 8.   Áhættuþættir hjarta og æðasjúkdóma fyrir sjúklinga sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2013. Gefinn er upp fjöldi 
sjúklinga og hlutfall í prósentum í sviga fyrir aftan nema fyrir líkamsþyngdarstuðul (BMI, body 
mass index) þar sem gefið er upp meðaltal og staðalfrávik. P-gildin í töflunni eru 
samanburður á öðru og þriðja tímabilinu við fyrsta tímabilið.  

 2002-2005 2006-2009 p-gildi 2010-2013 p-gildi 

Fjölskyldusaga 35 (28,9%) 42 (24,7%) 0,5 60 (49,6%) 0,002 

Reykingasaga 81 (66,8%) 106 (62,4%) 0,7 95 (69,9%) 0,7 

Háþrýstingur 86 (71,0%) 112 (65,9%) 0,6 104 (74,3%) 0,7 

Sykursýki 19 (15,7%) 24 (14,1%) 1 21 (15,0%) 1 

Blóðfituröskun 54 (44,6%) 58 (34,1%) 0,09 89 (63,6%) 0,005 

Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 27,2 ± 4,5 27,8 ± 4,5 0,5 27,9 ± 4,3 0,7 
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Tafla 9. Samanburður á EuroSCORE á milli tímabilanna þriggja fyrir sjúklinga sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2013. Gefin eru upp meðaltöl 
fyrir hvert tímabil ásamt staðalfráviki.  

 2002-2005 2006-2009 p-gildi 2010-2013 p-gildi 

EuroSCORE (standard) 7,0 ± 3,1 7,0 ± 3,1 1 6,5 ± 3,2 0,3 

EuroSCORE (logistískt) 10,1 ± 11,8 10,1 ± 12,5 1 8,6 ± 11,7 0,6 

EuroSCORE II 3,2 ± 2,7 4,7 ± 8,5 0,1 3,5 ± 5,8 0,9 

 

Einkenni 
Algengasta einkenni sjúklinga fyrir aðgerð var mæði sem var kvörtun 372 (85,9%) sjúklinga. Þar á eftir 

kom hjartaöng eða hjá 229 sjúklingum (52,9%), oftar stöðug (163 sjúklingar (37,6%)) en óstöðug (66 

sjúklingar (15,2%)). Alls höfðu 62 (14,3%) sjúklingar sögu um yfirlið, hjartabilun greindist hjá 141 

sjúklingi (32,6%) og brátt hjartadrep hjá 59 (13,6%). Fjórtan sjúklingar (3,2%) voru án einkenna og 

greindust fyrir tilviljun með ósæðarlokuþrengsli. Ekki reyndist munur á tíðni ákveðinna einkenna milli 

tímabila nema fyrir mæði sem hafði marktækt algengara á öðru tímabilinu eða 92,4% samanborið við 
76,0% á því fyrsta (p=0,0006) (tafla 10). 

Flestir sjúklingar flokkuðust í NYHA flokk III eða 205 (47,7%), 126 (29,3%) voru í flokki II, 52 

(12,1%) í flokki IV og 47 (10,9%) í flokki I. Sjúklingar í NYHA flokki III eða IV voru 66 (55,9%) á fyrsta 

tímabilinu, 105 (61,8%) á öðru og 86 (60,6%) á því þriðja en munurinn var ekki marktækur (p=0,6). Ef 
litið var til CCS flokkunar voru flestir sjúklingar í flokki 0, eða 152 (36,0%) talsins en þar á eftir komu 94 

sjúklingar í flokki 2 (22,3%).   

 

Tafla 10. Einkenni sjúklinga fyrir ósæðarlokuskiptaaðgerð vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-
2013. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga og hlutfall í prósentum inni í sviga. P-gildin í töflunni eru 
samanburður á öðru og þriðja tímabilinu við fyrsta tímabilið. 

Einkenni 2002-2005 2006-2009 p-gildi 2010-2013 p-gildi 

Mæði 
    -NYHA III eða IV 

92 (76,0%) 
66 (55,9%) 

157 (92,4%) 
105 (61,7%) 

0,0006 
0,8 

123 (86,6%) 
86 (60,6%) 

0,06 
0,8 

Hjartaöng 
    -Stöðug 
    -Óstöðug 

65 (53,7%) 
47 (38,8%) 
18 (14,9%) 

87 (51,2%) 
63 (37,1%) 
24 (14,1%) 

1 
1 

0,99 

77 (54,2%) 
53 (37,3%) 
24 (16,9%) 

1 
1 

0,99 

Hjartabilun 41 (33,9%) 41 (24,1%) 0,2 59 (41,5%) 0,3 

Hjartadrep 15 (12,4%) 11 (6,5%) 0,1 33 (23,2%) 0,052 

Yfirlið 20 (16,5%) 25 (14,7%) 0,8 17 (11,9%) 0,8 
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Niðurstöður hjartaómskoðana fyrir og fyrst eftir aðgerð 
Hámarks þrýstingsfallandi yfir ósæðarlokuna fyrir aðgerð var að meðaltali 75 ± 26 mmHg á fyrsta 

tímabilinu, 66 ± 24 mmHg á því öðru og 70 ± 27 mmHg á því þriðja (mynd 10). Marktækur munur var á 
fyrsta og öðru tímabilinu (p=0,01) en ekki á því fyrsta og síðasta (p=0,2). Flatarmál lokuops var 0,64 ± 

0,25 cm2 á fyrsta tímabilinu, 0,71 ± 0,25 cm2 á því öðru (p=0,054) og 0,75 ± 0,24 cm2 á því þriðja 

(p=0,003) (mynd 11). Munur á útstreymisbroti vinstri slegils fyrir aðgerð var ekki marktækur (p=0,8) en 

yfir allt tímabilið var það 56,5%. Stærð vinstri slegils í hlébili fyrir aðgerð var að meðaltali 5,4 ± 0,8 cm 

á fyrsta tímabilinu, 5,1 ± 0,8 cm á öðru og 5,0 ± 1,0 cm á því þriðja. Var munurinn milli tímabila 

marktækur milli fyrsta og þriðja tímabilsins (p=0,009) en ekki á milli fyrsta og annars (p=0,1) eða 

annars og þriðja (p=0,4). 

     Á mynd 12 er sýndur samanburður á niðurstöðum ómskoðana fyrir aðgerð og viku eftir aðgerð. Hjá 

395 (91,2%) sjúklingum vantaði upplýsingar um einhverja af niðurstöðum ómskoðana eftir aðgerð. 

Hámarks þrýstingsfallandi fyrir aðgerð var að meðaltali 70,1 ± 25,9 mmHg borið saman við 28,2 ± 12,5 

mmHg eftir aðgerð (p<0,0001). Flatarmál lokuops var að meðaltali 0,70 ± 0,25 cm2 fyrir aðgerð og 
1,36 ± 0,44 cm2 eftir aðgerð (p<0,0001) og var útstreymisbrot að meðaltali 56,5% ± 9,4 fyrir aðgerð í 

samanburði við 51,1% ± 9,3 eftir aðgerð. Stærð vinstri slegils í hlébili fyrir aðgerð var að meðaltali 5,16 

± 0,86 cm og 5,00 ± 0,80 cm eftir aðgerð (p=0,03).  

 

 

 

  

Mynd 10. Hámarks þrýstingsfallandi sjúklinga fyrir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á  
Íslandi 2002-2013, á þremur 4 ára tímabilum.  
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Mynd 11. Flatarmál lokuops sjúklinga fyrir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 
2002-2013, á þremur 4 ára tímabilum.  

 

 

 

 

Mynd 12. Niðurstöður hjartaómana fyrir aðgerð og um viku eftir aðgerð hjá sjúklingum sem gengust 
undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2013. A. Hámarks 
þrýstingsfallandi (mmHg) B. Flatarmál lokuops (cm2) C. Útstreymisbrot (%). Gefin eru upp 
meðaltöl. 

 

 

Aðgerðartengdir þættir 
Yfirlit yfir tangar-, vélar- og aðgerðatíma er að finna á mynd 13 þar sem tímabilin þrjú eru borin saman. 

Marktækur munur var á vélartíma fyrsta (169 mínútur) og þriðja (145 mínútur) tímabilsins (p=0,0003). 

Einnig var marktækur munur á tangartíma fyrsta (127 mínútur) og annars (110 mínútur) tímabilsins 

cm
2
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(p<0,0001) en einnig fyrsta og þriðja (107 mínútur) tímabilsins (p<0,0001). Þegar litið var til 

aðgerðartíma var ekki marktækur munur eftir tímabilunum.  

 

 
Mynd 13. Meðal tangar-, vélar- og aðgerðartími á tímabilunum þremur fyrir sjúklinga sem gengust 

undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2013.  

 

30 daga dánartíðni og fylgikvillar 
Alls létust 24 sjúklingar innan 30 daga (5,5%) á öllu tímabilinu. Á fyrstu fjórum árunum létust 10 (8,3%) 

innan 30 daga, 7 (4,1%) á öðru tímabilinu (p=0,6) og einnig 7 (4,9%) á því þriðja, án þess að munurinn 

væri marktækur (p=0,6).  

Tafla 11 sýnir tíðni snemmkominna fylgikvilla. Alls fengu 292 (67,7%) sjúklingar minniháttar 

fylgikvilla innan 30 daga. Þar af voru 101 (83,5%) á fyrsta tímabilinu, 105 (61,8%) á öðru tímabilinu 

(p=0,0002) og 86 (61,4%) á því þriðja (p=0,0002). Algengasti minnihátttar fylgikvillinn var nýtilkomið 

gáttatif. Á fyrsta tímabilinu fengu 66 (78,6%) sjúklingar gáttatif eftir aðgerð, 81 (63,8%) á öðru 

tímabilinu (p=0,03) og 51 (48,1%) á því þriðja (p=0,0001). Alls greindust 81 (19,4%) sjúklingur með 

bráðan nýrnaskaða skv. RIFLE-skilmerkjum. Fjöldi þeirra á fyrsta tímabilinu var 30 (25,9%), 35 

(20,8%) á öðru tímabilinu (p=0,3) og 16 (11,9%) á því þriðja (p=0,02). Marktækur munur var á hlutfalli 
sjúklinga sem fengu þvagfærasýkingu á milli tímabila en 23 (19%) greindust á fyrsta tímabilinu, 13 

(7,6%) á öðru tímabilinu (p=0,01) og 5 (3,6%) á þriðja tímabilinu (p=0,0003). Ekki reyndist munur á 

tíðni annarra minniháttar fylgikvilla á milli tímabilanna. 
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Tafla 11. Tíðni snemmkominna fylgikvilla eftir ósæðarlokuskipti borin saman á milli tímabilanna 

þriggja. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga og hlutfall í sviga. Sami sjúklingur getur haft fleiri en 
einn fylgikvilla. P-gildin í töflunni eru samanburður á öðru og þriðja tímabilinu við fyrsta 
tímabilið. 

 2002-2005 2006-2009 p-gildi 2010-2013 p-gildi 

Minniháttar fylgikvillar 101 (83,5%) 105 (61,8%) 0,0002 86 (61,4%) 0,0002 

  Nýtilkomið gáttatif/flökt 66 (78,6%) 81 (63,8%) 0,03 51 (48,1%) 0,0001 

  Nýrnaskaði 30 (25,9%) 35 (20,8%) 0,4 16 (11,9%) 0,02 

  Þvagfærasýking 23 (19,0%) 13 (7,6%) 0,01 5 (3,5%) 0,0004 

  Lungnabólga 16 (13,2%) 18 (10,6%) 0,9 14 (9,9%) 0,9 

  Aftöppun fleiðruvökva 18 (14,9%) 24 (14,1%) 1 17 (12,1%) 1 

  Yfirborðssýking í skurðsári 6 (5,0%) 7 (4,1%) 1 5 (3,6%) 1 

  Afturkræf blóðþurrð í heila 4 (3,3%) 1 (0,6%) 0,6 3 (2,2%) 0,9 

Alvarlegir fylgikvillar 43 (35,5%) 47 (27,6%) 0,3 33 (23,2%) 0,1 

  Blóðþurrð í hjarta 21 (17,4%) 19 (11,2%) 0,3 13 (9,2%) 0,2 

  Blóðþurrð í heila 2 (1,7%) 1 (0,6%) 0,8 5 (3,6%) 0,6 

  Miðmætisbólga 0 (0%) 2 (1,2%) 1 2 (1,4%) 1 

  Fjöllífærabilun 15 (12,4%) 17 (10,0%) 0,7 6 (4,3%) 0,09 

  Enduraðgerð v/blæðinga 19 (15,7%) 23 (13,5%) 1 19 (13,5%) 1 

  Hjartaþelsbólga 0 (0%) 0 (%) - 2 (1,4%) 0,5 

 

 

Alls fengu 123 (28,4%) sjúklingar alvarlega fylgikvilla, þar af greindust 43 (35,5%) þeirra á fyrsta 

tímbilinu, 47 (27,6%) á öðru tímabilinu (p=0,3) og 33 (23,2%) á því síðasta (p=0,1) (tafla 11). 

Blóðþurrð í hjarta í tengslum við aðgerð greindist hjá 21 (17,4%) sjúklingi á fyrsta tímabilinu, hjá 19 

(11,2%) á öðru tímabilinu (p=0,3) og hjá 13 (9,2%) á því þriðja (p=0,2). Á fyrsta tímabilinu fengu 15 

(12,4%) sjúklingar fjöllífærabilun, 17 (10,0%) á öðru tímabilinu (p=0,7) og 6 (4,3%) á því þriðja (p=0,9). 

Alls fengu átta sjúklingar blóðþurrð í heila og fjórir greindust með miðmætisbólgu.  

Enduraðgerð vegna blæðinga þurfti hjá alls 61 (14,1%) sjúklingi yfir allt tímabilið og blæddu þeir að 

meðaltali 2481 ± 1228 ml á fyrsta sólarhringnum eftir aðgerð. Hópurinn sem þurfti ekki enduraðgerð 

vegna blæðinga blæddi að meðaltali 871 ± 507 ml á fyrsta sólarhringnum (p<0,0001). Ekki var 
marktækur munur á tíðni enduraðgerða vegna blæðinga á milli tímabila (p=0,8).  
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Lifun 
Á mynd 14 sést heildarlifun sjúklinga eftir tímabilum. Eins árs lifun var 87,9% á fyrsta tímabilinu 

samanborið við 94,1% á öðru og 94,4% á því þriðja. Munurinn reyndist þó ekki marktækur samkvæmt 
log-rank prófi (p=0,07). Þriggja ára lifun á sömu tímabilum var 83,5%, 88,8% og 90,7% en þar var 

munurinn heldur ekki marktækur (p=0,17) 

 

Mynd 14. Lifun sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti á Íslandi 2002-2013. Sýnd er lifun á 
þremur 4 ára tímabilum og var munurinn hvorki marktækur eftir eitt eða þrjú ár (p=0,07 og 
p=0,17). 
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Umræða 

Þessi rannsókn sýnir að árangur ósæðarlokuskipta vegna ósæðarlokuþrengsla er góður hér á landi. 

Hlutfall sjúklinga sem lést innan 30 daga var 5,5% fyrir allt tímabilið en lækkaði úr 8,2% árin 2002-

2005 í 4,9% 2010-2013. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir en þar er 30 daga 

dánarhlutfallið oftast á bilinu 3,7 til 6,9% (tafla 12) (64, 97-100). Til samanburðar er 30 daga 

dánarhlutfall aðeins hærra en við kransæðashjáveituaðgerðir, þar sem það var 3,2% í íslenskri 
rannsókn en sama hefur sést erlendis (101). 

 

Tafla 12. 30 daga dánartíðni eftir ósæðarlokuskipti – samanburður rannsókna. 

Rannsókn (ár) Tímabil Fjöldi sjúklinga 30 daga dánartíðni 

Aranki og fél. 
(1993) (100) 1980-1992 717 6,6% 

Kvidal og fél. 
(2000) (99) 1980-1995 2.359 5,6% 

Carnero-Alcazar og 
fél. (2009) (64) 2004-2008 451 6,9% 

Du og fél.  
(2014) (97) 2006-2011 66.453 5,2% 

Thyregod og fél. 
(2015) (98) 2009-2013 135 3,7% 

  

Niðurstöður hjartaómana fyrir aðgerð sýndu að meðaltal hámarksþrýstingsfallanda yfir lokuna 

lækkaði frá fyrsta tímabilinu, enda þótt munurinn hafi aðeins verið marktækur fyrir annað tímabilið en 
ekki það þriðja. Einnig fór meðaltal flatarmáls lokuops stækkandi, en það var 0,64 cm2 á fyrsta 

tímabilinu en var 0,75 cm2 á því þriðja. Þessar niðurstöður benda til þess að sjúklingar séu teknir fyrr 

inn til aðgerðar á síðari tímabilunum tveimur og ósæðarlokuþrengsli þeirra þar af leiðandi ekki jafn 

langt gengin. Það er jákvæð þróun og er í samræmi við alþjóðlegar leiðbeiningar um ábendingar fyrir 

ósæðarlokuskipti (34).  

     Algengustu alvarlegu fylgikvillarnir voru blóðþurrð í hjarta, fjöllífærabilun og enduraðgerð vegna 

blæðinga en tíðni þeirra var heldur hærri en í sambærilegum erlendum rannsóknum (102). Aðrir 

alvarlegir fylgikvillar, eins og sýking í miðmæti og blóðþurrð í heila, voru hins vegar sjaldgæfari eða á 

pari við erlendar rannsóknir (64, 102, 103). Orsök fyrir háu hlutfalli sjúklinga sem þurftu á enduraðgerð 

vegna blæðinga að halda er ekki þekkt. Hlutfallið hélst mjög svipað á milli tímabila og virtist ekki lækka 

þrátt fyrir að blæðing á fyrstu 24 klst. lækkaði eða úr 1159 ml á fyrsta tímabilinu í 979 ml á því þriðja.  Í 

erlendum rannsóknum hefur hlutfall enduraðgerða vegna blæðinga verið á bilinu 3,6-6,5% (102, 103), 
en hér á landi er tíðni enduraðgerð hærri eftir ósæðarlokuskipti en aðrar hjartaaðgerðir (8%) (1).  

     Blóðþurrð í hjarta (hjartadrep) í aðgerð eða innan 30 daga frá aðgerð var algengara  en í öðrum 

erlendum rannsóknum en þar hefur hlutfallið verið á bilinu 0,4-3,5% (64, 102). Tíðni þessa fylgikvilla 
lækkaði hins vegar á milli tímabila, eða úr 17,4% á fyrsta tímabilinu í 9,2% á því þriðja. Hugsanlegar 
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skýringar á hárri tíðni eru nokkrar. Í þessari rannsókn var notuð frekar víð skilgreining á blóðþurrð í 

hjarta, einangraðar ST-breytingar eða nýtilkomið vinstra greinrof á hjartalínuriti ásamt hækkun á 

hjartaensíminu CK-MB yfir 70 µg/L, víðari skilgreining en notuð er í flestum öðrum sambærilegum 

rannsóknum (104). Önnur hugsnleg skýring fyrir lækkuninni er langur tangartími en hann lækkaði þó á 

milli tímabila líkt og tíðni blóðþurrðar í hjarta (105, 106). Skýring á þessari lækkun tangartíma er sú að 

á fyrsta tímabilinu var mun meira notað af grindarlausum lokum miðað við lífrænar lokur með grind. 

Samkvæmt erlendum rannsóknum er tangartími að meðaltali um 22 mínútum lengri eftir 
ósæðarlokuskipti með slíkri loku, og er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem 

munurinn var 19 mín. (50). Grindarlausar lokur hafa lægri þrýstingsfallanda yfir lokuna og einnig 

verður lokuopið yfirleitt stærra þar sem saumhringurinn tekur pláss á lokunum með grind (107). Hins 

vegar er óljóst í dag hvort grindarlausu lokurnar duga jafn lengi og þær sem eru með grind og verður 

framtíðin að leiða það í ljós (108). Önnur hugsanleg skýring á löngum tangartíma er sú að í 55% tilfella 

var gerð kransæðahjáveituaðgerð samhliða lokuskiptunum en í sumum erlendum rannsóknum eru 

einungis sjúklingar sem fóru aðeins í ósæðarlokuskipti teknir með. 

     Tíðni fjöllíffærabilunar lækkaði úr 12,4% á fyrsta tímabilinu í 4,3% á því síðasta. Þrátt fyrir þessa 

lækkun er þetta hlutfall hærra en í flestum erlendum rannsóknum (102). Langur tangartími gæti 

hugsanlega skýrt þennan mun á tíðni fjöllífærabilunar yfir tímabilin. Einnig er hugsanlegt að verið sé 

að taka sjúklinga fyrr til aðgerðar sem gæti stuðlað að lægri tíðni fjöllíffærabilunar.  

     Miðmætissýking, blóðþurrð í heila og hjartaþelsbólga voru sjaldgæfustu alvarlegu fylgikvillarnir en 

aðeins tveir sjúklingar fengu hjartaþelsbólgu og voru þeir báðir skornir á þriðja tímabilinu. Tíðni 

þessara fylgikvilla reyndist sambærileg og í erlendum rannsóknum (64, 102, 103), enginn marktækur 

munur var á tíðni þessara fylgikvilla á milli tímabila enda var um fá tilfelli að ræða. Til að sýna fram á 

marktækan mun hefði þurft mun fleiri sjúklinga og því er ekki hægt að útiloka svokallaða villu af gerð II 
(type II error) þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru túlkaðar.    

     Gáttatif var langalgengasti minniháttar fylgikvillinn en tíðnin fór þó lækkandi yfir tímabilið, eða úr 

79% á fyrsta tímabilinu í 48%. Þetta er nokkuð mikil lækkun sem verður að teljast afar jákvæð þróun. 

Tíðni gáttatifs hefur verið mjög há eftir hjartaaðgerðir hér á landi, sérstaklega eftir ósæðarlokuskipti og 
skýringin ekki augljós (109). Til samanburðar hefur tíðni þessa fylgikvilla í erlendum rannsóknum verið 

á bilinu 30-60% (110-112). Niðurstöður þessarar rannsóknar fyrir síðasta tímabilið benda til þess að 

hlutfall sjúklinga með nýtilkomið gáttatif eftir ósæðarlokuskipti sé nokkuð sambærilegt hér á landi við 

nágrannalönd okkar (110-112). Nokkrar hugsanlegar skýringar eru á þessari lækkun. Gáttatif eftir 

hjartaaðgerðir hefur verið töluvert rannsakað hér á landi þar sem tíðnin hefur verið há. Læknar sem 

koma að meðferð þessara sjúklinga hafa því verið meðvitaðri um vandamálið og hugsanlegt er að 

fyrirbyggjandi meðferðum hafi verið beitt, eins og beta-hemlurum og blóðfitulækkandi lyfjum (statín) 
fyrir og í kringum aðgerð. Einnig er hugsanlegt að stytting á tangartíma hafi haft eitthvað að segja í 

þessari lækkun. 

     Bráður nýrnaskaði var næst algengasti minniháttar fylgikvillinn á eftir gáttatifi en tíðni hans lækkaði 

úr 26% á fyrsta tímabilinu í 12% á því þriðja. Flestir sjúklinganna fengu vægan nýrnaskaða (tilheyrðu 
„Risk“ flokki) en rúmlega 4% voru í  „Failure“ flokki á fyrsta og öðru tímabilinu en 1,5% á því þriðja 
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(p=0,3). Hlutfallið á þriðja tímabilinu telst lágt miðað við erlendar rannsóknir, þar sem það hefur verið á 

bilinu 25-30% (67). Lækkunin á milli tímabila gæti skýrst af styttri tangartíma eða vegna þess að 

sjúklingar hafi verið teknir fyrr til aðgerðar. Ekki reyndist marktækur munur á hlutfalli sjúklinga með 

háþrýsting eða sykursýki á milli tímabila svo skýringin virðist ekki liggja í lægri tíðni þessara þekktu 

áhættuþátta fyrir nýrnabilun. Hins vegar fengu sjúklingar á fyrsta tímabilinu að meðatali 7,3 einingar af 

rauðkornaþykkni eftir aðgerð samanborið við 5,3 á þriðja tímabilinu (p=0,054) sem gæti skipt máli því 

rannsóknir sýna að blóðgjafir geta aukið líkur á nýrnaskaða (113). 

     Sýkingar sem töldust til minniháttar fylgikvilla voru lungnabólga, þvagfærasýking og sýkingar í 

skurðsári. Tíðni allra þessara sýkinga virtist fara lækkandi en var aðeins marktæk fyrir 

þvagfærasýkingar. Það gæti verið vegna mismunandi skráninga á þessum sýkingum eða vegna 

breytinga á notkun þvagleggja. Loks gæti almenn vitundarvakning um þvagfærasýkingar hjá 
sjúklingum eftir skurðaðgerðir haft eitthvað að segja. Á þriðja tímabilinu var lungnabólga algengust 

(10%) af þessum sýkingum en sýkingar í bringubeinsskurði sjaldgæfastar (3,6%). Hlutfall sjúklinga 

sem þörfnuðust aftöppunar á fleiðruvökva hélst svipað á milli tímabila og reyndist svipað og í erlendum 

rannsóknum (73). 

Tölur þessarar rannsóknar yfir eins og þriggja ára lifun eru í samræmi við erlendar rannsóknir og á 

þriðja tímabilinu virtist þriggja ára lifun enn betri (114, 115). Þrátt fyrir að ekki hafi verið marktækur 

munur á eins árs lifun sjúklinga á milli tímabila virðist tilhneiging til betri lifunar vera til staðar. Eins árs 

lifunin var svipuð á öðru og þriðja tímabilinu (94%) en var lægri á því fyrsta (88%). Sú staðreynd að 30 

daga dánartíðni var hærri á fyrsta tímabilinu samanborið við hin tvö tímabilin gæti skýrt eitthvað af 

þessum mun á eins árs lifun en aðrir þættir gætu líka komið við sögu eins og bætt gjörgæslumeðferð 

og aðgerðartækni. Tekið skal fram að þetta er heildarlifun sjúklinganna en meðalaldur sjúklinganna var 

71 ár, og því möguleiki að sjúklingarnir hafi dáið af öðrum orsökum en hjarta- og æðasjúkdómi. 

     Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún er afturskyggn og eru ýmsir þættir eins og einkenni, 

ábendingar og fylgikvillar því ekki jafn vel skráðir eins og ef um framskyggna rannsókn hefði verið að 

ræða. Einnig veikir það rannsóknina að tiltölulega fáir sjúklingar voru skornir á hverju fjögurra ára 

tímabili. Ótvíræður styrkleiki rannsóknarinnar er að hún nær til allra sjúklinga sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti hjá heilli þjóð á tólf ára tímabili. Upplýsingar um afdrif sjúklinganna fengust fyrir 

langflesta sjúklinga og lifunartölur byggðust því á afdrifum alls hópsins. Hins vegar var aðeins reiknuð 

út heildarlifun en ekki sjúklingasértæk lifun en fyrirhugað er að gera það síðar. 

Samantekt 

Tíðni snemmkominna fylgikvilla hefur lækkað eftir ósæðarlokuskipti á Íslandi, sérstaklega tíðni gáttatifs 

og bráðs nýrnakaða. Einnig virðist sem 30 daga dánartíðni hafi lækkað síðustu 8 árin og lifun sjúklinga 

vænkast, enda þótt munurinn sé ekki marktækur. Hluti af skýringunni gæti verið að sjúklingar eru 

teknir fyrr til aðgerðar og ósæðarlokuþrengsli þeirra því ekki jafn langt gengin auk þess sem tangartími 

hefur styst vegna aukinnar notkunnar lífrænna loka með grind. 
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