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Ágrip 
Árangur ósæðarlokuskipta hjá konum á Íslandi 

Anna Guðlaug Gunnarsdóttir1, Sindri Aron Viktorsson2, Arnar Geirsson2, Tómas Guðbjartsson1,2 
1Læknadeild Háskóla Íslands og  2hjarta og lungnaskurðdeild Landspítala. 
 

Inngangur: Erlendis eru konur 30-50% sjúklinga sem gangast undir lokuskipti vegna 

ósæðarlokuþrengsla. Árangur þessara aðgerða hjá konum hefur ekki verið rannsakaður sérstaklega hér 

á landi og var markmið rannsóknarinnar að bæta úr því. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra sjúklinga sem gengust undir 

ósæðarlokuskipti á Íslandi vegna ósæðarlokuþrengsla á árunum 2002-2013, en útilokaðir voru 94 

einstaklingar sem áður höfðu farið í hjartaaðgerð, ónóg gögn lágu fyrir eða ef ábending fyrir aðgerð var 

ósæðarlokuleki eða hjartaþelsbólga. Úr sjúkraskrám voru skráð einkenni og áhættuþættir 

hjartasjúkdóma, fylgikvillar aðgerðar og farið var yfir hjartaómanir fyrir og eftir aðgerð. Heildarlifun var 

metin með aðferð Kaplan-Meier og forspárþættir dauða innan 30 daga metnir með lógistískri 

aðhvarfsgreiningu. Meðal eftirlitstími var 6,2 ár (bil 1-13,9). 

Niðurstöður: Af 433 sjúklingum voru 151 konur (34,9%) og var meðalaldur þeirra 2,5 árum hærri karla 

(72,6 sbr. 70,1 ár, p=0,01). Einkenni beggja kynja voru sambærileg nema hvað konur höfðu martækt 

oftar sögu um hjartabilun (27,8% sbr. 16,4%, p=0,0071) og sjaldnar blóðfituröskun (39,1 sbr. 50,7%, 

p=0,027) eða sögu um reykingar (43,9 sbr. 55,2%, p=0,034). Karlar höfðu tvíblöðkuloku í 30,8% tilfella 

en konur í 22,4% tilfella (p=0,089). Hámarks þrýstingsfallandi yfir lokuna var 74,6 mmHg hjá konum 

borið saman við 67,9 mmHg hjá körlum (p=0,016). Tíðni snemmkominna fylgikvilla, bæði minniháttar 

(72,2% sbr. 69,6% hjá körlum) og alvarlegra (30,5% sbr. 27,8% hjá körlum) var sambærileg fyrir konur 

og karla (p=0,66 og p=0,63).  30 daga dánartíðni var 8,6% fyrir konur en 3,9% fyrir karla (p=0,068) og 

eftir 5 ár var lifun kvenna 78,6% miðað við 83,1% hjá (p=0,245). Sterkustu forspárþættir dauða innan 30 

daga voru aldur og NYHA flokkar 3 eða 4. Kvenkyn reyndist hins vegar ekki sjálfstæður forspárþáttur 

eftir að leiðrétt var fyrir öðrum forspárþáttum (OR: 2,28, 95%-ÖB: 0,93-5,77).  

 
Ályktanir: Á Íslandi eru konur um þriðjungur þeirra sem gangast undir ósæðarlokuskipti vegna 

ósæðarlokuþrengsla. Þær eru rúmlega tveimur árum eldri en karlar þegar kemur að aðgerð og virðast 

hafa lengra genginn sjúkdóm en karlar. Hjá konum sást tilhneiging til hærri 30 daga dánartíðni en tíðni 

fylgikvilla og langtíma lifunar var þó svipaður fyrir bæði kyn.  
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1 Inngangur 

Ósæðarlokuskipti  er önnur algengasta opna hjartaaðgerðin sem er framkvæmd á Íslandi og hefur 

árangur þessara aðgerða verið töluvert rannsakaður hér á landi á síðastliðnum árum. Aðallega hafa 

verið skoðaðir fylgikvillar eftir aðgerðina, bæði snemmkomnir og langtíma auk 30 daga dánartíðni (1-4). 

Hins vegar hefur árangur kvenna eftir aðgerðina ekki verið skoðaður sérstaklega og er markmið 

þessarar BS ritgerðar að bæta úr því.  

 

1.1 Líffærafræði ósæðarlokunnar 

Ósæðarlokan er staðsett í ósæðarrótinni og skilur þannig á milli vinstri slegil hjarta og ósæðar. Þegar 

vinstri slegillinn dælir út blóði í slagbili opnast lokan, en opið er um 3-4 cm2  í heilbrigðum einstaklingi. Í 

þanbili hindrar ósæðarlokan síðan bakflæði inn í hjartað þar sem lokublöðin snertast (5-7), en þau eru 

undir eðlilegum kringumstæðum þrjú talsins. Hver blaðka er innan við 1 mm að þykkt og er vefurinn í 

þeim aðallega bandvefur og því ekki sérlega frumuríkur (8). Lokublöðin draga nafn sitt af kransæðum 

sem eiga upptök sín beint fyrir ofan þau, þ.e. vinstra og hægri kransæðablaðka en það þriðja hefur enga 

kransæð og er hún því kölluð lokublaðka án kransæðar (sjá mynd 1) (6, 9, 10). 

 

 
Mynd 1. A: Staðsetning ósæðar miðað við hjartað. B: Eðlileg, þríblöðku, ósæð. B1: Vinstri lokublaðka 
(fyrir neðan vinstri kransæð), B2: Hægri lokublaðka (fyrir neðan hægri kransæðarstofn), B3: 
Lokublaðka án kransæðar. C: Tvíblöðku ósæðarloka (10). 

 
Um 1-2% einstaklinga eru fæddir með tvíblöðku ósæðarloku í stað þríblöðkuloku (sjá mynd 1C). Þá hafa 

tvær blaðkanna ekki skilist að á fóstruskeiði sem mynda þá eina stærri blöðku miðað við hina. Ekki er 

ljóst hvort um sé að ræða erfðatengdan galla (11-13). Tvíblöðkuloka virðist vera algengari meðal karla 

en kvenna en þetta er algengasti meðfæddi hjartagallinn (11, 14, 15).  
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1.2 Faraldsfræði og orsakir 

Ósæðarlokuþrengsli er algengasti lokusjúkdómurinn í fullorðnum á Vesturlöndunum (16, 17). Algengi 

eykst með hækkandi aldri og hrjáir um rúmlega 2% einstaklinga eldri en 75 ára og allt að 10% 

einstaklinga eldri en 80 ára (7, 13, 18). Þar sem fjöldi eldra fólks fer vaxandi í samfélaginu er spáð að 

sjúklingum með alvarleg ósæðarlokuþrengsli muni tvöfaldast á næstu árum (19). 

Aldursbundin kölkun á eðlilegri, þríblöðkuloku er algengasta orsök ósæðarlokuþrengsla (13, 17). 

Kölkun á meðfæddri tvíblöðkuloku er einnig algengur orsakaþáttur en 60% af einstaklingum undir 70 

ára aldri sem gangast undir ósæðarlokuskipti hafa tvíblöðku ósæðarloku og um 40% af einstaklingum 

yfir 70 ára (11, 13, 20). Árið 2003 var um 11% tilfella af ósæðarlokuþrengslum í Evrópu tengd gigtsótt 

en algengi hennar á Vesturlöndunum hefur þó lækkað verulega síðustu áratugi og hér á landi er tíðni 

hennar hverfandi og greinist helst í innflytjendum (13, 17, 21). Aðrar orsakir eins og hjartaþelsbólga eru 

sjaldgæfari (<1,5%).  

 

1.3 Meingerð 

Nýlegar rannsóknir benda til þess að meingerð ósæðarlokuþrengsla svipi til æðakölkunar 

(atherosclerosis) fremur en að um hrörnunarbreytingar sé að ræða. Ósæðarlokuþrengsli byrja sem 

vefjaskemmdir (lesion) á lokunni sem innihalda kólesteról og lípóprótein A, en þessi efni finnast einnig í 

æðakölkun. Einnig hafa fundist frumur í lokublöðkunum sem tjá svipuð gen og beinmyndandi frumur og 

er kölkunin í ósæðarlokunni því ekki ósvipuð útfellingu í beini (22). Þegar lokan er kölkuð en ekki með 

markverðum þrengslum er talað um ósæðarkölkun (aortic sclerosis). Með árunum eykst kölkunin, hún 

verður stífari og opið þrengist (sjá mynd 2) (8).  

 

 
Mynd 2. Eðlileg þriggja blöðku ósæðarloka (t.vi.) og kölkuð ósæðarloka með þrengslum (t.h.) (8). 

 

Nokkrir áhættuþættir fyrir ósæðarlokuþrengslum eru þekktir, t.d. hækkandi aldur, karlkyn, 

háþrýstingur og reykingar, en sömu þættir eru einnig þekktir áhættuþættir kransæðasjúkdóms (23). 

Ósæðarloka með færri en þrjár blöðkur kalkar fyrr en þríblöðkuloka og er það talið vera vegna skemmda 

sem hljótast af iðustreymi blóðs yfir lokuna. Þar myndast örvefur sem kalkar og gerir lokuna stífari (6).  
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1.4 Meinalífeðlisfræði og einkenni 

Myndun ósæðarlokuþrengsla tekur langan tíma, eða í kringum 20-30 ár. Flestir finna ekki fyrir 

einkennum fyrr en í kringum sjötugt en einstaklingar með tvíblöðkuloku greinast hins vegar oftast í 

kringum fimmtugt. Karlar greinast yfirleitt yngri en konur (6, 24).   

Ósæðarlokurþrengsli hindra tæmingu vinstri slegils þegar hann dregst saman til að dæla út blóði til 

líkamans. Þetta hækkar þrýsting innan slegilsins, sem nær þó að viðhalda dælugetu sinni með því að 

auka samdráttarkraft vöðvans sem stækkar og þykknar. Smám saman hefur þó slegillinn ekki undan ef 

þrengingin eykst og samdráttargetan skerðist. Við það gera einkenni vart við sig. Í töflu 1 sést hvernig 

streymi vinstri slegils helst nánast óbreytt uns þrengslin ná ákveðnu marki, en konur viðhalda þessu 

eðlilega útstreymi lengur en karlar (6, 25-27).  

 
Tafla 1. Þrýstingsfallandi og flatarmál ósæðarloku borið saman við útflæði vinstri slegils (7). 

Þrýstingsfallandi (mmHg) Ósæðarlokuop (cm2) Útstreymi hjartans (L/mín) 
2 3,0 5,0 

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

100 0,50 5,0 
 
Þykknun á vinstri slegli krefst aukins blóðflæðis um kransæðar sem smám saman anna ekki eftirspurn 

því gerir blóðþurrð vart við sig með hjartaöng (7). Smám saman lækkar útstreymisbrot slegilsins og 

þrýstingur í lungnablóðrás eykst, sem veldur mæði og öðrum hjartabilunareinkennum (6). Þessir 

sjúklingar geta einnig fundið fyrir yfirliði (syncope) en orsök þessa er ekki alveg ljós þótt skert útflæði 

hjarta sé talið koma við sögu (7). Þá geta hjartsláttartruflanir í þykknuðum slegli valdið yfirliði en 

einstaklingar með ósæðarlokuþrengsli finna oftar fyrir hjartsláttartruflunum (28). Einnig auka 

hjartsláttartruflanir líkur á skyndidauða í þessum sjúklingahópi (29-32). Helstu einkenni 

ósæðarlokuþrengsla eru í fyrstu tengd áreynslu en ágerast þó með auknum þrengslum og geta leitt til 

einkenna í hvíld (33).  

Mat á alvarleika ósæðarlokuþrengsla tekur mið af uppbyggingu lokunnar, flæðinu yfir hana, áhrif á 

vinstri slegil og einkennum sjúklings. Í töflu 2 má sjá mismunandi flokkar eftir alvarleika sjúkdómsins, frá 

flokki A þar sem sjúklingar hafa kölkun á byrjunarstigi og eiga í hættu á þrengslum til flokkar D þar sem 

um alvarleg þrengsli með einkennum er að ræða (34). 
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Tafla 2.  Flokkun á alvarleika ósæðarlokuþrengsla skv. verklagsreglum ACC (American Collage of 
Cardiology) og AHA (American Heart Association) (35). ÓÞ: ósæðarlokuþrengsli, ΔP: 
þrýstingsfallandi yfir loku, EF: útstreymisbrot vinstri slegils (ejection fraction) (34). 

Flokkur Skilgreining Líffærafræði loku Blóðflæði yfir loku Afleiðingar Einkenni 

A Í hættu á ÓÞ Tvíblöðkuloka (eða 

annar meðfæddur galli á 

loku) 

Kölkun á byrjunarstigi 

Flæðishraði <2 m/s Engar Engin 

B Framsækin 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 

Vanstarfsemi í hlébili á 

byrjunarstigi hugsanlega til 

staðar. 

Eðlilegt útsreymisbrot 

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 útstreymisbrot 

Engin: Allt í lagi 

að gera 

áreynslupróf til að 

staðfesta 

C2 Alvarleg ÓÞ án 

einkenna með 

skerðingu á starfsemi 

vinstri slegils 

Lokublöð mikið kölkuð 

eða meðfædd þrengsli 

sem skerða lokuop 

verulega 

Flæðishraði ≥4 m/s eða meðal ΔP ≥ 

40 mmHg 

Lokuop oftast ≤1,0 cm2  

 

Útstreymisbrot <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 

Mæði, hjartaöng 

eða yfirlið við 

áreynslu eða 

minnkað 

áreynsluþol 

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. Álags hjartaómun 

með dóbútamíni sýnir lokuop ≤1.0 

cm2 og flæðishraða ≥4 m/ 

Vanstarfsemi í hlébili 

Stækkun á vinstri slegli 

Útstreymisbrot <50% 

Mæði, hjartaöng 

eða yfirlið við 

áreynslu eða 

minnkað 

áreynsluþol 

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 vinstri slegils minnkað 

og minnkað slagmagn 

Skert fylling í hlébili 

Útstreymisbrot ≥50% 

Mæði, hjartaöng 

eða yfirlið við 

áreynslu eða 

minnkað 

áreynsluþol 
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1.5 Greiningaraðferðir 

Til að staðfesta greiningu á ósæðarlokuþrengslum og til að meta alvarleika þeirra er notast við 

hjartaómskoðun. Með hjartaómun er hægt að skoða stærð slegilsins og reikna útfallsbrot vinstri slegils, 

flatarmál lokuopsins og þrýstingsfallanda yfir lokuna  (34, 35). Um helmingur sjúklinga fer í 

kransæðahjáveitu samhliða lokuskiptunum og því fara flestir sjúklingar yfir fertugt einnig í 

kransæðaþræðingu fyrir aðgerð til að kanna hvort kransæðasjúkdómur sé einnig til staðar (34, 36). Aðrar 

greiningaraðferðir á ósæðarlokuþrengslum er segulómun og hjartaþærðing eða ómskoðun í gegnum 

vélinda (34).  

 

1.6 Horfur án lokuskipta  

Lifun sjúklinga með ósæðarlokuþrengsli eru fyrst og fremst háð því hvort einkenni eru til staðar eða ekki. 

Eins og sjá má á mynd 3 geta sjúklingar með ósæðarlokuþrengsli lifað lengi með sjúkdóminn, jafnvel 

mörg ár, ef alvarleg einkenni hafa ekki gert vart við sig. Mikilvægt er að greina ósæðarlokuþrengsli 

snemma, þ.e. áður en hjartavöðvinn skerðist óafturkræft. Sýnt hefur verið fram á að árangur lokuskipta 

er umtalsvert betri hjá einstaklingum með eðlilegan slegil en hjá þeim sem eru hjartabilaðir (37). Eftir að 

alvarleg einkenni koma fram skerðist lifun sjúklinga mjög hratt, mismunandi þó eftir hvaða einkenni um 

er að ræða (sjá mynd 3). Styst er lifunin hjá þeim með hjartabilunareinkenni eða að meðaltali 2 ár. Ef 

yfirlið á sér stað er meðallifunin um 3 ár en 5 ár ef um hjartaöng er að ræða (7, 8).  

 

 

Mynd 3. Lifun sjúklinga með ósæðarlokuþrengsli, áður og eftir að einkenni koma fram (7). 

 

1.7 Meðferð 

Eins og áður kom fram virðast ósæðarlokuþrengsli eiga margt sameiginlegt með æðakölkun og 

áhættuþættir oft þeir sömu. Því voru miklar vonir bundnar við að blóðfitulækkandi statín lyf myndu hefta 

framrás sjúkdómsins. Nýjar rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á slík áhrif statína (38-40). Enn stendur 
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sjúklingum með ósæðarlokuþrengsli því ekki til boða nein lyfjameðferð sem hefur áhrif á þróun og 

framgang sjúkdómsins, og lyfjameðferðir beinast því fyrst of remst gegn einkennum sjúkdómsins (6). 

Sjúklingar með ósæðarlokuþrengsli eru oftast settir á ACE-hemla gegn háþrýstingi frekar en 

þvagræsilyf ef vinstri slegill er lítill, en þannig er reynt að hindra frekari lækkun á útfalli hjartans. Eins og 

áður kom fram er um helmingur þessara sjúklinga með kransæðasjúkdóm að auki því oft notast við beta-

hemla við háþrýstingi samhliða statín lyfjum við blóðfituröskun (41).  

 

1.7.1 Ósæðarlokuskipti 

Árlega eru gerðar um 200-250 opnar hjartaaðgerðir á Íslandi. Kransæðahjáveita er þar efst á blaði eða 

um 70% aðgerða. Næst á eftir koma ósæðarlokuskipti og er fjöldi þeirra í kringum 50 á ári.  

Ósæðarlokuskipti er því algengasta hjartalokuaðgerðin sem framkvæmd er hér á landi. Líkt og í 

erlendum rannsóknum er kransæðahjáveituaðgerð gerð samtímis í um helmingi tilfella (36). Sjúklingum 

sem ekki er treyst í opna hjartaaðgerð, gætu hentað fyrir nýja aðferð sem notast við þræðingartækni 

(46, 47). Viðgerð á ósæðarloku og víkkun með æðaþræðingatækni koma sjaldan til greina og þá helst 

hjá börnum (13, 42-44). Eina góða meðferðin til lækningar er því lokuskiptaaðgerð og er henni beitt 

þegar ábending fyrir lokuskiptum er til staðar (sjá síðar) (45). 

 

1.7.2 Opin ósæðarlokuskipti 

Komist er að hjartanu í gegnum bringubeinsskurð og gollurshúsið opnað, stundum er bringubeinið ekki 

opnað að fullu og aðeins efri hluti þess klofinn (upper hemisternotomy). Sjúklingurinn er síðan tengdur 

við hjarta- og lungnavél en áður hefur honum verið gefið heparín til að blóðstorka myndist ekki í vélinni 

og slöngum tengdum henni. Töng er síðan sett á ósæðina og hjartað stöðvað með kaldri, kalíumríkri 

lausn (cardioplegy) og þannig er súrefnisþörf hjartans minnkuð. Því næst er ósæðin opnuð að 

framanverðu, 1-2 cm ofan við hægra kransæðaopið og kalkaða lokan fjarlægð. Síðan er nýja lokan fest 

við ósæðarlokuhringinn (annulus) með saumum. Ósæðinni er síðan lokað, hjartað afloftað og töngin 

fjarlægð. Hjartað hrekkur þá yfirleitt í gang en stundum þarf rafstuð til að koma því af stað. Sjúklingurinn 

er síðan tekinn af hjarta- og lungnavélinni en áður en bringubeininu er lokað með stálvír er komið fyrir 

gangráðsvírum og brjóstholskerum, sem skilin eru eftir fyrst um sinn eftir aðgerðina (48). 

 

1.7.3 Ábendingar 

Með lokuskiptum er fyrst og fremst verið að koma í veg fyrir einkenni og lengja líf sjúklings. Um leið er 

verið að fyrirbyggja fylgikvilla ósæðarlokuþrengsla eins og lungnaháþrýsting, heilablóðfall, 

samdráttarskerðingu vinstri slegils og gáttatif (13). Þegar ákvörðun er tekin um aðgerð er oft horft til 

þriggja atriða: einkenna, alvarleika þrengingar og útfallsbrot vinstri slegils (13). 
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Tafla 3. Ábendingar fyrir ósæðarlokuskiptum vegna ósæðarlokuþrengsla skv. verklegsreglum AHA og 
ACC. EF: útstreymisbrot vinstri slegils (ejection fraction) (34). 

Ábendingar fyrir aðgerð 
Mælt er með aðgerð fyrir: 

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

2.  Sjúklinga með alvarleg þrengsli án einkenna og EF <50% 

3.  Sjúklinga með alvarleg þrengsli og önnur hjartaaðgerð er fyrirhuguð 

Aðgerð er skynsamleg fyrir: 

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

5.  Sjúklinga án einkenna (flokkur C1) með alvarleg þrengsli og minnkað áreynsluþol eða lækkun á 
blóðþrýstingi við áreynslu 

6.  Sjúklinga með einkenni og alvarleg þrengsli þrátt fyrir lágan flæðishraða og þrýstingsfallanda 
með minnkuðu 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 

7.  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 

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

Íhuga ætti aðgerð fyrir: 

9.  Sjúklinga án einkenna, með alvarleg þrengsli (flokkur C1), hraða framþróun sjúkdóms og lága 
skurðáhættu 

 

1.7.4 Lokur  

Fyrir aðgerð er valið hvers konar loku á að koma fyrir í stað þeirrar sem fjarlægð er. Hægt er að skipta 

lokunum niður í tvo flokka, ólífrænar (mechanical valve) og lífrænar lokur (bioprosthesis) sem síðan er 

skipt í lífrænar lokur með grind (stented) eða án grindar (stentless) (13). 

 

1.7.4.1 Ólífrænar lokur 

Ólífrænar lokur hafa þróast mikið frá því fyrsta kynslóð þeirra kom á markað upp úr 1960. Fyrstar voru 

á markað svokallaðar kúlu-grindarlokur (ball and cage valve) (sjá mynd 5a) en flæðið í gegnum þær var 

síðra en í næstu kynslóð ólífrænna loka, svokallaðra plötuloka (e. tilting disk valve)  (sjá mynd 5b). Sú 

loka átti það þó til að stíflast og var því farið í þróun á þriðju kynslóð gerviloka. Um 1980 kom svo fram 

tvíðblöðku gerviloka (e.bileaflet valve) (sjá mynd 5c). Með þróun lokanna þurfti sjúklingurinn minni 

blóðþynningu og færri vandamál fylgdu í kjölfarið (48).  
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Mynd 4. Þrjár kynslóðir gerviloka. A: Kúlu-grindarloka (Starr-Edwards). B: Plötuloka (Medtronic Hall). 

C: Tvíblöðku gerviloka (St. Jude) (49). 

 

Sé notast við ólífræna loku þarf sjúklingurinn að vera á blóðþynningu (t.d. með Warfaríni) til lífstíðar til 

að koma í veg fyrir segamyndun á lokunni. Kostur er hins vegar sá að þessar lokur endast alla ævi 

sjúklingsins og sjaldan þarf að skipta þeim út. Einstaklingum undir 65 ára aldur er því mælt með 

ólífrænum lokum til að forðast enduraðgerð, en henni geta fylgt aukin áhætta á alvarlegum fylgikvillum 

eða jafnvel skurðdauða (13, 49).  

 
1.7.4.2 Lífrænar lokur 

Algengustu lífrænu lokurnar eru gerðar úr gollurshúsi kálfs eða ósæðarloku úr svíni. Þær geta verið með 

eða án grindar sem er yfirleitt úr plasti eða málmi (sjá mynd 6) (50, 51). Lokublöðin eru hreinsuð af 

frumum og mótefnisvökum með glútaraldehýði til að forðast höfnun viðtakans og til að styrkja lokuna 

(52). Kosturinn við þessar lokur er að ekki þarf á eilífðar blóðþynningu að halda þar sem lífrænu lokurnar 

valda síður blóðsegum, þrátt fyrir það er mælt með að fyrstu þrjá mánuði eftir aðgerðina séu sjúklingarnir 

settir á blóðþynningu (34). Líftími þessara loka er styttri en þeirra ólífrænu eða í kringum 15-20 ár en þá 

fara lokublöðin að gefa sig og kalka (52). Því henta þessi gerð loka síður yngri einstaklingum sem eiga 

meira en 15-20 ár ólifuð en eins og áður kom fram þá er áhættan við enduraðgerð hærri en við fyrstu 

lokuskipti. Einnig er mælt með lífrænum lokum fyrir sjúklinga með blæðingartengd vandamál þar sem 

blóðþynning er frábending og fyrir konur á barneignaraldri því Warfarín er fósturskemmandi. Bera þarf 

þó í huga að lífrænar lokur hrörna hraðar í ófrískum konum og þurfa þær því á reglulegu eftirliti að halda 

(13, 49, 53). 
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Mynd 5. Mismunandi gerðir lífrænna loka. A: Svínaloka með grind (Medtronic Mosiac). B:  Loka úr 

gollurshúsi kálfa, með grind (Carpentier-Edwards Magna). C: Svínaloka án grindar 
(Medtronic Freestyle) (49). 

 

Grind lífrænu lokanna tekur pláss og því er lokuopið stærra í þeim grindarlausu og þar með er lægri 

þrýstingsfallandi hjá þeim miðað við sjúklinga sem fá loku með grind. Hinsvegar tekur lengri tíma að 

sauma grindarlausu lokurnar í og eykst tangartími þeirra sjúklinga um rúmlega 20 mínútur miðað við 

sjúklinga sem fá lífrænar lokur með grind (54). 

 

1.7.5 Ósæðarlokuskipti með þræðingartækni 

Árið 2002 var í fyrsta skipti sett ný ósæðarloka í sjúkling með þræðingartækni (TAVI – transcatheter 

aortic valve implantation) (55). Þessi tækni er notuð á þá sjúklinga sem ekki er treyst í aðgerð vegna 

áhættu á skurðdauða. Miðað er við þegar sjúklingurinn hefur meiri en 50% áhættu á að láta lífið eða fá 

alvarlegan fylgikvilla fyrsta árið eftir aðgerðina (55). Í þessum tilfellum þarf ekki að gera  brjóstholsskurð 

eins og í þeirri hefðbundnu heldur er farið í gegnum æð. Í flestum tilfellum er notast við náraslagæðina, 

en hefur þó verið gert í gegnum aðrar æðar t.d. neðanviðbeinsslagæð og ósæð. Notuð er lífræn loka 

sem er þrædd upp að ósæðarrót og þar er annaðhvort notuð blöðrutækni til að skila lokunni frá sér (sjá 

mynd 6A) eða notuð loka sem er sjálf stækkanleg (sjá mynd 6B) (46, 47, 55).  

 

 

Mynd 6. Lokur sem notaðar eru í TAVI. A: Loka sem þarfnast blöðrutækni (Edwards Sapien). B: 
Sjálfstækkanleg loka (CoreValve) (49). 
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1.8 Snemmkomnir fylgikvillar ósæðarlokuskipta 

Fylgikvillar eftir ósæðarlokuskipti geta verið margvíslegir og tíðni þeirra er hærri en eftir 

kransæðahjáveituaðgerð (56, 57). Þeim er skipt í snemmkomna og langtíma fylgikvilla eftir því hvenær 

þeir koma fram eftir aðgerð. Snemmkomnir fylgikvillar gera vart við sig innan 30 daga frá aðgerð en 

langtíma fylgikvillar meira en mánuði frá aðgerð. Snemmkomnu fylgikvillunum er síðan skipt í minniháttar 

og alvarlega fylgikvilla (sjá töflu 4). 

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

 

Minniháttar fylgikvillar Alvarlegir fylgikvillar 

Nýtilkomnar hjartsláttartruflanir Hjartadrep 

Bráður nýrnaskaði sem ekki þarfnast nýrnaskilunar Bráður nýrnaskaði sem þarfnast nýrnaskilunar 

Lungnabólga Blóðþurrð í heila 

Sýking í skurðsári Djúp sýking í skurðsári með miðmætisbólgu 

Þvagfærasýking Hjartaþelsbólga 

Uppsöfnun fleiðruvökva sem þarfnast aftöppunar Blæðing sem þarfnast enduraðgerðar 

Afturkræf blóðþurrð í heila Fjöllíffærabilun 

 

Gáttatif eða gáttaflökt (atrial fibrillation) og bráður nýrnaskaði (acute renal injury) sem ekki þarfnast 

nýrnaskilunar eru algengustu snemmkomnu fylgikvillarnir eftir ósæðarlokuskipti og var tíðni þeirra 78% 

og 22,5% í nýlegum rannsóknum af Landspítala (2, 4). Tíðni gáttatifs er hærri hér á landi eftir 

ósæðarlokuskipti en í sambærilegum erlendum rannsóknum (2, 58, 59). Legutími sjúklinga með gáttatif 

er lengri en hinna sem ekki fá hjartsláttaróreglu og langtímalifun þeirra er verri (59, 60). Bráður 

nýrnaskaði hefur einnig áhrif á langtímalifun en með bættri meðferð hefur lifun sjúklinga (61). Nýrnaskaði 

sem krefst nýrnaskilunar flokkast hins vegar sem alvarlegur fylgikvilli en skv. nýlegri íslenskri rannsókn 

var tíðnin 4,1% eftir ósæðarlokuskipti (2, 4).  

Sýkingar eftir skurðaðgerðir eru nokkuð algengt vandamál og á það einnig við um ósæðarlokuskipti. 

Í flestum tilfellum er um þvagfærasýkingar eða grunnar skurðsýkingar að ræða sem svara vel 

sýklalyfjameðferð (2, 4). Lungnasýkingar eru einnig algengar, sérstaklega ef sjúklingar þurfa að vera 

lengi í öndunarvél eftir aðgerðina (62-64). Alvarlegri eru hjartaþelsbólga og djúpar sýkingar í 

bringubeinsskurði en þar fá sjúklingar stundum miðmætisbólgu sem er lífshættuleg sýking (65, 66) 

Vökvasöfnun í fleiðruholi er nokkuð algengur fylgikvilli eftir ósæðarlokuskipti, sérstaklega ef gerð er 

kransæðahjáveituaðgerð samtímis. Í flestum tilfellum er um lítið vökvamagn að ræða sem svarar 

meðferð með þvagræsilyfjum. Stundum er vökvinn þó það mikill að leggja þarf inn kera til að ná honum 

út (67, 68). 
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Blóðþurrð í heila eftir ósæðarlokuskipti sést í um 4% tilfella á Íslandi (2) og er orsökin oftast kalkrek 

frá ósæðinni eða blóðsegi sem stíflar heilaæð og veldur þar drepi í heilavef. Einkenni geta gengið til 

baka og kallast það TIA (transient ischemic attack) ef það gerist innan 24 klst. og er flokkast þá sem 

minniháttar fylgikvilli. Ef einkenni eru viðvarandi er talað um heilablóðfall (stroke) sem er alvarlegur 

fylgikvilli og getur skert lífsgæði sjúklinga verulega (69). 

Blæðing sem þarfnast enduraðgerðar er algengasti alvarlegi fylgikvillinn og er hún oftast gerð á 

fyrstu klukkustundunum eftir aðgerðina. Erlendis er tíðnin í kringum 3-4% en er heldur hærri hér á landi, 

og tvöfalt hærri en eftir kransæðuhjáveituaðgerðir (2, 58, 70, 71). 

Hjartadrep eftir aðgerð flokkast ýmist sem snemmkominn og langtíma fylgikvilli, eftir því hvenær það 

greinist (sjá töflur 4 og 5). Hjartadrep sem greinist innan 30 daga frá aðgerð er oft rakið til tangartíma. 

 

1.9 Langtíma fylgikvillar ósæðarlokuskipta 

Langtímafylgikvillar eru misalvarlegir og má sjá þá algengustu í töflu 5. Blæðing tengd 

blóðþynningunni er algengasti langtímafylgikvillinn en þá er blæðingin oftast frá meltingarvegi eða heila. 

Warfarín sem oftast er notað við langvarandi blóðþynningu, hefur milliverkun við mörg lyf en einnig þarf 

að fylgjast vel með skömmtun þess þar sem INR gildi þarf að vera á ákveðnu bili. Því geta mistök við 

skammtastærð eða milliverkanir orsakað blæðingar (3, 72). Ef ekki er gætt að nægilegri blóðþynningu 

geta myndast segar á lokunni og valdið blóðsegareki m.a. til heila. Algengast er að blæðing eða segar 

myndist á fyrstu viku eftir aðgerð þegar verið er að stilla skammtinn af.   

Hjartaþelsbólga í nýju lokunni (prosthetic valve endocarditis) er lífshættulegur fylgikvilli en frekar 

sjaldgæfur. Mikilvægt að sjúklingar séu meðvitaðir um áhættu og taki fyrirbyggjandi sýklalyf fyrir stærri 

aðgerðir (73). Aðrir langtíma fylgikvillar eru hjartabilun og hjartadrep.  

 

Tafla 5. Helstu langtímafylgikvillar eftir ósæðarlokuskipti. 
 

Langtímafylgikvillar 

Blæðing tengd blóðþynningu 

Lokusegi 

Blóðsegarek 

Hjartaþelsbólga 

Hjartadrep 

Hjartabilun 

1.10 30 daga dánartíðni og áhættuþættir 

Þegar rannsökuð er snemmkomin lifun eftir opnar hjartaaðerðir er oftast notast við 30 daga dánartíðni 

sem einnig er kölluð skurðdauði (operative mortality) sem er hlutfall sjúklinga sem látast innan 30 daga 
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frá aðgerðinni. Í erlendum rannsóknum er 30 daga dánartíðni oftast í kringum 2-4% eftir 

ósæðarlokuskipti en næstum tvöfalt hærri ef kransæðahjáveituaðgerð er gerð samhliða (17, 74). Með 

hækkandi aldri eykst 30 daga dánarhlutfall. Einnig ef sjúklingur hefur áður farið í opna hjartaaðgerð eða 

þarfnast samhliða kransæðahjáveitu. Sjúklingar með gáttatif eða langvinna lungnateppu hafa einnig 

hærri 30 daga dánartíðni (75-77). 

 

1.11 Konur og ósæðarlokuskipti 

Árangur ósæðarlokuskipta hefur töluvert verið rannsakaður erlendis. Konur eru um 30-50% sjúklinga 

sem gangast undir lokuskipti í erlendum rannsóknum og hafa birst nokkrar rannsóknir þar árangur hjá 

konum og körlum er borinn saman. Flestar sýna fram á hærri 30 daga dánartíðni meðal kvenna enda 

þótt munurinn sé ekki alltaf marktækur, eða á bilinu 3,1-11,0% borið saman við 1,0-7,4% hjá körlum (78-

84). Í EuroSCORE áhættulíkaninu er kvenkyn sérstakur áhættuþáttur fyrir verri skammtíma lifun eftir 

hjartaaðgerð en skýringin er þó ekki þekkt. Í flestum rannsóknum eru konur þó eldri, með alvarlegri 

einkenni og lengra gengin ósæðarlokuþrengsli. Þá hafa nokkrar rannsóknir sýnt að kvenkyn er 

sjálfstæður forspárþáttur dauða innan 30 daga (79, 81, 85-87). Rannsóknum ber ekki saman um 

langtímalifun kvenna og karla eftir ósæðarlokuskipti en bæði hefur verið sýnt fram á betri (82, 88, 89) 

og verri lifun (79, 81).  

 Hér á landi hafa ósæðarlokuskipti einnig verið töluvert rannsökuð á síðustu árum og nokkrar 

vísindagreinar birtar. Þá hafa aðallega verið skoðaðir fylgikvillar aðgerðarinnar bæði snemmkomnir og 

langtíma sem og 30 daga dánartíðni. Einnig hefur árangur aðgerðarinnar verið skoðaður m.t.t. bráðs 

nýrnaskaða. Ekki liggja þó fyrir upplýsingar um afdrif kvenna eftir lokuskipti hér á landi.  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að bera saman árangur ósæðarlokuskipta hjá konum og körlum á 

Íslandi með áherslu á snemmkomna fylgikvilla, 30 daga dánartíðni og langtímalifurar. 

  



 

 

17 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannóknarþýði 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra þeirra sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti á 

Íslandi frá 1. janúar 2002 til 31. desember 2013. Listi yfir sjúklinga var fenginn úr tveimur aðskildum 

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

ósæðarlokuskiptiaðgerð (FMD00 eða FMD10 skv. ICD-10) og hins vegar úr gagnagrunni hjarta- og 

lungaskurðdeildar Landspítala. 

Alls fóru 526 einstaklingar í ósæðarlokuskipti á tímabilinu (sjá mynd 7). Útilokaðir voru 46 

einstaklingar sem fóru í aðgerð vegna leka eða hjartaþelsbólgu, 35 einstaklingar sem áður höfðu gengist 

undir hjartaaðgerð og í 12 tilvik þar sem gögn vantaði. Rannsóknarþýðið samanstendur því af 433 

sjúklingum. 

 

 

Mynd 7. Flæðirit sem sýnir rannsóknarþýðið en rannsóknin náði til 433 ósæðarlokuskiptaaðgerða á 
árunum 2002-2012.   

 

3.2 Skráðar breytur 

Klínískar upplýsingar fengust úr sjúkraskrám og aðgerðarlýsingum. Skráðar voru samtals 138 breytur, 

s.s. aldur, kyn, einkenni, áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma, fylgkilvillar eftir aðgerð og niðurstöður 

hjartaómana fyrir og eftir aðgerð. Einkennin voru m.a. metin eftir CCS (Canadian Cardiovascular 

Society) flokkun fyrir þá sjúklinga sem höfðu hjartaöng (sjá töflu 6) og NYHA (New York Heart 
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Association) flokkun á hjartabilun (sjá töflu 7). Þá var EuroSCORE reiknað fyrir alla sjúklinga sem metur 

dánarlíkur innan 30 daga eftir hjartaaðgerð. Notast var við EuroSCORE II sem gefið var út árið 2011 

(90). Loks voru ábendingar fyrir aðgerð skráðar, einnig lyf sjúklings við komu eins og beta-blokkerar, 

blóðfitulækkandi lyf, blóðflöguhemjandi lyf eða blóðþynningarlyf og hvort um var að ræða bráða- eða 

valaðgerð. Jafnframt var skráð hvort sjúklingur væri með kransæðasjúkdóm og hversu útbreiddur hann 

væri.  

 
 

Tafla 6. CCS flokkun á hjartaöng (91). 
Stig CCS - flokkun 

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

II 

Veldur lítilsháttar hömlun á athöfnum daglegs lífs. Hröð ganga, ganga upp stiga eða 
ganga upp í móti í brekku veldur einkennum. Einkenni koma einnig fram við eðlilega 
áreynslu þegar ákveðin skilyrði eru til staðar, eins og kuldi, mótvindur, við tilfinningalegt 
álag eða innan nokkurra klukkustunda frá því að einstaklingur vaknaði. 

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

IV Vangeta til að framkvæma hvaða athafnir daglegs lífs sem er án þess að finna fyrir 
óþægindum, hjartaöng getur einnig komið fyrir í hvíld 

 

Tafla 7. NYHA flokkun á hjartabilunareinkennum (91). 

Stig          NYHA - flokkun 

I Engar takmarkanir á athöfnun daglegs lífs. Venjuleg líkamleg áreynsla veldur ekki 
óeðlilegri þreytu, mæði eða hjartsláttaróþægindum (heart palpitations). 

II Væg takmörkun á líkamlegri áreynslu en ekki óþægindi í hvíld. Venjuleg líkamleg áreynsla 
veldur þreytu, hjartsláttaróþægindum, mæði eða hjartaöng.  

III Veruleg takmörkun á líkamlegri áreynslu. Engin óþægindi í hvíld en minnsta áreynsla 
veldur áðurnefndum einkennum. 

IV Vangeta til að reyna nokkuð á sig líkamlega og einkenni hjartabilunar eru til staðar í hvíld. 
Öll líkamleg áreynsla veldur stigvaxandi óþægindum og einkennum. 

 

 

Upplýsingar úr aðgerð eins og tangartími, vélartími (tími á hjarta- og lungavél) og aðgerðartími voru 

skráðar í mínútum. Einnig var skráð tegund og stærð ígræddrar loku og hvort önnur aðgerð var 

framkvæmd samtímis (t.d. kransæðahjáveituaðgerð og míturlokuskipti). Úr niðurstöðum 

hjartaómskoðanna voru skráðar 11 breytur þ.á.m. hámarks og meðal þrýstingsfallandi yfir lokuna 

(mmHg), útfallsbrot vinstri slegils, þykkt og stærð vinstri slegils í þanbili og hvort leki væri til staðar. 

Notast var við hjartaómskoðanir sem gerðar voru fyrir og viku eftir aðgerð.  

Fylgikvillar eftir aðgerð voru ítarlega skráðir þ.á.m. sýkingar (lungna-, þvagfæra-, skurð-, miðmætis- 

og hjartaþelssýkingar), hjartsláttaróregla og fjöllífærabilun (multiple organ failure, MOF). Snemmkomnir 
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fylgikvillar voru skilgreindir sem þeir sem greindir voru innan 30 daga frá aðgerð annars voru þeir 

skilgreindir sem langtíma fylgikvillar. Magn blæðingar fyrstu 24 klukkustundirnar eftir aðgerð, fjölda 

eininga til blóðgjafar og hvort einstaklingar hefðu verið teknir í enduraðgerð vegna blæðinga var einnig 

skráð og þar að auki legutími sjúklinga, bæði á gjörgæslu og heildarlegutími. Loks var skráð 30 daga 

dánartíðni, þ.e. þeir sem létust innan 30 daga feftir aðgerð (skurðdauði, operative mortality). 

Eftirfylgd sjúklinga miðaðist við 15. febrúar 2016 og var meðaleftirlitstími var 6,2 ár (bil 0 - 13 ár og 

11 mánuðir). Samtals tók eftirfylgd til 2692,3 sjúklingaára. 

 

 

Mynd 8. Reiknivél fyrir EuroSCORE II áhættulíkanið sem er aðgengilegt á netinu (90). 

 

3.3 Tölfræðiúrvinnsla 

Upplýsingar voru skráðar í tölvuforritið Excel og lýsandi tölfræði unnin í því. Tölfræðiúrvinnsla var gerð 

í tölfræðiforritinu R, útgáfu 3.2.3 (R Foundation for Statistical Computing, 2014). Flokkabreytur voru 

bornar saman með kí-kvaðrat prófi eða, ef tilfelli voru fá, Fischer-exact prófi. Talnabreytur voru bornar 

saman með t-prófi, ef normaldreifðar, annars með Wilcox prófi. Martækni miðaðist við p-gildi <0,05. 

Heildarlifun (overall survival) var reiknuð með aðferð Kaplan-Meier og forspárþættir dauða innan 30 

daga voru reiknaðir með lógitískri aðhvarfsgreiningu (logistic regression) þar sem settir voru í módelið 

þeir þættir sem höfðu p-gildi undir 0,05 í einþáttagreiningu og áhættuhlutfall reiknað þar sem leiðrétt var 

fyrir hinum þáttunum í módelinu.  

 

3.4 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst lágu fyrir öll tilskilin leyfi frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Aldur og kynjaskipting 

Alls gengust 433 sjúklingar undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á tímabilinu, 282 karlar 

(65,1%) og 151 kona (34,9%) (p= <0,001). Hlutfall kvenna var 34,9% yfir allt rannsóknartímabilið og ekki 

var munur á milli ára (p=0,35) en fór hæst í 47,1% árið 2007 og lægst í 24,3% árið 2013 (sjá mynd 9). 

 
Mynd 9. Kynjahlutfall sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á 

Íslandi frá 2002-2013. 
 
Meðalaldur sjúklinga var 70,9 ± 10 ár. Marktækur munur var á meðalaldri kvenna og karla og voru konur 

að meðaltali 2,5 árum eldri (72,6 ± 9,4 ár sbr. 70,1 ± 10,2 ár, p=0,01 ). Flestar konur voru á aldrinum 76-

80 ára en flestir karlar á aldrinum 71-75 ára (sjá mynd 10).  
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Mynd 10. Aldursdreifing sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á 

Íslandi 2002-2012 á fimm ára aldursbilum.   

 

4.2 Áhættuþættir og fyrri saga um hjarta- og æðasjúkdóma 

Samanburður á helstu áhættuþáttum fyrir hjarta- og æðasjúkdómum hjá konum og körlum er sýndur í 

töflu 8. Hóparnir voru svipaðir hvað flesta áhættuþætti varðar en fyrir bæði kyn var háþrýstingur 

algengasti áhættuþátturinn (75,3% hjá körlum sbr. 67,3% hjá konum). Karlar voru þó marktækt líklegri 

til að hafa sögu um reykingar (55,2% sbr. 43,9%, p=0,03) og blóðfituröskun (50,7% sbr. 39,1%, p=0,03). 

Saga um langvinna lungnateppu og nýrnabilun var þó svipuð í báðum hópum. Fleiri karlar höfðu 

tvíblöðkuloku (30,8% sbr. 22,4%) en munurinn var þó ekki marktækur (p=0,089).  

 

Tafla 8. Samanburður á helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma og öðrum mögulegum 
áhrifaþáttum. Gefinn er upp fjöldi (%). 

 Konur Karlar p-gildi 
Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 

- Háþrýstingur 113 (75,3) 189 (67,3) 0,10 
- Fjölskyldusaga 52 (31,7) 85 (36,1) 0,43 
- Sykursýki 18 (11,9) 46 (16,4) 0,27 
- Blóðfituröskun 59 (39,1) 142 (50,7) <0,05 
- Núverandi reykingar 22 (14,9) 41 (14,7) 1 
- Saga um  reykingar 65 (43,9) 154 (55,2) <0,05 

Aðrir mögulegir áhrifaþættir 
- Meðfædd tvíblöðkuloka 33 (22,4) 84 (30,8) 0,089 
- Nýrnabilun 12 (4,3) 3 (2,0) 0,31 
- Langvinn lungnateppa 17 (6,0) 16 (10,6) 0,13 
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Saga um fyrri hjartasjúkdóma er sýnd í töflu 9. Algengast var að sjúklingar hefðu sögu um gáttaflökt, en 

114 sjúklingar (26,3%) höfðu áður greinst með það. Hjartabilun var marktækt algengari hjá konum 

(27,8%) en körlum (16,4%) en önnur atriði í hjartasögu voru sambærileg.   

 

Tafla 9. Samanburður á fyrri hjartasögu sjúklinga eftir kyni hjá sjúklingum sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012. Gefinn er upp fjöldi (%).  

 Konur Karlar p-gildi 
Hjartaáfall 14 (9,3) 42 (14,9) 0,13 
Kransæðavíkkun með eða án stoðnets 21 (13,9) 55 (19,6) 0,18 
Hjartabilun 42 (27,8) 46 (16,4) <0,01 
Gáttaflökt 40 (26,5) 74 (26,3) 1 

 

4.3 Einkenni  

Helstu einkenni sjúklingana má sjá á mynd 11. Algengasta einkennið hjá báðum kynjum var mæði, eða 

hjá 88,7% kvenna og 84,4% karla. Næst algengast var hjartaöng, eða hjá 47% kvenna og 56% karla. 

Hjartabilun höfðu 141 sjúklingar, 86 karlar (30,5%) og 55 konur (36,4%). Hjartadrep hafði greinst hjá 59 

sjúklingum (13,6%) og yfirlið eða nær yfirlið var í sögu 62 sjúklinga (14,3%). Fjórtán einstaklingar (3,2%) 

voru einkennalausir við innlögn.  

Mynd 11. Algengustu einkenni karla og kvenna fyrir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrenglsa á 
Íslandi 2002-2012. 

 

Fjöldi sjúklinga í NYHA flokkum III eða IV og CCS flokkum III eða IV ásamt meðal EuroSCORE II fyrir 

bæði konur og karla má sjá í töflu 10. Sjúklingar sem flokkuðust í NYHA flokk III-IV voru 257 talsins, þar 
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af voru 96 konur (63,6%) og 161 karlar (57,7%). Í flokki I voru 47 sjúklingar, 14 konur (9,3%) og 33 karlar 

(11,8%). Samkvæmt CCS flokkun voru 126 einstaklingar sem voru í flokkum III-IV, þar af 40 konur 

(27,0%) og 86 karlar (31,4%). Þá voru 75 konur (50,6%) í CCS flokki I og 127 karlar (46,4%). 

EuroSCORE II var hærra fyrir konur en karla eða 5,2 sbr. 3,2, p<0,01. 

 
Tafla 10. Hlutfall sjúklinga í NYHA eða CCS flokkum III eða IV og meðal EuroSCORE II fyrir bæði kyn 

sem gengust undir ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012. Gefinn 
er upp fjöldi (%) og meðaltal með staðalfrávikum.  

 Konur Karlar p-gildi 
NYHA flokkur III eða IV 96 (63,6) 161 (57,7) 0,28 
CCS flokkur III eða IV 40 (27,0) 86 (31,4) 0,41 
EuroSCORE II 5,2 ± 8,8 3,2 ± 4,6 <0,01 

 
 

4.4 Hjartaómskoðanir fyrir og viku eftir aðgerð 

Helstu niðurstöður hjartaómskoðanna fyrir aðgerð eru sýndar í töflu 11. Hámarksþrýstingsfallandi yfir 

ósæðarlokuna var að meðaltali 70,1 ± 25,9 mmHg (bil 19-176); 74,6 ± 29,3 mmHg hjá konum (bil: 19-

175) og 67,9 ± 23,6 mmHg hjá körlum (bil: 23-156) (p<0,05). Að sama skapi voru konur með marktækt 

minna lokuop eða 0,62 cm2  (bil: 0,28-1,5) borið saman við 0,75 cm2  hjá körlum (bil: 0,2-2) (p= <0,001).  

Meðalflatarmál lokuops sjúklinganna í heild var 0,70 cm2. Konur voru jafnframt með marktækt mjórri 

ósæðarrót, 3,06 cm samanborið við 3,49 cm hjá körlum (p<0,01). Meðal útfallsbrot hjá sjúklingunum var 

56,5 ± 9,4 % og var sambærilegt milli karla og kvenna.  

 

Tafla 11. Helstu niðurstöður hjartaómskoðana fyrir aðgerð hjá sjúklingum sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012 . Gefin eru meðaltöl með 
staðalfrávikum og fjöldi (%). 

 Konur Karlar p-gildi 
Hámarksþrýstingsfallandi yfir ósæðarloku [mmHg] 74,6 ± 29,3  67,9 ± 23,6 <0,05 * 
Flatarmál lokuops [cm2] 0,62 ± 0,2 0,75 ± 0,3 <0,001** 
Þvermál ósæðarrótar [cm] 3,06 ± 0,5 3,49 ± 0,5 <0,01*** 
Útfallsbrot vinstri slegils [%] 57,3 ± 9,0 56,1 ± 9,6 0,21 **** 
Útfallsbrot <35% 4 (2,7) 11 (4,0) 0,70 

*       Mælingar vantaði hjá 7 sjúklingum (1,6%) 
**     Mælingar vantaði hjá 28 sjúklingum (6,5%) 
***    Mælingar vantaði hjá 64 sjúklingum (14,7%) 
****   Mælingar vantaði hjá 12 sjúklingum (2,8%) 
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Í töflu 12 má svo sjá helstu niðurstöður hjartaómskoðana sem gerðar voru viku eftir aðgerð. Konur voru 

enn með marktækt hærri þrýsting fyrir ósæðarlokuna (31,1 mmHg sbr. 26,6, p=0,003) en flatarmál 

lokuopsins var þó sambærilegt milli karla og kvenna (1,3 cm2 hjá konum sbr. 1,4 cm2 hjá körlum, p=0,74). 

Konur voru svo að meðaltali með 4% hærra útfallsbrot vinstri slegils viku eftir aðgerð. 

 

Tafla 12. Helstu niðurstöður hjartaómskoðana viku eftir aðgerð hjá sjúklingum sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012 . Gefin eru meðaltöl með 
staðalfrávikum og fjöldi (%). 

 Konur Karlar p-gildi 
Hámarksþrýstingsfallandi yfir ósæðarloku [mmHg] 31,1 ± 14,6  26,6 ± 10,8 0,003* 
Flatarmál lokuops [cm2] 1,3 ± 0,4 1,4 ± 0,5 0,74** 
Þvermál ósæðarrótar [cm] 3,9 ± 5,5 3,4 ± 0,5 0,33*** 
Útfallsbrot vinstri slegils [%] 53,8 ± 8,9 49,6 ± 9,3 <0,001 **** 
Útfallsbrot <35% 1 (0,007) 9 (0,03) 0,29 

*       Mælingar vantaði hjá 150 sjúklingum (34,6%) 
**     Mælingar vantaði hjá 388 sjúklingum (89,6%) 
***    Mælingar vantaði hjá 258 sjúklingum (59,6%) 
****   Mælingar vantaði hjá 159 sjúklingum (36,7%) 

 

4.5 Aðgerðartengdir þættir 

Samanburður aðgerðartengdra þátta er sýndur í töflu 13. Meðal aðgerðartíminn var 282 ± 115 mínútur 

(bil: 124-1645). Meðal vélartími var 157 ± 52 mínútur (bil: 53-452). Meðal tangartími var 114 ± 35 mínútur 

(bil: 38-280). Aðgerðar-, Vélar-, og tangartími voru sambærilegir milli kynja. Alls voru 73 einstaklingar 

(16,9%) sem fengu ígrædda ólífræna loku og 360 (83,1%) sem fengu lífræna loku. Þar af voru 207 

(47,8%) sem fengu grindarlausa loku en hinir 153 (35,3%) fengu lífræna loku með grind. Hlutfall 

mismunandi tegunda (ólífræn, lífræn) af ígræddum lokum var sambærilegt milli kynja en konur fengu 

minni lokur en karlar og munaði 2,5 mm (23,4 sbr. 25,9 mm fyrir karla) (p=<0,001). Samhliða 

kranræðahjáveita var gerð hjá 240 sjúklingum (55,4%) eða hjá 62,1% karla borið saman við 43,0% 

kvenna (p<0,001). 
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Tafla 13.  Samanburður á aðgerðartengdum þáttum bæði kvenna og karla sem gengust undir 
ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012. Gefin eru upp meðaltöl 
með staðalfrávikum eða fjöldi (%).  

 Konur Karlar p-gildi 
Tími    

- Aðgerðartími [mín] 285 ± 149 280 ± 92 0,72 
- Vélatrími [mín] 156 ± 60 157 ± 47 0,88 
- Tangartími [mín] 110 ± 36 116 ± 34 0,13 

Val- eða bráðaaðgerð    
- Valaðgerð 135 (89,4) 238 (84,4) 0,20 
- Bráðaaðgerð 16 (10,6) 44 (15,6) 0,20 

Tegund loku    
- Ólífræn loka 23 (15,2) 50 (17,7) 0,59 
- Lífræn loka án grindar 73 (48,3) 134 (47,5) 0,95 
- Lífræn loka með grind 55 (36,4) 98 (34,8) 0,81 
- Meðalstærð ígræddar loku [mm] 23,4 ± 1,9 25,9 ± 1,9 <0,001 

Önnur atriði    
- Lægsti hiti í aðgerð [°C] 34,6 ± 1,0 34,7 ± 0,9 0,25 
- Samhliða kransæðahjáveituaðgerð 65 (43,0) 175 (62,1) <0,001 

 

4.6 Legutími og blæðing eftir aðgerð 

Heildarlegutími sjúklinga var að meðaltali 15,3 dagar (bil: 0 - 207). Þar af var lega á gjörgæslu að 

meðaltali 3,7 dagar (bil: 0-107) en konur lágu að meðaltali 1 degi lengur en karlar ágjörgæslu eða 4,3 

daga (bil: 0-107) miðað við 3,3 daga (bil: 1-80) hjá körlum (sjá töflu 14). Legutímar voru sambærilegir 

milli kynja (sjá töflu 14). Blæðing fyrsta sólahring eftir aðgerðina var að meðaltali 1088 mL (bil: 0-6240) 

og var sambærileg fyrir bæði kyn. Hinsvegar var marktækur munur á gjöf rauðkornaþykknis en konur 

fengu að meðaltali 9,5 einingar (bil: 0-214) en karlar 6,1 (bil: 0-46) (p<0,01). 

 
Tafla 14.  Samanburður á legutíma, blæðingu og blóðgjöf milli karla og kvenna sem gengust undir 

ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012. Gefin eru upp meðaltöl 
með staðalfrávikum.  

 Konur Karlar p-gildi 
Legutími á gjörgæslu [dagar] 4,3 ± 10,5   3,3 ± 6,7 0,25 
Heildarlegutími [dagar] 16,6 ± 17,5 14,5 ± 15,4 0,21 
Blæðing fyrstu 24 klst. e. aðgerð [mL] 1013 ± 880 1128 ± 835 0,18 
Gjöf rauðkornaþykkni í legu [einingar] 9,5 ± 18,8 6,1 ± 7,0 <0,01 

 

4.7 Snemmkomnir fylgikvillar og skurðdauði 

Fylgikvillar sem greindust innan 30 daga eftir aðgerð eru sýndir í töflu 15. Hver einstaklingur gat fengið 

fleiri en einn fylgikvilla. Alls fengu 304 einstaklingar einhvern minniháttar fylgikvilla (70,2%). Gáttatif var 

þar algengastur en 198 einstaklingar greindust með nýtilkomið gáttatif eftir aðgerð. 108 sjúklingar 
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(24,9%) fengu minniháttar sýkingar eftir aðgerð, þar af 38 (8,8%) yfirborðssýkingu í skurðsár á bringu 

eða ganglim, 41 (9,4%) greindust með þvagfærasýkingu og 48 (11,1%) fengu lungnabólgu. Minniháttar 

fylgikvillarnir voru sambærilegir nema konur fengu marktækt oftar þvagfærasýkingu eða 24 (15,9%) sbr. 

17 (6,1%) karlar (p<0,01), og sama á við um bráðan nýrnaskaða en 22,2% kvenna greindust með bráðan 

nýrnaskaða sem krafðist skilunar eftir aðgerðina borið saman við 14,2% karla (p=0,01).  

Alls fengu 124 sjúklingar alvarlega fylgikvilla innan 30 daga frá aðgerð. 61 sjúklingur (14,1%) 

þurfti að fara í enduraðgerð vegna blæðinga eftir aðgerðina sem var algengasti alvarlegi fylgikvillinn. 

Alvarlegu fylgikvillarnir voru sambærilegir milli kynja, þ.m.t. hjartadrep, miðmætisbólga, nýrnaskaði sem 

krafðist skilunar og fjölllíffærabilun.  

30 daga frá aðgerð höfðu 24 einstaklingar látist (5,5%), eða 13 af 151 konum (8,6%) en 11 af 282 

körlum (3,9%) (p=0,068). 

 
Tafla 15.  Dánarhlutfall innan 30 daga og hlutfall sjúklinga sem fengu snemmkomna fylgikvilla eftir 

ósæðarlokuskipti vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012. Sami sjúklingur getur 
haft fleiri en einn fylgikvilla. Gefinn er upp fjöldi (%).  

 Konur Karlar p-gildi 
Minniháttar fylgikvillar 109 (72,5) 195 (69,6) 0,66 

- Nýtilkomið gáttatif 72 (64,9) 126 (61,2) 0,60 
- Afturkræf blóðþurrð í heila 1 (0,7) 8 (3,2) 0,18 
- Aftöppun fleiðruvökva 27 (17,9) 32 (11,4) 0,08 
- Bráður nýrnaskaði sem ekki krafðist nýrnaskilunar 32 (22,2) 39 (14,2) 0,01 
- Sýkingar 40 (26,5) 68 (24,2) 0,68 

     - Yfirborðssýkingar 14 (9,3) 24 (8,6) 0,95 
                  - Þvagfærasýkingar 24 (15,9) 17 (6,1) <0,01 
                  - Lungnabólga 11 (7,3) 37 (13,2) 0,09 
Alvarlegir fylgikvillar 46 (30,5) 78 (27,8) 0,63 

- Hjartadrep 17 (11,3) 36 (12,9) 0,72 
- Miðmætisbólga 0 (0,0) 4 (1,4) 0,30 
- Hjartaþelsbólga 0 (0,0) 2 (0,7) 0,54 
- Nýrnaskaði sem krafðist nýrnaskilunar 7 (4,6) 5 (1,8) 0,12 
- Bringubeinslos 3 (2,0) 4 (1,4) 0,70 
- Óafturkræf blóðþurrð í heila 2 (1,3) 6 (2,2) 0,72 
- Fjöllíffærabilun 19 (12,6) 19 (6,8) 0,09 
- Enduraðgerð vegna blæðinga 26 (17,2) 35 (12,4) 0,22 

Dánarhlutfall innan 30 daga 13 (8,6) 11 (3,9) 0,068 

 

4.8 Lifun 

Einu ári frá aðgerð reyndist lifun kvenna vera 89,4% (95%-ÖB: 84,6-94,5) en 94% (95%-ÖB:91,2-96,8) 

fyrir karla. Eftir 5 ár var lifunin 78,6% fyrir konur (95%-ÖB: 72,1-85,6) og 83,1% fyrir karla (95%-ÖB: 

78,7-87,9), og 10 árum eftir aðgerð 52,6% (95%-ÖB: 42,8-64,8) fyrir konur og 62,2% (95%-ÖB: 54,6-

70,8) fyrir karla. Ekki reyndist marktækur munur á lifun eftir 1, 5 og 10 ár milli kynja (1 ár: p= 0,08, 5 ár: 

p=0,245, 10 ár: p=0,132, log-rank próf).  
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Mynd 12.  Kaplan-Meier graf sem sýnir heildarlifun sjúklinga eftir aðgerð. Punktalínur tákna 95% 

öryggisbil fyrir hvora línu. 

   

4.9 Forspárþættir 

Niðurstöður lógistískrar aðhvarfsgreiningar á helstu forspárþáttum dauða innan 30 daga sjást í töflu 16. 

Sterkustu forspárþættirnir reyndust hækkandi aldur og ef einstaklingur var með hjartabilunareinkenni í 

NYHA flokkum III eða IV. Kvenkyn reyndist hins vegar ekki sjálfstæður forspárþáttur dauða innan 30 

daga eftir að leiðrétt var fyrir öðrum forspárþáttum eins og aldri og NYHA-flokkun.  

 

Tafla 16.  Forspárþættir dauða innan 30 daga hjá sjúklingum sem gengust undir ósæðarlokuskipti 
vegna ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 2002-2012 skv. lógistískri aðhvarfsgreiningu. Gefið er 
upp áhættuhlutfall og 95% öryggisbil.  

 Áhættuhlutfall 95%-ÖB p-gildi 
Aldur 1,10   1,03 – 1,19 0,01 
NYHA flokkur III eða IV 3,81 1,24 – 16,6 <0,05 
Saga um hjartaáfall 2,45 0,84 – 6,59 0,08 
Nýrnabilun 2,94 0,55 – 12,4 0,16 
Kvenkyn 2,28 0,93 – 5,77 0,074 
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5 Umræða 

Í þessari afturskyggnu rannsókn var borinn saman árangur 151 kvenna og 282 karla eftir 

ósæðarlokuskipti á Íslandi. Megin áhersla var lögð á snemmkomna fylgikvilla og dánarhlutfall innan 30 

daga en einnig langtímalifun. Heildartíðni snemmkominna fylgikvilla reyndist sambærileg fyrir bæði kyn 

og sama átti við um 30 daga dánarhlutfall sem var 5,5% fyrir rannsóknarþýðið í heild. Þetta eru svipaðar 

niðurstöður og í erlendum rannsóknum (92-94). Þar sem konur voru 2,5 árum eldri en karlar var 

mikilvægt að leiðrétta fyrir aldri með lógistískri aðhvarfsgreiningu. Kom þá í ljós að kvenkyn var ekki 

sjálfstæður forspárþáttur fyrir dauða innan 30 daga en einnig var leiðrétt fyrir áhættuþátumm hjarta- og 

æðasjúkdóma. Auk þess var langtímalifun fyrir bæði konur og karla sambærileg.  

Hlutfall kvenna sem gengust undir ósæðarlokuskipti á tímabilinu var 34,9%, en þetta hlutfall er í 

samræmi við erlendar rannsóknir þar sem það er oftast á bilinu 30-50% (sjá töflu 16). Ástæður fyrir 

lægra hlutfalli kvenna eru ekki augljósar en konur eru 2,5 árum eldri þegar að aðgerð kemur. Til 

samanburðar er hlutfall kvenna 18% fyrir kransæðahjáveituaðgerðir á Íslandi og eru þær 4 árum eldri 

þegar kemur að aðgerð (95). Spurningin er hvort einkenni kvenna séu óljósari en karla og það leiði til 

þess að þeim sé síður boðin kransæðahjáveita eða ósæðarlokuskipti. Lægra hlutfall kvenna er einnig 

þekkt erlendis en í bandarískri rannsókn frá 2007 kom í ljós að konur mættu sjaldnar í eftirlit hjá 

sérfræðingi sem aftur hafði þau áhrif að þær voru síður sendnar í aðgerð (96, 97). 

Erlendis hafa konur yfirleitt fleiri áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma þegar kemur að lokuskiptum, 

svo sem háþrýsting og sykursýki (85, 98), en þó ekki í öllum rannsóknum (89). Í okkar rannsókn reyndust 

karlar líklegri til að hafa blóðfituröskun og reykingasögu samanborið við konur en er sjaldan gefnar 

upplýsingar um þetta í erlendum rannsóknum á ósæðarlokuskiptum. Fyrir sjúklinga á leið í 

kransæðahjáveitu, þá er vel þekkt að karlar eru líklegri til að hafa sögu um reykingar, hins vegar virðast 

konur oftar hafa blóðfituröskun (99, 100). 

Ef skoðaðar eru niðustöður ómskoðanna fyrir aðgerð þá höfðu konur marktækt hærri 

þrýstingsfallanda yfir lokuna og marktækt minna lokuop. Þessar niðurstöður benda til þess að konur hafi 

lengra gengin ósæðarlokuþrengsli borið saman við karla. Ekki var þó leiðrétt fyrir þyngd og stærð þegar 

þessar niðurstöður voru unnar og er mikilvægt að skoða það í framtíðinni. Þegar kemur að aðgerð í 

erlendum rannsóknum þá hafa konur oftast lengra gengin sjúkdóm og alvarlegri einkenni (79, 86). Á 

mynd 10 sést þó að einkenni fyrir aðgerð reyndust sambærileg fyrir konur og karla. Þó ber að hafa í 

huga að rannsóknin var aftursýn og því erfiðara að meta alvarleika einkenna en í framsýnni rannsókn. 

Starfsemi vinstri slegils virtist yfirleitt góð en einungis 15 einstaklingar höfðu útfallsbrot undir 35% fyrir 

aðgerð. Ekki var marktækur munur á starfsemi vinstri slegils milli kynja sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir (79, 89), en konur viðhalda oft eðlilegu útstreymisbroti lengur en karlar við 

ósæðarlokuþrengsli.  

Marktækt fleiri karlar fóru í kransæðahjáveitu samhliða ósæðarlokuskiptunum, eða 62,1% borið 

saman við 43,0% kvenna. Þetta kemur ekki á óvart enda karlar eru um 80% sjúklinga sem gangast undir 

kransæðahjáveitu á Íslandi (95). Engu að síður voru karlar ekki með marktækt lengri tangar- né 

vélartíma en konur sem oft hafa þrengri ósæðarrót en þá geta lokuskipti verið tæknilega erfiðari. 
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Svipað hlutfall kvenna og karla voru tekin í bráðaaðgerð, en hlutfallið var tæp 11% hjá konum og 

rúm 15% hjá körlum. Þetta er ívið hærra hlutfall bráðaaðgerða en í þýskri rannsókn en þar var það tæp 

9% fyrir bæði kyn (79).  

Ekki sást munur á lokutegund fyrir konur og karla í okkar rannsókn, en konur voru með minni 

ósæðarrót fyrir aðgerð og fengu marktækt minni lokur en karlar. Konur lágu að meðaltali einum degi 

lengur á gjörgæslu en karlar og 2 dögum lengur ef litið er á heildarlegutíma. Munurinn var þó ekki 

marktækur og skýrist sennilega af nokkrum útlögum. Í legunni fengu konurnar að meðaltali 9,5 einingar 

af rauðkornaþykkni sem eru rúmlega 3 fleiri einingar en karlar. Hafa verður í huga að konur eru almennt 

með lægri blóðrauða (hemoglobin) en karlar og hugsanlegt er að þegar sjúklingum er gefið 

rauðkornaþykkni á gjörgæslu sé miðað við ákveðið gildi óháð kyni. Konur virðast því líklegri til að fá 

blóðgjöf en karlar.  

Af snemmkomnum fylgikvillum eftir aðgerð voru þvagfærasýking og bráður nýrnaskaði sem ekki 

krafðist skilunar algengari hjá konum. Hærri tíðni þvagfærasýkinga hjá konum kom ekki á óvart þar sem 

þær hafa frekari tilnheigingu til þvagfærasýkinga, en þessar sýkingar tengjast oft notkun þvagleggs í og 

eftir aðgerðina (64). Hærri tíðni nýrnaskaða eftir opnar hjartaaðgerðir hjá konum hefur verið lýst áður 

(101), en ástæðan er ekki augljós. Sýnt hefur verið fram á að með aukinni gjöf rauðkornaþykknis aukast 

líkurnar á nýrnaskaða. Þess vegna gæti haft þýðingu að konur fengu rúmlega 3 fleiri einingar af 

rauðkornaþykkni en karlar (102-104). Einnig fengu konur oftar fjöllíffærabilun og það þurfti oftar að tappa 

af fleiðruvökva hjá þeim en því hefur verið líst í öðrum rannsóknum (105) en fjöllíffærabilun hefur verið 

tengd við bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð (106, 107). Karlar virðast líklegri til að fá lungnabólgu eftir 

aðgerð líkt og sést hefur í erlendum rannsóknum (108). Tíðni heilablóðfalls innan 30 daga frá aðgerð 

reyndist hins vegar lægri hér á landi miðað við erlendar rannsóknir og átti þetta sérstaklega við um konur 

(80, 109-111). Gáttatif reyndist um 20% algengara hérlendis en í öðrum rannsóknum en svipaðri tíðni 

hefur þó verið lýst erlendis (112-114). Tíðni enduraðgerða vegna blæðinga virtist einnig há hér á landi 

miðað við erlendis þar sem hún er oftast á bilinu 2-6% eftir ósæðarlokuskipti (2, 56, 58). Skýringin á því 

er ekki ljós. Tíðni annara fylgikvilla var svipuð hér á landi og í öðrum rannsóknum (80, 109, 115). 

EuroSCORE II kvenna fyrir aðgerð var hærra en karla, líkt og sést hefur í langflestum rannsóknum 

sem bera saman árangur kvenna og karla eftir opnar hjartaaðgerðir, en kvenkyn er sjáfstæður 

forspárþáttur verri 30 daga lifunar í EuroSCORE II reiknilíkaninu. Ef rýnt er í niðurstöðurnar okkar þá 

kemur í ljós að 13 konur létust innan 30 daga frá aðgerð, sem er 8,6% dánarhlutfall. Þetta er ívið hærra 

en sést hefur í nýlegum erlendum rannsóknum (sjá töflu 17). EuroSCORE II líkanið gaf hins vegar til 

kynna 5,2% dánarhlutfall, sem virðist vanmat. Þetta sást ekki fyrir karla en þar var EuroSCORE II 3,2% 

en 30 daga dánartíðnin var 3,9%. Ekki kom í ljós marktækur munur á 30 daga dánartíðni eftir kyni en 

eins og sést í töflu 17 þá sýna flestar rannsóknir marktækt hærri 30 daga dánartíðni hjá konum. 

 

Tafla 17. 30 daga dánarhlutfall – Samanburður rannsókna  

Rannsókn. Ártal (heimild) Hlutfall kvenna 
(%) 

Dánarhlutfall innan 30 daga 
(%) p-gildi 

Konur  Karlar 
Heinze og fél. 2015 (81) 47   7,8 1 0,03 
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Elhmidi og fél. 2014 (79) 41,3 4,4 1,6 <0,001 
Stamou og fél. 2012 (80) 40,6 3,1 2,6 0,30 
Roedler og fél. 2011 (82) 34 11,0 7,3 0,005 
Saxena og fél. 2011 (84) 31,8 4,8 3,3 0,069 
Duncan og fél. 2006 (83) 35,4 3,5 1,6 0,005 
Aranki og fél. 1993 (78) 45 10,3 7,4 - 
Gunnarsdóttir og fél. 2016 34,9 8,6 3,9 0,068 

 

Lifun sjúklinga eftir ósæðarlokuskipti hérlendis reyndist sambærileg fyrir konur og karla. Niðurstöður 

okkar eru sambærilegar við rannsókn Fuschs og félaga frá árinu 2010 þótt lifun kvenna hafi verið ívið 

betri hér á landi og lifun karla aðeins síðri (86).  

 Með því að nota lógistíska aðhvarfsgreiningu var hægt að kanna sérstkalega áhrif kvenkyns á 30 

daga dánartíðni og leiðrétta fyrir ýmsum öðrum áhættuþáttum eins og aldri. Sjálfstæðir forspárþættir 

reyndust vera aldur og einkenni í NYHA flokki III eða IV fyrir aðgerð. Kvenkyn reyndist hins vegar ekki 

sjáfstæður forspárþáttur 30 daga dánartíðni eftir að leiðrétt hafði verið fyrir áðurnefndum þáttum. 

Niðurstöður okkar eru ekki í samræmi við flestar erlendar rannsóknir sem sýna kvenkyn sem sjálfstæðan 

áhættuþátt fyrir 30 daga dánartíðni eftir ósæðarlokuskipti (79, 81, 85-87). 

Styrkleiki þessarar rannsóknar er að hún nær til allra sjúklinga sem gengust undir ósæðarlokuskipti 

hjá heilli þjóð á 12 ára tímabili. Notast var við tvær aðskildar skrár til að finna sjúklingahópinn sem 

minnkar líkur á því að einhverjir sjúklingar hafi ekki verið teknir með. Helsti veikleiki rannsóknarinnar er 

að hún er afturskyggn og því eru upplýsingar fyrir aðgerð t.d. um áhættuþætti og einkenni ekki eins 

nákvæmar og ef rannsóknin hefði verið framsýn. Rannsóknarþýðið var ekki nægilega stórt til að bera 

saman sjaldgæfa fylgikvilla, því er hætta á villu af gerð 2 fyrir sjaldgæfa fylgikvilla þ.e. núlltilgátu er ekki 

hafnað þótt hún sé sönn.  

 

 

 

6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að konur gangi sjaldnar undir lokuskipti en karlar. Þær 

eru að meðaltali tveimur og hálfu ári eldri en karlar þegar kemur að aðgerð. Niðurstöður 

hjartaómskoðanna fyrir aðgerð benda til lengra gengins sjúkdóms hjá konum en körlum. Heildartíðni 

snemmkomna fylgikvilla var sambærileg fyrir bæði kyn en konur hafa tilhneygingu til hærra dánarhlutfalls 

innan 30 daga. Langtímalifun kvenna var þó ekki síðri en karla 1,5 og 10 árum frá aðgerð. 

 

6.1 Næstu skref 
Næstu skref væru að lengja rannsóknartímabilið og bæta þannig sjúklingum við gagnagrunnin og fá 

meiri styrk í útreikninga. Þannig er hægt að skoða nánar bæði snemmkomna fylgikvilla og dánartíðni 

innan 30 daga. Einnig er fyrirhugað að skoða endurinnlagnir sjúklinga og langtímafylgikvilla 
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ósæðarlokuskipta. Einnig stendur til að kanna betur langtímalifun kvenna sem gangast undir lokuskipti 

og bera saman við meðallifun heilbrigðra íslenskra kvenna á sama aldri. 
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