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Ágrip 

Vökvagjöf er algeng meðferð hjá bráðveikum sjúklingum. Bráð vökvagjöf (e. Fluid resuscitation) er ein 

megin meðferð við vökvatapi í æðakerfinu (e. Hypovolemia), hvort sem vökvatapið hefur orðið í kjölfar 

blóðmissis eftir skurðaðgerð, fjöláverka eða annarra þátta.   

Megin tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að skoða áhrif tegundar og magn vökvalausnar sem 

gefin er í bráðri vökvameðferð á sjúklinga. 

Öflun heimilda fór fram á veraldarvefnum og stuðst var við gagnagrunnana PubMed, ScienceDirect 

og Google Scholar. Heimildaöflun fór fram á tímabilinu september 2015 til apríl 2016. 

Markmið bráðrar vökvameðferðar er að bæta upp fyrir vökvatap innan æða og þannig tryggja 

fullnægjandi súrefnisflæði til vefja. Tegund vökvalausnar í bráðri vökvameðferð hefur lengi verið 

umdeild. Svokallaðar kvoðulausnir hafa meiri getu til þess að víkka út æðar vegna eðlislægra 

eiginleika, heldur en kristallausnir. Þá hafa rannsóknir sýnt að ákveðnar tegundir kvoðulausna hafi 

skaðleg áhrif á til dæmis nýrnastarfsemi og auki dánartíðni sjúklinga.  

Í bráðri vökvameðferð eru gjarnan ákveðin blóðaflsfræðileg kjörgildi höfð að leiðarljósi en óljóst er 

hvenær á að hægja á eða stöðva bráða vökvagjöf. Rannsóknir sýna að þau kjörgildi sem stuðst er við 

í bráðri vökvameðferð leiði oft til ofvökvunar sjúklinga sem getur haft skaðleg áhrif. 

Megin niðurstöður leiða í ljós að við notkun kvoðulausna í bráðri vökvameðferð nást 

blóðaflsfræðileg kjörgildi fyrr og minna þarf af vökva til þess að ná þeim. Hinsvegar geta ákveðnar 

tegundir kvoðulausna haft slæm langtímaáhrif. Bráð vökvameðferð getur leitt af sér ofvökvun hjá 

sjúklingum þegar notast er við viðmiðunargildi sem til að mynda leiðbeiningar 

Sýklasóttarherferðarinnar mæla með. 

 

Lykilorð: Bráð vökvagjöf, ótakmarkandi og takmarkandi vökvagjöf, kvoðulausnir, kristallausnir, 

blóðaflsfræðileg kjörgildi, ofvökvun.  
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Abstract 

The administration of intravenous fluid is a common treatment for critically ill patients. Fluid 

resuscitation is fundamental for treating hypovolemia, whether it’s caused by blood loss following a 

surgery, trauma or other factors. 

The main purpose of this literature review was to evaluate the effects of different types and 

dosages of intravenous fluids on patients, administered during fluid resuscitation.  

The collection of references took place between September of 2015 to April of 2016. References 

were collected from the databases Pubmed, ScienceDirect and Google Scholar. 

The goal of fluid resuscitation is to restore intravascular fluid volume and ensure adequate tissue 

perfusion. The type of fluid administered during fluid resuscitation has been controversial for a long 

period of time. The so called colloid solutions have more ability to expand the blood vessels because 

of their inherent characteristics, compared to crystalloid solutions. Researches have shown that 

specific types of colloid solutions have adverse effects, for example on kidney function and increases 

mortality rate. Certain hemodynamic goals have been used to guide fluid resuscitation but it is 

uncertain when to reduce or stop fluid resuscitation. Researches show that the hemodynamic goals 

that are used in fluid resuscitation often lead to fluid overload which can have adverse effects on 

patients. 

The main results of this literature review reveals that hemodynamic goals are achieved earlier and 

less fluid is required when colloid solutions are used in fluid resuscitation. On the other hand certain 

types of colloid solutions can have adverse long-term effect. Fluid resuscitation can lead to fluid 

overload in patients, for example when the hemodynamic goals recommended by the Surviving Sepsis 

Campaign are used.  

 

Key words: fluid resuscitation, liberal and restrictive fluid administration, colloids, crystalloids, 

hemodynamic goals, fluid overload.  
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Þakkir 

Höfundar vilja þakka Þorsteini Jónssyni aðjúnkt og leiðbeinanda okkar fyrir góða leiðsgögn og jákvætt 

viðmót. Einnig vilja höfundar senda fjölskyldum sínum þakkir fyrir ómetanlegan stuðning síðastliðin 4 

ár. Sérstakar þakkir fá Sigurður Garðarsson og Snjólaug Lúðvíksdóttir fyrir yfirlestur. Að lokum vilja 

höfundar þakka hvor öðrum fyrir gott samstarf.  
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Orðalisti 

Blóðaflsfræðilegt jafnvægi (e. Hemodynamic) snýst um að hjarta –og æðakerfið starfi rétt þannig 

að blóðflæði nái til vefja og líffæra líkamans, og súrefnisþörf sé mætt. Mælieiningar sem notaðar eru til 

að fylgjast með blóðaflsfræðilegu jafnvægi eru til dæmis blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni og 

meðalslagæðaþrýstingur (Hollenberg, 2013).  

 

Meðalslagæðaþrýstingur (e. Mean arterial pressure) er mælieining sem metur blóðflæði til vefja og 

líffæra líkamans. Meðalslagæðaþrýstingur er talinn gefa betri mynd af blóðþrýstingi líkamans heldur 

en efri mörk blóðþrýstings (Henry, Miller, Kelly, og Champney, 2002). 

 

Miðbláæðarþrýstingur (e. Central venous pressure) CVP er notaður til þess að meta 

vökvajafnvægi sjúklinga en notagildi hans hefur verið umdeilt. Þrýstingurinn er mældur í æðalegg sem 

komið er fyrir í miðbláæðakerfi t.d. í hálsbláæð (Magder og Bafaqeeh, 2007). 

 

Osmótískur þrýstingur (e. Osmotic pressure) er sá vökvastöðuþrýstingur sem þarf til þess að 

stöðva flæði vökva yfir himnur sem skilja að lausnir af mismunandi samsetningu (Lodish o.fl., 2000). 

 

Raflausnir (e. Electrolytes) eru steinefni sem hafa rafhleðslu og finnast í blóði og öðrum 

líkamsvökvum. Raflausnir hafa áhrif á hvernig líkaminn virkar á marga vegu, t.d: Magn vökva í 

líkamanum, sýrustig blóðs og vöðvavirkni. Líkaminn fær raflausnir úr mat og drykk. Algengar raflausnir 

í líkamanum eru: Kalk, Klór, Magnesíum, Natríum og Kalíum. Gildi raflausna í líkamanum geta orðið of 

lág eða of há. Það getur gerst þegar magn vökva í líkamanum breytist og getur valdið annaðhvort 

ofþornun eða ofvökvun (National Institute of Health, e.d.-a). 

 

Sameindaþyngd (e. Molecular Weight ) segir til um meðal sameindaþyngd lausnar og er þyngdin 

gefin upp í kílóumDalton(kDa). Smáar sameindir (sem vega undir 60 kDa) skiljast fljótt út á meðan 

stærri sameindir haldast lengur innan æða. Hversu lengi sameindirnar haldast innan æða fer eftir 

stærð sameindanna og hversu auðveldlega þær brotna niður (Mitra og Khandelwal, 2009).  

 

Sýklasótt (e. Sepsis) er sjúkdómur sem orsakast af útbreiðslu baktería í blóðrásinni vegna sýkingar. 

Ónæmiskerfi líkamans veldur útbreiddu bólgusvari sem getur leitt til blóðtappa og æðaleka. Þessu 

fylgir skerðing í blóðflæði sem skaðar líffæri líkamans vegna vöntunar á næringarefnum og súrefni 

(National Institution of Health, e.d.-d).  

 

Sýklasóttarherferðin (e. Surviving Sepsis Campaign) er alþjóðlegt samstarfsátak sem stjórnað er 

af tveimur samtökum bráðalækninga: 1. Society of Critical Care Medecine, 2. European Society of 

Intensive Care Medecine. Markmið þeirra er að bæta meðferð sýklasóttar og draga þannig úr hárri 

dánartíðni hennar. Sýklasóttarherferðin eins og hún er kölluð, hefur gefið út leiðbeiningar með 

eftirfarandi markmið að leiðarljós: Auka meðvitund um sýklasótt, bæta greiningarferli sýklasóttar, auka 

notkun á viðeigandi meðferðum og fræða heilbrigðisstarsfólk (Dellinger o.fl., 2012). 



11 

 

Sýring (e. Acidosis) er ástand þar sem of mikil sýra er í vökva líkamans. Nýru og lungu viðhalda 

jafnvægi í líkamanum á milli efna sem kallast sýra og basi, með því að skilja út efni sem geta orsakað 

sýru og basa ójafnvægi. Sýring er annaðhvort flokkuð sem öndunarsýring (e. Respiratory acidosis) 

eða efnaskiptasýring (e. Metabolic acidosis) (National Institution of Health, e.d.-c). 

 

Vökvajafnvægi (e. Fluid balance). Oft er talað um breytingar á magni vökva í líkamanum sem 

vökvajafnvægi. Ástæður fyrir breytingum á vökvajafnvægi líkamans geta verið vegna; uppkasta, 

niðurgangs, svitamyndunar eða nýrnavandamála. Líkaminn er stöðugt að missa vökva við andardrátt, 

svitamyndun og þvaglát. Til þess að vega á móti þessu vökvatapi þarf líkaminn einnig að fá vökva til 

að viðhalda jafnvægi, annars getur orðið ofþornun. Líkaminn getur einnig átt í vandræðum með að 

losa sig við vökva, sem veldur því að vökvi hleðst upp í líkamanum og það er kallað ofvökvun, þá er 

oft talað um jákvætt vökvajafnvægi (National Institute of Health, e.d.-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1 Inngangur  

Vökvagjöf er algeng meðferð hjá bráðveikum sjúklingum. Bráð vökvagjöf (e. Fluid resuscitation) er eitt 

af megin inngripum í meðferð við vökvatapi æðakerfisins (e. Hypovolemia), hvort sem vökvatapið 

hefur orðið vegna blóðtaps eða annarra þátta. Vökvi er gefinn í þeim tilgangi að bæta upp fyrir tapað 

rúmmál innan æða og tryggja nægt blóðflæði til vefja (Guidet o.fl., 2012; Perel, Roberts, og Ker, 

2013). 

Niðurstöður margra rannsókna benda til þess að skoða þurfi nánar hvort eigi að gefa mikinn vökva 

í bráðum aðstæðum. Hvaða tegund af vökva á þá að gefa og hversu mikinn (Finfer o.fl., 2004; Guidet 

o.fl., 2012; Myburgh o.fl., 2012)? Nýlegar rannsóknir benda til þess að vökvi getur haft skaðleg áhrif á 

virkni líffæra, bæði í kjölfar ofvökvunar og vegna eðlis vökvategundarinnar (Jiang, Jiang, Zhang, 

Zheng, og Ma, 2014; Kelm o.fl., 2015; Mutter, Ruth, og Dart, 2013; Sirvent, Ferri, Baró, Murcia, og 

Lorencio, 2015).   

Megin markmið bráðrar vökvameðferðar er að víkka út æðarúmmál (Aditianingsih og George, 

2014; Mitra og Khandelwal, 2009). Margar mismunandi tegundir kristal- og kvoðulausna eru notaðar til 

bráðrar vökvagjafar. Hvaða tegund lausnar er ákjósanlegust til notkunar hverju sinni hefur um langt 

skeið verið umdeilt (National Institute for Health and Care Excellence, 2013). 

Mælt er með notkun kristallausna sem fyrsta val á vökva í bráðri vökvameðferð við sýklasótt af 

núverandi leiðbeiningum Sýklasóttarherferðarinnar (e. Surviving Sepsis Campaign) (Dellinger o.fl., 

2012). Hinsvegar eru kristallausnir ekki án vandkvæða en gjöf kristallausna í miklu magni, sérstaklega 

natríumklóríðs (e. Natriumchloride 0,9%) getur valdið ofhleðslu natríums og klórs í líkamanum sem 

getur orsakað sýringu (e. Acidosis) (Jiang o.fl., 2014). 

Núverandi leiðbeiningar Sýklasóttarherferðarinnar mæla með að sjúklingar með sýklasótt (e. 

Sepsis) sem þurfa bráða vökvameðferð, eigi að fá vökva á hraðanum 30 ml/kg. Ekki er þar talað um 

hámarksskammt vökva heldur skal gefa vökva þangað til ákveðnum blóðaflsfræðilegum markmiðum 

hefur verið náð (Dellinger o.fl., 2012). Í rannsóknum hafa komið fram mismunandi viðmið þess magns 

vökva sem sjúklingar fá í bráðri vökvameðferð. Magn vökvans sem gefinn er hverju sinni virðist meðal 

annars fara eftir leiðbeiningum á mismunandi stöðum í heiminum um vökvagjöf og mismunandi 

tegundum af vökva sem notaðir eru í bráðri vökvameðferð (Annane o.fl., 2013; Guidet o.fl., 2012; 

Myburgh o.fl., 2012; Schortgen o.fl., 2001). 

Talið er að blóðaflsfræðilegt jafnvægi náist fyrr og minna þurfi af vökva í bráðri vökvameðferð með 

notkun kvoðulausna (Guidet o.fl., 2012). Hinsvegar eru ákveðnar tegundir kvoðulausna, sérstaklega 

sterkjur, taldar auka líkur á fylgikvillum, sem dæmi; lengd sjúkrahúslega, nýrnaskemmdir og dánartíðni 

(Guidet o.fl., 2012; Myburgh o.fl., 2012; Perner o.fl., 2012). 

Rannsóknir sýna að notkun albúmíns í bráðri vökvameðferð lækki dánartíðni hjá sjúklingum með 

skorpulifur og alvarlegar sýkingar, en hækki dánartíðni hjá sjúklingum með alvarlegan heilaskaða 

(Maitland o.fl., 2005; SAFE Study Investigators o.fl., 2011; Sort o.fl., 1999).   

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á skaðleg áhrif hydroxyethyl sterkju í bráðri vökvameðferð. 

Sjúklingar fá frekar bráðan nýrnaskaða, þurfa frekar blóðskilun, truflun verður á storkuþáttum í blóði og 

dánartíðni eykst. Auk þess er sterkja ásamt öðrum kvoðulausnum kostnaðarsamari og því hefur reynst 
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erfitt að réttlæta notkun hennar (Guidet o.fl., 2012; Hammond og Finfer, 2015; Myburgh o.fl., 2012; 

Perner o.fl., 2012). 

Í núverandi leiðbeiningum Sýklasóttarherferðarinnar eru sett fram mörg blóðaflsfræðileg kjörgildi 

sem bráð vökvameðferð miðar að. Hvergi kemur þó fram hvenær eigi að hægja á og/eða stöðva 

vökvagjöf (Dellinger o.fl., 2012). Niðurstöður rannsókna á sjúklingum sem hljóta meðferð þar sem 

miðað er við lægri blóðaflsfræðileg kjörgildi heldur en fram koma í leiðbeiningum 

Sýklasóttarherferðarinnar hafa sýnt fram á betri útkomu sjúklinga. Sjúklingar verða síður ofvökvaðir, ná 

hraðari bata og dánartíðni lækkar (Boyd, Forbes, Nakada, Walley, og Russell, 2011; National Heart, 

Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network o.fl., 

2006). 

Eldri rannsókn á sjúklingum með sýklasótt og í sýklasóttarlosti sýndi lægri dánartíðni hjá sjúklingum 

sem fengu snemmbúna markmiðsmiðaða meðferð (e. Early goal directed therapy) (Rivers o.fl., 2001). 

Niðurstöður nýrra rannsókna sýndu að sjúklingar í sýklasóttarlosti sem voru ofvökvaðir voru með hærri 

dánartíðni og þurftu frekar á læknisfræðilegum inngripum að halda miðað við sjúklinga sem voru ekki 

ofvökvaðir (Boyd o.fl., 2011; Kelm o.fl., 2015; Maitland o.fl., 2011; Sirvent o.fl., 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar með bráðan lungnaskaða liggja lengur inni á gjörgæsludeildum 

og þurfa fleiri daga í öndunarvél ef þeir eru ofvökvaðir miðað við sjúklinga sem ekki eru ofvökvaðir 

(Grissom o.fl., 2015; National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome 

(ARDS) Clinical Trials Network o.fl., 2006). 

Tvær nýlegar rannsóknir á aðgerðarsjúklingum leiddu í ljós að aðgerðarsjúklingar sem voru 

ofvökvaðir voru með hærri dánartíðni miðað við aðgerðasjúklinga sem voru ekki ofvökvaðir (Elofson, 

Eiferman, Porter, og Murphy, 2015; Malbrain o.fl., 2014). 

Mikil vökvagjöf hjá sjúklingum sem lent hafa í slysum og hljóta í kjölfarið ofsablæðingu getur leitt af 

sér aukningu á hraða, magni og tímalengd blæðingar. Rannsóknir sýna að sjúklingar í þessum 

sjúklingahópi eru með hærri dánartíðni ef þeir eru ofvökvaðir miðað við sjúklinga sem eru ekki 

ofvökvaðir og hafa þeir því meiri lífslíkur ef þeir fá einungis viðhaldsvökvagjöf, en ekki bráða vökvagjöf 

(Chatrath, Khetarpal, og Ahuja, 2015; Morrison o.fl., 2011; Schreiber o.fl., 2015). 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvaða áhrif hefur tegund vökva í bráðri vökvagjöf á sjúklinga? 

2. Hvaða áhrif hefur magn vökva sem gefinn er í bráðri vökvagjöf á sjúklinga? 
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2 Aðferðir  

Við gerð þessa fræðilega yfirlits fór heimildaöflun fram frá september 2015 til apríl 2016. Við öflun 

heimilda var gerð leit á veraldarvefnum og stuðst við gagnagrunnana: Pubmed, ScienceDirect og 

Google Scholar. Höfundar gáfu sér fjórar vikur til þess að afla heimilda og kynna sér viðfangsefnið og í 

kjölfar þess þróuðu þeir beinagrind að verkefninu sem unnið var eftir. 

Leitarorð voru slegin inn í gagnagrunnana og heimildir valdar út frá nafni og útdrátti heimildar. Ef 

nafn og útdráttur heimildar gaf til kynna efni sem gæti svarað rannsóknarspurningunum var heimildin 

lesin nánar. Ef heimildin leit út fyrir að vera góður kostur til þess að svara rannsóknarspurningunum 

var henni komið fyrir í heimildatöflu, þar sem fram kom: höfundur, ártal, tegund og helstu niðurstöður 

heimildar. Notast var við forritið Zotero til þess að geyma og skipuleggja heimildir. Takmörkun á aldri 

heimilda var reynt að halda við 5 til 10 ár, en einnig voru notaðar niðurstöður eldri rannsókna þegar 

þær áttu ennþá við. Bæði voru notaðar heimildir sem áttu við um börn og fullorðna. Notast var við 

fræðilegar samantektir, safngreiningar (e. Meta- analysis) og rannsóknir. 

 Við heimildaleit voru notuð leitarorðin:  

 Bráð vökvagjöf (e. Fluid resuscitation) 

 Vökvatap æðakerfis (e. Hypovolemia) 

 Bráðveikir sjúklingar (e. Critically ill patients) 

 Ofvökvun (e. Fluid overload) 

 Ótakmörkuð eða takmörkuð vökvagjöf (e. Liberal vs. restrictive resuscitation) 

 Kristallausnir (e. Crystalloids ) 

 Kvoðulausnir (e. Colloids) 

Heimildaöflun hélt að vissu leyti áfram samfara skrifum og vinnslu ritgerðarinnar. Við lestur heimilda 

fundust einnig frumheimildir og fleiri heimildir sem ekki höfðu komið upp í gagnagrunnunum. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Vökvagjöf 

3.1.1 Vökvatap æðakerfis 

Mannslíkaminn er samansettur úr 60% vatni, um það bil 2/3 vatnsins er staðsett í innanfrumuhólfum 

og 1/3 staðsett í utanfrumuhólfum. Utanfrumuhólfin innihalda millivefjarýmið, blóðvökvann innan æða 

og lítið magn af gegnumfrumuvökva (t.d. heila-og mænuvökva, augnvökva og meltingarvökva) 

(Aditianingsih og George, 2014). 

Þegar sjúklingar hafa tapað miklum vökva, annaðhvort brátt eða yfir lengri tíma, fer drifkerfi 

ósjálfráða taugakerfisins að kalla fram jöfnunaraðgerðir (e. Compensatation) sem reynir að láta 

líkamann vega upp á móti því tapaða rúmmáli æða sem orðið hefur. Líkaminn gerir það með því að 

forgangsraða blóðflæði til megin líffæra. Hjartsláttartíðni eykst, samdráttur til útlægra æða hækkar 

neðri mörk blóðþrýstings og minnkar rúmmál vökva innan æða. Þegar líkaminn hættir að geta jafnað 

út einkenni tapaðs rúmmáls æða fer hann að sýna þess merki. Þegar líkaminn hefur tapað 30- 40% af 

rúmmáli æða, eykst hjartsláttartíðni, flæði til útlægra vefja minnkar ennfremur og blóðþrýstingur fer að 

að lækka (National Institute for Health and Care Excellence, 2013). Eftir því sem vökvatap eykst, 

lækkar blóðþrýstingur og truflanir verða á starfsemi flestra líffæra. Samdráttur verður í miðtaugakerfinu 

sem veldur óróleika, rugli og minnkaðri meðvitund. Minnkað flæði verður til nýrna sem veldur 

minnkuðum þvagútskilnaði, minnkað flæði til annarra vefja veldur sýringu sem líkaminn reynir að bæta 

upp með hraðari öndun. Sýring getur einnig orðið af völdum efnaskiptatruflanna vegna vanstarfsemi 

líffæra og birtist með hækkuðum laktat gildum og miðlægri bláæðamettun undir 70%. Önnur gildi sem 

benda til þess að sjúklingur hefur orðið fyrir miklu vökvatapi æðakerfis eru: efri mörk blóðþrýstings <90 

mmHg, púls >90 slög/mín, öndun >20 sinnum/mín, seinkuð háræðafylling >2 sek, þvagútskilnaður < 

0,3mL/kg/klst. Auk þess kaldir útlimir og fölleit húð. Ef ekkert er að gert endar sjúklingur í lostástandi 

(Annane o.fl., 2013; National Institute for Health and Care Excellence, 2013). 

Geta sjúklinga til að kalla fram þessar jöfnunaraðgerðir til þess að bæta upp fyrir tapað 

vökvarúmmál æða er misgóð. Sjúklingar með undirliggjandi sjúkdóma eða sjúklingar sem taka hjartalyf 

geta framkallað þessar jöfnunaraðgerðir í styttri tíma og aðeins við minniháttar vökvatap æðakerfis. 

Ungir og hraustir sjúklingar geta haldið þessum jöfnunaraðgerðum lengur gangandi, við mun meira 

vökvatap æðakerfis. Þeir geta því haldið uppi blóðþrýstingi alveg þangað til lost er orðið (National 

Institute for Health and Care Excellence, 2013). 

3.1.2 Lostástand 

Lost er skilgreint sem lífsógnandi ástand þar sem blóðflæði og súrefnisflutningur til vefja er 

ófullnægjandi, sem veldur súrefnisskorti í vefjum (National Institute for Health and Care Excellence, 

2013). Sjúklingar sem fara í lostástand eru í meiri áhættu fyrir þróun fylgikvilla, sérstaklega 

fjöllíffærabilun. Mikilvægt er að greina lostástand sjúklings fljótt og hefja viðeigandi meðferð sem fyrst 

(Kobayashi, Costantini, og Coimbra, 2012). Talað er um viðmiðunargildi lostástands sem 

meðalslagæðaþrýsting (MAP) < 60 mmHg og efri mörk blóðþrýstings < 90 mmHg (Cheung o.fl., 2015; 

Vanzant og Schmelzer, 2011). 
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Meðferð við vökvatapi æðakerfis, losti eða öðrum bráðum veikindum þarfnast iðulega vökvagjafar í 

miklu magni til þess að bæta upp tapað rúmmál vökva í æðum, hjálpa líkamanum að halda uppi 

blóðþrýstingi og flæði til vefja. Grípa getur þurft til frekari aðstoðar samhliða vökvagjöf, sem dæmi; 

mikil súrefnisgjöf, notkun hjartaörvandi lyfja og stöðvun á upprunalegri orsök vökvatapsins. Vökvagjöf í 

æð er miðað að því að auka vökvarúmmál innan æða, utanfrumuvökvarúmmál eða bæði 

(Aditianingsih og George, 2014). 

3.1.3 Blóðaflsfræðileg kjörgildi vökvagjafar 

Bráð vökvagjöf er notuð til þess að ná ákveðnum blóðaflsfræðilegum kjörgildum. Hver þessi kjörgildi 

eru nákvæmlega hefur verið umdeilt. Samkvæmt leiðbeiningum Sýklasóttarherferðarinnar skal bráð 

vökvagjöf fyrstu 6 klukkustundirnar miða að því að gefa mikinn vökva hratt og ná miðbláæðaþrýstingi 

að 8 – 12 mmHg, meðalslagæðaþrýstingi ≥ 65 mmHg, þvagútskilnaði ≥ 0,5 ml/kg/klst og 

miðbláæðamettun á milli 65-70%. Bráð vökvagjöf sem miðar að því að ná þessum kjörgildum kallast 

snemmbúin markmiðsmiðuð meðferð (Dellinger o.fl., 2012). 

Niðurstöður nýlegra rannsókna benda til þess að þessi markmið bráðrar vökvagjafar, til dæmis 

kjörgildi miðbláæðaþrýstings sem og kjörgildi meðalslagæðaþrýstings, sem núverandi leiðbeiningar 

Sýklasóttarherferðarinnar mæla með, bæti mögulega ekki upp rúmmál innan æða né súrefnisflutning 

til vefja á fullnægjandi hátt og geti verið skaðleg fyrir sjúklinga (Boyd o.fl., 2011; McDermid, 

Raghunathan, Romanovsky, Shaw, og Bagshaw, 2014; Morrison o.fl., 2011). 

3.1.4 Bráð vökvameðferð og viðhaldsvökvameðferð 

Vökvagjöf í æð er ein algengasta meðferð sem bráðveikum sjúklingum er veitt (Finfer o.fl., 2010). Það 

er hinsvegar munur á bráðri vökvameðferð og viðhaldsvökvameðferð (e. Maintanance fluid). 

Viðhaldsvökvameðferð í æð er miðuð að þeim sjúklingum sem geta ekki uppfyllt vökvaþörf sína um 

munn, en að öðru leyti er vökva- og raflausnajafnvægi (e. Electrolyte balance) þeirra í lagi. Einnig 

getur viðhaldsvökvi verið gefinn sjúklingum fyrir aðgerðir þegar sjúklingar eru fastandi (National 

Institute for Health and Care Excellence, 2013). Þegar talað er um bráða vökvagjöf á það við um þá 

vökvagjöf sem gefin er sjúklingum sem tapað hafa miklum vökva úr æðakerfinu, hvort sem það er 

blóðtap eftir aðgerð eða fjöláverka, eða mikið vökvatap vegna bruna, sýklasóttar eða annarra þátta. 

Vökvinn er gefinn í þeim tilgangi að bæta upp fyrir tapað vökvarúmmál innan æða og tryggja nægt 

flæði til vefja (Guidet o.fl., 2012; Perel, Roberts, og Ker, 2013). 

3.1.5 Ofvökvun 

Í heilbrigðum einstaklingum sem fá vökvagjöf í æð er talið að 85% af vökvanum hafi flust yfir í 

millivefjarýmið 4 klukkustundum eftir vökvagjöf. Hjá bráðveikum sjúklingum með lekar háræðar og 

æðaþelsskaða helst minna en 5% af vökva sem gefinn er hratt, innan æða eftir 90 mínútur frá 

vökvagjöf. Mikil vökvagjöf bráðveikra sjúklinga getur því leitt til bjúgsöfnunar í millivefjarými. Bjúgur í 

vefjum skerðir súrefnisflæði, afmyndar uppbyggingu vefja, hamlar blóðflæði til háræða -og 

sogæðakerfis og truflar samskipti frumna (Malbrain o.fl., 2014). Mikill uppsafnaður vökvi í líkamanum 

getur leitt af sér marga fylgikvilla svo sem háan blóðþrýsting, bjúg á útlimum, lungnabjúg, 

öndunarbilun, aukið álag á hjarta og auknar líkur á læknisfræðilegum inngripum líkt og brjóstholsdren, 
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þvagræsilyf og aftöppun vökva úr millivefjarými (Kelm o.fl., 2015). Ofvökvun getur leitt til versnunar á 

sjúkdómsástandi og hækkun á dánartíðni hjá mörgum sjúklingahópum, svo sem sjúklingum í 

sýklasóttarlosti, aðgerðarsjúklingum og fjöláverkasjúklingum (Marik, 2014). 

Kelm og félagar (2015) notuðu bjúgmyndun á útlimum, brak í lungum við lungnahlustun, víkkaðar 

lungnaslagæðar, sjáanlegan lungnabjúg og/eða vökva í kringum lungu á röntgen mynd sem viðmið í 

rannsókn sinni til að ákvarða ofvökvun sjúklinga (Kelm o.fl., 2015). Í rannsókn Elofson og félaga 

(2015) var miðað við að sjúklingar sem væru ≥ 5 lítra í jákvæðu vökvajafnvægi væru ofvökvaðir 

(Elofson o.fl., 2015). Ekki er því skýrt hvenær sjúklingur er talinn ofvökvaður þar sem rannsakendur 

nota mismunandi mælitæki og viðmið til að ákvarða ofvökvun sjúklinga.  

3.2 Kristal- og kvoðulausnir 

Æðaveggir háræða eru gegndræpir fyrir vatni, raflausnum (e. Electrolytes), næringarefnum og 

glúkósu, en ógegndræpir fyrir stærri sameindum eins og próteinum og kvoðulausnum (Aditianingsih og 

George, 2014). 

Kristallausnir eru lausnir sem innihalda smáar agnir með lága sameindaþyngd, til dæmis lausnir 

sem innihalda natríum og klór jónir. Vegna þess hversu lág sameindaþyngd kristallausna er dreifast 

þær auðveldlega yfir frumuhimnur háræða, haldast þannig í styttri tíma innan æða og auka líkur á að 

vökvi safnist fyrir utan æðakerfis og myndi bjúg. Óvenjuleg upphleðsla vökva utan æðakerfis til dæmis 

í lungum getur valdið skorti á flutningi súrefnis og aukið líkur á dauðsfalli (Jiang o.fl., 2014). 

Vökvi er gjarnan notaður sem meðferð við vökvatapi æða í þeirri von að hann bæti upp fyrir tapað 

rúmmál vökva. Rannsóknir hafa sýnt að fjórum sinnum meira þurfi af kristallausnum borið saman við 

kvoðulausnir til þess að fá sömu rúmmálsáhrif innan æða (Aditianingsih og George, 2014). 

Kristallausnir eru víða notaðar í meðferð bráðveikra sjúklinga og eru sem dæmi ráðlagðar sem fyrsta 

val á vökva í meðferð við sýklasótt af leiðbeiningum Sýklasóttarherferðarinnar (Dellinger o.fl., 2012; 

Jiang o.fl., 2014). Hinsvegar er notkun kristallausna í bráðri vökvameðferð ekki án vandkvæða. Mikil 

vökvagjöf kristallausna, sérstaklega natríumklóríðs, getur orsakað ofhleðslu natríums og klórs í 

líkamanum. Við ofhleðslu þessara raflausna getur orðið sýring í líkamanum sem getur valdið truflunum 

í blóðstorku, nýrum, heila og lungum (Jiang o.fl., 2014). 

Kvoðulausnir eru lausnir sem innihalda stórar sameindir og hafa háa sameindaþyngd (Aditianingsih 

og George, 2014). Stórar sameindir haldast að miklum hluta innan æða og þannig myndast 

osmótískur þrýstingur innan æðanna. Kvoðulausnir haldast frekar innan æðaveggjanna (Mitra og 

Khandelwal, 2009) vegna þess hversu stórar þær eru, komast þær ekki eins auðveldega á milli 

innanæðaþels og millivefjarýmis eins og kristallausnir (Aditianingsih og George, 2014). Aftur á móti 

þegar líkaminn er í sjúkdómsástandi, eins og t.d. í sýklasótt, breytast himnur í háræðum og missa 

eiginleika sinn að halda vökva inn í æðum (Mitra og Khandelwal, 2009). 

Kvoðulausnum er skipt í; náttúrulegar lausnir (e. Natural solutions), eins og t.d. albúmín og tilbúnar 

lausnir (e. Artificial solutions), t.d hydroxyethyl sterkjur (HES), gelatin og dextran lausnir. Kvoðulausnir 

með lægri sameindaþyngd eru líklegri til þess að leka inn í millifrumuhólfin heldur en kvoðulausnir með 

hærri sameindaþyngd (Aditianingsih og George, 2014). Albúmín sem dæmi hefur frekar lága 
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sameindaþyngd miðað við sumar hydroxyethyl sterkjur sem hafa frekar háa sameindaþyngd (Finfer, 

2013; Guidet o.fl., 2012). 

3.2.1 Kristal- eða kvoðulausn í bráðri vökvameðferð 

Margar mismunandi tegundir kristal- og kvoðulausna eru notaðar til bráðrar vökvagjafar. Hvaða tegund 

lausnar er ákjósanlegust til notkunar hverju sinni hefur um langt skeið verið umdeilt. Glúkósalausnir 

hafa ekki verið hentugar til notkunar í bráðri vökvagjöf vegna þess að þær leiða til útþynningar 

natríums í blóðvökva og hafa lítil áhrif á rúmmál æða vegna þess hversu hratt þær dreifa sér yfir öll 

vökvahólf. Ádeilan undanfarin ár um hver sé ákjósanlegasta tegund vökva í bráðri vökvagjöf hefur 

snúist um að: (1.) Bæði náttúrulegar og tilbúnar kvoðulausnir hafi fræðilegan ávinning fram yfir 

kristallausnir vegna eiginleika þeirra til að víkka út rúmmál æða. Á undanförnum árum hefur það 

hinsvegar komið í ljós að kvoðulausnir hafa ekki eins æðavíkkandi áhrif og talið var, sérstaklega þegar 

líkaminn er í sjúklegu ástandi, þegar æðar hafa tapað miklu rúmmáli og háræðar leka. (2.) Tilbúnar 

kvoðlausnir eru mismunandi samsettar, m.t.t þyngdar uppleystra sameinda í vökvanum og það fer eftir 

þyngd uppleystu sameindanna í lausninni hversu mikið þær víkka út æðarúmmál (National Institute for 

Health and Care Excellence, 2013). Sem dæmi hafa hydroxyethyl sterkjur með háa sameindaþyngd 

og því meiri hæfni til að víkka út æðarúmmál, sýnt óhagstæð áhrif á nýrnastarfsemi og dánartíðni. 

(Brunkhorst o.fl., 2008; Hammond og Finfer, 2015; Schortgen o.fl., 2001). 

Fjöldi rannsókna hafa verið framkvæmdar til þess að kanna áhrif kristallausna og kvoðulausna, og 

bera þær saman í þeim tilgangi að finna bestu lausnina til meðferðar með vökvagjöf. Lítið er til af 

leiðbeiningum sem benda á hvaða tegund vökva á að gefa hverju sinni. Ákveðnar tegundir 

kvoðulausna, sérstaklega sterkjur, eru taldar auka líkur á fylgikvillum s.s lengd sjúkrahúslega, 

nýrnaskemmdir og dánartíðni (Guidet o.fl., 2012; Myburgh o.fl., 2012; Perner o.fl., 2012). Sjúklingar 

með alvarlega sýklasótt eru í áhættu fyrir blóðþurrðar nýrnaskemmdum og þessir sjúklingar þurfa stóra 

skammta af rúmmálsaukandi vökva. Bráð nýrnabilun er algengur fylgikvilli alvarlegrar sýklasóttar og 

sýklasóttarlosts. Leiðrétting á vökvajafnvægi er áríðandi til þess að koma í veg fyrir bráðan vefjaskaða 

í nýrnapíplum, sem er algengur valdur dauðsfalla (Schortgen o.fl., 2001). Fyrsta meðferð í alvarlegri 

sýklasótt og sýklasóttarlosti er mikilvæg og vökvastjórnun á fyrstu 6 klukkutímunum hefur sýnt fram á 

lækkun á dánartíðni. Talið er að blóðaflsfræðilegt jafnvægi náist fyrr og minna þurfi af vökva í bráðri 

vökvameðferð með notkun ákveðinna kvoðulausna (Guidet o.fl., 2012) 

Finfer og félagar (2010) framkvæmdu alþjóðlega rannsókn á 391 gjörgæsludeild þar sem tóku þátt 

5.274 sjúklingur. Á þeim 24 klukkustundum sem rannsóknin stóð yfir þurftu 37% sjúklinga bráða 

vökvagjöf. Á þessum 24 tímum fóru fram 4.488 tilfelli þar sem þurfti að gefa bráða vökvagjöf og af 

þessum tilfellum voru gefnar kristallausnir í 33% tilfella og kvoðulausnir í 48% tilfella. Þegar valinn var 

tegund vökva hverju sinni var ekki farið eftir einkennum sjúklinga heldur eftir svæðisbundinni starfsemi 

og hefðum á hverjum stað fyrir sig (Finfer o.fl., 2010; Hammond og Finfer, 2015). 

CRISTAL (The Colloid Versus Crystalloid for the Resuscitation of the Critically Ill) rannsóknin 

(2013) var framkvæmd í þeim tilgangi að kanna hvort kvoðulausnir höfðu áhrif á dánartíðni sjúklinga 

borið saman við kristallausnir í bráðri vökameðferð. Rannsóknin fór fram á 57 gjörgæsludeildum í 

Frakklandi, Belgíu, Kanada, Algeríu og Túnis. Alls tóku 2.857 sjúklingar þátt, þeim var handahófskennt 
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skipt í hóp sem fékk kvoðulausnir og hóp sem fékk kristallausnir. Megin ástæða þess að sjúklingar 

fengu bráða vökvameðferð í báðum hópum var alvarleg sýklasótt. Vökvar sem notaðir voru í 

kristallausnarhópnum voru t.d; 0,9% natríumklóríð, Ringer acetat og Ringer laktat. Vökvar sem notaðir 

voru í kvoðulausnarhópnum voru t.d; gelatin, albúmín og hydroxyethyl sterkjur. Á fyrstu 24 tímunum 

var ekki munur á miðlægum blóðþrýstingi, þvagútskilnaði eða þyngd á milli hópanna tveggja og ekki 

munur á þörf fyrir blóðhlutagjöf á milli hópanna. Eftir 28 daga var ekki marktækur munur á dánartíðni, 

rúmlega 25% í kvoðulausnarhópnum og 27% í kristallausnarhópnum. Eftir 90 daga var dánartíðni 

tæplega 31% í kvoðulausnarhópnum og rúmlega 34% í kristallausnarhópnum. Tíðni blóðskilunar var 

11% í kvoðulausnarhópnum og tæplega 13% í kristallausnarhópnum (Annane o.fl., 2013). 

3.2.2 Albúmín 

Albúmín er megin náttúrulega kvoðulausnin sem myndar 50- 60% allra próteina í blóðvökva. Í 

heilbrigðum manni myndar albúmín um 80% af osmótískum þrýstingi í líkamanum (Finfer, 2013; Mitra 

og Khandelwal, 2009). Albúmínlausnir hafa verið notaðar í meðferðar tilgangi síðan árið 1940 og hafa 

verið notaðar til þess að viðhalda eða víkka út blóðvökvarúmmál og til þess að leiðrétta albúmín skort 

(Finfer, 2013). Há sameindaþyngd albúmíns gerir það að verkum að albúmín heldur frekar vökva inn í 

æðum fyrir sakir osmósu (Jiang o.fl., 2014). Það er þó möguleiki að í sjúklegu ástandi þegar himnur í 

háræðum verða gegndræpari, að albúmín leki út úr æðum inn í millivefjarýmið, og auki þar 

vökvasöfnun (Maitland o.fl., 2005). 

3.2.3 Áhrif albúmíns í vökvameðferð 

Safngreiningar hafa ekki sýnt fram á að notkun albúmíns í bráðri vökvagjöf hjá sjúklingum með 

alvarlega sýklasótt lækki dánartíðni (Jiang o.fl., 2014; Patel, Laffan, Waheed, og Brett, 2014). 

Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt fram á að notkun albúmíns í bráðri vökvameðferð lækki dánartíðni hjá 

ákveðnum hópum sjúklinga, til dæmis sjúklinga með skorpulifur og alvarlegar sýkingar en hækki 

dánartíðni til dæmis hjá sjúklingum með alvarlegan heilaskaða (Maitland o.fl., 2005; SAFE Study 

Investigators o.fl., 2011; Sort o.fl., 1999). 

Sort og félagar (1999) gerðu rannsókn á hópi sjúklinga með skorpulifur og skyndilega sýkingu í 

lífhimnu. Algengt er að nýrnarstarfsemi skerðist hjá sjúklingum með skorpulifur og skyndilega 

lífhimnusýkingu og tengist skert nýrnastarfsemi hárri dánartíðni þessara sjúklinga. Rannsókn þessi var 

framkvæmd til þess að athuga hvort rúmmálsþennsla æða (e. Plasma volume expansion) með gjöf 

albúmíns, komi í veg fyrir skerta nýrnastarfsemi og lækki þannig dánartíðni þessara sjúklinga. Hundrað 

tuttugu og sex sjúklingum með skorpulifur og skyndilega lífhimnusýkingu var skipt handahófskennt í 

tvo hópa. Hóp sem aðeins fékk sýklalyf sem meðferð við lífhimnu sýkingunni og annan hóp sem fékk 

sýklalyf ásamt albúmíngjöf. Sýkingin upprættist hjá flestum sjúklingum í báðum hópum, en skerðing á 

nýrnastarfsemi var marktækt lægri í þeim hópi sem fékk sýklalyf ásamt albúmíngjöf eða 10% borið 

saman við 33% hjá hópnum sem aðeins fékk sýklalyf (p= 0,002). Dánartíðni í sjúkrahúslegu var einnig 

marktækt lægri hjá hópnum sem fékk sýklalyf ásamt albúmíngjöf eða 10% dánartíðni borið saman við 

29% dánartíðni í hópnum sem aðeins fékk sýklalyf (p= 0,01). Eftir 90 daga voru 22% dánir í hópnum 

sem fékk sýklalyf ásamt albúmíngjöf og 41% hjá hópnum sem aðeins fékk sýklalyf (p= 0,03) (Sort o.fl., 

1999). 
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Maitland og félagar (2005) gerðu rannsókn á börnum í Afríku með alvarlega malaríu og 

efnaskiptasýringu (e. Metabolic acidosis). Rannsóknin fór fram á spítala í Kenýa þar sem börnum sem 

þurftu vökvameðferð var handahófskennt skipt í tilraunarhópa. Sjúklingar með vægari 

efnaskiptasýringu (basi frá 8-15mmol/l) var handahófskennt skipt í hóp sem fékk 20ml/kg af 

annaðhvort 4,5% albúmínlausn, 0,9% natríumklóríð eða viðhaldsvökameðferð (annaðhvort 0,9% 

natríumklóríð eða dextrósalausn á hraðanum 4ml/kg/klst.). Sjúklingar sem voru með alvarlegri 

efnaskiptasýringu (basi > 15 mmól/l) fengu 40 ml/kg af annaðhvort 4,5% albúmínlausn eða 0,9% 

natríumklóríð (NK), enginn hópur þar fékk aðeins viðhaldsvökvameðferð. Dánartíðni var lægri hjá 

hópnum sem fékk albúmínlausn eða tæplega 4% á móti 18% dánartíðni hjá hópnum sem fékk 

natríumklóríð. Flest dauðsföllin áttu sér stað í hópi þeirra sem voru með alvarlegri efnaskiptasýringu 

eða 31% af NK hópnum á móti 9% af albúmín hópnum. Tvö börn þróuðu með sér lungnabjúg, bæði 

börnin í NK hópnum (Maitland o.fl., 2005). 

SAFE (The Saline versus Albumin Fluid Evaluation) er umfangsmikil rannsókn sem bar saman 

albúmín- og saltvatnslausnir í bráðri vökvagjöf á gjörgæsludeildum. Sjúklingum af 16 

gjörgæsludeildum í Ástralíu og Nýja Sjálandi var handahófskennt skipt í tvo hópa. Í bráðri vökvagjöf 

voru 3.497 sjúklingar sem fengu albúmínlausn (4% albúmín) og 3.500 sjúklingar fengu 0,9% 

natríumklóríð (NK) og mæld var dánartíðni á fyrstu 28 dögunum. Innan 28 daga höfðu tæplega 21% 

dáið í albúmín hópnum og rúmlega 21% í NK hópum. Aftur á móti sást munur á dánartíðni ákveðinna 

undirhópa innan rannsóknarinnar. Undirhópur sjúklinga með fjöláverka sýndi hærri dánartíðni í 

albúmín hópnum og undirhópur sjúklinga með sýklasótt sýndi lægri dánartíðni í albúmínhópnum 

(Finfer o.fl., 2004). 

Við nánari skoðun á SAFE rannsókninni frá því hér á undan, tóku rannsakendur eftir því að 

dánartíðni hækkaði hjá sjúklingum með alvarlegan heilaskaða sem fengu albúmín í bráðri 

vökvameðferð. Við áframhaldandi vinnu á SAFE rannsókninni, skoðuðu rannsakendur alla þá 

sjúklinga í rannsókninni sem voru með alvarlegan heilaskaða. Þeir fundu 460 sjúklinga sem voru 

flokkaðir með heilaskaða. Af þeim fengu 231 sjúklingur (50,2%) albúmín og 229 sjúklinga (49,8%) 

natríumklóríð.  Niðurstaðan var sú að eftir 24 mánuði höfðu rúmlega 33% sjúklinga með alvarlegan 

heilaskaða sem fengu albúmín dáið á móti rúmlega 20 % þeirra sem fengu natríumklóríð (SAFE Study 

Investigators o.fl., 2007). Rannsakendur SAFE rannsóknarinnar tóku einnig eftir því að undirhópur 

sjúklinga með alvarlega sýklasótt höfðu lægri dánartíðni í hópnum sem fékk albúmín. Sjúklingar með 

sýklasótt voru 1.218 og höfðu 603 af þeim fengið albúmín og 615 fengið natríumklóríð (NK). Þeir 

sjúklingar sem þurftu blóðskilunarmeðferð voru 113 (tæplega 19%) í albúmín hópnum og 112 

(tæplega 19%) í NK hópnum. Dánartíðni hjá þeim sem fengu albúmín var tæplega 31% miðað við 

rúmlega 35% hjá hópnum sem fékk NK (SAFE Study Investigators o.fl., 2011). 

ALBIOS (The Albumin Italian Outcome Sepsis) er rannsókn gerð á 100 gjörgæsludeildum á Ítalíu 

frá ágúst 2008 til febrúar 2012. Samtals 1.818 sjúklingum með alvarlega sýklasótt var handahófskennt 

skipt í hóp sem fékk annarsvegar 20% albúmín ásamt kristallausnum og hóp sem aðeins fékk 

kristallausnir. Lítill munur var á milli hópanna á heildarmagni vökva sem gefinn var á fyrstu 7 dögunum 

(3.738 ml hjá albúmínhópnum og 3.825 ml hjá kristallausnarhópnum). Á fyrstu 7 dögunum voru 

sjúklingar í albúmínhópnum með lægri hjartsláttartíðni, hærri slagæðaþrýsting og minna af 
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uppsöfnuðum vökva (uppsafnaður vökvi var 347 ml hjá albúmínhópnum og 1220 ml hjá kristallausnar 

hópnum) heldur en kristallausnarhópurinn. Eftir 28 daga var ekki munur á dánartíðni hjá hópunum 

(tæplega 32% í albúmín hópnum og 32% í kristallausnarhópnum). Eftir 90 daga var dánartíðni í 

albúmín hópnum rúmlega 41% og tæplega 44% í kristallausnarhópnum (Caironi o.fl., 2014). 

Leiðbeiningar Sýklasóttarherferðarinnar mæla með notkun kristallausna sem fyrsta val á vökva í 

bráðri vökvagjöf hjá sjúklingum með alvarlega sýklasótt eða í sýklasóttarlosti. Leiðbeiningarnar mæla 

einnig með því að nota skuli albúmín í bráðri vökvagjöf með kristallausnum ef illa gengur að ná 

blóðaflsfræðilegum kjörgildum (Dellinger, o.fl., 2012). 

Patel og félagar (2014) gerðu safngreiningu þar sem teknar voru saman 16 handahófskenndar 

rannsóknir. Samtals 4.190 fullorðnir sjúklingar með sýklasótt, alvarlega sýklasótt eða í sýklasóttarlosti 

tóku þátt. Í rannsóknunum var sjúklingum handahófskennt skipt í hópa sem fengu albúmín sem bráða 

vökvameðferð við töpuðu rúmmáli æða, borið saman við aðra vökva (t.d. natríumklóríð, Ringer laktat, 

gelatin og hydroxyethyl sterkjur). Greiningin sýndi tölfræðilega svipaða dánartíðni á milli þeirra hópa 

sem fengu albúmín og aðra vökva eða tæplega 37% dánartíðni í albúmín hópunum á móti 39% í 

hópunum sem fengu annan vökva. Sjö af þessum ransóknum báru saman albúmín við kristallausnir, 

þar sem einnig var tölfræðilega svipuð dánartíðni eða tæplega 37% dánartíðni í albúmin hópnum á 

móti 39% í kristallausnar hópunum (Patel o.fl., 2014). 

Jiang og félagar (2014) gerðu safngreiningu, þar sem 15 handahófskenndar rannsóknir voru 

greindar. Samtals 6.998 sjúklingar með sýklasótt tóku þátt í rannsóknunum og af þeim fengu 3.225 

sjúklingar albúmín sem bráða vökvameðferð við töpuðu rúmmáli æða og 3.773 aðra vökva (aðrar 

kvoðulausnir eða kristallausnir). Greiningin sýndi samtals 23% dánartíðni hjá albúmín hópunum og 

tæplega 26% hjá hópunum sem fengu aðra vökva (Jiang o.fl., 2014). 

3.2.4 Hydroxyethyl sterkja 

Hydroxyethyl sterkja (HES) er flókin sameind sem gerð er að mestu leyti úr sterkju. Fyrsta útgáfa af 

hydroxyethyl sterkju var fundin upp í Bandaríkjunum um árið 1970. Síðan þá hafa verið þróaðar 

margar útgáfur af HES með mismunandi sameindaþyngd. Hydroxyethyl sterkjur eru greindar með 

þremur tölum; styrk, sameindaþyngd og skiptiefnahvarfshlutfalls lausnarinnar, sem dæmi 6% HES 

130/0,4. Fyrsta talan (6%) segir til um styrk lausnarinnar. Önnur talan (130) segir til um meðal 

sameindaþyngd hennar sem gefin er upp í kílóumDalton (kDa). Smáar sameindir (sem vega undir 60 

kDa) skiljast fljótt út á meðan stærri sameindir haldast lengur innan æða. Hversu lengi sameindir 

haldast innan æða fer eftir stærð sameinda og hversu auðveldlega þær brotna niður. Þriðja talan (0,4) 

segir til um skiptiefnahvarfshlutfall lausnarinnar. Því hærra sem skiptiefnahvarfshutfallið er því meiri 

mótspyrna er gegn niðurbroti sameinda og þar af leiðandi haldast lausnir lengur innan æða (Mitra og 

Khandelwal, 2009). 

Talið er að kvoðulausnir með skiptiefnahvarfshlutfall hærra en 0,4 geti verið skaðlegar nýrum. 

Hinsvegar hefur ný útgáfa af hydroxyethyl sterkju með skiptiefnahvarfshlutfall 0,4 og meðal 

sameindaþyngd 130 kDa sýnt fram á aukið öryggi og endurvakið áhugann á HES í vökvameðferð 

(Guidet o.fl., 2012). 
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3.2.5 Áhrif hydroxyethyl sterkju í vökvameðferð 

Rannsóknir hafa sýnt fram á skaðleg áhrif hydroxyethyl sterkju í bráðri vökvameðferð á nýrnastarfsemi 

og aukna dánartíðni. Sjúklingar fá frekar bráðan nýrnaskaða, þurfa frekar blóðskilun og truflun verður 

á storkuþáttum í blóði. Auk þess er sterkja ásamt öðrum kvoðulausnum kostnaðarsamari og því hefur 

reynst erfitt að réttlæta notkun hennar (Guidet o.fl., 2012; Hammond og Finfer, 2015; Myburgh o.fl., 

2012; Perner o.fl., 2012). 

Fram kom í alþjóðlegri rannsókn Finfer og félaga (2010) sem nefnd var hér að ofan að notkun 

kvoðulausna er algengari í heiminum heldur en notkun kristallausna í bráðri vökvameðferð og 

algengasta kvoðulausnin sem er notuð er sterkja (Finfer o.fl., 2010; Hammond og Finfer, 2015). 

Hinsvegar mæla núverandi leiðbeiningar Sýklasóttarherferðarinnar gegn því að nota HES lausnir í 

bráðri vökvameðferð hjá sjúklingum með sýklasótt eða í sýklasóttarlosti (Dellinger, o.fl., 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að eldri tegundir af HES lausnum með hærri sameindaþyngd og 

hærra skiptiefnahvarfshlutfall séu skaðlegar nýrum og hækki dánartíðni þegar notaðar í bráðri 

vökvameðferð. Ófullnægjandi fyrsta meðferð og seinkað blóðaflsfræðilegt jafnvægi er talin auka líkur á 

dauðsfalli hjá sjúklingum með alvarlega sýklasótt. Vökvastjórnun á fyrstu 6 tímunum hefur sýnt fram á 

lækkun á dánartíðni hjá sjúklingum með alvarlega sýklasótt eða í sýklasóttarlosti. Talið er að minna 

þurfi af vökva og blóðaflsfræðilegt jafnvægi náist fyrr þegar notast er við kvoðulausnir með hærri 

sameindaþyngd (t.d. HES) heldur en kristallausnir í bráðri vökvameðferð (Guidet o.fl., 2012). 

Í rannsókn Schortgen og fleiri (2001) tóku þátt 129 sjúklingar í sýklasóttarlosti. Sjúklingum var 

handahófskennt skipt í hópa þar sem annar hópurinn fékk bráða vökvameðferð með 6% HES lausn 

með sameindaþyngd 200 kDa og skiptihvarfs gráðu 0,62 (HES 200/0,62) og hinn fékk 3% gelatin með 

sameindaþyngd 35 kDa. Í ljós kom að 42% í HES hópnum fengu bráða nýrnabilun á móti 23% í gelatin 

hópnum (Schortgen o.fl., 2001). 

VISEP (The Efficacy of Volume and Insulin Therapy in Severe Sepsis) rannsóknin fór fram á 18 

sjúkrahúsum í Þýskalandi frá apríl 2003 til júní 2005. Samtals tóku þátt 537 sjúklingar með alvarlega 

sýklasótt. Sjúklingum var skipt í rannsóknarhópa þar sem annar hópurinn fékk 10% HES 200/0,5 og 

hinn hópurinn fékk Ringer laktat (RL). Minna þurfti af vökva hjá sjúklingum sem fengu HES lausn til 

þess að ná blóðaflsfræðilegum kjörgildum og sjúklingar náðu þeim á styttri tíma heldur en Ringer 

laktat hópurinn. Munur á dánartíðni milli hópanna eftir 28 daga var rúmlega 24% hjá RL hópnum og 

tæplega 27% hjá HES hópnum. Efitr 90 daga var dánartíðni tæplega 34% hjá RL hópnum og 41% hjá 

HES hópnum. Marktækt hærri tíðni bráðrar nýrnabilunar var hjá HES hópnum eða tæplega 35% á 

móti tæplega 23% hjá Ringer laktat hópnum (p= 0,002). HES hópurinn þurfti frekar blóðskilun eða í 

tæplega 31% tilvika miðað við tæplega 19% hjá RL hópnum. HES hópurinn hafði lægra meðaltal 

blóðflagna og sjúklingar þurftu fleiri einingar af rauðkornaþykkni heldur en Ringer laktat hópurinn 

(tæplega 69% í RL hópnum og 76% í HES hópnum) (Brunkhorst o.fl., 2008). 

Í fyrstu voru nýrri útgáfur af hydroxyethyl sterkju með skiptiefnahvarfshlutfall 0,4 og meðal 

sameindaþyngd 130 kDa taldar sýna fram á aukið öryggi (Guidet o.fl., 2012). Nýlegar rannsóknir 

benda nú til þess að HES lausnir með lægri sameindaþyngd og lægra skiptiefnahvarfshlutfall séu 
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einnig skaðlegar nýrum og hafi slæm áhrif á blóðstorkuþætti og dánartíðni (Myburgh o.fl., 2012; 

Perner o.fl., 2012). 

6S (Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock) er umfangsmikil rannsókn sem fór fram 

frá desember 2009 til nóvember 2011 á 26 sjúkrahúsum í Danmörku, Noregi, Finnlandi og Íslandi. 

Rannsakendur könnuðu áhrif hydroxyethyl sterkju (HES 130/0,42) borið saman við Ringer acetat (RA) 

hjá sjúklingum með alvarlega sýklasótt. Áttahundruð sjúklingar tóku þátt og var handahófskennt skipt í 

tvo jafnstóra hópa, þar sem annar hópurinn fékk hydroxyethyl sterkju (HES) og hinn Ringer acetat 

(RA). Mæld var dánartíðni og nýrnastarfsemi eftir 90 daga.  Útkoman var sú að eftir 90 daga voru 51% 

af HES hópnum dáinn miðað við 43% í RA hópnum. Einn sjúklingur í hvorum hóp var með lokastigs 

nýrnabilun eftir 90 daga. Af HES hópnum þurftu 22% blóðskilun á móti 16% í RA hópnum. Alvarleg 

blæðing varð hjá 10% í HES hópnum á móti 6% í RA hópnum (Perner o.fl., 2012). 

CHEST (The Crystalloid versus Hydroxyethyl Starch Trial) er umfangsmikil rannsókn sem fór fram 

frá desember 2009 til janúar 2012 á 32 sjúkrahúsum í Ástralíu og á Nýja Sjálandi. Rannsakendur báru 

saman hydroxyethyl sterkju við 0,9% natríumklóríð sem bráða vökvameðferð á gjörgæslum. Tæplega 

7.000 sjúklingum var handahófskennt skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk hydroxyethyl sterkju (HES 

130/0,4) og hinn hópurinn 0,9% natríumklóríð (NK). Munur á dánartíðni eftir 28 daga var tæplega 14% 

hjá HES hópnum og rúmlega 13% hjá NK hópnum. Munur á dánartíðni eftir 90 daga var 18% í HES 

hópnum á móti 17% í NK hópnum. Munur á þörf fyrir blóðskilun var 7% hja HES hópnum á móti 

tæplega 6% í NK hópnum. Tíðni nýrnarskaða var tæplega 35% hjá HES hópnum og 38% hjá NK 

hópnum. Tíðni nýrnabilunar hjá HES hópnum var rúmlega 10% og rúmlega 9% hjá NK hópnum. 

Niðurstöðurnar sýna að HES er almennt tengt við verri útkomu sjúklinga (Myburgh o.fl., 2012). 

Guidet og félagar (2012) framkvæmdu rannsókn í Frakklandi og Þýskalandi á 196 sjúklingum með 

alvarlega sýklasótt. Athugað var hvort minna magn þurfti af vökva í bráðri vökvameðferð við alvarlegri 

sýklasótt til þess að ná blóðaflsfræðilegu jafnvægi og hvort jafnvægi náðist á styttri tíma með því að 

nota 6% HES 130/0,4 borið saman við hóp sem fékk 0,9% Natríumklóríð (NK). Sjúklingunum var 

handahófskennt skipt í tvo samanburðarhópa. Í öðrum voru 100 sjúklingar sem fengu 6% HES 130/0,4 

og 96 sjúklingar í hinum hópnum sem fengu natríumklórið 0,9%. Niðurstaðan var sú að marktækt 

minna þurfti af HES til þess að ná blóðaflsfræðilegu jafnvægi (1379 +/- 886 ml í HES hópnum og 1709 

+/- 1164 ml í NK hópnum, p-gildi 0,0185). Að meðaltali var HES hópurinn 2,5 klukkustundum fyrr að 

ná blóðaflsfræðilegu jafnvægi heldur en NK hópurinn (tæplega 12 klukkustundir hjá HES hópnum og 

rúmlega 14 klukkustundir hjá NK hópnum). Dánartíðni innan 28 daga var 31% hjá HES hópnum og 

rúmlega 25% hjá NK hópnum. Hlutfall sjúklinga sem fengu bráða nýrnabilun var tæplega 25% hjá HES 

hópnum á móti 20% hjá NK hópnum (Guidet o.fl., 2012). 

Safngreining framkvæmd af Mutter og félögum (2013) tekur saman 42 rannsóknir sem kanna áhrif 

hydroxyethyl sterkju á nýrnastarfsemi borið saman við aðra vökva í bráðri vökvameðferð hjá 

mismunandi hópi sjúklinga. Rannsóknirnar voru meðal annars framkvæmdar á hópi sjúklinga; með 

sýklasótt, bruna, fjöláverka og eftir hjartaskurðaðgerðir. HES lausnir (t.d. 6% HES 130/0,4, 6% HES 

200/0,5 og 10% HES 130/0,4) voru þær lausnir sem voru til rannsóknar, bornar saman við 

viðmiðunarvökva (t.d. Ringer laktat, natríumklóríð, albúmín og gelatín). Nítján rannsóknir með samtals 

9.857 sjúklingum sem báru saman HES lausnir við aðra vökva fengu þá niðurstöðu að tíðni 
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blóðskilunar var hærri hjá HES lausnar hópi, borið saman við aðra vökva. Fimmtán rannsóknir með 

samtals 8.402 sjúklingum sýndu aukna áhættu á bráðum nýrnaskaða hjá sjúklingum sem fengu HES 

lausnir borið saman við aðrar lausnir (Mutter, Ruth, og Dart, 2013). 

ESICM (The European Society of Intensive Care Medecine) er vinnuhópur sem vann að því að 

útbúa ráðleggingar byggðar á núverandi bestu gögnum um öryggi og virkni mest notuðu 

kvoðulausnanna (HES, gelatin og albúmín). Hópurinn skoðaði safngreiningar, kerfisbundin yfirlit og 

rannsóknir um notkun kvoðulausna sem meðferð við vökvatapi æðakerfis í mismunandi aðstæðum 

(t.d. eftir hjartaaðgerðir, sýklasótt og höfuðáverka). Athuguð voru áhrif kvoðulausna á; dánartíðni, 

nýrnastarfsemi og blæðingar. Út frá vinnu þeirra, mælir ESICM gegn því að nota HES lausnir ≥ 200 

kDa og/eða með skiptiefnahvarfshlutfall > 0,4 hjá sjúklingum með alvarlega sýklasótt eða sjúklingum 

sem eru í áhættu fyrir nýrnaskaða. ESICM leggja til að nota ekki 6% HES 130/0,4 hjá sjúklingum með 

alvarlega sýklasótt eða í áhættu fyrir nýrnarskaða. ESICM mælir með því að nota albúmín með öðrum 

vökva í bráðri vökvameðferð sýklasóttarsjúklinga og mælir gegn því að nota albúmín og aðrar 

kvoðulausnir hjá sjúklingum með höfuðáverka (Reinhart o.fl., 2012). 

3.3 Hvað er mikill vökvi? 

Í bráðri vökvagjöf er vökvi gjarnan gefinn í miklu magni, í þeim tilgangi að fylla í æðar og ná ákveðnum 

blóðaflsfræðilegum kjörgildum (Aditianingsih og George, 2014). Þegar talað er um mikið magn af 

vökva í einu er ekki auðvelt að gefa nákvæma skýringu á því hvað sé mikið magn af vökva. 

Samkvæmt leiðbeiningum Sýklasóttarherferðarinnar á að gefa sjúklingum í sýklasótt, með skert flæði 

til vefja og grun um tap á rúmmáli æða, vökva í skammtinum 30 ml/kg. Ekki er þar talað um 

hámarksskammt vökva heldur skal gefa vökva þangað til ákveðnum blóðaflsfræðilegum kjörgildum 

hefur verið náð (Dellinger o.fl., 2012). Í rannsóknum hafa komið fram mismunandi tölur um magn þess 

vökva sem gefinn er í bráðri vökvameðferð. Magn vökvans sem gefinn er hverju sinni virðist meðal 

annars fara eftir margvíslegum leiðbeiningum á mismunandi stöðum í heiminum um vökvagjöf og 

ólíkum tegundum af vökva (Annane o.fl., 2013; Guidet o.fl., 2012; Myburgh o.fl., 2012; Schortgen o.fl., 

2001). 

Annane og félagar (2013) framkvæmdu alþjóðlega rannsókn þar sem könnuð voru áhrif 

kvoðulausna og kristallausna í bráðri vökvameðferð við losti vegna vökvataps. Magn þess vökva sem 

gefinn var í þeirri rannsókn var gefið svigrúm með ákveðnum skilyrðum; dagleg gjöf HES lausnar mátti 

ekki fara yfir 30 ml/kg og rannsakendur þurftu að fylgja staðbundnum útgefnum leiðbeiningum á 

hverjum stað fyrir sig um vökvagjöf (Annane o.fl., 2013). 

Guidet og félagar (2012), rannsökuðu bráða vökvagjöf með annars vegar hydroxyethyl sterkju 

(HES 130/0,4) og hins vegar natríumklóríð (NaCl 0,9%). Hámarksvökvi sem gefinn var í þeirra 

rannsókn var 50 ml/kg á dag á fyrsta degi meðferðar og 20 ml/kg/dag á 2- 4 degi meðferðar (Guidet 

o.fl., 2012). Í rannsókn Schortgen og félaga (2001) var sjúklingum gefið annaðhvort HES 200/0,66 eða 

gelatin. Þar var vökvinn upphaflega gefinn í því magni sem framleiðendurnir (Elohes, Fresinus, 

Louviers, France) mældu með, 33 ml/kg á fyrsta degi meðferðar og 20 ml/kg á dag eftir það. Engin 

fyrirmæli voru um hámarksgjöf gelatins (Schortgen o.fl., 2001). 
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Perner og félagar (2012) skoðuðu HES 130/0,42 lausn miðað við Ringer acetat sem meðferð við 

alvarlegri sýklasótt. Sjúklingar í þeirri rannsókn fengu vökvaskammt upp að 33 ml/kg (Perner o.fl., 

2012). Myburgh og félagar (2012) gerðu rannsókn þar sem kannaður var munur á HES og 

natríumklóríð í bráðri vökvameðferð á 32 sjúkrahúsum í Ástralíu og á Nýja Sjálandi. Samkvæmt 

leiðbeiningum Therapeutic Goods Administration í Ástralíu og á Nýja Sjálandi og samkvæmt 

yfirvöldum um öryggi meðferðartækja (e. Medical Devices Safety Authority) um HES lausnir, var 

vökvinn í þessari rannsókn gefinn upp að hámarksskammti 50 ml/kg á dag (Myburgh o.fl., 2012). 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (2013) gáfu út leiðbeiningar sem leggja til 

að upphafsmeðferð í bráðri vökvagjöf ætti að vera 500 ml af kristallausn gefin á undir 15 mínútum. Þá 

skal endurmeta og ef teikn um vökvatap æðakerfis eru ennþá til staðar skal halda áfram að gefa 250- 

500 ml af vökva á undir 15 mínútum. Ekkert er talað um hámarksskammt vökva, en talað er um að ef 

gefinn hefur verið vökvi >2000 ml skal ráðfæra sig við sérfræðing (National Institute for Health and 

Care Excellence, 2013). Glassford og félagar (2014) gerðu safngreiningu þar sem skoðað var m.a 

magn þess vökva sem gefinn er í bráðri vökvameðferð. Í fimm af þeim rannsóknum miðaðist vökvagjöf 

við þyngd sjúklinga þar sem 20- 30 ml/kg var meðalmagn þess vökva sem gefinn var. Hinar fimm 

rannsóknirnar lýstu magni vökvagjafar með endanlegu magni þess vökva sem gefinn var, að meðaltali 

2200 ml (á bilinu 1000- 5060 ml) (Glassford, Eastwood, og Bellomo, 2014). 

3.4 Takmarkandi eða ótakmarkandi bráð vökvagjöf 

Mörgum spurningum um magn vökva sem gefinn er í bráðri vökvameðferð er ósvarað. Vökvagjöf 

bráðveikra sjúklinga skiptist í bráða vökvagjöf, vökvagjöf til að viðhalda jafnvægi í líkamanum og 

viðhaldsvökvagjöf. Þegar að bráðri vökvagjöf lýkur getur mikið magn af uppsöfnuðum vökva leitt af sér 

verri horfur svo sem hækkaða dánartíðni, fleiri daga í öndunarvél, lengri sjúkrahúsvist og skert 

súrefnisflæði til vefja (Allen, 2014; McDermid o.fl., 2014; National Heart, Lung, and Blood Institute 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network o.fl., 2006). 

Vökvagjöf er oft notuð í þeim tilgangi að ná ákveðnu blóðaflsfræðilegu jafnvægi sem tengjast útfalli 

hjartans, slagæða- og bláæðaþrýsting. Þau blóðaflsfræðilegu kjörgildi sem þarf til að tryggja blóðflæði 

til líffæra geta verið breytileg milli sjúklinga og geta verið breytileg eftir ástandi sjúklings. Of mikil 

vökvagjöf getur leitt til skerts súrefnisflæðis til vefja, verri sáragræðslu og bráðrar nýrnabilunnar. Of 

mikil vökvagjöf getur því verið jafn skaðleg og ófullnægjandi vökvagjöf (Allen, 2014). 

3.4.1 Vökvagjöf hjá sjúklingum með sýklasótt 

Meðferð sjúklinga með sýklasótt hefur samanstaðið af mikilli vökvagjöf sem gefin er snemma í 

sjúkdómsferlinu og hefur þessi meðferð verið þekkt fyrir að auka lífslíkur þessa sjúklingahóps. Það er 

óvitað hversu oft þessi meðferð leiðir til ofvökvunar eða hvort ofvökvun hafi áhrif á bata sjúklinga 

(Kelm o.fl., 2015). 

Kelm og félagar (2015) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum á 405 sjúklingum með sýklasótt eða í 

sýklasóttarlosti á gjörgæslu í janúar 2008 til desember 2009. Skoðuð voru merki um ofvökvun 

sjúklinga og þörf á læknisfræðilegum inngripum. Á fyrsta degi sýndu 271 (67%) sjúklingar merki um 

ofvökvun og hjá 182 (48%) sjúklingum voru einkenni ofvökvunar enn til staðar á þriðja degi. Af þeim 
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hópi þurftu 35 sjúklingar að fá brjóstholsdren, 32 sjúklingar þurftu aftöppun vökva úr millivefjarými, 30 

sjúklingar þurftu að fara í blóðskilun og 127 sjúklingar fengu þvagræsilyf. Hjá sjúklingum með sýklasótt 

sem fá mikla vökvagjöf er því algengt að sjá ofvökvunareinkenni og þurfa þeir sjúklingar frekar á 

læknisfræðilegum inngripum að halda samanborið við þá sjúklinga sem ekki höfðu einkenni 

ofvökvunar (Kelm o.fl., 2015). 

Rannsókn sem Sirvent og félagar unnu í október 2012 til janúar 2013 á Spáni sýndi svipaðar 

niðurstöður og rannsókn Kelm og félaga (2015) hér að ofan. Í rannsókninni tóku þátt 42 

gjörgæslusjúklingar með sýklasótt eða í sýklasóttarlosti. Vökvajafnvægi sjúklinga eftir 24, 48, 72 og 96 

klukkustundir var skoðað. Niðurstöðurnar sýndu að 40,5% sjúklinganna voru ofvökvaðir og sjúklingar 

sem létust höfðu að meðaltali meira magn af uppsöfnuðum vökva miðað við sjúklinga sem lifðu af. 

Munur á uppsöfnuðum vökva þeirra sem létust og þeirra sem lifðu af var: 

Eftir 24 klukkustundir 3.153 ml á móti 1.710 ml. 

Eftir 48 klukkustundir 4.394 ml á móti 1.791 ml.  

Eftir 72 klukkustundir 5.401 ml á móti 3.312 ml. 

Eftir 96 klukkustundir 6.678 ml á móti 4.612 ml.  

Lífslíkur sjúklinga voru betri hjá þeim sem höfðu minna en 2,5 lítra af uppsöfnuðum vökva í 

líkamanum eftir 72 klukkustundir frá innlögn (Sirvent o.fl., 2015). 

Ráðleggingar Sýklasóttarherferðarinnar frá árinu 2012 ráðleggja að gefa vökva í æð þangað til að 

miðbláæðarþrýstingur nær 8-12 mmHg. Ef sjúklingur er í öndunarvél eða á erfitt með að anda er 

miðað við að ná miðbláæðaþrýsting 12-15 mmHg. Þar eru hins vegar engar ráðleggingar um hvenær 

eigi að hægja á vökvagjöfinni eða stöðva hana (Dellinger o.fl., 2012). 

Í VASST (The Vasopressin in Septic Shock Trial) rannsókninni (2011) skoðuðu Boyd og félagar 

778 sjúklinga í sýklasóttarlosti. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort vökvajafnvægi 

sjúklinganna tengdist dánartíðni eftir 28 daga frá innlögn. Einnig skoðuðu þeir hvort fylgni væri á milli 

vökvajafnvægis sjúklinga og miðbláæðarþrýstings, og hvort ráðlagður miðbláæðarþrýstingur úr 

Sýklasóttarherferðinni (8- 12 mmHg), tengist lægri dánartíðni sjúklinga. Eftir 12 tíma frá innlögn voru 

sjúklingar með 4,2 lítra að meðaltali í jákvæðu vökvajafnvægi. Á fjórða degi var meðal vökvajafnvægi 

sjúklinga jákvætt upp á 11 lítra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að jákvætt vökvajafnvægi bæði 12 

klukkustundum og fjórum dögum eftir innlögn leiddi af sér hærri dánartíðni. Sjúklingar sem voru með 

miðbláæðarþrýsting undir 8 mmHg voru með lægstu dánartíðnina en næst lægstu dánartíðnina voru 

þeir sjúklingar sem voru með miðbláæðarþrýsting á milli 8-12 mmHg. Þeir sjúklingar sem voru með 

miðbláæðarþrýsting yfir 12 mmHg voru með hæstu dánartíðnina. Fylgni var á milli 

miðbláæðarþrýstings og vökvajafnvægis sjúklinga fyrstu 12 klukkustundirnar en eftir það var engin 

fylgni þar á milli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu verri útkomu hjá þeim sjúklingum sem voru með 

meira af uppsöfnuðum vökva í líkamanum en þó kom í ljós að þeir sjúklingar sem voru með 

miðbláæðarþrýsting undir 8 mmHg höfðu auknar lífslíkur ef þeir voru með meira af uppsöfnuðum 

vökva í líkamanum (Boyd o.fl., 2011). 

Í rannsókn frá árinu 2001 skoðuðu Rivers og félagar muninn á útkomu 263 sjúklinga með sýklasótt 

eða í sýklasóttarlosti, þar sem 133 sjúklingar fengu vökvameðferð við sýklasótt (viðmiðunarhópur) og 
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130 sjúklingar fengu vökvameðferð við sýklasótt með áherslum snemmbúnar markmiðsmiðaðar 

meðferðar (EGDT) (rannsóknahópur). Á fyrstu sex klukkustundum meðferðarinnar fengu sjúklingar í 

rannsóknarhópnum meiri vökva heldur en viðmiðunarhópurinn (4.981 ml á móti 3.499 ml). 

Rannsóknahópurinn fékk minni vökva á næstu 7-72 klukkustundunum miðað við viðmiðunarhópinn 

(8.625 ml á móti 10.602 ml) og enduðu því hóparnir nánast jafnir í heildarvökvagjöf (13.443 ml á móti 

13.358 ml). Dánartíðni eftir 28 daga og 60 daga var hærri í viðmiðunarhópnum. Á fyrstu 28 dögunum 

eftir innlögn létust 61 sjúklingar í viðmiðunarhópnum (rúmlegar 49%) en 40 sjúklingar í 

rannsóknarhópnum (rúmlega 33%). Dánartíðni eftir 60 daga frá innlögn var einnig hærri í 

viðmiðunarhópnum (tæplega 60%) miðað við rannsóknarhópinn (rúmlega 44%). Ekki var munur á milli 

hópanna í fjölda daga í öndunarvél né fjölda inniliggjandi daga á spítala (Rivers o.fl., 2001). 

Í FEAST (The Fluid Expansion as Supportive Therapy) rannsókninni sem unnin var á árunum 

2009-2011 í Kenýu, Tansaníu og Úganda báru Maitland og félagar saman þrjá hópa þar sem tveir 

hópanna fengu bráða vökvagjöf, með annaðhvort kristallausn eða kvoðulausn, og þriðji hópurinn fékk 

eingöngu viðhaldsvökvagjöf. Rannsóknin var gerð á rúmlega 3.000 börnum sem lögðust inn á spítala 

vegna alvarlegra sýkinga. Á fyrstu 8 klukkustundum meðferðar fengu sjúklingar í hópunum tveimur 

sem fengu bráða vökvagjöf 40 ml/kg og sjúklingar í hópnum sem fékk viðhaldsvökvagjöf fengu 10 

ml/kg. Eftir 48 klukkustundir voru 111 (tæplega 11%) barnanna sem fengu bráða vökvagjöf með 

kristallausn dáin, 110 (10.5%) barnanna sem fengu bráða vökvagjöf með albúmín dáin og 76 (rúmlega 

7%) barnanna sem fengu viðhaldsvökvagjöf dáin. Niðurstöður sýndu því hækkaða dánartíðni í 

hópunum sem fengu mikla vökvagjöf miðað við hópinn sem fékk minni vökvagjöf (Maitland o.fl., 2011). 

3.4.2 Vökvagjöf hjá sjúklingum með lungnaskaða 

Skiptar skoðanir eru á því hver sé ákjósanlegasta vökvameðferðin við bráðum lungnaskaða. 

Mismunandi áherslur í vökvameðferðum eru til og vega þarf kosti og galla takmarkandi og 

ótakmarkandi vökvagjafar. Þegar valin er takmarkandi vökvagjöf við bráðum lungnaskaða er 

þvagútskilnaður oft aukinn og vökvainntekt takmörkuð í von um að draga úr lungnabjúg, stytta tíma í 

öndunarvél og bæta lífslíkur. Þessari meðferð fylgir sú hætta að skerðing getur orðið á blóðflæði og 

líffæri önnur en lungun geti hlotið skaða af. FACTT (the Fluid and Catheter Treatment trial) er 

handahófskennd rannsókn sem fór fram frá árinu 2000 til 2005. Takmarkandi og ótakmarkandi 

vökvameðferðir voru bornar saman í 1.000 sjúklingum með bráðan lungnaskaða þar sem notast var 

við ákveðnar verklagsreglur í 7 daga. Sjúklingarnir þurftu að vera með meðalslagæðaþrýsting yfir 60 

mmHg og máttu ekki hafa fengið æðaþrengjandi lyf á síðustu tólf klukkustundum til þess að geta tekið 

þátt í rannsókninni. Miðað var við að halda miðbláæðaþrýsting undir 4 mmHg hjá sjúklingum sem 

fengu takmarkandi vökvagjöf og 10-14 mmHg hjá sjúklingum sem fengu ótakmarkandi vökvagjöf. 

Fylgst var með dánartíðni eftir 60 daga, fjölda daga án öndunarvélar, fjölda daga án líffærabilunar og 

lungnastarfsemi sjúklinga. Á sjöunda degi rannsóknarinnar var hópurinn sem fékk takmarkandi 

vökvagjöf með 136 ml í neikvæðu vökvajafnvægi en hópurinn sem fékk ótakmarkandi vökvagjöf var 

með 6.992 ml í jákvæðu vökvajafnvægi, sem þýðir að sá hópur var með 6.992 ml af uppsöfnuðum 

vökva í líkamanum. Í hópnum sem fékk takmarkandi vökvagjöf var dánartíðni eftir 60 daga rúmlega 

25% en rúmlega 28% í hópnum sem fékk ótakmarkandi vökvagjöf. Hópurinn sem fékk takmarkandi 
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vökvagjöf var með betri súrefnismettun, færri daga í öndunarvél og færri daga á gjörgæslu fyrstu 28 

dagana miðað við hópinn sem fékk ótakmarkandi vökvagjöf. Líkur þess að fá lost minnkuðu ekki með 

takmarkandi vökvagjöf né þörf á blóðskilun fyrstu 60 dagana. Þó að ekki hafi verið mikill munur á 

dánartíðni milli hópanna sýndi takmarkandi vökvagjöf fram á bætta lungnastarfsemi og færri daga í 

öndunarvél og færri daga á gjörgæslu án þess að líffæri önnur en lungun hlutu skaða af (National 

Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network 

o.fl., 2006). 

Verklagsreglur um takmarkandi -og ótakmarkandi vökvameðferð í bráðum lungnaskaða eru flóknar 

þar sem meðferðin ákvarðast af mörgum mismunandi gildum svo sem miðbláæðarþrýsting, 

lungnaslagæðaþrýsting, þvagútskilnaði og blóðflæði. Rannsakendur ARDSs (Acute Respiratory 

Distress Syndrome) þróuðu takmarkandi vökvameðferð með einfaldari verklagsreglum og skýrðu 

meðferðina Lite. Í Lite meðferðinni ræðst vökvameðferðin af miðbláæðarþrýsting og þvagútskilnaði og 

er meðferðin annað hvort þvagræsilyf eða vökvagjöf (Grissom o.fl., 2015). 

Grissom og félagar athuguðu muninn á takmarkandi vökvameðferð, ótakmarkandi vökvameðferð 

og vökvameðferðinni Lite í afturvirkri rannsókn sem gefin var út árið 2015 í Bandaríkjunum. Þeir 

notuðu niðurstöður FACTT rannsóknarinnar hér á undan þar sem bornar voru saman takmarkandi og 

ótakmarkandi vökvameðferðir og bættu við niðurstöðum tveggja rannsókna þar sem Lite 

vökvameðferðin var notuð á sjúklinga með bráðan lungnaskaða. Úr þeim tveimur rannsóknum notuðu 

þeir 1.124 sjúklinga sem fengið höfðu Lite vökvameðferð að viðbættum þeim 1.000 sjúklingum úr 

FACTT rannsókninni þar sem 497 sjúklingar fengu ótakmarkandi vökvagjöf og 503 fengu takmarkandi 

vökvagjöf. Eins og kom fram hér að ofan voru þeir sjúklingar sem fengu takmarkaða vökvagjöf með 

neikvætt vökvajafnvægi upp á 136 ml eftir 7 daga frá innlögn og þeir sjúklingar sem fengu 

ótakmarkaða vökvagjöf voru með 6.992 ml í jákvæðu vökvajafnvægi eftir 7 daga frá innlögn. Þeir 

1.124 sjúklingar sem fengu Lite vökvameðferðina voru með 1.918 ml í jákvæðu vökvajafnvægi. 

Heildarvökvainntaka hópanna á 7 dögum var 24.086 ml hjá takmarkandi hópnum, 22.232 ml hjá Lite 

hópnum og 28.482 ml hjá ótakmarkandi hópnum. Lite hópurinn og takmarkandi hópurinn voru að 

meðaltali með jafnmarga inniliggjandi daga á gjörgæslu og jafnmarga daga í öndunarvél. Lite hópurinn 

var með færri daga í öndunarvél og færri inniliggjandi daga á gjörgæslu heldur en ótakmarkandi 

hópurinn. Dánartíðni í Lite hópnum var 22% miðað við 25% í takmarkandi hópnum og 28% í 

ótakmarkandi hópnum (Grissom o.fl., 2015). 

Murphy og félagar (2009) gerðu rannsókn á tveimur spítölum í Bandaríkjunum frá árinu 2004 til 

ársins 2007 á sjúklingum í sýklasóttarlosti sem lögðust inn á gjörgæslu og höfðu verið í öndunarvél í 

meira en sólarhring. Sjúklingar þurftu að hafa fengið greiningu á bráðum lungnaskaða innan við 72 

klukkutíma frá innlögn til þess að geta tekið þátt í rannsókninni. Murphy og félagar vildu rannsaka 

muninn á dánartíðni sjúklinga sem fengu 4 mismunandi meðferðir:  

1.  Hjá sjúklingum sem fengu bráða vökvagjöf á fyrstu 6 klukkustundunum frá innlögn, borið 

saman við viðmiðunarhóp sem fengu ekki bráða vökvagjöf.  

2. Hjá sjúklingum sem fengu takmarkandi vökagjöf fyrstu 7 daga innlagnar, borið saman við 

viðmiðunarhóp sem fékk ekki takmarkandi vökvagjöf.  

3. Hjá sjúklingum sem fengu báðar meðferðirnar.  

4. Hjá sjúklingum sem fengu hvoruga meðferðina.  
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Miðað var við að sjúklingar sem fengu bráða vökvameðferð á fyrstu 6 klukkustundunum fengu 20 

ml/kg þangað til að miðbláæðarþrýstingur mældist ≥ 8mmHg á fyrstu 6 klukkustundunum. 

Takmarkandi vökvameðferð á fyrstu 7 sólarhringunum miðaðist við að sjúklingar væru með engan 

uppsafnaðan vökva í líkamanum eða neikvætt vökvajafnvægi í að minnsta kosti tvo daga í röð á fyrstu 

7 sólarhringunum. Alls tóku 212 sjúklingar þátt í rannsókninni og af þeim létust 87 sjúklingar (41%) á 

meðan á innlögn stóð. Þeir sjúklingar sem lifðu af fengu stærri skammt af vökva á fyrstu 6 

klukkustundunum miðað við þá sem létust (3.500 ml á móti 3.000 ml). Af þeim sjúklingum sem fengu 

bráða vökvagjöf á fyrstu 6 klukkustundunum eftir innlögn létust 32% miðað við tæplega 61% af 

sjúklingum sem fengu ekki bráða vökvagjöf á fyrstu 6 klukkustundunum. Þegar daglegt vökvajafnvægi 

sjúklinga sem lifðu af var borið saman við daglegt vökvajafnvægi sjúklinga sem lifðu ekki af var mesti 

munurinn frá degi þrjú að degi sjö. Þeir sem lifðu af höfðu minna af uppsöfnuðum vökva í líkamanum 

heldur en þeir sem létust. Sjúklingar sem fengu takmarkandi vökvagjöf á fyrstu 7 sólarhringum frá 

innlögn höfðu lægri dánartíðni (tæplega 25%) en sjúklingar sem fengu ótakmarkandi vökvagjöf 

(tæplega 63%) á fyrstu 7 sólarhringum eftir innlögn. Dánartíðni var lægst (rúmlega 18%) hjá 

sjúklingum sem fengu bæði mikla vökvagjöf á fyrstu 6 klukkustundum eftir innlögn og í framhaldi 

takmarkandi vökvagjöf á fyrstu 7 sólarhringum eftir innlögn. Dánartíðni sjúklinga sem fengu 

takmarkandi vökvameðferð á fyrstu 7 sólarhringum var tæplega 42%, sjúklingahópurinn sem fékk 

bráða vökvameðferð á fyrstu 6 klukkustundunum var með tæplega 57% dánartíðni og hópurinn sem 

fékk hvoruga meðferðina var með rúmlega 77% dánartíðni (Murphy o.fl., 2009). 

3.4.3 Vökvagjöf hjá aðgerðasjúklingum 

Fáar rannsóknir eru til um áhrif ofvökvunar á aðgerðarsjúklinga. Flestar rannsóknir einblína á áhrif 

ofvökvunar á sjúklinga með sýklasótt eða bráðan lungnaskaða. Þær rannsóknir sem til eru um áhrif 

ofvökvunar á aðgerðasjúklinga benda þó til þess að ofvökvun hafi svipaðar neikvæðar afleiðingar á 

þessa sjúklinga og þá sjúklinga sem fá sýklasótt eða bráðan lungnaskaða (Elofson o.fl., 2015) 

Elofson og félagar (2015) gerðu afturvirka rannsókn í Ohio í Bandaríkjunum á sjúklingum sem 

lögðust inn á gjörgæslu eftir aðgerð í nóvember 2011 og október 2013 til að athuga áhrif ofvökvunar á 

bráðveika sjúklinga fyrstu 7 dagana eftir aðgerð. Í rannsókninni voru 197 bráðveikir sjúklingar þar sem 

101 sjúklinganna voru ofvökvaðir og 96 sjúklinganna voru ekki ofvökvaðir. Í rannsókninni var miðað við 

að þeir sjúklingar sem voru með jákvætt vökvajafnvægi upp á ≥ 5 lítra 7 daga eftir aðgerð töldust 

ofvökvaðir. Af þeim sjúklingum sem töldust ofvökvaðir létust rúmlega 30% en af þeim sjúkingum sem 

ekki töldust ofvökvaðir létust 3%. Sjúklingar í báðum hópunum fengu mikla vökvameðferð á fyrstu 

dögunum sem sýndi sig í ofvökvun hjá bæði þeim sjúklingum sem lifðu af og þeim sem létust á fyrstu 

þremur dögum eftir aðgerð. Á fjórða degi eftir aðgerð var hægt að greina skýran mun á vökvajafnvægi 

þeirra sem létust og þeirra sem lifðu en þeir sem lifðu á fjórða degi eftir aðgerð höfðu minna magn af 

uppsöfnuðum vöka í líkamanum. Þessi munur í vökvajafnvægi á milli sjúklinga sem lifðu og þeirra sem 

létust hélst alveg að sjöunda degi eftir aðgerð. Þeir sjúklingar sem voru ofvökvaðir voru að meðaltali 

tveimur dögum lengur í öndunarvél miðað við þá sjúklinga sem ekki voru ofvökvaðir. Ekki var 

marktækur munur á milli hópa í sambandi við fjölda daga á gjörgæslu eða spítala (Elofson o.fl., 2015). 
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Malbrain og félagar (2014) tóku saman fjölda rannsóknarniðurstaðna þar sem meðferðir, bataferli 

og dánartíðni 19.902 bráðveikra sjúklinga voru skoðuð. Þeir veltu því fyrir sér hvort þeir sjúklingar sem 

lifðu ekki af væru með meira af uppsöfnuðum vökva í líkamanum heldur en þeir sjúklingar sem lifðu af. 

Samansafnaðar niðurstöður úr 17 rannsóknum með 5.445 sjúklingum sýndu að uppsafnaður vökvi hjá 

sjúklingum eftir 1 viku á gjörgæslu var 4,4 lítrum meiri hjá þeim sem lifðu ekki af miðað við þá sem lifðu 

af. Samansafnaðar niðurstöður úr 28 rannsóknum með 15.947 bráðveikum sjúklingum og 

aðgerðarsjúklingum sýndu að útkomur sjúklinga voru mun betri þegar þeir fengu minni vökvagjöf 

miðað við þá sjúklinga sem fengu meiri vökvagjöf. Þeir sjúklingar sem fengu meiri vökvagjöf voru með 

5,6 lítrum meira af uppsöfnuðum vökva í líkamanum eftir viku á gjörgæslu miðað við þá sem fengu 

minni vökvagjöf. Dánartíðni hjá þeim sem fengu minni vökvagjöf var tæplega 25% miðað við rúmlega 

33% hjá þeim sem fengu meiri vökvagjöf. Tengsl voru því á milli takmarkaðrar vökvagjafar sjúklinga og 

lækkaðrar dánartíðni sjúklinga miðað við sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með ótakmarkandi 

vökvagjöf (Malbrain o.fl., 2014). 

3.4.4 Vökvagjöf hjá fjöláverkasjúklingum í blæðingarlosti 

Fjöláverkar eftir slys eða óhöpp hafa lengi verið orsök ótímabærra dauða um heim allan. Um það bil 

einn þriðja af þessum dánarorsökum má rekja til ofsa blæðingar á fyrstu klukkustundunum eftir slysið 

eða meiðslin (Morrison o.fl., 2011). Síðustu fjóra áratugi hefur hefðbundin meðferð sjúklinga í 

blæðingarlosti (vökvatap æðakerfis vegna blæðingar) verið að gefa mikið magn af vökva eins fljótt og 

hratt og hægt er. Markmið þessarar meðferðar er að ná upp vökvarúmmáli innan æða, fá lífsmörk nær 

eðlilegum gildum og viðhalda blóðflæði til megin líffæra. Samkvæmt nýlegum rannsóknum getur 

ótakmarkandi vökvagjöf í æð verið skaðleg þegar ofsa blæðing er til staðar þar sem hún getur leitt af 

sér aukningu á hraða, magni og tímalengd blæðingar (Chatrath o.fl., 2015; Morrison o.fl., 2011). 

Storkutruflanir eru algengur fylgikvilli blæðingarlosts. Mikil vökvagjöf getur haft margvíslegar 

afleiðingar í för með sér svo sem þynningu á blóði, sem getur leitt af sér ójafnvægi vegna lækkaðs 

styrks storkuþátta í blóðinu, sem getur valdið meiri blæðingu og hærri dánartíðni. Mikil vökvagjöf getur 

hækkað líkur á blóðtöppum sökum aukins blóðflæðis, bjúg í millifrumuvefjum og minnkaðri blóðseigju. 

Þessir fylgikvillar auka líkur á bráðri öndunarfæratruflun og fjöllíffærabilun. Þeir sem eru hlynntir 

ótakmarkaðri vökvagjöf telja ávinninga þess að ná blóðþrýsting og súrefnismettun í eðlileg gildi mikla. 

Þeir ávinningar fela meðal annars í sér að bæta upp súrefnisþörf vefja, forðast blóðsýringu og bæta 

upp fyrir vökvaþörf í utanfrumuvökva (Chatrath o.fl., 2015). 

Schreiber og félagar (2015) gerðu rannsókn á 10 spítölum í Bandaríkjunum og Kanada frá mars 

2012 til apríl 2013. Í rannsókninni tóku 192 sjúklingar þátt sem orðið höfðu fyrir þungu höggi eða 

miklum áverka af einhverju tagi og voru undir 90 mmHg í efri mörkum blóðþrýstings vegna blæðingar. 

Sjúklingunum var skipt í tvo hópa þar sem 95 sjúklingar fengu bráða vökvagjöf og 97 sjúklingar fengu 

viðhaldsvökvagjöf. Sjúklingar í hópnum sem fengu bráða vökvagjöf fengu 2 lítra af vökva í æð í byrjun 

meðferðar og fengu síðan vökva eftir þörfum til þess að halda blóðþrýsting yfir 110 mmHg í efri 

mörkum. Sjúklingar í hópnum sem fengu viðhaldsvökvagjöf fengu 250 ml af vökva í æð í byrjun ef efri 

mörk blóðþrýstings fóru undir 70 mmHg eða ef radíal púls þreifaðist ekki. Í framhaldi af því fengu 

sjúklingar 250 ml af vökva eftir þörfum til að halda efri mörkum blóðþrýstings yfir 70 mmHg eða til að 
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viðhalda þreifanlegum radíal púls. Sjúklingar sem voru með þreifanlegan radíal púls og blóðþrýsting 

yfir 70 mmHg í efri mörkum fengu aðeins vökva til þess að halda æðaaðgangi opnum. Sjúklingarnir 

fengu sína fyrirfram ákveðnu vökvameðferð þar til tvær klukkustundir voru frá innlögn á spítala eða þar 

til blæðingin stöðvaðist, hvort sem kom á undan. Hópurinn sem fékk viðhaldsvökvagjöf fékk að 

meðaltali einn líter af vökva og hópurinn sem fékk bráða vökvagjöf fékk að meðaltali tvo lítra af vökva, 

því munaði einum líter af vökva á milli hópanna á fyrstu 2 klukkustundunum eftir innlögn á spítala. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að enginn munur var á milli hópanna í fjölda daga á gjörgæslu, 

fjölda daga í öndunarvél eða algengi á skertri starfsemi nýrna. Dánartíðni sjúklinga eftir 24 

klukkustundir frá innlögn var 5% í hópnum sem fékk viðhaldsvökvagjöf en 15% í hópnum sem fékk 

bráða vökvagjöf (Schreiber o.fl., 2015). 

Á árunum 2007 til 2009 framkvæmdu Morrison og félagar handahófskennda rannsókn í 

Bandaríkjunum þar sem 90 sjúklingum var fylgt eftir í þeim tilgangi að rannsaka áhrif vökvagjafar á 30 

daga sjúkdómsástand þeirra og dánartíðni. Þessir sjúklingar lögðust allir inn á spítala sökum 

blæðingarlosts og þurftu allir á bráðaaðgerð að halda. Sjúklingar þurftu að vera með blóðþrýsting undir 

90 mmHg í efri mörkum til þess að geta tekið þátt í rannsókninni. Sjúklingum var skipt í tvo hópa. Í 

öðrum hópnum voru 44 sjúklingar og miðað var við að sjúklingar máttu fara niður í 50 mmHg í 

meðalslagæðarþrýsting áður en inngrip voru gerð til þess að hækka þrýstinginn til dæmis vökvagjöf. Í 

hinum hópnum var gripið inn í þegar meðalslagæðarþrýstingur sjúklings fór fyrir neðan 65 mmHg. Sá 

hópur sem mátti fara niður í 50 mmHg fékk að meðaltali 5.070 ml af vökva- og blóðgjöf á meðan á 

aðgerð stóð en sá hópur sem mátti fara niður í 65 mmHg fékk að meðaltali 6.762 ml af vökva-og 

blóðgjöf á meðan á aðgerð stóð. Í hópnum sem var með lægri meðalslagæðaþrýsting í aðgerð létust 

10 sjúklingar á fyrstu 30 dögum eftir aðgerð og af þeim 10 sjúklingum létust 6 sjúklingar á fyrstu 24 

klukkustundunum eftir aðgerð. Í hópnum sem var með hærri meðalslagæðaþrýsting í aðgerð létust 13 

sjúklingar á fyrstu 30 dögum eftir aðgerð og af þeim 13 sjúklingum létust 10 sjúklingar á fyrstu 24 

klukkustundunum eftir aðgerð. Marktækt færri sjúklingar létust á fyrstu 24 klukkustundunum eftir 

aðgerð í hópnum sem var með lægri meðalslagæðaþrýsting í aðgerð. Dauði af völdum blæðingar 

vegna storkutruflanna á fyrstu 24 klukkustundunum eftir aðgerð var algengari í hópnum sem var með 

hærri meðalslagæðaþrýsting miðað við hinn hópinn (7 af 10 á móti 0 af 6) (Morrison o.fl., 2011). 

Árið 2002 kom út rannsókn eftir Dutton, Mackenzie og Scalea þar sem þeir skiptu 100 sjúklingum í 

tvo hópa. Rannsóknin var gerð á 20 mánuðum í Bandaríkjunum á sjúklingum sem voru með lágan 

blóðþrýsting sökum blæðingarlosts eftir meiðsli eða áverka. Efri mörkum blóðþrýstings var haldið undir 

70 mmHg í öðrum hópnum en yfir 100 mmHg í hinum hópnum. Vökvameðferð hvors hóps ákvarðaðist 

af þessum markmiðum þar sem gefinn var meiri vökvi ef efri mörk blóðþrýstings féllu undir áætlaðan 

þrýsting og stöðvuð var vökvagjöf ef blóðþrýstingur fór yfir áætlaðan þrýsting. Dánartíðni, alvarleiki 

meiðsla og lífslíkur voru skoðuð hjá hverjum sjúklingi. Ekki var munur milli hópa á tímalengd 

blæðingar, alvarleika meiðsla, líflsíkum né fjölda sjúklinga sem fóru í aðgerð eða æðamyndatöku. Af 

110 sjúklingum sem tóku þátt létust 4 sjúklingar í hvorum hóp og var því ekki munur á dánartíðni milli 

hópanna (Dutton o.fl., 2002).  
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4 Umræða 

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að skoða áhrif tegundar og magns vökva sem gefinn er í bráðri 

vökvameðferð á sjúklinga. Ljóst er að vökvagjöf er algengt inngrip hjá bráðveikum sjúklingum, 

sértsaklega sjúklingum sem tapað hafa vökva. Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt fram á að ákveðnar 

tegundir vökva og vökvagjöf í ótakmarkandi magni geti haft slæmar afleiðingar fyrir sjúklinga.  

4.1 Rannsóknarspurning 1 

Hvaða áhrif hefur tegund vökva í bráðri vökvagjöf á sjúklinga?  

Margar mismunandi tegundir kristal- og kvoðulausna hafa verið notaðar til bráðrar vökvagjafar. Hvaða 

tegund lausnar er ákjósanlegust fyrir sjúklinga hefur um langt skeið verið umdeilt. Í leiðbeiningum 

Sýklasóttarherferðarinnar (2012) er mælt með notkun kristallausna sem fyrsta val á vökva í bráðri 

vökvameðferð við sýklasótt. Hinsvegar eru notkun kristallausna í bráðri vökvameðferð ekki án 

vandkvæða. Mikil vökvagjöf kristallausna, sérstaklega natríumklóríðs getur orsakað ofhleðslu natríums 

og klórs í líkamanum. Við ofhleðslu þessara raflausna getur orðið sýring í líkamanum sem getur valdið 

truflunum í blóðstorku, nýrum, heila og lungum (Jiang o.fl., 2014). Í þessu fræðilega yfirliti voru 

aðalega skoðaðar kvoðulausnirnar albúmín og hydroxyethyl sterkja í samanburði við kristallausnir. 

4.1.1 Albúmín 

Notkun albúmíns í bráðri vökvameðferð hefur sýnt góð áhrif á útkomu ákveðins hóps sjúklinga. Í 

rannsókn Sort og félaga (1999) fengu sjúklingar með skorpulifur og sýkingu í lífhimnu annarsvegar 

sýklalyf og albúmín, og hinsvegar eingöngu sýklalyf. Marktækt minni skerðing var á nýrnastarfsemi og 

lægri dánartíðni í hópi þeirra sjúklinga sem fengu albúmín auk sýklalyfja. Í rannsókn Maitland og 

félaga (2005) kom fram að börn með alvarlega malaríu og efnaskiptasýringu sem fengu bráða 

vökvameðferð með albúmín borið saman við natríumklóríð höfðu lægri dánartíðni. 

Í SAFE rannsókninni var lítill munur á dánartíðni sjúklinga sem fengu albúmín borið saman við 

natríumklóríð. Hinsvegar tóku rannsakendur eftir því að hópur sjúklinga með fjöláverka, sérstaklega 

sjúklingar með heilaskaða sem fengu albúmín höfðu hærri dánartíðni borið saman við natríumklóríð. 

ESICM hafa útfrá þessum og fleiri niðurstöðum rannsókna gefið út leiðbeiningar sem meðal annars 

mæla gegn notkun albúmíns hjá sjúklingum með höfuðáverka (Reinhart o.fl., 2012). Við áframhaldandi 

vinnu úr gögnum SAFE rannsóknarinnar kom fram að sjúklingar með sýklasótt sem fengu albúmín 

höfðu lægri dánartíðni borið saman við þá sem fengu natríumklóríð.  

Albúmín getur haft góð áhrif á blóðaflsfræðileg gildi sjúklinga, en vegna eðlislægra eiginleika 

albúmíns hefur það meiri hæfni til þess að þenja út æðar og halda vökva lengur innan æðakerfisins. 

Þetta kemur fram í rannsókn Caironi og félaga (2014), þar höfðu sjúklingar með sýklasótt sem fengu 

albúmín betri blóðaflsfræðileg gildi og minna af uppsöfnuðum vökva borið saman við kristallausnir.  

Safngreiningar sem skoðuðu niðurstöður rannsókna á sjúklingum með sýklasótt sem fengu 

annarsvegar albúmín og hinsvegar aðrar lausnir sýna að gjöf albúmíns dragi ekki úr dánartíðni 

sjúklinga. Þessar safngreiningar bera saman albúmín við aðrar lausnir, þar með talið; hydroxyethyl 

sterkja, gelatin og kristallausnir (Jiang o.fl., 2014; Patel o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að 
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hydroxyethyl sterkja hækkar dánartíðni sjúklinga, en það gæti útskýrt lítinn mun á dánartíðni sjúklinga í 

þessari safngreiningu. Samt sem áður í safngreiningu Patels og félaga (2014) eru teknar saman 

rannsóknir sem báru saman albúmín og kristallausnir hjá sjúklingum með sýklasótt. Þar kemur fram 

lítill munur á dánartíðni sjúklinga, og albúmín virðist ekki draga úr dánartíðni sjúklinga borið saman við 

natríumklóríð. 

4.1.2 Hydroxyethyl sterkja 

Hydroxyethyl sterkja hefur breyst á undanförnum árum varðandi efnafræðilega samsetningu. Eldri 

tegundir af HES sem hafa háa sameindaþyngd og hátt skiptiefnahvarfshlutfall hafa sýnt fram á 

skaðleg áhrif á nýrnastarfsemi og aukna dánartíðni. Nýlegar útgáfur af HES með lægri 

sameindaþyngd og lægra skiptiefnahvarfshlutfall voru taldar sýna fram á minni skaðleg líkamleg áhrif 

en nýlegar rannsóknir sýna engu að síður að þær hafi einnig skaðleg áhrif á nýrnastarfsemi og hækki 

dánartíðni sjúklinga (Brunkhorst o.fl., 2008; Guidet o.fl., 2012; Myburgh o.fl., 2012; Perner o.fl., 2012).  

Leiðbeiningar ESICM (2012) mæla gegn því að nota HES lausnir með sameindaþyngd ≥ 200 kDa 

(Reinhart o.fl., 2012). Í rannsókn Schortgen og félaga (2001) þar sem sjúklingar í sýklasóttarlosti fá 

annaðhvort 6% HES 200/0,62 eða 3% Gelatin, sýndi HES lausnin mun verri útkomu á nýrnastarfsemi 

borið saman við Gelatin. Í þessari rannsókn voru bornar saman tvær kvoðulausnir með mismunandi 

sameindaþyngd. HES hefur sameindaþyngd 200 kDa og Gelatin 35 kDa. Í rannsókn Brunkhorst og 

félaga (2008) fengu sjúklingar með alvarlega sýklasótt annaðhvort 10% HES 200/0,5 eða Ringer 

laktat. Þeir sjúklingar sem fengu HES voru með hærri dánartíðni, fleiri fengu bráða nýrnabilun og fleiri 

þurftu blóðskilun borið saman við Ringer laktat. Báðar þessar rannsóknir notuðust við eldri útgáfu af 

hydroxyethyl sterkju með háa sameindaþyngd sem styður ábendingar ESICM gegn því að nota HES 

lausnir með sameindaþyngd ≥ 200 kDa. 

Nýlegri útgáfur af HES með lægri sameindaþyngd sýna einnig hærri dánartíðni og skaðleg áhrif á 

nýrnastarfsemi. Í 6S rannsókninni kom fram að sjúklingar með alvarlega sýklasótt sem fengu bráða 

vökvameðferð með HES 130/0,42 borið saman við Ringer acetat höfðu marktækt hærri dánartíðni og 

voru líklegri til þess að þurfa blóðskilun (Perner o.fl., 2012). 

Í CHEST rannsókninni (2012) kemur fram að gjörgæslusjúklingar sem fengu bráða vökvameðferð 

með HES 130/0,4 borið saman við 0,9% natríumklóríð voru líklegri til þess að þurfa blóðskilun. 

Hinsvegar var dánartíðni frekar lág hjá báðum hópum og ekki marktækur munur á dánartíðni á milli 

hópa. Umhugsunarvert er að þeir sjúklingar sem höfðu litlar lífslíkur tóku ekki þátt í rannsókninni, eins 

voru sjúklingar sem fóru í val aðgerðir hafðir með í rannsókninni sem getur útskýrt lága dánartíðni 

(Myburgh o.fl., 2012). Helsti munurinn á CHEST rannsókninni þar sem dánartíðni er frekar lág og 6S 

rannsókninni þar sem dánartíðni er frekar há, er að í CHEST rannsókninni voru engir sjúklingar með 

sýklasótt og sjúklingar sem höfðu minni lífslíkur fengu ekki að taka þátt. Þess vegna höfðu sjúklingar í 

CHEST rannsókninni meiri lífslíkur en sjúklingar í 6S rannsókninni.  

Safngreining Mutter og félaga (2013) sýndi að HES hefur skaðleg áhrif á nýrnastarfsemi. Þeir 

skoðuðu rannsóknir sem báru saman allar gerðir HES lausna við aðrar lausnir, þar á meðal; albúmín, 

gelatin og kristallausnir. 
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Sjúklingar sem hafa tapað vökva í æðakerfinu t.d. í sýklasótt sem fá bráða vökvameðferð með 

hydroxyethyl sterkju eru fljótari að ná blóðaflsfræðilegu jafnvægi og þurfa minna af vökva til þess að 

ná jafnvægi. Hinsvegar eru langtímaáhrif HES á sjúklinga verri. Dánartíðni er aukin og sjúklingar fá 

frekar nýrnaskaða. Í rannsókn Guidet og félaga (2012) kom fram að sjúklingar með sýklasótt sem 

fengu bráða vökvameðferð með 6% HES 130/0,4 borið saman við 0,9% natrímuklóríð þurftu marktækt 

minna af vökva til þess að ná blóðaflsfræðilegu jafnvægi. Einnig voru sjúklingar sem fengu HES að 

meðaltali fyrr að ná blóðaflsfræðilegu jafnvægi, en þær niðurstöður voru ekki marktækar og því vert að 

efast um áreiðanleika þeirra. Þeir sjúklingar sem fengu HES höfðu hærri dánartíðni og hærri tíðni 

nýrnabilanna borið saman við natríumklóríð. 

4.2 Rannsóknarspurning 2 

Hvaða áhrif hefur magn vökva sem gefin er í bráðri vökvagjöf á sjúklinga? 

Hjá bráðveikum sjúklingum með lekar háræðar og æðaþelsskaða helst minna en 5% af vökva sem 

gefinn er hratt, innan æða eftir 90 mínútur frá vökvagjöf. Mikil vökvagjöf bráðveikra sjúklinga getur því 

leitt til bjúgsöfnunar í millivefjarými. Bjúgur í vefjum skerðir súrefnisflæði, truflar samskipti frumna og 

getur leitt af sér lungnabjúg, aukið álag á hjarta og auknar líkur á læknisfræðilegum inngripum 

(Malbrain o.fl., 2014).  

Meðferð sjúklinga með sýklasótt hefur samanstaðið af mikilli vökvagjöf sem gefin er snemma í 

sjúkdómsferlinu. Rannsókn Kelm og félaga (2015) sýndi að sjúklingar sem voru ofvökvaðir þurftu 

frekar á læknisfræðilegum inngripum að halda miðað við sjúklinga sem ekki höfðu einkenni 

ofvökvunar. Niðurstöður Sirvent og félaga (2015) og FEAST rannsóknarinnar (2011) leiddu í ljós að 

sjúklingar sem létust af völdum sýklasóttar höfðu að meðaltali meira af uppsöfnuðum vökva í 

líkamanum miðað við sjúklinga sem lifðu af, og að mikil vökvagjöf leiddi af sér hærri dánartíðni 

sjúklinga. Rannsóknarniðurstöður þessara þriggja rannsókna sýna að algengt er að sjá 

ofvökvunareinkenni hjá sjúklingum með sýklasótt sem fá bráða vökvagjöf og að ofvökvun hefur 

skaðleg áhrif á sjúklinga. 

Ráðleggingar Sýklasóttarherferðarinnar (2012) ráðleggja að gefa vökva hratt í æð til að ná 

ákveðnum blóðaflsfræðilegum kjörgildum svo sem miðbláæðarþrýsting að 8-12 mmHg. Snemmbúin 

markmiðsmiðuð meðferð snýst um að gefa vökva hratt og ná þeim blóðaflsfræðilegu kjörgildum sem 

Sýklasóttarherferðin mælir með. Niðurstöður Rivers og félaga (2001) sýndu lægri dánartíðni hjá 

sjúklingum sem fengu snemmbúna markmiðsmiðaða meðferð. 

Í VASST rannsókninni (2012) komust Boyd og félagar að því að jákvætt vökvajafnvægi bæði 12 

klukkustundum og fjórum dögum eftir innlögn leiddi af sér hærri dánartíðni. Niðurstöður leiddu einnig í 

ljós að sjúklingar sem voru með miðbláæðarþrýsting undir 8 mmHg voru með lægstu dánartíðnina, en 

sjúklingar sem höfðu miðbláæðarþrýsting 8-12 mmHg líkt og Sýklasóttarherferðin mælir með höfðu 

næstlægstu dánartíðnina. Fylgni var á milli miðbláæðarþrýstings og vökvajafnvægi sjúklings fyrstu 12 

klukkustundirnar en eftir það var engin fylgni þar á milli.  

Skiptar skoðanir eru á því hver sé ákjósanlegasta vökvameðferðin við bráðum lungnaskaða. 

FACTT rannsóknin (2006) leiddi í ljós að útkoma sjúklinga var betri ef notuð var takmarkandi vökvagjöf 

og miðbláæðaþrýsting haldið undir 4 mmHg hjá sjúklingum með bráðan lungnaskaða. Þeir sjúklingar 
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höfðu betri lungnastarfsemi, færri daga í öndunarvél og færri daga á gjörgæslu borið saman við 

sjúklinga sem fengu ótakmarkandi vökvagjöf og höfðu miðbláæðaþrýsting yfir 10-14 mmHg (National 

Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network 

o.fl., 2006).  

Rannsóknarniðurstöður Rivers og félaga renna stoðum undir þau kjörgildi Sýklasóttarherferðarinnar 

sem unnið er að með snemmbúinni markmiðsmiðaðri meðferð. Niðurstöður VASST og FACTT 

rannsóknanna benda hinsvegar til þess að kjörgildi Sýklasóttarherferðarinnar geti leitt til ofvökvunar og 

að betra sé fyrir sjúklinga að stefna á lægri gildi miðbláæðaþrýstings. 

Rannsókn Rivers og félaga er 15 ára gömul með 263 sjúklinga þýði, VASST rannsóknin er 4 ára 

gömul með 778 sjúklinga þýði og FACTT rannsóknin er 10 ára gömul með 1.000 sjúklinga þýði. Vert 

er að taka til greina, með tilliti til áreiðanleika, þegar niðurstöður þessara þriggja rannsókna eru bornar 

saman að rannsókn Rivers og félaga er elst með minnsta þýðið.  

Murphy og félagar (2009) báru saman fjórar mismunandi meðferðir hjá sjúklingum með bráðan 

lungnaskaða. Niðurstöður sýndu að dánartíðni var lægst hjá sjúklingum sem fengu mikla vökvagjöf á 

fyrstu 6 klukkustundunum eftir innlögn og í framhaldi takmarkandi vökvagjöf næstu 7 sólarhringana 

borið saman við hinar meðferðirnar. Einnig kom í ljós að þeir sem lifðu af höfðu minna af uppsöfnuðum 

vökva í líkamanum heldur en þeir sem létust. 

Niðurstöður rannsóknar Elofson og félaga (2015) á aðgerðasjúklingum sýndu að á fjórða degi eftir 

aðgerð var hægt að greina skýran mun á vökvajafnvægi sjúklinga sem létust og þeirra sem lifðu. 

Sjúklingar sem lifðu á fjórða degi eftir aðgerð höfðu minna magn af uppsöfnuðum vökva í líkamanum 

miðað við þá sjúklinga sem létust. Þeir sjúklingar í rannsókninni sem voru ofvökvaðir voru að meðaltali 

tveimur dögum lengur í öndunarvél miðað við sjúklinga sem ekki voru ofvökvaðir. Niðurstöður 

safngreiningar Malbrain og félaga (2014) sýndu að tengsl voru á milli takmarkaðrar vökvagjafar 

sjúklinga og lækkaðrar dánartíðni sjúklinga miðað við sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með 

ótakmarkandi vökvagjöf. Niðurstöður rannsóknar Elofson og félaga (2015) og safngreiningar Malbrain 

og félaga (2014) sýna því að sjúklingar sem eru ofvökvaðir eftir aðgerð hafa minni lífslíkur og hægari 

bata miðað við sjúklinga sem eru ekki ofvökvaðir eftir aðgerð. 

Samkvæmt nýlegum rannsóknum getur ótakmarkandi vökvagjöf í æð verið skaðleg þegar ofsa 

blæðing er til staðar þar sem hún getur leitt af sér aukningu á hraða, magni og tímalengd blæðingar 

(Morrison o.fl., 2011).  

Niðurstöður rannsóknar Dutton og félaga (2002) sýndu ekki mun á dánartíðni hjá sjúklingum í 

blæðingarlosti þar sem öðrum hópnum var haldið í 70 mmHg í efri mörkum blóðþrýstings og hinum 

hópnum var haldið í 100 mmHg í efri mörkum blóðþrýstings. Niðurstöður Schreiber og félaga (2015) 

sýndu að sjúklingar í blæðingarlosti þar sem miðað var við að halda efri mörkum blóðþrýstings yfir 110 

mmHg með vökvagjöf voru með hærri dánartíðni miðað við sjúklinga í blæðingarlosti þar sem efri mörk 

blóðþrýstings máttu fara niður í 70 mmHg. Niðurstöður Morris og félaga (2011) leiddi í ljós hærri 

dánartíðni hjá sjúklingum í blæðingarlosti þar sem meðalslagæðaþrýstingi var haldið fyrir ofan 65 

mmHg miðað við sjúklinga þar sem meðalslagæðaþrýstingur mátti fara niður í 50 mmHg. 
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Niðurstöður þessara þriggja rannsókna sýna annarsvegar að sjúklingar bera ekki skaða af þegar 

blóðaflsfræðileg kjörgildi eru lækkuð. Hinsvegar að þegar meðferð sjúklinga í blæðingarlosti miðar að 

því að ná efri mörkum blóðþrýstings eða meðalslagæðarþrýstingi upp í eðlileg gildi með ótakmarkandi 

vökvagjöf, hækkar dánartíðni sjúklinga.  
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5 Lokaorð 

Í ljósi niðurstaðna þessa fræðilega yfirlits má varpa fram spurningu um hver sé besta mögulega 

vökvameðferðin fyrir sjúklinga sem tapað hafa vökva úr æðakerfinu. Rannsóknir sýna að 

blóðaflsfræðilegum kjörgildum er fyrr náð með gjöf kvoðulausna, vegna eðilslægra eiginleika þeirra að 

víkka út æðar og hækka blóðþrýsting. Hinsvegar er talið að kvoðulausnir, sérstaklega hydroxyethyl 

sterkja, hafi slæm langtímaáhrif á sjúklinga. Rannsóknir sýna betri útkomu sjúklinga sem fá meðferð 

þar sem stefnt er að lægri blóðaflsfræðilegum kjörgildum miðað við núverandi leiðbeiningar 

Sýklasóttarherferðarinnar, sjúklingar fá þar af leiðandi minna af vökva og verða síður ofvökvaðir. Út frá 

þessum niðurstöðum er erfitt að fullyrða hver sé besta mögulega bráða vökvameðferðin fyrir sjúklinga. 

En eins og fram hefur komið ætti bráð vökvameðferð að taka mið af einkennum sjúklinga þegar 

tegund vökvans er valin. Sjúklingar sem hafa orðið fyrir vökvatapi innan æðakerfisins þurfa mikinn 

vökva til að bæta upp vökvatapið, en of mikill vökvi getur haft skaðleg áhrif fyrir sjúklinginn. Þetta er 

því mjög fín lína á milli þess að gefa mikinn vökva til að bæta upp vökvatap og ná blóðaflsfræðilegum 

kjörgildum, og gefa of mikinn vökva.  

Áhugavert væri að rannsaka áhrif bráðrar vökvameðferðar á sjúklinga þar sem stefnt væri að lægri 

kjörgildum og notað væri til þess kvoðulausn. Ætla má þá, að minna þurfi af vökva til þess að ná 

kjörgildum, sem leiðir til þess að sjúklingar verði síður ofvökvaðir. 

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í bráðri vökvameðferð, þar sem þeir framkvæma hana 

yfirleitt og skrá. Nákvæm skráning vökvajafnvægis sjúklinga spilar því stórt hlutverk í að koma í veg 

fyrir ofvökvun. Það sem hjúkrunarfræðingar geta tekið með sér eftir lestur þessa fræðilega yfirlits er að 

á sama tíma og bráð vökvameðferð er nauðsynleg sjúklingum getur hún einnig verið skaðleg ef ekki 

meðhöndluð á réttan hátt. Aukin árvekni hjúkrunarfræðinga um eðli og afleiðingar bráðrar vökvagjafar 

getur haft jákvæð áhrif á útkomu sjúklinga.  
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