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Ágrip 

Langtímaárangur hjá sjúklingum í ofþyngd eftir kransæðahjáveituaðgerð 

Þórdís Þokelsdóttir1, Hera Jóhannesdóttir1, Tómas Guðbjartsson1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands og 2Hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala  

Inngangur: Offita er almennt talin auka tíðni fylgikvilla eftir skurðaðgerðir. Rannsóknir á tengslum offitu 

við snemmkominn árangur opinna hjartaaðgerða eru þó misvísandi því sumar rannsóknir hafa sýnt 

sambærilega eða jafnvel lægri tíðni fylgikvilla. Langtímaárangur kransæðahjáveituaðgerða hjá 

sjúklingum í ofþyngd hefur lítið verið rannsakaður og markmið rannsóknarinnar að bæta úr því. 

Efniviður og aðferðir: Afturskyggn rannsókn á 1755 sjúklingum sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala 2001-2013. Úr sjúkraskrám voru skráðir lýðfræðilegir- og 

áhættuþættir sjúklinga, þ.m.t. EuroSCORE-II, skammtíma fylgikvillar og 30 daga dánartíðni. Sérstaklega 

var leitað að eftirfarandi langtíma fylgikvillum; hjartaáfalli, heilablóðfalli, þörf á endurhjáveituaðgerð, 

kransæðavíkkun með eða án kransæðastoðnets og dauða (major adverse cardiac and cerebrovascular 

event, MACCE). Sjúklingunum var skipt upp í fjóra hópa eftir líkamsþyngdarstuðli (LÞS); i) kjörþyngd = 

18,5 – 24,9 kg/m2 (n=393), ii) yfirþyngd = 25 – 29,9 kg/m2 (n=811), iii) ofþyngd = 30 – 34,9 kg/m2 (n=388) 

og iv) mikil ofþyngd =  >35 kg/m2 (n=113). Sjúklingar með LÞS <18,5 voru aðeins 7 talsins og því ekki 

teknir með í tölfræðiútreikninga. Hinir hóparnir fjórir voru síðan bornir saman m.t.t. áhættu- og 

aðgerðartengdra þátta, fylgikvilla og lifunar. Langtímalifun og MACCE-frí lifun var áætluð með aðferð 

Kaplan-Meier og sjálfstæðir forspárþættir lifunar og MACCE-frírrar lifunar fundnir með Cox-

aðhvarfsgreiningu. Meðaltal eftirfylgdar var 5,6 ár og miðaðist eftirfylgd við 1. júlí 2014. 

Niðurstöður: Sjúklingar í ofþyngd reyndust marktækt yngri (67 ár fyrir mikla ofþyngd sbr. 61 ár fyrir 

kjörþyngd) og hlutfall karla hærra. Sjúklingar í ofþyngd (LÞS >30 kg/m2) höfðu oftar sykursýki, 

háþrýsting, blóðfituröskun, reykingasögu og tóku oftar β-blokka og statín. Einkenni og dreifing 

kransæðasjúkdóms var hins vegar sambærileg milli hópa, en sjúklingar í mikilli ofþyngd voru þó með 

lægra EuroSCORE-II en sjúklingar í kjörþyngd (1,6 sbr. 2,7, p=0,002). Aðgerðar- og tangartími var 

marktækt lengri hjá offeitum (LÞS >30 kg/m2) en sjúklingum í kjörþyngd sem og heildarlegutími sem var 

2 dögum lengri hjá sjúklingum í mikilli ofþyngd samanborið við yfirþyngd (p=0,001). Tíðni 

snemmkominna fylgikvilla var sambærileg milli hópa, nema hvað vægar skurðsýkingar og aftöppun 

fleiðruvöka voru marktækt fátíðari hjá sjúklingum í mikilli ofþyngd. Dánartíðni innan 30 daga var 

sambærileg milli hópanna fjögurra, eða í kringum 2%. Langtímalifun var einnig sambærileg milli hópanna 

en heildarlifun 5 árum frá aðgerð var í kringum 90% (ÖB: 0,88 – 0,91) og 10 ára lifun 70% (ÖB: 0,70–

0,76). MACCE- frí 5 og 10 ára lifun reyndist einnig sambærileg milli hópa, eða í kringum 81% og 56% 

(p=0,7). Við aðhvarfsgreiningu reyndist LÞS hvorki sjálfstæður áhættuþáttur fyrir langtíma lifun (OR: 

1,02, ÖB: 0,96 – 1,01) né heldur langtíma MACCE-frírri lifun (OR: 1, ÖB: 0,98 – 1.03).  

Ályktun: Sjúklingar í ofþyngd sem gangast undir kransæðahjáveitu eru yngri og með fleiri áhættuþætti 

kransæðasjúkdóms. Þegar leiðrétt var fyrir þessum þáttum í fjölbreytugreiningu reyndist 

líkamsþyngdarstuðull hvorki spá sjálfstætt fyrir um tíðni langtíma fylgikvilla né lifunar.  
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1 Inngangur  
Langvinnir sjúkdómar hafa verið kallaðir heimsfaraldur 21. aldarinnar. Kransæðasjúkdómur er einn 

algengsti langvinni sjúkdómurinn í heiminum í dag, ásamt því að vera sá langvinni sjúkdómur sem 

dregur flesta til dauða samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) (1). Flestir af sterkustu 

áhættuþattunum sem tengjast  kransæðasjúkdómi eru lífstílstengdir. Þar á meðal er offita, en tíðni 

hennar er hratt vaxandi í heiminum í dag. Haldi áfram sem horfir er hætt við að offituvandinn muni draga 

verulega úr þeim árangri sem náðst hefur á síðustu áratugum í nýgengi og meðferð 

kransæðasjúkdóms(2).  

1.1 Faraldsfræði kransæðasjúkdóms 
Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarsorsökin í heiminum í dag, en talið er að 17,5 milljónir 

manna deyi árlega úr þeim. Ísland er þar engin undantekning en hjarta- og æðasjúkdómar eru 

algengasta dánarorsökin hér á landi, þrátt fyrir að tíðni þeirra hafi lækkað á síðustu áratugum (3). Þannig 

hefur tíðni nýrra hjartaáfalla hér á landi lækkað frá 1981-2006 sem og dánartíðni af völdum 

kransæðasjúkdóms. Á þessu tímabili hefur dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma lækkað úr 41% í 

16% hjá körlum og úr 25% í 7% hjá konum (4). Margir þættir hafa áhrif á hlutfallslega lækkun á dánartíðni 

og nýgengi hér á landi. Talið er að hagstæð þróun sumra áhættuþátta vegna breyttra lifnaðarhátta eins 

og minnkandi reykingar, lægri blóðþrýstingur og lægra kólesteról í blóði skýri um þriðjung lækkunarinnar. 

Betri lyf hafa einnig verið sett á markað en þar ber sérstaklega að nefna blóðfitu- og 

blóðþrýstingslækkandi lyf. Einnig hafa fleiri kransæðahjáveituaðgerðir verið framkvæmdar en þyngra 

vegur þó árangursrík bráðameðferð kransæðastíflu, þ.m.t. bráðar kransæðavíkkanir á Landspítala (4), 

(5). Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun er áhyggjuefni að aðrir áhættuþættir kransæðasjúkdóms virðast 

vera í örum vexti, en þar vega offita og sykursýki þyngst og jókst dánartíðni af völdum þeirra samanlagt 

um 9% á ofangreindu tímabili (3).  

1.2 Orsakir, meinþróun og meingerð  
Orsökin fyrir blóðþurrð í hjarta er minnkað blóðflæði í kransæðunum. Ýmislegt getur hindrað 

blóðflæði til kransæðanna, en langalgengasta orsökin er æðakölkun (atherosclerosis) og 

blóðsegamyndun í kjölfar hennar (6). Æðakölkun leggst helst á stórar og meðalstórar slagæðar; 

sérstakega kransæðar hjarta og æðar til útlima og heila. Þar getur hún valdið skerðingu á blóðflæði sem 

veldur blóðþurrð og vefjadrepi (7). Æðakölkunarferlið er flókið og byrjar snemma á lífsleiðinni með 

vægum breytingum á innsta lagi (intima) æðaþelsins (endothel) sem kallast fiturákir (8). Langur tími líður 

frá því að ferlið byrjar þangað til að einkenni koma fram (6).  

Orsök æðakölkunar er flókið samspil skertrar starfsemi æðaþelsins, bólgu, blóðfituröskunar og 

röskun á blóðflæði (7). Æðakölkun leggst helst á æðar þar sem ákveðnar flæðisaðstæður ríkja. 

Skerspenna er mælikvarði á tog blóðstreymis á yfirborð æðaþelsins. Há skerspenna, eða þegar tog 

blóðstreymis á yfirborð æðaþelsins er mikið, verndar gegn æðakölkun með því að viðhalda tjáningu 

æðaþelsins á verndandi þáttum (9). Þegar lág skerspenna er til staðar, þar sem æðar greinast eða 

þegar truflun verður á flæði við iðuköst (turbulence), nýtur æðaþelið ekki góðs af toginu, tjáning 

verndandi þátta minnkar og þar af leiðandi þróast æðakölkunin hraðast (10). Á þessum tilteknu stöðum, 
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þar sem skerspennan er lág, hleypir æðaþelið LDL (low density lipoprotein) ögnum inn í æðavegginn í 

auknum mæli (11). Við þetta eykst tjáning á viðloðunarsameindum á æðaþelinu sem laðar að og bindur 

einkjarna átfrumur við innlag æðaþelsins, sem geta þá komið sér inn í innlag æðaþelsins. Þar geta 

átfrumurnar gleypt LDL agnirnar og umbreyst í froðufrumur. Froðufrumurnar ráða ekki við að melta allar 

kólesteról ríku LDL agnirnar og deyja stýrðum frumudauða (12). Froðufrumurnar seyta einnig ýmsum 

efnum, eins og ensímum sem brjóta niður bandvefinn í kring. Þær seyta einnnig boðefnum sem m.a. 

annars valda fjölgun á sléttvöðvafrumum í æðaveggnum og boðefnum sem laða að sér fleiri 

bólgufrumur, einkum T-frumur. T-frumur miðla ýmsum bólguviðbrögðum, sum hafa örvandi áhrif á 

meinmyndunina, en önnur letjandi (6). Þetta verður að vítahring, þar sem meira af LDL ögnum safnast 

fyrir og oxast, fleiri átfrumur setjast í æðavegginn og deyja þar sem veldur frekari bólguviðbrögðum. Með 

tímanum verður til æðaskella sem oftast skagar út í hol æðarinnar. Æðakölkunarskellur geta verið 

mismunandi að gerð, en þær eru samsettar úr fituríkum kjarna sem er umvafinn bandvef (7). Þegar 

æðaskellan er nógu stór til að skerða blóðflæði um æðina koma fram klínisk einkenni æðakölkunar, sem 

einkenni blóðþurrðar í hjartavöðvanum (13).  

Skyndilegt rof á æðaskellu og blóðsegamyndun í kjölfarið er meginorsök bráðra kransæðatilvika sem 

getur haft í för með sér óstöðuga hjartaöng, alvarlega blóðþurrð til hjartavöðvans og jafnvel skyndidauða 

(14).   

 

 

Mynd 1.  Skýringarmynd sem sýnir hvernig æðakölkun veldur þregingu og rennlisskerðingu  í kransæð 
(15). 
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1.3 Áhættuþættir kransæðsjúkdóms 
Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms eru vel þekktir og hafa verið ítarlega rannsakaðir með tilliti 

til meingerðar æðakölkunar. Þar má nefna blóðfituröskun, háþrýsting og reykingar, en einnig sykursýki 

og offitu (5, 16). Aðrir áhættuþættir eru karlkyn, ættarsaga og hækkandi aldur sem allir tengjast aukinni 

áhættu á því að þróa með sér kransæðsjúkdóm. Eins og sést í töflu 1 er hægt að skipta þessum 

áhættuþáttum í annars vegar breytanlega áhættuþætti, svo sem reykingar og offitu, og hinsvegar í 

óbreytanlega áhættuþætti, t.d. kyn, hækkandi aldur og erfðir. Sterkustu áhættuþættirnir stjórnast af lífstíl 

en þar eru reykingar og blóðfituröskun fremst í flokki (17). Saga um kransæðasjúkdóm í fjölskyldu er 

einnig þekktur áhættuþáttur og getur tengst mörgum öðrum ættgengum áhættuþáttum, eins og 

sykursýki, ættlægri blóðfituröskun (familial hypercholesterolemia) og háþrýstingi (18). 

Tafla 1. Helstu áhætturþættir kransæðasjúkdóms (19).  

Breytanlegir áhættuþættir Óbreytanlegir áhætturþættir 

Reykingar Aldur 
Blóðfituröskun Erfðir 
Háþrýstingur Karlkyn 
Offita  
Hreyfingarleysi  
Streita  
Mikil áfengisneysla  

 

1.3.1 Offita sem áhættuþáttur kransæðasjúkdóms 
Offita er mikilvægur áhættuþáttur kransæðasjúkdóms. Hún hefur ekki einungis sjálfstæð áhrif á þróun 

kransæðasjúkdóms heldur hefur einnig samlæg áhrif á aðra áhættuþætti og getur magnað þá upp. Offitu 

fylgir gjarnan hækkaður blóðþrýstingur, blóðfituröskun og skert blóðsykurstjórnun, sem aftur fylgir aukin 

hætta á sykursýki, enda eru þetta allt sjálfstæðir áhættuþættir kransæðasjúkdóms (19, 20). Áhættan 

tengd þessum áhættuþáttum eykst línulega með hækkandi líkamsþyngdarstuðli (LÞS, Body Mass Index, 

BMI) en offita er einnig sjálfstæður áhættuþáttur kransæðasjúkdóms (21).  

Þrátt fyrir að offita sé að aukast á Íslandi, fer tíðni háþrýstings og blóðfituröskunar minnkandi, sem 

kemur á óvart í ljósi fyrrnefnds sambands milli þessara áhættuþátta (5, 22). Skýringin er sú að til eru 

öflug lyf til að halda blóðþrýsting og blóðfitum innan viðmiðunarmarka. Þetta á hins vegar ekki við um 

offitu þar sem lyfjameðferðir eru skammt á veg komnar og ekki er mælt með skurðaðgerð nema hjá 

sjúklingum í mjög mikilli ofþyngd (22). Offita eykur áhættu á ótímabærum? dauða og áhættan eykst um 

30% með hverjum 5 kg/m2 í LÞS sem einstaklingur þyngist um (23). Ennfremur er áhættan á að deyja 

úr kransæðasjúkdómi 60% hærri hjá þeim sem eru í ofþyngd miðað við kjörþyngd (24). 

Við mat á því hvort einstaklingur er of þungur, og þá í aukinni áhættu vegna offitu, er gjarnan notast 

við líkamsþyngdarstuðul (LÞS) sem er reiknaður út frá hæð og þyngd (kg/m2). Gróf viðmiðunarregla er 

að 180 cm einstaklingur eigi ekki að vega meira en 80 kg til að vera í kjörþyngd. Annað viðmið er 
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mittismál, þ.e. mælt víðasta ummál um mitti, en hjá offeitum er það yfir 94 cm hjá körlum og yfir 80 cm 

hjá konum (19).  

1.4 Einkenni kransæðasjúkdóms 
Höfuðeinkenni og jafnframt algengasta einkenni kransæðasjúkdóms er hjartaöng (anging pectoris). 

Hún kemur fram þegar blóðflæði til hjartavöðvans er minna en eftirspurn. Verkurinn lýsir sér oftast sem 

þyngsli fyrir brjósti eða sem þrýstingur á brjóstsvæði sem getur leitt út í handleggi eða upp í háls (25). 

Hjartaöng getur verið bæði áreynslubundin og hvikul. Stabíl hjartaöng (stable angina) kemur við áreynslu 

eða tilfinningalegt álag, minnkar eða hverfur í hvíld eða við töku nítróglýseríns. Talað er um hvikula 

hjartaöng (unstable angina) þegar verkurinn kemur í hvíld eða ef tíðni og tímalengd verkjanna eykst á 

stuttum tíma (26). 

Sumir sjúklingar finna ekki fyrir neinum verkjum þrátt fyrir mikinn kransæðasjúkdóm. Slíkt er 

sérstaklega þekkt hjá sjúklingum með sykursýki og kallast þá þögul blóðþurrð (silent ischemia) (27). 

Einnig er þekkt að sjúklingar geti fengið ódæmigerð einkenni, þ.e. önnur einkenni en hjartaöng. Má þar 

nefna ógleði, kviðverk eða verk í hálsi og sérstaklega andþyngsli. Ódæmigerð einkenni eru algengari 

hjá konum, sérstaklega yngri konum, en með aldrinum verða einkenni kvenna og karla svipaðri (25).  

Við mat á einkennum kransæðasjúkdóms er oftast stuðst við flokkun CCS (Canadian Cardiovascular 

Society) á hjartaöng (tafla 2) (28). Við mat á einkennum hjartabilunar  er stuðst við flokkung NYHA (New 

York Heart Association) á hjartabilun (tafla 3) (29). 

Tafla 2. Flokkun CCS á hjartaöng. 

Stig Skilgreining 

 
I 

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

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

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

IV Vangeta til að framkvæma hvaða athafnir daglegs lífs sem er án þess að finna fyrir 
óþægindum, hjartaöng getur einnig komið fyrir í hvíld. 
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Tafla 3. Flokkun NYHA á hjartabilun.   

Stig  Skilgreining 

 

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

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

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

IV 
Vangeta til að framkvæma nokkra líkamlega áreynslu og einkenni hjartabilunar eru til 
staðar í hvíld. Hvaða líkamlega áreynsla sem er veldur stigvaxandi óþægindum og 
einkennum. 

 

1.5 Brátt kransæðaheilkenni 
Brátt kransæðaheilkenni (acute coronary syndrome, ACS) er samheiti yfir alvarlegan og bráðan 

kransæðasjúkdóm sem stafar af súrefnisþurrð í hjartavöðva. Lengd súrefnisþurrðar ræður því hvort 

varanlegur skaði verður á hjartavöðvanum og hve alvarlegur hann verður (30). Orsök súrefnisþurrðar 

má oftast rekja til rof á æðaskellu þannig að storkukerfið virkjast, blóðsegi myndast yfir skellunni og 

stíflar æðina. Einkennin sem koma í kjölfarið eru verri en við stöðuga hjartaöng og koma fram við litla 

áreynslu eða í hvíld.  

Brátt kransæðaheilkenni er ferns konar: hvikul hjartaöng, hjartadrep með eða án ST-hækkana og 

skyndidauði. Hvikul hjartaöng er algengasta og vægasta birtingamyndin. Hún veldur sjaldnast 

hækkunum á hjartaensímum og blóðseginn leysist upp áður en varanlegur skaði verður á 

hjartavöðvanum. Drep í hjartavöðva (AMI) er skipt í tvennt eftir því hvort marktæk ST-hækkun sjáist á 

hjartarafriti eða ekki. Ef hjartadrepið er án ST-hækkana á hjartarafriti (NSTEMI) verður drep í hjartaþeli 

(endocardium) vöðvans sem nær ekki í gegnum alla veggþykkt vöðvans. Það getur gerst þegar lítil 

kransæð lokast, eða mikil flæðisskerðing verður á stórri kransæð án þess að hún lokist alveg.  Ef ST 

hækkænir (STEMI) sjást á hjartarafriti hefur stór kransæð lokast sem veldur fullþykktar drepi í 

hjartavöðvanum. Alvarlegasta biringarmynd bráðs kransæðaheilkennis er skyndidauði. Blóðsegi í 

kransæð veldur mikilli truflun á blóðflæði til hjartavöðvans sem leiðir til takttruflana í sleglum og 

hjartastopps (31).  

1.6 Greining kransæðasjúkdóms 
Greining kransæðasjúkdóms byggist fyrst og fremst á vandaðri sögutöku og ítarlegri klínískri skoðun 

(32). Mikilvægt er að greina kransæðasjúkdóm sem fyrst, sérstaklega þegar um er að ræða  brátt 

kranæðaheilkenni svo hægt sé að lágmarka skaða í hjartavöðvanum (33). Greininguna og alvarleika 

sjúkdómsins má svo staðfesta með ýmsum rannsóknum, svosem hjartarafriti, blóð- og 

myndrannsóknum (32).  
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1.6.1 Hjartarafrit 
Hjartarafrit (ECG) mælir rafvirkni hjartans og er yfirleitt fyrsta rannsóknin sem gerð er þegar grunur 

leikur á kransæðasjúkdómi (33). Hjá sjúklingum með stöðugan kransæðasjúkdóm getur hjartarafrit 

verið eðlilegt en þegar bráð blóðþurrð verður í hjartavöðvanum verða oftast breytingar á hjartarafritinu, 

svo sem vinstra greinrof, ST-hækkanir, nýtilkomnar ST- lækkanir  og/eða viðsnúin T- bylgja. Merki um 

hjartsláttartruflanir,  gamalt drep í hjartavöðva eða þykknun á vinstri slegli geta einnig sést á 

hjartarafriti.  Mikilvægt er að taka hjartarafrit reglulega, hjá sjúklingum með þekktan kransæðasjúkdóm, 

fylgjast með breytingum og bera ný rit saman við gömul rit séu þau til staðar (34).  

1.6.2 Blóðrannsóknir 
Ef grunur leikur á bráðu kransæðaheilkenni eru teknar blóðprufur til að kanna hvort frumuskemmdir 

hafi orðið á hjartavöðvanum (33). Þar er ensímið trópónín T í lykilhlutverki, en það hefur gott næmi og 

sértækni fyrir drep í hjartavöðva. Annað ensím, kreatín kínasi-MB (CK-MB) hefur einnig mikið verið 

notað í gegnum tíðina, en það er ekki jafn sértækt á frumuskemmdir í hjartavöðva og trópónín T. 

Mælingar á því hafa því minna gildi í greiningu á bráðu kransæðaheilkenni núorðið. CK-MB er þó enn 

mikið notað til að meta blóðþurrð eftir hjartaaðgerðir (35, 36). 

1.6.3 Myndrannsóknir 
Hjartaómun gefur miklar upplýsingar um byggingu hjartans og starfsemi og gegnir því mikilvægu 

hlutverki við mat á sjúklingum sem greinast með kransæðasjúkdóm (33). Með hjartaómun er hægt að 

meta samdráttarhæfni hjartans, mæla útstreymisbrot vinstri slegils (LVEF), veggþykt, stærð gátta og 

slegla. Einnig er hún mikilvæg til að útiloka mismunagreiningar kransæðasjúkdóms eins og 

lokusjúkdóma eða þegar ósæðaflysjun (aortic dissection) er til staðar (37). Með sneiðmyndatöku af 

kransæðum er hægt að meta gróflega kalk og þrengingar í kransæðum, en sú rannsókn er þó sjaldan 

notuð við mat á bráðu kransæðaheilkenni (26). Þá er frekar notast við kransæðamyndatöku, sem er 

ífarandi rannsókn þar sem æðaleggur er þræddur í úlnliðsslagæð (radial artery) eða náraslagæð 

(femoral artery). Skuggaefni er sprautað í kransæðar og röntgenmyndir teknar til að meta blóðflæðið í 

æðunum. Við það er hægt að meta staðsetningu þrenginganna með mikilli nákvæmni. Hún er því 

mikilvæg rannsókn til að meta útbreiðslu sjúkdóms og best fallin til þess að ákveða hvers konar meðferð 

er viðeigandi (26, 35). 

1.7 Meðferð 
Markmið meðferðar við kransæðasjúkdómi er þrenns konar; i) að stöðva framgang æðakölkunar, ii) 

auka blóðflæði um kransæðar, iii) minnka eftirspurn hjartavöðvans eftir súrefni. Ekki má gleymast að 

undirstaða meðferðar við kransæðasjúkdómi eru breytingar á lífstíl, svo sem reykleysi, hreyfing og hollt 

mataræði. Frekari meðferð ræðst síðan af útbreiðslu og alvarleika kransæðasjúkdómsins. 

Meðferðarúrræði eru aðallega þrenns konar: lyfjameðferð, kransæðavíkkun (PCI) og 

kransæðahjáveituaðgerð (38).  
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1.7.1 Lyfjameðferð 
Lyfjameðferð er beitt hjá öllum sem eru með kransæðasjúkdóm, óháð því hvort þörf sé á frekari 

inngripum eða ekki. Meðferðin getur beinst að kransæðasjúkdómnum sjálfum en einnig áhættuþáttum 

hans. Þannig er reynt að hindra framgang þeirra þátta sem knýja æðakölkunarferlið áfram (38). Helstu 

lyfjaflokkarnir sem beitt er gegn kransæðasjúkdómi eru: lyf gegn hjartaöng, lyf sem hindra eða snúa við 

framvindu æðakölkunar og lyf til að meðhöndla fylgikvilla æðakölkunar (38).  

Þeir lyfjaflokkar sem eru hvað mest notaðir við hjartaöng eru æðavíkkandi nítröt, β-blokkar og 

kalsíum blokkar, auk nýrra lyfja sem ekki verða tíunduð hér(38). Æðavíkkandi nítröt eru notuð við 

hjartaöng og koma áhrif þeirra fram strax. Þau víkka kransæðar með því að auka framleiðslu á nituroxíði 

(NO) í æðaþelinu, sem aftur eykur framboð súrefnis til hjartavöðvans. Nítröt lækka einnig bæði bláæða- 

og slagæðþrýsting og þar af leiðandi minnkar súrefnisþörf hjartans. β-blokkar eru mikið notaðir til að 

meðhöndla og fyrirbyggja hjartaöng. Þeir draga úr súrefnisþörf hjartans með því að minnka 

samdráttarkraft, hægja á hjartslætti og lækka blóðþrýsting (39). Kalsíumblokkar koma í veg fyrir 

blóðþurrð með því að auka súrefnisframboð með beinni víkkun kransæða sem og að minnka 

súrefniskröfur hjartans í með lækkun á blóðþrýstingi (38).  

Þau lyf sem gegna hvað mestu hlutverki í að hindra og snúa við framgöngu æðakölkunar eru 

blóðfitulækkandi statín (38). Þau draga úr framleiðslu LDL-kólesteróls og auka tjáningu á LDL-viðtaka á 

yfirborði frumna og minnka þar af leiðandi magn þess í blóði og hægja þannig á framgangi æðakölkunnar 

(40). Að auki hafa blóðfitulækkandi statín áhrif sem tengjast ekki með beinum hætti magni kólesteróls 

eða LDL, oft kölluð “pleiotrófísk áhrif”. Þar skipta mestu máli bólguhamlandi áhrif og örvun æðaþels til 

myndunar á nituroxíði. Einnig virðast statín hafa stöðgandi áhrif á æðaskellur með því að auka fíbrín 

hluta þeirra og minnka þar að leiðandi líkur á rofi og blóðsegamyndun í kjölfarið (38).  

Lyf sem hindra fylgikvilla æðakölkunar eru blóðflöguhemjandi lyf og storkuhemlandi lyf (blóðþynning). 

Segaleysandi lyf eru síðan einnig notuð í meðferð við bráðu kransæðaheilkenni (38). Markmið blóðflögu- 

og storkuhemlandi lyfja er að koma í veg fyrir að blóðsegi geti myndast í kransæð sem veldur lokun á 

æðinni. Mikilvægasta blóðflöguhemjandi lyfið er aspírín, öðru nafni  acetýlsalísýra, sem virkar með 

óafturkræfri hindrun á cyclóoxygenasa-1 (COX-1) í blóðflögum. Þannig kemur það í veg fyrir framleiðslu 

á þromboxans sem getur annars stuðlað að segamyndun. Aspírín er gefið í lágum skömmtum (oftast 75 

mg á dag) og er mælt með notkun þess í kransæðasjúkdómi í öllum helstu klínísku leiðbeiningum (38, 

39).  

1.7.2 Kransæðavíkkun 
Kransæðavíkkun, sem er framkvæmd í kransæðaþræðingu er algengasta inngripið við 

kransæðasjúkdómi (41). Meðferðin er ekki hvað sýst mikilvæg í meðferð bráðs kransæðaheilkennis og 

minnkar bæði líkur á hjartaáfalli og dauða hjá þeim sjúklingum. Kransæðavíkkun er þó oft framkvæmd 

sem valaðgerð hjá sjúklingum með stöðugan kransæðasjúkdóm (42). Helsta ábendingin fyrir 

kransæðavíkkun er kransæðasjúkdómur með marktækum þrengslum í einni eða tveimur af þremur 

meginkransæðum hjartans (43). Kransæðavíkkun er einnig gjarnan gerð þegar þrengingar verða á 

æðagræðlingum eftir kransæðhjáveituaðgerðir eða eftir fyrri kransæðavíkkun (44).  
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Við kransæðavíkkun er fyrst framkvæmd kransæðamyndataka, eins og lýst var hér að ofan. Eftir að 

þrengslin hafa verið metin og ákveðið hefur verið að gera víkkun er grannur stýrivír þræddur í gegnum 

æðalegginn út í kransæðina og í gegnum þrengslin. Grannur æðaleggur með belg á endanum er síðan 

þræddur eftir stýrivírnum. Belgurinn er staðsettur í þrengslunum og þau víkkuð. Í flestum tilvikum er 

stoðneti komið fyrir á þrengslasvæðinu og það skilið eftir í æðinni til að minnka líkur á endurþrengslum. 

Stoðnetin sem notuð eru í dag eru langflest lyfjahúðuð, sem er gert til að koma í veg fyrir örvefsmyndun 

í kringum stoðnetið (45). 

1.7.3 Kransæðahjáveituaðgerð 
Fyrsta kransæðahjáveituaðgerðin var framkvæmd á Íslandi í júní 1986. Síðan hafa hátt í 7000 opnar 

hjartaaðgerðir verið framkvæmdar á Landspítala og eru kransæðahjáveituaðgerðir um 60% 

aðgerðanna, eða í kringum 150 aðgerðir árlega (46). Helsta ábendingin fyrir kransæðahjáveituaðgerð 

er kransæðasjúkdómur sem tekur til allra þriggja meginæðanna, sérstaklega þegar um er að ræða vinstri 

höfuðstofnsþrengsli eða þrengsli ofarlega í framveggsgrein hjarta (LAD) (47). 

1.7.3.1 Aðgerðin sjálf 
Til þess að komast að hjartanu er bringubeinið opnað endilangt með rafsög. Síðan er vinstri innri 

brjóstholsslagæð (LIMA) fríuð frá brjóstvegg. Langoftast er hún tengd við vinstri frammveggsgrein (LAD) 

hjartans og bláæð úr fæti (vena saphena magna) tengd frá ósæð til annarra kransæðagreina sem eru 

með þrengsli og þarfnast hjáveitu (48). Af græðlingunum sem notaðir eru endist innri brjóstholsslagæðin 

best, en rúmlega 95% þeirra eru enn opnar og án þrenginga eftir 10 ár, samanborið við 60-70% af 

bláæðagræðlinga (47). Einnig er hægt að nota aðra slagæðagræðlinga en vinstri brjóstholsslagæð, t.d. 

ef hún er ekki nothæf, oftast hægri innri brjóstholsslagæð (RIMA) eða úlnliðsslagæð (radial artery) (49).  

Kransæðahjáveitu er bæði hægt að framkvæma með aðstoð hjarta- og lungnavélar (HLV) eða á 

sláandi hjarta (OPCAB). Í dag eru langflestar aðgerðir gerðar með aðstoð HLV, en þá er sett töng á 

ósæðina ofan við hjartað og það stöðvað með kalíumríkri lausn (cardioplegia). Á meðan sér vélin um 

hlutverk lungna og hjarta, mettar blóðið af súrefni og dælir því um líkamann (48, 50). Að aðgerð lokinni 

er töngin fjarlægð og við það hrekkur hjartað oftast í gang, þótt stundum þurfi að gefa því rafstsuð. Þegar 

aðgerð er gerð á sláandi hjarta eru helstu skrefin í aðgerðinni svipuð nema hvað hjartað er ekki stöðvað. 

Hjartað sér þá um að halda uppi blóðþrýstingi og dæla blóði um líkamann. Notast er við sérstaka gaffla 

til að takmarka hreyfingar hjartans og þannig auðvelda æðatengingar (50).  Margar rannsóknir hafa 

borið saman árangur hjáveituaðgerða á sláandi hjarta og aðgerða með hvað varðar fylgikvilla, 30 daga 

og langtímalifun. Niðurstöður þeirra eru misvísandi, en þær hafa þó ekki sýnt fram á það með óyggjandi 

hætti að aðgerðir á sláandi hjarta gefi betri árangur en aðgerðir með HLV (48). Af þessum sökum hefur 

víðast hvar dregið úr notkun kransæðahjáveitu á sláandi hjarta. 

1.8 Fylgikvillar kransæðhjáveituaðgerða 

1.8.1 Snemmkomnir fylgikvillar 
Snemmkomnir fylgikvillar eftir kransæðahjáveituaðgerð eru skilgreindir sem fylgikvillar sem koma 

fram innan 30 daga eftir aðgerð. Þeir eru algengir en misalvarlegir og er skipt í minniháttar og alvarlega 

fylgikvilla eins og sést í töflu 4 (46).  
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Tafla 4. Helstu snemmkomnu fylgikvillar eftir kransæðahjáveituaðgerð. 

Minniháttar fylgvikvillar Alvarlegir fylgikvillar 

Nýtilkomið gáttatif Heilablóðfall 

Aftöppun fleiðruvökva Hjartadrep 

Yfirborðssýking í skurðsári Fjöllíffærabilun 

Lungnabólga Miðmætisbólga 

Þvagfærasýking Bringubeinslos 

Skammvinn heilablóðþurrð Bráður nýrnaskaði 

 Enduraðgerð vegna blæðinga 

 

Af minniháttar fylgikvillum er nýtilkomið gáttatif (atrial fibrillation, AF) algengast. Nýtilkomið gáttatif 

gengur oftast til baka, en getur aukið hættu á nýrnaskaða, heilablóðfalli og dauða. Tíðni nýtilkomins 

gáttatifs eftir kransæðahjáveituaðgerð hefur verið í kringum 37% á Íslandi (51), sem er í hærra lagi 

miðað við önnur lönd þar sem tíðnin er oft á bilinu 16-30% (52-54).  

Uppsöfnun á fleiðruvökva er einnig algengur fylgikvilli og aftöppunar er þörf í kringum 10% tilvika 

(55). Sýkingar geta komið upp eftir kransæðahjáveituaðgerð, en algengastar eru lungnabólga og 

þvagfærasýkingar (46, 56). Yfirborðssýkingar í skurðsári eru algengari á ganglim en í bringubeinsskurði, 

eða í kringum 9% tilfella borið saman við 5% í bringubeinsskurði (57). Dýpri sýkingar í bringubeinsskurði 

eru sjaldgæfari, en þær leiða oft til miðmætisbólgu sem telst til alvarlegra fylgikvilla, lengir legutíma og 

hækkar dánartíðni. Á Íslandi hefur tíðni djúpra bringubeinssýkinga eftir opnar hjartaaðgerðir verið í 

kringum 2-3% sem er sambærilegt við niðurstöður flestra annarra nýlegra rannsókna (58).  

Blæðingar eftir kransæðahjáveituaðgerð eru algengur fylgikvilli, en yfirleitt stöðvast þær af sjálfu sér 

eða svara meðferð með storkuhvetjandi lyfjum eða blóðgjöf. Ef blæðing stöðvast ekki getur þurft að 

grípa til enduraðgerðar, sem eykur líkur á öðrum fylgikvillum og skurðdauða. Nýleg rannsókn á 

Landspítala sýndi að tíðni enduraðgerða vegna blæðinga var 6%, sem er í hærra lagi. (46).  

Tíðni hjartadreps í tengslum við aðgerð (peroperative myocardial infarction) er um 10% hér á landi, 

sem er svipað hlutfall og í sambærilegum rannsóknum erlendis (46). Þetta er alvarlegur fylgikvilli eftir 

kransæðhjáveituaðgerð sem getur valdið hjartabilun. Eldri sjúklingar eru í meiri hættu, en þættir sem 

tengdir eru aðgerðinni, s.s. langur tangartími eða skyndileg lokun á æðagræðlingi geta einnig aukið 

áhættuna (59). (60).  

Heilablóðfall eftir kransæðahjáveituaðgerð er sjaldgæfur en alvarlegur fylgikvilli sem getur dregið 

sjúklinga til dauða. Orsökin er gjarnan rakin til ónógs blóðflæði til heilans á meðan aðgerð stendur eða 

blóðsegareks. Tíðni þess er í kringum 1-5%, en í allt að helmingi tilfella ganga einkenni að verulegu leyti 

til baka (47, 61).   

Nýrnaskaði (acute kidney injury, AKI) sést í alllt að 30% tilvika eftir aðgerð og er hægt er að meta 

hann eftir ýmsum skilmerkjum, meðal annas með KDIGO (Kidney disease: improving global outcomes) 
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skilmerkjunum (62, 63). Hér á landi hefur er tíðni AKI eftir kransæðahjáveituaðgerð 11% (64) en þar var 

alvarleiki nýrnaskaða flokkaður eftir aukningu í kreatínín gildum í sermi (65).  

1.8.2 Langtíma fylgikvillar og lifun 
Langtíma fylgikvillar eru þeir fylgikvillar sem greinast eftir fyrstu 30 dagana frá aðgerð. Þeir eru ekki 

jafn tíðir og snemmkomnir fylgikvillar en efstir á blaði eru verkir frá bringubeini sem oft minnka með 

tímanum. (66). Grunnar og djúpar sýkingar í skurðsár geta komið fram allt að 90 dögum eftir aðgerð 

(67) en einnig getur orðið síðkomin fistilmyndun eftir sýkingu í bringubeini sem er sjaldgæfur en 

alvarlegur fylgikvilli (66).   

Þrenging á græðlingum getur valdið endurkomu brjóstverkja eða mæði og eykur hættu á hjartadrepi 

og dauða (68). Með hverju árinu sem líður aukast líkurnar á lokunar á bláæðagræðlingi. Þegar það 

gerist nægir oftast að beita kransæðavíkkun, en stundum þarf að gera enduraðgerð (re-CABG) (69, 70). 

Dánartíðni við enduraðgerðir er allt að þreföld miðað við fyrstu aðgerð (70). 

Við rannsóknir á árangri kransæðahjáveituaðgerða hefur yfirleitt verið einblínt á skammtímaárangur 

og eru rannsóknir á langtímaárangri af skornum skammti. Bandarísk ASCERT rannsóknin, sem náði til 

350 þúsund sjúklinga, sýndi fram á 77% þriggja ára lifun eftir aðgerð (71). Aðrar rannsóknir hafa sýnt 

fram á 80-85% fimm ára lifun eftir aðgerð (72, 73). Langtímaárangur sjúklinga eftir 

kransæðahjáveituaðgerð hefur nýlega verið rannsakaður hér á landi og reyndist fimm ára lifun 90% sem 

þykir mjög góður árangur í alþjóðlegum samanburði (74). 

1.9 Offita og skurðaðgerðir 
Offita hefur lengi verið talin áhættuþáttur fyrir lakari árangri skurðaðgerða, en hún tengist hærri tíðni 

fylgikvilla eftir skurðaðgerðir, þar sem skurðsýkingar ber hæst (75, 76).  

Svæfingalæknar geta einnig átt í erfiðleikum með barkaþræðingu hjá sjúklingum í ofþyngd vegna 

þess að þeir eru oft með þykkan, stuttan háls og þykkan brjóstvegg. Þrýstingur í kviðarholi er oft meiri 

hjá sjúklingum í ofþyngd og eykur líkur á innöndun á magainnihaldi. Einnig er erfiðara að áætla dreifingu 

fituleysinna lyfja sem eru notuð við svæfingu hjá þeim sem eru með ofgnótt af líkamsfitu. Því getur verið 

erfiðara að innleiða, viðhalda og draga úr svæfingu hjá þessum sjúklingahóp (76).  

Skurðlæknum ber saman um að það er tæknilega erfiðara að framkvæma aðgerð á offeitum og 

aðgerðartíminn er því gjarnan lengri (77-79). Þegar sjúklingar eru með mikið yfirborðsflatarmál (>3 m2) 

getur þurft að keyra meira flæði í  HLV sem getur hækkað tíðni fylgikvilla (76).  

1.9.1 Offitu þversögnin  
Þrátt fyrir að offita sé talin auka líkurnar á fylgikvillum hafa margar rannsóknir sýnt að árangur 

sjúklinga í ofþyngd eftir skurðaðgerðir er ekki lakari en hjá sjúklingum í kjörþyngd (75). Þvert á móti hafa 

margar rannsóknir lýst betri árangri eftir aðgerðir og jafnvel betri langtímalifun. Þetta kemur á óvart því 

sjúklingar í offþyngd hafi yfirleitt mun fleiri áhættuþætti sem geta tengst hækkaðri tíðni fylgikvilla, eins 

og sykursýki og skurðsýkingar. Þessi þvergsögn hefur verið kölluð offitu þversögnin (obesity paradox) 

(80). Ástæðan fyrir henni er ekki augljós en gæti tengst vali sjúklinga í aðgerð (valskekkja) og að reyndari 

skurðlæknar geri aðgerðir á sjúklingunum í mikilli ofþyngd. Eftir því  sem líkamsþyngdarstuðull hækkar 
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dregur yfirleitt úr áhrifum offituþversagnarinnar en almenn sést að sjúklinga í mjög mikilli ofþyngd (LÞS 

> 40 kg/m2) eru líklegri til að fá fylgikvilla eftir aðgerð en sjúklingar í kjörþyngd (80, 81).  

1.9.2 Offita og kransæðahjáveituaðgerð 
Eftir kransæðahjáveituaðgerðir hafa snemmkomnir fylgikvillar verið algengari hjá sjúklingum í 

ofþyngd, og á það við um tíðni skurðsýkinga, nýtilkomins gáttaflökts, bráðs nýrnaskaða, lengri legutíma 

og hærri dánartíðni (75). 

Nokkrar nýlegar rannsóknir hafa þó ekki getað sýnt fram á  lakari árangur hjá þessum sjúklingahóp, 

og í sumum þeirra hafa sjá greinileg merki offituþversagnar, þ.e. sjúklingum í ofþyngd hefur vegnað 

betur(82). Það kemur á óvart því aðgerðartími sjúklinga í ofþyngd sem gangast undir 

kransæðahjáveituaðgerð er gjarnan lengri líkt og skurðsýkingar(76). Þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á langtímaárangri sjúklinga í ofþyngd eftir kransæðahjáveituaðgerð sýna flestar sambærilega 

lifun, enda þótt niðurstöður þeirra séu nokkuð misvísandi (83, 84). Sjúklingar í ofþyngd eru þó oft yngri 

en sjúklingar í kjörþyngd í þessum rannsóknum og ættu samkvæmt aldrai að hafa betri lifun. Hushan 

Ao og félagar fylgdu sjúklingum eftir í 5 ár og rannsókn þeirra sýndi fram á sambærilega heildarlifun, 

sem og sambærilega lifun án ákveðinna endapunkta tengdum hjarta- og æðakerfi (MACCE) (83). 

Zitterman og félagar fylgdu sjúklingum eftir í 2 ár og lýstu svipaðri lifun og tíðni MACCE endapunkta, ef 

frá voru taldir sjúklingar í mikilli ofþyngd (LÞS >35 kg/m2) sem höfðu verri langtíma horfur (84). Kim og 

félagar fylgdu sjúklingum eftir í 6 ár og sýndu fram á sambærilega lifun milli sjúklinga í ofþyngd og 

kjördþyngd. Sú rannsókn sýndi fram á að sjúklingar í yfirþyngd höfðu betri langtímalifun en aðrir (85). 

Loks birtu Mariscalco og félagar í lok 2016 safngreiningu og ferilrannsókn sem sýndi að sjúklingar í 

yfirþyngd og ofþyngd höfðu lægri 30 daga dánartíðni en þeir sem eru í kjörþyngd (86). Flestar rannsóknir 

hingað til hafa einblínt á skammtímaárangur og áberandi fáar rannsóknir hafa kannað langtímafylgikvilla 

þessara sjúklinga. 

2 Markmið 
Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á langtímaárangur sjúklinga sem eru of þungir eftir 

kransæðahjáveituaðgerð og bera þá saman við sjúklinga í kjörþyngd. Sérstaklega var litið á 

langtímafylgikvilla og langtímalifun. Einnig voru sjálfstæðir forspársþættir langtímalifunar ákvarðaðir.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sjúklingar 
Rannsóknin er afturskyggn og náði til 1755 sjúklinga 18 ára og eldri sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð eingöngu (isolated CABG) á Landspítala frá 1. janúar 2001 til 31. desember 

2013. Við rannsóknina var stuðst við gagnagrunn hjarta- og lungnaskurðdeildar sem hefur verið í vinnslu 

í næstum 12 ár, en í hann eru skráðar upplýsingar um allar kransæðahjáveituaðgerðir sem gerðar hafa 

verið á Íslandi á þessu tímabili.  

Leitað var að sjúklingum í tveimur miðlægum skrám, annars vegar í aðgerðarskrá hjarta- og 

lungnaskurðdeildar Landspítala og hins vegar í sjúklingabókhaldi Landspítala, þar sem leitað var að 

aðgerðarnúmerum fyrir kransæðahjáveituaðgerð (FNSA00, FNSC10, FNSC20 og FNSC30) og aðgerðir 

þar sem notast var við hjarta- og lungnavél (FZSA00 og FZSA10). Af þeim sjúklingum voru einungis 

teknir með í rannsóknina sjúklingar sem gengust undir sína fyrstu kransæðahjáveituaðgerð og þar sem 

önnur hjartaaðgerð (t.d. lokuskipti) var ekki gerð samtímis.  

3.2 Skráðar breytur 
Klínískar upplýsingar voru fengnar úr sjúkraskrám og aðgerðarlýsingum. Fyrir hvern sjúkling voru 

skráðar tæplega 130 breytur í rafræna Excel skrá. Skráðar voru upplýsingar um aldur, kyn, þyngd, hæð 

og LÞS. Sjúklingum var skipt upp í fjóra hópa eftir líkamsþyngdarstuðli (LÞS); i) kjörþyngd = 18,5 – 24,9 

kg/m2 (n=393), ii) yfirþyngd = 25 – 29,9 kg/m2 (n=811), iii) ofþyngd = 30 – 34,9 kg/m2 (n=388) og iv) mikil 

ofþyngd = >35 kg/m2 (n=113). Sjúklingar með LÞS <18,5 kg/m2 voru aðeins 7 talsins og því ekki teknir 

með í tölfræðiúrvinnslu. Þessi flokkun samræmist flokkun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 

á LÞS og hefur verið notuð í sambærilegum rannsóknum (87). Áhættuþættir fyrir hjarta- og 

æðasjúkdóma voru einnig skráðir eins og háþrýstingur, sykursýki, blóðfituröskun og saga um reykingar. 

Skráð var hvort sjúklingur hafði fyrri sögu um hjarta- og æðasjúkdóma eins og hjartabilun, 

hjartsláttaróreglu, lokusjúkdóma eða hjartadrep. Einnig var skráð fyrri saga um kransæðavíkkun og 

hvenær hún var gerð. Útbreiðsla kransæðasjúkdóms var metin samkvæmt svörum úr 

kransæðaþræðingu þar sem vinstri höfuðstofnsþrengsli eða þriggja æða sjúkdómur var sérstaklega 

skráður. Upplýsingar um útstreymisbrot vinstri slegils (LVEF) fengust úr hjartaómunarsvörum. Sykursýki 

var skráð ef hún fannst sem greining í sjúkraskrá hjá viðkomandi sjúklingi eða ef viðkomandi tók lyf við 

sykursýki, hvort sem um var að ræða meðferð með töflum eða insúlíni. Nýrnastarfsemi var einnig skráð 

og skert nýrnastarfsemi (CKD) skilgreind sem gaukulsíunarhraði (GSH) undir 60 ml/mín/1,73 m2 sem 

samræmist skilgreiningu KDOQI á skertri nýrnastarfsemi (88). Einnig voru færðar í grunninn upplýsingar 

um lyf sem sjúklingar tóku fyrr aðgerð, m.a. blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi síðustu  fimm dagana 

fyrir aðgerð. Þessar upplýsingar fengust bæði úr sjúkraskrá en einnig úr lyfjagátt Landspítala, Terapy.  

Einkenni sjúklings voru metin samkvæmt NYHA (New York Heart Association) flokkun á hjartabilun 

og CSS (Canadian Cardiovascular Society) flokkun á hjartaöng (89, 90). EuroSCORE (European 

System for Cardiac Operative Risk Evaluation) var reiknað fyrir alla sjúklinga, bæði staðlað og lógistísk 

EuroSCORE, sem bæði eru alþjóðlega viðurkennd áhættulíkön sem meta dánarlíkur fyrstu 30 dagana 
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eftir hjartaskurðaðgerð (91, 92). Einnig var reiknað út EuroSCOREII fyrir alla súklingana og bætt við 

grunninn, en það var gefið út 2011. (93). 

Upplýsingar um aðgerðina voru skráðar, m.a. tegund aðgerðar, það er hvort notast var við hjarta- og 

lungnavél (HLV) eða hvort aðgerðin var gerð á sláandi hjarta. Þær aðgerðir sem fyrst voru gerðar á 

sláandi hjarta en var breytt yfir í aðgerð á HLV voru taldar með aðgerðum á sláandi hjarta (intention to 

treat). Skráð var hvort aðgerðin var valaðgerð, bráðaaðgerð (innan við 24 klst. frá innlögn) eða aðgerð 

framkvæmd með flýtingu (í sömu innlögn). Heildar-aðgerðartími var skráður í mínútum en einnig 

tangartími og tími á hjarta- og lungnavél fyrir þá sjúklinga sem gengust undir aðgerð á HLV. Fjöldi 

fjaræðtatenginga á kransæðar (distal anastomoses) var skráður og hvort brjóstholsslagæð (LIMA) var 

notuð var skráð sem og lægsti líkamshiti í aðgerð. Kannað var hvort þörf hafi verið á ósæðardælu (IABP) 

í eða eftir aðgerð. Blæðing í brjóstholskera fyrstu 24 klst. eftir aðgerð var skráð í ml sem og fjöldi eininga 

rauðkornaþykknis sem sjúklingi var gefnar í eða eftir aðgerð. Legutími á gjörgæslu sem og 

heildarlegurtími voru skráðir í dögum. 

Fylgikvillum var skipt í snemmkomna fylgikvilla og langtíma fylgikvilla og þeir skráðir sérstaklega. 

Snemmkomnir fylgikvillar voru skilgreindir sem fylgikvilla sem greinast innan 30 daga frá aðgerð og var 

þeim skipt í annars vegar minniháttar og hins vegar alvarlega fylgikvilla. Gáttaflökt, aftöppun á 

fleiðruvökva, yfirborðssýking í skurðsári, lungnabólga, þvagfærasýking, bráður nýrnaskaði sem ekki 

krafðist nýrnaskilunar og skammvinn heilablóðþurrð (TIA) töldust til minniháttar fylgikvilla. Heilablóðfall, 

fjöllíffærabilun (multiorgan failure), djúp sýking í bringubeinsskurði (deep sternal wound infection), 

bringubeinslos, bráður nýrnaskaði sem krafðist blóðskilunar og enduraðgerð vegna blæðinga töldust til 

alvarlega fylgikvilla. Einnig var blóðþurrð í hjartavöðva talin með alvarlegum fylgikvillum, en hún var 

skilgreind sem nýtilkomnar ST-hækkanir eða nýtilkomið vinstra greinrof á hjartarafriti ásamt hækkun 

CKMB hjartaensíminu yfir 70 μg/L. KDIGO flokkun var notuð til að meta bráðan nýrnaskaða og var hann 

skilgreindur sem þreföld aukning á kreatínín-gildi, eða aukning á Se-kreatinín-gildi í ≥ 4 mg/dl, sem er 

KDIGO flokkur 3. Flokkunin byggir á samanburði á gildum kreatíníns í blóði og GSH, fyrir og eftir aðgerð 

(65). Skurðdauði (operative mortality) var skilgreindur sem dauði innan 30 daga frá aðgerð. 

Loks voru langtíma fylgikvillar sem tengdust hjarta- og æðakerfinu skráðir eftir að ítarleg leit hafði 

verið gerð að þeim. Þetta var gert með því að skoða allar endurkomur sjúklinga á Landspítala í 

sjúkraskrákerfi spítalans, Sögu, fram til 1. júlí 2014. Ennig var farið yfir endurinnlagnir á sjúkrastofnun á 

landsbyggðinni og farið yfir allar hjartaþræðingar í gagnagrunni hjartaþræðingadeildar Landspítala til 1. 

júlí 2014. Langtíma fylgikvillar voru greindir samkvæmt skilgreiningu meira en 30 dögum frá aðgerð. Þeir 

voru eftirfarandi: hjartaáfall, heilablóðfall, endurkransæðavíkun (re-PCI), endur-

kransæðahjáveituaðgerð (re-CABG) og dauði. Þessir endapunktar eru oft teknir saman í sameiginlegan 

endapunkt, sem kallast MACCE (major adverse cardiac and cerebrovascular event), og er oft notaður í 

sambærilegum alþjóðlegum rannsóknum 

3.3 Eftirfylgd 
Dánarorsakir og upplýsingar um dánardag fengust úr dánarmeinaskrá Landlæknisembættis. 

Upplýsingar um langtímafylgikvilla fengust úr sjúkraskrám í öllum helstu heilbrigðisumdæmum landsins 

og eftirfylgd miðaðist við 1. júlí 2014. 
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3.4 Skráning upplýsinga og tölfræðileg úrvinnsla 
Upplýsingar voru skráðar í tölvuforritið Excel. Tölfræðiúrvinnsla var gerð í tölfræðiforritinu R, útgáfu 

3.3.2 (R foundation for Statistical Computing, Vín, Austuríki). Talnabreytur og flokkabreytur voru bornar 

saman með tilliti til líkamsþyngdarstuðuls. Marktækni milli hópa var metin með viðeigandi tilgátuprófum 

og flokkabreytur bornar saman með kí-kvaðrat tilgátuprófi þegar við átti. Ef færi en 5 voru í einum af 

hópunum var notast við Fischer exact próf og talnabreytur bornar saman með ANOVA prófi. 

Langtímalifun var reiknuð út með aðferð Kaplan-Meier. Reiknuð var út heildarlifun, sem og MACCE-

frí lifun. Samanburður á lifun hópa var gerður með log-rank prófi. Marktækni miðast við p-gildi <0,05. 

Sjálfstæðir forspársþættir lifunar og MACCE-frírrar lifunar voru ákvarðaðir með Cox 

aðhvarfsgreiningu (Cox regression analysis). Inn í upphaflega líkanið voru teknar þær breytur sem 

skráðar voru í gagnagrunninn og höfðu p-gildi < 0,05 í einþátta Cox aðhvarfsgreiningu. Þær breytur voru 

aldur, kyn, aðgerðarár, saga um sykursýki, háþrýstingur, langvinna lungnateppa, blóðfituröskun, 

EuroSCOREII, skert nýrnastarfsemi, útfallsbrot vinstri slegils, þeir brjóstverkir yfir 3 á CCS skalanum, 

þeir sem tóku blóðfitulækkandi statín og clopidógrel fyrir aðgerð. Þeir sem höfðu sögu um hjartaáfall, 

gáttaflökt og kransæðavíkkun með eða án ísetningu stoðnets voru einnig teknir með í líkanið. Viðeigandi 

breytur voru settar inn í sitthvort líkanið fyrir lifun og  MACCE-fría lifun. Spágeta upphaflegu líkananna 

var síðan metin og breytur felldar út með “stepwise” aðferð þar til endanlegt módel fékkst.  

3.5 Leyfi  
Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst, m.a. frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Skipting í hópa eftir LÞS, kynjaskipting og aldursdreifing.  
Af 1755 sjúklingum voru 501 með líkamsþyngdarstuðul hærra en 30 kg/m2 og því í ofþyngd. Á mynd 

2 má sjá fjölda sjúklinga í hverjum af LÞS-hópunum fjórum. 

 

Mynd 2.  Skipting 1705 sjúklinga í fjóra þyngdarflokka, kjörþyngd (LÞS 18,5 – 24,9 kg/m2), 
yfirþyngd (LÞS 25 – 29,9 kg/m2), ofþyngd (LÞS 30 – 34,9 kg/m2), og mikil ofþyngd (LÞS 
>35 kg/m2),.  Ekki eru sýndir 7 sjúklingar sem voru í léttasta hópnum, LÞS < 18,5 kg/m2 

Marktækur munur reyndist á aldursdreifingu milli allra hópanna (p <0,05), nema á hóp kjörþyngdar 

og yfirþyngdar. Þeir sem voru í þyngsta hópnum (LÞS > 35 kg/m2) voru að meðaltali 6 árum yngri en 

þeir sem voru í kjörþyngd (p <0,001). Karlar voru hlutfallslega færri í bæði léttasta (77%) og þyngsta 

hópnum (76%). Hlutfall karla var hæst í hópi yfirþyngdar, eða 85%, sem var marktækt hærra hlutfall en 

í kjörþyngd (p = 0,002) og 4 (p=0,0029). 

Tafla 5. Aldursdreifing og kynjaskipting.  
Aldursdreifing og kynjaskipting eftir LÞS hópum. Gefin eru upp meðaltöl og staðalfrávik fyrir aldur og 
fjöldi (%) fyrir kyn. 

 Alls 
(n=1755) 

 Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
Ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

Aldur 66 ± 9,4 67 ± 10 66 ± 9 65 ± 9 61  ± 9 < 0,001 

Karlkyn 1437 (82) 304 (77) 687 (85) 315 (81) 86 (76) 0,007 
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4.2 Áhættuþættir kransæðasjúkdóms 
Tafla 6 ber saman helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma milli LÞS hópa. Marktækt fleiri þeirra 

sem voru með hærri LÞS höfðu háþrýsting, eða 82% sjúklinga í mikilli ofþyngd miðað við 56% í 

kjörþyngd (p <0,001). Munur á tíðni háþrýstings var marktækur á milli allra einstakra hópa nema milli 

yfirþyngdar og ofþyngdar. 

Hlutfallsega jókst algengi sykursýkis eftir hópum, en hún var 10% fyrir sjúklinga í kjörþyngd miðað 

við 37% í mikilli ofþyngd (p < 0,001). Munurinn var mestur á milli ofþyngdar og mikillar ofþyngdar, en 

hann var 17% millli þessara tveggja hópa (p <0,001). Munurinn á var einnig marktækur á milli yfirþyngdar 

og ofþyngdar (p = 0,03). 

Tíðni blóðfituröskunar jókst einnig milli flokka, eða úr 54% fyrir sjúklinga í kjörþyngd í 72% fyrir þá 

sem voru í mikilli ofþyngd (p < 0,001). Munurinn milli einstakra hópa var þó ekki marktækur nema fyrir 

sjúklinga í ofþyngd og í mikilli ofþyngd, þar sem algengi blóðfituröskunar jókst um tæp 13% (p = 0,02). 

Saga um reykingar var 11% algengari fyrir sjúklinga í mikilli ofþyngd og kjörþyngd (p = 0,04). 

Munurinn milli annarra einstakra hópa var þó ekki marktækur nema á milli yfirþyngdar og ofþyngdar (p 

= 0,01), en þar munaði 7% á hópunum.  

 
Tafla 6. Áhættuþætti kransæðasjúkdóms. 

Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms skipt eftir LÞS hópum. Gefinn er upp fjöldi (%). 

 Alls 
(n=1755) 

Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

Háþrýstingur 1143 (65) 218 (55) 530 (66) 266 (68) 93 (82) < 0,001 

Sykursýki 280 (16) 41 (11) 116 (14) 74 (19) 41 (37) < 0,001 

Blóðfituröskun 992 (56) 203 (53) 460 (58,3) 224 (60) 76 (72) 0,006 

Reykingar  1260 (56) 268 (68) 568 (70) 300 (77,3) 89 (79) 0,006 

Fjölskyldusaga 910 (52) 195 (52) 431 (55) 198 (54) 62 (61) 0,44 
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4.3 Aðrir bakgrunns- og áhættuþættir 
Tafla 7 ber saman einkenni og dreifingu kransæðajsúkdóms milli hópa. Marktækur munur reyndist á 

EuroSCORE II milli hópa, sem mynd 3 sýnir. EuroSCORE II lækkaði eftir því sem LÞS hækkaði, eða frá 

2,7 fyrir sjúklinga kjörþyngd í 1,6 fyrir mikla ofþyngd (p = 0,002). Munurinn á EuroSCORE II var 

marktækur á milli kjörþyngdar- og yfirþyngdarhópanna (p = 0,01), en einnig fyrir sjúklinga í yfirþyngd og 

ofþyngd (p = 0,049). Munurinn var hins vegar ekki martækur fyrir sjúklinga í oþygnd og mikilli ofþyngd.  

 

Mynd 3. Samanburður á EuroSCORE II milli LÞS hópa. 

Einkenni voru svipuð í hópunum fjórum og hlutfall sjúklinga í  í CCS flokki 4 var sambærilegt milli 

hópa. Útfallsbrot vinstri slegils, hvort þriggja æða sjúkdómur eða vinstri höfuðstofnsþrengsli eða skert 

nýrnarstarfsemi var til staðar reyndist einnig sambærileg milli hópa.  

Í töflu 7 er einnig samanburður á fyrri sögu um hjarta- og æðasjúkdóma milli LÞS hópa. Ekki var 

marktækur munur á milli hópa hvað sögu um langvinna lungnateppu, fyrra hjartaáfall, gáttaflökt, 

hjartabilun og lokusjúkdóma varðar. Sama átti við um fyrri sögu um kransæðavíkkanir. 
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Tafla 7. Aðrir bakgrunns- og áhættuþættir  
Aðrir bakgrunns- og áhættuþættir sjúklinga skipt eftir LÞS hópum. Gefin eru upp meðaltöl og 
staðalfrávik eða fjöldi (%). 
 

 Alls 
(n=1755) 

Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

  Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

EuroSCORE II 2,2  ± 3,6 2,8 ± 3,9 2,2 ± 3,5 1,8 ± 2,4 1,6 ± 1,3 < 0,001 

CCS flokkur 4 744 (42) 163 (41) 336 (14) 174 (19) 53 (37) 0,51 

Útfallsbrot vinstri 
slegils  23 ± 7,6 22 ± 7,9 22 ± 7,6 22 ± 7,5 22 ± 7,1 0,84 

3ja æða sjúkdómur 
/ vinstri 
höfuðstofnsþrengsli  

1574 (90) 346 (88) 739 (91) 346 (89) 107 (95) 0,12 

Skert 
nýrnastarfsemi* 237 (14) 59 (15) 102 (13) 53 (14) 17 (15) 0,09 

Langvinn 
lungnateppa 126 (7) 37 (9) 48 (6) 32 (8) 4 (4) 0,08 

Fyrri saga um hjarta- og æðasjúkdóma 

Hjartaáfall 446 (25) 114 (29) 197 (24) 102 (26) 23 (20) 0,18 

Gáttaflökt 179 (10) 42 (11) 77 (10) 39 (10) 13 (12) 0,87 

Hjartabilun 163 (9) 42 (11) 70 (9) 36 (9) 11 (10) 0,71 

Lokusjúkdómar 41 (3) 10 (3) 21 (3) 14 (4) 4 (4) 0,69 

Kransæðavíkkun, 
með/án stoðnets 369 (21) 68 (17) 177 (22) 81 (21) 28 (25) 0,22 

 *KDOQI 3-5 

4.4 Lyf fyrir aðgerð 
Lyf sem sjúklingar tóku fyrir aðgerð hópunum fjórum eru sýn í töflu 8 og á mynd 4. Af sjúklingum í 

mikilli ofþyngd tóku 83% β-blokka fyrir aðgerð miðað við 68% í kjörþyngd (p = 0,002). Munurinn var 

einnig marktækur á milli ofþyngdar og mikillar ofþyngdar, þar sem 72% þeirra sem voru í ofþyngd tóku 

β-blokka (p = 0,026). Svipað var upp á teningnum fyrir blóðfitulækkandi lyf en 74% sjúklinga í kjörþyngd 

tóku þau miðað við 88% þeirra í mikilli ofþyngd (p = 0,002). Einnig var 6% munur á milli yfirþyngdar og 

mikillar ofþyngdar (p = 0,007), sem telst marktækt. 

Hlutfall sjúklinga sem tók aspirín fyrir aðgerð munaði um 11% á milli kjörþyngdar og mikillar 

ofþyngdar, eða úr 39% í 50% (p < 0,001). Við samanburð á milli hópa var marktækur munur á kjörþyngd 

og yfirþyngd, eða 7% munur (p = 0,003) og á milli ofþyngdar og mikillar ofþyngdar munaði 5% á töku 

aspíríns (p = 0,008).  
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Mynd 4. Samanburður á lyfjatöku sjúklinga fyrir aðgerð eftir LÞS hópum.   

Notkun heparíns fyrir aðgerð var sambærileg milli hópa. Mjög fáir tóku clopidógrel fyrir aðgerð, alls 

64, eða 4% af rannsóknarhópnum, og var ekki munur á hópunum.  

Tafla 8. Lyfjataka fyrir aðgerð 

Skipt eftir LÞS hópum. Gefinn er upp fjöldi (%). 

 Alls 
(n=1755) 

Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

β-blokkar 1184 (67) 256 (68) 537 (71) 267 (72) 90 (83) 0,017 

Blóðfitulækkandi 
statín 1318 (75) 277 (74) 599 (77) 311 (83) 95 (88) <0,001 

Acetýlsalisylsýra 
(aspírín) 652 (30) 116 (39) 309 (35)  250 (35) 56 (50) <0,001 

Heparín 768 (44) 169 (43) 356 (44) 160 (42) 53 (47) 0,58  

Clopidógrel 64 (4) 12 (3) 30 (3,8)  11 (2,8) 6 (5,3) 0,56 

 

4.5 Aðgerðartengdir þættir  
Fjöldi aðgeraða á sláandi hjarta (OPCAB) var sambærilegt milli allra hópa, en eins og sést í töflu 9 

var tíðni aðgerða á sláandi hjarta 22% fyrir allt þýðið.  

Tangartími og aðgerðartími voru marktækt lengri hjá þeim sem voru í mikilli ofþyngd miðað við 

kjörþyngd. Aðgerðartími var að meðaltali um 25 mínútur lengri hjá þeim sem voru í mikilli ofþyngd miðað 

við kjörþyngd (p < 0,001). Munurinn var marktækur á milli yfirþyngdar og ofþyngdar, þar sem 
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aðgerðartími var að meðaltali um 11 mínútum lengri (p = 0,003) og á milli ofþyngdar og mikillar ofþyngdar 

þar sem munaði 13 mínútum (p = 0,035). Tangartími var 3 mínútum lengri hjá þeim í mikilli ofþyngd 

borið saman við sjúklinga í kjörþyngd (p= 0,014). Munurinn var ekki marktækur á milli annarra hópa.  

Notkun LIMA græðlings í aðgerðum munaði um 7% á milli kjörþyngdar og mikillar ofþyngdar (p = 

0,014). Munur á notkun á LIMA græðlingi var einnig marktækur á milli kjörþyngdar og yfirþyngdar (p = 

0,04). Fjöldi fjærtenginga sem gerðar voru í aðgerð var sambærilegur á milli allra hópanna. 

Tafla 9. Aðgerðartengdir þættir 
Aðgerðartengdir þættir skipt eftir LÞS hópum. Gefin eru upp meðaltöl og staðalfrávik eða fjöldi (%). 

 Alls 
(n=1755) 

Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

Aðgerð á sláandi 
hjarta (OPCAB) 380 (22) 90 (23) 168 (21) 90 (23) 26 (23) 0,71 

Aðgerðartími (mín) 212 ± 52 207 ± 52 208 ± 55 219 ± 58 232 ± 61 < 0,001 

Tangartími (mín) 46 ± 17 45 ± 16 47 ± 16 48 ± 20 49 ± 18 0,043 

Notkun LIMA-
græðlings 1652 (94) 360 (91) 767 (95) 365 (94) 111 (98) 0,039 

Fjöldi fjærtenginga 
(bil) 3,5 (1-6) 3,4 (1-6) 3,5 (1-6) 3,5 (1-6) 3,5 (1-5) 0,55 

 

4.6 Blóðgjöf og legutími 
Tafla 10 sýnir samanburð á blæðingu fyrstu 24 klst. eftir aðgerð, fjölda eininga sem gefnar voru af 

rauðkornaþykkni en einnig legutíma á gjörgæslu og heildarlegutíma eftri aðgerð. Blæðing eftir aðgerð í 

mL var sambærileg í hópunum fjórum. Fjöldi gefinna eininga af rauðkornaþykkni var hins vegar 

marktækur á milli hópa, þar sem þyngri sjúklinga fengu færri einingar en þeir sem voru í kjörþyngd. 

Munaði að meðaltali einni einingu milli kjörþyngdar og mikillar ofþyngdar, án þess þó að munurinn væri 

marktækur.  Hins vegar var munurinn marktækur á milli sjúklinga í kjörþyngd og yfirþyngd (p = 0,009), 

þar sem meðaltali 0,7 einingum á hópunum.  

Legutími á gjörgæslu var sambærilegur á milli hópa. Heildarlegutími var marktækt lengri hjá þeim 

sem voru í mikilli ofþyngd, en hann var að meðaltali um 1 degi lengri borið saman við sjúklinga í 

kjörþyngd, án þess þó að munurinn væri tölfræðilega marktækur. Munurinn reyndist hins marktækur 

þegar hópurinn í mikilli ofþyngd var borið saman við þann hóp sem var með stysta legutímann, þ.e. 

sjúklinga í yfirþyngd, en þar munaði 2 dögum. (p = 0,01).  
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Tafla 10. Gjöf rauðkornaþykknis og legutími 
Skipt eftir LÞS hópum. Gefin eru upp meðaltöl og staðalfrávik.  

 Alls 
(n=1755) 

Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

Blæðing eftir 
aðgerð (ml) 981 ± 1007 1075 ± 807 957 ± 614 974 ± 1707 897 ± 719 0,21 

Rauðkornaþykkni 
(ein) 2,6 ± 5 3,3 ± 6 2,6 ± 4 2,2 ± 6 2,4 ± 5  0,005 

Legutími á 
gjörgæslu (dagar) 1,9 ± 3 1,9 ± 3 2 ± 3 1,7 ± 3 2 ± 3 0,43 

Heildarlegutími 
(dagar) 11 ± 8 12 ± 8 11 ± 7 11 ± 8 13 ± 13 0,02 

 

4.7 Skammtíma fylgikvillar og 30 daga dánartíðni 
Töflur 11 og 12 sýna samanburð á tíðni skammtíma fylgikvilla eftir aðgerð, bæði minniháttar og 

alvarlegra.Munur var á tíðni á sýkingum í skurðsári milli hópa, en tíðnin hjá þeim sem voru í kjörþyngd 

er lægri en hjá þeim sem eru í mikilli ofþyngd (10% sbr. 20%, p = 0,005). Einnig var marktækur munur 

á milli sjúklinga í ofþyngd og mikilli ofþyngd (11% sbr. 20%, p = 0,016). 

Þörf á aftöppun fleiðruvökva var mismunandi milli hópa. Þeir sem voru í kjörþyngd voru 8% líklegri 

til að þurfa aftöppun á fleiðruvökva miðað við þá sem voru í mikilli ofþyngd (8% vs. 16%, p = 0,03). 

Munurinn var einnig marktækur á milli þeirra sem voru í kjörþyngd og yfirþyngd, og munaði 6% á 

hópunum (16% sbr. 10%, p = 0,003).  

Tíðni nýkomins gáttaflökts var sambærilegt milli hópanna, sem og tíðni lungnabólgu, 

þvagfærasýkinga og heildartíðni minniháttar fylgikvilla.  

Tafla 11. MInniháttar fylgikvillar 
MInniháttar skammtíma fylgikvillar skipt eftir LÞS hópum. Gefið er upp fjöldi (%) 

 
Alls 

(n=1755) 
Kjörþyngd 

(n=393) 
Yfirþyngd 

(n=811) 
Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

Sýking í 
skurðsári 183 (10) 39 (10) 72 (8,9) 43 (11) 23 (20) 0,003 

Nýtilkomið 
gáttaflökt 579 (33) 133 (34) 282 (35) 125 (32) 30 (27) 0,33 

Aftöppun 
fleiðruvökva 197 (11) 65 (16) 83 (10) 32 (8) 9 (8) < 

0,001 

Lungnabólga 115 (7)  30 (8) 52 (6) 25 (7) 6 (5) 0,79 

Þvagfærasýking 62 (4) 14 (4) 24 (3) 17 (4) 5 (4) 0,54 

Heildartíðni 
minniháttar 
fylgikvilla 

855 (49) 195 (49) 394 (48) 186 (48) 58 (51) 0,92 
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Tíðni helstu alvarglega fylgikvilla má sjá í töflu 12 en ekki var marktækur munur á heildartíðni milli 

þyngdarflokka. Tíðni bráðs nýrnaskaða var einnig sambærileg á milli hópa, sem og tíðni miðmætisbólgu, 

bringubeinsloss, heilablóðfalls, fjöllíffærabilunar. Loks var 30 daga dánartíðni sambærileg milli hópa, en 

hún var 2% fyrir hópinn í heild.  

Tafla 12. Alvarlegair fylgikvillar, skipt eftir þyngdarhópum 
Meiriháttar skammtíma fylgikvillar skipt eftir LÞS hópum. Gefið er upp fjöldi (%) 

 Alls 
(n=1755) 

Kjörþyngd 
(n=393) 

Yfirþyngd 
(n=811) 

Ofþyngd 
(n=388) 

Mikil 
ofþyngd 
(n=113) 

p-gildi 

Bráður nýrnaskaði 14 (1) 4 (1) 4 (0,5) 4 (1) 2 (2) 0,27 

Miðmætisbólga 16 (1) 0 (0) 8 (1)  4 (1)  2 (2) 0,08 

Bringubeinslos 27 (2) 4 (1) 12 (1) 9 (2) 2 (2) 0,48 

Heilablóðfall 23 (1) 7 (2) 8 (1)  4 (1) 3 (3) 0,29 

Fjöllíffærabilun 55 (3) 15 (4)  25 (3) 8 (2) 6 (5) 0,26 

Heildatíðni 
alvarlegra 
fylgikvilla  

294 (17) 76 (19) 131 (16) 60 (16) 20 (18) 0,46 

30 daga dánartíðni 42 (2) 12 (3) 17 (2) 9 (2) 2 (12) 0,77 
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4.8 Langtíma lifun 
Mynd 5 sýnir lifun sjúklinga eftir hópum eftir aðgerð. Lifun eftir 1 ár var 97%, 90% eftir 5 ár og 73% 

eftir 10 ár, og ekki markækt breytileg milli LÞS-hópa.  

 

Mynd 5.  Heildarlifun sjúklinga eftir LÞS hópum (Kaplan-Meier). Heildar fimm ára lifun var 90% 
og munurinn á milli hópanna ekki marktækur (log-rank próf, p=0,088). 

 

Tafla 13 sýnir lifun eftir eitt, 5 og 10 ár eftir líkamsþyngdarstuðuls hópum. Munurinn á milli hópanna 

reyndis ekki marktækur (log-rank próf, p=0,088). Þó sást ákveðin tilhneigingu til betri lifunar eftir því sem 

líkamsþyngdarstuðull hækkar og virðist sá munur aukast eftir 5 og 10 ár.  
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Tafla 13. Lifun eftir líkamsþyngdarstuðli 
Lifun eftir eitt, fimm og tíu ár frá aðgerð, skipt upp eftir líkamsþyngdarstuðli í fjórum algengustu LÞS-
hópunum. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga í áhættu (number at risk), hlutfall sjúklinga á lífi og 95% 
öryggisbil. 

Eins árs lifun 
Fjöldi / 
fjöldi í 
áhættu 

Lifun 95 % öryggisbil 

Kjörþyngd (LÞS 18,5 – 24,9 
kg/m2) 367 96 % 0,94 – 0,98 

Yfirþyngd (LÞS 25 – 29,9 kg/m2) 762 97 % 0,96 – 0,98 

Ofþyngd (LÞS 30 –34,9 kg/m2) 360 97 % 0,95 – 0,99 

Mikil ofþyngd (LÞS >35 kg/m2) 107 96% 0,93 – 0,99 

Fimm ára lifun    

Kjörþyngd (LÞS 18,5 – 24,9  
kg/m2) 245 86 % 0,82 – 0,90 

Yfirþyngd (LÞS 25 – 29,9 kg/m2) 501 90 % 0,88 – 0,92 

Ofþyngd (LÞS 30 – 34,9  kg/m2) 256 91 % 0,88 – 0,94 

Mikil ofþyngd (LÞS >35 kg/m2) 63 94 % 0,89 – 0,99 

Tíu ára lifun    

Kjörþyngd (LÞS 18,5 – 24,9 
kg/m2)  82 68 % 0,63 – 0,75 

Yfirþyngd (LÞS 25 – 29,9 kg/m2) 143 74 % 0,70 – 0,79 

Ofþyngd (LÞS 30 – 34,9 kg/m2) 76 75 % 0,69 – 0,81 

Mikil ofþyngd (LÞS >35 kg/m2) 18 81 % 0,69 – 0,95 
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Mynd 6 sýnir MACCE-fría lifun sem var sambærileg milli hópa (log-rank próf p=0,7). Heildar MACCE-

frí lifun eftir eitt ár var 96%, 80% eftir 5 ár og 59% eftir 10 ár.  

 

 

Mynd 6.  MACCE-frí lifun skipt eftir fjórum LÞS flokkum (Kaplan-Meier). Heildar MACCE-frí lifun var 
80% en munur á milli hópa var ekki marktækur (log-rank próf, p=0,7) 

Tafla 14 sýnir fimm ára MACCE-fría lifun eftir LÞS hópum. Ekki sást marktækur munur á MACCE-

frírri lifun á milli hópa (log-rank próf, p=0,7).  

Tafla 14. MACCE-frí lifun eftir líkamsþyngdarstuðli. 
MACCE-frí lifun eftir eitt, 5 og 10 árum frá aðgerð, skipt í 4 algengustu LÞS hópana. Gefinn er upp 
fjöldi sjúklinga í áhættu (number at risk), hlutfall sjúklinga á lífi og 95% öryggisbil. 

Fimm ára MACCE-frí lifun 
Fjöldi/fjöldi 

í áhættu Lifun 95 % öryggisbil 

Kjörþyngd (LÞS 18,5 – 24,9  kg/m2) 223 78 % 0,74 – 0,83 

Yfirþyngd (LÞS 25 – 29,9 kg/m2) 442 80 % 0,77 – 0,83 

Ofþyngd (LÞS 30 – 34,9 kg/m2) 231 82 % 0,79 – 0,87 

Mikil ofþyngd (LÞS >35 kg/m2) 55 81 % 0,73 – 0,89 

 

4.9 Áhrif líkamsþyngdarstuðul á fylgikvilla og lifun 
Cox aðhvarfsgreining var notuð til að skilgreina sjáfstæða forspársþætti langtímalifunar og þá 

sérstaklega til að athuga hvort LÞS væri sjálfstæður forspársþáttur lifunar. Einbreytugreining sýndi að 

líkamsþyngdarstuðull sem samfelld breyta væri forspársþáttur lifunar, (hættuhlutfall (Hazard ratio, HH): 
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0,95, 95 %öryggisbil (ÖB) : 0,93 – 0,98, p= 0,001) en það var hann einnig sem flokkabreyta þegar LÞS 

var skipt í flokkana fjóra (HR: 1,19, ÖB: 0,73 – 0,96, p=0,013).  

Gerð var fjölþátta Cox aðhvarfsgreining, þar sem leiðrétt var fyrir þeim breytum sem voru sjálfstæðir 

forspársþættir lifunar í einbreytugreinginu. LÞS reyndist ekki sjálfstæður áhættuþáttur dauða eins og 

sést í töflu 15. Sterkustu áhættuþættirnir fyrir dauða voru sykursýki og útfallsbrot vinstri slegils <30% 

(HH:1,98). Aðrir marktækir sjálfstæðir áhættuþættir voru skert nýrnastarfsemi (HH: 1,93) og langvinn 

lungnateppa (HH: 1,65), en einnig EuroSCORE II (HH:1,07) og hækkandi aldur (HH; 1,07). Væg 

skerðing á útfallsbroti vinstri slegils (30 – 50%) reyndist hins vegar ekki hafa marktæk áhrif á lifun. 

Tafla 15. Forspársþættir lifunar 
Sjálfstæður forspársþættir lifunar, getið er upp hættuhlutfall (HH), 95% öryggisbil og p-gildi fyrir  
breytu fyrir sig. 

Forspársþáttur HH 95% ÖB p-gildi 

Sykursýki 1,98 1,48-2,66 < 0,001 

Útfallsbrot vinstri slegils < 30% 1,98 1,24-3,15 0,004 

Skert nýrnastarfsemi 1,93 1,40-2,66 < 0,001 

Langvinn lungnateppa 1,65 1,13-2,40 0,009 

Útfallsbrot vinstri slegils 30 – 50% 1,24 0,96-1,62 0,1 

EuroSCORE II 1,07 1,03-1,11 < 0,001 

Hækkandi aldur 1,07 1,05-1,09 < 0,001 

Aðgerðarár 0,91 0,87-0,96 < 0,001 

Blóðfitulækkandi statín 0,76 0,58-0,99 0,044 

Líkamsþyngdarstuðull 0,98 0,95-1,01 0,87 

 

Cox aðhvarfsgreining var einnig notuð til að ákvarða sjálfstæða forspársþætti langtíma MACCE-

frírrar lifunar. Við einþáttagreiningu var LÞS sem samfelld breyta ekki sjálfstæður forspársþáttur 

MACCE-frírrar lifunar (HH: 0,98, ÖB: 0,96 – 1,0, p = 0,099) en LÞS skipt upp eftir hópum reyndist heldur 

ekki sjálfstæður forspársþáttur MACCE-frírrar lifunar við einþáttagreiningu (HH: 0,94 , ÖB: 0,85 – 1,05 , 

p= 0,257). 

Líkt og fyrir lifun var gerð fjölþátta Cox aðhvarfsgreining til að ákvarða sjálfstæða forspársþætti 

MACCE-frírrar lifunar. Eins og sést í töflu 16 reyndist sterkasti neikvæði áhættuþáttur fyrir langtíma 

MACCE-frírri lifun vera útfallsbrot vinstri slegils < 30% (HH: 1,89). Aðrir sterkir áhættuþættir voru fyrri 

kransæðaþræðing með eða án ísetningu stoðnets (HH: 1,79), skert nýrnastarfsemi fyrir aðgerð (HH: 

1,53), langvinn lungnateppa (HH: 1,42) og sykursýki (HH:1,35). Aðrir þættir sem juku áhættu á MACCE 

voru, EuroSCORE II (HH: 1,07) og aldur (HH: 1,03) og útfallsbrot vinstri slegils (HH: 1,16).Síðan reyndist 

aðgerðarár jákvæður forspársþáttur MACCE-frírrar lifunar, þ.e. horfur bötnuðu eftir því sem leið á 

tímabilið (HH: 0,96). 

 
Tafla 16. Forspársþættir MACCE-frírrar lifunar 
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Sjálfstæðir forspársþættir MACCE-frírrar lifunar. Gefið er upp hættuhlutfall (HH), 95% öryggisbil og 
p-gildi fyrir hverja breytu fyrir sig. 

Forspársþáttur HH 95% ÖB p-gildi 

Útfallsbrot vinstri slegils < 30% 1,89 1,27 - 2,79 0,002 
Kransæðaþræðing með eða án 
stoðnets 1,79 1,36 - 2,35 < 0,001 

Skert nýrnastarfsemi (KDOQI 3-5) 1,53 1,17 - 2,00 0,002 

Langvinn lungnateppa 1,41 1,03 - 1,93 0,034 

Sykursýki 1,35 1,06 - 1,72 0,014 

EuroSCORE-II 1,07 1,04 - 1,10 < 0,001 

Aldur 1,03 1,02 - 1,04 < 0,001 

Aðgerðarár 0,96 0,93 - 1,00 < 0,035 

Líkamsþyngdarstuðull 1 0,98 - 1,02 0,95 
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5 Umræður 

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 
Helstu niðurstöður þessarar afturskyggnu rannsóknar er að sjúklingum sem þjást af offitu vegnar 

mjög vel eftir kransæðahjáveitu, bæði fyrst eftir aðgerð en einnig til lengri tíma litið. Þetta sést á lágu 30 

dánarhlutfalli (2%) og tíðni langtíma fylgivilla (MACCE), en ekki síst á hagstæðri langtíma lifun (5 og 10 

ár). Hafa verður í huga að sjúklingar í ofþyngd og mikilli ofþyngd sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð voru 2 og 6 árum yngri en þeir í kjörþyngd og með lægra EuroSCORE II. Engu 

að síður voru sjúklingar með offitu oftar með áhættuþætti kransæðasjúkdóms. Hæð, þyngd eða offita er 

ekki skráð sérstaklega í EuroSCORE áhættureikninn en sú staðreynd að LÞS reyndist hvorki spá fyrir 

um tíðni MACCE-fría lifun eða langtíma lifun, bendir til þess að aðrir þættir hjá sjúklingunum og í 

aðgerðinni sjálfri vegi þyngra þegar kemur að horfum. 

5.1.1 Hópaskipting, kynjaskipting og aldursdreifing 
Einunigs 23% sjúklinga voru í kjörþyngd og langflestir í yfirþyngd eða tæp 48% rannsóknarþýðisins. 

Næst komu 23% sjúklinga í ofþyngd og síðan einungis 7% hópsins sem voru í mikilli ofþyngd. Þetta er 

svipað hlutfall og í öðrum sambærilegum rannsóknum með samskonar hópaskiptingu eftir 

líkamsþyngdarstuðli, enda þótt í sumum bandarískum rannsóknum séu allt að 38 % sjúklinga með LÞS 

yfir 30 kg/m2 (94, 95). Karlar voru í miklum meirihluta í öllum þyngdarflokkunum, eða 82% fyrir allt 

rannsóknarþýðið. Áhugavert er að konur voru flestar í kjörþyngd og mikilli ofþyngd, eða 23% og 24%. 

Svipuðu hefur þó verið lýst í öðrum rannsóknum, enda þótt hlutfall kvenna sé yfirleitt aðeins hærra, eða 

í kringum 30 – 40% (82, 84). Meðalaldur var misjafn á milli hópanna, en hann lækkaði eftir því sem 

sjúklingar voru með hærri LÞS og munaði 6 árum á meðalaldri hjá þeim sem voru í kjörþyngd og mikilli 

ofþyngd. Mariscalco og félagar lýstu svipaðri aldursdreifingu (86) en í öðrum rannsóknum er mismunur 

á meðalaldri eftir hópum ekki jafn afgerandi, og jafnvel enginn (82, 84). 

5.1.2 Áhættuþættir og fyrra heilsufar 
Eins og búast mátti við var tíðni helstu áhættuþátta fyrir kransæðasjúkdóm, eins og háþrýstings, 

sykursýki, blóðfituröskunar og reykinga, hærri eftir því sem sjúklingarnir voru þyngri. Hins vegar sást 

ekki munur á LÞS eftir því hvort sjúklingar höfðu fjölskyldusögu um kransæðasjúkdóm eða ekki. Tíðni 

háþrýstings jókst milli hópa en mestur var munurinn þó á milli þeirra sem voru í ofþyngd og mikilli 

ofþyngd, eða tæp 15%. Sömu sögu er að segja um sykursýki, en rúmlega þriðjungur þeirra sem voru í 

mikilli ofþyngd höfðu sykursýki borið saman við einn af hverjum tíu í kjörþyngd. Þar er stökkið einnig 

mest á milli ofþyngdar og mikillar ofþyngdar, en tíðnin jókst um 17% á milli þessara hópa. Aukning í tíðni 

háþrýstings og sykursýki með hærri LÞS hefur einnig verið lýst í sambærilegum erlendum rannsóknum, 

enda samband milli offitu og þessara sjúkdóma  vel þekkt (84, 86). 

Tíðni blóðfituröskunar jókst einnig með meiri þyngd en 12% munaði á sjúklingum í ofþyngd og mikilli 

ofþyngd. Þetta er töluvert hærri tíðni en Lopez-Delgado og félagar lýstu (82), þar sem hún var 53% 

Munur á reykingasögu eftir hækkandi LÞS var hins vegar ekki jafn afgerandi, en tæp 70% í kjörþyngd 

höfðu sögu um reykingar og 80% í mikilli ofþyngd. Hafa ber í huga að skráð var hvort sjúklingar hefðu 

reykt einhvern tíma á lífsleiðinni og ekki var gerður greinarmunur á fjölda pakkaára. Í erlendum 
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rannsóknum er tíðni reykinga hjá sjúklingum í ofþyngd oft lægri, eða á bilinu 11 – 30%, sem að hluta til 

gæti skýrst af þrengri skilgreiningu á reykingum (82, 84, 86). 

Aðrir áhættu- og bakgrunnsþættir voru sambærilegir milli hópa ef frá er talið EuroSCORE II. Það 

lækkaði hlutfallslega eftir því sem LÞS hækkaði og var munurinn marktækur. Þessu hefur einnig verið 

lýst í rannsókn Zittermann og félaga, en þar var þó ekki stuðst við hina endurbættu útgáfu líkansins, 

heldur EuroSCORE I (84). Fyrir hærri tíðni áhættuþátta hjá þyngri sjúklingum þá segir EuroSCORE II 

að dánarlíkur þeirra innan 30 daga séu lægri eftir aðgerð, sem vissulega er ákveðin þversögn. Þar skiptir 

aldursmismunurinn milli hópanna máli þar sem hann er hluti af þeim breytum sem notaðar eru til að 

reikna út líkanið en samkvæmt EuroSCORE II  lækkar áhætta á dauða eftir aðgerð með lægri aldri. 

5.1.3 Lyfjasaga sjúklinga 
Lyfin sem voru borin saman milli hópa voru β-blokkar, blóðfitulækkandi statin, aspírín, heparín og 

clopidógrel. Sjúklingar með hærri LÞS tóku oftar β-blokka, statin og aspírín fyrir aðgerð. Hins vegar 

reyndist ekki munur á töku heparíns og clopidógrels. β-blokkar eru notaðir við háum blóðþrýstingi og 

blóðfitulækkandi statín fyrir blóðfituröskun. Þar sem tíðni þessara sjúkdóma eykst jafnt og þétt með hærri 

LÞS kemur ekki á óvart að þyngri sjúklingar taki þau oftar. Niðurstöður okkar eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir enda þótt hlutfall sjúklinga á statínum sé heldur hærra hér á landi og hlutfall β-blokka hjá 

sjúklingum með háan LÞS ekki jafn afgerandi í öðrum rannsóknum (82, 84). Hlutfall þeirra sem tóku 

aspírín fyrir aðgerð jókst eftir því sem LÞS hækkaði, sem er í samræmi við aðrar rannsóknir (82, 84).   

5.1.4 Aðgerðartengdir þættir, blóðgjöf og legutími 
Hlutfall þeirra sem fóru í aðgerð á sláandi hjarta (OPCAB) reyndist sambærilegt milli hópa. Í rannsókn 

Stamou og félaga gengust sjúklingar í ofþyngd síður undir aðgerð á sláandi hjarta, enda aðgerðir  á 

sláandi hjarta taldar tæknilega erfiðari (95). Þess vegna kom heldur ekki á óvart að aðgerðartími reyndist 

lengri hjá sjúklingum sem voru með hærri LÞS, sem og tangartími. 

Tilhneiging var til minni blæðingar eftir aðgerð eftir því sem LÞS hækkaði, enda þótt munurinn hafi 

ekki verið marktækur. Hinsvegar fengu þyngri sjúklingar marktækt færri einingar af rauðkornaþykkni. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á marktækt minni blæðingu hjá sjúklingum í ofþyngd (94). Skýringin er 

ekki þekkt en fyrir utan valbjögun (sjá áður) er talið að meiri fita í miðmæti og aukinn þrýstingur í 

kviðarholinu geti þrýst að hugsanlegum blæðingarstöðum í kringum hjartað og stuðlað að betri 

blóðstorknun (95).  

Legutími á gjörgæslu var svipaður í öllum hópum, en heildar legutímu var stystur há þeim sem voru 

í yfirþyngd en lengstur hjá þeim sem voru í mikilli ofþyngd. Niðurstöður okkar eru ekki í samræmi við 

aðrar rannsóknir, þar sem heildarlegutími er oftast sambærilegur milli LÞS hópa (82, 84).  

5.1.5 Skammtíma fylgikvillar og 30 daga dánartíðni 
Tíðni nýtilkomins gáttaflökts, lungnabólgu og þvagfærasýkinga var sambærileg milli allra hópa óháð 

LÞS. Einnig þurftu sjúklingar í ofþyngd sjaldnar á aftöppun fleiðruvökva að halda. Sjúklingar í mikilli 

ofþyngd fengu hins vegar oftar sýkingu í skurðsár eftir aðgerð. Svipuðum niðurstöðum hefur verið lýst í 

fjölda annarra rannsókna og virðist þessi fylgikvilli yfirleitt algengari hjá sjúklingum með hærri LÞS. 
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Möguleg útskýring á aukinni sýkingartíðni hjá sjúklingum í ofþyngd et talin vera lélegt blóðflæði í 

húðbeðsfitu (subcutan fat) sem gerir að verkum að gróandi sára er hægari en hjá fólki í kjörþyngd. Einnig 

getur lengri aðgerðartími aukið líkur á sýkingum (80).  

Í heildarþýðinu var 30 daga dánartíðni 2%, og var hlutfallið svipað í hópnum. Erlendis hafa rannsóknir 

verið misvísandi hvað varðar tengsl 30 daga dánartíðni við LÞS. Þannig hafa sumar rannsóknir lýst 

sambærilegri dánartíðni milli hópa (96), en í öðrum er 30 daga dánartíðni hjá sjúklingum í ofþyngd lægri 

en hjá sjúklingum í kjörþyngd. Þó verður að hafa í huga huga að skilgreining á dánartíðni er mismunandi 

á milli rannsókna og hópaskipting eftir LÞS ekki alltaf sú sama og í þessari rannsókn (82, 84, 86, 95).  

5.1.6 Langtímalifun  
Langtímalifun var sambærileg milli hópa en þó sást tilhneiging til betri lifunar meðal þeirra sem voru 

með hærri LÞS, án þess að munurinn hafi verið marktækur. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

langtímalifun sjúklinga í ofþyngd eftir kransæðahjáveituaðgerð og niðurstöður þeirra fáu sem hafa verið 

gerðar eru nokkuð misvísandi. Del Prete og félagar báru saman tvo hópa, annar vegar með LÞS < 30 

kg/m2 og hins vegar LÞS > 30 kg/m2, og reyndist langtímalifun sambærileg milli hópa (95). Stamou og 

félagar báru saman sjúklinga í kjörþyngd, yfirþyngd og LÞS >30 kg/m2 og sýndu fram á betri 

langtímalifun hjá þeim sem voru með hærri LÞS (96). Zittermann og félagar fylgdu sjúklingum eftir í 2 ár 

og sýndu einnig fram á betri langtímalifun hjá þeim sem eru í yfirþyngd og ofþyngd (84). Þessi tilhneiging 

í átt að betri lifun með hækkandi LÞS, fellur inn í hugmyndina um offituþversögn fyrir árangur þessara 

aðgerða. Þrátt fyrir að þessir sjúklingar séu með fleiri áhættuþætti, og offita sé talin vera einn af helstu 

áhættuþáttum kransæðasjúkdóms,virðist þessum sjúklingum ekki farnast síður en sjúklingum í 

kjörþyngd. Hugsanleg skýring á þversögninni, að minnsta kosti að hluta til, er að sjúklingar í ofþyngd 

eru í mörgum rannsóknum yngri en þeir sem eru í kjörþyngd (95, 96). Engu að síður er ljóst aðhvorki 

aldursmunur sjúklinga né aðrir bjögunarþættir skýri þennan mun og offituþversögnina að öllu leyti. (97). 

MACCE-frí lifun var sambærileg milli hópa og þar sást ekki tilhneiging til betri lifunar hjá neinum 

hópanna fjögurra. Ekki hefur áður verið gerð sambærileg rannsókn á MACCE-frírri lifun hjá sjúklingum 

með offitu og þeir bornir saman. Zittermann og félagar sýndu fram á verri MACCE-fría skammtímalifun 

hjá þeim sem voru í mjög mikilli ofþyngd (LÞS > 35 kg/m2) (84). Þessar niðurstöður benda til þess að 

þrátt fyrir jafn góða eða betri lifun hjá þeim sem eru í ofþyngd þá eru alvarlegir atburðir (MACCE) sem 

tengjast hjarta- og æðakerfi jafn algengir, ef ekki algengari, hjá þessum hóp sjúklinga.  

5.1.7 Sjálfstæðir forspársþættir lifunar  
Þegar leiðrétt var fyrir þeim þáttum sem höfðu marktæk og sjálfstæð áhrif á lifun í einbreytugreiningu; 

eins og aldur, sykursýki, hjartabilun, skert nýrnastarfsemi og langvinn lungnateppa, kom í ljós að 

líkamsþyngdarstuðull hafði ekki sjálfstæð áhrif á lifun. Það má færa rök fyrir því að þegar markmiðið er 

að meta hvort ofþyngd sé sjálfstæður áhættuþáttur fyrir dauða ætti ekki að leiðrétta fyrir öllum þessum 

þáttum. Vitað er að offita hefur mjög sterk tengsl við þætti eins og sykursýki, háþrýsting og blóðfituröskun 

og það eitt að leiðrétta fyrir þessum þáttum breytir ekki þeirri staðreynd að sjúklingar í ofþyngd eru í 

meiri áhættu vegna þeirra. 
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5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Helsti styrkur rannsóknarinnar er að hún nær til allra sjúklinga sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð hjá heilli þjóð og nær yfir 13 ár. Stuðst var við gagnagrunn Hjarta- og 

lungnaskurðdeildar Landspítala en hann hefur verið í vinnslu síðustu ár. Nákvæmar upplýsingar fengust 

um hvern og einn sjúkling og það þurfti einungis að sleppa fáum einstaklingum vegna þess að mælingar 

á hæð og þyngd vantaði. Upplýsingar um langtímalifun voru fengnar úr dánarmeinaskrá Landlæknis og 

leitað var að langtímafylgikvillum í sjúkraskrám í öllum heilbrigðisumdæmum landsins. Það tryggði mjög 

góða eftirfylgd og brottfall var því hverfandi. Það styrkir rannsóknina enn frekar að allar aðgerðirnar voru 

framkvæmdar á einni stofnun og af tiltölulega fáum skurðlæknum.  

Stærsti veikleiki þessrar rannsóknar er að hún er afturskyggn. Skráning upplýsinga á einkennum, 

áhættuþáttum, faraldsfræðilegum þáttum og fylgikvillum er ekki jafn nákvæm og ef hún hefði verið 

framskyggn.  

6 Lokaorð 
Sjúklingar í ofþyngd og mikilli ofþyngd reyndust hafa jafn góðar og jafnvel betri horfur en sjúklingar í 

kjörþyngd. Skýringin virðist aðallega liggja í því sú þeir voru yngri og með lægra EuroSCORE II. Engu 

að síður voru sjúklingar í ofþyngd líklegri til að vera með blóðfituröskun, háþrýsting og sykursýki. Því má 

segja að offituþversögn hafi verið til staðar í niðurstöðum okkar Skýringin á henni er sennilega mest 

valbjögun (selection bias) þar sem erfiðustu sjúklingarnir með mikla offitu og hátt EuroSCRE eru ekki 

teknir til meðferðar með skurðaðgerð, heldur meðhöndlaðir með lyfjum og kransæðavíkkun. Út frá 

gögnum í þessari rannsókn er þó ekki hægt að fullyrða þetta þar sem aðeins voru rannsakaðir sjúklingar 

sem gengust undir skurðaðgerð. Því verður að taka offituþversögninni með fyrirvara og ekki er hægt að 

álykta að offita bæti horfur sjúklinga eftir kransæðahjáveituaðgerð. Einnig verður að hafa í huga að LÞS 

sem greiningaskilmerki fyrir offitu hefur sína annmarka og er í ekki óskeikultmælitæki á offitu. LÞS gerir 

t.d. engan greinarmun á vöðvamassa og fitu. Hlutfall vöðvamassa af líkamsþyngd er forspársþáttur fyrir 

árangur aðgerða og því gæti þessi bjögun að hluta til útskýrt offituþversögnina (97). Þrátt fyrir það er 

LÞS sennilega besta og einfaldasta leiðin sem við höfum til að meta hvort sjúklingar þjáist af offitu. 
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