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Ágrip 

Árangur rafvendinga við gáttatifi og -flökti 

Unnar Óli Ólafsson1, Davíð O. Arnar1,2, Karl Andersen1,2 

1 Læknadeild Háskóla Íslands, 2 Hjartadeild og hjartagátt LSH 

 

Tilgangur: Gáttatif/-flökt (e. atrial fibrillation/flutter, AF) er algengasta viðvarandi hjartsláttartruflunin og 

getur haft mikil einkenni í för með sér. Rafvending er mikilvægur hluti í meðferð við þessum sjúkdóm, 

ásamt blóðþynningu og hraða- og taktstillandi lyfjum. Nýlegt MB-LATER skor má hugsanlega yfirfæra 

á sjúklinga sem gengist hafa undir rafvendingu en það var hannað til þess að meta áhættu þeirra sem 

hafa haldist í sínus takti í eitt ár eftir brennsluaðgerð á að fara aftur í AF. Þetta áhættumat tekur tillit til 

kyns, greinrofs, stærðar vinstri hjartagáttar, gerðar af AF og hvort endurkoma þess hafi átt sér stað 

innan 90 daga eftir aðgerð. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt: Annars vegar að skoða hversu lengi 

AF sjúklingar héldust í sínus takti eftir rafvendingu. Hins vegar að meta hvaða þættir hafa áhrif á 

taktstillingu og hvort MB-LATER hafi forspárgildi um viðhald sínus takts eftir rafvendingu. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra þeirra sem komu í sína fyrstu 

rafvendingu á LSH á árunum 2014 og 2015. Tímalengd þessara sjúklinga í sínus takti var reiknuð út 

frá dagsetningu rafvendingar og hvenær staðfest var hvort viðkomandi sjúklingur væri farinn aftur í AF 

eða hvort hann væri í enn sínus takti. Upplýsingar um lyfjameðferð og MB-LATER skor var reiknað út 

frá upplýsingum úr sjúkraskrám. 

Niðurstöður: Af 438 sjúklingum voru 293 (66,9%) karlar og 145 (33,1%) konur. Meðalaldur þeirra var 

67,6 ± 12,4 ár. Eftir sex mánuði voru 47,3% í sínus takti en 34,8% eftir eitt ár. Stækkun á vinstri gátt 

(≥47 mm), metið með ómskoðun, hafði neikvætt forspárgildi fyrir tímalengd sjúklinga í sínus takti en 

eftir eitt ár voru 23,2% af þeim með stækkaða gátt enn í sínus takti á móti 38,4% hjá þeim með 

eðlilega stóra gátt (p<0.01). Tímalengd AF fyrir rafvendingu hafði einnig forspárgildi, en 6,2% þeirra 

með AF sem hafði varað í ≥7 daga fyrir rafvendingu voru í sínus takti eftir ár á móti 39,8% þeirra með 

AF sem hafði varað í <7 daga (p<0.0001). Þættir eins og kyn, greinrof eða aldur höfðu hvert um sig 

ekki marktæk áhrif á tímalengd í sínus takti, en hærra MB-LATER skor hafði neikvætt forspárgildi. 

Hlutfall sjúklinga í sínus takti eftir eitt ár var 51,1% af þeim með 0-1 stig, 19,7% af þeim með 2-3 stig 

og 0% þeirra með 4-5 stig  (p<0.0001). Eftir að hafa leiðrétt fyrir breytunni „endurkoma AF innan 90 

daga“ voru 36,7% þeirra með 0-2 stig í sínus takti eftir eitt ár á móti 6,1% þeirra með 3-4 stig 

(p<0.0001). Konur voru hlutfallslega á fleiri lyfjum en karlar en lyfjameðferð hafði ekki marktæk áhrif á 

tímalengd í sínus takti.    

Ályktanir: Sjúklingar með stækkun á vinstri gátt ≥47 mm eru ólíklegri til að haldast í sínus takti til 

lengri tíma miðað við þá sem hafa eðlilega stóra vinstri gátt. Eins eru þeir sjúklingar sem hafa verið í 

AF í ≥7 daga ólíklegri til að haldast í sínus takti til lengri tíma miðað við þá sem hafa verið í AF í <7 

daga. Rúmlega þriðjungur sjúklinga reyndist vera í sínus takti eftir ár en MB-LATER skorið virðist gefa 

góða vísbendingu um hversu líklegir AF sjúklingar eru til þess að haldast í sínus takti til lengri tíma og 

gæti verið gagnlegt til þess að hjálpa til við að meta hvort þeir sem hrökkva úr takti gætu haft gagn af 

annarri rafvendingu eður ei.  
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1. Inngangur 
 

Gáttatif/-flökt (e. atrial fibrillation/flutter, AF) er algengasta viðvarandi hjartsláttartruflunin og hefur 

sjúkdómurinn verið tengdur við aukna áhættu á heilaáföllum, hjartabilun og skyndilegum dauða (1). AF 

hefur verið tengt við 1,9 földun á dánartíðni hjá konum og 1,5 földun á dánartíðni hjá körlum, jafnvel 

þegar leiðrétt er fyrir öðrum hjarta- og æðasjúkdómum (2). Rafvending hefur verið mikilvægur þáttur í 

meðferð við AF ásamt blóðþynningu og takt- og hraðastillandi lyfjum. Langtímaárangur af valkvæðum 

rafvendingum hefur ekki verið rannsakaður hér á landi síðastliðin 20 ár en viðfangsefni þessarar 

rannsóknar er hversu lengi sjúklingar haldast í sínus takti eftir fyrstu rafvendingu. Einnig verður skoðað 

hvaða þættir hafa áhrif á taktstillingu og hvort nýlegt MB-LATER skor hafi forspárgildi um viðhald sínus 

takts eftir rafvendingu, en það hefur ekki verið kannað áður. 

 

1.1 Um gáttatif og -flökt 
 

Gáttatif er ástand sem skapast þegar gáttir hjartans ná ekki samstilltum takti vegna þess að í stað 

þess að berast frá sínus hnútnum í hjartanu, berast rafboðin með tilviljunarkenndum hætti í 

hjartavöðvafrumur gáttanna og þannig nær hjartað ekki skilvirkum samdrætti. Tíðni samdráttanna 

getur verið mjög mikil, 160-180 slög á mínútu. Gáttaflökt er skylt ástand en þá verður hringsrás 

boðspennu í gáttunum. Ólíkt gáttatifi hefur gáttaflökt reglulega hraðan takt en ekki óreglulegan. AF 

getur komið í köstum (e. paroxysmal) en það er skilgreint sem slíkt ef truflunin varir í minna en 7 daga 

í einu eða viðvarandi (e. persistent) ef það varir í lengur en 7 daga. Ef það hefur staðið yfir í meira en 

ár er talað um langvarandi (e. long-standing persistent) (3). Einkenni AF geta verið þreyta, 

hjartsláttarónot, mæði, svefnörðugleikar og andleg vanlíðan (4). Helstu áhættuþættir fyrir AF eru 

háþrýstingur, lokusjúkdómar, hjartabilun og kransæðasjúkdómar (5). Stækkun á þvermáli vinstri gáttar 

er líka þekktur áhættuþáttur fyrir endurkomu AF, hvort sem viðkomandi hafi farið af sjálfu sér í sínus 

takt eða með lyfja- eða rafvendingu (6). Einnig er vitað að ofvirkni í skjaldkirtli getur orsakað AF. Þess 

vegna getur þurft að mæla gildi stýrihormóns skjaldkirtils (e. TSH, thyroid stimulating hormone) hjá 

sjúklingum með AF til þess að geta útilokað það sem orsök því skjaldkirtilsofvirknin getur verið 

einkennalaus að öðru leyti (7). 

Talið er að u.þ.b 2% íslensku þjóðarinnar þjáist af AF og eykst algengi sjúkdómsins með hærri aldri en 

um það bil 3 af hverjum 4 sjúklingum með AF eru 65 ára eða eldri. Mikilvægt er að horfast í augu við 

að AF og vandamál tengd því munu verða stærra vandamál í íslensku heilbrigðiskerfi eftir því sem 

meðalaldur þjóðarinnar hækkar og stefnir í að algengi sjúkdómsins muni aukast úr 2% upp í 4-5% á 

næstu 30-40 árum (8). 
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1.2 Meðferð 
 

Meðferð við AF er þríþætt og skiptist í eftirfarandi: Endurheimt og viðhald á sínus takti, hraðastillingu 

og blóðþynnandi meðferð til að fyrirbyggja heilaáföll. Sjá má á Mynd 1 hvernig brátt AF er 

meðhöndlað. Fyrsta markmið í meðferð á AF er almennt taktstilling með lyfjum eða rafvendingu. Þessi 

taktstilling er ákveðin út frá einkennum, gerð af AF, fylgisjúkdómum og hvort blóðþynningarmeðferð sé 

til staðar. Vegna þess að fylgikvillar AF geta verið mjög alvarlegir ætti að leitast fyrst við að 

endurheimta sínus takt frekar en að sætta sig við AF með hraðastillandi lyfjameðferð. AF sem er látið 

óáreitt til lengri tíma gæti haft alvarlegar afleiðingar síðar meir, jafnvel þó sjúklingurinn sé einkennalaus 

nú. Árangur af taktstillandi lyfjameðferð er nokkuð misjafn eftir rannsóknum, en niðurstöður þeirra hafa 

verið á bilinu 4-71% sjúklinga í sínus takti eftir eitt ár (9). Hjá sumum sjúklingum er hægt að 

endurheimta sínus takt með lyfjum einum og sér en stundum þarf rafvendingu að auki til þess að koma 

sínus takti aftur á. Ef taktstillingarmeðferð þykir fullreynd án þess að sínus takti sé náð má sættast á 

hraðastillingu með það að markmiði að sleglahraði sé undir 100 slögum á mínútu í hvíld. Betablokkar 

eru almennt fyrsta hraðastillandi meðferðin. Sú meðferð er oft hjálpleg í að minnka óþægindi sjúklings 

af völdum sjúkdómsins. 

 

 

 

Mynd 1: Flæðiskema sem útskýrir meðferð við bráðu AF.  
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1.2.1   Hraðastillandi lyf  
 

1.2.1.1 Betablokkar 

Betablokkar eru Class II lyf. Virkni þeir felst í því að hindra bindingu adrenalíns og nor-adrenalíns við 

viðtaka sína og hægir þannig á hjartslættinum og minnkar samdráttarkraft hjartavöðvans. Þeir eru oft 

notaðir sem fyrsta meðferð til að hægja á hjartslætti í AF vegna þess að virkni er góð, lítið um 

aukaverkanir og þeir þolast vel hjá öllum aldurshópum bæði í AF og í sínus takti (10).  

1.2.1.2 Kalsíumganga-hindrar 

Kalsíumganga-hindrar eru Class IV lyf. Hindrun þessara ganga veldur því að það hægir á 

hjartslættinum og samdráttarkraftur hjartans minnkar. Þeir hafa sýnt fram á góða virkni í hraðastillingu 

hjá sjúklingum með AF (11). Vegna neikvæðra inótrópískra áhrifa þessara lyfja er ekki mælt með 

notkun þeirra hjá sjúklingum með hjartabilun með minnkuðu útfallsbroti (12).  

1.2.1.3 Digoxin 

Digoxin (Lanoxin®) er Class V lyf. Virkni lyfsins felst aðallega í hömlun á Na+/K+ ATPasa í 

hjartavöðvafrumum. Það hefur verið notað til hraðastillingar hjá sjúklingum með AF en engar 

slembaðar klínískar rannsóknir hafa verið gerðar á sjúklingum með AF hvað varðar virkni og árangur 

af notkun lyfsins (13). Rannsókn hefur tengt digoxin við aukna dánartíðni hjá sjúklingum með AF (14) 

en í öðrum rannsóknum var komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að tengja aukna dánartíðni hjá 

þessum sjúklingum við digoxin og bent á að ákveðin bjögun sé hugsanlega til staðar því digoxini er oft 

ávísað á veikustu sjúklingana (e. prescription bias) (15, 16). 

 

 

1.2.2  Taktstillandi lyf 
 

1.2.2.1 Class I lyf 

Virkni Class I lyfjanna felst aðallega í því að þau hafa áhrif á natríum göng og hafa þannig áhrif á  

boðspennu. Flokknum er svo skipt niður í Ia, Ib og Ic eftir því hvaða áhrif lyfið hefur á lengd 

boðspennunar (17). Class Ia og Ic eru notuð í meðferð við AF.  

Disopyramid (Durbis®) er Class Ia lyf og er aðallega notað hjá þeim sem eru með AF tengt vagus 

tauginni, en það er algengt hjá þeim sem virðast aðeins fá hjartsláttartruflunina í svefni (18). Það hefur 

líka sýnt virkni hjá þeim sem eru með ofvaxtarhjartavöðvakvilla (e. hypertrophic cardiomyopathy, 

HCM) (19). 

Flecainid (Tambocor®) er Class Ic lyf og hefur reynst árangursríkt í meðferð við AF og sýnt hefur verið 

fram á að 70,2% AF sjúklinga á flecainidi héldust í sínus takti í 28 daga eftir vendingu samanborið við 

52,5% hjá viðmiðunarhópnum sem fékk lyfleysu (p=0.016) (20). Lyfið er þó ekki hentugt fyrir þá sem 
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hafa sögu um blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta eða hjartabilun vegna þess að lyfið getur valdið 

takttruflunum í sleglum (21). 

1.2.2.2 Class III lyf 

Virkni Class III lyfjanna byggist aðallega á því þau hindra kalíumgöng í hjartavöðvafrumum og lengja 

þannig endurskautunartíma frumnanna (22).  

Amiodaron (Cordarone®) er einna mest notað af taktstillandi lyfjunum. Það er talið öruggt til notkunar 

hjá sjúklingum með hjartabilun en lyfið er aðallega kalíumganga hindri en hefur þó líka hraðastillandi 

áhrif (23, 24). Lyfið getur verið hjálplegt við að koma á sínus takti, það eykur líkur á að sínus takti verði 

komið á í rafvendingu þegar lyfið er notað sem undirbúningsmeðferð og það hjálpar til við að viðhalda 

sínus takti eftir rafvendingu (25, 26). Þetta lyf getur þó haft þó nokkrar aukaverkanir, sérstaklega við 

langtímanotkun og má þar nefna lungnatrefjun, skjaldkirtilsvandamál og augnvandamál (27). 

Dronedaron (Multaq®) er fjölganga-hindri (28). Sýnt hefur verið að lyfið hjálpar til við að viðhalda sínus 

takti,  hægir á sleglasvörun og fækkar sjúkrahúsinnlögnum og dauðsföllum hjá sjúklingum með AF 

sem hafa í það minnsta einn hjarta- og æða- fylgisjúkdóm (29-31). Lyfið er joðlaus afleiða amiodarons 

og hefur ekki jafn miklar aukaverkanir en er þó ekki talið hentugt fyrir sjúklinga með hjartabilun (32) 

Sotalol hefur tvennskonar virkni, bæði sem Class III kalíumganga-hindri og sem betablokki og hefur 

því lyfið einnig hraðastillandi áhrif (33). Lyfið virðist vera álíka árangursríkt og amiodaron í að koma 

sjúklingum með AF í sínus takt en þeir sjúklingar virðast þó ekki haldast eins lengi í sínus takti (34).  

Hins vegar eykur það líkur á torsades de pointes hjartsláttartruflunum þegar það er notað til að 

viðhalda sínus takti eftir rafvendingu og er ekki hentugt fyrir sjúklinga með stækkun vinstri slegils (35, 

36). 

 

1.2.3  Blóðþynningarmeðferð 
 

Blóðsegarek (e. thromboembolism) er algengasti alvarlegi fylgikvilli AF. Þar sem samdráttur í vinstri 

gátt verður óeðlilegur í AF, getur orðið stöðnun á blóði í vinstra gáttareyra og blóðsegi myndast. 

Alvarlegasta afleiðing þessa er þegar seginn losnar, fer út um aortu og upp í heila og veldur þar 

blóðþurrðardrepi (37). Talið er að um 20% allra heilaáfalla stafi af AF (38). 

1.2.3.1 Warfarin 

Eitt mest notaða blóðþynningarlyfið er warfarin en notkun þess hefur þó farið minnkandi undanfarin ár 

(39). Það er K-vítamín hindri og kemur þannig í veg fyrir að storkuþættirnir II, VII, IX og X myndist. 

Virkni lyfsins er mjög breytileg milli einstaklinga og því mjög mikilvægt að fylgjast grannt með 

storkugetu sjúklings með því að skoða INR gildi (international normalized ratio) með reglulegu millibili 

en það er alþjóðleg stöðluð leið til þess að skoða PT (e. prothrombin time) sem er lýsandi stærð fyrir 

virkni þessara K-vítamín háðu storkuþátta (40). Sýnt hefur verið fram á að warfarin meðferð er mjög 

árangursrík í að fyrirbyggja heilaáföll hjá sjúklingum með AF (41). 



10 
 

1.2.3.2 NOAC lyf 

Undanfarin ár hefur notkun NOAC (Non-vitamin K antagonist oral coagulants) lyfja verið að aukast 

(39). Þessi lyf eru sérhæfðir hamlar á storkuþætti II og Xa. Helstu lyfin í þessum flokki hér á landi eru 

dabigatran (Pradaxa®) sem er factor II hemill, rivoroxaban (Xarelto®) sem er factor Xa hemill og 

apixaban (Eliquis®) sem er líka factor Xa hemill. Þessi lyf eru hentugri en warfarin m.a. vegna þess að 

þau eru fljótari að ná fullri virkni, ekki þarf að hafa eftirlit með INR gildum þar sem virkni þeirra er 

fyrirsjáanlegri og minni líkur á milliverkunum við önnur lyf (42). Hins vegar er ekki til mótefni við 

þessum lyfjum en helmingunartími þeirra er stuttur. Meta-analýsa hefur sýnt að þessi lyf hafa reynst 

gagnleg hjá sjúklingum með AF (43).  

1.2.3.3 CHA2DS2-VASc 

Evrópusamtök hjartalækna skilgreina áhættuþætti sjúklinga með AF fyrir segareki. Tveir stærstu 

áhættuþættirnir eru saga um segarek (heilaáfall, skammvinnt blóðþurrðarkast (e. transient ischaemic 

attack, TIA) eða blóðsegi í kerfisblóðrás) og aldur ≥75 ára. Samtökin mæla með notkun CHA2DS2-

VASc áhættumatsins sem gefur til kynna í hversu mikilli áhættu einstaklingur er til að fá segarek. 

Skilmerkin eru eftirfarandi: Hjartabilun (e. Congestive heart failure) gefur 1 stig, Háþrýstingur 1 stig, 

Aldur ≥75 ára gefur 2 stig, sykursýki af tegund II (e. Type II Diabetes) gefur 1 stig, saga um segarek 

(e. Stroke) gefur 2 stig, æðakölkun (e. Vascular disease) gefur 1 stig, Aldur milli 65 og 75 ára gefur 1 

stig og að vera kona (e. Sex category) gefur 1 stig. Sjúklingar sem hafa engan þessara áhættuþátta 

hafa ekki gagn af blóðþynningarmeðferð en karlar með CHA2DS2-VASc skor ≥1 og konur með ≥2 eru 

líkleg til að hafa gagn af slíkri meðferð (4). 

 

1.2.4 Rafvending 
 

Rafvending (e. electric cardioversion) er gerð hjá ákveðnum hluta sjúklinga með AF. Rafvending er 

framkvæmd í þeim tilgangi að leiðrétta takttruflun sem er til staðar eins og AF, minnka önnur einkenni 

tengd trufluninni og koma í veg fyrir hjartabilun og segarek. Í rafvendingu er gefin rafstraumur sem er 

samstilltur (e. synchronized) við takt hjartans, þetta veldur afskautun í öllum frumum hjartans svo að 

sínus hnútur nái aftur að stjórna taktinum. Sjúklingurinn er svæfður fyrir rafvendingu með stuttverkandi 

svæfingalyfi og gefin eru 1-3 rafstuð, allt upp í 360J, þangað til sínus takti er komið á, en ekki tekst að 

koma öllum í sínus takt. Mikilvægt er að K+ gildi sé á bilinu 3,4-5,5 og að sjúklingurinn hafi fengið 

viðeigandi blóðþynningarmeðferð fyrir rafvendingu. Hafi AF staðið yfir í skemmri tíma en 48 

klukkustundir þarf sjúklingurinn þó ekki að hafa fengið blóðþynningarmeðferð. Ef warfarin (Kóvar®) er 

notað til blóðþynningar þarf INR gildi að hafa verið að minnsta kosti 2,0 samfellt í 3 vikur fyrir 

rafvendinguna. Ef NOAC lyf eru notuð þarf ekki INR mælingar en full vissa þarf að vera um að 

sjúklingurinn hafi tekið fullan skammt af lyfinu síðustu 3 vikur. Við sérstakar aðstæður má framkvæma 

rafvendingu þó fullnægjandi blóðþynning sé ekki til staðar en þá þarf sjúklingur að fara í hjartaómun 

um vélinda áður til að útiloka að blóðsegi sé til staðar í hjartanu. Eftir rafvendingu þarf sjúklingur að 

vera áfram á fullri blóðþynningarmeðferð í 4 vikur hið minnsta eða fram að eftirliti hjá meðhöndlandi 
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lækni. Ef sjúklingur er þá kominn aftur í AF er blóðþynningarmeðferð haldið áfram og rafvending reynd 

að nýju. Samkvæmt verklagsreglum Landspítalans skal sjúklingur vera á blóðþynningarmeðferð til 

frambúðar óháð takti sé hann með CHA2DS2-VASc skor ≥2 nema ef frábending er fyrir slíkri meðferð 

hjá viðkomandi. Endurkoma AF eftir rafvendingu er talin ráðast af mörgum þáttum og má þar nefna 

aldur, tímalengd frá upphafi AF, lyfjameðferð, stærð á vinstri gátt og fleira (44).   

 

1.3 MB-LATER áhættumatið 
 

MB-LATER áhættumatið er tiltölulega ný aðferð til þess að meta líkur AF sjúklings á síðbúinni (eftir >ár 

í sínus takti) endurkomu AF (e. very late recurrence atrial fibrillation, VLRAF) eftir brennsluaðgerð. 

Skorið er upphaflega hugsað til notkunar hjá sjúklingum sem hafa farið í brennsluaðgerð við AF í 

rannsókninni „Prediction of very late arrhythmia recurrence after radiofrequency catheter ablation of 

atrial fibrillation: The MB-LATER clinical score“. Hugsunin á bakvið það er að bæta ákvarðanatöku 

varðandi eftirfylgni og meðferð þessara sjúklinga. Ferilhópurinn sem rannsóknin vann með sýndi að 

ákveðnir þættir gáfu góðar vísbendingar um hvort AF myndi gera vart við sig á ný eftir meira en 12 

mánuði í sínus takti. Áhættumatið samanstendur af eftirfarandi skilmerkjum: Karl (e. Male), greinrof (e. 

Bundle branch block), Vinstri gátt ≥47 mm (e. Left Atrium ≥47 mm), gerð af AF (e. Type of AF) og 

endurkoma AF innan 90 daga (Early Recurrent AF). Hver þáttur fyrir sig gefur 1 stig fyrir utan gerð AF 

sem gefur 0, 1 eða 2 stig þar sem AF sem kemur í köstum (e. paroxysmal) gefur 0 stig, viðvarandi (e. 

persistent) AF gefur 1 stig og langvarandi (e. long-standing persistent) AF gefur 2 stig. AF er flokkað 

sem kast ef það stendur yfir í <7 daga, viðvarandi AF ef það hefur staðið yfir í >7 daga en skemur en 

eitt ár og langvarandi AF þegar það hefur staðið yfir lengur en eitt ár. Niðurstaða rannsóknarinnar var 

sú að hærra MB-LATER skor reyndist hafa gott forspárgildi um síðbúna endurkomu AF (AUC = 0,782; 

95% CI, 0,684–0,880, p < 0.001) (45). Þetta áhættumat gæti mögulega nýst fyrir fleiri sjúklingahópa en 

þá sem gengist hafa undir brennsluaðgerð eins og sjúklinga sem farið hafa í rafvendingu, þar sem 

markmiðið með þessum tveimur meðferðum er það sama – að koma sjúklingnum úr AF yfir í sínus 

takt. 

 

1.4 Skjaldkirtilsstarfsemi og gáttatif/ -flökt 
 

Vitað er að skjaldkirtilsofvirkni (e. hyperthyroidism) getur valdið AF, en það er algengasti 

hjartasjúkdómurinn hjá þeim sem eru með ofvirkan skjaldkirtil (48). Allt að 13% þeirra sem greinst hafa 

með óútskýrt AF, sýna lífefnafræðilegar vísbendingar um of mikla skjaldkirtilsstarfsemi. Mæling á TSH 

gildi (e. thyroid stimulating hormone) er því mikilvægur þáttur í að útiloka skjaldkirtilsofvirkni sem orsök 

fyrir AF. Allt að 63% þeirra sem eru með ofvirkan skjaldkirtil og AF fara aftur í sínus takt eftir að hafa 

verið skjaldréttir (e. euthyroid) með lyfjameðferð (47). 
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1.5 Markmið rannsóknarinnar 
 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að frumárangur af rafvendingum, þ.e. hlutfall þeirra sem fara í sínus takt við 

rafvendingu er í kringum 50-90% og eftir eitt ár eru einungis um 40-60% enn í sínus takti (48, 49). Sýnt 

hefur verið fram á að frumárangur hefur batnað með tilkomu nýrri taktstillandi lyfja (50).  Meira en 20 ár 

eru síðan rannsókn var gerð hér á landi varðandi langtímaárangur af rafvendingu sem kannaði m.a. 

hversu lengi sjúklingar héldust í sínus takti og hvaða þættir hafa þar áhrif á (51). Með það í huga að 

vitað er að algengi þessa sjúkdóms mun aukast verulega á næstu áratugum er áhugavert að rannsaka 

þessa þætti aftur. MB-LATER skorið gæti haft forspárgildi um viðhald sínus takts eftir rafvendingu og 

gæti haft notagildi sem slíkt, en það hefur ekki verið rannsakað áður. 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga eftirfarandi þætti: 

• Skoða tímalengd í sínus takti hjá sjúklingum með AF eftir fyrstu rafvendingu. 

• Meta hvaða þættir hafa áhrif á taktstillingu, skoða MB-LATER stig rannsóknarhópsins út frá 

áhættuskilmerkjum og meta hvort MB-LATER áhættumatið gæti haft forspárgildi fyrir viðhald 

sínus takts eftir rafvendingu. 

• Skoða hvort TSH-gildi hafi verið mæld hjá þessum sjúklingum þegar AF uppgötvaðist. 
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2.  Efni og aðferðir 
 

Þessi rannsókn var afturskyggn og náði til þeirra 

sjúklinga sem komu í sína fyrstu rafvendingu á 

Landspítalanum á árunum 2014 og 2015. Fenginn var 

listi frá LSH yfir alla sjúklinga sem voru greindir með 

gáttatif eða -flökt (ICD-10 greiningarnúmer: I48) og 

höfðu gengist undir sína fyrstu rafvendingu 

(aðgerðarnúmer: FPXX20) á þessu tímabili.  

Eins og sést á Mynd 2 komu 499 einstaklingar í fyrsta 

sinn í rafvendingu á árunum 2014 og 2015. Fjöldi 

þeirra sem gengust undir rafvendingu en voru ekki 

teknir með í endanlegan rannsóknarhóp var 61. Af 

þeim voru 15 sem fengu AF í aðgerð eða af völdum 

annarrar meðferðar og 4 sem voru búsettir erlendis og 

því engin gögn til um eftirfylgni. 42 fóru ekki í sínus 

takt við rafvendingu og var því ekki leitað eftir frekari 

upplýsingar um þá.  

 

 

2.1 Skilgreiningar 
 

Allar upplýsingar voru unnar upp úr rafrænum sjúkraskrám. Skráð var upp úr læknabréfum, 

niðurstöðum blóðprófa, hjartalínuritum og hjartaómskoðunum í Sögukerfinu á LSH, Læknasetrinu og 

Hjartamiðstöðinni. Breyturnar sem skráðar voru eru eftirfarandi:  

• Dagar í sínus takti eftir rafvendingu upp að einu ári  

• Aldur við rafvendingu  

• Tímalengd AF fram að rafvendingu 

• Hraða- og taktstillandi lyf (betablokker, digoxin, kalsíumganga-hindri, amiodaron, flecainid, 

dronedaron, disopyramid og sotalol) 

• Hvort viðkomandi var í eftirfylgd hjá Hjartamiðstöðinni eða Læknasetrinu 

• TSH gildi við greiningu 

• Kyn 

• Hvort viðkomandi væri með greinrof  

• Hvort vinstri gátt væri ≥47 mm 

• Gerð af AF (AF sem kemur í köstum, viðvarandi eða langvarandi) 

• Endurkoma AF (early recurrence) <90 daga frá rafvendingu  

Mynd 2: Flæðiskema yfir þá sjúklinga sem 

komu í rafvendingu árin 2014 og 2015. 
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Síðustu 5 breyturnar voru svo notaðar til þess að reikna út MB-LATER skor fyrir sjúklingana.  

Stuðst var við læknabréf og hjartalínurit til að meta hvort og hvenær sjúklingur væri enn í sínus takti 

eftir rafvendingu eða hvort hann væri farinn aftur í AF. Síðasta staðfesting á sínus takti var svo notuð í 

rannsóknina. Ekki var gerður sérstakur greinarmunur á gáttatifi og gáttaflökti, enda var ekki alltaf 

tilgreint sérstaklega um hvort var að ræða. Upplýsingar um greinrof voru fengnar úr læknabréfum og 

hjartalínuritum og ekki var skráð sérstaklega hvort um væri að ræða hægra eða vinstra greinrof.   

Upplýsingar um hvenær AF hófst var ekki hægt að finna í öllum sjúkraskrám, TSH gildi voru ekki mæld 

hjá öllum sjúklingum og hjartaómskoðanir eða skrifaðar upplýsingar um stærð vinstri gáttar voru ekki til 

staðar hjá öllum sjúklingum. 

Hluti af sjúklingunum sem fóru í rafvendingu fór ekki í sínus takt. Ef hún var reynd aftur innan þriggja 

daga og hún kom sjúklingnum í sínus takt í það skiptið, var sjúklingurinn tekinn með í rannsóknina. 

Endapunktar rannsóknarinnar voru endurkoma AF, síðasta staðfesting á að sjúklingur væri í sínus 

takti og dauðsfall.  

Eftirfylgnitími sjúklings var eitt ár eftir rafvendingu eða þar til sjúklingurinn fór aftur í AF. 

 

 

2.2 Úrvinnsla gagna 
 

Notast var við Microsoft Office Excel® 2016 við alla gagnaöflun og hluta af tölfræði. Við flóknari 

tölfræði var notast við Rstudio útgáfu 1.0.136. Marktækni milli raðbreyta var ákvörðuð með t-prófi en 

milli flokkabreyta með kí-kvaðrat prófi. Kaplan-Meier greining var notuð til þess að bera saman 

endapunktatíðni milli hópa og log-rank próf til að ákvarða marktækni. 

 

2.3 Leyfi 
 

Leyfi frá Vísindasiðanefnd, Persónuvernd og framkvæmdastjóra lækninga á LSH fékkst fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar og fyrir aðgangi að sjúkraskrám. Einnig fékkst leyfi frá Læknasetrinu og 

Hjartamiðstöðinni fyrir aðgangi að þeirra sjúkraskrám.  
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3.  Niðurstöður 
 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 293 (66,9%) körlum og 145 (33,1%) 

konum. Yngsti sjúklingurinn var 20 ára og sá elsti 92 ára en meðalaldur 

hópsins var 67,6 ár (SF 12,4 ár). Meðalaldur karla var 64,3 ár (SF 12,5) og 

meðalaldur kvenna 74,1 ár (SF 9,4). Greinrof var til staðar hjá 9,8% 

sjúklinga. 37,2% þeirra sem voru hjartaómaðir voru með vinstri gátt ≥47 

mm. Flestir sjúklinganna voru með paroxysmal AF eða 82,9%. 45,4% 

sjúklinga fengu gáttatif aftur innan 90 daga og meðal MB-LATER skor 

þýðisins var 1,66 (2,0 hjá körlum, 0,97 hjá konum).  

Af 480 rafvendingum á árunum 2014 og 2015 fóru 422 strax í sínus takt og 

er því frumárangur af rafvendingum á þessu tímabili 87,9%. Af þessum 58 

sem fóru ekki í sínus takt við rafvendingu, var reynd önnur rafvending 

innan þriggja daga sem kom 15 sjúklingum í sínus takt.  

Sjá má á Mynd 3 Kaplan-Meier greiningu á hversu lengi þessir 438 sjúklingar héldust í sínus takti en 

eins og sést á Töflu 1 var um fjórðungur (24,8%) hópsins farinn aftur í AF á fyrstu 30 dögunum eftir 

rafvendinguna. Eftir 180 daga var tæplega helmingur (47,3%) hópsins enn í sínus takti og eftir eitt ár 

stóð rúmlega þriðjungur (34,8%) eftir í sínus takti. 

 

 

 

Tími liðinn 
(dagar) 

Hlutfall í sínus 
takti (%) 

30 75,2 

90 58,5 

180 47,3 

270 39,1 

365 34,8 

Tafla 1: Hlutfall sjúklinga í 

sínus takti eftir rafvendingu.  

Mynd 3: Kaplan-Meier greining á hlutfalli sjúklinga í sínus takti eftir rafvendingu. 
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3.1 MB-LATER skorið  
 

  

 

Niðurstöður fyrir MB-LATER 

áhættuskilmerki rannsóknarhópsins má sjá í 

Töflu 2, skipt upp eftir kyni.  Hlutfallsleg 

dreifing stiga eftir kynjum á MB-LATER 

skori er sýnd á Mynd 4. 52 sjúklingar eða 

11,9% rannsóknarhópsins var með 0 stig og 

voru það einungis konur vegna þess að 

karlkyn er talið áhættuþáttur og gefur eitt 

stig í skorið. 163 sjúklingar eða 37,2% voru 

með 1 stig, 37,5% karla og 36,6% kvenna. 

127 sjúklingar eða 29,0% voru með 2 stig, 

32,1% karla og 22,8% kvenna. 73 sjúklingar 

eða 16,7% voru með 3 stig, 22,9% karla og 

4,1% kvenna. 22 eða 5% voru með 4 stig, 

7,2% karla og 0,7% kvenna. 1 sjúklingur eða 0,2% var með 5 stig, 0,3% af körlum.  

Athugað var hvort heimfæra mætti þessi áhættuskilmerki yfir á þá sem hafa gengist undir rafvendingu. 

Var hópnum skipt í þrennt eftir stigafjölda, þ.e. 0 til 1 stig, 2 til 3 stig og 4 til 5 stig. Þessir þrír hópar 

voru svo bornir saman með KM greiningu.  

 
    

 Allir (n=438) Karlar (n=293) Konur (n=145) p-gildi 

Aldur, meðaltal (SF) 67,6 (12,4) 64,3 (12,5) 74,1 (9,4) <0.001 

MB-LATER breytur, n (%)     

Karlar 293 (66,9) 293 (100) 0 (0)  

Greinrof 43 (9,8) 33 (11,3) 10 (6,9) 0.20 

Vinstri gátt ≥47mm 113/304 (37,2) 79 (40,7) 34 (30,9) 0.43 

Paroxysmal AF 363 (82,9) 241 (82,3) 122 (84,1) 0.81 

Persistent AF 71 (16,2) 50 (17,1) 21 (14,5) 0.61 

LS Persistent AF 4 (0,91) 2 (0,68) 2 (1,4) 0.84 

Early recurrence 199 (45,4) 129 (44,0) 70 (48,3) 0.40 

MB-LATER stig, meðaltal 1,66 2,00 0,97 <0.001 

Tafla 2: Aldur og áhættuþættir sjúklinga með AF, skipt upp eftir kyni. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0 1 2 3 4 5

MB-LATER stig

Alls Karlar Konur

Mynd 4: Stöplarit sem sýnir hlutfall MB-LATER stiga 

milli kynja. 
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Eins og sést á Mynd 5 var mikill munur milli hópanna (p < 0.0001). Árangur var bestur hjá þeim sem 

fengu 0-1 stig, en eftir 1 ár voru 51,1% af þeim ennþá í sínus takti. Þeir sem fengu 2-3 stig voru með 

talsvert lakari árangur en eftir 1 ár voru einungis 19,7% af þeim enn í sínus takti. Þeir sem fengu 4-5 

stig voru allir dottnir úr sínus takti á innan við 90 dögum en það skýrist af því að allir í þessum tveimur 

flokkum fengu stig fyrir „early recurrence“, þ.e. fengu AF á innan við 90 dögum frá rafvendingu. Prófað 

var að leiðrétta fyrir þessu með því að taka „early recurrence“ breytuna út úr skorinu og má sjá á Mynd 

6 hvernig tímalengd sjúklinga í sínus takti var þá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úr þessu leiðrétta skori voru bornir saman þeir sem fengu 0-2 stig á móti þeim sem fengu 3-4 stig. Þar 

sést umtalsverður munur milli þessara hópa en af þeim sem fengu 0-2 stig voru 36,7% enn í sínus 

takti eftir eitt ár en einungis 6,1% þeirra sem skipuðu sig í flokka 3-4 (p<0.0001). 

Mynd 5: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus takti eftir MB-LATER 

skori. 

 

Mynd 6: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus takti eftir MB-LATER 

skori án „early recurrence“ breytunnar. 
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Til þess að meta vægi einstakra þátta í MB-LATER skorinu var prófað að athuga þættina kyn, greinrof, 

stækkun á vinstri gátt og gerð AF eina og sér og skoða muninn á milli þeirra sem fengu stig fyrir 

þáttinn á móti þeim sem fengu ekki stig fyrir hann.  

Á Mynd 7 má sjá þegar borin var saman tímalengd í sínus takti milli sjúklinga með paroxysmal AF á 

móti þeim sem eru með persistent AF. Af þeim sem voru skilgreindir með paroxysmal sjúkdóm voru 

39,8% ennþá í sínus takti eftir eitt ár samanborið við 6,2% þeirra með persistent sjúkdóm. Þar sem 

einungis 4 voru skilgreindir með „long-standing persistent“ AF voru þeir ekki teknir með í þessa 

greiningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mælingar á þvermáli vinstri gáttar lágu fyrir hjá 304 (69,4%) sjúklingum. Af þeim reyndust 113 (37,2%) 

vera með VG með þvermál sem mældist 47 mm eða meira. Þeir sem mældust með þessa stækkun 

héldust markvert verr (p<0.01) í sínus takti en þeir sem eru með eðlilega stærð á VG en í lok eins árs 

eftirfylgnitímabilsins voru einungis 23,2% þeirra með VG ≥ 47 mm enn í sínus takti miðað við 38,4% af 

þeim sem voru með VG undir þessu stærðarviðmiði. Hlutfall karla með VG ≥47 mm reyndist hærra en 

hjá konum eða 69,3% á móti 44,2%. Sjá má á Mynd 8 muninn á því hvernig sjúklingum með stækkun 

á vinstri gátt farnaðist í sínus takti miðað við þá sem mældust með eðlilega stærð.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus takti milli 

sjúklinga með VG ≥47mm og þeirra með VG undir því viðmiði. 

Mynd 7: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus takti milli 

sjúklinga með paroxysmal og persistent AF. 
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Þegar prófað var hvort aldur 

rannsóknarþýðisins hefði áhrif á tímalengd í 

sínus takti einn og sér, var það gert á tvo vegu. 

Annars vegar var gerður samanburður á þeim 

sem voru yngri en 80 ára og þeim sem voru 

eldri en 80 ára við rafvendingu (Mynd 9). Hins 

vegar var gerður samanburður á þeim sem 

voru undir meðalaldri og þeim sem voru yfir 

meðalaldri við rafvendingu (Mynd 10). 

Hvorug þessara aðferða sýndi marktækan 

mun (p=0.55 og p=0.26) milli hópa á Kaplan-

Meier greiningu svo aldur virtist ekki hafa 

afgerandi áhrif á tímalengd í sínus takti sem 

þáttur einn og sér.  

Kyn virtist heldur ekki hafa afgerandi áhrif 

(p=0.25) eitt og sér á tímalengd í sínus takti 

(Mynd 11) og ekki reyndist heldur vera 

marktækur munur (p=0.56) á þeim sem voru 

með og án greinrofs (Mynd 12).  

 

 

Mynd 9: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus 

takti milli sjúklinga yfir og undir 80 ára aldri. 

Mynd 10: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus 

takti milli sjúklinga yfir og undir meðalaldri. 

Mynd 11: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus 

takti milli sjúklinga eftir kyni. 

Mynd 12: KM greining með samanburði á tímalengd í sínus 

takti milli sjúklinga með og án greinrofs. 
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3.2 Lyfjameðferð 
 

Af hraðastillandi lyfjunum voru hreinir  betablokkar mest 

notaðir eða hjá 363 (82,9%) sjúklingum. Næst á eftir 

komu kalsíumganga-hindrar hjá 73 (16,7%) sjúklingum. 

Digoxin var svo notað hjá 66 (15,1%) sjúklingum. Af 

taktstillandi lyfjunum var amiodaron mest notað eða hjá 

63 (14,4%) sjúklingum. Þar á eftir kom flecainid hjá 24 

(5,5%) sjúklingum. Sotalol var notað hjá 20 (4,6%) 

sjúklingum. Fáir sjúklingar voru á dronedaron eða 8 

(1,8%) og enginn sjúklingur var á disopyramid (0,0%). 

193 (44,1%) sjúklingar voru á meira en einu lyfi og 44 

(10,0%) voru lyfjalausi  r. 

 

 

Eins og sjá má á Mynd 13 voru 

konur hlutfallslega á fleiri lyfjum en 

karlar. Á Mynd 14 sést svo 

munurinn eftir aldurshópum. 

Meðalfjöldi lyfja hjá körlum reyndist 

vera 1,32 á móti 1,59 hjá konum og 

reyndist þessi munur tölfræðilega 

marktækur (p=0.0013). Notkun 

hraða- og taktstillandi lyfja eftir 

rafvendingu reyndist ekki hafa 

marktæk áhrif á hversu lengi 

sjúklingar héldust í sínus takti.   

 

  

 

Hraðastillandi lyf: Fjöldi (%) 

Hreinn betablokki 363 (82,9) 

Kalsíumganga-hindrar 73 (16,7) 

Digoxin 66 (15,1) 

Taktstillandi lyf:  

Amiodaron 63 (14,4) 

Flecainid 24 (5,5) 

Sotalol 20 (4,6) 

Dronedaron 8 (1,8) 

Disopyramid 0 (0,0) 

Tafla 3: Notkun á hraða- og taktstillandi 

lyfjum. 

Mynd 13: Stöplarit sem sýnir kynjahlutfall sjúklinga eftir fjölda lyfja. 

Mynd 14: Stöplarit sem sýnir meðalfjölda lyfja milli kynja eftir 

aldurshópum. 
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3.3 TSH gildi 
 

Mæling á TSH gildi í kringum greiningu á AF lá fyrir hjá 218 sjúklingum af 438 (49,8%). Hlutfallslega 

var það mælt oftar hjá konum eða í 55,6% tilfella á móti 46,9% tilfella hjá körlum. Í 7 tilfellum (1,6%) 

reyndist viðkomandi vera með TSH gildi undir viðmiðunarmörkum (0,3 mIU/L) sem bendir til þess að 

viðkomandi gæti hafa verið með ofvirkan skjaldkirtil. Þetta reyndist vera algengara hjá konum eða hjá 

4 af 145 (2,8%) á móti hjá 3 af 293 (1,0%) hjá körlum. 

 

. 
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4. Umræður 
 

 

Alls reyndist einungis rúmlega 

þriðjungur (34,8%) 

rannsóknarhópsins vera í sínus takti 

eftir eitt ár en það er heldur lægra 

hlutfall en aðrar svipaðar rannsóknir 

hafa sýnt, en niðurstöður þeirra hafa 

verið á bilinu 40-60% (6, 49, 51). 

Þessi rannsókn tók fyrir einungis fyrir 

fyrstu rafvendingu hjá sjúklingunum 

en hinar tóku fyrir allar rafvendingar. 

Þetta gæti mögulega skýrt muninn á 

þessum niðurstöðum því eftir fyrstu 

rafvendingu skýrist betur hverjir eru 

líklegri til að halda sínus takti til 

lengdar og jafnvel ekki reynd aftur rafvending á þeim sem hrökkva mjög fljótlega aftur úr sínus takti. 

Hlutfallslega hrukku flestir (24,8%) úr sínus takti innan 30 daga en eftir það fór línan á KM greiningunni 

að rétta meira úr sér. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir en niðurstöður þeirra hafa líka bent á að 

algengast er að fara aftur í AF innan nokkurra vikna eftir rafvendingu (52). Frumárangur af 

rafvendingum á þessu tímabili reyndist 87,9% sem er árangur í samræmi við það sem fyrri rannsóknir 

hafa sýnt (5). 

Gerð AF virtist hafa mikil áhrif á hversu lengi sjúklingar héldust í sínus takti eftir rafvendingu. Þeir sem 

voru með paroxysmal AF, þ.e. sem hafði staðið yfir í minna en viku fyrir rafvendingu voru um sexfalt 

líklegri til þess að vera í sínus takti eftir eitt ár en þeir sem eru með persistent AF, sem hafði þá staðið 

yfir í meira en viku fyrir rafvendingu. Það er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem hafa 

sýnt að því lengur sem sjúklingur hefur verið í AF fyrir rafvendingu, því ólíklegra er að hann muni 

endast í sínus takti til lengri tíma eftir rafvendingu. (53)  

Stækkun á vinstri gátt hafði ákveðið forspárgildi fyrir styttri tímalengd í sínus takti eftir rafvendingu í 

þessari rannsókn og er það í samræmi við það sem niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt (4). 

Þessi stækkun virtist þó eingöngu hafa áhrif fyrstu 90 dagana eftir rafvendinguna, eftir það héldust 

hlutfallslega jafn margir í sínus takti. Sýnt hefur verið fram á að gáttarstærð hefur einnig áhrif á hversu 

fljótt eftir rafvendingu samdráttur gátta verður aftur eðlilegur. Hjá þeim sem eru með eðlilega stóra gátt 

verður samdráttur orðinn eðlilegur innan nokkurra klukkustunda en mun seinna hjá þeim sem eru með 

stækkaða vinstri gátt. (54) Ljóst er að stækkun á vinstri gátt er mikilvægur þáttur sem horfa þarf til 

þegar meta skal hvort sjúklingi muni gagnast rafvending til lengri tíma þótt fleiri þættir hafi hér áhrif. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Þessi rannsókn Van Gelder et al.
1991

Danielsen R;
Arnar, DO. 1996

Mynd 15: Stöplarit sem sýnir hlutfall sjúklinga úr þessari og 

öðrum rannsóknum í sínus takti eftir eitt ár. (51, 53) 
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Aldur sjúklinga hafði ekki marktæk áhrif á tímalengd í sínus takti eftir rafvendingu og er það í samræmi 

við niðurstöður annarra rannsókna sem hafa ekki sýnt tengsl á milli aldurs og tímalengdar í sínus takti 

(55). Töluverður munur var á meðalaldri kynjanna eða 64,3 ár hjá körlum og 74,1 ár hjá konum. Vitað 

er að AF er algengara meðal karla. Nýgengi AF eykst mjög eftir 65 ára aldur og þar sem konur verða 

almennt eldri en karlar, myndast þessi munur á meðaldrinum og hafa aðrar rannsóknir sýnt svipaða 

aldursdreifingu. (8, 55) 

Kyn hafði ekki áhrif á tímalengd í sínus takti eftir rafvendingu í þessari rannsókn sem áhrifavaldur einn 

og sér, en þáttur kynja varðandi viðhald sínus takts hefur ekki verið mikið rannsakaður (56). Greinrof 

sýndi heldur ekki forspárgildi um viðhald sínus takts í þessari rannsókn en sá þáttur hefur ekki verið 

mikið rannsakaður með tilliti til endurkomu AF eftir rafvendingu. Mögulegt er þó að samlegðaráhrif geti 

verið milli þessara þátta og annarra þó þeir virðist ekki hafa áhrif einir og sér, en þetta þyrfti að 

rannsaka nánar til að skera úr um það. 

Á Kaplan-Meier greiningu lagskiptist MB-LATER skorið vel. Vissulega gefur samt brenglaða mynd að 

hafa „early recurrence“ breytuna í skorinu þegar KM greining er skoðuð en jafnvel eftir að hún var tekin 

út var enn mikill munur milli hópa á hlutfalli sjúklinga í sínus takti eftir ár. Þeir sem voru með 0-2 stig 

eftir þessa leiðréttingu, voru um sexfalt líklegri til þess að vera í sínus takti eftir eitt ár samanborið við 

þá sem fengu 3-4 stig. Með stærra rannsóknarþýði væri líklega hægt að sýna enn betur fram á þessa 

lagskiptingu þar sem í þessari rannsókn voru fáir sem skoruðu mörg stig og þurfti því að grípa til þess 

ráðs að sameina stigahópana til að fá skýrari mynd. Þó er ljóst að MB-LATER skorið virðist gefa góða 

vísbendingu um líkur þess að sjúklingar með AF haldist í sínus takti til lengri tíma. Vel má hugsa sér 

að það sé nothæft til þess að meta hvaða sjúklingar séu líklegir til að njóta góðs af annarri rafvendingu 

og hverjir væru ólíklegir til að hafa gagn af frekari rafvendingum en myndu kannski frekar bera hag af 

öflugri lyfjameðferð. Þó þarf að athuga betur með frekari rannsóknum hvaða þættir skorsins hafa 

raunverulegt forspárgildi fyrir viðhaldi sínus takts.  

Rannsókn okkar sýndi ekki marktæk tengsl milli lyfja og tímalengdar í sínus takti. Það má draga þá 

ályktun að ástæðan fyrir því sé að þeir sem eru álitnir með illviðráðanlegt AF séu frekar settir á lyf en 

aðrir og verður því niðurstaðan þessi. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að ef sjúklingar eru ekki settir 

á taktstillandi lyf eftir rafvendingu helst aðeins um fjórðungur í sínus takti til lengri tíma (23, 24). 

Betablokkar voru langmest notaða hraðastillandi lyfið sem er í takt við aðrar rannsóknir enda er virkni 

þeirra góð, lítið um aukaverkanir og þau þolast almennt vel hjá öllum aldurshópum bæði með AF og í 

sínus takti. Amiodaron var mest notaða taktstillandi lyfið enda hafa þó nokkrar rannsóknir sýnt fram á 

að lyfið eykur tímalengd sjúklinga í sínus takti eftir rafvendingu samanborið við viðmiðunarhóp (24). 

Önnur ástæða fyrir því að þetta lyf er mikið notað er að það er hentugasta taktstillandi lyfið fyrir þá sem 

eru með hjartabilun, en hlutfall AF sjúklinga með hjartabilun er hátt. Athygli vakti að konur voru 

hlutfallslega á fleiri lyfjum en karlar en fróðlegt væri að rannsaka það nánar. 

Mæling á TSH gildi lá fyrir hjá einungis um helming (49,8%) rannsóknarhópsins. Þar sem ofvirkni í 

skjaldkirtli getur verið afturkræfur þáttur í AF er mikilvægt að geta útilokað það sem orsakavald. 

Mæling á TSH gildi er lykilþáttur í því en sýnt hefur verið fram á að lágt TSH gildi eitt og sér geti valdið 
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AF, jafnvel þótt önnur einkenni tengd ofvirkni í skjaldkirtli séu ekki til staðar. (57) Hugsanlegt er því að 

hagur geti verið af því að mæla TSH gildi í öllum með nýtilkomið AF.  

Helstu gallar rannsóknarinnar eru að vegna þessa að hún er afturskyggn er alltaf möguleiki á að missa 

af einhverjum upplýsingum vegna vöntunar á skráningu eða villu í skráningu. Einnig getur verið 

misræmi í upplýsingum vegna þess að mismunandi aðilar hafa skráð upplýsingarnar sem getur valdið 

upplýsingabjögun. Ekki var hægt að fylgja eftir öllum sjúklingum í eitt ár vegna þess að í sumum 

tilfellum voru ekki til skráðar upplýsingar um eftirfylgd upp að einu ári.  

Ekki hefur verið til nothæft skor til þess að meta hverjir séu líklegir til að njóta gagns af rafvendingu við 

AF þegar til lengri tíma er litið. Tilkoma slíks skors gæti breytt því hvernig AF er meðhöndlað og sigtað 

úr þá sem eru ólíklegir til þess að bera hag til lengri tíma af rafvendingu. Ávinningurinn af slíku skori 

væri mikill, bæði fyrir sjúklinginn sem þyrfti ekki að gangast undir óþarfa meðferð sem skilar litlu og 

fyrir heilbrigðiskerfið þar sem kostnaður vegna ónauðsynlegra rafvendinga myndi minnka. Þessi 

rannsókn gefur því tilefni til frekari rannsókna á því hvort MB-LATER skorið gæti verið álitlegur kostur 

fyrir slíkt mat. 
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