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Ágrip	
	

Ármann Jónsson1, Einar S. Björnsson1,2, Jóhann Páll Hreinsson1 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2lyflækningasvið, meltingarlækningar 

Inngangur: Bráð blæðing frá efri hluta meltingarvegar er algeng ástæða 

sjúkrahúsinnlagna og getur verið lífshættuleg. Margar rannsóknir hafa fjallað um 

skammtímahorfur þessara sjúklinga en mikill skortur er á rannsóknum til lengri tíma. 

Markmið rannsóknarinnar var að meta langtímahorfur sjúklinga með bráða blæðingu frá 

efri hluta meltingarvegar, sem og að finna forspárþætti fyrir endurblæðingu hjá þessum 

sjúklingum. 

Efni og aðferðir:  Þýðisbundin eftirfylgdarrannsókn sem náði til allra sjúklinga með 

bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar á Landspítala frá 1. janúar 2010 til 31. 

desember 2011. Gögn sjúklinga sem blæddu 2010 var safnað á framsýnan hátt en 

gögnum þeirra sem blæddu 2011 var safnað á aftursýnan hátt með því að fara í gegnum 

allar  magaspeglanir (n = 2,457) á rannsóknartímabilinu. Upplýsingum um einkenni og 

orsök blæðinga, ásamt blóðgildum, fylgisjúkdómum og lyfjanotkun sjúklinga var aflað. 

Viðmiðunarhópurinn voru sjúklingar sem komið höfðu í speglun 2010 og voru ekki 

grunaðir um blæðingu, þeir voru valdir með tilliti til aldurs (±5 ár) og kyns. 

Niðurstöður: Í heildina greindust 309 sjúklingar með bráða blæðingu frá efri hluta 

meltingarvegar á rannsóknartímabilinu og voru karlar 56% (n = 173). Meðalaldur 

sjúklinga var 67 ár (±18), en stór hluti þeirra, 69% (n = 213), var eldri en 60 ára. Maga- 

(22%) og skeifugarnarsár (22%) voru algengustu orsakirnar. Tíðni endurblæðinga var 

18% (46/309) eftir 5 ára eftirfylgd en 5% (13/289) hjá viðmiðunarhópi (log-rank próf p 

<0,001). Dánartíðni var 38% (n = 117) eftir 5 ár en 26% (79/289) hjá viðmiðunarhópi 

(log-rank próf p < 0,001). Þegar lyfjanotkun þeirra sem blæddu aftur var borin saman við 

þá sem blæddu ekki aftur, var notkun bólgueyðandi lyfja sem ekki eru sterar sú sama (e. 

non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAID) (24%), notkun hjartamagnýls var einnig 

svipuð (35% á móti 36%) og sömuleiðis kóvar (17% á móti 14%). Æðagúlar í vélinda 

voru algengari blæðingarorsök hjá þeim sem blæddu aftur borið saman við þá sem 

blæddu ekki (11% á móti 1%, p = 0,001). Í lógistískri aðhvarfsgreiningu þar sem leiðrétt 

var fyrir aldri, kyni og fylgisjúkdómum, þá var æðagúlablæðing (líkindahlutfall (LH) 19, 

95% öryggisbil (ÖB) 3,8-144,9) sjálfstæður forspárþáttur fyrir endurblæðingu á fimm ára 

eftirfylgdartímabili.  

Ályktun: Um fimmtungur þeirra sem fá bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar á 

Íslandi koma til með að blæða aftur á næstu fimm árum. Sjúklingar með blæðingu frá 

æðagúlum virðast í aukinni hættu. Notkun á NSAID, hjartamagnýli og kóvar við 

upphafsblæðingu virðist ekki tengjast aukinni hættu á endurblæðingu.  
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1. Inngangur 
 

1.1 Bráðar blæðingar frá efri hluta meltingarvegar 
	
Blæðingar frá efri hluta meltingarvegar er algeng ástæða fyrir komu á bráðamóttöku [1] og 

getur verið hættulegt ástand sem jafnvel getur valdið dauða [1]. Skipta má blæðingum frá efri 

hluta meltingavegar í bráðar og leyndar (e. occult) blæðingar [2]. Bráð blæðing er skilgreind 

sem sýnileg blæðing sem leiðir til innlagnar eða á sér stað í inniliggjandi sjúkling. Sýnilegar 

blæðingar einkennast af blóðugum (e. hematemesis) eða korglituðum uppköstum (e. coffee-

ground emesis) og/eða tjöruhægðum (e. melena) [2]. Leyndar blæðingar greinast með 

jákvæðu prófi fyrir blóði í saur og/eða járnskorts blóðleysi [2]. Einnig er talað um óljósar (e. 

obscure) blæðingar en þær flokkast síðan í bráðar sýnilegar eða leyndar [2], óljósar 

blæðingar eru skilgreindar sem langvarandi eða endurteknar blæðingar þar sem að enginn 

orsök finnst í upprunalegu skoðuninni [2, 3]. Bráðum blæðingum frá efri hluta meltingavegar 

er oft skipt í æðagúla (e. variceal) og ekki-æðagúla (e. non-variceal) blæðingar þar sem 

blæðingar frá æðagúlum eru frábrugðnar blæðingum vegna annarra orsaka.  

 
1.1.1 Nýgengi 
	
Nýgengi bráðra blæðinga frá efri meltingarvegi hefur mælst minnst 36/100.000 íbúa [4], en allt 

upp í 172/100.000 íbúa [5], en það er afar misjafnt eftir rannsóknum. Nýgengið hefur þróast 

mismunandi milli landa síðustu áratugi. Í Hollandi var nýgengi bráðra blæðinga frá efri 

meltingarvegi árin 1993/1994 borið saman við nýgengið árið 2000 [6]. Nýgengið reyndist vera 

62/100.000 íbúa á fyrra tímabilinu en 48/100.000 íbúa á því seinna og hafði því lækkað um 

23% [6]. Hinsvegar var niðurstaðan sú í rannsókn sem framkvæmd var í Wales á árunum 

1999-2007 á sjúklingum sem komu á bráðamóttöku með bráða blæðingu frá efri 

meltingarvegi, að nýgengishlutfallið var 134/100.000 íbúa og hafði haldist stöðugt frá 1999 til 

2007 [7]. Loperfido og félagar báru saman nýgengi í þýðisbundinni rannsókn á árunum 1983-

1985 annars vegar og 2002-2004 hins vegar [8]. Nýgengið lækkaði úr 113/100.000 íbúa á 

tímabilinu 1983-1985 og niður í 90/100.000 íbúa á tímabilinu 2002-2004 og var lækkunin 

aðallega hjá fólki undir 70 ára [8]. 

 Í íslenskri rannsókn sem tók til sjúklinga með bráða blæðingu frá efri hluta 

meltingarvegar á Landspítala árið 2010 var nýgengið 87/100.000 íbúa [9]. 
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1.1.2 Orsök blæð inga  
	
Flestar rannsóknir hafa sýnt að maga- og skeifugarnarsár eru algengustu orsakir blæðinga frá 

efri hluta meltingarvegar en hlutfallið er á bilinu 22-74% [6, 7, 10-13].  

Aðrar algengar orsakir eru Mallory-Weiss afrifur 3-6%, fleiður í maga/ skeifugörn 12-36%, 

vélindabólga 10%, æðagúlar í vélinda 1-14% og svo krabbamein 1-5% [6, 7, 10-13]. Í 

íslensku rannsókninni voru helstu orsakir skeifugarnarsár u.þ.b. 21%, magasár, u.þ.b. 15%, 

Mallory-Weiss afrifur u.þ.b. 12%,  vélindabólga um 12%, æðagúlar í vélinda u.þ.b. 4% [9]. 

Maga og skeifugarnarsár eru þannig algengustu orsakirnar samkvæmt þessum rannsóknum.     

 

1.1.3 Aldur og kyn 	

Rannsóknir á bráðum blæðingar frá efri meltingarvegi sýna að karlar eru meirihluti sjúklinga. 

Hlutfall karla er á bilinu 56-82% [6, 7, 11-14]. Meðalaldur þessara sjúklinga er mismunandi 

eftir rannsóknum en hann er frá 52-64 ár [7, 12-14]. Hlutfall þeirra sjúklinga sem eldri eru en 

60 ára er frá 46-71% [6, 13].  Í íslensku rannsókninni voru karlar um 58% (90/156) þeirra sem 

blæddu, og var nýgengið hæst hjá þeim sem voru eldri en 80 ára en mun minna hjá þeim sem 

voru yngri en 60 [9].  

 

1.2  Áhættuþættir  
Helstu áhættuþættir fyrir myndun maga/- og skeifugarnasára eru Helicobacter pylori og Non-

Steroidal-Anti-Inflammatory-Drugs (NSAID – í. bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar) [15]. Auk 

þess hefur áfengi reynst vera sérstakur áhættuþáttur og eykur líkurnar til muna hjá þeim sem 

nota bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar við að fá blæðingu frá efri meltingarvegi [16, 17]. 
 

1.2.1 Bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar 	

NSAID lyf geta osakað maga- og skeifugarnarsár [18, 19], en gerðar hafa verið rannsóknir í 

mörgum löndum, þ.á.m. Íslandi, sem sýna tengsl NSAID notkunar og magasára [9, 20, 21]. 

Meinmyndun NSAID-orsakaðra sára í efri meltingavegi eru ekki fyllilega skilin en talið er að 

NSAID lyf hafi bæði staðbundin og kerfisbundin áhrif sem stuðli að myndun þessara sára [22]. 

Kerfisbundnu áhrifin eru að mestu leyti vegna hömlunar á myndun prostaglandína en 

hefðbundnu NSAID lyfin hamla virkni cyclooxygenasa (COX), nánar tiltekið COX1 og COX2 

ósértækt. COX1 er mikilvægt ensím sem breytir arachidonic sýru í prostaglandín og finnst 

víðs vegar í líkamanum þar á meðal í frumum meltingarvegarins [22]. Í meltingarveginum 
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stuðlar COX1 að myndun prostaglandína sem gegna mikilvægu hlutverki við að halda 

meltingafæraþekjunni heilbrigðri. Í maganum hvetur það seytun slíms og bíkarbónats ásamt 

því að stuðla að auknu blóðflæði [23]. COX1 kemur einnig að blóðflöguvirkni í líkamanum 

[24]. Hins vegar tengist COX2 meira ónæmissvari og það prostaglandín sem myndast af 

COX2 tengist bólgusvörun [25].  

Staðbundnu áhrifin felast í því að NSAID lyf eru veikar sýrur og fitusæknar og haldast 

því ójónaðar í súru umhverfi magans, þannig getur lyfið flætt yfir þekjuna þar sem það kemst 

á jónað form og nær að binda vetnis jónir sem valda vefjaskaða [22, 23].   

 

1.2.2 Hjartamagný l 	

Rannsókn sem var framkvæmd í Danmörku og tók til 27.694 sjúklinga sem notuðu 

lágskammta hjartamagnýl (e. low-dose-aspirin) á árunum 1991-1995 kom í ljós að staðlaða 

nýgengis hlutfallið (e. standardized incidence rate ratio) þess fá blæðingu frá efri meltingavegi 

var 2,6 (95% öryggisbil, 2,2-2,9) ef sjúklingur var á hjartamagnýl borið saman við hið almenna 

þýði [26]. Sjúklingar sem notuðu bæði hjartamagnýl og NSAID lyf voru með staðlaða 

nýgengis hlutfallið 5,6 (95% öryggisbil, 4,4-7,0) [26]. Í áðurnefndri íslenskri rannsókn kom í 

ljós að fleiri tóku hjartamagnýl eða 40% af þeim sem blæddu miðað við 30% í 

samanburðarhóp og var marktækur munur þar á [9]. Munurinn á  hjartamagnýli eða aspiríni 

og hefðbundnum NSAID lyfjum er sá að aspirín binst óafturkræft við COX1 og veldur þannig 

óafturkræfri hömlun á blóðflögum, það binst einnig frekar og hraðar við COX1 á meðan það 

binst síður við COX2 [27, 28]. Annars valda hefðbundin NSAID lyf og hjartamagnýl aukinni 

áhættu á þróun magasára í gegnum svipuð ferli með hömlum á myndun prostaglandína [28]. 

 

1.2.3 H.pylori 	

Uppgötvun H.pylori 1982 olli byltingu í meðferð á maga-/ og skeifugarnasárum [29]. Bakterían 

framleiðir ureasa sem er talin veita skammtíma vörn gegn sýru magans, hún hefur einnig 

svipur (e. flagella) sem gera henni kleyft að ferðast að magaslímunni í minna súrt umhverfi 

[30]. Bakterían tjáir svo ákveðna þætti sem valda samloðun bakteríunnar við þekjufrumu 

hýsils og í kjölfarið fer bakterían að mynda skaðleg efni [31, 32]. Þetta veldur því að slímþekja 

magans rýrnar og bólga myndast sem getur endað með magasári [33]. Á tímabilinu 2002-

2004 hjá Loperfido og félögum voru 132/184 af þeim sem greindust með maga-

/skeifugarnasár H.pylori jákvæðir en það var ekki orðið að rútínu að athuga það á fyrra 

tímabilinu 1983-1985 [8].  
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1.3 Meðferð bráðra blæðinga frá efri meltingarvegi	
Algengasta meðferð við bráðum blæðingum frá efri meltingarvegi er meðhöndlun með 

prótónpumpu hemla ( e. proton pump inhibitors; PPI). Sýnt hefur verið fram á gagnsemi 3 

daga PPI lyfjameðferðar vegna maga/-skeifugarnarsára sem eru líkleg til að blæða aftur [34, 

35]. PPI lyf virka með því að bindast óafturkræft við vetnis-dælur í parietal-frumum magans og 

lækka þannig sýrustig magans [36]. 

 Upprætingarmeðferð á H.pylori hefur reynst vel við að koma í veg fyrir að sjúklingar 

fái aftur maga/-skeifugarnarsár [37].  

  Einnig er speglað til þess að stoppa blæðingu eða koma í veg fyrir að það fari að 

blæða aftur [35]. Helstu speglunaraðferðir sem gerðar eru til þess að stoppa blæðingu eru að 

sprauta adrenalínlausn í eða kringum blæðingarstað (þetta veldur æðaherpingu), brennsla 

og/eða þá að klemmum er komið fyrir [1]. Sjúklingar með æðagúlablæðingu fá s.k. 

teygjumeðferð (e. variceal ligation) til þess að stoppa blæðingu frá æðagúlum [1]. 

 	

1.4 Horfur	
Þessi rannsókn fjallar um langtímahorfur sjúklinga sem fá bráða blæðingu frá efri hluta 

meltingarvegar. Mikið hefur verið fjallað um skammtímahorfur sjúklinga sem fá bráðar 

blæðingar frá efri hluta meltingarvegar en langtíma horfur þessara sjúklinga hafa verið lítið 

rannsakaðar. Þær rannsóknir sem til eru og fjalla um langtímahorfur sjúklinga sem fá 

blæðingu frá efri hluta meltingarvegar hafa ekki skoðað blæðingar samkvæmt hefðbundinni 

skilgreiningu blæðingar eða einblínt á áveðnar orsakir blæðinga [38, 39].  

 

1.4.1 Endurblæð ingar til skemmri tíma 	

Þær rannsóknir sem til eru um tíðni endurblæðinga til styttri tíma hafa mismunandi 

skilgreiningar á endurblæðingu m.t.t. eftirfylgdartíma. Til dæmis var endurblæðing í hollensku 

rannsókninni skilgreind sem blæðing í sömu sjúkrahúslegu eftir að upprunalega blæðingin 

hafði verið stöðvuð [6]. Sumir taka það ekki fram á meðan aðrir skilgreina endurblæðingu sem 

blæðingu innan 10 daga og sumir innan 30 daga [12, 40, 41]. Ekki var marktækur munur á 

fjölda sjúklinga sem blæddi aftur milli tímabilanna 1993/1994 og 2000 í hollensku 

rannsókninni, 155/951 blæddi aftur á fyrra tímabilinu (16%), en 119/769 blæddi aftur árið 

2000 (16%) [6]. Það er margt sem getur spilað inn í varðandi tíðni endurblæðinga, t.d. er 

algengi orsaka mismunandi eftir löndum, en í Sádí-Arabíu mældist tíðni endurblæðinga 8% í 

rannsókn sem gerð var á árunum 1996-1998, en þar voru endurblæðingarnar lang flestar hjá 

sjúklingum með æðagúla í vélinda (37/47) [14]. Rannsókn sem gerð var á sjúklingum í 

Tyrklandi árið 2009 sýndi að hlutfall sjúklinga sem blæddu aftur var 6,6% [12]. Tíðni 



	 	 	
	

	 	 		 8	

endurblæðingar í rannsókn Loperfido og félaga var 33% á fyrra tímabilinu 1983-1985 en 7,4% 

á því síðara 2002-2004 [8].  

  

1.4.2 Endurblæð ingar til lengri tíma 	

Tíðni endurblæðinga innan 2 og 5 ára var 10% og 19% í rannsókn sem kannaði 

langtímahorfur sjúklinga sem blætt höfðu frá magasári, þessi rannsókn tók ekki til annarra 

orsaka blæðinga [42]. Í rannsókn sem kannaði langtímahorfur sjúklinga sem höfðu sögu um 

áfengisvanda borið saman við þá sem ekki höfðu sögu um áfengisvanda var tíðni 

endurblæðinga 17% og 9% [43].  

Í aftursýnni rannsókn sem framkvæmd var á árunum 1999-2004 á sjúklingum með greinda 

skorpulifur sem lagðir voru inn á sjúkrahús vegna blæðinga frá æðagúlum, var 

endurblæðingar- og dánartíðni könnuð á meðan fyrstu sjúkrahúsdvöl stóð, innan 6 vikna og 

að lokum innan árs.[44]. Það voru alls 141 sjúklingar með í rannsókninni og þar af voru 114 

karlmenn. Það kom í ljós að 11% (15/141) blæddu aftur á meðan að sjúkrahúsdvöl stóð (sem 

var að meðaltali 11 dagar), og 31,1% eftir 23 mánaða meðal eftirfylgdartíma. 

 

1.4.3 Dánartíðni til skemmri tíma 	

Dánartíðni vegna bráðra blæðinga frá efri meltingavegi er nokkuð mismunandi eftir 

rannsóknum. Rannsókn sem tók til 74 sjúkrahúsa í Bretlandi árin 1993 og 1994 sýndi að 

dánartíðnin gat verið frá 0% og upp í 29% á milli spítala, en meðaldánartíðnin var u.þ.b 14% 

[45]. Í annarri rannsókn var heildardánartíðnin um 10% [7]. Þar jókst dánartíðnin mikið með 

hækkandi aldri eða frá undir 1% hjá fólki á aldrinum 18-34 ára og upp í 21% hjá fólki sem var 

85 ára eða eldra [7]. Dánartíðnin minnkaði marktækt milli ára eða úr 11% árið 1999/2000 

niður í 9% árið 2006/2007 [7]. Enginn marktækur munur var á dánartíðni í hollensku 

rannsókninni milli tímabilanna þar sem að dánartíðni í fyrstu innlögninni var könnuð, 132/951 

dóu árin 1993/1994 eða um 14%, en 102/769 dóu árið 2000 eða um 13% [6].  Dánartíðnin 

lækkaði hjá Loperfido og félögum, eða frá 17/100.000 persónuár á fyrra tímabilinu og niður í 

8/100.000 persónuár á því síðara [8] 

 Í íslensku rannsókninni frá Landspítalanum reyndist dánartíðnin vera um 1,3% 

(2/156)  [9]. Í íslensku  rannsókninni náði dánartíðnin eingöngu yfir sjúklinga sem dóu vegna 

blæðinga frá efri hluta meltingarvegar en dánartíðnin í flest öllum öðrum rannsóknum nær til 

dauða af hvaða orsök sem er. 
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1.4.4. Dánartíðni til lengri tíma 	

Rannsókn sem framkvæmd var á sjúklingum sem blætt hafði frá efri hluta meltingarvegar á 

árunum 1999-2004 í Wales sýndi að dánartíðnin innan þriggja ára var 37% [46].  

Í rannsókn þar sem að aldraðir sjúklingar sem fengið höfðu blæðandi maga/- og 

skeifugarnarsár voru bornir saman við viðmið sem ekki höfðu fengið blæðingu, kom í ljós að 

29% af öldruðu sjúklingunum höfðu látist eftir 34 mánaða meðal eftirfylgdartíma borið saman 

við 12% hjá viðmiðum [39].  

 Í rannsókninni sem kannaði langtíma horfur sjúklinga með æðagúla í vélinda höfðu 

18% (26/141) dáið innan 6 vikna. Innan árs voru 33% (46/141) dánir [44]. Þegar rannsókninni 

lauk voru 48% (68/141) dánir, þar sem meðal eftirfylgdartíminn var 23 mánuðir [44]. Í annarri 

rannsókn sem spannaði 12 ára tímabil frá 1982-1994 kom í ljós að 40% sjúklinga sem fengið 

höfðu æðagúlablæðingu höfðu látist innan árs [47].  

 

1.5 Markmið rannsóknar 
 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna langtímahorfur sjúklinga með bráða blæðingu frá efri 

hluta meltingarvegar, . Einnig að finna forspárþætti fyrir endurblæðingu hjá þessum 

sjúklingum.  
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2. Efniviður og aðferðir 
 
Rannsóknin var þýðisbundin fimm ára eftirfylgdarrannsókn. Hún náði til allra sjúklinga 18 ára 

og eldri sem fóru í magaspeglun á Landspítala frá 1. janúar 2010 til og með 31. desember 

2011. Efri hluti meltingarvegar var skilgreindur sem hluti meltingarvegar ofan við liðband 

Treitz. Bráð blæðing var skilgreind sem sýnileg blæðing hjá sjúklingi sem var lagður inn 

vegna blæðingar eða var þegar inniliggjandi. Sýnileg blæðing var skilgreind sem blóðug 

uppköst, kaffikorglituð uppköst, tjöruhægðir eða blóð um endaþarm. Sjúklingar sem voru 

speglaðir á bráðamóttöku voru taldir til innlagðra sjúklinga. Sjúklingar eingöngu með 

tjöruhægðir og neikvæða magaspeglun voru útilokaðir frá rannsókninni. Sjúklingar með blóð 

um endaþarm þurftu að hafa sannaða orsök blæðingar í magaspeglun. Endurblæðing var 

skilgreind sem bráð blæðing sem varð að vera eftir útskrift sjúklings og/eða meira en 14 

dögum eftir upprunalegu blæðingu. Þetta var skilgreint sem svo þar sem meginmarkmið 

rannsóknar voru langtímahorfur og þar sem rannsóknin var aftursýn var erfitt að greina á milli 

áframhaldandi blæðingar og endurblæðingar fyrst eftir upprunalegu blæðingu. Sjúklingar með 

heimilisfang utan Vestur-, Suðvestur- og Suðurlands (póstnúmer 101-900) voru ekki teknir inn 

í rannsóknina en reiknað var með að bráðum blæðingum frá því svæði væri aðallega sinnt af 

Sjúkrahúsinu á Akureyri.  

 Upplýsingum um sjúklinga árið 2010 var safnað á framsýnan hátt en þá voru 

ábendingar og niðurstöður speglana allra sjúklinga sem fóru í magaspeglun 2010 skráðar. 

Einnig var lyfjanotkun þessara sjúklinga skráð. Blæðarar 2011 voru fundnir á aftursýnan hátt 

með því að fara í gegnum allar magaspeglanir sem voru gerðar á Landspítala 2011 

(n=2,457). Nauðsynlegum gögnum var svo aflað úr sjúkraskrám sjúklinga.  

 Samanburðarhópurinn sem notaður var í þessari rannsókn voru 289 sjúklingar sem 

farið höfðu í magaspeglun árið 2010 og voru ekki grunaðir um blæðingu. Þeir voru þeir 

paraðir við tilfella hópinn með tilliti til aldurs (±5 ár) og kyns.	

 Breytur sem skráðar voru má sjá í töflu 1. Aðal útkomur rannsóknarinnar voru dauði 

og endurblæðingar. 
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Almennt 
Þættir varðandi 
blæðingu Lyfjanotkun Blóðgildi  

Kyn Lagður inn PPI Blóðrauði 

Aldur 
Kom bara á 
bráðamóttöku 

PPI fyrir 
endurblæðingu Hematokrít 

Dánardagur Þegar inniliggjandi NSAID Blóðflögur 

Aldur Einkenni 
NSAID fyrir 
endurblæðingu aPTT 

CCI stigun Orsök Hjartamgnýl PT 
Dagsetning 
speglunar Meðferð 

Hjartamagnýl fyrir 
endurblæðingu INR 

 

Meðferð með 
speglunartæki Kóvar Kreatínín 

 
Gjörgæsluvistun 

Kóvar fyrir 
endurblæðingu 

 

 
Endurblæðing Önnur blóðstorkulyf 

 
 

Dagsetning 
endurblæðingar 

Önnur blóðstorkulyf 
fyrir endurblæðingu 

 

 

Orsök 
endurblæðingar Blóðflöguhemjandi lyf 

 

  

Blóðflöguhemjandi lyf 
fyrir endurblæðingu 

 Tafla 1: Helstu breytur rannsóknar, CCI score = Charlson Comorbitity Index score, NSAID = 

Non-Steroidal-Anti-Inflammatory-Drug, PPI = Proton-Pump-Inhibitor. 

 

 Tölfræðiúrvinnsla 

Öll gögn voru skráð í Microsoft Office Excel en tölfræðiúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu R. 

Flokkabreytur eru settar fram sem hlutfall og voru bornar saman með Fisher’s exact prófi en 

samfelldar breytur voru settar fram sem meðaltal (± staðalfrávik) og voru bornar saman með 

Wilcox prófi. Munur á tíðni endurblæðinga milli hópa var borinn saman með Kaplan-Meier 

grafi. Lógistísk aðhvarfsgreining var notuð til þess að reyna finna sjálfstæða forspárþætti fyrir 

endurblæðingu, breytur voru valdar út frá marktækni í einþátta greiningu og klínísku mati 

m.t.t. mikilvægi breyta. Öryggisbil voru sett við 95%, öll próf voru tvíhliða og tölfræðileg 

marktækni var skilgreind sem p < 0,05.  

Leyfi  

Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst, frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd (Nr. 

10-014-V4) og frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  
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3. Niðurstöður 
3.1 Lýsandi tölfræði sjúklinga með bráða blæðingu frá 
efri hluta meltingarvegar 
Það voru 41 sjúklingar sem uppfylltu ekki skilmerki um bráða blæðingu frá meltingarvegi en 

það voru sjúklingar með blæðingu sem reyndist ekki vera frá meltingarvegi (n = 2), blæddu frá 

neðri hluta (n = 2), komu inn með tjöruhægðir en voru eingöngu ristilspeglaðir (n = 5), 

sjúklingar eingöngu með tjöruhægðir sem fóru í magaspeglun sem reyndist eðlileg (n = 32).  

 Samtals voru 309 sjúklingar sem sem fengu bráða blæðingu frá efri hluta 

meltingarvegar árin 2010-2011, 140 árið 2010 og 169 árið 2011. Karlar voru 174 (56%), 

meðalaldur sjúklinganna var 67 (±18) ár og var spönnin 18-95. Meðalaldur karla var 67 ára 

en kvenna 66 ára, en aldursdreifing karla var aðeins minni.  

 Á töflu 2 sjáum við m.a. meðaltal ýmissa blóðgilda hjá sjúklingunum þegar að þeir 

fengu bráða blæðingu frá efri meltingarvegi árin 2010-2011.  

 
Kk	og	kvk	 Meðaltal	 Staðalfrávik±	 Miðgildi	 Minnsta	 Hæsta	
Aldur	 67	 18	 70	 18	 95	
Blóðrauði	(g/L)	 96	 25	 91	 42	 180	
Hematocrit	(%)	 0,29	 0,07	 0,28	 0,14	 0,49	
aPTT	 36	 6,9	 35	 25	 57	
PT	 15	 2,7	 14	 12	 30	
INR	 2,20	 1,30	 1,80	 0,90	 5,30	
Kreatínín	 97	 85	 79	 34	 960	
Tafla 2: Meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, minnsta og hæsta gildi á aldri, og blóðgildum 

sjúklinga. 
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Mynd 1: Aldursbil sjúklinga.	

Á mynd 1 má sjá hlutfallslega tíðni sjúklinga skipt eftir kyni og fimm aldursbilum. Myndin sýnir 

að lang flestir sjúklinganna voru eldri en 60 ára (69%), en stærstur hluti sjúklinganna var á 

aldrinum 60-79 ára. Hlutfall karla á aldrinum 40-59 ára og 60-79 ára var hátt. Hlutfall kynja var 

nokkuð jafnt fyrir yngri sjúklinga og elsta aldursflokkinn.  

 

Tafla 3: Lyfjanotkun blæðingarhóps borið saman við samanburðarhóp. NSAID = Non-
Steroidal-Anti-Inflammatory-Drug, PPI = Proton-Pump-Inhibitor	

Eins og kemur fram á töflu 3 þá tók stór hluti blæðingarhópsins NSAID lyf áður en þeim 

blæddi fyrst árin 2010-2011 og var marktækur munur borið saman við viðmið (p < 0,05). 

Einnig voru margir í blæðingarhópnum sem tóku hjartamagnýl að staðaldri en það var ekki 

marktækur munur milli hópa. PPI lyfja notkun var einnig algeng en viðmiðin notuðu marktækt 

hlutfallslega meira af PPI lyfjum (p < 0,05). Töluverður hluti blæðingarhópsins notaði kóvar að 

staðaldri og var marktækur munur milli hópa (p<0,05). Einungis 2% af blæðingarhópnum 

notuðu önnur blóðþynnandi lyf, sem reyndist vera klexane í öllum tilfellum en enginn í 

samanburðarhópnum notaði þau (p < 0,05). Blóðflöguhemjandi lyf sem voru persantin 

(Dipyridamole), plavix (Clopidogrel Bisulfate), og grepid (Clopidogrel), voru notuð af 7% í 

blæðingarhópnum en ekki var marktækur munur borið saman við viðmið.  

Sjúklingar NSAID Hjartamagnýl PPI Kóvar 
Önnu blóð- 
þynningarlyf 

Blóðflögu- 
hemjandi lyf 

Blæðarar 24% 36% 30% 15% 2% 7% 
Viðmið 8% 32% 48% 7% 0% 5% 
p-gildi < 0,05 EM < 0,05 < 0,05 < 0,05 EM 
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Mynd 2: Aðaleinkenni sjúklinga. 

 

Mynd 2 sýnir aðaleinkenni sjúklinganna þegar þeir komu inn í fyrsta skipti með bráða 

blæðingu frá efri meltingarvegi á árunum 2010-2011, þar sem að blóðug uppköst voru 

algengust, kaffi-korglituð uppköst næst algengust, tjöruhægðir þar á eftir og örfáir með 

blæðingu frá endaþarmi.  
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Mynd 3: Hlutfallsleg tíðni greindra orsaka 2010-2011. 

	
Mynd 3 sýnir hlutfallslega tíðni greindra orsaka hjá sjúklingunum en takið skal fram að sumir 

sjúklingar greindust með fleiri en eina orsök og því fara prósenturnar yfir 100% samanlagt. 

Skeifugarnarsár 22,3% og magasár 22% voru algengustu orsakirnar en 10 einstaklingar voru 

bæði með maga- og skeifugarnarsár sem orsök. Undir "annað" sem orsakaði samanlagt 12% 

blæðinga var GIST (Gastro intestinal stromal tumor) (n = 3) , sepi í maga (n = 2), Dieulafoy's 

(n = 2), sár í samynningu (n = 7), krabbamein í maga (n = 7) og magabólga (n = 1). Einnig 

blæddi einum eftir papillotomiu, einn kastaði upp blóði eftir að magasonda hafði verið sett í 

hann, og einn var með undirslímu blæðingu í maga og skeifugörn vegna thrombocytopeniu. 

Upplýsingar um orsakir undir "annað" vantar hjá 11 sjúklingum frá 2010. Vélindabólga 

greindist sem orsök í 11,7% sjúklinga, og fleiður í maga/skeifugörn 9,7%. Mallory-Weiss 

afrifur greindust sem orsök í 8,7% sjúklinga, hlutfallsleg tíðni óútskýrðra blæðinga var einnig 

8,7% en það fannst enginn orsök blæðingar í 49 sjúklingum af þeim 309 sem blæddu árin 

2010-2011. Sár í vélinda greindist hjá 3,9% sjúklinganna sem var sama hlutfall og 

æðamissmíða. Æðagúlar í vélinda greindust í 13 (2,3%) sjúklinga. 
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3.2 Endurblæðingar 
	

 
Mynd 4: Kaplan-Meier graf þar sem hlutfallsleg tíðni blæðinga á 5 ára tímabili er borin saman 
milli sjúklingahóps sem fékk bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar og 
samanburðarhóps 

 
Á mynd 4 er tíðni endurblæðinga sýnd hjá blæðingarhópnum, borna saman við tíðni 

endurblæðinga hjá samanburðarhópnum á fimm ára tímabili. Meðalaldur blæðingarhópsins 

var 67 ára (±18) en samanburðarhópsins 66 ára (±18). Hlutfall þeirra sem voru með Charlson 

fylgisjúkdómastigun hærra en 3 í blæðingarhópnum var 40% borið saman við 34% í 

samanburðarhópnum. Blæðingartíðnin eftir 1 ár var 9% í blæðingarhópnum borið saman við 

1% í samanburðarhópnum. Blæðingartíðnin eftir 5 ár var 18% í blæðingarhópnum borið 

saman við 5% í samanburðarhópnum (log-rank p < 0,0001).  

Af þeim 309 sjúklingum sem fylgt var eftir blæddi þremur sjúklingum frá meltingarveginum en 

féllu ekki undir skilgreiningu bráðrar blæðingar frá meltingarvegi.   
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Mynd 5: Aldursbil sjúklinga með endurblæðingu. 

 
Eins og við sjáum á mynd 5 þá var lang stærstur hluti þeirra sjúklinga með endurblæðingu 

eldri en 60 ára. Af þeim 309 sjúklingum sem fylgt var eftir blæddi enginn aftur sem var undir 

25 ára, en 12/46 (26%) voru 25 ára og yngri. Af þeim sjúklingum sem voru á aldrinum 25-39 

ára blæddu 7 aftur en 6 blæddu innan árs en 1 blæddi á öðru ári eftirfylgdar, heildar fjöldi 

sjúklinga á aldrinum 25-39 ára var 23. Af þeim sjúklingum sem voru á aldrinum 40-59 ára 

blæddu 6 af þeim aftur, en heildarfjöldi sjúklinga á aldrinum 40-59 var 60. Af þeim sjúklingum 

sem voru á aldrinum 60-79 ára blæddu 19 þeirra aftur en lang stærstur hluti þeirra sjúklinga 

sem blæddu aftur var á þessum aldri 19/46 (41%), eða 132 talsins. Af þeim sjúklingum sem 

voru á aldrinum 80-95 ára blæddu 14 af þeim aftur en heildarfjöldi sjúklinga á aldrinum 80-95 

var 82.  

 Samkvæmt mynd 5 sjáum við að sjúklingar á aldrinum 60-79 ára eru meirihluti 

sjúklinganna sem fengu endurblæðingu. Hlutfallslega voru 7/23 (30%) sjúklinga á aldrinum 

25-39 ára sem fengu endurblæðingu, en sjúklingar á aldrinum 60-79 ára voru hlutfallslega 

19/132 (14%) sem fengu endurblæðingu.  
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3.3 Samanburður endurblæðingartilfella við þá sem 
blæddu ekki aftur 

Breytur	
Endurblæðingar	(n	=	
46)	

Blæddu	ekki	aftur	(n	=	
260)	

P-
gildi	

Aldur	 67	(±18)	 67	(±18)	 EM	
Kyn	 54%	konur	 42%	konur	 EM	
Charlson	fylgisjúkóma	
stigun	 44%	 40%	 EM	
PPI	 35%	 30%	 EM	
NSAID	 24%	 24%	 EM	
Hjartamagnýl	 35%	 36%	 EM	
Kóvar	 17%	 14%	 EM	
Önnur	blóðstorkulyf	 2%	 2%	 EM	
Blóðflöguhamlarar	 4%	 8%	 EM	
Hemoglobín	 92	(±20)	 96	(±26)	 EM	
Hematocrít	 0.28	(±0.06)	 0.29	(±0.07)	 EM	
Blóðflögur	 248	(±125)	 240	(±124)	 EM	
Aptt	 348	(±4)	 358	(±7)	 EM	
Pt	 15	(±3)	 15(±3)	 EM	
INR	 2.2	(±1.4)	 2.2	(±1.3)	 EM	
Kreatínín	 93	(±55)	 98	(±89)	 EM	
Magasár	 24%	 17%	 EM	
Æðagúll	 11%	 0.8%	 0.001	
Æðamissmíðar	 7%	 3%	 EM	
Óútskýrð	blæðng	 11%	 8%	 EM	
Sár	í	samynningu	 4%	 2%	 EM	
Vélindabólga	 11%	 12%	 EM	
Annað	 2%	 6%	 EM	
Mallory-Weiss	afrifa	 7%	 9%	 EM	
Skeifugarnasár	 9%	 20%	 EM	
Fleiður	í	maga	 9%	 9%	 EM	
Krabbamein	í	maga	 2%	 2%	 EM	
Maga-	og/eða	
skeifugarnasár	 0%	 4%	 EM	
Sár	í	vélinda	 2%	 3%	 EM	

Tafla 4: Þeir sem fengu endurblæðingu eru bornir hér saman við þá sem fengu ekki 
endurblæðingu.  
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Þegar endurblæðingarhópurinn var borinn saman við þá sem blæddu ekki aftur sést að 

meðalaldur beggja hópa er 67 ára (tafla 4). Konur voru 54% þeirra sem blæddu aftur en það 

er ekki marktækur munur miðað við hlutfall karla með endurblæðingu (tafla 4). Lyfjanotkun var 

svipuð í báðum hópum en þó höfðu 35% þeirra sem fengu endurblæðingu notast við PPI lyf 

miðað við 30% þeirra sem blæddu ekki en það reyndist þó ekki vera marktækur munur. 

Varðandi lyfjanotkunina í heild var ekki marktækur munur milli hópa í notkun á NSAID, 

hjartamagnýli, kóvar, öðrum blóðstorkulyfjum og blóðflöguhömlum. Meðaltal blóðrauða var 

lægra hjá þeim sem fengu endurblæðingu en það var ekki marktækt. Það var ekki marktækur 

munur á neinum blóðgildum milli hópa. Þegar að orsakir blæðinga voru bornar saman milli 

hópa kom í ljós að þeir sem höfðu fengið æðagúlablæðingar í vélinda voru marktækt líklegri 

en aðrir til þess að fá endurblæðingu innan fimm ára (p=0.001). 
 

Breytur LH (Líkindahlutfall) p-gildi 
95% 

Öryggisbil 

Aldur 1,005 0,57 0,99-1,03 

Konur 1,81 0,077 0,94-3,53 

Æðagúlablæðing 19,3 0,00082 3,8-144,9 

Charlson fylgisjúkdóma 
stigun 0,96 0,91 0,48-1,90 

Tafla 5: Lógistísk aðhvarfsgreining.  
 

Tafla 5 sýnir niðurstöður lógistískrar aðhvarfsgreiningar þar sem mögulegir sjálfstæðir 

forspáþættir voru kannaðir með endurblæðingu sem útkomu. Niðurstöður hennar benda til 

þess að æðagúlablæðingar spái fyrir um endurblæðingu þegar leiðrétt er fyrir aldri, kyni og 

Charlson stigun (LH 19,3; 95% ÖB 3,8-144,9). Konur voru ekki marktækt líklegri til þess að 

blæða aftur. 
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3.4 Dánartíðni 
	

 
Mynd 6: Kaplan-Meier graf þar sem að dánartíðni á 5 ára tímabili er borin saman milli 
sjúklingahóps sem fékk bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar og samanburðarhóps. 

 

Hlutfallslega fleiri sjúklingar voru dánir innan 5 ára í blæðingarhópnum borið saman við 

samanburðarhóp og var marktækur munur (p = 0.00036) þar á. Eftir 1 ár höfðu 17% 

sjúklinganna dáið í blæðingarhópnum borið saman við 11% af þeim sem voru í 

samanburðarhópnum. Eftir 3 ára eftirfylgd hafði 29% sjúklinganna dáið samanborið við 20% í 

samanburðarhópnum. Eftir 5 ára eftirfylgd hafði 39% sjúklinganna í blæðingarhópnum látist 

borið saman við 26% í samanburðarhópnum (log-rank p < 0,001). Af þeim 7 sjúklingum sem 

voru með æðagúlablæðingar var enginn af þeim dáinn innan árs, en eftir 3 ár voru 2 þeirra 

dánir, ekki dóu fleiri af þeim á meðan eftirfylgdartíma stóð. Enginn af sjúklingunum dó vegna 

endurblæðinga. 
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4. Umræður 
 

4.1 Aldur og kyn 
	
 Af sjúklingum með bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar voru 69% eldri en 60 

ára í þessari rannsókn en meðalaldur sjúklinganna var 67 ár. Í hollensku rannsókninni frá 

árunum 1993/1994 og 2000 voru u.þ.b. 71% sjúklinganna eldri en 60 ára og okkar sjúklingar 

því á svipuðum aldri og í þeirri hollensku [6]. Meðalaldur sjúklinganna úr rannsókninni sem 

gerð var í Wales var líka á svipuðu reiki, eða 64 ár [7], en lægri en í rannsóknunum frá 

Tyrklandi og Íran, eða 55-58 ár [12, 13]. 

 Í núverandi rannsókn voru karlar u.þ.b. 56% sjúklinganna, og var hlutfall karla í 

hollensku rannsókninni jafn hátt [6]. Í rannsókninni frá Wales, Tyrklandi, og Íran voru karlar 

54%, 67% og 66% sjúklinga. Kynjahlutfallinu í þessari rannsókn er mjög svipað og í 

rannsókninni frá Wales en hlutfall karla var nokkru hærra í rannsóknunum frá Tyrklandi og 

Íran [7, 12, 13].  

 

4.2 Orsakir blæðinga 
 

Algengustu orsakir blæðinga í þessari rannsókn voru maga- og skeifugarnarsár. Í hollensku 

rannsókninni voru maga- og skeifugarnarsár um 46% orsaka, sem er mjög líkt niðurstöðum 

núverandi rannsóknar þar sem maga- og skeifugarnarsár voru 44% orsaka [6]. Í 

rannsóknunum frá Wales, Tyrklandi og Íran var skeifugarnarsár 11%, 45% og 16% orsaka en 

magasár var 10%, 28% og 30% orsaka [7, 12, 13]. Tíðni skeifugarnarsára í okkar rannsókn 

(22,3%) virðist því vera hærri heldur en í rannsókninni frá Wales (11%) en mun minni heldur 

en í rannsókninni frá Tyrklandi (45%) en minnstu munar á tíðni skeifugarnarsára í samanburði 

við rannsóknina frá Íran (16%). Tíðni magasára í þessari rannsókn (22%) var töluvert hærri 

heldur en í rannsókninni frá Wales (10%) en minni heldur en í rannsóknunum frá Tyrklandi 

(28%) og Íran (30%) [7, 12, 13].  

  Í þessari rannsókn var vélindabólga 11,7% orsaka en í rannsókninni sem gerð var í 

Wales var tíðnin 10% og var jafn há í rannsókninni frá Tyrklandi. Hlutfallsleg tíðni 

vélindabólgu var því mjög svipuð í þessari rannsókn og í rannsóknunum frá Wales og 

Tyrklandi, en vélindabólga var ekki flokkað sem sérstök orsök í rannsóknunum frá Hollandi og 

Íran [7, 12]. 

 Mallory-Weiss afrifur voru 8,7% orsaka í þessari rannsókn en 6% í rannsókninni frá 

Wales, í rannsókninni frá Íran var Mallory-Weiss ásamt magabólgu undir 10% orsaka. Tíðni 

Mallory-Weiss virðist því vera aðeins hærri í þessari rannsókn borið saman við rannsóknina 

frá Wales, tíðni Mallory-Weiss afrifa var hvorki gefið upp í hollensku né tyrknesku ransókninni 

[7, 13].  
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 Æðagúlar í vélinda voru 2,3% orsaka í þessari rannsókn, en í rannsóknunum frá 

Hollandi og Wales voru æðagúla blæðingar 4% og 3% orsaka en í rannsókninni frá Íran voru 

æðagúla blæðingar 12% orsaka en rannsóknin frá Tyrklandi náði ekki til æðagúla í vélinda [6, 

7, 13]. 

 

 

 

4.3 Endurblæðingar til skemmri tíma 
 
Í núverandi rannsókn tóku endurblæðingar til þeirra blæðinga sem áttu sér stað eftir útskrift 

og/eða 14 dögum eftir upprunalegu blæðinguna en tíðni endurblæðinga var 1% innan 30 

daga. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að tíðni endurblæðinga er á bilinu 7-16% [6, 8, 12, 14]. 

Þessar tölur eru ekki fyllilega sambærilegar þar sem að þær hafa mismunandi skilgreiningar á 

tíma endurblæðinga. Í hollensku rannsókninni var það skilgreint sem önnur blæðing í sömu 

legu eftir að upprunalega blæðingin hafði verið stöðvuð [6]. Í rannsókninni sem gerð var í 

Tyrklandi var það innan 10 daga, en í Sadí-Arabíu og hjá Loperfido og félögum var það ekki 

tekið fram [8, 12, 14].  

 

4.4 Endurblæðingar til lengri tíma	
Mikill skortur er á rannsóknum sem kanna langtímahorfur sjúklinga sem hafa fengið bráða 

blæðingu frá efri hluta meltingarvegar. Þær rannsóknir hafa einungis beinst að einstökum 

orsökum [38, 41]. 

Í núverandi rannsókn var tíðni endurblæðinga innan árs 9% en tíðni endurblæðinga innan 5 

ára var 18%.  

 Tíðni endurblæðinga innan 5 ára var 19% í rannsókn sem kannaði langtímahorfur 

sjúklinga sem blætt höfðu frá magasári [41] sem er mjög svipuð og niðurstöður núverandi 

rannsóknar en þessar tölur eru ekki fyllilega sambærilegar þar sem að okkar rannsókn tekur 

til allra orsaka. 

 Í rannsókn sem skoðaði sjúklinga með greinda skorpulifur sem blætt höfðu frá 

æðagúlum í vélinda árin 1999-2004 var tíðni endurblæðinga 31% eftir 23 mánaða meðal 

eftirfylgdartíma [43]. Af þeim 7 sjúklingum sem voru með æðagúlablæðingu árin 2010-2011 í 

þessari rannsókn blæddu 2 (29%) þeirra aftur innan 2 ára. Tíðni endurblæðinga er því svipuð 

í þessum rannsóknum en  niðurstöður núverandi rannsókn er nokkuð takmarkaðar af skorti á 

tölfræðilegu afli. 
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4.5 Dánartíðni til skemmri tíma  
 

Í núverandi rannsókn var dánartíðni vegnar allra orsaka innan 30 daga u.þ.b. 5%. Í 

rannsókninni sem gerð var í Wales var dánartíðni innan 30 daga árin 1999-2007 8,6-11,4%, 

en í rannsókninni frá Tyrklandi var dánartíðnin 2,8%. Dánartíðnin innan 30 daga í þessari 

rannsókn virðist því vera töluvert lægri heldur en í rannsókninni frá Wales [7] en aftur á móti 

hærri heldur en í rannsókninni frá Tyrklandi en hafa verður í huga að þar voru æðagúlar í 

vélinda ekki teknir með [7, 12]. Í rannsókninni sem gerð var í Íran var dánartíðnin innan 15 

daga eftir útskrift hjá þeim sem komu á spítalann og hjá þeim sem voru þegar inniliggjandi 6% 

og 7%. Dánartíðnin á meðan sjúkrahúsdvöl stóð í hollensku rannsókninni var 14% árin 

1993/1994 en 13% árið 2000 [6, 13]. Vandasamt er að meta það hvort að dánartíðnin innan 

30 daga í þessari rannsókn sé lægri heldur en í rannsóknunum frá Íran og Hollandi þar sem 

að eftirfylgdartíminn í þeim er ekki nægilega vel skilgreindur.  

 

4.6 Dánartíðni til lengri tíma 
 

Í núverandi rannsókn var dánartíðni sjúklinga vegna allra orsaka 17% innan árs, 29% innan 3 

ára, og 39% innan 5 ára. Í rannsókninni sem gerð var í Wales 1999-2004 var dánartíðnin 

innan 3 ára 37% [45]. Dánartíðnin úr þeirri rannsókn er hærri heldur en í þessari. .  

 Í rannsókn sem gerð var á sjúklingunum með greinda skorpulifur sem blætt hafði frá 

æðagúlum í vélinda á árunum 1999-2004 hafði 33% þeirra dáið innan árs en í rannsókninni 

sem spannaði 12 ára tímabil frá 1982-1994 hafði 40% sjúklinganna látist [43, 46]. Í núverandi 

rannsókn dó enginn sjúklingur sem fengið hafði æðagúlablæðingu innan árs, og því 

dánartíðnin 0% en hafa verður í huga hve fáir höfðu blæðingu frá æðagúlum í vélinda í 

núverandi rannsókn en aðeins 7 sjúklingar höfðu blæðingu frá æðagúlum.   

 Í rannsókninni þar sem að langtímahorfur aldraðra eftir bráða blæðingu frá maga- 

og/eða skeifugarnarsárum voru kannaðar var dánartíðnin eftir 34 mánaða meðal 

eftirfylgdartíma 29% [38]. Í þessari rannsókn var dánartíðnin innan 3 ára 29%, og er 

dánartíðnin jafn há og í ofangreindri rannsókn [38]. Hins vegar voru þetta eingöngu sjúklingar 

sem voru 60 ára og eldri sem fengið höfðu maga/- eða skeifugarnarsár og því ekki fyllilega 

sambærilegar tölur.  
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4.7 Kostir og gallar	
Rannsóknin var þýðisbundin sem eykur ytra réttmæti rannsóknarinnar og er mikill kostur. Auk 

þess  að upplýsingar um afdrif allra sjúklinga er fyrir hendi.  

 Helstu gallar rannsóknarinnar eru þeir að stórum hluta gagna var safnað aftursýnt og 

gæti það mögulega valdið skekkju í skráningu breytanna. Einnig skorti afl varðandi 

undirgreininguna á æðagúlablæðingunum og viðmiðunarhópurinn hefði betur verið valinn úr 

hinu almenna þýði.  

 

4.8 Samantekt	
Tæplega fimmtungur þeirra sem fá bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar fá 

endurblæðingu. Þeir sem fá bráða blæðingu eru líklegri til þess að blæða aftur frá 

meltingarvegi innan 5 ára borið saman við samanburðarhóp og dánartíðni blæðara virðist 

sömuleiðis vera hærri. Eini sjálfstæði forspárþáttur endurblæðingar sem fannst í þessari 

rannsókn var blæðing frá æðagúlum í vélinda en ekki voru tengsl milli lyfja sem tengjast 

blæðingum og hættu á að fá endurblæðingu. 
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