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Blæðingar frá meltingarvegi tengdar blóðflöguhemjandi meðferð 
eftir kransæðavíkkun 2008-2016                                                                          

Ásdís Sveinsdóttir1, Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir1,3,  

Jóhann Páll Hreinsson1, Þórarinn Guðnason1,3, Karl Andersen1,3 og Einar S. Björnsson1,2 

1 Læknadeild Háskóla Íslands, 2 Meltingardeild Landspítalans, 3 Hjartadeild Landspítalans 

 

Inngangur: Eftirmeðferð kransæðavíkkunar er tvíþátta blóðflöguhemjandi lyfjameðferð sem 

samanstendur af aspiríni og ADP viðtaka hamlara. Sumir sjúklingar þurfa jafnframt á fullri blóðþynningu 

að halda með warfaríni eða nýjum blóðþynningarlyfjum (DOAC). Rannsóknir sýna að 2% fái bráða 

blæðingu frá meltingarvegi eftir kransæðavíkkun. PPI lyf (prótónupumpuhemlar) minnka áhættu á 

blæðingu frá efri hluta meltingarvegar. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða algengi blæðinga frá 

meltingarvegi hjá sjúklingum sem hafa fengið blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfjameðferð ásamt 

áhrifum mismunandi lyfjasamsetningar. Einnig að kanna hversu marga sjúklinga þarf að meðhöndla 

með blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfjum til að framkalla eina meltingarvegablæðingu.  

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

kransæðavíkkun á árunum 2008-2016. Upplýsingar um sjúklinga sem gengust undir kransæðavíkkun 

voru sóttar í gagnagrunn hjartaþræðingarstofu Landspítala. Lyfjameðferð þeirra var sótt í 

lyfjagagnagrunn Landlæknis. Ofangreind gögn voru samkeyrð við tölvugagnagrunn Landspítala í 

gegnum aðgerðarkóða fyrir speglanir ásamt ICD-10 greiningarkóðum til að fá fram upplýsingar um þá 

sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi 12 mánuðum eftir kransæðavíkkun. Að lokum var safnað 

klínískum upplýsingum um þá sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi í Sögukerfi Landspítala.  

Niðurstöður: Á rannsóknartímabilinu gengust alls 5166 sjúklingar undir kransæðavíkkun, 

meðalaldur 65 (± 11) ár, karlar 75%. Af þeim sem gengust undir kransæðavíkkun voru 54 sem fengu 

bráða blæðingu frá meltingarvegi 12 mánuðum eftir víkkun eða 1,1% (54/5166). Blæðingar frá efri hluta 

meltingarvegar voru 56% (n=30) en 44% (n=24) frá neðri hluta. Algengasta orsök blæðinga frá efri hluta 

meltingarvegar var magasár, 47% (n=14) tilfella og 37% (n=11) sjúklinga voru með H.pylori við 

magaspeglun. Orsök blæðinga frá neðri hluta meltingarvegar var í flestum tilfellum blæðingar frá 

ristilpokum, 29% (n=7) tilfella. Meðalaldur þeirra sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi var 69 (± 

9) ár samanborið við 65 (± 11) ár sem ekki fengu blæðingu (p=0,002). Alls voru 22 sjúklingar eða 41% 

á PPI lyfjum eftir kransæðavíkkun sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi samanborið við 39% 

sem fengu ekki blæðingu. Tíðni bráðra blæðinga á einfaldri blóðflöguhemjandi lyfjameðferð ásamt 

blóðþynningu var algengari en á einfaldri meðferð eingöngu (p=0,028). Sjúklinga sem þarf að 

meðhöndla með einfaldri blóðflöguhemjandi meðferð ásamt blóðþynningu miðað við einfalda 

blóðflöguhemjandi meðferð til að framkalla eina meltingarvegablæðingu var 62.  

Ályktanir: Einungis 1,1% af sjúklingum fá bráða blæðingu frá meltingarvegi eftir kransæðavíkkun 

sem er minna en í sambærilegri erlendri rannsókn. Bráðar blæðingar frá efri hluta meltingarvegar voru 

algengari en frá neðri hluta meltingarvegar ólíkt erlendum uppgjörum. Aukin blæðingarhætta virðist vera 

hjá þeim sem eru á einfaldri blóðflöguhemjandi meðferð ásamt fullri blóðþynningu með warfaríni eða 

DOAC. 
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1 Inngangur 
 

1.1 Kransæðasjúkdómar 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru mikil heilsufarsleg byrði í heiminum öllum. Um 31% dauðsfalla árið 

2013 mátti rekja til þeirra sem telur meira en 17,3 milljónir dauðsfalla á ári (1, 2). Þar af er talið að 7,4 

milljónir séu vegna kransæðasjúkdóma (3). Á Íslandi eru hjarta- og æðasjúkdómar einnig algengasta 

dánarorsökin og af þeim eru kransæðasjúkdómar algengastir. Dauðsföllum af völdum 

kransæðasjúkdóma hefur fækkað verulega frá árunum 1981 til 2006 eða um 80%. Þennan árangur má 

líklegast rekja til bættrar meðferðar og minnkunar á áhættuþáttum kransæðasjúkdóma (4).  

 

1.1.1 Orsakir og meingerð 

Megin orsök kransæðasjúkdóma er æðakölkun. Kölkunarferlið tekur langan tíma og hefst yfirleitt 

snemma á lífsleiðinni. Byrjunarstig er myndun fiturákar í innlagi kransæðar sem samanstendur af 

fitufylltum átfrumum ásamt T-frumum. Þetta stig hefur ekki áhrif á blóðflæði í kransæðinni og getur 

gengið til baka. Fiturák getur þróast áfram í æðakölkunarskellu sem samanstendur af froðufrumum sem 

eru átfrumur uppfullar af lágþéttni lípópróteini (e. low-density lipoprotein - LDL) og yfir henni er lag af 

sléttum vöðvafrumum og kollageni. Mikið af T-eitilfrumum og átfrumum eru í jaðri skellunnar (5).  

Birtingarmyndir kransæðasjúkdóma geta verið stöðugur kransæðasjúkdómur eða brátt 

kransæðaheilkenni sem má skipta í hvikula hjartaöng, hjartavöðvadrep án ST-hækkunar (e. non ST-

segment elevation myocardial infarction – NSTEMI), hjartavöðvadrep með ST-hækkun (e. ST-elevation 

myocardial infarction – STEMI) og skyndidauða vegna bráðrar lokunar á kransæð (6). Brátt 

kransæðaheilkenni orsakast af bráðri hindrun á blóðflæði til hjartavöðvans sem skýrist yfirleitt af 

blóðsegamyndun vegna rofs á æðaskellu (e. plaque rupture) eða yfirborðsrofi í æðakölkunarskellu (e. 

endothelial erosion) (5). Við skemmd á æðaþeli eða rof á æðaskellu kemst blóð í snertingu við undirlag 

æðaþels (e. subendothelium) sem veldur viðloðun blóðflagna við kollagen og von Willebrand þátt. Við 

þetta örvast blóðflagan og breytir um lögun sem veldur losun og myndun á ADP og þromboxan A2. Þessi 

boðefni stuðla að kekkjun blóðflagna og þar með segamyndun með því að auka tjáningu á GPIIb/IIIa 

viðtökum sem bindast fibrinogeni. Það hefur aftur áhrif á nálægar blóðflögur sem veldur frekari örvun 

blóðflagna (7).  

 

1.1.2 Áhættuþættir 

Kransæðasjúkdómar eru flókið samspil ýmissa þátta þar sem áhættuþættir eru vel þekktir. Þeir 

helstu eru reykingar, blóðfituröskun, sykursýki, háþrýstingur og ættarsaga (8, 9). Einnig er hækkandi 

aldur og karlkyn talið til áhættuþátta (10). Tíðni kransæðasjúkdóma á Íslandi hefur lækkað mikið síðustu 

ár þar sem dregið hefur úr áhættuþáttum vegna bætts lífsstíls. Rekja má allt að 75% af fækkun 

dauðsfalla til þessa samkvæmt rannsókn um dauðsföll á Íslandi á árunum 1981 til 2006 (4). 

Tóbaksreykur er talinn vera einn helsti áhættuþáttur fyrir kransæðasjúkdómi en hann veldur 

auknum bólguviðbrögðum og inniheldur sindurefni sem veldur oxunarálagi (11). Enn fremur örvar 

tóbaksreykur blóðstorku og virkjun blóðflagna (12).  
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Blóðfituröskun er þegar gildi á lágþéttni lípópróteini sem er uppfullt af kólesteróli er hátt eða yfir 

2,6 mmól/L. Því hærra sem gildið er því meiri áhætta er á kransæðasjúkdómi þar sem LDL stuðlar að 

aukinni fitusöfnun í æðaþeli (13).  

Sykursýki eykur áhættu á kransæðasjúkdómum þar sem langvarandi blóðsykurshækkun veldur 

auknu oxunarálagi vegna offramleiðslu á sindurefnum í æðaþeli (14).  

Við háþrýsting eykst þrýstingur á æðavegginn og veldur skemmdum á æðaþeli. Hormónið 

angiotensin II hefur áhrif á virkni æðaþels og eykur bólgu (15). Talið er að háþrýstingur valdi einnig 

auknu oxunarálagi (16).  

Áhætta á kransæðasjúkdómum eykst með hækkandi aldri hjá báðum kynjum. Meiri áhætta er á 

kransæðasjúkdómi meðal karla fram að miðjum aldri en fleiri áhættuþættir kransæðasjúkdóms skýra 

þann breytileika að einhverju leyti. Estrogen er talið hafa verndandi áhrif fyrir kransæðasjúkdómum hjá 

konum vegna hærra gildis á HDL-kólesteróli sem er verndandi þáttur. Við tíðahvörf þá minnkar gildi þess 

og LDL-kólesteról hækkar en þá nær saman áhætta kynjanna fyrir kransæðasjúkdómum (17).  

Ættarsaga er mikilvægur áhættuþáttur sem skýrist vegna erfðaþátta og/eða lífstíls sem einkennir 

viðkomandi fjölskyldur. Sýnt hefur verið fram á að fjölskyldusaga um snemmkomin kransæðasjúkdóm 

sé sjálfstæður áhættuþáttur (18).  

 

1.1.3 Meðferð kransæðasjúkdóma 

Meðferð kransæðasjúkdóma felst í lífsstíllsbreytingum, lyfjameðferð, kransæðavíkkun og 

kransæðahjáveituaðgerð. Markmið meðferðarinnar snýr meðal annars að því að minnka eða koma í veg 

fyrir einkenni, hindra framgang og draga úr líkum á fylgikvillum kransæðasjúkdóms, það er 

hjartavöðvadrepi og hjartaáfalli. Við vægara form kransæðasjúkdóms eða stöðuga hjartaöng nægir 

yfirleitt að beita lyfjameðferð. Að auki er kransæðavíkkun stundum framkvæmd til að koma í veg fyrir 

eða minnka einkenni en ekki hefur verið sýnt fram á að inngripið bæti horfur samanborið við þegar 

eingöngu lyfjameðferð er beitt (19, 20). Þegar alvarlegra form kransæðasjúkdóms er til staðar, brátt 

kransæðaheilkenni, er kjörmeðferðin kransæðavíkkun eða kransæðahjáveituaðgerð.  

 

1.1.4 Kransæðavíkkun 

Kransæðavíkkun er algengasta inngrip til að koma á blóðflæði til hjartavöðvans vegna 

kransæðaþrengingar. Miklar framfarir hafa verið í tækjabúnaði, stoðnetum og lyfjagjöf frá því að fyrsta 

kransæðavíkkunin var gerð árið 1977 af Andreas Grüntzig (21). Nú á tímum eru gerðar fleiri 

kransæðavíkkanir en hjáveituaðgerðir. Við flóknari sjúkdómstilfelli eru hjáveituaðgerðir frekar gerðar sér 

í lagi þegar um þriggja æða kransæðasjúkdóm er að ræða eða aðrir sjúkdómar eru samhliða svo sem 

sykursýki (22). Kransæðavíkkun er því staðbundnari meðferð við meinsemd í kransæðum sem gerð er 

í hjartaþræðingu. Mikilvægt er að gefa lyfjameðferð með blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfjum fyrir 

og í þræðingu til að minnka líkur á blóðsegamyndun eftir stýrivír og við skaddaða æð. Ef sjúklingur tekur 

ekki lágskammta aspírín að staðaldri þarf að gefa 300 mg hleðsluskammt. Við kransæðavíkkun þá 

sérstaklega við ísetningu stoðnets þarf einnig að gefa hleðsluskammt af ADP viðtaka hamlara, 

clopidogrel 600 mg, prasugrel 60 mg eða ticagrelor 180 mg. Einnig er gefið blóðþynnandi lyf, 2000-5000 
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einingar af heparíni í æð. Einstaka sinnum þarf einnig að gefa GP IIb/III hindra í æð sem er öflugt 

blóðflöguhemjandi lyf (23). 

Kransæðavíkkun hefst með þræðingu á æðalegg í gegnum slagæð í nára eða úlnlið, skuggaefni 

er sprautað í gegnum æðalegginn inn í kransæðaopin og röntgenmyndir eru teknar af kransæðum. Ef 

þvermálsþrenging æðar er yfir 70% eða yfir 50% í vinstri höfuðstofni er almennt talað um marktæk 

þrengsli (23). Þá er hægt að taka ákvörðun um hvort víkka þurfi kransæð. Stýrivír með belg á endanum 

er þá þræddur inn í kransæð þar sem þrengingin er og æðin er víkkuð (mynd 1: A), B)). Í flestum tilfellum 

er komið fyrir stoðneti til að minnka líkur á endurþrengingu eða skyndilegri lokun vegna flysjunar eftir 

víkkun (mynd 1: C)) (24, 25).  

 

 

Mynd 1 I Kransæðavíkkun með stoðneti. A) Þrenging í kransæð, B) Stýrivír með belg á enda er 

þræddur inn í kransæð og æð víkkuð, C) Stoðneti komið fyrir (25). 

 

Í fyrstu komu stoðnet úr ryðfríu stáli eða málmblöndu úr kóbalt og króm (e. Bare metal stents - 

BMS) sem hafði þá takmörkun að enn voru líkur á endurþrengingu vegna myndunar á örvef í kringum 

stoðnetið. Þá voru þróuð lyfjahúðuð stoðnet (e. Drug eluting stents - DES) sem húðuð eru með lyfjum 

sem hindra frumuskiptingu, koma í veg fyrir myndun fíbróblasta og hindra þar með örvefsmyndun. 

Skiptast þau annars vegar í fyrri kynslóðar stoðnet sirolimus eða paclitaxel og hins vegar seinni 

kynslóðar stoðnet zotarolimus eða everolimus. Lyfjahúðuð stoðnet hindra örvefsmyndun og minnka þar 

með líkur á endurþrengingu (23, 26, 27). Í dag er notkun á DES algengari heldur en BMS þó eru 

undantekningar á því (tafla 1) (23). 
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Tafla 1  | Helstu ábendingar fyrir notkun á DES og BMS (23). 

Notkun á DES fremur en BMS Notkun á BMS fremur en DES 

 Vinstri höfuðstofnsþrengsli 

 Smáar kransæðar 

 Endurþrengsli í kransæð með stoðneti 

 Kvísluð kransæð 

 Sykursýki 

 Löng meinsemd 

 Margar meinsemdir 

 Bláæðagræðlingur eftir hjáveituaðgerð 

 Þola ekki DAPT 

 Áætluð skurðaðgerð innan 12 

mánaða 

 Mikil áhætta á blæðingu 

 

 

1.2 Blóðflöguhemjandi lyfjameðferð eftir kransæðavíkkun 

Eftirmeðferð kransæðavíkkunar er lyfjameðferð sem samanstendur af tvíþátta meðferð með   

blóðflöguhemjandi lyfjum (e. Dual antiplatelet therapy – DAPT), adenósín viðtaka P2Y12 hamlara (ADP 

viðtaka hamlara) og aspiríni. ADP viðtaka hamlarar eru clopidogrel, prasugrel eða ticagrelor (28). Með 

því að gefa lyfin saman auka þau virkni hvors annars. Lyfjameðferðin miðar að því að minnka áhættu á 

blóðsegamyndun við stoðnet í kjölfar kransæðavíkkunar. Löng meðferð með blóðflöguhemjandi lyfjum 

getur þó haft aukna blæðingarhættu frá meltingarvegi í för með sér (29, 30). Tímalengd meðferðar er 

einstaklingsmiðuð þar sem tekið er tillit til gerð stoðnets, ástands og blæðingarhættu sjúklings.  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum í Evrópu og Bandaríkjunum er miðað við 12 mánuði þegar um brátt 

kransæðaheilkenni er að ræða en 1 eða 6 mánuði þegar um stöðugan kransæðasjúkdóm á við (mynd 

2) (28, 31).  

 

Mynd 2 | Flæðirit sýnir tímalengd tvíþátta meðferðar með blóðflöguhemjandi lyfjum (DAPT) samkvæmt 

klínískum leiðbeiningum American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association 

(AHA) og European Society of Cardiology (ESC)/European Association for Cardio-Thoracic 

Surgery(EACTS) (28, 31). Fyrirmynd af flæðiriti fengin úr 2016 ACC/AHA Guideline (28).  
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1.2.1 Aspirín 

Aspirín öðru nafni acetýlsalicýlsýra (e. acetylsalicylic acid - ASA) hefur verið mikilvægur þáttur í 

lyfjameðferð kransæðasjúkdóma frá því að blóðflöguhamlandi verkun þess var uppgötvuð fyrir um 50 

árum (32). Ævilangt er ráðlögð lágskammta meðferð aspiríns 75-150 mg daglega eftir kransæðavíkkun 

(23, 31). Aspirín hindrar ensímið cyclo-oxygenasa I (COX-I) óafturkræft í blóðflögum með því að 

acetýlera serine á COX-I (33). Letur það myndun á þromboxan A2 og þar með verður hindrun á kekkjun 

blóðflagna  (mynd 3). Hindrun COX-1 er varanleg líftíma blóðflagna sem eru 8-10 dagar þar sem þær 

eru kjarnalausar. Aspirin hefur einnig þau áhrif að bæla COX-I í æðaþelsfrumum sem letur myndun á 

prostacyclini (mynd 3). Prostacyclín er boðefni sem hindrar segamyndun sem er ákjósanleg virkni. 

Æðaþelsfrumur nýmynda ensímið ólíkt blóðflögum og draga þar með úr óæskilegri virkni aspiríns (34).  

 

 

Mynd 3 | Virkni aspirins á æðaþelsfrumur og blóðflögur. Aspirín hindrar ensímið COX-I sem bælir 

myndun þromboxan A2 í blóðflögum og prostacyclín í æðaþelsfrumum (34). 

PG: prostaglandin. 

 

Þekkt er þol gegn aspiríni sem eykur áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Ástæður geta verið 

klínískar jafnt sem lífefnafræðilegar. Orsakir geta legið í ýmsum þáttum svo sem of lágum lyfjaskammti, 

milliverkunum við önnur lyf, minnkuðu frásogi lyfs, of hraðri nýmyndun blóðflagna og líffræðilegum 

breytileika á COX-I (35).  

 

1.2.2 ADP viðtaka hamlarar  

Helstu ADP viðtaka hamlarar eru clopidogrel (Grepid®, Plavix®), prasugrel (Efient®) og ticagrelor 

(Brilique®). Klínískar leiðbeiningar í Evrópu og Bandaríkjunum mæla með notkun clopidogrels hjá 

sjúklingum með stöðugan kransæðasjúkdóm. Ef um bráðan kransæðasjúkdóm er að ræða er ráðlögð 

notkun á ticagrelor eða prasugreli í stað clopidogrels. Einungis skal nota prasugrel ef sjúklingur er ekki 

í mikilli áhættu á blæðingum eða hefur sögu um heilablóðfall né TIA (28, 31). Safngreining sem gerð var 

árið 2016 sýndi 43% lægri áhættu á blóðsegamyndun við stoðnet en 24% meiri áhætta var á bráðum 

blæðingum með notkun á ticagrelor eða prasugreli miðað við clopidogrel (36). Við val á ADP viðtaka 

hamlara þarf að meta ávinning meðferðar, það er fyrirbyggjandi þátt hennar sem er að koma í veg fyrir 

blóðþurrð, og meta áhættu á blæðingum.  
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Clopidogrel 

Clopidogrel er forlyf sem eftir frásog frá smáþörmum er umbrotið í lifur til myndunar á virku lyfi. 

Hvarfið í lifur er hvatað af ensíminu cytochrome P450 (CYP2C19). Virka umbrotsefni clopidogrels 

hindrar bindingu ADP við ADP viðtaka óafturkræft og þar með endist verkun það sem eftir er líftíma 

blóðflagna sem fyrir áhrifum lyfsins verða. Lyfið hindrar því ADP-háða kekkjun blóðflagna og þar með 

einnig blóðsegamyndun (37). Sjúklingar svara lyfi misvel en ástæður þess eru líklegast margþættar. 

Rannsóknir benda til þess að líffræðilegur breytileiki sem snýr að frásogi forlyfs og umbroti í lifur geti 

skýrt það að einhverju leyti. Þeir sem svara lyfi verr eiga í meiri áhættu á að fá kransæðasjúkdóma (38). 

Ráðlagður dagskammtur er 75 mg á dag og full virkni lyfs næst eftir 5-7 daga en þá er hömlunin talin 

vera um 60% (6, 37). 

 

Prasugrel 

Prasugrel er líkt og clopidogrel forlyf sem umbrotið er í lifur af cytochrome P450 ensímum 

(CYP3A4/5 og CYP2B6). Hins vegar þarf það einungis að gangast undir eina oxun til að verða að virku 

efni sem leiðir til hærri styrk þess í samanburði við clopidogrel. Virka efnið bindst ADP viðtaka óafturkræft 

(39). Ráðlagður dagskammtur er 10 mg á sólarhring en full virkni lyfs næst eftir 5-10 daga frá upphafi 

meðferðar (6, 40). 

 

Ticagrelor 

Ticagrelor bindst afturkræft, sértækt og hratt við APT viðtaka á blóðflögum og kemur í veg fyrir 

ADP örvaða boðsendingu. Lyfið umbrotnar í lifur fyrir tilstilli CYP3A4 og vegna milliverkana við statínlyf 

þarf að varast stærri skammtastærðir af statínlyfjum þar sem ticagrelor eykur plasmaþéttni þeirra. Ekki 

er vitað til þess að líffræðilegur breytileiki geti haft áhrif á lyfjasvörun ticagrelor (40). Ráðlagður skammtur 

er 90 mg tvisvar á sólarhring en full virkni fæst eftir 3-5 daga (6, 40).  

 

1.3 Blóðþynnandi lyfjameðferð  

Ábendingar fyrir notkun blóðþynnandi lyfjameðferðar geta verið gáttatif, djúpvenusegi eða 

lungnablóðrek. Sjúklingar með gáttatif þurfa yfirleitt á ævilangri meðferð að halda til að draga úr líkum á 

myndun blóðsega. Talið er að 20% þeirra þurfi að fara í kransæðavíkkun á lífsleiðinni (41). Þessi hópur 

telur 5-7% allra þeirra sem fara í kransæðavíkkun (42). Yfirleitt er þörf á þríþátta meðferð sem 

samanstendur af DAPT ásamt blóðþynnandi lyfi (e. Triple antiplatelet and anticoagulant therapy – 

TAPAT). Mælst er með notkun á clopidogreli sem ADP viðtaka hamlara (42). Þreföld meðferð eykur 

blæðingarhættu töluvert, er hún tvöföld til þreföld miðað við ef einungis er beitt blóðþynnandi meðferð 

(42, 43). Klínískar leiðbeiningar geta ekki til um ákjósanlegustu meðferð þessa hóps vegna skorts á 

rannsóknum um öryggi meðferðar sem snýr að þrefaldri meðferð (42). Því þarf að hafa í huga hver 

ábending var fyrir kransæðavíkkun og meta áhættu á blóðþurrð og blæðingarhættu (41). Yfirleitt er 

þríþátta meðferð eingöngu beitt í 1 mánuð eftir kransæðavíkkun en síðan er skipt í einþátta 

blóðflöguhemjandi lyf ásamt blóðþynningu. 

Helsta blóðþynnandi lyfið er warfarín (Kóvar®), en sífellt hefur færst í aukana notkun á DOAC 

(e. Direct oral anticoagulants). Warfarín er K-vítamín hindri sem hefur áhrif á framleiðslu K-vítamín háða 
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storkuþætti í lifrinni (II, VII, IX og X) (44). Mikilvægt er að fylgjast náið með INR gildi í blóði við notkun á 

lyfi. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er mælt með að INR sé 2,0-2,5 þegar einstaklingar eru á 

þríþátta meðferð (28). Helstu lyfin sem tilheyra DOAC eru dabigatran (Pradaxa®) sem hindrar thrombin 

(storkuþátt IIa) ásamt apixaban (Eliquis®) og rivaroxaban (Xarelto®) sem hindra storkuþátt Xa. Kostur 

þeirra fram yfir warfarín er að ekki þarf að fylgjast með blóðþynningargildum, eru fljót að virka þar sem 

þau hindra þætti storkukerfis beint og hafa ekki eins margar milliverkanir við önnur lyf og matvæli (45). 

Helstu aukaverkanir blóðþynningarlyfja tengjast blæðingum af ýmsu tagi. Af klínískt marktækum 

blæðingum eru blæðingar frá meltingarvegi algengastar og þar næst heilablæðingar (46).  

 

1.4 Bráðar blæðingar frá meltingarvegi 

Blæðingar frá meltingarvegi (e. gastrointestinal bleeding – GIB) er algeng ástæða innlagnar á 

spítala og geta verið lífshættulegar (47). Þeim er jafnan skipt í blæðingar frá efri hluta meltingarvegar 

og frá neðri hluta meltingarvegar þar sem staðsetning blæðingarstaðar miðast við liðband Treitz sem er 

á mótum skeifugarnar og ásgarnar. Blæðingar frá meltingarvegi er aftur hægt að flokka í sýnilegar (e. 

overt), leyndar (e. occult) og óljósar blæðingar (e. obscure). Sýnilegar blæðingar eru bráðar og birtast 

ýmist sem blóðug uppköst (e. hematemesis), ferskt blóð um endaþarm (e. hematochezia) eða svartar 

tjörukenndar hægðir (e. melena). Leyndar blæðingar eru krónískar og geta uppgötvast vegna jákvæðs 

próf fyrir blóð í saur og/eða vegna járnskortsblóðleysis. Óljósar blæðingar eru ýmist bráðar eða krónískar 

þar sem sjúklingur fær blæðingu frá meltingarvegi án þess að blæðingarstaður finnist þrátt fyrir 

rannsóknir (47). 

Bráðar blæðingar frá meltingarvegi (e. acute gastrointestinal bleeding – AGIB) er stór 

heilsufarslegur vandi sem getur valdið miklum sjúkleika og jafnvel dauða (48). Eru þær algengari hjá 

karlmönnum og tíðni þeirra hækkar með auknum aldri (49-52). Nýgengi bráðra blæðinga frá efri og neðri 

meltingarvegi var samkvæmt nýlegri rannsókn 87/100.000 á Íslandi (51, 52). Flestar erlendar rannsóknir 

sýna hins vegar að tíðni bráðra blæðingar frá efri meltingarvegi (e. acute upper gastrointestinal bleeding 

- AUGIB) sé algengari en bráðra blæðinga frá neðri meltingarvegi (e. acute lower gastrointestinal 

bleeding - ALGIB). Niðurstöður þeirra gefa að nýgengi AUGIB er frá 47-172 fyrir hverja 100.000 íbúa en 

nýgengi ALGIB 20-46 fyrir hverja 100.000 íbúa (49, 53-55). Rannsókn sem gerð var á Spáni leiddi í ljós 

að frá árunum 1996-2005 hefur nýgengi AUGIB lækkað á meðan nýgengi ALGIB hækkað (53). Í 

Bandaríkjunum hefur á sama hátt nýgegni AUGIB lækkað um 14% og ALGIB hækkað um 8% á sama 

tímabili (56).  

 

1.4.1 Orsakir 

Algengustu orsakir fyrir bráðum blæðingum frá efri hluta meltingarvegar eru maga- og 

skeifugarnarsár en telur það um 28-59% AUGIB. Á eftir koma fleiður í maga eða skeifugörn, bólga í 

vélinda, Mallory-Weiss rifur, æðagúlar í vélinda, æðamissmíðar og að lokum æxli (52, 57).  

Helstu orsakir fyrir bráðum blæðingum frá neðri hluta meltingarvegar eru blæðingar frá 

ristilpokum, ristilblóðþurrð, gyllinæð, sáraristilbólga, svæðisristilbólga, ristilkrabbamein og æðamissmíð. 
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Algengi er þó misjafnt eftir löndum en á Íslandi eru blæðingar frá ristilpokum og ristilblóðþurrð helstu 

orsakirnar (51, 58).  

 

1.4.2 Áhættuþættir 

Þættir sem auka líkur á maga- og skeifugarnarsárum eru Helicobacter pylori, bólgueyðandi lyf 

sem eru ekki sterar (e. nonsteroidal anti-inflammatory drugs - NSAID) og lágskammta meðferð aspiríns 

(59-61). Einnig eru tengsl á milli aspiríns aðeins og einnig NSAID við bráðar blæðingar frá neðri hluta 

meltingarvegar (51, 62). Blóðþynnandi lyf eru tengd bráðum blæðingum frá efri og neðri hluta 

meltingarvegar (62).  

 

1.4.2.1 Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori er gram neikvæð baktería sem tekur sér bólfestu í þekjuvef maga og veldur 

langvinnri magabólgu (63). Algengi sýkingar er há eða um 33% fullorðinna í Norður-Evrópu og Norður-

Amerkíu en ívið hærri annars staðar eða yfir 50%. Nýgengi hefur þó breyst og fer hratt lækkandi í yngri 

aldurshópum flestra landa heims (64). Samkvæmt nýrri rannsókn á Íslandi var tíðni H. pylori sýkinga 

einungis til staðar hjá 3,4% íslenskra barna (65). Enn er margt á huldu hvað varðar smitleiðir, helsta 

smitleiðin virðist vera munn-munn smit eða saur-munn smit sem á sér stað í barnæsku. Einnig er talinn 

möguleiki á að bakterían smitist með menguðu vatni. Helstu áhættuþættir fyrir sýkingum eru taldir vera 

lág félagsleg staða, fátækt og þröngbýli (64).  

Langvinn bólga getur orsakað sáramyndun og frumubreytingar en af þeim sem sýktir eru af 

H.pylori  fá 10% magasár eða skeifugarnarsár, 1-3% magakrabbamein og 0,1% MALT-oma (e. mucosa-

associated lymhoma) (60).  

Meinvirkni H.pylori grundvallast á samspili bakteríu og hýsils. Bakterían myndar ensímið ureasa 

til að auðvelda bólfestu. Ureasi brýtur þvagefni niður í ammoníak og koldíoxíð en við það hækkar pH 

umhverfis bakteríuna sem veitir henni tímabundna vörn gegn sýru í maga (61). Einnig hefur ammoníak 

ertandi áhrif á þekjuvefsfrumur (66). Notar bakterían svipur til að komast í gegnum slímlag að 

þekjuvefsfrumum þar sem umhverfið er hagstæðara. Þar loðir hún við þekjufrumur hýsils með myndun 

á viðloðunarsameindum (61). Helsti meinvirkniþáttur er talinn vera CagA prótein en um 50-70% af 

stofnum H.pylori innihalda genið cagA (e. cytotoxin- associated gene A) sem framleiðir próteinið. 

Bakteríur sem tjá genið valda frekar magasári og krabbameini þar sem próteinið stuðlar að 

byggingabreytingum og hraðari frumufjölgun þekjufrumna (67).  

Ýmis próf eru notuð til greiningar á H.pylori. Úreasa blásturspróf felst í að drekka þvagefni 

merktu kolefni en þegar H. Pylori er til staðar breytist það í ammoníak og koldíoxíð vegna úreasa sem 

framleiddur er af bakteríunni. Koldíoxíð fer út í blóð einstaklings og síðan í útöndunarloft sem mælt er 

með blástursprófi (61). Kostur prófsins er að það er gert án inngrips einnig er næmi og sértækni prófsins 

yfir 95%. Annmarki þess er að lítill fjöldi baktería, hröð magatæming, sýklalyf og meðferð með 

prótónupumpuhemlum (PPI-lyf) geta gefið falskt neikvætt svar (68). Því er mikilvægt að forðast inntöku 

á sýklalyfjum og PPI-lyfjum nokkrum dögum fyrir prófið. Önnur greiningaraðferð er vefjasýnataka í 

magaspeglun. Annars vegar er hægt að lita vefjasýni og greina bakteríuna í smásjá. Hins vegar er hægt 

að setja pH næman lit og þvagefni á vefjasýnið svo hægt sé að lesa af sýninu. Næmni þess er talinn 
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93% og sértækni 98% (61). Hefur þetta þó þann galla að vefjasýni eru eingöngu frá afmörkuðu svæði 

magans (61). Að auki eru aðrar greiningaraðferðir sem hægt er að notast við.  

 

1.4.2.2 NSAID 

Ábendingar lyfjagjafar með bólgueyðandi lyfjum sem ekki eru sterar (e. Non-steroidal anti-

inflammitory drugs – NSAID) eru margþættar, meðal annars gigtarsjúkdómar, stoðkerfisverkir og hiti. 

Flest NSAID hamla verkun tveggja ísóforma cyclo-oxýgenasa ósértækt, COX-I og COX-2 (59). Ensímið 

COX-I hefur kerfisbundin áhrif með því að stuðla að myndun á þromboxan A2 sem veldur 

blóðflögukekkjun, prostacyclína í æðaþelsfrumum sem hindrar segamyndun ásamt myndun 

prostaglandína sem meðal annars er myndað í frumum meltingarvegar (34). NSAID dregur því úr 

myndun prostaglandína sem viðheldur heilbrigðri slímhúð maga og skeifugarnar. Með hindrun á COX-

1 verður skert blóðflæði í slímhúð, minni myndun og losun á bíkarbónati ásamt slími með þeim 

afleiðingum að auknar líkur eru á fleiður- og sáramyndun í maga. Magasýra kemst í nána snertingu við 

þekjufrumur vegna skerts varnarlags. Meðal þeirra sem eru í áhættu á blæðingum frá meltingarvegi telst 

þýðingarmikið að gefa sýruhemjandi lyf samhliða til að hindra og minnka alvarleika NSAID tengdra sára 

þar sem sýra magans  ásamt pepsíni spilar stórt hlutverk í sáramyndun (59). COX-2 tengist hins vegar 

bólgusvari, það er bólgumyndun, verkjum og hita, en með því að hindra það fæst sú verkun sem sóst er 

eftir (34).  

 Skaðsemi felst fyrst og fremst í kerfisbundnum áhrifum en einnig er talið að NSAID hafi 

staðbundin áhrif í maga með að stuðla að beinni skemmd slímhúðar (69). Lyfið er veik sýra sem helst á 

ójónuðu formi í lágu sýrustigi magans. Þetta hvetur flutning þeirra að þekjuvefsfrumum þar sem 

umhverfið er nálægt hlutleysi, þar kemst lyfið á jónað form og bindst vetnisjónum sem veldur beinum 

frumuskaða (70).  

Rannsóknir benda til þess að NSAID gjöf samhliða lágskammta meðferð aspiríns geti hamið 

verkun aspiríns og þar með minnka áhrif þess við hindrun á samloðun blóðflagna. NSAID lyf bindast 

COX-1 afturkræft en aspirín óafturkræft, getur NSAID því keppst við aspirín við bindingu COX-1. Ekki 

hefur þó verið sýnt fram á þetta í klínískum rannsóknum (71).  

 

1.4.2.3 Segavarnarlyf 

 

Blóðflöguhemjandi lyf 

Aspirín líkt og NSAID hamla myndun prostaglandína með að hindrar ensímið COX-I. Þetta hefur 

þær afleiðingar að hindrun verður á framleiðslu prostaglandína sem hefur vernandi áhrif á 

magaslímhúðina og þar með aukast líkur á blæðingum frá meltingarvegi við notkun á aspiríni (34). 

Safngreining sem gerð var árið 2000 og tók til 66.000 sjúklinga bar saman líkur á blæðingu frá 

meltingarvegi hjá þeim sem voru á aspiríni samanborið við lyfleysu. Kom í ljós að 2,47% fengu blæðingu 

frá meltingarvegi sem voru á aspiríni í samanburði við 1,42% þeirra sem fengu á lyfleysu (72). Í 

þýðisbundinni rannsókn þeirra sem tóku aspirín með 4 ára eftirfylgdartíma var nýgengitíðni blæðinga frá 

efri meltingarvegi 1,2 tilfelli á 100 persónuár (73).  
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 Tvöföld blóðflöguhemjandi meðferð getur haft í för með sér aukna blæðingarhættu frá 

meltingarvegi (29, 30). Nýleg rannsókn sem gerð var á Spáni sýndi fram á að tíðni bráðra blæðinga frá 

meltingarvegi ári eftir kransæðavíkkun væri 2,1% (74). Mismunandi ADP viðtaka hamlarar virðast hafa 

mismunandi áhættu á blæðingum. Safngreining sem gerð var árið 2016 sýndi fram á 24% auknar líkur 

á bráðum blæðingum frá meltingarvegi með notkun á ticagrelor eða prasugrel miðað við clopidogrel 

(36). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum skal forðast notkun prasugrel hjá sjúklingum í mikilli áhættu á 

blæðingum (28, 31).  

 

Blóðþynnandi lyf 

Blóðþynnandi lyf auka líkur á að meinsemdir í meltingarvegi blæði. Sjúklingar sem fá warfarin 

eða DOAC eru taldir vera í hættu á blæðingum frá meltingarvegi (75). Heimildum ber ekki saman um 

áhættu á blæðingum á DOAC samanborið við warfarin (76-79). Sumar rannsóknir leiða í ljós aukna 

blæðingarhættu með DOAC lyfjum (76, 77) á meðan aðrar sýna ekki aukna áhættu á blæðingum (78, 

79).  

Þreföld meðferð með blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfjum eykur blæðingarhættu töluvert, 

er hún tvöföld til þreföld miðað við ef einungis er beitt blóðþynnandi meðferð (42, 43).  

Einstaklingsbundin samsetning lyfjameðferðar er flóknari en í flestum klínískum rannsóknum. 

Fáar rannsóknir liggja fyrir um tíðni og orsakir blæðinga meðal þeirra sem eru á tvöfaldri blóðþynnandi 

lyfjameðferð og þrefaldri meðferð með blóðþynnandi lyfjum.  

 

1.4.3 Prótónupumpuhemlar 

Prótónupumpuhemlar (e. proton pump inhibitors – PPI) eru lyf sem koma í veg fyrir sáramyndun, 

minnka tíðni endurblæðinga og hraða sáragræðslu (57). PPI eru forlyf sem frásogast frá smáþörmum 

og er umbrotið af CYP ensímum í lifrinni, aðallega CYP2C19 og CYP3A4. Berst lyfið þá til parietal 

frumna blóðleiðina þar sem lyfið er prótónerað og við það virkjast það. Þá verður óafturkræf hindrun á 

H+, K+-ATPasa sem veldur varanlegri óvirkjun á prótón pumpu sem leiðir til hækkunar sýrustigs maga 

(80) 

Rannsóknir hafa sýnt að PPI lyf minnki áhættu á blæðingu frá efri meltingarvegi hjá þeim sem 

fá tvöfalda blóðflöguhemjandi meðferð (81, 82). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er yfirleitt ekki mælt 

með gjöf á PPI lyfjum hjá þeim sem eru á tvöfaldri blóðflöguhemjandi meðferð. Undantekning er á því 

þegar um er að ræða söga um blæðingu frá meltingarvegi, ef sjúklingur er í áhættu fyrir blæðingu frá 

meltingarvegi eða er samhliða á meðferð með warfaríni, NSAID lyfjum eða á sterum (83). Á Íslandi liggja 

ekki fyrir upplýsingar um algengi notkunar á PPI lyfjum hjá sjúklingum sem eru á tvöfaldri 

blóðflöguhemjandi meðferð.  

 PPI lyf milliverka við clopidogrel vegna CYP2C19. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar vegna 

vísbendinga um að PPI lyf gætu dregið úr virkni blóðflöguhemjandi lyfja og þar með aukið áhættu á 

hjarta- og æðasjúkdómum. Safngreining sem birt var árið 2015 gefur vísbendingu um að þeir sem taki 

PPI lyf hafi aukna áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum hjá sjúklingum sem taka clopidogrel án þess að 

milliverkanir lyfjanna sé bein orsök fyrir þeim. Margt bendir til þess að þeir sem taka PPI lyf hafa fleiri 

sjúkdóma og þar af leiðandi líklegri til að fá hjarta- og æðasjúkdóma og gæti því verið valbjögun (82) 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi blæðinga frá efri og neðri hluta meltingarvegar hjá 

sjúklingum sem hafa fengið blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfjameðferð vegna kransæðavíkkunar. 

Áhrif einstakra blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfja ásamt mismunandi samsetningu þeirra á 

blæðingar frá meltingarvegi voru metin. Einnig var notkun magavernandi meðferðar með 

prótónupumpuhemlum og upprætingarmeðferð Helicobacter pylori skoðuð hjá þessum sjúklingahópi. 

Að lokum var fundið út hversu marga sjúklinga þarf að meðhöndla með blóðflöguhemjandi og 

blóðþynnandi lyfjum til að framkalla eina meltingarvegablæðingu (e. number needed to harm - NNH).  
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3 Efniviður og aðferðir  

 

3.1 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst var allra tilskilinna leyfa aflað hjá Vísindasiðanefnd (VSN-17-107), 

Persónuvernd, framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala ásamt leyfi frá Lyfjagagnagrunni Landlæknis.  

 

3.2 Gagnasöfnun 

Upplýsingar um sjúklinga sem hafa gengist undir kransæðavíkkun voru sóttar í SCAAR 

gagnagrunninn. SCAAR er sænskur gagnagrunnur stofnaður árið 1998. Þar eru upplýsingar um 

kransæðaþræðingar og kransæðavíkkanir skráðar á framsýnan hátt. Varð hann hluti af SWEDEHEART 

árið 2009 sem sameinar nokkra gagnagrunna um sjúkdóma í hjarta- og æðakerfinu (84). Landspítali hóf 

skráningu gagna í SCAAR árið 2007 og varð þar með hluti af rafrænni sjúkraskrá spítalans (85). 

Rannsóknin nær til allra sjúklinga sem gengist hafa undir kransæðavíkkun á tímabilinu 1.janúar 2008 til 

31. desember 2016. Upplýsingar sem fengust úr SCAAR voru eftirfarandi breytur: dagsetning 

kransæðavíkkunar, kyn, aldur, hæð (cm), þyngd (kg), líkamsþyngdarstuðull (e. body max index), 

áhættuþættir kransæðasjúkdóma og hvort sett var lyfjahúðað stoðnet eða ekki.  

Upplýsingar um blóðflöguhemjandi meðferð, blóðþynningarmeðferð, PPI lyfjanotkun og NSAID 

notkun þessa sjúklingahóps voru sóttar í lyfjagagnagrunn Landlæknis (tafla 2). Gagnagrunnurinn geymir 

upplýsingar um öll útskrifuð lyf á Íslandi frá og með 1. janúar 2002 (86). Þaðan voru fengnar breytur um 

dagsetningu afgreiðslu ásamt ATC kóða fyrrnefndra lyfja. Lyfjanotkun var skráð út frá útleystum lyfjum 

12 mánuðum eftir kransæðavíkkun. Undantekningin var PPI lyfjanotkun meðal þeirra sem fengu bráða 

blæðingu frá meltingarvegi þar sem skráð voru útleyst lyf fyrir blæðingu.  
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Tafla 2 | ATC flokkun og lyfjaheiti sem fengin var frá lyfjagagnagrunni Landlæknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannað var hverjir af þeim sem gengust undir kransæðavíkkun á tímabilinu fengu bráða 

blæðingu frá efri og/eða neðri hluta meltingarvegar innan 12 mánaða frá kransæðavíkkun. Sjúklingar 

með blæðingu frá meltingarvegi voru fundnir með því að samkeyra gagnasafn rannsóknarinnar og 

tölvugagnagrunns Landspítala í gegnum aðgerðarkóða fyrir speglanir til að sjá hverjir fóru á 

speglunardeild Landspítala í kjölfar kransæðavíkkunar ásamt ICD-10 greiningarkóðum. Notast var við 

greiningarkóða sem áttu við sjúkdóma frá meltingarvegi sem gætu valdið blæðingum. Byggja þeir á 

greiningakóðum sem sjúklingar fengu við útskrift frá Landspítala í framsýnni rannsókn sem var hluti af 

doktorsritgerð Jóhanns Páls Hreinssonar 2014 (51, 52) (fylgiskjal 1). Efri hluti meltingarvegar var 

skilgreindur sem hluti meltingarvegar fyrir ofan liðband Treitz, neðri hluti náði til þeirra hluta neðan þessa 

liðbands. Í Sögukerfi Landspítala var kannað hverjir höfðu fengið bráða blæðingu frá meltingarvegi. Bráð 

blæðing frá meltingarvegi var skilgreind sem blóðug uppköst (e.haematemesis), blóðugar hægðir (e. 

haematochezia) eða svartar tjörukenndar hægðir (e.melena) hjá inniliggjandi sjúklingum eða sem leiddi 

til innlagnar. Ef orsök blæðinga fannst ekki í maga- og/eða ristilspeglun voru blóðug uppköst flokkuð 

sem blæðingar frá efri hluta meltingarvegar. Ef sjúklingur var með sortusaur og orsök fyrir blæðingu 

fannst ekki í magaspeglun var blæðing skilgreind sem blæðing frá neðri hluta meltingarvegar þar sem 

það getur verið merki um blæðingu frá smáþörmum. Blóðugar hægðir voru skilgreindar sem blæðing frá 

neðri hluta meltingarvegar. Upplýsingar um bráðar blæðingar hjá sjúklingum með heimilsfang utan 

Vestur-, Suðvestur- og Suðurlands, það er póstnúmer 500-785, voru ekki teknar með þar sem reiknað 

er með að bráðum blæðingum frá því svæði væri fyrst og fremst sinnt af Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

 

 ATC flokkun Lyfjaheiti 

Segavarnarlyf B01AC06 Hjartamagnýl/Hjarta-Aspirín 
 B01AC04 Grepid/Plavix/Clopidogrel 

Krka/Clopidogrel Actavis 
 B01AC24 Brilique 
 B01AC22 Efient 
 B01AC05 Ticlid 
 B01AX05 Arixtra 
 B01AA03 Kóvar 
 B01AE07 Pradaxa  
 B01AF01 Xarelto 
 B01AF02 Eliquis 
 B01AB01 Heparin LEO 
NSAID N02BA01 Aspirin Actavis (300 mg) 
 M01AE01 Alvofen Express, Ibuprofen Bril, Ibuxin, 

Ibuxin rapid, Íbúfen 
 M01AE02 Alpoxen, Naproxen Mylan, Naproxen-E 

Mylan 
 M01AB05 Vóstar-S, Diklofenak Mylan, Klófen-L, 

Modifenac, Diclomex Rapid, Diclomex 
PPI-lyf A02BC04 Pariet, Rabeprazol Actavis, Rabeprazol 

Krka 
 A02BC05 Nexium, Eradizol, Esomeprazol Krka, 

Esomeprazole Alvogen, Esomeprazol 
Actavis 

 A02BC01 Losec, Omeprazol Actavis, Omezolmyl, 
Omeprazole Pensa, Omeprazol Sandoz, 
Omeprazol ratiopharm, Omeprazol 
Medical Valley 

 A02BC03 Lanser, Lanzo, Lansoprazole Teva, 
Lansoprazole Teva 
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Upplýsingum var safnað úr ofannefndum gagnagrunnum og settur var upp gagnagrunnur fyrir 

rannsóknina. Í Sögukerfi Landspítala var eftirfarandi breytum safnað um sjúklinga sem höfðu fengið 

bráða blæðingu frá meltingarvegi: Virk Helicobacter pylori sýking, saga um upprætingarmeðferð vegna 

H. Pylori, saga um blæðingu frá meltingarvegi, niðurstöður maga- og/eða ristilspeglunar, orsök 

blæðingar, þörf á blóðgjöf (innan við 2 einingar eða fleiri), hvort sjúklingur væri inniliggjandi þegar 

blæðing átti sér stað eða leitaði á bráðamóttöku. Einnig niðurstöður blóðprufa – lægsta gildi á 

hemoglóbíni (g/L), lægsta gildi blóðflagna, APTT (sek), prothrombin (sek) og INR. 

 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru skráð í tölvuforritið Microsoft Excel 2007 og tölfræðiúrvinnsla var unnin í Microsoft 

Excel 2007 og í tölfræðiforritinu R (útgáfa 3.3.2). Tilgátupróf var gert til að kanna mismun hlutfalla milli 

tveggja flokka með kí-kvaðrat greiningu en til að gera ályktanir um mismun tveggja meðaltala var notað 

t-próf. Munur á bráðum blæðingum frá meltingarvegi hjá sjúklingum á mismunandi lyfjameðferð var borin 

saman með Kaplan-Meier kúrfu og breytur bornar saman með log-rank prófi. Áhætta á blæðingum hjá 

sjúklingum á mismunandi lyfjameðferð var reiknuð með áhættulíkani Cox (e. Cox regression) eftir að 

leiðrétt hafði verið fyrir aldri, kyni og áhættuþáttum fyrir hjarta- og æðasjúkdómum. Öryggisbil voru sett 

við 95%, öll próf voru tvíhliða og tölfræðileg marktækni var skilgreind sem p < 0,05.  

Reiknað var út hversu marga sjúklinga þarf að meðhöndla með blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi 

lyfjum til að framkalla eina meltingarvegablæðingu (e. number needed to harm - NNH). Borinn var saman 

hópur þeirra sem voru á ASA/ADP viðtaka hömlurum við þá sem voru á DAPT, TAPAT og ASA/ADP 

viðtaka hamlara ásamt Kóvar/DOAC. Einnig var borinn saman hópur þeirra sem var á DAPT miðað við 

TAPAT. NNH var fundið út með að reikna fyrst nýgengi (𝛾) með formúlunni: 

 𝛾 =  
𝑛

𝑁 ∗ 𝑇
   

Þar sem n= þeir sem fá blæðingu frá meltingarvegi, N=allir þeir sem fá tiltekna lyfjagjöf og T= meðaltal 

eftirfylgdartíma í árum. Þar næst var reiknað út NNH: 

 
1

𝛾𝑙𝑦𝑓𝑗𝑎𝑔𝑗ö𝑓𝐴−𝛾𝑙𝑦𝑓𝑗𝑎𝑔𝑗ö𝑓𝐵
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4 Niðurstöður 

 

4.1 Rannsóknarþýði 

Á rannsóknartímabilinu 1.janúar 2008 til 31. desember 2016 voru framkvæmdar 6543 

kransæðavíkkanir á 5249 sjúklingum. Útilokaðir voru 83 sjúklingar með erlent ríkisfang og eftir stóðu 

5166 sjúklingar. Samtals fóru 143 þeirra á speglunardeild Landspítala og/eða fengu ICD-10 

greiningarkóða innan 12 mánaða frá kransæðavíkkun. Þar af fengu 54 bráða blæðingu frá meltingarvegi 

sem er 1,1% þeirra sem fóru í kransæðavíkkun (mynd 4). 

 

 

Mynd 4 | Rannsóknarþýði.  

 

4.2 Kransæðavíkkun 

Bráð kransæðavíkkun var framkvæmd hjá 24% sjúklinga (1274/5166), hálfbráð kransæðavíkkun 

hjá 44% (2294/5166) og skipulögð kransæðavíkkun hjá 31% (1594/5166). Þar sem bráð 

kransæðavíkkun er gerð á sjúklingum sem koma brátt inn á sjúkrahús og aðgerð gerð samdægurs. 

Hálfbráð er skilgreind sem kransæðavíkkun gerð í sömu sjúkrahúsalegu og skipulögð kransæðavíkkun 

er þegar sjúklingur er innkallaður til aðgerðar.  

Sjúklingar sem voru víkkaðir vegna stöðugs kransæðasjúkdóms voru 31% (1609/5166). Brátt 

kransæðaheilkenni skiptust á eftirfarandi hátt: Í hvikula hjartaöng 30% (1582/5166), NSTEMI 10% 

(536/5166), STEMI 20% (1039/5166) og hjartastopp 2% (95/5166). Meirihluti fékk BMS eða alls 49% 

(2530/5166), 36% (1842/5166) fengu DES og 15% (794/5166) voru einungis víkkaðir með belg.   
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4.3 Bráðar blæðingar frá meltingarvegi 

Alls fengu 54 sjúklingar bráða blæðingu frá meltingarvegi eftir kransæðavíkkun. Þar af höfðu 

20% (n=11) sögu um blæðingu frá meltingarveg. Það voru 56% (n=30) sjúklinga sem fengu blæðingu 

frá efri hluta meltingarvegar en 44% (n=24) sjúklinga frá neðri hluta meltingarvegar. Leituðu 78% (n=42) 

sjúklinga á bráðamóttöku vegna bráðra blæðinga og 22% (n=12) voru inniliggjandi. Miðgildi tíma að 

bráðri blæðingu var 4,1 (1,2-8,9) mánuðir. Karlar voru í meirihluta eða 69% (n=37) með meðalaldur 69 

ár (± 9). Konur voru 31% (n=17) með meðaldur 69 ár (± 8). Samtals 70% (n=38) þurftu á blóðgjöf að 

halda, þar af fengu 5% (n=2) sjúklinga 1 einingu en 95% (n=36) sjúklinga 2 einingar eða fleiri.   

Flestir sjúklingar voru með svartar tjörukenndar hægðir eða 35% (n=19). Önnur einkenni voru 

ferskt blóð um endaþarm 32% (n=17), blóðug uppköst 17% (n=9), tjöruhægðir ásamt blóðugum 

uppköstum 9% (n=5) og loks tjöruhægðir með fersku blóði um endaþarm 7% (n=4) (mynd 5).  

 

 

Mynd 5 | Einkenni sjúklinga sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi. 

 

Algengasta orsök blæðinga frá efri hluta meltingarvegar var magasár eða í 47% (n=14) tilfella. 

Því næst voru skeifugarnarsár í 13% (n=4) tilfella og fleiður í maga í 13% tilfella (n=4). Sami fjöldi 

(n=3) var með Mallory-Weiss rifur og sár í anastomosu eða 10% í hvoru tilviki fyrir sig. Einungis 3% 

(n=1) var með æðamissmíðar. Blæðingarstaður fannst ekki í 3% tilfella (n=1) (mynd 6).  

Af þeim sem fengu bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar greindust 37% (n=11) sjúklinga 

með H.pylori við magaspeglun. Af þeim voru 36% (n=4) með magasár, 18% (n=2) með skeifugarnarsár, 

27% (n=3) voru með Mallory-Weiss rifur og 18% (n=2) með sár í anastomosu.  Einn þeirra sem greindist 

með skeifugarnarsár hafði áður fengið upprætingarmeðferð við H.pylori.  
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Mynd 6 | Orsakir blæðinga frá efri hluta meltingarvegar. 

 

 

Orsök blæðinga frá neðri hluta meltingarvegar var í flestum tilfellum blæðingar frá ristilpokum 

eða í 29% (n=7) tilfella. Því næst kom ristilkrabbamein sem 13% (n=3) greindust með og einnig greindust 

13% (n=3) með æðamissmíðar. Blóðþurrð í ristli greindust í 8% (n=2) tilvika. Sama hlutfall sjúklinga, 4% 

(n=1), var með solitary rectal ulcer og gyllinæð. Með hugsanlegar tvenns konar orsakir greindust 4% 

(n=1), það er blæðingar frá ristilpokum og æðamissmíðar. Blæðingarstaður fannst ekki í 25 % tilfella 

(n=6) (mynd 7).  

 

 

Mynd 7 | Orsakir blæðinga frá neðri hluta meltingarvegar.  
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4.4 Lyfjameðferð eftir kransæðavíkkun og bráðar blæðingar 

Í töflu 3 er borinn saman sjúklingahópur sem fékk bráða blæðingu frá meltingarvegi og 

sjúklingahópur sem fékk ekki bráða blæðingu frá meltingarvegi. Meðalaldur þeirra sem fengu bráða 

blæðingu frá meltingarvegi var 69 (± 9) ár sem er marktækt hærri en þeirra sem fengu ekki blæðingu 65 

(± 11) ár. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á kyni, líkamsþyngdarstuðli (LÞS) né áhættuþáttum 

fyrir kransæðasjúkdómum. 

 

Tafla 3| Grunnbreytur fyrir hópinn í heild sinni og samanburð á þeim sem fengu blæðingu frá 

meltingarvegi og þeim sem ekki fengu blæðingu. LÞS: Líkamsþyngdarstuðull.  

 Allir  

n= 5166 

Ekki blæðing  

n= 5112 

Blæðing  

n=54 

p-gildi 

Meðalaldur (ár) ± SD 65 ± 11 65 ± 11 69 ± 9 0,002 

Kyn, % (n)     

Karlar 75% (3895) 75% (3858) 69% (37) 0,307 

Konur 25% (1271) 25% (1254) 31% (17) 0,307 

LÞS ± SD 28,5 ± 4,8 28,5 ± 4,8  28,7 ± 4,7 0,569 

Háþrýstingur, % (n) 60% (3119) 60% (3079) 74% (40) 0,110 

Sykursýki, % (n) 14% (703) 14% (695) 15% (8) 0,707 

Blóðfituröskun, % (n) 58% (2978) 58% (2941) 69% (37) 0,181 

Reykingar, % (n)     

Reykir 24% (1222) 24% (1209) 24% (13) 0,989 

Ekki reykt í >1 mánuð 48% (2461) 48% (2436) 46% (25) 0,989 

Aldrei reykt 27% (1375) 27% (1360) 28% (15) 0,989 

 

Samanburður á lyfjameðferð þeirra sem fóru í kransæðavíkkun og fengu blæðingu frá 

meltingarvegi við þá sem fengu ekki blæðingu reyndist ekki vera neinn tölfræðilega marktækur munur á 

milli hópanna (tafla 4).  

Þeir sjúklingar sem voru á einfaldri blóðflöguhemjandi meðferð að lokinni kransæðavíkkun og 

fengu blæðingu frá meltingarvegi voru 0,91% (15/1642). Af 2607 sjúklingum sem fengu tvöfalda 

blóðflöguhemjandi meðferð fengu 28 bráða blæðingu frá meltingarvegi það er 1,07% (28/2607). Á 

þrefaldri meðferð fengu 1,64% (5/304) bráða blæðingu frá meltingarvegi. Sjúklingar sem voru á einfaldri 

blóðflöguhemjandi meðferð ásamt blóðþynningu fengu 2,52% (6/238) blæðingu (tafla 4).  

Alls voru 22 sjúklingar eða 40,7% á PPI lyfjum eftir kransæðavíkkun sem fengu bráða blæðingu 

frá meltingarvegi (tafla 4). Þar af voru 36% (n=8) sjúklinga sem fengu bráða blæðingu frá efri hluta 

meltingarvegar, 50% (n=4) af þeim fengu magasár, 13% (n=1) skeifugarnasár, 25% (n=2) fleiður í maga 

og 13% (n=1) með óþekkta orsök. Einungis 4% (2/54) sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi voru 

á NSAID lyfjum en orsök blæðinga var í báðum tilfellum blæðingar frá ristilpokum. 

 

 



19 

 

Tafla 4 | Lyfjameðferð þeirra sem fóru í kransæðavíkkun. 

 Allir  

n= 5166 

Ekki blæðing  

n= 5112 

Blæðing  

n=54 

p-gildi 

Blóðflöguhemjandi lyf  

og/eða blóðþynnandi lyf: 

    

ASA, % (n) 3,2% (167) 3,3% (167) 0% (0) 0,335 

ADP viðtaka hamlarar, % (n) 28,6% (1475) 28,6% (1460) 27,8% (15) 1 

Kóvar/DOAC, % (n) 0,8% (43) 0,8% (43) 0% (0) 1 

DAPT, % (n) 50,5% (2607) 50,4% (2579) 51,8% (28) 0,946 

TAPAT, % (n) 5,9% (304) 5,8% (299) 9,3% (5) 0,442 

ASA + Kóvar/DOAC, % (n) 0,6% (31) 0,6% (30) 1,8% (1) 0,755 

ADP viðtaka hamlarar + 

Kóvar/DOAC, % (n) 

4,0% (207) 4,0% (202) 9,3% (5) 0,103 

Ekkert, % (n) 6,4% (332) 6,5% (332) 0% (0) 0,099 

Önnur lyf:     

PPI-lyf, % (n) 39,0% (2014) 39,0% (1992) 40,7% (22) 0,900 

NSAID, % (n) 8,7% (451) 8,8% (449) 3,7% (2) 0,283 

ASA: Aspirín 

ADP viðtaka hamlarar: Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel/Ticlopidine 

DAPT: ASA + Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel/Ticlopidine 

TAPAT: ASA + Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel/Ticlopidine + Kóvar/DOAC 

PPI-lyf: lasnoprazole/esomeprazole/omeprazole/rabeprazole 

NSAID: Aspirín 300 mg, Naproxen, Ibofen, Diclofanacum 
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 Blóðgildi sjúklinga sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi á mismunandi lyfjameðferð má 

sjá í töflu 5, þar er lægsta gildi á hemoglóbíni (g/L), lægsta gildi blóðflagna, APTT (sek), PT (sek) og 

INR. Ekki var marktækur munur á milli hópa sem voru á mismunandi lyfjameðferð varðandi alvarleika 

blæðinga.  

 

Tafla 5 | Blóðgildi þeirra sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi og lyfjameðferð.  

 ASA/ADP 

viðtaka hamlarar 

DAPT 

 

 

TAPAT 

 

 

ASA/ADP viðtaka 

hamlarar + 

Kóvar/DOAC 

Aldur (ár) 

Miðgildi (IQR) 

67 (63-75) 72 (63-76)  68 (67-70) 71 (65-74) 

Kyn, % (n)     

Karlar 67% (10) 68% (19) 80% (4) 67% (4) 

Konur 33% (5) 32% (9) 20% (1) 32% (2) 

Hemoglóbín 

(g/L)  

Miðgildi (IQR) 

88 (83-103) 89 (83-100,8) 78 (77-97) 84 (66-98,3) 

Blóðflögur 

(x109/L) 

Miðgildi (IQR) 

191 (156-210,5) 179 (160-255) 177 (124-202) 159 (143,5-179) 

APTT (sek) 

Miðgildi (IQR) 

35 (31,7-37) 35 (31,2-36,9) 55,5 (43,3-

67,6) 

35,3 (33,2-37,3) 

PT (sek) 

Miðgildi (IQR) 

13,9 (13,6-14,4) 14,1 (13,6-15,7) 19,1 (17,5-

20,7) 

16,5 (15,7-17,2) 

INR 

Miðgildi (IQR) 

1 (1-1) 1,89 (1,4-2,3) 1,9 (1,8-2,5) 2,5 (2,25-2,90) 
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Í töflu 6 má sjá blóðgildi þeirra sem fengu bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar borið 

saman við þá sem fengu bráða blæðingu frá neðri hluta meltingarvegar. Einnig var lyfjameðferð þessara 

hópa borin saman. Ekki var um marktækan mun að ræða.  

 

Tafla 6 | Samanburður á blóðgildum og lyfjameðferð þeirra sem fengu bráða blæðingu frá efri hluta 
meltingarvegar og neðri hluta meltingarvegar.  

 Bráð blæðing frá efri 

hluta meltingarvegar 

Bráð blæðing frá neðri hluta 

meltingarvegar 

p-gildi 

Aldur 

Miðgildi(IQR) 

67 (61-74)  71 (66-76) 0,168 

Kyn % (n)     

Karlar 70% (21)  67% (16) 1 

Konur 30% (9)  33% (8) 1 

Hemoglóbín (g/L) 

Miðgildi(IQR) 

86 (79-96)  95 (82-104)  0,329 

Blóðflögur (x109/L) 

Miðgildi(IQR) 

184 (163-240)  178 (137-224)  0,357 

APTT (sek) 

Miðgildi(IQR) 

33,8 (29,9-

36,4) 

 36,8 (33,5-42,1)  0,407 

PT (sek) 

Miðgildi(IQR) 

14,1 (13,6-

15,4) 

 14,5 (13,7-16,2)  0,346 

INR 

Miðgildi(IQR) 

1,5 (1,0-2,1)  2 (1,1-2,5)  0,361 

Einingar – blóðgjöf % (n)    

1 eining 0% (0)  7% (2)  0,207 

>1 eining 92% (22)  47% (14)  0,207 

Blóðflöguhemjandi lyf 

og/eða blóðþynnandi lyf 

   

ADP viðtaka hamlarar, 

% (n) 

8 7   1 

DAPT, % (n) 19 9   0,107 

TAPAT, % (n) 1 4   0,227 

ASA/ADP viðtaka 

hamlarar + 

Kóvar/DOAC, % (n) 

2 4   0,468 

 

PPI-lyf, % (n)  9 13  0,129 
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Á mynd 8 má sjá Kaplan-Meier kúrfu sem sýnir hlutfallslega tíðni bráðra blæðinga frá 

meltingarvegi á eins árs tímabili þar sem borin er saman hópur sjúklinga sem fá ASA/ADP viðtaka 

hamlara við hóp sem fá DAPT. Alls fengu 0,91% (15/1642) bráða blæðingu frá meltingarvegi sem voru 

á ASA/ADP viðtaka hamlara en 1,07% (28/2607) sem voru á DAPT. Munurinn var ekki tölfræðilega 

marktækur (p=0,697).    

 

 

Mynd 8 | Kaplan-Meier kúrfa sem ber saman lyfjameðferð með einum blóðflöguhemil og DAPT.  

 

Á mynd 9 má sjá Kaplan-Meier kúrfu sem sýnir hlutfallslega tíðni bráðra blæðinga frá 

meltingarvegi á eins árs tímabili þar sem borinn er saman hópur sjúklinga sem fá ASA/ADP viðtaka 

hamlara við hóp sem fá TAPAT. Alls fengu 0,91% (15/1642) bráða blæðingu frá meltingarvegi sem voru 

á ASA/ADP viðtaka hamlara en 1,64% (5/304) sem voru á TAPAT. Munurinn var ekki tölfræðilega 

marktækur (p=0,246).    

 

Mynd 9 | Kaplan-Meier kúrfa sem ber saman lyfjameðferð með einum blóðflöguhemil og TAPAT. 



23 

 

Á mynd 10 má sjá Kaplan-Meier kúrfu sem sýnir hlutfallslega tíðni bráðra blæðinga frá 

meltingarvegi á eins árs tímabili þar sem borinn er saman hópur sjúklinga sem fá DAPT við hóp sem fá 

TAPAT. Alls fengu 1,07% (28/2607) bráða blæðingu frá meltingarvegi sem voru á DAPT en 1,64% 

(5/304) sem voru á TAPAT. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur (p=0,335).    

 

 

Mynd 10 | Kaplan-Meier kúrfa sem ber saman lyfjameðferð með DAPT og TAPAT. 
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Á mynd 11 má sjá Kaplan-Meier kúrfu sem sýnir hlutfallslega tíðni bráðra blæðinga frá 

meltingarvegi á eins árs tímabili þar sem borinn er saman hópur sjúklinga sem fá ASA/ADP viðtaka 

hamlara við hóp sem fá ASA/ADP viðtaka hamlara ásamt Kóvar/DOAC. Alls fengu 0,91% (15/1642) 

bráða blæðingu frá meltingarvegi sem voru á ASA/ADP viðtaka hamlara en 2,52% (6/238) sem voru á 

ASA/ADP viðtaka hamlara ásamt Kóvar/DOAC. Marktækur munur var á milli hópanna með p gildi 0,028.  

 

Mynd 11 | Kaplan-Meier kúrfa sem ber saman lyfjameðferð með einum blóðflöguhemil  og einum 

blóðflöguhemil ásamt Kóvar/DOAC. Reyndist vera marktækur munur á lyfjameðferð með p-

gildi = 0,028.  
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Áhætta á blæðingum 12 mánuðum eftir kransæðavíkkun hjá sjúklingum á mismunandi 

lyfjameðferð eftir að leiðrétt hafi verið fyrir aldri, kyni og áhættuþáttum fyrir hjarta- og æðasjúkdómum 

var reiknuð með áhættulíkani Cox. Þegar notendur ASA/ADP viðtaka hamlara ásamt Kóvar/DOACS 

voru bornir saman við sjúklinga eingöngu á ASA/ADP viðtaka hamlara var niðurstaðan á mörkum þess 

að vera tölfræðilega marktæk (HH 2,6, 95% ÖB 0.99 – 6,86). Munur á áhættu annarra hópa reyndist 

ekki vera tölfræðilega marktækur (tafla 7).  

 

Tafla 7 | Áhættulíkan Cox. Leiðrétt fyrir aldri, kyni og áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma.  

 Leiðrétt hættuhlutfall (HH) p-gildi 95% Öryggisbil 

DAPT (miðað við ASA/ADP 

viðtaka hamlara) 

1,26 0,483 0,66 – 2,37 

TAPAT (miðað við 

ASA/ADP viðtaka hamlara) 

1,76 0,279 0,63 – 4,92 

TAPAT (miðað við DAPT) 1,37 0,524 0,52 – 3,58 

 

ASA/ADP viðtaka 

hamlarar+ Kóvar/DOAC 

(miðað við ASA/ADP 

viðtaka hamlara) 

2,60 0,053 0.99 – 6,86 

 

 

Í töflu 8 má sjá fjölda sjúklinga sem þarf að meðhöndla með blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi 

lyfjum til að framkalla eina meltingarvegablæðingu (e. number needed to harm - NNH). NNH fyrir 

ASA/ADP viðtaka hamlara ásamt Kóvar/DOAC miðað við ASA/ADP viðtaka hamlara er 62. Sem þýðir 

að ef 62 eru meðhöndlaðir með ASA/ADP viðtaka hamlara ásamt Kóvar/DOAC, þá mun 1 fá bráða 

blæðingu frá meltingarvegi miðað við þá sem eru eingöngu á ASA/ADP viðtaka hamlara. TAPAT miðað 

við ASA/ADP viðtaka hamlara þá er NNH 133. TAPAT miðað við DAPT er NNH 169. DAPT miðað við 

ASA/ADP viðtaka hamlara er NNH 621.  

 

Tafla 8 | Fjöldi sjúklinga sem þarf að meðhöndla með blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi lyfjum til að 

framkalla eina meltingarvegablæðingu. NNH: Fjöldi til að skaða (e.Number needed to harm) 

 NNH 

DAPT (miðað við ASA/ADP viðtaka 

hamlara) 

621 

TAPAT (miðað við ASA/ADP viðtaka 

hamlara) 

133 

TAPAT (miðað við DAPT) 169 

ASA/ADP viðtaka hamlarar+ 

Kóvar/DOAC (miðað við ASA/ADP 

viðtaka hamlara) 

  62 
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5 Umræða 

 

5.1 Bráðar blæðingar eftir kransæðavíkkun 

Niðurstöður sýna að bráðar blæðingar frá meltingarvegi innan árs eftir kransæðavíkkun reyndust 

vera 1,1% (54/5166), sem er hálft algengi miðað við svipaða erlenda rannsókn (74). Óljóst er hvað 

veldur því en hafa verður í huga að þessi rannsókn er þýðisbundin og tekur til allra sjúklinga á landinu 

sem gangast undir kransæðavíkkun. Erlenda rannsóknin tók eingöngu til eins spítala á Spáni og því 

ekki víst að um sambærilega hópa sé að ræða (74). Alls voru 22% inniliggjandi en 78% fengu bráða 

blæðingu á eftirfylgdartíma í rannsókninni sem er mjög svipað hlutfall og í spænsku rannsókninni (74).  

Meðalaldur þeirra sem fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi var 69 (± 9) ár sem er marktækt 

hærri en þeirra sem fengu ekki blæðingu 65 (± 11) ár en rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni bráðra 

blæðinga frá meltingarvegi fer hækkandi með auknum aldri (49-52).  

Áhugavert var að sjá að bráðar blæðingar frá efri hluta meltingarvegar voru algengari hér á landi 

eða í 56% tilfella. Öfugt var farið í rannsókninni frá Spáni en þar voru bráðar blæðingar frá neðri hluta 

meltingarvegar mun algengari eða í 74% tilvika (74). Má það vera vegna þess að algengi notkunar PPI 

lyfja var meira á Spáni en nánast 80% voru á þeirri lyfjagjöf. Lyfjagjöfin dregur úr áhættu á blæðingum 

frá efri hluta meltingarvegar (57). Færri voru á PPI lyfjagjöf hérlendis eða 40% þeirra sem fóru í 

kransæðavíkkun.   

Algengasta orsök bráðra blæðinga frá efri hluta meltingarvegar var magasár sem er sambærilegt 

nýlegri íslenskri rannsókn og erlendum rannsóknum um algengustu orsakir bráðra blæðinga (52, 57). 

Af þeim sem fengu bráða blæðingu frá efri hluta meltingarvegar greindust 37% með Helicobacter pylori 

sem er sambærileg tíðni sýkinga meðal fullorðinna í Norður-Evrópu sem hefur verið lýst í rannsóknum 

um 33% (64). Algengasta orsök bráðra blæðinga frá neðri hluta meltingarvegar var blæðing frá 

ristilpokum sem er hliðstætt því sem íslensk rannsókn sýndi (51). 

Marktækur munur var á milli þeirra sem voru á einþátta blóðflöguhemjandi meðferð ásamt 

blóðþynningu miðað við þá sem eingöngu voru á einþátta blóðflöguhemjandi meðferð. Því má draga þá 

álytkun að þeir sem eru á einþátta blóðflöguhemjandi meðferð ásamt blóðþynningu eiga í aukinni áhættu 

á að fá bráðar blæðingar frá meltingarvegi. Þarf því að vega og meta kosti þessarar lyfjagjafar þegar 

sjúklingar eru settir á hana og huga að því að auka PPI lyfjanotkun hjá þessum sjúklingahóp.  

 

5.2 Kostir og gallar 

Kostir þessarar rannsóknar eru að hún er þýðisbundin rannsókn sem nær til allra sjúklinga sem 

gengust undir kransæðavíkkun á Íslandi. Enn fremur eru allar upplýsingar um sjúklinga sem gengust 

undir kransæðavíkkun skráðar á framsýnan hátt. Allar lyfjaupplýsingar þessa hóps fengust úr 

lyfjagagnagrunni Landlæknis sem gefur enn nákvæmari mynd á lyfjagjöf. Kostur er stórt þýði rannsóknar 

sem fékkst með því að skoða 9 ára tímabil. 

Gallar rannsóknarinnar snýr að þeim sem fóru í kransæðavíkkun um mitt ár 2016 til lok árs 2016 

þar sem eftirfylgni vantar frá maí 2017 til lok árs 2017. Því fást ekki upplýsingar um þennan hóp sem 

hafa fengið eða munu fá bráða blæðingu á því tímabili. Einnig vantaði þá sjúklinga sem fóru á 
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Sjúkrahúsið á Akureyri vegna bráðra blæðinga frá meltingarvegi en gera má ráð fyrir að Aukureyri sinni 

um það bil 10% af landinu. Sá annmarki er einnig á rannsókninni að aspirín fæst einnig án lyfseðils og 

því eru þær upplýsingar ekki fyrirliggjandi í lyfjagagnagrunni Landlæknis en mikilvægt hefði verið að 

færa upplýsingar um notkun aspiríns úr sjúkraskrám svo sem í bráðamóttökunótu, speglunarlýsingum 

og læknabréfum. Tímalengd meðferðar var ekki skráð og því er ákveðin skekkja í reikningi á fjölda til að 

skaða (NNH). Þá er vert að athuga að TAPAT lyfjameðferð er yfirleitt eingöngu beitt í 1 mánuð eftir 

kransæðavíkkun og síðar skipt í einþátta blóðflöguhemjandi meðferð ásamt blóðþynningu en ekki var 

gert ráð fyrir því í greiningu niðurstaðna. Einnig hefði verið mikilvægt að kanna hvort blóðflöguhemjandi 

lyfjum og blóðþynningu hefði verið hætt og áhrif þess á horfur sjúklinganna.  

 

5.3 Næstu skref 

Næstu skref í rannsókninni er að bæta við þeim sjúklingum sem tilheyrðu Sjúkrahúsinu á 

Akureyri. Einnig að fylgja eftir sjúklingum sem fóru í kransæðavíkkun frá maí 2016 til lok árs 2016. 

Fyrirhugað er að skoða hverjir hættu á blóðflöguhemjandi lyfjum og/eða blóðþynnandi lyfjum vegna 

bráðra blæðinga frá meltingarvegi. Áhugvert væri að bæta við 2 árum við eftirfylgdartímann hjá öllum 

sjúklingum sem gangast undir kransæðavíkkun til að hægt sé að bera saman við erlendar rannsóknir. 

 

5.4 Lokaorð 

Bráðar blæðingar frá meltingarvegi er óhjákvæmileg aukaverkun blóðflöghemjandi og 

blóðþynnandi lyfja sem eru nauðsynleg eftirmeðferð kransæðavíkkunar. Samsetning þeirra þarf að vera 

vel ígrunduð þar sem samsetning með blóðþynnandi og blóðflöguhemjandi lyfjum eykur áhættu á 

bráðum blæðingum. Vert er þó að geta að einungis 1,1% fengu bráða blæðingu frá meltingarvegi innan 

árs eftir kransæðavíkkun sem telst ekki hátt hlutfall. Þetta bendir til þess að áhættan sé lítil miðað við 

ávinning lyfjagjafarinnar. Aukin notkun á prótónupumpuhemlum gæti dregið úr líkum á bráðum 

blæðingum frá efri hluta meltingarvegar meðal þeirra sem gangast undir kransæðavíkkun.     
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Fylgiskjal  

Fylgiskjal 1 | ICD-10 greiningarkóðar fyrir blæðingar frá neðri og efri hluta meltingarvegar (51, 52) 

 

Upper gastrointestinal bleeding 

Diagnosis ICD-10 

Mallory–Weiss Tear K22.6 

Gastric ulcer K25.* 

Duodenal ulcer K26.* 

Peptic ulcer K27.* 

Gastrojejunal ulcer K28.* 

Hematemesis K92.0 

Melena K92.1 

Gastrointestinal bleeding, unspecified K92.2 

Esophagitis K20, K21 

Esophageal ulcer K22.1 

Gastritis/duodenitis K29 

Esophageal varices with bleeding I85.01 

Malignant neoplasm of stomach, unspecified C16.9 

Malignant neoplasm of esophagus C15.9 

Other specified diseases of esophagus K22.8 

Other specified diseases of the digestive system K92.8 

Disease of digestive system, unspecified K92.9 

 

Lower gastrointestinal bleeding 

Diagnosis ICD-10 

Hemorrhage of anus and rectum K62.5 

Diverticular disease of intestine K57.* 

Crohn’s disease K50.* 

Ulcerative colitis K51.* 

Vascular disorders of intestine (tekur til IC og angiodysplasiu) K55.* 

Malignant neoplasm of colon, unspecified C18.9 

Malignant neoplasm of rectum C20 

Gastric ulcer, chronic or unspecified with hemorrhage K25.4 

Gastric ulcer, acute with both hemorrhage and perforation K25.2 

Gastric ulcer, chronic or unspecified with hemorrhage K25.4 

Other specified diseases of the digestive system K92.8 

Disease of digestive system, unspecified K92.9 
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