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Ágrip 

 
Bráður nýrnaskaði eftir skurðaðgerð við ósæðarflysjun af gerð A 
Stefán Orri Ragnarsson1, Sólveig Helgadóttir2 Arnar Geirsson2, Tómas Guðbjartsson1,4, 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Svæfinga- og gjörgæsludeild Akademíska 
háskólasjúkrahússins í Uppsala, 3Hjartaskurðdeild Yale háskólasjúkrahúss, Bandaríkjunum,  
4Hjarta – og lugnaskurðdeild Landspítala 
 
Inngangur: Ósæðarflysjun  af gerð A er lífhættulegur sjúdómur sem krefst bráðrar 
skurðaðgerðar á aðfarandi hluta ósæðar og stundum ósæðarboga. Þessar aðgerðir eru 
umfangsmiklar og fylgikvillar í kjölfar þeirra tíðir. Bráður nýrnaskaði (BNS) er algengur 
fylgikvilli eftir opnar hjartaaðgerðir en hefur þó lítið verið rannsakaður eftir 
ósæðarflysjunaraðgerðir. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tíðni BNS eftir þessar 
aðgerðir, meta áhættuþætti og áhrif á langtímalifun. 
 
Efniviður og aðferðir: Rannsóknin er hluti af samnorrænni rannsókn, NORCAAD, er nær til 
1159 sjúklinga sem gengust undir aðgerð á aðfarandi hluta ósæðar á 8 háskólasjúkrahúsum 
í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð og Íslandi á árunum 2005-2014. Alls voru skráðar 240 breytur 
fyrir hvern sjúkling, þ.á.m. kreatíningildi fyrir og eftir aðgerð. BNS var skilgreindur út frá 
RIFLE-skilmerkjum. Sjúklingar sem létust í aðgerð (n=77) og þar sem kreatíníngildi vantaði 
(n=249) voru útilokaðir og náði rannsóknin því til 893 sjúklinga. Sjúklingar með BNS voru 
bornir saman við þá sem höfðu eðlilega nýrnastarfsemi eftir aðgerð. Lifun sjúklinga var metin 
með aðferð Kaplan-Meier. 

 
Niðurstöður: Alls greindust 365 sjúklingar (41%) með BNS, en þeir voru oftar karlkyns (259 
sbr. 334, p=0,02), rúmlega 2 árum eldri og með hærri líkamsþyngdarstuðul (27 sbr. 26 kg/m2) 
en sjúklingar í viðmiðunarhópi (p=0,25). Aðgerðar- og tangartími var sambærilegur í 
hópunum. Sjúklingar með BNS höfðu marktækt oftar fengið hjartaáfall rétt fyrir eða í aðgerð 
(9% sbr. 4%, p<0,01). Þeir fengu marktækt fleiri einingar af rauðkornaþþykkni í og eftir 
aðgerð (14 sbr.  6 ein, p<0,001.) og legutími þeirra í gjörgæslu var lengri (6 sbr. 3 dagar, 
miðgildi, p<0,001). Bæði alvarlegir og minniháttar fylgikvillar voru marktækt algengari hjá 
BNS-hópnum (170 sbr. 232, p<0,001 í alvarlegum og 310 sbr. 276, p<0,001 í minniháttar), 
30 daga dánarhlutfall þeirra var hærra (13% sbr. 6%, p<0,01), og 5 ára lifun lakari, eða 32 
sbr. 44% (p<0,01). 
 
Ályktun: BNS er mjög algengur fylgikvilli eftir skurðaðgerð við ósæðarflysjun af gerð A 
(41%), eða rúmlega tvöfalt til þrefalt algengari en eftir kransæðahjáveitu og ósæðarlokuskipti. 
Sjúklingar með BNS hafa hærri tíðni fylgikvilla, legutími þeirra á gjörgæslu er umtalsvert 
lengri, 30 daga dánartíðni er rúmlega tvöföld og 5 ára lifun marktækt verri.  



 

 

Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum Tómasi Guðbjartssyni, MD, PhD og meðleiðbeinundum mínum 

Sólveigu Helgadóttur, MD, PhD og Arnari Geirssyni, MD, PhD fyrir framúrskarandi aðstoð, stuðning og 

þolinmæði. Einnig vil ég þakka Gunnhildi Jóhannsdóttur fyrir að útvega rannsóknarrými. Þórdísi 

Þorkelsdóttur, læknanema á 3. ári, veiti ég þakkir fyrir aðstoð við úrvinnslu verkefnisins. Öllum 

ofnagreindum þakka ég fyrir aðkomu að rannsóknartímabilinu mínu sem var bæði áhugavert og 

reynslumikið. 



 

 

Efnisyfirlit 

Ágrip	........................................................................................................................................................................	4	

Þakkir	.......................................................................................................................................................................	5	

Efnisyfirlit	.................................................................................................................................................................	6	

Myndaskrá	...............................................................................................................................................................	9	

Töfluskrá	................................................................................................................................................................	10	

Listi	yfir	skammstafanir	.........................................................................................................................................	11	

Inngangur	..............................................................................................................................................................	12	

1.1	 Ósæðarflysjun .......................................................................................................................... 12	
1.1.1	 Skilgreining ........................................................................................................................ 12	
1.1.2	 Meingerð ........................................................................................................................... 14	
1.1.3	 Einkenni og greining .......................................................................................................... 14	
1.1.4	 Áhættuþættir ..................................................................................................................... 15	
1.1.5	 Meðferð ............................................................................................................................. 15	

1.2	 Bráður nýrnaskaði .................................................................................................................... 16	
1.2.1	 Nýrnaskaði eftir hjartaaðgerðir .......................................................................................... 17	
1.2.2	 Meingerð ........................................................................................................................... 18	
1.2.3	 Áhættuþættir ..................................................................................................................... 19	
1.2.4	 Greining ............................................................................................................................. 19	
1.2.5	 Meðferð ............................................................................................................................. 20	
1.2.6	 Horfur ................................................................................................................................ 20	

2	 Markmið	.........................................................................................................................................................	21	

3	 Efniviður	og	aðferðir	.......................................................................................................................................	22	

4	 Niðurstöður	.....................................................................................................................................................	24	

4.1	 Tíðni bráðs nýrnaskaða ............................................................................................................ 24	

4.2	 Samanburður aðgerðarþátta .................................................................................................... 24	

4.3	 Samanburður fylgikvilla ............................................................................................................ 25	

4.4	 Lifun sjúklinga .......................................................................................................................... 25	

Umræða	................................................................................................................................................................	27	

Heimildaskrá	..........................................................................................................................................................	29	

Myndaheimildir	.....................................................................................................................................................	31	

	

	 	



Myndaskrá 

Mynd 1. Ósæðarflysjun. ................................................................................................................... 12	

Mynd 2. Stanford flokkun ósæðarflysjunar. ...................................................................................... 13	

Mynd 3. Tölvusneiðmynd af ósæðarflysjun. ..................................................................................... 15	

Mynd 4. Dacron hólkur. .................................................................................................................... 16	

Mynd 5. Óstýrður frumudauði í bráðum nýrnaskaða. ....................................................................... 19	

Mynd 6. Nýrnaskiljun. ....................................................................................................................... 20	

Mynd 7. Val á rannsóknarþýði og skipting þess. .............................................................................. 22	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Töfluskrá 

Tafla 1. Mismunandi flokkun bráðs nýrnaskaða. .............................................................................. 18	

Tafla 2. Samanburður áhættuþátta. ................................................................................................. 24	

Tafla 3. Samanburður aðgerðaþátta ................................................................................................ 25	

Tafla 4. Samanburður fylgikvilla. ...................................................................................................... 25	

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Listi yfir skammstafanir 

AKIN - Acute kidney injury network (Criteria) 

BNS - Bráður nýrnaskaði 

CKD - Chronic Kidney disease 

eGFR - Estimated glomerular filtration rate 

HLV - Hjarta-lungna vél 

IRAD - The International Registry of Acute Aortic Dissections 

KDIGO - Kidney Disease Improving Global Outcomes (Criteria) 

KIM-1 - Kidney injury marker-1 

LÞS – líkamsþyngdarstuðull 

MMP-9 - Matrix metallopeptidase 9 

NAG - N-acetyl-β-D-glucosaminidase 

NORCAAD - The Nordic Consortium for Acute type A Aortic Dissection  

NGAL - Neutrophil gelatinase-associated lipocalin 

RIFLE - Risk, injury, failure, loss, end-stage renal disease (Criteria) 
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Inngangur  

1.1 Ósæðarflysjun 
Ósæðarflysjun er lífshættulegur sjúkdómur með háa dánartíðni og fjölmarga fylgikvilla. Þetta á 

sérstaklega við um ósæðarflysjun á aðfarandi hluta ósæðar (aorta aschendens), sem kallast gerð A 

ósæðarflysjun.  Sjúklingar með ósæðarflysjun af gerð A eru nánast alltaf teknir í bráða skurðaðgerð 

vegna mikillar hættu á rofi í ósæð, sem gæti leitt til skyndidauða. Þessar skurðaðgerðir eru 

umfangsmiklar og flóknar og í kjölfar þeirra geta komið ýmsir fylgikvillar, þar á meðal bráður 

nýrnaskaði 1. Í þessari BS-rannsókn verða skoðuð tengsl ósæðarflysjunar af gerð A og bráðs 

nýrnaskaða. Leitast verður við að meta tíðni, áhættuþætti og afdrif sjúklinga eftir greiningu bráðs 

nýrnaskaða eftir aðgerð til viðgerðar á ósæðarflysun af gerð A. Það er gertmeð því að nota gögn úr 

samnorræna gagnagrunninum The Nordic Consortium for Acute type A Aortic Dissection (NORCAAD). 

1.1.1 Skilgreining 
Ósæðarflysjun er sjúkdómur sem verður vegna þess að blóð kemst inn í miðhjúp ósæðarveggsins 

og myndar þar blóðfyllta rás. Við þetta getur orðið rof á úthjúp ósæðarinnar og leitt af sér lífshættulega 

blæðingu (Mynd 1).  

Mynd 1. Ósæðarflysjun. 

Myndin sýnir hvernig rof (hvíta svæðið) hefur myndast í miðhjúp æðarinnar sem er sýndur með rauðri 

ör á myndinni (dökkblár). 

 

 

 

 



 

Ósæðarflysjun er oftast skipt í tvo flokka, A og B, háð staðsetningu rofsins; gerð A tekur til 

ósæðarflysjunar í rishluta ósæðar, með eða án fallhluta (aorta deschendens) ósæðar, en gerð B byrjar 

venjulega handan neðanviðbeinsgreinar (subclavian artery) ósæðar og tekur til fallhluta ósæðar 2 

(mynd 2).  

Mynd 2. Stanford flokkun ósæðarflysjunar. 

Númerin standa fyrir hvar rofið er að eiga sér stað í ósæðarflysjun af gerð A; rishluta (1), 

ósæðarboganum (2) og fallhluta ósæðar (3). 



 

 

1.1.2 Meingerð 
Ósæðin er stærsta slagæð líkamans og liggur út úr vinstri slegli hjartans. Ósæðin er gerð úr þremur 

lögum; æðaþeli (endothelium), miðhjúp (media) og úthjúp (adventia), þar sem æðaþelið er innst og 

úthjúpurinn yst. Við rof á æðaþeli getur blóð komist inn í miðhjúp ósæðar sem klýfur miðhjúpinn, en við 

það myndast blóðfyllt rás í ósæðinni. Aðallega eru tvær kenningar um það hvernig rofið verður. Önnur 

gerir ráð fyrir rofi í æðaþelinu, sem veldur því að blóð á greiða leið inn í miðhjúpinn. Hin kenningin 

gerir ráð fyrir rofi í æðaæðum ósæðar sem leiðir til blæðinga innan miðhjúps og fylgjandi 

ósæðarflysjunar án þess að rof verði í æðaþeli 2. 

1.1.3 Einkenni og greining 
Meirihluti sjúklinga sem greinast með ósæðarflysjun af gerð A lýsa einkennum er svipar til 

blóðþurrðarsjúkdóma eða hjartadreps; stingandi og skyndilegum verk sem oftast er staðbundinn á 

framanverðum brjóstkassa 3. Þessi sjúklingar geta fengið háþrýsting, hjartaöng og blóðþurrþareinkenni 

til líffæra en einnig má nefna lágþrýsting sem getur komið við lost 1 4. 

Flestir sjúklingar sem greinast med ósæðarflysjun af gerð A eru greindir með 

myndgreiningarrannsóknum, oftast með tölvusneiðmyndum en stundum með hjartaómun. . Íslensk 

rannsókn á ósæðarflysjun af gerð A leiddi í ljós að 93% sjúklinga höfðu farið í tölvusneiðmynd og 67% 

í hjartaómun 1. Sjá má tölvusneiðmynd sem sýnir ósæðarflysjun á Mynd 3. Auk fyrrgreindra rannsókna 

má greina ósæðarflysjun með sérstakri ósæðarmyndgreiningu (angiography) og segulómun 3. 

  



 

 

 

 
Mynd 3. Tölvusneiðmynd af ósæðarflysjun.  

Plúsmerkið (+) bendir til hins falska hols í ósæðarflysjuninni en stjarnar til hins sanna hols (*). Á eftri 

hluta myndarinnar er rishluti ósæðar en neðar á myndinni við hryggsúluna er fallhluti ósæðar. 

 

1.1.4 Áhættuþættir 
Háþrýstingur er einn aðal áhættuþátturinn fyrir ósæðarflysjun. Í íslenskri rannsókn reyndist rúmlega 

helmingur sjúklinga vera með háþrýsting (56%) en athygli vakti að stór hluti þeirra var ekki á 

blóðþrýstingslækkandi lyfjum áður en þeir fengu greininguna ósæðarflysjun. (39%) 1. Ennfremur geta 

sjúkdómar eins og sjúkdómur í miðlagi ósæðar (aortic medial disease), meðfædd þrenging í ósæð, 

lagskiptur óstýrður furmudauði (laminar necrosis), Marfan’s sjúkdómur, bólga eða blettóttar trefjanir 

(patchy fibrosis)  aukið hættuna á ósæðarflysjun 5. Aukinheldur hafa ósæðarlokusjúkdómur og 

æðakölkun verið tengd hærri tíðini ósæðarflysjunar, líkt og hærri aldur. 5. 

1.1.5 Meðferð 
Langflestir sjúklingar sem greinast með ósæðarflysun af gerð A eru meðhöndlaðir með opinni 

skurðaðgerð. Hins vegar geta þættir eins og hár aldur, fylgisjúkdómar (comorbidities) og ákvörðun 

sjúklings að neita aðgerð gert að verkum að aðgerð er ekki gerð 3. Til eru nokkrar tegundir aðgerða við 

ósæðarflysjun af gerð A, t.d. skipti á rishluta ósæðar, ígræðsla í ósæðina og ísetning ósæðarlokunnar 

í Dacron hólk sem kemur í staðinn fyrir rishluta ósæðar (mynd 4) 6. 



 

 
Mynd 4. Dacron hólkur.  

Hólkurinn er græddur í ósæðina og kemur í staðinn fyrir rishluta ósæðar. 

 

 

Skurðaðgerð til meðferðar við ósæðarflysjun af gerð A er umfangsmikil og fylgikvillar eru algengir. 

Aðgerðin hefst með opnun á bringubeini til að komast að hjartanu og ósæðinni. Sjúklingur er svo 

settur á hjarta-lungnavél (HLV) sem hefur þann möguleika að kæla sjúkling niður sé þess þörf og 

hjartað stöðvað með kalíumríkri lausn. Hjarta-lungnavél er tæki sem er notað í opnum hjartaaðgerðum 

og sinnir starfsemi hjartans og lungnanna á meðan aðgerð stendur. Í aðgerðinni er rishluti ósæðar 

skoðuð og hvort að rofið nái út í aðrar æðar sem liggja út frá henni. Næst eru lögin í rofinu saumuð 

saman og æðin styrkt með hólki úr ofnu gerviefni, oftast Dacroni. 

Í íslenskri rannsókn þar sem árangur aðgerða við ósæðarflysjun tegund A var skoðaður reyndist 

dánarhlutfall innan 30 daga vera 22% sem er sambærilegt við dánartíðni í IRAD-rannsókninni (26%), 

en sú rannsókn tók saman ósæðarflysjanir frá 30 stofnunum í 11 löndum bæði í Evrópu og 

Bandaríkjunum 1,3. Í sömu íslensku rannsókn mældist 5 ára lifun hjá sjúklingum 71% og 10 ára lifun 

65% sem aftur er sambærilegt við IRAD rannsóknina 1 3. 

Tíðni fylgikvilla eftir aðgerðir er há en fylgikvillarnir eru misalvarlegir. Líktog áður er nefnt er 

nýrnaskaði algengur fylgikvilli þessara aðgerða en samkvæmt íslenskri rannsókn eftir aðgerð á 

ósæðarflysjun tegund A reyndist vera tíðni BNS vera 48% 1. 

 

1.2 Bráður nýrnaskaði 
Bráður nýrnaskaði lýsir sér í bráðri minnkun í gaukulsíunarhraða nýrna á nokkrum klukkutímum 

eða dögum. Við minnkaðan síunarhraða safnast upp efni eins og kreatínín og þvagsýra. Bráður 

nýrnaskaði er ekki það sama og nýrnabilun en getur hins vegar leitt til nýrnabilunar ef skaðinn er 

ómeðhöndlaður í langan tíma 7. Til eru mismunandi flokkunaraðferðir á bráðum nýrnaskaða en þar eru 



 

helstu þrjár; RIFLE-, AKIN- og KDIGO-flokkunin. Allar þrjár aðferðirnar byggja á breytingu á magni 

kreatínínins í sermi og/eða skerðingu á gaukulsíunarhraða (eGFR) og er sjúklingunum skipt upp í 

hópa eftir alvarleika nýrnaskaðans. KDIGO flokkunin sameinar RIFLE og AKIN en flestar rannsóknir á 

AKI í dag nota einhverja af þessum þremur flokkunarkerfum. Í töflu 1 má sjá hvernig sjúklingar eru 

skilgreindir í mismunandi flokkunarkerfum eftir kreatínín gildum þeirra. Í þessar rannsókn var notast við 

RIFLE flokkunina til þess að meta bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð við ósæðarflysjun af gerð A. 

1.2.1 Nýrnaskaði eftir hjartaaðgerðir 
Bráður nýrnaskaði er algengt vandamál eftir opnar hjartaaðgerðir en hann skerðir endurhæfingu 

rúmra 30% sjúklinga. BNS getur skaðað heilastarfsemi, lungnastarfsemi og meltingarstarfsemi. Auk 

þessa eru sjúklingar sem hljóta BNS í 5-faldri hættu á spítaladauða en þeir sem hljóta ekki BNS eftir 

aðgerð 8. Þættir sem snúa að hjartaaðgerð eins og hjarta-lungnavél, tangartími og mikil gjöf 

rauðkornaþykknis auka líkurnar á þróun BNS eftir opna hjartaaðgerð 8. Í íslenskri rannsókn frá 2016 

sem sneri að bráðum nýrnaskaða eftir lokuskipti í hjarta þá reyndust 23% sjúklinga þróa með sér 

bráðan nýrnaskaða samkvæmt RIFLE flokkuninni 9. Önnur íslensk rannsókn sýndi að, samkvæmt 

KDIGO flokkuninni, greindust 11% sjúklinga með bráðan nýrnaskaða eftir kransæðaaðgerð 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Tafla 1. Mismunandi flokkun bráðs nýrnaskaða. 

Flokkun Staðall fyrir Se-kreatínín  Lágmarktími fyrir 
BNS að koma fram 

RIFLE     

Áhætta ≥1,5-föld hækkun í Se-kreatínini eða ≤ 
25% lækkun í eGFR 

Se-Kreatínin breytist 
yfir 1-7 daga og er 
viðhaldið í meira en 
sólarhring  

Skaði ≥2-föld hækkun í Se-kreatínini 
eða  ≥50% lækkun í eGFR 

Bilun 
≥3-föld hækkun í Se-kreatínini,  ≥75% 
lækkun í eGFR eða Se-kreatíníns nær  
≥354 µmol/l 

Tap Nýrnastarfsemi liggur alveg niðri í >4 
vikur 

		

Endastigs nýrnabilun  Algjört tap á nýrnastarfsemi í >3 mán. 		
AKIN     

Stig 1 
Aukning um ≥26,2 umol/l af kreatínini í 
sermi eða 1,5 til 1,9-föld aukning frá 
grunngildi 

Bráðar breytingar í se- 
kreatíníni sem verða 
innan 48 tíma 

Stig 2 2 til 2,9-föld aukning frá grunngildi 

Stig 3 Meira en 3-föld aukning frá grunngildi 
eða sermis kreatínín ≥354 µmol/l 

KDIGO     

Stig 1 
≥1.5-föld aukning frá grunngildi eða 
0,3 mg/dl aukning í Se-kreatínini í 
sermi 

Til að uppfylla skilyrði 
fyrir BNS verða 
breytingarnar að 
gerast innan 7 daga, 
eða það verður 0,3 
mg/dl aukning í Se-
kreatíníni innan 48 
tíma 

Stig 2 ≥2-föld hækkun frá grunngildi 

Stig 3 ≥3-föld hækkun frá grunngildi eða 0,4 
mg/dl aukning Se-kreatínini í sermi 
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1.2.2 Meingerð 
Meingerðin BNS er framannýrna niturblæðing (prerenal azotemia), þ.e. hæg aukning á 

niturúrgangsefnum í nýrum,  en sú meingerð getur þróast í vefjaskaða vegna ónógs gegnumflæðis um 

nýrun. Lífvísar eins og KIM-1 (Kidney injury marker-1), interleukin-18, NGAL (neutrophil gelatinase-

associated lipocalin) og hækkun í kreatíni í sermi birtast hjá sjúklingum með bráðan nýrnaskaða12. 

Skaðinn í nýrunum verður annars vegar í smáæðum nýrnanna og hins vegar í píplunum. Í smáu 

æðunum verður aukin æðaþrenging og minnkuð æðavíkkun vegna ýmissa boðefna, æðalþelið 



 

skemmist og sömuleiðis sléttu vöðvarnir í æðaveggnum. Auk þessverður aukin samloðun hvítra 

blóðkorna við æðaþelið. Í píplunum verður niðurbrot í frumugrindinni í frumunum, frumurnar missa 

skautun og stýrður frumudauði og drep á sér stað. Yfirborðsþekjan í píplunum getur einnig byrjað að 

flosna, bæði sú sem er heil og sú sem er með frumudauða. Þá getur orðið  truflun á flæði í gegnum 

píplurnar sem getur valdið bakleka 13. 

 
Mynd 5. Óstýrður frumudauði í bráðum nýrnaskaða. 

 

 

 

1.2.3 Áhættuþættir 
Áhættuþættir fyrir þróun BNS eftir hjartaaðgerð eru allnokkrir. Efstir á blaði eru hár aldur, skert 

nýrnastarfsemi fyrir aðgerð og langur tími á hjarta- og lungnavél, sérstaklega ef hann fer yfir 180 mín. 
14. Sjúklingar sem fara í aðgerð við ósæðarflysjun af gerð A geta haft marga aðra áhættuþætti fyrir 

BNS en meðal þeirra má nefna líkamsþyngdarstuðull (LÞS), skert gegnumflæði í gegnum nýru og 

blóðsýking á tíma aðgerðar 15. 

1.2.4 Greining 
Bráður nýrnaskaði er oft einkennalaus þangað til að veruleg skerðing hefur orðið á starfsemi 

nýrnanna 7. Kreatínín mæling er oftast notuð við greiningu bráðs nýrnaskaða en nýtist síður við 

snemmgreiningu þar sem það líða nokkrir dagar frá skaðanum þar til kreatínín í sermi fer að rísa. 16 

Því hafa verið fundin meira sérhæfð og næm lífmerki til að greina bráðan nýrnaskaða snemma. Má 

þar nefna lífmerki eins og þvag MMP-9, NAG og KIM-1 sem mælast marktækt hærri í sjúklingum með 

bráðan nýrnaskaða í samanburði við sjúklinga með krónískan nýrnasjúkdóm og viðmiðunarþýði 17. 

Hins vegar er mun erfiðara að mæla þessi lífmerki en kreatínín, sérstaklega í sjúklingum á 

gjörgæsludeild 18. Þegar greina á nýrnaskaða sem sem ekki er nýtilkominn reynast lífmerki eins og 



 

sermis cystatin C, þvag interleukin-18 og þvag kidney injury molecule-1 (KIM-1) hins vegar 

áreiðanlegar mælingar 19. 

1.2.5 Meðferð 
Meðferð BNSmiðar að því að fjarlægja eða meðhöndla orsök hans og um leið viðhalda 

nýrnastarfsemi. Reynt er að hætta gjöf allra lyfja sem geta haft skaðleg áhrif á nýru svosem t.d. 

bólgueyðaandi ly (NSAID) lyf, viss sýklalyf og insúlín 20.Meðferðin getur falist í því að stjórna vökva og 

næringarinntöku, en stundum er nýrnaskaðinn það alvarlegur að grípa þarf til nýrnaskilunar 7 (Mynd 6).  

 
Mynd 6. Nýrnaskiljun.  

Myndin sýnir hvernig nýrnaskiljun virkar. Blóðið er hreinsað utan líkama í vél þegar nýrun ná ekki að 

sjá um það starf. Eftir hreinsun er blóðið flutt aftur í líkaman. 

1.2.6 Horfur 
Bráður nýrnaskaði getur á endanum þróast út í krónískan nýrnasjúkdóm, lokastigs nýrnabilun og 

jafnvel dregið sjúklinginn til dauða 7. Í íslenskri rannsókn voru sjúklingar sem þróuðu með sér BNS 

líklegri til þess að fá krónískan nýrnasjúkdóm (33% sbr. 19%). Þá reyndist BNS vera marktækur 

áhættuþáttur fyrir krónískum nýrnasjúkdómi en ekki endastigs nýrnasjúkdómi 10. 

Dánartíðni vegna nýrnaskaða er há, sérstaklega hjá lífshættulega veikum sjúklingum 7. Í íslenskri 

rannsókn sem skoðaði lifun sjúklinga á bráðadeild sem höfðu hlotið bráðan nýrnaskaða reyndist 

dánartíðnin vera 9% með aukinni dánartíðni í áhættu (11%), skaða (39%) og bilunar (39%) hópum 

RIFLE flokkunarkerfisins samanborið við þá sem þróuðu ekki með sér bráðan nýrnaskaða (3%) 21. Í 

annarri íslenskri rannsókn reyndist dánartíðni sjúklinga sem hlutu nýrnaskaða af stigi 3 vera há, en 

rúmur helmingur sjúklinga lést innan árs 22. Þó verður að hafa í huga að bráð nýrnabilun er oft fylgikvilli 

annarra alvarlegra sjúkdóma og þess vegna gæti þessi háa dánartíðni að einhverju leiti tengst öðru en 

nýrnaskaðanum. 

  



 

2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta tíðni BNS á árunum 2005-2014 eftir skurðaðgerð við 

ósæðarflysjun af gerð A hjá sjúklingum sem tilheyrðu NORCAAD gagnagrunninum. Í rannsókninni var 

gerður samanburður á rannsóknarhópum með tilliti til áhættuþátta, aðgerðarþátta, fylgikvilla og lifunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Efniviður og aðferðir 

Rannsóknin var afturskyggn og náði yfir tímabilið 2005-2014. Upplýsingar um sjúklinga voru fengnar 

úr NORCAAD gagnagrunninum en sá gagnagrunnur er samstarfsverkefni átta norrænna sjúkrahúsa: 

Landspítala háskólasjúkrahúss, sænsku Karolinska, Sahlgrenska, Skánar, Örebro og Akademiska 

spítalanna, dönsku Rigshospitalet og Aarhus spítalanna og finnsku Helsinki, Tampere og Turku 

spítalanna. Grunnurinn inniheldur upplýsingar um 1159 sjúklinga sem fóru í skurðaðgerð við 

ósæðarflysjun af gerð A á árunum 2005-2014. Þess ber að geta að Rigshospitalet hefur enn ekki náð 

fullnægjandi skráningu gagna og voru sjúklingar þaðan því útilokaðir úr þessari rannsókn. Ennfremur 

voru sjúklingar sem létust í aðgerð (n=17) sem og sjúklingar sem skorti skráningu á Se-kreatínín 

mælingum fyrir eða eftir aðgerð útilokaðir úr rannsókninni (n=249). Eftir stóðu 893 sjúklingar sem 

mynduðu rannsóknarþýðið. Alls voru skráðar 194 breytur og 53 afleiddar breytur fyrir hvern sjúkling.  

 

 

Mynd 7. Val á rannsóknarþýði og skipting þess. 

 

Fylgikvillar voru flokkaðir sem alvarlegir eða minniháttar. Til alvarlegra fylgikvilla flokkuðust 

enduraðgerð vegna blæðinga eða vegna vandamála tengd upphaflegu aðgerðinni, bráð nýrnabilun 

sem þarfnaðist skilunar, djúp bringubeinssýking, öndunarbilun sem þarfnaðist barkaþræðingar, 

heilablóðfall og hjartaáfall sem alvarlegir fylgikvillar. Minniháttar fylgikvillar voru þeir fylgikvillar sem 

flokkuðust ekki sem alvarlegir en NORCAAD gangagrunnurinn notast við sömu flokkun og The Sociaty 

of Thoracic Surgeons (STS) gagnagrunnurinn. Meðal minniháttar fylgikvilla má telja gáttaflökt, 

öndunarvél í meira en 48 klst., blóðþurrþarkast, lungnabólga, fleiðurholsástunga, þvagfærasýking og 

grunn sárasýking. 



 

Saga um langvinnan nýrnasjúkdóm var skilgreind út frá CKD skilmerkjum en það er skert 

nýrnastarfsemi í meira en 3 mánuði. 

Bráður nýrnaskaði var flokkaður samkvæmt RIFLE flokkunarkerfi. Hópurinn sem greindist með 

BNS var svo borinn saman við sjúklinga sem höfðu eðlilega nýrnastarfsemi eftir aðgerð. Tíðni 

fylgikvilla voru skoðaðir í hverjum hóp fyrir sig og bornir saman, bæði alvarlegir og minniháttar. Loks 

var lifun sjúklingahópanna borin saman, bæði 30 daga lifun og 5 ára lifun. Fyrir lýsandi tölfræði var 

notast við chisq.test tölfræðipróf sem mat marktækni samanburðarins. Til að meta tölfræðilega 

marktækni lifunar sjúklinga var líka notast við chisq.test.  

Tölvuforritin sem voru notuð við úrvinnslu niðurstaðna voru RStudio (útg. 1.0.136) og Microsoft 

Excel (2011). Í RStudio  voru notaðir pakkarnir dplyr, epiDisplay, tidyr, survival og survminer notaðir. 

Forritið EndNote X8  var notað til þess að halda utan um heimildir og Microsoft Word (2011) var notað 

til þess að skrifa ritgerðina. RStudio hýsti gagnagrunninn og var notað við helstu tölfræðireikninga, 

marktæknipróf, einbreytulíkan og lifun. Microsoft Excel var notað til þess að halda utan um 

tölfræðiniðurstöður og við gerð taflna og skífurita. Lifun sjúklinga var reiknuð í RStudio með aðferð 

Kaplan-Meier með því að nota dánarupplýsingar og dagsetningar aðgerðar úr gagnagrunninum. Til 

þess að tölfræði teldist marktæk var miðað við p-gildið 0,05 í tölfræðiprófum. 

Áður en rannsókn hófst fengust tilskilin leyfi frá Vísindasiðanefnd, Persónuvernd og 

framkvæmdastjóra lækninga og nafn leyfis er “Bráður nýrnaskaði eftir skurðaðgerð við ósæðarflysjun 

af gerð A” nr. VSN-10-009-V2. 

 



 

4 Niðurstöður 

4.1 Tíðni bráðs nýrnaskaða 
Af 893 sjúklingum greindust 365 með bráðan nýrnaskaða; 148 (16,5%) féllu í áhættu flokk, 113 

(12,5%) hlutu skaða, 90(10%) bilun, 14 (1,5%)  hlutu tap á nýrnastarfsemi og 2 (0,5%) fengu 

endastigs nýrnasjúkdóm. Tafla 2 sýnir sjúklinga með BNS og þeirra sem höfðu eðlilega nýrnastarfsemi 

eftir aðgerð. BNS hópurinn reyndist hafa marktækt fleiri sjúklinga með greindan háþrýsting miðað við 

samanburðarhóp (212 sbr. 254 sjúklinga (p<0,005)). Marktækur munur var á kynjahlutföllum í 

rannsóknarhópunum en marktækur munur var á kynjahlutfalli milli hópanna (259 sbr. 334 

(p=0,02)).Sjúklingar sem greindust með hjartaáfall í kringum aðgerðina voru marktækt fleiri í BNS 

hópnum (34 sbr. 24, p<0,01). Fyrir flestar aðrar breytur var ekki marktækur munur á milli hópannna, en 

fyrri saga um þrálátan nýrnasjúkdóm (p=0,07) og blæðing í gollurshús fyrir aðgerð (p=0,08) komust 

nálægt því að vera með marktækan mun á milli hópanna (Tafla 2).  

 

Tafla 2. Samanburður áhættuþátta. 

Samanburður hópsins sem hlaut bráðan nýrnaskaða og þess sem var með eðlilega nýrnastarfsemi 
eftir aðgerð.. Gefinn er upp fjöldi (%) nema meðaltöl með staðalfrávik fyrir aldur, líkamsþyngarstuðul 
og Se-kreatínin. 

  
Alls	 BNS	 Án	BNS	

P-gildi	
n	=	893	 n	=	365	 n	=	528	

Aldur	 62	±	12	 63	±	11	 60	±	12	 0,21	
Karlkyn	 593	(66)	 259	(71)	 334	(63)	 0,02	
Líkamsþyngdarstuðull	 27	±	5	 27	±	5	 26	±	5	 0,25	
Fjölskyldusaga	um	ósæðaflysjun	 48	(5)	 15	(6)	 33	(8)	 0,22 	
Reykingar	 293	(33)	 128	(36)	 165	(33)	 0,31	
Háþrýstingur	 466	(52)	 212	(58)	 254	(48)	 <0,005	
Sykursýki	 22	(2)	 10	(2)	 12	(2)	 0,25	
Hjartaáfall	í	kringum	aðgerð	 58	(6)	 34	(9)	 24	(5)	 <0,01	
Saga	um	langvinnan	nýrnasjúkdóm	 13	(1)	 9	(2)	 4	(1)	 0,07	
Se-kreatínfyrir	aðgerð,	μmol/l	 97	±	52	 101	±	54	 94	±	51	 0,2	
Saga	um	lungnaþembu	 51	(6)	 26	(7)	 25	(5)	 0,17	
Blæðing	í	gollurshús	fyrir	aðgerð	 138	(15)	 66	(19)	 72	(14)	 0,08	

 

4.2 Samanburður aðgerðarþátta 
Við samanburð á hópunum með tilliti til aðgerðarþátta höfðu sjúklingar í BNS hópnum lengdri tíma í 

hjarta-/lungnavél en sá munur reyndist ekki vera marktækur (p=0,11). Marktækur munur reyndist hins 

vegar vera á hlutfalli sjúklinga sem þurfti á kælingu meðan á aðgerð stóð við samanburð á hópunum 

(17 sbr. 15% (p=0,03). Sjúklingar í BNS hópnum fengu líka fleiri einingar af rauðkornaþykkni á meðan 

aðgerð stóð (14 sbr. 6 einingar (p<0,001), miðgildi legutíma þeirra á gjörgæslu var lengri (6 sbr. 3 

dagar (p<0,001) og miðgildi heildarlegutíma komst nálægt því að vera marktækt (10 sbr. 9 dagar 

(p=0,18). Alla þættina sem bornir voru saman milli rannsóknarhópanna má finna í töflu 3. 



 

 

Tafla 3. Samanburður aðgerðaþátta 

Samanburður hópa á aðgerðartengudm þáttum, gjöf rauðkornaþykknis, Se-kreatiníns og legutíma fyrir 
sjúklinga með bráðan nýrnaskaða og þeirra sem voru með eðlilega nýrnastarfsemi. Gefinn eru upp 
meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi. 

		
Alls	 Án	BNS	 Með	BNS		

P-gildi	
	n	=	893	 n	=	528	 n	=	365	

Aðgerðarlengd	(mín)	 365	±	127	 338	±	106	 400	±	143	 0,34	
Hjarta /lungna-hjáveitutími	
(mín)	 202	±	70	 192	±	60	 217	±	80	 0,11	

Tangartími	(mín)	 104	±	54	 103	±	50	 109	±	59	 0,18	
Sjúklingur	kældur	 32	(4)	 17	(5)	 15	(3)	 0,03	
Tímalengd	kælingar,	mín	 29	±	17	 29	±	15	 30	±	20	 0,17	
Se-kreatínín	eftir	aðgerð,	
μmol/l	 156	±	104	 107	±	60	 228	±	112	 <0,001	

Blæðing	eftir	aðgerð	(ml )	 1578	±	1733	 1326	±	1383	 2073	±	2972	 0,5	
Rauðkornaþykkni,	einingar	 9	±	13	 6	±	8	 14	±	17	 <0,001	
Legutími	á	gjörgæslu,	dagar	
(miðgildi)	 4	 3	 6	 <0,001	

Heildarlegutími,	dagar	
(miðgildi)	 9	 9	 10	 0,18	

 

4.3 Samanburður fylgikvilla 
Fylgikvillar voru skoðaðir og bornir saman á milli hópanna en þá reyndust sjúklingar í BNS hópnum 

marktækt líklegri til þess að fá bæði alvarlega (170 sbr. 232 (p<0,001)) og minniháttar (310 sbr. 276 

(p<0,001)) fylgikvilla eftir aðgerð. Í töflu 4 með upplýsingum um skiptingu sjúklinga með tilliti til 

fylgikvilla. 

 

Tafla 4. Samanburður fylgikvilla. 

Samanburður fylgikvilla. Gefin er upp fjöldi sjúklinga í hverjum hóp. 

	 BNS		 Án	BNS		 		
n=365	 n=528	 P-gildi	

Alvarlegir	fylgikvillar	 170	 232	 <0,001	

Minniháttar	fylgikvillar	 310	 276	 <0,001	
 

4.4 Lifun sjúklinga 
Samanburður á lifun sjúklingahópanna sýndi að rúmlega tvöfalt fleiri létust innan 30 daga í BNS 

hópnum miðað við hópinn með eðlilega nýrnastarfsemi eftir aðgerð (13% sbr. 6%, p<0,01). Við 

samanburð á 5 ára lifun sjúklinga sást að dánartíðnin eftir þessa tegund aðgerðar er almennt há og 



 

marktækt verri meðal sjúklinga sem hlutu BNS (32% sbr. 44% p<0,01). Mynd 7 sýnir heildarlifun 

sjúklinga í BNS hópnum og samanburðarhópum, en hún var 32% og 44% eftir 5 ár (p=0,53). Fyrstu 30 

dagana eftir aðgerðina var mikill munur í dánartíðni hópanna en eftir það haldast kúrvurnar býsna 

svipaðar upp að 5 árum frá aðgerð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 8. Lifun sjúklinga (5 ár).  

Heildarlifun fyrir sjúklinga (Kaplan-Meier) sem fengu bráðan nýrnaskaða og þá sem höfðu 

eðlilega nýrnastarfsemi eftir aðgerð. Munurinn var ekki marktækur með log-rank prófi (p=0,53) 



 

Umræða 

Þessi rannsókn einblínír á BNS eftir skurðaðferðir við ósæðarflysjun af gerð A, og er sú fyrsta sem 

gerir það með því að nota samnorrænan gagnagrunn sem byggir á niðurstöðum frá 8 

háskólasjúkrahúsum á Norðurlöndunum. Rannsóknin sýnir hversu algengur fylgikvill BNS er eftir 

þessar aðgerðir, eða í 41% tilfella. Þetta er svipuð tíðni og lýst hefur verið í öðrum rannsóknum; í 

kínverskri rannsókn þar sem hún var 36% 23  og í annarri frá Japan þar sem hún var 45% 15. Þó verður 

að hafa í huga að skilgreining BNS er ekki alltaf sambærileg á milli rannsókna sem getur haft áhrif á 

tíðni BNS. Í samanburði við aðrar opnar hjartaaðgerðir er tíðnin mun hærri, eða ríflega fjórfalt hærri en 

við kransæðahjáveituaðgerðir hér á landi (11%) 10 og tvöfalt hærri  en eftir ósæðarlokuskipti (23%) 9. 

Lifun sjúklinga eftir þessa tegund aðgerðar er ekki góð, eftir 5 ár er lifun einungis 32% í BNS 

hópnum og 44% í samanburðarhópnum. Allir sjúklingar með ósæðarflysjun af gerð A eru 

meðhöndlaðir með skurðaðgerð sem er bæði flókin og umfangsmikil sem endurstpeglast í dánartíðni 

sjúklinga fyrstu 30 dagana eftir aðgerð. Í BNS hópnum var dánartíðnin rúm 13% borið saman við 6% í 

samanburðarhóp (p<0,01). Hér er því um að ræða nánast tvöföldun í tíðni dauðsfalla milli hópa. Út frá 

Kaplan-Meier grafi má þó álykta að langstærsti hlutur skertrar lifunar BNS sjúklinga skýrist af aukinni 

dánartíðni á fyrstu 30 dögum eftir aðgerð en eftir það er lifunarhlutfall svipað í langtímaeftirfylgd. 

Dánartíðni innan 30 daga í BNS hópnum er sambærileg við aðrar áþekkar rannsóknir á opnum 

hjartaaðgerðum, 11% [20]  og 9% [12]. 

Sjúklingar í BNS hópnum þurftu marktækt fleirir einingar á rauðkornaþykkni í tengslum við aðgerð, 

14 sbr. 6, p<0,001. Sjúklingar fá rauðkornaþykkni til þess að koma í veg fyrir blóðleysi sem getur 

valdið súrefnisþurrð í vefjum 24. Við gjöf á rauðkornaþykkni er miðað við hemóglóbín magn í blóði. 

Blóðleysi fyrir aðgerð er áhættuþáttur fyrir slæma útkomu eftir skurðaðgerðir og því ætti að reyna að 

meðhöndla blóðskort áður en aðgerð er framkvæmd 24 . Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem lýstu 

marktækum mun á milli BNS hóps og samanburðarhóps á gjöf rauðkornaþykknis má álykta að fleiri 

sjúklingar í BNS hópnum lentu í blóðþurrð og þurftu að fá rauðkornaþykknis gjöf, en eins og áður 

greindi hefur verið sýnt fram á tengsl milli verri útkomu úr skurðaðgerð og blóðleysis 24.   

Hjartaáföll rétt fyrir og í aðgerð voru marktækt tíðari hjá BNS hópnum miðað við samaburð, 34 sbr. 

24, p<0,01. Hjartaáfall telst til alvarlegra fylgikvilla en tíðni þessara fylgikvilla var marktækt hærri í BNS 

hópnum (.170 sbr. 232, p<0,001). Tíðni minniháttar fylgikvilla meðal annars gáttaflökt, öndunarvél í 

meira en 48 klst., blóðþurrþarkast, lungnabólga, fleiðurholsástunga, þvagfærasýking og grunn 

sárasýking var marktækt hærri í BNS hópnum líkt og alvarlegir fylgikvillar (310 sbr. 276, p<0,001). 

Sjúklingar í BNS hópnum eru því oftar að glíma við misalvarlega fylgikvilla sem geta komið í veg fyrir 

bataferli eftir aðgerð. 

Þegar aðgerðarþættir voru skoðaðir reyndist marktækur munur á milli rannsóknarhópanna með tilliti 

til tíðni kælingar. Það þurfti oftar að hægja á líkamsstarfsemi í BNS hópnum miðað við samanburð (17 

sbr. 15, p=0,03). Kæling er framkvæmd til þess að koma í veg fyrir vefjaskemmdir við flóknar viðgerðir 

sem innihalda oft ósæðarboga. Tími í hjarta-lungnavél komst nálægt því að vera marktækt lengri hjá 

sjúklingum í BNS hópnum (p=0,11) en sýnt hefur verið fram á að ópúlsandi flæði vélarinnar getur haft 

skaðleg áhrif á nýru séu sjúklingar hafðir í vélinni í lengdan tíma. Háþrýstingur virtist vera algengari í 



 

BNS hópnum og var sá munur marktækur (p<0,005). Háþrýstingur hefur verið tengdur við verri horfur í 

sjúklingum eftir ósæðarflysjun af gerð A 5. Blæðing í gollurshús var líka algengari hjá BNS hópnum 

(p=0,08) en það ástand er lífhættulegt og getur leitt til losts sem hefur skaðleg áhrif á nýrun. Langur 

tangartími hefur verið tengdur við aukna tíðni BNS en sjúklingar í BNS hópnum komust nálægt því að 

hafa marktækt lengri tangartíma miðað við samanburð (p=0,18). 

Legutími sjúklinga var borinn saman og var bæði skoðaður tími á gjörgæslu og heildarlegutími. 

Legutími á gjörgæslu var marktækt lengri hjá sjúklingum í BNS hópnum (6 sbr. 3, miðgildi, dagar, 

p<0,001). Munurinn á heildarlegutíma komst nálægt því að vera marktækur (0,18). Sjúklingar í BNS 

hópnum eru því að eyða meiri tíma á gjörgæslu miðað við samanburð sem skýrist af einhverju leyti 

með aukinni tíðni fylgikvilla sem þessi sjúklingahópur hefur eftir aðgerð.  Sjúklingar í BNS hópnum 

viðrðast líka hafa lengdan heildarlegutíma miðað við samanburð þótt sá munur nái ekki marktækni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að við betri undirbúning sjúklinga fyrir aðgerð með aðferð sem nefnist 

Goal-directed Therapy (GDT) var hægt að fækka fylgikvillum eftir aðgerð sem hafði áhrif á fylgikvilla 

og dvöl á gjörgæslu 25.  Aðferðin felst í að gefa sjúklingum meiri kvoðulausn (colloid) og dopexamine 

fyrir aðgerð. Með þessari aðferð væri því hægt að hafa bæði áhrif á tíðni fylgikvilla í þessum 

sjúklingahóp og lengd dvalar á gjörgæslu. 

Tap á kreatínín gildum hafði þau áhrif að 259 sjúklingar voru útilokaðir úr rannsókninni. Stofnanir 

voru beðnar um að senda þau gildi sem vantaði en heimtur voru litlar. Með þeim gildunum sem 

söfnuðust var hægt að greina 15 sjúklinga með RIFLE flokkun og urðu þeir því hluti af 

rannsóknarþýðinu. Við sömu gagnaöflun kom í ljós að margir þeirra sjúklinga sem vöntuðu 

kreatínínmælingar eftir aðgerð höfðu látist í aðgerðinni og voru því flokkaðir sem dauðsföll í aðgerð. 

Helstu stykrleikar þessarar rannsóknar voru hversu stórt rannsóknarþýðið var. Einnig voru 

stofnanirnar sem tilheyrðu rannsókninni allar háskólasjúkrahús sem sinna stórum hópi fólks í hverju 

landi. Áætlað er að stofnanirnar 8 séu að taka saman allar ósæðarflysjunaraðgerðir hjá rúmum 10 

milljón íbúa á Norðurlöndunum, en það er stór hópur að baki rannsóknarinnar. Helstu veikleikar 

rannsóknarinnar voru að hún var afturskyggn og það vantaði mikið af upplýsingum fyrir ýmsar 

breytistærðir eins og t.d. kreatíníngildi sem gerði það að verkum að rannsóknarþýðið minnkaði. 

BNS er mjög algengur fylgikvilli eftir skurðaðgerð við ósæðarflysjun af gerð A  en rúm 41% lenda í 

að fá hann. Þetta er rúmlega tvöfalt til fjórfalt algengari en eftir kransæðahjáveitu og ósæðarlokuskipti 

þar sem að tíðnin er 11% og 23% í nýlegum íslenskum rannsóknum. Sjúklingar með BNS hafa hærri 

tíðni fylgikvilla eftir aðgerð, legutími þeirra á gjörgæslu er umtalsvert lengri, 30 daga dánartíðni er 

tvöföldum miðað við samanburðarhóp  og 5 ára lifun marktækt verri. Þessi rannsókn hefur varpað ljósi 

á það hversu tíð bráð nýrnabilun er eftir þessa tegund aðgerða en með þeirri vitneskju er hægt að 

leitast við það að fækka fylgikvillum og stytta legutíman með forvörnum gegn bráðum nýrnaskaða.  
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