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Ágrip

Auka SSRI- og SNRI geðdeyfðarlyf blæðingu eftir kransæðahjáveituaðgerð?
Alexandra Aldís Heimisdóttir1, Tómas Guðbjartsson1,2

1Læknadeild Háskóla Íslands og 2Hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala

Inngangur: Þunglyndi er algengt vandamál hjá sjúklingum sem gangast undir kransæða-

hjáveituaðgerð. SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) og SNRI (serotonin noradrenaline

reuptake inhibitors) geðdeyfðarlyf eru algengastu lyfin sem beitt er við þunglyndi, en fjöldi rannsókna

hefur sýnt að lyfin geta aukið blæðingu eftir ýmsar tegundir skurðaðgerða. Áhrif þessara lyfja á blæðingu

eftir opnar hjartaaðgerðir eru þó minna rannsökuð og niðurstöður verið misvísandi. Tilgangur þessarar

rannsóknar var því að kanna áhrif SSRI/SNRI lyfja á blæðingu eftir kransæðahjáveitu og hvort ástæða

sé til að hætta töku þeirra fyrir slíka aðgerð.

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til 1237 sjúklinga sem gengust undir

kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala á tímabilinu 2007-2016. Af þeim voru 97 (7,8%) sjúklingar sem

tóku SSRI/SNRI lyf fyrir aðgerð og voru þeir bornir saman við 1140 sjúklinga í viðmiðunarhópi (V-hópi).

Bráðaaðgerðum, sjúklingum sem blæddu >5L og þeim sem gengust undir endurhjáveituaðgerð var

sleppt. Skráðar voru upplýsingar um blæðingu í brjóstholskera á fyrstu 24 klst. eftir aðgerð, magn

blóðhlutagjafa og enduraðgerðir vegna blæðingar. Einnig voru skráðir minniháttar og alvarlegir

fylgikvillar ásamt 30 daga dánartíðni. Sérstaklega var leitað að eftirfarandi langtíma fylgikvillum:

hjartaáfall, heilablóðfall, þörf á endurhjáveituaðgerð, kransæðavíkkun með eða án stoðnetsísetningu og

dauða (e. major adverse cardiac and cerebrovascular event, MACCE). Langtíma lifun og MACCE-frí

lifun voru síðan áætlaðar með aðferð Kaplan-Meiers og sjálfstæðir forspárþættir fundnir með Cox

aðhvarfsgreiningu. Miðgildi eftirfylgdar var 65,6 mánuðir og miðaðist eftirfylgd við 1. júní 2017.

Niðurstöður: Hóparnir voru sambærilegir m.t.t. aldurs, kynjadreifingar, áhættuþátta kransæðasjúk-

dóms, EuroSCORE II og aðgerðartengdra þátta s.s. tímalengd aðgerðar, en líkamsþyngdarstuðull (LÞS)

SRI-hópsins var hins vegar marktækt hærri  (30,2 sbr. 28,3 kg/m2; p<0,001). Ekki reyndist marktækur

munur milli hópa á blæðingu eftir aðgerð (815 ml sbr. 877,3 ml; p=0,26) og magn blóðhlutagjafa var

sömuleiðis sambærilegt. Í fjölþáttagreiningu reyndist notkun SSRI/SNRI lyfja heldur ekki forspárþáttur

þess að þurfa blóðgjöf eftir aðgerð. Tíðni minniháttar og alvarlegra fylgikvilla reyndist sambærileg í

báðum hópum, sem og dánartíðni innan 30 daga frá aðgerð (2,1% sbr. 1,5% hjá V-hópi, p=0,66) og 5-

ára MACCE-frí lifun (81,1% sbr. 83,4%). Hins vegar reyndist 5-ára heildarlifun marktækt síðri hjá

sjúklingum í SRI-hópi (88,2% sbr. 91,0%). Notkun SSRI/SNRI lyfja reyndist sjálfstæður áhættuþáttrur

fyrir dauða samkvæmt Cox fjölþáttagreiningu (HH=2,16;  95% ÖB: 1,51-3,10;  p=0,004).

Ályktun: Blæðing eftir kransæðahjáveituaðgerð er ekki aukin hjá sjúklingum sem taka SSRI/SNRI

geðdeyfðarlyf og tíðni fylgikvilla, 30 daga dánartíðni og MACCE-frí lifun eru sambærileg og fyrir sjúklinga

sem ekki taka þessi lyf. Langtíma lifun sjúklinga sem taka SSRI/SNRI lyf er þó síðri en sá munur virðist

ekki skýrast af hærri dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma. Því virðist ekki ástæða til þess að stöðva

notkun þessara lyfja fyrir opnar hjartaaðgerðir.
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1 Inngangur
Kransæðahjáveituaðgerðir eru með algengustu opnu hjartaaðgerðum sem framkvæmdar eru, enda

eru kransæðasjúkdómar mjög algengir víða umheim og þá sérstaklega á Vesturlöndum (1). Þunglyndi

og kvíði eru einnig mjög algengir kvillar, sérstaklega hjá þeim sem hafa kransæðasjúkdóm. Þeir

lyfjaflokkar sem mest eru notaðir til að meðhöndla þunglyndi eru sérhæfðir serótónín

endurupptökuhemlar (e. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs) og serótónin-noradrenalín

endurupptökuhemlar (e. serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors, SNRIs) (2). Í þessari BS-ritgerð

verður fjallað almennt um kransæðasjúkdóm og hvernig hann er greindur og meðhöndlaður. Síðan verða

tengsl þunglyndis og kransæðasjúkdóms rædd og hvaða áhrif SSRI/SNRI lyfjameðferð gæti haft, með

sérstaka áherslu á blæðingu eftir aðgerð. Talað verður um SRI lyf (e. serotonin reuptake inhibitor), en í

þeim tilfellum er átt við bæði SSRI og SNRI lyf í senn.

1.1 Faraldsfræði og áhættuþættir kransæðasjúkdóms
Sjúkdómar sem leggjast á hjarta- og æðakerfið orsaka meiri sjúkleika og dauða en nokkuð annað

líffærakerfi. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (WHO) eru hjarta- og æðasjúkdómar (e.

cardiovascular diseases) algengasta orsök langvinnra sjúkdóma, fötlunar og ótímabærs dauða á

heimsmælikvarða (3). Til þeirra telst kransæðasjúkdómur (e. coronary artery disease, CAD) sem er

talinn orsaka um þriðjung dauðsfalla á meðal einstaklinga yfir 35 ára aldri (4, 5).

1.1.1 Kransæðasjúkdómur á Íslandi
Upp úr miðri síðustu öld má segja að hjarta- og æðasjúkdómar hafi orðið að eins konar faraldri hér

á landi eins og víða á Vesturlöndum. Á síðustu áratugum hefur tíðni kransæðasjúkdóms þó farið

lækkandi, en frá árinu 1981 hefur nýgengi hérlendis lækkað um 66% og tíðni dauðsfalla af völdum hjarta-

og æðasjúkdóma lækkað um 80% meðal einstaklinga á aldrinum 25 til 74 ára (6). Samfara þessu hafa

lífslíkur Íslendinga aukist um 4,8 ár og má skýra rúmlega helminginn af þeirri aukningu með lækkun í

dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma (7). Skýringin á þessari jákvæðu þróun er tvíþætt. Í fyrsta lagi

er það aukin áhersla á forvarnir bæði meðal lækna og annars heilbrigðisstarfsfólks en einnig

almennings, þ.e. breytingar á lífsstíl þar sem ýmsir áhættuþættir kransæðasjúkdóms (sjá kafla 1.2), s.s.

reykingar, háþrýstingur og hátt kólesteról, hafa verið á undanhaldi (7). Í öðru lagi er það bætt

læknisfræðileg meðferð, ekki síst framfarir í  lyfjameðferð, kransæðavíkkunum og kransæðahjáveitu-

aðgerðum  (sjá  kafla 1.4). Sérstök reikniaðferð (IMPACT líkan) var þróuð hjá Hjartavernd til að meta

vægi þessara þátta m.t.t. lækkunar á dánartíðni vegna kransæðasjúkdóms hér á landi og sýndu

niðurstöðurnar að um þrjá fjórðu hluta lækkunarinnar mætti skýra með bættri stöðu ofangreindra

áhættuþátta (6, 8). Þar vegur þyngst lækkun á kólesteróli m.a. vegna breyttra matarvenja Íslendinga, en

hún skýrir um 32% fækkun á dauðsföllum vegna kransæðasjúkdóms á tímabilinu 1981-2006. Samt sem

áður hefur hægt töluvert á þessari lækkun á kólesteróli eftir 2006, jafnvel þótt veruleg aukning hafi orðið

á notkun blóðfitulækkandi statína. Fækkun þeirra sem reykja og lækkun á meðaltals blóðþrýstingi, skýra
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hvort um sig um 22-23% af fækkun dauðsfalla á meðal Íslendinga, en aukin hreyfing skýrir aðeins um

5% fækkunarinnar (7).

Þrátt fyrir þessa jávkæðu þróun, þá eru hjarta- og æðasjúkdómar enn mjög stórt heilbrigðisvandamál

og eru enn algengasta einstaka dánarorsökin hjá báðum kynjum (9). Enn fremur eru aðrir áhættuþættir

eins og offita og sykursýki að þróast í gagnstæða átt, en þeir hafa hvor um sig aukist í kringum 2% á

tímabilinu frá 1981 og fram til 2006. Ásamt því að meðalaldur þjóðarinnar fer hækkandi, er talið að þessi

þróun geti dregið verulega úr þeirri jákvæðu þróun, sem við höfum orðið vitni að á síðustu áratugum (8),

sem er visst áhyggjuefni bæði hér á landi, sem og á öðrum Vesturlöndum. Þannig bendir margt til þess

að kransæðasjúkdómur verði áfram með helstu verkefnum heilbrigðisþjónustu á Íslandi, ekki síst þar

sem fjöldi aldraðra mun fara vaxandi (10).

1.1.2 Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms
Áhættuþættir kransæðasjúkdóms eru flestir vel þekktir og hafa margir þeirra verið nefndir til sögunnar

hér á undan. Er talið að um 80-90% allra tilfella af kransæðasjúkdómi megi rekja til þeirra (11, 12). Flestir

áhættuþættirnir eiga það sameiginlegt að vera breytanlegir og ná má stjórn á flestum þeirra með

breytingum á lífsstíl. Í þessum hópi eru tóbaksreykingar, blóðfituröskun, háþrýstingur, hreyfingarleysi,

streita, sykursýki og offita (13, 14) (tafla 1). Til óbreytanlegra áhættuþátta kransæðasjúkdóms teljast

hins vegar hár aldur, karlkyn og ættarsaga/erfðir.

1.1.3 Streita sem áhættuþáttur og tengsl við þunglyndi
Óhætt er að fullyrða að streita, þunglyndi og kvíði séu vanmetnir áhættuþættir kransæðasjúkdóms

en rannsóknir hafa sýnt að sálrænir og félagslegir þættir hafa áhrif á bæði framgang sjúkdómsins og

horfur sjúklinga (15, 16). Þeir sem minna mega sín í þjóðfélaginu, eru atvinnulausir, með litla menntun

og lifa við mikið álag eru líklegri til að tileinka sér verri lífsstíl og meðferðarheldni þeirra er síðri. Jafnframt

tengist þessu andleg vanlíðan sem getur haft bein áhrif á horfur kransæðasjúklinga, en alvarlegt

þunglyndi hefur verið tengt við hærri dánartíðni vegna kransæðasjúkdóms (17, 18). Í kafla 1.6 er nánari

umfjöllun um tengsl kransæðasjúkdóms og þunglyndis.

Tafla 1. Helstu áhættuþættir æðakölkunar og flokkun þeirra.

Breytanlegir ÓbreytanlegirHáþrýstingurHækkaðar blóðfiturReykingarSykursýkiOffitaHreyfingarleysiStreitaCRP/bólga

Hækkandi aldurKarlkynÆttarsagaErfðaþætirLipoprotein(a)
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1.2 Meingerð kransæðasjúkdóms
Kransæðasjúkdómur er sjúklegt ástand í kransæðunum sem veldur þrengingu eða stíflu, sem í

langflestum tilvikum er tilkomið vegna æðakölkunar (e. atherosclerosis). Meingerð æðakölkunar er flókið

ferli þar sem skellurnar myndast á löngum tíma, en þeir áhættuþættir sem greint var frá í undirkafla 1.1.2

auka verulega á hraða framþróunar á æðakölkun í kransæðum.

(14)

Æðakölkunarferlið byrjar oft á unga aldri, en breytingar á æðaveggnum sjást í einhverri mynd hjá

flestum yfir tvítugt (19). Það þróast síðan með tímanum og afleiðingar þess koma yfirleitt ekki í ljós fyrr

enn nokkrum áratugum síðar á ævinni (20). Fyrstu breytingarnar sem koma fram eru svokallaðar fiturákir

(e. fatty streaks) sem eru gulleitar, línulaga meinsemdir samsettar af fitufylltum átfrumum í innlagi (e.

intima) æðaveggsins (14). Þessar fiturákir skerða ekki blóðflæði um æðina og geta gengið til baka. Þær

sjást yfirleitt á stöðum þar sem síðar myndast æðaskellur, t.d. þar sem æðar greinast, og eru því taldar

forstig þeirra. Æðaskellur (e. atheroma) eru meinsemdirnar sem einkenna æðakölkun, en þær myndast

í innsta lagi æðaþels (e. endothelium) (mynd 1). Skellurnar leggjast helst á æðar þar sem einver truflun

á blóðflæði eða iðustreymi er til staðar, eins og við greiningu æða. Talið er að slík flæðistruflun dragi úr

svokallaðri skerspennu (e. shear stress) í æðaveggnum, en hækkuð skerspenna stuðlar að tjáningu

ýmissa gena í æðaþelsfrumum sem vernda gegn æðakölkun og slá á bólgu í æðaveggnum (14). Þetta

stuðlar að vanstarfsemi æðaþelsins (e. endothelial dysfunction) sem felur í sér breytta genatjáningu í

æðaþelinu, með þeim afleiðingum að bólga í æðaveggnum eykst og framleiðsla æðslakandi efna, s.s.

nituroxíð, minnkar. Slíkt ástand kyndir undir hraðari þróun æðakölkunar. Aðrir þættir sem trufla starsfemi

æðaþels eru hátt kólesteról, reykingar, og svokallaðra advanced glycation end-products (AGEs) hjá

sjúklingum með sykursýki. Við króníska vanstarfsemi, eykst gegndræpi æðaþelsins smám saman og

það fer að hleypa í gegnum sig LDL-ögnum, sem síðan oxast. Þetta upphafið á æðakölkunarferlinu,

með myndun fyrstu meinsemdarinnar. Afleiðingin er sú að viðloðun bólgufruma við æðaþelið eykst og

um leið er hrundið af stað bólguferli þar sem meinsemdin vex fyrir tilstilli samspils risaátfruma (e.

macrophages) og T-eitilfruma. Þetta veldur því að fita, þá aðallega kólesteról bundið fitusýrum, hleðst

upp í kjarna meinsemdarinnar og er þetta það helsta sem einkennir æðaskelluna (14). Almennt gildir að

Mynd 1. Grunnuppbygging æðaskellu.

Myndin er fengin úr Robbins Basic Pathology (14). Skýringar íslenskaðar.
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fituríkari skellur sem eru rofgjarnari. Í kjölfar rofs virkjast storkuferlið í blóðinu og segamyndun getur farið

af stað, sem aftur getur leitt til bráðrar þrengingar og jafnvel lokunar á kransæðinni. Það getur síðan leitt

til alvarlegs súrefnisskorts með drepi (e. necrosis) í hjartavöðvanum (e. myocardial infarction) og jafnvel

skyndidauða.

1.3 Einkenni og birtingarmynd kransæðasjúkdóms
Hjartavöðvafrumur framleiða orku nær eingöngu með súrefnisháðri fosfórun í hvatberum og reiða sig

því á stöðugt blóðflæði um kransæðar. Þegar ójafnvægi verður á milli blóðflæðis og súrefnisþarfar

hjartavöðvans, eins og t.d. við kransæðastíflu, veldur það blóðþurrð í hjartavöðvanum (e. myocardial

ischemia). Sem fyrr segir þróast kransæðasjúkdómur á löngum tíma og yfirleitt koma einkenni ekki fram

fyrr en á seinni stigum sjúkdómsins. Við myndun þrengsla í kransæðunum geta slagæðlingarnar (e.

arterioles) víkkað og þannig brugðist við skertu blóðflæði og um leið komið á ákveðnu jafnvægi á

blóðflæði til hjartavöðvans. Þessi aðlögun er þó takmörkum háð og að því kemur að slagæðlingarnir

anna ekki eftirspurn á súrefni til hjartavöðvans, sem getur leitt til blóðþurrðar í vöðvanum með tilheyrandi

einkennum sem koma fram við litla eða enga áreynslu.

Eitt algengasta einkenni kransæðasjúkdóms er hjartaöng (e. angina pectoris). Dæmigerð hjartaöng

lýsir sér sem óþægindi í brjósti, oft í formi herpings- eða þrýstingsverks vinstra megin í brjóstkassa

(brjóstverkur) sem leiðir upp í háls, kjálka eða út í vinstri handlegg. Oft finna sjúklingar einnig fyrir þreytu

samfara brjóstverkjunum, auk ógleði, svita, andþyngslum og mæði. Sumir sjúklingar hafa ódæmigerð

einkenni, t.d. verk sem leiðir út í báða handleggi eða aftur í bak. Slík ódæmigerð einkenni eru algengari

á meðal kvenna en karla og þá sérstaklega hjá ungum konum. Einnig eru dæmi um að sjúklingar fái

ósértæk einkenni eða hafi með þögula blóðþurrð (e. silent myocardial ischemia), þ.e. blóðþurrð án

teljandi einkenna, sem sést t.d. hjá um 20-35% sykursýkissjúklinga (21). Í stöðugum kransæðasjúkdómi

(e. stable coronary artery disease) koma einkenni fram í tengslum við áreynslu eða álag. Er þá talað um

stöðuga hjartaöng (e. stable angina) eða áreynsluangínu, en yfirleitt gengur verkurinn til baka við hvíld

eða töku nítróglýseríntaflna. Þegar verkurinn kemur fram við litla eða enga áreynslu, eða ef breytingar

verða á tíðni eða tímalengd verkja, er talað um hvikula hjartaöng (e. unstable angina).

Tafla 2. CCS-flokkun á hjartaöng (22).

Stig 1 Venjuleg líkamleg áreynsla í daglegu lífi, t.d. að ganga og fara upp stiga, veldur ekkihjartaöng. Hjartaöng kemur fram við mikla líkamlega áreynslu eða áreynslu sem varir ílengri tíma
Stig 2 Einkenni hamla lítillega athöfnum daglegs lífs. Hröð ganga, ganga upp stiga eða ganga upp ímóti brekku veldur einkennum. Einkenni koma einnig fram við eðlilega áreynslu þegarákveðin skilyrði eru til staðar líkt og kuldi, mótvindur, við tilfinningalegt álag eða innannokkurra klukkustunda frá því að einstaklingur vaknaði.
Stig 3 Einkenni hamla verulega athöfnum daglegs lífs. Stutt ganga á jafnsléttu eða ganga upp stigavið venjulegar kringumstæður og á eðlilegum hraða veldur miklum einkennum.
Stig 4 Einkenni hamla öllum athöfnum daglegs lífs. Hjartaöng getur einnig komið fyrir í hvíld
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Tvenns konar kvarðar eru notaðar til að meta einkenni kransæðasjúkdóms hjá hverjum og einum

sjúklingi. Annars vegar er það CCS-flokkunin (Canadian Cardiovascular Society) sem er lýst í töflu 2
(22) og hins vegar NYHA-flokkunin (New York Heart Association) sem er sýnd í töflu 3 (23). Sú fyrri

leggur mat á hjartaöng m.t.t. alvarleika hennar og áhrifs á daglegt lífi sjúklings, en sú seinni

hjartabilunareinkenni sem kransæðasjúklingar upplifa oft einnig, aðallega mæði en einnig einkenni eins

og þreytu, andnauð og hjartsláttarónot.

1.4 Meðferð
Helstu markmiðin í meðferð kransæðasjúkdóms eru að slá á einkenni og þannig viðhalda eða

endurheimta lífsgæði sjúklings, en um leið koma í veg fyrir ótímabæran dauða vegna sjúkdómsins (24).

Þá er miðað við að hamla framgangi sjúkdómsins, stuðla að auknu blóðflæði í kransæðum og/eða

minnka súrefnisþörf hjartavöðvans.

Meðferðinni verða helst að fylgja lífstílssbreytingar, enda tengjast flestir áhættuþættir

kransæðasjúkdóms lífsstíl. Frekari meðferð ræðst síðan af eðli sjúkdómsins og útbreiðslu hans. Helstu

meðferðarúrræði fyrir kransæðasjúkdóm eru aðallega þrenns konar: lyfjameðferð, kransæðavíkkun með

eða án stoðnetsísetningar og kransæðahjáveituaðgerð.

1.4.1 Lyfjameðferð
Lyfjameðferð er ákveðinn byrjunarreitur í almennri meðferð gegn kransæðasjúkdómi og er beitt hjá

öllum kransæðasjúklingum (25). Þeir lyfjaflokkar sem helst eru notaðir eru: a) lyf gegn hjartaöng, b) lyf

sem vinna gegn framvindu æðakölkunar og c) lyf gegn fylgikvillum æðakölkunar.

Lyf gegn hjartaöng stuðla að því að auka framboð súrefnis til hjartavöðvans, minnka eftirspurn

hjartavöðvans eftir súrefni eða sambland af þessu tvennu. Þau lyf sem eru hvað mest notuð í þessum

skilningi eru æðavíkkandi nítröt, beta-blokkar og kalsíum-blokkar. Nítróglýserín og skyld lyf teljast til

æðavíkkandi nítrata og eru þau fyrst og fremst notuð sem einkennameðferð við hjartaöng, þ.e. þau vinna

ekki gegn framgangi sjúkdómsins. Verkun þeirra felst í því að stuðla að myndun nituroxíðs (NO) í

æðaþeli sem leiðir til slökunar sléttra vöðva í kransæðum og bláæðum og víkka þannig æðarnar. Í

Tafla 3. NYHA-flokkun á hjartabilunareinkennum (23).

Stig I Engar takmarkanir á athöfnum daglegs lífs. Venjuleg líkamleg áreynsla veldur ekki óeðlilegriþreytu, mæði eða hjartsláttarónotum.
Stig II Væg takmörkun á líkamlegri áreynslu en ekki óþægindi í hvíld. Venjuleg líkamleg áreynslaveldur þreytu, hjartsláttarónotum, mæði eða hjartaöng.
Stig III Veruleg takmörkun á líkamlegri áreynslu. Engin óþægindi í hvíld en minnsta áreynsla velduráðurnefndum einkennum.
Stig IV Einkenni hjartabilunar eru til staðar í hvíld. Öll líkamleg áreynsla veldur stigvaxandióþægindum og einkennum.



6

kransæðakerfi hjartans opnast einnig svokallaðar hjáveituæðar (e. collaterals) fyrir tilstilli nítrata en í

bláæðakerfinu draga þau úr forþjöppun (e. preload), sem aftur minnkar álag á hjartað. Beta-blokkar

verka beint á hjartað og draga úr hjartsláttartíðni, samdráttarkrafti og leiðni í gegnum AV-hnút um leið

og þeir lækka blóðþrýsting. Með því minnka þeir súrefniskröfur hjartans en rannsóknir hafa sýnt að þeir

hafa góð áhrif á horfur hjartabilaðra sjúklinga og þeirra sem fengið hafa hjartadrep (26). Kalsíum-blokkar

eru fjölbreytilegur hópur lyfja sem hafa aðallega áhrif á æðar og hjarta, en líkt og beta-blokkar auka þeir

súrefnisframboð með víkkun kransæða og minnka súrefniskröfur með lækkun á blóðþrýstingi.

Lyf sem hindra ensímið HMG-CoA-redúktasa kallast statín og eru þau mikilvægur lyfjaflokkur fyrir

kransæðasjúklinga. HMG-CoA-redúktasi er lykilensím í myndunarferli kólesteróls, en með því að hindra

ensímið draga statín úr framleiðslu kólesteróls og lækka þannig LDL-kólesteról í blóðinu. Statín virðast

einnig breyta samsetningu æðaskella, sem ekki tengist kólesteróllækkun (e. pleiotrophic effect); þær

verða þéttari og bandvefsríkari, sem minnka líkurnar á að þær rofni og hrindi af stað blóðsegamyndun

(27).

Blóðflögu- og storkuhemjandi lyf eru notuð til að vinna gegn fylgikvillum æðakölkunar en einnig er

beitt segaleysandi lyfjum hjá sjúklingum með bráða kransæðaheilkenni (25). Bæði blóðflögu- og

storkuhemjandi lyf geta komið í veg fyrir myndun blóðsega en aðeins segaleysandi lyf geta leyst upp

storku sem þegar hefur myndast. Eitt mest notaða blóðflöguhemjandi lyfið er acetýlsalisýlsýra, eða

aspírín. Aspírín verkar með því að hindra ensímið cyklóoxygenasa-1 (COX-1) í blóðflögum og

mikilvægasta afleiðing þess er hömlun á myndun þromboxans A2, sem er segahvetjandi efni (28).

1.4.2 Kransæðavíkkun
Kransæðavíkkun er inngrip

sem beitt er við alvarlegri tilfellum

kransæðasjúkdóms þar sem lyfja-

meðferð ein og sér nægir ekki til.

Við kransæðavíkkun er mjór vír

þræddur í gegnum æðaþrengslin

og leggur með belg þræddur yfir

hann. Vökva er síðan komið fyrir í

belgnum, sem þenur belginn út og

víkkar æðina (kransæðavíkkun án

stoðnetsísetningar, mynd 2). (29)Í dag

er bráð kransæðastífla oftast með-

höndluð með bráða kransæða-

víkkun, en hún hefur að verulegu

leyti leyst eldrið meðferð með

segaleysandi lyfjumaf hólmi (30, 31). Æskilegt er  að víkkunin sé framkvæmd innan 90 mínútna frá

upphafi einkenna, en annars er mælt með að gefa segaleysandi meðferð án tafar (25).

Mynd 2. Kransæðavíkkun án stoðnetsísetningar.(A) Alvarleg þrengsli í hægri kransæð (RCA, ör) áður en kransæðavíkkuner framkvæmd. (B) Eftir kransæðavíkkun er blóðflæðið endurheimt aðfullu. Mynd fengin frá grein Gehani og félaga í Global Cardiology Science
and Practice (29).
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Eftir víkkunina er oftast komið fyrir stoðneti til að draga úr líkum á að þrengslin myndist aftur

(kransæðavíkkun með stoðnetsísetn-ingu, mynd 3).( 32) Í dag eru flest stoðnet lyfjahúðuð til að hindra

örvefsmynd í æðinni í kringum stoðnetið (33).Kransæðavíkkun er fyrst og fremst beitt hjá sjúklingum

með þrengsli í einni eða tveimur kransæðum en þegar um þriggja æða sjúkdóm er að ræða eða ef

kransæð er alveg lokuð, þykir kransæðahjáveituaðgerð betri kostur (30, 34).

1.4.3 Kransæðahjáveituaðgerð
Kransæðahjáveituaðgerðir (e. coronary artery bypass grafting, CABG) hafa verið framkvæmdar

síðan á 7. áratug síðustu aldar (35). Á Íslandi var kransæðahjáveituaðgerð framkvæmd í fyrsta skipti í

júní árið 1986, en síðan þá hafa rúmlega fjögur þúsund slíkar aðgerðir verið framkvæmdar á Landspítala.

Í dag eru kransæðahjáveituaðgerðir liðlega helmingur opinna hjartaskurðaðgerða sem framkvæmdar

eru hér á landi (36). Þeir sem gangast undir kransæðahjáveituaðgerð eru sjúklingar með alvarlegan,

útbreiddan sjúkdóm í öllum helstu kransæðagreinum, svokallaður þriggja æða sjúkdómur (e. three-

vessel disease). Kransæðahjáveita á einnig við hjá sjúklingum með þrengsli í vinstra höfuðstofni eða

ofarlega í framveggsgrein hjartans (LAD) (34). Fjöldi rannsókna hefur sýnt að kransæðahjáveituaðgerð

er enn þann dag í dag besta meðferðarúrræðið m.t.t. langtímaafleiðinga fyrir þennan sjúklingahóp, en

þó sérstaklega hjá sjúklingum með sykursýki eða skertan samdrátt í vinstri slegli (37, 38).

Hjáveituaðgerð felur í sér að teknir eru græðlingar (e. grafts), sem geta verið aðrar slagæðar og/eða

bláæðar, úr líkama sjúklings og tengdir við þrengdu æðarnar. Þannig er blóðinu veitt nýja leið framhjá

þrengslunum (mynd 4). Vinstri brjóstholsslagæðin (LIMA), sem liggur vinstra megin við og meðfram

bringubeininu, er besti græðlingurinn, en rúmlega 90% þeirra eru enn án marktækra þrengsla 10 árum

frá aðgerð (39). Talið er að lífeðlisfræðileg og vefjafræðileg uppbygging þessarar æðar geri hana síður

útsetta fyrir æðakölkun og endist hún því betur en aðrir græðlingar, þar sem hún helst lengur opin (39,

40). Aðrar slagæðar sem hægt er að nýta til hjáveitu eru hægri brjóstholsslagæð (RIMA), úlnliðsslagæð

(a. radialis) og slagæð sem nærir maga og þarmanetju (a. gastroepiploica). Oftar er þó gripið til þess að

nota bláæðagræðling úr ganglimum (e. saphenous vein grafts), en aðeins um 60-70% þeirra eru opnir

eftir 10 ár frá aðgerð (41). Slagæðagræðlingum fylgir því minni hætta á endurþrengslum til lengri tíma

og er því reynt að nýta eftir mætti slagæðagræðlinga hjá yngri sjúklingum (39, 41).

Mynd 3. Kransæðavíkkun með stoðnets-
ísetningu.

Mynd fengin úr bæklingi um Kransæðamyndatöku
(hjartaþræðingu) frá lyflækningasviði Landspítala(32).
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Í aðalatriðum eru tvær aðferðir til að framkvæma kransæðahjáveituaðgerð. Annars vegar er hún

framkvæmd með aðstoð hjarta- og lungnavélar (HLV; e. cardiopulmonary bypass, CPB), sem á ensku

kallast on-pump CABG. Hins vegar er hægt að framkvæmda hjáveituna á sláandi hjarta, einnig kallað

off-pump CABG (OPCAB) (35). Í dag er kransæðahjáveita langoftast framkvæmd með aðstoð HLV, en

þá er hjartað stöðvað og sinnir vélin hlutverki hjarta og lungna á meðan hjartað er stöðvað. Fyrst er

bringubeinið sagað endilangt í miðju og gollurshúsið opnað til að komast að hjartanu. Slöngum fyrir HLV

er síðan komið fyrir, töng sett á ósæðina ofan við hjartað og hjartað svo stöðvað með kaldri, kalíumríkri

lausn (e. cardioplegia). Á meðan græðlingar eru tengdir við kransæðarnar með fíngerðum nælonþræði,

sér HLV um að metta blóð sjúklingsins og dæla því um líkamann. Ósæðartöngin er síðan fjarlægð og

þá ýmist hrekkur hjartað í gang sjálfkrafa eða því er gefið rafstuð. Í aðgerð á sláandi hjarta er HLV ekki

notuð og sér þá hjartað um að dæla blóðinu út í líkamann. Í þeim tilvikum eru sérstakir hakar notaðir til

að minnka hreyfingar hjartans og auðvelda þannig gerð æðatenginga.

Fjölmargar rannsóknir síðustu áratugi hafa borið saman hjáveitu gerða með og án HLV, einkum m.t.t.

fylgikvilla. Fyrstu rannsóknirnar virtust benda til að aðgerðum gerðum á sláandi hjarta (OPCAB) fylgdi

lægri tíðni fylgikvilla á borð við blæðingar og blóðþurrð í heila (42). Rannsóknir síðustu ára hafa þó sýnt

fram á að árangur beggja aðferða er svipaður eða heldur betri til langs tíma þegar HLV er notuð (43,

44). Í grundvallaratriðum er lítill munur á skammtíma árangri, en þegar horft er á langtíma árangur virðist

hjáveita með HLV vera þeirri á sláandi hjartanu fremri (44, 45) og er OPCAB-aðferðin því víða á

undanhaldi.
(46)

1.5 Fylgikvillar kransæðahjáveituaðgerðar
Ýmsir fylgikvillar geta komið upp í kjölfar kransæðahjáveitu, enda umfangsmikil aðgerð. Tíðni

fylgikvilla er hærri hjá eldri sjúklingum og þeim sem hafa útbreiddan kransæðasjúkdóm, sem einmitt er

sá sjúklingahópur sem aðgerðin er oftast framkvæmd á (47). Fylgikvillar eru misalvarlegir en í grófum

dráttum má skipta þeim í tvo flokka: snemmkomna og síðkomna fylgikvilla (tafla 4).

Mynd 4. Teikning af hjarta í kjölfar krans-
æðahjáveituaðgerðar.Þreföld kransæðahjáveituaðgerð. Vinstri innri brjóst-holsslagæð (LIMA) hefur verið tengd við LAD og tværbláæðar tengdar frá ósæð við aðrar kransæðagreinar.
Mynd frá Patrick J. Lynch (46).
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1.5.1 Snemmkomnir fylgikvillar
Snemmkomnir fylgikvillar eru þeir sem koma fram innan 30 daga frá aðgerð. Þeir eru misalvarlegir

og er þeim skipt í minniháttar og alvarlega fylgikvilla (sjá töflu 4). Minniháttar fylgikvillar eru mun

algengari og draga sjúklinga sjaldnast til dauða. Af þeim er nýtilkomið gáttatif/-flökt algengast með tíðni

á bilinu 20-50% (48), en þessi fylgikvilli svarar oftast lyfjameðferð eða rafstuði. Alvarlegustu afleiðingar

gáttatifs/-flökta eru aukin hætta á blóðsegareki, heilablóðfalli og nýrnaskaða (49, 50) sem geta lengt dvöl

á sjúkrahúsi og aukið líkurnar á endurinnlögn eftir útskrift. Sýkingar eru einnig mjög algengir fylgikvillar

eftir kransæðahjáveituaðgerð s.s. húðsýkingar á ganglim eða í bringubeinsskurði, þvagfærasýkingar og

lungnabólga. Alvarlegustu sýkingarnar eru djúpar sýkingar í bringubeini með meðfylgjandi miðmætis-

bólgu (e. poststernotomy mediastinitis) sem getur verið lífshættulegur fylgikvilli og krefst enduraðgerðar.

Bráður nýrnaskaði (e. acute kidney injury, AKI) hrjáir allt að 20% sjúklinga eftir kransæðahjáveitu, en

aldraðir, konur, sykursjúkir og sjúklingar með hjartabilun eru í aukinni áhættu (51). Alvarleika

nýrnaskaðans má meta með ýmsum skilmerkjum s.s. KDIGO- (Kidney Disease: Improving Global

Outcomes), AKIN- (Acute Kidney Injury Network) eða RIFLE-flokkun (Risk, Injury, Failure, Loss of

kidney function, and End-stage kidney disease) (52-54).

Hjartadrep í eða eftir aðgerð (e. perioperative myocardial infarction) er oftast vægt og yfirleitt verða

áhrifin á dælustarfsemi hjartans ekki mikil. Í stöku tilvikum getur hjartadrep þó valdið alvarlegri

hjartabilun. Líkurnar á hjartadrepi í eða eftir aðgerð eru meiri hjá eldri sjúklingum og í aðgerðum þar sem

tangartími (e. clamp time) er langur (55). Heilaáfall eftir hjartaaðgerðir (e. perioperative stroke) er

sjaldgæfur (4-5%) en alvarlegur fylgikvilli, þar sem 30 daga dánartíðni getur verið allt að 15% (56). Þeir

sem eru í mestri hættu á heilaáfalli eru aldraðir, sjúklingar með nýtilkomið gáttatif og þeir sem áður hafa

fengið heilaáfall (57, 58).

Tafla 4. Snemmkomnir og síðkomnir fylgikvillar kransæðahjáveituaðgerðar.

Snemmkomnir fylgikvillarMinniháttar AlvarlegirGáttatif/gáttaflöktHúðsýking í bringubeiniHúðsýking í ganglimUppsöfnun á fleiðruvökvaLungnabólgaVægur nýrnaskaðiÞvagfærasýking

Alvarlegt blóðtapAlvarlegur nýrnaskaðiBringubeinslosMiðmætisbólga með djúpri bringubeinssýkinguHjartadrep í eða eftir aðgerðHeilablóðfallFjöllíffærabilun
Síðkomnir fylgikvillarMinniháttar AlvarlegirVerkir frá bringubeiniHúðsýking í bringubeiniHúðsýking í ganglim

Húðsýking í bringubeini með fistilmyndunEndurþrengsli í græðlingi
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1.5.2 Síðkomnir fylgikvillar
Síðkomnir fylgikvillar eru þeir greinast síðar en 30 dögum eftir aðgerð og eru þeir mun sjaldgæfari en

þeir snemmkomnu. Dæmi um síðkomna fylgikvilla eru verkir frá bringubeini og langvinnar sýkingar með

fistilmyndun (e. fistula) í bringubeini. Lokun eða þrengsli í græðlingum eru með algengustu síðkomnu

fylgikvillum hjáveituaðgerða og á það sérstaklega við um bláæðagræðlinga (sjá 1.4.3). Eftir 10 ár frá

aðgerð þurfa allt að 13% sjúklinga á kransæðaþræðingu (PCI) að halda, en afar fáir þurfa að gangast

aftur undir kransæðahjáveituaðgerð (e. re-CABG) eða <1% (59). Þar sem endurhjáveituaðgerðum fylgir

u.þ.b. þrefalt hærri dánartíðni en fyrstu aðgerð (60) er mikilvægt að áhersla sé lögð á lífsstílsbreytingar

í eftirmeðferð.

1.5.3 Blæðingar
Blæðingar eru algengur og reyndar óhjákvæmilegur fylgikvilli kransæðahjáveituaðgerðar og þurfa allt

að 70% sjúklinga blóðhlutagjöf í kjölfarið (61, 62). Samkvæmt erlendum rannsóknum eru helstu

áhættuþættir mikilla blæðinga hár aldur, lágur líkamsþyngdarstuðull, bráðaaðgerð og notkun

blóðflöguhemjandi lyfja (63-65). Oftast stöðvast blæðingar af sjálfu sér eða gefa þarf blóðhluta og/eða

storkuhvetjandi lyf. Í vissum tilvikum stöðvast blæðingin ekki og er þá sjúklingurinn tekinn í enduraðgerð,

eða í 3-8% tilfella (66, 67). Fjöldi rannsókna hefur sýnt að með enduraðgerðum eykst áhættan á að fá

fylgikvilla á borð við sýkingar og einnig er dánartíðnin aukin (65, 68). Í íslenskri rannsókn á

enduraðgerðum eftir opnar hjartaaðgerðir reyndist 30 daga dánartíðnin vera um 15% (66).

Orsakir fyrir enduraðgerðir vegna blæðingar má rekja til tæknilegra þátta (e. surgical bleeding)

annars vegar og truflana í storkukerfinu (e. coagulopathy) hins vegar. Um tveir-þriðju hlutar

enduraðgerða eru framkvæmdir vegna tæknilegra orsaka, s.s. blæðing frá kransæðatengingum eða frá

stálvírum í bringubeini (63, 69). Langur tími á hjarta- og lungnavél er áhættuþáttur fyrir aukinni blæðingu

og enduraðgerð, en þegar blóð kemst í snertingu við slöngur og gervilunga vélarinnar raskast starfsemi

storkukerfisins (68). Einnig er notast við heparín í aðgerðinni og þá til að hindra storknun blóðs í HLV. Í

lok aðgerðar er síðan gefið prótamín til að upphefja áhrif þess (68). Margir sjúklingar eru auk þess á

blóðflöguhemjandi lyfjum fyrir aðgerð til að hindra frekari lokun kransæða og koma í veg fyrir brátt

hartadrep. Meðferð með blóðflöguhemjandi lyfjum hefur aukist á síðustu árum (70) og hafa rannsóknir

sýnt að þau auka blæðingu umtalsvart, sem og líkur á enduraðgerð (71, 72). Þetta á einkum við um

klópídógrel, en áhrif aspiríns á blæðingar eru ekki jafn afgerandi (72).

Í lok aðgerðar er brjóstholskerum komið fyrir í brjóstholinu og sjá þau um að tæma blóð sem annas

getur safnast fyrir í fleiðruholum og gollurhúsi (73). Á gjörgæslu og legudeild er mælt hversu mikið

safnast í kerana, yfirleitt á klukkustunda fresti. Oftast er kerinn hafður í einn eða tvo sólarhringa, en

lengur ef um er að ræða mikla blæðingu (74).
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1.6 Þunglyndi, kvíði og kransæðasjúkdómur
Hjarta- og æðasjúkdómar og þunglyndi eru nú á dögum tvær algengustu orsakir fötlunar í þróuðum

löndum (75). Þunglyndi er algengara meðal kransæðasjúklinga en í almennu þýði, ekki síst hjá þeim

sem þurfa að gangast undir kransæðahjáveituaðgerð. Ýmsar faraldsfræðilegar rannsóknir hafa leitt í

ljós að allt að þriðjungur þeirra sem hafa átt við geðræn vandamál að stríða þjáist af kransæðasjúkdómi

(76, 77). Í kringum 31-45% kransæðasjúklinga eru taldir þjást af þunglyndi (77) og alvarlegt þunglyndi

(e. major depressive disorder, MDD) greinist hjá um 15-20% þeirra, sem er þrefalt hærri tíðni en hjá

almenningi (77, 78) og svipuð tíðni og hjá krabbameinssjúklingum (79). Sömuleiðis fá um 30-60% þeirra

sem fá hjartaáfall þunglyndi í kjölfarið (80). Yfirvofandi skurðaðgerð hefur líka töluverð áhrif á andlega

líðan fólks og getur ýtt undir þunglyndi og kvíða, sem aftur getur haft áhrif á bataferlið. Burker og félagar

sýndu að um 47% þeirra sem bíða eftir kransæðahjáveituaðgerð upplifa sig þunglynda (81), auk þess

sem allt að helmingur þeirra finnur fyrir þunglyndi og/eða kvíðaröskunum í kjölfar hjaveituaðgerðar (81,

82). Stundum er um tímabundið ástanda að ræða í tengslum við hjartasjúkdóm, en stundum verður það

langvinnara og án meðhöndlunar er hætt við að það geti verið viðloðandi í mánuði eða jafnvel ár. Þetta

á t.d. við um hjartabilaða einstaklinga með þekkt þunglyndi, sem lagður eru inn á spítala vegna

hjartatengdra vandamála, en rúmlega helmingur þeirra er enn með einkenni þunglyndis fimm mánuðum

síðar (83). Þrátt fyrir að kransæðasjúklingar hafi í dag gott aðgengi að öruggri og skilvirkri

geðlyfjameðferð, heldur þunglyndi áfram að vera vangreindur og vanmetinn sjúkdómur í þessum

sjúklingahópi (77, 84).

1.6.1 Lífeðlisfræði þunglyndis
Þunglyndi hefur margvísleg einkenni; allt frá depurð og áhugaleysi upp í svæsnari einkenni eins og

vonleysi, sjálfsvígshugsunir, ranghugmynir og jafnvel ofskynjanir (85, 86). Þegar þunglyndi dregur úr

þreki einstaklings til að stunda nám eða vinnu, rækta fjölskyldu og vini og viðhalda eðlilegu einkalífi, er

það skilgreint sem alvarlegt þunglyndi (MDD) (85). Þunglyndi veldur ekki eingöngu andlegum

einkennum, heldur geta margvísleg líkamleg einkenni gert vart við sig, eins og svefntruflanir, minnkuð

matarlyst og kynhvöt (86). Bæði erfðir og umhverfi skipta máli í þróun og framvindu þunglyndis (86).

Flest bendir til að um flókið samspil sé að ræða m.a. á milli arfgengra þátta, æsku, erfiðrar lífsreynslu,

áfalla og félagslegra aðstæðna, sem allt getur haft áhrif á hvernig einstaklingurinn bregst við streitu og

álagi. Einnig er þunglyndi fylgifiskur margra geðraskana s.s. kvíðaraskana, átraskana og eiturlyfjafíknar

(86-88). Talið er að aðeins um helmingur þunglyndra fái rétta greiningu, en á bilinu 6-17% fólks í Evrópu

og Bandaríkjunum þjást af þunglyndi á hverjum tíma (89). Á Íslandi er áætlað að um 4-6% þjóðarinnar

sé með þunglyndi eða á blinu. 13-21 þúsund manns (90), en gera má ráð fyrir að um 15-20% fólks muni

upplifa þunglyndi einhvern tímann á lífsleiðinni og er áhættan meiri hjá konum en körlum (78, 91).

Þunglyndi einkennist af ýmsum flóknum breytingum í starfsemi taugaboðefna og viðtaka þeirra í

miðtaugakerfinu. Á 7. áratug síðustu aldar komu fram fyrstu hugmyndirnar um að þunglyndi væri tengt

röskun í boðefnakerfum mónóamína, m.a. serótóníns (92). Þessi kenning er oft nefnd mónóamín-

kenningin og gengur út á að skortur á þessum boðefnum sé lífeðlisfræðileg orsök þunglyndis. Því hafa

lyf, sem auka styrk serótóníns í utanfrumuvökva, verið notuð sem þunglyndislyf í áratugi. Skortur á
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serótóníni segir þó ekki alla söguna, því önnur boðefni eins og noradrenalín og dópamín skipta einnig

máli. Þannig virðast lyf sem hindra noradrenalín endurupptöku, hafa sambærilega verkun sem

þunglyndislyf og þau sem hindra endurupptöku serótóníns, enda þótt sumir sjúklingar svari einni tegund

betur en annarri. Mónóamín-kenningin í sinni einföldustu mynd, segir ekki alla söguna og er í raun

ófullnægjandi sem heildræn kenning um lífeðlisfræðilegan uppruna þunglyndis. Samt sem áður hefur

lyfjafræðilegt inngrip í þessi boðefnakerfi verið sú meðferð sem hefur reynst best í meðhöndlun

sjúkdómsins.

1.6.2 Áhættuþættir þunglyndis hjá kransæðasjúklingum
Flestar rannsóknir hafa sýnt að yngri sjúklingar, konur og sjúklingar með fyrri sögu um þunglyndi eða

kvíðaröskun séu í aukinni hættu á að fá þunglyndi eftir að hafa greinst með kransæðasjúkdóm (93, 94).

Aðrir þættir sem virðast auka áhættuna eru sykursýki, hjartabilun, gáttatif og jafnvel ísetning bjargráðs

(e. implantable cardioverter defibrillator, ICD) eftir hjartaáfall (95-98). Safngreining (e. meta-analysis) á

hjartabiluðum sjúklingum sýndi að algengi þunglyndiseinkenna meðal þeirra væri 36% og algengi

alvarlegs þunglyndis væri í kringum 20% (97). Ennfremur þjást um 11-28% þeirra sem hafa sögu um

bjargráðsísetningu af þunglyndi (95). Meðal þeirra sem gangast undir kransæðahjáveituaðgerð eru þeir

sem eru félagslega einangraðir og með lægra menntunarstig í mestri áhættu á að þróa með sér

þunglyndi (99).

1.6.3 Áhrif þunglyndis á kransæðasjúkdóm
Eins og minnst var á í kafla 1.1.3, má líta á þunglyndi sem sjálfstæðan áhættuþátt fyrir kransæða-

sjúkdóm. Þunglyndi hefur verið tengt við þróun og framvindu kransæðasjúkdóms meðal heilbrigðra, en

líkurnar á að fá kransæðasjúkdóm eru um tvöfalt meiri hjá þunglyndum einstaklingum (100, 101).

Þunglyndi hefur sömuleiðis áhrif á langtímahorfur kransæðasjúklinga, en þunglyndir sjúklingar með

kransæðasjúkdóm eru líklegri til að fá endurtekin hjartaáföll og hafa hærri dánartíðni en þeir sem ekki

þjást af þunglyndi (17, 18). Til dæmis sýndi dönsk rannsókn að þunglyndissjúklingar voru í 70% meiri

áhættu á að fá hjartaáfall og í 60% meiri áhættu á dauða af öllum orsökum (102). Ennfremur virðist

áhættan vera aukin eftir því sem þunglyndið er alvarlegra (101, 103). Í annarri rannsókn var lifun þeirra

sjúklinga, sem fengu þunglyndi í kjölfar hjartaáfalls, umtalsvert síðri en annarra (104), en

þunglyndiseinkenni sem fylgja hjartaáfalli geta tengst versnandi einkennum kransæðasjúkdóms, tíðari

innlögnum á spítala (einkum vegna hjartatengdra vandamála) og minni tilhneigingu til að tileinka sér

heilsusamlega lífshætti s.s. aukna hreyfingu og minnkun reykinga (105). Hjá þeim sem gangast undir

kransæðahjáveituaðgerð hefur þunglyndi verið tengt við lengri sjúkrahúsvist (106), hærri tíðni fylgikvilla

(106), aukna tíðni endurinnlagna (107) og hærri dánartíðni (82).

Ekki er ljóst hvort þunglyndi auki líkurnar á kransæðasjúkdómi, kransæðasjúkdómur auki líkurnar á

þunglyndi, eða hvort tveggja. Leiða má líkur að því að áfallið af því að greinast með kransæðasjúkdóm

og álagið sem fylgir m.t.t. meðferðar og hugsanlegra aðgerða, geti haft áhrif á þá sem eru viðkvæmari

fyrir. Svo virðist að tímasetning þunglyndis skipti ekki máli varðandi framgang kransæðasjúkdóms, þar



13

það er sjálfstæður forspárþáttur fyrir dauða hjá sjúklingum með brátt kransæðaheilkenni, hvort sem

þunglyndið var til staðar fyrir fram eður ei (108). Athyglisvert er að þeir sem hafa fyrri sögu um þunglyndi,

en eru án þunglyndis, eru ekki í aukinni áhættu á dauða eftir hjartaáfalli (108).

1.6.4 Líffræðileg tengsl þunglyndis og kransæðasjúkdóms
Ýmsir lífeðlisfræðilegar ferlar koma við sögu í líffræðilegum tengslum þunglyndis og

kransæðasjúkdóms (mynd 5) og má t.d. nefna áhrif ónæmiskerfis og bólguhvetjandi cýtókína, röskun í

starfsemi tauga-hormónakerfis (e. neurohormonal system), vanstarfsemi æðaþels (77), aukna virkni

blóðflagna (109) og ýmsa erfðatengda þætti (110). Þar að auki virðist sálrænt ástand og hegðun

þunglyndra kransæðasjúklinga skipta máli, hvað varðar hvernig þeim vegnar til langs tíma, m.a. vegna

aukinnar tilhneigingar til reykinga og hreyfingarleysis (105), skertrar meðferðarheldni (111) og viðbragða

við streitu (105).

Hlutverk bólgu og bólgufrumna í meingerð kransæðasjúkdóms er töluvert rannsakað, en æðakölkun

er talin verða vegna krónísks bólgusvars sem afleiðing af skemmd í æðaþeli (112). Bólga hvetur til

upphafs, þróunar og fylgikvilla æðakölkunar, en bólgufrumur og þá fyrst og fremst risaátfrumur og T-

eitilfrumur, taka þátt í öllum stigum þróunar æðaskellu og tengjast náið þróun hennar og rofi (112).

Virkjaðar bólgufrumur í æðaskellu stuðla að stýrðum frumudauða (e. apoptosis) sléttra vöðvafruma í

innlagi æðarinnar og einnig niðurbroti millifrumuefnis (aðallega kollagens), en af því leiðir að æðaskellan

verður óstöðugri (e. unstable plaque). Bólguhvetjandi cýtókín (t.d. TNF, CRP) eru jafnframt talin auka

tjáningu gena er stuðla að bólguástandi og framvindu æðakölkunar (112). Hækkuð gildi slíkra cýtókína

hafa mælst í þunglyndum einstaklingum, einkum hjá þeim sem sögu hafa um hjarta- og æðasjúkdóma

(113, 114). Einnig hefur verið sýnt fram á að cýtókín auka sjálfstætt dánartíðni vegna hjarta- og

æðasjúkdóma meðal þunglyndra. Þannig sýndi rannsókn Kop og félaga að með því að leiðrétta fyrir

bólguhvetjandi cýtókínum mátti draga úr tengslum þunglyndis og dauða vegna hjarta- og æðasjúkdóma

um allt að 12,7% (115).

Þunglyndi hefur verið tengt við vanstarfsemi æðaþels hjá þeim sem eru í áhættuhópi fyrir

kransæðasjúkdóm og þeim sem eru með sjúkdóminn og er talið að með því að meðhöndla þunglyndi

megi því bæta starfsemi æðaþelsins (116-118). Í rannsókn Pizzi og félaga kom fram að 20-vikna setralín

meðferð hjá þunglyndum kransæðasjúklingum, bætti marktækt blóðflæði í slagæð upphandleggs (a.

brachialis), en á sama tíma minnkaði styrkur bólguhvetjandi cýtókína í blóðinu. Þetta bendir til að

meðferð með SSRI lyfjum gæti hugsanlega haft jákvæð áhrif starfsemi æðaþels hjá sjúklingum með

þunglyndi og kransæðasjúkdóm (118).

Blóðflögur þunglyndra sjúklinga virðast ekki starfa eðlilega, en þær virðast vera óeðlilega virkar og

jafnframt virðist meðhöndlun þeirra á boðefninu serótóníni (5-hydroxýtryptamín, 5-HT) vera afbrigðileg

(109). Blóðflögur hafa að geyma talsvert magn af þessu boðefni og í heilblóði og blóðflögum þunglyndra

eru gildi serótóníns almennt hærri en eðlilegt þykir (119). Þar að auki virðist styrkur 5-HT2A viðtaka (5-

HT2AR) á blóðflögum þeirra vera aukinn á meðan styrkur serótónín flutningspróteinsins SERT (e.

serotonin transporter) er óeðlilega lágur eða þá að serótónín bindistaðir á próteininu eru færri (120, 121).

Þetta bendir til þess að blóðflögur þunglyndra gætu verið viðkvæmari fyrir serótónín og haft minni hæfni
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til að fjarlægja boðefnið úr blóðrásinni, sem aftur gæti hugsanlega aukið áhættu þessara sjúklinga á að

fá blóðþurrðarhjartasjúkdóm. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á þetta, enda þótt sumar rannsóknir ekki

fundið nein slíkt tengsl milli blóðflöguvirkjunar og þunglyndis (122). (123)

1.7 Lyfjameðferð við þunglyndi og kvíða
Þunglyndis- og kvíðastillandilyf eru þau lyf sem hvað oftast er ávísað á Vesturlöndum, einnig á Íslandi

(124). Reyndar er notkun þunglyndislyfja umtalsvert meiri á Íslandi miðað við önnur Norðurlönd, en árið

2013 fengu um 12% Íslendinga ávisað þunglyndislyfjum (125). Til samanburðar eru þessar tölur um 6%

og 8% í Noregi og Danmörku (125). Þunglyndislyf hafa öll áhrif á serótónín og/eða noradrenalín

boðefnakerfin. Helstu lyfjaflokkarnir sem notaðir eru gegn þunglyndi og kvíða eru SSRI lyf, SNRI lyf, þrí-

og fjórhringlaga þunglyndislyf, mónóamínoxídasahemlar (MAO-hemlar), benzódíazepín og önnur lyf s.s.

búprópíón. Verkun þeirra tengist að öllum líkindum svokölluðum annars stigs breytingum á starfsemi

viðtaka, þ.e. breytt tjáning þeirra og tekur því um tvær til þrjár vikur fyrir áhrif þeirra á þunglyndi að koma

fram. Í flestum Vestrænum löndum eru SSRI lyfin þau þunglyndislyf sem eru langmest notuð. Þessi lyf

komu fyrst á markað á 9. áratug síðustu aldar og hafa síðan rutt sér til rúms sem fyrstu meðferð við

þunglyndi, sem sést á því að ávisanir þessara lyfja jukust fimmtánfalt á fyrstu tíu árunum sem þau voru

á markaði (126). Þótt SSRI lyf séu jafn klínískt virk og þunglyndislyf af eldri kynslóðum (t.d. þríhringlaga

þunglyndislyfin), þolast þau almennt betur, eru talsvert öruggari og aukaverkanir tengdar hjarta- og

æðakerfi eru fátíðar (123). Flestir kransæðasjúklingar sem greindir eru með alvarlegt þunglyndi fá

Mynd 5. Samantekt af hugsanlegum tengslum þunglyndis og kransæðasjúkdóms.

Myndin er fengin frá Hare og félögum og er lítillega breytt (123).
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lyfjameðferð og verða lyf úr flokki SSRI lyfja oftast fyrir valinu. Það eru helst sex tegundir SSRI lyfja sem

eru í almennri notkun í dag hér á landi: flúoxetín, paroxetín, flúvoxamín, cítalópram, escítalópram og

sertralín (127).

SNRI eru mjög svipuð SSRI lyfjum, en eru nýrri og oft er gripið til þeirra ef sjúklingur svarar illa eða

ekki meðferð með SSRI lyfjum. Algengustu SNRI lyfin eru venlafaxín, desvenlafaxín, duloxetín og

milnacipran. Bæði SSRI og SNRI lyfin hindra sérhæft endurupptöku serótóníns á taugungamótum með

því að hindra serótónín flutningspróteinið SERT, sem er til staðar m.a. á taugafrumum og blóðflögum.

Þar með eykst frítt serótónín í heilanum sem talið er vinna gegn depurð og kvíða (128). SNRI lyf hindra

þar að auki endurupptöku noradrenalíns og eru því breiðvirkari en SSRI lyfin. Því eru þau talin geta haft

hraðari og að einhverju leyti öflugri verkun en SSRI lyf (129).

1.7.1 Algengar aukaverkanir SSRI og SNRI lyfja
SSRI og SNRI lyf eru öruggari en eldri þunglyndislyf og þeim fylgja almennt færri aukaverkanir (123).

Ástæðuna má rekja til meiri sérhæfnis þeirra fyrir SERT flutningspróteinið og minni tilhneigingar til

víxlverkunar við t.d. kólínergíska, noradrenergíska og dópamínergíska viðtaka. SNRI lyfin eru nokkuð

sérhæfð fyrir SERT, en þó minna en SSRI lyfin. Algengustu aukaverkanir þessara lyfja eru ógleði,

höfuðverkur, breytingar á matarlyst, niðurgangur eða hægðatregða, svefntruflanir, svefnleysi,

þyngdaraukning og kynlífsraskanir (130). Sumar þessara aukaverkana má skýra með aukinni virkjun 5-

HT viðtaka, þar sem SRI lyfin auka magn serótóníns í utanfrumuvökva. Ýmist verður örvun á „rangri“

tegund 5-HT viðtaka eða örvun verður á „réttri“ tegund 5-HT viðtaka, nema á öðrum stað í líkamanum

en ætlunin er. Þannig getur verkun þessara lyfja ýkt áhrif serótóníns í meltingarvegi, sem gæti skýrt

algengar aukaverkanir frá þessu líffærakerfi, eins og niðurgang (131), á meðan ógleði gæti skýrst af

örvun 5-HT3 viðtaka, sem eru þó ekki fyrirhugaða skotmark þessara lyfja (132). Þol sjúklinga getur verið

mismunandi gagnvart hinum ýmsu tegundum lyfja innan SRI lyfjaflokksins og geta einstakir sjúklingar

svarað einni tegund SSRI eða SNRI lyfs betur en öðrum (128).

1.7.2 Áhrif SSRI og SNRI lyfja á blæðingu
Fjöldi rannsókna hefur sýnt að notkun SSRI/SNRI lyfja geti aukið blæðingu og þörf á blóðgjöfum í og

eftir skurðaðgerðir, aðallega í almennum skurðlækningum (133, 134). Lyfin hafa enn fremur verið tengd

við myndun margúla (e. hematomas) (135), blæðingar í meltingarvegi (136) og heilablæðingar (137,

138). Blæðingaráhættan virðist aukin þegar SRI lyf eru notuð samhliða lyfjum eins og heparíni og

bólgueyðandi gigtarlyfjum (BEYGL; e. non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) (136, 139).

Einnig benda rannsóknir til að eldri einstaklingar (140) og þeir sem taka hásækni SRI lyf séu í aukinni

áhættu (140, 141).

Tilgátan um áhrif SRI lyfja á blæðingu byggist fyrst og fremst á tengslum serótóníns og blóðflagna.

Utan miðtaugakerfis er serótónín framleitt í enterochromaffin frumum meltingarvegar og losað út í blóðið.

Þar er serótónin síðan tekið upp af blóðflögum með SERT flutningspróteininu og geymt í þéttkornum (e.

dense granules) í umfryminu. Blóðflögur virkjast sem svar við ýmiss konar áreiti er tengjast áverka, en
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þegar þær virkjast losa þær serótónín úr þéttkornum ásamt öðrum blóðflöguhvetjandi þáttum (t.d.

adenósín dífosfat, þromboxan A2) út í blóðrásina. Serótónín stuðlar síðan að kekkjun blóðflagna með

því að virkja 5-HT2A viðtaka á blóðflögum í kring og auka áhrifin af kollageni og ADP (142, 143). Þessi

blóðflögukekkjun skiptir síðan sköpum í myndun sega og þar með í að stöðva blæðingu.

Eftir að serótónín bindst 5-HT2AR á blóðflögu eykst innanfrumustyrkur kalsíums (Ca2+) og virkjast þá

transglútamínasi (TGase). Afleiðingin er útfrumun α-korna með losun blóðflöguhvetjandi þátta og

aukning í sækni glýkópróteins IIb/IIIa í fíbrínógen. Einnig breyta blóðflögurnar um lögun og mynda anga

út frá sér (e. pseudopods) (mynd 6). Við þetta loða blóðflögurnar við fíbrínógen og hvor aðra og mynda

kekki. Serótónín er síðan flutt aftur inn í blóðflögurnar fyrir tilstilli SERT og er geymt þar í þéttkornum

eða er brotið niður af mónóamín oxidasa í umfryminu. Blóðflögur geta sjálfar ekki myndað serótónín og

reiða sig því alfarið á upptöku þess úr blóðinu með SERT (142). Skerðing á starfsemi þessa

flutningspróteins dregur því úr magni serótóníns sem flutt er í umfrymi blóðflagna við virkjun þeirra. Með

langvinnri hindrun á SERT dvínar styrkur serótóníns í blóðflögum (144), en um leið minnkar genatjáning

5-HT2A viðtakans. Það dregur úr ADP-miðlaðri virkjun glýkópróteins IIb/IIIa, sem gegnir lykilhlutverki í

virkjun blóðflagna (145). Hugsanlegar afleiðingar þess eru að kekkjun blóðflagna skerðist og

blæðingarhætta eykst (142). Rannsókn Galan og félaga sýndi jafnframt að serótónín stuðlar að myndun

blóðtappa á skemmdu æðaþeli (146). Aðrar rannsóknir hafa síðan sýnt að serótónín virkjar aðlægar

taugar drifkerfis (e. sympathetic afferents), sem valda æðaþrengingu ef æðaþelið er skaddað, t.d. vegna

æðakölkunar (147, 148). ( 149)

Mynd 6. Ferlar sem leiða til blóðflöguvirkjunar eftir að serótónín bindst við 5-HT2AR.

Myndin er fengin úr grein Heger og Collins í Molecular Interventions (149).
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Öll helstu SSRI lyfin sem eru á markaði hafa verið tengd við aukna blæðingaráhættu og þörf á

blóðgjöfum eftir aðgerð (134, 150). Sömuleiðis hefur verið sýnt fram á að því meiri sækni sem lyfið hefur

fyrir SERT flutningspróteinið þeim mun meiri er blæðingaráhættan (140, 141). Í nýlegri safngreiningu

var þessi blæðingaráhætta talin á bilinu 12-64%, en áhættan hjá hverjum og einum sjúklingi (e. absolute

risk) virtist þó tiltölulega lág (151).

Aukinni blæðingu eftir hjáveituaðgerð fylgir aukin tíðni bráðrar enduraðgerðar, sem aftur tengist

lakari lífshorfum. Þrjátíu daga dánartíðni er allt að 15% hjá sjúklingum sem gangast undir enduraðgerð,

sem er 4-6 föld aukning miðað við þá sem ekki gangast undir enduraðgerð (66). Þannig er talið að

enduraðgerðir vegna blæðingar taldar tengist allt að 10% dauðsfalla þeirra sem gangast undir

kransæðahjáveituaðgerð (65). Tiltölulega fáar rannsóknir hafa skoðað sérstaklega áhrif SRI lyfja á

blæðingu eftir kransæðahjáveituaðgerð. Eldri rannsóknir hafa sumar sýnt fram á tengsl milli notkunar

SRI lyfja fyrir hjáveituaðgerð og aukinnar blæðingar (152), en aðrar ekki. Niðurstöður eldri rannsókna

hafa því verið misvísandi og ekki er ljóst hvort skynsamlegt sé að stöðva gjöf þeirra fyrir aðgerð til að

minnka blæðingu. Slíkt gæti haft aðrar hættur í för með sér, t.d. fráhvarfseinkenni eða afturför í

þunglyndismeðferð. (153). Það getur einnig tekið töluverðan tíma fyrir meðferðina að virka eftir að hún

er byrjuð á ný, þar sem það tekur að jafnaði um tvær til þrjár vikur fyrir áhrif SRI lyfja að koma fram

(154). Versnun þunglyndis og kvíða getur síðan haft slæm áhrif á horfur kransæðasjúklinga og aukið

líkur á hjartaáfalli og dauða til langs tíma, eins og kom fram í kafla 1.6.

Rannsóknir á áhrif SRI lyfja á blæðingu eftir kransæðahjáveituaðgerð eru misvísandi, en einkum eru

það eldri rannsóknir hafa sýnt að marktæk tengsl séu að finna á milli SRI lyfjanotkunar og aukinnar

hættu á blæðingu eftir kransæðahjáveitu (155). Nýjustu rannsóknir hafa þó flestar ekki geta sýnt fram á

slík tengsl (133). Hamlandi áhrif SSRI og SNRI lyfja á blóðflögur hafa jafnvel verið tengd við betri horfur

meðal kransæðasjúklinga, þar sem þau draga úr blóðflöguvirkni og ofvirkni drifkerfisins, sem hvort

tveggja myndi stuðla að blóðþurrð í hjarta (156). Þannig komust Sauer og félagar að því að SSRI höfðu

verndandi áhrif gegn hjartaáföllum hjá kransæðasjúklingum og töldu þeir að það tengdist hömlun á

serótónín-miðlaðri virkjun blóðflagna (157). Því gætu SSRI og SNRI lyf verið æskileg meðferð fyrir þá

sem þjást samtímis af kransæðasjúkdómi og þunglyndi/kvíða (103, 158).
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2 Markmið
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif SSRI/SNRI lyfja á blæðingu eftir kransæðahjáveitu-

aðgerð og hvort ástæða sé til að hætta töku þeirra fyrir aðgerð. Það var gert með því að bera saman

blæðingu í brjóstholskera fyrstu 24 klst. eftir aðgerð, þörf blóðgjöf og tíðni bráðra enduraðgerða vegna

blæðingar. Loks voru sjálfstæðir forspárþættir langtímalifunar ákvarðaðir og kannað hvort SRI

lyfjanotkun hefði áhrif á langtíma lifun og tíðni fylgikvilla.
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3 Efniviður og aðferðir

3.1 Gögn
Rannsókn þessi er afturskyggn ferilrannsókn (e. cohort study) og var stuðst við gagnagrunn á hjarta-

og lungnaskurðdeild Landspítala, en vinna við gagngagrunninn hefur staðið yfir í rúmlega 12 ár. Í honum

eru skráðar allar helstu upplýsingar um alla sjúklinga sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð á

Íslandi á tímabilinu frá 1. janúar 2001 til 31. desember 2016. Einnig var leitað í aðgerðarskrá hjarta- og

lungnaskurðdeildar í sjúklingabókhaldi Landspítala, þar sem leitað var að aðgerðarnúmerum fyrir

kransæðahjáveituaðgerð (FNSA00, FNSC10, FNSC20, FNSC30) og aðgerðir þar sem notast var við

hjarta- og lungnavél (FZSA00, FSZA10). Af þeim sjúklingum voru eingöngu þeir teknir með í

rannsóknina sem gengist höfðu undir sína fyrstu kransæðahjáveituaðgerð og þar sem önnur

hjartaaðgerð (t.d. lokuskipti) var ekki framkvæmd samtímis.

3.1.1 Sjúklingahópurinn
Í gagnagrunninum voru samtals 2060 sjúklingar, 18 ára og eldri, sem gengust undir sína fyrstu

kransæðahjáveituaðgerð eingöngu (e. isolated CABG) á Landspítala á tímabilinu 1. janúar 2001 til 31.

desember 2016. Ákveðið var að sleppa sjúklingum sem gengust undir aðgerð til og með 31. des. 2006

þar sem upplýsingar um lyfjanotkun þeirra var ekki jafn nákvæm og eftir að þegar rafræn skráning á

lyfjanotkun (Therapy) var tekin upp á Landspítala í byrjun árs 2007. Útilokaðar voru bráðaaðgerðir (n =

14), endurhjáveituaðgerðir (n = 2) og tilfelli þar sem blæðing í brjóstholskera fyrsta sólarhringinn var

meira en 5L (n = 2). Fjöldi einstaklinga í rannsóknarhópnum sem eftir stóð var því 1237. Sjúklingum var

skipt í tvo hópa; annars vegar SRI-hópur, sem samanstóð af sjúklingum sem tóku serótónín

endurupptökuhemla (SSRI og/eða SNRI) á þeim tíma sem kransæðahjáveituaðgerðin var framkvæmd,

og hins vegar viðmiðunarhóp (V-hóp).

Aðalútkoman (e. primary endpoint) var blæðing eftir aðgerð og var þá litið sérstaklega á blæðingu í

brjóstholskera fyrstu 24 klukkustundirnar eftir aðgerð, sem mæld er á klst. fresti. Einnig var litið á fjölda

blóðhlutaeininga sem sjúklingar þörfnuðust eftir aðgerð og tíðni enduraðgerða vegna blæðingar. Aðrir

þættir sem bornir voru saman voru m.a. dánartíðni innan 30 daga, tíðni fylgikvilla eftir aðgerð og langtíma

dánartíðni. Eftirfylgd miðaðist við 1. júní 2017 og miðgildi eftirfylgdar var 65,6 mánuðir. Dánarorsakir og

upplýsingar um dánardag viðfangsefna fengust úr dánarmeinaskrá Landlæknisembættis. Upplýsingar

um langtímafylgikvilla fengust úr sjúkraskrám í öllum helstu heilbrigðisumdæmum landsins.

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

skráðar tæplega 160 breytur í rafræna Excel skrá (Microsoft Corp, Redmond, WA). Þannig voru skráðar

grunnupplýsingar um hvern sjúkling eins og kyn, aldur, þyngd, hæð og líkamsþyngdarstuðull (e. body

mass index, BMI). Áhættuþættir fyrir hjarta- og æðasjúkdóma voru einnig skráðir, t.d. háþrýstingur,

sykursýki og fyrri saga um reykingar. Sykursýki var skráð ef hún fannst sem greining í sjúkraskrá
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sjúklings eða ef viðkomandi tók lyf við sykusýki, hvort sem um væri að ræða meðferð með töflum eða

insúlíni. Ýmislegt varðandi sjúkrasöguna var skráð t.d. hvort sjúklingur ætti sögu um hjartabilun,

hjartsláttaróreglu, hjartadrep, kransæðavíkkun, langvinna lungnateppu eða nýrnabilun. Þar að auki voru

skráðar upplýsingar í tengslum við núverandi sjúkdóm, en einkenni sjúklinga voru metin samkvæmt CCS

(Canadian Cardiovascular Society) flokkun á hjartaöng (I-IV) og NYHA (New York Heart Association)

flokkun á hjartabilun (I-IV) (22, 23). Þar að auki var EuroSCORE (European System for Cardiac

Operative Risk Evaluation) reiknað fyrir sérhvern sjúkling. Það er alþjóðlega viðurkennt áhættulíkan sem

metur dánarlíkur fyrstu 30 dagana eftir hjartaskurðaðgerð, en uppfærð útgáfa af því, EuroSCORE II, var

gefin út árið 2011 (159). Einnig voru eldri útgáfur af EuroSCORE skráðar, bæði staðlaða útgáfan og sú

lógistíska, en þau líkön voru ekki notuð í þessari rannsókn, enda ekki talin eins nákvæm og EuroSCORE

II (160, 161). Útbreiðsla kransæðasjúkdóms var metin samkvæmt niðurstöðum úr kransæðaþræðingu

og sérstaklega skráð ef um væri að ræða vinstri höfuðstofnsþrengsli eða svokallaðan þriggja æða

sjúkdóm. Þar að auki var skráð á hvaða lyfjum sjúklingar voru fyrir aðgerð, t.d. blóðþynnandi eða

blóðflöguhemjandi lyf. Skráð var hverjir voru á lyfjameðferð með geðdeyfðarlyfjunum SSRI, SNRI eða

geðlyf af öðrum flokkum. Sumir sjúklingar voru á fleiri en einni tegund af geðdeyfðarlyfjum í einu, en allir

sjúklingar sem voru á SSRI eða SNRI lyfjum töldust til SRI-hóps, hvort sem þeir voru á annars konar

geðlyfjum samtímis eða ekki. Einungis voru tveir einstaklingar á bæði SSRI og SNRI lyfjum samtímis.

Upplýsingar varðandi aðgerðina voru skráðar einnig, t.d. tegund hjáveituaðgerðar (með eða án HLV,

þ.e. á sláandi hjarta) og hvort aðgerðin væri bráðaaðgerð (innan 24 klst. frá innlögn, e. emergent),

framkvæmd með flýtingu (í sömu innlögn, e. acute) eða valaðgerð (e. elective). Skráður var heildartími

aðgerðar í mínútum, en einnig tangartími (e. clamp time) og tími á hjarta- og lungnavél (e. machine time)

ef aðgerð var framkvæmd með aðstoð HLV. Fjöldi fjaræðatenginga á kransæðar var skráður og hvort

brjóstholsslagæð (LIMA) var notuð sem kransæðagræðlingur. Lægsti líkamshiti var einnig skráður,

ásamt því hvort notast þurfti við ósæðardælu (IABP) í eða eftir aðgerðina.

Skráðar voru upplýsingar um ástand sjúklinga eftir aðgerðina, þ.á.m. blæðing í brjóstholskera í ml

fyrstu 24 klst. eftir aðgerð. Einnig var skráður fjöldi eininga, sem voru gefnir í eða eftir aðgerð, af

rauðkornaþykkni (e. packed red blood cells) en einnig blóðvökva (e. plasma) og blóðflögum (mælt í

pokum). Legutími á gjörgæslu sem og heildarlegutími voru skráðir í heilum dögum. Skráð var hvort

fylgikvillar hefðu greinst í kjölfar aðgerðar og var þeim skipt í snemmkomna og síðkomna fylgikvilla.

Snemmkomnir fylgikvillar voru þeir sem greindust innan 30 daga frá aðgerð og var skipt annars vegar í

minniháttar og hins vegar alvarlega fylgikvilla. Þeir sem töldust til minniháttar fylgikvilla voru nýtilkomið

gáttatif (e. atrial fibrillation) eða gáttaflökt (e. atrial flutter), fleiðruvökvi sem krafðist aftöppunar,

yfirborðssýking í skurðsári á ganglim eða yfir bringubeini, lungnabólga og þvagfærasýking. Til alvarlegra

fylgikvilla töldust bringubeinslos (e. sternal dehiscence), djúp sýking í bringubeinsskurði (e. deep sternal

wound infection), heilablóðfall, blóðþurrð í hjartavöðva (e. perioperative myocardial infarction), bráður

nýrnaskaði sem krafðist blóðskilunar, fjöllíffærabilun (e. multiorgan failure) og enduraðgerð vegna

blæðingar. Blóðþurrð í hjartavöðva var skilgreind sem nýtilkomnar ST-hækkanir eða nýtilkomið vinstra

greinrof á hjartarafriti ásamt hækkun á CKMB yfir 70 μg/L. Skert nýrnastarfsemi (CKD) var skilgreind

sem gaukulsíunarhraði (GSH) undir 60 ml/mín/1,73 m2 sem samræmist skilgreiningu KDOQI á skertri

nýrnastarfsemi (162). Til að meta bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð var KDIGO flokkun notuð og var hann
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skilgreindur sem þreföld aukning á kreatínín-gildi, eða aukning á Se-kreatínín-gildi í ≥ 4 mg/dL, sem er

KDIGO flokkur nr. 3. Þessi flokkun byggir á samanburði á gildum kreatíníns í blóði og GSH fyrir og eftir

aðgerð (163). Skurðdauði (e. operative mortality) var skilgreindur sem dauði innan 30 daga frá aðgerð.

Loks voru skráðir langtíma fylgikvillar sem tengdust hjarta- og æðakerfinu en þeir voru:

kransæðastífla, heilablóðfall, kransæðavíkkun, endurkransæðahjáveituaðgerð (re-CABG) og dauði.

Þessir endapunktar voru teknir saman í sameiginlegan endapunkt sem kallast MACCE (major adverse

cardiac and cerebrovascular event) og er iðulega notaður í sambærilegum rannsóknum erlendis. Allar

endurinnlagnir sjúklinga á Landspítala í sjúkraskrárskerfinu Sögu voru skoðaðar fram til 1. júní 2017 og

þær skráðar sem tegndust hjarta- og æðakerfi. Einnig var farið yfir endurinnlagnir á sjúkrahúsum á

landsbyggðinni, sérstaklega Sjúkrahúsi Akureyrar (SA).

3.2 Tölfræðileg úrvinnsla
Við útreikninga var notast við tölvuforritið RStudio fyrir Windows, útgáfu 3.4.3 (R Foundation for

Statistical Computing, Vín, Austurríki) (164). Tölfræðileg marktækni miðaðist við p-gildi < 0,05. Breytum

var skipt í talnabreytur og flokkabreytur. Flokkabreytum var lýst með hlutföllum og talnabreytum með

meðaltölum ± staðalfrávik (e. standard deviation, SD) eða miðgildum með fjórðungaspönnum þ.e. 25%

og 75% prósentumörkum (e. interquartile range, IQR). Tengsl hverrar breytu við SSRI/SNRI lyfjanotkun

var síðan metin með viðeigandi tilgátuprófum. Fyrir talnabreytur var annaðhvort t-próf notað til að bera

saman hópana eða stikalausa Wilcoxon-Mann-Whitney prófið. Fyrir flokkabreytur var notast við kí-

kvaðrat eða Fisher exact próf þegar við átti og í hverju tilviki var tafla væntanlegrar tíðni einnig skoðuð.

Til að meta áhættuþætti fyrir blæðingu var gerð línuleg aðhvarfsgreining (e. linear regression) og

lógistísk aðhvarfsgreining til að meta þörf á blóðgjöf eftir aðgerð. Inn í líkönin voru settir þekktir

áhættuþættir fyrir blæðingu sem birst hafa í öðrum rannsóknum en einnig breytur sem reyndust

marktækar eða nær-marktækar (p<0,10) í einþátta greiningu. Spágeta upphaflega líkansins var könnuð

og breytur felldar út með þrepaðri valaðferð (e. stepwise selection). Langtímalifun (e. overall eða all-

cause mortality) og MACCE-frí lifun voru reiknaðar samkvæmt aðferð Kaplan-Meier (165) og bornar

saman milli hópa með log-rank prófi. Sjálfstæðir forspársþættir lifunar og MACCE-frírrar lifunar voru

síðan ákvarðaðir með Cox aðhvarfsgreiningu (e. Cox regression analysis) (166). Var þá sérstaklega

athugað hvort SRI lyfjanotkun væri sjálfstæður forspárþáttur. Allar viðeigandi breytur voru fyrst skoðaðar

með einþátta Cox aðhvarfsgreiningu og þær sem höfðu p-gildi < 0,05 eða voru þekktir áhættuþættir voru

teknar inn í upphaflega fjölþátta Cox líkanið. Þær breytur voru aldur; kyn; nýlegt hjartaáfall; saga um

hjartaáfall, reykingar, lokusjúkdóm, háþrýsting, langvinna lungnateppu eða sykursýki; takttruflanir fyrir

aðgerð; skert nýrnastarfsemi; saga um kransæðavíkkun með eða án stoðnetsísetningar; útfallsbrot

vinstri slegils; EuroSCORE II; CCS stig 3-4; NYHA flokkur III-IV; og ef sjúklingarnir tóku klópídógrel,

ASA eða statín fyrir aðgerð. Viðeigandi breytur voru síðan settar í sitthvort Cox líkanið og sumar felldar

út með þrepaðri valaðferð þar til endanlegt líkan fékkst fyrir heildarlifun annars vegar og MACCE-fría

lifun hins vegar. Í báðum tilvikum var tekið tillit til þess að athugunartímabil einstaklings gæti verið afkippt

(e. censored). Allar breytur í endanlegu líkönunum uppfylltu einnig forsenduna um að breytast ekki í

tíma (e. proportional hazards) (167).
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3.3 Leyfi
Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst, m.a. frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd (VSN

10-009-V2) og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.
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4 Niðurstöður

4.1 Geðlyfjanotkun sjúklinga
Af 1237 sjúklingum sem teknir voru með í

rannsóknina voru 137 (11,1%) sem tóku einhvers

konar geðlyf (mynd 7). Af þeim voru 97 (7,8%) á

SRI lyfjum, þar af 83 á lyfjum úr SSRI flokki og 16

á SNRI lyfjum (tafla 5). Þessir sjúklingar, SRI-

hópurinn, eru síðan bornir saman við 1140

sjúklinga sem mynda viðmiðunarhóp (V-hóp).

Tveir einstaklingar tóku lyf úr bæði SSRI og SNRI

flokki, en báðir tóku þeir að auki annars konar

geðlyf. Alls tóku 59 sjúklingar af 1237 annars

konar geðlyf en SRI lyf, þar af voru 19 í SRI-hópi. Mynd 7. Skífurit af geðlyfjanotkun
sjúklinganna.

Tafla 5. Geðlyfjanotkun sjúklinga fyrir kransæðahjáveitu. Gefinn er upp fjöldi (%)eintaklinga á hverju lyfi fyrir sig.
Geðlyf SRI-hópur (N = 97) V-hópur (N = 1140)
SSRI geðlyf, n (%) 83 (85,6) --Escítalópram 26 (26,8) --Cítalópram 21 (21,6) --Flúoxetín 14 (14,4) --Sertralín 14 (14,4) --Paroxetín 8 (8,2) --
SNRI geðlyf, n (%) 16 (16,5) --Venlafaxín 9 (9,3) --Milnacipran 5 (5,2) --Duloxetín 2 (2,1) --
Önnur geðlyf, n (%) 19 (19,6) 40 (3,5)Mirtazapín 5 (5,2) 18 (1,6)Amitriptýlín 6 (6,2) 13 (1,1)Quetíapín 2 (2,1) 6 (0,5)Míanserín 2 (2,1) 4 (0,4)Trímípramín 1 (1,0) 2 (0,2)Reboxetín 1 (1,0) 0 (0,0)Ólanzapín 1 (1,0) 0 (0,0)Zíprasídón 1 (1,0) 0 (0,0)Risperídón 1 (1,0) 0 (0,0)
Fyrir tvo einstaklinga (0,2%) vantaði upplýsingar um notkun geðlyfja af öðrum flokkum en SRI.
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Í SRI-hópnum tóku flestir SSRI lyfið escítalópram, eða 26,8%, en næst kom cítalópram (21,6%).

Algengasta SNRI lyfið var venlafaxín (9,3%). Í SRI-hópi voru marktækt fleiri sjúklingar á annars konar

geðlyfjum, miðað við í V-hópi eða 19,6% borið saman við 3,5% (p<0,001). Á mynd 8 má sjá hvernig

hlutfall notkun SRI lyfja var á tveggja ára tímabilum frá árinu 2007 til 2016, en notkunin var sambærileg

á milli tímabila (p=0,19).

4.2 Samanburður á bakgrunnsþáttum
Meðalaldur var 66,4 ± 9,4 ár og voru konur 205 (16,6%) talsins. Ekki reyndist marktækur munur á milli

hópa m.t.t. kyns og aldurs (tafla 6). Í heild voru um 7,3% karla á SSRI- og/eða SNRI-lyfjum miðað við

um 10,7% kvenna, en ekki sást martækur munur á hlutfalli kynja í hópunum (mynd 9). Líkamsþyngdar-

stuðull reyndist hins vegar marktækt hærri hjá SRI-hópnum eða 30,2 kg/m2 borið saman við 28,3 kg/m2

í V-hópi (p<0,001). Tæpur helmingur (48,9%) SRI-hóps var í ofþyngd eða mikilli ofþyngd (LÞS ≥ 30

kg/m2) borið saman við 30% í V-hópnum. Upplýsingar um LÞS vantaði hjá 53 einstaklingum (4,3%

sjúklingahópsins).

Mynd 8. SRI lyfjanotkun sjúklinganna yfir tímabilið 2007 til 2016, á
tveggja ára tímabilum.Sýnt er hlutfall sjúklinga sem gengust undir kransæðahjáveitu á tímabilinu og tók SRI lyf fyriraðgerðina.
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Tafla 6. Samanburður á lýðfræðilegum þáttum og bakgrunnsþáttum milli hópa. Gefin eru uppmeðaltöl ± staðalfrávik (SD) fyrir aldur, LÞS og blóðrauða, en annars fjöldi (%).
SRI -hópur(n = 97) V-hópur(n = 1140) p-gildi

Kvenkyn 22 (22,7) 183 (16,1) 0,123Aldur, ár 66,0 ± 9,8 66,4 ± 9,4 0,678LÞSa, kg/m2 30,2 ± 4,8 28,3 ± 4,5) <0,001Hjartabilun 11 (11,3) 86 (7,8) 0,256Nýlegt hjartaáfallb 31 (32.0) 303 (26.6) 0,307Saga um hjartaáfall 23 (23,7) 187 (16,4) 0,089Saga um kransæðavíkkunc 29 (29,9) 281 (24,6) 0,306Takttruflanir 12 (12,4) 127 (11,1) 0,841Lokusjúkdómar 5 (5,2) 21 (1,8) 0,070Útæðasjúkdómur 7 (7,2) 63 (5,5) 0,647Skert nýrnastarfsemid 24 (25,0) 221 (19,6) 0,257Langvinn lungnateppa 7 (7,2) 81 (7,1) 1,000Útfallsbrote, stig 0,114≤ 0,3 4 (4,3) 47 (4,3)< 0,3 ≥ 0,5 31 (33,3) 258 (23,7)> 0,5 58 (62,4) 783 (72,0)CCS-flokkur 0,448Enginn/I/II 26 (26,8) 348 (31,1)III/IV 71 (73,2) 772 (68,9)NYHA-flokkurf 0,744Enginn/I/II 42 (53,2) 486 (57,3)III/IV 37 (46,8) 362 (42,7)Blóðrauði, g/L 138 ± 15 140 ± 14 0,075Dreifing kransæðasjúkdóms 0,737Einnar æðar sjúkdómur 4 (4,1) 29 (2,5)Tveggja æða sjúkdómur 18 (18,6) 234 (20,5)Þriggja æða sjúkdómur 75 (77,3) 874 (76,7)Þriggja æða sjúkdómur og/eðavinstri höfuðstofnsþrengsli 80 (82,5) 996 (87,4) 0,223

aUpplýsingar um LÞS vantaði hjá 53 einstaklingum. bNýlegt hjartaáfall var skilgreint sem hjartaáfall innan síðustu 90 daga fyrir
aðgerð. cKransæðavíkkun með eða án stoðnetsísetningar. dKDOQI flokkur 3-5. eUpplýsingar um útfallsbrot vantaði hjá 56
einstaklingum. fUpplýsingar um NYHA-flokk vantaði hjá 210 einstaklingum.
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Í töflu 6 eru hóparnir einnig bornir saman

m.t.t. ýmissa bakgrunnsþátta s.s. fyrri sögu um

hjarta- og æðasjúkdóma. Hvorki reyndist munur

á tíðni útæðasjúkdóms, skertrar nýrnastarfsemi

og langvinnrar lungnateppu, né heldur sögu um

gáttaflökt og hjartabilun. Þetta átti einnig við um

fyrri sögu um kransæðavíkkanir með eða án

stoðnetsísetningar.

Einkenni voru svipuð í hópunum tveimur sem

sést á sambærilegri skiptingu CCS- og NYHA-

flokka. Einnig voru meðal EuroSCORE II svipuð,

eða 2,2 fyrir SRI-hóp og 2,5 fyrir V-hóp. Dreifing

kransæðasjúkdóms og útfallsbrot vinstri slegils

voru svipuð milli hópanna, sem og hlutföll

sjúklinga með vinstri höfuðstofnsþrengsli.

Meðaltöl fyrir útfallsbrot SRI- og V-hópa voru

53,5 ± 10,2% og 55,2 ± 9,9% (p=0,114)

4.3 Samanburður á áhættuþáttum og lyfjanotkun
Í töflu 7 er samanburður á helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma í hópunum, en ekki sást

marktækur munur m.t.t. þessara þátta.

Notkun aspiríns (acetýlsalisýlsýru, ASA), heparíns, klópídógrels og warfarins innan fimm daga fyrir

aðgerð var einnig sambærileg milli hópa (tafla 8). Aðeins 64 (5,6% úrtaks) sjúklinga tóku klópídógrel

rétt fyrir aðgerð. Einungis fimm einstaklingar (0,4%) tóku warfarin fyrir aðgerð (0,4% úrtaks) og var

enginn þeirra í SRI-hópi. Ekki sást heldur munur á notkun beta-blokka, blóðfitulækkandi statína eða

kalsíum-blokka milli hópanna tveggja.

Mynd 9. Samanburður á kynjadreifingu milli
SRI- og V-hópa.

Tafla 7. Samanburður á helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma milli hópa. Gefinner upp fjöldi (%).
SRI-hópur (n = 97) V-hópur (n = 1140) p-gildiHáþrýstingura 72 (74,2) 766 (67,5) 0,210Blóðfituröskunb 49 (52,7) 611 (56,3) 0,571Sykursýkic 25 (26,9) 208 (19,2) 0,103Reykingard 0,169Á tíma aðgerðar 25 (26,6) 243 (22,0)Hætt 49 (52,1) 504 (45,6)Aldrei 20 (21,3) 358 (32,4)Fjölskyldusagae 48 (52,7) 586 (55,0) 0,765

Upplýsingar um háþrýsting vantaði hjá 5 einstaklinguma, blóðfituröskun hjá 59 einstaklingumb, sykursýki hjá 59
einstaklingumc, reykingar hjá 553 einstaklingumd og fjölskyldusögu hjá 80 einstaklingume.
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4.4 Aðgerðartengdir þættir
Í töflu 9 sést samanburður á aðgerðartengdum þáttum, en marktækur munur sást ekki á milli hópa,

m.a. hvað varðar tímalengd aðgerðar og tangartíma. Fjöldi fjaræðatenginga (e. distal anastomoses) á

kransæðar var einnig sambærilegur, en flestir í báðum hópum fengu þrjár eða fjórar fjartengingar og var

vinstri brjóstholsslagæð (LIMA) notuð í rúmlega 95% tilvika í báðum hópum.

Fjöldi aðgerða sem framkvæmdur var með aðstoð hjarta- og lungnavélar (HLV) var einnig

sambærilegur milli hópanna, en 86% allra aðgerða voru gerðar með HLV, en í 12,4% tilfella var aðgerðin

gerð á sláandi hjarta (p=0,65). Um 0,6% aðgerða voru framkvæmd á sláandi hjarta með aðstoð HLV.

Tafla 8. Samanburður milli hópa á lyfjanotkun fyrir aðgerð. Gefinn er upp fjöldi (%).
SRI-hópur (n = 97) V-hópur (n = 1140) p-gildiNotkun blóðþynnandi eða blóðflöguhemjandi lyfja innan 5d fyrir aðgerðASA 64 (66,0) 736 (64,6) 0,852Heparin 48 (49,5) 617 (54,1) 0,439Klópídógrel 2 (2,1) 62 (5,4) 0,229Warfarin 0 (0,0) 5 (0,4) 1,000Önnur lyf tekin fyrir aðgerðBeta-blokkara 75 (80,6) 787 (74,1) 0,206Blóðfitulækkandi statínb 82 (88,2) 890 (82,6) 0,222Kalsíum-blokkarc 23 (26,7) 247 (25,6) 0,929

Upplýsingar um beta-blokka vantaði hjá 82 einstaklinguma, statína hjá 67 einstaklingumb og kalsíum-blokka hjá 188
einstaklingumc.

Tafla 9. Samanburður á aðgerðartengdum þáttum milli hópa. Gefinn er upp fjöldi (%) nemameðaltöl ± staðalfrávik (SD) fyrir tímalengd í aðgerð.
SRI -hópur (n = 97) V-hópur (n = 1140) p-gildiFjaræðatengingar 0,5921-2 12 (12,4) 137 (12,0)3-4 72 (74,2) 887 (77,8)5-6 13 (13,4) 116 (10,2)LIMA notuð 95 (97,9) 1086 (95,3) 0,336Tegund aðgerðar 0,654Með aðstoð HLV 85 (87,6) 975 (85,5)Á sláandi hjarta 9 (9,3) 144 (12,6)Lengd aðgerðara, mín 215,5 ± 52,5 219,9 ± 57,2 0,547Vélartímib, mín 52,2 ± 19,3 51,4 ± 18,2 0,579Tangartímic, mín 95,0 ± 37,1 95,7 ± 31,9 0,839Notkun IABP í aðgerð 2 (2,1) 51 (4,5) 0,386

Upplýsingar um lengd aðgerðar vantaði hjá 56 einstaklinguma, um vélartíma hjá 163b og um tangartíma hjá 179c.
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4.5 Magn blæðingar eftir aðgerð, magn blóðhlutagjafa og tíðni
enduraðgerða vegna blæðingar

Í töflu 10 er blæðing eftir aðgerð borin saman milli hópa, m.t.t. blæðingar í brjóstholskera, magn

blóðhlutagjafa og tíðni enduraðgerða vegna blæðingar. Ekki reyndist marktækur munur á blæðingu í

brjóstholskera fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð á (mynd 10), en V-hópurinn blæddi að meðaltali 877 ml,

en SRI-hópurinn 815 ml (p=0,26). Miðgildi fyrir sömu hópa voru 750 ml (V-hópur) og 680 ml (SRI-hópur)

(p=0,14).

Mynd 10. Samanburður á blæðingu í
brjóstholskera milli SRI- og V-hóps.Upplýsingar vantaði fyrir 23 einstaklinga. Útlagar(e. outliers) voru meðhöndlaðir með “capping”aðferð.

Tafla 10. Samanburður á blæðingu eftir aðgerð milli hópa og gefinna eininga af blóðhlutum. Gefineru meðaltöl ± staðalfrávik (SD), en einnig miðgildi með fjórðunaspönn (IQR) fyrir blæðingu íbrjóstholskera og fjöldi (%) fyrir enduraðgerð
SRI-hópur (n = 97) V-hópur (n = 1140) p-gildiBlæðing í brjóstholskeraa, mLmeðaltal 815 ± 479 877 ± 526 0,260miðgildi 680 (561; 890) 750 (560; 1018) 0,138Rauðkornaþykknib 2,2 ± 3,5 2,2 ± 3,4 0,987Blóðvökvi 1,4 ± 5,1 2,0 ± 4,2 0,301Blóðflögur 0,3 ± 1,1 0,4 ± 1,0 0,441Enduraðgerð vegna blæðingar 4 (4,1) 68 (6,0) 0,605

Upplýsingar um blæðingu í brjóstholskera vantaði hjá 23 einstaklinguma og fjölda gefinna eininga af RKÞ hjá 19 einstaklingumb.
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Línuleg aðhvarfsgreining á forspárþáttum blæðingar í brjóstholskera er sýnd í töflu 11. Sterkasti

forspárþátturinn reyndist vera kvenkyn og var hann verndandi, líkt og hærri LÞS. Hins vegar spáði

notkun SRI lyfja ekki fyrir blæðingu (HH = 0,99;  95% ÖB: 0,89 - 1,12;  p=0,876).

Alls þurftu 797 sjúklingar (64,4%) blóðhlutagjöf eftir aðgerð, en ekki sást marktækur munur milli hópa

á gjöf hinna ýmsu blóðhluta (sjá töflu 10). Fjöldi eininga sem gefnar voru af RKÞ var sambærilegur milli

hópa eða 2,2 ein. að meðaltali hjá báðum hópum (bil: 0-41 ein.). Svipað átti við um fjölda gefinna eininga

af blóðvökva og blóðflagna. Fjölþátta lógistísk aðhvarfsgreining sýndi að notkun SRI lyfja spáði ekki

marktækt fyrir notkun RKÞ, en það gerðu hins vegar kyn, aldur og notkun heparíns rétt fyrir aðgerð (tafla
12). Hins vegar reyndust LÞS og notkun ASA rétt fyrir aðgerð verka verndandi í þessu skyni.

Ekki sást munur á tíðni enduraðgerða vegna blæðingar í hópunum, en hún var 4,1% í SRI-hópi og

6,0% í V-hópi (p=0,61).

Tafla 11. Fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining á forspárþáttum blæðingar í brjóstholskera eftir aðgerð.Tengslin voru metin með því að skoða náttúrulega lógariþma blæðingar.
Hrár stuðull (95% ÖB) Leiðréttur stuðull a (95% ÖB)Kyn (kvenkyn) 0,81 (0,75 - 0,88) 0,81 (0,75 - 0,88)Aldur (ár) 1,00 (0,99 - 1,01) 0,99 (0,99 - 1,00)Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 0,98 (0,97 - 0,99) 0,98 (0,97 - 0,99)Notkun heparíns innan 5 d fyrir aðgerð 1,06 (1,00 - 1,13) 1,04 (0,98 - 1,11)Notkun HLV 0,93 (0,85 - 1,03) 0,95 (0,87 - 1,04)Saga um hjartaáfall 1,02 (0,94 - 1,11) 1,06 (0,98 - 1,15)

SRI lyfjanotkun 0,94 (0,84 - 1,06) 0,99 (0,89 - 1,12)
aLeiðrétt var fyrir kyni, aldri, LÞS, notkun blóðþynnandi/blóðflöguhemjandi lyfja, fyrra heilsufari, blóðrauða og lengd og tegund
aðgerðar.

Tafla 12. Hrá og leiðrétt gagnlíkindahlutföll (OR) fyrir gjöf RKÞ eininga eftir aðgerð.

Hrátt OR (95% ÖB) Leiðrétt OR a (95% ÖB)Kyn (kvenkyn) 1,60 (1,43 - 1,80) 1,50 (1,35 - 1,68)Aldur (ár) 1,02 (1,01 - 1,03) 1,01 (1,00 - 1,02)Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 0,98 (0,96 - 0,99) 0,97 (0,97 - 0,98)Notkun heparíns innan 5 d fyrir aðgerð 1,21 (1,11 - 1,32) 1,25 (1,15 - 1,36)Notkun ASA innan 5 d fyrir aðgerð 0,92 (0,84 - 1,01) 0,88 (0,81 - 0,96)Notkun HLV 1,09 (0,96 - 1,25) 1,12 (0,99 - 1,26)Skert nýrnastarfsemib 1,20 (1,13 - 1,28) 1,06 (0,99 - 1,13)
SRI lyfjanotkun 1,04 (0,88 - 1,23) 1,07 (0,91 - 1,26)
aLeiðrétt var fyrir kyni, aldri, LÞS, notkun blóðþynnandi/blóðflöguhemjandi lyfja, fyrra heilsufari, blóðrauða og lengd og tegund
aðgerðar.
bKDOQI flokkur 3-5.
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4.6 Tíðni  skammtíma fylgikvilla, legutími og 30 daga dánartíðni
Tafla 13 sýnir samanburð á tíðni skammtíma fylgikvilla og legutíma eftir aðgerð, auk 30 daga

dánartíðni. Ekki sást munur á legutíma á gjörgæslu á milli hópanna, né heldur á tíðni minniháttar og

alvarlegra fylgikvilla. Í báðum hópum var nýtilkomið gáttatif/-flökt algengasti minniháttar fylgikvillin, eða

í kringum 30,6%. Tíðni alvarlegra fylgikvilla var mun lægri, en sá algengasti var bráður nýrnaskaði með

tíðni í kringum 10% í sjúklingahópnum í heild.

Fyrir hópinn í heild var 30 daga dánartíðni í kringum 1,5% (95% ÖB: 0,010 - 0,024) og var hún

sambærileg fyrir báða hópa (p=0,66).

Tafla 13. Samanburður á tíðni skammtíma fylgikvilla, legutíma og 30 daga dánartíðni.

SRI -hópur (N = 97) V-hópur (N = 1140) p-gildiMinniháttar fylgikvillar,  n (%) 46 (47,4) 539 (47,3) 1,000Sýking í skurðsári 9 (9,3) 115 (10,1)Nýtilkomið gáttatif/-flökt 23 (23,7) 355 (31,1)Aftöppun fleiðruvökva 17 (17,5) 132 (11,6)Lungnabólga 8 (8,2) 76 (6,7)Þvagfærasýking 5 (5,2) 36 (3,2)Alvarlegir fylgikvillar, n (%) 21 (21,6) 191 (16,8) 0,501Bráður nýrnaskaði 14 (14,4) 113 (9,9)Miðmætisbólga 1 (1,0) 11 (1,0)Bringubeinslos 0 (0,0) 9 (0,8)Hjartadrep í eða eftir aðgerð 2 (2,1) 22 (1,9)Heilaáfall 1 (1,0) 8 (0,7)Fjöllíffærabilun 3 (3,1) 28 (2,5)Legutími (dagar), meðaltal ± SDÁ gjörgæslumeðaltal ± SD 2,2 ± 3,0 1,8 ± 3,05 0,196miðgildi (IQR) 1,0 (1,0; 1,0) 1,0 (1,0; 2,0) 0,231Heildarlegutímimeðaltal ± SD 11,5 ± 9,8 9,9 ± 7,3 0,121miðgildi (IQR) 8,0 (7,0; 10,0) 8,0 (7,0; 12,0) 0,16830 daga dánartíðni, n (%) 2 (2,1) 17 (1,5) 0,656
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4.7 Heildarlifun og langtíma fylgikvillar
Fyrir sjúklingahópinn í heild var eins árs heildarlifun eftir aðgerð 97,4%; fimm ára lifun 90,5% og tíu

ára lifun 73,5%. Á mynd 11 sést langtíma lifun sjúklinga, í SRI- og V-hópi. Í töflu 14 er einnig sýnd lifun

sjúklinganna eftir eitt, fimm og tíu ár, en samkvæmt log-rank prófi reyndist lifun SRI-hóps vera marktækt

síðri en V-hóps (p=0,004). Fyrir SRI-hóp var fimm ára lifun 88,2% samanborið við 91,0% hjá V-hópi.

Mynd 11. Heildarlifun sjúklinga í SRI- og V-hópi, reiknuð með Kaplan-Meier aðferð.

Munur á milli V- og SRI-hóps reyndist marktækur skv. log-rank prófi (p=0,004). Neðst á myndinni er áhættutafla (e. risk
table) sem sýnir fjölda (n) einstaklinga í áhættu á hverjum tíma.

Tafla 14. Heildarlifun sjúklinga í SRI- og V-hópum. Gefin eru upp fjöldi sjúklinga í áhættu,hlutfall sjúklinga á lífi og 95% öryggisbil (ÖB).
Eins árs lifun Fjöldi í áhættu Lifun 95% ÖB

SRI-hópur 93 94,8% 0,91 - 0,99
V-hópur 1084 97,6% 0,97 - 0,99

Fimm ára lifun
SRI-hópur 39 88,2% 0,81 - 0,95
V-hópur 641 91,0% 0,89 - 0,93

Tíu ára lifun
SRI-hópur 3 47,8% 0,26 - 0,89
V-hópur 50 75,0% 0,69 - 0,82
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Niðurstöður MACCE-frírrar lifunar sjúklinga í SRI- og V-hópi eru sýndar á mynd 12 og í töflu 15, en

hún var sambærileg fyrir báða hópa eftir eitt, fimm og tíu ár samkvæmt log-rank prófi (p=0,200). Fyrir

sjúklingahópinn í heild var eins árs MACCE-frí lifun eftir aðgerð 93,9%; 82,4% eftir fimm ár og 60,3%

eftir tíu ár.

Mynd 12. MACCE-frí lifun sjúklinga í SRI- og V-hópi, reiknuð með Kaplan-Meier aðferð.Munur á milli V-hóps og SRI-hóps reyndist ekki marktækur skv. log-rank prófi (p=0,200). Neðst á myndinni eráhættutafla (e. risk table) sem sýnir fjölda (n) einstaklinga í áhættu á hverjum tíma.

Tafla 15. MACCE-frí lifun sjúklinga í SRI- og V-hópum. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga í áhættu,hlutfall sjúklinga á lífi og 95% öryggisbil (ÖB).
Eins árs MACCE-frí lifun Fjöldi í áhættu MACCE-frí lifun 95% ÖB

SRI-hópur 89 90,7% 0,85 - 0,97
V-hópur 1054 94,3% 0,93 - 0,96

Fimm ára MACCE-frí lifun
SRI-hópur 37 81,1% 0,70 - 0,89
V-hópur 576 83,4% 0,81 - 0,86

Tíu ára MACCE-frí lifun
SRI-hópur 14 61,8% 0,47 - 0,81
V-hópur 40 60,3% 0,54 - 0,68
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4.8 Forspárþættir lifunar og MACCE-frírrar lifunar
Niðurstöðum Cox-aðhvarfsgreiningar á forspárþáttum lifunar er lýst með hættuhlutfalli (HH, e. hazard

ratio) og 95% öryggisbili í töflu 16. Sjálfstæðir forspárþættir heildarlifunar voru nýlegt hjartaáfall eða

saga um hjartaáfall, langvinn lungnateppa og sykursýki. Þegar SRI lyfjanotkun var bætt í líkanið, reyndist

það marktækur neikvæður forspárþáttur fyrir heildarlifun (HH=2,16; 95% ÖB: 1,52 - 3,10).

SRI lyfjanotkun reyndist ekki spá marktækt fyrir MACCE-fría lifun (HH=1,45; 95% ÖB: 0,93 - 2,26)

(tafla 17), en það gerðu hins vegar langvinn lungnateppa, NYHA flokkar III-IV og nýlegt eða fyrri saga

um hjartaáfall.

Tafla 16. Forspárþættir heildarlifunar, ákvarðaðir með fjölþátta Cox aðhvarfsgreiningu.

Forspárþáttur HH 95% ÖB p-gildiAldur (ár) 1,05 1,03 - 1,08 <0,001Kvenkyn 0,86 0,55 - 1,36 0,524Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 0,98 0,95 - 1,02 0,363Nýlegt eða fyrri saga um hjartaáfall 2,23 1,56 - 3,21 <0,001Reykingarsaga 1,63 1,06 - 2,50 0,003Sykursýki 1,90 1,28 - 2,82 <0,001Langvinn lungnateppa 2,14 1,34 - 3,44 0,002Skert nýrnastarfsemi 1,38 1,07 - 1,79 0,013Útfallsbrot ≤ 35% 1,76 1,01 - 3,05 0,046
SRI lyfjanotkun 2,16 1,52 - 3,10 0,004

Tafla 17. Forspárþættir MACCE-frírrar lifunar, ákvarðaðir með fjölþátta Cox aðhvarfs-
greiningu.

Forspárþáttur HH 95% ÖB p-gildiAldur (ár) 1,02 1,01 - 1,04 0,004Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 1,00 1,00 - 1,49 0,054Nýlegt eða fyrri saga um hjartaáfall 1,46 1,11 - 1,92 0,006NYHA III-IV 1,82 1,24 - 2,67 0,002Langvinn lungnateppa 1,89 1,28 - 2,79 0,001Sykursýki 1,31 0,96 - 1,78 0,092Skert nýrnastarfsemi 1,22 1,00 - 1,48 0,049Alvarlegir fylgikvillar eftir aðgerð 2,17 1,58 - 2,98 <0,001
SRI lyfjanotkun 1,45 0,93 - 2,26 0,099
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5 Umræða

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar
Helstu niðurstöður þessarar afturskyggnu rannsóknar eru, að SRI lyfjanotkun virðist ekki hafa áhrif á

skammtímahorfur sjúklinga eftir kransæðahjáveituaðgerð og þá sérstaklega blæðingu. Rannsóknin

beindist fyrst og fremst að því að skoða áhrif þessara lyfja á blæðingu í brjóstholskera fyrsta

sólarhringinn eftir aðgerð, en einnig fjölda blóðhlutagjafa (einkum rauðkornaþykknis) og tíðni

enduraðgerða vegna blæðinga. Í öllum tilvikum sást enginn munur milli hópa. Þótt rannsóknin sé ekki

framsýn og slembuð, er mikilvægt að hóparnir sem bornir voru saman voru mjög sambærilegir m.t.t.

flestra þátta, eins og áhættuþátta kransæðasjúkdóms, en lítilsháttar munur var þó á LÞS. Því var einnig

framkvæmd fjölþáttagreining á forspárþáttum blæðingar og blóðgjafa, en SRI lyfjanotkun reyndist ekki

sjálfstæður áhættuþáttur blóðhlutagjafa. Tíðni skammtíma fylgikvilla og dánartíðni innan 30 daga voru

einnig sambærileg milli hópanna. Hins vegar reyndist langtímalifun SRI-hópsins marktækt verri og var

það staðfset með Cox aðhvarfsgreiningu. MACCE-frí lifun var þó sambærileg milli hópa, sem bendir til

að síðri lifun SRI-hópsins megin ekki rekja til hjarta- og æðasjúkdóma.

5.1.1 Notkun þunglyndislyfja
Tæplega 8% sjúklinganna tóku SRI lyf fyrir aðgerð, sem er svipað hlutfall og í sambærilegum

ferilrannsóknum erlendis (152, 168). Þar sem sjúklingar í SNRI hópi voru aðeins 16 talsins, var ekki talið

ráðlegt að bera þá sérstaklega saman við SSRI hópinn (lágur styrkur við tölfræðilegan samanburð),

heldur voru allir sjúklingar á SSRI og/eða SNRI lyfjum skoðaðir saman. Ekki var heldur gerður

samanburður á þeim sjúklingum sem tóku SRI lyf og önnur geðlyf, en sjúklingar í SRI-hópnum reyndust

um fimm sinnum líklegri en V-hópurinn til að taka önnur geðlyf en SRI. Rannsóknir hafa ekki bent til að

geðlyf önnur en SRI hafi marktæk áhrif á megin rannsóknarefninu hér: blæðingu eftir aðgerð (119, 168).

Því sást ekki ástæða til að útiloka þá sjúklinga sem tóku slík lyf.

Samtals tóku um 11% sjúklinganna einhvers konar þunglyndislyf, sem er í samræmi við aðrar

rannsóknir. Hér á landi eru um 4-6% einstaklinga taldir þjást af þunglyndi á hverjum tíma og um einn

tíundi þjóðarinnar fær ávísað þunglyndislyf á hverju ári (125). Þar sem sjúklingar með

kransæðasjúkdóm, ekki síst þeir sem nýlega hafa fengið hjartaáfall eða eru á leið í kransæðahjáveitu-

aðgerð, eru með mun hærri tíðni þunglyndis (allt að 1/3 þeirra) má álykta að sumir þessara sjúklinga

séu með vangreint þunglyndi og séu því ekki að fá meðferð við hæfi (77, 78). Þó er rétt að benda á að

vægt þunglyndi er oft hægt að meðhöndla með viðtalsmeðferð og án lyfja.

5.1.2 Samanburður hópa
Meðalaldur var í kringum 66 ár í báðum hópum. Tilhneiging sást til hærra hlutfalls kvenna í SRI-

hópni, en munurinn var ekki marktækur. Í sambærilegum rannsóknum erlendis eru yfirleitt marktækt fleiri

konur sem taka SRI lyf (134), enda konur u.þ.b. tvöfalt líklegri til að þjást af þunglyndi en karlar (91).
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Marktækur munur sást á líkamsþyngdarstuðli milli hópanna og var hann hærri hjá SRI-hópnum (30,2

kg/m2 sbr. 28,3 kg/m2 hjá V-hópi; p<0,001), sem ekki kemur á óvart þar sem þunglyndir einstaklingar

þjást oftar af offitu (169).

Hvorki sást munur á CCS- eða NYHA-flokkun og voru hóparnir með álíka EuroSCORE II gildi. Aðrir

þættir úr heilsufarssögu eins og helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms, útfallsbrot vinstri slegils og

tíðni skertrar nýrnastarfsemi fyrir aðgerð voru einnig sambærilegir. Munurinn á tíðni lokusjúkdóma milli

hópanna var á mörkum marktækni (p=0,070), en um þrefalt fleiri í SRI-hópnum höfðu þekktan

lokusjúkdóm fyrir aðgerð (sjá töflu 8). Skýringin á þessu er ekki ljós en geðdeyfðarlyf eru ekki þekkt fyrir

að valda lokusjúkdómum eða lokusjúkdómar þunglyndi. Sumar rannsóknir hafa þó sýnt að sjúklingar

sem taka geðdeyfðarlyf þjást oftar af lokusjúkdómum (170, 171), en eru tengslin við SRI lyf minna

afgerandi en fyrir önnur þunglyndislyf (170). Sömuleiðis jaðraði munurinn á gildi blóðrauða hópanna

tveggja við að vera marktækur, eða 138 g/L hjá sjúklingum á SRI lyfjameðferð, miðað við 140 g/L hjá V-

hópnum. Sennilega skýrist sá munur að hluta til af því að SRI-hópurinn hafði tilhneigingu til að vera með

hærra hlutfall kvenna. Loks var notkun blóðþynnandi og blóðflöguhemjandi lyfja sambærileg, en erlendar

rannsóknir hafa sumar sýnt að notkun SRI lyfja samfara þeim geti magnað upp áhrifum þeirra á

blæðingu eftir aðgerð (136, 139).

5.1.3 Blæðing eftir aðgerð
Bæði SSRI og SNRI lyf geta haft áhrif á starfsemi blóðflagna með því að minnka serótónín birgðir í

blóðflögum og draga þannig úr virkni þeirra, sem aftur getur aukið blæðingu (133, 134, 142). Í þessari

rannsókn reyndist enginn munur á blæðingu hjá hópunum tveimur, né heldur á magni blóðgjafa eða

tíðni enduraðgerða vegna blæðingar. Ef eitthvað var reyndust sjúklingar í SRI-hópnum hafa tilhneigingu

til að blæða minna, sem kom á óvart enda andstætt því sem spáð var í upphafi rannsóknar. Hugsanlega

má skýra þetta að hluta til með því að SRI-hópurinn var marktækt þyngri en viðmiðunarhópurinn, en

rannsóknir á horfum offitusjúklinga eftir kransæðahjáveitu benda til að hærra LÞS fylgir minni blæðing

(172). Ástæðan fyrir því er ekki ljós, enda um vissa þversögn að ræða sem stundum er kölluð „obesity

paradox“. Enn fremur reyndist notkun SRI lyfja hvorki vera forspárþáttur fyrir aukinni blæðingu né þörf á

blóðgjöfum (RKÞ) eftir aðgerðina. Þeir þættir sem skiptu mestu máli varðandi blæðingu og þörfina fyrir

blóðgjöf voru hins vegar karlkyn, hækkandi aldur og lægri LÞS, ásamt notkun heparíns innan fimm daga

fyrir aðgerð - allt þættir sem erlendar rannsóknir hafa einnig lýst (63-65).

Niðurstöðum þessarar rannsóknar, þ.e. að SRI lyf auki ekki blæðingu eftir hjartaaðgerðir, ber saman

við nokkrar nýlegar rannsóknir, sem allar benda til að ekki sé um að ræða sterk tengsl milli notkunar

þessara lyfja og aukinna blæðinga (168, 173, 174). Það á t.d. við um rannsókn Andreasen og félaga frá

Danmörku (175) og ástralska rannsókn sem gerð var á kransæðahjáveituaðgerðum, en þar reyndist

ekki aukin hætta á blæðingum þótt sjúklingar tækju samtímis SRI lyf og blóðflöguhemjandi lyf (173). Í

nýlegri safngreiningu Eckersley og félaga voru teknar saman niðurstöður sjö rannsókna, sem könnuðu

áhrif SSRI lyfja á sjúklinga sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð. Líkt og í núverandi rannsókn,

kom í ljós að notkun þessara lyfja fyrir aðgerð jók ekki tíðni gjafar á blóðvökva eða blóðflögum og tíðni

enduraðgerða vegna blæðingar og 30 daga dánartíðni var sambærileg (155). Hins vegar reyndust SRI
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lyf marktækt auka áhættu á gjöf rauðkornaþykknis í rannsókn þeirra (OR = 1,15;  95% ÖB: 1,06 - 1,26).

Ályktun höfunda var því að flestar niðurstöður benda til óverulegra áhrifa SRI lyfja á blæðingu, en

niðurstöður rannsókna sem þeir skoðuðu voru engu að síður nokkuð misleitar (e. heterogenous).

Mögulega eru blóðflöguhemjandi áhrif serótónín endurupptökuhemla það væg að þau hafa

tamarkaða klíníska þýðingu og þá sérstaklega ef sjúklingar eru einnig á blóðþynnandi eða

blóðflöguhemjandi lyfjum fyrir aðgerðina. Það er einmitt raunin hjá flestum sjúklingum sem gangast undir

kransæðahjáveituaðgerð í dag, en í núverandi rannsókn voru rúmlega 80% sjúklinganna á blóðþynnandi

og/eða blóðflöguhemjandi lyfjum innan fimm daga fyrir aðgerðina.

5.1.4 Aðgerðartengdir þættir, skammtíma fylgikvillar og 30 daga dánartíðni
Hlutfall þeirra aðgerða sem framkvæmdar voru með aðstoð hjarta- og lungnavéla var sambærilegt

milli SRI- og V-hóps, en í kringum 86% aðgerðanna voru framkvæmd með aðstoð hjarta- og lungnavélar.

Tímalengd aðgerðanna var einnig sambærileg, sem og vélartími og tangartími. Ekki sást munur á milli

hópanna m.t.t. tíðni fylgikvilla, hvorki minniháttar né alvarlegra fylgikvilla. Legutíminn var einnig

sambærilegur, líkt og 30 daga dánartíðni. Svipuðum niðurstöðum hefur verið lýst í öðrum rannsóknum

(155, 168, 175).

5.1.5 Heildarlifun og MACCE-frí lifun
Marktækur munur reyndist á langtíma lifun hópanna (p=0,004) og reyndist SRI lyfjanotkun tengjast

síðri lifun og vera sjálfstæður forspárþáttur dauða samkvæmt fjölþátta Cox aðhvarfsgreiningu (HH: 2,16;

95% ÖB: 1,52 - 3,10). Aðrir þættir sem höfðu neikvæð áhrif á lifun voru saga um hjartaáfall, langvinna

lungnateppu og sykursýki. Sem fyrr segir eru tiltölulega fáar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif þessara

lyfja á sjúklinga sem gangast undir kransæðahjáveituaðgerð sérstaklega. Niðurstöður þessarar

rannsóknar eru þó í samræmi við erlendar rannsóknir, t.d. rannsókn Xiong og félaga, sem lýstu 60%

aukinni dánartíðni hjá sjúklingum eftir kransæðahjáveitu ef þeir tóku SRI lyf (152). Þeirra rannsókn er

þó eldri en okkar, en þríhringlaga þunglyndislyfið klómipramín var tekið með í útreikningum með SRI

lyfjum og enn fremur var ekki leiðrétt fyrir reykingum, útfallsbroti vinstri slegils eða skertra

nýrnastarfsemi, en allt eru þættir sem geta haft áhrif á lifun (152). Svipaðar niðurstöður sáust þó í nýlegri

rannsókn Stenman og félaga, sem sýndi að sjúklingar sem gengust undir stórar aðgerðir voru í 30%

aukinni áhættu á því að deyja ef þeir tóku SRI lyf fyrir aðgerð (176).

MACCE-frí lifun var sambærileg, sem sést á Kaplan-Meier lifunarkúrfunum en einnig út frá því að

SRI reyndust ekki sjálfstæðir forspárþættir í Cox aðhvarfsgreiningu. Það gerðu hins vegar langvinn

lungnateppa, hjartabilun (NYHA III-IV), saga um hjartaáfall og skert nýrnastarfsemi. Ekki eru til aðrar

rannsóknir á MACCE-frírri lifun hjá kransæðahjáveitusjúklingum, en í rannsókn Rieckmann og félaga

reyndust SRI lyf tengjast lakari MACCE-frírri lifun meðal sjúklinga sem lögðust inn á spítala með brátt

kransæðaheilkenni (177).
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Enda þótt sumar rannsóknir hafi bent til þess að meðferð með SRI lyfjum tengist aukinni hættu á

blæðingum, fylgikvillum og dauða til langs tíma, er umtalsverður fjöldi rannsókna sem ekki hefur sýnt

fram á slíkan mun (173, 174, 178, 179). Tully og félagar sýndu t.d. að notkun SRI lyfja fyrir

kransæðahjáveituaðgerð tengdist ekki aukinni áhættu á hjartaáfalli, heilaáfalli eða dauða innan 30 daga

frá aðgerð (174). Í ljósi þess að enginn munur sást á MACCE-frírri lifun hópa í núverandi rannsókn, má

álykta að verri heildarlifun SRI-hóps skýrist ekki af hjarta- og æðasjúkdómum. Sennilegt er að muninn á

lifun megi skýra út frá þunglyndinu sjálfu sem einstaklingarnir glíma við, enda vel þekkt að lifun

þunglyndra sjúklinga séu lakari en þeirra sem ekki glíma við þunglyndi. Eins og kom fram í kafla 1.6.3,

getur þunglyndi haft áhrif á meðferðarheldni og það hvernig einstaklingar tileinka sér heilsusamlega

lífshætti. Það getur síðan haft áhrif á tíðni langtíma fylgikvilla og lifun (101, 104, 107, 171) og

endurspeglast í mun á lifun í núverandi rannsókn. Almennt er mælt með því að kransæðasjúklingum

sem þjást af þunglyndi fyrir aðgerð, sé haldið á SRI lyfjameðferð, þar sem hún er talin minnka líkur á

versnun þunglyndiseinkenna og kvíða eftir aðgerðina og er því ákveðin forvörn gegn afturförum í

andlegri heilsu þessara sjúklinga. Einnig eru vísbendingar um að SRI lyf geti haft líffræðileg áhrif á

framgang kransæðasjúkdóms (sjá kafla 1.6.4), en þörf er á frekari rannsóknum í þessum efnum (157,

178-180). Ljóst er að frekari rannsókna á þunglyndi í kringum kransæðahjáveituaðgerð er þörf, en einnig

hvernig notkun SRI lyfja tengist síðri langtíma lifun þessara sjúklinga. .

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar
Í þessari rannsókn var stuðst við gagnagrunn hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala, sem nær til

allra sjúklinga sem gengist hafa undir kransæðahjáveituaðgerð frá 2001 til 2016, en stuðst var við gögn

frá 2007 til 2016, þegar skráning lyfja í rafræna lyfjagrunninn Therapy var tekin upp. Fyrir hvern og einn

sjúkling voru skráðar fjölmargar breytur og gagnagrunnurinn því mjög ítarlegur, sem er einn helstu

styrkleiki þessarar rannsóknar. Annar styrkleiki er að brottfall sjúklinga m.t.t. lifunar var hverfandi, þar

sem eftirfylgd var næstum 100%. Loks er kostur allar aðgerðir voru framkvæmdar á einni stofnun af

tiltölulega fáum skurðlæknum, sem tryggir einsleitari rannsóknarhóp.

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún var afturskyggn, en eins og gildir almennt fyrir slíkar

rannsóknir, er hún háð því að upplýsingar séu rétt skráðar. Skráning upplýsinga um einkenni,

áhættuþætti, o.fl., hefði verið nákvæmari ef um væri að ræða framskyggna rannsókn. Upplýsingar um

nákvæmar ábendingar sjúklinga fyrir SSRI/SNRI lyf voru þó ekki aðgengilegar og ekki hægt að tryggja

að sjúklingar í viðmiðunarhópi hafi í raun þjáðst af ógreindu og ómeðhöndluðu þunglyndi. Því hafa áhrif

þunglyndis á langtímahorfur hugsanlega verið vanmetin (e. bias towards the null). Auk þess lágu ekki

fyrir upplýsingar um SRI lyfjanotkun til langs tíma, heldur eingöngu fram að aðgerð, en þannig voru

hóparnir tveir skilgreindir með tilliti til SRI lyfjanotkunar fyrir aðgerð. Því er hugsanlegt að einhverjir

sjúklingar í SRI-hópi hafi hætt á SRI lyfjum eftir aðgerðina, en það ætti þó ekki að hafa áhrif þegar

skammtímaárangur aðgerðanna er metinn.
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5.3 Lokaorð og næstu skref
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru gagnleg viðbót við þann fjölda faraldsfræðirannsókna sem

kannað hafa áhrif SRI lyfjanotkunar á horfur kransæðasjúklinga og fylgikvilla eftir aðgerð. Lyfin reyndust

hvorki auka blæðingu eftir aðgerð né tíðni skammtíma eða langtíma fylgikvilla, sem er í samræmi við

niðurstöður flestra nýrri rannsókna erlendis (155, 168, 173-175). Heildarlifun sjúklinga í SRI-hópi var þó

síðri, en virðist ekki skýrast af hjarta- og æðasjúkdómum, þar sem MACCE-frí lifun var sambærileg.

Þessar niðurstöður kalla á frekari rannsóknir á langtímaafrifum þessara sjúklinga og er slík rannsókn í

bígerð hér á landi. Er þá fyrirhugað að kanna dánarorsakir þessara sjúklinga og bera þá saman  við

sjúklinga sem ekki taka þessi lyf.

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að ekki sé ástæða til að stöðva SRI lyfjameðferð

fyrir aðgerð og reyna með því að draga úr áhættu á blæðingu og blóðgjöfum. Reyndar gæti sú ráðstöfun

að setja út þessi lyf aukið á þunglyndi þessara sjúklinga og þannig tafið fyrir bata þeirra. Almennt fylgja

SRI lyfjum fáar aukaverkanir sem tengjast hjarta og æðakerfi og eru þær mun fátíðari en fyrir eldri

þunglyndislyf, t.d. þríhringlaga þunglyndislyfin. SRI lyf eru því heppilegri meðferð fyrir sjúklinga sem þjást

bæði af kransæðasjúkdómi og þunglyndi og/eða kvíða. Þetta er mikilvægt að hafa í huga því margir

sjúklingar með kransæðasjúkdóm þjást af þunglyndi og þurfa á meðferð að halda, sem ekki skerðir

lífsgæði þeirra.
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