
	

  

Notkun ósæðardælu við kransæðahjáveituaðgerðir 

 

Sunna Lu Xi Gunnarsdóttir 

Ritgerð til B.S. gráðu 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 
Heilbrigðisvísindasvið 

	
	
	
	
	 	



	

 

 

Notkun ósæðardælu við kransæðahjáveituaðgerðir 

Sunna Lu Xi Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

Ritgerð til B.S. gráðu í læknisfræði 

Leiðbeinendur: Tómas Guðbjartsson & Martin Ingi Sigurðsson 

 

Læknadeild, Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Maí 2019  



	

 

Ritgerð þessi er til BS gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Sunna Lu Xi Gunnarsdóttir 2019 

 

Prentun: Háskólaprent 



	 i	

Ágrip 
 
Notkun ósæðardælu við kransæðahjáveituaðgerðir 
Sunna Lu Xi Gunnarsdóttir1, Martin Ingi Sigurðsson1,2, Tómas Guðbjartsson1,3 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Svæfinga- og gjörgæsludeild Landspítala og 3Hjarta- og 

lungnaskurðdeild Landspítala 

 
Inngangur: Ósæðardæla (e. intra-aortic balloon pump) er stundum notuð við hjartabilun í tengslum við 

kransæðahjáveituaðgerð, en hún eykur blóðflæði um kransæðar í þanbili (e. diastole) ásamt því að 

auðvelda hjartanu að tæma sig. Umdeilt er hvort ósæðardæla bæti horfur sjúklinga eftir opnar 

hjartaaðgerðir. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvernig sjúklingum sem fengu ósæðardælu 

í tengslum við kransæðahjáveitu hefur vegnað, ásamt ábendingum fyrir ísetningu og fjölda þeirra. 

 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til 2177 sjúklinga sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala á tímabilinu 2001-2018, og voru 99 (4,5%) þeirra sem fengu 

ósæðardælu bornir saman við 2078 sjúklinga í viðmiðunarhópi. Upplýsingar um sjúklinga fengust úr 

sjúkraskrám og 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 stoðnets og dauða (e. major adverse cardiac and  cerebrovascular event, 

MACCE). Langtímalifun og MACCE-frí lifun voru síðan áætlaðar með aðferð Kaplan-Meiers og 

sjálfstæðir forspárþættir lifunar fundnir með Cox aðhvarfsgreiningu. Miðgildi eftirfylgdar var 101,1 

mánuðir (bil: 0,0 - 215,9) og miðaðist við 31. desember 2018. 

 

Niðurstöður: Alls fengu 4,5% sjúklinga ósæðardælu og var tíðnin hæst árið 2006 (8,9%) en lægst 2001 

(1,7%). Flestir fengu ósæðardælu fyrir aðgerð (58,6%) eða í aðgerð (34,3%), en aðeins 6,1% eftir 

aðgerð. Heildartíðni fylgikvilla var 14,1% og voru blæðing frá ísetningarstað, rof á dælublöðru, blóðþurrð 

í neðri útlimum og blóðflögufæð þeirra algengastir. Hlutfall kvenna var hærra í ósæðardæluhópi (30,3% 

sbr. 17,2%, p=0,001) sem oftar höfðu áhættuþætti kransæðasjúkdóms og lengri aðgerðar- og 

tangartíma. Auk þess var EuroSCORE II ósæðardælusjúklinga hærra (8,1 sbr. 2,2, p<0,001), líkt og 

tíðni minniháttar og alvarlegra fylgikvilla og 30 daga dánartíðni (22,2% sbr. 1,3%, p<0,001). Heildarlifun 

fimm árum frá aðgerð reyndist marktækt síðri hjá sjúklingum í ósæðardæluhópi (56,4% sbr. 91,5%) sem 

og 5-ára MACCE-frí lifun (46,9% sbr. 83,0%). Eftir að leiðrétt var fyrir öðrum áhættuþáttum í 

fjölbreytugreiningu reyndist notkun ósæðardælu reyndist vera sjálfstæður áhættuþáttur fyrir dauða 

(HH=2,53; 95% ÖB: 1,57 – 4,06; p<0,001). 

 

Ályktun: Innan við 5% sjúklinga fá ósæðardælu í tengslum við kransæðahjáveitu á Íslandi og hefur 

hlutfallið lítið breyst á sl. 18 árum. Helsta ábending fyrir notkun ósæðardælu var hjartabilun þar sem 

útfallsbrot var undir 30%. Eins og búast mátti við var tíðni fylgikvilla og 30 daga dánartíðni hærri hjá 

sjúklingum sem fengu ósæðardælu og bæði langtíma og MACCE-frí lifun þeirra síðri.  
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1 Inngangur 
 

Fyrsta kransæðahjáveituaðgerðin var gerð í Bandaríkjunum fyrir meira en fjórum áratugum, en í dag eru 

þær algengustu opnu hjartaaðgerðir sem framkvæmdar eru á Vesturlöndum (1). Oftast er um að ræða 

sjúklinga með útbreiddan kransæðasjúkdóm þar sem aðgerðin er gerð sem valaðgerð (e. elective 

surgery). Stundum eru sjúklingar teknir í bráðaaðgerð eins og eftir nýlegt hjartadrep eða vegna 

hjartabilunar af öðrum orsökum. Í slíkum tilfellum getur þurft að beita svokallaðri ósæðardælu (e. intra 

aortic balloon pump, IABP) sem auðveldar hjartanu að dæla og eykur afköst þess. Í þessari BS-ritgerð 

er fyrst fjallað almennt um kransæðasjúkdóm ásamt meðferð við honum en síðan vikið að notkun 

ósæðardælu, þ.á.m. ábendingar, fylgikvilla sem geta hlotist af notkun hennar og horfur sjúklinga. 

 

1.1  Faraldsfræði kransæðasjúkdóms 
Hjarta- og æðasjúkdóm ar eru algengasta dánarorsökin á heimsvísu, en rekja má tæplega 18 milljón 

dauðsfalla til þeirra árlega (2). Á Íslandi má rekja um þriðjung allra dauðsfalla til hjarta- og æðasjúkdóma 

(3) og er kransæðasjúkdómur þar efstur á blaði. Í byrjun síðustu aldar varð aukning á nýgengi 

kransæðasjúkdóms og hélst hún stöðug allt fram til ársins 1980. Síðan þá hefur nýgengi farið lækkandi 

(4), eða um tæplega 70% frá 1981 til 2006, og dánartíðni lækkað um 80% á sama tímabili (5, 6). Þessi 

jákvæða þróun hefur að miklu leyti verið skýrð af breyttum lífstíl þar sem staða helstu áhættuþátta 

kransæðasjúkdóms, eins og hás kólesteróls í blóði, reykinga, háþrýstings og lítillar líkamlegrar 

hreyfingar, hefur batnað. Einnig hefur bætt meðferð við kransæðasjúkdómi komið við sögu, ekki síst 

inngrip eins og lyfjameðferð og tæknilegar framfarir í kransæðavíkkunum og 

kransæðahjáveituaðgerðum. Samanlögð áhrif meðferðar við kransæðasjúkdómi skýrði þó aðeins 

fjórðung lækkunar dánartíðni (6). Samkvæmt IMPACT reiknilíkani Hjartaverndar (5) reyndist langstærsti 

jákvæði áhrifavaldurinn vera lækkun á meðalgildi kólesteróls í blóði. Mátti rekja 32% lækkunar dánartíðni 

til hennar sem aðallega skýrist af breyttu mataræði Íslendinga á síðustu árum. Minni reykingar og lækkun 

á slagbilsþrýstingi (e. systolic blood pressure) skýrðu síðan hvor um sig 22% af fækkun dauðsfalla vegna 

kransæðasjúkdóms en aukin líkamleg hreyfing aðeins um 5% (4, 6). 

Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun er kransæðasjúkdómur enn langalgengasta dánarorsökin hér á 

landi, líkt og víða á Vesturlöndum (5). Það má meðal annars skýra með áhrifum annarra áhættuþátta 

kransæðasjúkdóms sem hafa þróast í gagnstæða átt og dregið úr þeim jákvæða árangri sem náðst 

hefur hér á landi síðastliðna áratugi. Þar vega þyngst offita og sykursýki en samanlagt skýra þau í 

kringum 9% fjölgun dauðsfalla vegna kransæðasjúkdóms auk þess sem hækkandi meðalaldur 

þjóðarinnar hefur haft áhrif (4, 7). Ljóst er að ef ekkert er gert varðandi þessa neikvæðu þróun gæti 

dauðsföllum vegna kransæðasjúkdóms fjölgað á ný. 

 

1.2  Áhættuþættir kransæðasjúkdóms 
Ýmsir áhættuþættir kransæðasjúkdóms eru þekktir og vel rannsakaðir. Margir þeirra eru breytanlegir og 

stjórnast af þeim lífstíl sem við tileinkum okkur. Þar má helst nefna háþrýsting, hækkaðar blóðfitur, 

reykingar, sykursýki, offitu, hreyfingarleysi og streitu (tafla 1) (8). Með lífstílsbreytingum má hafa áhrif á 
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þessa áhættuþætti og þannig hægja á framgangi sjúkdómsins. Síðan eru óbreytanlegir áhættuþættir en 

til þeirra teljast hár aldur, karlkyn og erfðaþættir sem enn eru tiltölulega lítt þekktir (8, 9). 

 
Tafla 1. Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms og flokkun þeirra. 

Breytanlegir áhættuþættir Óbreytanlegir áhættuþættir 

Háþrýstingur Hækkandi aldur 

Hækkaðar blóðfitur Karlkyn 

Reykingar Erfðaþættir 

Sykursýki  

Offita  

Hreyfingarleysi  

Streita  

 

1.3  Orsakir, meinþróun og meingerð 
Kransæðasjúkdómur einkennist af þrengingu eða stíflu í kransæðum sem leiðir til minnkaðs blóðflæðis 

um þær til hjartavöðvans. Það getur leitt til blóðþurrðar í hjartavöðva og jafnvel vefjadreps. Sem dæmi 

um orsök þrenginga í kransæðum má nefna meðfædda galla í kransæðum, blóðsegarek (e. embolism), 

ytri áverka, staðbundinn samdrátt í kransæðum, bráða æðabólgu og flysjun í æðavegg (e. dissection). 

Í langflestum tilvikum er orsökin þó æðakölkun (e. atherosclerosis) og blóðsegamyndun í kjölfar hennar 

(10). Æðakölkunarferlið er talið byrja snemma á ævinni, en merki um breytingar í æðaveggnum sjást 

hjá flestum yfir tvítugt þótt afleiðingar þeirra koma ekki fram fyrr en löngu seinna á lífsleiðinni (11, 12). 

Fyrstu breytingarnar eru svokallaðar fiturákir (e. fatty streaks), en það eru gulleitar, línulegar meinsemdir 

sem eru samsettar úr fitufylltum átfrumum í innlagi (e. intima) æðaveggsins (13). Fiturákir valda ekki 

truflunum í blóðflæði að neinu marki og geta gengið til baka (12). Hins vegar geta þær einnig þróast í 

æðaskellur (e. atheroma) sem stækka og valda blóðflæðishindrun þegar þær skaga inn í æðaholið. 

Æðaskellur myndast í innsta lagi æðaþelsins (e. endothelium) og eru samsettar úr kjarna með kólesteróli 

og frumuleifum ásamt bandvefslagi sem liggur beint undir innsta lagi æðaþelsins (mynd 1) (13). 

 

	
Mynd 1. Grunnuppbygging æðaskellu. Myndin er fengin úr 

Robbins Basic Pathology (14) og er lítillega breytt. 

BANDVEFSLAG 
(sléttar vöðvafrumur, 
risaátfrumur, fitufylltar átfrumur, 
eitilfrumur, kollagen, elastín, 
próteóglýkön, nýæðamyndun) 
 
NEKRÓTÍSKUR KJARNI 
(frumuleifar, kólesteról kristallar, 
fitufylltar átfrumur, kalsíum) 
 
MIÐLAG ÆÐAVEGGS 
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Æðaskellur geta lagst á allar slagæðar líkamans en þær eru algengastar í kransæðum, ósæð 

og slagæðum til heila og útlima (10, 14). Skerspenna (e. shear stress) er mælikvarði á tog blóðstreymis 

í æðaþelið, en há skerspenna viðheldur tjáningu æðaþelsins á verndandi þáttum gegn æðakölkun. Á 

þeim stöðum þar sem æðar greinast eða truflun verður á blóðflæði eins og við iðustreymi (e. turbulence), 

verður skerspennan lág. Það stuðlar að breyttri tjáningu í æðaþelinu með þeim afleiðingum að verndandi 

áhrif skerspennunnar vantar og við slíkar aðstæður byrjar æðakölkunin að þróast (15). 

Lág skerspenna tengist auknu gegndræpi æðaþelsins sem auðveldar kólesterólríkum LDL (low 

density lipoporotein) ögnum að komast inn í æðavegginn og safnast fyrir í innlagi slagæða. Þar með 

hefst æðakölkunarferlið en aðrir þættir sem ýta undir aukið gegndræpi æðaþelsins eru háþrýstingur og 

aukið oxunarálag á æðaþelið sem einnig getur sést við sykursýki og hjá þeim sem reykja (10). Aukið 

magn LDL agna í blóði stuðlar einnig að uppsöfnun þess í innlagi slagæða (16), en þar að auki hefur 

stærð agnanna áhrif á flæði þeirra í gegnum æðavegginn. Því minni sem agnirnar eru, þeim mun 

auðveldar komast þær gegnum æðaþelið (17). Í innlagi slagæða geta LDL agnirnar síðan umbreyst t.d. 

með því að oxast eða bindast glúkósa. Oxað LDL örvar tjáningu viðloðunarsameinda á yfirborði 

æðaþelsins en afleiðingin er sú að einkjarna átfrumur (e. monocytes) úr blóðinu bindast þessum 

sameindum og flytjast yfir í innlag æðarinnar. Þar breytast þær í risaátfrumur (e. macrophages) sem 

taka upp oxað LDL og umbreytast í froðufrumur (e. foam cells) (16). Froðufrumur seyta bæði ensímum 

sem veikja bandvefinn í æðaskellunni og boðefnum (e. cytokines) sem laða að sér T-eitilfrumur en einnig 

aðrar bólgufrumur. Samspil þessara fruma leiða til ýmissa bólguviðbragða sem sum hafa örvandi áhrif 

á meinþróunina en önnur letjandi (10).  

Fitufylltar froðufrumur deyja stýrðum frumudauða (e. apoptosis) hjá sjúklingum með áhættuþætti 

kransæðasjúkdóms og kólesteról bundið fitusýrum safnast upp í innlaginu. Þessi fituríki kjarni er eitt 

megineinkenni fullmótaðrar æðaskellu. Æðaskellur geta skagað út í æðaholið og valdið þrengingum 

sem truflar blóðflæðið um æðarnar (10). Með tímanum getur orðið rof á æðaskellunni, en fituríkari 

æðaskellur eru almennt rofgjarnari (18). Í kjölfar rofs komast blóðflögur og storkusameindir blóðsins í 

snertingu við undirliggjandi þætti eins og kollagen og svokallaðan vefjaþátt (e. tissue factor) í 

æðaveggnum sem örva segamyndun (e. thrombosis) (10, 18). Hún getur leitt til bráðrar þrengingar eða 

lokunar á æðinni sem veldur blóðþurrð í hjartavöðvanum (e. myocardial ischemia). Súrefnisskortur 

veldur því að loftfirrð öndun tekur við sem m.a. leiðir til uppsöfnunar laktats sem getur valdið frumudauða 

(10). 

 

1.4  Einkenni og birtingarmynd kransæðasjúkdóms 
Einkenni kransæðasjúkdóms geta verið lítil sem engin í fyrstu og koma þau oftast ekki fram fyrr en á 

seinni stigum sjúkdómsins (19). Þau gera vart við sig þegar eftirspurn eftir súrefnisríku blóði til 

hjartavöðvans verður meiri en framboð (20). Stundum eru einkenni kransæðasjúkdóms almenn, eins og 

þrekleysi og þreyta. Algengara er að þau geri vart við sig sem hjartaöng (e. angina pectoris) sem oftast 

er lýst sem þyngsla- eða herpingsverk, sem staðsettur er vinstra megin eða fyrir miðju brjósti og getur 

leitt upp í háls og kjálka, út í báða handleggi og jafnvel aftur í bak (19). Sumir sjúklingar finna einnig fyrir 

mæði samfara hjartaöng, auk ógleði, svita, svima og hjartsláttartruflunum (21). Einkenni geta einnig 

verið ódæmigerð, sérstaklega hjá yngri konum (19, 22). Dæmi er um að kransæðasjúkdómur sé 
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einkennalaus, sérstaklega hjá sjúklingum með sykursýki, en allt að 20-35% sykursýkissjúklinga fá 

þögula blóðþurrð (e. silent myocardial ischemia) (23). 

Hjartaöng getur bæði verið tengd áreynslu og hvikul. Stöðug hjartaöng (e. stable angina) er 

áreynslubundin og er þá talað um stöðugan kransæðasjúkdóm (e. stable coronary artery disease) sem 

einnig getur komið við andlegt álag (24). Við áreynslu eykst súrefnisþörf hjartans, en vegna þrenginga í 

kransæðum af völdum æðaskella geta kransæðarnar ekki annað eftirspurn. Yfirleitt ganga einkennin til 

baka við hvíld eða við töku nítróglýseríns sem víkkar æðarnar. Talað er um hvikula hjartaöng (e. 

unstable angina) þegar hjartaöng kemur fram við hvíld eða ef breytingar verða á tíðni og tímalengd 

verkjanna á stuttum tíma (25). Hvikul hjartaöng er vægasta form bráðs kransæðaheilkennis (e. acute 

coronary syndrome, ACS) og algengasta orsök þess er rof í æðaskellu (19). Við það myndast blóðsegi 

sem stíflar kransæðar og veldur súrefnisþurrð með fyrrnefndum einkennum, oft án teljandi áreynslu (25). 

Standi súrefnisþurrð yfir í lengri tíma kemur brátt drep í hjartavöðva sem sést á hækkun á hjartaensímum 

eins og trópóníni í blóði. Brátt drep er ein birtingarmynd bráðs kransæðasjúkdóms og er flokkað nánar 

eftir því hvort ST-hækkun kemur fram á hjartarafriti (ST elevation myocardial infarction, STEMI) eða ekki 

(non-ST elevation myocardial infarction, NSTEMI). Ef ST-hækkanir sjást ekki er drepið bundið við innsta 

hluta hjartavöðvans (e. subendocardium). Drep með ST-hækkunum nær hins vegar í gegnum allan 

hjartavegginn. Alvarlegasta form bráðs kransæðaheilkennis er skyndidauði, en það er afleiðing 

blóðsegamyndunar í kransæð sem skyndilega veldur blóðþurrð í rafkerfi hjartans og leiðir til takttruflana 

í sleglum og hjartastopps (19). 

Til að leggja mat á einkenni kransæðasjúkdóms er einkum stuðst við tvenns konar kvarða (19). 

Annars vegar er það CCS-flokkun (Canadian Cardiovascular Society) sem leggur mat á hjartaöng með 

hliðsjón af alvarleika hennar (tafla 2) (26)  en hins vegar er NYHA-flokkun (New York Heart Association) 

sem metur einkenni hjartabilunar eins og mæði og þreytu (tafla 3) (27). 

 

Tafla 2. Flokkun CCS á hjartaöng. 

CCS-flokkun 

Stig I Venjuleg líkamleg áreynsla í daglegu lífi, t.d. að ganga eða fara upp stiga, veldur 
ekki hjartaöng. Hjartaöng kemur fram við mikla líkamlega áreynslu eða áreynslu sem 
varir í lengri tíma. 

Stig II Einkenni hamla lítillega athöfnum daglegs lífs. Hröð ganga, ganga upp stiga eða 
ganga upp í móti í brekku veldur einkennum. Einkenni koma einnig fram við eðlilega 
áreynslu þegar ákveðin skilyrði eru til staðar líkt og kuldi, mótvindur, við tilfinningalegt 
álag eða innan nokkurra klukkustunda frá því að einstaklingur vaknaði. 

Stig III Einkenni hamla verulega athöfnum daglegs lífs. Stutt ganga á jafnsléttu eða ganga 
upp stiga við venjulegar kringumstæður og á eðlilegum hraða veldur miklum 
einkennum. 

Stig IV Einkenni hamla öllum athöfnum daglegs lífs. Hjartaöng getur einnig komið fyrir í 
hvíld. 
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Tafla 3. Flokkun NYHA á hjartabilun. 

NYHA-flokkun 

Stig I Engar takmarkanir á athöfnum daglegs lífs. Venjuleg líkamleg áreynsla veldur ekki 
óeðlilegri þreytu, mæði eða hjartsláttarónotum. 

Stig II Væg takmörkun á líkamlegri áreynslu en ekki óþægindi í hvíld. Venjuleg líkamleg 
áreynsla veldur þreytu, hjartsláttarónotum, mæði eða hjartaöng. 

Stig III Veruleg takmörkun á líkamlegri áreynslu. Engin óþægindi í hvíld en minnsta áreynsla 
veldur áðurnefndum einkennum. 

Stig IV Einkenni hjartabilunar eru til staðar í hvíld. Öll líkamleg áreynsla veldur stigvaxandi 
óþægindum og einkennum. 

 

1.5  Meðferð 
Meðferð við kransæðasjúkdómi beinist að því að slá á einkenni og bæta lífsgæði sjúklings, en um leið 

koma í veg fyrir fylgikvilla og ótímabæran dauða af völdum sjúkdómsins (28). Í aðalatriðum miðar 

meðferðin að því að stöðva framgang æðakölkunar, auka blóðflæði í kransæðum og/eða minnka 

eftirspurn hjartavöðvans eftir súrefni. 

Lífstílsbreytingar eru í forgrunni við fyrirbyggjandi meðferð, enda hafa flestir áhættuþættir 

kransæðasjúkdóms tengsl við lífstíl. Frekari meðferð ræðst síðan af alvarleika og útbreiðslu 

sjúkdómsins. Meðferðarúrræði eru í meginatriðum þrenns konar; lyfjameðferð, kransæðavíkkun með 

eða án stoðnetsísetningar (e. percutaneous coronary intervention, PCI) og kransæðahjáveituaðgerð (e. 

coronary artery bypass grafting, CABG) (29). 

 

1.5.1  Lyfjameðferð 
Lyfjameðferð er beitt hjá öllum kransæðasjúklingum og beinist bæði að kransæðasjúkdómnum sjálfum 

sem og áhættuþáttum hans. Á þann hátt er reynt að sporna við þeim þáttum sem knýja áfram 

æðakölkunarferlið. Þeir lyfjaflokkar sem helst er beitt eru lyf gegn hjartaöng, lyf sem hindra eða snúa við 

framvindu æðakölkunar og lyf til að hindra eða meðhöndla fylgikvilla æðakölkunar (30). 

 Lyf gegn hjartaöng stuðla að því að leiðrétta það misvægi sem verður á framboði og eftirspurn 

súrefnis til hjartavöðvans og þar með koma í veg fyrir blóðþurrð í hjartanu. Þau lyf sem eru hvað mest 

notuð í þessum tilgangi eru æðavíkkandi nítröt, beta-blokkar og kalsíum-blokkar (28). Til nítrata telst 

nítróglýserín og koma áhrif þeirra alla jafna skjótt fram (30). Þau auka framleiðslu á nituroxíði (NO) í 

æðaþelinu sem leiðir til slökunar sléttra vöðva og víkkun verður á kransæðum, sem aftur eykur framboð 

súrefnis (31). Enn fremur lækka nítröt bæði bláæða- og slagæðaþrýsting sem minnkar álag og þar með 

súrefnisþörf hjartans. Beta-blokkar eru ein helsta lyfjameðferðin við kransæðasjúkdómi og einu lyfin við 

hjartaöng sem sýnt hefur verið fram á að hafi einnig áhrif á horfur kransæðasjúklinga (28). Verkun þeirra 

felst í því að draga úr súrefniskröfum hjartans með því að hægja á hjartslætti, draga úr samdráttarkrafti 

þess og lækka blóðþrýsting. Kalsíum-blokkar eru fjölþættur hópur lyfja sem hafa áhrif á hjartað og æðar. 

Líkt og beta-blokkar geta þeir hægt á hjartslætti og dregið úr samdráttarkrafti hjartans. Auk þess stuðla 

þeir að auknu súrefnisframboði með beinni víkkun kransæða og minnkuðum súrefniskröfum með því að 

lækka blóðþrýsting (31). 
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 Mikilvægur lyfjaflokkur sem hindrar eða snýr við framvindu æðakölkunar eru blóðfitulækkandi 

statín. Þau hindra ensímið HMG-CoA-redúktasa og draga þannig úr framleiðslu LDL-kólesteróls í 

frumum sem leiðir til aukinnar upptöku þess úr blóði (32). Samfara því hafa blóðfitulækkandi statín önnur 

áhirf sem ekki tengjast lækkun kólesteróls, oft einnig nefnd „pleiotrófísk áhrif“. Þar skipta mestu máli 

bólguhamlandi áhrif þeirra auk örvunar æðaþels til myndunar á nituroxíði. Loks geta statín lyf breytt 

samsetningu æðaskella þannig að minni líkur eru á að þær rofni og hrindi af stað blóðsegamyndun í 

kjölfarið (33). 

 Til lyfja sem hindra eða meðhöndla fylgikvilla æðakölkunar teljast blóðflöguhemjandi lyf og 

storkuhemjandi lyf (blóðþynning), en segaleysandi lyfjum er síðan einnig beitt hjá sjúklingum með brátt 

kransæðaheilkenni (30). Markmið blóðflögu- og storkuhemjandi lyfja er að koma í veg fyrir myndun 

blóðsega (34) en segaleysandi lyf geta leyst upp storku sem þegar hefur myndast (35). Aspirín, eða 

acetýlsalísýra, er eitt mikilvægasta blóðflöguhemjandi lyfið. Það hindrar ensímið cyclóoxygenasa-1 

(COX-1) í blóðflögum óafturkræft og takmarkar þar með framleiðslu þromboxans A2, sem er 

segahvetjandi efni (28). 

 

1.5.2  Kransæðavíkkun 
Þegar lyfjameðferð nægir ekki ein og sér er þörf á frekari inngripum. Oftast er þá framkvæmd 

kransæðavíkkun í beinu framhaldi af kransæðamyndatöku, þ.e. í sömu hjartaþræðingu (36). Helsta 

ábending fyrir kransæðavíkkun er kransæðasjúkdómur með marktækum þrengslum í einni eða tveimur 

kransæðum. Þegar um svokallaðan þriggja æða sjúkdóm eða algera lokun á kransæð er að ræða er 

kransæðahjáveituaðgerð hins vegar talin betri kostur (37). Við kransæðavíkkun eru æðarnar fyrst 

myndaðar frá mismunandi sjónarhornum til að meta þrengslin. Eftir að ákvörðun um kransæðavíkkun 

hefur verið tekin er farið með grannan stýrivír í gegnum úlnliðs- (e. radial artery) eða náraslagæð (e. 

femoral artery) og hann þræddur út í kransæðina í gegnum þrengslin sem á að meðhöndla. Grannur 

æðaleggur með belg á endanum er síðan þræddur eftir stýrivírnum og belgurinn staðsettur í 

þrengslunum. Belgurinn er svo þaninn út og þrengslin víkkuð. Í flestum tilvikum er kransæðastoðneti 

einnig komið fyrir um leið og belgurinn þenst út. Stoðnetið situr þá eftir og minnkar líkur á 

endurþrengslum og flysjun (mynd 2). Í dag eru langflest stoðnet lyfjahúðuð til að koma í veg fyrir 

örvefsmyndun í kringum þau (38). 

 

 

 

 

Mynd 2. Teikning af 
kransæðavíkkun og ísetningu 
stoðnets. Stoðnetið heldur 

kransæðinni opinni og minnkar líkur á 

endurþrengslum. Myndin er fengin úr 

Kransæðabókinni (39). 
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Kransæðavíkkun er kjörmeðferð við bráðu kransæðaheilkenni en er þó oft framkvæmd sem 

valaðgerð hjá sjúklingum með stöðugan kransæðasjúkdóm (39). Þegar hjartadrep veldur ST-breytingum 

á hjartarafriti (STEMI) er mikilvægt að gera víkkunina sem fyrst sem bráða kransæðavíkkun. Oft er 

miðað við að víkkunin sé framkvæmd innan 90 mínútna frá upphafi einkenna, en annars er jafnframt 

reynt að gefa segaleysandi meðferð (40). Við bráða kransæðavíkkun hjá sjúklingum í losti eða eftir 

hjartastopp er stundum beitt ósæðardælu (e. intra-aortic balloon pump, IABP) fyrir eða eftir víkkunina 

en nýlegar slembirannsóknir eins og SHOCK II hafa þó ekki sýnt fram á ávinning slíkrar meðferðar í 

þeim tilvikum (41, 42). 

 

1.5.3  Kransæðahjáveituaðgerð 
Kransæðahjáveituaðgerð (e. coronary artery bypass grafting, CABG) er algengasta opna hjartaaðgerðin 

sem gerð er í heiminum í dag og hefur verið framkvæmd síðan á 7. áratug síðustu aldar (43). Á Íslandi 

var fyrsta kransæðahjáveituaðgerðin framkvæmd í júní árið 1986. Síðan þá hefur fjöldi hjartaaðgerða á 

Íslandi aukist jafnt og þétt, og eru í dag um rúmur helmingur þessara aðgerða kransæðahjáveituaðgerðir 

(44). Helsta ábending fyrir kransæðahjáveituaðgerð er alvarlegur, útbreiddur sjúkdómur í öllum þremur 

meginkransæðum, svokallaður þriggja æða sjúkdómur (e. three vessel disease). Ásamt því eru þrengsli 

í vinstri höfuðstofni (e. left main coronary artery, LMCA) eða ofarlega í framveggsgrein hjarta (e. left 

anterior descending, LAD) sömuleiðis ábending fyrir kransæðahjáveitu (45). Yfirleitt hefur 

kransæðahjáveituaðgerð mjög jákvæð áhrif á einkenni sjúkdómsins og um 90% sjúklinga losna alveg 

við brjóstverki. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á góðar langtímahorfur eftir hjáveituaðgerð, sérstaklega 

hjá sjúklingum sem hafa útbreiddan kransæðasjúkdóm auk sykursýki og/eða skerts samdrátts í vinstri 

slegli (44, 46). 

 Við kransæðahjáveitu er bringubeinið sagað endilangt til að komast að hjartanu. Síðan er vinstri 

brjóstholsslagæð (e. left internal mammary artery, LIMA) fríuð frá brjóstveggnum og bláæð tekin úr 

ganglim (e. greater saphenous vein) á sama tíma (45). Því næst er vinstri brjóstholsslagæðin tengd á 

framveggsgrein hjartans (LAD) og bláæðagræðlingar tengdir frá ósæð til annarra kransæðagreina sem 

eru þrengdar (mynd 3). Þannig má veita súrefnisríku blóði nýja leið og koma því framhjá þrengslunum 

(46). Einnig er hægt að nota aðra slagæðagræðlinga en vinstri brjóstholsslagæð, oftast hægri 

brjóstholsslagæð (e. right internal mammary artery, RIMA) eða slagæð úr framhandlegg (e. radial artery) 

(47). Af græðlingunum sem notaðir eru endist innri brjóstholsslagæðin best, en rúmlega 95% þeirra eru 

ennþá opnir eftir 10 ár samanborið við 60-70% bláæðagræðlinga (46). 
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 Í meginatriðum má framkvæma kransæðahjáveitu á tvo vegu. Annars vegar er notast við hjarta- 

og lungnavél (HLV; e. cardiopulmonary bypass, CPB), og kallast on-pump CABG á ensku. Hins vegar 

má framkvæma aðgerðina á sláandi hjarta, sem kallast off-pump CABG (OPCAB) (47). Í dag eru 

langflestar kransæðahjáveitur gerðar með aðstoð HLV, en þá er sett töng á ósæðina og hjartað stöðvað 

með kaldri kalíumríkri lausn (e. cardioplegia). Vélin sér svo um að metta blóð sjúklingsins ásamt því að 

halda uppi blóðrás og blóðþrýstingi á meðan æðatengingar eru saumaðar með fíngerðum nælonþræði. 

Þegar ósæðartöngin er fjarlægð hrekkur hjartað oftast sjálfkrafa í gang, en stundum þarf þó að gefa 

rafstuð. Þegar kransæðahjáveita er gerð á sláandi hjarta er hjartað ekki stöðvað og það sér þá um að 

halda uppi blóðþrýstingi og dæla blóði um líkamann. Reynt er að takmarka hreyfingar hjartans með 

sérstökum göfflum og þar með auðvelda æðatengingar (46). Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að 

bera saman árangur kransæðahjáveitu framkvæmda með og án HLV, einkum m.t.t. fylgikvilla og lifunar. 

Niðurstöður þeirra eru nokkuð misvísandi, en notkun HLV virðist tengjast betri horfum þegar til lengri 

tíma er litið (48, 49), sem skýrir af hverju kransæðahjáveituaðgerðir á sláandi hjarta eru víða á 

undanhaldi. 

 

1.6  Fylgikvillar kransæðahjáveituaðgerða 
Margir fylgikvillar geta komið upp eftir kransæðahjáveituaðgerð, enda yfirgripsmikil aðgerð. Hæst er tíðni 

fylgikvilla hjá eldri sjúklingum með útbreiddan kransæðasjúkdóm (50). Fylgikvillarnir eru misalvarlegir 

en í aðalatriðum má skipta þeim í tvennt; snemmkomna og langtíma fylgikvilla (tafla 4) (51). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Teikning af 
kransæðahjáveituaðgerð. 

Vinstri innri brjóstholsslagæð 

(LIMA) hefur verið tengd við 

vinstri kransæð (LAD) og tveir 

bláæðagræðlingar frá ósæð 

tengdir við aðrar 

kransæðagreinar. Myndin er 

fengin úr Kransæðabókinni 

(47). 
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Tafla 4. Helstu snemmkomnu og langtíma fylgikvillar eftir kransæðahjáveituaðgerð. 

Snemmkomnir fylgikvillar 

Minniháttar Alvarlegir 

Nýtilkomið gáttatif Hjartadrep í eða eftir aðgerð 

Uppsöfnun á fleiðruvökva Heilablóðfall 

Húðsýking (ganglimur/bringubein) Alvarlegur bráður nýrnaskaði 

Lungnabólga Miðmætisbólga með djúpri bringubeinssýkingu 

Þvagfærasýking Blóðtap 

 Fjöllíffærabilun 

 Bringubeinslos 

Langtíma fylgikvillar 

Minniháttar Alvarlegir 

Verkir frá bringubeini Húðsýking með fistilmyndun í bringubeini 

Húðsýking (ganglimur/bringubein) Endurþrengsli í græðlingi 

 

1.6.1  Snemmkomnir fylgikvillar 
Snemmkomnir fylgikvillar koma fram innan við 30 daga eftir aðgerð. Þeir eru misalvarlegir og skiptast í 

minniháttar og alvarlega fylgikvilla eins og sést í töflu 4. Minniháttar fylgikvillar eru mun algengari en 

valda sjaldnast dauða (51). 

 Af minniháttar fylgikvillum er nýtilkomið gáttatif (e. atrial fibrillation, AF) algengast en tíðni þess 

eftir kransæðahjáveituaðgerð hefur verið í kringum 35-40% á Íslandi (52). Oftast greinist gáttatif á 2-4. 

degi eftir aðgerð og eru alvarlegustu afleiðingar þess hjartabilun, blóðsegarek (e. thromboembolism) og 

heilablóðfall, sem allt lengja dvöl sjúklingsins á gjörgæslu. Því er reynt sem fyrst að leiðrétta gáttatif með 

gjöf lyfja eða rafvendingu (53). Annað algengt vandamál eftir aðgerð er uppsöfnun á fleiðruvökva og er 

þörf á aftöppun í 10% tilvika (54). Sýkingar eru einnig algengur fylgikvilli kransæðahjáveitu, sérstaklega 

þvagfærasýkingar, lungnabólga og húðsýkingar á ganglim eða í bringubeinsskurði. Djúpar sýkingar í 

bringubeini með meðfylgjandi miðmætisbólgu (e. poststernotomy mediastinitis) eru sjaldgæfari og geta 

dregið sjúklinginn til dauða (55). 

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

áhrif á dæluvirkni hjartans en getur þó leitt til hjartabilunar. Þá er beitt æðahvetjandi lyfjameðferð eða 

jafnvel ósæðardælu (e. intra-aortic balloon pump, IABP) (51). Hjartadrep getur verið af völdum 

lágþrýstings, græðlings sem hefur lokast, eða þegar ekki hefur tekist að stöðva hjartað nægilega vel í 

aðgerðinni (51, 56). 

 Bráður nýrnaskaði (e. acute kidney injury, AKI) er alvarlegur fylgikvilli sem getur verið 

lífshættulegur. Konur, sykursjúkir og sjúklingar með hjartabilun ásamt þeim sem hafa þekkta nýrnabilun 

fyrir aðgerð, eru í aukinni áhættu (51). Í dag er alvarleiki nýrnaskaðans oftast metinn með KDIGO-flokkun 

(Kidney Disease: Improving Global Outcomes), en önnur skilmerki eru RIFLE- (Risk, Injury, Failure, 
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Loss of kidney function, and End-stage kidney disease) og AKIN-flokkun (Acute Kidney Injury Network) 

(51, 57). 

 Aðrir alvarlegir snemmkomnir fylgikvillar eru heilaáfall (e. perioperative stroke) og blæðing (51). 

Heilaáfall er mjög alvarlegur fylgikvilli en tíðni þess er í kringum 1 - 5%. Helstu áhættuþættir þess eru 

sykursýki, háþrýstingur, útæðasjúkdómur og nýrnabilun ásamt fyrri sögu um heilaáfall (58). Blóðtap er 

óhjákvæmilegur fylgikvilli eftir hjartaaðgerð, enda eru margir sjúklingar á blóðflöguhemjandi lyfjum fyrir 

aðgerð auk þess sem blóðþynning með heparíni er notuð í aðgerðinni sjálfri til að fyrirbyggja 

segamyndun í hjarta- og lungnavélinni (51). Venjulega stöðvast blæðingin sjálfkrafa en hjá 2,3 - 8% 

sjúklinga er þörf á enduraðgerð. Þeir sem eru í mestri áhættu á slíkri enduraðgerð eru aldraðir, sjúklingar 

á blóðflöguhemjandi lyfjum og þeir sem þurfa að gangast undir bráðaaðgerð (59). 

 

1.6.2  Langtíma fylgikvillar 
Langtíma fylgikvillar eftir kransæðahjáveituaðgerð eru mun sjaldgæfari en þeir snemmkomnu. Dæmi um 

langtíma fylgikvilla eru verkir í bringubeini og langvinnar sýkingar með fistulmyndun (e. fistula) í 

bringubeininu (60). Algengustu langtíma fylgikvillarnir eru þó þrengsli eða lokun í græðlingum, en hjá 

rúmlega 6% sjúklinga er þörf á kransæðaþræðingu eða endurhjáveituaðgerð innan 5 ára frá aðgerð 

(61). Áhættuþættir enduraðgerðar eru þeir sömu og fyrir kransæðasjúkdóm, en endurhjáveituaðgerðir 

eru með a.m.k. helmingi hærri 30 daga dánartíðni en fyrsta aðgerð (62, 63). Því er mikilvægt að leggja 

áherslu á lyfjameðferð og lífstílsbreytingar í eftirmeðferð eftir hjáveituaðgerð. 

 

1.6.3  Lifun og forspárþættir 
Hlutfall þeirra sjúklinga sem látast innan 30 daga (e. operative mortality) eftir kransæðahjáveituaðgerð 

er oftast á bilinu 2 - 4% (60). Helstu orsakir dauðsfalla eru hjartadrep (e. myocardial infarction), 

hjartabilun og heilaáfall (64), og eru eldri sjúklingar og þeir sem hafa aðra sjúkdóma samhliða í mestri 

áhættu, en einnig sjúklingar með útbreiddan kransæðasjúkdóm og þeir sem eru í losti vegna bráðs 

hjartadreps og þurfa bráðaaðgerð (60). 

 Flestar rannsóknir á lifun eftir kransæðahjáveituaðgerð hafa beinst að dánartíðni innan 30 daga 

frekar en langtímalifun. Þó hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar sem kanna árangur slíkra aðgerða til 

lengri tíma og sýna niðurstöður að heildarlifun fimm árum eftir kransæðahjáveitu er í kringum 90% og 

hafa horfur batnað á síðustu þremur áratugum (64, 65). 

 Skert útfallsbrot er þekktur forspárþáttur dauða, bæði innan við 30 daga eftir aðgerð en einnig 

þegar litið er til langs tíma (64). Aðrir forspárþættir dauða innan 30 daga eru bráðaaðgerð, langur 

tangartími og legutími á gjörgæslu, hvikul hjartaöng, sykursýki, háþrýstingur og alvarleg nýrnabilun (60, 

64, 65). 

 

1.7  Ósæðardæla 
Ósæðardæla (e. Intra-aortic balloon pump, IABP) var fyrst kynnt til sögunnar árið 1968 (66). Þessi 

meðferð er víða notuð við hjartabilun, en hún felst í því að auka blóðflæði um kransæðar ásamt því að 

auðvelda hjartanu að tæma sig. Þannig má auka framboð súrefnis og minnka súrefniskröfur 
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hjartavöðvans (67). Dælan getur því auðveldað hjartabiluðum sjúklingum að komast af hjarta- og 

lungnavél eftir kransæðahjáveituaðgerð og þannig minnkað þörf fyrir æðahvetjandi lyfjum á gjörgæslu.  

Notkun ósæðardælu hefur verið nokkuð umdeild, ekki síst hin síðari ár. Hún eykur vissulega 

dælugetu hjartans (68), en nýlegar rannsóknir eins og SHOCK II sem birtist árið 2012 hafa þó ekki getað 

sýnt fram á bættar horfur hjá sjúklingum með skert útfallsbrot vinstra slegils eftir kransæðastíflu (66, 69). 

(42). Aðrar rannsóknir hafa þó ekki verið jafn afdráttarlausar og í safngreiningu (e. meta-analysis) Deppe 

og félaga kom í ljós að notkun ósæðardælu fyrir kransæðahjáveituaðgerð bætti lifun (70). 

 

1.7.1  Ábendingar fyrir ósæðardælu 
Ósæðardæla er notuð til þess að styðja við hjartað hjá sjúklingum með skert útfallsbrot, t.d. hjá 

sjúklingum í losti eftir bráða kransæðastíflu sem sést í 5-10% tilfella. Brátt hjartavöðvadrep án losts getur 

einnig verið ábending fyrir ósæðardælu eða hún notuð í fyrirbyggjandi tilgangi við hááhættu 

kransæðavíkkun (e. high-risk PCI) (66). Sjaldgæfari ábendingar fyrir ósæðardælu eru 

hjartsláttartruflanir, alvarlegur míturlokuleki (e. mitral regurgitation) og rof á hjartaskipt (e. septum) (71). 

 

1.7.2  Verkun ósæðardælu 
Ósæðardæla er í aðalatriðum samsett úr annars vegar 8,5 - 9,5 French (≈ 2,9 - 3,2 mm í þvermál) 

slanga (e. catheter) með áfastri 20-50 mL helíumfylltri plastblöðru á endanum og hins vegar dæla (e. 

console) sem blæs upp og tæmir blöðruna (mynd 4). Hjartarafrit (e. electrocardiogram, ECG) eða 

slagæðakúrfa er síðan notuð til að stjórna því hvenær dælan blæs upp og tæmir sig (67). Algengast er 

að nota helíum vegna þess hversu lágur eðlismassi þess er sem auðveldar tilfærslu lofttegundarinnar 

til og frá blöðrunni. Auk þess leysist helíum vel upp í blóði ef blaðran skyldi rofna (72). Langoftast er 

dælunni komið fyrir í gegnum náraslagæð (e. femoral artery), en einnig er hægt að koma henni fyrir í 

gegnum viðbeinsslagæð (e. subclavian artery), holhandarslagæð (e. axillary artery), upparmsslagæð 

(e. brachial artery), og jafnvel í brjóstholshluta ósæðar, eins og við opna hjartaskurðaðgerð (72). Endi 

blöðrunnar er röntgenþéttur sem nýtt er til að staðsetja hana nákvæmlega í fallhluta ósæðarinnar (e. 

descending aorta), rétt handan við (2 - 3 cm) vinstri viðbeinsslagæð (e. left subclavian artery) (66, 72).  
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Mynd 4. Ljósmynd af ósæðardælu á Landspítala. Mynd: Tómas Guðbjartsson. 

 
Blaðran þenst út við upphaf þanbils (e. diastole) um leið og ósæðarlokan (e. aortic valve) lokast. 

Við það eykst þanbilsþrýstingur (e. diastolic pressure) í ósæðinni og blóðið flæðir í gagnstæða átt. 

Þannig kemst meira blóð til kransæða en blóðflæði til þeirra er undir venjulegum kringumstæðum 

langmest í þanbili. Einnig eykur dælan svokölluð Windkessel-áhrif sem felast í því að stöðuorka blóðsins 

í ósæðarrótinni breytist í hreyfiorku í þanbili, sem aftur eykur blóðflæði út í almennu blóðrásina. Í slagbili 

(e. systole) dregst blaðran síðan saman sem minnkar eftirþjöppun (e. afterload) og auðveldar því að 

tæma sig. Þessi áhrif dælunnar stuðla að auknu framboði súrefnis til hjartavöðvans og minnkar 

súrefnisþörf þess. Virkni ósæðardælunnar má stilla þannig að hún styðji við hjartað í hverjum hjartslætti, 

annað hvert slag eða þriðja. Þetta er oft nýtt þegar kannað er hvort hægt sé að venja sjúklinginn af 

dælunni og áður en dælan er fjarlægð (72). 

 

1.7.3  Fylgikvillar ósæðardælu 
Meðferð með ósæðardælu getur haft ýmsa fylgikvilla. Flestir fylgikvillar tengjast ísetningu hennar í 

náraslagæð eins og blæðingar og sýkingar (73). Einnig er vel þekkt að blóðþurrð út í neðri útlimi geti 

komið fyrir, sérstaklega hjá sjúklingum með útæðasjúkdóm og sykursýki (67). 

Gervislagæðargúlpur (e. pseudoaneurysm) getur myndast í náraslagæð við ástunguna (66), en 

oftast er hægt að uppræta hann með því að sprauta í gúlpinn þrombíni (74). Dælan getur einnig orsakað 

blóðsegamyndun (e. thrombosis) og jafnvel leitt til blóðsegareks til heila (75). Þess vegna er heparín í 

lágum skömmtum að jafnaði notað hjá sjúklingum með ósæðardælu (72). Auk þess getur dælan valdið 

blóðþurrð í lifur og görn (76), en mun oftar í neðri útlim þeim megin sem dælunni er komið fyrir (66). 

Helstu einkennin eru kaldur útlimur og veikir púlsar, en þau geta gengið til baka þegar ósæðardælan er 

fjarlægð. Sjaldgæft er að blóðþurrð valdi vefjadrepi (e. gangrene) þar sem þörf er á aflimun (67). 

Blóðflögufæð (e. thrombocytopenia) er talin fylgikvilli dælunnar þegar fækkun blóðflagna er 

meira en helmingur frá upphafsgildum og aðrar orsakir ekki til staðar. Sýkingar á stungustað geta komið 

upp í tengslum við notkun ósæðardælu og geta jafnvel leitt til blóðeitrunar (e. sepsis) þótt slíkt sé 
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sjaldgæft (77). Auk þess getur blaðran rofnað og valdið loftreki sem þó er minna vandamál því helíum 

leysist vel upp í blóðinu (67). Gerist það er mikilvægt að ná blöðrunni út sem fyrst til að minnka hættu á 

segamyndun (78). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að tíðni fylgikvilla eftir ísetningu ósæðardælu er í kringum 20-

30%, en tíðnin fer þó eftir ýmsu, m.a. skilgreiningu fylgikvilla og hvort þeir eru skráðir með framsýnum 

hætti eða ekki. Nýlegar rannsóknir hafa þó bent til þess að fylgikvillum í kjölfar notkunar á ósæðardælu 

hafi farið fækkandi (73).   
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2 Markmið 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tíðni og ábendingar fyrir notkun ósæðardælu (e. intra-aortic 

balloon pump, IABP) hjá sjúklingum sem gangast undir kransæðahjáveituaðgerð (e. coronary artery 

bypass graft, CABG) en einnig hverjir fylgikvillar hennar eru og hvernig sjúklingunum farnast til lengri og 

skemmri tíma.  
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3 Efniviður og aðferðir 
 

3.1  Gögn 
Rannsókn þessi var afturskyggn ferilrannsókn (e. retrospective cohort study). Stuðst var við gagnagrunn 

á hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala en vinna við hann hefur staðið yfir í rúmlega 12 ár. Í 

gagnagrunninum eru skráðar helstu upplýsingar um alla þá sjúklinga sem gengust undir 

kransæðahjáveituaðgerð á Íslandi á tímabilinu 1. janúar 2001 til 31. desember 2018. 

Einnig var gerð leit að sjúklingum 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, FZSA10). Af þeim sjúklingum voru aðeins þeir teknir með í rannsóknina sem gengust undir 

sína fyrstu kransæðahjáveituaðgerð og þar sem önnur hjartaaðgerð (t.d. lokuskipti) var ekki framkvæmd 

á sama tíma. 

 

3.1.1  Sjúklingahópurinn 
Rannsóknin náði til 2177 sjúklinga, 18 ára og eldri, sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð 

eingöngu (e. isolated CABG) á Landspítala frá 1. janúar 2001 til 31. desember 2018. 

Endurhjáveituaðgerðum var sleppt. Sjúklingum var skipt í tvo hópa; annars vegar sjúklinga sem fengu 

ósæðardælu í tengslum við kransæðahjáveituaðgerðina (IABP-hóp), og hins vegar viðmiðunarhóp (V-

hóp). 

  Hóparnir voru bornir saman m.t.t. ýmissa áhættuþátta kransæðasjúkdóms, lyfjatöku fyrir 

aðgerð og annarra aðgerðartengdra þátta. Auk þess var gerður samanburður milli ára á tíðni notkunar 

ósæðardælu og kannaður fjöldi þeirra sem fengu dæluna í upphafi aðgerðar, í aðgerð, og eftir hana. 

Horfur sjúklinga voru kannaðar með því að bera saman ósæðardælu- og viðmiðunarhóp m.t.t. 30 daga 

dánartíðni og langtímalifunar. Einnig var litið á tíðni fylgikvilla eftir aðgerð. Eftirfylgd miðaðist við 31. 

desember 2018 og var miðgildi eftirfylgdar 101,1 mánuður (bil: 0,0 - 215,9). Dánarorsakir auk 

upplýsingar um dánardag fengust úr dánarmeinaskrá Landlæknisembættis. Upplýsingar um langtíma 

fylgikvilla fengust úr sjúkraskrám í öllum helstu heilbrigiðsumdæmum landsins. 

 

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

skráðar tæplega 170 breytur í rafræna Excel skrá (Microsoft Corp, Redmond, WA). Grunnupplýsingar 

um sérhvern sjúkling eins og kyn, aldur, þyngd, hæð og líkamsþyngdarstuðull (LÞS) (e. body mass 

index, BMI) voru skráðar, líkt og áhættuþættir fyrir hjarta- og æðasjúkdóma, t.d. háþrýstingur, 

blóðfituröskun, sykursýki og saga um reykingar. Sykursýki var talin vera til staðar ef hún fannst sem 

greining í sjúkraskrá sjúklings eða ef viðkomandi sjúklingur tók lyf við sykursýki, hvort sem um var að 

ræða meðferð með töflum eða insúlíni. Ýmsir þættir varðandi fyrra heilsufar sjúklings voru skráðir, eins 

og saga um hjartabilun, hjarsláttaróreglu, hjartadrep, kransæðavíkkun, langvinna lungnateppu eða 

nýrnabilun. Jafnframt voru einkenni núverandi sjúkdóms skráð og metin samkvæmt CCS (Canadian 
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Cardiovascular Society) flokkun á hjartaöng og NYHA (New York Heart Association) flokkun á 

hjartabilun (26, 27). EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) var reiknað 

fyrir sérhvern sjúkling, en það er alþjóðlega viðurkennt áhættulíkan sem metur dánarlíkur innan 30 daga 

eftir hjartaskurðaðgerð. Uppfærð útgáfa, EuroSCORE II, var gefin út árið 2011 og er talin vera 

nákvæmari en eldri útgáfan (79). Sú eldri var einnig skráð, bæði staðlaða útgáfan ásamt þeirri lógistísku, 

en þau líkön voru þó ekki notuð við tölfræðiútreikninga í þessari rannsókn. Útbreiðsla 

kransæðasjúkdóms var metin samkvæmt niðurstöðum úr kransæðaþræðingu og sérstaklega skráð ef 

um vinstri höfuðstofnsþrengsli eða þriggja æða sjúkdóm var að ræða. Upplýsingar um útstreymisbrot 

(e. ejection fraction, EF) vinstri slegils fengust út frá svörum hjartaómunar. Þar að auki voru færðar í 

grunninn upplýsingar um lyf sem sjúklingar tóku fyrir aðgerð, m.a. blóðflöguhemjandi og blóðþynnandi 

lyf, en þær upplýsingar fengust úr sjúkraskrám og lyfjagátt Landspítala, Therapy. 

 Atriði tengd aðgerðinni voru skráð, m.a. hvort notast var við hjarta- og lungnavél (HLV) eða hún 

gerð á sláandi hjarta. Jafnframt var skráð í grunninn hvort aðgerðin væri bráðaaðgerð (innan 24 klst. frá 

innlögn, e. emergent), framkvæmd með flýtingu (í sömu innlögn, e. acute) eða valaðgerð (e. elective). 

Heildartími aðgerðar í mínútum var skráður, en einnig tangartími (e. clamp time) og tími á HLV. Auk 

þess var fjöldi fjaræðatenginga á kransæðar (e. distal anastomoses) skráður og hvort brjóstholsslagæð 

(LIMA) var notuð sem kransæðagræðlingur. Loks var kannað var hvort notast þurfti við ósæðardælu 

(IABP) í tengslum við hjáveituaðgerðina og hvort dælunni var komið fyrir í upphafi aðgerðar, í aðgerð 

eða eftir hana. 

 Upplýsingar um ástand sjúklinga eftir aðgerð voru færðar í grunninn. Blæðingar í brjóstholskera 

fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð voru skráðar í mL en jafnframt var skráður fjöldi eininga af 

rauðkornaþykkni (e. packed red blood cells), blóðvökva (e. plasma) og blóðflögum (mælt í pokum) sem 

gefnar voru í eða eftir aðgerð. Legutími á gjörgæslu eftir aðgerð sem og heildarlegutími voru skráðir í 

dögum. Fylgikvillum í kjölfar aðgerðar var skipt í snemmkomna og langtíma fylgikvilla. Snemmkomnir 

fylgikvillar voru þeir sem greindust innan 30 daga frá aðgerð og var þeim skipt frekar niður í minniháttar 

og alvarlega fylgikvilla. Til minniháttar fylgikvilla töldust 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. Alvarlegir fylgikvillar voru aftur á móti blóðþurrð í 

hjartavöðva (e. perioperative myocardial infarction), heilablóðfall, bráður nýrnaskaði sem krafðist 

blóðskilunar, djúp sýking í bringubeinsskurði (e. deep sternal wound infection), bringubeinslos (e. sternal 

dehiscence), fjöllífærabilun og enduraðgerð vegna blæðingar. Blóðþurrð í hjartavöðva var skilgreind 

sem nýtilkomnar ST-hækkanir eða nýtilkomið vinstra greinrof á hjartarafriti ásamt hækkun á 

hjartaensíminu CKMB yfir 70 µg/L. Skert nýrnastarfsemi (CKD) var skilgreind sem gaukulsíunarhraði 

(GSH) undir 60 mL/mín/1,73 m2 í lengur en 3 mánuði, sem er í samræmi við skilgreiningu KDOQI 

(Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) (79). KDIGO flokkun var notuð til að meta bráðan 

nýrnaskaða eftir aðgerð, en hún byggir á samanburði á gildum kreatíníns í blóði fyrir og eftir aðgerð. 

Bráður nýrnaskaði var skilgreindur sem þreföld aukning á kreatínín-gildi, eða aukning á Se-kreatínín 

gildi í ≥ 354 mmól/L, sem fellur undir KDIGO flokk nr. 3 (80). Fylgikvillar sem tengdust ósæðardælunni 

voru skráðir niður sérstaklega, en til þeirra töldust m.a. blæðingar frá nára, blóðþurrð í útlimum, 
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blóðflögufæð (e. thrombocytopenia), sýkingar á ísetningarstað og rof á blöðru ósæðardælunnar. Kannað 

var hvaða sjúklingar létust innan 30 daga frá aðgerð (30 day mortality). 

 Loks voru langtíma fylgikvillar sem tengdust hjarta- og æðakerfinu skráðir. Þær upplýsingar 

fengust með því að skoða allar endurinnlagnir sjúklinga á Landspítala í sjúkraskrárskerfinu Sögu fram 

til 31. desember 2018. Auk þess var farið yfir endurinnlagnir á sjúkrastofnun á landsbyggðinni við leit að 

upplýsingum. Til langtíma fylgikvilla voru taldir með atburðir eins og kransæðastífla, heilablóðfall, 

kransæðavíkkun, endurkransæðahjáveituaðgerð (re-CABG) og dauði, sem gerðust meira en 30 dögum 

eftir aðgerð. Þessir endapunktar voru teknir saman í einn sameiginlegan endapunkt sem kallast MACCE 

(major adverse cardiac and cerebrovascular event) og er oft notaður í sambærilegum rannsóknum 

erlendis. 

 

3.2  Tölfræðileg úrvinnsla 
Við útreikninga var notast við tölfræðiforritið R, útgáfu 3.5.2 (R Foundation for Statistical Computing, 

Vín, Austurríki) með Rstudio, útgáfu 1.1.462 fyrir MAC (81). Talnabreytum var lýst með meðaltölum ± 

staðalfrávik (e. standard deviation, SD) og flokkabreytum með hlutföllum. Tengsl ísetningar ósæðardælu 

við hverja breytu var metin með viðeigandi tilgátuprófum og miðaðist tölfræðileg marktækni við p-gildi < 

0,05. Talnabreytur voru bornar saman með t-prófi. Fyrir flokkabreytur var tafla væntanlegrar tíðni skoðuð 

í hverju tilviki fyrir sig og breyturnar síðan bornar saman með kí-kvaðrat prófi eða Fisher exact prófi eftir 

því sem við átti. 

 Til að meta áhættuþætti fyrir notkun ósæðardælu var gerð lógistísk aðhvarfsgreining (e. logistic 

regression). Inn í líkanið voru settar þær breytur sem reyndust marktækar í einþátta greiningu. Spágeta 

upphaflega líkansins var síðan metin og breytur felldar út með þrepaðri valaðferð (e. stepwise selection). 

Langtímalifun (e. overall eða all-cause mortality) og MACCE-frí lifun voru reiknaðar út með aðferð 

Kaplan-Meiers og hóparnir bornir saman með log-rank prófi. Sjálfstæðir forspárþættir lifunar og MACCE-

frírrar lifunar voru síðan ákvarðaðar með Cox aðhvarfsgreiningu (e. Cox regression analysis) og þá 

sérstaklega athugað hvort notkun ósæðardælu væri sjálfstæður forspárþáttur. Upphaflega fjölþátta Cox 

líkanið innihélt þær breytur sem reyndust marktækar í einþátta Cox aðhvarfsgreiningu. Þær breytur voru 

kyn; aldur; líkamsþyngdarstuðull; hjartabilun; nýlegt hjartaáfall; saga um hjartabilun, hjartaáfall, 

kransæðavíkkun, lokusjúkdóm, gáttaflökt, langvinna lungnateppu, nýrnabilun, blóðfituröskun eða 

sykursýki; fjölskyldusaga um kransæðasjúkdóm; útfallsbrot vinstri slegils; NYHA-flokkur III-IV; CCS-

flokkur III-IV; EuroSCORE II; magn blóðrauða fyrir aðgerð; og hvort sjúklingar tóku klópídógrel, warfarin, 

beta-blokka, kalsíum-blokka eða statín lyf fyrir aðgerð. Viðeigandi breytur voru settar í sitthvort líkanið 

fyrir lifun og MACCE-fría lifun og sumar felldar út með þrepaðri valaðferð þar til endanlegt líkan fékkst. 

 

3.3 Leyfi 
Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en rannsóknin hófst, m.a. frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. 
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4 Niðurstöður 
 

4.1  Notkun ósæðardælu meðal sjúklinga 
Af 2177 sjúklingum sem teknir voru með í rannsóknina voru 99 (4,5%) sem fengu ósæðardælu, þar af 

30 konur og 69 karlar. Af þeim voru 58 (58,6%) sem fengu dæluna fyrir aðgerð, 34 (34,3%) í aðgerð og 

6 (6,1%) eftir aðgerð (mynd 5). Upplýsingar um tímasetningu ísetningar vantaði hjá 1 (1,0%) sjúklingi. 

 

 
Mynd 5. Tímasetning ísetningar ósæðardælu. Sýndur er fjöldi sjúklinga sem fengu dæluna fyrir 

aðgerð, í aðgerð eða eftir aðgerð. 

 

Á mynd 6 má sjá hlutfall þeirra sjúklinga sem fengu ósæðardælu á tímabilinu 2001-2018 skipt eftir árum. 

Hæst var tíðnin 8,9% árið 2006, en lægst árið 2015, eða 2,0%, án þess þó að munurinn væri marktækur 

(p = 0,896). 
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Mynd 6. Tíðni ósæðardælutilfella skipt eftir árum yfir tímabilið 2001-2018. 

	
4.2  Samanburður á bakgrunnsþáttum 
Í heild voru um 7,8% konur sem fengu ósæðardælu og um 3,9% karla. Marktækt fleiri konur voru í 

ósæðardæluhópi, eða 30,3% samanborið við 17,2% í V-hópi (p=0,001) (tafla 5). Ekki reyndist 

marktækur munur á aldri (í kringum 66 ár) eða LÞS, en upplýsingar um LÞS vantaði hjá 58 (2,7%) 

einstaklingum. 

Í töflu 5 sést samanburður á ýmsum bakgrunnsþáttum sem tengjast hjarta- og æðasjúkdómum. 

Ekki reyndist marktækur munur á tíðni takttruflana, lokusjúkdóma og útæðasjúkdóms, né heldur skertrar 

nýrnastarfsemi og langvinnrar lungnateppu. Hins vegar sást marktækur munur á tíðni hjartabilunar og 

nýlegs hjartaáfalls, og var hlutfallið hærra í ósæðardæluhópi. Þannig var hlutfall hjartabilunar 51,5% í 

ósæðardæluhópi miðað við 11,6% í V-hópi (p<0,001) og tíðni nýlegs hjartaáfalls 66,7% og 27,1% í sömu 

hópum (p<0,001). Einnig voru fleiri sjúklingar í V-hópi með sögu um kransæðavíkkun með eða án 

stoðnetsísetningar (23,3% sbr. 11,1% í ósæðardæluhópi, p=0,007). 

 Munur var á einkennum á milli hópanna tveggja en hlutfall sjúklinga í CCS-flokki III/IV var 

marktækt hærri í ósæðardæluhópi, þ.e. 89,9% miðað 71,9% í V-hópi (p<0,001). Sama sást fyrir NYHA-

flokk III/IV þar sem hlutfallið var 83,8% í ósæðardæluhópi og 58,9% í V-hópi (p<0,001). Gildi 

EuroSCORE II var að meðaltali 8,1 ± 7,4 fyrir ósæðardæluhóp en 2,2 ± 2,8 í V-hópi (p<0,001). Auk þess 

sást marktækur munur á útfallsbroti vinstri slegils (p<0,001) en útbreiðsla kransæðasjúkdóms var hins 

vegar svipuð líkt og hlutfall sjúklinga með vinstri höfuðstofnsþrengsli. 
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Tafla 5. Samanburður á bakgrunnsþáttum. Gefin eru upp meðaltöl ± staðalfrávik (SD) eða fjöldi (%). 

 IABP-hópur 
(n = 99) 

V-hópur 
(n = 2078) 

p-gildi 

Kvenkyn 30 (30,3) 357 (17,2) 0,001 

Aldur (ár) 67,8 ± 11,5 66,4 ± 9,2 0,147 

LÞSa (kg/m2) 27,5 ± 5,5 28,4 ± 4,4 0,052 

Hjartabilun 51 (51,5) 240 (11,6) <0,001 

Nýlegt hjartaáfallb 66 (66,7) 563 (27,1) <0,001 

Saga um hjartaáfall 28 (28,3) 491 (23,6) 0,198 

Takttruflanir 8 (8,1) 236 (11,4) 0,396 

Lokusjúkdómar 6 (6,1) 68 (3,3) 0,226 

Útæðasjúkdómurc 3 (5,6) 73 (6,1) 1,000 

Skert nýrnastarfsemid 8 (10,0) 99 (5,6) 0,165 

Langvinn lungnateppae 10 (10,4) 148 (7,1) 0,316 

Saga um kransæðavíkkun með/án 

stoðnets 

11 (11,1) 481 (23,2) 0,007 

Útbreiðsla kransæðasjúkdóms   0,884 

Einnar æðar sjúkdómur 2 (2,0) 51 (2,5)  

Tveggja æða sjúkdómur 14 (14,1) 350 (16,8)  

Þriggja æða sjúkdómur 83 (83,8) 1676 (80,7)  

Þriggja æða sjúkdómur og/eða vinstri 

höfuðstofnsþrengsli 

88 (88,9) 1851 (89,1) 1,000 

Útfallsbrotf (stig)   <0,001 

≤ 0,3 39 (43,8) 70 (3,5)  

> 0,3 ≤ 0,5 30 (33,7) 598 (29,6)  

> 0,5 20 (22,5) 1354 (67,0)  

 CCS-flokkurg III/IV 89 (89,9) 1495 (71,9) <0,001 

NYHA-flokkurh III/IV 83 (83,8) 1224 (58,9) <0,001 

Blóðrauði (g/L) 137 ± 17 141 ± 14 0,005 

EuroSCORE II 8,1 ± 7,4 2,2 ± 2,8 <0,001 
aUpplýsingar um LÞS vantaði hjá 58 sjúklingum. bNýlegt hjartaáfall var skilgreint sem hjartaáfall innan 90 daga 
fyrir aðgerð. cUpplýsingar um útæðasjúkdóm vantaði hjá 927 sjúklingum, dnýrnastarfsemi hjá 338 sjúklingum, 
elangvinna lungnateppu hjá 11 sjúklingum, fútfallsbrot hjá 66 sjúklingum, gCCS-flokk hjá 21 sjúklingi og hNYHA-
flokk hjá 311 sjúklingum. 
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4.3  Samanburður á áhættuþáttum kransæðasjúkdóms 
Í töflu 6 sést samanburður á helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma milli hópanna tveggja. Ekki 

sást marktækur munur m.t.t. háþrýstings, sykursýki eða reykinga en blóðfituröskun var algengari í V-

hópi, eða 56,8% borið saman við 38,5% hjá ósæðardæluhópi (p=0,001). 

 

Tafla 6.	Samanburður á helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms. Gefinn er upp fjöldi (%). 

 IABP-hópur 
(n = 99) 

V-hópur 
(n = 2078) 

p-gildi 

Háþrýstingura 54 (56,2) 1371 (66,1) 0,060 

Blóðfituröskunb 35 (38,5) 1150 (56,8) 0,001 

Sykursýkic 19 (20,0) 367 (17,8) 0,673 

Reykingar 64 (64,6) 1471 (70,8) 0,231 
aUpplýsingar um háþrýsting vantaði hjá 7 sjúklingum, bblóðfituröskun hjá 61 sjúklingi og csykursýki hjá 15 
sjúklingum. 

 

4.4  Samanburður á lyfjanotkun fyrir aðgerð 
Í töflu 7 er sýndur samanburður á milli hópanna hvað varðar lyfjanotkun fyrir aðgerð. Ekki sást munur 

á notkun acetýlsalisylsýru (aspiríns) né heldur warfarins innan fimm daga fyrir aðgerð. Hins vegar kom 

í ljós marktækur munur á notkun heparins og klópídógrels fyrir aðgerð og í báðum tilvikum var 

lyfjanotkunin algengari hjá ósæðardæluhópi. Notkun beta-blokka, blóðfitulækkandi statína og kalsíum-

blokka var aftur á móti algengari í V-hópi. 

 

Tafla 7. Samanburður á lyfjatöku fyrir aðgerð. Gefinn er upp fjöldi (%). 

 IABP-hópur 
(n = 99) 

V-hópur 
(n = 2078) 

p-gildi 

Blóðþynnandi eða blóðflöguhemjandi lyf notuð innan 5 daga fyrir aðgerð 

Acetýlsalisylsýra (aspirín) 50 (55,6) 938 (48,7) 0,245 

Heparin 54 (59,3) 880 (45,7) 0,015 

Klópídógrel 19 (20,9) 80 (4,2) <0,001 

Warfarin 1 (1,1) 7 (0,4) 0,812 

Önnur lyf tekin fyrir aðgerð 

Beta-blokkar 49 (55,7) 1465 (73,4) <0,001 

Blóðfitulækkandi statín 44 (51,8) 1610 (79,6) <0,001 

Kalsíum-blokkar 11 (13,1) 451 (23,7) 0,034 
aUpplýsingar um beta-blokka vantaði hjá 92 sjúklingum, bstatín hjá 70 sjúklingum og ckalsíum-blokka hjá 192 
sjúklingum. 
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4.5  Samanburður á aðgerðartengdum þáttum 
Í töflu 8 sést samanburður á aðgerðatengdum þáttum. Notkun LIMA græðlings var marktækt hærri í V-

hópi og fjöldi aðgerða sem framkvæmdur var á sláandi hjarta var 16,8% í V-hópi borið saman við 4,0% 

hjá ósæðardæluhópi. Almennt tóku aðgerðir á sjúklingum í ósæðardæluhópi lengri tíma, hvort sem litið 

var til heildar aðgerðartíma, tangartíma eða tíma á hjarta og lungnavél. 
	

Tafla 8.	Samanburður á aðgerðartengdum þáttum. Gefin eru upp meðaltöl ± staðalfrávik (SD) eða 

fjöldi (%). 

 IABP-hópur 
(n = 99) 

V-hópur 
(n = 2078) 

p-gildi 

Fjöldi fjaræðatenginga   0,003 

1-2 7 (7,1) 247 (11,9)  

3-4 74 (74,7) 1653 (79,5)  

5-6 18 (18,2) 178 (8,6)  

LIMA græðlingur notaður 78 (78,8) 1976 (95,1) <0,001 

Hopp græðlingura (e. jump graft) 53 (54,1) 791 (39,5) 0,005 

Tegund aðgerðar   <0,001 

Með aðstoð HLV 82 (82,8) 1692 (81,4)  

Á sláandi hjarta (OPCAB) 4 (4,0) 349 (16,8)  

Lengd aðgerðarb (mín) 271 ± 99 211 ± 53 <0,001 

Vélartímic (mín) 126 ± 51 90 ± 31 <0,001 

Tangartímid (mín) 54 ± 20 48 ± 18 0,004 

Notkun æðahvetjandi lyfja í aðgerðe 89 (90,8) 1026 (49,9) <0,001 

Stuðað í aðgerð 22 (22,2) 291 (14,0) 0,042 
aUpplýsingar um notkun hopp græðlings vantaði hjá 23 sjúklingum, blengd aðgerðar hjá 70 sjúklingum, 
cvélartíma hjá 368 sjúklingum, dtangartíma hjá 401 sjúklingi og enotkun æaðhvetjandi lyfja fyrir aðgerð hjá 23 
sjúklingum. 
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4.6  Forspárþættir fyrir notkun ósæðardælu 
Lógistísk aðhvarfsgreining á forspárþáttum ósæðardælu er sýnd í töflu 9. Sterkasti forspárþátturinn 

reyndist vera útfallsbrot ≤30% (OR=12,84; 95% ÖB: 4,42 - 38,03) en aðrir þættir sem spáðu sjálfstætt 

fyrir notkun ósæðardælu voru kvenkyn, fyrri saga um hjartabilun og CCS-flokkur III/IV. 

 

Tafla 9. Forspárþættir fyrir notkun ósæðardælu. Forspárþættir ósæðardælu ákvarðaðir með 

lógistískri aðhvarfsgreiningu (e. logistic regression). Gefin eru upp hættuhlutfall (HH) og 95% öryggisbil 

(ÖB). 

Forspárþáttur Hrátt OR (95% ÖB) Leiðrétt ORa (95% ÖB) 

Kyn (kvenkyn) 2,10 (1,33 - 3,23) 3,15 (1,40 - 7,06) 

Hjartabilun 8,13 (5,36 - 12,36) 2,70 (1,18 - 6,09) 

Útfallsbrot ≤30 37,72 (21,16 - 69,24) 12,84 (4,42 - 38,03) 

CCS-flokkur III/IV 3,47 (1,88 - 7,16) 3,01 (1,15 - 9,11) 
aLeiðrétt var fyrir aldri; fyrra heilsufari; kransæðavíkkun með án stoðnets; blóðrauða; notkun 
blóðþynnandi/blóðflöguhemjandi lyfja; notkun beta-blokka, statína og kalsíum-blokka og gildi EuroSCORE II. 

 

4.7  Samanburður á tíðni skammtíma fylgikvilla, legutíma og 30 daga 
dánartíðni 
Tafla 10 sýnir samanburð á tíðni skammtíma fylgikvilla og legutíma ásamt 30 daga dánartíðni. Marktækt 

fleiri fengu skammtíma fylgikvilla í ósæðardæluhópi, eða 62,6% borið saman við 47,4% í V-hópi 

(p=0,004). Sömuleiðis var marktækur munur á alvarlegum fylgikvillum, eða 38,4% í ósæðardæluhópi 

miðað við 13,1% í V-hópi (p<0,001), og átti það við um flesta einstaka alvarlega fylgikvilla líka. Legutími 

á gjörgæslu og heildarlegutími var líka lengri hjá ósæðardæluhópi, og munaði 5,4 og 6,7 dögum að 

meðaltali. Auk þess var 30 daga dánartíðni hærri í ósæðardæluhópi, eða 22,2% borið saman við 1,3% 

í V-hópi (p<0,001). 
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Tafla 10. Samanburður skammtíma fylgikvilla, legutíma og 30 daga dánartíðni. Gefin eru upp 

meðaltöl ± staðalfrávik (SD) eða fjöldi (%). 

 IABP-hópur 
(n = 99) 

V-hópur 
(n = 2078) 

p-gildi 

Minniháttar fylgikvillar, alls 62 (62,6) 985 (47,4) 0,004 

Nýtilkomið gáttatif 46 (46,5) 638 (30,7) 0,001 

Uppsöfnun á fleiðruvökva 21 (21,2) 259 (12,5) 0,017 

Húðsýking (ganglimur/bringubein) 11 (11,1) 197 (9,5) 0,717 

Lungnabólga 17 (17,2) 121 (5,8) <0,001 

Þvagfærasýking 13 (13,1) 61 (2,9) <0,001 

Alvarlegir fylgikvillar, alls 38 (38,4) 272 (13,1) <0,001 

Hjartadrep í eða eftir aðgerð 5 (5,1) 77 (3,7) 0,684 

Heilablóðfall 3 (3,0) 20 (1,0) 0,143 

Bráður nýrnaskaðia 6 (6,1) 17 (0,8) <0,001 

Miðmætisbólga með djúpri 

bringubeinssýkingu 

2 (2,0) 18 (0,9) 0,525 

Blóðtap    

Fjöllíffærabilun 21 (21,2) 41 (2,0) <0,001 

Bringubeinslos 6 (6,1) 26 (1,3) 0,001 

Legutími á gjörgæslu (dagar) 7,1 ± 7,3 1,7 ± 2,7 <0,001 

Heildarlegutími (dagar) 17,2 ± 14,5 10,5 ± 7,3 <0,001 

30 daga dánartíðni  22 (22,2) 28 (1,3) <0,001 
aSkilgreint sem KDIGO flokkur nr. 3, upplýsingar um bráðan nýrnaskaða vantaði hjá 19 sjúklingum. 

 

4.8  Heildarlifun og langtíma fylgikvillar 
Fyrir sjúklingahópinn í heild var lifun eftir eitt ár 96,6%, eða 89,9% eftir fimm ár og 74,6% eftir tíu ár. Á 

mynd 7 sést langtíma lifun sjúklinga í ósæðardælu- og V-hópi og í töflu 11 lifun sjúklinganna eftir eitt, 

fimm, og tíu ár í hvorum hóp fyrir sig. Marktækt síðri lifun sást í ósæðardæluhópi (log-rank próf, p<0,001), 

en fimm ára lifun var 56,4% samanborið við 91,5% í V-hópi. 
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Mynd 7. Heildarlifun sjúklinga í ósæðardælu- og V-hópum (Kaplan Meier). Marktækur munur sást 

á milli ósæðardælu- og V-hóps skv. log-rank prófi (p < 2·10-16). Neðst sést fjöldi (n) sjúklinga í áhættu á 

hverjum tíma. 

Tafla 11. Heildarlifun sjúklinga í ósæðardælu- og V-hópi. Gefin eru upp fjöldi sjúklinga í áhættu, lifun 

sjúklinga í prósentum og 95% öryggisbil (ÖB). 

 Fjöldi í áhættu Lifun (%) 95% ÖB 

Eins árs lifun 

Ósæðardæluhópur 67 69,5 0,61 - 0,79 

V-hópur 1984 97,9 0,97 - 0,99 

Fimm ára lifun 

Ósæðardæluhópur 49 56,4 0,47 - 0,67 

V-hópur 1526 91,5 0,90 - 0,93 

Tíu ára lifun 

Ósæðardæluhópur 19 41,0 0,31 - 0,54 

V-hópur 809 76,2 0,74 - 0,79 

 
 

Niðurstöður MACCE-frírrar lifunar sjúklinga í ósæðardælu- og V-hópi eru sýndar á mynd 8 og í töflu 
12. Samkvæmt log-rank prófi reyndist MACCE-frí lifun marktækt  síðri í ósæðardælu- borið saman við 

V-hóp (p<0,001), en fimm ára MACCE-frí lifun var 46,9% samanborið við 83,0% hjá V-hópi. Fyrir 



	

	 26	

sjúklingahópinn í heild var eins árs MACCE-frí lifun eftir aðgerð 92,9%; 81,4% eftir fimm ár og 61,3% 

eftir tíu ár. 

 

  
Mynd 8. MACCE-frí lifun sjúklinga í ósæðardælu og V-hópum (Kaplan Meier). Marktækur munur 

sást á milli ósæðardælu- og V-hóps skv. log-rank prófi (p<0,001). Neðst á myndinni sést fjöldi (n) 

sjúklinga í áhættu á hverjum tíma. 

Tafla 12.	MACCE-frí lifun sjúklinga í ósæðardælu- og V-hópi. Gefin eru upp fjöldi sjúklinga í áhættu, 

MACCE-frí lifun í prósentum og 95% öryggisbil (ÖB). 

 Fjöldi í áhættu MACCE1-frí lifun 
(%) 

95% ÖB 

Eins árs MACCE-frí lifun 

Ósæðardæluhópur 61 63,4 0,55 - 0,74 

V-hópur 1909 94,3 0,93 - 0,95 

Fimm ára MACCE-frí lifun 

Ósæðardæluhópur 40 46,9 0,38 - 0,58 

V-hópur 1373 83,0 0,81 - 0,85 

Tíu ára MACCE-frí lifun 

Ósæðardæluhópur 14 30,3 0,22 - 0,43 

V-hópur 640 62,8 0,60 - 0,65 
1MACCE var skilgreint sem kransæðastífla, heilablóðfall, kransæðavíkkun, endurkransæðahjáveituaðgerð (re-
CABG) og dauði, sem gerðust meira en 30 dögum eftir aðgerð. 



	

	 27	

4.9  Forspárþættir lifunar og MACCE-frírrar lifunar 
Cox aðhvarfsgreining á forspárþáttum heildarlifunar sést í töflu 13. Niðurstöðum er lýst með 

hættuhlutfalli (HH, e. hazard ratio, HR) og 95% öryggisbili. Sterkustu áhættuþættir fyrir dauða voru 

notkun warfarins fyrir aðgerð, útfallsbrot vinstri slegils ≤30%, og langvinn lungnateppa. Ísetning 

ósæðardælu reyndist marktækur forspárþáttur fyrir dauða eftir að leiðrétt hafði verið fyrir öðrum 

áhættuþáttum (HH=2,53; 95% ÖB: 1,57 - 4,06). 

 Ísetning ósæðardælu reyndist einnig vera marktækur neikvæður forspárþáttur fyrir MACCE-fría 

lifun (HH=2,70; 95% ÖB: 1,79 - 4,05) í fjölbreytugreiningu (tafla 14) þar sem aðrir sjálfstæðir 

forspárþættir voru útftallsbrot ≤30, langvinn lungnateppa, skert nýrnastarfsemi, NYHA-flokkur III/IV, saga 

um kransæðavíkkun og aldur. 

 
Tafla 13. Forspárþættir heildarlifunar. Sjálfstæðir forspárþættir heildarlifunar ákvarðaðir með fjölþátta 

Cox aðhvarfsgreiningu. Gefin eru upp hættuhlutföll (HH), 95% öryggisbil (ÖB) og p-gildi. 

Forspárþáttur HH 95% ÖB p-gildi 

Aldur 1,07 1,05 - 1,08 <0,001 

Hjartabilun 1,28 0,97 - 1,70 0,082 

Skert nýrnastarfsemi 1,61 1,07 - 2,42 0,022 

Langvinn lungnateppa 2,02 1,43 - 2,86 <0,001 

Lokusjúkdómar 1,69 1,00 - 2,86 0,048 

Útfallsbrot >30 ≤50 1,31 1,01 - 1,69 0,042 

Útfallsbrot ≤30 2,31 1,45 - 3,67 <0,001 

NYHA-flokkur III/IV 1,52 1,17 - 1,99 0,002 

Blóðrauði 0,99 0,98 - 1,00 0,028 

Blóðfituröskun 0,79 0,62 - 1,00 0,047 

Sykursýki 1,47 1,07 - 2,01 0,017 

Fjölskyldusaga 0,72 0,56 - 0,92 0,010 

Klópídógrel 1,79 1,01 - 3,16 0,046 

Warfarin 4,58 1,44 - 14,60 0,010 

Kalsíum-blokkar 1,43 1,10 - 1,86 0,007 

Ósæðardæla 2,53 1,57 - 4,06 <0,001 
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Tafla 14. Forspárþættir MACCE-frírrar lifunar. Sjálfstæðir forspárþættir MACCE-frírrar lifunar 

ákvarðaðir með fjölþátta Cox aðhvarfsgreiningu. Gefin eru upp hættuhlutföll (HH), 95% öryggisbil (ÖB) 

og p-gildi. 

Forspárþáttur HH 95% ÖB p-gildi 

Aldur 1,03 1,02 - 1,04 <0,001 

Hjartabilun 1,25 0,97 - 1,60 0,083 

Saga um kransæðavíkkun með/án 

stoðnets 

1,34 1,07 - 1,69 0,013 

Skert nýrnastarfsemi 1,45 1,01 - 2,10 0,046 

Langvinn lungnateppa 1,59 1,17 - 2,16 0,003 

Lokusjúkdómar 1,52 0,93 - 2,48 0,095 

Útfallsbrot >30 ≤50 1,16 0,94 - 1,44 0,168 

Útfallsbrot ≤30 1,64 1,08 - 2,50 0,020 

NYHA-flokkur III/IV 1,38 1,11 - 1,72 0,003 

Fjölskyldusaga 0,83 0,68 - 1,01 0,059 

Kalsíum-blokkar 1,24 0,99 - 1,56 0,059 

Ósæðardæla 2,70 1,79 - 4,05 <0,001 
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4.10  Tíðni fylgikvilla ósæðardælu 
Af 99 sjúklingum sem fengu ósæðardælu voru 14 (14,1%) sem fengu einhvers skonar fylgikvilla (tafla 
15), en enginn sjúklinganna fékk fleiri en einn fylgikvilla samtímis. Algengust var blæðing frá 

ísetningarstað dælunnar, eða 4 sjúklingar (4%). Sjaldgæfustu fylgikvillarnir voru blóðþurrð annars staðar 

en í útlimum, sýking á ísetningarstað og bilun á dælu (1%). 

 

Tafla 15. Tíðni fylgikvilla ósæðardælu. Gefinn er upp fjöldi sjúklinga með hvern fylgikvilla fyrir sig. 

Fylgikvilli Hlutfall (%) 

Blæðing frá ísetningarstað 4,0 

Blóðþurrð í neðri útlimum 2,0 

Blóðþurrð annars staðar en í útlimuma 1,0 

Rof á ósæðardælublöðru 3,0 

Blóðflögufæðb 2,0 

Sýking á ísetningarstað 1,0 

Bilun á dælu 1,0 

Samtals 14,1 
aBlóðþurrð í innri líffærum, í þessu tilviki var blóðþurrð í brisi. 
bSkilgreind sem fækkun blóðflagna um meira en helming frá 
upphafsgildum. 
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5 Umræður 
 

5.1  Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 
Helstu niðurstöður þessarar afturskyggnu rannsóknar eru að sjúklingar sem þurfa ósæðardælu eftir 

kransæðahjáveituaðgerð virðast hafa verri horfur, bæði þegar litið er til skemmri og lengri tíma. Þetta er 

viðbúið því gripið er til dælunnar þegar alvarleg hjartabilun er til staðar. Sjúkdómsástand þessara 

sjúklinga endurspeglast í hærri tíðni skammtíma fylgikvilla og dánartíðni innan 30 daga frá aðgerð. Auk 

þess var langtímalifun og MACCE-frí lifun marktækt síðri í ósæðardæluhópi og hélst sá munur eftir að 

leiðrétt var fyrir þáttum eins og aldri, aðgerðartengdum þáttum og EuroSCORE í Cox aðhvarfsgreiningu. 

Síðri horfur sjúklinga sem fá ósæðardælu má sennilega að mestu leyti rekja til alvarlegra ástands þeirra 

fyrir aðgerð, oftast alvarlegrar hjartabilunar sem kallaði á notkun dælunnar, og erfitt að fullyrða í 

afturskyggnri rannsókn sem þessari hvort sjálf dælan hafi átt þar hlut að máli. Loks kom í ljós að notkun 

ósæðardælu minnkaði talsvert fyrstu árin eftir 2012, en frá 2016 hefur tíðnin sveiflast aftur uppá við. 

 

5.1.1  Notkun ósæðardælu 
Tæplega 4,5% sjúklinga fengu ósæðardælu sem er heldur lægra hlutfall en í sambærilegum 

rannsóknum erlendis þar sem hlutfallið er oftast á bilinu 8 - 20% (82, 83). Flestir sjúklinganna, eða tæp 

60%, fengu dæluna fyrir aðgerð vegna bráðs kransæðaheilkennis og lostástands við 

kransæðaþræðingu. Síðan var rúmlega þriðjungur sjúklinga sem fékk dæluna í aðgerð til þess að 

auðvelda þeim að komast af hjarta- og lungnavél en aðeins 6,1% sjúklinga eftir aðgerð á gjörgæslu. 

Notkun ósæðardælu á Íslandi jókst talsvert á fyrri hluta rannsóknartímabils og náði hámarki árið 

2006, en þá fengu um 8,9% sjúklinga dæluna. Notkunin minnkaði eftir 2012 og var aðeins 2,0% árið 

2015. Hins vegar hefur tíðni notkunar ósæðardælu sveiflast aftur upp á við síðustu þrjú árin án þess að 

skýringin sé ljós. Þetta er öfug þróun miðað við það sem sést í flestum erlendum rannsóknum (68). Þó 

verður að hafa í huga að í langflestum tilvikum var dælunni komið fyrir í kransæðaþræðingu fyrir aðgerð 

og skurð- og gjörgæslulæknir því ekki endilega hafðir með í ráðum hvort koma ætti henni fyrir. Helsta 

ástæða minni notkunar á ósæðardælu erlendis eru raktar til SHOCK II rannsóknarinnar sem birtist 2012, 

og ekki sýndi fram á gagnsemi ósæðardælu hjá sjúklingum í losti eftir kransæðastíflu (42). Niðurstöður 

SHOCK II rannsóknarinnar eru þó ekki óumdeildar og nýleg safngreining (e. meta-analysis) sýndi betri 

horfur hjá hááhættu sjúklingum sem fá ósæðardælu fyrir kransæðahjáveituaðgerð (70). 

 

5.1.2  Bakgrunnsþættir, áhættuþættir og lyfjanotkun fyrir aðgerð 
Ekki sást marktækur munur milli hópa m.t.t. meðalaldurs sem var 67 ár í ósæðardæluhópi og 66 ár í 

viðmiðunarhópi, en það er svipað og í erlendum rannsóknum (42, 84). Fleiri konur fengu dæluna eða 

um 7,8% miðað við 3,9% hjá körlum, sem líklega má að hluta til skýra það með hærri meðalaldri kvenna 

en eldri einstaklingar hafa oftar alvarlegan hjartasjúkdóm. 

 Í ósæðardæluhópi var tíðni hjartaáfalls hærra og útfallsbrot vinstri slegils oftar skert. Þetta var 

viðbúið þar sem hjartabilun er langalgengasta ábending fyrir ísetningu ósæðardælu (66). Sama gildir 

um CCS- og NYHA-flokkun en hlutfallslega fleiri sjúklingar í ósæðardæluhópi voru með slæma 



	

	 31	

brjóstverki og einkenni hjartabilunar (26, 27). Að auki voru marktækt fleiri í þeim hópi sem höfðu sögu 

um kransæðavíkkun með eða án stoðnets, enda ósæðardæla stundum notuð til að fyrirbyggja lost í 

hááhættu kransæðavíkkun (e. high-risk PCI) (66). Auk þess var gildi EuroSCORE II marktækt hærra í 

ósæðardæluhópi, sem sennilega skýrist af því að ástand þeirra sjúklinga sem fá ósæðardælu er almennt 

verra í samanburði við þá sem fá hana ekki. Enn fremur er ísetning ósæðardælu einn þeirra þátta sem 

notaður er til þess að reikna EuroSCORE II, en gildið hækkar við notkun ósæðardælu fyrir aðgerð. Aðrir 

bakgrunnsþættir eins og takttruflanir, lokusjúkdómar, útæðasjúkdómur, skert nýrnastarfsemi og langvinn 

lungnateppa voru hins vegar sambærilegir á milli hópa. 

 Marktækur munur sást milli ósæðardælu- og viðmiðunarhóps þegar litið var á blóðfituröskun og 

var tíðnin hærri í viðmiðunarhópi, eða 56,8% miðað við 38,5% í ósæðardæluhópi. Rannsókn Curtis og 

félaga sýndi svipaðar niðurstöður (85), en skýringin á þessum mun liggur ekki fyrir. Aðrir helstu 

áhættuþættir kransæðasjúkdóms voru hins vegar svipaðir á milli hópa. 

 Notkun blóðþynnandi eða blóðflöguhemjandi lyfjanna heparín og klópídógrel var algengari í 

ósæðardæluhópi samanborið við viðmiðunarhóp. Það kemur þó ekki á óvart þar sem heparín er gjarnan 

notað í lágum skömmtum til þess að koma í veg fyrir blóðsegamyndun þegar dælan er notuð. Notkun 

beta-blokka, blóðfitulækkandi statína og kalsíum-blokka var hins vegar marktækt hærri í viðmiðunarhópi. 

Aukin notkun blóðfitulækkandi statína hjá viðmiðunarhópi er í samræmi við hærri tíðni blóðfituröskunar 

í hópnum. Hins vegar er ástæða hærri tíðni beta-blokka og kalsíum blokka í viðmiðunarhópi óljós en 

báðir þessir lyfjaflokkar eru m.a. notaðir í þeim tilgangi að minnka súrefniskröfur hjartans og auðvelda 

vinnu þess. 

 

5.1.3  Aðgerðartengdir þættir 
Fjöldi fjaræðatenginga var fleiri í ósæðardæluhópi miðað við í viðmiðunarhópi. Sjúklingar sem fá dæluna 

virðast því oftar vera með útbreiddan kransæðasjúkdóm miðað við viðmiðunarhóp. Eins og við mátti 

búast voru marktækt færri í ósæðardæluhópi sem gengust undir aðgerð á sláandi hjarta. Þessir 

sjúklingar eru almennt með lægra útfallsbrot í vinstri slegli og því hentar betur að framkvæma aðgerðina 

á hjarta- og lungnavél (HLV), og minnka með því álagið á hjartað (86). Tímalengd aðgerðanna, ásamt 

vélar- og tangartími var allt marktækt lengri hjá sjúklingum sem fengu ósæðardælu. Það bendir til 

tæknilega flóknari aðgerðar hjá sjúklingum með ósæðardælu, enda eru þeir oftar alvarlega veikir og 

hjartabilaðir. 

 

5.1.4  Forspárþættir fyrir notkun ósæðardælu 
Sterkasti forspárþáttur fyrir notkun ósæðardælu reyndist vera skert útfallsbrot, þ.e. undir 30% 

(OR=12,84; 95% ÖB: 4,42 - 38,03). Einnig spáðu kvenkyn, hjartabilun og CCS-flokkur III/IV marktækt 

fyrir notkun á ósæðardælu. Hjartabilun er ein helsta ábending fyrir notkun ósæðardælu og því viðbúið 

að hún og hvikul hjartaöng tengist notkun hennar. Hins vegar er óljósara af hverju tíðnin var hærri hjá 

konum, en að hluta til gæti það skýrst af hærri meðalaldri kvenna í ósæðardæluhópnum. Rannsókn 

Miceli og félaga sýndi svipaðar niðurstöður, en í þeirri rannsókn voru auk kvenkyns eftirfarandi 

forspárþættir; skert útfallsbrot og  CCS-flokkur III/IV, en einnig aldur yfir sjötugt, fyrri hjartaaðgerð og 

vinstri höfuðstofnsþrengsli (87). Auk þess sýndi rannsókn Ergüneş og félaga að lengdur vélartími og 
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heildartími aðgerðar væru forspárþættir fyrir notkun ósæðardælu (88). Þessar breytur voru ekki teknar 

með við útreikninga í þessari rannsókn þar sem flestir sjúklinganna fengu dæluna fyrir aðgerð. 

 

5.1.5  Skammtíma fylgikvillar, 30 daga dánartíðni og legutími á gjörgæslu 
Marktækur munur reyndist á tíðni skammtíma fylgikvilla milli hópa, bæði hvað varðar minniháttar og 

alvarlega fylgikvilla. Þetta á t.d. við um nýtilkomið gáttatif, aftöppun á fleiðruvökva, lungnabólgu, bráðan 

nýrnaskaða og fjöllíffærabilun. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir hvað varðar tengsl þessara 

skammtíma fylgikvilla við notkun ósæðardælu. Þó sýndi rannsókn Mahmood og félaga að þeir sem 

þurftu á ósæðardælu að halda í aðgerð voru líklegri til þess að þróa með sér nýlegt gáttatif eftir aðgerð 

(89). 

Mikill munur var á 30 daga dánartíðni milli hópa, eða 22,2% í ósæðardæluhópi miðað við 1,3% 

í viðmiðunarhópi. Þetta kemur ekki á óvart ef litið er á EuroSCORE II gildi sjúklinganna sem voru miklu 

hærri hjá ósæðardæluhópi, eða 8,1% sbr. 2,2%. Tvær aðrar rannsóknir hafa þó sýnt að ósæðardæla 

hafði engin áhrif á 30 daga dánartíðni (42, 90). 

Loks sýndu niðurstöður að legutími á gjörgæslu og heildarlegutími voru marktækt lengri hjá 

sjúklingum sem fengu dælu miðað við viðmiðunarhóp og munaði 5,4 dögum á gjörgæslu og 6,7 dögum 

í heildarlegutíma. Þetta var viðbúið og endurspeglar aukna sjúkdómsbyrði og tíðni fylgikvilla hjá 

sjúklingum í ósæðardæluhópi. 

 

5.1.6  Heildarlifun og MACCE-frí lifun 
Marktækur munur reyndist á langtíma lifun milli hópanna og var hún umtalsvert síðri í ósæðardæluhópi, 

og munaði rúmum 28,4% eftir 1 ár og 35,1% eftir 5 ár. Ísetning ósæðardælu reyndist vera sjálfstæður 

forspárþáttur dauða samkvæmt fjölþátta Cox aðhvarfsgreiningu (HH=2,53; 95% ÖB: 1,57 - 4,06; 

p<0,001). Skýringin á verri lifun sjúklinga í ósæðardæluhópi er sennilega að stærstum hluta til sú að þeir 

eru veikari fyrir aðgerð og í verra ástandi borið saman við viðmiðunarhópinn. Aðrir þættir sem spáðu 

fyrir verri lifun voru skert útfallsbrot vinstri slegils og NYHA-flokkur III/IV. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar á notkun ósæðardælu m.t.t. langtímalifunar hjá sjúklingum sem gangast undir 

kransæðahjáveituaðgerð sérstaklega. Davies og félagar sýndu þó fram á, líkt og þessi rannsókn, að 30 

daga dánartíðni var há þrátt fyrir ísetningu ósæðardælu, en einnig að hár styrkur laktats í blóði tengist 

verri lifun (91). Ergüneş og félagar lýstu svipuðum niðurstöðum en einnig að skert nýrnastarfsemi 

tengdist verri lifun, líkt og sást í okkar rannsókn (88). Flestar rannsóknir hafa sýnt að ósæðardæla tengist 

ekki verri langtímalifun, en hafa ber í huga að eftirfylgdartíminn í flestum þeirra er innan við eitt ár (92). 

Þó eru til rannsóknir sem hafa sýnt fram á að ósæðardæla tengdist betri horfum hjá hááhættu sjúklingum 

sem gangast undir kransæðahjáveituaðgerðir (93). 

 MACCE-frí lifun reyndist líkt og heildarlifun marktækt síðri í ósæðardæluhópi. Auk þess kom í 

ljós að ósæðardæla var sjálfstæður forspárþáttur langtíma fylgikvilla samkvæmt fjölþátta Cox 

aðhvarfsgreiningu (HH=2,70; 95% ÖB: 1,79 - 4,05 ; p<0,001). Aðrir neikvæðir forspárþættir MACCE-

frírrar lifunar voru skert útfallsbrot, langvinn lungnateppa, skert nýrnastarfsemi, NYHA-flokkur III/IV og 

saga um kransæðavíkkun með eða án stoðnets. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má því leiða 

líkur að því að verri heildarlifun ósæðardæluhóps skýrist einnig af hærri tíðni langtíma fylgikvilla. 
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Rannsókn Ihdayhid og félaga á MACCE-frírri lifun eftir kransæðahjáveituaðgerðir sýndi einnig fram á 

hærri tíðni langtíma fylgikvilla hjá þeim sjúklingum sem fengu ósæðardælu í aðgerð, þó svo að enginn 

munur sæist fyrir sjúklinga sem fengu dæluna fyrir aðgerð (71). Eldri rannsóknir hafa þó sýnt að 

ósæðardæla hefur jákvæð áhrif hvað varðar MACCE-fría lifun (94-96). 

 

5.1.7  Fylgikvillar ósæðardælu 
Alls fengu 14 (14,1%) sjúklingar einhvers skonar fylgikvilla tengda ósæðardælunni og er það svipað 

hlutfall og í rannsókn Valente og félaga. Þeir sýndu jafnframt fram á að tíðni fylgikvilla eykst með 

hækkandi aldri og  eftir því sem dælan er notuð til lengri tíma (97). Algengasti fylgikvillinn reyndist vera 

blæðing frá ísetningarstað og var tíðnin 4,0% sjúklingar. Aðrir fylgikvillar voru rof á blöðru, blóðþurrð í 

neðri útlimum og blóðflögufæð (e. thrombocytopenia). Einn sjúklingur fékk blóðþurrð í brisi og var talið 

að dælan hefði dregist til og heft blóðflæði til þess. Einnig var dæmi um sýkingu á ísetningarstað og 

bilun á dælunni, en hvort tveggja reyndist sjaldgæft, og aðeins einn sjúklingur með hvorn fylgikvillann. 

Þó verður að hafa í huga að rannsókn okkar er afturskyggn en í slíkum rannsóknum er skráning á 

fylgikvillum ekki jafn nákvæm og við framsýna rannsókn. Í erlendum rannsóknum er tíðni alvarlegra 

fylgikvilla almennt lág (98) og svo virðist sem fylgikvillum fari fækkandi (73, 99). Skýringin á því gæti 

verið sú að slöngurnar (e. catheter) sem tengjast við blöðruna eru fíngerðari en áður sem minnkar tíðni 

fylgikvilla eins og blóðþurrð í ganglim. 

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Í þessari rannsókn var stuðst var við gagnagrunn hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala frá 2001 til 

2018, en í hann eru fjölmargar breytur skráðar fyrir hvern og einn sjúkling. Gagnagrunnurinn er mjög 

ítarlegur með nákvæmri skráningu á ábendingu fyrir ísetningu ósæðardælu og nær til allra sjúklinga sem 

gengust undir kransæðahjáveituaðgerð hjá heilli þjóð á 18 ára tímabili sem er ótvíræður styrkur. Auk 

þess er það kostur að allar aðgerðir voru framkvæmdar á einni stofnun af tiltölulega fáum skurðlæknum, 

sem tryggir einsleitari sjúklingahóp og meira samræmi á milli aðgerða. Loks er það kostur að eftirfylgd 

var mjög góð og brottfall sjúklinga m.t.t. lifunar hverfandi, en þær upplýsingar fengust úr dánarmeinaskrá 

Landlæknis og leitað var að langtímafylgikvillum.  

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún var afturskyggn, en eins og á við um allar slíkar 

rannsóknir þá verður að reiða sig á það að upplýsingar séu rétt skráðar. Skráning upplýsinga um 

einkenni, áhættuþætti og ekki síst fylgikvilla sem tengjast dælunni eru er ekki jafn nákvæm og ef um 

framskyggna rannsókn væri að ræða. Auk þess var hlutfall sjúklinga sem fengu ósæðardælu aðeins 

4,5% sem gerir það að verkum að sá hópur er mun minni en viðmiðunarhópur þegar kemur að 

tölfræðilegum samanburði. 

 

5.3 Lokaorð og næstu skref 
Þetta er fyrsta rannsókn á notkun ósæðardælu við hjartaaðgerðir á Íslandi. Notkun hennar virðist 

tengjast verri lifun og aukinni tíðni á bæði skammtíma- og langtímafylgikvillum. Slíkt er viðbúið enda 

gripið til dælunnar þegar sjúklingarnir eru með alvarlega hjartabilun. Rannsóknin er óslembuð og því 
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ekki hægt að fullyrða að dælan sjálf dragi úr lifun, en skammtíma fylgikvillar tengdir henni virðast fátíðari 

en erlendis og sem betur fer oftast vægir (73). 

 Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum til að kanna í hvaða tilfellum notkun ósæðardælu er 

gagnleg við kransæðahjáveituaðgerðir. Það væri best að gera með slembaðri rannsókn en einnig mætti 

notast við áhættuskorspörun (e. propensity score matching) og þannig bera saman jafnveika sjúklinga 

sem fá dæluna og ekki. Auk þess mætti í stærra þýði skoða hvort tímasetning ísetningar ósæðardælu 

hafi áhrif á horfur sjúklinga. 
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