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Ágrip 

Líkamshitastjórnun er meðferð sem notuð er í kjölfar endurlífgunar vegna hjartastopps. Rannsóknir 

eru misvísandi um hvaða kjarnlíkamshita á að miða við. Evrópska endurlífgunarráðið (ERC) mælir 

með að hjartastopps sjúklingar séu kældir niður í 32°C til 36°C. Líkamshitastjórnun hægir á 

efnaskiptahraða, minnkar súrefnisþörf líkamans og þannig minnkar skaða á miðtaugakerfi sjúklinga.  Á 

Íslandi var líkamshitastjórnun í kjölfar hjartastopps hafin árið 2002 og hefur verið notuð kerfisbundið 

síðan. 

Tilgangurinn var að skoða nýjustu rannsóknir um líkamshitastjórnun sem meðferð í kjölfar 

hjartastopps og samþætta niðurstöður. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Er 

betri árangur hjá sjúklingum sem fá líkamshitastjórnunarmeðferð eftir hjartastopp? Við hvaða 

kjarnlíkamshita á að miða í líkamshitastjórnunarmeðferð? Hversu lengi á að nota 

líkamshitastjórnunarmeðferð eftir hjartastopp?  

Notast var við kerfisbundna heimildaleit í gagnabankanum Pubmed. Tilgangurinn var að leita að 

rannsóknum á líkamshitastjórnun í kjölfar hjartastopps utan sjúkrahúsa, á ensku á árabilinu 2009 til og 

með 2018. Notast var við PRISMA flæðirit við greiningu heimilda. 
Sjö rannsóknir stóðust skilyrði. Rannsóknirnar gáfu til kynna að líkamshitastjórnun sem meðferð 

eftir hjartastopp veitir betri taugafræðilega útkomu borið saman við þá sem ekki fá meðferðina. 

Rannsóknum bar ekki saman um við hvaða hitastig eigi að miða í líkamshitastjórnun. Fram kom að 

hærra eða lægra hitastig geta hentað ákveðnum undirhópum. Fáar heimildir fundust um hversu lengi 

eigi að nota líkamshitastjórnun í kjölfar hjartastopps en klínískar leiðbeiningar, frá Evrópska 

endurlífgunarráðinu, mæla með 24 klukkustunda líkamshitastjórnunarmeðferð.  

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk þekki líkamshitastjórnunarmeðferð og ábendingar fyrir notkun 

hennar svo hægt sé að hefja meðferðina sem fyrst í kjölfar hjartastopps. Þörf er á frekari rannsóknum 

um við hvaða kjarnlíkamshitastig eigi að miða við og í hvað langan tíma eigi að nota meðferðina.  

 

Lykilorð: Líkamshitastjórnun, hjartastopp, endurlífgun, gjörgæsluhjúkrun.  
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Abstract 

Targeted temperature management is a treatment used following cardiac arrest. Studies are 

contradictory as to which core temperature should be targeted. The European Resuscitation Council 

(ERC) recommends that patients be cooled to 32°C – 36°C. Targeted temperature management 

lowers the metabolic rate and reduces the body's oxygen demand, thus limiting the damage to 

patients' central nervous system. In Iceland, targeted temperature management after cardiac arrest 

was initiated in 2002 and has been used systematically since. 
The purpose was to review the latest studies on targeted temperature management and integrate 

the results. An attempt was made to answer the following research questions: Is there a better result 

in patients receiving targeted temperature management after cardiac arrest? What core body 

temperature should be targeted in targeted temperature management? How long should targeted 

temperature management be used following cardiac arrest? 
A systematic search strategy was used with Pubmed database. The purpose of the search was to 

find research on targeted temperature management following cardiac arrest. in English from 2009 

through 2018. PRISMA flow diagram was used for source analysis. 
Seven studies met the criteria. The studies indicated that targeted temperature management after 

cardiac arrest results in better neurological outcomes compared to those who do not receive the 

therapy. No consensus was found in the studies regarding what temperature should be targeted in 

targeted temperature management. It was stated that higher or lower temperatures may suit certain 

subgroups. Few sources were found on how long body temperature control should be used after 

cardiac arrest, but clinical guidelines from the European resuscitation committee recommend 24 hours 

of targeted temperature management. 

It is important that healthcare professionals know targeted temperature management and its 

indications of use so treatment can be started as soon as possible after cardiac arrest. Further 

research is required to answer which core temperature should be targeted and for how long the 

treatment should be used. 

  

Keywords: Targeted temperature management, cardiac arrest, resuscitation, critical care nursing. 
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1 Inngangur  

Líkamshitastjórnun (e. targeted temperature management) er meðferð sem notuð er í kjölfar 

endurlífgunar. Mismunandi aðferðir eru notaðar til þess að kæla líkamann og halda honum kældum. 

Hægt er að nota yfirborðskælingu þar sem notuð eru kæliteppi, íspokar og vafningar. Einnig er hægt 

að nota kælingartæki sem kæla líkamann í gegnum leggi sem liggja inn í stórar bláæðar. Með þeirri 

aðferð eru líkur á ofkælingu lágmarkaðar (Perman, Goyal, Neumar, Topjian, og Gaieski, 2014). 

Notkun líkamshitastjórnunar hefur aukist um allan heim síðustu ár. Meðferðin hefur reynst vel til 

dæmis sem deyfilyf fyrir aflimun, til að koma í veg fyrir útbreiðslu krabbameins og til að fyrirbyggja 

fylgikvilla í hjartaaðgerðum. Notkun líkamshitastjórnunar eftir hjartastopp var fyrst lýst á sjötta áratug 

síðustu aldar en var ekki rannsakað frekar á þeim tíma. Á síðustu áratugum hafa verið gerðar margar 

rannsóknir, bæði á dýrum og mönnum, sem sýna fram á gagnsemi líkamshitastjórnunar við margs 

konar aðstæður. Líkamshitastjórnun hægir á efnaskiptahraða heilans þegar sjúklingar hafa orðið fyrir 

heilaáverka eða hjartastoppi. Meðferðin hefur einnig reynst vel í hjartaaðgerðum og heilaaðgerðum 

þegar þörf er á að minnka blóðflæði til heila (Alzaga, Cerdan og Varon, 2006). Líkamshitastjórnun var 

nokkuð umdeild allt fram til ársins 2002. Þá komu fram tvær tímamótarannsóknir sem sýndu fram á 

gagnsemi meðferðarinnar (Bernard o.fl., 2002; Holzer og Sterz, 2002). Frá þeim tíma hefur 

líkamshitastjórnun verið notuð kerfisbundið á Íslandi (Steinar Björnsson og Felix Valsson, 2004).  

Hjartastopp verður þegar bilun verður í hjarta- og æðakerfinu sem leiðir til þess að skortur verður á 

blóðflæði til vefja (Porzer, Mrazkova, Homza og Janout, 2017). Hjartastopp veldur meðvitundarleysi og 

dauða nema endurlífgun sé hafin og hægt sé að koma hjartslætti aftur á (NICE, 2011). Flestir sem fara 

í hjartastopp hafa sögu um hjartasjúkdóma. Oft koma fram viðvörunarmerki og er algengast að 

einstaklingur sem er að fara í hjartastopp finni fyrir brjóstverk stuttu áður. Mikilvægast er að hafin sé 

grunnendurlífgun með hjartahnoði sem fyrst og að sjúklingurinn fái hjartastuð ef hann er í 

stuðvænlegum takti. Sérhæfð endurlífgun felur í sér að tryggja öndunarveginn og gefa súrefni auk 

þess að nota lyf eins og Adrenalín (Monsieurs o.fl., 2015). Þegar hjartað er byrjað að slá aftur þarf að 

leiðrétta orsök hjartastoppsins. Orsakir hjartastopps geta meðal annars verið: Súrefnisskortur (e. 

hypoxia), of lítið blóðrúmmál (e. hypovolemia), ofkæling (e. hypothermia), 

kalíumofgnótt/brestur/efnaskiptatruflanir (e. hyper-/hypokalemia/metabolic), blóðsegareki (e. 

thrombosis – coronary or pulmonary), gollurshúsvökvi (e. cardiac tamponade), þrýstingsloftbrjóst (e. 

tensiopneumothorax) eða eitranir (e. toxins) (Monsieurs o.fl., 2015). 

Þegar búið er að leiðrétta orsök/orsakir hjartastoppsins er notast við líkamshitastjórnun til þess 

bæta taugafræðilega útkomu sjúklinga og auka lífslíkur (Monsieurs o.fl., 2015). Heimildum ber ekki 

saman um hversu lengi á að kæla sjúklinga eftir endurlífgun eða við hvaða hitastig. Í verkefninu verður 

farið yfir þær rannsóknir sem hafa verið gerðar í sambandi við líkamshitastjórnun og tíndir til þeir þættir 

sem þyrfti að rannsaka betur.  
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1.1 Tilgangur 
Í verkefninu voru skoðaðar nýjustu rannsóknir um líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar vegna 

hjartastopps utan spítala. Fjallað er um það sem þar kemur fram og hvort skorti frekari rannsóknir á 

viðfangsefninu. Vonast er eftir að þessar upplýsingar verði til þess að klínískar leiðbeiningar verði 

uppfærðar og samræmist þannig nýjustu heimildum. 

1.2 Gildi og markmið 
Markmið verkefnisins er að samþætta nýjustu rannsóknir á líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar. 

Einnig að meta hvort líkamshitastjórnun veiti betri útkomu fyrir þá sjúklinga sem hana hljóta en fyrir þá 

sem ekki fá líkamshitastjórnun sem hluta meðferðar eftir hjartastopp. Þá verður athugað hvaða 

markhitastig hentar best til kælingar eftir endurlífgun í kjölfar hjartastopps og í hve langan tíma kæling 

ætti að vara.   

1.3 Rannsóknarspurningar 
Í verkefninu er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Er betri árangur hjá sjúklingum sem fá líkamshitastjórnunarmeðferð eftir hjartastopp?  

2. Við hvaða kjarnlíkamshita á að miða í líkamshitastjórnunarmeðferð?  

3. Hversu lengi á að nota líkamshitastjórnununarmeðferð eftir hjartastopp? 

1.4 Skilgreining hugtaka 

1.4.1 Líkamshitastjórnun 
Líkamshitastjórnun er aðferð þar sem líkamshitastig er lækkað í þeim tilgangi að hægja á 

efnaskiptahraða, minnka súrefnisþörf og koma í veg fyrir líffæraskemmdir, sér í lagi á miðtaugakerfið. 

Líkamshitastjórnun hefur verið notuð eftir heilablóðföll, höfuðáverka, til að draga út hita eða sársauka 

og bæta útkomu í aðgerðum eða eftir hjartastopp (Medical dictionary, 2009). 

1.4.2 Hjartastopp 
Hjartastopp er skyndilegt tap á hjartastarfsemi hjá einstaklingi sem hefur eða hefur ekki verið greindur 

með hjartasjúkdóm. Það getur komið skyndilega eða í kjölfar einkenna. Hjartastopp er oft banvænt ef 

endurlífgun hefst ekki strax (American heart association, 2017). 
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2 Aðferðir  

2.1 Markmið og tilgangur 
Með þessu verkefni er markmiðið að skoða og samþætta rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

líkamshitastjórnun undanfarin fimm til tíu ár. Aðallega voru skoðaðar rannsóknir sem gefnar voru út 

síðastliðin fimm ár því margt nýtt hefur komið fram á þeim tíma. Þá voru skoðaðir kostir og gallar þess 

að nota líkamshitastjórnun, við hvaða hitastig líkamshitastjórnun er notuð og í hve langan tíma. 

2.2 Aðferðafræði 
Verkefnið er fræðileg samantekt þar sem leitað var kerfisbundið í einum gagnagrunni, Pubmed, til að 

skoða hvort líkamshitastjórnun hafi fleiri kosti fram yfir að nota hana ekki, við hvaða hitastig sé best að 

miða og í hve langan tíma. Höfundur mat hvaða greinar mættu skilyrðum og urðu fyrir valinu við gerð 

ritgerðarinnar. Notast við PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analysis) til að tryggja gæði greina (Moher o.fl., 2015).   

2.3 Notkunar- og útilokunarskilyrði  
Notast var við gagnasafnabankan Pubmed. Leitin fór fram í desember 2018 – febrúar 2019. Við leitina 

var notast við eftirfarnadi notkunarskilyrði (sjá töflu 1): 

Aðeins voru skoðaðar greinar sem rannsökuðu líkamshitastjórnun hjá þeim sem fóru í hjartastopp utan 

spítala.  

Tímabil: Útilokunarskilyrði var ef grein var eldri en tíu ára en aðallega voru skoðaðar heimildir sem 

komu út á síðastliðnum fimm árum.  

Tegund greina: Aðeins voru skoðaðar rannsóknir og voru fræðilegar samantektir útilokaðar.  

Tungumál: Einungis voru skoðaðar greinar á ensku og voru önnur tungumál útilokuð. 

Tafla 1. Notkunar- og útilokunarskilyrði  

Notkunarskilyrði Útilokunarskilyrði 

Hjartastopp utan spítala Hjartastopp innan spítala 

Greinar frá 2009-2019 Greinar eldri en 2009 

Megindlegar rannsóknir Eigindlegar rannsóknir 

Greinar á ensku  Greinar á öðrum tungumálum 

Greinar sem fjölluðu um kælingu eða 
líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar eftir 
hjartastopp 

Greinar sem fjölluðu um kælingu og 
líkamshitastjórnun vegna annarra kvilla en 
hjartastopps 

2.4 Efnisleit og leitarorð 
Notast var við leitarorðin: targeted temperature management after cardiac arrest, therapeutic 

hypothermia after cardiac arrest og induced hypothermia after cardiac arrest. Komu upp svipaðar 

greinar þegar leitarorðin voru notuð. Í töflu má sjá leitarorð í gagnabankanum og fjölda niðurstaðna 

(sjá töflu 2).  
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Tafla 2. Pubmed-leit.  

Takmarkanir: Humans, adults, free full text, clinical trial/study, sl. 10 ár, á ensku  

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar  Útdrættir Fulllesin 
grein 

1 Targeted temperature 
management after 
cardiac arrest 

62 21 7 6 

2 Hypothermia, induced 
(MeSH) AND out-of-
hospital cardiac arrest 
(MeSH) 

30 6 1 1 

3 Theraputic hypothermia 
after cardiac arrest 

58 13 7 6 

4 Induced hypothermia 
after cardiac arrest  

56 9 8 3 

= Samtals 206 49 23 16 

 

Útilokun heimilda sem komu fyrir oftar en einu sinni í gagnabanka 11 

 

2.5 Gagnasöfnun og úrvinnsla  
Við leit í gagnabankanum Pubmed fengust 206 niðurstöður. Eftir að hafa skoðað titla greinanna og 

þannig valið út greinar sem pössuðu efninu voru skoðaðir útdrættir. Þar voru útilokaðar nokkrar greinar 

eins og sjá má í töflu (sjá töflu 2). Höfundur fór yfir greinarnar og valdi þær greinar sem fjalla ætti um í 

niðurstöðukaflanum með tilliti til notkunar- og útilokunarskilyrða sem sett voru fyrir þessa fræðilegu 

samantekt.  Að lokum voru sjö greinar sem uppfylltu skilyrði og var fjallað um þær í 

niðurstöðukaflanum. 

Yfirsýn yfir innihald rannsóknargreinanna fékkst með því að útbúa þar til gerða töflu þar sem fram 

komu upplýsingar um titil greinar, höfunda, í hvaða tímariti grein birtist, land, tilgangur, aðferð, 

mælitæki, niðurstöður og að lokum styrkleikar og veikleikar rannsóknanna (sjá fylgiskjal 1). 
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(n=14) 
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tvítekningar innan gagnabankans stóðu 14 útdrættir eftir 
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heildartexta 
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Rannsóknir sem stóðust 

notkunarskilyrði 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Hjartastopp og líkamshitastjórnun 
 Líkamshitastjórnun, áður þekkt sem kæling (e. induced hypothermia), er vel þekkt og viðurkennd 

meðferð í kjölfar endurlífgunar vegna hjartastopps. Meðferðin felur í sér að ná ákveðnu markhitastigi 

og viðhalda því í ákveðinn tíma til þess að bæta taugafræðilega útkomu sjúklinga (Howes o.fl., 2017). 

Hjartastopp utan spítala er ein af aðaldánarorsökum á Vesturlöndum. Á heimsvísu fara tæplega 96 

einstaklingar á hverja hundrað þúsund íbúa í hjartastopp utan spítala. Í Evrópu eru tölurnar frá 16 til 

119 á hverja hundrað þúsund íbúa á ári. Orsakir hjartastopps geta verið bilun í hjartavöðvanum eða 

æðakerfi hans en einnig geta bilanir í öðrum líffærakerfum leitt til hjartsláttartruflana, ójafnvægis í 

blóðsöltum eða annars sem síðan veldur hjartastoppi. Til að koma í veg fyrir dauða af völdum 

hjartastopps er nauðsynlegt að endurlífga sjúkling með hjartahnoði og leiðrétta ástæður hjartastopps 

(Porzer o.fl., 2017). 

Þær hjartsláttaróreglur sem valda hjartastoppi utan sjúkrahúss eru sleglahraðtaktur (e. ventricular 

tachycardia), sleglatif (e. ventricular fibrilation), rafleysa (e. asystole) eða rafvirkni án dæluvirkni (e. 

pulseless electric activity). Algengast er að um sleglahraðtakt eða sleglatif sé að ræða hjá 

einstaklingum sem fara í hjartastopp utan sjúkrahúss og fá kælingu í kjölfarið. Rannsóknir sýna að 

líkamshitastjórnun þar sem greiningartaktur er rafleysa eða rafvirkni á dæluvirkni ber ekki jafn góðan 

árangur (Lundbye o.fl., 2012). 

3.2 Þróun líkamshitastjórnunar  
Allt frá tímum Hippocratesar hefur verið skrifað um líkamshitastjórnun. Hann komst að gagnsemi 

kælingar meðal annars til að stöðva blæðingu hjá sjúklingum. Síðan þá hefur umræða og rannsóknir 

sem tengjast kælingu komið fram reglulega (Bonaventura, Alan, Vejvoda, Honek  og Veselka, 2016). Í 

nútíma læknisfræði hefur líkamshitastjórnun verið notuð í um 200 ár. Í byrjun 19. aldar notuðu Rússar 

kælingu, með því að hylja líkama sjúklingsins með snjó, í þeirri von að koma í gang blóðrás hjá 

sjúklingum sem farið höfðu í hjartastopp. Skurðlæknirinn Baron de Larrey notaði kælingu í orrustum á 

tíma Napoleons þegar varðveita átti særða útlimi en einnig sem deyfingu fyrir aflimun. Árið 1937 var 

líkamshitastjórnun notuð fyrst á vettvangi nútíma læknisfræði þegar læknirinn Temple Fay notaði 

aðferðina til að minnka útbreiðslu krabbameinsfrumna. Mörgum árum seinna tók Fay þátt í að 

rannsaka líkamshitastjórnun betur sérstaklega hjá krabbameinssjúklingum en einnig hjá sjúklingum 

sem orðið höfðu fyrir höfuðáverkum og voru með hækkaðan líkamshita (Alzaga o.fl., 2006).  

Fyrsta rannsóknin á líkamshitastjórnun á mönnum var gerð var  árið 1958 og gaf hún til kynna lægri 

dánartíðni hjá þeim sem fengu kælingu í kjölfar hjartastopps. Í rannsókninni voru skoðaðir 19 

sjúklingar sem farið höfðu í hjartastopp í aðgerð. Brjóstkassi allra sjúklinganna var opnaður og sáu 

læknar með berum augum að hjartað var annað hvort í sleglatifi eða rafleysu. Þeir sjúklingar sem 

fengu líkamshitastjórnun fengu kæliteppi með hringrás af köldu vatni og voru kældir niður í 31°C til 

32°C. Metið var hverju sinni hversu lengi meðferðin var notuð en þegar framfarir sáust voru 

sjúklingarnir hitaðir upp aftur. Meðferðinni var viðhaldið í 34-84 klukkustundir hjá þeim sjúklingum sem 

lifðu af en þeir sem lifðu ekki af höfðu verið kældir í 3 klukkustundir til átta daga. Sjö sjúklingar fengu 



 
 

16 

ekki líkamshitastjórnun og aðeins einn þeirra lifði af á meðan sex af þeim tólf sjúklingum sem fengu 

líkamshitastjórnun lifðu af, það er 50% á móti 14% þeirra sem fengu ekki meðferðina (Bonaventura 

o.fl., 2016).   

Á þessum tíma komu einnig fram rannsóknir sem skoðuðu aukaverkanir meðferðarinnar. Pool og 

Kesler (1958) komust að því að mikil kæling (<30°) hafði í för með sér óróa í hjartanu og sleglatif og 

Webb og félagar (1962) komust að því að því að margar aukaverkanir í lungunum voru tengdar 

meðferðinni eins og til dæmis lungnabólga (Webb, Deguzman, Grogan og Artz, 1962). Blóðsýring (e. 

acidosis) var alvarlegasta efnaskiptaröskunin sem tengd var líkamshitastjórnun (Bloch, 1967).  Algengt 

var að notast við ísböð til að innleiða líkamshitastjórnun en það gat haft í för með sér skemmd í 

húðinni (Modell, Idris, Pineda og Silverstein, 2004). Þrátt fyrir að meðferðin hefði verndandi áhrif fyrir 

heila í blóðþurrð og við höfuðáverka var augljóst að aukaverkanir meðferðarinnar gerðu hana 

hættulega (Alzaga o.fl., 2006).  

Á árunum 1960-1996 voru örfáar rannsóknir gerðar á líkamshitastjórnun þar sem meðferðin var 

sjaldan notuð. Safar (2003) sýndi fram á það með nokkrum rannsóknum á dýrum að 

líkamshitastjórnun bætti taugafræðilega útkomu og lífslíkur dýranna.  

Tímamót urðu árið 2002 þegar tvær rannsóknir komu út sem sýndu gagnsemi líkamshitastjórnunar 

sem meðferð eftir endurlífgun. Önnur rannsóknin var frá Ástralíu og þar voru skoðaðir 77 sjúklingar 

sem farið höfðu í hjartastopp og var slembiraðað í tvo hópa, annars vegar þá sem fengu 

líkamshitastjórnun og þá sem fengu meðferð til að viðhalda eðlilegum líkamshita. Þeir sem fengu 

líkamshitastjórnun voru kældir niður í 33°C innan við tveimur tímum frá því að blóðrás komst aftur á og 

var því hitastigi viðhaldið í 12 klukkustundir. Meginútkoma sem var skoðuð var hvort sjúklingarnir lifðu 

af til að útskrifast af spítalanum. Einnig var skoðað hvort taugafræðileg útkoma væri nægjanlega góð 

til þess að sjúklingar gætu útskrifast beint heim eða í endurhæfingarúrræði. Af þeim 43 sem fengu 

líkamshitastjórnun lifðu 21 sjúklingur af (49%) með góða taugafræðilega útkomu, þ.e. að þeir voru 

útskrifaðir heim eða í endurhæfingu. Aftur á móti voru aðeins níu af 34 sjúklingum (26%) sem fengu 

ekki líkamshitastjórnun sem fengu samskonar útkomu.  Niðurstaðan gaf til kynna að líkamshitastjórnun 

virðist gefa bætta útkomu fyrir sjúklinga sem eru í dái eftir endurlífgun vegna hjartastopps utan 

sjúkrahúss (Bernard o.fl., 2002) . 

Hin rannsóknin var framkvæmd í Englandi. Skoðaðir voru sjúklingar sem farið höfðu í hjartastopp 

vegna sleglatifs (e. Ventricular fibrilation) og var þeim skipt í tvo hópa, annars vegar þá sem fengu 

líkamshitastjórnun og þá sem fengu staðlaða meðferð og hitastigi haldið við 37°C. Þeir sem fengu 

líkamhitastjórnun voru kældir niður í 32-34°C í 24 klukkustundir. Meginniðurstaðan sem var skoðuð 

var hvort sjúklingarnir hefðu góða útkomu sex máuðum eftir hjartastoppið en einnig voru skoðaðar 

aukaverknir sem fylgdu kælingunni sjö dögum eftir hjartastoppið og hvort sjúklingarnir væru á lífi sex 

mánuðum eftir hjartastopp. Það taldist góð útkoma að skora einn eða tvo í flokkun heilavirkni sem er 

engin eða lítil skerðing á taugafræðilegri virkni. Niðurstöðurnar voru þær að 75 af 136 sjúklingum 

(55%) sem fengu líkamshitastjórnun höfðu góða taugafræðilega útkomu miðað við 54 af 137 

sjúklingum (39%) sem fengu ekki líkamshitastjórnun. Af þeim sem höfðu fengið líkamshitastjórnun 

voru 41% látnir eftir sex mánuði en 55% þeirra sem ekki höfðu fengið líkamshitastjórnun. Ekki var 

munur á aukaverknunum milli hópanna tveggja. Hjá sjúklingum sem farið höfðu í hjartastopp vegna 
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sleglahraðtakts var betri útkoma hjá þeim sem fengu líkamshitastjórnun en þeim sem fengu hana ekki 

þegar skoðaðar voru lífslíkur og góð taugafræðileg útkoma (Holzer og Sterz, 2002). Í kjölfar þessara 

rannsókna var líkamshitastjórnun sem meðferð hafin á Íslandi (Steinar Björnsson og Felix Valsson, 

2004).  

Þrátt fyrir að heimildir sýndu gagnsemi líkamshitastjórnunar og gefnar hefðu verið út klínískar 

leiðbeiningar frá alþjóðanefnd um endurlífgun (e. International liaison committee guidelines on 

resuscitation, ILCOR) sem studdi notkun líkamshitastjórnunar var innleiðing meðferðarinnar hæg og 

notkun hennar á gjörgæslum mjög mismunandi. Innleiðing klínískra leiðbeininga í Norður-Ameríku var 

hægari en í Evrópu og var stærsta hlutfall sjúklinga sem kældir voru í kjölfar hjartastopps í Norður-

Evrópu. Leiðbeiningar frá ILCOR sem komu út árið 2005 innhéldu ekki verklagsreglur um hvernig væri 

best að haga líkamshitastjórunarmeðferð. Fimm árum síðar komu út nýjar leiðbeiningar (einnig frá 

ILCOR) sem Amerísku hjartasamtökin og Evrópska endurlífgunarráðið lögðu til grundvallar sínum 

leiðbeiningum (Bonaventura o.fl., 2016).   

Gasparetto og félagar (2014) skoðuðu notkun líkamshitastjórnunar á gjörgæslum í Evrópu. Þeir 

komust að því að í kjölfar útgáfu leiðbeininga um endurlífgun sem komu út árið 2005 hafði notkunin 

aukist. Mest var meðferðin notuð í Skandinavíu, Hollandi og Bretlandi. Gjörgæslurnar sem 

rannsakaðar voru notuðu mest líkamshitastjórnun á bilinu 32°C-34°C eða 91%, hin 9% notuðu hitastig 

á milli 34°C og 35°C. Flestar gjörgæslurnar, rúm 84%, notuðu líkamshitastjórnun í 24 klukkustundir. 

Um 8% notuðu líkamshitastjórnun í minna en 24 klukkustundir en tæp 8% notuðu hana í meira en 24 

klukkustundir. Aðferðir sem notaðar voru við líkamshitastjórnunina voru mjög mismunandi auk þeirra 

aðferða sem notaðar voru til að mæla hitastig á meðan á meðferðinni stóð. Ástæðurnar fyrir því að 

sumar gjörgæslurnar notuðu ekki líkamshitastjórnun voru mismunandi. Rúm 3% voru enn að bíða eftir 

fyrstu sjúklingunum til að nota meðferðina á, rúm 7% voru að safna upplýsingum og voru að vinna í að 

gera verklagsreglur. Aðrar gjörgæslur notuðu ekki aðferðina vegna fjárskorts en einnig vegna þess að 

ekki voru nægilega margir sem lögðust inn á gjörgæsluna eftir hjartastopp svo hægt væri að réttlæta 

þá fjármuni sem lagðir yrðu í verkefnið (Gasparetto o.fl., 2014). 

3.3 Klínískar leiðbeiningar  
Fyrsta skilyrði til að fá líkamshitastjórnun er að sjúklingur hafi verið endurlífgaður eftir að hafa farið í 

hjartastopp, hvort sem það var innan eða utan sjúkrahúss, og sé meðvitundarlaus eftir að blóðrás 

hefur komist aftur að stað. (Howes o.fl.,2015; Cariou, Paeyn, Asehnoune, Audibert, Botte, 

Brissau…Velly, 2017; Callaway o.fl., 2015; Monsieurs o.fl., 2015; Felix Valsson, Sigríður Bína 

Olgeirsdóttir, Margrét Sjöfn Torp og Hrönn Harðardóttir, 2016; NICE, 2011). Meðvitundarleysi er 

skilgreint með því að fá átta stig eða minna á Glasgow coma scale (Buanes, Hufthammer, Langorgen, 

Guttormsen og Heltne, 2017; Kowalik o.fl., 2014; Nielsen o.fl., 2013; Bro-Jeppesen o.fl. 2015; 

Kirkegaard o.fl., 2017). Skalinn er notaður til að meta meðvitundarástand og taugavirkni sjúklinga. 

Athugað er með þrjú áreiti: Augnsvörun, svörun með tjáskiptum og hreyfigeta. Gefin eru stig á bilinu 1-

6 fyrir í hverjum flokki og eru þau lögð saman og gefa stig á bilinu 3-15, þar sem þrír er algjör 

meðvitundaleysi en sjúklingur með fulla meðvitund fær 15 stig (Ingvar Hákon Ólafsson, Ari J. 
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Jóhannesson, Einar Hjaltason, Gunnhildur Gunnarsdóttir, Maríanna Garðarsdóttir og Ólafur 

Thorarensen, 2011).  

Skalinn var þróaður árið 1974 sem hagnýt aðferð til þess að meta skerta meðvitund. Skalinn 

endurspeglar alvarleika heilaskemmda við upphaf áverka. Undanfarna fjóra áratugi hefur skalinn notið 

mikilla vinsælda en með því fylgir að mikill munur getur verið á því hvernig hann er notaður og þar með 

minni áreiðanleiki (Teasdale, Allen, Brennan, McElhinney og Mackinnon, 2014). Í töflu má sjá hvernig 

skalinn er notaður til að meta meðvitund sjúklinga (sjá töflu 3).  

Tafla 3. Meðvitundarástand með Glasgow coma scale  

Viðbrögð Stig 

Opnar augu: 
Sjálfkrafa 
Við kall 
Við sársauka 
Engin svörun 

 
4 
3 
2 
1 

Hreyfingar: 
Fylgir fyrirmælum 
Staðsetur sársauka 
Dregur sig frá sársauka/ eðlileg beygja 
Óeðlileg beygja 
Óeðlileg rétta 
Engin svörun 

 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Svörun með tjáskiptum: 
Áttaður 
Ruglaður 
Stök orð 
Óskiljanleg hljóð 
Engin svörun 

 
5 
4 
3 
2 
1 

3.3.1 Hitastig 
Tafla 4. Klínískar leiðbeiningar   

 

 Hitastig Tímalengd 

Leiðbeiningar NICE 2011 32°C – 34°C 12 - 24 klukkustundir 

Leiðbeiningar Evrópska 
endurlífgunarráðsins 2015 

32°C – 36°C Að minnsta kosti 24 
klukkustundir 

Leiðbeiningar Amerísku 
hjartasamtakana 2015  

32°C – 36°C Að minnsta kosti 24 
klukkustundir 

Klínískar leiðbeiningar á Íslandi 
2016 

32°C – 34°C 24 klukkustundir 

Kanadískar leiðbeiningar um 
líkamshitastjórnun 2016 

32°C – 34°C 24 klukkustundir 

Franskar leiðbeiningar um 
líkamshitastjórnun 2017 

32°C – 36°C - 
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Klínískum leiðbeiningum ber ekki saman um niður í hvaða hitastig eigi að kæla einstaklinga í kjölfar 

endurlífgunar eftir hjartastopp. Samanburð má sjá í töflu (sjá töflu 4). Samkvæmt leiðbeiningum 

evrópska endurlífgunarráðsins er mælt með að kæla einstaklinga niður í 32-36° og eru leiðbeiningar 

franska sérfræðihópsins og Amerísku hjartasamtakana sammála (Cariou o.fl., 2017; Callaway o.fl., 

2015). Leiðbeiningar Amerísku hjartasamtakana taka fram að það sé engin sjúklingahópur þar sem 

frábending sé að kæla niður í 32°C – 36°C. Einkenni sjúklinga getur haft áhrif á það niður í hvaða 

hitastig sé best að kæla. Mælt er með hærra hitastigi fyrir þá sjúklinga sem hafa blæðingu en þeir sem 

eru til dæmis með heilabjúg ættu að vera kældir niður í lægra hitastig (Callaway o.fl., 2015).  

Leiðbeiningar National institute of health and care excellence (NICE) (2011) mæla með að 

sjúklingar séu kældir niður í 32-34°C í kjölfar endurlífgunar vegna hjartastopps. Kanadísku 

leiðbeiningarnar sem komu út árið 2017 telja einnig að markhitastig líkamshitastjórnunar ætti að vera á 

bilinu 32°C – 34°C. Meðlimir nefndarinnar tókust á um það hvort færa ætti efri mörk markhitastigsins 

upp í 36°C en komust að þeirri niðurstöðu að rannsókn Nielsen og félaga (2013), sem er undirstaða 

þess að aðrar leiðbeiningar mæla með markhitastigi á bilinu 32°C – 36°C, hefði ákveðna galla.  

Rannsókn Nielsen og félaga (2013) skoðaði muninn á lífslíkum sjúklinga sem kældir niður í 33°C eða 

36°C. Nefndin taldi rannsóknina ekki geta borið saman hitastigin tvö þar sem vantaði 

viðmiðunarskilyrði. Í uppsetningu rannsóknarinnar voru notkunarskilyrði óskýr og skorti skilgreinda 

lágmarksviðmiðun. Nefndin leitaði eftir frekari rannsóknum en fann engar sem gátu réttlætt það að 

hafa markhitastigið frá 32°C – 36°C (Howse o.fl., 2017).  

3.3.2 Tímalengd  
Mælt er með að hefja kælingu eins fljótt og hægt er. Rannsóknir sýna að sjúklingar geti haft gagn af 

meðferðinni þótt hún sé hafin allt að átta tímum eftir að blóðrás er komin aftur af stað. Ekki eru 

leiðbeiningar um að ekki ætti að kæla sjúklinga eftir einhvern ákveðinn tíma en líklega minnkar 

ávinningur eftir því sem lengra líður frá hjartastoppi (Howes, o.fl., 2015).  

Flestar leiðbeininganna eru sammála um að nota ætti líkamshitastjórnun í 24 klukkustundir (Howes 

o.fl., 2017; Felix Valson o.fl., 2016; Callaway o.fl., 2015; Monsieurs o.fl., 2015). Engu að síður mæla 

leiðbeiningar NICE frá 2011 með líkamshitastjórnun í 12-24 klukkustundir. Frönsku leiðbeiningarnar 

tilgreindu ekki tímalengd meðferðarinnar.  

3.3.3 Ferli kælingar  
Við undirbúning kælingar þarf að barkaþræða sjúklinginn og setja niður magasondu. Sjúklingar eru 

svæfðir á meðan á meðferðinni stendur. Sett er upp slagæðalína og kælileggur (ICY) en matsatriði er 

hvort þörf sé á miðbláæðalegg (CVK). Kæling er hafin eins fljótt og hægt er með því að gefa kaldan 

innrennslisvökva. Þegar undirbúningur sjúklings er lokið er kæling hafin með því að tengja hann við 

sérhæfðu kælingarvélina. Markhitastig er stillt og er fylgst með líkamshitastigi sjúklings með 

blöðrumæli. Ef skjálfti kemur fram hjá sjúklingi er notuð vöðvaslakandi lyf. Kælingunni er viðhaldið í 24 

klukkustundir á meðan ástand sjúklings leyfir. Að þeim tíma loknum eru upphitun hafin og þegar 

hitastig sjúklings er orðið 36°C er svæfingu aflétt. Sjúklingur er tengdur við kælingarvélina í allt að 12-
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24 klukkustundir eftir að eðlilegu líkamshitastigi (37°C) er náð til varnar hita (>37°C) (Felix Valsson 

o.fl., 2016).  

3.4 Kæliaðferðir  
Við innleiðingu kælingar eru oft gefnir kaldir innrennslisvökvar í æð. Þótt sýnt hafi verið fram á 

gagnsemi kaldra innrennslisvökva við upphaf kælingar eru þeir ekki áhrifaríkir til þess að viðhalda 

kælingunni. Kostir kaldra innrennslisvökva eru hversu auðvelt er að nálgast þá og hversu ódýrir þeir 

eru. Ókostirnir við að nota þessar kælingaraðferðir eru að þeim fylgir meiri vinna fyrir starfsfólk auk 

þess sem meiri líkur eru á ofkælingu. (Vaity, Al-Subaie og Cecconi, 2015).  

Yfirborðskæling er aðferð þar sem notast er við hringrás af köldu vatni eða köldu lofti í púða eða 

teppi sem sjúklingurinn er vafinn inn í. Kostir þess að nota yfirborðskælingu er að auðvelt er að nota 

hana og hægt er að hefja meðferðina hratt. Flest tækin eru með tölvu sem tengd er nemum á húð 

sjúklings sem gerir það að verkum að hægt er að stilla markhita á nákvæman hátt. Ókostir 

yfirborðskælingar er að í sjaldgæfum tilfellum getur komið fram erting í húð sjúklinganna og jafnvel 

bruni. Innleiðing kælingar er mismunandi milli tækja og getur tekið frá tveimur upp í átta klukkustundir. 

Erfitt getur verið að viðhalda kælingunni með þessari aðferð. Með yfirborðskælingu er algegnt að 

skjálfti komi fram hjá sjúklingnum og getur verið þörf á að notkun vöðvaslakandi lyfja (Vaity o.fl., 2015).  

Oftast er notast við sérhæfðar kælingaraðferðir. Þá eru notaðar kælingarvélar sem fara með 

leggjum inn í stofnæðar. Í vélinni er tölva sem gefur frá sér sjálfkrafa svörunarviðbragð. Tækin sem 

notast er við veita nákvæma líkamshitastjórnun meðan markhita er viðhaldið og á meðan sjúklingurinn 

er hitaður upp aftur. Það eru minni líkur á því að markhitastig náist ekki eða að sjúklingurinn ofkælist. 

Meðferðin veldur einnig minni skjálfta en hjá þeim þar sem fá yfirborðskælingu. Þrátt fyrir þessa kosti 

hafa rannsóknir ekki getað sýnt fram á mun á útkomu milli kæliaðferða. Inniliggjandi leggir valda 

auknum líkum á blóðsýkingum, bláæðablóðtöppum og öðrum fylgikvillum í kjölfar innsetningar 

leggjanna (Vaity o.fl., 2015).   

3.5 Aukaverkanir og stuðningsmeðferðir  
Hægtaktur (e. sinus bradycardia) er algengur í sjúklingum sem undirgangast líkamshitastjórnun en ætti 

þó aðeins að vera meðhöndluð ef honum fylgir óstöðugur blóðþrýstingur. Lágþrýstingur í kjölfar 

hjartastopps er einnig algengur og getur verið vegna æðavíkkunar/æðavöðvakvilla (e. vasoplegia) frá 

bólgum í kjölfar hjartastoppsins og truflun í starfsemi hjartavöðvans. Lágþrýsting ætti að meðhöndla til 

að koma í veg fyrir of lítið blóðflæði til heila (Silverman og Scirica, 2016). Í rannsókn Bernard og félaga 

(2002) var hluti af verklagsreglunum að viðhalda miðslagæðaþrýstingi (MAP) í 80-100 mmHg með 

blóðþrýstingsstyðjandi lyfjum. Rannsóknir sem hafa síðar verið gerðar hafa sýnt fram á að enginn 

munur er á súrefnismettun heilans þegar MAP er um 70 mmHg eða þeir einstaklingar sem hafa fengið 

blóðþrýstingsstyðjandi lyf til að ná MAP í 90 mmHg (Bouzat, Suys, Sala og Oddo, 2013). Því er mælt 

með að viðhalda MAP við 75 mmHg. Með því að viðhalda miðbláæðaþrýstingi við 10-12 mmHg er 

hægt að koma í veg fyrir lágþrýsting og minnka notkun á blóðþrýstingsstyðjandi lyfjum. Ef 

lágþrýstingurinn er viðvarandi er hægt að hækka markhitastig líkamshitastjórnunar upp í 36°C. 
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Sjúklingar sem undirgangast líkamshitastjórnunarmeðferð þurfa að vera í öndunarvél, þar sem vel 

er fylgst með súrefnismettun. Það ætti að koma í veg fyrir súrefnisþurrð og halda súrefnismettun á milli 

94-96%. Hlutfall súrefnis ætti að vera leiðrétt til að koma í veg fyrir of mikið súrefni í líkamanum en það 

hefur verið tengt hærri dánartíðni hjá sjúklingum sem farið hafa í hjartastopp (Kilgannon o.fl., 2011). Á 

sama hátt, ætti hlutþrýstingur CO2 að vera viðhaldið við eðlilegt gildi (38-42mmHg) til að koma í veg 

fyrir of lítið blóðflæði til heilans. Bouzat og félagar (2013) sýndu fram á að oföndun sem leiðir til 

minnkunar á hlutþrýstingi CO2 frá 40 mmHg niður í 30 mmHg er tengt verulegri lækkun á 

súrefnismettun í heilanum. 

Blóðsykurshækkun er algeng á meðan á líkamshitastjórnun stendur vegna minna seytis á insúlíni 

og viðkvæmni við lægra hitastig. Glúkósa í blóðinu ætti að mæla að minnsta kosti á klukkustundar 

fresti. Meðferð við of háum glúkósa er hafin ef gildi glúkósa er meiri en 200 mg/dl (11,1 mmól/L). Of 

lágt gildi kalíums er einnig algeng röskun á efnaskiptum sem getur tengst bæði flutningi á vökva inn í 

frumur og vegna mildrar þvagræsingar sem kemur í kjölfar kælingar. Mæla ætti blóðsölt (e. 

electrolytes) reglulega á 4-6 klukkstunda fresti. Gildi kalíums ætti að vera haldið innan marka fjórum 

klukkustundum fyrir upphitun vegna viðsnúnings á flæði inn og út úr frumum vegna breytingu á 

hitastigi (Silverman og Scirica, 2016).  

Algengt er að sjúklingar sem farið hafa í hjartastopp og undirgangast líkamshitasttjórnun fái 

sýkingu, líklega vegna ónæmisbælingar vegna líkamshitastjórnunarinnar. Meiri líkur eru á ásvelgingu 

vegna hjartastoppsins, bráðri barkaþræðingu, öndunarvél og mögulega sýkinga vegna innsetningar 

leggja og lína. Mikilvægt er að fá blóðprufur, þvagprufu og hrákasýni innan við tólf klukkustundum frá 

innleiðingu meðferðarinnar (Silverman og Scirica, 2016).  

Hita ætti sjúklinga hægt upp á hraðanum 0,25-0,5°C á klukkustund þar til sjúklingur nær eðlilegum 

líkamshita (37°C) (Callaway o.fl., 2015). Ef upphitun er of hröð getur það aukið líkur á fylgikvillum eins 

og lágþrýstingi vegna æðavíkkunar auk of lágs blóðsykurs og of hás gildis kalíums í blóðinu. Þegar 

eðlilegum líkamshita er náð ætti að koma í veg fyrir hækkun hita. Oft er hægt að viðhalda 

yfirborðskælingu til að koma í veg fyrir of háan hita (Silverman og Scirica, 2016).  

Taugafræðilegar batahorfur í kjölfar hjartastopps sem meðhöndlað er með líkamshitatstjórnun er 

mjög krefjandi ferli. Aðferðir til að meta taugafræðilega útkomu (þar með talið líkamlega skoðun, 

heilalínurit og fleira) sem voru gildar fyrir líkamshitastjórnunina sýna nú í auknum mæli falskt jákvæða 

niðurstöður þegar spá á fyrir um dánartíðni í sjúklingum sem farið hafa í hjartastopp og fá 

líkamshitastjórnunarmeðferð (Samaniego, Persoon og Wijman, 2011; Rossetti, Oddo, Logroscino og 

Kaplan, 2010). Taugafræðilegur bati getur dregist í sjúklingum sem fá líkamshitastjórnun og því ætti 

endanlegt taugafræðilegt mat að fara fram að minnsta kosti 72 klukkustundum eftir að sjúklingur er 

kominn með eðlilegt hitastig og er ekki lengur á neinum róandi lyfjum (Callaway o.fl., 2015).  

3.6 Aðferðir til að meta útkomu líkamshitastjórnunar  
Það er mikilvægt að meta taugafræðilega útkomu hjá sjúklingum sem farið hafa í hjartastopp. Flokkur 

heilavirkni (e. Cerbral performance category) metur taugafræðilega útkomu hjá einstaklingum sem 

farið hafa í hjartastopp. Í töflu má sjá stigagjöf skalans og hvað það merkir (sjá töflu 5) (Kowalik o.fl., 

2014). 
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Tafla 5. Stig í flokkun heilavirkni (e. cerebral performance category) 

1. stig Fær til baka eðlilega heilavirkni og getur lifað eðlilegu lífi. 

2. stig Heilaskerðing en nægjanleg virkni til að sinna athöfnum daglegs lífs og lifa sjálfstæðu lífi.  

3. stig  Heilaskerðing, takmarkaðir vitsmunir, vanhæfni til að lifa sjálfstætt. 

4. stig Dá. 

5. stig Heiladauði. 
 

Cindy og félagar (2014) skoðuð tengsl milli stiga á flokkun heilavirkni og langtímaútkomu sjúklinga 

sem farið höfðu í hjartastopp og fengu líkamshitastjórnun í kjölfarið. Kom í ljós að mismunandi stig á 

flokkun heilavirkni við útskrift af spítalanum gáfu til kynna mismunandi lifunarferla, það er hversu lengi 

sjúklingar lifðu eftir því hvar þeir voru flokkaðir í heilavirkni. Þeir sem útskrifuðust með góða útkomu í 

flokkun heilavirkni spáðu fyrir um betri langtímaútkomu sjúklinga sem farið hafa í hjartastopp og fá 

líkamshitastjórnun í kjölfarið en hjá þeim sem fá slæma útkomu í  flokkun heilavirkni (Hsu o.fl., 2014).  

Hægt er að samræma meðvitundarástand með GCS og flokkun heilavirkni (Kowalik o.fl., 2014) og 

má sjá það í töflu hér að neðan (sjá töflu 6):  

Tafla 6. Samræming á meðvitundarástandi með GCS og flokkun heilavirkni  

Túlkun Glasgow coma scale Túlkun flokkun heilavirkni 

13 stig eða meira – væg heilskemmd  1. stig – fær til baka eðlilega heilavirkni og getur 
lifað eðlilegu lífi 

9-12 stig – heilaskemmd í meðallagi  2. stig – heilaskerðing en nægjanleg virkni til að 
sinna athöfnum daglegs lífs og lifa sjálfstæðu lífi 

8 stig eða minna – alvarlegar heilaskemmdir  3. stig – heilaskerðing, takmarkaðir vitsmunir, 
vanhæfni til að lifa sjálfstætt 
4. stig - dá 
5. stig - heiladauði 

 

Aðrir skalar sem notaðir eru til að meta lífsgæði og horfur einstaklinga í kjölfar líkamshitastjórnunar 

eru til dæmis Fötlunarskali (e. disability rating scale, DRS), Barthel-skalinn (e. Barthel index) og RAND 

36 stutt heilsukönnun. DRS-skalinn samanstendur af átta spurningum í fjórum flokkum: örvun, vitund 

og svörun, vitsmunaleg geta til að sjá um sig sjálfur, hversu mikið maður þarf að stóla á aðra og 

sálfélagslega aðlögunarhæfni. Best er að fá núll stig þar sem um enga fötlun er að ræða en þrjátíu stig 

þýðir dauði. Barthel-skalinn metur getu sjúklingsins í tíu athöfnum daglegs lífs og gefur til kynna getu 

einstaklingsins til að sjá um sig sjálfur. Hægt er að fá núll til hundrað stig og því fleiri stig því meiri geta 

til að sjá um sig sjálfur. Á RAND-36 skalanum eru ellefu spurningar með 36 staðhæfingum. Skoðuð er 

skerðing á getu til að sinna ákveðnum hlutverkum vegna tilfinningalegra vandamála, orka/þreyta, 

tilfinningaleg vellíðan, félagsleg virkni og almenn heilsuskynjun. Sjúklingar voru beðnir um að meta 

þessa þætti miðað við hvernig þeir voru áður en þeir fóru í hjartastopp (Kowalik o.fl., 2014). 
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4 Niðurstöður  

4.1 Niðurstöður fræðilegs yfirlits  
Hér verður farið yfir niðurstöður þeirra rannsókna sem lagðar eru til grundvallar þessarar fræðilegu 

samantektar og verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:   

1. Er betri árangur hjá sjúklingum sem fá líkamshitastjórnunarmeðferð eftir hjartastopp?  

2. Við hvaða kjarnlíkamshita á að miða í líkamshitastjórnunarmeðferð?  

3. Hversu lengi á að nota líkamshitastjórnunarmeðferð eftir hjartastopp?  

4.2 Er betri árangur hjá sjúklingum sem fá líkamshitastjórnunarmeðferð 
eftir hjartastopp?  

Buanes og félagar (2017) gerðu afturvirka athugunarannsókn í Noregi til að rannsaka hvort innleiðing 

meðferðar með líkamshitastjórnun (e. targeted temperature management) myndi auka lífslíkur 

sjúklinga sem farið höfðu í hjartastopp. Rannsóknin fór fram frá desember 2003 til desember 2008 þar 

sem upplýsingar um 336 meðvitundarlausa sjúklinga sem lagðir höfðu verið inn á gjögæslur á 

sjúkrahúsinu eftir hjartastopp voru rannsakaðar. Þróað var tilhneigingalíkan (e. propensity score 

model) til þess að minnka hlutdrægni. Í desember 2003 voru innleiddar nýjar klínískar leiðbeiningar 

sem fólu í sér að koma í veg fyrir hækkun á líkamshita hjá sjúklingum sem farið höfðu í hjartastopp og 

þar með innleiðing á líkamshitastjórnun. Líkamshitastjórnun var notuð sem meðferð hjá sjúklingum 18 

til 80 ára sem voru meðvitundarlausir eftir hjartastopp, þar sem sérhæfð endurlífgun var hafin innan 

við 15 mínútum frá hjartastoppi og blóðrás var komin í gang innan við 60 mínútum eftir að hjartað 

hætti að slá. Einstaklingar sem fóru í hjartastopp af öðrum ástæðum sem áttu ekki upptök sín í 

hjartanu sjálfu, voru með sjúkdóm á lokastigi, með marga sjúkdóma, þeir sem þurftu hjúkrun daglega 

eða voru með storkuvandmál voru útilokaðir frá rannsókninni. Þátttakendur í rannsókninni voru þeir 

sem mættu skilyrðum um líkamshitastjórnun á þessu fimm ára tímabili. Líkamshitastjórnunarmeðferðin 

var innleidd með því að setja íspoka í handakrika og nára sjúklinganna áður en þeir komu á 

sjúkrahúsið en fengu kalda vökva í æð þegar þeir voru lagðir inn þangað til sérhæfðari  aðferðir 

líkamshitastjórnunar var hafin. Notuð var CoolGard kælingartæki með kælingarleggjum við ífarandi 

meðferð líkamshitastjórnunar á gjörgæsludeild. Sjúklingarnir voru kældir niður í 33°C og þeim 

líkamshita viðhaldið í 24 klukkustundir þar til líkaminn var hitaður upp um 0,5°C á klukkustund þar til 

hann náði 37°C. Þeir sjúklingar sem þoldu ekki kælingartækið fengu yfirborðskælingu í staðinn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í fyrsta lagi að þeir sem fengu líkamshitastjórnun lifðu að meðaltali 

57 dögum lengur fyrsta árið eftir hjartastopp miðað við þá sem ekki fengu líkamshitastjórnun og í öðru 

lagi var betri heilavirkni hjá þeim sem fengu líkamshitatjórnunarmeðferð en hjá þeim sem fengu hana 

ekki. Notast var við flokkun heilavirkni (e. cerebral performance category) en það er skali frá einum til 

fimm þar sem einn er góður bati og fimm er dauði (Buanes o.fl., 2017). 

Í annarri afturvirkri rannsókn voru skoðaðir 1812 sjúklingar sem skipt var í þrjá hópa; Þeir sem 

fengu kælingu áður en þeir komu á sjúkrahúsið og eftir komuna, þeir sem fengu aðeins væga kælingu 

eftir komuna á sjúkrahúsið og þeir sem fengu enga kælingu. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 

hvenær kæling var hafin hjá sjúklingunum, það er áður en komið var á sjúkrahús eða við komu á 
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sjúkrahúsið. Notuð voru gögn úr slembiraðaðri rannsókn. Í rannsókninni voru skoðaðir fullorðnir 

sjúklingar sem farið höfðu í hjartastopp utan sjúkrahúss vegna hjartatengdra vandamála (Lerner o.fl., 

2011). Þeir sem höfðu möguleika á að vera með í rannsókninni voru þeir sem voru endurlífgaðir og 

fengu blóðrás innan 60 mínútna frá hjartastoppi en voru meðvitundarlausir. Útilokaðar voru þungaðar 

konur, sjúklingar með meðferðartakmarkanir og fangar. Farið var eftir klínískum leiðbeiningum um 

endurlífgun sem fólu í sér að öndunarvegur var tryggður hjá öllum sjúklingum og þeir fengu 

öndunaraðstoð, blóðþrýstingsstuðning (e. hemodynamic support), að blóðrás komist á til líffæra (e. 

prompt revasculatization), blóðsykursstjórnun, sýklalyfjameðferð og önnur inngrip vegna sjúkdóma. 

Það fól einnig í sér kælingu eins fljótt og hægt var eftir að blóðrás komst aftur á. Kælt niður í 33°C +/- 

1°C. Þær kælingaraðferðir sem voru í boði á sjúkrahúsinu voru íspokar, gjöf á köldum vökvum í æð og 

kælipúðar með vatnshringrás. Mælingar og aðferðir við líkamshitastjórnunina fóru eftir því á hvaða 

sjúkrahúsi sjúklingurinn var. Ákveðið var að útkoma væri skoðuð út frá því hvort einstaklingur 

útskrifaðist af sjúkrahúsinu eða ekki. Kom í ljós að þeir sem fengu kælingu áður en þeir komu á 

sjúkrahúsið og eftir að þeir lögðust inn útskrifuðust í 37% tilvika, þeir sem fengu aðeins kælingu á 

sjúkrahúsinu útskrifuðust í 35% tilfella og 19% þeirra sem fengu enga kælingu útskrifuðust 

(Nurnberger o.fl., 2017).  

Einblind afturvirk athugunarrannsókn hafði þann tilgang að skoða lífsgæði og getu einstaklinga 

sem farið höfðu í hjartastopp. Rannsakaður var hópur sem fékk gjörgæslumeðferð með 

líkamshitastjórnun og samanburðarhópur. Í samanburðarhópnum voru einstaklingar sem uppfylltu 

skilyrði fyrir líkamshitastjórnun en fengu hana ekki vegna þess að ekki var byrjað að nota meðferðina á 

tilteknu sjúkrahúsi. Skoðaðir voru 28 einstaklingar sem fengu líkamshitastjórnun frá 2011 til 2013. 

Samanburðarhópurinn var 37 einstaklingar sem fengu ekki líkamshitastjórnun á tímabilinu 2009 til 

2011 en líkamshitastjórnunarmeðferð var innleidd árið 2011 á því tiltekna sjúkrahúsi. Báðir hóparnir 

fengu sömu lyfjameðferð samkvæmt klínískum leiðbeiningum. Þátttökuskilyrði í rannsókninni voru að 

leggjast inn á sjúkrahúsið vegna skyndilegs hjartastopps þar sem tími frá hjartastoppi þangað til að 

blóðrás komst á var minna en 4 klukkustundir, vera eldri en 18 ára, hafa slagbilsblóðþrýsting hærri en 

80 mmHg og fá minna eða jafnt og átta á Glasgow coma scale (GCS). Útilokunarskilyrði voru að vera 

með sjúkdóm sem skerðir lífslíkur, að vera með líkamshita minni en 30°C við komu á sjúkrahúsið, að 

hafa verið meðvitundarlaus fyrir hjartastoppið, með virka blæðingu, með þekktan storkusjúkdóm, lágt 

gildi blóðsykurs eða aðrar ástæður meðvitundarleysis (vímuefni, höfuðáverka eða heilablóðfall). Einnig 

voru þungaðar konur útilokaðar. Sjúklingarnir sem fengu líkamshitastjórnunarmeðferð voru kældir 

niður í 33°C með þar til gerðu kæliteppi. Líkamshiti var mældur með vélindahitamæli (e. esophageal 

temperature probe). Kælingin varði í 36 klukkustundir og var stjórnað og mæld á ákveðnum tímum 

samkvæmt verklagsreglum. Við innlögn var framkvæmt mat á meðvitundarástandi með Glasgow coma 

scale og mat á taugavirkni með flokkun heilavirkni. Eftir útskrift voru gerðar athuganir á þátttakendum 

með þremur mælitækjum; Fötlunarskali (e. Disability rating scale, DRS), Barthel-skalinn (e. Barthel 

index) og RAND 36 stutt heilsukönnun. DRS-skalinn metur skerðingu einstaklingsins. Best er að fá 

núll stig þar sem um enga fötlun er að ræða en þrjátíu stig þýðir dauði. Barthel-skalinn metur getu 

sjúklingsins til að sjá um sig sjálfur. Á RAND-36 skalanum voru sjúklingar beðnir um að meta þætti 

miðað við hvernig þeir voru áður en þeir fóru í hjartastopp. Á meðan á sjúkrahúsvistinni stóð og við 
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sex mánaða eftirfylgni höfðu tæplega 36% einstaklinga sem fengu líkamshitastjórnn látist og tæplega 

46% þeirra sem ekki fengu líkamshitastjórnun. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að ekki væri 

tölfræðilegur munur á hópunum tveimur þegar kom að líkamlegri virkni hvorki við útskrift af 

sjúkrahúsinu né við langtíma eftirfylgni. Aftur á móti voru þeir sem fengu líkamshitastjórnun með meiri 

orku og höfðu minni takmarkanir á hlutverkum sínum vegna tilfinningalegra vandamála miðað við 

samanburðarhópin. Þetta gefur til kynna að líkamshitastjórnun eigi þátt í að varðveita heilastarfsemi 

sjúklinga eftir hjartastopp (Kowalik o.fl., 2014).  

4.3 Hversu lengi á að nota líkamshitastjórnunarmeðferð eftir 
hjartastopp?  

Rannsókn Nielsen og félaga (2013) tók til 939 einstaklinga á 36 gjörgæslum í Evrópu og Ástralíu sem 

farið höfðu í hjartastopp utan sjúkrahúss af hjartatengdum ástæðum og fengu líkamshitastjórnun, 

annað hvort við 33°C eða 36°C. Um var að ræða slembiraðaða klíníska rannsókn. Inntökuskilyrði í 

rannsóknina voru að vera eldri en 18 ára, fá átta stig eða minna á Glasgow coma scale við komu á 

sjúkrahús eftir hjartastopp, óháð upphaflegum hjartsláttartakti. Einnig þurftu sjúklingarnir að vera með 

blóðrás í a.m.k. 20 mínútur eftir endurlífgun. Útlokunarskilyrði voru ef tíminn frá því að blóðrás komst á 

til skimunar var meiri en 240 mínútur, ef engin vitni urðu að hjartastoppinu og upphaflegur 

hjartasláttartaktur var rafleysa (e. asystole), grunur um eða þekkt innankúpublæðing eða heilablóðfall 

og ef líkamshitastig var undir 30°C. Sjúklingum var slembiraðað í 33°C hóp eða 36°C hóp. 

Inngripstímabilið hófst við slembiröðun og stóð í 36 klukkustundir. Slævingu var viðhaldið allt tímabilið 

í báðum hópum. Markmiðið var að ná markhitastigi eins hratt og hægt var með notkun kaldra vökva í 

æð, íspoka og yfirborðskælitæki eða kælitæki sem fóru í æð. Eftir að sjúklingarnir voru búnir að vera 

kældir i 28 klukkustundir voru þeir hitaðir upp um 0,5°C á klukkustund þar til náðist 37°C líkamshiti. 

Eftir inngripstímabilið var hitastigi sjúklinga sem ennþá voru meðvitunadarlausir haldið undir 37,5°C 

þar til 72 klukkustundum eftir hjartastoppið, með hitalækkandi aðferðum. Öllum sjúklingum sem lifðu af 

var fylgt eftir 180 daga eftir innritun síðasta sjúklingsins. Það sem var aðallega skoðað var dánartíðni 

hjá hópunum tveimur en einnig var skoðuð taugafræðileg útkoma með því að nota flokkun heilavirkni 

og modified Ranking scale sem er skali sem metur starfræna getu og eru stigin frá núll til sex. 

Rannsóknin fór fram frá nóvember 2010 til janúar 2013 og voru 476 sjúklingar í 33°C hópnum og 474 í 

36°C hópnum. Hóparnir voru með svipuð einkenni fyrir slembiröðunina. Við lok rannsóknarinnar höfðu 

50% sjúklinga í 33°C-hópnum látist og 48% í 36°C-hópnum. Það var engin tölfræðilegur munur á 

stigum á flokkun heilavirkni og Modified ranking scale milli hópana. Ein eða fleiri alvarlegar 

aukaverkanir komu fram hjá 439 sjúklingum af 472 í 33°C-hópnum (93%) og 417 af 462 sjúklingum í 

36°C-hópnum (90%). Of lágt gildi kalíums var algengara í 33°C-hópnum (Nielsen o.fl., 2013).  

Bro-Jeppesen og félagar (2015) gerðu framhaldsrannsókn við rannsókn Nielsen og félaga (2013) í 

Skandinavíu og skoðuðu muninn á  blóðflæðisvirkni og notkun blóðþrýstingsstyðjandi lyfja hjá 

sjúklingum sem farið höfðu í hjartastopp utan sjúkrahúss og voru annað hvort kældir niður í 33°C eða 

36°C. Upplýsingar um 920 sjúklinga lágu fyrir og var þeim skipt í tvo hópa, þá sem fengu mikil 

blóðþrýstingsstyðjandi lyf (e. High vasopressor group, HVG) og þá sem fengu lítið af þeim (e. Low 

vasopressor group, LVG). Í HVG voru 456 sjúklingar en 464 í LVG. Í HVG var meðalaldurinn hærri (66 
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ára á móti 62 árum), blóðrás var seinni að komast á (29 mínútur á móti 24 mínútum), færri fengu 

hjartahnoð frá sjónarvotti hjartastoppsins (67% miðaða við 79%) og færri voru með stuðvænlegan takt 

(76% á móti 85%). Í upphafi höfðu hóparnir tveir, þ.e. 33°C-hópurinn (TTM33) og 36°C-hópurinn 

(TTM36), svipaða blóðflæðisvirkni og efnaskiptaeinkenni fyrir slembiröðun þar sem 

meðalslagæðaþrýstingur (MAP) var að meðaltali 83 á móti 81, hjartsláttartíðni að meðaltali 82 á móti 

83 og gildi laktats að meðaltali 4,6 á móti 4,4. Ekki var tölfræðilegur munur á MAP á meðan á kælingu 

stóð hjá hópunum tveimur en þegar byrjað var að hita sjúklingana aftur upp var MAP verulega lækkað 

í TTM33. Hjartsláttartíðni var einnig verulega lækkuð hjá TTM33 þegar borið var saman við TTM36 á 

inngripstímabilinu. Gildi laktats var hækkað í TTM33 bæði á meðan kælingu stóð og þegar byrjað var 

að hita sjúklingana aftur upp. Ekki var munur á gildi blóðsykurs milli hópanna tveggja en aftur á móti 

var hækkun á laktati og meiri þörf á blóðþrýstingsstyðjandi lyfjum tengt hærra gildi glúkósa. 

Heildardánartíðni innan hópanna tveggja var 43% fyrstu 30 dagana en dánartíðni fyrstu þrjátíu dagana 

hjá þeim sem fengu meira af blóðþrýstingsstyðjandi lyfjum var 53% á móti 34% hjá þeim sem fengu 

lítið eða ekkert af blóðrþýstingsstyðjandi lyfjum (Bro-Jeppesen o.fl., 2015).   

Kagawa og félagar (2015) rannsökuðu hvort það að kæla niður í lægra hitastig í lengri tíma skilaði 

betri árangri fyrir meðvitundarlausa sjúklinga eftir hjartastopp. Rannsóknin var athuganarannsókn úr 

áður öfluðum gögnum sem aflað var frá september 2003 til september 2014 á tveimur sjúkrahúsum í 

Hiroshima, Japan. Notast var við hitamælingu í þvagblöðru. Góð útkoma var ef sjúklingur skoraði einn 

eða tvo í flokkun heilavirkni sem er góð taugafræðileg útkoma. Sjúklingunum var skipt í fjóra hópa, 

annars vegar þeir sem voru kældir niður í minna en 34°C og þá sem voru kældir við 34°C eða meira 

og hins vegar hvort þeir voru kældir í minna en 28 klukkustundir eða í 28 klukkustundir eða meira. 

Samtals voru 237 sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni. Meðalaldurinn var 62 ára, 76% sjúklinga 

voru karlkyns, 81% sjúklinganna höfðu farið í hjartastopp utan sjúkrahúss og 53% voru með 

stuðvænlegan takt í upphafi. Notast var við nokkrar aðferðir við kælingu eins og til dæmis hraða 

inngjöf á köldu saltvatni í æð, yfirborðskælingu með etanól-uppgufun, magaskolun með köldu saltvatni 

og kælingu á dýnu með vatnshringrás. Meðal þeirra 237 sjúklinga sem skoðaðir voru í rannsókninni 

dóu 58 áður en búið var að hita þá upp að fullu, það er 24% sjúklinga. Þegar liðnir voru 90 dagar frá 

hjartastoppinu voru 108 sjúklinganna enn á lífi (46%) og fengu 35% einn á flokkun heilavirkni sem 

þýðir góð taugafræðileg færni, 1% fengu tvo á CPC sem er væg taugafræðileg skerðing, 4% fengu 

þrjú stig sem er alvarleg taugafræðileg skerðing, 5% fengu fjögur stig sem er dá og 54% fengu fimm 

stig sem er heiladauði sem þýðir að 37% höfðu góða útkomu. Tíminn frá hjartastoppinu þangað til að 

blóðrás komst á var styttri hjá þeim sem voru með góða útkomu en þeim sem fengu slæma útkomu 

(22 mínútur á móti 45 mínútum). Rannsóknin sýndi að það var engin tölfræðilegur munur á þeim sem 

fengu góða útkomu hvort sem þeir voru kældir í 28 klukkustundir eða lengur en hjá þeim sem voru 

kældir í skemur en 28 klukkustunir. Svipaðar taugafræðilegar útkomur voru hjá þeim sem voru kældir 

niður í undir 34°C og þeim sem voru kældir í 34°C eða hærra (Kagawa o.fl., 2015).   
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4.4 Hversu lengi ætti að nota líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar 
eftir hjartastopp?  

Í rannsókn Kirkegaard og félaga (2017) var skoðuð langtíma taugafræðileg útkom meðal sjúklinga 

sem farið höfðu í hjartastopp og fengu annað hvort kælingu í 24 klukkustundir eða 48 klukkustundir. 

Tíu gjörgæslur í Evrópu voru skoðaðar í rannsókninni og voru allir sjúklingar sem lögðust þar inn eftir 

hjartastopp rannsakaðir. Þátttökuskilyrði voru að vera á aldrinum 17-80 ára, að vera með blóðrás eftir 

hjartastoppið í 20 mínútur samfleytt og skora minna en átta á GCS. Bæði þeir sem voru með 

upphaflega stuðvænlegan og óstuðvænlegan takt fengu að vera með nema þeir sem fóru í vitnalaust 

hjartastopp þar sem rafleysa var upphaflegi hjartatakturinn. Slembiröðun þurfti að fara fram innan 23 

klukkustunda frá því að sjúklingur var kældur niður í 34°C. Notast var við yfirborðskælingu og 

sérhæfðar kælingaraðferðir. Tími kælingarinnar hófst þegar markhitastigi var náð. Eftir 24 

klukkustundir eða 48 klukkustundir voru sjúklingarnir hitaðir upp á 0,5°C á klukkustund þar til þeir náðu 

líkamshitanum 37°C. Slæving var notuð hjá báðum hópunum þar til sjúklingarnir höfðu náð 37°C. Þeir 

sjúklingar sem voru með alvarlegar blæðingar, lífshættulegan hjartsláttartakt og lítið hjartaútfall voru 

hitaðir fyrr upp í 36°C eða 37°C. Veitt var meðferð til að koma í veg fyrir hita í 72 klukkustundir eftir að 

líkamshitinn var orðinn 37°C. Öllum sjúklingum sem lifðu af var fylgt eftir í sex mánuði. Meginútkoman 

sem skoðuð var var taugafræðileg útkoma sex mánuðum eftir hjartastoppið. Það var skilgreint með 

flokkun heilavirkni (CPC). Að skora einn eða tvo á CPC var talin góð útkoma. Einnig var skoðuð 

dánartíðni á þessum sex mánuðum og tími frá hjartastoppi til dauða. Aðaldánarorsakir á þessum tíma 

var fjöllíffærabilun, heiladauði, afturköllun á virkri meðferð og aðrar óákveðnar ástæður (Kirkegaa o.fl., 

2017).  

Kirkegaard og félagar (2017) söfnuðu gögnunum frá febrúar 2013 til júní 2016 þar sem 355 

sjúklingum var slembiraðað í tvo hópa, þ.e. þá sem voru kældir í 24 klukkustundir (176 sjúklingar) og 

þá sem voru kældir í 48 klukkustundir (179 sjúklingar). Meðallíkamshitastig við innlögn á gjögæsluna 

var 35°C í 48 klst.-hópnum og 34,9°C í 24 klst.-hópnum. Algengast var að notast væri við ífarandi 

kælingarmeðferðir með leggjum og var ekki munur á milli hópanna tveggja. Tíminn þar til blóðrás var 

komin á var aðeins styttri í 48 klst.-hópnum en 24 klst.-hópnum (281 mínúta á móti 320 mínútum). Það 

var enginn marktækur munur á líkamshitastigi milli hópanna þegar markhitastiginu 34°C var náð þar til 

liðnar voru 24 klukkustundir. Íhlutunin var stöðvuð hjá ellefu sjúklingum í 48 klst.-hópnum (6%) og 

þremur (2%) í 24 klst.-hópnum. Líkamshitastig var lægra í 48 klst.-hópnum 60 klst. eftir að 

markhitastigi var náð en enginn munur var á hitastigi milli hópanna eftir 72 klst. Góð taugafræðileg 

útkoma var hjá 69% þeirra í 48 klst.-hópnum og 64% hjá sjúklingunum í 24 klst.-hópnum. Dánartíðni 

var 27% í 48 klst.-hópnum en 34% í 24 klst.-hópnum. Það var enginn munur á útkomum eftir hópum, 

það er stig á CPC við útskrift af sjúkrahúsinu, eftir 3 mánuði og 6 mánuði eða munur á meðvitund 

þremur dögum eftir hjartastoppið. Hlutfall þeirra sem sem fengu aukaverkanir af 

líkamshitastjórnunarmeðferðinni var hærra í 48 klst.-hópnum (97%) miðað við 24 klst.-hópinn (91%). 

Fleiri voru með lágþrýsting í 48 klst.-hópnum (62% á móti 49%). Það var enginn munur á algengi 

lungnabólgu og blæðingum milli hópanna en samt sem áður var alvarleg blæðing algengari í 24 klst.-

hópnum en í 48 klst.-hópnum (Kirkegaard o.fl., 2017) 
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5 Umræður  

Markmið verkefnisins var að samþætta nýjustu rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

líkamshitastjórnun með tilliti til þess hvort aðferðin skili bættum árangri í kjölfar endurlífgunar, niður í 

hvaða hitastig ætti að kæla einstaklinga og hversu lengi. Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknanna og fræðilegan bakgrunn verkefnisins og niðurstöður samþættar.   

5.1 Líkamshitastjórnun  
Líkamshitastjórnun er notuð sem meðferð í kjölfar endurlífgunar vegna hjartstopps. Meðferðin er ætluð 

þeim sem farið hafa í hjartastopp, innan eða utan sjúkrahúss, og eru meðvitundarlaus eftir að blóðrás 

hefur komist aftur í gang (Howes o.fl., 2015; Cairou o.fl., 2017; Callaway o.fl., 2015; Monsierus o.fl., 

2015; Felix Valsson o.fl., 2016; NICE, 2011). Líkamshitastjórnun hefur verið notuð markvisst sem 

meðferð í kjölfar endurlífgunar eftir hjartastopp síðan tvær tímamótagreinar komu út árið 2002. Í 

greinunum var fjallað um rannsóknir sem sýndu fram á að afdrif sjúklinga væru betri ef þeir fengju 

líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar eftir hjartastopp (Bernard o.fl., 2002; Holzer og Sterz, 2002). 

Eftir að klínískar leiðbeiningar voru gefnar út árið 2005 hefur notkun meðferðarinnar aukist til muna. 

Meðferðin er mest notuð í Norður-Evrópu (Gasparetto, o.fl., 2014).  

Í rannsókn Buanes og félaga (2017) var kannað hvort þróun í gjörgæslumeðferð síðasta áratuginn 

hefði haft það í för með sér að ekki væri lengur þörf á að nota líkamshitastjórnun eins og áður. 

Gjörgæslumeðferð er orðin betri og kröfur strangari hvað varðar eftirlit með þrýstingi á gegnumflæði í 

heila (e. cerebral perfusion pressure), líkamshita og blóðgösum og því gæti þörf fyrir 

líkamshitastjórnun sem meðferð verið orðin minni. Ákveðið var að bera saman sjúklinga sem fengu 

líkamshitastjórnun og þá sem fengu hana ekki. Buanes og félagar (2017) sýndu fram á að þeir sem 

fengu líkamshitastjórnun lifðu að meðaltali 57 dögum lengur en þeir sem ekki fengu líkamshitastjórnun 

þegar litið var til lifunar einu ári eftir hjartastoppið.  Það má velta fyrir sig hvort að þeir sem fengu 

líkamshitatjórnunarmeðferðina hafi verið í betra líkamlegu ásigkomulagi en þeir sem fengu hana ekki. 

Þátttökuskilyrði fyrir líkamshitastjórnun voru að vera meðvitundarlaus í kjölfar endurlífgunar eftir 

hjartastopp, vera á aldrinum 18-80 ára, endurlífgun vera hafin innan 15 mínútna frá hjartastoppi og 

blóðrás hafi komist á innan 60 mínútna frá því að hjartað hætti að slá. Þar sem notast var við 

tilhneigingarlíkan þurftu báðir hóparnir að uppfilla þessi skilyrði. Því er ólíklegt að mikill munur hafi 

verið á ástandi sjúklinga hvort sem þeir fengu líkamshitastjórnun eða ekki (Buanes o.fl., 2017).   

Rannsókn Nurnberger og félaga (2017) sýndi að einstaklingar sem fengu kælingu annað hvort fyrir 

innlögn á sjúkrahús og eftir hana eða einungis eftir innlögn höfðu meiri lífslíkur en þeir sem ekki fengu 

kælingu. Einnig kom í ljós að þeir sem fengu ekki kælingu voru líklegri til að fara aftur í hjartastopp eða 

16% á móti 8% líkum hjá þeim sem fengu kælingu. Rannsóknin hefur þann ókost að vera ekki 

slembiröðuð framsýn rannsókn heldur afturvirk greining á eldri gögnum. Það gerir það að verkum að 

meiri líkur eru á hlutdrægni. Höfundar töldu niðurstöðurnar vera þess virði að gefa þær út þrátt fyrir 

það (Nurnberger o.fl., 2017).  

Aðeins ein rannsóknanna sem fannst við heimildaleit skoðaði langtímaáhrif líkamshitastjórnunar á 

lífsgæði sjúklinga. Þar virtist ekki vera munur á lífsgæðum milli hópsins sem fékk líkamshitastjórnun og 
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þeim sem fékk hana ekki. Samt sem áður virtist hópurinn sem fékk líkamshitastjórnun hafa betri 

sálfræðilega virkni, sjúklingarnir höfðu meiri orku og minni takmörkun vegna andlegra vandamála. 

Þetta gefur til kynna að líkamshitastjórnun hafi áhrif á að varðveita heilastarfsemi og minnka skerðingu 

á virkni einstaklinganna. Þegar fylgja átti sjúklingunum eftir höfðu 36% þeirra sem fengu 

líkamshitastjórnun látist og 46% þeirra sem ekki fengu meðferðina. Þetta bendir til þess að þeir sem 

fái líkamshitastjórnun séu líklegri til að lifa af að minnsta kosti til skamms tíma litið (Kowalik o.fl., 2014).   

Alþjóðanefnd um endurlífgun (ILCOR) gaf út skýrslu þess efnis að skortur er á samræmi á milli 

mælitækja sem mæla útkomu sjúklinga sem farið hafa í hjartastopp. Ráðleggingar nefndarinnar eru að 

mælitækin skoði lifun sjúklinga, heilastarfsemi og lífsgæði tengd heilsu (e. Health-related quality of 

life). Til að tryggja samræmi milli rannsókna þarf að athuga lifun, mat á starfrænni getu með modified 

ranking scale við útskrift af sjúkrahúsi, eftir þrjátíu daga eða bæði. Eftir 90 daga ætti að meta lífsgæði 

með stöðluðum mælitækjum (til dæmis HUI3) og reglulega í ár eftir hjartastoppið (Haywood o.fl., 

2018). 

Niðurstöður rannsókna eru samhljóma um að lífslíkur einstaklinga sem fá líkamshitastjórnun eru 

meiri en þeirra sem fá hana ekki (Buanes o.fl., 2017; Nurnberger o.fl., 2017; Kowalik o.fl. 2014). Allar 

klínískar leiðbeiningar sem skoðaðar voru við gerð verkefnisins voru sammála um gagnsemi notkunar 

á líkamshitastjórnun sem meðferð í kjölfar endurlífgunar eftir hjartastopp (Howes o.fl., 2015; Cairou 

o.fl., 2017; Callaway o.fl., 2015; Monsierus o.fl., 2015; Felix Valsson o.fl., 2016; NICE, 2011).  

5.2 Æskilegt líkamshitastig í líkamshitastjórnunarmeðferð eftir 
hjartastopp 

Klínísku leiðbeiningunum, sem skoðaðar voru við gerð verkefnisins, bar ekki saman um niður í hvaða 

hitastig ætti að kæla einstaklinga sem meðferð í kjölfar endurlífgunar eftir hjartastopp. Amerísku 

hjartasamtökin, Evrópska endurlífgunarráðið og franski sérfræðihópurinn mæltu með að sjúklingar 

væru kældir niður í 32°C – 36°C en kanadísku leiðbeiningarnar, NICE og verklagsreglurnar á Íslandi 

mæltu með að einstaklingar væru kældir niður í 32°C – 34°C.  

Rannsókn Nielsen og félaga (2013) sýndi að enginn marktækur munur var á milli hópanna sem 

kældir voru við 33°C eða 36°C hvorki þegar litið var til lífslíka eða góðrar taugafræðilegarar útkomu. 

Samt sem áður var ekkert sem benti til þess að betra væri að kæla einstaklinga niður í 33°C. Í 

rannsókninni var komið í veg fyrir hita í þrjá daga í kjölfar endurlífgunar sem er öðruvísi en í eldri 

rannsóknum (Nielsen o.fl., 2013). Kostir rannsóknarinnar er að hún er slembiröðuð framsýn rannsókn. 

En rannsóknin hefur þó ákveðna ókosti. Kanadíski sérfræðihópurinn vildi ekki taka rannsókn Nielsen 

og félaga (2013) til stuðnings því að kæla ætti sjúklinga niður í 32°C – 36°C vegna þess að rannsóknin 

var hönnuð og greind sem yfirburðarrannsókn (e. superiority trial) og er það ekki talin góð aðferð til að 

sýna fram á að hitastigin tvö séu jafngild. Nielsen og félagar vildu sýna fram á að betra væri að kæla 

sjúklinga niður í 36°C en 33°C en höfðu ekki skilgreint viðmiðunarskilyrði auk þess sem 

þátttökuskilyrði voru óviðunandi og skortur á skilgreindri lágmarksviðmiðun (Howes o.fl., 2017).  

Í framhaldsrannsókn við rannsókn Nielsen og félaga (2013) kom í ljós að með því að kæla 

einstaklinga niður í 33°C hefði það í för með sér lægri hjartsláttartíðni miðað við þá sem kældir voru 

niður í 36°C, gildi laktats var hærra og aukin þörf var á notkun blóðþrýstingsstyðjandi lyfja. Einnig 
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komust rannsakendur að því að þörf fyrir hærri skammta af blóðþrýstingsstyðjandi lyfjum væri 

sjálfstætt spágildi fyrir lífslíkur 30 daga eftir endurlífgun þegar búið væri að leiðrétta fyrir 

líkamshitastjórnunina, lýðfræði og áhættuþáttum sem einstaklingarnir höfðu áður en þeir komu á 

sjúkrahúsið. Lágur meðalslagæðaþrýstingur (MAP) (<65 mmHg) á meðan á inngripinu stóð var 

tengdur auknum líkum á dauða óháð því hversu mikil blóðþrýstingsstyðjandi lyf voru notuð. Því má 

segja að verri lífslíkur og meiri aukaverkanir sem þurftu inngrip voru hjá þeim sem voru kældir niður í 

33°C en þeir sem voru kældir niður í 36°C (Bro-Jeppesen o.fl., 2015). Rannsókn Bro-Jeppesen og 

félaga (2015) styður niðurstöður Nielsen og félaga um að fleiri kostir séu fólgnir í því að kæla sjúklinga 

sem farið hafa í hjartastopp við hærra hitastig (36°C) (Bro-Jeppesen o.fl., 2015; Nielsen o.fl., 2015).  

Rannsókn Kagawa og félaga (2015) sýndi fram á að ekki var marktækur munur á taugafræðilegri 

útkomu hjá þeim sem voru kældir til lengri tíma og þeim sem voru kældir styttra. Ekki fannst munur á 

milli hópsins sem kældur var niður í minna en 34°C og þeirra sem kældir voru niður í 34°C eða meira. 

Lengri kæling og lægra markhitastig var tengt fleiri fylgikvillum eins og lífshættulegum 

hjartsláttaróreglum, lugnabólgu og/eða blæðingu. Eins og kom fram í rannsókn Nielsen og félaga 

(2013) var enginn marktækur munur milli hópsins sem kældur var í 33°C eða 36°C þegar kom að 

lífslíkum. Aftur á móti leiddi þessi rannsókn í ljós að þeir sem kældir voru í undir 34°C eftir að hafa 

fengið sérhæfða endurlífgun voru líklegri til að hljóta af því betri taugafræðilegri útkomu en þeir sem 

voru kældir niður í 34°C eða hærra hitastig. 

Rannsaka þarf betur niður í hvaða hitastig á að kæla einstaklinga eftir endurlífgun. Rannsóknunum 

ber ekki saman. Nielsen og félagar (2013) komust að því að ekki væri gott að kæla einstaklinga niður í 

33°C og rannsakendur framhaldsrannsóknar Bro-Jeppesen og félagar (2015) voru því sammála og 

sýndu fram á að það að kæla einstaklinga niður í lægra hitastig hafði fleiri fylgikvilla í för með sér. Aftur 

á móti sýndi rannsókn Kagawa og félagar (2015) að þeir sem fengu sérhæfða endurlífgun og voru 

kældir niður fyrir 34°C voru með betri taugafræðilega útkomu en þeir sem voru kældir við 34°C eða 

meira.  

Árið 2018 rannsökuðu Salter og félagar (2018) afleiðingar rannsóknar Nielsen og félaga (2013) á 

gjörgæslum í Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Alls voru 16.250 sjúklingar rannsakaðir á 140 sjúkrahúsum 

eftir innlögn í kjölfar hjartastopps utan sjúkrahúss. Kom í ljós að mikil breyting var á notkun 

líkamshitastjórnunar í kjölfar rannsóknar Nielsen og félagar (2013). Áður en rannsóknin kom út hafði 

dánartíðni lækkað hjá hópnum sem fékk líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar eftir hjartastopp en 

eftir útgáfu rannsóknarinnar hefur dánartíðni ekki farið niður. Þeir sem lögðust inn, eftir að rannsóknin 

kom út, voru í meiri hættu á að fá hita sem eykur líkurnar á dauða hjá sjúklingum sem farið hafa í 

hjartastopp utan sjúkrahúss (Salter o.fl., 2018). 

5.3 Tímalengd líkamshitastjórnunar  
Aðeins fannst ein rannsókn við heimildaleit sem bar saman tímalengd á notkun líkamshitastjórnunar, 

annars vegar 24 klukkustundir og hins vegar 48 klukkustundir. Í rannsókn Kirkegaard og félaga (2017) 

var enginn munur á taugafræðilegri útkomu eða lífslíkum hjá hópunum tveimur. Samt sem áður voru 

þeir sem kældir voru í 48 klukkustundir líklegri til að fá aukaverkanir og voru lengur á gjögæslunni en 

hinn hópurinn.  
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Ekki eru allar rannsóknir sammála um hvenær eigi að byrja að taka tímann, þegar einstaklingurinn 

leggst inn á sjúkrahúsið, þegar kæling er hafin eða þegar markhitastigi er náð. Þær klínísku 

leiðbeiningar sem skoðaðar voru við gerð verkefnsins voru sammála um að kæla ætti sjúklinga sem 

farið höfðu í hjartastopp og fengu endurlífgun í 24 klukkustundir. NICE (2011) mælir enn með 12 til 24 

klukkustundum en þeirra leiðbeiningar hafa ekki verið uppfærðar síðan 2011. Nefnd sérfræðinganna 

sem stóð að baki kanadísku leiðbeininganna velti fyrir því fyrir sér hvort kæla ætti ákveðna 

einstaklinga styttra en 24 klukkstundir en voru sammála um að það gæti haft slæmar afleiðngar eins 

og sýkingu að kæla einstaklinga lengur en þann tíma (Howes o.fl., 2015).  

Skortur er á rannsóknum sem skoða hversu lengi á að kæla einstaklinga í kjölfar endurlífgunar eftir 

hjartastopp. Þótt klínískar leiðbeiningar sem skoðaðar voru við gerð verkefnisins séu sammála um að 

kæla eigi í 24 klukkustundir eru heimildirnar fáar og veikar (Howes o.fl., 2015; Callaway o.fl., 2015; 

Monsierus o.fl., 2015; Felix Valsson o.fl., 2016; NICE, 2011).  

5.4 Styrkleikar og veikleikar  
Styrkleikar fræðilegu samantektarinnar eru að aðferðafræðinni er lýst með skýrum hætti með 

uppsetningu taflna sem gerir það að verkum að auðvelt er að fylgja leitinni eftir. Notast var við 

PRISMA-flæðirit sem sýnir hvernig rannsóknargreinar voru valdar. Þátttökuskilyrði voru skýr, það er að 

rannsóknirnar hefðu komið út á árunum 2009 til og með 2018, væru megindlegar rannsóknir og 

fjölluðu um líkamshitastjórnun í kjölfar endurlífgunar eftir hjartastopp utan sjúkrahúss. Notast var við 

PRISMA-flæðirit til að sýna hvernig greinarnar voru valdar. Útbúin var tafla yfir þær greinar sem fjallað 

var um í niðurstöðunum sem gaf betri yfirsýn. Þrjár rannsóknanna notuðu samanburðarhópa og voru 

tvær framsýnar slembiraðaðar rannsóknir.  

Veikleikar samantektarinnar er að einungis var leitað í einum gagnabanka, Pubmed. Ein greinanna 

sem notaðar voru í verkefninu voru með lítið úrtak. Flestar rannsóknanna voru athuganarannsóknir 

sem eykur á hlutdrægni þeirra. Skortur var á heimildum hvað varðar tímalengd á líkmashitastjórnun í 

kjölfar endurlífgunar vegna hjartastopps.  

5.5 Gagnsemi fyrir hjúkrun 
Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að þekkja líkamshitastjórnun sem meðferð í kjölfar endurlífgunar 

vegna hjartastopps. Þótt læknar taki ákvörðun um hverjir fái líkamshitastjórnun eru það 

hjúkrunarfræðingar sem stjórna meðferðinni og framkvæma hana (Felix Valsson o.fl., 2016). Margar 

aukaverkanir eru tengdar meðferðinni og hjúkrunarfræðingar þurfa að vera á varðbergi og grípa inn í 

ef þær gera vart við sig.  
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Ályktanir 

Í þessari fræðilegu samantekt hefur líkamshitastjórnun verið skoðuð sem meðferð í kjölfar 

endurlífgunar vegna hjartastopps. Í störfum mínum á hjartagátt og hjartadeild hef ég bæði séð 

afleiðingar hjartastopps og tekið þátt í endurlífgun einstaklinga sem eru í hjartastoppi. Sumir hafa 

fengið líkamshitastjórnun í kjölfarið en ekki allir. Því fannst mér mikilvægt að kynna mér meðferðina 

betur, hverjum hún hentar, í hvaða aðstæðum, við hvaða hitastig og í hversu langan tíma.  

Af niðurstöðum þessarar fræðilegu samantektar má sjá að þörf er á frekari rannsóknum um 

líkamshitastjórnun. Rannsóknum ber saman um að líkamshitastjórnun sem meðferð í kjölfar 

endurlífgunar eftir hjartastopp hefur fleiri kosti fram yfir að nota meðferðina ekki. Rannsóknunum ber 

þó ekki saman um niður í hvaða hitastig eigi að kæla sjúklingana og hafa sumar rannsóknanna bent á 

að möguleiki sé á að því að ekki sé sama hitastig sem henti öllum sjúklingahópum. Mestur skortur var 

á heimildum um tímalengd meðferðarinnar og hvenær eigi að byrja að mæla tímann.  

Nauðsynlegt er fyrir hjúkrunarfræðinga að þekkja meðferðina og geta beitt henni þegar við á. Þótt 

læknar taki ákvörðun um meðferðina eru það hjúkrunarfræðingar sem framkvæma hana. Mikilvægt er 

að þekkja aukaverkanir meðferðarinnar og hvernig eigi að bregðast við þeim.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Uppbygging PRISMA flæðirits sem mynd 1 byggir á. 
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Fylgiskjal 2. Yfirlit yfir heimildir.  

Höfundar, 
staðsetning, titill og 
birting  

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki  Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar  

Targeted 
temperature 
management in 
cardiac arrest: 
survival evaluated 
by propensity score 
matching 

Buanes, 
Hugthammer, 
Langørgen, 
Guttormsen og Heltne  

Scandinavian Journal 
of trauma, 
resuscitation and 
emergency medicine  

2017 

Haukeland, Noregur  

 

 

 

Vildu rannsaka hvort 
að líkamshitastjórun 
auki lífslíkur sjúklinga 
sem farið hafa í 
hjartastopp á tveimur 
gjörgæslum á 
háskólasjúkrahúsi í 
Haukeland í Noregi.  

 

Rannsakendur báru 
saman tvo hópa, þá sem 
fengu líkamshitastjórnun 
og þá sem fengu hana 
ekki.  

336 sjúklingar skoðaðir á 
árunum 2003-2008 

Þróuðu tilhneigingarskala 
til að meta lifun sjúklinga 
sem fengu 
gjögæslumeðferð eftir 
hjartastopp annað hvort 
með líkamshitastjórnun 
eða ekki. 

Flokkun heilavirkni 
(CPC) 

 

Þeir sem fengu 
líkamshitastjórnun 
lifðu að meðaltali 57 
dögum lengur fyrsta 
árið eftir hjartastoppið 
miðað við þá sem ekki 
fengu meðferðina.  

Við útskirft af 
sjúkrahúsinu voru þeir 
sem fengu 
líkamshitastjórnun að 
meðaltali með 0,5 stig 
lægra á flokkun 
heilavirkni (CPC) en 
þeir sem fengu 
líkamshitastjórnun 

 

Eins og í öllum 
athuganarannsóknum þá 
eru líkur á hlutdrægni  

Þeir notuðu 
tilhneigingarskalan til þess 
að draga úr hlutdrægni  

Notaður var 
samanburðarhópur  

Aðeins eitt sjúkrahús 
rannsakað 

Stórt úrtak  
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Observed survival 
benefit of mild 
therapeutic 
hypothermia 
reanalyzing the 
Circulation 
Improving 
Resuscitation Care 
trial  

Nurnberger o.fl.  

European Journal of 
Clinical Investigation  

2017 

Wisconsin, 
Bandaríkin  

 

Vildu rannsaka hvort 
að væg kæling við 
33°C +/- 1 gráður 
myndi auka lífslíkur 
sjúklinga  

 

Skipt í hópa eftir því 
hvort að 
einstaklingurinn fékk 
kælingu innan og utan 
spítalans, aðeins eftir 
að lagst var inn á 
spítalan eða fengu 
enga kælingu. 

Greining á áður söfnuðum 
gögnum 

1812 voru rannsakaðir  

- Í hópnum sem voru 
kældir bæði fyrir 
innlögn á spítalan og 
eftir innlögn voru 
98/263 sem lifðu af 
(37%)  

Þeir sem fengu 
einungis kælingu 
innan spítalans 80/230 
lifðu af (35%)  

Og þeir sem fengu 
enga kælingu lifðu 
68/357 af (19%) 

Kom í ljós að kæling 
fyrir innlögn eða á 
spítalanum var tengd 
auknum lífslíkum 
miðað við þá sem 
fengu ekki kælingu  

Stórt úrtak 

Samanburðarhópar 

Ekki slembiraðað úrtak 
þannig að hætta á 
hlutdrægni  

Ákveðið hvað á að skoða 
eftir að gögnum var safnað 

Ekki notuð mælitæki  

Cardiac arrest 
survivors treated 
with or without mild 
therapeutic 
hypothermia: 
performance status 
and quality of life 
assessment  

Kowalik o.fl.  

Scandinavian Journal 
of Trauma, 

Að meta langtíma 
taugafræðilega og 
sálfræðilega stöðu 
einstaklinga sem 
höfðu farið í 
hjartastopp, auk þess 
að bera sama 
taugasálfræðilega 
útkomu milli sjúklinga 
sem meðhöndlaðir 
voru með kælingu eða 
þeim sem fengu ekki 
þá meðferð  

Athuganarrannsókn á 28 
einstaklingum sem höfðu 
farið í hjartstopp sem 
meðhöndlaðir voru á 
hjartagjörgæslu með  
kælingu miðað við 37 
einstaklingar í 
viðmiðunarhópnum sem 
voru á sömu 
hjartagjörgæslu en voru 
ekki meðhöndlaðir með 
kælingu vegna þess að 
ekki var byrjað að nota 

Fötlunarskalinn (e. 
Disability Rating 
Scale, DRS) 

Barthel skalinn (e. 
Barthel Index) 

RAND-36 stutt 
heilsukönnun 

Það var enginn 
tölfræðilegur munur á 
líkamlegri starfsemi 
milli hópanna, hvorki 
við útskrift á 
spítlanaum eða við 
langtíma eftirfylgni.  

Í langtíma eftirfylgninni 
sýndu þeir sem höfðu 
fengið kælingu meiri 
lífsþrótt og lýstu minni 
truflun á hlutverkum í 

Samanburðarhópur 

Lítið úrtak þar sem aðeins 
var skoðaður einn spítali  

Hætta á hlutdrægni því um 
athugunarrannsókn var að 
ræða  
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Resuscitation and 
Emergency Medicine  

2014 

Warsaw, Pólland  

 

 

aðferðina á þeim tíma, en 
þessir einstkalingar mættu 
inntökuskilyrðum fyrir 
kælingu. 

daglegu lífi vegna 
tilfinningalegra 
vandamála miðað við 
viðmiðunarhópinn. 

Enginn tölfræðilegur 
munur var á milli 
hópana m.t.t. 
líkamlegrar getu og 
sjálfstæðrar virkni  

Targeted 
temperature 
management at 
33°C versus 36°C 
after cardiac arrest  

Nielsen o.fl. 

The New England 
Journal of Medicine  

2013  

Massachusetts, 
Bandaríkin  

Tilgangurinn var að 
skoða mun á 
dánartíðni milli hópana 
tveggha. Einnig var 
skoðuð taugafræðileg 
útkoma.  

 

Rannsóknin tók til 939 
einstaklinga á 36 
gjörgæslum í Evrópu og 
Ástralíu sem farið höfðu í 
hjartastopp utan 
sjúkrahúss af 
hjartatengdum ástæðum 
og fengu 
líkamshitastjórnun, annað 
hvort við 33°C eða 36°C. 

Um slembiraðaða 
rannsókn var að ræða.  

CPC – flokkun 
heilavirkni 

Modified ranking 
scale – mat á 
starfrænni getu  

Ekki var tölfræðilegur 
munur milli hópana 
tveggja þegar kom að 
dánartíðni eða 
taugafræðilegri 
útkomu.  

 

Stórt úrtak  

Slembiraðað úrtak  

Alþjóðleg rannsókn  

Hemodynamics and 
Vasopressor 
support during 
targeted 
temperature 
management at 
33°C versus 36°C 
after out-of-hospital 
cardiac arrest: A 

Skoða blóðflæðisvirkni 
tengt mismunandi 
markhitastigi og meta 
forsagnar vísbendingu 
af notkun 
blóðþrýstingsstyðjandi 
lyfja og 
meðalslagæðaþrýsting 
(MAP) eftir hjartastopp 

Athugunarrannsókn úr 
áður öfluðum gögnumá 36 
gjörgæslum í 10 löndum.  

Úrtakið var 920 sjúklingar  

- 

 

Þeir sem voru kældir í 
33°C voru líklegri til að 
fá breytingar á 
blóðflæðisvirkni  þar 
sem var hægari 
hjartsláttur, hækkað 
laktat, aukin þörf fyrir 
blóðþrýstingsstyðjandi 
lyfjum þegar borin 

Stórt úrtak  

Alþjóðleg rannsókn  

Athugunarrannsókn svo 
hætta á hlutdrægni 
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post hoc study of 
the target 
temperature trial  

Bro-Jeppesen o.fl. 

Critical Care Medicine  

2015 

Skandinavía 

utan spítala. Það 
vantar upplýsingar um 
það hvernig hitastig 
hefur áhrif á 
blóðflæðisvirkni.  

saman við þá sem 
voru kældir í 36°C.  Ekki notuð mælitæki  

Do lower target 
temperature or 
prolonged cooling 
provide improved 
outcomes for 
comatose survivors 
of cardiac arrest 
treated with 
hypothermia?  

Kagawa o.fl.  

Journal of American 
Heart Association  

2015  

Hiroshisma, Japan  

 

 

Rannsóknin skoðaði 
hvort að lægri 
markhitastig (e. target 
temperature) og/eða 
langvarnadi kæling 
veittu betri útkomu fyrir 
meðvitundarlausa 
einstaklinga sem 
höfðu lent í 
hjartastoppi.  

 

Athuganarrannsókn þar 
sem skoðaðir voru 237 
sjúklingar sem höfðu farið 
í hjartastopp og fengu 
kælingu.  

Flokkun heilavirkni  

 

Kom í ljós að þeir 
einstaklingar sem voru 
kældir lengur við 
lægra líkamshitastig  
voru líklegri til að fá  
lungnabólgu, 
banvænar 
hjartsláttatruflanir 
og/eða blæðingum.  

 

Stórt úrtak  

Ekki jöfn kynjahlutföll, 76% 
karlmenn.  

Hiti sjúklinganna var ekki 
allur mældur á sama hátt, 
sumir með 
þvagblöðrumælingu og 
sumir í gegnum stórar 
æðar.  
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Targeted 
temperature 
management for 48 
vs 24 hours and 
neurologic outcome 
after out-of-hospital 
cardiac arrest 

Kirkegaard o.fl.  

American Medical 
association 

2017 

Evrópa 

Sjúklingar sem höfðu 
farið í hjartastopp utan 
spítalans og voru 
kældir í 33°C annað 
hvort í 24 klst eða 48 
klst og borið saman 
hvor hópurinn kæmi 
betur út. 

 

Slembiröðuð klínísk 
rannsókn þar sem úrtakið 
voru 355 einstaklingar á 
10 gjörgæslum á 10 
háskólasjúkrahúsum í 6 
evrópulöndum  

Flokkun heilavirkni  Kom í ljós að það var 
ekki tölfræðilegur 
munur á milli hópanna 
hvað varðar lífslíkur. 
Þeir sem voru í 48 klst 
hópnum voru lengur á 
gjögæslu en þeir í 24 
klst hópnum.  

Það voru fleiri í 48 klst 
hópnum sem fengu 
aukaverkanir en þeir í 
24 klst hópnum. Voru 
frekar með lágþrýsting 
í 48 klst.- hópnum en 
24 klst.-hópnum. 
Enginn munur á 
blæðingu og 
lungnabólgu milli 
hópana en það voru 
meiri líkur á mikilli 
blæðingu hjá 24 klst.- 
hópnum.  

Stórt úrtak  

Slembiröðuð framsýn 
rannsókn  

Alþjóðleg rannsókn  

 


