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Ágrip 

 

Bakgrunnur: Liðskiptaaðgerðum fer fjölgandi og munu fylgikvillar líklega aukast. Einn alvarlegasti 

fylgikvillinn er sýking í gerviliðnum sem oft byrjar með skurðsárasýkingu. Skurðsárasýkingar eru vaxandi 

vandamál í heiminum. Þær eru misalvarlegar en í sinni verstu mynd getur skurðsárasýking leitt til 

sýklasóttar sem getur orðið banvæn. Skurðsárasýkingar eftir gerviliðsaðgerðir á hnjám eru taldar vera 

alvarlegar strax á byrjunarstigi sýkinganna. 

Markmið: Markmið þessarar samantektar er að skoða áhættuþætti sýkinga í gerviliðsaðgerðum á 

hnjám; einnig að skoða hvaða þýðingu það hefur fyrir einstakling að greinast með sýktan gervilið. 

Aðferð: Gerð var samþætt fræðileg samantekt sem byggðist á leit í gagnasöfnum Scopus, Web of 

Science og PubMed. Greinar voru valdar sem birtust á tímabilinu 2008 – 2018, á ensku, og náðu til karla 

og/eða kvenna á aldursbilinu 18 ≤ 80 ára sem höfðu farið í frumgerviliðsaðgerðir á hnjám. 

Niðurstöður: Þessi samantekt náði til 13 rannsókna, 11 megindlegra og tveggja eigindlegra. Þessar 

rannsóknir miðuðust við að skoða áhættuþætti sýkinga er varða spítalann, aðgerðina og sjúklinginn. 

Rannsóknir beindust mest að sjúklingnum, helstu áhættuþættir varðandi þá voru kyn (karl), offita, aldur, 

sykursýki, reykingar og fleira tengt lífsvenjum. Áhættuþættir spítala og aðgerða voru aðgerðarlengd, 

notkun blóðtæmingarstasa, fjöldi aðgerða og ýmis framkvæmdaratriði á skurðstofum. Einstaklingsviðtöl 

leiddu í ljós að til staðar var skortur á þekkingu sjúklinga á sýkingum og einkennum þeirra. Sýkingar og 

eftirköst þeirra höfðu veruleg áhrif á lífsgæði sjúklinga, þeir upplifðu skerta hreyfigetu, mikið álag, 

örvæntingu og þunglyndi. Enn fremur höfðu þeir mikla þörf fyrir fræðslu og stuðning. 

Ályktun: Skurðsárasýkingar í kjölfar gerviliðsaðgerða á hnjám eru sjaldgæfar en þegar sýking kemur í 

ljós hefur hún mikil áhrif á lífsgæði sjúklinga. Því þarf heilbrigðisstarfsfólk og sjúklingar að þekkja 

áhættuþætti skurðsárasýkinga og einkenni þeirra. Upplifun sjúklinga með skurðsárasýkingar er lítt 

skoðað fyrirbæri og til að geta veitt betri þjónustu og meiri stuðning við þennan hóp þarf að rannsaka 

þennan þátt betur.  

 

Lykilorð: Gerviliðsaðgerð, hné, áhættuþættir, sýkingar, lífsgæði. 
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Abstract 

Background: Prosthetic joint operations are increasing and complications are likely to increase. One of 

the most serious complications is deep prosthetic joint infection which often begins as a surgical site 

infection. The severity of infections vary and in the worst case can lead to sepsis, which can be fatal. 

Surgical site infections after total knee arthroplasties are considered serious from the very beginning of 

the infection. 

Objectives: The objective of this literature review was to study risk factors for surgical site infections 

following total knee arthroplasties. Another objective was to explore what consequences it has for 

patients who are diagnosed with an infected joint prosthesis.  

Method: An integrative review was conducted and was based on a literature search in the databases 

of Scopus, Web of Science and PubMed. Inclusion criteria were articles published during the period 

2008 to 2018, in English, about men and/or women 18 ≤ 80 years old who had primary total knee 

arthroplasties. 

Results: This review encompassed 13 research articles of which 11 were quantitative and two were 

qualitative. These studies examined infection risk factors concerning the hospital, the operation and the 

patient. Patient factors were the most studied and the most common risk factors were gender (male), 

obesity, age, diabetes, smoking and other lifestyle factors. Risk factors concerning hospitals and 

surgeries were the time it took to preform the surgery, the use of tourniquets, the surgical volume of 

hospitals and various procedures within the operating theatre. Patient interviews revealed lack of 

knowledge about infections and their symptoms. Infections had considerable impacts on the patients´ 

quality of life. They experienced loss of mobility, considerable stress, desperation and depression. In 

addition, they had a great need for information and support.  

Conclusion: Surgical site infections following total knee arthroplasties are rare but when they occur, 

they have great impact on the quality of life of the patients. Therefore, healthcare professionals and 

patients need to be familiar with the risk factors for surgical site infections and their symptoms. Patient 

experiences of surgical site infections have been poorly studied. In order to be able to provide better 

healthcare services and more support for this group, more studies are needed on the subject. 

 

Keywords: Joint prosthesis, knees, risk factors, infections, quality of life. 
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1 Inngangur 

Eitt af aðalmarkmiðum heilbrigðiskerfa er að viðhalda lífsgæðum og auka þau. Ef fólk væri spurt hvort 

það myndi frekar kjósa gott líf eða að ná háum aldri myndu flestir að öllum líkindum velja gott líf. Í hinum 

vestræna heimi hefur gott líf á margan hátt lengt líf – við verðum eldri. Það að lifa lengur og eldast getur 

haft bæði kosti og galla í för með sér. Við höfum möguleika á að lífa áhugasömu og fjölbreyttu lífi svo 

fremi sem við förum vel með okkur. Þrátt fyrir heilsusamlegt mataræði, næga hreyfingu og fleiri þætti 

sem bæta líf okkar, slitnar líkaminn og við förum að beita líkamanum öðruvísi til að draga úr einkennum 

slits. Tvö algeng einkenni eru verkir í liðum eins og í mjaðma- og hnjáliðum og skert hreyfigeta. 

Liðskiptaðgerð á mjöðm eða hné getur dregið verulega úr verkjum, aukið hreyfigetu og bætt lífsgæði 

einstaklinga en einn af alvarlegri fylgikvillum liðskiptaaðgerðar er skurðsárasýking. 

Höfundur hefur unnið sem skurðhjúkrunarfræðingur í bæklunarteymi síðast liðin tíu ár. Sem slíkur 

hefur hann tekið þátt í mörgum gerviliðsaðgerðum á mjöðmum og hnjám en þekking 

skurðhjúkrunarfræðinga á gerviliðsaðgerðum takmarkast oft við framkvæmd aðgerðarinnar. Mikil 

áhersla er lögð á að viðhalda dauðhreinsuðu aðgerðarsvæði til að fyrirbyggja sýkingar og hafa 

skurðhjúkrunarfræðingar mikla þekkingu á því. Hins vegar getur verið til staðar skortur á þekkingu meðal 

þeirra á áhættuþáttum sýkinga utan aðgerðarsvæðis. Einnig fylgja skurðhjúkrunarfræðingar sjúklingum 

ekki eftir og þ.a.l. fá þeir sjaldnast fréttir af því hvernig þeim hefur vegnað. Ef og þegar sjúklingar þurfa 

að koma á skurðstofu í enduraðgerð á lið, m.a. vegna sýkinga, vita skurðhjúkrunarfræðingar litið um 

atburðarásina hjá viðkomandi fram að aðgerð. Miðað við mikilvægi þess að fyrirbyggja 

skurðsárasýkingar hjá sjúklingum, sem fara í gerviliðsaðgerðir, þótti nauðsynlegt að skoða það 

viðfangsefni nánar með þessu verkefni. Fyrst verður gerð grein fyrir mikilvægum hugtökum, síðan er 

fjallað um fyrri rannsóknir á sviðinu og að lokum settar fram rannsóknarspurningar.  

 

1.1 Skilgreining hugtaka  

Gerviliður (einnig ígræði): (e. prosthesis eða surgical implant) er „tilbúinn hlutur eða efni sem er grætt 

eða sett inn í líkamann sem gervilíffæri eða gervilíkamshluti eða til meðferðar, greiningar eða 

rannsóknar“ (Jóhann Heiðar Jóhannsson, 2006).  

 

Gerviliðsaðgerð (e. arthroplasty): Þegar liður er orðin ónothæfur vegna slits eða annara orsaka þarf að 

gera við hann en í gerviliðsaðgerð er liðflötur hreinsaður og jafnaður áður en gerviliður er settur í liðinn 

(Johns Hopkins University, 2019).  

 

Gerviliðsaðgerð á hné (e. total knee arthroplasty (TKA)): Liðflötum á fjærhluta lærleggs og nærhluta 

sköflungis breytt til að rými skapist fyrir gervilið sem samanstendur af þremur hlutum. Tveir málmhlutir 

settir á lærlegg og sköflung og einn plasthlutur settur á milli málmhlutana svo að liðurinn verður 

hreyfanlegur. 

 

Lengd dvalar á spítala (e. length of stay (LOS)). Tímabilið frá því að sjúklingur er innritaður á sjúkrahús 

eða aðra heilbrigðisstofnun þar til hann útskrifast (TheFree Dictionary´s Mosby´s Medical Dictionary, 

2009).  
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Áhættuþættir:  

Likamsþyngdarstuðull (e. body mass index (BMI)): Mælitæki til að meta líkamsþyngd, sérstaklega m.t.t. 

ofþyngdar. Hæð einstaklings í metrum er sett í annað veldi og þeirri tölu deilt í þyngd einstaklingsins í 

kg, þ.e. þyngd (kg) deilt með hæð2 (m) (Tafla 1, WHO, 2006).  

 

Tafla 1. Alþjóðleg skilgreining líkamsþyngdarstuðuls (BMI) á undirþyngd, ofþyngd og offitu 

(WHO, 2006) 

Classification BMI(kg/m2) 

 Principal cut-off 
points 

Additional cut-off 
points 

Underweight <18.50 <18.50 

     Severe thinness <16.00 <16.00 

     Moderate thinness 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

     Mild thinness 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

Normal range 18.50 - 24.99 
18.50 - 22.99 

23.00 - 24.99 

Overweight ≥25.00 ≥25.00 

     Pre-obese 25.00 - 29.99 
25.00 - 27.49 

27.50 - 29.99 

     Obese ≥30.00 ≥30.00 

          Obese class I 30.00 - 34.99 
30.00 - 32.49 

32.50 - 34.99 

          Obese class II 35.00 - 39.99 
35.00 - 37.49 

37.50 - 39.99 

          Obese class III ≥40.00 ≥40.00 

 

Sykursýki (e. diabetes mellitus): Sykursýki er langvinnur innkirtlasjúkdómur þar sem magn sykurs 

(glúkósa) í blóði hækkar vegna vangetu briskirtilsins til að framleiða insúlín, en insúlín hvetur til upptöku 

sykurs úr blóði inn í frumur (týpa 1). Týpa 1 er sjálfsónæmissjúkdómur. Sykursýki af týpu 2 getur annars 

vegar verið ættgengur eða hins vegar áunninn. Í týpu 2 geta frumur ekki tekið upp það insúlín sem 

framleitt er í brisinu (TheFreeDictionary´s Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing, 

2012). PICMPJI (2013) greindi frá því að illa meðhöndluð sykursýki (blóðsykur > 200 mg/L eða HbA1C 

> 7%) væri áhættuþáttur fyrir skurðsárasýkingu og sýkingu í gervilið. 

 

Reykingar: PICMPJI (2013) skilgreindi óhóflegar reykingar (> 1 pakki á dag) sem áhættuþátt fyrir 

sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir. 

 

Áfengisneysla: PICMPJI (2013) skilgreindi óhóflega áfengisneyslu (> 40 einingar á viku) sem áhættuþátt 

fyrir sýkingar. Útreikningur á áfengiseiningum er breytilegur milli landa. 

 

S. aureus: Staphylococcus aureus. Sjá undir MÓSA.  

 

Skurðsárasýking (e. surgical site infection (SSI)). Engin ein skilgreining er til um hvað telst til 

skurðsárasýkingar og fer alvarleiki sýkingarinnar eftir tegund og fjölda sýkla. Miðstöð um sjúkdómavarnir 
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„Centers for Disease Control and Prevention (CDC)“ í Bandaríkjunum hafa skilgreint þrjú stig 

skurðsárasýkinga eins og fram kemur á mynd 1. Þau eru: 1) sýking á yfirborði skurðsárs (húð og húðbeð 

(e. subcutis)) (Feneis, 1991); 2) djúp sýking skurðsárs (bandvefsslíður (e. fascia) og vöðvar) (Feneis, 

1991); 3) sýking í líffæri og/eða holrými í skurðsári (dýpri en bandvefsslíður/vöðvalög) (CDC/National 

Healthcare Safety Network (NHSN), 2017). Breska stofnunin „National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE)“ styðst við skilgreiningu CDC og segir að þegar aðskotahlutur eins og gerviliður er 

notaður í skurðaðgerð þarf minna magn af sýklum til að valda sýkingu (NICE, 2017). Árið 2004 kom út 

í Ástralíu skýrsla frá „The Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare“ sem innihélt 

svipaðar skilgreiningar og CDC styðst við en í skýrslunni eru sýkingar flokkaðar í tvennt: 

yfirborðssýkingar annars vegar og djúpar holrýmissýkingar hins vegar. Í klínískum leiðbeiningum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 2016) um hvernig eigi að koma í veg fyrir 

skurðsárasýkingar kemur fram að yfir 41 skilgreiningar á sýkingum eru til í heiminum. Einn þriðji þeirra 

studdist við skilgreiningu CDC.  

 

 

Mynd 1. Þrjú stig skurðsárasýkingar samkvæmt skilgreiningu CDC (Owens og Stoessel, 2008; 

(birt með leyfi útgefanda)) 

 

Sýking í gervilið (e. prosthetic/periprosthetic joint infection (PJI)): Þetta hugtak er notað þegar sýking 

hefur greinst á eða kringum sjálfan gerviliðinn og er staðfest með strok/liðvökvasýnum og blóðprufum 

(PICMPJI, 2013).  

 

1.2     Íslenskar aðstæður 

 

1.2.1 Rannsóknir á Íslandi 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á gerviliðsaðgerðum á hnjám á Íslandi en fjórar greinar fundust og 
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fjalla þrjár þeirra einnig um gerviliðsaðgerðir á mjöðmum. Voru greinarnar birtar á árunum 2005, 2009, 

2010 og 2014. Elsta greinin fjallar um árangur af frumgerviliðsaðgerðum á hnjám (Jónas Hvannberg, 

Grétar O. Róbertsson, Júlíus Gestsson og Þorvaldur Ingvarsson, 2005). Árið 1983 var fyrsta 

gerviliðsaðgerðin gerð á hnjám á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA). Á árunum 1983 – 2003 voru 

560 aðgerðir framkvæmdar á FSA. Frumgerviliðsaðgerðir á hnjám voru gerðar á 200 körlum og 360 

konum og var meðalaldur karla 70,8 ár og kvenna 69,4 ár (Jónas Hvannberg o.fl., 2005). Árið 1983 var 

aðgerðartíminn um 135 mínútur, en árið 2003 var aðgerðartíminn kominn niður í 90 mínútur (Jónas 

Hvannberg o.fl., 2005). Tíðni sýkinga á tímabilinu var lág, en þremur mánuðum eftir aðgerð hafði einn 

sjúklingur fengið sýkingu í gervilið og að sex mánuðum liðnum hafði einn til viðbótar fengið sýkingu. Á 

tímabilinu höfðu samtals þrír sjúklingar (0,6%) fengið sýkingu í gervilið, tveir fengu ytri sárasýkingu og 

einn djúpa sýkingu, en ekki kom fram hvaða ár það var (Jónas Hvannberg o.fl., 2005). 

Franklin, Ingvarsson, Englund og Lohmander (2009) gerðu tvær rannsóknir á gerviliðsaðgerðum á 

Íslandi á tímabilinu 1967 – 2002. Sú fyrri fjallaði um tengsl á milli kyns, líkamsþyngdarstuðuls og 

gerviliðsaðgerða á mjöðmum eða hnjám vegna slitgigtar en höfundar studdust við skilgreiningu WHO á 

líkamsþyngdarstuðli. Seinni rannsóknin fjallaði um tengsl á milli starfs og gerviliðsaðgerða á hnjám og 

mjöðmum vegna slitgigtar (Franklin o.fl., 2010). Hvorug rannsóknin fjallaði um sýkingar eftir 

gerviliðsaðgerðir. Einungis verður fjallað um gerviliðsaðgerðir á hnjám hér á eftir. 

Í úrtaki rannsóknarinnar frá 2009 voru 145 karlar og 286 konur, samtals 431 einstaklingar sem voru 

fæddir á árunum 1910 - 1939 og fóru í gerviliðsaðgerðir á hnjám. Samanburðarhópur samanstóð af 

nánum ættingjum (e. first-degree relatives), fæddum á sama árabili, 504 körlum og 599 konum, samtals 

1103 einstaklingum (Franklin o.fl., 2009). Niðurstöður voru þær að karlar, sem fóru í gerviliðsaðgerðir á 

hnjám, voru að meðaltali 1,3 kg/m2 þyngri en samanburðarhópurinn. Konur voru að meðaltali 1,7 kg/m2 

þyngri en samanburðarhópurinn og þýða því þessar niðurstöður að jákvæð tengsl séu á milli hás 

líkamsþyngdarstuðuls og gerviliðsaðgerða á hnjám hjá báðum kynjum. Ekki kom fram hvort um var að 

ræða ofþyngd (þyngdarstuðull 25,0 – 29,9 kg/m2) eða offitu (þyngdarstuðull ≥ 30 kg/m2) (Franklin o.fl., 

2009). 

Úrtak rannsóknarinnar frá 2010 var 134 karlar og 266 konur, samtals 400 einstaklingar sem voru 60 

ára eða eldri. Samanburðarhópurinn var einnig 60 ára eða eldri og nánir ættingjar sjúklinganna. Karlar 

voru 490 talsins og konur 592, samtals 1082 einstaklingar (Frankin o.fl., 2010). Niðurstöður bentu til 

þess að þeir sem þurftu mest á því að halda að fara í gerviliðsaðgerð á hnjám voru karlkyns bændur. 

Hópurinn sem þurfti næstmest á aðgerðinni að halda, samanstóð af karlkyns sjómönnum (Franklin o.fl., 

2010). Meðal kvenna voru næstum því jafnar líkur meðal bænda og ófaglærðra starfsmanna að fara í 

gerviliðsaðgerð á hnjám. Síðarnefndi hópurinn var talinn vinna erfiða líkamlega vinnu (Franklin o.fl., 

2010).  

Jonsson, Johannesdottir, Robertsson og Mogensen (2014) skoðuðu mengun sýkla (e. bacterial 

contamination) í skurðsárum meðan á frumgerviliðsaðgerð á mjöðmum og hnjám stóð yfir. Þau skoðuðu 

41 gerviliðsaðgerð á 40 sjúklingum (einn sjúklingur fór í aðgerð á báðum hnjám) á tímabilinu október 

1990 til september 1991 (Jonsson o.fl., 2014). Stroksýni voru tekin úr millikollagróf (e. intercondylar 

notch) hnéliðs fyrir og eftir að gerviliður var festur við bein með steypu (Feneis, 1991; Jonsson o.fl., 

2014). Stroksýni var einnig tekið úr liðhettu (e. capsule) eftir lokun skurðsárs og á sama tíma var 
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stroksýni tekið úr bakka með verkfærum sem búið var að nota (e. splashbasin) en verkfærin lágu í sæfðu 

vatni. Eftirfylgni á sjúklingum lauk 1. mars 2011. Niðurstöður voru þær að mengunar varð vart í 22 af 41 

gerviliðsaðgerðum á hnjám, þar af varð mengunar vart á fleiri en einum stað í sjö aðgerðum (Jonsson 

o.fl., 2014). Í ljós kom að því lengur sem aðgerðin stóð yfir því meiri varð mengunin. Einungis ein aðgerð 

varð sýkt á þessu tuttugu ára tímabili en sú sýking, sem var yfirborðssýking, kom í ljós nokkrum dögum 

eftir aðgerð. Engin tengsl voru á milli mengunar í aðgerð og sýkingar í gerviliðum á hnjám á þessu 

tímabili (Jonsson o.fl., 2014).    

 

1.2.2 Fyrirbygging sýkinga í gerviliðsaðgerðum á Íslandi  

Landspítali Háskólasjúkrahús (LSH) hefur gefið út rit varðandi umgengni á skurðstofum (2006). Í því er 

fjallað um almenna umgengni, sótthreinsun handa, þrif á skurðstofum og ýmsar sýkingar. Ýmsir 

verkferlar, gæðaskjöl og gátlistar eru notaðar í bæklunaraðgerðum á LSH sem miða að því að draga úr 

eða koma í veg fyrir sýkingar, sérstaklega við og eftir gerviliðsaðgerðir.  

Áður en sjúklingur kemur á skurðstofu þarf að undirbúa aðgerðina með því að ganga úr skugga um 

að öll ígræði séu til staðar en í einstaka tilvikum þarf að fresta aðgerð ef ákveðin ígræði eru ekki til 

staðar. Einnig þarf að ganga úr skugga um að öll verkfæri séu sótthreinsuð og til staðar. Ef verkfæri 

dettur á gólfið eða verður mengað á annan hátt, verður að senda það fram í þvott og sótthreinsun strax. 

Það er þó undantekning að það gerist en aðstaða til þvottar og sótthreinsunar verkfæra er á 

skurðdeildinni.  

Þrjár skurðstofur á LSH, sem eru notaðar undir bæklunaraðgerðir, eru með lagskipt loftflæði en það 

getur valdið því að sjúklingur, sem liggur á skurðarborði kólni um of áður en aðgerð hefst þrátt fyrir 

notkun á hitablásara og bómullarteppi sem lögð eru yfir alla sjúklinga um leið og þeir leggjast á 

skurðarborðið. Hitastig á stofu skiptir máli en það er haft kringum 21 – 22° þegar sjúklingur kemur inn á 

stofu. Þegar búið er að leggja einnota aðgerðarlök yfir sjúklinginn og skurðlæknir er tilbúinn, er hitastig 

lækkað niður í um það bil. 17 – 18° þar sem það verður frekar heitt undir skurðlömpunum. Ef skurðlæknir 

eða aðstoðarfólk svitna mikið er hætta á að sviti drjúpi niður í skurðsárið.  

Í gerviliðsaðgerðum er þess krafist að aðgangur sé takmarkaður (LSH, 2019a) og að þeir sem eru 

inni á skurðstofunni, meðan á aðgerð stendur, þurfa að nota sérstakar skurðstofuhúfur, kallaðar hjálmar, 

sem þekja háls og allt hár nema skegg (LSH, 2019b). Hjálmar eru hafðir utan yfir aðrar minni húfur. 

Aðstoðarfólk skurðlækna í aðgerðinni sjálfri eiga að nota sérstyrkta sloppa, sem eru styrktir að framan 

og á ermum og eru ógegndræpir (LSH, 2019b). Einnig er þess krafist að grímur séu notaðir og m.a. eru 

til sérstakar grímur fyrir skegg (LSH, 2019b). Tvöfaldir hanskar (innri og ytri) eru notaðir í öllum 

bæklunaraðgerðum en í gerviliðsaðgerðum þarf að skipta um ytri hanska þegar búið er leggja einnota 

aðgerðarlök í kringum aðgerðarsvæðið og yfir sjúklinginn. Einnig þarf að skipta um hanska um leið og 

vart verður við að gat hafi komið á hanska.  

Sótthreinsun húðar hjá sjúklingum er mikilvægur þáttur til að fyrirbyggingja sýkingar en verklagsreglur 

segja til um hvers konar efni eigi að nota við tilteknar skurðaðgerðir og hvernig eigi að sótthreinsa húðina 

(LSH, 2006; LSH, 2016). 

Uppröðun aðgerða á stofu tekur t.d. mið af því að raða sjúklingum sem eru í áhættuhóp snemma að 

degi til ef þess er nokkur kostur. Ef sjúklingar eru með sýkingar og þurfa að fara í skurðaðgerð eru þær 
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aðgerðir í flestum tilvikum skipulagðar í lok venjulegs aðgerðardags, t.d. um eða eftir kl. 13 – 14, þar 

sem þrífa þarf skurðstofuna sérstaklega í lok aðgerðar en hætta getur verið á því að óhreinir eða sýktir 

yfirborðsfletir á skurðstofu valdi smiti. Sýkingar eru flokkaðar skv. smitgát (þ.e. staðsetningu, smithætti 

– snertismit, vessa, úðasmiti o.þ.h.) og samkvæmt sýkli (LSH, 2017). Skurðstofa er merkt með 

smitgátarskilti, aðgangur að henni er takmarkaður eða lokaður sem þýðir að enginn fær að fara út af 

henni eða inn á hana nema um mikilvægar ástæður sé að ræða.  

  

1.3     Gerviliðsaðgerðir 

Liðskiptaaðgerðum eða gerviliðsaðgerðum fer fjölgandi í heiminum í takt við hækkandi aldur fólks. Meira 

en ein milljón gerviliðsaðgerðir á mjöðmum og hnjám eru gerðar árlega samkvæmt „The Global Registry 

(GLORY)“ sem er skrá sem tekur til allra skráðra gerviliðsaðgerða á mjöðmum og hnjám 115 sjúkrahúsa 

víðsvegar um heiminn (2002). Þar sem aðgangur að skránni er aðeins leyfður skurðlæknum var ekki 

hægt að sjá nákvæmar tölur um fjölda aðgerða (GLORY, 2002). Fingar, Stocks, Weiss og Steiner (2014) 

skoðuðu algengustu aðgerðir sem höfðu verið gerðar á skurðstofum í Bandaríkjunum á árunum 2003 – 

2012. Allar aðgerðir nema aðgerðir á ungbörnum og þunguðum konum voru skoðaðar og greindu 

höfundar frá því að gerviliðsaðgerðir á hnjám hefðu verið næst-algengastar og hafði þeim fjölgað um 

50% á tíu ára tímabili, frá 421.700 aðgerðum 2003 í 700.100 aðgerðir 2012 (Fingar o.fl., 2014). 

Algengustu aðgerðir gerðar 2012 meðal sjúklinga, sem voru með tryggingu í gegnum bandaríska 

tryggingarfélagið Medicare eða hjá einkareknum tryggingarfélögum, voru gerviliðsaðgerðir á hnjám, 

11% aðgerða hjá Medicare og 9% hjá öðrum (Fingar o.fl., 2014). Kurtz o.fl. (2011) skoðuðu einnig fjölda 

gerviliðsaðgerða meðal sjúklinga sem tryggðir voru hjá Medicare en heildarfjöldi þeirra var 2.528.579 

gerviliðsaðgerðir gerðar á hnjám á körlum og konum á árunum 2005 - 2015. Til samanburðar voru 

1.158.742 gerviliðsaðgerðir gerðar á mjöðmum (Kurtz o.fl., 2018). Kurtz o.fl. (2011) skoðuðu 

gerviliðsskrár á hnjám frá 10 löndum og komust að því að aðgerðafjöldi hafði aukist í öllum löndunum; 

minnst var aukningin um 5,3% í Frakklandi (á árunum 2002 - 2007) og mest um 17% í Portúgal (frá og 

með árinu 1997 til og með árinu 2008). Þeir sem voru yngri en 65 ára voru 30,5% af fjöldanum, sem 

þýðir að 69,5% voru eldri en 65 ára. Konur voru í meirihluta eða 65,8%. Með fjölgun aðgerða munu 

fylgikvillar að öllum líkindum einnig aukast og einn alvarlegasti fylgikvilli er skurðsárasýking sem getur 

leitt til sýkingar í gerviliðum. 

 

1.4      Skurðsárasýkingar 

Skurðsárasýkingar eru vaxandi vandamál í heiminum. Þær valda mismiklum óþægindum fyrir sjúklinga 

og eru misalvarlegar. Í sinni verstu mynd getur skurðsárasýking leitt til sýklasóttar (e. septic shock) sem 

getur orðið banvæn. Skurðsárasýkingar eftir gerviliðsaðgerðir á mjöðmum og hnjám eru taldar vera 

nokkuð alvarlegar strax á byrjunarstigum sýkingarinnar en samkvæmt árlegri skýrslu „American Joint 

Replacement Registry (AJRR)“ fyrir árið 2018 kemur fram að 50,6% enduraðgerða á hnjám innan við 

þriggja mánaða frá frumaðgerð voru vegna sýkingar. Alvarleg sýking getur breiðst út um allan líkamann 

og leitt til dauða vegna blóðsýkingarlosts og er því mjög mikilvægt að greina sýkingu í skurðsárum og 

gerviliðum sem allra fyrst. Í verstu myndinni af sýkingu í gervilið er hætta á að fjarlægja þurfi útliminn 

eða hluta af honum (Moore, Blom, Whitehouse og Gooberman-Hill, 2015). Upplýsingar um tíðni 
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skurðsárasýkinga í gerviliðum í hnjám í heiminum eru vanfundnar en Kurtz o.fl. (2018) skoðuðu tíðni 

gerviliðssýkinga meðal sjúklinga sem tryggðir voru hjá Medicare á árunum 2005 – 2015 og greindu frá 

því að sýking hefði greinst hjá 1,1% karlkynssjúklinga eftir gerviliðsaðgerða á hnjám og 1,8% meðal 

kvenkynssjúkinga. Til samanburðar má greina frá því að sýking kom upp í 1% gerviliðsaðgerða á 

mjöðmum meðal karla og 1,2% meðal kvenna. 

 

1.5     Gerviliðssýkingar 

Sýking í gervilið verður oftast á milli beins og gerviliðs annars vegar eða milli beins og sements hins 

vegar (Segreti, Parvizi, Berbari, Ricks og Berríos-Torres, 2017). Oftast eru sýklarnir hluti af eðlilegu lífríki 

húðar en þeir geta farið á flug og lent á gervilið meðan á aðgerð stendur. Algengasti sýkillinn er 

Staphylococcus aureus og veldur hann 37 – 47% allra sýkinga (Segreti o.fl., 2017). Sýklar geta einnig 

verið blóðbornir (Segreti o.fl., 2017). 

Sýklar eru misfærir um að framleiða efni sem gerir það að verkum að þeir límast við gerviliðinn en 

um leið og þeir hafa fest sig byrja þeir að búa til hjúp (e. biofilm) utan um sig til að verjast utanaðkomandi 

áhrifum eins og frá ónæmiskerfi sjúklingsins og sýklalyfjum (Segreti o.fl., 2017). Á rannsóknarstofum 

virðist hjúpurinn myndast á einum sólarhring en óljóst er hversu langan tíma það tekur fyrir hjúp að 

myndast í skurðsári (Segreti o.fl., 2017). Starfsemi sýkla innan í hjúp dregst saman þannig að það 

hægist verulega á endurnýjun. Það veldur því að hefðbundin sýklalyf hafa síður áhrif (Segreti o.fl., 2017).  

 

1.6     Áhættuþættir sýkinga eftir gerviliðsaðgerð  

Margir þættir hafa verið skilgreindir sem áhættuþættir skurðsárasýkinga eftir gerviliðsaðgerð. Þeir þættir 

sem eru til umfjöllunar í þessu verkefni, eru þættir sem hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa þekkingu á, 

geta í sumum tilfellum haft áhrif á að einhverju leyti og sem ekki tilheyra ströngum læknisfræðilegum 

þáttum eins og örverufræði, sýkingarþáttum í blóði og skurðtækni í gerviliðsaðgerðum. Hér á eftir verður 

fjallað um helstu áhættuþættina.  

 

Kyn og aldur. PICMPJI (2013) greindi frá því að karlar væru í aukinni hættu að fá sýkingar. Í rannsókn 

Wilsons o.fl. (2018) kom í ljós að konur með líkamsþyngdarstuðull ≥ 40 fengu oftar yfirborðssýkingar 

(8,9%), en karlar með sama líkamsþyngdarstuðul fengu oftar djúpar sýkingar (11,8%).Tengsl á milli kyns 

og sýkingar í gerviliðum voru ekki marktæk í rannsókn Siu o.fl. (2018). Ennfremur fundu rannsakendurnir 

engin tengsl á milli aldurs og sýkingar í gerviliðum (Siu o.fl., 2018). Þessi tengsl virðast sjaldnast vera 

skoðuð ein og sér þar sem fáar rannsóknir fundust um þau. 

 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI). Bæði það að vera of léttur og að vera of þungur getur aukið líkurnar á að 

fá skurðsárasýkingu. Í rannsókn sem Manrique, Chen, Gomez, Maltenfort og Hozack (2017) gerðu fengu 

11,1% einstaklingar sem voru of léttir (líkamsþyngdarstuðull ≤ 18,5 kg/m2) skurðsárasýkingu eftir 

gerviliðsaðgerð á hjnám. Pugely, Martin, Gao, Schwiezer og Callaghan (2015) greindu frá því að 

líkamsþyngdarstuðull > 40 yki stórlega líkurnar á að fá skurðsárasýkingu á 30 daga tímabili eftir aðgerð. 

PICMPJI (2013) tók í sama streng og nefndi að líkamsþyngdarstuðull > 40 kg/m2 yki líkur á sýkingu, 

óháð því hvort um væri að ræða skurðsárasýkingu eða sýkingu í gervilið. Watts, Houdek, Wagner og 
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Taunton (2016) gagnrýndu að nota eingöngu líkamsþyngdarstuðul til að meta ofþyngd en þeir skoðuðu 

útkomur of þungra sjúklinga eftir gerviliðsaðgerð á mjöðm. Þeir sýndu fram á að mælingar á fitulagi við 

hnéskel (e. prepatellar thickness: PPT; ≥ 15mm) og við sköflung (e. pretubercular thickness: PTT; ≥ 

25mm) (Mynd 2) gæfi betri vísbendingu um hættu á sýkingu eftir aðgerð, en því hærri tala því meiri líkur 

á sýkingu. Wilson o.fl. (2018) tóku í svipaðan streng og sögðu að líkamsþyngdarstuðulstölur gæfu ekki 

alltaf rétta mynd af líkamssamsetningu m.t.t. fitudreifingar. Rannsókn þeirra á einstaklingum í ofþyngd 

skv. skilgreiningu WHO (Tafla 1) sem fóru í gerviliðsaðgerðir á hnjám, sýndi engu að síður að þeir sem 

voru með líkamsþyngdarstuðull  ≥ 40 fengu yfirborðssýkingu í 8,2% tilvika og djúpa sýkingu í 6,9% 

tilvika, samkvæmt ástralskri skilgreiningu á skurðsárasýkingum. 

 

 

Mynd 2. Mæling á prepatellarþykkt (PPT) og pretubercularþykkt (PTT) (Elkins, Simoens og 

Callaghan, 2018; (birt með leyfi útgefanda)) 

 

Vannæring. Bohl, Shen, Kayupov og Della Valle (2016) sýndu fram á að skortur á albúmíni (e. 

hypoalbuminemia), væri vísbending um vannæringu og tvöfaldaði líkur á að fá skurðsárasýkingar. 

PICMPJI (2013) tilgreinir einnig að vannæring geti aukið líkur á sýkingum. 

 

Atriði er varða aðgerðina sjálfa. Pugely o.fl. (2015) greindu frá því að aðgerðartími > 2 klst. hafi aukið 

líkur á skurðsárasýkingum á 30 daga tímabili. Naranje, Lendway, Mehle og Gioe (2015) fundu hins vegar 

veik tengsl á milli aðgerðarlengdar og hættunnar á að fara í enduraðgerð vegna skurðsárasýkingar eftir 

TKA.  

 

Önnur atriði (sjaldnar rannsökuð). Þau atriði, sem voru sjaldnar rannsökuð, voru árstíðir, göt á hönskum, 

lagskipt loft á skurðstofum, lokaðir búningar starfsfólks á skurðstofum, böðun og tann- og geðheilsa. 

Anthony o.fl. (2018) rannsökuðu hvort árstíðir hefðu áhrif á sýkingartíðni. Niðurstöður þeirra bentu til 

þess að svo væri. Sýkingartíðni meðal THA og TKA jókst á sumarmánuðunum júní og júlí en ástæður 
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eru enn óljósar. Aukning um 30,5% varð á endurinnlögnum á spítala vegna sýkingar eftir 

gerviliðsaðgerðir á hnjám í júní miðað við aðra mánuði. Aðkoma nýrra deildarlækna og læknanema í 

sumarafleysingar, kallað „The July Effect“, hefur verið talið draga úr gæðum heilbrigðisþjónustu vegna 

reynsluleysis þeirra en niðurstöður Anthonys o.fl. (2018) studdu ekki þessa kenningu. Anthony o.fl. 

(2018) töldu frekar að hlýrra og rakara veðurfar ýtti undir myndun húðsýkla sem gæti aukið 

skurðsárasýkingar en þau greindu frá því að aðrar rannsóknir hefðu sýnt fram á að heitara loftslag jók 

myndun sýkla á vissum stöðum á líkamanum en þau nefndu ekki hvar.  

 Mikil áhersla er lögð á að nota tvöfalda hanska, þ.e.a.s. innri hanska og ytri hanska, í 

bæklunarskurðaðgerðum vegna þess að ígræði eru sett í sjúklinginn. Í gerviliðsaðgerðum er gerð krafa 

um að nota tvöfalda hanska. Sumir framleiðendur hanska hafa þróað hanska þar sem göt á ytri hönskum 

verða strax sýnileg þannig að hægt sé að skipta um ytri hanska strax. Algengt er að fá gat á hanska í 

gerviliðsaðgerðum vegna handfjötlunar á skörpum beinendum og beittum verkfærum. Jid, Ping, Chung 

og Leung (2017) rannsökuðu göt á hönskum í gerviliðsaðgerðum á hnjám og tíðni sýkinga en 

þátttakendur í rannsókn þeirra notuðu allir tvöfalda hanska. Niðurstöður sýndu að tíðni gats á hanska 

var 4,5% fyrir hverja skurðaðgerð. Tíðni yfirborðsskurðsárasýkinga vegna gats á hanska var 9,1% og 

tíðni gerviliðssýkinga var 1,8%. Jid o.fl. (2017) greindu einnig frá því að lengd aðgerðar > 120 mínútur 

hefði aukið líkur á því að göt kæmu á hanska. 

PICMPJI (2013) greinir frá að hvorki notkun á lagskiptu lofti (e. laminar air flow) á skurðstofum né 

notkun á lokuðum búningum starfsfólks (e. body exhaust suits) hafi dregið úr líkum á 

skurðsárasýkingum.  

Verkferlar, sem segja til um hvenær megi fara í sturtu eftir skurðaðgerð, eru ekki til samkvæmt Yu, 

Alfieri, Bartucci, Holzmeister og Rees (2016). Hefð hefur verið fyrir því að fresta böðun þar til 

saumar/hefti hafa verið fjarlægð og hafa skurðlæknar lagt línurnar um hvenær megi fara í sturtu, yfirleitt 

um tveimur vikum eftir aðgerð, þar sem talið hefur verið að sýkingarhætta gæti aukist ef sárið blotnaði 

(Yu o.fl., 2016). Yu o.fl. (2016) vildu skoða hvort þessi kenning stæðist og rannsökuðu hvers konar sýklar 

mynduðust eftir gerviliðsaðgerð á hné, hversu hratt þeir mynduðust og á hvaða tímapunkti eftir aðgerð. 

Þau skoðuðu tvo hópa; annar hópurinn mátti fari í sturtu eftir að umbúðir voru fjarlægðar á öðrum degi 

eftir aðgerð. Hinn hópurinn mátti ekki fara í sturtu fyrr en 10 – 14 dögum eftir aðgerð. Niðurstöður voru 

þær að enginn munur var á vexti sýkla meðal hópanna og hvorugur hópurinn fékk skurðsárasýkingu (Yu 

o.fl., 2016). Fræðimennirnir bentu m.a. á að það gæti reynst tæknilega flókið að baða sig eftir aðgerð á 

hné ef skurðsárið mætti ekki blotna og gæti fallhætta þar af leiðandi aukist með tilheyrandi fylgikvillum 

eins og los á gervilið, beinbrot og sýkingu (Yu o.fl., 2016). Þá gætu umbúðir einnig skipt máli eftir 

gerviliðsaðgerðir en Watts o.fl. (2016) mæltu með notkun á vatnsheldum umbúðum. 

Edwards o.fl. (2018) nefndu að tannheilsa væri mögulega áhættuþáttur hjá þeim sjúklingum sem 

væru þegar í áhættuhópi og tóku Marmor og Kerroumi (2016) í sama streng og greindu frá því að 

einstaklingar með lélega tannheilsu væru oftast með sýkla í munni sem gætu valdið sýkingu annars 

staðar í líkamanum, þ.m.t. í gerviliðum. Einnig nefndu þau Edwards o.fl. (2018) að geðheilsa gæti skipt 

máli og að þeir sem þjáist af þunglyndi, taugafræðilegum, sálrænum eða hegðunarvandamálum væru 

mögulega í meiri hættu fyrir sýkingar, en þessi hópur er með lakari útkomu eftir gerviliðsaðgerðir, með 

hærri innlagnartíðni á gjörgæslu og lengri endurhæfingartímabil en aðrir hópar. 
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1.7     Upplifun sjúklinga af því að fá sýkingu og fræðsluþarfir þeirra.  

Fáar rannsóknir virðast hafa verið gerðar á upplifun sjúklinga af því að fá skurðsárasýkingu og enn færri 

rannsóknir virðast hafa verið gerðar á upplifuninni af því að fá sýkingu eftir gerviliðsaðgerð á hnjám. 

Andersson, Bergh, Karlsson og Nilsson (2010) skoðuðu upplifun sjúklinga af að fá skurðsárasýkingar 

en sjúklingar í rannsókn þeirra fóru í bæklunaraðgerðir, hjartaaðgerðir og legnámsaðgerðir. Sýkingar 

höfðu mikil áhrif á líf sjúklinganna og fannst þeim þeir þurfa mikinn stuðning eftir greiningu. 

Á Íslandi virðast einnig fáar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun sjúklinga af því að fá 

skurðsárasýkingu annars vegar og sýkingu eftir gerviliðsaðgerð hins vegar. Ingadottir o.fl. (2014) 

skoðuðu hvort sjúklingar á Íslandi, í Svíþjóð og í Finnlandi, sem voru að fara í gerviliðsaðgerðir á hnjám, 

hefðu fengið þá fræðslu sem þeir bjuggust við að fá. Sjúklingar gerðu sér miklar væntingar til fræðslu 

en sú fræðsla kom ekki til móts við fræðsluþarfir þeirra (Ingadottir o.fl.,2014).  

Andersson o.fl. (2010) tóku í sama streng hvað varðar fræðsluþarfir og greindu frá því að sjúklingarnir 

í rannsókn þeirra vissu ekki hvernig eðlilegt sár liti út. Einkenni sýkingar hefðu ýmist birst skyndilega 

með miklum verkjum og hita eða birst hægt og sígandi með vaxandi slappleika nokkrum árum eftir 

skurðaðgerð. Þessir sjúklingar upplifðu einnig að fáir tækju mark á þeim þegar þeir greindu frá slappleika 

og þeim fannst heilbrigðisstarfsmenn draga úr alvarleika sýkingarinnar, m.a. með því að segja að það 

væri „bara venjulegur húðsýkill“ sem ylli sýkingunni (Andersson o.fl., 2010). Greining og meðferð við 

sýkingu olli sjúklingunum miklum líkamlegum, andlegum, félagslegum og fjárhagslegum erfiðleikum. 

Enn fremur fannst sjúklingunum þá vanta einn ákveðinn aðila sem þeir gætu leitað til með spurningar 

en þeir voru oftast sendir milli heilbrigðisstarfsmanna. Andersson o.fl. (2010) greindu jafnframt frá því 

að þeir sjúklingar, sem þurftu að fara í tveggja þrepa enduraðgerð á mjöðm eða hné, upplifðu mikla 

einangrun og skort á hreyfigetu á meðan þeir biðu eftir að sýkingin hyrfi. Andersson o.fl. (2010) lögðu 

áherslu á að með því að hlusta á og skilgreina það sem sjúklingar segja fáist mikilvægar upplýsingar 

sem hægt væri að nota við greiningu á sýkingum. Sem dæmi nefndu þau að með því að ræða við 

sjúklinga um eðli verkja eftir skurðaðgerð mætti greina ef og þegar breytingar verða á verkjum, sem gæti 

bent til skurðsárasýkingar, og þar með greint sýkingu mun fyrr en ella. Einnig tóku þau fram að mikilvægt 

væri að efla fræðslu um sýkingar. Gott samband milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns, byggt á trausti 

og þar sem sjúklingurinn fyndi sig öruggan, væri mikilvæg forsenda þess að veita fræðslu (Andersson 

o.fl., 2010). 

1.8     Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða áhættuþætti sýkinga í gerviliðum í hnjám. Einnig verður leitast 

við að skoða hvaða þýðingu það hefur fyrir einstakling sem greinist með sýktan gervilið. Með þessum 

tveimur leiðum vonast höfundur til að efla og dýpka þekkingu á viðfangsefninu. 

Þar sem markmið ritgerðarinnar er tvíþætt var ákveðið að styðjast við samþætta fræðilega samantekt 

(e. integrative review). Þessi aðferð gefur möguleika á því að sameina megindlegar og eigindlegar 

rannsóknir í eitt heildarverk. Settar voru fram tvær rannsóknar-spurningar: 

 

1. Hvaða helstu áhættuþættir geta valdið skurðsárasýkingum eftir gerviliðsaðgerðir á hné og geta 

tengst starfi hjúkrunarfræðinga?  

2. Hvaða þýðingu hefur það fyrir einstakling að greinast með sýkingu eftir gerviliðsaðgerð á hné? 



23 

 

2 Aðferð 

2.1 Samþætt fræðileg samantekt 

Samþætt fræðileg samantekt (e. integrative review) er aðferð sem leyfir sameiningu margra mismunandi 

tegunda aðferða, eins og tilraunasniðs og aðferða sem ekki uppfylla kröfur um tilraunasnið, til að hægt 

sé skilja ákveðið fyrirbæri á sem víðtækastan hátt (Tavares de Souza, Dias da Silva og de Carvalho, 

2010; Whittemore og Knafl, 2005). Hægt er að sameina bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknir og 

finna ákveðin þemu eða þætti sem einkenna fyrirbærið. Það getur þó verið flókið ferli að vinna úr 

upplýsingum þessara rannsókna og hafa t.d. Whittemore og Knafl (2005) leitast við að gera ferlið skýrar. 

Whittemore og Knafl (2005) greina frá fimm meginþrepum í samþættri fræðilegri samantekt. Þrepin 

eru upprunalega sett fram af Harris Cooper árið 1998. Samkvæmt Whittemore og Knafl (2005) fjallaði 

Cooper aðallega um kerfisbundnar fræðilegar samantektir og safngreiningar (e. meta-analysis). Tavares 

de Souza o.fl. (2010) taka í svipaðan streng en segja að samþætt fræðileg samantekt sé byggð á 

kenningum Archies Cochrane um gagnreynda þekkingu sem miðar að því að nota fyrirliggjandi þekkingu 

um ákveðið fyrirbæri og meta gæði hennar. Enn fremur telja Tavares de Souza o.fl. (2010) að gagnreynd 

þekking feli í sér þörf fyrir að skoða fleiri tegundir rannsókna en kerfisbundnar fræðilegar samantektir og 

allsherjar greiningar byggjast venjulega á. Taka þarf tillit til þátta eins og áhrifa sjúkdóma og meðferða 

á líf einstaklinga til að fá heildræna mynd af fyrirbærum og þ.a.l. þarf að vera til aðferð sem skoðar og 

notar upplýsingar á breiðum grundvelli (Tavares de Souza o.fl., 2010). Tavares de Souza o.fl. (2010) 

útskýra hvað felst í samþættri fræðilegri samantekt og hvernig á að framkvæma hana og Whittemore og 

Knafl (2005) uppfæra aðferð Coopers frá 1998 til að hægt sé að nota hana við gerð samþættra 

fræðilegra samantekta. Fimm þrep við vinnslu slíkrar samantektar samkvæmt Whittemore og Knafl 

(2010) eru: 

1. Að greina vandamálið 

2. Gagnasöfnun 

3. Að meta upplýsingarnar 

4. Gagnagreining 

5. Að setja fram niðurstöður rannsóknarinnar 

 

Að greina vandamálið 

Mikilvægt er að átta sig nákvæmlega á því hvaða vandamál eigi að skoða og af hverju. Gera þarf grein 

fyrir hvaða þættir fyrirbærisins skipta máli í rannsókninni og semja rannsóknarspurningar í samræmi við 

þá. Sýkingar í gerviliðum geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklinga og geta leitt til dauða vegna 

blóðsýkingarlosts. Því er mikilvægt að greina sýkingar sem fyrst og þekkja áhættuþætti, en þetta eru 

grundvallatriði sem þurfa að vera til staðar ef á að fræða sjúklinga um mikilvægi þess að fylgjast vel með 

skurðsárum sínum. 

 

Gagnasöfnun 

Heimildaleit þarf að taka mið af rannsóknarspurningunum. Hún þarf að vera eins ítarleg og hægt er til 

að minnka líkur á að missa af mikilvægum upplýsingum (Whittemore og Knafl, 2005). Tavares de Souza 
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o.fl. (2010) mæla með að nota sem flestar aðferðir til leitarinnar, eins og að leita í rafrænum 

gagnabönkum, skoða tímarit, skoða heimildalista fræðigreina og jafnvel setja sig í samband við 

rannsakendur. Í þessu verkefni var leitað í rafrænum gagnabönkum. 

 

Að meta upplýsingarnar 

Þegar búið er að finna viðeigandi heimildir þarf að meta þær. Þar sem margvíslegar tegundir rannsókna 

eru notaðar í samþættum fræðilegum samantektum getur verið flókið að meta upplýsingarnar og gæði 

þeirra (Whittemore og Knafl, 2005). Því er mikilvægt að nota hjálpartæki eins og gátlista fyrir gögnin og 

skrá niður allar mikilvægar upplýsingar. Tavares de Souza o.fl. (2010) eru sammála þessu og mæla 

með að skrá t.d. úrtakshóp, úrtaksstærð, hvaða rannsóknaraðferð var notuð og breytur. Einnig þarf að 

meta gæði heimildanna. Við gerð þessarar samantektar voru notuð viðmiðin „Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology“ (STROBE) (Raymond, Profetto-McGrath, Myrick 

og Strean, 2017) (Tafla 3) og viðmið frá Mays og Pope (2000) til að meta eigindlegu rannsóknirnar (Tafla 

5).  

 

Gagnagreining 

Finna þarf sameiginlega þætti í heimildunum og flokka í þemu og jafnvel í undirþemu (Whittemore og 

Knafl, 2005). Einnig þarf að skoða þá þætti sem skera sig úr og gera grein fyrir þeim. Tavares de Souza 

o.fl. (2010) taka fram að úrvinnsla upplýsinga verði að vera skipulögð þannig að samanburður 

upplýsinganna verði auðveldari. Þrjú meginþemu þessarar samantektar eru þættir tengdir spítalanum, 

aðgerð og sjúklingum (Mynd 4). 

 

Að setja fram niðurstöður rannsóknarinnar 

Whittemore og Knafl (2005) og Tavares de Souza o.fl. (2010) telja að töflur, línurit og slíkt myndrænt 

efni auðveldi framsetningu niðurstaðna. Yfirlit yfir rannsóknir þessarar samantektar er sett fram í 

yfirlitstöflu (Tafla 6) og voru skoðaðir áhættuþættir einnig settir í yfirlitstöflu (Tafla 7). Flokkun á 

niðurstöðum í þemu var sett fram á myndformi (Mynd 4). Enn fremur telja höfundar mikilvægt að koma 

auga á styrkleika og veikleika niðurstaðnanna og setja fram tillögur um frekari rannsóknir. Umfjöllun um 

styrkleika og takmarkanir rannsóknanna sem þessi fræðilega samantekt grundvallast á ásamt tillögum 

um framtíðarrannsóknir eru í umræðukaflanum. 

 

2.2      Gagnasöfnun 

Öflun gagna var gerð í gagnasöfnum Skemmunni, Scopus, Web of Science og PubMed haustið 2018 

og stóð fram í janúar 2019. Við leit var tekið mið af ákveðnum inntöku- og útilokunarskilyrðum (sjá kafla 

2.2.1). Einstök gögn höfðu fundust við vinnslu eldri ritgerða í meistaranámi höfundar. 

Byrjað var að leita í íslenska gagnasafninu Skemmunni eftir greinum um viðfangsefnið til að athuga 

hvort sambærileg ritgerð hefði verið skrifuð á íslensku og þá hvenær. Leitarorð voru sýkingar eftir 

mjaðma- og hnégerviliðsaðgerðir, sýkingar eftir gerviliðsaðgerð og skurðsárasýkingar. Sú leit bar engan 

árangur. 

Því næst var leitað í Scopus og Web of Science með leitarorðunum „total knee and hip arthroplasty 
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and risk factors for surgical site infections“. Sú leit gaf það mikið af greinum að ákveðið var að takmarka 

verkefnið eingöngu við sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir í hnjám. Ný leit var því gerð í Scopus og Web of 

Science með leitarorðunum „total knee arthroplasty and risk factors for sugical site infections“. Þessi 

leitarorð voru notuð sérstaklega þar sem mikið efni er til um gerviliðsaðgerðir á hnjám og þörf var á að 

einangra leitina til að finna þær greinar sem áttu sérstaklega við viðfangsefnið. Seinni leit gaf engar 

greinar um upplifun einstaklinga og var því gerð sérstök leit í Scopus, Web of Science og jafnframt í 

PubMed með leitarorðunum „the lived experience of infected arthroplasties“, „infected arthroplasties and 

patient experience“ og „patient experience of infected total knee arthroplasties“. Sú leit bar engan 

árangur og var leit gerð í PubMed með leitarorðunum: „how do patients feel when diagnosed with 

infected prosthetics?“, „patient experience in infected prosthetics“, „patient perspective in infected 

prosthetics“ og „arthroplasty AND patient experience“, en engin nothæf grein birtist. Lokaleit var gerð í 

Scopus með leitarorðunum „patients experiences of orthopedic surgical site infections“, sem gaf tvær 

greinar, og í Web of Science með leitarorðunum „qualitative studies of impact on patients and prosthetic 

joint infections“, sem gaf eina grein. Til að seja fram leitarniðurstöður var stuðst við PRISMA flæðirit 

(Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009). Sjá má á PRISMA flæðiriti um leitina að samtals fundust 422 

greinar (Mynd 3). Í Scopus voru 160 greinar og 272 í Web of Science. Þrjú hundruð fjörtíu og fjórar 

greinar voru útilokaðar vegna titils sem leiddi til þess að 78 útdrættir voru skoðaðir og þar af áttu 38 ekki 

við eða voru óaðgengilegir. Þar af leiðandi voru 40 greinar eftir og 10 þeirra voru í báðum gagnasöfnum 

þannig að 30 greinar voru valdar til heildaryfirferðar. Eftir lestur greinana voru 19 útilokaðar og voru þá 

eftir 11 greinar. Síðan komu tvær greinar úr leit að greinum um eigindlegar rannsóknir. Að lokum liggja 

13 greinar til grundvallar þessarar samantektar.  

 

2.2.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Ákveðin inntökuskilyrði (e. Inclusion criteria) voru sett við gagnaöflun, sem tóku mið af 

rannsóknarspurningunum, og voru eftirfarandi: Leitin náði yfir tímabilið 2008 – 2018, einungis voru 

valdar greinar á ensku, karlar og konur og var miðað við aldursbilið 18 – 80 ára. Þessir einstaklingar 

höfðu farið í frumgerviliðsaðgerð á hnjám og greinst með sýkingu. Með frumgerviliðsaðgerð er átt við 

fyrstu liðskiptaaðgerð á viðkomandi lið (Tafla 2). Þessi aldurshópur var valinn m.t.t. þess að börn og 

háaldraðir eru oft taldir til sérstakra áhættuhópa. 

Útilokunarskilyrði (e. exclusion citeria) við leit að greinum voru m.a. þau að fjalla ekki um kostnað 

vegna sýktra gerviliða, aðra gerviliði en gerviliði í hné, meðferðir við sýkingum í gerviliðum og 

enduraðgerðir á gerviliðum (Tafla 2). 

Hér á eftir verður orðalagið eigindleg og megindleg leit notað um leit höfundar að greinum byggðum 

á eigindlegum rannsóknum annars vegar og megindlegum rannsóknum hins vegar. Auk þess verður 

notað orðalagið eigindleg fræðigrein og megindleg fræðigrein um greinar sem annars vegar eru skrifaðar 

út frá eigindlegum rannsóknum og hins vegar megindlegum rannsóknum. 
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Tafla 2. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Tímabil 2008 - 2018 Kostnaður vegna sýktra gerviliða 

Greinar á ensku Gerviliðsaðgerðir á liðum fyrir utan hné 

Karlar og konur Meðferðir við sýkingum í gerviliðum 

Aldursbil 18 ≤ 80 ára Enduraðgerðir á gerviliðum 

Sýktar frumgerviliðsaðgerðir á hnjám  Samanburður á tegund sýkla sem geta valdið 

sýkingum í gerviliðum og hvernig beri að taka sýni úr 

sýktum gerviliðum 

 Afleiðingar af sýktum gerviliðum 

 Sýkingar af völdum ónæmisbældra undirliggjandi 

sjúkdóma eins og liðagigtar og krabbameins 

 Hvort óvænt atvik í gerviliða skurðaðgerðum, eins og 

beinbrot í aðgerð, geta valdið sýkingu í gervilið 

 Mismunandi skurðtækni við ísetningu gerviliða og/eða 

mismunandi tegundir ígræðis frá ýmsum 

framleiðendum 
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Mynd 3. PRISMA flæðirit yfir val á greinum í samþættri fræðilegri samantekt á áhættuþáttum 

sýktra gerviliða í hnjám og upplifun einstaklinga af slíkri sýkingu 

  

2.3      Gæðamat 

Erfitt getur verið að meta gæði rannsókna í samþættri fræðilegri samantekt vegna þess hversu 

fjölbreyttar þær eru. Gæðamatslistar geta gefið heildstæða hugmynd um gæði þeirra rannsókna sem 

samantekt nær yfir en samanburður torveldast af því að ýmis atriði, sem nefnd eru í einni rannsókn, eru 

ekki nefnd í þeirri næstu. Það kemur fyrir að rannsóknarsniðs er ekki getið, úrtak ekki nefnt, þó svo að 

hópum sé lýst, og að umræðu skorti um styrk- og veikleika rannsóknarinnar. Gæðamatslisti megindlegra 

Greinar sem fundust í 
gagnasöfnum (n=422) 

 

Scopus (n=150) 

Web of Science (n=272) 

 

Greinar úr eigindlegri leit 
(n=2) 

Útilokaðar tvíteknar 
greinar  

(n=10) 

Útdrættir skoðaðir 
(n=78) 

 

 

 

Greinar valdar til 
yfirferðar 

(n=40) 

Lokafjöldi greina (n=11) 

ásamt greinum úr 
eigindlegri leit (n=2)→ 

Samtals 13 greinar 

Útilokaðar 

(vegna heitis titils) 

(n=344) 

Útilokaðar greinar sem 
áttu ekki við eða voru 

ekki aðgengilegar 
(n=38) 

 

Útilokaðar greinar eftir 

lestur  

(n=19) 
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n
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rannsókna í þessu verkefni er byggt á viðmiðum STROBE og atriðum er lýst á skýran hátt (Raymond 

o.fl., 2017) (Tafla 3).  

Gæði megindlegra rannsókna í þessu verkefni eru mismikil samkvæmt töflu 3 en leiða má líkur að 

því að ef jákvætt svar er í hverjum þætti megi álykta að rannsóknin sé mjög góð. Tvær rannsóknargreinar 

eru með jákvæð svör í nánast öllum þáttum gæðamatsins (Almustafa o.fl., 2018; Basques, Bell, Sershon 

og Della Valle, 2018).  

 

Tafla 3. Gæðamat megindlegra fræðigreina byggt á STROBE. 

Höfundar  Rannsóknar-

aðferð í titli 

eða ágripi 

Rannsóknar 

snið   

Rann-

sóknar-

spurning 

og 

markmið  

Aðstaða 

og 

hópur  

Gagna-

söfnunar-

aðferð  

Úrtaksað-

ferð og 

úrtak 

Gagna-

greiningar-

aðferð  

Styrk-

leikar og 

veik-

leikar 

Almustafa 

o.fl., 

2018 

 

Já Já Já Aðstöðu: 

Já 

Hópi: 

Nei 

Já Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Já Já 

Basques 

o.fl., 

2018 

 

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

Já Já Já Já Já Já Veikleikar 

Crowe o.fl.,  

2015  

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

Nei Já Aðstöðu: 

Já 

Hópi: 

Nei 

Já Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Já Nei 

Jung o.fl., 

2017 

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

Nei Já Aðstöðu: 

Já 

Hópi: 

Nei 

Já Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Já Veikleikar 

Namba. 

o.fl., 

2013 

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

 

Nei Já Já Já Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Já Já 

Poultsides 

o.fl., 

2018 

Nei Nei Já Já Já Nei Já Veikleikar 

Pruzansky 

o.fl., 

2014 

Nei Nei Já Aðstöðu: 

Já 

Hópi: 

Nei 

Já Nei Nei Veikleikar 

Teo o.fl., 

2018 

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

Nei Já Aðstöðu: 

Já 

Hópi: 

Nei 

Já Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Nei Veikleikar 

Willis-

Owen, o.fl., 

2010 

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

Nei Já Já Nei Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Já Veikleikar 
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Wójkowska-

Mach o.fl., 

2008 

Nei Nei Já Aðstöðu: 

Já 

Hópi: 

Nei 

Já Úrtaki: Já 

Aðferð: 

Nei 

Já Nei 

Wu o.fl., 

2014 

Titil: Nei 

Ágripi: Já 

Nei Já Já Já Já Já Já 

Engin grein er með neikvæð svör í öllum þáttum. Eftirstandandi níu greinar eru blanda af jákvæðum 

og neikvæðum svörum en fjöldi flestra neikvæðra svara var á bilinu þrjú til fjögur. 

Til að átta sig betur á gæðum fræðigreinanna var hverjum þætti gefinn stig: 1 fyrir já, 0 fyrir nei. Ef 

svar skiptist í nei og já, var gefið 0,5 stig fyrir hvert já og ekkert stig fyrir hvert nei. Heildarfjöldi þátta gat 

mest gefið 8 stig (Tafla 4). Meðaltal stiga var 6,2. Þær þrjár greinar sem voru með stig yfir meðaltali voru 

eftir Almústafa o.fl. (2018), Basque o.fl. (2018) og Wu o.fl. (2014). Voru tvær fyrri greinar með 7 stig og 

Wu o.fl. (2014) var með 6,5 stig. Aðrir höfundar fengu 6,0 stig eða minna. Fæst voru gefin 3 stig. Engri 

grein var hafnað á grundvelli gæðamatsins. 

Tafla 4.: Stigagjöf til að meta gæði fræðigreina 

Höfundar  Rannsókn

-araðferð 

í titli eða 

ágripi 

Rann-

sóknar-

snið  

Rann-

sóknar-

spurning 

og 

markmið  

Að-

staða 

og 

hópur  

Gagna-

söfnunar-

aðferð   

Úrtaks-

aðferð 

og úrtak 

Gagna-

greiningar-

aðferð lýst 

Styrk-

leikar 

og 

veik-

leikar  

Stiga-

fjöldi 

alls 

Almustafa 

o.fl., 

2018 

1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 7 

Basques 

o.fl., 

2018 

0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 7 

Crowe o.fl.,  

2015  

0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 0 4,5 

Jung o.fl., 

2017 

0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 5 

Namba o.fl., 

2013 

0,5 0 1 1 1 0,5 1 1 6 

Poultsides 

o.fl., 

2018 

0 0 1 1 1 0 1 0,5 4,5 

Pruzansky 

o.fl., 

2014 

0 0 1 0,5 1 0 0 0,5 3 

Teo o.fl., 

2018 

0,5 0 1 0,5 1 0,5 0 0,5 4 

Willis-Owen 

o.fl., 

2010 

0,5 0 1 1 0 0,5 1 0,5 4,5 

Wój-

kowska-

Mach o.fl., 

2008 

0 0 1 0,5 1 0,5 1 0 4 
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Wu o.fl., 

2014 

0,5 0 1 1 1 1 1 1 6,5 

 

Gæðamatslisti eigindlegra rannsókna er byggður á viðmiðum frá Mays og Pope (2000) (Tafla 5). 

Mays og Pope (2000) telja að tvær forsendur þurfi að að vera til staðar til að meta gæði en þær eru 

réttmæti (e. validity) og gagnsemi (e. relevance). Þau leggja áherslu á að réttmæti eigindlegra rannsókna 

byggist m.a. á samþættingu aðferða (e. triangulation) og niðurstöður rannsakenda séu lagðar fyrir 

þátttakendur (e. respondent validation) til að sannreyna réttan skilning á viðfangsefninu. Rannsakendur 

þurfa að átta sig á eigin skoðunum og fordómum eða fyrir fram mynduðum hugmyndum tengdum 

viðfangsefninu og gera grein fyrir þeim. Mikilvægt er að andstæð sjónarmið komi fram. Jafnframt þarf 

að tryggja að rannsóknaraðferðin sé nógu yfirgripsmikil til að mismunandi sjónarmið komist til skila. Til 

að stuðla að gæðum gagnagreiningar hefur verið lögð áhersla á að fleiri en einn rannsakandi greindi 

gögnin (Barbour, 2001). Taka skal fram að engri grein var hafnað samkvæmt eigindlegu gæðamatinu. 

Í rannsókn, sem unnin var af Tanner, Padley, Davey, Murphy og Brown (2013) komust þrír 

rannsakendur að sameiginlegum niðurstöðum varðandi skilning og flokkun í þemu. Tveir rannsakendur 

greindu gögn og komust einnig að sameiginlegum niðurstöðum í rannsókn Moores o.fl. (2015). 

Tafla 5. Gæðamat eigindlegra fræðigreina byggt á viðmiðum Mays og Pope (2000). 

Höfundar Triangluation –  

tvær eða fleiri 

eigindlegar 

gagnasöfn-

unaraðferðir 

Stað-

festing 

þátt-

takenda 

Tvær eða 

fleiri meta 

niðurstöður 

Aðferð 

(Gagnasöfnun og 

greining) 

Greint frá 

andstæð-

um niður-

stöðum 

Mikilvægi 

rannsóknar 

Moore o.fl. 

2015 

 

Nei 

 

Nei Já, 

2 mátu 

niðurstöður  

 

Hálfstöðluð viðtöl. 

Karlar 12.  

Konur 7.  

56 - 88 ára. 

Þemagreining. 

Nei SSI* höfðu 

mikil, 

víðtæk áhrif 

á sjúkl. og 

aðstand. 

Þeir höfðu 

mikla þörf 

fyrir 

stuðning 

Tanner o.fl. 

2013 

 

 

Nei Nei Já,  

3 mátu 

niðurstöður.  

Pilotviðtöl við 3 

fyrst. Opin viðtöl. 

Karlar 9.  

Konur 8  

30 - 89 ára. 

Þemagreining. 

 

 

Nei Sýnir 

mikilvægi 

þess að 

fylgjast 

með 

skurðsári 

eftir útskrift 

og þekkja 

einkenni 

SSI* 

*SSI: (e. surgical site infection) skurðsárasýking. 
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3 Niðurstöður 

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar byggist á 13 fræðigreinum, þar af voru tvær þeirra eigindlegar 

rannsóknir og 11 megindlegar rannsóknir eins og fram kemur í töflu 6. 

Flestar rannsóknirnar voru frá Bandaríkjunum eða fimm talsins. Þrjár voru frá Bretlandi og ein frá 

hverju landanna Ástralíu, Kína, Póllandi, Singapore og Nýja-Sjálandi. Rannsóknarsnið megindlegra 

rannsókna var í flestum tilvikum afturskyggnt. Tvær rannsóknir voru eigindlegar og byggðust á opinum 

eða hálfopinum viðtölum. Úrtaksstærðir í megindlegu afturskyggnu rannsóknunum voru frá 300 

einstaklinga í rannsókn Pruzansky, Bronson, Grelsamer, Strauss og Moucha (2014) og í 173.777 

einstaklinga í rannsókn Basques o.fl. (2018). Gögnum var mestmegnis safnað úr gagnabönkum 

heilbrigðisstofnana eða með viðtölum.  

Einungis í tveimur fræðigreinum var fjallað um það hvernig skurðsárasýkingar voru skilgreindar en 

það voru greinar eftir Almustafa o.fl. (2018) og Willis-Owen, Konyves og Martin (2010) frá Ástralíu en 

höfundar studdust við skilgreiningu Miðstöðvar um sjúkdómavarnir (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)). 

Ellefu greinar fjölluðu um mismunandi áhættuþætti skurðsárasýkinga eftir gerviliðsaðgerð og þar af 

fjölluðu sjö greinar um gerviliðsaðgerðir á bæði mjöðmum og hnjám. Nokkrar greinar fjölluðu um 

skurðsárasýkingar eftir gerviliðsaðgerðir (Almustafa o.fl., 2018; Namba, Inacio og Paxton, 2013; Teo, 

Yeo, Chong og Tan, 2018; Willis-Owen o.fl., 2010; Wójkowska-Mach o.fl., 2008) á meðan aðrar greinar 

aðgreindu skurðsárasýkingu frá sýkingu í gervilið (e. prosthetic joint infection (PJI)) og tóku fram að 

skurðsárasýking leiddi til sýkinga í gervilið (Crowe o.fl., 2015; Jung o.fl., 2017; Poultsides, 

Triantafyllopoulos, Sakellariou, Memtsoudis og Sculco, 2018; Wu o.fl., 2014). 

Pruzansky o.fl. (2014) flokkuðu niðurstöður sínar í eitt þema, þ.e. breytilega þætti (e. modifiable 

factors), en Almustafa o.fl. (2018) flokkuðu áhættuþætti í tvö þemu, þ.e. breytilega þætti og þætti sem 

ekki er hægt að breyta (e. non-modifiable factors). Wu o.fl. (2014) fjölluðu um lýðfræðileg atriði annars 

vegar og um undirliggjandi almenna sjúkdóma hins vegar. Aðrir höfundar flokkuðu ekki sínar 

niðurstöður.  
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Tafla 6. Yfirlitstafla yfir þær fræðigreinar sem samþætta fræðilega samantektin byggist á 

Höfundur, ár, 

land 

Tilgangur rannsóknar Rannsóknarsnið Gagnasöfnun Úrtak Niðurstöður 

Almustafa o.fl. 

2018 

Bretland 

Skoða tíðni og algengi áhættu-

þátta og greina nýja áhættu-

þætti. 

Afturskyggn 

ferilrannsókn. 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: 1832 THA (60,2% konur, 

39,8% karlar) og 2100 TKA 

(55,1% konur, 44,9% karlar). 

Tíðni sýkinga meðal THA var 1,5% og meðal TKA var 2%. 

Tveir áhættuþættir fyrir sýkingu eftir THA voru marktækir og 8 

eftir TKA. Einn nýr áhættuþáttur var greindur: járn skortur. 

Basques o.fl. 

2018 

Bandaríkin 

Bera saman m.t.t. kyns: 

aðgerðartíma, LOS, 30 daga 

fylgikvilla og endurinnlagnir. 

Afturskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: Alls 173.777 sjúklingar.  

104.663 konur. 

  69.114 karlar.  

110.348 fóru í TKA og 63.429 í 

THA. 

Hjá körlum jukust m.a. líkur á dauða, SSI, sýklalosti, endur-

aðgerð, lengri aðgerðartíma og fleiri endurinnlögnum. Hins 

vegar minnkuðu líkur á blóðgjöfum og LOS. Tíðni SSI var 

1,08% hjá konum, 1,27% hjá körlum. 

Crowe o.fl. 

2015 

Bandaríkin 

Skoða áhættuþætti fyrir PJI og 

greina í þætti, sem hægt er að 

breyta, og þætti sem ekki er 

hægt að breyta. 

Afturskyggn 

ferilrannsókn. 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: 3419. 

2348 konur. 

1071 karlar. 

Þættir sem valda EKKI sýkingu: BMI ≥ 30kg/m2, BMI ≥ 40 

kg/m2, aðgerðarlengd > 114 mín. og ýmsir undirliggjandi 

sjúkdómar. Tíðni PJI var 0,76%. 

Jung o.fl. 

2017 

Nýja-Sjáland 

Greina sjúklinga- og 

aðgerðatengda áhættuþætti  

sýkinga eftir gerviliðsaðgerð á 

mjaðmir og hné, með áherslu á 

BMI. 

Afturskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: 20.171 sjúklingar, 9.481 

TKA. 5.098 konur. 

4.379 karlar. 

4 ekki kyn-greindir. 

Tíðni sýkinga í THA var 1,09% og voru 37% þeirra í ofþyngd. 

Í TKA var tíðnin 0,46% og voru 55% þeirra í ofþyngd. 

Moore o.fl. 

2015 

Bretland 

Meta áhrif og upplifun sjúklinga 

af því að greinast með PJI og af 

því að fara í enduraðgerð. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Hálf-opin viðtöl. Úrtak: Alls 19 sjúklingar. 

7 konur. 

12 karlar. 

 

Einkenni sýkingar í gerviliðum gátu komið fram fljotlega eftir 

skurðaðgerð í allt að nokkrum árum eftir aðgerð. Sjúklingar 

höfðu mikla þörf fyrir sálrænum stuðningi og upplifðu streitu, 

áhyggjum og óvissu. 

Namba o.fl. 

2013 

Bandaríkin 

Meta áhættuþætti djúprar skurð-

sárasýkingar eftir TKA. 

Afturskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: 56.216 TKA. 

35.419 konur 

20.797 karlar 

Meðal áhættuþátta: BMI ≥ 35, DM, að vera karl og 

aðgerðarlengd. Tíðni djúpra SSI var 0,72%. 

Poultsides o.fl. 

2018 

Bandaríkin 

Skoða tíðni og áhættuþætti fyrir 

djúpum SSI eftir TKA fyrir og 

eftir útskrift. 

Afturskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: 17.959 TKA.  

11.434 konur  

  6.525 karlar. 

Tíðni sýkinga fyrir útskrift var 0,67%; þar af voru 4,3% djúpar 

sýkingar. Tíðni sýkinga eftir útskrift var 0,41%; þar af voru 

57,5% djúpar sýkingar. Tíðni sýkinga þegar ≥ 10 ár voru var 

skurðaðgerð var 1%. 
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Tafla 6. Yfirlitstafla framhald 

Höfundur, ár, 

land 

Tilgangur rannsóknar Rannsóknarsnið Gagnasöfnun Úrtak Niðurstöður 

Pruzansky o.fl. 

2014 

Bandaríkin 

Skoða tíðni áhættuþátta sem 

hægt er að breyta meðal 

sjúklinga sem fóru í THA og TKA 

með það markmið að draga úr 

þeim. 

Afturskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

úr gagnabanka. 

Úrtak: 300 sjúklingar alls, 110 sem 

fóru í TKA. Kyn ekki tilgreint. 

Algengustu áhættuþættir voru offita, blóðleysi, vannæring og 

sykursýki. Hné ekki sérstaklega tilgreind m.t.t. áhættuþátta. 

Ekki greint frá tíðni sýkinga. 

Tanner o.fl. 

2012 

Bretland 

Skoða frásagnir sjúklinga með 

SSI til að afla upplýsinga svo að 

hægt sé að þróa stefnumótandi 

starfshætti og leiðbeiningar til 

úrbóta fyrir heilbr. þjónustuna. 

Eigindleg rann-

sókn. 

 

Viðtöl. Úrtak: 17 einstaklingar með PJI. 

8 konur. 

9 karlar. 

Sjúklingar þekkja ekki alltaf einkenni SSI og vangreina þau. 

Þeir upplifðu örvæntingu og mikið andlegt álag. 

Teo o.fl. 

2018 

Singapore 

Skoða tíðni og greina áhættu-

þætti sýkinga eftir gerviliðs-

aðgerð á hnjám. 

Framskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

frá feb. 2004 til 

júli 2014. 

Úrtak: 905 sjúklingar.  

711 konur.  

194 karlar. 

Tíðni skurðsárasýkinga var 1,1% og lengri aðgerðartími var 

áhættuþáttur. Kyn, aldur, BMI og DM voru ekki áhættuþættir. 

Tíðni PJI var 0,44%. 

Willis-Owen 

o.fl. 

2010  

Australía 

Endurmeta ákveðna áhættuþætti 

sýkinga eftir gerviliðsaðgerðir á 

mjaðmir og hné. 

Framskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

á árunum 2001-

2008. 

Úrtak: 5.277 sjúklingar (þar af fóru 

2.423 í TKA). 

2.676 konur. 

2.601 karlar. 

Tíðni skurðsárasýkinga allra aðgerða var 0,98%. Helstu 

áhættuþættirnir voru karlkyn, notkun á stösum og lengri 

aðgerðartími. 

Wójkowska-

Mach o.fl.  

2008 

Pólland 

Greina faraldsfræðilegar og 

örverufræðilegar ástæður 

sýkinga eftir gerviliðsaðgerðir á 

mjöðmum og hnjám. 

Framskyggn 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

árið 2005. 

Úrtak: 671 

479 THA.   192 TKA.  

442 konur.  

229 karlar 

Sýkingar greindust hjá 11 THA og 12 TKA og var tíðnin 6,7%. 

Helsti áhættuþátturinn var aðgerðarlengd. Aldur og kyn voru 

ekki áhættuþættir. Algengasti sýkillinn var Staphylococcus 

aureus. 

Wu o.fl. 

2014 

Kína 

Meta áhættuþætti PJI eftir THA 

og TKA hjá kínverskum 

sjúklingum. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

 

Gögnum safnað 

frá jan. 2000 til 

des. 2012. 

Úrtak: 297 sjúklingar, þar af 45 

með PJI. 

25 konur. 

20 karlar. 

Áhættuþættir: sykursýki, aldur 65 -75 ára, BMI ≥ 28 kg/m2, 

búseta í dreifbýli og misnotkun áfengis. Tíðni PJI var 1,5%. 

Skammstafanir: BMI: body mass index (likamsþyngdarstull); DM: diabetes mellitus (sykursýki); LOS: Length of stay (innlagnardagafjöldi á spítala); MÓSA: Methicillin ónæm Staphyloccus aureus 

(sýkill sem er ónæmur fyrir sýklalyfinu Methicillin); PJI: prosthetic joint infection (sýking í gervilið); S.: Staphyloccus aureus; SSI: surgical site infection (skurðsárasýking); THA: total hip arthroplasty 

(gerviliðsaðgerð á mjöðm); TKA: total knee arthroplasty (gerviliðsaðgerð á hné). 
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Margir áhættuþættir voru til umfjöllunar og lögðu höfundar mikla áherslu á hvað þeir töldu til 

mikilvægustu áhættuþátta fyrir sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir. Helstu áhættuþættir, sem voru til 

skoðunar, voru það að vera karlkyns, ofþyngd, aldur, vannæring, sykursýki, blóðleysi, reykingar, 

áfengismisnotkun, aðgerðarlengd, blóðgjafir, stasanotkun og fleiri þættir tengdir aðgerð og spítala.  

 

3.1 Spítali og aðgerð 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar hafa verið flokkaðar eftir spítala, aðgerð og sjúklingum 

(Mynd 4). Það er mjög mismunandi hversu margir áhættuþættir voru skoðaðir í hverri rannsókn og 

gefur tafla 7 yfirlit yfir þessa þætti. 

 

Mynd 4. Áhættuþættir flokkaðir í þemu samkvæmt megindlegri leit 

 

  

 

 

Spítali  

 

 

Kyn 

Aldur 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 

Sykursýki 

Blóðleysi 

Reykingar 

Aðrir áhættuþættir 

(vannæring, áfengisneysla, búseta í 

dreifbýlí, kynstofn, blóðgjafir) 

 

 

Sjúklingur 

 

Aðgerð 

Aðgerðavelta 

Lagstreymi lofts 

Lokaðir búningar starfsfólks 

 

 

Lengd aðgerðar 

Blóðtæmingarstasar 

Gerviliðasteypa 

Skolvökvi 
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Tafla 7. Yfirlitstafla yfir skoðaða áhættuþætti megindlegra rannsókna  

Höfundur Velta Skurðst. Aðg.l 
 

Stasi Steypa 
/skol 

Kyn Aldur LÞS Sykur-
sýki 

Blóð-
leysi 

Reyk-
ingar 

Van-
næring 

Búseta Áfengi Kynstofn Blóð-
gjafir 

                 
Almustafa o.fl., 2018 
 

     V  V V V      V 

Basques o.fl., 2018   V   V V  V  V     V 

Crowe o.fl., 2015   V   V  V V  V      

Jung o.fl., 2017   V   V V V         

Namba o.fl., 2013 V V V  V V V V V      V  

Poultsides o.fl., 2018      V V  V       V 

Pruzansky o.fl., 2014                  V      V     V    V    V     

Teo o.fl., 2018 
 

  V V  V V V V      V  

Willis-Owen o.fl., 2010   V V  V           

Wójkowska-Mach o.fl., 2008 
                          

  V   V V          

Wu o.fl., 2014      V V V V V V  V V   

Samtals 11 greinar 1 1 7 2 1 10 7 7 8 3 4 1 1 1 2 3 

Skammstafanir: skurðst.: skurðstofa; aðg.l.: lengd aðgerðar; LÞS: líkamsþyndarstuðull. 
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3.1.1    Spítalar með mikla aðgerðaveltu 

Namba o.fl. (2013) komust að því að meiri hætta á sýkingu var á þeim spítölum þar sem mjög margar 

aðgerðir voru gerðar, en ≥ 200 aðgerðir á ári var talið vera mikill fjöldi. 

 

3.1.2    Skurðstofur 

Namba o.fl. (2013) skoðuðu notkun á lagstreymislofti (e. laminar airflow) inni á skurðstofum ásamt 

notkun á lokuðum búningum starfsfólks (e. body exhaust suits) fyrir gerviliðsaðgerðir. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að gagnsemi þessara atriða væri lítil og kæmi ekki í veg fyrir sýkingar eftir gerviliðs-

aðgerðir á hnjám. 

 

3.1.3     Lengd aðgerðar 

Basques o.fl. (2018) komust að því að aðgerðartími karlanna var ívið lengri en kvennanna en það 

munaði einungis sex mínútum, en því lengri sem aðgerðartíminn var því meiri hætta væri á sýkingum. 

Namba o.fl. (2013) sýndu fram á að fyrir hverjar 15 mínútur, sem aðgerðartími lengdist, jókst hættan á 

að fá djúpa sýkingu um 9%. Teo o.fl. (2018) greindu frá því að aðgerðartími hjá þeim sem fengu 

skurðsárasýkingu var að meðaltali lengri (90,5 ± 28,2 mín) en hjá þeim sem fengu enga sýkingu (72,2 

±  20,3 mín). Jafnframt kom fram hjá Willis-Owen o.fl. (2010) að auknar líkur væru á sýkingu þegar um 

lengri aðgerðartíma væri að ræða. Var meðaltalstíminn hjá þeim sem fengu sýkingu 125 mínútur á móti 

102 mínútum hjá þeim sem ekki fengu sýkingu. Wójkowska-Mach o.fl. (2008) greindu einnig frá aukinni 

sýkingarhættu þegar aðgerðartími var lengur en 95 mínútur fyrir gerviliðsaðgerðir á hnjám. Crowe o.fl. 

(2015) komust hins vegar að því að aðgerðartími > 114 mínútur væri ekki marktækur áhættuþáttur. Jung 

o.fl. (2017) tóku í sama streng og sögðu að aðgerðarlengd væri ekki tölfræðilegur marktækur 

áhættuþáttur. 

 

Samantekt: Fimm rannsóknir sýndu að lengri aðgerðartími jók líkur á sýkingu eftir gerviliðsaðgerð en 

tvær rannsóknir sýndu að aðgerðarlengd væri ekki marktækur áhættuþáttur. 

 

3.1.4     Stasanotkun  

Í rannsókn Willis-Owen o.fl (2010) var blóðtæmingarstasi settur á aðgerðarlæri allra sem fóru í 

gerviliðsaðgerð á hnjám. Stasinn var lofttæmdur um leið og aðgerðin hófst (hnífur í húð) og lofti hleypt 

á um leið og umbúðir voru settar á skurðsárið. Niðurstöður þeirra bentu til þess að sýkingarhættan ykist 

því lengur sem stasi var í notkun. Að meðaltali var stasatími 90 mínútur hjá þeim sem sýktust á móti 76 

mínútum hjá þeim sem fengu enga sýkingu (Willis-Owen o.fl., 2010). Eins fengu allir sjúklingar, sem fóru 

í gerviliðsaðgerð á hnjám í rannsókn Teo o.fl. (2018), blóðtæmingarstasa á aðgerðarlæri sem var 

lofttæmdur í byrjun aðgerðar en þeir fundu hvorki möguleg tengsl við aukna sýkingarhættu né skort á 

sambandi þar á milli. 

 

Samantekt: Tvær rannsóknir fjölluðu um notkun á blóðtæmingarstasa og sýndu niðurstöður annarrar 

rannsóknarinnar að því lengur sem hann var notaður því meiri líkur voru á sýkingum. Í einni rannsókn 
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var einungis greint frá notkun en ekki fjallað um mögulega fylgikvilla. 

 

3.1.5     Gerviliðasteypa og skolvökvi 

Namba o.fl. (2013) skoðuðu aðgerðatengda áhættuþætti fyrir myndun skurðsárasýkingar og komust að 

því að ef steypan, sem notuð var til að festa gerviliði við bein, innihélt sýklalyf jókst sýkingarhættan. Hins 

vegar gátu þau sýnt fram á að með því að blanda sýklalyf við skolvökva, sem notaður var í 

gerviliðsaðgerðum, dró úr sýkingartíðni á djúpum skurðsárasýkingum (Namba o.fl., 2013). 

 

3.1.6    Samantekt:  

Mikill fjöldi aðgerða, langur aðgerðartími, langvarandi notkun blóðtæmingarstasa, steypa sem innihélt 

sýklalyf og dreifbýlisbúseta jók líkur á að fá sýkingu eftir gerviliðsaðgerð en lagstreymisloft og lokaðir 

búningar starfsfólks drógu ekki úr líkunum. Minni sýkingarhætta var ef sýklalyfi var blandað í skolvatn 

heldur en ef steypa innihélt sýklalyf. 

 

3.2 Sjúklingur 
 

3.2.1 Kyn 

Basques o.fl. (2018) fjölluðu um kyn og hvort kyn skipti máli m.t.t. sjúkdómsbyrði eftir gerviliðsaðgerð, 

með áherslu á sýkingatíðni. Þeir skoðuðu gögn 173.777 sjúklinga en 63,5% þeirra fóru í gerviliðsaðgerð 

á hné og þar af voru 48,9% karlar. Niðurstöður Basques o.fl. (2018) bentu til þess að kyn skipti máli og 

að karlar voru í aukinni hættu á að fá sýkingu eftir aðgerð. Í rannsókninni voru karlar oftar reykingamenn 

og fleiri karlar en konur voru með sykursýki, sem Basques o.fl. (2018) töldu gæti verið mögulega skýringu 

á aukinni áhættu meðal karlanna. Crowe o.fl. (2015) og Poultsides o.fl. (2018) komust einnig að þeirri 

niðurstöðu að karlar væru í aukinni hættu og Jung o.fl. (2017) sögðu að karlar væru þrisvar sinnum 

líklegri en konur að fá sýkingu en enginn þeirra fjölluðu um mögulegar ástæður. Namba o.fl. (2013) 

greindu einnig frá því að karlar í þeirra rannsókn væru í 1,89 sinnum meiri áhættu en konur á að fá 

sýkingu og Willis-Owen o.fl. (2010) komust að því að meðal þeirra sem fengu sýkingu eftir 

gerviliðsaðgerð á hné hefðu karlar verið 72%. Á hinn bóginn komust Almustafa o.fl. (2018), Teo o.fl. 

(2018), Wójkowska-Mach o.fl. (2008) og Wu o.fl. (2014) að því að enginn marktækur munur væri á 

kynjunum m.t.t. sýkinga eftir gerviliðsaðgerðir. Í flestum þessara rannsókna voru engar tilgátur settar 

fram um mögulegar ástæður fyrir því að niðurstöður þeirra voru ekki í samræmi við niðurstöður annarra 

en Wu o.fl. (2014) töldu að mögulega lægi munurinn í niðurstöðum þeirra í aðferðafræði, 

rannsóknarsniði, í aðstæðum eða kynþætti (þeir skoðuðu einungis Kínverja). 

 

Samantekt: Höfundar sex greina töldu að kyn skipti máli m.t.t. sýkinga eftir gerviliðsaðgerðir á meðan 

niðurstöður fjögurra greina bentu til þess að enginn marktækur munur væri á kynjum. 

 

3.2.2 Aldur 

Aldur karla skipti máli í rannsókn Basques o.fl. (2018) en karlar á aldrinum 55-84 ára voru í aukinni 

hættu á meðan karlar yngri en 55 ára og eldri en 85 ára voru ekki í aukinni hættu. Jung o.fl. (2017) 
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greindu frá því að aldur skipti máli í THA (> 70 ára) en ekki í TKA. Poultsides o.fl. (2018) greindu frá því 

að eldri sjúklingar væru síður líklegir til að fá sýkingu en skilgreindu ekki á hvaða aldri þeir væru; þeir 

flokkuðu fjóra aldurshópa: < 55 ára, aldursbilin 55-65 ára, 65-75 ára og > 75 ára. Wu o.fl. (2014)  

komust að þeirri niðurstöðu að þeir sem væru á aldursbilinu 65-75 ára væru í meiri hættu en þeir sem 

voru á aldursbilinu 45-65 ára. Aftur á móti greindu Namba o.fl. (2013) frá því að ekki væru tengsl á milli 

aldurs og djúpra skurðsárasýkinga. Teo o.fl. (2018) og Wójkowska-Mach o.fl. (2008) tóku í sama streng 

og greindu frá því að aldur yki ekki hættu á að fá sýkingu. 

Samantekt: Aldur var talinn vera áhættuþáttur fyrir sýkingu í fjórum greinum en misjafnt var hvar 

aldursmörkin lágu. Aldur var hins vegar ekki talinn vera áhættuþáttur í þremur greinum. 

 

3.2.3 Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 

Jung o.fl. (2017) greindu frá því að sjúklingar, sem fóru í TKA og voru með líkamsþyngdarstuðull > 

35kg/m2 voru meira en helmingi líklegri til að fá djúpa sýkingu en þeir sem voru með 

líkamsþyngdarstuðull < 35kg/m2. Namba o.fl. (2013) nefndu einnig að líkamsþyngdarstuðull ≥ 35kg/m2 

yki líkur á að fá djúpa sýkingu. Í rannsókn Pruzansky o.fl. (2014) kom fram að nærri helmingur (46%) 

sjúklinga í rannsókna þeirra voru með þyngdarstuðull > 30 kg/m2 og þar af fengu 21% sýkingu. Wu o.fl. 

(2014) sýndu fram á að sjúklingar með líkamsþyngdarstuðul ≥ 28 kg/m2 væru í aukinni hættu. Almustafa 

o.fl. (2018) komust að gagnstæðri niðurstöðu þar sem líkamsþyngdarstuðull > 30 væri ekki áhættuþáttur 

sýkinga þrátt fyrir að 62% sjúklinganna sem fóru í TKA voru í ofþyngd. Crowe o.fl. (2015) tóku í sama 

streng en sögðu að líkamsþyngdarstuðull > 30kg/m2 væri bara áhættuþáttur ef viðkomandi reykti einnig. 

Teo o.fl. (2018) fundu ekki marktæk tengsl á milli sýkingarhættu og ofþyngdar. 

 

Samantekt: Niðurstöður fjögurra greina bentu til þess að líkamsþyngdarstuðull ≥ 28 kg/m2 yki líkur á að 

fá sýkingu en niðurstöður þriggja annarra greina sýndu að líkamsþyngdarstuðull ≥ 30 kg/m2 væri ekki 

áhættuþáttur. 

 

3.2.4 Sykursýki 

Basque o.fl. (2018) greindu frá aukinni hættu á sýkingum meðal karlkyns sjúklinga með sykursýki. 

Sjúklingar með sykursýki í rannsókn Namba o.fl. (2013) voru í meiri hættu á að fá djúpar 

skurðsárasýkingar. Pruzansky o.fl. (2014) greindu einnig frá því að sykursýki væri áhættuþáttur og 

tilgreindu að ströng sykurstjórnun kæmi í veg fyrir sýkingar eftir gerviliðaaðgerð. Wu o.fl. (2014) greindu 

einnig frá því að sykursýki væri áhættuþáttur, en 37,8% þeirra sem greindust með sýkingu voru með 

sykursýki. Poultsides o.fl. (2018) skoðuðu ekki sykursýki sem sjálfstæðan áhættuþátt en notuðu flokkun, 

sem ber heitið „metabolic syndrome (MetS)“ þar sem fjórir sjúkdómar eru settar saman undir einn hatt. 

Þessir flokkar eru ofþyngd, háþrýstingur, blóðfituhækkun (e. dyslipidemia) og sykursýki. Niðurstöður 

Poultsides o.fl. (2018) sýndu að sjúklingar með MetS voru í aukinni hættu á að fá sýkingar eftir útskrift. 

Niðurstöður Almustafas o.fl. (2018) og Teos o.fl. (2018) bentu hins vegar til þess að sykursýki væri ekki 

áhættuþáttur og töldu Teo o.fl. (2018) að ástæðan gæti verið hversu fáir greindust með sýkingu í 

rannsókn þeirra. Einungis 10 af 905 sjúklingum greindust með sýkingu og var enginn þeirra með 

sykursýki (Teo o.fl., 2018). Crowe o.fl. (2015) greindu einnig frá því að sykursýki og tengdir fylgikvillar 
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væru ekki áhættuþáttur varðandi sýkingar. Engin þessara rannsókna gerði greinarmun á tegund 

sykursýkis (týpu 1 eða týpu 2). 

 

Samantekt: Fimm rannsóknir sýndu fram á að sykursýki væri áhættuþáttur en þrjár rannsóknir sýndu 

hið gagnstæða, þ.e. að sýkursýki væri ekki áhættuþáttur. 

 

3.2.5 Blóðleysi 

Blóðleysi (e. anemia) var talið til áhættuþáttar af Pruzansky o.fl. (2014) en einn af hverjum þremur eða 

29% sem fóru í aðgerð í rannsókn þeirra, var blóðlítill og var þetta næst algengasti áhættuþátturinn. Enn 

fremur greindu þau frá því að af þeim sem voru í ofþyngd og voru með sykursýki voru 72% blóðlítil. 

Almustafa o.fl. (2018) sýndu fram á að lág gildi - bæði í meðalstærð rauðra blóðkorna og 

meðalhemóglóbíns í rauðum blóðkornum - bentu til blóðleysis vegna járnskorts. Hins vegar komust Wu 

o.fl. (2017) að því að áhrif blóðleysis á sýkingarhættu eftir gerviliðsaðgerð var hverfandi.  

 

Samantekt: Blóðleysi var áhættuþáttur varðandi sýkingu í tveimur rannsóknum. Þriðja rannsóknin 

greindi hins vegar frá því að sýkingahættan hefði verið hverfandi. 

 

3.2.6  Reykingar 

Basques o.fl. (2018) greindu frá því að karlar, sem reyktu og voru oftar með skurðsárasýkingar, voru 

oftar lagðir endurtekið inn á sjúkrahús vegna sýkinganna. Fram kom í rannsókn Crowe o.fl. (2015) að 

tóbaksnotkun innan við einn mánuð fyrir aðgerð hafði marktækt forspárgildi fyrir sýkingu eftir 

gerviliðsaðgerðir á hné, sérstaklega hjá þeim þar sem líkamsþyngdarstuðull var meira en 30 kg/m2. 

Pruzansky o.fl. (2014) komust að þeirri niðurstöðu að 10% þeirra sem greindust með sýkingu reyktu og 

að 21% þeirra sem þurftu að fara í enduraðgerð vegna sýkingar í gervilið reyktu. Á hinn bóginn komust 

Wu o.fl. (2014) að annarri niðurstöðu varðandi reykingar en samkvæmt rannsókn þeirra voru tengsl á 

milli reykinga og sýkingar í gerviliðum ekki marktæk eftir að hafa tekið tillit til lýðfræðilegra og klíniskra 

þátta. 

 

Samantekt: Reykingar og tóbaksnotkun var áhættuþáttur varðandi sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir í 

þremur rannsóknum. Ein rannsókn sýndi að tengsl á milli reykinga og sýkingar væru ekki marktæk að 

teknu tilliti til ýmissa þátta. 

 

3.2.7      Aðrir áhættuþættir 

3.2.7.1    Vannæring 

Næringarástand kom fram sem áhættuþáttur fyrir skurðsárasýkingar og þá helst sem vannæring. 

Pruzansky o.fl. (2014) voru þeir einu í þessari samantekt sem skoðuðu vannæringu, sem var skilgreind 

sem lágt hlutfall albúmins eða eitilfrumna í blóði, en 26% sjúklinga með gerviliðssýkingu í rannsókninni 

voru vannærð. Enn fremur tóku þau fram að ekki væri nægjanlegt bara að skoða albúmíngildi heldur 

þyrfti líka að skoða eitilfrumugildi en þau fundu engin tengsl milli lágs gildis albúmíns og lágs gildis 
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eitilfrumna, þ.e.a.s. að lágt gildi albúmíns þýddi ekki að gildi eitilfrumna væri einnig lágt. 

 

3.2.7.2   Búseta  

Wu o.fl. (2014) komust að þeirri niðurstöðu að búseta, annað hvort í þéttbýli eða í dreifbýli, skipti máli 

m.t.t. sýkingarhættu en rannsókn þeirra leiddi í ljós að þeir sem bjuggu í dreifbýli í Kína voru 2,63 sinnum 

líklegri til að fá sýkingu eftir gerviliðsaðgerð í samanburði við þá sem bjuggu í þéttbýli. 

 

3.2.7.3   Áfengisneysla 

Wu o.fl. (2014) komust að því að við ofneyslu áfengis voru 2,95 sinnum meiri líkur á sýkingu eftir gervi-

liðsaðgerð. 

 

3.2.7.4   Kynstofn 

Namba o.fl. (2013) skoðuðu einnig kynþátt í sinni rannsókn og þeirra niðurstöður bentu til þess að í 

samanburð víð hvíta kynstofninn gæti það að vera af spænskum eða af asískum stofni dregið úr líkum 

á að fá sýkingu eftir gerviliðsaðgerð á hnjám. Flestir sjúklingar í rannsókn Teo o.fl. (2018) voru kínverskir 

(84,9%) og voru konur 78,6% þeirra. Fræðimennirnir nefndu ekki að mögulega væri fylgni á milli þess 

að vera asískur og kona og fá ekki sýkingu. 

 

3.2.7.5   Blóðgjafir  

Í rannsókn Almústafas o.fl. (2018) kom fram að 18% þeirra sem fengu blóð í gerviliðsaðgerð á hnjám 

fengu sýkingu. Basques o.fl. (2018) sýndu fram á að konur frekar en karlar fengu oftar sýkingar eftir að 

hafa fengið blóð í tengslum við gerviliðsaðgerðir. Poultsides o.fl. (2018) greindu frá því að þeim 

sjúklingum, sem var gefið blóð, var 1,54 sinnum hættara að fá sýkingu í gervilið fyrir útskrift en þeim 

sem þurftu ekki blóðgjafir. 

 

3.2.8   Samantekt: Vannæring, áfengisneysla og það að vera af hvítum kynstofni voru áhættuþættir 

varðandi sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir. Blóðgjöf í aðgerð jók líkur á sýkingum, sérstaklega ef um konur 

var að ræða. 

 

3.3     Reynsla sjúklinga 

En hvaða þýðingu hefur það fyrir sjúking að greinast með sýkingu? Mjög lítið hefur verið skrifað um 

reynslu sjúklinga með sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir á hné og var því ákveðið að skoða reynslu og 

upplifun þeirra af sýkingum eftir gerviliðsaðgerðir á mjaðmir og af skurðsárasýkingum óháð stað-

setningu.  

Tvær greinar fundust við eigendlega leit og byggðust þær báðar á viðtölum við einstaklinga sem 

höfðu greinst með skurðsárasýkingar, en einstaklingarnir í grein Moores o.fl. (2015) höfðu greinst með 

djúpa sýkingu eftir gerviliðsaðgerð á mjöðm og fóru í enduraðgerð á gervilið. Um tvenns konar 

enduraðgerðir var að ræða: eins þreps enduraðgerð og tveggja þrepa enduraðgerð. Í eins þreps 

enduraðgerð er sýkti gerviliðurinn tekinn út og nýr settur inn. Í tveggja þrepa enduraðgerð er sýkti 

gerviliðurinn tekinn út í fyrri aðgerð og bráðabirgða gerviliður settur inn þar til öll einkenni sýkingar hafa 
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horfið. Þá er farið í seinni aðgerð, bráðabirgða gerviliðurinn tekinn og nýr settur inn.  

Moore o.fl. (2015) tóku hálfopin viðtöl við 19 einstaklinga, nánar tiltekið 12 karla og sjö konur, á 

aldursbilinu 56 – 88 ára. Hópurinn sem fór í eins þrepa enduraðgerð samanstóð af níu einstaklingum og 

hópurinn sem fór í tveggja þrepa enduraðgerð samanstóð af tíu einstaklingum en þátttakendur voru 

valdir með tilgangsúrtaki til að tryggja að báðir hópar væru jafn stórir (níu í fyrri hópnum, tíu í seinni). Til 

að minnka líkur á að einstaklingana misminnti atburðarrás kringum það að greinast með sýkingu voru 

einungis tekin viðtöl við þá sem höfðu farið í meðferð vegna sýkingar í gervilið 12 mánuðum fyrir viðtalið. 

Allir þátttakendur fóru í eitt viðtal. Gagnagreiningaraðferð var þemagreining. Þrjú meginþemu tengd 

tímabilum komu í ljós í rannsókninni en þau voru: 

➢ Tímabilið, þegar einkennin birtust, en það gat verið fljótlega eftir aðgerð og í allt að rúmlega tíu 

ár eftir aðgerð. 

➢ Meðferðartíminn gat verið fleiri mánuðir eða ár. Tveir sjúklingur þurftu að fá sýklalyf ævilangt. 

➢ Batatíminn eftir aðgerð gat verið mjög langur (fleiri mánuðir eða ár) (Moore o.fl., 2015). 

Tvö undirþemu tengdust tímabilinu þegar einkennin voru að birtast; annars vegar hversu hægt eða 

hratt einkennin komu fram og hins vegar tilfinning sjúklinganna um að eitthvað væri að og að enginn 

tæki mark á þeim þegar þeir sögðu að eitthvað væri að. Þemað meðferðartíminn var með fjögur 

undirþemu: 1) takmörkun á hreyfigetu og lífsgæðum; 2) biðtími hópsins sem fór í tveggja þrepa 

enduraðgerð – að þurfa að vera með bráðabirgðagervilið í allt frá tíu vikur í 14 mánuði; 3) áhrif 

meðferðarinnar á fjölskyldu og sambönd; og 4)  áhrif sýklalyfja á líkamann (magasár, niðurgangur). 

Þemað batatíminn var með fimm undirþemu: 1) breytt líf, líkamlegar hindranir og að geta ekki lengur 

tekið þátt í athöfnum sem höfðu haft mikla þýðingu; 2) félagsleg áhrif: breytingar á hlutverkum og 

samböndum (t.d. að þurfa að skipta um vinnu eða hætta að vinna og að þurfa að biðja um aðstoð); 3) 

húsnæðisbreytingar: skipt um húsnæði, flutningur á milli landsvæða eða að flytja á heimili (e. move into 

care); 4) að lifa með sýkingu: tveir sjúklingar voru með langvinna sýkingu og þurftu að vera á sýklalyfjum 

ævilangt; 5) að lifa í óöryggi og óvissu um framtíðina – hræðsla við að fá endurtekna sýkingu og að geta 

ekki endurheimt fyrri hreyfigetu. 

Tveggja þrepa enduraðgerðir höfðu mun meiri neikvæð áhrif á líf sjúklinganna heldur en eins þrepa 

enduraðgerðir, aðallega vegna minnkaðrar hreyfigetu vegna bráðabirgðagerviliðsins og tilfinningar um 

að vera háður öðrum. Sjö einstaklingar voru með bráðabirgðagerviliið í allt frá 10 vikum til 12 mánaða 

og sex einstaklingar voru hvorki með lið né bráðabirgðagervilið í allt frá þremur mánuðum til 14 mánaða. 

Þetta tímabil reyndist hópnum án liðs erfiðast, en sjúklingarnir voru mikið til ófærir um að hreyfa sig 

nema með mikilli aðstoð. Einnig var meðferðartíminn lengri og kostnaður meiri. Fjárhagsáhyggjur 

bættust ofan á aðrar áhyggjur hjá þeim sem höfðu verið í fullri vinnu en þurftu að hætta að vinna. 

Tanner o.fl. (2013) tóku opin viðtöl við 17 einstaklinga sem greindust með skurðsárasýkingar. Opin 

viðtöl leyfa frásagnaraðilunum að segja frá því sem þeim finnst mikilvægt í stað þess að spyrillinn stýri 

viðtalinu. Viðtölin, sem fóru fram á heimilum sjúklinganna, hófust með spurningunni: „Segðu mér hvað 

gerðist með skurðsárið þitt“. 

Forprófun fór fram með fyrstu þrjú viðtölin til að sannreyna að viðtalstæknin væri nothæf. Nýliðun 

meðal þátttakenda hélt áfram þar til rannsakendum fannst að engar nýjar upplýsingar og engin ný þemu 

kæmu í ljós og var endanlegi fjöldinn 17 þátttakendur. Átta einstaklingar höfðu farið í aðgerð á ristli og 
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þar af fengu fjórir djúpar skurðsárasýkingar. Fjórir fóru í bæklunaraðgerðir, þar af hafði einn greinst með 

yfirborðssýkingu og þrír með sýkingu í holrými. Þrír höfðu farið í hjartaaðgerðir og fengu allir sýkingu í 

holrými. Tveir höfðu farið í keisaraskurð og fengu báðir sýkingu í holrými (legi).    

 Fimm megin þemu komu í ljós í rannsókn Tanner o.fl. (2013) en þau voru:  

➢ Fæstir sjúklingana höfðu haft áhyggjur af því að fá sýkingu. 

➢ Fæstir þekktu einkenni skurðsárasýkingar. 

➢ Heilbrigðisstarfsfólk var tregt til að ræða alvarleika skurðsárasýkinga. 

➢ Að taka ábyrgð á sýkingunni: flestir kenndu sér um eða töldu að þeir væru „óheppnir“. 

➢ Fjárhagslegur kostnaður gat verið töluverður fyrir sjúklinga og aðstandendur. 

Flestir sjúklingana höfðu ekki haft áhyggjur af því að fá sýkingu – aðeins tveir höfðu haft áhyggjur - 

annar vegna þess að hann hafði áður fengið skurðsárasýkingu og hin átti aðstandenda sem hafði fengið 

sýkingu. Flestir töldu að skurðsárasýking og sýking af völdum MÓSA væru tveir ólíkir hlutir, sem þýðir 

að þeir áttuðu sig ekki á að Staphylococcus aureus sýkillinn gæti valdið hvoru tveggja. Enn fremur töldu 

þeir að alvarlegt væri að fá MÓSA-sýkingu og þeir höfðu haft áhyggjur af því að fá þess konar sýkingu 

á spítalanum. Einkenni sýkingar eins og útbrot og roði voru talin vera eðlilegur hluti af bataferlinu og 

benti til þekkingarskorts sjúklinganna. Þar að auki töldu sjúklingarnir að heilbrigðisstarfsfólk væri að 

draga úr alvarleika sýkinga – þeim var annað hvort ekki sagt frá því að þeir væru með sýkingu eða að 

eitthvað óvenjulegt eða sjaldgæft hefði orsakað sýkingu. Sjúklingar kenndu sjálfum sér um að hafa 

orsakað sýkingu eða töldu að þeir væru óheppnir, en þeir sem greindust með MÓSA-sýkingu kenndu 

frekar spítalanum um. Þeir sjúklingar, sem voru komnir á eftirlaun, fundu minna fyrir fjárhagslegum 

kostnaði vegna sýkinganna en þeir sem voru enn í vinnu en hinir síðarnefndu urðu fyrir eigin tekjutap 

og jafnvel tekjutapi maka ef sjúklingurinn þurfti mikla umönnun. Kostnaður fólst aðallega í ferða- og 

bensínkostnaði og í stöðumælagjöldum. 

Niðurstöður Tanner o.fl. (2013) sýndu að sjúklingar og aðstandendur þeirra upplifðu örvæntingu og 

mikið andlegt álag við að takast á við sýkinguna og fjárhagslega þætti eins og ferðakostnað, aðlögun 

húsnæðis að hreyfihömlun og atvinnutap. Moore o.fl. (2015) tóku í sama streng og greindu frá þeim 

miklu áhrifum sem sýkingar höfðu haft á líf sjúklinganna. 

 

3.3.1 Samantekt   

Að greinast með skurðsárasýkingu hefur mikil og oftast neikvæð áhrif á líf sjúklinga og aðstandenda 

þeirra. Takmörkuð hreyfigeta, að vera háður öðrum, tekjutap, breyting á líferni, líkamleg og andleg 

vanliðan er meðal þeirra þátta sem sjúklingar nefndu. 

 

4 Umræða 

Í þessu verkefni var markmiðið að skoða áhættuþætti sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir á hnjám. Ennfremur 

var ætlunin að skoða hvaða þýðingu það hefur fyrir sjúklinga að greinast með skurðsárasýkingu.  

Sá áhættuþáttur sýkingar eftir gerviliðsaðgerð á hné, sem um helmingur rannsókna þessarar 

fræðilegu samantektar sýndi fram á varðandi spítala, var lengd aðgerðar. Þeir sjúklingatengdu þættir, 

sem auka líkur á sýkingu eftir gerviliðsaðgerðir á hnjám og byggjast á þremur eða fleiri rannsóknum, eru 
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karlkyn, sykursýki, hár líkamsþyngdarstuðull og reykingar. Í eigindlegum rannsóknunum kom annars 

vegar fram að sjúklingar þekktu sjaldnast hvernig eðlileg sár greru og hins vegar kom fram að þegar þeir 

tjáðu efasemdir um að skurðsárið væri í lagi var þeim oftast mætt af skilningsleysi 

heilbrigðisstarfsmanna. Skurðsárasýkingar höfðu veruleg, neikvæð áhrif á gæði lífs hjá sjúklinganna og 

upplifðu þeir skort á fræðslu og stuðningi. 

Einungis í tveimur rannsóknum var greint frá því hvernig skurðsárasýkingar voru skilgreindar 

(Almustafa o.fl., 2018; Willis-Owen o.fl., 2010). Þar studdust höfundar við skilgreiningu Samtaka um 

sjúkdómavarnir (CDC). Það er því óljóst hvaða skilgreiningar var stuðst við í hinum rannsóknunum.  

Mismunandi skilgreiningar í heiminum á skurðsárasýkingum og sýkingum í gerviliðum gerir það að 

verkum að erfitt getur verið að túlka niðurstöður rannsókna og bera þær saman (Segreti o.fl., 2017). 

Fyrst verða áhættuþættir tengdir spítala og aðgerð skoðaðir. Því næst verður fjallað um áhættuþætti 

tengda sjúklingum. Að lokum verður umfjöllun um hvaða þýðingu það hefur fyrir sjúkling að greinast með 

sýkt skurðsár eða sýktan gervilið. 

 

4.1  Spítali og aðgerð  

Samkvæmt niðurstöðum fimm rannsókna var lengd aðgerðar áhættuþáttur en því lengri sem aðgerðin 

var því meiri hætta var á sýkingu (Basques o.fl., 2018; Namba o.fl., 2013; Teo o.fl., 2018; Willis-Owen 

o.fl., 2010; Wójkowska-Mach o.fl., 2008). Höfundar einnar rannsóknar vöruðu þó við að flýta sér um of 

til þess eins að stytta lengd aðgerðar en óvönduð vinnubrögð gætu leitt til sýkingar (Teo o.fl., 2018). 

Niðurstöður tveggja rannsókna sýndu hins vegar að lengd aðgerðar var ekki marktækur áhættuþáttur 

(Crowe o.fl., 2015; Jung o.fl., 2017). Niðurstöður fyrri rannsókna eins og rannsókn Naranjes o.fl. (2015) 

á lengd aðgerðar og aukinni sýkingartíðni í gerviliðsaðgerðum á hnjám sýndi að meðaltals lengd 

aðgerða meðal ósýktra gerviliðsaðgerða var 93,8 mínútur á móti 99,4 mínútum meðal sýktra 

gerviliðsaðgerða. Ennfremur greindu þau frá því að með hverri aukningu um 5 eininga 

líkamsþyngdarstuðuls jókst aðgerðartíminn um 1,9 mínútur, en ekki kom fram hversu mikið fimm 

einingar væru (Naranje o.fl., 2015). Þar að auki kom fram að aðgerðir meðal karla voru 10,2 mínútum 

lengri miðað við konur í sama líkamsþyngdarstuðli (Naranje o.fl., 2015). Kong, Cao, Meng og Shen 

(2016) töldu að mögulega væri lengri aðgerðartími vísbending um að aðgerðin væri flókin sem eitt og 

sér gæti leitt til sýkingar. 

 

4.2   Sjúklingur   

Langflestar rannsóknir, sem hafa verið gerðar á gerviliðsaðgerðum, varða sjúklinginn. Í þessari 

fræðilegu samantekt studdu þrjár eða fleiri rannsóknir það að helstu áhættuþættir sýkinga hjá sjúklingum 

væru kyn, sykursýki, líkamsþyngdarstuðull og reykingar. Niðurstöður rannsókna voru þó ekki 

samhljóma.  

Samkvæmt höfundum sex rannsókna þessarar fræðilegu samantektar var kyn áhættuþáttur sýkinga 

eftir gerviliðsaðgerðir (Basques o.fl., 2018; Crowe o.fl., 2015; Jung o.fl., 2017; Namba o.fl., 2013; 

Poultsides o.fl., 2018; Willis-Owen o.fl., 2010) en fjórir aðrir höfundar greindu frá því að enginn 

marktækur munur væri á kynjunum (Almustafa o.fl., 2018; Teo o.fl., 2018; Wójkowska-Mach o.fl., 2008; 

Wu o.fl., 2014). Fyrri rannsóknir styðja að kyn (karlkyn) sé áhættuþáttur sýkinga. Kong o.fl. (2016) 
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skoðuðu m.a. áhættuþáttinn að vera karl og niðurstöður þeirra bentu til þess að karlar væru í aukinni 

sýkingarhættu. Þau töldu að mögulega væri ein ástæða sú að karlar, sérstaklega þeir sem voru yngri, 

hreyfðu sig meira en eldri karlar og konur og þ.a.l. útsettu gerviliðinn fyrir meira álag sem gæti leitt til 

loss og sýkingar. Naranje o.fl. (2015) greindu frá því að mögulega höfðu karlar þéttari bein og meiri 

vöðvamassa, sem gæti aukið lengd aðgerðar og þar með aukið sýkingarhættu.  

Niðurstöður fimm rannsókna (Basques o.fl., 2018; Namba o.fl., 2013; Poultsides o.fl., 2018; 

Pruzansky o.fl., 2014; Wu o.fl., 2014). þessarar fræðilegu samantektar bentu til þess að sykursýki væri 

áhættuþættur varðandi sýkingar en þrjár rannsóknir (Almustafa o.fl., 2018; Crowe o.fl., 2015; Teo o.fl., 

2018) greindu frá því að hún væri ekki áhættuþáttur. Niðurstöður fyrri rannsókna benda til þess að 

sykursýki sé áhættuþáttur en ekki er alveg ljóst hvers vegna hún veldur aukinni sýkingarhættu eftir 

skurðaðgerðir. Samkvæmt Kong o.fl. (2016) er þekkt að einstaklingar með sykursýki eru með lélegar 

ónæmisvarnir (e. immuno-compromised state) og lélegt örblóðflæði (e. micro-vascularization) sem 

veldur því að sár eru lengur að gróa. Lélegt blóðflæði gæti leitt til þess að sýklalyf komist ekki að sýkingu 

og þar með leitt til dreps (Kong o.fl., 2016). Talið er að álag á líkamann vegna aðgerðarinnar sjálfrar og 

vegna svæfingar/deyfingar orsaki hækkun á sykurstuðli í blóði (e. hyperglycemia), sem aftur hefur áhrif 

á lífeðlisfræðilega svörun líkamans við álaginu (Marmor og Kerroumi, 2016). Edwards, Mears, 

Stambough, Foster og Lowry Barnes (2018) greindu frá því að sykursýki væri áhættuþáttur og að 

mögulega þyrfti að skima fyrir sjúkdómnum meðal allra sem færu í gerviliðsaðgerð þar sem margir vissu 

ekki af að þeir væru að þróa með sér sykursýki.    

Fjórar rannsóknir (Jung o.fl., 2017; Namba o.fl., 2013; Pruzansky o.fl., 2014; Wu o.fl., 2014) þessarar 

fræðilegu samantektar greindu frá því að líkamsþyngdarstuðull ≥ 28 kg/m2 eða meira hefði aukið líkur á 

sýkingu eftir gerviliðsaðgerð á meðan þrjár rannsóknir greindu frá því að líkamsþyngdarstuðull ≥ 30 

kg/m2 væri ekki áhættuþáttur (Almustafa o.fl., 2018; Crowe o.fl., 2015; Teo o.fl., 2018). Þrátt fyrir að 

Jung o.fl. (2017) greindu frá því að líkamsþyngdarstuðull ≥ 28 kg/m2 yki sýkingarhættu, gátu þau ekki 

með óyggjandi hætti sett fram tilgátu hvenær þyngdarmörk varðandi sýkingarhættu væru orðin það há 

að neita þyrfti sjúklingi um skurðaðgerð. Niðurstöður Almustafa voru þó misvísandi þar sem fram kom 

að líkamsþyngdarstuðull > 30 kg/m2 væri áhættuþáttur varðandi sýkingar í gerviliðsaðgerðum á 

mjöðmum en ekki á hnjám (2018). Niðurstöður fyrri rannsókna bentu til þess að ofþyngd og offita væru 

áhættuþættir fyrir sýkingar (Pugely o.fl., 2015; Segreti o.fl., 2017). Lamagni, Elgohari og Harrington 

(2015) töldu að vaxandi offita í heiminum mundi auka líkur á að of feitir einstaklingar þyrftu að fara í 

gerviliðsaðgerð á hnjám og þar af leiðandi mundi þeim aðgerðum fjölga en höfundar studdust við 

skilgreiningu WHO (2006) sem greinir frá því að of feitir einstaklingar séu með líkamsþyngdarstuðull ≥ 

25 kg/m2. Eftir því sem þessum aðgerðum fjölgi vegna offitu töldu Lagagni o.fl. (2015) að sýkingum 

mundi einnig fjölga. Kong o.fl. (2016) greindu frá því að of feitir einstaklingar hefðu þykk fitulög undir 

yfirborð húðar sem gæti skaddast í aðgerðum og leitt til þess að holrými myndist og sýkist. Í rannsókn 

Wilsons o.fl. (2018) kom fram að offita ylli langvinnum vægum bólgum í líkamanum sem gæti leitt til 

aukinnar bólguviðbragða líkamans eftir skurðaðgerð og þar með aukið sýkingahættu. Í rannsókn, sem 

unnin var af Liabaud, Patrick og Geller 2013, kom fram að fyrir hverja aukningu líkamsþyngdarstuðuls 

um 1 kg/m2 jókst aðgerðartíminn um eina mínútu (Marmor og Kerroumi, 2016). Edwards o.fl. (2018) 

greindu frá því að of þungir eða of feitir sjúklingar væru í aukinni sýkingarhættu og mæltu höfundar með 
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að sjúklingar fengju fræðslu um megrun og næringu fyrir gerviliðsaðgerðir. Watts o.fl. (2016) tóku í sama 

streng en vöruðu við að stuðla að hraðri megrun þar sem það gæti valdið óæskilegum efnaskiptum og 

næringargildum.  

Niðurstöður fjögurra höfunda þessarar fræðilegu samantektar (Basques o.fl., 2018; Crowe o.fl., 2015; 

Pruzansky o.fl., 2014; Wu o.fl., 2014), sem skoðuðu reykingar, bentu til þess að þær voru áhættuþáttur 

en þar af var ein rannsókn (Wu o.fl., 2014) sem greindi frá því að ómarktæk tengsl væru á milli reykinga 

og sýkingarhættu. Samkvæmt skilgreiningu PICMPJI (2013) eru óhóflegar reykingar (meira enn einn 

[sígarettu] pakki á dag) áhættuþáttur en engin rannsókn fjallaði um hversu mikið einstaklingarnir reyktu. 

Þrjár fyrri rannsóknir sem skoðuðu þennan áhættuþátt komust að því að reykingar væru áhættuþáttur 

sýkinga. Edwards o.fl. (2018) greindu frá því að reykingar væru stór áhættuþáttur varðandi fylgikvilla 

tengda skurðsárum og gróanda. Enn fremur greindu þeir frá því að hægt væri að draga verulega úr 

fylgikvillunum með því að minnka tóbaksnotkun um 50% sex til átta vikur fyrir aðgerð. Kong o.fl. (2016) 

töldu að reykingar kæmu í veg fyrir að sár gæti gróið nægjanlega vel vegna æðasamdráttar í vefjum 

sem leiddi til blóðþurrðar í þeim. Marmor og Kerroumi (2016) greindu frá því að þau yfir 4000 kemísku 

efni í tóbaki kæmu í veg fyrir að bein greri. Einnig greindu höfundar frá því að sýkingarhætta væri 

helmingi hærri meðal reykingamanna (Marmor og Kerroumi, 2016). Athygli vakti að sumir höfundar 

fjölluðu um reykingar (Basques o.fl. 2018; Kong o.fl., 2016; Pruzansky o.fl.; 2014; Wu o.fl.; 2014) á 

meðan aðrir fjölluðu um tóbaksnotkun og reykingar (Crowe o.fl., 2015; Marmor og Kerroumi, 2016) en 

tóbaksnotkun nær einnig yfir notkun munn- og neftóbaks. Hvergi var tekið fram að rafrettur teldust ekki 

til reykinga, en víðtekin skoðun meðal rafrettuneytenda í dag er að þær séu ekki eins áhættusamar og 

sígarettur. 

 

4.3    Áhrif gerviliðsaðgerða og sýkinga á lif sjúklinga  

Moore o.fl. (2015) og Tanner o.fl. (2013) fjölluðu um hvers konar áhrif það hefði á líf sjúklinga að greinast 

með skurðsárasýkingu. Í báðum rannsóknunum var greint frá miklum áhrifum og í flestum tilvikum voru 

þau neikvæð. Sýkingarnar fólu í sér minnkaða hreyfigetu, aukið álag á aðstandendur, jafnvel vinnutap 

og aukna fjárhagsörðuleika og áhyggjur. Moore o.fl. (2015) greindu m.a. frá þörf sjúklinga fyrir mjög 

mikinn andlegan stuðning og þörf fyrir mikinn stuðning við endurhæfingu en meðferðartíminn frá 

greiningu að fullum bata gat spannað marga mánuði, jafnvel ár. Í tveimur tilvikum í rannsókninni þurftu 

sjúklingarnir að vera á ævilangri sýklalyfjameðferð (Moore o.fl., 2015). Tanner o.fl. (2013) lögðu áherslu 

á mikilvægi þess að aðgerðarsjúklingar fengju greinargóða fræðslu um hvernig eðlileg sár gróa og hvaða 

einkennum bæri að fylgjast með en fæstir í rannsókn þeirra gerðu sér grein fyrir því að þeir hefðu fengið 

sýkingu í skurðsár. Enn fremur töldu sjúklingarnir að skurðsárasýking og MÓSA væru tveir ólíkir þættir, 

að hægt væri að kenna sjálfum sér um þegar um skurðsárasýkingu væri að ræða en þeir vildu kenna 

spítalanum um þegar um MÓSA væri að ræða. 

Ingadottir o.fl. (2014) skoðuðu fræðsluþarfir sjúklinga á Íslandi, í Svíþjóð og í Finnlandi og hvort komið 

hafði verið til móts við væntingar sjúklingana til fræðslu. Í ljós kom að skortur hafði verið á fræðslu og 

að misjafnt var hversu aðgengileg fræðsla var hjá hjúkrunarfræðingum og læknum á meðan á 

sjúkrahúsdvöl stóð (Ingadottir o.fl., 2014). Einnig var misjafnt hvers konar fræðslu sjúklingar vildu fá. 

Fyrri reynsla sjúklinga hafði einnig eitthvað að segja varðandi fræðsluþörf í rannsókninni (Ingadottir o.fl., 
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2014). Flestir vildu fá munnlega fræðslu (e. personal communication) og ekki þótti nægjanlegt einungis 

að veita fræðslu fyrir skurðaðgerð. Mikilvægt var að veita endurtekna fræðslu augliti til auglitis á réttum 

tímapunkti á meðan á sjúkrahúsdvöl stóð (Ingadóttir o.fl., 2014). Höfundar veltu fyrir sér hvort rangt mat 

hafi verið lagt á fræðsluþörf sjúklinganna eða hvort fræðslan hefði verið sniðin að þörfum 

einstaklinganna. Einnig veltu höfundar fyrir sér hversu mikla þekkingu og samskiptafærni 

hjúkrunarfræðingar og læknar hefðu varðandi fræðslu til sjúklinga, hvers konar fræðsla var valin og 

hvernig fræðslan var veitt (Ingadottir o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar bentu enn fremur til þess 

að mikilvægt væri einnig að fræða fjölskyldur sjúklinganna (Ingadottir o.fl., 2014). 

 

4.4    Styrkleikar og takmarkanir samþættrar fræðilegrar samantektar 

Styrkleikar þessarar samantektar eru þeir að rannsóknirnar voru gerðar um allan heim og sýndu að 

áhættuþættir skurðsárasýkinga eru sambærilegir milli landa varðandi ofþyngd, kyn og sykursýki. Í 

megindlegu afturskyggnu rannsóknunum voru í meirihluta tilfella lögð til grundvallar stór gagnasöfn sem 

voru með um eða yfir 2000 þátttakendur og allt upp í 173.777 (Basques o.fl., 2015). Einnig sýndi 

samantektin að margir áhættuþættir eru í stöðugri endurskoðun eftir því sem fleiri rannsóknir eru gerðar, 

nýir áhættuþættir koma í ljós og fleiri tengsl á milli áhættuþátta birtast.  

Veikleikar felast helst í því hversu fáar rannsóknir eru í samantektinni og það vantar skilgreiningu á 

skurðsárasýkingu í öllum megindlegu rannsóknunum nema tveimur (Almustafa o.fl., 2018; Willis-Owen 

o.fl., 2010). Það gerir samanburð á milli einkenna, áhættuþátta og landa erfiðari. Einnig telst það veikleiki 

að einstakir áhættuþættir hafa fáar rannsóknir á bak við sig. Við gæðamat megindlegra rannsókna kom 

í ljós að átta af 11 voru með stig undir meðaltali sem bendir til aðferðafræðilegra takmarkana. Jafnframt 

er það veikleiki að aðeins tvær rannsóknir skoðuðu reynslu sjúklinga af því að fá sýkingu og geta því 

ekki gefið nema takmarkaða sýn á heim sjúklingsins sem fær sýkingu eftir gerviliðsaðgerð. 

  

4.5    Framtíðarrannsóknir 

Þó að töluverð þekking liggi til grundvallar um sýkingarhættu eftir aðgerð þá er margt lítið eða ekkert 

rannsakað. Kunutsor o.fl. (2017) gerðu kerfisbundna fræðilega samantekt á þörfinni fyrir umönnun og 

stuðning á meðal sjúklinga sem voru í meðferð vegna sýkingar eftir gerviliðsaðgerðir á mjöðmum og 

hnjám. Þau greindu frá því að fáar rannsóknir væru til um þessa þætti en samantektin náði yfir fjórar 

rannsóknir. Meðal þeirra voru rannsóknir Moore o.fl. (2015) og Andersson o.fl. (2010). Niðurstöður 

Kunutsors o.fl. (2017) leiddu í ljós að þörf væri á sálfræðilegum og félagslegum stuðningi vegna þeirra 

neikvæðu áhrifa sem sýkingar höfðu á félagslíf sjúklinganna. Þau tóku fram að skortur á rannsóknum 

benti til þess að upplýsingar vantaði um upplifun og þarfir þessa hóps.  

Niðurstöður Tanner o.fl. (2016) bentu til þess að þekkingu sjúklinga á eðlilegu útliti sára sem og 

skilningur þeirra á því hvað valdi því að sýking komist í skurðsár sé ábótavant. Sjúklingarnir töldu að 

skurðsárasýking væri ekki það sama og skurðsárasýking af völdum MÓSA en þetta eru mikilvægir þættir 

sem þarf að rannsaka frekar (Tanner o.fl., 2016). Víða erlendis er MÓSA-sýkillinn landlægur en hann 

getur valdið svæsnum sýkingum. Ísland er enn eitt fárra landa þar sem MÓSA hefur ekki numið land og 

því er mjög mikilvægt að sjúklingar viti hvað felst í MÓSA-sýkingu.  

Ýmsir aðrir áhættuþættir eru minna þekktir og minna rannsakaðir eins og búseta, tannheilsa, 
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geðheilsa, notkun tvöfaldra hanska, árstíðir og hvenær sé í lagi fyrir sjúklinga að fara í bað eftir aðgerð 

og þarf að skoða mun betur. Ein þeirra rannsókna var rannsókn Wus o.fl. (2014), en höfundar komust 

að þeirri niðurstöðu að dreifbýlisbúar í Kína væru í aukinni hættu á að fá sýkingu eftir gerviliðsaðgerð. 

Áhugavert væri að skoða hvort tengsl séu á milli þessara tveggja þátta í öðrum löndum en álykta mætti 

að í dreifðum byggðum væri aðgengi að heilbrigðisþjónustu lítil sem engin og mögulega myndu íbúar í 

einhverjum tilvikum fresta því eða sleppa alveg að sækja sér þjónustu.  

 

4.6    Mikilvægi fyrir hjúkrun 

Mikil áhersla er lögð á heildræna hjúkrun sem felur í sér að skoða einstaklinginn í heild sinni, bæði 

líkama og sál. Skurðhjúkrunarfræðingar hafa fá tækifæri til að veita heildræna hjúkrun þar sem 

starfsumhverfið er mjög tæknilegt og sérhæft. Sjaldan gefst tími fyrir skurðhjúkrunarfræðinga að ræða 

við sjúklinginn og fræðast um af hverju hann er kominn til aðgerðar. Með því að skoða áhættuþætti 

sýkinga er hægt að auka og dýpka þekkingu skurðhjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks á 

þeim og auka meðvitund varðandi vinnuferla í aðgerðum. Jafnframt eru þessar upplýsingar mikilvægar 

fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa á skurðdeildum og undirbúa sjúklinga fyrir aðgerð og vinna með þeim 

ef sýking verður. Þeir hafa betri tök á því að skilja ástand og líðan sjúklinga með samtölum við þá og 

með því að fylgjast með þeim. Skilningur á því hvaða áhrif sýkingar geta haft á líf og líðan sjúklinga til 

langs tíma er mikilvægur í fyrirbyggingar- og meðferðarskyni. Ný þekking er sífellt í þróun og þarf 

heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi fyrir þeirri þekkingu og vera tilbúið að tileinka sér hana og jafnvel 

koma auga á nýstárlegar leiðir til að bæta þjónustu við sjúklinga. Að draga úr líkum þess að sjúklingar 

fái sýkingu eða að koma í veg fyrir sýkingar í kringum gerviliðsaðgerðir er þverfaglegt samvinnuverkefni 

fagaðila og sjúklinga.  

5 Ályktanir 

Skurðsárasýkingar í kjölfar gerviliðsaðgerða á hnjám eru sem betur fer sjaldgæfar en þegar sýking 

kemur í ljós hefur hún mikil áhrif á lífsgæði sjúklinga. Mikilvægt er því að þekkja einkenni sýkingar og 

áhættuþætti. Með hækkandi aldri fólks og aukinni líkamsþyngd í heiminum mun þörfin fyrir 

gerviliðsaðgerðir síst minnka. Áhættuþáttum skurðsárasýkinga fjölgar stöðugt þar sem líkamsástand 

fólks versnar oftast með aldrinum og með þyngdaraukningu. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að þekkja 

áhættuþætti skurðsárasýkinga og vera vakandi fyrir nýjum áhættuþáttum. Ef grunur leikur á að nýr 

áhættuþáttur valdi mögulega sýkingu þarf að vera svigrúm og tími til að rannsaka hann. 

Upplifun sjúklinga með skurðsárasýkingar er lítið skoðað fyrirbæri og þarf að rannsaka þennan þátt 

mun betur, m.a. til að geta veitt betri þjónustu og meiri stuðning við þennan hóp. Miðað við heimildir 

virðist fræðsla um skurðsárasýkingar vera lítil sem engin. Aukin fræðsla gæti ef til vill komið í veg fyrir 

að yfirborðssýking þróist í djúpa og enn alvarlegri sýkingu. 
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