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Ágrip 

Bakgrunnur: Blóðþrýstingsfall er algeng aukaverkun svæfinga og hefur lágþrýstingur í aðgerð verið 

tengdur verri útkomu sjúklinga með lengri sjúkrahúslegu og hærri dánartíðni. Bráður nýrnaskaði er 

meðal algengustu alvarlegra vandkvæða sem upp koma í kjölfar aðgerða og síðustu ár hafa rannsóknir 

sýnt fram á tengsl nýrnaskaða við lágþrýsting í aðgerð. Hins vegar er ekki ljóst hvar mörk blóðþrýstings 

liggja, hvaða þættir hafa áhrif þar á og engin almennt samþykkt skilgreining er til á lágþrýstingi í aðgerð. 

Tilgangur: Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að rannsaka tengsl lágs blóðþrýstings í aðgerð við líkur 

á bráðum nýrnaskaða og kanna við hvaða mörk blóðþrýstings líkur á nýrnaskaða byrja að aukast. 

Aðferð: Gerð var kerfisbundin leit að rannsóknum í gagnagrunnunum PubMed, Scopus og CINAHL auk 

leitar í sérhæfðum tímaritum á sviði svæfingahjúkrunar og í heimildaskrám greina. Leitað var að greinum 

birtum á árunum 2010-2020. Greinar voru skimaðar og gæði metin með viðurkenndum gátlistum og 

leiðbeiningum Joanna Briggs Institute og STROBE.  

Niðurstöður: Þrettán greinar (tólf ferilrannsóknir og ein tilraunarannsókn) uppfylltu skilyrðin með alls 

307.538 sjúklinga. Líkur á nýrnaskaða eftir aðgerð voru frá 3,8% upp í 31% eftir tegund aðgerðar og 

sjúklingaþýði. Tíðni lágþrýstings í aðgerð var allt að 71%. Marktæk tengsl voru milli lágþrýstings í aðgerð 

og bráðs nýrnaskaða og jukust líkurnar í réttu hlutfalli við alvarleika og tímalengd lágþrýstings. Líkur 

byrjuðu að aukast við meðalslagæðaþrýsting 65 mmHg og var líkindahlutfall allt að 3,53 við 

meðalslagæðaþrýsting < 55 mmHg > 20 mínútur. Tengsl milli lágþrýstings í aðgerð og bráðs nýrnaskaða 

voru sterkari hjá sjúklingum í skilgreindum áhættuflokki fyrir nýrnaskaða.  

Ályktun: Lágþrýstingur í aðgerð reyndist algengur og hafa marktæka fylgni við bráðan nýrnaskaða. 

Lágþrýstingur er einn þeirra áhættuþátta sem hægt er að hafa áhrif á í aðgerð og ætti sérstaklega að 

forðast lágþrýsting hjá sjúklingum sem eru í áhættu á bráðum nýrnaskaða. 

 

Lykilorð: Lágur blóðþrýstingur í aðgerð, bráður nýrnaskaði, svæfing. 
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Abstract 

Background: Hypotension is a common side-effect of anaesthesia and intraoperative hypotension 

(IOH) has been connected to worse outcomes, increased hospital length of stay and increased mortality. 

Acute kidney injury (AKI) is amongst the most common postoperative complications and recent studies 
have shown a correlation between AKI and IOH. However, we don‘t know whether there is a „safe“ lower 

limit for intraoperative blood pressure and which factors influence this limit; also there is no universally 

accepted definition of intraoperative hypotension. 

Purpose: This systematic review examines the relationship between intraoperative hypotension and 
acute kidney injury and addresses the safe limit for IOH below which the probability of AKI increases. 

Methods: A systematic review was conducted by searching PubMed, Scopus and CINAHL as well as 

hand-searching journals within anaesthesia nursing and references of the articles identified. Searches 

were limited to the years 2010-2020. Articles were evaluated using tools from the Joanna Briggs Institute 
and STROBE. 

Results: Thirteen articles (twelve cohort studies and one RCT) were included with 307.538 patients. 

The risk of postoperative AKI ranged from 3,8% to 31% by study population and type of operation. Up 
to 71% of patients had IOH. There was a significant correlation between IOH and AKI increasing with 

length and degree of hypotension. AKI increased as mean arterial pressure (MAP) fell below 65 mmHg 

and risk of AKI was 3,5-fold with MAP < 55 mmHg > 20 minutes. Patients at risk of AKI were more 

sensitive to IOH than others. 

Conclusion: Intraoperative hypotension is common and correlates with increased risk of acute kidney 

injury. Hypotension is a modifiable risk factor for AKI and one should strive to avoid IOH in patients at 

increased risk for AKI. 

 

Keywords: Intraoperative hypotension, acute kidney injury, anesthesia.   
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1 Inngangur 
Lágur blóðþrýstingur í aðgerð (e. intraoperative hypotension) er algeng aukaverkun svæfinga- og 

deyfingalyfja. Rannsóknir hafa sýnt að algengi lágþrýstings í aðgerð sé allt frá 5 til 99% sem ræðst 

meðal annars af því hvaða skilgreining á lágþrýstingi er notuð (Bijker o.fl., 2007). Á undanförnum árum 

hafa fræðimenn í auknum mæli beint sjónum sínum að tengslum lágþrýstings í aðgerð við vandkvæði 

hjá sjúklingum eftir aðgerð (e. postoperative complications). Monk o.fl. (2005) voru með þeim fyrstu sem 

sýndu fram á marktæk tengsl milli þess tíma sem sjúklingur var lágþrýstur í aðgerð og dauða innan árs 

frá skurðaðgerð, en síðan þá hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl lágþrýstings við fleiri þætti eftir aðgerð 

eins og til dæmis bráðan nýrnaskaða (e. acute kidney injury), skaða á hjartavöðva (e. myocardial injury) 
og heilablóðfall (e. ischemic stroke) (Bijker o.fl., 2012; Sun, Wifeysundera, Tait og Beattie, 2015; Walsh 

o.fl., 2013).  

Veikindi og vandkvæði hjá sjúklingum eftir aðgerð geta haft alvarleg áhrif á sjúklinginn og leitt til lengri 

sjúkrahúslegu, aukið líkur á gjörgæslumeðferð eða annarri sérhæfðri meðferð og valdið hærri dánartíðni 
innan 30 daga og 1 árs frá aðgerð. Auk neikvæðra áhrifa á sjúklinga eykur þetta álag og kostnað í 

heilbrigðiskerfinu  (Bijker o.fl., 2009; Chertow, Burdick, Honour, Bonventre og Bates, 2005; Hallqvist, 

Mårtensson, Sahlén og Bell, 2016; Zarbock, Koyner, Hoste og Kellum, 2018). 

Bráður nýrnaskaði er meðal algengustu vandkvæða sem upp koma hjá sjúklingum eftir aðgerð en í 
rannsóknum kemur fram að algengi bráðs nýrnaskaða sé allt að 47% eftir aðgerð og enn hærra hjá þeim 

sjúklingum sem leggjast inn á gjörgæslu í kjölfar aðgerðar (Romagnoli, Ricci og Ronco, 2018; Zarbock 

o.fl., 2018). Bráður nýrnaskaði hefur neikvæðar afleiðingar fyrir sjúklinginn eins og önnur alvarleg 

vandkvæði sem upp koma eftir aðgerð og getur meðal annars leitt til langvarandi nýrnabilunar, þörf fyrir 

blóðskilun, og jafnvel dauða (Romagnoli o.fl., 2018). Í ljósi þess hve algengur bráður nýrnaskaði er eftir 

aðgerðir og hve alvarlegar afleiðingar hann getur haft fyrir sjúklinginn er mikilvægt að skoða þá þætti 

sem haft geta áhrif á eða valdið bráðum nýrnaskaða. Margir áhættuþættir eru þekktir en æðasjúkdómar, 
langvarandi nýrnasjúkdómar, háþrýstingur, hjartabilun og sykursýki eru allt þættir sem sýnt hefur verið 

fram á að auki líkur á bráðum nýrnaskaða. Hætta á bráðum nýrnaskaða er einnig mismunandi eftir 

tegund aðgerðar þar sem til dæmis hjartaaðgerðir, ákveðnar æðaaðgerðir og bráðaaðgerðir eru meðal 

þeirra aðgerðartegunda sem hafa auknar líkur á bráðum nýrnaskaða í för með sér (Romagnoli, Ricci og 

Ronco, 2018; Zarbock o.fl., 2018). Margir þessir áhættuþættir eru þess eðlis að ekki er hægt að hafa 

áhrif á þá, því er mikilvægt að huga vel að þeim áhættuþáttum sem hægt er að hafa áhrif á. 

Blóðþrýstingur í aðgerð er einn þeirra þátta sem hafa sýnt sig skipta máli hvað varðar líkur á bráðum 

nýrnaskaða eftir aðgerð. Fræðimenn hafa því á undanförnum árum unnið að því að rannsaka þessi 
tengsl enda er þetta einn af þeim þáttum sem oftar en ekki er hægt að hafa stjórn á í aðgerð, hvort sem 

sjúklingur er svæfður eða deyfður (Gumbert o.fl., 2020). 

 

1.1 Lágþrýstingur í aðgerð 
Svæfing og deyfing fyrir skurðaðgerð hafa í för með sér ýmsar lífeðlisfræðilegar breytingar sem leitt geta 

til breytinga á blóðþrýstingi sjúklings. Lækkaður blóðþrýstingur er algeng aukaverkun þeirra lyfja sem 
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notuð eru við svæfingar og deyfingar og getur of lágur blóðþrýstingur í of langan tíma haft skaðleg áhrif 

á ýmis líffæri (Bijker o.fl., 2009; Wesselink o.fl., 2018).  

 

1.1.1 Blóðþrýstingur 
Blóðþrýstingur er sá þrýstingur sem er í slagæðakerfi líkamans (e. arterial blood pressure) og er hann 

skilgreindur sem annars vegar slagbilsþrýstingur (e. systolic blood pressure) og hins vegar 

hlébilsþrýstingur (e. diastolic blood pressure). Slagbilsþrýstingur er þannig þrýstingur blóðsins á 

slagæðaveggina þegar hjartað dælir blóðinu út til líkamans en hlébilsþrýstingur er þrýstingur blóðsins á 
slagæðaveggina milli slaga þegar hjartað er að fyllast aftur (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013; 

Vander, Sherman og Luciano, 1994). Púlsþrýstingur (e. pulse pressure) er síðan munurinn á 

slagbilsþrýstingi og hlébilsþrýstingi. Meðalslagæðaþrýstingur (e. mean arterial pressure) er 

meðalþrýstingur í slagæðakerfinu og má líta á hann sem samspil þess blóðmagns sem hjartað dælir á 

hverri mínútu (e. cardiac output) og viðnáms í slagæðakerfinu. Hægt er að reikna meðalslagæðaþrýsting 

út frá mismunandi þáttum blóðþrýstings með því að leggja saman 2/3 x hlébilsþrýsting og 1/3 x 

slagbilsþrýsting (Betterworth, Mackey og Wasnick, 2013).  

 

1.1.2 Stjórnun blóðþrýstings 
Til að viðhalda nægu blóðflæði til líffæra þarf að halda uppi ákveðnum þrýstingi í æðakerfinu. 

Blóðþrýstingsstjórnun líkamans er flókið samspil tauga-, hormóna-, vökva- og nýrnastarfsemi sem hefur 

meðal annars áhrif á æðasamdrátt, hjartavöðva og vökvajafnvægi til breytinga á blóðþrýstingi. Hraðar 

breytingar á blóðþrýstingi frá mínútu til mínútu eru fyrst og fremst viðbrögð við boðum frá ósjálfráða 

taugakerfinu en þau boð skynjum við bæði í ákveðnum stöðvum í heilanum og einnig með ákveðnum 

þrýstingsskynjurum í slagæðum líkamans. Þrýstingsnemar í ósæðinni og hálsslagæðum nema 

þrýstingsbreytingar og senda boð sem ýmist auka eða draga úr svörun sympatíska taugakerfisins. Ef 

blóðþrýstingur lækkar bregst líkaminn við með aukinni svörun sympatíska kerfisins þannig að æðar 
dragast saman, hjartsláttarhraði eykst og samdráttarkraftur hjartans eykst til þess að hækka 

blóðþrýsting. Þegar lágur blóðþrýstingur og aukin svörun sympatíska kerfisins hefur varað í fáeinar 

mínútur virkjast renín-angíótensín-aldósterón kerfið sem eykur seytrun efna sem valda æðasamdrætti í 

minni slagæðum og auka þannig viðnám í útlæga æðakerfinu sem hækkar blóðþrýsting. Viðvarandi 

breytingar á blóðþrýstingi geta einnig valdið því að vökvi flyst úr vefjum og inn í æðakerfið ef um 

lágþrýsting er að ræða en út úr æðunum og í vefina ef um háþrýsting er að ræða. Þetta getur dregið úr 

sveiflum á blóðþrýstingi, sérstaklega hjá einstaklingum með skerta nýrnastarfsemi. Eftir einhverjar 
klukkustundir með hækkuðum eða lækkuðum blóðþrýstingi fer í gang hægvirkara ferli í nýrunum sem 

þá fara að breyta salt- og vökvajafnvægi líkamans til að reyna að viðhalda eðlilegum gildum á 

blóðþrýstingi. Parasympatíska taugakerfið vinnur öfugt við sympatíska taugakerfið og leiðir örvun á því 

til lækkunar á blóðþrýstingi. Til dæmis getur örvun á skreyjutauginni (e.vagus nerve) sem virkjar 

parasympatíska kerfið leitt til verulegs hægtakts (e. bradycardia) og blóðþrýstingsfalls (Butterworth, 

Mackey og Wasnick, 2013; Vander, Sherman og Luciano, 1994). 
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1.1.3 Skilgreiningar á lágþrýstingi 
Lágþrýstingur (e. hypotension) eða of lágur blóðþrýstingur, er þegar ekki er nógu hár þrýstingur í 

æðakerfinu til að sjá vefjum líkamans fyrir nægilega miklu blóðflæði. Við of lítið blóðflæði verða líffæri 

fyrir tímabundnum súrefnisskorti sem getur valdið skemmdum á líffærunum sem þá hætta að geta sinnt 
hlutverki sínu sem skyldi. Engin ein skilgreining á lágþrýstingi í skurðaðgerð er til og hafa margar 

mismunandi skilgreiningar verið notaðar í rannsóknum. Bijker o.fl. (2007) rannsökuðu tengsl 

lágþrýstings í aðgerð við dánartíðni innan eins árs frá aðgerð og fundu 140 skilgreiningar í þeim 130 

greinum sem þeir skoðuðu. Miðað við fjölda skilgreininga á lágþrýstingi í rannsóknunum þarf því ekki að 

koma á óvart að tíðni lágþrýstings í aðgerðum reyndist mjög mismunandi eða frá 5-99%, en nýlegri 

rannsóknir hafa einnig sýnt að lágþrýstingur í aðgerð er mjög algengur (Bijker o.fl., 2007; White o.fl., 

2016). Algengt er að skilgreina lágþrýsting sem annað hvort blóðþrýsting undir ákveðnu tölulegu viðmiði 
eða sem hlutfallslega lækkun frá blóðþrýstingi sjúklings fyrir aðgerð en mismunandi meiningar eru í 

fræðasamfélaginu um hvor nálgunin sé betri. Lækkunin en oftast miðuð við slagbilsþrýsting eða 

meðalslagæðaþrýsting en einnig hafa verið gerðar rannsóknir sem miða við hlébilsþrýsting og 

púlsþrýsting. Dæmi um algengar skilgreiningar eru:  

• Slagbilsþrýstingur < 80 mmHg eða < 90 mmHg 

• > 20% hlutfallsleg lækkun slagbilsþrýstings 

• Meðalslagæðaþrýstingur < 65 mmHg 

• Hlutfallsleg lækkun  meðalslagæðaþrýstings > 20%  

eða blandaðar skilgreiningar eins og til dæmis slagbilsþrýstingur < 100 mmHg og/eða 30% hlutfallsleg 

lækkun slagbilsþrýstings (Sessler o.fl., 2019; Vos og Scheeren, 2019). 

 

1.1.4 Áhrif svæfinga og deyfinga á blóðþrýsting 
Fólk með fulla meðvitund verður vart við verulega blóðþrýstingslækkun sem lýsir sér með svima, ógleði 

og yfirliði. Þegar sjúklingar eru svæfðir eða slævðir er meðvitundin slegin út eða hún skert verulega 

þannig að sjúklingurinn finnur ekki fyrir blóðþrýstingsbreytingum. Það er því mjög mikilvægt að fylgjast 

vel með blóðþrýstingi á meðan svæfingu og slævingu stendur. Lyf sem notuð eru við svæfingar, 
slævingar og deyfingar hafa öll töluverð áhrif á hjarta- og æðakerfi.  

 

1.1.4.1 Svæfingalyf til innöndunar (gös) 
Svæfingagös hafa lengi verið notuð við svæfingar fyrir skurðaðgerðir. Á Íslandi í dag eru þrjár tegundir 

svæfingagasa í notkun á skurðstofum en það eru sevoflurane, desflurane og glaðloft. Sevoflurane og 

desflurane eru notuð til viðhalds í almennum svæfingum en glaðloft nær eingöngu við innleiðingu 

svæfingar hjá börnum. Svæfingagösin hafa mismunandi áhrif á hjarta- og æðakerfið, glaðloft dempar 

samdrátt hjartavöðvans en hefur einnig örvandi áhrif á sympatíska taugakerfið þannig að áhrif á 

blóðþrýsting eru yfirleitt lítil sem engin. Desflurane veldur minnkuðu æðaviðnámi í útlægum æðum og 
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þar af leiðandi blóðþrýstingslækkun. Hjartsláttarhraði getur hins vegar aukist og dæluvirkni hjartans (e. 

cardiac output) helst þannig yfirleitt óbreytt. Áhrif sevoflurane á viðnám útlægra æða eru ekki eins mikil 

og áhrif desflurane og blóðþrýstingslækkun því ekki eins mikil. En þar sem sevoflurane veldur lítilli eða 

engri aukningu í hjartsláttarhraða minnkar dæluvirkni hjartans við notkun sevoflurane. Tafla 1 sýnir áhrif 

sevoflurane, desflurane og glaðlofts á hjarta- og æðakerfi (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). 

 

Tafla 1. Áhrif svæfingalyfja til innöndunar (svæfingagasa) á hjarta og æðakerfi. 

 

 

1.1.4.2 Svæfingalyf í æð 
Ýmis svæfingalyf til inngjafar í æð eru þekkt. Helstu tegundir svæfingalyfja í æð sem notuð eru hér á 

landi við svæfingar og slævingar eru própofól (e. propofol), bensódíasepín (e. benzodiazepines), 

ketamín (e. ketamine), og barbituröt (e. barbiturates). Af þessum lyfjum er própofól langalgengasta lyfið 

til innleiðslu svæfinga en það er einnig mikið notað til viðhalds svæfingar og við slævingar. Própofól 

veldur verulegri víkkun útlægra æða, lækkun fylliþrýstings (e.cardiac preload) og minnkun á samdrætti 
hjartans og þar af leiðandi töluverðri blóðþrýstingslækkun. Própofól dempar einnig skynjun í 

þrýstingsnemum slagæða og dregur þannig úr viðbragði líkamans við lækkuðum blóðþrýstingi. Stórir 

skammtar, hröð inndæling og hár aldur sjúklings auka áhrif própofóls á hjarta- og æðakerfið. 

Bensódíasepín eru mikið notuð við slævingar og sem hjálparlyf fyrir svæfingu. Ein og sér hafa 

bensódíasepín lítil áhrif á hjarta- og æðakerfið en séu þau gefin með ópíoíðum (e. opioids) verður 

samverkun sem veldur dempun hjartavöðvans og lágþrýstingi. Ketamín er töluvert notað sem verkjalyf, 

bæði við bráða verki af völdum alls kyns áverka en einnig við langvarandi verki og er oft notað við 
svæfingar í verkjastillandi tilgangi. Ketamín er einnig notað við innleiðslu svæfingar hjá óstabílum 

sjúklingum, til dæmis mikið slasaðra sjúklinga (e. trauma). Ólíkt öðrum svæfingalyfjum veldur ketamín 

auknum hjartsláttarhraða, hækkuðum blóðþrýstingi og aukinni dælugetu hjartans. Ástæða þessa eru 

örvunaráhrif ketamíns á sympatíska taugakerfið ásamt því að ketamín hamlar endurupptöku 

noradrenalíns sem viðheldur örvun sympatíska kerfisins. Í dag eru barbituröt nær eingöngu notuð 

hérlendis við bráðsvæfingar fyrir keisaraskurð og í einstaka tilfellum við heilaskurðaðgerðir til að minnka 

innankúpuþrýsting. Tafla 2 er samantekt á áhrifum svæfingalyfja í æð á hjarta og æðakerfi (Butterworth, 

Mackey og Wasnick, 2013). 

 

 Blóðþrýstingur Hjartsláttur Æðaviðnám Dæluvirkni hjarta  

Sevoflurane Lækkar ↓ EB Minnkar ↓ Minnkar ↓ 
Desflurane Lækkar ↓↓ EB/eykst ↑ Minnkar ↓↓ EB/minnkar ↓ 
Glaðloft (N0) EB EB EB EB 

EB = Engin Breyting 
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Tafla 2. Áhrif svæfingalyfja sem gefin eru í æð á hjarta- og æðakerfi. 

 

 

1.1.4.3 Verkjalyf      
Í öllum skurðaðgerðum er mikið sársaukaáreiti og því þarf að gefa sjúklingum sem eru svæfðir eða 

slævðir verkjalyf. Verkjalyf eru gefin til að minnka lífeðlisfræðilega svörun við sársauka í aðgerðinni en 

einnig í lok aðgerðar til að deyfa verki fyrst eftir aðgerð. Algengustu verkjalyf sem notuð eru í svæfingu 

eru ópíoíðar með mismunandi verkunarlengd og cyclooxygenasa hamlandi lyf sem verka áfram eftir að 

aðgerð lýkur.  

Fæstir ópíoíðar hafa bein áhrif á hjarta- og æðakerfið en geta haft samverkandi áhrif með öðrum 

lyfjum eins og bensódíasepínum, própofóli, glaðlofti og öðrum svæfingagösum og valdið meðal annars 

dempun á virkni hjartavöðvans. 

Cyclooxygenase hamlandi lyf eru til dæmis bólgueyðandi lyf (e. nonsteroidal antiinflammatory 

agents). Þau hafa ekki áhrif á hjarta- og æðakerfið nema með óbeinum hætti þar sem þau minnka 

blóðstorknun og geta því valdið aukinni blæðingu (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). 

 

1.1.4.4 Vöðvaslakandi lyf 
Ef barkaþræða á svæfðan sjúkling er í flestum tilfellum notuð lyf sem valda vöðvaslökun til að auðvelda 

barkaþræðingu. Vöðvaslakandi lyfjum er skipt í tvo flokka, afskautandi (e. depolarizing) vöðvaslökun og 
ekki-afskautandi (e. nondepolarizing) vöðvaslökun eftir verkunarmáta þeirra á taugamótum.  

Afskautandi vöðvaslökun (Succinylcholine) getur valdið bæði hraðari eða hægari hjartslætti og 

hækkuðum eða lækkuðum blóðþrýstingi eftir skammtastærð. Hjá flestum fullorðnum eru þessar 

breytingar litlar í samanburði við áhrif af innleiðslulyfi svæfingarinnar og barkaþræðingu. Börn eru þó 
viðkvæm fyrir dempandi áhrifum lyfsins á hjartslátt og geta fengið hættulegan hægtakt (e. bradycardia). 

Nokkrar tegundir ekki-afskautandi vöðaslakandi lyfja eru til og geta sum þeirra haft áhrif á hjarta- og 

æðakerfið. Atracurium getur lækkað blóðþrýsting og aukið hjartsláttarhraða, sérstaklega við háa 

skammta. Einnig getur það valdið histamínlosun sem aftur leiðir til víkkunar á æðum og lækkunar á 
blóðþrýstingi. Pancuronium veldur örvun á sympatíska taugakerfinu og hindrar boð frá skreyjutauginni 

sem getur leitt til háþrýstings og hraðtakts (e. tachycardia). Vecuronium hefur ekki bein áhrif á hjarta- 

og æðakerfið en getur haft samverkandi áhrif með ópíoíðum og valdið hægtakti. Rocuronium, sem mest 

er notað hér á landi, og cisatracurium hafa ekki teljandi áhrif á hjarta- og æðakerfið (Butterworth, Mackey 

og Wasnick, 2013). 

 Blóðþrýstingur Hjartsláttur Æðaviðnám Dæluvirkni hjarta 

Própofól Lækkar ↓↓ EB Minnkar ↓↓ EB/minnkar ↓ 
Bensódíasepín Lækkar ↓ Eykst ↑ Minnkar ↓ Minnkar ↓ 
Ketamín Hækkar ↑↑ Eykst ↑↑ Eykst ↑↑ Eykst ↑↑ 
Barbituröt Lækkar ↓↓ Eykst ↑↑ Minnkar ↓ EB 

EB = Engin Breyting 
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1.1.4.5 Deyfingar 
Ekki þarf að svæfa alla sjúklinga fyrir skurðaðgerðir. Stundum er betra að nota deyfingar með 

staðdeyfilyfjum, ýmist vegna ástands sjúklings eða út frá tegund aðgerðar. Algengustu tegundir deyfinga 

eru mænudeyfingar, mænurótardeyfingar og leiðsludeyfingar. Staðdeyfilyf virka á jónagöng á 
taugafrumumótum og hindra þannig taugaboð til og frá viðkomandi svæði. Þannig má hindra bæði verki 

og hreyfingu á aðgerðarsvæði.  

Öll staðdeyfilyf dempa sjálfvirkni hjartavöðvans í einhverjum mæli og við hækkandi skammta í blóði 
geta þau einnig dregið úr samdrætti hans og hægt á leiðni í vöðvanum. Öll staðdeyfilyf nema kókaín 

valda einnig slökun á sléttum vöðvum við háa skammta og geta þannig valdið víkkun æða og lækkað 

blóðþrýsting en í lágum skömmtum valda þau æðasamdrætti. Við eiturskammta í blóði geta staðdeyfilyf 

valdið hjartastoppi með áhrifum sínum á hjarta- og æðakerfið. Kókaín er ólíkt öðrum staðdeyfilyfjum að 

því leyti að það hamlar endurupptöku noradrenalíns og viðheldur þannig örvun sympatíska 

taugakerfinsins sem leiðir til hækkaðs blóðþrýstings og hjartsláttartruflana. 

 

1.1.4.5.1 Mænudeyfing (spinal) 

Mænudeyfing (e. spinal anesthesia) er lögð utan við innstu heilahimnuna í bil sem kallast innanskúmshol 

(e. subarachnoid space) en í því holi er heila- og mænuvökvinn. Deyfilyfinu er sprautað inn neðan við 
sjálfa mænuna, við mænutaglið og þannig eru taugarnar sem ítauga neðri helming líkamans baðaðar í 

deyfiefninu. Við þetta er sársaukaskyn neðan stungustaðar slegið út ásamt því að viðkomandi missir 

mátt í neðri útlimum. Ekki er þörf á svæfingu til viðbótar við þessa tegund mænudeyfingar en oft fá 

sjúklingar slævingu þannig að þeim líði betur og auðveldara sé fyrir þá að liggja lengi í sömu stellingunni. 

Sympatísk stjórnun æða í neðri útlimum truflast og blóðþrýstingur lækkar því nær alltaf eitthvað við 

mænudeyfingar. Leiti deyfiefnið ofarlega í mænugöngin (e. „high spinal“) getur deyfingin einnig slegið 

út sympatisk áhrif á hjartað (T1-T4) og valdið því að parasympatísk áhrif skreyjutaugarinnar verða 

ráðandi sem veldur hægatakti til viðbótar við æðavíkkun og getur þannig valdið lífshættulegum 
lágþrýstingi.  

 

1.1.4.5.2 Mænurótardeyfing (epidural) 

Við mænurótardeyfingu (utanbastsdeyfing, e. epidural) er deyfilyfinu sprautað utan við ystu 

heilahimnuna, basthimnuna (e. dura). Sjúklingurinn fær þá góða verkjastillingu á því svæði sem 

deyfingin nær til en missir síður mátt í neðri hluta líkamans en það fer þó eftir skammtastærðum. Þessi 

tegund deyfinga er oft notuð í fæðingum og til verkjastillingar eftir ákveðnar aðgerðir. Í vissum tilvikum 

má nota mænurótardeyfingu til að framkvæma aðgerð en það krefst oft stórra skammta deyfilyfja með 

tilheyrandi hættu á blóðþrýstingsfalli, bæði vegna áhrifa á sympatískar taugar og vegna frásogs lyfja inn 

í æðakerfið. 
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1.1.4.5.3 Leiðsludeyfing 

Hægt er að leggja deyfingar í ákveðin taugaknippi, sem oft eru kallaðar leiðsludeyfingar eða blokk, sem 

slá út sársaukaskynjun í einum útlim eða dreifisvæði viðkomandi taugar. Þessi tegund deyfinga er oftast 

notuð í verkjastillandi tilgangi til viðbótar við svæfingu eða slævingu en má nota eina sér til að gera 

aðgerðir á ákveðnum svæðum. Áhrif leiðsludeyfinga á hjarta- og æðakerfi eru takmörkuð en ef 
staðdeyfilyfin eru óvart gefin í æð eða frásogast hratt geta þau haft alvarleg áhrif á hjarta- og æðakerfið. 

(Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013) 

 

1.1.5 Orsakir og meðferð lágþrýstings í aðgerð 
Eins og áður segir þarf ákveðinn lágmarksþrýsting í æðakerfinu til að viðhalda blóðflæði til vefja 

líkamans. Ef blóðþrýstingur fellur þarf að bregðast við því þannig að ekki verði skemmdir á líffærum. 

Ástæða blóðþrýstingsfallsins stýrir meðferð. Helstu ástæður lágþrýstings í aðgerð samkvæmt Vos og 

Scheeren (2019) eru: 

Minnkaður fylliþrýstingur (e. preload) 

• Æðavíkkun / æðalömun, til dæmis vegna svæfingalyfja 

• Rúmtaksskortur (e. hypovolemia) vegna blæðingar 

• Söfnun bláæðablóðs (e. venous pooling) til dæmis vegna stöðu sjúklings 

• Aðrar ástæður svo sem þrýstingur á meginæðar líkamans í aðgerð 

Minnkuð samdráttargeta hjartavöðva 

• Blóðþurrð í hjarta 

• Aukaverkanir svæfingalyfja sem minnka samdráttarkraft og hjartsláttarhraða 

Minnkuð svörun hjarta- og æðakerfis við sympatískri örvun, til dæmis vegna blæðingar 

Minnkaður slagæðaþrýstingur 

• Svæfingalyf sem hafa æðavíkkandi áhrif 

• Mænudeyfing / mænurótardeyfing (e. neuraxial anaesthesia) 

• Annað, til dæmis histamínlosun líkt og við bráðaofnæmi 

Ýmsar aðrar ástæður 

• Þungun 

• Öndunarvélarmeðferð (e. positive pressure ventilation) 

• Loftbrjóst (e. pneumothorax) 

• Fiturek / CO2 í æðakerfi 

Meðferðin þarf að vera í samræmi við orsök blóðþrýstingsfalls en algengt er að beita lyfjum með verkun 

á hjarta og æðar (til dæmis fenylefrín, efedrín, noradrenalín, atrópín), vökvameðferð og blóðhlutagjöfum, 
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eða að dregið sé úr gjöf svæfingalyfja ef það er hægt. Sé ástæðan lækkun á fylliþrýstingi þarf að fylla á 

kerfið með blóði eða vökva. Við minnkaðri samdráttargetu hjartans þarf að minnka svæfingarlyf eða 

beita lyfjum sem örva samdráttargetu og hraða, á borð við efedrín, atrópín eða adrenalín. Við æðavíkkun 

þarf að gefa æðaherpandi lyf (fenylefrín, noradrenalín) eða fyllingu (vökva). Þá getur við ákveðnar 

aðstæður orðið aukinn þrýstingur á stóru æðar líkamans sem leiðir til minnkaðs aðflæðis blóðs til hjarta 

(e. venous return) sem aftur leiðir til blóðþrýstingsfalls. Þetta á sér til dæmis stað þegar legið þrýstir á 

stóru bláæðina (v. cava inferior) í kviðnum við þungun eða þegar loft þrýstir á bæði efri og neðri bláæðar 
(v. cava superior og inferior) í brjóstholi svo sem við öndunarvélameðferð (e. positive pressure 

ventilation) og þrýstingsloftbrjóst (e. tension pneumothorax). Meðferðin er þá að létta á þrýstingnum, til 

dæmis með því að ýta legi til vinstri (af æðinni), minnka innöndunarþrýsting við öndunarvélameðferð, 

eða létta á þrýstingsloftbrjósti með nál eða brjóstholskera (e. chest drain) (Vos og Scheeren, 2019). 

 

1.2 Bráður nýrnaskaði 
Bráður nýrnaskaði er heilkenni sem lýsir sér í hraðri hnignun nýrnastarfseminnar sem gerist á nokkrum 
klukkustundum eða dögum. Bráður nýrnaskaði er algengur hjá mikið veikum einstaklingum og veldur 

uppsöfnun á úrgangsefnum, söltum og vökva í blóði. Einnig veldur bráður nýrnaskaði minnkuðu ónæmi 

og vanstarfsemi annarra líffæra. Bráður nýrnaskaði er ástand sem getur verið til staðar hvort sem 

einstaklingur hefur aðra bráða eða langvinna nýrnasjúkdóma eða ekki. (Gumbert, 2020; Ostermann og 

Joannidis, 2016). 

 

1.2.1 Algengi og áhættuþættir bráðs nýrnaskaða 
Bráður nýrnaskaði eftir skurðaðgerð er meðal algengustu vandkvæða eftir aðgerðir. Tíðni bráðs 

nýrnaskaða eftir aðgerð veltur meðal annars á tegund aðgerðar og eru sjúklingar sem fara í 
hjartaðgerðir, aðgerðir á ósæð og bráðaaðgerðir líklegastir til að fá bráðan nýrnaskaða (Goren og Matot, 

2015; Ostermann, Cennamo, Meersch og Kunst, 2020). Nokkrir þættir í hjartaaðgerðum og aðgerðum 

á ósæð (e. aorta) valda því að bráður nýrnaskaði er algengur eftir þessar aðgerðir. Ein stærsta ástæðan 

er sú að klemmt er fyrir ósæðina í mörgum af þessum aðgerðum en það veldur blóðleysi og 

súrefnisskorti í líffærum eins og nýrum sem þannig geta orðið fyrir skaða. Aðrar ástæður eru til dæmis 

viðvarandi lágþrýstingur, minni dælugeta hjartans, mikil hætta á myndun blóðtappa og notkun hjarta- og 

lungnavéla (Gumbert o.fl., 2020). Vegna sérstöðu hjarta- og ósæðaaðgerða og vegna þess að þær hafa 

í för með sér töluvert aukna áhættu á bráðum nýrnaskaða miðað við aðrar aðgerðir eru þessar 
aðgerðategundir oft rannsakaðar sérstaklega með tilliti til bráðs nýrnaskaða. Rannsóknir á bráðum 

nýrnaskaða eftir aðgerðir aðrar en hjartaaðgerðir hafa sýnt að 6-7,5% sjúklinga fá bráðan nýrnaskaða 

(Abelha o.fl., 2009; Kork o.fl., 2015; O´Connor o.fl., 2017) og kerfisbundið yfirlit Hobson og félaga (2018) 

sýndi að tíðni var allt að 49% hjá sjúklingum eftir æðaskurðaðgerðir. Einnig eru þekktir ýmsir 

áhættuþættir hjá sjúklingnum sjálfum sem auka líkur á bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð. Aldur, kyn, 

kynþáttur (þeldökkir), líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index), lækkaður gaukulsíunarhraði (e. 

glomerular filtration rate), hækkað kreatínín í blóði fyrir aðgerð, langvinnur nýrnasjúkdómur,  blóðleysi 
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(e. anemia), sykursýki, nýrnasjúkdómar, háþrýstingur, hjartabilun, kransaæðasjúkdómur, 

lungnasjúkdómur, vökvasöfnun í kvið (e. ascites) og útæðasjúkdómar eru meðal þeirra þátta sem tengdir 

hafa verið auknum líkum á bráðum nýrnaskaða (Abelha o.fl., 2009; Goren og Matot, 2015; Gumbert 

o.fl., 2020; Ostermann o.fl., 2020). 

 

1.2.2 Afleiðingar bráðs nýrnaskaða eftir skurðaðgerð 
Rannsóknir hafa sýnt fram á aukna dánartíðni, fleiri vandkvæði eftir aðgerð og lengri sjúkrahúslegu hjá 

þeim sem fá bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð. Sjúklingar sem fá bráðan nýrnaskaða reyndust allt að átta 
sinnum líklegri til að deyja á fyrstu 30 dögunum eftir aðgerð en þeir sem ekki fengu bráðan nýrnaskaða 

(Gumbert o.fl., 2020; Ostermann o.fl., 2020). Engin góð meðferð er til við bráðum nýrnaskaða í dag og 

líkur á langvinnri nýrnabilun og þörf á blóðskilun í kjölfar bráðs nýrnaskaða er töluverð. Nýlegar 

rannsóknir benda einnig til þess að bráður nýrnaskaði geti leitt til hnignunar annarra líffæra og þannig 

aukið líkur á fjölkerfabilun, sýklasótt og dauða. Jafnvel litlar bráðar breytingar á nýrnastarfsemi hafa 

verið tengdar hærri dánartíðni (Gumbert o.fl., 2020; Kork o.fl., 2015; O´Connor o.fl., 2017). 

 

1.2.3 Greining og skilgreiningar á bráðum nýrnaskaða  
Á síðustu 30 árum hafa ýmsar skilgreiningar og mæliaðferðir til að greina bráðan nýrnaskaða verið 
rannsakaðar og prófaðar. Mælingar á kreatíníni í blóði og þvagútskilnaði eru enn í dag grunnurinn í 

greiningu á bráðum nýrnaskaða, ekki síst vegna þess að þær eru auðveldar í framkvæmd og sértækar 

fyrir nýrnastarfsemi (Gumbert o.fl., 2020). 

Mæling á þvagútskilnaði er næm mæliaðferð til greiningar á bráðum nýrnaskaða en ferlið í kringum 
skurðaðgerðir (e. perioperative period) virðist eitt og sér hafa áhrif á þvagútskilnað sem aftur truflar 

greiningu sjúkdómsins ef notast er við þvagútskilnað sem greiningaraðferð. Stressástand, vökva- og 

blóðskortur (e. hypovolemia) og jafnvel svæfing í sjálfu sér dregur úr þvagútskilnaði vegna losunar á 

aldosteróni og vasopressíni. Rannsóknir á þvagútskilnaði í aðgerð hafa til dæmis sýnt að aðeins 5-15% 

af vökvagjöf skilst út með þvagi hjá sofandi sjúklingum í aðgerð á meðan 40-75% skilst út hjá sjúklingum 

sem ekki eru svæfðir (Hahn, 2010; Matot o.fl., 2012). Það að nota þvagútskilnað til greiningar á bráðum 

nýrnaskaða hjá aðgerðasjúklingum er þess vegna ekki einfaldasti eða áreiðanlegasti greiningarmátinn. 

Kreatínín í blóði er greiningaraðferð sem er einföld í framkvæmd en hefur einnig sína galla. Kreatínín 

í blóði er ónákvæmur mælikvarði á gaukulsíunarhraða því kreatínín byrjar ekki að hækka í blóði fyrr en 

gaukulsíunarhraðinn hefur minnkað um 50%. Það er því ákveðið tímabil hjá sjúklingum frá því að 

nýrnastarfsemi byrjar að skerðast og þar til skerðingin verður mælanleg með kreatíníni í blóði. Því er 
bráður nýrnaskaði oft greindur seint í sjúkdómsferlinu. Kreatínín í blóði getur einnig verið óáreiðanleg 

greiningaraðferð hjá aðgerðasjúklingum þar sem kreatínín getur breyst vegna annarra þátta sem 

algengir eru í aðgerð og aðgerðarferli eins og til dæmis ofvökvun (e. volume overload), skaða á vöðvum, 

næringarástands og notkunar stera (Gumbert o.fl., 2020). 

Vegna þeirra takmarkana sem kreatínín í blóði og þvagútskilnaður hafa sem greingaraðferðir á 

bráðum nýrnaskaða hafa rannsóknir í þessum fræðum beinst að því síðustu ár að finna aðra lífmarka 
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(e. biomarkers) sem mögulega geta greint bráðan nýrnaskaða fyrr og nákvæmar. Nokkrir lífmarkar sem 

allir hafa mismunandi eiginleika hvað varðar næmi og sértæki hafa sýnt lofandi niðurstöður í 

rannsóknum. Neutrofíl gelatínasa-tengt lípokalín mólikúl sem ekki er til staðar í þvagi eða blóði 

heilbrigðra einstaklinga mælist á fyrstu stigum blóðþurrðar í nýrum og hefur mælst á fyrstu tveimur 

klukkustundunum eftir aðgerð í rannsóknum. Kidney injury mólikúl-1 er týpu1 himnuglýkóprótein sem 

eykst við blóðþurrð eða eituráhrif í nýrum. Rannsóknir á þessum lífmarka hafa sýnt að aukningin er 

mælanleg innan sex klukkustunda eftir aðgerð. Cystatín C, tissue inhibitor of metalloproteinases-2 og 
insulin-like growth factor binding protein-7 eru einnig lífmarkar sem mögulega er hægt að nota til 

greiningar á bráðum nýrnaskaða. Rannsóknir á betri greiningaraðferðum halda áfram en í rannsókn frá 

2018 (McIlroy, Farkas, Pan, Pickering og Lee, 2018) var ekki sýnt fram á að neinn af þessum lífmörkum 

einn og sér væru betri en breytingar á kreatíníni í blóði. Hins vegar reyndist unnt að greina og spá fyrir 

um skaða með mikilli nákvæmni og sértækni ef lífmarkarnir voru notuðir ásamt kreatíníni sem 

greiningaraðferð (Gumbert o.fl., 2020; McIlroy o.fl., 2018). Þrátt fyrir annmarka við notkun 

þvagútskilnaðar og kreatíníns í blóði við greiningu á bráðum nýrnaskaða eru það þær aðferðir sem 

notaðar eru þar til rannsóknir á öðrum lífmörkum skila okkur betri greiningaraðferðum. 

Skilgreiningar á bráðum nýrnaskaða hafa þróast mikið frá árinu 2004 með tilkomu RIFLE (Risk, 

Injury, Failure, Loss and End-stage renal disease), AKIN (Acute Kidney Injury Network) og KDIGO 

(Kidney Disease Improving Global Outcomes) skilgreiningar- og flokkunarkerfunum. Það er mikilvægt 

bæði fyrir klínískt starf og til að auðvelda rannsóknir að hafa staðlaðar skilgreiningar á sjúkdómnum. 
Eldri rannsóknir á bráðum nýrnaskaða liðu fyrir það að skilgreiningar voru margar og ólíkar og því erfitt 

að bera saman niðurstöður. Árið 2004 setti hópur sem kallast Acute Dialysis Quality Initiative fyrst fram 

RIFLE flokkunina og síðan þá hafa þróast flokkunar- og skilgreiningakerfi sem nota samskonar 

viðmiðanir og gera allan samanburð í rannsóknum auðveldari (Thomas o.fl., 2015; Ostermann o.fl., 

2020). 
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Tafla 3. Yfirlit yfir flokkunarkerfi bráðrar nýrnabilunar 

 

1.3 Tengsl lágþrýstings í aðgerð og bráðs nýrnaskaða 
Fræðimenn hafa á undanförnum árum beint sjónum sínum í auknum mæli að tengslum lágþrýstings í 
svæfingu við ýmis vandkvæði eftir aðgerð. Rannsóknir síðustu ára hafa meðal annars sýnt fram á tengsl 

lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða, skaða á hjartavöðva og heilablóðfall (e. ischaemic stroke). 

Kerfisbundin samantekt á fræðilegu efni frá 1952-2017 varðandi blóðþrýsting í aðgerð, áhættu og 

útkomu úr skipulögðum skurðaðgerðum sem gerð var 2018 sýndi að meðalslagæðaþrýstingur undir 60-

70 mmHg tengdist auknum líkum á bráðum nýrnaskaða og dauða (Sessler o.fl., 2019). Í franskri 

rannsókn var kannað var hvort útkoma sjúklinga eftir aðgerð væri betri ef viðhöfð var stíf 

blóðþrýstingsstjórn í aðgerðinni og blóðþrýstingi haldið innan 10% frávika frá blóðþrýstingi sjúklings fyrir 

aðgerð. Niðurstöður rannóknarinnar voru þær að þeir sjúklingar þar sem blóðþrýstingi var haldið innan 
þessara marka höfðu marktækt færri vandkvæði eftir aðgerð (38,1% miðað við 51,7%), þar með talið 

bráðan nýrnaskaða (Futier o.fl., 2017). Meðferð við bráðum nýrnaskaða er í rauninni ekki til nema í formi 

blóðskilunar þegar sjúkdómurinn er orðinn það alvarlegur að nýru sjúklingsins ná ekki að skila út 

úrgangsefnum, söltum og umframvökva. Í ljósi þess að meðferð er af skornum skammti reyna 

fræðimenn að greina þá þætti sem ýta undir bráðan nýrnaskaða og hægt er að hafa áhrif á. 

Blóðþrýstingur er einn af þeim þáttum sem að miklu leyti er hægt að stjórna í aðgerð og því hafa 

rannsóknir beinst að því að kanna hvort það að koma í veg fyrir lágþrýsting í aðgerð geti minnkað líkur 
á bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð. 

 RIFLE AKIN KDIGO 
 R - risk 

• 1,5-2 x hækkun á grunngildi 
kreatíníns 

• Lækkun á GFR > 25% 
• UO < 0,5 ml/kg/klst > 6 klst 

Stage 1 
• Hækkun á kreatíníni ≥ 0,3 mg/dl 

(26µmol/L) eða 
• 1,5 -2x hækkun á grunngildi 

kreatíníns 
• UO < 0,5 ml/kg/klst > 6 klst 

Stage 1 
• Hækkun á kreatíníni ≥ 0,3 mg/dl 

(26µmol/L) < 48 klst eða 
• 1,5 -1,9x hækkun á grunngildi 

kreatíníns < 7 daga 
• UO < 0,5 ml/kg/klst > 6 klst 

 I - injury 

• 2-3x hækkun á grunngildi 
kreatíníns 

• Lækkun á GFR > 50% 
• UO < 0,5 ml/kg/klst > 12 klst 

Stage 2 
• 2-3x hækkun á grunngildi 

kreatíníns 
• UO < 0,5 ml/kg/klst > 12 klst 

Stage 2 
• 2-2,9x hækkun á grunngildi 

kreatíníns 
• UO < 0,5 ml/kg/klst > 12 klst 

 F - failure 

• > 3x hækkun á grunngildi 
kreatíníns eða 

• Kreatínín ≥ 4 mg/dl (354 µmol/L) 
með skyndilegri hækkun 
kreatíníns ≥ 0,5 mg/dl (44 
µmol/L) eða 

• Lækkun á GFR > 75% 
• UO < 0,3 ml/kg/klst > 24 klst eða 
• Anuria í 12 klst 

Stage 3 
• > 3x hækkun á grunngildi 

kreatíníns eða 
• Kreatínín ≥ 4 mg/dl (354 µmol/L) 

með skyndilegri hækkun 
kreatíníns ≥ 0,5 mg/dl (44 
µmol/L) eða 

• Skilunarmeðferð 
• UO < 0,3 ml/kg/klst > 24 klst eða 
• Anuria í 12 klst 

Stage 3 
• 3x hækkun á grunngildi 

kreatíníns < 48 klst eða 
• Kreatínín ≥ 4 mg/dl (354 µmol/L) 

með skyndilegri hækkun 
kreatíníns ≥ 0,5 mg/dl (44 
µmol/L) eða 

• Skilunarmeðferð 
• UO < 0,3 ml/kg/klst > 24 klst eða 
• Anuria í 12 klst 

 L - loss 

• Engin nýrnastarfsemi > 4 vikur 

  

 E - ESRD 

• Lokastigs nýrnabilun (e. End 
Stage Renal Disease) 

  

      OU = Þvagútskilnaður (e. urine output) 
      Anuria = enginn þvagútskilnaður 
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1.4 Gildi fræðilegrar samantektar fyrir hjúkrun/svæfingahjúkrun 
Mikil framþróun hefur verið á sviði svæfinga síðastliðna öld og öryggi í svæfingum aukist mikið. Þróun í 

meðferð öndunarvegar, sérfræðiþjálfun og eftirliti hafa gert það að verkum að útkoma sjúklinga verður 
sífellt betri eftir svæfingar og deyfingar. Samt sem áður hefur dánartíðni og tíðni vandkvæða eftir aðgerð 

haldist stöðug undanfarin ár og er talin meðal stærstu heilsufarsvandamála í vestrænum samfélögum 

(Gumbert, 2020). Svæfingahjúkrunarfræðingar eru hjá sjúklingum í aðgerð frá því að þeir koma inná 

skurðstofu og þar til þeir eru fluttir á vöknunardeild eða gjörgæslu eftir aðgerð. Hlutverk 

svæfingahjúkrunarfræðinga er að taka þátt í að svæfa og slæva sjúklinga, hugsa um sjúklinga á meðan 

á svæfingu, deyfingu og slævingu stendur og gæta öryggis þeirra í öllu aðgerðarferlinu. Stór hluti af 

starfi svæfingahjúkrunarfræðinga er þannig að fylgjast með lífsmörkum sjúklings og bregðast við 

breytingum með viðeigandi meðferð. Eins og fram hefur komið hér á undan hafa svæfinga- og deyfilyf 
mikil áhrif á hjarta- og æðakerfið og leiða meðal annars til verulegrar lækkunar á blóðþrýstingi. Það er 

að stóru leyti í höndum svæfingahjúkrunarfræðinga að koma í veg fyrir miklar sveiflur í blóðþrýstingi og 

beita meðferð með æðavirkum lyfjum og vökvagjöf ásamt því að aðlaga magn svæfingalyfja að 

skurðáreiti og svörun sjúklingsins við því. Aukin þekking á afleiðingum lágþrýstings í svæfingu er 

mikilvæg fyrir svæfingahjúkrunarfræðinga þar sem þeir eru í lykilhlutverki við meðferð sjúklinga í 

svæfingu. Svæfingahjúkrunarfræðingar eru fagstétt sem leggur metnað sinn í að veita sjúklingum sem 

besta meðferð, byggða á gagnreyndri þekkingu. Gagnreyndir starfshættir byggja á vísindalega 
rannsökuðu efni og er sú krafa gerð til heilbrigðisstarfsfólks í dag að það nýti sér nýjustu rannsóknir til 

innleiðingar gagnreyndra starfshátta í sínu starfi. Til þess að heilbrigðisstarfsfólk geti starfað samkvæmt 

nýjustu vísindalegu þekkingu þurfa rannsóknir að vera aðgengilegar og eru kerfisbundar samantektir oft 

byrjunarreiturinn í innleiðingu klínískra leiðbeininga og gagnreyndra starfshátta (Eden, Levit, Berg og 

Morton, 2011). Kerfisbundnar fræðilegar samantektir eru oft taldar mikilvægasta gagnreynda þekkingin 

því þar eru samþættar niðurstöður úr mörgum rannsóknum á sama efni (Polit og Beck, 2017). í 

rannsóknum á undanförnum árum hefur endurtekið verið sýnt fram á að lágþrýstingur í svæfingu getur 

haft neikvæð áhrif á afdrif sjúklinga eftir skurðaðgerðir. Vandkvæði sem upp koma hjá sjúklingum eftir 
aðgerðir geta leitt til langvarandi sjúkrahúslegu, heilsubrests og jafnvel dauða. Líkur á langvinnum 

vandamálum og ótímabærum dauða aukast til dæmis verulega hjá þeim sjúklingum sem fá bráðan 

nýrnaskaða eftir aðgerð, jafnvel þótt hann sé vægur (Kork o.fl., 2015; O´Connor o.fl., 2017). Til að 

svæfingahjúkrunarfræðingar geti nýtt rannsóknir á lágþrýstingi í aðgerð og afleiðingum hans er 

mikilvægt að taka saman niðurstöður á kerfisbundinn hátt og gera þær aðgengilegar til notkunar í 

innleiðingu á verklagi í klínísku starfi. Þar sem svæfingahjúkrunarfræðingar eru hjá sjúklingi frá byrjun til 

enda aðgerðarferlis og hafa þar af leiðandi heildaryfirsýn yfir ástand sjúklings er nauðsynlegt að taka 

saman þá þekkingu sem til er á þessu efni þannig að nota megi niðurstöðurnar til áframhaldandi 
rannsókna og innleiðingu starfshátta samkvæmt nýjustu þekkingu. 
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1.5 Markmið, tilgangur og rannsóknarspurningar 
Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var að samþætta niðurstöður rannsókna um 
tengsl lágþrýstings í aðgerð við bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð. Einnig að varpa ljósi á hversu algengur 

lágþrýstingur er í aðgerðum, hversu algengur bráður nýrnaskaði er eftir aðgerð og hvaða 

blóðþrýstingsviðmið svæfingahjúkrunarfræðingar og -læknar ættu að miða við í aðgerðum til að 

lágmarka hættu á bráðum nýrnaskaða.  

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

1. Er hærri tíðni bráðs nýrnaskaða meðal fullorðinna skurðsjúklinga eftir skurðaðgerð hjá þeim 
sem hafa lágan blóðþrýsting í aðgerð en þeim sem ekki hafa lágan blóðþrýsting í aðgerð? 

2. Hversu mikill og hversu lengi þarf lágur blóðþrýstingur í aðgerð að vera til þess að auka líkur 

á bráðum nýrnaskaða meðal fullorðinna skurðsjúklinga? 
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2 Aðferðir 
Í þessarari rannsókn er stuðst við aðferðafræði kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar (e.systematic 

review). Kerfisbundin fræðileg samantekt er yfirlit yfir rannsóknir á ákveðnu efni þar sem notast er við 

kerfisbundnar og gagnsæjar aðferðir til að finna, velja og rýna rannsóknir í þeim tilgangi að svara vel 

mótaðri rannsóknarspurningu. Kerfisbundin fræðileg samantekt miðar einnig að því að safna og greina 

gögn úr mismunandi rannsóknum á sama efni. Þegar taka á ákvarðanir um meðferð sjúklinga, klínísk 

viðfangsefni  eða móta stefnu í heilbrigðismálum er mikilvægt að geta reitt sig á gagnreynda þekkingu 

en þar hafa kerfisbundnar fræðilegar samantektir spilað sífellt stærra hlutverk síðustu ár. Sérfræðingar 

á heilbrigðissviði nýta þannig kerfisbundnar fræðilegar samantektir til að afla sér nýjustu upplýsinga á 
sínu sérsviði og oft eru samantektirnar nýttar sem grunnur að klínískum leiðbeiningum (Eden o.fl., 2011; 

Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2010). Samantektirnar draga saman niðurstöður margra rannsókna 

á sama eða svipuðu viðfangsefni víðsvegar úr heiminum og leiða í ljós hvað er til um ákveðið 

viðfangsefni og hvar eru göt í þekkingu á efninu. Þannig má sjá hvað hefur verið rannsakað, hvar 

rannsóknir skortir og hver næstu skref í þekkingarþróun viðfangsefnisins ættu að vera (Polit og Beck, 

2017). 

Kerfisbundna fræðilega samantekt á að framkvæma á skipulagðan, formfastan og gagnsæjan hátt 

þannig að mögulegt sé að endurtaka samantektina til að sannreyna niðurstöður. Rannsóknir á gæðum 

fræðilegra samantekta hafa leitt í ljós að ekki eru allar samantektir jafn vel unnar og því mikilvægt að 

notast við ákveðið kerfi í allri vinnu við fræðilegar samantektir (The PLoS Medicine Editors, 2007). 

Kerfisbundin fræðileg samantekt dregur saman niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á 

ákveðnu viðfangsefni og velta gæði samantektarinnar því að miklu leyti á því að rannsóknirnar sjálfar 
séu vel unnar. Við val á rannsóknum í samantektina þarf því að meta gæði hverrar rannsóknar fyrir sig 

samkvæmt fyrirfram skilgreindum stöðlum. Mikilvægt er að hafa fyrirfram skilgreinda staðla eða 

verklýsingu varðandi alla þætti samantektarinnar svo sem heimildaleit, val og gæðamat rannsókna, 

hvernig standa skuli að gagnavinnslu (e. data extraction) og samþættingu niðurstaðna svo að gæði 

samantektarinnar verði sem mest (Cochrane, 2020). Varðandi heimildaleit, framsetningu, gagnasöfnun 

og gæðamat rannsókna í þessari samantekt var notast við leiðbeiningar úr PRISMA yfirlýsingunni 

(Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses), MAStARI (Meta Analysis of 
Statistics Assessment and Review Instrument) frá Joanna Briggs Institue (JBI) og leiðbeiningum og 

gátlistum JBI. Einnig var fræðilegur styrkur rannsóknarsniðs metinn út frá flokkun Joanna Briggs Institute 

(level of evidence pyramid). Mynd 1 sýnir flokkun rannsóknarsniða samkvæmt JBI. 
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Tilgangur verkefnisins var annars vegar að kanna hvaða rannsóknir væru til um tengsl lágþrýstings í 
svæfingu við bráðan nýrnaskaða eftir aðgerðir og hins vegar að leita svara við því hvaða viðmið er 

æskilegt að notast við í blóðþrýstingsstjórnun í svæfingu. Aðferðafræði kerfisbundinnar fræðilegrar 

samantektar var því talin eiga vel við í þessari rannsókn þar sem samþættuð væru gögn úr mörgum 

rannsóknum og borin saman. Með þessari aðferðafræði mátti þannig sjá hvaða þekking var þegar til á 

viðfangsefninu og hvað þyrfti að rannsaka frekar. 

 

2.1 Heimildaleit 
Heimildaleit fyrir verkefnið var framkvæmd í janúar og febrúar 2020. Leitað var í gagnagrunnunum 

PubMed, Scopus og CINAHL auk sérhæfðra tímarita á sviði svæfingahjúkrunar. Leitarorð og 

rannsóknarspurningar voru ákvörðuð og þróuð samkvæmt PICOTS viðmiðum (Population, 

Intervention/Issue of interest, Comparison, Outcome, Time, Study design). Í upphafi var gerð víðfeðm 

leit til að meta hvaða leitarorð gáfu besta niðurstöðu með tilliti til rannsóknarspurninga. Þau leitarorð 

sem gáfu flestar greinar tengdar viðfangsefninu voru "intraoperative", "hypotension" og "acute kidney 

injury". Til þess að tryggja að allar viðeigandi greinar yrðu með í leitinni voru leitarskilyrði útvíkkuð og 

litu endanlega út svona:  

• Hypotension OR Low blood pressure 

• Acute Kidney Injury OR Acute Renal Failure OR AKI OR ARF 

• Intraoperative OR operative OR anesthesia OR anaesthesia OR perioperative OR 
peroperative OR postoperative 

Ákveðið var að miða leit við tíu ár aftur í tímann þar sem rannsóknum á þessu efni fór að fjölga um það 

leyti. Leitin var fyrst framkvæmd af höfundi en síðan einnig af öðrum aðila til að sannreyna að sömu 

leitarniðurstöður fengjust. 

Mynd 1. Styrkleikar mismunandi rannsóknartegunda. (Joanna Briggs Institute 2014) 
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2.2 Inntökuskilyrði og útilokunarskilyrði 
Eftirfarandi inntökuskilyrði voru notuð við val á rannsóknum í samantektina: 

• Rannsóknir birtar í ritrýndum tímaritum með skráðan IF (Impact Factor) 

• Rannsóknir birtar á tímabilinu janúar 2010 - janúar 2020. 

• Þáttakendur væru fullorðnir einstaklingar. 

• Skurðsjúklingar sem fóru í aðgerðir aðrar en hjartaaðgerðir (e. non-cardiac surgery). 

• Greinar skrifaðar á ensku. 

• Rannsóknir, afturskyggnar og framskyggnar, að undanskildum tilfellarannsóknum (e. case 
studies). 

• Lágmarksskor á aðlöguðum gátlista (JBI-MAStARI / STROBE) 9 af 12 

• Standast Critical Appraisal mat frá JBI 

• Bráður nýrnaskaði skoðaður sem útkomubreyta 

• Lágþrýstingur í aðgerð skoðaður sem óháð breyta 

Eftirfarandi útilokunarskilyrði voru notuð við val á heimildum í rannsóknina: 

• Rannsóknir með sjúklingum í hjartaaðgerðum 

• Rannsóknir eingöngu á sjúklingum í aðgerðum vegna ósæðargúls í kvið 

• Rannóknir eingöngu á sjúklingum í nýrna- og þvaðfæraaðgerðum 

• Rannsóknir á sértækum meðferðum við lágþrýstingi í aðgerð 

 

2.3 Val á greinum 
Eftir leit í gagnagrunnum og sérhæfðum hjúkrunartímaritum var miðað við inntöku- og útilokunarskilyrði 

rannsóknarinnar við lestur á titlum og ágripum. Að því loknu var fækkað um greinar sem komu fyrir á 
fleiri en einum stað. Við endanlegt val á greinum var stuðst við gátlista frá Joanna Briggs Institute og 

aðlagaðan gátlista byggðum á JBI-MAStARI og STROBE (Joanna Briggs Institute, 2014; STROBE, 

2009) ásamt inntöku- og útilokunarskilyrðum til að meta gæði rannsókna og hvort þær ættu erindi í 

samantektina. Gátlistarnir eru hannaðir með það fyrir augum að auka gæði rannsókna og kerfisbundinna 

fræðilegra samantekta með því að gera lágmarkskröfur varðandi gæði, innihald og framsetningu greina.  

 

2.4 Úrvinnsla gagna  
Eftir að endanlegt val á greinum lá fyrir voru þær rannsóknir rýndar sem teknar voru með í samantektina. 

Við rýnina var notað aðlagað form fyrir gagnasöfnun samkvæmt Joanna Briggs Institute (sjá fylgiskjöl). 

Þar voru dregin fram helstu einkenni rannsóknar, tilgangur, rannsóknarsnið, hvar rannsókn var 

framkvæmd, úrtak, inntöku- og útilokunarskilyrði rannsóknar, skilgreiningar á breytum, áhrifaþættir, 

tölfræði sem notuð var, helstu niðurstöður, athugasemdir höfunda og athugasemdir rýnis. 

Eftir að búið var að draga saman gögn úr rannsóknunum voru helstu einkenni og niðurstöður settar 

upp í töflur sem svo voru notaðar til að bera saman og samþætta. 
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3 Niðurstöður 
Hér verður gerð grein fyrir hvaða rannsóknir voru teknar með í þessa fræðilegu samantekt, hvað 

einkennir valdar rannsóknir, rannsóknarsnið þeirra, tilgang og úrtök. Farið verður yfir niðurstöður 

rannsóknanna, þær samþættar og þannig leitast við að svara rannsóknarspurningum samantektarinnar. 

 

3.1 Niðurstöður heimildaleitar 
Heimildaleit var gerð í þremur rafrænum gagnagrunnum, Scopus, PubMed og CINAHL, ásamt því að 

leita í sérfræðitímaritum á sviði svæfingahjúkrunar eins og til dæmis tímariti félags bandarískra 
svæfinghjúkrunarfræðinga, tímariti félags bandarískra vöknunarhjúkrunarfræðinga (e. perianesthesia 

nurses) og tímariti breskra svæfinga- og vöknunarhjúkrunarfræðinga. Einnig var handleitað í 

heimildaskrám greina um efnið. Miðaði leitin að því að finna allar rannsóknir á viðfangsefninu með það 

fyrir augum að svara rannsóknarspurningum samantektarinnar.  

Leit með áðurnefndum leitarorðum skilaði 1213 niðurstöðum og voru titlar þessara greina lesnir. Eftir 

skimun á titlum og eftir að búið var að taka út tví- og þrítekningar stóðu eftir 121 grein sem gátu mögulega 

átt erindi í samantektina. Farið var í gegnum ágrip þessara greina með hliðsjón af inntöku- og 

útlokunarskilyrðum rannsóknarinnar en eftir þá yfirferð stóðu 26 greinar eftir sem ástæða þótti til að lesa 

í heild sinni. Greinarnar tuttugu og sex sem mögulega gátu uppfyllt inntökuskilyrði og gæðamat 

samantektarinnar voru rýndar út frá áðurnefndum gátlistum en ef greinarnar uppfylltu ekki gæðaviðmið 

eða áttu af öðrum ástæðum ekki heima í samantektinni út frá inntöku- eða útilokunarskilyrðum voru þær 

ekki teknar með. Að endingu voru það 13 rannsóknargreinar sem uppfylltu öll inntökuskilyrði og 
gæðamat og voru teknar með í þessa fræðilegu samantekt. Yfirlit yfir heimildaleitina má sjá á mynd 2. 
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Mynd 2. Flæðirit heimildaleitar. 
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3.2 Einkenni valinna rannsókna 
Rannsóknargreinarnar þrettán sem valdar voru í þessa samantekt voru frá árunum 2013 til 2020. Ein 

rannsókn var frá 2013 (Walsh o.fl., 2013), þrjár rannsóknir voru frá 2015 (Hassan, Sahlström og Dessau, 
2015a; Hassan, Sahlström og Dessau, 2015b; Sun o.fl., 2015), þrjár rannsóknir frá 2017 (Mizota o.fl., 

2017; Salmasi o.fl., 2017; Wu, Jiang, Ying, Han og Chen, 2017), tvær rannsóknir frá 2018 (Hallqvist, 

Granath, Huldt og Bell, 2018; Maheshwari o.fl., 2018), tvær rannsóknir frá 2019 (Jang, Jung, Lee og 

Han, 2019; Tang o.fl., 2019) og tvær rannsóknir frá 2020 (Ahuja o.fl., 2020; Mathis o.fl., 2020). 

Til greina komu allar rannsóknir sem höfðu lágþrýsting í aðgerð sem óháða breytu og bráðan 

nýrnaskaða sem útkomubreytu, að undanskildum tilfellarannsóknum. Fimm rannsóknir könnuðu beint 

tengsl lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða (Ahuja o.fl., 2020; Hallqvist o.fl., 2018; Mizota o.fl., 2017; Sun 

o.fl., 2015; Walsh o.fl., 2013). Þrjár rannsóknir könnuðu áhættuþætti bráðs nýrnaskaða hjá 

skurðsjúklingum, þar sem lágþrýstingur í aðgerð var einn af þáttunum sem voru kannaðir (Hassan o.fl., 

2015a; Hassan o.fl., 2015b; Jang o.fl., 2019). Ein rannsókn kannaði hvort tengsl lágþrýstings í aðgerð 

við bráðan nýrnaskaða væru minni hjá fólki yngra en 60 ára miðað við hjá fólki eldra en 60 ára (Tang 
o.fl., 2019). Maheshwari o.fl. (2018) rannsökuðu hlut svæfingar í lágþrýstingi í aðgerð með því að 

aðgreina lágþrýsting eftir innleiðslu svæfingar og lágþrýsting eftir aðgerðarbyrjun í tengslum við bráðan 

nýrnaskaða. Salmasi o.fl. (2017) könnuðu hvort munur væri á hlutfallslegri blóðþrýstingslækkun og 

ákveðnum tölulegum gildum lágs blóðþrýstings með tilliti til skaða á líffærum eftir aðgerð og þar á meðal 

bráðs nýrnaskaða. Rannsókn Mathis o.fl. (2020) skoðaði hvort tengsl lágþrýstings í aðgerð við bráðan 

nýrnaskaða væru breytileg með tilliti til áhættuþátta sjúklings og rannsókn Wu o.fl. (2017) kannaði hvaða 

blóðþrýstingi þyrfti að viðhalda í aðgerðum, hjá eldri sjúklingum með háþrýsting, til að minnka líkur á 

bráðum nýrnaskaða.  

Í gæðamati fékk ein grein 9 af 12 atriðum á MAStARI gæðamatinu (Jang, ofl., 2019) en þar vantaði 

upplýsingar um mælingar á blóðþrýstingi, skilgreining á lágþrýstingi var ekki skýr og ekki kom fram staða 

útkomubreytu meðal sjúklinga í upphafi rannsóknar. Tvær greinar fengu 10 af 12 atriðum (Hassan o.fl., 

2015a; Hassan o.fl., 2015b) en í báðum greinum eru skilgreiningar á lágþrýstingi ekki skýrar og 
upplýsingar um mælingar á blóðþrýsting eru ekki til staðar. Fjórar greinar fengu 11 af 12 atriðum á 

MAStARI gæðamati. Í grein Hallqvist o.fl. (2018) og Sun o.fl. (2015) eru sjúklingar ekki lausir við 

útkomubreytu í upphafi rannsóknar, Mathis o.fl. (2020) greina ekki frá hvernig blóðþrýstingsmælingar 

eru gerðar og í grein Maheshwari o.fl. (2018) eru skilgreiningar á lágþrýstingi ekki nógu ítarlegar. Sex 

greinar uppfylltu öll skilyrði gæðamatsins eða 12 af 12 atriðum (Ahuja o.fl., 2020; Mizota o.fl., 2017; 

Salmasi o.fl., 2017; Tang o.fl., 2019; Walsh o.fl., 2013; Wu o.fl., 2017). Allar rannsóknirnar stóðust 

gæðamat samkvæmt JBI-Critical Appraisal gátlista. 
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Tafla 4. Yfirlit yfir MAStARI gæðamat rannsóknagreinanna 

 

Rannsóknirnar í samantektinni voru frá Norður-Ameríku (N=6), Evrópu (N=3) og Asíu (N=4). Fimm 

rannsóknir voru gerðar í Bandaríkjum Norður-Ameríku (Ahuja o.fl., 2020; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis 

o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 2017; Walsh o.fl., 2013), ein í Kanada (Sun o.fl., 2015), tvær í Danmörku 

(Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b), ein í Svíþjóð (Hallqvist o.fl., 2018), ein í Japan (Mizota o.fl., 

2017), ein í Suður-Kóreu (Jang o.fl., 2019) og tvær í Kína (Tang o.fl., 2019; Wu o.fl., 2017). 

 

3.3 Rannsóknarsnið valinna rannsókna 
Tólf af þrettán rannsóknum í þessari samantekt voru svokallaðar feril- (e. cohort) eða áhorfsrannsóknir 

(e. observational studies). Feril- og áhorfsrannsóknir eru mikilvægur flokkur rannsókna þar sem ekki er 

alltaf hægt að svara rannsóknarspurningum með tilraunarannsóknum (e. experimental studies). Mörg 

rannsóknarefni í heilbrigðisvísindum eru þess eðlis að ekki er hægt að hafa áhrif á breytur með beinum 

hætti til dæmis vegna siðferðilegra þátta. Gæði rannsóknarsniða hefur verið metin út frá aðferðafræði 

sniðsins og hafa slembiraðaðar tvíblindar tilraunarannsóknir trónað á toppnum (level I), 

hálftilraunarannsóknir þar fyrir neðan (level II) og síðan koma áhorfsrannsóknir (level III). Ekki er þó 
eingöngu hægt að horfa á rannsóknarsniðið eitt og sér heldur þarf það að henta efninu sem á að 

rannsaka til að gæði rannsóknarinnar verði sem mest. Þær tólf feril- og áhorfsrannsóknir (Ahuja o.fl., 
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 1.Er úrtak vel skilgreint og gerð 
grein fyrir inntöku- og 
útilokunarskilyrðum? 

X X X X X X X X X X X X X 

 2. Er viðeigandi aðferðafræði 
notuð og útskýrð á fullnægjandi 
hátt? 

X X X X X X X X X X X X X 

 3. Eru skilgreiningar á 
lágþrýstingi í samræmi við það 
sem vitað er um efnið? 

X X (X) (X) (X) (X) X X X X X X X 

 4. Eru mælingar á blþr. 
áreiðanlegar og samræmi milli 
sjkl.? 

X X    X  X X X X X X 

 5. Eru skilgreiningar á AKI í 
samræmi við staðla 
(KDIGO/RIFLE/AKIN)? 

X X X X X X X X X X X X X 

 6. Eru mælingar á 
útkomubreytum áreiðanlegar? X X X X X X  X X X X X X 

 7. Eru sjúklingar lausir við 
útkomubreytu í upphafi? X  X X  X X X X  X X X 

 8. Er notuð viðeigandi tölfræði 
við úrvinnslu? X X X X X X X X X X X X X 

 9. Eru áhrifaþættir skilgreindir? 
 X X X X X X X X X X X X X 

 10. Er tekið tillit til áhrifaþátta í 
gagnavinnslu? X X X X X X X X X X X X X 

 11. Eru niðurstöður marktækar 
og sannfærandi? X X X X X X X X X X X X X 

 12. Eru styrkleikar og veikleikar 
rannsóknar teknir fram? X X X X X X X X X X X X X 

  
SAMTALS 
 

12 11 10 10 9 11 11 12 12 11 12 12 12 
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2020; Hallqvist o.fl., 2018; Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b; Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 

2018; Mathis o.fl., 2020; Mizota o.fl., 2017; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015; Tang o.fl., 2019; Walsh 

o.fl., 2013) í samantektinni eru þannig flokkaðar sem level 3c rannsóknir samkvæmt JBI level of 

evidence. Ein rannsóknanna í samantektinni var slembiröðuð tilraunarannsókn (Wu o.fl., 2017) en þar 

var sjúklingum slembiraðað í hópa og blóðþrýstingi haldið innan fyrirfram ákveðinna marka í hverjum 

hópi fyrir sig og flokkast hún því sem level 1c rannsókn samkvæmt JBI level of evidence. 

 

3.4 Tilgangur og úrtök 
Tilgangur allra rannsóknanna var að skoða bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð sem útkomubreytu. Aðeins 

mismunandi var hins vegar hvernig lágþrýstingur í aðgerð kom inn í rannsóknina sem óháð breyta. Í 

rannsóknum Ahuja o.fl. (2020), Hallqvist o.fl. (2018), Mizota o.fl. (2017), Sun o.fl. (2015) og Walsh o.fl. 

(2013) var tilgangur rannsóknanna að kanna tengsl milli lágþrýstings í aðgerð og bráðs nýrnaskaða. 

Lágþrýstingur var þannig skilgreindur í rannsóknunum og síðan rannsakað afturvirkt í gögnum hvort 

tengsl væru milli þess að sjúklingar hefðu verið lágþrýstir í aðgerð og að þeir fengju bráðan nýrnaskaða 
eftir aðgerðina. Tilgangur rannsóknar Maheswari o.fl. (2018) var sá sami en þeir könnuðu einnig hlut 

svæfingar í lágþrýstingi og rannsökuðu sérstaklega hvort það skipti máli hvenær sjúklingur væri með 

lágan blóðþrýsting, eftir innleiðslu svæfingar og fyrir aðgerðarbyrjun eða eftir aðgerðarbyrjun. Salmasi 

o.fl. (2017) leituðust með sinni rannsókn við að svara því hvort munur væri á að miða lágþrýsting í 

aðgerð við hlutfall af grunnblóðþrýstingsgildi sjúklings eða að miða við ákveðin töluleg gildi. Rannsókn 

Tang o.fl. (2019) beindist að því að kanna tengsl aldurs og lágþrýstings í aðgerð við bráðan nýrnaskaða 

hjá skurðsjúklingum yngri en 60 ára. Tilgangur rannsóknar Wu o.fl. (2017) var að komast að því hvað 

blóðþrýstingur í aðgerð þyrfti að vera hár hjá eldri sjúklingum með háþrýsting til að minnka líkur á bráðum 
nýrnaskaða. Fjórar rannsóknir skoðuðu bráðan nýrnaskaða með tilliti til áhættuþátta sjúklings fyrir og í 

aðgerðinni. Mathis o.fl. (2020) skoðuðu hvort tengsl lágþrýstings í aðgerð væru mismunandi með tilliti til 

áhættuþátta sjúklings en í rannsóknum Hassan o.fl. (2015a), Hassan o.fl. (2015b) og Jang o.fl. (2019) 

voru ýmsir áhættuþættir skoðaðir í tengslum við bráðan nýrnaskaða hjá mismunandi skurðsjúklingum 

og þar á meðal lágþrýstingur í aðgerð. 

     Alls voru gögn 307.538 aðgerðasjúklinga skoðuð í þessum þrettán rannsóknum. Úrtök 

rannsóknanna voru í öllum tilfellum samfelld úrtök, það er skoðuð voru gögn sjúklinga sem fóru í aðgerðir 

á ákveðnum tímabilum. Úrtakið í rannsókn Mathis o.fl. (2020) var langstærsta úrtakið í þessari 

samantekt eða 138.021 sjúklingur. Fjórar aðrar rannsóknir voru með úrtaksstærð yfir tuttugu þúsund; 

Salmasi o.fl. (2017) (N=57.315), Maheshwari o.fl. (2018) (N=42.825), Walsh o.fl. (2013) (N=33.330) og 

Ahuja o.fl. (2020) (N=23.140). Rannsóknir Sun o.fl. (2015) og Tang o.fl. (2019) voru með meðalstór 

úrtök eða 5.127 og 4.952 sjúklinga. Sex rannsóknir voru með úrtök undir eitt þúsund sjúklingum; Hassan 
o.fl. (2015b) (N=647), Wu o.fl. (2017) (N=646), Hassan o.fl. (2015a) (N=586), Hallqvist o.fl. (2018) 

(N=470), Jang o.fl. (2019) (N=248) og Mizota o.fl. (2017) (N=231). 

     Eitt af inntökuskilyrðum í heimildaleit fyrir þessa samantekt var að sjúklingar í rannsóknunum 
hefðu farið í aðgerðir aðrar en hjartaaðgerðir (e. noncardiac surgery). Átta af þrettán rannsóknum höfðu 

sem inntökuskilyrði alla sjúklinga sem fóru í aðgerðir aðrar en hjartaaðgerðir en útilokuðu svo á seinni 
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stigum ferlis ákveðna sjúlingahópa í endanlegu vali á úrtaki. Sex rannsóknir útilokuðu til viðbótar  þá 

sjúklinga sem fóru í þvagfæraaðgerðir (Tang o.fl., 2019; Salmasi o.fl., 2017; Maheshwari o.fl., 2018; 

Walsh o.fl., 2013; Sun o.fl., 2015; Ahuja o.fl., 2020). Mathis o.fl. (2020) útilokuðu einnig sjúklinga sem 

fóru í þvagfæraaðgerðir en líka sjúklinga sem fóru í lifrar- og nýrnaígræðsluaðgerðir og aðgerðir vegna 

líffæraflutninga. Hallqvist o.fl. (2018) útilokuðu sjúklinga sem fóru í aðgerð vegna phaeochromocytoma. 

Fimm rannsóknir skoðuðu sérstaklega sjúklinga sem fóru í ákveðnar tegundir aðgerða. Hassan o.fl. 

(2015a, 2015b) skoðuðu annars vegar sjúklinga sem fóru í liðskiptiaðgerðir á mjöðmum (Hassan o.fl., 
2015a) og hins vegar sjúklinga sem fóru í liðskiptiaðgerðir á hnjám (Hassan o.fl., 2015b). Jang o.fl. 

(2019) rannsökuðu sjúklinga sem fóru í aðgerð vegna brots á lærleggshálsi og Wu o.fl. (2017) skoðuðu 

sjúklinga í almennum skurðaðgerðum (e. gastrointestinal). Í tilraunarannsókn Wu o.fl. (2017) voru 

sjúklingar rannsakaðir sem fengu ígrædda lifur frá lifandi gjafa. 

 

3.5 Skilgreiningar á breytum í rannsóknum 
Rannsóknirnar í samantektinni skoða allar bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð og lágþrýsting í aðgerð sem 
mögulegan áhættuþátt. Hvernig rannsóknirnar skilgreina lágþrýsting og bráðan nýrnaskaða er hins 

vegar ekki alltaf eins. Nokkrar góðar skilgreiningar eru til á bráðum nýrnaskaða eins og fram hefur komið 

hér að framan en ákveðnar tölulegar skilgreiningar á lágþrýstingi eru af skornum skammti.  

 

3.5.1 Lágþrýstingur í aðgerð og tímamælingar 
Í samræmi við mismunandi meiningar um hvort nota eigi töluleg gildi eða hlutfallslega breytingu til að 

skilgreina lágan blóðþrýsting notuðu rannsókninrnar í þessari samantekt allar mismunandi viðmið fyrir 

lágan blóðþrýsting, flestar notuðu aðeins fyrirfram ákveðin töluleg gildi, ein rannsókn miðaði aðeins við 

hlutfallslega blóðþrýstingslækkun sjúklings og þrjár rannsóknir skoða lágþrýsting út frá hvoru tveggja. 
Tvær rannsóknir (Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b) skilgreina lágþrýsting ekki fyrirfram en skoða 

blóðþrýsting sem einn af áhættuþáttum varðandi bráðan nýrnaskaða. Þar er borinn er saman 

blóðþrýstingur þeirra sem fengu bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð við blóðþrýsting þeirra sem ekki fengu 

bráðan nýrnaskaða. Í báðum rannsóknunum er blóðþrýstingur skilgreindur sem slagbilsþrýstingur og 

hlébilsþrýstingur. Rannsókn Hallqvist o.fl. (2018) var eina rannsóknin sem miðaði eingöngu við 

hlutfallslega blóðþrýstingslækkun hjá sjúklingum. Þeir skilgreindu tvo flokka, annars vegar lækkun 

slagbilsþrýstings meiri en 40% og hins vegar lækkun slagbilsþrýstings meiri en 50% frá grunngildi 

sjúklings. Þeir reiknuðu einnig tímalengd lágþrýstings í aðgerð og miðuðu við áðurnefndar skilgreiningar 
á hlutfallslegri lækkun í meira en 5 mínútur. Sjö rannsóknir miðuðu eingöngu við ákveðin töluleg gildi 

blóðþrýstings. Maheshwari o.fl. (2018) miðuðu aðeins við eitt tölulegt gildi, meðalslagæðaþrýsting undir 

65 mmHg og leggja saman tímann sem sjúklingur er undir þessu viðmiði. Í rannsókn Jang o.fl. (2019) 

var miðað við annars vegar slagbilsþrýsting undir 80 mmHg og hins vegar meðalslagæðaþrýsting undir 

55-60 mmHg í meira en 5 mínútur. Sun o.fl. (2015) skilgreindu þrjá flokka lágþrýstings, 

meðalslagæðaþrýsting undir 55 mmHg, meðalslagæðaþrýsting undir 60 mmHg og 

meðalslagæðaþrýsting undir 65 mmHg. Einnig voru í rannsókninni skilgreindir fimm flokkar fyrir 
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tímalengd lágþrýstings, 0 mínútur, 1-5 mínútur, 6-10 mínútur, 11-20 mínútur og meira en 20 mínútur. Í 

rannsókn Tang o.fl. (2019) voru einnig skilgreindir nokkrir flokkar fyrir bæði lágþrýsting og tímalengd. 

Lágþrýstingi var skipt í fimm flokka, meðalslagæðaþrýstingur undir 55 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur 

55-59 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur 60-64 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur 65-69 mmHg og 

meðalslagæðaþrýstingur 70-74 mmHg. Tímalengd var einnig skipt í fimm flokka, 0 mínútur, 1-5 mínútur, 

6-10 mínútur, 11-20 mínútur og meira en 20 mínútur. Walsh o.fl. (2013) skilgreindu í allt 8 flokka 

lágþrýstings, upphafleg skilgreining var meðalslagæðaþrýstingur undir 55 mmHg, 
meðalslagæðaþrýstingur undir 60 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur undir 65 mmHg, 

meðalslagæðaþrýstingur undir 70 mmHg og meðalslagæðaþrýstingur undir 75 mmHg. Síðan var 

reiknaður sá tími sem meðalslagæðaþrýstingur var á ákveðnu bili; meðalslagæðaþrýstingur 55-59 

mmHg, meðalslagæðaþrýstingur 60-64 mmHg og meðalslagæðaþrýstingur 65-69 mmHg. Tímalengd 

var skilgreind sem 0 mínútur, 1-5 mínútur, 6-10 mínútur, 11-20 mínútur og meira en 20 mínútur. 

Rannsókn Ahuja o.fl. (2020) skar sig að nokkru leyti úr hvað varðar skilgreiningar á lágþrýstingi en þar 

voru skoðaðir mismunandi mæliþættir blóðþrýstings, slagbilsþrýstingur undir 90 mmHg, 

meðalslagæðaþrýstingur undir 65 mmHg, hlébilsþrýstingur undir 50 mmHg og púlsþrýstingur undir 35 
mmHg. Í tilraunarannsókn Wu o.fl. (2017) voru sett blóðþrýstingsviðmið fyrir hvern hóp og sjúklingum í 

aðgerð haldið á því fyrirfram ákveðna blóðþrýstingsbili. Skilgreining á viðmiðunum voru 

meðalslagæðaþrýstingur 65-79 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur 80-95 mmHg og 

meðalslagæðaþrýstingur 96-110 mmHg. Rannsóknir Mathis o.fl. (2020), Mizota o.fl. (2017) og Salmasi 

o.fl. (2017) skoðuðu lágþrýsting bæði út frá ákveðnu tölulegu gildi og hlutfallslegri lækkun. Mathis o.fl. 

(2020) skilgreindu fjóra flokka tölulegra blóðþrýstingsgilda, meðalslagæðaþrýsting undir 50 mmHg, 

meðalslagæðaþrýsting 50-54 mmHg, meðalslagæðaþrýsting 55-59 mmHg og meðalslagæðaþrýsting 

60-64 mmHg. Hlutfallsleg lækkun var skilgreind sem lækkun á meðalslagæðaþrýstingi meiri en 40%, 
lækkun á meðalslagæðaþrýstingi 30-40% og lækkun á meðalslagæðaþrýstingi 20-30%. Í rannsókn 

Salmasi (2017) voru skilgreindir fimm flokkar tölulegra blóðþrýstingsgilda, meðalslagæðaþrýstingur 

undir 55 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur undir 60 mmHg, meðalslagæðaþrýstingur undir 65 mmHg, 

meðalslagæðaþrýstingur undir 70 mmHg og meðalslagæðaþrýstingur undir 75 mmHg. Einnig voru 

skilgreindir fimm flokkar fyrir hlutfallslega lækkun meðalslagæðaþrýstings, lækkun á 

meðalslagæðaþrýstingi meiri en 10%, lækkun á meðalslagæðaþrýstingi meiri en 15%, lækkun á 

meðalslagæðaþrýstingi meiri en 20%, lækkun á meðalslagæðaþrýstingi meiri en 25% og lækkun á 
meðalslagæðaþrýstingi meiri en 30%. Fjórir flokkar voru skilgreindir fyrir tímalengd sem sjúklingur var 

með lágna blóðþrýsting, 1 mínúta, 3 mínútur, 5 mínútur og 10 mínútur. Mizota o.fl. (2017) skilgreindu 

viðmið fyrir ákveðin töluleg gildi lágþrýstings, meðalslagæðaþrýsting undir 40 mmHg, 

meðalslagæðaþrýsting undir 50 mmHg og meðalslagæðaþrýsting yfir eða jafnt og 50 mmHg. Þar er líka 

reiknuð hlutfallsleg lækkun blóðþrýstings út frá grunngildi sjúklings en viðmið ekki fyrirfram skilgreind. 

Ekki eru heldur skilgreindir flokkar fyrir tímalengd þótt hún sé mæld. Tafla 5 er yfirlit yfir skilgreiningar á 

lágþrýstingi í rannsóknunum. 
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Tafla 5. Skilgreiningar á lágþrýstingi eftir rannsóknum í samantektinni. 

 

  

  Meðalslagæða-
þrýstingur 

Hlutfallsleg 
lækkun 

Slagbils- 
þrýstingur 

Hlébilsþrýstingur  Púlsþrýstingur  

 Ahuja o.fl. (2020) < 65 mmHg  < 90 mmHg < 50 mmHg < 35mmHg 

 Hallqvist o.fl. 
(2018) 

 - SBP > 40% 
- SBP > 50% 

   

 Hassan o.fl. 
(2015a) 

  Mæld gildi borin 
saman hjá AKI og 
ekki-AKI 

Mæld gildi borin 
saman hjá AKI og 
ekki-AKI 

 

 Hassan o.fl. 
(2015b) 

  Mæld gildi borin 
saman hjá AKI og 
ekki-AKI 

Mæld gildi borin 
saman hjá AKI og 
ekki-AKI 

 

 Jang o.fl. (2019) <55-60 mmHg  < 80 mmHg   

 Maheshwari o.fl. 
(2018) 

< 65 mmHg     

 Mathis o.fl. (2020) < 50 mmHg 
- 50-54 mmHg 
- 55-59 mmHg 
- 60-64 mmHg 

- MAP > 40%  
- MAP 30-40% 
- MAP 20-30% 
 

   

 Mizota o.fl. (2017) < 40 mmHg 
< 50 mmHg 

Lægsta blþr. 
gildi reiknað 

   

 Salmasi o.fl. 
(2107) 

< 55 mmHg 
< 60 mmHg 
< 65 mmHg 
< 70 mmHg 
< 75 mmHg 

- MAP > 10% 
- MAP > 15% 
- MAP > 20% 
- MAP > 25% 
- MAP > 30% 

   

 Sun o.fl. (2015) < 55 mmHg 
< 60 mmHg 
< 65 mmHg 

    

 Tang o.fl. (2019) < 55 mmHg 
- 55-59 mmHg 
- 60-64 mmHg 
- 65-69 mmHg 
- 70-74 mmHg 

    

 Walsh o.fl. (2013) < 55 mmHg 
< 60 mmHg 
< 65 mmHg 
< 70 mmHg 
< 75 mmHg 

    

 Wu o.fl. (2017) - 65-79 mmHg 
- 80-95 mmHg 
- 96-110 mmHg 

    

      AKI (acute kidney injury) = bráður nýrnaskaði 
      MAP (mean arterial pressure) = meðalslagæðaþrýstingur 
      SBP (systolic blood pressure) = slagbilsþrýstingur 
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3.5.2 Bráður nýrnaskaði 
Allar rannsóknirnar í samantektinni miðuðu á einhvern hátt við skilgreiningar AKIN, RIFLE og KDIGO 

sem útlistaðar eru í inngangi samantekarinnar. Engin rannsóknanna miðaði við skilgreiningarnar í heild 

sinni en um er að ræða sömu tölulegu viðmiðin eða álíka hlutfallslega hækkun á kreatíni í blóð í öllum 

rannsóknunum. Misjafnt er hvaða tímaviðmið voru í rannsóknunum og á hvaða tímapunkti kreatínín var 
mælt hjá sjúklingum. Þvagútskilnaður var sjaldan notaður sem viðmiðun í þessum 13 rannsóknum enda 

oftast ekki mældur eftir aðgerð nema sérstök ástæða sé til. Skilgreiningar á bráðum nýrnaskaða í 

rannsóknum samantektarinnar eru teknar saman í töflu 6. 

 

Tafla 6. Skilgreiningar á bráðum nýrnaskaða í rannsóknum samantektarinnar 

 

  

Greinar: Höfundur (ár) Skilgreining á bráðum nýrnaskaða 

Ahuja o.fl. (2020), Maheshwari o.fl. (2018), Salmasi 

o.fl. (2107), Walsh o.fl. (2013), Wu o.fl. (2017) 

Hækkun á kreatíníni >1,5x eða >0,3 mg/dl á fyrstu 7 dögum eftir 

aðgerð 

Sun o.fl. (2015) Hækkun á kreatíníni >1,5x eða >0,3 mg/dl á fyrstu 48 klst. eftir aðgerð 

Tang o.fl. (2019), Mathis o.fl. (2020) Hækkun á kreatíníni >1,5x á fyrstu 7 dögum eftir aðgerð eða >0,3 

mg/dl á fyrstu 48 klst eftir aðgerð 

Mizota o.fl. (2017) Hækkun á kreatíníni um 100% eða þvagútskilnaður <0,5 ml/kg/klst 

≥12 klst á fyrstu 7 dögum eftir aðgerð 

Hallqvist o.fl. (2018), Jang o.fl. (2019) Hækkun á kreatíníni >1,5x á fyrstu 7 dögum eftir aðg. / >0,3 mg/dl á 
fyrstu 48 klst eftir aðg. / þvagútskilnaður <0,5 ml/kg/klst >6 klst. 

Hassan o.fl. (2015a), Hassan o.fl. (2015b) Hækkun á kreatíníni < 1,5x og hækkun á kreatíníni > 1,5x 
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3.6 Niðurstöður rannsókna 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknanna þrettán samþættaðar og leitast við að svara því hvort 

tíðni bráðs nýrnaskaða sé hærri hjá fullorðnum skurðsjúklingum sem eru lágþrýstir í aðgerð en þeim 
sem ekki eru lágþrýstir í aðgerð. Einnig hversu alvarlegur og í hve langan tíma lágþrýstingur þarf að 

vera í aðgerð til að auka líkur á bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð. 

 

3.6.1 Tíðni bráðs nýrnaskaða hjá fullorðnum skurðsjúklingum 
Tíðni bráðs nýrnaskaða í rannsóknunum var frá 3,76% uppí 30,7% af úrtaki. Lægsta tíðni bráðs 

nýrnaskaða, 3,76%, var í rannsók Tang o.fl. (2019) sem rannsökuðu skurðsjúklinga yngri en 60 ára en 

hæsta tíðnin, 30,7%, kom fram hjá Mizota o.fl. (2017) en þar var bráður nýrnaskaði rannsakaður hjá 

sjúklingum sem fóru í aðgerð þar sem í þá var grædd lifur úr lifandi gjafa. Tafla 7 gefur gott yfirlit yfir 

tíðni bráðs nýrnaskaða í rannsóknunum. 

 

Tafla 7. Tíðni bráðs nýrnaskaða eftir skurðaðgerð í rannsóknum samantektarinnar 

 

 

3.6.2 Lágþrýstingur í aðgerð og tengsl við bráðan nýrnaskaða 
Lágþrýstingur í aðgerð reyndist mjög algengur í rannsóknunum, til dæmis voru 71% sjúklinga lágþrýstir 

í aðgerð á einhverjum tímapunkti í rannsókn Maheshwari o.fl. (2018) en þar var miðað við að sjúklingur 

færi undir 65 mmHg í meðalslagæðaþrýstingi. Í rannsókn Mathis o.fl. (2020) þar sem miðað var bæði 

við ákveðin töluleg gildi blóðþrýstings og hlutfallslega lækkun sjúklings voru 44% sjúklinga lágþrýstir í 

meira en 10 mínútur þegar miðað var við ákveðin töluleg gildi (meðalslagæðaþrýstingur < 65 mmHg) og 

68% sjúklinga þegar miðað var við hlutfallslega lækkun (lækkun meðalslagæðaþrýstings 20% eða 

meira). Hallqvist o.fl. (2018) miðuðu við töluvert mikla hlutfallslega lækkun og komust að því að 

blóðþrýstingur hjá 61% sjúklinganna lækkaði meira en 40% frá grunngildi og hjá 14% sjúklinga lækkaði 
hann meira en 50%.  

     Í tólf rannsóknum reyndist lágþrýstingur í aðgerð auka líkur á bráðum nýrnaskaða (Ahuja o.fl., 

2020; Hallqvist o.fl., Hassan o.fl., 2015b; 2018; Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 
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2020; Mizota o.fl., 2017; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015; Tang o.fl., 2019; Walsh o.fl., 2013; Wu o.fl., 

2017). Aðeins í rannsókn Hassan o.fl. (2015a) var lágþrýstingur í aðgerð ekki marktækur áhættuþáttur 

fyrir bráðum nýrnaskaða eftir að leiðrétt hafði verið fyrir áhrifaþáttum þótt hneigð í þá átt kæmi fram fyrir 

leiðréttingu. Í þeirri rannsókn voru sjúklingar í mjaðmaskiptaaðgerðum skoðaðir en í annarri rannsókn 

sömu höfunda (Hassan o.fl., 2015b) þar sem skoðaðir voru sjúklingar í hnjáliðskiptaaðgerðum reyndist 

lágþrýstingur í aðgerð áhættuþáttur fyrir bráðum nýrnaskaða. 

     Líkur á bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð jukust í réttu hlutfalli við alvarleika og tímalengd 

lágþrýstings í aðgerð. Niðurstöður rannsóknar Salmasi o.fl. (2017) sýndu að blóðþrýstingur undir 65 

mmHg eða 40-50% hlutfallsleg lækkun í aðeins 1 mínútu jók líkurnar en 20% lækkun á blóðþrýstingi 

þurfti að vara í að minnsta kosti 90 mínútur til að auka líkur á bráðum nýrnaskaða. Sun o.fl. (2015) 

komust að því að líkur á bráðum nýrnaskaða jukust mest fyrstu 10 mínúturnar með lágþrýsting í aðgerð 
og voru þeir sem höfðu meðalslagæðaþrýsting undir 55 mmHg í meira en 11-20 mínútur 2,24 sinnum 

líklegri til að fá bráðan nýrnaskaða en þeir sem ekki höfðu lágan blóðþrýsting í aðgerð. Þeir sem voru 

með meðalslagæðaþrýsting < 55 mmHg í meira en 20 mínútur í rannsókninni voru hins vegar 3,53 

sinnum líklegri til að fá bráðan nýrnaskaða. Í rannsókn Walsh o.fl. (2013) kom í ljós að líkur á bráðum 

nýrnaskaða byrjuðu að aukast verulega þegar meðalslagæðaþrýstingur fór undir 60 mmHg og ef hann 

fór undir 55 mmHg jukust líkurnar marktækt fyrir allar tímalengdir. Líkt og í rannsókn Sun o.fl. (2015) 

jukust líkurnar mest fyrstu 10 mínúturnar sem sjúklingur var lágþrýstur. Alvarleiki bráðs nýrnaskaða 

reyndist einnig í réttu hlutfalli við alvarleika og tímalengd lágþrýstings í rannsókn Tang o.fl. (2019). Hjá 
sjúklingunum í þeirri rannsókn var alvarlegur lágþrýstingur (meðalslagæðaþrýstingur < 55 mmHg) í 

meira en 10 mínútur áhættuþáttur fyrir 1. stigs nýrnaskaða en ef lágþrýstingur var í meira en 20 mínútur 

var hann einnig áhættuþáttur fyrir 2. og 3. stigs nýrnaskaða og voru líkurnar 14 sinnum meiri hjá þeim 

sem voru lágþrýstir í aðgerð. Hjá sjúklingum sem gengust undir lifrarígræðslu tvöfölduðust líkur á 

bráðum nýrnaskaða við hverja 10 mmHg sem meðalslagæðaþrýstingur lækkaði í aðgerðinni (Mizota 

o.fl., 2017). 

 

3.6.2.1 Hlutfallsleg lækkun blóðþrýstings 
Niðurstöður rannsóknar Salmasi o.fl. (2017) benda til að það að miða við hlutfallslega lækkun 
blóðþrýstings gefi ekkert umfram ákveðin töluleg gildi með tilliti til áhættu á bráðum nýrnaskaða. Ekki 

kom fram marktækt samband við grunnblóðþrýstingsgildi sjúklings og því að mörgu leyti einfaldara að 

mati höfunda að notast við töluleg gildi í klínísku starfi. Mathis o.fl. (2020) fundu ekki marktæk tengsl 

milli hlutfallslegrar lækkunar blóðþrýstings og bráðs nýrnaskaða á meðan ákveðin töluleg gildi 

meðalslagæðaþrýstings (meðalslagæðaþrýstingur 55-59 mmHg og 60-64 mmHg) voru marktækt tengd 

auknum líkum á bráðum nýrnaskaða. Hjá sjúklingum í þessari rannsókn sem höfðu mikla áhættuþætti 

fyrir aðgerð jukust líkur á bráðum nýrnaskaða til dæmis um allt að 54% við meðalslagæðaþrýsting 55-
59 mmHg. Mizota o.fl. (2017) skoðuðu einnig bæði hlutfallslega lækkun blóðþrýstings og ákveðin töluleg 

gildi lágþrýstings og komust að því að aðeins veik marktæk tengsl voru milli hlutfallslegrar lækkunar og 

bráðs nýrnaskaða á meðan sterk marktæk tengsl voru við meðalslagæðaþrýsting undir 40 mmHg og 50 

mmHg. Hallqvist o.fl. (2018) miðuðu eingöngu við hlutfallslega lækkun og vilja meina að það skapi meira 
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samræmi milli mats á blóðþrýstingi sjúklinga en það að miða við ákveðin töluleg gildi. Í þeirra rannsókn 

voru þeir sem lækkuðu um 50% eða meira í meðalslagæðaþrýstingi meira en tvöfalt líklegri til að fá 

bráðan nýrnaskaða en þeir sem ekki voru lágþrýstir í aðgerð. 

Í svæfingum er að öllu jöfnu miðað við annars vegar slagbilsþrýsting og hins vegar 
meðalslagæðaþrýsting í stjórnun blóðþrýstings í aðgerð. Niðurstöður Ahuja o.fl. (2020) styðja þá nálgun 

en þau rannsökuðu mismunandi mæliþætti blóðþrýstings í aðgerð og hvort tengsl milli lágþrýstings og 

bráðs nýrnaskaða væru mismunandi eftir því við hvaða mæliþátt blóðþrýstings var miðað. Mesta 

forspárgildi fyrir bráðan nýrnaskaða höfðu slagbilsþrýstingur og meðalslagæðaþrýstingur en veikust 

voru tengslin við hlébilsþrýsting. 

     Í tilraunarannsókn Wu o.fl. (2017) var blóðþrýstingi haldið á fyrirfram ákveðnu bili hjá 

sjúklingunum. Minnstar líkur á bráðum nýrnaskaða voru hjá þeim sjúklingum þar sem 

meðalslagæðaþrýstingi var haldið á bilinu 80-95 mmHg en 6,3% þeirra fengu bráðan nýrnaskaða. 

Hóparnir þar sem meðalslagæðaþrýstingi var haldið í 65-79 mmHg og 96-110 mmHg höfðu báðir mun 

meiri líkur á bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð og fengu 13,5% og 12,9% sjúklinganna í þeim hópum 

bráðan nýrnaskaða. 

     Ekki reyndist skipta máli hvenær í ferlinu sjúklingur var með lágan blóðþrýsting með tilliti til hættu 

á bráðum nýrnaskaða. Niðurstöður Maheshwari o.fl. (2018) sýndu að tengsl voru milli lágþrýstings og 

bráðs nýrnaskaða hvort sem var fyrir eða eftir aðgerðarbyrjun 

     Þar sem skilgreiningar á lágþrýstingi voru ólíkar milli rannsókna var erfitt að draga niðurstöðurnar 

saman í ákveðin töluleg gildi sem kalla mætti vendipunkta þegar kemur að auknum líkum á bráðum 

nýrnaskaða. Hins vegar er hægt að sjá ákveðnar línur og algengt virðist að líkur byrji að aukast verulega 

við meðalslagæðaþrýsting < 65 mmHg (Ahuja o.fl., 2020; Mathis o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 2017; Sun 

o.fl., 2015). Líkur á bráðum nýrnaskaða stigaukast svo eftir því sem blóðþrýstingur lækkar og varir í 
lengri tíma. Þannig eykst líkindahlutfallið í allt að 3,53 þegar meðalslagæðaþrýstingur er undir 55 mmHg 

í meira en 20 mínútur (Sun o.fl., 2015). Tafla 8 sýnir skilgreiningar rannsóknanna á lágþrýstingi og hvort 

tengsl hafi verið við bráðan nýrnaskaða. 
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Tafla 8. Skilgreiningar á lágum blóðþrýstingi í skurðaðgerð og tengsl við bráðan nýrnaskaða 

 

 

3.6.3 Áhættuþættir 
Fjöldi áhættuþátta sem greindir voru í rannsóknunum var mikill og mismunandi eftir tilgangi 

rannsóknanna. Í töflu 9 er samantekt á þeim þáttum sem helst höfðu tengsl við bráðan nýrnaskaða í 

rannsóknunum. Aldur, kyn og ASA flokkun (American Society of Anaesthesiologists physical status 

classfication) voru þeir þættir sem oftast voru greindir og tóku til dæmis allar rannsóknir tillit til kyns í 
greiningu á gögnum. Aðeins ein rannsókn tók ekki sérstaklega tillit til aldurs en það var rannsókn Ahuja 

o.fl. (2020). Sú rannsókn skoðaði mismunandi mæliþætti blóðþrýstings (slagbilsþrýsting, 

 Marktæk 
tengsl IOH 

og AKI 

 
Athugasemdir 

Ahuja o.fl. (2020) 
JÁ 

MAP<65 mmHg, SBP<90 mmHg, DBP<50 mmHg og PP<35 mmHg í >5 mín voru 
vendipunktar varðandi auknar líkur á AKI 

Hallqvist o.fl. 
(2018) JÁ 

Lækkun SBP > 50% jók líkur á AKI 2,27 (OR) 
 

Hassan o.fl. 
(2015a) NEI 

Væg tengsl lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða en tengsl ekki marktæk 

Hassan o.fl. 
(2015b) JÁ 

Lækkun SBP jók líkur á AKI marktækt 

Jang o.fl. (2019) 
JÁ 

OR 1,32 fyir AKI ef IOH (59,1% vs 44,6%) 

Maheshwari o.fl. 
(2018) JÁ 

AKI jókst um 5% við tvöfölduni tímalengdar með MAP <65 mmHg 

Mathis o.fl. 
(2020) 

JÁ 

MAP < 50 mmHg jók líkur á AKI hjá sjúklingum í meðaláhættuflokki 
MAP < 65 mmHg jók líkur á AKI hjá sjúklingum í háum og hæsta áhættuflokki 
MAP 55-59 mmHg hjá sjúkl. í hæsta áhættuflokki jók líkur á AKI um 25-54% 
MAP < 50 mmHg hjá sjúkl. í hæsta áhættuflokki jók líkur á AKI um 79-150% 

Mizota o.fl. 
(2017) JÁ 

Auknar líkur á AKI eftir því sem MAP var lægra og varði lengur 
Sterk marktæk tengsl milli MAP < 40 mmHg og < 50 mmHg og AKI 
Hver 10 mmHg lækkun á MAP tvöfaldaði líkur á AKI 
Veik marktæk tengsl hlutfallslegrar blóðþrýstingslækkunar og AKI 

Salmasi o.fl. 
(2107) 

JÁ 

Auknar líkur á AKI eftir því sem lágþrýstingur var alvarlegri og varði í lengri tíma 
MAP < 65 mmHg: líkur á AKI jukust fyrir allar tímamælingar 
MAP < 65 mmHg í 13-28 mín: líkur á AKI 1,2 (OR) 
MAP < 65 mmHg > 28 mín: líkur á AKI 1,35 (OR) 
MAP lækkun 20% > 90 mín: líkur á AKI 1,27 (OR) 
MAP < 55 mmHg > 1 mín: líkur á AKI 1,25 (OR) 

Sun o.fl. (2015) 

JÁ 

Auknar líkur á AKI eftir því sem lágþrýstingur var alvarlegri og varði í lengri tíma 
Mest aukning á áhættu fyrstu 10 mín. sem sjúklingur var undir ákveðnu viðmiði 
MAP < 60 mmHg > 10 mín jók líkur á AKI 
MAP < 65 mmHg > 20 mín jók líkur á AKI 
MAP < 55 mmHg í 11-20 mín: líkur á AKI: 2,24 (OR) 
MAP < 55 mmHg > 20 mín: líkur á AKI: 3,53 (OR) 

Tang o.fl. (2019) 

JÁ 

Líkur á AKI tengdar alvarleika og tímalengd lágþrýstings 
MAP < 55 mmHg > 10 mín alvarlegur áhættuþáttur fyrir 1.stigs AKI 
MAP < 55 mmHg > 20 mín alvarlegur áhættuþáttur fyrir 2. og 3. stigs AKI 
Allt að 14x auknar líkur á AKI við MAP < 55 mmHg > 20 mín 

Walsh o.fl. (2013) 

JÁ 

Auknar líkur á AKI eftir því sem lágþrýstingur varði lengur 
Mest aukning á áhættu fyrstu 10 mín. sem sjúklingur var undir ákveðnu viðmiði 
Áberandi auknar líkur á AKI við MAP < 60 mmHg 
MAP < 55 mmHg í > 20 mín: 1,5x líkur á AKI 

Wu o.fl. (2017) 
JÁ 

Minnstar líkur á AKI við MAP 80-95 mmHg (6,3%) 
MAP 65-79 mmHg (13,5%) 
MAP 96-110 (12,9%) 

   AKI (acute kidney injury) - bráður nýrnaskaði 
   MAP (mean arterial pressure) = meðalslagæðaþrýstingur 
   SBP (systolic blood pressure) = slagbilsþrýstingur 
   DBP (diastolic blood pressure) = hlébilsþrýstingur 
   PP (pulse pressure) = púlsþrýstingur 
   IOH (intraoperative hypotension) = lágþrýstingur í aðgerð 
   OR (odds ratio) = líkindahlutfall 
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meðalslagæðaþrýsting, hlébilsþrýsting, púlsþrýsting) og byggði á úrtaki og niðurstöðum eldri rannsóknar 

Salmasi o.fl. (2017) sem tók tillit til aldurs. Allar rannsóknir nema rannsókn Sun o.fl. (2015) greindu 

einnig frá ASA flokkun sjúklinga, en ASA flokkun tekur til heilsufarslegra þátta sjúklings og er notuð til 

að meta áhættuþætti sjúklings fyrir svæfingu. 

Aðgerðartegund, aðgerðartími og lyfjanotkun sjúklinga voru einnig áhrifaþættir sem skoðaðir voru í 

flestum rannsóknum. Tvær rannsóknir tóku ekki aðgerðartíma með í greiningu gagna (Mathis o.fl., 2020; 

Hallqvist o.fl., 2018) og fjórar rannsóknir tiltóku ekki lyfjanoktun sjúklinga í sínum rannsóknum. Walsh 

o.fl. (2013) tekur ekki sérstaklega tillit til lyfjanotkunar en reiknar út tvenns konar áhættumat fyrir 

sjúklingana (Charlson Comorbidity Index og Risk Stratification Index). Annað áhættumatið (Charlson 

Comorbidity Index) inniheldur í sumum útgáfum lyfjanotkun sjúklinga en ekki kemur fram í rannsókninni 

hvaða útgáfu er notast við. Það er því ekki fullljóst hvort tekið er tillit til lyfjanotkunar hjá Walsh og félögum 
(2013). Hassan o.fl. (2015a), Hassan o.fl. (2015b) og Mizota o.fl. (2017) greina heldur ekki frá lyfjanotkun 

sjúklinga fyrir aðgerð. Tegund aðgerða er tiltekin í öllum rannsóknum nema einni. Fjórar rannsóknir voru 

að rannsaka sjúklinga í ákveðnum aðgerðum þannig að aðgerðartegund er alltaf sú sama (Hassan o.fl., 

2015a; Hassan o.fl., 2015b; Jang o.fl., 2019; Mizota o.fl., 2017) og ein rannsókn skoðar aðeins almennar 

skurðlækningar (e. gastrointestinal surgery) og flokka þeir aðgerðategundir eftir því hvort um er að ræða 

opna aðgerð eða kviðsjárspeglun (e. laparoscopic) (Wu o.fl., 2017). Rannsókn Tang o.fl. (2019) tók til 

allra aðgerðategunda utan hjartaaðgerða og aðgerða á þvagfærum en tiltók ekki aðgerðategund í 

greiningu gagna. Hins vegar var tekið tillit til hversu umfangsmikil (e. magnitude) aðgerð var og þess 
hvort um bráðaaðgerð var að ræða.  

Tíu af þrettán rannsóknum skoðuðu nýrnasjúkdóma og nýrnastarfsemi fyrir aðgerð. Það var í flestum 

tilvikum gert með mælingum á kreatíníni í blóði og gaukulsíunarhraða (e. glomerular filtration rate). 

Rannsókn Wu o.fl., (2017) tók þó eingöngu tillit til mælinga á BUN í blóði (e. blood urea nitrogen). 
Rannsóknir Hassan o.fl. (2015a, 2015b) á annars vegar sjúklingum í mjaðmaskiptaaðgerðum og hins 

vegar í hnjáliðskiptaaðgerðum skoðuðu ekki nýrnastarfsemi fyrir aðgerð en útilokuðu sjúklinga sem 

töldust nýrnabilaðir frá úrtaki. Rannsókn Hallqvist o.fl. (2018) greindi heldur ekki frá nýrnastarfsemi fyrir 

aðgerð og útilokaði ekki sjúklinga með nýrnabilun.  

Aðrir áhrifaþættir sem algengt var að skoða voru meðal annars blóðtap í aðgerð, blóðleysi fyrir 

aðgerð (e. anemia), hjartasjúkdómar, háþrýstingur, reykingar, sykursýki, líkamsþyngdarstuðull og önnur 

heilsufarssaga. 

Hvaða þættir hafa áhrif á líkur á bráðum nýrnaskaða? 
Í öllum rannsóknunum var tekið tillit til ýmissa þátta í heilsufarssögu sjúklinga sem og þátta í 

aðgerðarferlinu sjálfu við greiningu gagna. Í tíu rannsóknum var hins vegar ekki aðeins leiðrétt fyrir 

þessum áhrifaþáttum með tilliti til tengsla lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða heldur var ljósi einnig 

varpað á tengsl annarra þátta við líkur á bráðum nýrnaskaða (Hallqvist o.fl., 2018; Hassan o.fl., 2015a; 

Hassan o.fl., 2015b; Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; Mizota o.fl., 2017; 

Salmasi o.fl., 2107; Sun o.fl., 2015; Tang o.fl., 2019). Sum þessara tengsla reyndust marktæk á meðan 
önnur höfðu annað hvort veik tengsl eða reyndust ekki hafa tengsl við bráðan nýrnaskaða.  
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Kyn, ASA flokkun og háþrýstingur höfðu sterk marktæk áhrif á bráðan nýrnaskaða eftir aðgerð. 

Karlmenn voru almennt líklegri en konur til að fá bráðan nýrnaskaða (Hallqvist o.fl., 2018; Hassan o.fl., 

2015b; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015; Tang o.fl., 2019). 

Reyndist líkindahlutfallið til dæmis vera 1,24 fyrir karlmenn í rannsókn Mathis o.fl. (2020) og 62% þeirra 

sem fengu bráðan nýrnaskaða í rannsókn Salmasi o.fl. (2017) voru karlmenn. ASA flokkun hafði sterk 

marktæk áhrif á líkur á bráðum nýrnaskaða og reyndust þeir sem voru flokkaðir í ASA flokk 3 eða meira 

(alls 6 flokkar, hærri flokkur meiri áhætta) hafa mestar líkur á bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð (Hallqvist 
o.fl., 2018; Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; Salmasi 

o.fl., 2107; Tang o.fl., 2019). Háþrýstingur var einn þeirra þátta sem hafði hvað oftast marktæk áhrif á 

líkur á bráðum nýrnaskaða (Hallqvist o.fl., 2018; Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b; Maheshwari 

o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015). Í niðurstöðum Maheshwari o.fl. (2018) 

sem rannsökuðu stórt úrtak (n = 42.825) kemur fram að 68% þeirra sem fengu nýrnaskaða voru með 

háþrýsting og í stærstu rannsókninni í samantektinni reyndist líkindahlutfall þeirra sem voru með 

alvarlegan háþrýsting (meðalslagæðaþrýstingur > 120 mmHg) vera 1,42 miðað við þá sem höfðu 

blóðþrýsting innan eðlilegra marka fyrir aðgerð (Mathis o.fl., 2020).  

Nýrnastarfsemi fyrir aðgerð hafði sterk tengsl við líkur á bráðum nýrnaskaða en sex rannsóknir sýndu 

marktæk tengsl við nýrnastarfsemi fyrir aðgerð (Hallqvist o.fl., 2018; Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 

2018; Mathis o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015). Mismunandi var hvernig nýrnastarfsemi 

var metin en kreatínín gildi í blóði, gaukulsíunarhraði, BUN  gildi í blóði og nýrnasjúkdómar voru þeir 
þættir sem metnir voru í rannsóknunum. Sem dæmi má nefna að í rannsókn Mathis o.fl. (2020) sem 

skoðaði bráðan nýrnaskaða út frá gaukulsíunarhraða reyndist líkindahlutfall þeirra sem voru með 

lækkaðan gaukulsíunarhraða vera frá 1,09 uppí 3,89 eftir alvarleika nýrnabilunar.  

Blóðleysi (e. anemia) og lág gildi blóðrauða (e. haemoglobin) reyndist einnig hafa marktæk neikvæð 
áhrif varðandi líkur á bráðum nýrnaskaða. Marktæk tengsl við blóðleysi komu fram í rannsóknum Jang 

o.fl. (2019), Maheshwari o.fl. (2018), Mathis o.fl. (2020), Salmasi o.fl. (2017), Sun o.fl. (2015) og Tang 

o.fl. (2019). Hjá úrtaki Maheshwari o.fl. (2018) reyndust 24% sjúklinga sem fengu bráðan nýrnaskaða 

hafa verið blóðlausir fyrir aðgerð miðað við 13% þeirra sem ekki fengu bráðan nýrnaskaða. 

Meðaltalsgildi blóðrauða fyrir aðgerð í rannsókn Tang o.fl. (2019) reyndist 117,9 g/L hjá þeim sem fengu 

bráðan nýrnaskaða miðað við 125,4 g/L hjá þeim sem ekki fengu bráðan nýrnaskaða. 

Sykursýki var sá sjúkdómur fyrir utan nýrnasjúkdóma og háþrýsting sem hafði hvað mest tengsl við 

líkur á bráðum nýrnaskaða (Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 

2017). Í rannsókn Mathis o.fl. (2020) kemur fram að líkindahlutfall fyrir sjúklinga með sykursýki var 1,34 

miðað við þá sem ekki voru með sykursýki í þeirra úrtaki og í rannsókn Salmasi o.fl. (2017) voru 28% 

sjúklinga sem fengu bráðan nýrnaskaða með sykursýki miðað við 16% þeirra sem ekki fengu bráðan 
nýrnaskaða.  

Margir aðrir þættir höfðu marktæk tengsl við bráðan nýrnaskaða í rannsóknunum en þeir sem höfðu 

sterkustu tengslin við líkur á bráðum nýrnaskaða voru meðal annars hár líkamsþyngdarstuðull (BMI), 

blóðtap í aðgerð, aðgerðartegund, aðgerðartími, bráðatilvik, hár aldur, hjartasjúkdómar (hjartabilun, 
lokusjúkdómar), notkun hjartalyfja (ACE hamlandi lyf, beta-hamlandi lyf, þvagræsilyf), illkynja 
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sjúkdómur, lifrarsjúkdómur, blæðingasjúkdómur (e. coagulopathy), æðasjúkdómar (útæða og lungna), 

svæfing (e. general anaesthesia), svæfingatími og dicloxacillin gefið sem forvarnarsýklalyf í aðgerð. 

Tafla 9. Áhrifaþættir með sterk tengsl við nýrnaskaða 

 

Heildaryfirlit yfir rannsóknir samantektarinnar má sjá í töflu 10. 

 
 

 

Kyn (kk) ASA ≥ 3 Háþrýstingur Nýrnastarfsemi 
 

Hallqvist o.fl. (2018); 
Hassan o.fl. (2015b); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107); 
Sun o.fl. (2015); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Hallqvist o.fl. (2018); 
Hassan o.fl. (2015a); 
Hassan o.fl. (2015b); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107); 
Tang o.fl. (2019) 

Hallqvist o.fl. (2018); 
Hassan o.fl. (2015a); 
Hassan o.fl. (2015b); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107); 
Sun o.fl. (2015) 

Hallqvist o.fl. (2018); 
Jang o.fl. (2019); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107); 
Sun o.fl. (2015); 

Blóðleysi (anemia) 
 

Sykursýki Líkamsþyngdarstuðull Blóðtap 

Jang o.fl. (2019); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107); 
Sun o.fl. (2015); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Jang o.fl. (2019); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107) 

Hassan o.fl. (2015b); 
Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107) 

Mizota o.fl. (2017); 
Sun o.fl. (2015); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Aðgerðartegund 
 

Aðgerðartími Bráðatilvik 
 

Aldur 
 

Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Sun o.fl. (2015); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Salmasi o.fl., 2017; 
Sun o.fl. (2015); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Hassan o.fl. (2015a); 
Hassan o.fl. (2015b); 
Salmasi o.fl. (2107) 
 

Hjartasjúkdómar Hjartalyf 
 

Illkynja sjúkdómur Dicloxacillin  

Maheshwari o.fl. (2018); 
Salmasi o.fl. (2107) 

Jang o.fl. (2019); 
Salmasi o.fl. (2107); 
Tang o.fl. (2019) 
 

Maheshwari o.fl. (2018); 
Salmasi o.fl. (2107) 

Hassan o.fl. (2015a); 
Hassan o.fl. (201b5) 

Lifrarsjúkdómur 
 

Blæðingasjúkdómur Æðasjúkdómar Svæfing/svæfingatími 

Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107) 
 

Maheshwari o.fl. (2018); 
Mathis o.fl. (2020); 
Salmasi o.fl. (2107) 

Maheshwari o.fl. (2018) Hassan o.fl. (2015a); 
Tang o.fl. (2019) 
 

   ASA (American society of anesthesiologist classification) 
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Tafla 10. Heildaryfirlit yfir rannsóknir í samantekt. 

 

Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

 
Preoperative Risk and the Association between Hypotension and Potoperative Acute Kidney Injury 
Mathis, M.R. ofl. 
(2019) 
 
Tímarit: 
Anesthesiology 
 
Rannsókn 
framkvæmd í  
USA 
 

Að skoða hvort tengsl 
IOH við postop AKI eru 
breytileg með tilliti til 
áhættuþátta sjklings fyrir 
aðgerð 
 
Afturskyggn  
áhorfsrannsókn, 
8 sjúkrahús. 
 
1.júlí 2008 til 
1.desember 2015. 
 
Meiriháttar (e. major) 
noncardiac 
aðgerðir 

MAStARI: 
11/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- MAP < 50 mmHg 
- MAP 50-54 mmHg 
- MAP 55-59 mmHg 
- MAP 60-64 mmHg 
 
- MAP > 40% lækkun 
- MAP 30-40% lækkun 
- MAP 20-30% lækkun 
 
Preop áhættumat sjúklings 
- Fjórðungur 1 - lítil áhætta 
- Fjórðungur 2 - meðal áh. 
- Fjórðungur 3 - mikil áh. 
- Fjórðungur 4 - mesta áh. 
 
AKI 
Skv.KDIGO 
- Hækkun á krea > 0,3 

n= 138.021 sjkl. 
 
- Aldur 
- Preop nýrnastatus 
- Preop lyf 
- Preop Hgb 
- Pre-innleiðslu blþr. 
- ASA flokkun 
- Bráðatilvik 
- Tegund aðgerðar 

- AKI: 9% 
- 44% með IOH > 10 mín skilgreint sem ákv. tölulegt gildi 
- 68% með hluftallslega IOH > 10 mín 
- Meiri hætta á AKI eftir því sem áhættuflokkur sjúklings var hærri 
- IOH jók ekki líkur á AKI hjá sjúklingum í áhættufjórðungi 1 
- Aðeins MAP < 50 mmHg var tengt meiri líkum á AKI hjá 
  áhættufjórðungi 2 
- Hjá áhættufjórðungi 3 og 4 voru sterk tengsl við IOH, MAP 55-59 
  mmHg og MAP 60-64 mmHg voru sjálfstæður áhættuþáttur. 
- Allar absolute lækkanir á MAP höfðu einhver tengsl við AKI, en aðeins 
  MAP > 40% lækkun sýndi tengsl sem þó var ekki hægt að staðfesta 
 

The association of hypotension during non-cardiac surgery, before and after skin incision, with postoperative acute kidney injury: a retrospective cohort 
analysis 
Maheshwari, K. 
ofl. (2018) 
 
Tímarit: 
Anaesthesia 
 
Rannsókn  
framkvæmd í 
USA 

Að rannsaka hlut 
svæfingar í IOH og áhrif 
IOH á postop AKI 
 
Afturskyggn  
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús 
 
6.janúar 2009 til  
31.september 2015 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI: 
11/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 

IOH 
- MAP < 65 mmHg 
 
Samanlagður tími reiknaður 
sem sjúklingur var með MAP 
< 65 mmHg 
 
AKI 
- Hækkun á krea>1,5x eða 
- Hækkun á krea>0,3 mg/dl 
- Á fyrstu 7 dögum postop 

n= 42.825 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- ASA flokkun 
- Kynþáttur 
- BMI 
- Preop MAP 
- Preop kreatínín 
- Aðrir sjúkdómar 
- Bráðaaðgerð 
- Aðgerðartegund 
- Aðgerðartími 
- Svæfingaaðferð 
- Lengd svæfingar 

- AKI: 5% 
- IOH kom fyrir hjá 71% sjúklinga 
- 53% sjúklinga voru með IOH eftir innleiðslu svæfingar og fyrir  
  aðgerðarbyrjun 
- 56% sjkl voru með IOH eftir aðgerðarbyrjun 
- Meðalfylgni var milli IOH fyrir aðgerðarbyrjun og eftir  
  aðgerðarbyrjun (Pearson´s r = 0,38) 
- Fylgni milli bæði lengdar og alvarleika IOH og AKI hvort sem var 
  fyrir eða eftir aðgerðarbyrjun. 

   Sjá lista yfir skammstafanir á bls. 15 
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Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial 
Injury after Noncardiac Surgery 
Salmasi, V. ofl. 
(2017) 
 
Tímarit: 
Anesthesiology 
 
Rannsókn  
framkvæmd í 
USA 
 

Að rannsaka hvort 
munur er á hlutfallslegri 
lækkun blóðþrýstings og 
lækkun á ákveðnu 
tölulegu gildi með tilliti til 
skaða á líffærum eftir 
aðgerð 
 
Afturskyggn  
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús 
 
6.janúar 2005 til 
1.mars 2014 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI: 
12/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- MAP < 55 mmHg 
- MAP < 60 mmHg 
- MAP < 65 mmHg 
- MAP < 70 mmHg 
- MAP < 75 mmHg 
 
- MAP > 10% lækkun 
- MAP > 15% lækkun 
- MAP > 20% lækkun 
- MAP > 25% lækkun 
- MAP > 30% lækkun 
 
Tímalengd IOH 
- 1 mín 
- 3 mín 
- 5 mín 
- 10 mín 
 
AKI 
Skv AKIN 
- Hækkun á krea>1,5x eða 
- Hækkun á krea>0,3 mg/dl 
- Á fyrstu 7 dögum postop 

n = 57.315 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- ASA flokkun 
- Kynþáttur 
- Bráðaaðgerð 
- Arteríulína 
- Lyf 
- Hjartalyf 
- Preop hgb 
- Preop kreatínín 
- Preop GFR 
- Aðgerðartími 
- Blóðtap 
- Aðgerðartegund 

- AKI: 5,6% 
- Þeir sem fengu AKI og M.inj. voru að meðaltali lengri tíma með IOH 
- Líkur jukust í réttu hlutfalli við alvarleika og tímalengd IOH 
- Líkur jukust við MAP < 65 mmHg fyrir allar tímlengdir 
- 40-50% lækkun MAP > 1 mín jók líkur verulega 
- Jafnvel stuttur tími með MAP 50-65 mmHg jók líkur 
- 20% lækkun á MAP þurfti að vara í > 90 mín til að auka líkur á AKI 
- Ekki var marktækt samband við grunnblóðþrýstingsgildi sjúklings 
- Jafngott að nota hlutfallslega lækkun og lækkun ákveðins tölulegs 
  gildis á MAP 

 
Risk factors for renal dysfunction after total knee joint replacement 
Hassan, B.K. ofl. 
(2015b) 
 
Tímarit: 
Acta 
Orthopaedica 
Belgica 
 
Rannsókn  
framkvæmd í  
Danmörku 
 

Að greina mögulega 
áhættuþætti fyrir 
nýrnabilun eftir 
hnjáliðaskipti 
 
Afturskyggn  
ferilrannsókn, 
Eitt sjúkrahús 
 
Janúar 2009 til 
desember 2012 
 
Hnjáliðskiptaaðgerðir 

MAStARI: 
10/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 

IOH 
Ekki skilgreint sérstaklega 
en er ein af óháðu 
breytunum sem skoðaðar 
eru í rannsókninni 
 
AKI 
Skv RIFLE og skipt í 2 hópa: 
- Hækkun á krea < 1,5x 
- Hækkun á krea > 1,5x 
 

n = 647 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- BMI 
- Háþrýstingur 
- Sykursýki 
- Reykingar 
- ASA flokkun 
- Forvarnarsýklalyf 
- Aðgerðartími 
- Svæfingaaðferð 
- Preop SBP/DBP 
 

- AKI 9,7% (krea ≥ 1,5x) 
 
Þættir sem juku líkur á AKI 
- Aldur 
- IOH 
- Háþrýstingur 
- Hátt ASA skor 
- Dicloxacillin sem forvarnarsýklalyf 
- Karlkyn 
- Hátt BMI 
 
Sjúklingar sem fengu AKI voru með marktækt lægri SBP í aðgerðinni. 

   Sjá lista yfir skammstafanir á bls. 15 
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Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

 
Risk factors for renal dysfunction after total hip joint replacement; a retrospective cohort study 
Hassan, B.K. ofl. 
(2015a) 
 
Tímarit: 
Journal of 
orthopaedic 
surgery and 
research 
 
Rannsókn 
framkvæmd í  
Danmörku 
 

Að greina mögulega 
áhættuþætti fyrir 
nýrnabilun eftir 
mjaðmaskipti 
 
Afturskyggn  
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús 
 
Janúar 2011 til 
desember 2013 
 
Mjaðmaliðskiptaaðgerðir 

MAStARI: 
10/12 
 
JBI Level of 
evidence:3c 
 

IOH 
Ekki skilgreint sérstaklega 
en er ein af óháðu 
breytunum sem skoðaðar 
eru í rannsókninni 
 
AKI 
Skv RIFLE og skipt í 2 hópa: 
- Hækkun á krea < 1,5x 
- Hækkun á krea > 1,5x 

n = 586 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- BMI 
- Háþrýstingur 
- Sykursýki 
- Reykingar 
- ASA flokkun 
- Forvarnarsýklalyf 
- Aðgerðartími 
- Svæfingaaðferð 
- Preop SBP/DBP 
- Greining fyrir aðg. 

- AKI: 13,8% 
 
Þættir sem juku líkur á AKI: 
- Aldur 
- Háþrýstingur 
- Svæfing (general anesthesia) 
- Hátt ASA skor 
- Dicloxacillin sem forvarnarsýklalyf 
- Lágur SBP og DBP preop 
- Mjaðmabrot 
 
IOH var ekki marktækur áhættuþáttur fyrir AKI eftir að leiðrétt var fyrir 
áhrifaþáttum. 

Relationship between Intraoperative Mean Arterial Pressure and Clinical Outcomes after Noncardiac Surgery. Toward an Empirical Definition of 
Hypotension 
Walsh, M. o.fl. 
(2013) 
 
Tímarit: 
Anesthesiology 
 
Rannsókn  
framkvæmd í 
USA 
 
 

Að rannsaka tengsl 
alvarleika og 
tímalengdar IOH við 
postop AKI og M.Inj. 
Einnig að komast nær 
skilgreiningu á IOH sem 
hefur áhrif á horfur 
sjúklings. 
 
Afturskyggn  
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús 
 
6.janúar 2005 til 
21.september 2010 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI: 
12/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- MAP < 55 mmHg 
- MAP < 60 mmHg 
- MAP < 65 mmHg 
- MAP < 70 mmHg 
- MAP < 75 mmHg 
 
- MAP < 55 mmHg 
- MAP 55-59 mmHg 
- MAP 60-64 mmHg 
- MAP 65-69 mmHg 
 
Tímalengd IOH flokkuð í  
- 0 mín 
- 1-5 mín 
- 6-10 mín 
- 11-20 mín 
- >20 mín 
 
AKI 
Skv AKIN 
- Hækkun á s.Cr >1,5x eða 
- Hækkun á s.Cr>0,3 mg/dl 
- Á fyrstu 7 dögum postop 

n = 33.330 aðgerðir 
(n = 27.381 sjkl) 
 
- Aldur 
- Kyn 
- ASA flokkun 
- Charlson 
  Comorbidity 
  Index 
- Risk Stratifacation 
  Index 
- Preop nýrnastarfs. 
- Preop Hgb 
- Blóðtap  
- Blóðgjöf 
- Aðgerðartegund 
- Bráðaaðgerð 
- Lækkun á hgb 
  fyrstu 24 klst  
  eftir aðgerð 

- AKI: 7,4% 
- Líkur á AKI jukust með auknum tíma sem sjúklingur var undir MAP  
  viðmiðum í öllum MAP flokkum 
- Áberandi auknar líkur vour við MAP < 60 mmHg 
- Áhættan jókst mest fyrstu 10 mín sem sjúklingur var undir 
  ákveðnu viðmiði 
- Ekki einhver ákveðinn tími sem er öruggt að vera  
  með MAP < 55 mmHg 
- Ekki marktækt aukin hætta á AKI í MAP flokkum > 60 mmHg 
- MAP < 55 mmHg var klár áhættuþáttur fyrir AKI 
 
Þeir sem voru lengstan tíma með 
MAP < 55 mmHg voru: 
- frekar með lágt hgb 
- fóru frekar í bráðaaðgerð 
- misstu meira blóð í aðgerð 
- höfðu 1,5x meiri líkur á AKI og M.inj. 

   Sjá lista yfir skammstafanir á bls. 15 
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Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

Associations of Intraoperative Radial Arterial Systolic, Diastolic, Mean, and Pulse Pressures with Myocardial and Acute Kidney Injury after Noncardiac 
Surgery. A Retrospective Cohort Analysis 
Ahuja, S. ofl. 
(2020) 
 
Tímarit: 
Anestesiology 
 
Rannsókn 
framkvæmd í 
USA 
 
 

Að skoða tengsl ólíkra 
mæliþátta blóðþrýstings  
-SBP 
-MAP 
-DBP 
-PP 
við AKI og M.inj. 
 
Afturskyggn 
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús. 
 
6.janúar 2005 til 
1.mars 2014 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI:  
12/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH  
- BÞ < 90 mmHg SBP 
- BÞ < 65mmHg MAP 
- BÞ < 50 mmHg DBP 
- BÞ < 35 mmHg PP 
 
AKI 
- Hækkun á krea >1,5x eða 
- Hækkun á krea > 0,3 mg/dl 
- á fyrstu 7 dögum p.o. 
 

n = 23.140 sjkl. 
 
- Kyn 
- Kynþáttur 
- Aldur 
- Bráðatilvik 
- ASA flokkun 
- Heilsufarssaga 
- Hjartalyf 
- Preop Hgb 
- Preop kreatínín 
- Preop nýrnabilun 
- Aðgerðartími 
- Blóðtap 
- Aðgerðartegund 

- AKI: 8,2% 
- Sjkl. með AKI voru meira með blóðþrýsting undir IOH viðmiðum 
  (allir flokkar IOH) miðað við þá sem ekki fengu AKI 
- Sterkara samband AKI við SBP, MAP og PP en við DBP 
- SBP og MAP höfðu bestu forspárgildin varðandi líkur á AKI 
- Líkur á AKI í beinu sambandi við alvarleika og tímalengd IOH 
- Ekki kom fram marktækt samband AKI við grunnblóðþrýstingsgildi 
  sjúklings 

 
Association of Intraoperative Hypotension with Acute Kidney Injury after Noncardiac Surgery in Patients Younger than 60 Years Old 
Tang, Y. ofl. 
(2019) 
 
Tímarit: 
Kidney & Blood 
Pressure 
Research 
 
Rannsókn  
framkvæmd í  
Kína 
 

Að rannsaka hvort 
tengsl IOH við AKI eftir 
aðgerð væru minni hjá 
sjúklingum yngri en 60 
ára. 
 
Afturskyggn 
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús 
 
1.desember 2011 til 1. 
júlí 2016 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI: 
12/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- MAP < 55 mmHg 
- MAP < 55-59 mmHg 
- MAP < 60-64 mmHg 
- MAP < 65-69 mmHg 
- MAP < 70-74 mmHg 
 
- 0 mín. 
- 1-5 mín. 
- 6-10 mín. 
- 11-20 mín. 
- ≥ 20 mín. 
 
AKI 
Skv.KDIGO 
- Hækkun á krea > 0,3 
  mg/dl á fyrstu 48 klst. 
- Hækkun á krea > 1,5x 
  á fyrstu 7 dögum p.o. 
 
- AKI skipt í 3 alvarleika 
  stig í úrvinnslu 

n = 4.952 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- Háþrýstingur 
- Kransaæðasjkd. 
- Útæðasjúkdómur 
- Hgb 
- Aðgerðartími 
- Alvarleiki aðgerðar 
- Svæfingaaðferð 
- Blóðtap 
- Lyfjanotkun 
- GFR 
- ASA flokkun 

- AKI: 3,76% 
- Alvarleiki og lengd IOH var hvoru tveggja áhættuþáttur fyrir AKI 
- IOH > 20 mín. jók líkur á AKI stig II og III 
- MAP < 55 mmHg í > 10 mín. var áhættuþáttur fyrir AKI stig I 
- Aldur var ekki marktækur áhættuþáttur 
- 14x auknar líkur á AKI ef MAP < 55 mmHg í > 20 mín. 
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Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

 
Association of Intraoperative Hypotension with Acute Kidney Injury after Elective Noncardiac Surgery 
Sun, L.Y. ofl. 
(2015) 
 
Tímarit: 
Anesthesiology 
 
Rannsókn  
framkvæmd í 
Kanada 
 
 

Að rannsaka tengsl IOH, 
alvarleika og tímalengd, 
við AKI eftir aðgerð 
 
Afturskyggn  
ferilrannsókn, 
eitt sjúkrahús. 
 
Nóvember 2009 
til desember 
2012 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI: 
11/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- MAP < 55 mmHg 
- MAP < 60 mmHg 
- MAP < 65 mmHg 
 
Tímalengd IOH 
- 0 mín 
- 1-5 mín 
- 6-10 mín 
- 11-20 mín 
- > 20 mín 
 
AKI 
Skv AKIN 
- Hækkun á krea>1,5x eða 
- Hækkun á krea>0,3 mg/dl 
- Á fyrstu 48 klst eftir aðgerð 

n = 5.127 sjkl 
 
- Kyn 
- Háþrýstingur 
- Kransaæðasjkd. 
- Hjartabilun 
- Útæðasjúkdómur 
- COPD 
- DM 
- Blóðleysi 
- Illkynja sjúkdómur 
- Preop lyfjanotkun 
- Preop nýrnastarfs. 
- Aðgerðartími 
- Aðgerðartegund 

- AKI: 6,3% 
- Vaxandi tengsl IOH við AKI eftir alvarleika og tímalengd IOH 
- Líkurnar jukust mest fyrstu 10 mín. en hægar eftir það 
- MAP < 55 mmHg og  
  MAP < 60 mmHg í > 10 mín jók líkur á AKI 
- IOH > 20 mín í öllum MAP hópum jók líkur á AKI 
- Við MAP < 55 mmHg í 11-20 mín voru líkur á AKI 2,24 (OR) miðað við 
  þá sem ekki höfðu IOH 
- Við MAP < 55 mmHg í > 20 mín var OR 3,53 miða við þá sem ekki 
  höfðu IOH 
- MAP < 60 mmHg í 11-20 mín voru tvöfalt líklegri til að fá AKI 
- Aðeins MAP < 55 mmHg í > 20 mín  jók líkur marktækt á alvarlegum 
  AKI 
 
 

 
Intraoperative hypotension is associated with acute kidney injury in noncardiac surgery 
Hallqvist, L. ofl. 
(2018) 
 
Tímarit: 
European 
Journal of 
Anesthesiology 
 
Rannsókn  
framkvæmd í 
Svíþjóð 
 
 

Að ákvarða tengsl milli 
IOH, skilgreint sem 
frávik frá grunngildi 
sjúklings, og hættu á 
AKI 
 
Framskyggn 
áhorfsrannsókn 
 
Október 2012 til  
maí 2013 og  
október 2015 til  
apríl 2016 
 
Noncardiac aðgerðir 

MAStARI: 
11/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- Lækkun á SBP > 40% 
- Lækkun á SBP > 50% 
 
Tímalengd IOH > 5 mín 
 
AKI 
Skv KDIGO 
- Hækkun á krea≥0,3mg/dl 
  á < 48 klst 
- Hækkun á krea≥1,5x  
  á < 7 dögum 
- Þvagútskilnaður 
  < 0,5 ml/kg/klst > 6 klst 

n = 470 sjkl 
 
- Aldur  
- Kyn 
- BMI 
- Reykningar 
- Háþrýstingur 
- Atrial fibrillation 
- Hjartabilun 
- kransaæðasjúkd. 
- Hjartalyf 
- Sykursýki 
- ASA flokkun 
- Aðgerðartegund 
- Tegund svæfingar 

- AKI: 27% 
 
IOH algengt 
- 61% > 40% lækkun 
- 14% > 50% lækkun 
 
Dánartíðni innan 30 daga var 4% hjá þeim sem fengu AKI miðað við 1% 
hjá þeim sem ekki fengu AKI. 
 
- Aðgerðartegund og svæfingaraðferð ekki marktækt tengt auknum 
  líkum á AKI 
- IOH > 50% höfðu 2,27 x meiri líkur á AKI 
- Ekki var marktæk tenging milli IOH og preop háþrýstings eða blóðtaps 
  þótt sjúklingar með þessa áhættuþætti væru viðkvæmari fyrir IOH 
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Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

 
Relationship Between Intraoperative Hypotension and Acute Kidney Injury After Living Donor Liver Transplantation: A Retrospective Analysis 
Mizota, T. ofl.  
(2017) 
 
Tímarit:  
Journal of 
Cardiothoracic 
and Vascular 
Anesthesia 
 
Rannsókn  
framkvæmd í 
Japan 
 
 

Að kanna tengsl 
blóðaflfræði (e. 
haemodynamic) og AKI 
eftir aðgerð og hvort IOH 
auki líkur á AKI hjá 
sjúklingum sem fara í 
aðgerð til að fá ígrædda 
lifur frá lifandi gjafa 
 
Afturskyggn 
áhorfsrannsókn, 
eitt sjúkrahús 
 
Mars 2008 til  
apríl 2015 
 
Lifrarígræðsluaðgerðir 

MAStARI: 
12/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 
 

IOH 
- Lægsta gildi MAP fyrir 
  hvert tímabil í aðgerðinni 
- Hlutfallsleg lækkun MAP 
- Mínútur með: 
  - MAP < 40 mmHg 
  - MAP < 50 mmHg 
  - MAP ≥ 50 mmHg notað 
    til viðmiðunar 
 
Aðgerðinni skipt í tímabil 
- Innleiðsla svæfingar 
- Preanhepatic 
- Anhepatic 
- Postreperfusion 
- Neohepatic  
 
AKI 
Skv. KDIGO 
- 100% hækkun á krea eða 
- Þvagútskilnaður 
  < 0,5 ml/kg/klst ≥	12klst 
- Á fyrstu 7 dögum postop 

n = 231 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- BMI 
- Sykursýki 
- Preop albúmín og 
  kreatínín 
- MELD skor 
- Ígræði / viðtakandi 
  þyngdarhlutfall 
- Aðgerðartími 
- Blóðtap 
- Blóð- og blóðhluta- 
  gjafir í aðgerð 
- CNI ofgjöf 
  (ónæmisbæling) 
- Krónískur nýrna- 
  sjúkdómur 

- AKI: 30,7% 
- Ekki marktækur munur á dreifingu lægsta MAP gildis eftir tímabilum í  
  aðgerð 
- Sterk marktæk tengsl milli lægsta MAP gildis (<40 og <50 mmHg) og  
  AKI 
- Hlutfallsleg lækkun á MAP hafði veik marktæk tengsl við AKI 
- Líkur á AKI jukust eftir því sem IO MAP var lægra og í lengri tíma 
- Hver 10 mmHg lækkun á MAP tvöfaldaði umþb líkurnar á AKI 
- MAP < 40 mmHg í < 10 mín var sterklega tengt AKI 
- Áhrif IOH á AKI hélst þótt sjúklingur héldi hlutfallslega háu CI 

 
Intraoperative hypotension is a risk factor for postoperative acute kidney injury after femoral neck fracture surgery: a retrospective study 
Jang, W.Y. ofl. 
(2019) 
 
Tímarit: 
BMC  
Musculosceletal 
Disorders 
 
Rannsókn 
framkvæmd í 
Suður Kóreu 
 

Að rannsaka tíðni 
og áhættuþætti 
AKI hjá sjúklingum 
með lærleggsháls- 
brot. 
 
Afturskyggn 
ferilrannsókn 
 
Janúar 2011 til 
janúar 2015 
 
Brot á lærleggs- 
hálsi 

MAStARI: 
9/12 
 
JBI Level of 
evidence: 3c 

IOH 
- SBP < 80 mmHg > 5 mín 
- MAP < 55-60 mmHg  
  > 5 mín 
 
AKI 
Skv.KDIGO 
- Hækkun á krea > 0,3 
  mg/dl á fyrstu 48 klst. 
- Hækkun á krea > 1,5x 
  á fyrstu 7 dögum p.o. 
- Þvagútskilnaður 
  < 0,5 ml/kg/klst 
  > 6 klst 

n = 248 sjkl 
 
- ASA flokkun 
- Lyfjanotkun 
- NSAID notkun 
- Sýklalyf sem valda 
  eituráhrifum á nýru 
- Preop Hgb 
- Elektrolýtastatus 
- Kreatínín 
- Tegund aðgerðar 
- Aðgerðartími 
- Blóðtap 
- IOH 

- AKI: 17,7% 
- Mismunur á algengi milli aðgerðartegunda 
- IOH var marktækt algengara hjá þeim sem fengu AKI (59,1%) en þeim 
  sem ekki fengu AKI (44,6%) 
 
- IOH eini marktæki áhættuþátturinn þegar búið var að leiðrétta fyrir 
  áhrifaþáttum 
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Heimild Tilgangur, 
rannsóknarsnið 
tími og 
aðgerðategundir 

Gæðamat Skilgreiningar og 
mælingar á breytum 
 

Stærð úrtaks og 
helstu áhrifaþættir 

Helstu niðurstöður 

 
Optimal blood pressure decreases acute kidney injury after gastrointestinal surgery in elderly hypertensive patients: A randomized study. Optimal blood 
pressure reduces acute kidney injury. 
Wu, X. ofl. 
(2017) 
 
Tímarit: 
Journal of  
Clinical 
Anesthesia 
 
Rannsókn 
framkvæmd í 
Kína 
 
 

Að ákvarða hvað 
blóðþrýstingur í aðgerð 
þarf að vera hjá eldri 
sjúklingum með 
háþrýsting til að minnka 
líkur á postop AKI 
 
Framskyggn  
slembiröðuð 
tilrauna- 
rannsókn, 
3 sjúkrahús. 
 
24.ágúst 2015 til 
24.ágúst 2016. 
 
Almennar skurðaðgerðir 
(e. gastrointestinal) 

MAStARI: 
12/12 
 
JBI Level of 
evidence: 1c 
 

IOH 
- MAP I: 65-79 mmHg 
- MAP II: 80-95 mmHg 
- MAP III: 96-110 mmHg 
 
AKI 
Skv KDIGO 
- Hækkun á krea >1,5x eða 
- Hækkun á krea >0,3 mg/dl 
- Á fyrstu 7 dögum postop 
 
Aðrar útkomubreytur: 
- Sýking í skurðsári 
- Spítalalungnabólga 
- Heilablóðfall (e. stroke) 
- Innlögn á gjörgæslu 
- Lega á gjörgæslu 
- Lengd sjkr.hús innlagnar 
- 28 daga dánartíðni 

n = 646 sjkl 
 
- Aldur 
- Kyn 
- BMI 
- ASA flokkun 
- NYHA flokkun 
- Reykingar 
- Áfengi 
- Stroke 
- Tímabundin  
  blóðrásartruflun í  
  heila (TIA) 
- COPD 
- Sykursýki 
- Ofvirkur skjaldkirtill 
- Preop lyfjanotkun 
- Preop hgb 
- Preop hvít 
  blóðkorn 
- Preop BUN 
- Preop blóðsykur 
- Preop útfallsbrot 
- Preop SBP, DBP,  
  MAP 
- Lengd svæfingar 
- Aðgerðartími 
- Aðgerðartegund 
- Vökvagjöf 
- Blóðtap 
- Þvagútskilnaður 
- Æðavirk lyf 
 

- AKI: 10,9% 
- Sjúklingar í MAP II höfðu minni líkur (6,3%) á AKI (stig I og II)  miðað  
  við MAP I (13,5%) og MAP III (12,9%) 
- Enginn sjúklingur fékk AKI stig III 
 
Ekki var marktækur munur milli MAP hópa varðandi: 
- Svæfingatíma 
- Aðgerðartíma 
- IV vökvagjöf 
- Blóðtap 
- Blóðgjöf 
- Plasmagjöf 
- Þvagútskilnað í aðgerð 
 
Sjúklingar í MAP III fengu stærri skammta af noradrenalíni, fenylefríni 
og nítróglyseríni í samanburði við MAP I og MAP II 
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4 Umræða 
Lágur blóðþrýstingur er algeng aukaverkun af völdum svæfingalyfja og deyfinga og reyndist hann 

algengur í rannsóknum þessarar samantektar. Allt að 71% sjúklinga reyndust með lágan blóðþrýsting á 

einhverjum tímapunkti í aðgerð (Maheshwari o.fl., 2018) þó samræmda skilgreiningu á lágþrýstingi í 

aðgerð vanti. Vitað hefur verið að lágþrýstingur í aðgerð hefur ákveðna kosti í för með sér svo sem minni 

blæðingu, minni þörf fyrir blóðgjöf og styttri aðgerðartíma sem er jákvætt fyrir skurðsjúklinga og áður var 

talið að lítil hætta væri á að vægt lækkaður blóðþrýstingur í aðgerð ylli teljandi líffæraskaða til dæmis á 

nýrum, hjarta, lifur eða taugakerfi. Þessi fræðilega samantekt leiddi hins vegar í ljós að lágur 

blóðþrýstingur í aðgerð var sterklega tengdur bráðum nýrnaskaða eftir aðgerð og er sameiginlegur 
áhættuþáttur hjá stórum hluta þeirra sem greindust með bráðan nýrnaskaða. Rannsóknir 

samantektarinnar sýndu að jafnvel væg blóðþrýstingslækkun í nógu langan tíma hafði í för með sér 

auknar líkur á bráðum nýrnaskaða og alvarleg lækkun í stuttan tíma jók líkurnar verulega.  

 

4.1 Lágþrýstingur í aðgerð  
Lágþrýstingur reyndist algengur í rannsóknunum í samantektinni. Fræðimenn hafa bent á að allt að 99% 

sjúklinga séu lágþrýstir í aðgerð, allt eftir því hvernig lágþrýstingur er skilgreindur (Bijker o.fl., 2007), og 
eru niðurstöður rannsóknanna í þessari samantekt í samræmi við það. Maheshwari o.fl. (2018) 

skilgreindu lágþrýsting sem meðalslagæðaþrýsting undir 65 mmHg og komust að því að 71% sjúklinga 

voru lágþrýstir í aðgerð í einhvern tíma. Þessi tíðni er mjög há, ekki síst í ljósi þess að lágþrýstingur er 

skilgreindur sem frekar lágt tölulegt gildi í rannsókninni, en tímamótarannsóknir Walsh o.fl. (2013) og 

Sun o.fl. (2015) á þessu efni höfðu áður sýnt að tíðni bráðs nýrnaskaða byrjar að aukast verulega við 

meðalslagæðaþrýsting undir 60-65 mmHg. Í öðrum rannsóknum hefur tíðni lágþrýstings gjarnan verið í 

kringum 40% (Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015, Walsh o.fl., 2013; Wesselink o.fl., 2018) en oft var 

tíðnin hærri ef miðað var við hlutfallslega lækkun. Hlutfallsleg lækkun þýðir að sjúklingur sem er með 
háan blóðþrýsting í grunninn og lækkar um 20% fer ekki jafnlágt í tölulegum gildum og sjúklingur sem 

er með lágan blóðþrýsting í grunninn og lækkar líka um 20%. Þetta gerir það að verkum að sjúklingar 

með háþrýsting sem lækka hlutfallslega jafnmikið og sjúklingar með lægri blóðþrýsting ná mögulega 

aldrei þeim tölulegu skilgreiningum á lágþrýstingi sem miðað er við í sumum rannsóknum. Þess vegna 

má teljast eðlilegt að tíðni lágþrýstings sé eitthvað hærri ef miðað er við hlutfallslega lækkun. Tíðnin ætti 

hins vegar ekki að verða margfalt hærri þar sem þeir sem hafa lágan blóðþrýsting í grunninn er ekki leyft 

að lækka jafnmikið hlutfallslega og þeim sem hafa hærri blóðþrýsting áður en gripið er inní. Niðurstöður 
nýrrar rannsóknar Mathis o.fl. (2020) styður þetta en þar reyndust 44% sjúklinga lágþrýstir þegar miðað 

var við töluleg gildi en 68% þegar miðað var við hlutfallslega lækkun. 

Ekki eru allir sammála um hvort betra er að miða við hlutfallslega lækkun blóðþrýstings eða ákveðin 

töluleg gildi. Hallqvist o.fl. (2018) vilja meina að með því að nota hlutfallslega lækkun séu allir sjúklingar 
úrtaksins metnir eins. Það má til sanns vegar færa og skapar í sjálfu sér engin vandræði hvað varðar 

afturskyggnar ferilrannsóknir. Hins vegar er hlutfallsleg lækkun blóðþrýstings heldur flóknara viðmið en 

töluleg gildi í klínískri vinnu. Umhverfi á skurðstofum er flókið, tæknilegt, margir sjúklingar sem fara í 

gegn á hverjum degi og oft mikill hraði sem gerir það að verkum að auðvelt er að gera mistök í 
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blóðþrýstingsstjórn sé almennt miðað við hlutfallslega lækkun. Rannsókn Salmasi o.fl. (2017) skoðaði 

hvort betra væri að miða við hlutfallslega lækkun eða ákveðin töluleg gildi og komst að því að hlutfallsleg 

lækkun hefði í raun ekkert fram yfir töluleg gildi en þeir skilgreindu tölulegu gildin sem 

meðalslagæðaþrýsting frá 55-75 mmHg og hlutfallslega lækkun sem meðalslagæðaþrýsting frá 10-30% 

lækkun. Þótt sumar rannsóknir hafi sýnt að einstaklingsmiðuð blóðþrýstingsstjórnun í aðgerð geti 

minnkað líkur á líffæraskaða (Brienza, Giglio, Marucci og Fiore, 2009) þá sýnir rannsókn Salmasi o.fl. 

(2017) að í flestum tilfellum getum við miðað við ákveðin töluleg gildi sem einfaldar klíníska vinnu eins 
og þeir benda á og eykur þannig öryggi sjúklinga um leið. Einstaklingsmiðaða hlutfallslega lækkun væri 

þá hægt að nota í tilfellum þar sem um ræðir veikari einstaklinga og áhættusamari aðgerðir.  

Maheshwari o.fl. (2018) skoðuðu hvort það skipti máli hvenær í aðgerðarferlinu sjúklingur væri með 

lágan blóðþrýsting. Vitað er að svæfingalyf lækka blóðþrýsting og að allflestir sjúklingar falla í 
blóðþrýstingi eftir innleiðslu svæfingar. Sársaukaáreitið sem skurðaðgerðin hefur í för með sér veldur 

svo hækkun blóðþrýstings á móti og oft er sjúklingum því leyft að vera með blóðþrýsting í lægri mörkum 

frá innleiðslu svæfingar og þar til aðgerð hefst. Í rannsókn Maheshwari o.fl. (2018) kom hins vegar í ljós 

að ekki skipti máli hvort lágþrýstingur var fyrir eða eftir aðgerðarbyrjun með tilliti til tengsla við bráðan 

nýrnaskaða og því ljóst að jafnmikilvægt virðist vera að huga að lágþrýstingi vegna innleiðslu svæfingar 

og seinna í aðgerðarferlinu. 

 

4.2 Tíðni bráðs nýrnaskaða 
Hæsta tíðni bráðs nýrnaskaða í þessari samantekt (30,7%) var í rannsókn Mizota o.fl. (2017) en sú 

rannsókn skar sig úr að því leyti að um ígræðsluaðgerð var að ræða. Vitað var að bráður nýrnaskaði 

væri algengur hjá þessum sjúklingahópi en skoðað var hvort lágþrýstingur í aðgerð hefði tengsl við 

aukna áhættu. Í tíu rannsóknum var tíðni bráðs nýrnaskaða frá 3,76% (Tang o.fl., 2019) uppí 13,8% 

(Hassan o.fl., 2015a) og styðja þær niðurstöður aðrar rannsóknir á tíðni bráðs nýrnaskaða í kjölfar 

aðgerða en algengt er að tíðnin sé á bilinu 6-7,5% í rannsóknum (Abelha o.fl., 2009; Kork o.fl., 2015; 

O´Connor o.fl., 2017). Tvær rannsóknir voru með hærri tíðni bráðs nýrnaskaða meðal sinna sjúklinga 
en þó minni en í rannsókn Mizota o.fl. (2017),  í rannsókn Jang o.fl. (2019) var tíðnin 17,7% og í rannsókn 

Hallqvist o.fl. (2018) var tíðnin 27%. Úrtakið í rannsókn Hallqvist o.fl. (2018) voru sjúklingar sem fóru í 

stórar aðgerðir (e. major non cardiac surgery) og var fyrirfram gert ráð fyrir að þyrftu innlögn á 

vöknunardeild yfir nótt. Sjúklingarnir í úrtakinu voru þannig sennilega í meiri áhættu en almennir 

skurðsjúklingar sem er líkleg skýring á hversu algengur bráður nýrnaskaði reyndist í rannsókninni. 

Rannsókn Jang o.fl. (2019) beindist að sjúklingum 65 ára og eldri með brot á lærleggshálsi en þeir 

sjúklingar eru oft með mörg önnur heilsufarsvandamál sem ásamt háum aldri getur skýrt tiltölulega háa 

tíðni bráðs nýrnaskaða. Bráður nýrnaskaði eftir aðgerð hefur mikil áhrif á afdrif sjúklinga en þeir sem fá 
bráðan nýrnaskaða eru til dæmis tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að deyja innan 30 daga og 1 árs frá 

aðgerð, að teknu tilliti til annarra áhrifaþátta, en þeir sem ekki fá bráðan nýrnaskaða (Kork o.fl., 2015; 

O´Connor o.fl., 2017). Fræðimenn hafa einnig bent á að rannsóknir sýni að jafnvel einkennalaus 

nýrnaskaði (e. subclinical) tvöfaldi líkur á dauða eftir aðgerð og lengi sjúkrahúsvist sjúklings (Gumbert 

o.fl., 2020). Um það bil þrjú hundruð þúsund einstaklingar deyja af völdum bráðs nýrnaskaða í 
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Bandaríkjunum á ári, sjúkrahúsdvöl lengist að meðaltali um þrjá og hálfan dag og reiknað hefur verið út 

að viðbótarkostnaður vegna bráðs nýrnaskaða fyrir hverja sjúkrahúsinnlögn sé um það bil sjö þúsund 

og fimm hundruð bandaríkjadalir (Lewington, Cerdá og Mehta, 2013). Það er því ljóst að til mikils er að 

vinna bæði fyrir sjúklinga og heilbrigðiskerfi ef hægt er að lækka tíðni bráðs nýrnaskaða. 

 

4.3 Tengsl lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða 
Síðan rannsóknir Monk o.fl. (2005) og Bijker o.fl. (2009) bentu á tengsl lágþrýstings í aðgerð og hærri 
dánartíðni eftir aðgerð hefur athygli margra fræðimanna beinst að lágþrýstingi þar sem blóðþrýstingur 

er einn af þeim þáttum sem hægt er að hafa áhrif á í aðgerð. Við heimildaleit fyrir þessa samantekt 

fannst hins vegar engin kerfisbundin fræðileg samantekt á tengslum lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða 

önnur en samantekt Brienza o.fl. (2009) en hún tók saman tuttugu tilraunarannsóknir á meðferðum við 

blóðþrýstingsstjórnun sem miðaði við ákveðin markmið (e. haemodynamic goal directed therapy) og 

skoðaði hvort meðferðirnar hefðu jákvæð áhrif á nýrnastarfsemi skurðsjúklinga. Nýleg samantekt 

Wesselink o.fl. (2018) um tengsl lágþrýstings í aðgerð við almennt verri útkomu skurðsjúklinga bendir til 
að skaði á líffærum byrji þegar meðalslagæðablóðþrýstingur lækkar niður fyrir 80 mmHg í meira en 10 

mínútur. Niðurstöður þeirra benda einnig til að líkur á líffæraskaða aukist eftir því sem blóðþrýstingur 

verður lægri og varir í lengri tíma. Tólf af þrettán rannsóknum í þessari samantekt (Ahuja o.fl., 2020; 

Hallqvist o.fl., Hassan o.fl., 2015; 2018; Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; 

Mizota o.fl., 2017; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015; Tang o.fl., 2019; Walsh o.fl., 2013; Wu o.fl., 2017) 

sýndu fram á tengsl lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða sem undirstrikar enn frekar niðurstöður annarra 

rannsókna á áhrifum lágþrýstings í aðgerð. Þótt allar rannsóknir nema ein hafi sýnt fram á marktæk 

tengsl lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða er erfitt að ákvarða hvaða blóðþrýstingsgildi eða hversu mikil 
hlutfallsleg lækkun blóðþrýstings veldur auknum líkum á bráðum nýrnaskaða. Ólíkar skilgreiningar á 

lágþrýstingi, mismunandi áhættuþættir, mismunandi aðgerðartegundir og mismunandi þættir sem greint 

er frá í rannsóknunum gera það að verkum að erfitt er að komast að ákveðnum tölulegum niðurstöðum. 

Niðurstöður rannsóknanna benda þó til þess að meðalslagæðaþrýstingur undir 65 mmHg auki líkur á 

bráðum nýrnaskaða og að áhættan aukist í réttu hlutfalli við þann tíma sem sjúklingur er lágþrýstur. 

Þegar meðalslagæðaþrýstingur er orðinn 55 mmHg eða lægri virðist þurfa mjög stuttan tíma til að auka 

líkur á bráðum nýrnaskaða (Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 

2015; Tang o.fl., Walsh o.fl., 2013). Hlutfallsleg lækkun blóðþrýstings sýndi í heildina veikari tengsl við 
bráðan nýrnaskaða en niðurstöður benda til þess að 40-50% lækkun blóðþrýstings sé tengd auknum 

líkum á bráðum nýrnaskaða (Hallqvist o.fl., 2018; Salmasi o.fl., 2017).  

Í raun er ekki hægt að svara því hvaða blóðþrýstingur er of lágur í aðgerð út frá samantekt þessara 

rannsókna heldur aðeins hvaða blóðþrýstingur er tengdur auknum líkum á bráðum nýrnakaða miðað við 
þá meðferð sem viðhöfð er á hverjum stað. Til að skilja orsakasamhengi milli lágþrýstings í aðgerð og 

bráðs nýrnaskaða þarf að gera tilraunarannsóknir sem skoða ákveðna sjúklingahópa og aðgerðir en 

aðeins þannig væri einnig mögulegt að staðfesta orsakasamhengi milli þessara þátta.  
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4.4 Áhættuþættir 
Eins og fram hefur komið eru margir þekktir áhættuþættir fyrir bráðum nýrnaskaða. Margir þessara 

áhættuþátta eru þess eðlis að lítið eða ekkert er hægt að breyta þeim. Samantektin sýndi að mjög 
mikilvægt er samt sem áður að greina þá áhættuþætti sem eru til staðar hjá sjúklingum þar sem þeir 

juku verulega líkur á bráðum nýrnaskaða og sjúklingar með skilgreinda áhættuþætti reyndust 

viðkvæmari fyrir áhrifum lágþrýstings í aðgerð (Mathis o.fl., 2020). Í ljósi niðurstaðna samantektarinnar 

mætti minnka hættuna á bráðum nýrnaskaða hjá sjúklingum með skilgreinda áhættuþætti með því að 

meta áhættuþætti sjúklings og gera ráðstafanir varðandi meðferð. 

Rannsóknirnar í þessari samantekt tóku tillit til ýmissa áhættuþátta í greiningu sinna gagna og sýna 

niðurstöður marktæk tengsl við marga þessara þátta. Skert nýrnastarfsemi fyrir aðgerð, karlkyn, hátt 

ASA skor, blóðtap í aðgerð, háþrýstingur og blóðleysi voru áhættuþættir sem höfðu tengsl við bráðan 

nýrnaskaða í rannsóknum Sun (2015), Mizota (2017) og Hallqvist (2018) og styður það fullkomlega 

niðurstöður annarra rannsókna. Þrjár rannsóknir höfðu þann tilgang að meta tíðni og áhættuþætti bráðs 

nýrnaskaða almennt hjá sínu úrtaki og reyndust niðurstöður þeirra rannsókna einnig í samræmi við aðrar 
rannsóknir á viðfangsefninu. Í þessum rannsóknum reyndist aldur, nýrnastarfsemi fyrir aðgerð, blóðtap 

í aðgerð, háþrýstingur, sykursýki, hátt ASA skor, hár líkamsþyngdarstuðull (BMI), noktun ACE-hamlandi 

lyfja, dicloxacillin gjöf vegna aðerðar auk lágþrýstings í aðgerð hafa tengsl við bráðan nýrnaskaða 

(Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b; Jang. o.fl., 2019). Ein rannsókn í samantektinni hafði sérstöðu 

hvað varðar áhættuþætti fyrir bráðum nýrnaskaða en hún skoðaði sérstaklega hvort munur var á 

tengslum lágþrýstings við bráðan nýrnaskaða með tilliti til annarra áhættuþátta sjúklings. Þetta er 

rannsókn Mathis o.fl. (2020) en tilgangurinn var að meta hvort og þá hversu miklu meiri áhrif 

lágþrýstingur hefði á þá sjúklinga sem væru í meiri áhættu að öðru leyti á því að fá bráðan nýrnaskaða 
eftir aðgerð. Úrtakinu, sem var mjög stórt (n = 138.021), var skipt niður í fjóra áhættuflokka (lítil áhætta, 

meðaláhætta, mikil áhætta og mjög mikil áhætta) og skoðað út frá bæði hlutfallslega lækkuðum 

blóðþrýstingi og blóðþrýstingslækkun skilgreindri sem ákveðnu tölulegu gildi. Niðurstöður sýndu að meiri 

líkur voru á bráðum nýrnaskaða eftir því sem sjúklingur tilheyrði hærri áhættuflokki. Rannsóknin var gerð 

á átta sjúkrahúsum og til dæmis fengu þeir sem tilheyrðu hæsta áhættuflokknum bráðan nýrnaskaða í 

19,1- 31,4% tilvika samanborið við 9% sjúklinga í heildina. Lágþrýstingur jók ekki líkur á bráðum 

nýrnaskaða hjá sjúklingum í lítilli áhættu en sterk tengsl voru milli lágþrýstings og bráðs nýrnaskaða hjá 

sjúklingum í mikilli og mjög mikilli áhættu á meðan aðeins alvarleg lækkun blóðþrýstings 
(meðalslagæðaþrýstingur < 50 mmHg) var sjálfstæður áhættuþáttur hjá sjúklingum í meðaláhættu. 

Þannig jukust líkur á bráðum nýrnaskaða hjá sjúklingum í mestri áhættu um 25-54% ef 

meðalslagæðaþrýstingur var 55-59 mmHg og um 79-150% ef meðalslagæðaþrýstingur fór undir 50 

mmHg. Þessar niðurstöður eru mjög mikilvægar þar sem þær renna stoðum undir og sameina það sem 

komið hefur fram í mismunandi rannsóknum bæði hvað varðar áhættuþætti bráðs nýrnaskaða og hvaða 

áhrif lágþrýstingur í aðgerð hefur varðandi auknar líkur á bráðum nýrnaskaða. Niðurstöður rannsóknar 

Hallqvist o.fl. (2018) voru einnig í samræmi við þessar niðurstöður en þær sýna að sjúklingar með 
háþrýsting og þeir sem missa mikið blóð eru viðkvæmari en aðrir fyrir lágþrýstingi í aðgerð. Ljóst er af 

bæði rannsóknum þessarar samantektar og öðrum rannsóknum á bráðum nýrnaskaða að margir 

áhættuþættir eru fyrir sjúkdómnum. Mikilvægt er þess vegna að greina þá sem hafa í grunninn aukna 
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hættu á bráðum nýrnaskaða þannig að hægt sé að taka tillit til þess í meðferð sjúklings í aðgerð og þar 

á meðal stjórnun blóðþrýstings. Allar niðurstöður benda til þess að áhættan af lágþrýstingi í aðgerð 

aukist mest hjá þeim sem eru veikastir fyrir eða fara í áhættumestu aðgerðirnar. Þess vegna ætti 

blóðþrýstingsstjórnun að vera sérstaklega nákvæm hjá þessum sjúklingum. 

 

4.5 Rannsóknarsnið  
Tólf rannsóknanna voru áhorfs- eða ferilrannsóknir en það rannsóknarsnið felur í sér ákveðna veikleika. 
Í afturskyggnum ferilrannsóknum eins og um var að ræða í ellefu af greinunum (Ahuja o.fl., 2020; 

Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015b; Jang o.fl., 2019; Maheshwari o.fl., 2018; Mathis o.fl., 2020; 

Mizota o.fl., 2017; Salmasi o.fl., 2017; Sun o.fl., 2015; Tang o.fl., 2019; Walsh o.fl., 2013) var verið að 

greina gögn sem þegar var búið að safna, því gátu rannsakendur ekki stjórnað því hvaða þættir höfðu 

verið skráðir og mældir eða hvernig þeir voru mældir. Slík rannsóknarsnið setja rannsakendum 

frumrannsókna töluverðar skorður í gagnasöfnun og greiningu gagna. Misjafnt er hvaða gögn hafa verið 

skráð á viðkomandi heilbrigðisstofnun og einnig eru ólíkir þættir skráðir og mældir hjá hverjum sjúklingi. 
Þetta gerir það að verkum að sjúklingar eru annað hvort útilokaðir frá úrtaki vegna skorts á gögnum eða 

gögn vantar hjá hluta úrtaksins, sem svo aftur getur skekkt niðurstöður rannsóknar. Einnig setur þetta 

strik í reikninginn hvað varðar samþættingu og samanburð á niðurstöðum rannsókna í samantektum þar 

sem ekki er verið að greina eða taka tillit til sömu breyta í öllum rannsóknum. Úrtak í ferilrannsóknum er 

ekki valið tilviljanakennt eins og í slembiröðuðum tilraunarannsóknum, úrtakið er svokallað sjálfvalið 

samfellt úrtak sem felur í sér ákveðna skekkju í vali á þátttakendum (e. selection bias). Ekki er til dæmis 

hægt að fullyrða að sjúklingar á fyrirfram ákveðnu tímabili séu dæmigerðir að öllu leyti fyrir þýðið í heild. 

Framskyggnar ferilrannsóknir hafa þann kost fram yfir afturskyggnar að hægt er að ákveða fyrirfram 
hvaða breytur skuli mæla en í þessari samantekt var það aðeins rannsókn Hallqvist o.fl. (2018) sem var 

framskyggn ferilrannsókn. Ferilrannsóknir eru í eðli sínu frekar veikar þegar kemur að því að staðfesta 

orsakasamhengi en ekki er hægt að fullyrða að um orsakasamhengi sé að ræða þótt komi fram marktæk 

tengsl milli breyta. Þannig er til dæmis ekki hægt að segja til um það hvort lækkaður blóðþrýstingur í 

aðgerð sé orsakavaldur nýrnaskaðans né hvort það að beita meðferð til þess að hækka blóðþrýsting í 

aðgerð leiði til minni nýrnaskaða án þess að það sé prófað sérstaklega. 

Ferilrannsóknir hafa þó einnig ákveðna styrkleika og hefur verið talað um þær sem raunsæjar 

rannsóknir. Einn helsti kostur rannsóknarsniðsins er að hægt er að rannsaka fleiri en eina háða breytu 

í tengslum við óháðu breytuna og með áhorfsrannsóknum er hægt að reikna tíðni og hlutfallslega áhættu 

sjúkdóma í hópum sem annars vegar hafa verið útsettir fyrir einhverju og hins vegar ekki (Polit og Beck, 

2017). Þessar rannsóknir eru því mjög mikilvægar í heilbrigðisvísindum þar sem oft er ekki siðferðilega 

réttlætanlegt að framkvæma rannsókn í formi tilraunar. Þær skapa einnig mikilvægan þekkingargrunn 
sem er síðan notaður í tilraunarannsóknum á viðfangsefninu.  
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4.6  Veikleikar / styrkleikar samantektar 
Nokkrir þættir eru takmarkandi fyrir þessa kerfisbundnu fræðilegu samantekt. Fyrst má nefna að gæði 

fræðilegrar samantektar veltur að miklu leyti á gæðum þeirra rannsókna sem til eru um efnið. Eins og 
áður hefur komið fram voru tólf af þrettán rannsóknum í þessari samantekt ferilrannsóknir og þar af voru 

ellefu afturskyggnar. Þetta setur rannsóknunum sjálfum ákveðnar takmarkanir og þar af leiðandi verða 

ákveðnar takmarkanir á niðurstöðum samantektar. Þetta þarf að hafa í huga þegar niðurstöður eru 

túlkaðar. Annað sem var takmarkandi þáttur í samantektinni er hve ólíkar rannsóknirnar þrettán voru. 

Skilgreiningar á lágþrýstingi voru mismunandi og verið var að skoða tengsl lágþrýstings og bráðs 

nýrnaskaða á ólíkan hátt. Úrtökin voru einnig ólík og ekki valin á sama hátt, aðgerðategundir voru ýmist 

mjög fjölbreyttar eða aðeins ein og mismunandi var hversu mikið af áhrifaþáttum voru skoðaðir. 

Samanburður og samþætting á niðurstöðum var því erfiður og í raun ekki hægt að setja fram ákveðnar 
tölulegar niðurstöður úr samantektinni. Niðurstöður rannsóknanna voru þó flestar samhljóma, en í tólf 

af þrettán rannsóknum kom fram að lágþrýstingur í aðgerð jók marktækt líkur á bráðum nýrnaskaða. 

Rannsóknirnar í samantektinni voru frá ólíkum löndum sem jók gildi niðurstaðna að einhverju leyti. 

Alltaf er ákveðin hætta á að rannsóknir séu of hátt eða lágt metnar að gæðum og þar af leiðandi séu 

einhverjar rannsóknir sem var hafnað en hefðu átt að vera með og öfugt. Til að lágmarka skekkju 

varðandi gæðamat og heimildaleit var annar aðili sem staðfesti gæðamatið og framkvæmdi leit á 

greinum um viðfangsefnið. Leiddi leit viðkomandi ekki í ljós neinar greinar sem nemandi var ekki þegar 

með um efnið. 

Fyrir utan kosti og galla rannsóknarsniða hafa rannsóknirnar sína eigin styrkleika og veikleika. 

Margar rannsóknanna voru með stór úrtök, sú stærsta með 138.021 sjúkling í sínu úrtaki (Mathis o.fl., 

2020) og samtals voru 307.538 aðgerðasjúklingar í þessum þrettán rannsóknum samantektarinnar. 

Þessi fjöldi gefur samantektinni vægi hvað varðar áreiðanleika niðurstaðna þar sem meiri fjöldi minnkar 

líkur á alls kyns úrtaksskekkjum. Fimm af rannsóknunum voru með sjúklinga sem fóru í ákveðnar 

tegundir aðgerða í sínu úrtaki (Hassan o.fl., 2015a; Hassan o.fl., 2015;b Jang o.fl., 2019; Mizota o.fl., 

2017; Wu o.fl., 2017) sem takmarkar yfirfærslugildi niðurstaðna yfir á aðra sjúklingahópa. Átta rannsóknir 
rannsökuðu hins vegar sjúklinga í aðgerðum öðrum en hjartaaðgerðum og þótt ekki sé hægt að fullyrða 

að niðurstöður séu yfirfæranlegar á aðra sjúklinga þá eykur fjölbreytni í aðgerðategundum 

yfirfærslugildið.  

Mismunandi skilgreiningar á breytum erfiða samþættingu og samanburð niðurstaðna í samantektinni. 
Lágþrýstingur í aðgerð var til dæmis ýmist skilgreindur sem ákveðið tölulegt gildi eða sem hlutfallsleg 

lækkun frá grunngildi sjúklings. Samanburður reyndist því erfiður en einnig var í sumum tilvikum um að 

ræða þrepaskiptingu lágþrýstings sem tekin var saman í eina skilgreiningu sem bætti við flækjustigið 

þar sem þrepaskiptingin reyndist ekki sú sama í mismunandi rannsóknum.  

Þeir áhættu- og áhrifaþættir sem teknir voru með í greiningu gagna voru mismargir eftir rannsóknum 

en í sumum tilvikum var um að ræða mjög nákvæma skráningu á ástandi sjúklings eins og til dæmis í 

rannsókn Mathis o.fl. (2020) sem skoðaði hvort tengsl lágþrýstings og nýrnaskaða væru mismikil að 

teknu tilliti til annarra áhættuþátta sjúklings. Eftir því sem tekið er tillit til fleiri áhrifaþátta má ætla að það 

endurspegli betur raunveruleikann og að niðurstöðurnar verði áreiðanlegri. Hins vegar, þar sem ekki er 

hægt að stjórna því í afturskyggnum ferilrannsóknum hvaða þættir eru mældir og skráðir í sjúkraskrár 
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sjúklinga og að mismunandi þættir voru greindir í rannsóknum samantektarinnar takmarkar það 

alhæfingar- og yfirfærslugildi niðurstaðna. 

Bent er á það í rannsóknum samantektarinnar að meðferð við lágþrýstingi gæti einnig hafa haft áhrif 

á útkomu sjúklinga en ekki var um að ræða staðlaða meðferð við lágþrýstingi nema í tilraunarannsókn 
Wu o.fl. (2017) þar sem ákveðinn verkferill var til staðar. Eins og áður hefur verið farið yfir þá er meðferð 

við lágþrýstingi í stórum dráttum þrenns konar; draga úr svæfingalyfjum,  gefa æðavirk lyf og vökva- og 

blóðhlutagjöf og miðast við ástæðu lágþrýstings. Ekki er hægt að útiloka að mismunandi meðferð við 

lágþrýstingi hafi ólík áhrif á nýrun og þar með á líkur á bráðum nýrnaskaða meðal þáttakenda í 

rannsóknum samantektarinnar.  

Aðferðir við mælingar á blóðþrýstingi voru einnig misjafnar í rannsóknunum en bæði var um að ræða 

ífarandi mælingar (e. invasive) með slagæðalínu og hefðbundnar mælingar með blóðþrýstingsmansettu. 

Í rannsókn Ahuja o.fl. (2020) var til dæmis aðeins verið að skoða sjúklinga sem höfðu ífarandi 

blóðþrýstingsmælingar. Út frá því má gera ráð fyrir að þeirra úrtak hafi verið almennt veikara, hafi haft 

fleiri áhættuþætti eða farið í áhættusamari aðgerðir en almennt sé meðal skurðsjúklinga í heild sem gæti 

hafa skekkt niðurstöður samantektarinnar hvað varðar tíðni bráðs nýrnaskaða.  

 

4.7 Mikilvægi fyrir svæfingahjúkrun 
Í tólf af þrettán rannsóknum sem farið er yfir í þessari samantekt komu fram marktæk tengsl lágþrýstings 

í aðgerð við bráðan nýrnaskaða. Þetta eru mikilvægar niðurstöður fyrir svæfingahjúkrunarfræðinga þar 

sem stór hluti starfsins felst í vöktun sjúklinga og blóðþrýstingsstjórn í svæfingu. Það er ljóst af 

niðurstöðum rannsóknanna að jafnvel stuttur tími alvarlegs lágþrýstings (meðalslagæðaþrýstingur < 50-

55 mmHg) jók verulega líkur á bráðum nýrnaskaða og var hættan stigvaxandi eftir því sem 
blóðþrýstingur var lægri og varði lengur. Þannig voru sjúklingar með meðalslagaæðaþrýsting < 55 

mmHg í meira en 10 mínútur meira en helmingi líklegri til að fá bráðan nýrnaskaða en þeir sem ekki 

voru lágþrýstir (Sun o.fl., 2015; Walsh o.fl., 2013). Þó svo að niðurstöður rannsóknanna hafi ekki getað 

staðfest orsakasamhengi milli lágþrýstings í aðgerð og bráðs nýrnaskaða bentu niðurstöðurnar til að 

forðast ætti lágþrýsting hjá sjúklingum í aðgerð.  

Við leit að heimildum í samantektina vakti athygli að fáar greinar fundust í hjúkrunartímaritum og 

engin grein úr hjúkrunartímariti uppfyllti skilyrði samantektarinnar. Kom þetta nemanda að nokkru leyti 

á óvart þar sem þetta er mikilvægur hluti starfs svæfingahjúkrunarfræðinga.  

 

4.8 Hagnýting rannsóknar 
Samantektin nýtist til að varpa ljósi á mikilvægi blóðþrýstingsstjórnunar í svæfingu. Niðurstöður 
rannsóknanna bentu til þess að lágþrýstingur í svæfingu væri bæði algengur og skaðlegur og yki töluvert 

líkur á bráðum nýrnaskaða. Fór sú áhætta vaxandi eftir því sem þrýstingur var lægri og varði lengur. 

Nemanda er ekki kunnugt um að gerðar hafi verið rannsóknir á lágþrýstingi í svæfingu og afleiðingum 

hans hér á landi en gera má ráð fyrir að þær tölur sem við höfum frá öðrum löndum eigi einnig við hér. 

Því má áætla að tíðni bæði lágþrýstings í svæfingu og bráðs nýrnaskaða eftir aðgerð sé svipuð og í 
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löndunum í kringum okkur. Í rannsókn sem birtist í Læknablaðinu 2013 (Þórir E. Long, Martin I. 

Sigurðsson, Ólafur S. Indriðason og Kristinn Sigvaldason, 2013) kemur fram að skurðaðgerð var einn 

algengasti áhættuþáttur fyrir alvarlegum bráðum nýrnaskaða á Landspítala á árunum 2008-2011 en 

lágþrýstingur í aðgerð var ekki skoðaður sérstaklega í þessari rannsókn. Samkvæmt rannsóknunum í 

þessari samantekt er tíðni lágþrýstings í aðgerð mikil, eða allt að 71% (Maheshwari o.fl., 2018), og því 

ástæða fyrir okkur sem vinnum við svæfingar hér á landi að vanda blóðþrýstingsstjórn aðgerðasjúklinga. 

Niðurstöður samantektarinnar mætti þannig nýta sem grunn að viðmiðum varðandi blóðþrýstingsstjórn 
sjúklinga í svæfingu sem og til frekari rannsókna á viðfangsefninu. 

 

4.9 Tillögur að frekari rannsóknum 
Þar sem nemanda er ekki kunnugt um að rannsóknir hafi verið gerðar á tengslum lágþrýstings í aðgerð 

og bráðs nýrnaskaða hér á landi væri fróðlegt að skoða þau tengsl hjá íslenskum aðgerðasjúklingum. 

Nýlega var skráning í svæfingu færð yfir á rafrænt form á Landspítala sem auðveldar til muna 

framkvæmd slíkrar rannsóknar.  

Til að skoða betur orsakasamhengið milli lágþrýstings í aðgerð og bráðs nýrnaskaða þyrfti að 

framkvæma fleiri rannsóknir með tilraunasniði á viðfangsefninu. Eins og Wesselink o.fl. (2018) benda á 

í sinni samantekt á áhrifum lágþrýstings á afdrif aðgerðarsjúklinga þá þyrftu rannsóknir í framtíðinni að 

beinast að ákveðnum sjúklingahópum og ákveðnum aðgerðum ef mögulegt á að vera að staðfesta 
orsakasamhengi milli lágþrýstings og sjúkdóma eftir aðgerð. Afturkyggnar ferilrannsóknir hafa varpað 

ljósi á tengsl lágþrýstings við ýmsa sjúkdóma eftir aðgerð, eins og bráðan nýrnaskaða sem var skoðaður 

í þessari samantekt, og því er mikilvægt næsta skref að framkvæma tilraunarannsóknir til að skilja betur 

þessi tengsl og hvað hefur áhrif á þau.  
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Ályktanir  

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar  benda til að lágþrýstingur sé algengur í 
skurðaðgerðum og að tengsl séu milli lágþrýstings og bráðs nýrnaskaða eftir aðgerð. Samkvæmt 

rannsóknunum í samantektinni voru auknar líkur á bráðum nýrnaskaða hjá þeim sem voru með lágan 

blóðþrýsting í aðgerð og jukust líkurnar eftir því sem blóðþrýstingur var lægri og lágþrýstingur varði 

lengur. Fleiri áhættuþættir fyrir bráðum nýrnaskaða eru þekktir en margir þeirra eru þess eðlis að ekki 

er hægt að breyta þeim. Lágþrýstingur er hins vegar þáttur sem hægt er að hafa áhrif á og er þess vegna 

áhugaverður með tilliti til að lækka mögulega tíðni bráðs nýrnaskaða eftir aðgerðir. Flestar rannsóknir á 

þessu sviði eru afturskyggnar ferilrannsóknir og þar af leiðandi er ekki hægt að staðfesta 
orsakasamhengi milli lágþrýstings í aðgerð og bráðs nýrnaskaða þótt rannsóknirnar sýni fram á marktæk 

tengsl. Frekari tilraunarannsókna er þörf á viðfangsefninu til að staðfesta mögulegt orsakasamhengi. 

Engu að síður benda niðurstöður rannsókna til þess að halda ætti blóðþrýstingi í aðgerðum yfir 

ákveðnum mörkum til að minnka líkur á bráðum nýrnaskaða.  
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