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Ágrip 
Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni við ósæðarlokuþrengslum (TAVI) á Íslandi 
Katrín Júníana Lárusdóttir1, Tómas Guðbjartsson1,2, Martin Ingi Sigurðsson1,3, Ingibjörg Jóna 

Guðmundsdóttir1,4 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Hjarta- og lungnaskurðdeild, 3Svæfinga- og gjörgæsludeild og 4Hjartadeild Landspítala 

Inngangur: Ósæðarlokuþrengsl er algengasti lokusjúkdómurinn á Vesturlöndunum og hefur hefðbundin 

meðferð þeirra verið opin hjartalokuskipti með gerviloku. Síðustu ár hefur ósæðarlokuísetning með 

þræðingartækni (TAVI) rutt sér til rúms. Í upphafi var hún þróuð fyrir óskurðtæka sjúklinga en á síðustu 

árum hefur TAVI aðgerð í vaxandi mæli verið beitt hjá sjúklingum í minni áhættu. Sjúklingur þarf að vera 

samþykktur af sérstöku teymi hjarta- og svæfingarlækna áður en hann fær að undirgangast TAVI aðgerð 

þar sem takmarkaðar aðgerðir eru framkvæmdar á hverju ári. Heildstæður gagnagrunnur um 
sjúklingahóp og árangur aðgerðanna hefur ekki verið fyrir hendi en markmið rannsóknarinnar var að 

bæta úr því. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði yfir 152 TAVI aðgerðir sem framkvæmdar voru  

á Íslandi frá 1. janúar 2014 til 2. apríl 2020. Upplýsingar fengust úr sjúkraskrám og gagnagrunni 
hjartaþræðingardeildar Landspítalans sem tengdur er SwedeHeart gagnagrunninum. Skráðir voru 

áhættuþættir, fylgikvillar og lifun. Fylgikvillar voru flokkaðir eftir þeim sem komu upp í aðgerð, innan 30 

daga frá aðgerð og frá 30 dögum þar til ári frá aðgerð. Einnig voru skráðar niðurstöður hjartaómskoðunar 

fyrir aðgerð og mánuði eftir hana. Heildarlifun var reiknuð með aðferð Kaplan-Meier. Meðal eftirfylgd var 

2.1 ár og miðast við 5. apríl 2020. 

Niðurstöður: Meðalaldur sjúklinga var 83 ára (46% konur) og árlegur meðalfjöldi aðgerða 24 (bil 9-37). 

Alvarlega mæði (NYHA III-IV) höfðu 128 (84.2%) sjúklingar og 38 (25.0%) hrumleika. Alls höfðu 29 

(19.1%) sjúklingar farið áður í opna hjartaaðgerð og 47 (30.9%) í kransæðavíkkun. Hámarks 

þrýstingsfallandi yfir lokuna fyrir aðgerð var að meðaltali 78 (± 23) mmHg og meðal þrýstingsfallandi 48 

(± 15) mmHg. Helmingur sjúklinga voru með eðlilegt útfallsbrot vinstri slegils (>50%) og 8 (5.3%) höfðu 

verulega samdráttarskerðingu (<30%). Eftir aðgerð var hámarks þrýstingsfallandi að meðaltali 14 (± 7.8) 

mmHg, 117 (77.0%) höfðu eðilegt útfallsbrot (>50%) og 3 (2.0%) verulega skertan samdrátt (<30%). 
Vægan randstæðan leka höfðu 115 (75.7%) sjúklingar en einungis einn (0.7%) hafði mikinn leka. Í 33 

(21.7%) tilfellum komu upp fylgikvillar í aðgerð, flestir minniháttar en nokkrir alvarlegir eins og rof á hjarta 

(1.3%), hjartaþröng (3.3%) og heilablóðfall (0.7%). Einni aðgerð (0.7%) þurfti að breyta brátt í opna 

hjartaaðgerð. Alvarlegir skammtíma fylgikvillar voru rof á hjarta (0.7%) og heilablóðfall (2.6%). Tíðni 

langtíma fylgikvilla var lág: heilablóðfall (1.3%), hjartaþelsbólga (0.7%) og versnandi hjartabilun vegna 

mikils randstæðs gervilokuleka (0.7%). Alls þurftu 38 (25%) sjúklingar ísetningu varanlegs gangráðs eftir 

aðgerðina. Þrjátíu daga dánartíðni var 2.0% (n=3/152) en eins árs lifun var 92.2% (95% ÖB: 87.9-96.8) 
og tveimur árum frá aðgerð 81.3% (95% ÖB: 74.3-88.8).  

Ályktanir: TAVI aðgerðum hefur fjölgað verulega á Íslandi og er árangur sambærilegur eða ívið betri 

en í sambærilegum erlendum rannsóknum. Þrjátíu daga dánartíðni var lág  (2%) og langtímalifun mjög 

góð þar sem 92.1% sjúklinga voru á lífi ári frá aðgerð- sem telst góð lifun í erlendum samanburði og 
þegar tekið er tillit til hás aldurs sjúklinganna. Tíðni alvarlegra fylgikvilla var lág en þörf á ísetningu 

varanlegs gangráðs var í hærra lagi.  
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1 Inngangur  

Samhliða hækkandi aldri þjóðar og fjölgun aldraðra er spáð að algengi ósæðarlokuþrengsla muni aukast 

á komandi árum (1). Opnar ósæðarlokuskiptaaðgerðir hafa áður verið hornsteinn í meðferð á 

ósæðarlokuþrengslum og sýnt góðan árangur. Engu að síður er um stóra skurðaðgerð að ræða þar sem 

fylgikvillar eru tíðir, ekki síst hjá eldri sjúklingum og þeim með undirliggjandi sjúkdóma. Á síðustu 

áratugum hefur ný tækni við meðferð ósæðarlokuþrengsla rutt sér til rúms og kallast ósæðarlokuísetning 

með þræðingartækni (e. transcatheter aortic valve implantation – TAVI). Inngripið er minna en opin 

aðgerð og sjúklingar fljótari að jafna sig. Í fyrstu var TAVI aðeins gerð á háöldruðum sjúklingum eða 

þeim sem ekki voru taldir lifa af opna aðgerð. Á undanförnum árum er hins vegar í vaxandi mæli farið 

að beita TAVI aðgerð hjá yngri sjúklingum með minni áhættu. Fyrsta slíka aðgerðin á Íslandi var 

framkvæmd árið 2012 en í dag hafa verið framkvæmdar hátt í tvö hundruð TAVI aðgerðir. Heildstæður 

gagnagrunnur um sjúklingahóp og árangur aðgerðanna hefur ekki verið fyrir hendi en markmið 

rannsóknarinnar var að bæta úr því. 

1.1 Ósæðarlokan 
Í heilbrigðu hjarta stýra hjartalokurnar farvegi blóðsins um hjartahólfin. Ósæðarlokan er staðsett í 

ósæðarrótinni þar sem vinstri slegillinn mætir ósæðinni. Hún kemur í veg fyrir bakflæði frá ósæðinni aftur 
í vinstri slegilinn. Lokan samanstendur yfirleitt af þremur hálfmánalaga blöðkum og er mun einfaldari í 

byggingu en t.d. gátta- og slegilslokurnar því hún hefur ekki þörf á sinastrengjum til að halda lokunni 

þéttri (2). Vefjagerð blaðkanna samanstendur af þremur lögum. Lagið sem liggur að sleglinum er ríkt af 

elastín þráðum en lagið sem liggur að ósæðinni er einkum trefjakímfrumur og kollagen þræðir. Að lokum 

er laust bandvefslag sem liggur þar á milli (3). Hver blaðka festist við ósæðarvegginn í hálfmána sem 

allir liggja við hlið hvers annars og mynda festurnar þannig saman kórónuform (sjá mynd 1). Þegar lokan 

er lokuð mætast blöðkurnar við blöðkumótin sem eru bandvefjarík svæði stuttu frá brún blaðkanna. 

Blöðkumótin festast við ósæðarvegginn nokkkuð ofar en sætisbotn blaðkanna. Þetta gerir að verkum 
að blöðkurnar liggja ekki í sama plani. Rétt ofan við þær er æðaskúti (sinus of valsalva) þar sem 

kransæðaropin eiga upptök sín. Þar að auki veitir skútinn blöðkunum rými þegar lokan opnast í slagbili 

sem leyfir óhindrað flæði úr sleglinum. Samræmi er á lögun blaðkanna milli einstaklinga en mikill 

breytileiki er á stærð þeirra. Í kringum 1-2% einstaklinga fæðast með tvíblöðkuloku í stað þríblöðkuloku 

en þá hafa blöðkurnar ekki aðskilist rétt á fósturskeiði (4). Sjúkdómar eins og ósæðarlokuþrengsl og -

leki  hafa mikil áhrif á eðlilega lögun og vefjagerð lokunnar. Þegar eðlileg ósæðarloka opnast samhliða 

samdrætti hjartavöðvans hörfa blöðkurnar inn í skútana en lokast síðan þegar hjartavöðvinn slakar á og 
þrýstingurinn í sleglinum fellur niður fyrir þrýstinginn sem er í ósæðinni rétt handan ósæðarlokunnar. 

Þetta jafnvægi getur raskast við ósæðarlokuleka eða við ósæðarlokuþrengsl (2).  

   



 

 

 
Mynd 1. Kennileiti ósæðarlokunnar (2). 

 

1.2 Faraldsfræði 
Ósæðarlokuþrengsl er einn algengasti lokusjúkdómurinn á Vesturlöndum og sá lokusjúkdómur sem 

oftast leiðir til lokuskipta. Algengi eykst með hækkandi aldri og samhliða auknum fjölda aldraðara, 
sérstaklega í iðnríkjum, er gert ráð fyrir að á næstu áratugum muni algengi sjúkdómsins aukast verulega 

(1). Bandarísk rannsókn sýndi fram á að 37% einstaklinga ≥75 ára höfðu kölkun í ósæðarlokunni og 

2.6% marktæk ósæðarlokuþrengsl (4, 5). Enn fremur hafa bæði bandarískrar og evrópskrar rannsóknir 

sýnt fram á að að a.m.k. 2% einstaklinga eldri en 70 ára hafa alvarleg ósæðarlokuþrengsl (6). Hjá 

sjúklingum sem eru undir sjötugu hafa 60% meðfædda tvíblöðkuloku borið saman við 40% sjúklinga 

eldri en 70 ára (4). Til eru íslenskar rannsóknir frá Hjartavernd sem byggðu annars vegar á 

hjartaómskoðun og hins vegar tölvusneiðmyndatöku. Út frá þeim niðurstöðum er áætlað að hlutfallsleg 
aukning einstaklinga á Íslandi með ósæðarlokuþrengsl frá árinu 2012 verði 2.4 árið 2040 og að öllum 

líkindum þreföld árið 2060 (sjá mynd 2). Árið 2060 gætu því 3954 einstaklingar hérlendis verið greindir 

með ósæðarlokuþrengls út frá hjartaómun en 5495 á sneiðmyndum (1). Þetta mun auka álagið  á 

heilbrigðiskerfið verulega og verður áskorun að takast á við.  

Erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna að margir aldraðir einstaklingar með einkenni 

ósæðarlokuþrengsla séu ekki metnir fyrir lokuskiptaaðgerð, hvort sem um er að ræða heimilis- eða 

hjartalækna (1). Í annarri evrópskri rannsókn var 33% aldraðra með einkenni alvarlegra 

ósæðarlokuþrengsla neitað um aðgerð (7). Loks geta klíniskt einkenni hjá öldruðum verið ódæmigerð 

og hægt vaxandi sem getur valdið erfiðleikum við greiningu (1).   
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Mynd 2. Hlutfallsleg aukning á ósæðarlokuþrengslum á Íslandi frá árinu 2012 til 2060 (1). 

   

1.3 Meinalífeðlisfræði og einkenni 
Ósæðarlokuþrengsl eru skilgreind sem þrenging á ósæðarlokuopinu sem hindrar tæmingu vinstri 

slegilsins.  Helstu einkenni eru áreynslumæði, minnkað þol,  hjartaöng, yfirlið og hjartabilun. 

Einstaklingur án einkenna hefur almennt góðar horfur og í flestum tilvikum er beðið með 

lokuskiptaaðgerð þangað til einkenni koma fram. Einkennandi ósæðarlokuþrengls eru hins vegar 

banvæn ef ekki meðhöndluð en ef sjúklingur fer í hjartalokuskipti tímalega eru lífslíkur sambærilegar 

heilbrigðum einstaklingi. Dánarhlutfall einstaklinga sem hafa einkenni og gangast ekki undir aðgerð er 

allt að 25% á ári (8). Þar af leiðandi eru lokuskipti nauðsynleg hafi einstaklingur einkenni 
ósæðarlokuþrengsla (sjá mynd 3).  

Þrenging á ósæðaropinu leiðir til þrýstingshækkunar í vinstri sleglinum sem veldur því að 

slegilveggurinn þykknar til að viðhalda slagmagninu. Þrenging ósæðaropsins úr eðlilegu, 3 cm2 opi í 1.5 

cm2 hefur því lítil sem engin áhrif á útfall vinstri slegils, en hækkar aftur á móti þrýstingsfallandann yfir 
ósæðarlokuna. Þykknunin á hjartavöðvanum kallar á aukna súrefnisþörf en veldur hins vegar minnkuðu 

flæði um kransæðarnar vegna aukins fylliþrýstings á þær (blóðflæði um kransæðar til hjartavöðvans er 

mest í þanbili). Þetta getur valdið hjartaöng og mæði. Þessi tilraun til að viðhalda slagmagni skerðir á 

starfsemi hjartans í þanbili. Aukinn þanbils þrýstingur og skert slökun slegilsins veldur vökvasöfnun í 

lungunum og leiðir til mæði sem er eitt af megineinkennum hjartabilunar. Nákvæm orsök yfirliðs í 

ósæðarlokuþrengslum er ekki full þekkt en getur t.d. tengst skertu flæði frá hjartanu eða takttruflunum. 

Yfirlið kemur oftast í kjölfar áreynslu hjá sjúklingunum (3, 8, 9).  

 



 

 

 

 

Mynd 3. Mynd sýnir horfur sjúklinga þegar einkenni koma fram og þá sérstaklega hjartabilun (10) 

1.4 Meinmyndun 
Ósæðarlokuþrengsl geta myndast vegna gigtarsjúkdóms (rheumatic disease) en er í flestum tilvikum á 

Vesturlöndum vegna kölkunar. Er þá um aldurstengda kölkun að ræða sem oftast er af óþekktum 

orsökum eða vegna kölkunar á meðfæddri tvíblökuloku. Kölkunarferlinu svipar að sumu leyti til 

æðakölkunar og felur í sér útfellingu fitupróteina, langvarandi bólgu, beinmyndun og útfellingu steinefna 

(sjá mynd 4) (3). Þar að auki er talið að renín-angíótensín kerfið og truflun á starfsemi æðaþelsins eigi 
þátt í kölkun ósæðarlokunnar (1). Í skemmdunum er að finna æðakölkunar fituprotein eins og LDL, 

fituprótein a, vísbendingar um oxun LDL, bólgufrumuíferð og smásæja kölkun. Þessi sjúkdómsferill er 

að öllum líkindum virkjaður vegna röskunar á æðaþelinu sem stafar af álagi eða minnkaðrar skúfspennu. 

Mesta álagið á blöðkurnar er á hliðunum sem vísa að ósæðinni, nálægt festunum við ósæðarvegginn 

þar sem sveigjan (e. flexion) á sér stað. Þetta skýrir af hverju einstaklingar sem fæðast með 

tvíblöðkuloku í stað þríblöðku þróa nær undantekningarlaust með sér alvarleg ósæðarlokuþrengsl vegna 

aukins álags á blöðkurnar. Þeir eru einnig að jafnaði mun yngri þegar lokuþrengslin eru orðin alvarleg. 
Eftir því sem þessar breytingar ágerast og kölkunin eykst stirðna blöðkurnar og valda útflæðishindrun 

sem einkennir alvarleg ósæðarlokuþrengsl (3). Stigvaxandi kölkun leiðir að lokum til þrengingar 

ósæðaropsins. 

 

Mynd 4. Kölkuð ósæðarlokublaðka. Mynd: Tómas Guðbjartsson. 



 

 

1.5 Greining 
Í mörgum tilfellum vaknar grunur um ósæðarlokuþrengsl þegar sjúklingur greinir frá aukinni mæði eða 

hjartaóhljóð heyrist við heilsufarseftirlit. Greining getur einnig átt sér stað fyrir tilviljun við myndgreiningu, 
t.d. tölvusneiðmyndatöku af brjóstholi. Ómskoðun er helsta aðferðin til að staðfesta greininguna. Þar er 

starfsemi blaðkanna metin auk útbreiðsla kölkunar, mældur þrýstingsfallandi og lagt mat á leka í gegnum 

lokuna. Enn fremur er flæðihraðinn yfir lokuna mældur og  flatarmál ósæðarlokunnar. Alvarleiki 

þrengslanna er metinn út frá viðmiðunargildum en stærð sjúklings og hjartabilun geta haft áhrif á matið. 

Flæðihraði >4.0 m/s sem jafngildir meðalþrýstingsfallanda >40mmHg, lokuflatarmál <1.0 cm2 eða 

flatarmál loku á yfirborðsflatarmál <0.6 cm2/m2 eru allt teikn um alvarlega þrengingu. Þar að auki gefur 

hjartaómun upplýsingar um þykknun slegilveggs, skert þanbil (diastolic disfunction) og útfallsbrot. Einnig 

er athugað hvort ósæð er víkkuð og sjúkdómar séu til staðar í míturloku eða lungnaháþrýstingur. Einnig 
má mæla þrýstingsfallanda yfir lokuna í hjartaþræðingu, t.d. ef erfitt er að túlka niðurstöður úr hjartaómun 

eða ef misræmi er milli ómunar og klínískra einkenna. Á meðal nýrri greiningaraðferða eru rafeindageisla 

tölvusneiðmyndir (electrobeam computed tomography) og segulómun (3, 9, 11). Í alþjóðlegum 

leiðbeiningum er í dag mælt með að sjúklingur með  einkennalaus ósæðarþrengsl sé ómskoðaður 

árlega, og þeir sem eru með meðalmikil þrengsl á tveggja ára fresti. Ef  um væg þrengsl er að ræða 

nægir hins vegar ómskoðun á fimm ára fresti. Ef klínísk einkenni eru tormetin  er hægt að framkvæma 

streitupróf til að meta áreynsluþol og sjá hvort einkenni koma fram sem gæti rökstutt aðgerð (3).  

1.6 Meðferð 
Opin hjartalokuskipti (surgical aortic valve replacement – SAVR) hefur verið hefðbundin meðferð við 

marktækum ósæðarlokuþrengslum. Hún er ráðlögð í klínískum leiðbeiningum ECS (European Society 
of Cardiology) fyrir sjúklinga með STS-PROM (Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality) 

score eða EuroSCORE II <4% eða logistic EuroSCORE I <10% og þar sem mikill hrumleiki, postulín 

ósæð eða fylgikvilla eftir geislun eru ekki stil staðar (12). Sjúklingar sem falla ekki undir þessa 

skilgreiningu er oft ekki treyst til að fara í opna hjartaaðgerð iðulega vegna annarra sjúkdóma eða fyrri 

heilsufarssögu. Fyrir þessa sjúklinga var einungis í boði lyfjameðferð og belgvíkkun sem stoðmeðferð 

áður en TAVI aðgerðir komu til sögunnar (13). Þessi nýjung í meðferð hefur því opnað 

meðferðarmöguleika fyrir þessa sjúklinga og er mun minna inngrip en opin hjartaaðgerð. Í dag er TAVI 

aðgerð því ráðlögð í klínískum leiðbeiningum ESC fyrir sjúklinga sem teymi af hjartalæknum og 
hjartaskurðlæknum metur óskurðtæka (12). Samhliða tæknilegum framförum í þessum aðgerðum hefur 

fylgikvillum fækkað og ábendingar því víkkað. TAVI aðerð er þó enn aðallega gerð hjá sjúklingum í mikill 

og meðal-áhættu fyrir opinni hjartaaðgerð (13-15). Á allra síðustu árum er síðan farið að beita henni við 

sjúklinga í lítilli áhættu en þá oftast innan rannsókna en endingartími gervilokanna krefst frekari 

rannsókna. Fjöldi TAVI aðgerða á Íslandi hefur fjölgað með ári hverju en frá og með árinu 2017 hafa 

verið framkvæmdar yfir 30 aðgerðir árlega. Allt útlit er fyrir að þeim muni fjölga enn frekar á næstu árum. 

1.6.1 Lyfjameðferð 
Ekki er til sértæk lyfjameðferð við ósæðarlokurþengslum þótt á tímabili hafi vonir verið bundnar við að 

kólesterolækkandi lyf myndu hægja á kölkun. Nýrri rannsóknir hafa sýnt að sú er ekki raunin (16). Stýrð, 



 

 

slembin lyfleysu rannsókn var framkvæmd þar sem sjúklingar með ósæðarlokuþrengsl var gefið 

simvastatin sem sýndi þó engan tilskildan árangur á kölkun ósæðarlokuna. Þar af leiðandi er 

lyfjameðferð ekki notuð sem meðferð við ósæðarþröng (13). Mikilvægt er þó að meðhöndla áhættuþætti 

hjartasjúkdóma eins og háþrýsting með lyfjum sem og hjartabilun og takttruflanir (Ingibjörg Jóna 
Guðmundsdóttir og Tómas Guðbjartsson skrifl. uppl., 2020).  

1.6.2 Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni - TAVI 
Aðgerðin var framkvæmd í fyrsta sinn í heiminum árið 2002 af Cribier og félögum sem lokaúrræði hjá 
57 ára gömlum manni með tvíblöðku ósæðarlokuþrengsli. Aðgerðin var framkvæmd með þræðingu upp 

vinstri lærisbláæðina gegnum milligáttaskiptið (transseptal) og hjartalokan dregin þá leið að endastað 

(17, 18). Þessi aðferð var seinna betrumbætt og sýnt var fram á kosti þess að fara frekar í gegnum 

lærisslagæðina (sjá mynd 5) (19). TAVI aðgerðir hafa sýnt fram á að auka flæði úr vinstri gáttinni út í 

ósæðina, lækka þrýsting í vinstri slegli, bæta starfsemi hjartans og enn fremur hefur verið sýnt fram á 

að stækkun slegilsins gengur til baka (20, 21). Sama á við um lækkun lungnaháþrýstings en í þriðjungi 

tilfella alvarlegra ósæðarlokuþrengsla veldur aukinn þrýstingur í vinstri sleglinum hækkuðum 

lungnaþrýstingi (22). 

 
Mynd 5. Ísetning belgvíkkaðrar gerviósæðarloku með þræðingartækni (23). 

 

1.6.2.1 Rannsóknir  
Þróun TAVI aðgerða hefur valdið straumhvörfum í rannsóknum á ósæðarlokuþrengslum. Margar 

slembnar íhlutunar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til bera saman árangur TAVI aðgerða við opnar 

hjartaaðgerðir. PARTNER IB var fyrsta slembna íhlutunar rannsóknin þar sem TAVI aðgerð var borin 

saman við lyfjameðferð hjá sjúklingum sem voru óskurðtækir. Hún sýndi fram á 20% hærri 1 árs lífslíkur 

hjá þeim sem undirgengust TAVI samanborið við þá sem fengu lyfjameðferð (30.7% á móti 49.7%) (24). 

PARTNER IA rannsóknin bar saman ósæðarlokuskipti með þræðingartækni og opna hjartaaðgerð hjá 
sjúklingum sem voru í há-áhættu. Hún sýndi fram á að TAVI aðgerðin var ekki lakari en opin hjartaaðgerð 

þegar kom að dauða innan 1 árs (24.2% á móti 26.8%) en hins vegar var hærri tíðni æðatengdra 

fylgikvilla og heilablóðfalla í TAVI hópnum (23). PARTNER IIA og SURTAVI rannsóknirnar báru saman 

ósæðarlokuskipti með þræðingartækni við opna hjartaaðgerð hjá sjúklingum sem voru í meðal-áhættu. 



 

 

Þær sýndu báðar fram á að TAVI aðgerð var ekki lakari en opin hjartaaðgerð þegar kom að dauða og 

heilablóðföllum sem leiddu til lömunar innan 2 ára. PARTNER IIA sýndi þar að auki fram á að TAVI sem 

framkvæmd er gegnum lærisslagæðina væri betri en opin hjartaaðgerð og ekki væri munur á tilfellum 

heilablóðfalla sem leiddu til lömunar í þessum tveimur hópum (15, 25). NOTION rannsóknin var sú fyrsta 

til að bera saman TAVI og opna hjartaaðgerð í sjúklingum í lágri-áhættu. Hún sýndi fram á að enginn 

munur var á milli hópanna þegar kom að dauða, heilablóðfalli og hjartadrepi innan 1 árs. Þar að auki var 

ekki munur á dauða innan 2 ára milli hópanna. TAVI hópurinn var með hærri tíðni ísetningar varanlegs 
gangráðs en hópurinn sem fór í opna hjartaaðgerð var með hærri tíðni lífshættulegra blæðinga, bráðan 

nýrnaskaða og gáttatifs eftir aðgerð (26). Nýjasta PARTNER rannsóknin (PARTNER III) sýndi fram á að 

tíðni dauða, heilablóðfalla og endurinnlagninga hjá sjúklingum í lágri-áhættu var töluvert lægri hjá TAVI 

hópnum borið saman við hópinn sem fór í opna hjartaaðgerð (27). Saman hafa þessar lykil rannsóknir 

leitt til þess að í dag eru TAVI aðgerðir framkvæmdar ekki einungis á óskurðtækum eintaklingum heldur 

einnig þeim sem eru í há-áhættu, meðal-áhættu og jafnframt þeim sem eru í lítilli áhættu fyrir opinni 

hjartaaðgerð og þykja henta vel til TAVI aðgerðar. Þetta á einkum við ef sjúklingar eru komnir yfir áttrætt. 

NOTION II rannsóknin hófst sumarið 2016 og er enn í fullum gangi. Ísland er meðal þátttakenda en 
tilgangur hennar er að bera saman opna hjartaaðgerð og TAVI hjá sjúklingum yngri en 75 ára og í lágri 

áhættu fyrir opinni hjartaaðgerð. Áætlaður eftirfylgnitími er 10 ár (28).  

1.6.2.2 Undirbúningur fyrir aðgerð  
Fyrir aðgerðina er m.a. gerð kransæðamyndataka og tölvusneiðmynd til að meta hvort TAVI aðgerð sé 

fýsileg. Hjartaómskoðun og hjartalínurit eru framkvæmd og starfsemi einstakra líffæra eins og lungna 
og nýrna er metin. Auk þess er gert almennt mat á líkamsástandi, færni, minni og þreki (29). Þessi 

sjúklingahópur hefur að auki oft kransæðasjúkdóm. Því er kransæðamyndataka yfirleitt gerð til að meta 

ástand kransæðanna. Ef um er að ræða þrengingar eða stíflur í kransæðum þá er oft heppilegra að 

kransæðavíkkun eða ísetning stoðnets sé framkvæmd fyrir TAVI aðgerðina, enda getur lokan truflað 

aðkoma að kransæðaopinu. Tölvusneiðmyndataka er notuð til að meta ástand líffræðilegu lokunnar, 

ósæðarlokubauginn (aortic annulus), einkum stærð hans og fjarlægð kransæðaopa, ósæðina, 

mjaðmarslagæðina og lærisslagæðina (30). Út frá þeim niðurstöðum er ákveðið hvaða stærð af 

gerviloku eigi að nota og hvaða aðgangsleið sé heppilegust. Í hjartaómskoðun er útlit og starfsemi 
hjartans og hjartaloka skoðuð auk þess að blóðaflfræðin (e. hemodynamic) er metin. Ómun gefur 

upplýsingar um útfallsbrot vinstri slegils, þrýstingsfallanda og flæðihraða yfir ósæðarlokuna, þanbils og 

slagbils starfsemi hjartans, þrýsting í hægri slegli og lungnaslagæðum sem og upplýsingar um aðra 

lokusjúkdóma. Einnig er athugað hvort einhver vökvi sé í gollurshúsinu. Starfsemi lungna er metin út frá 

öndunarmælingum sem sjúkraþjálfari framkvæmir og nýrnastarfsemi út frá blóðgildum kreatíns. 

Hjartalínurit gefur upplýsingar um leiðslustarfsemi hjartans en truflanir í leiðslukerfi hjartans eykur líkur 

á ísetningu gangráðs fyrir eða eftir TAVI aðgerð. Líkamsástand er metið sjónrænt og út frá sjúkrasögu 
af læknum. Þeir meta hrumleika (e. frailty) og flokka sjúklingana eftir NYHA (New York Association 

Academy) flokkuninni. Þar að auki famkvæmir sjúkraþjálfari 6 mínútna göngupróf og metur út frá því 

þrek og vegalengd. Þegar talið er viðeigandi er MMSE (Mini-mental state examination) prófið framkvæmt 



 

 

til að meta minni og færni. Ítarlegar rannsóknir fyrir aðgerð eru mikilvægar til að auka líkur á góðri útkomu 

og forgangsraða þeim sjúklingum sem eru líklegri til að hafa mestan ávinning af aðgerðinni.  

1.6.2.3  Aðgangsleiðir 
Gervihjartalokunni er hægt að koma fyrir með þræðingartækni á nokkra mismunandi vegu. 

Aðgerðaleiðin sem Cribier og félagar lýstu fyrstir þar sem farið var í gegnum lærisbláæðina var síðar 
endurskoðuð vegna hárrar fylgikvillatíðni enda skapar stunga í gegnum milligáttakiptið hættu á 

hjartaþröng og þræðing gegnum míturlokuna getur haft varanlegar afleiðingar á starfsemi hennar. Árið 

2006 sýndu Webb og félagar fram á kosti þess að fara um lærisslagæðina en hún er sú aðferð sem 

tíðkast hvað mest í dag (19). Þar að auki er möguleiki á að fara í gegnum rishluta ósæðarinnar, 

viðbeinsslagæð eða hjartabroddinn gegnum lítinn brjóstholsskurð (e. thoracotomy) (sjá mynd). Einnig 

hafa ísetningar TAVI loka verið gerðar í gegnum hálsslagæð, holhandarslagæ (e. axillary artery) eða 

gegnum bláæðar (31). Í dag eru 95% TAVI aðgerða framkvæmdar gegnum lærisslagæðina en næst 
oftast er farið gegnum viðbeinsslagæð (32). 

 
Mynd 6. Mismunandi aðgengi fyrir ísetningu TAVI loku (32). 

 

1.6.2.4  Framkvæmd  
Hjartateymið metur út frá undirbúningsrannsóknum og ástandi sjúklings hvort aðgerðin sé líkleg til að 

gagnast sjúklingnum. Á Íslandi er þræðing gervilokunar yfirleitt framkvæmd gegnum lærisslagæðina. 

Aðgerðin sjálf tekur 2-3 klst og sjá hjartaþræðingarlæknar um framkvæmdina, stundum með aðstoð 

hjartaskurðlæknis. Með bættri tækni og aukini reynslu hafa aðgerðirnar orðið einfaldari. Fyrstu 

aðgerðirnar voru framkvæmdar í svæfingu með vélindaómskoðun og allir sjúklingar fóru á gjörgæslu 

fyrst eftir aðgerðina. Svæfing tryggir betri stjórnun á öndunarvegum og auðveldar viðsnúning í opna 

aðgerð, gerist þess þörf. Þar að auki gefur vélindaómskoðun betri mynd af hjartanu en ómskoðun í 
gegnum brjóstvegg og því er auðveldara að greina fylgikvilla komi þeir upp í aðgerðinni (33). Frá árinu 

2016 hafa aðgerðirnar hérlendis hins vegar verið framkvæmdar án svæfingar og eru sjúklingar því 

vakandi á meðan aðgerðinni stendur. Svæfingarlæknir á staðnum er til taks ef upp koma erfiðleikar sem 

kalla á slævingu, svæfingu, verkjastillingu eða æðahvetjandi lyf eftir þörfum (34). Með því að hafa 

sjúklinginn vakandi gefst ekki einungis kostur á að fylgjast með taugaástand sjúklings meðan á aðgerð 



 

 

stendur heldur einnig minnka áhrifin á blóðflæðið og sleppa barkaþræðingu sem oft veldur sjúklingum 

óþægindum. Þar að auki sleppur sjúkingurinn oftast við legu á gjörgæslu og legutími er styttri auk 

batatíma (33). Hjartaómskoðun og gegnumlýsingartæki eru notuð til að staðsetja gervilokuna (sjá mynd 

7). Lokunni er þjappað saman í 6-8 mm breiðu slíðri sem er sett í aðra lærisslagæðina og þrætt til að 

koma lokunni fyrir á réttum stað. Annað grennra slíður er sett  í  hina lærisslagæðina eða sveifarslagæð 

og er leggur þaðan notaður til að gefa skuggaefni í ósæðarrót eða niður í lærisslagæð eftir þörfum (29). 

Áður var ósæðarlokubaugurinn oft belgvíkkaður áður en lokunni var komið fyrir. Rannsóknir hafa hins 
vegar sýnt fram á að belgvíkkun fyrir ísetningu gervilokunar eykur líkur á blóðsegareka til heila og 

sömuleiðis bráðan ósæðarlokuleka (35) og hefur því verið fækkað. Leiðaravírnum er komið fyrir yfir 

ósæðarlokuna og skipt er yfir í stífan vír sem liggur frá vinstri sleglinum og út um slíðrið. Samanþjappaðri 

gerviloku er síðan rennt eftir vírnum. Þegar gervilokan er losuð úr slíðrinu þenst hún út og situr þá föst 

innan í upprunalegu lokunni. Líffræðilegu lokunni er því þrýst út til hliðar í æðavegginn til að rýma fyrir 

nýju gervilokunni 

Þegar gervilokan er þanin út er mikilvægt að minnka eftir mætti hreyfingar hjartans og flæðið gegnum 

lokuna. Það er gert með því að hraða hjartanu með tímabundnum gangráð eða í gengum leiðaravír sem 

liggur inn í vinstri sleglinum. Leiðaravírinn var nýlega endurhannaður til að geta einnig valdið 

taktbreytingum. Hann er hins vegar einungis notaður í þessum tilgangi ef ekki er mikil hætta á 

hjartablokki hjá sjúklingnum (31, 36). Vírar og slíðrin eru dregin út og lokað fyrir stungustaði á slagæðum. 

Stungustað er oftast lokað með aðstoð æðalokunarbúnaðs eins og Proglide, Prostar eða Manta en 
stundum getur komið fyrir að það þurfi að sauma fyrir gatið á æðinni eða setja stoðnet ef saumurinn er 

ekki þéttur yfir gatinu (29, 37). Aðgerðin varð mun einfaldari eftir að svæfingu, vélindaómun, 

tímabundnum gangráð, forvíkkun, miðlægum bláæðalegg og þvaglegg var sleppt en þessu fylgdu oft á 

tíðum fylgikvillar fyrir sjúklinga en í dag eru þeir fljótari að jafna sig en ella. 

 

Mynd 7. Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni. Mynd: Katrín Júníana Lárusdóttir 

 



 

 

1.6.2.5  Lokugerðir 
Helstu áskoranir við hönnun á gerviloku fyrir TAVI aðgerðir var ekki einungis hvernig hægt væri að leggja 

allt að 34mm breiða loku svo hún kæmist fyrir inn í þræðingarbúnaði sem ætlaður er mun mjórri slagæð, 

en einnig hversu kalkað undirlag gervilokunnar er við ósæðarrótina. Auk þess er flókin nálægðin við 

kransæðaropin, míturlokuna og þráðaknippið (17, 18). Mikil þróun hefur orðið á þessum búnaði síðustu 
ár og eru til að mynda komin á markað mun grennri slíður en áður. Lokurnar eru alltaf lífrænar gervilokur 

sem unnar eru úr gollurshúsi svíns eða kálfs. Þær eru víkkaðar út með belg, sjálfþenjandi eða þandar 

vélrænt (38). Algengasta tegund belgvíkkaðra loka er frá fyrirtækinu Edwards. Edward SAPIEN3Ò er 

nýjasta útgáfa Edward SAPIENÒ lokanna en á undan henni komu SAPIENÒ og SAPIEN XTÒ (sjá mynd 

8). Allar eru gerðar úr þremur blöðkum úr gollurshúsi kálfs og umluktar stoðneti úr kóbalti og krómi. 

SAPIEN 3Ò hefur að þar að auki pils til að minnka randstæðan leka (39).  

 

 

 
Mynd 8. Edward gervilokur (14). 

 

Á Íslandi hafa hingað til eingöngu verið notaðar sjálfþenjandi lokur frá Medtronic, fyrst CorevalveÒ 

en síðan nýrri gerðir eins og Evolute RÒ og PROÒ sem eru meðal nýjustu útgáfa sjálfvíkkuðu Medtronic 

loka (sjá mynd 9). Allar eru gerðar úr þremur blöðkum úr svína gollurshúsi sem festar eru á sjálfþenjandi 

nítrínól stoðnet. Umfram CoreValveÒ hafa Evolute RÒ og PROÒ styttri hæð á umgjörðinni, auka pils og 

möguleikan á tilfærslu eftir útvíkkun (32, 40). Þannig hafa nýlegar og stórar rannsóknir sýnt fram á 

bættan árangur með Edward SAPIENÒ og Medtronic CoreValveÒ. Edward SAPIENÒ var notuð í 

slembuðu PARTNER rannsókninni og CoreValveÒ í slembuðu CoreValve US Pivatol rannsókninni. Í 

báðum þessum rannsóknum var TAVI aðgerð borin saman við opna hjartalokuskiptaaðgerð (10, 27, 41). 

Sjálfvíkkandi lokurnar hafa verið tengdar við hærri tíðni gangráðsísetningar eftir aðgerð samanborið við 
belgvíkkuðu lokurnar (42). Það gæti verið vegna hönnunar lokanna og möguleikans að staðsetja þær 

neðar í útstreymisrás vinstri slegilsins en þær belgvíkkuðu (10). Þær valda hins vegar síður rofi á ósæð 

og henta betur í tvíblöðkulokur (42). Árið 2019 bættist svo við Lotus EdgeÒ lokan sem telst til annarra 

kynslóðar TAVI gervihjartaloka og er hún víkkuð vélrænt. Hún býður upp á að færa lokuna til eftir 

útvíkkun og tryggja þannig betur rétta staðsetningu (43, 44). Nýrri kynslóðir TAVI loka eru að ryðja sér 
leið inn á markaðinn og eiga að vera auðveldari í notkun og gefa betri loku frammistöðu en þær hafa 

sýnt fram á aukið öryggi og betri útkomur. Fjölbreytt úrval hjartaloka leyfir einstaklingsbundnar meðferðir 

sem grundvallast á líffærafræði og áhættuþáttum sjúklings (10). Þar sem umtalsverð þjálfun felst í hverri 



 

 

lokutegund þá hefur fjöldi lokuaðgerða á Íslandi ekki enn leyft að notaðar séu margar tegundir (Ingibjörg 
Jóna Guðmundsdóttir skrifl. uppl., 2020).  

 

 

Mynd 9. Medtronic CoreValveÒ og Evolut RÒ TAVI lokur (32). 

 

1.7 Fylgikvillar  
Samtökin VARC (The Valve Academic Research Constorium) hafa gefið út leiðbeiningar fyrir breytur í 

klínískum TAVI rannsóknum. Þeim er skipt niður í ; vel heppnaða ísetningu, skammtíma fylgikvilla (innan 

30 daga), langtíma fylgikvilla (eftir 30 daga) og fylgikvilla tengda gervilokunni (e. time-related valve 

safety). Skilgreining á vel heppnaðri ísetningu felur í sér að sjúklingur  hafi lifað aðgerðina af, gervilokan 

sé rétt staðsett og starfi eðlilega. Meðal skammtíma fylgikvilla  er dauði (all-cause mortality), heilablóðfall 
(stroke), lífshættuleg blæðing, bráð nýrnabilun, kransæðastífla sem krefst inngrips, alvarlegur 

æðatengdur fylgikvilli, takttruflun sem krefst meðhöndlunar og enduraðgerð vegna vanstarfsemi 

gerviloku. Til langtíma fylgikvilla teljas dauði, heilablóðfall, endurinnlagning vegna einkenna sem rekja 

má til gerviloku og/eða versnunar á hjartabilun, NYHA flokkun III eða IV eða vanstarfsemi gerviloku. 

Meðal fylgikvilla sem tengjast gervilokunni er vanstarfsemi gervilokunnar, gerviloku hjartaþelsbólga, 

segamyndun á gerviloku eða blóðrekamyndun sem rekja má til gerviloku (45).  

Alvarlegustu fylgikvillar TAVI aðgerðar eru heilablóðfall og lokun, þrengsl eða flysjun í 

kransæðaopum. TAVI aðgerð er mun meira inngrip en aðrar hjartaþræðingaraðgerðir, enda búnaður 

umfangsmeiri og lokan oft mjög kölkuð. Samanborið við hjartaþræðingaraðgerðir er heilablóðfall því 

algengara eftir TAVI aðgerð en í tveimur stórum rannsóknum var tíðnin á bilinu 4-5% (10, 23, 46). Nýrri 

rannsóknir hafa sýnt lægri tíðni heilablóðfalls en í öðrum er hún mun hærri, eða allt að 15% (32, 47). Til 
er búnaður sem notaður er í TAVI aðgerðum og komið er fyrir í ósæðarboganum og kemur í veg fyrir að 

blóðreki komist í þrjár megin æðarnar sem greinast út frá honum. Rannsóknir á árangri þessa búnaðar 

eru misvísandi og ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum Líkur á lokun kransæðaopa eru <1% hjá 

einstaklingum með upprunalega óæðarloku en 3-4 falt hærri ef sjúklingur fer í loku-í-loku TAVI aðgerð 

(48).  

Algengur fylgikvilli TAVI aðgerða er þörf á ísetningu varanlegs gangráðs. Í rannsókn Fujita og fél. var 

tíðnin 16,6% en til samanburðar er hún oftast innan við 5% eftir opin hjartalokuskipti (49). Varanlegur 

gangráður hefur verið tengdur við minni lífslíkur, lengri sjúkrahúsinnlögn og aukinn kostnað fyrir 



 

 

heilbrigðiskerfið (50). Tíðnin er mismunandi eftir því hvaða gerviloka er notuð en rannsóknir hafa sýnt 

að þörfin á varanlegum gangráð er hærri eftir sjálfvíkkandi gerviloku en belgvíkkaða gerviloku (42).  

Aðrir fylgikvillar TAVI aðgerða eru randstæður gervilokuleki, æðakvillar, bráður nýrnaskaði, lokurek 

(valve embolization), míturlokuleki, hjartaþelsbólga og blæðingar (10). Randstæður leki er algengur 
fylgikvilli en er oftast vægur.  Meðal og mikill leki hefur hins vegar verið tengdur við hærri 1 árs dánartíðni 

(51). Vandamál tengd slagæðum koma upp einkum vegna notkunar breiðra slíðra og er forspársþáttur 

dauða. Með notkun grennri slíðra mun tilfellum æðakvilla og blæðinga ef til vill minnka (10, 52). Bráður 

nýrnaskaði var áður algengur fylgikvilla TAVI aðgerða en tíðni hefur farið lækkandi (15).  

1.8 Frábendingar og áhættumat 
Þótt TAVI aðgerðir lofi góðu þá er ávallt forgangsatriði hjartateymis að velja þá meðferð sem hentar best 

hverjum sjúklingi.  Því er mikilvægt að þekkja bæði ábendingar og frábendingar aðgerðarinnar. Þar má 

nefna sjúkdóma eins og alvarlega langvinna lungnasjúkdóma, króníska nýrnasjúkdóma (sérstaklega 

blóðskilun) eða mikinn hrumleika þar sem sýnt hefur verið fram á minni ávinning af TAVI aðgerð. Aðrar 

frábendingar, sem þó eru ekki meitlaðar í stein, eru lækkað útfallsbrot vinstri slegils, lágur 
þrýstingsfallandi yfir ósæðarlokuna með minnkuðu slagmagni, lungnaháþrýstingur og mikill míturlokuleki 

(53, 54). Þó TAVI aðgerð sé sennilega heppilegri en opin aðgerð hjá þessum sjúklingum þá verður að 

hafa í huga að árangur er síðri en hjá sjúklingum sem ekki hafa þessa áhættuþætti.  

Í dag vantar áreiðanleg áhættulíkön til að meta skammtímalifun eftir TAVI aðgerð. Áhættulíkön eins 
og EuroSCORE hafa verið þróuð til að meta 30 daga dánartíðni eftir opnar  hjartaaðgerðir og eru oft 

notuð til að velja hvaða sjúklingar hafa sem mestan ávinning af TAVI aðgerð, aðallega lógistískt 

EuroSCORE og STS-PROM (53, 55). Bæði líkönin hafa sýnt fram á ágæti við mat á lág-áhættu 

sjúklingum, en sérstaklega EuroSCORE virðist ofmeta 30 daga dánarlíkur hjá sjúklingum sem eru í 

mikilli áhættu. Þar að auki vantar ýmsa áhættuþætti í þessi áhættulíkön sem eru mikilvægir þegar kemur 

að TAVI-aðgerðum t.d. lifrarsjúkdómar, hrumleiki, postulínsósæð og saga um geislun á brjósthol (55). 

Gera má ráð fyri að á næstu árum komi fram áhættulíkön sem sérstaklega eru gerð til að meta áhættu 

við TAVI aðgerðir og munu hjálpa til við val á sjúklingum. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 Markmið 

TAVI-aðgerðir hafa verið framkvæmdar í rúmlega 8 ár á Íslandi en heildstæður gagnagrunnur um 

sjúklingahóp og árangur aðgerðanna hefur ekki verið fyrir hendi. Markmið þessa rannsóknarverkefnis 

var að bæta úr því og kanna fylgikvilla og lifun eftir TAVI aðgerð. 

 



 

 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði 
Rannsóknin var afturskyggn og náði yfir alla sjúklinga sem gengust undir TAVI aðgerð á Íslandi á 

tímabilinu 1. janúar 2014 til 2. apríl 2020. Alls voru 152 einstaklinga sem fóru í aðgerðina á tímabilinu 

en ákveðið var að taka ekki með í rannsóknina einstaklinga sem fóru í aðgerðina á árunum 2012 (n=30) 

og 2013 (n=10). Til stendur að bæta þessum sjúklingum við í rannsóknina sumarið 2020. Listi yfir 

sjúklinga var fenginn frá tveimur aðskildum skrám og þær bornar saman, annars vegar sjúklingabókhaldi 
Landspítalans þar sem leitað var eftir aðgerðanúmeri fyrir ósæðarlokuísetning með þræðingartækni 

(FMSD22) og hins vegar úr gagnagrunninum SwedeHeart sem er notaður af starfsfólki á 

þræðingardeildinni.  

3.2 Skráðar breytur 
Allar TAVI aðgerðir á Íslandi hafa frá upphafi verið skráðar í SwedeHeart (SH) gagnagrunninn en þar er 

að finna í kringum 150 breytur fyrir hvern sjúkling (sjá mynd 10). Aðgerðalýsing var skráð af lækni eða 

hjúkrunarfræðingi en aðrar upplýsingar um sjúkling vantaði oft. Rannsakandi fyllti því inn í eyðurnar með 

upplýsingum sem fengust úr sjúkraskrám, rannsóknarniðurstöðum og aðgerðalýsingum.  Einnig voru 70 

breytur skráðar til viðbótar í Excel skjal og sameinaðar breytunum úr SH. Í SH gagnagrunninn voru skráð 

einkenni, aðrir helstu sjúkdómar, niðurstöður tölvusneiðmyndatöku og hjartaómskoðuna fyrir og eftir 

aðgerð, dánarlíkur 30 daga eftir aðgerð (EuroSCORE, EuroSCORE l logistic og EuroSCORE ll logistic), 
aðgerðatengdir þættir, blæðing, fylgikvillar í aðgerð og ástand sjúklings við útskrift. Meðal breyta sem 

var bætt við voru niðurstöður öndunarmælinga fyrir aðgerð, randstæður lokuleki eftir aðgerð, 

gangráðsísetning og ábendingar og skammtíma (innan 30 daga) og langtíma (frá 30 dögum til árs frá 

aðgerðardegi) fylgikvillar. Auk þess var skráð hvort sjúklingur væri lifandi eða látinn og þá hve löngu eftir 

aðgerð sjúklingur dó. Klínískar upplýsingar fengust úr sjúkraskrám, rannsóknarniðurstöðum og 

aðgerðalýsingum. 

Upplýsingar um sjúklinga eins og aldur, kyn, búseta, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull, kreatín og 

BNP fyrir aðgerð voru skráðar. Einkenni voru metin út frá hrumleika (e. frailty) og NYHA flokkuninni (sjá 

töflu 1). Hrumleiki var metinn af hjartalækni sjúklings og var miðað við hvort einstaklingur væri sjálfbjarga 

og hver hreyfifærni hans væri. Niðurstöður úr 6 mínútna gönguprófi og nýrnastarfsemi voru skráð sem 

og Tiffeneau-Pinelli stuðullinn. Einnig var skráð hvort sjúklingur væri greindur með háþrýsting, gáttatif, 
annan lokusjúkdóm, kransæðasjúkdóm, sykursýki, krónískan lungnasjúkdóm, útæðasjúkdóm, 

stoðkerfis- eða taugasjúkdóm, postulín ósæð og hvort sjúklingur væri með gangráð. Þar að auki var 

kannað hvort sjúklingur væri með sögu um heilablóðfall, hjartaþræðingu, belgvíkkun eða opna 

hjartaaðgerð og þá hvernig hjartaaðgerð. Úr niðurstöðum tölvusneiðmyndatöku fyrir aðgerð var skráð 

þvermál ósæðarlokubaugs og hvort um væri að ræða tví- eða þríblöðku ósæðarloku. Úr hjartaómskoðun 

fyrir og eftir aðgerð var skráð hámarks og meðal þrýstingsfallandi yfir ósæðarloku, útfallsbrot, 

lungnaþrýstingur, ósæðarlokuleki og míturlokuleki. Útfallsbrot var flokkað í eðlilegt, þ.e. >50%, 40-49%, 

30-39% og <30% sem oftast tengist alvarlegri hjartabilun. Lokuleki var kvarðaður í þriggja flokka kerfi; 
I, II eða III, þar sem I var smávægilegur eða lítill, II var meðal og III var mikill leki. Niðurstöður voru teknar 



 

 

úr ómskoðun sem var framkvæmd fyrir aðgerð og mánuði eftir aðgerð. EuroSCORE, logistískt 

EuroSCORE  l og ll voru reiknuð út. Úr TAVI aðgerðarlýsingum var m.a. skráð tímalengd aðgerðar, 

magn skuggaefnis, stærð og gerð gerviloku, hvort belgvíkkun hafi verið gerð fyrir og eftir ísetningu og 

hvort sjúklingur var svæfður eða slævður. Skráðir voru alvarlegir fylgikvillar í eða eftir aðgerðina, hvort 

svæfa þurfti sjúkling í miðri aðgerð, hvort grípa þurfti til opinnar hjartaaðgerðar, fall hemoglóbíns eftir 

aðgerð og fjöldi blóðgjafa í þeim tilfellum þar sem það  átti við. Eftir aðgerð var skráð lengd legutíma, 

randstæður lokuleki, hvort sjúklingur hafi fengið varanlegan gangráð og ef svo var hve löngu eftir aðgerð 
og ábendingar. Við útskrift var skráð S-kreatín gildi og hvort sjúklingur útskrifaðist heim eða á aðra 

sjúkrastofnun. Við skilgreiningu á skammtíma og langtíma fylgikvillum var miðað við klíníska endapunkta 

VARC-2 (45). Meðal skammtíma fylgikvilla var dauði, hjartadrep, slag, blæðing, nýrnaskaði, æðakvillar 

og takttruflanir. Meðal langtíma fylgikvilla var dauði, versnandi hjartabilun, NYHA III-IV, vanstarfsemi 

gerviloku, hjartaþelsbólga og blóðreki sem rekja mátti til gerviloku.  

 

       Tafla 1. NYHA (New York Heart Association) flokkun á mæði (56) 

 

 

Eftirfylgni sjúklinga miðaðist við 5.apríl 2020 og var meðal eftirfylgnitími 2.05 ár (bil 0-6.07). Samtals tók 

eftirfylgd til 309.02 sjúklingaára.   

 
 
 



 

 

 
         Mynd 10 Skjáskot úr SwedeHeart gagnagrunninum.  

 

3.3 Tölfræðiúrvinnsla 
Upplýsingar voru skráðar í SwedeHeart gagnagrunninn og tölvuforritið Excel. Gögn voru síðan flutt úr 

SH gagnagrunninum í Excel skjal. Þessir tveir Excel gagnagrunnar voru síðan sameinaðir í 

tölfræðiforritinu R, útgáfu 3.6.2 (R Foundation for Statistical Computing, 2016) sem var einnig notað við 

tölfræðiúrvinnslu á lýsandi tölfræði. Dánartíðni og heildarlifun var reiknuð með aðferð Kaplan-Meier. 

3.4 Leyfi 
Áður en rannsóknarvinna hófst voru öll tilskilin leyfi fyrir frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.   

 

 

 

 



 

 

4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi aðgerða og aldur  
Alls gengust 152 sjúklingar undir ósæðarlokuísetningu með þræðingartækni á tímabilinu, 82 karlar 

(54,0%) og 70 konur (46,0%). Meðalaldur sjúklinga var 83 (±5.9) ár og var sá elsti 93 ára og sá yngsti 

67 ára. Fjöldi aðgerða á ári er sýndur á mynd 11, en hann var að meðaltali 24 (bil 9-37) en aðgerðir sem 

framkvæmdar höfðu verið það sem af var árinu 2020 voru ekki teknar með en þær voru 8 talsins 5.apríl 

2020. 

Mynd 11. Fjöldi TAVI aðgerða á ári. 

 

4.2 Einkenni og heilsufar 
Yfirlit yfir heilsufar sjúklinga fyrir TAVI aðgerð má sjá í töflu 2. Mæði var flokkuð í NYHA flokk III-IV hjá 

84.2% sjúklinga (67.1% III og 17.1% IV), hrumleiki var til staðar í 25.0% tilfella og 9 (5.9%) sjúklingar 
voru með meðfædda tvíblöðkuloku. Að meðaltali gátu sjúklingar 210 (±170) metra í 6 mín gönguprófi, 

líkamsþyngdarstull stuðull var að meðaltali 27 (±4.7) kg/m2og hlutfall fráblásturs á fyrstu sekúndu 

útöndunar (FEV1) og heildarfráblástursgetu (FVC) var að meðaltali 75 (± 9)%. BNP mældist að meðaltali 

1900 (± 2100) ng/L fyrir aðgerðina en miðgildi 1200 ng/L. 



 

 

Tafla 2. Einkenni og heilsufar sjúklinga. Sýndur er fjöldi (%) eða meðaltöl með staðalfráviki. 

 Alls 
(n=152) 

NYHA flokkun*   

I 4 (2.6%) 

II 9 (5.9%) 

III 102 (67.1%) 

IV 26 (17.1%) 

Hrumleiki  

Já 38 (25.0%) 

Tvíblöðkuloka  

    Já 9 (5.9%) 

6 mín göngupróf [m]  

Meðaltal (staðalfrávik) 210 (± 170)** 

Miðgildi [min, max] 220 [0.0, 590] 

Líkamsmassastuðull [kg/m2]  

Meðaltal (staðalfrávik) 27 (± 4.7) 

FEV1/FVC  

Meðaltal (staðalfrávik) 0.75 (± 0.090)*** 

BNP [ng/L]  

Meðaltal (staðalfrávik) 1900 (± 2100) 

Miðgildi [min, max] 1200 [68, 12000] ***** 
*Mælingar vantaði hjá 11 sjúklingum (7.2%) 
**Mælingar vantaði hjá 19 sjúklingum (12.5%) 
***Mælingar vantaði hjá 17 sjúklingum (11.2%) 
****Mælingar vantaði hjá 5 sjúklingum (3.3%) 
*****Viðmiðunargildi er 100-150 ng/L (57) 
 

4.3 Aðrir sjúkdómar 
Saga um aðra sjúkdóma má sjá í töflu 3. Algengast var kransæðasjúkdómur hjá næstum helmingi 

sjúklinga og háþrýstingur sem 40,1% höfðu. Rúmlega fjórðungur sjúklinga var með sögu um gáttaflökt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tafla 3. Yfirlit yfir aðra sjúkdóma sem sjúklingar höfðu auk ósæðarlokuþrengsla. Sýndur er fjöldi sjúklinga (%). 

 Alls 
(n=152) 

Háþrýstingur 91 (59.9%) 

Kransæðasjúkdómur 71 (46.7%) 

Gáttatif 39 (25.7%) 

Sykursýki 29 (19.1%) 

Nýrnabilun 34 (22.4%) 

Útæðasjúkdómur 20 (13.2%) 

Krónískur lungnasjúkdómur 28 (18.4%) 

 
Fyrri heilsufarssaga hjarta- og æðasjúkdóma má sjá í töflu 4. Algengast var að sjúklingar hefðu áður 

farið í kransæðavíkkun eða 30.9% og 19.1% sjúklinga höfðu undirgengist opna hjartaaðgerð.  

Tafla 4. Heilsufarssaga. Sýndur er fjöldi sjúklinga (%). 

 Alls 
(n=152) 

Opin hjartaaðgerð 29 (19.1%) 

Heilablóðfall 14 (9.2%) 

Kransæðavíkkun 47 (30.9%) 

Belgvíkkun á ósæðarloku 2 (1.3%) 

 

Meðaltal þriggja EuroSCORE áhættulíkana má sjá í töflu 5. 

Tafla 5. Áhættulíkön. Sýndur er fjöldi sjúklinga (%). 

 Alls 
(n=152) 

Euroscore  

Meðaltal (staðalfrávik) 9.8 (± 2.3)* 

Euroscore I logistic  

Meðaltal (staðalfrávik) 19 (± 14)** 

Euroscore II logistic  

Meðaltal (staðalfrávik) 6.9 (± 5.5)*** 
*Mælingar vantaði hjá 32 sjúklingum  (21.1%) 
** Mælingar vantaði hjá 32 sjúklingum  (21.1%) 
*** Mælingar vantaði hjá 41 sjúkling  (27.0%) 



 

 

4.4 Hjartaómskoðun fyrir og mánuð eftir aðgerð 
Niðurstöður hjartaómskoðunar fyrir aðgerð má sjá í töflu 6. Hámarks þrýstingsfallandi yfir ósæðarlokuna 

var að meðaltali 78 ± 23 mmHg (bil 29 - 160 mmHg). Helmingur sjúklinganna höfðu eðlilegt útfallsbrot 
vinstri slegils (>50%) og 5.3% höfðu verulega skert útfallsbrot (<30%). Rúmlega helmingur (53.9%) 

sjúklinga var með lítinn ósæðarlokuleka, 13.8% með meðal leka en aðeins einn sjúklingur (0,7%) var 

með mikinn leka. Tæplega þriðjungur (45.4%) sjúklinga hafði meðal mikinn míturlokuleka en aðeins einn 

sjúklingur (0.7%) mikinn leka. 

 

Tafla 6. Niðurstöður hjartaómskoðunar fyrir aðgerð. Sýnd eru meðaltöl með staðalfráviki eða fjöldi (%). 

 Alls 
(n=152) 

Hámarks þrýstingsfallandi [mmHg]  

Meðaltal (staðalfrávik) 78 (± 23) 

Meðal þrýstingsfallandi [mmHg]  

Meðaltal (staðalfrávik) 48 (± 15) 

Útfallsbrot  

>50% 76 (50.0%) 

40-49% 57 (37.5%) 

30-39% 11 (7.2%) 

<30% 8 (5.3%) 

Ósæðarlokuleki  

0 48 (31.6%) 

I 82 (53.9%) 

II 21 (13.8%) 

III 1 (0.7%) 

Míturlokuleki  

0 37 (24.3%) 

I 69 (45.4%) 

II 45 (29.6%) 

III 1 (0.7%) 
 

Niðurstöður hjartaómskoðunar mánuði eftir aðgerð má sjá í töflu 7. Hámarks þrýstingsfallandi var að 

meðaltali 14 (±7.8) mmHg. Samtals höfðu 77.0% sjúklinga eðlilegt útfallsbrot (>50%) og 2.0% með 

verulega skert (<30%). Smávægilegur randstæður lokuleki eftir ísetningu var algengur en það mátti sjá 

hjá 75.7% sjúklinganna eftir aðgerðina en einungis einn sjúklingur var metinn með mikinn randstæðan 

leka. Tæplega helmingur (47.4%) sjúklinganna greindust með lítinn míturlokuleka eftir aðgerð og 26.3% 
með meðal mikinn míturlokuleka. 

 



 

 

Tafla 7. Niðurstöður hjartaómskoðunar mánuði eftir aðgerð. Sýnd eru meðaltöl með staðalfráviki eða fjöldi (%). 

 Alls 
(n=152) 

Hámarks þrýstingsfallandi [mmHg]  

Meðaltal (staðalfrávik) 14 (± 7.8)* 

Meðal þrýstingsfallandi [mmHg]  

Meðaltal (staðalfrávik) 9.3 (± 6.6)** 

Útfallsbrot***  

>50% 117 (77.0%) 

40-49% 16 (10.5%) 

30-39% 9 (5.9%) 

<30% 3 (2.0%) 

Randstæður lokuleki  

    0 31 (20.4%) 

    I 115 (75.7%) 

    II 3 (2.0%) 

    III 1 (0.7%) 

Míturlokuleki****  

0 28 (18.4%) 

I 72 (47.4%) 

II 40 (26.3%) 

III 3 (2.0%) 
*Mælingar vantaði fyrir  27 sjúklinga (17.8%) 
**Mælingar vantaði fyrir 108 sjúklinga (71.1%) 
***Mælingar vantaði fyrir 7 sjúklinga (4.6%) 
**** Mælingar vantaði fyrir 9 sjúklinga (5.9%) 

 

4.5 Aðgerðatengdir þættir 
Upplýsingar um aðgerðatengda þætti og fylgikvilla má sjá í töflu 8. Medtronic CoreValveÒ gerviloka var 

notuð frá og með árinu 2014 (n=25) en eftir maí 2016 var einungis Evolut RÒ (n=76) og PRO (n=51) 

notaðar hér á landi. Sjúklingar voru slævðir í 78.9% tilfella en annars svæfðir. Í 7 aðgerðum þurfti að 

svæfa sjúkling á meðan aðgerð stóð vegna fylgikvilla. Í 21.7% tilfella komu upp einhverjir fylgikvillar í 

aðgerð og í eitt skipti þurfti að skipta yfir í opna hjartaaðgerð.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tafla 8. Yfirlit yfir aðgerðatengda þætti. Sýndur er fjöldi (%). 

 Alls 
(n=152) 

Lokugerð  

Medtronic CoreValveÒ 28 (18.4%) 

Medtronic Evolut PROÒ 48 (31.6%) 

Medtronic Evolut RÒ 76 (50.0%) 

Svæfingaraðferð  

Svæfing 32 (21.1%) 

Slæving 120 (78.9%) 

Breytt úr slævingu í svæfingu 7 (4.6%) 

Fylgikvillar í aðgerð 33 (21.7%) 

Breytt í opna hjartaaðgerð 1 (0.7%) 
  

 

Helstu fylgikvillarnir sem komu upp í aðgerðinni má sjá í töflu 9 en algengastur var æðaskaði á 

stungustað sem átti sér stað í 9.9% tilfella. Í 3.3% tilfella fékk sjúklingur blæðingu í gollurshús og 

hjartaþröng og 6.6% fengu takttruflanir sem þurfti að meðhöndla. 

 

Tafla 9. Fylgikvillar í aðgerð. Sýndur er fjöldi (%). 

 Alls 
(n=152) 

Heilablóðfall 1 (0.7%) 

Hjartaþröng 5 (3.3%) 

Æðakvillar 15 (9.9%) 

Takttruflanir sem kröfðust meðhöndlunar 10 (6.6%) 
  
 

4.6 Legutími, fylgikvillar og dánartíðni 
Yfirlit yfir legutíma, skammtíma og langtíma fylgikvilla og 30 daga og 1 árs dánartíðni má sjá í töflu 10.  

Miðgildi legutíma var 4 dagar. Fjórðungur (25%) sjúklinganna fengu ígræddan varanlegan gangráð eftir 

aðgerð, 26.3% fengu skammtíma fylgikvilla og 4.6% langtíma fylgikvilla. 30 daga dánartíðni var 2% og 

eins árs 7.8%. Takið skal fram að hjá 30 sjúklingum var ekki komið ár í eftirfylgni.  

 

 

 

 



 

 

Tafla 10. Yfirlit yfir legutíma, fylgikvilla og dánartíðni. Sýndur er fjöldi (%) nema miðgildi með bili fyrir legutíma. 

 Alls 
(n=152) 

Legutími  

Miðgildi [min, max], dagar 4.0 [1.0, 54] 

Ísetning varanlegs gangráðs í eða eftir aðgerð 38 (25.0%) 

Ígræddur gangráður fyrir aðgerð 38 (25.0%) 

Skammtíma fylgikvillar 40 (26.3%) 

Langtíma fylgikvillar 12 (7.9%) 

30 daga dánartíðni  3 (2.0%) 

1 árs dánartíðni 11 (7.8%) 

 

Helstu skammtíma fylgikvillar eru sýndir í töflu 11. Einn sjúklingur greindist með gúl á slegli eftir rifu sem 
hafði lokast í aðgerðinni. Annars var algengasti skammtíma fylgikvillinn tengdur ísetningu lokunnar í 

gegnum náraslagæð. Þannig fengu 7.2%  sjúklinga æðatengdan fylgikvilla innan 30 daga frá aðgerð. Í 

einu af þessum tilfellum var um að ræða alvarlegan fylgikvilla sem krafðist græðlings á hægri 

lærisslagæðina. Enginn greindist með bráða nýrnabilun eftir aðgerð. Aðrir skammtíma fylgikvilla voru 

hjartadrep, takttruflanir sem kröfðust ekki gangráðs ísetningu, blæðingar og sýkingar. Meðal langtíma 

fylgikvilla var heilablóðfall, hjartaþelsbólga og hjartabilun m.a. vegna mikils randstæðs leka við gerviloku.  

 

Tafla 11.  Helstu skammtíma fylgikvillar. Sýndur er fjöldi sjúklinga (%). 

 

4.7 Dánarorsök 
Í töflu 12 má sjá samantekt yfir alla sjúklinga sem dóu innan árs frá aðgerð. Efstu þrír dóu innan 30 daga 

frá aðgerð en aðrir innan árs. Dánarorsök sjúklinganna sem dóu innan 30 daga mátti í öllum tilvikum 

rekja til TAVI-aðgerðarinnar. Sjúklingarnir voru á bilinu 67-90 ára.  

 

 

 

 

Skammtíma fylgikvilli Alls 
(n=152) 

Heilablóðfall  4 (2.6%) 

Rof á hjarta 1 (0.7%) 

Æðakvillar 11 (7.2%) 

Annað 18 (11.8%) 



 

 

Tafla 12. Yfirlit yfir sjúklinga sem dóu innan árs frá aðgerð þar sem þeim er raðað eftir lifun frá aðgerð. 

 

Sjúklingur 
nr. 

 

Kyn 

Aldur 

 

Lifun 
[dagar] 

 

Saga 

Þrýstingsfallandi 

[hámarks/ meðal] 

Útfallsbrot v.slegils 

EuroSCORE 
log II 

1 
Kvk 

85 
0 

Sjúklingur hafði áður farið í 

kransæðahjáveitu. Fékk brátt slag í TAVI 

aðgerð og dó í kjölfar blóðsegaleysandi 

meðferðar. 

113/80 

40-49% 
17.8 

2 
Kvk 

80 
6 

Sjúklingur með sögu um háþrýsting, 

nýrnabilun og sykursýki. Fékk rof á vi. slegil í 

aðgerð sem leiddi til dauða. 

65/37 

30-39% 
- 

3 
Kvk 

90 
25 

Sjúklingur fékk gangráð eftir aðgerð og lést 

vegna versnandi hjartabilunar. 

64/42 

40-49% 
- 

4 
Kvk 

70 
38 

Sjúklingur með sögu um háþrýsting, 

kransæðasjúkdóm, sykursýki, og lungnarek. 

Tekinn í bráða TAVI aðgerð og fékk þar 

hjartaþröng. Stuttu síðar var gert ristilnám og 

lést hann  eftir blæðingu í kviðarholi eftir þá 

aðgerð. 

104/59 

40-49% 
22.7 

5 
Kvk 

89 
44 

Sjúklingur fær 3°AV-blokk í TAVI-aðgerð og í 

kjölfar gangráð. Fer í mjaðmaaðgerð stuttu 

seinna og deyr vegna lungnabólgu og 

hjartabilunar.  

125/84 

40-49% 
- 

6 
Kvk 

87 
111 

Sjúklingur með sögu um hjartaþræðingu, 

háþrýsting, útæðasjúkdóm og nýrnabilun 

auk þess að hafa fengið tvisvar sinnum 

lungnarek. Fékk gangráð og æðakvilla á 

stungustað í aðgerð. Aflimun við hné stuttu 

seinna vegna segareks. Lést vegna 

versnandi hjartabilunar.  

71/47 

>50% 
- 

7 
Kvk 

86 
148 

Sjúklingur með sögu um hjartaþræðingu, 

háþrýsting, útæðasjúkdóm og nýrnabilun. 

Fékk tvær gervilokur ísetta í aðgerð og 

útskrifaðist heim. Fékk eftir það hjartadrep 

og var ákveðið að flytja ekki til Reykjavíkur til 

frekari inngripa eða meðferðar. 

155/103 

>50% 

 

10 

8 
Kk 

67 
201 

Sjúklingur með sögu um hjáveituaðgerð, 

NSIP, lungnatrefjun, háþrýsting, 

kransæðasjúkdóm og nýrnabilun. 

Dánarorsök óljós.  

71/43 

>50% 
4.7 

9 
Kk 

87 
221 

Sjúklingur deyr vegna versnandi 

hjartabilunar sem rekja mátti til mikils 

randstæðs lokuleka. 

81/53 

40-49% 
- 

10 
Kk 

89 
283 

Sjúklingur með sögu um háþrýsting og 

nýrnabilun. Dánarorsök óljós. 

68/42 

>50% 
7 



 

 

4.8 Heildarlifun 

Einu ári frá aðgerð reyndist heildarlifun (all cause mortality) 92.2% (95% ÖB: 87.8 - 96.7) og tveimur 
árum frá aðagerð 81.3% (95% ÖB: 74.3-88.8). 

 
Mynd 12. Kaplan-Meier lifunargraf. Gráa svæðið sýnir 95% öryggisbil og neðst er fjöldi sjúklinga í áhættu á hverjum tíma.  

 



 

 

5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 
Þessi afturskyggna rannsókn lýsir árangri 152 TAVI aðgerða sem framkvæmdar voru á tímabilinu 1. 

janúar 2014 til 2. apríls 2020. Í ljós kemur að árangur þessara aðgerða er mjög góður, ekki síst hvað 

varðar 30 daga dánartíðni og langtímalifun. Auk þess var tíðni alvarlegra fylgikvilla lág. Eins árs lifun var 

92.2% og tveggja ára 82.3% sem verður að teljast mjög góð lifun fyrir svo aldraða og oft veika sjúklinga. 

Sambærilegar tölur úr erlendum rannsóknum eru oft á biliu 93.3% og 69.3%, enda þótt bæði hærri og 
lægri lifum hafi verið líst. 

Hlutfall sjúklinga sem lést innan 30 daga var 2.0% sem er lægra samanborið við erlendar rannsóknir 

(sjá töflu 13). Íslensku sjúklingarnir einskorðuðust ekki við einn áhættuhóp eins og sést í flestum 
erlendum rannsóknum. Þannig voru í þýðinu margir óskurðtækir sjúklingar í há-áhættu eða meðal-

áhættu sem sést á því að meðal EuroSCORE log II var 6.9. Eftir aðgerð mátti sjá bætta starfsemi 

ósæðarlokunnar og hjartans en hámarksþrýstingsfallandi lækkaði úr 78 í 14 mmHg sem telst lágt. Þrír 

af hverjum fjórum sjúklingum voru með eðlilegt útfallsbrot vinstri slegilsins (>50%) eftir aðgerð og 

einungis 2.7% með meðal til mikinn randstæðan gervilokuleka. Í erlendum rannsóknum þar sem einnig 

var notuð sjálfþenjandi gerviloku er þetta hlutfall 3.5% til 5.4% (25, 58, 59). Endurbætt hönnun gerviloka 

með svokölluðu auka pilsi hefur verið leið til þess að minnka þennan randstæða leka og hafa slíkar lokur 

verið teknar í notkun hér á landi.  

Niðurstöður þessar sýn að sjúklingarnar sem gangast undir TAVI aðferð hafa oft flókna 

heilsufarssögu og fjölda annarra sjúkdóma auk ósæðarlokuþrengsla. Nokkuð jöfn dreifing var á hlutfalli 

karla og kvenna (54% á móti 46%) og meðalaldur er hár, eða 83 ára, sem er 10 árum hærra en fyrir 

sjúklinga í opinni lokuskiptaaðgerð hér á landi (60). Flestir yngri sjúklinganna höfðu ástæður fyrir því að 
vera ekki teknir í opna aðgerð t.d. fyrri opna hjartaaðgerð eða aðra alvarlega sjúkdóma. Áberandi er 

hversu mikil einkenni sjúklingarnir höfðu en 84.2% höfðu veruleg einkenni eða mæði flokkaða í NYHA 

flokk III eða IV. Hrumleiki er mikilvægur áhættuþáttur þegar kemur að TAVI aðgerðum en fjórðungur 

sjúklinga var metinn með hrumleika. Erlendis er ekki notast við staðlaða skilgreiningu á hrumleika og 

samanburður við þær rannsóknir því erfiður. Engu að síður er ljóst að margir sjúklingar eru hrumir. Færri 

6 mínútna göngupróf voru þegar leið á rannsóknartímabilið og það sem af er 2020 voru þau aldrei 

framkvæmd. BNP var að meðaltali 1900 (± 2100) ng/L og bilið var töluvert breitt eða allt frá 68 ng/L upp 
í 12,000 ng/L. Sjúklingarnir voru því oft talsvert hjartabilaðir.  

Alvarlegir fylgikvillar sem greindust í kjölfar TAVI aðgerðar voru rof á hjartað, heilablóðfall og mikill 

randstæður lokuleki. Þessir fylgikvillar voru þó sem betur fer sjaldgæfir. Rof á hjarta leiðir nær alltaf til 

hjartaþröngar en annað hvort var gert við rifuna í opinni hjartaaðgerð eða dreni komið fyrir í gollurshúsinu 
á þræðingarstofu. Orsök mátti í flestum tilfellum rekja til víra sem stungust í gegnum hjartavegginnn. 

Algengasti fylgikvillinn tengdist slagæðum í nára (sjá töflu 13). Oft hafa þessir sjúklingar sjúkar útæðar 

og slíkir fylgikvillar því ekki óviðbúnir. Þannig höfðu 13.2% sjúklinga greindan útæðasjúkdóm. Betri 

búnaður til að loka æðum hefur verið þróaður á seinustu árum sem hefur leitt til fækkun æðatengdra 

fylgikvilla auk þess sem æðaslíðrin eru orðin grennri en áður. Í töflu 13 má sjá samanburð á niðurstöðum 



 

 

við vel þekktar tímamótarannsóknir sem gerðar voru á óskurðtækum (PARTNER IB), há-áhættu 

(PARTNER IA) og meðal-áhættu (PARTNER IIA og SURTAVI) sjúklingum. EuroSCORE log II er heldur 

lægra og í PARTNER IIA rannsókninni var einungis stuðs við STS (Society of Thoracic Surgeons) score. 

Tíðni heilablóðfalla og æðakvilla innan 30 daga frá aðgerð var heldur lægri samanborið við aðrar 

rannsóknir en ísetning varanlegs gangráðs í hærra lagi en þó sú sama og í SURTAVI rannsókninni sem 

notaði sömu lokutegund (sjá töflu 13). Hafa ber í huga að sjúklingar í þessum rannsóknum hafa almennt 

hentað vel í hvort sem er opna aðgerð eða TAVI, eru yfirleitt ekki með tvíblöðkuloku og meðalaldur er 
allhár. Því er mikilvægt að fara varlega í að heimfæra niðurstöður þessarra rannsókna á aðra 

sjúklingahópa, einkum þá sem eru yngri eða með tvíblöðkuloku. 

Tafla 13. Samanburður við erlendar rannsóknir (15, 23-25). 

Rannsókn 

 

Breytur 

Niðurstöður 

(n=152) 

PARTNER IB 
(óskurðtækir) 

(n=179) 

PARTNER IA  

(há-áhættu) 

(n=348) 

PARTNER IIA / SURTAVI 

(meðal-áhættu) 

(n=1011 / n=864) 

Aldur 83 ± 5.9 83.1 ± 8.6 83.6 ± 6.8 81.5 ± 6.7 / 79.9 ± 6.2 

Meðal þrýstingsfallandi 48 ± 15 44.5 ± 15.7 42.7 ± 14.6 44.9 ± 13.4 / - 

log EuroSCORE 6.9 ± 5.5 26.4 ± 17.2 29.3 ± 16.5 
5.8 ± 2.1 (STS) / 

11.9 ± 7.6 

NYHA III-IV 84.2% 92.2% 94.3% 77.3% / 60.2% 

Gangráð fyrir aðgerð 25% 22.9% 20.0% 11.7% / 9.7% 

Heilablóðfall innan 30 

daga* 
3.3% 6.7% 5.5% 6.4% / 4.5% 

Ísetning varanlegs 

gangráðs innan 1 árs** 
25% 4.5% 5.7% 9.9% / 25.9 % 

Æðatengdir fylgikvillar 

innan 30 daga 
17.1% 30.7% 17.0% 7.9% / 6.0%*** 

30 daga dánartíðni 2.0% 5.0% 3.4% 3.9% / 2.2% 

1 árs dánartíðni 7.8% 30.7% 24.2% 12.3% / 6.7% 

*Heilablóðfall eða skammvint blóðþurrðarkast (TIA) 
**Einungis í SURTAVI rannsókninni var notuð sama gerviloka og er notuð á Íslandi 
***Einungis alvarlegir æðatengdir fylgikvillar 

 

Árið 2016 var vinnuferli aðgerðanna breytt umtalsvert hér á Íslandi til að auka öryggi og flýta bata. 
Aðgerðin var einfölduð með því að sleppa ísetningu tímabundins gangráðs, þvaglegg, miðlæðum 

æðalegg, vélindaómun og svæfingu. Í stað tímabundins gangráðs til að framkalla hraðan takt meðan 

gervilokan er víkkuð út er í mörgum tilfellum í dag leiðaravírinn notaður. Þvagleggur og vélindaómun 

ollu oft óþægindum fyrir sjúklingana og þar að auki fylgir þvaglegg sýkingarhætta. Þó betri myndgæði 

fylgi svæfingu og vélindaómun gefst með slævingu kostur á að meta taugaástand sjúklings meðan á 

aðgerðinni stendur. Svæfingarlæknir er þó alltaf innan handar til að bæta á verkjastillingu eftir þörfum 

og svæfa sjúkling ef nauðsynlegt.  



 

 

Rannsóknir sem einblína á sjúklinga í lágri áhættu hafa sýnt góðan árangur og jafnvel betri en opnar 

ósæðarlokuskiptaaðgerðir (PARTNER III). Hins vegar hærri tíðni bakflæðis um ósæðarloku og 

gangráðsísetningu (NOTION – 5 ára eftirfylgni) en eftir opnar aðgerðir og eftirfylgdartíminn eftir TAVI 

aðgerðir miklu styttri (enn aðeins í kringum 3 ár) en eftir opin lokuskipti (> 20 ár) (27, 61). Áður en hægt 

er að mæla með notkun TAVI aðgerða fyrir þorra sjúklinga undir 75 ára aldri og í lágri-áhættu þarf að 

kanna betur endingartíma gervilokanna sem eru notaðar í TAVI aðgerðum. Einnig er mikilvægt að hafa 

í huga að yngri sjúklingar eru oftar með tvíblöðkuloku. Rannsóknir hingað til hafa þó ekki bent til annars 
en að ending TAVI-loka sé jafn góð og fyrir hefðbundnar lífrænar gervilokur. Sérstaklega virðist ending 

EvoluteÒ lokanna vera mjög góð en þetta þarf að skoða frekar í stærri rannsóknum.  

Á hjartateymisfundi er valin sú aðgerð sem best hentar hverjum sjúklingi en þó einnig á þeim 

forsendum að fjárveitingar til TAVI aðgerða eru takmarkaðar. Hjartateymið samanstendur af 

hjartalæknum, skurðlæknum og svæfingarlæknum. Stöðugt verða framfarir á tækjabúnaði fyrir TAVI 

aðgerðir  sem hefur gert aðgerðina öruggari og því fýsilegri fyrir fleiri sjúklinga. Því má gera ráð fyrir að 

ábendingar eigi eftir að víkka og sjúklingahópurinn stækka.  

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 
Í þessari rannsókn var stuðst við SwedeHeart sem er norrænn gagnagrunnur þar sem upplýsingar um 
alla sjúklinga sem gengust undir TAVI aðgerð í Svíþjóð hafa verið skráðir en jafnframt hér á landi.  

Fjölmargar breytur hafa verið skráðar í SweadHeart og aðeins hluti þeirra notaður í þessari rannsókn. 

Stuðst var við ítarlegar skilgreiningar VARC-2 á fylgikvillum sem eru einnig notaðar í klínískum TAVI 

rannsóknum sem auðveldar samanburð á niðurstöðum. Þar að auki er styrkleiki að allar aðgerðirnar eru 

framkvæmdar á sömu stofnun af tiltölulega fáum læknum sem stuðlar að samræmi milli aðgerða. Að 

lokum var eftirfylgni mjög góð og ekkert brottfall á sjúklingum við útreikninga á heildarlifun. Helsti veikleiki 

rannsóknarinn var eins og með allar afturskyggnar rannsóknir að treysta þarf á rétta skráningu 

upplýsinga. Hins vegar má benda á að flestar upplýsingarnar eru annað hvort skráðar í rauntíma í 
aðgerðunum af læknum og hjúkrunarfræðingum sem þekkja vel til sjúklinganna eða eru áreiðanleg gögn 

eins og ómskoðanir, blóðprufur eða álíka. Það voru því helst upplýsingar um skammtíma og langtíma 

fylgikvilla sem eru skráðar afturskyggt. Tekið skal fram að eftirfylgnitími náði ekki einu ári hjá 30 

sjúklingum og gæti því gefið ófullnægjandi upplýsingar um tíðni langtíma fylgikvilla þar af leiðandi var 

minni áhersla en ella lögð á langtíma fylgikvilla í þessari rannsókn.  

 

5.3 Lokaorð 
Þetta var fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið á TAVI aðgerðum á Íslandi og leggur því mikilvægan 

grunn fyrir fleiri og ítarlegri rannsóknir fyrir komandi tíma. Ljóst er að þörf er á ítarlegri rannsókn á 

fylgikvillum, ekki síst til lengri tíma. Í sumum tilvikum var t.d. skráð greiningin hjartabilun við innlögn 

sjúklings sem hafði áður farið í TAVI en vera kann að notað hafi verið gamalt greiningarnúmer eða 

upptalning á greiningum. Hafa þarf í huga að þegar að ómskoðanir voru skoðaðar hafði slegilstarfsemi 



 

 

batnað í stórum hluta TAVI aðgerðarsjúklinga mánuði eftir aðgerð og mikill meirihluti var með eðlilega 

slegilstarfsemi á ómun.  Stefnan er að bæta við TAVI aðgerðunum sem framkvæmdar voru á árunum 

2012 og 2013 auk þess að bæta við þeim sem hafa verið framkvæmdar til viðbótar það sem af er 

árinu 2020. Rannsóknarþýðið mun þá telja allt að 200 TAVI aðgerðir. Einnig stendur til að bera lifun 

TAVI sjúklinga við einstaklinga á sama aldri og af sama kyni hér á landi.  Loks er fyrirhugað að sjá 

hvaða breytingar hafa orðið á opnum lokuskiptum eftir tilkomu TAVI og bera þessar aðgerðir saman, 

enda þótt sjúklingahóparnir séu ólókir.   
Samantekið þá sýnir þessi rannsókn að fjöldi TAVI aðgerða fer hratt vaxandi og er árangur mun 

betri en í sambærilegum erlendum rannsóknum. Tíðni fylgikvilla var verulega lág þó ísetning varanlegs 

gangráðs hafi verið í hærra lagi en þó sambærileg erlendum rannsóknum þar sem notuð var 

sjálfþenjandi gerviloka (SURTAVI rannsókn). Þrjátíu daga dánartíðni var lág (2%) og eins árs lifun 

mjög góð, ekki síst þegar tekið er mið af heilsufari og háum aldri sjúklinga. Þótt Ísland sé fámennt land 

og landfræðilega einangrað sýnir þessi rannsókn að árangur TAVI aðgerð hér á landi er síst síðri en á 

stærri og sérhæfðari sjúkrahúsum erlendis. Val á sjúklingum virðist því hafa tekist vel og teymið sem 

kemur aðgerðunum náð færni og þjálfun sem þarf til að framkvæmda þessar flóknu aðgerðir. 
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