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Ágrip 

Árangur míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds míturlokuleka á Íslandi 2004 – 2018 

Árni Steinn Steinþórsson1, Martin Ingi Sigurðsson1,2, Tómas Guðbjartsson1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Svæfinga- og gjörgæsludeild Landspítala og 3Hjarta- og 

lungnaskurðdeild Landspítala 

 

Inngangur: Míturlokuviðgerð er þriðja algengasta opna hjartaaðgerðin á Íslandi og er oftast gerð vegna 

leka gegnum lokuna. Míturlokuleka má flokka í starfrænan míturlokuleka og hrörnunartengdan leka. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna fjölda og árangur míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds 
leka með áherslu á fylgikvilla og langtímalifun.  

 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til 82 sjúklinga (meðalaldur 55 ár, 76% karlar) 

sem gengust undir míturlokuviðgerð vegna hrörnunartengds leka á Landspítala á tímabilinu 2004 – 

2018. Upplýsingum var safnað úr sjúkraskrám m.a. um fylgikvilla, dvalartíma á gjörgæslu, 

heildarlegutíma og dauðsföll innan 30 daga. Farið var yfir snemmkomna (< 30 daga) fylgikvilla, bæði 

alvarlega og minniháttar og reiknuð 30 daga dánartíðni. Árlegur fjöldi aðgerða var aldursstaðlaður skv. 

upplýsingum frá Hagstofu og poisson-aðhvarfsgreining notuð til að meta breytingar á fjölda þeirra. 
Langtímalifun var áætluð með aðferð Kaplan-Meier. Miðgildi eftirfylgdartíma var 6 ár (bil: 0 – 15) og 

miðaðist við 31.desember 2018.   

 

Niðurstöður: Að meðaltali voru gerðar 6 viðgerðir á ári (bil: 1-12). Algengi snemmkominna fylgikvilla 

var 65% og 30 daga dánartíðni 2,4%. Alvarlegir fylgikvillar greindust hjá 36,6% sjúklinga og var 

hjartadrep tengt aðgerð algengast (26,8%) og enduraðgerð vegna blæðingar næst algengast (8,5%). 

Minniháttar fylgikvillar greindust hjá rúmlega helming (56,1%) sjúklinga og var nýtilkomið gáttatif 
algengast (28,0%). Miðgildi dvalar á gjörgæslu var 1 [0,5] dagur og heildarlegutími 7 [0,16] dagar. 

Enginn sjúklingur þurfti að gangast undir enduraðgerð vegna endurkomu míturlokuleka á 

eftirfylgdartímabilinu. Mánuði eftir aðgerð var lifun 97,6% (95%-ÖB: 94,3-100) og einu ári eftir aðgerð 

var lifun 97,6% (95%-ÖB: 94,3-100), fimm árum eftir aðgerð var lifun 94,8% (95%-ÖB: 90,0-99,9) og 

eftir tíu ár 88,1% (95%-ÖB:78,3-99,1).  

 

Ályktanir: Árangur míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds leka á Íslandi virðist hliðstæður árangri á 

stærri hjartaskurðdeildum erlendis. Almennt farnast sjúklingum vel, bæði með tilliti til fylgikvilla og 
langtímalifunar (95% fimm ára lifun). Tíðni enduraðgerða vegna endurkomu míturlokuleka er mjög lág 

en hafa verður í huga að miðgildi eftirfylgdar er enn aðeins 6 ár.  
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1 Inngangur  
Míturlokuleki (e.mitral regurgitation) er annar algengasti lokusjúkdómurinn á Vesturlöndum, á eftir 

ósæðarlokuþrengslum (e.aortic valve stenosis) (1). Honum er annars vegar skipt í hrörnunartengdan 

(e.degenerative) og hins vegar starfrænan (e.functional) míturlokuleka. Meðferð við alvarlegum leka er 

skurðaðgerð þar sem gert er við lokuna (míturlokuviðgerð) eða henni skipt út (míturlokuskipti). 
Hrörnunartengdur míturlokuleki er algeng ábending fyrir míturlokuviðgerð á Vesturlöndum, oftast vegna 

framfalls (e.prolapse) á öðru eða báðum míturlokublöðunum. Aðgerðir á míturloku hafa áður verið 

rannsakaðar á Íslandi, bæði lokuskipti og viðgerðir en þær rannsóknir náðu aðeins til ársins 2012 (2, 3). 

Auk þess var einblínt á snemmkominn árangur en ekki á langtímalifun og fylgikvilla. Þessi rannsókn er 

hluti af BS-verkefni þar sem einblínt er á árangur míturlokuviðgerða af völdum hrörnunartengds leka. Í 

inngangi er fyrst fjallað um faraldsfræði míturlokuleka en síðan almennt um míturlokuna og sjúkdóma er 

tengjast henni, horfur án meðferðar og greiningu sjúkdómsins. Þá er ítarlega fjallað um 

meðferðarúrræði, sérstaklega míturlokuviðgerðir og helstu rannsóknir á þeim raktar. Eftir það er 
markmiðum, efnivið og aðferðum og niðurstöðum rannsóknar við Landspítala Íslands á árangri 

míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds leka lýst og niðurstöðurnar ræddar í sérstökum umræðukafla. 

1.1 Faraldsfræði 
Á Vesturlöndum er algengi lokusjúkdóma í kringum 2,5% og eru sjúkdómar í míturlokunni næst 

algengastir á eftir ósæðarlokuþrengslum (1). Algengi er ekki háð kyni en eykst með aldri, frá 2% hjá 

sjúklingum 65 ára og yngri, í 8,5% við 70 ára aldur og 13,2% hjá þeim sem eru 75 ára og eldri (4). Aukið 

algengi má rekja til hrörnunartengdra breytinga sem eru algengasti sjúkdómurinn í míturloku en þar á 

eftir kemur gigtsótt (5). Samkvæmt nýlegri evrópskri rannsókn á sjúklingum sem gengust undir 

hjartaómskoðun, voru um 25% þeirra með míturlokuleka og þar af tæplega 30% með sjúkdóm í annarri 

loku til viðbótar, oftast þríblöðkuloku (6). Hjá sjúklingum með miðlungs til alvarlegan míturlokuleka voru 

um 55% með leka af völdum hrörnunartengds sjúkdóms, rúm 30% með starfrænan leka og tæplega 
15% með blöndu af hvoru tveggja. Algengi alvarlegs míturlokuleka var svipað milli kynja en talsverður 

munur sást þó hjá körlum og konum ef litið var til orsakar lekans (sjá mynd 1). Auk þess voru konur 

marktækt eldri og kölkun á míturlokunni algengari. Skert útfallsbrot (<30%) var hins vegar algengara hjá 

körlum (6). 

Á Vesturlöndum er míturlokuframfall langalgengasta orsök míturlokuleka og er algengi á bilinu 

2-3% í almennu þýði. Þannig má áætla að á heimsvísu séu yfir 180 milljónir einstaklinga með framfall á 

míturloku (7-9). Af þeim má gera ráð fyrir að 10% sjúklinga hafi alvarlegan míturlokuleka (9, 10). 

Áhættuþættir eru ekki vel skilgreindir en þó eru vísbendingar um mikilvægi erfða og hefur FLNA (filamin-

A) genið verið tengt sjúkdómnum (11). Algengi míturlokuframfalls er 5,4% meðal þriðju kynslóðar 

afkomenda hjá sjúklingum með míturlokuframfall, samanborið við 1,1% án fjölskyldusögu (12). Meðal 

þeirra sjúklinga er hafa míturlokuframfall virðist míturlokuleki aukast með tímanum. Þannig sýndi 
rannsókn á 285 sjúklingum með míturlokuframfall sem fylgt var eftir í tæplega fimm ár að í 38% tilfella 

versnaði ómeðhöndlaður leki á eftirfylgdartímanum (13). 
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Starfrænn míturlokuleki þróast í kjölfar truflunar á starfsemi hjartans, t.d. í kjölfar hjartadreps 

eða hjartabilunar. Algengi starfræns míturlokuleka er líklega vanmetið þar sem þeir sjúklingar eru oft 

greindir á grundvelli hjartabilunar frekar en lokusjúkdóms (21). Þannig sýndi bandarísk rannsókn að 

starfrænn míturlokuleki var til staðar hjá 50% af 773 sjúklingum sem gengust undir hjartaómun innan 30 

daga eftir hjartadrep (14).  

Míturlokuþrengsli er sjaldgæfasti lokusjúkdómurinn meðal vestrænna þjóða en helsta orsökin er 

gigtsótt. Algengi er talið vera um 0,1% í Bandaríkjunum og er líklega enn lægra á Íslandi því 

sjúkdómurinn er nánast horfinn hér á landi og greinist helst í innflytjendum frá þriðja heiminum (4, 15). 

Sjúkdómurinn er mun algengari í þróunarlöndum og þá sérstaklega meðal yngra fólks (5). 

Faraldsfræðirannsóknir hafa sýnt að tíðni bráðrar gigtsóttar meðal barna og ungmenna er á bilinu 8 til 

51 af 100.000. Hins vegar er tíðnin hærri við meðal frumbyggja í Ástralíu og Nýja-Sjálandi eða 194 tilfelli 
af 100.000. Þá er vöntun á faraldsfræðirannsóknum bæði frá Afríku og Asíu (16). 

 

 

Mynd 1. Samanburður á hlutfalli hrörnunartengds og starfræns leka milli kynja samkvæmt nýlegri 
evrópskri rannsókn á sjúklingum sem gengust undir hjartaómskoðun. Hlutfall hrörnunartengds 
leka (grænn) var greinilega hærra meðal kvenna en hlutfall starfræns leka (appelsínugulur) 
meðal karla. Hjá þeim sjúklingum sem höfðu báðar gerðir samtímis (blár) var kynjahlutfall 
áþekkt (6). 
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1.2 Líffærafræði míturlokunnar  
Míturloka (e.mitral valve) er staðsett í vinstri hluta hjartans, á milli vinstri gáttar (e.atrium) og slegils 

(e.ventricle). Þar er hlutverk hennar að hindra bakflæði blóðs aftur til vinstri gáttar hjartans, í slagbili 
(e.systole). Míturlokan opnast undan þrýstingi þegar blóð streymir úr vinstri gátt yfir til vinstri slegils en 

lokast síðan aftur eins og einstefnuloki, við upphaf slagbils. Míturlokan er flókin að gerð miðað við 

ósæðar- og lungnaslagæðarloku, enda er starfsemi hennar, ólíkt hinum tveimur, háð samdrætti vinstri 

slegils (17, 18).  

Tvö ósamhverf lokublöð mynda míturlokuna. Fremra blaðið (e.anterior leaflet) liggur nálægt 

ósæðinni og ósæðarlokunni, aðskilið af þéttum bandvef. Fremra blaðið er bæði lengra og grennra en 

það aftara (e.posterior leaflet) og munar allt að 70% á stærð þeirra (19). Vefjafræðilega eru lokublöðin 

lagskipt og ber mest á kollagenlagi en auk þess er þynnra lag af lútsæknu (e.basophilic) utanfrumuefni 

sem inniheldur lag teygjanlegra þráða. Á báðum hliðum lokublaðanna eru æðaþelsfrumur (e.endothelial 

cells), líkt og í slagæðum. Hvort blað skiptist í þrjá hluta, A1 - A3 og P1 - P3 (sjá mynd 2). Stærð og 

lögun vinstri gáttar sem og vinstri slegils hefur áhrif á míturlokuna, bæði í slag- og hlébili (e.diastole) en  
stækkuð vinstri gátt getur t.d. teygt á aftara lokublaðinu og valdið misræmi á stöðu þess gagnvart fremra 

blaðinu (17, 18). 

 

 

Mynd 2. Líffærafræði míturlokunnar. Míturlokan hefur tvö lokublöð sem skiptast í þrjá hluta A1 - A3 og 
P1 - P3. Umhverfis lokublöðin er míturlokuhringur úr bandvef. Lokustög eiga upptök frá 
totuvöðvum og festast á lokublöðin (17). 

 

Fremra blaðið tekur til tveggja þriðjunga míturlokunnar á meðan aftara blaðið nær til u.þ.b. 

þriðjungs flatarmáls hennar. Míturlokuhringur (e.annulus) er staðsettur á mörkum vinstri gáttar og vinstri 
slegils. Hann myndar gjörð úr þéttu kollageni umhverfis aftara blað míturlokunnar og að hluta til það 

fremra (17, 18). Eðlilegt þvermál hringsins er á bilinu 25 - 35 mm (20). Míturlokuhringurinn er gerður úr 

teygjanlegum vef sem dregst saman í slagbili hjartans. Samdrátturinn minnkar flatarmál míturlokunnar 

sem um leið dregur úr þrýstingsálagi á lokublöðin. Lokustög (e.chordae tendineae) eru uppbyggð úr 

trefjaríkum bandvef (e.fibrous connective tissue) og eiga upptök frá totuvöðvum (e.papillary muscle) í 

vinstri slegli. Þau festast á blöð míturlokunnar og hindra með því bakflæði um lokuna í slagbili. Stögin 
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eiga sameiginleg upptök en greinast í grennri þræði þegar nær dregur blöðunum. Totuvöðvarnir eru 

tveir, miðlægur totuvöðvi (e.medial papillary muscle) á upptök nálægt sleglaskiptum (e.septum) en  

hliðlægur (e.lateral) á upptök fjær sleglaskiptum. Talsverður breytileiki er í byggingu totuvöðvanna, sá 

hliðlægi er yfirleitt með eitt stórt „höfuð“ en miðlægur hefur gjarnan fleiri. Miðlægi totuvöðvinn fær 

næringu frá aftari millisleglakvísl hægri kransæðar (e.posterior descending artery) en sá hliðlægi frá 

vinstri meginkransæð auk umfeðmingskvíslar hennar (e.left circumflex artery). Þegar slegillinn dregst 

saman þá minnkar fjarlægðin á milli brodds (e.apex) hjartans og míturlokunnar. Á sama tíma dragast 
totuvöðvarnir saman til að halda togi í lokustögunum sem kemur í veg fyrir að lokan opnist í gagnstæða 

átt (17, 18).  

1.3 Meingerð 
Sjúkdómar í míturlokunni skiptast annars vegar í míturlokuleka og hins vegar míturlokuþrengsli (e.mitral 

stenosis). Enda þótt bæði leki og þrengsli geti verið til staðar samtímis, þá er það sjaldgæft á 

Vesturlöndum. Eins og áður kom fram stafar míturlokuleki oftast af hrörnunarbreytingum á míturlokunni 

eða vegna starfrænna sjúkdóma sem hafa áhrif á virkni míturlokunnar (17).  

1.3.1 Hrörnunartengdur leki 
Hrörnunarbreytingar geta valdið lengingu eða rofi á lokustögum, aflögun lokublaða eða víkkun 

míturlokuhrings, sem leiðir oftast til míturlokuleka vegna framfalls á öðru eða báðum lokublöðunum (18, 

21, 22). Tvær þekktustu hrörnunarbreytingar á míturlokunni eru Barlow-sjúkdómur og 

trefjabandvefsskortur (e.fibroelastic deficiency) en oft eru þær af óþekktum orsökum.  

Barlow-sjúkdómur einkennist af þykknun á lokublöðum og lokustögum, aðallega vegna 

uppsöfnunar prótínsykra (e.proteoglycans) en einnig vegna óhóflegrar bandvefsmyndunar (e.fibrosis) 

(18, 21, 22). Breytingarnar geta verið staðbundnar í hluta lokunnar en eru oftar dreifðar um bæði fremra 

og aftara lokublað (23). Hrörnunarbreytingarnar geta verið einangraðar í lokunni sjálfri eða tengdar 

meðfæddum bandvefsjúkdómum eins og Marfans-heilkenni (18). Auk míturlokuleka geta 

hjartaþelsbólga, heilablóðfall og skyndidauði tengst Barlow-sjúkdómi (18, 22).  

Trefjabandvefsskortur einkennist af truflun á bandvefsmyndun en skortur á kollageni, elastíni og 

prótínsykrum veldur því að lokublöðin þynnast og virkni þeirra skerðist (21). Orsök bandvefsskorts er 

óþekkt en gæti verið aldurstengd, enda eru sjúklingar með trefjabandvefsskort eldri en þeir með Barlow-

sjúkdóm. Rof á gölluðum lokustögum er algengasta ástæða míturlokuleka hjá þessum sjúklingum, oftast 

vegna staðbundinna breytinga í aftara lokublaðinu, nánar tiltekið P2 hluta þess (10, 21, 23).  

Aðrar orsakir hrörnunarbreytinga en þær sem að ofan voru nefndar eru hjartaþelsbólga 

(e.endocarditis), kölkun á míturlokuhring (e.mitral annular calcification), gigtsótt (e.rheumatic heart 

disease), bandvefssjúkdómar eins og Ehlers-Danlos heilkenni og meðfæddir gallar eins og Turner 

heilkenni (17). 
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1.3.2 Starfrænn leki 
Starfrænir sjúkdómar í vinstri slegli geta truflað starfsemi míturlokunnar. Þar má helst nefna  

blóðþurrðarsjúkdóma, sem oftast valda truflun á starfsemi vinstri slegils í kjölfar kransæðasjúkdóms. 

Míturlokuleki getur einnig þróast vegna langvarandi gáttatifs (e.atrial fibrillation) (17) og þá getur 

hjartadrep í vinstri slegli valdið rofi á totuvöðva sem veldur bráðu og oft lífshættulegu míturlokuframfalli. 
Algengara er að aftari totuvöðvinn rofni, þar sem hann er viðkvæmari fyrir blóðþurrð en sá fremri. Ef 

vöðvinn rofnar ekki í kjölfar hjartadreps myndast örvefur sem getur ekki dregist saman og truflar því 

starfsemi lokunnar. Loks geta ýmsir hjartavöðvakvillar (e.cardiomyopathy) valdið víkkun eða breytingum 

á vinstri slegli en breytingar á lögun slegilsins geta valdið breyttri afstöðu totuvöðvanna gagnvart 

míturlokunni, sem aftur veldur míturlokuleka (18).  

1.3.3 Míturlokuþrengsli 
Gigtsótt (e.rheumatic heart disease) er algengasta orsök míturlokuþrengsla á heimsvísu. Hún getur lagst 

á allar hjartalokurnar en algengast er að hún leggist á míturlokuna. Gigtsótt stafar af kröftugu 

ónæmissvari gegn sýkingu af völdum Streptococcus pyogenes, gram-jákvæðri bakteríu sem gjarnan 

veldur hálssýkingum hjá börnum og ungmennum. Ónæmissvarið leiðir til bólgusvars, lokublöðin þykkna, 

lokustög styttast og það verður dreifð bandvefsmyndun og kölkun á míturlokunni. Lokuopið þrengist en 

á sama tíma ná lokublöðin ekki að snertast þegar lokan skellur aftur, sem bæði getur leitt til míturlokuleka 
og míturlokuþrengsla (16, 18, 24). Aðrar orsakir míturlokuþrengsla eru kölkun á míturlokuhring, 

meðfæddir lokugallar, sjálfsofnæmissjúkdómar eins og rauðir úlfar (e.systemic lupus erythematosus) og 

liðagigt (e.rheumatoid arthritis), slímvefjaræxli í gáttum (e.atrial myxoma) og hrúður (e.vegetation) á 

lokublöðum vegna hjartaþelsbólgu (e.endocarditis) sem getur valdið starfrænum míturlokuþrengslum 

(17).  

1.4 Meinalífeðlisfræði og einkenni 
Míturlokuleka er gjarnan skipt í bráðan og langvarandi leka, þótt skiptingin geti stundum verið óljós (8, 

25). Þegar vinstri slegillinn dregst saman og hluti blóðs lekur aftur í gegnum míturlokuna til vinstri gáttar, 

þá minnkar útfall hjartans. Slegillinn bregst við með því að dragast saman af meiri krafti og viðhalda 

þannig blóðflæði til meginblóðrásar. Að auki víkkar vinstri slegillinn til að draga úr álagi á slegilsvegginn 

og minnka þanþrýsting (e.diastolic pressure). Ef hjartað nær að viðhalda blóðflæði, getur ástandið þróast 
yfir í langvarandi míturlokuleka en slíkir sjúklingar geta verið einkennalausir árum saman. Við bráðan 

leka nær hjartað þó ekki að bæta upp fyrir minnkað útfall og einkennin verða kröftugri ásamt alvarlegri 

hjartabilun (25).  

Rof á lokustögum eða totuvöðva eru ásamt hjartaþelsbólgu algengustu orsakir bráðs 
míturlokuleka (8). Þetta eru bráðir sjúkdómar og vinstri gáttin hefur því oftast ekki tíma til að víkka og 

aðlagast. Það veldur hækkuðum fylliþrýsting (e.preload) með umtalsverðri þrýstingsaukningu í vinstri 

gátt (>60mmHg). Í kjölfarið myndast lungnabjúgur sem lýsir sér með mæði. Samtímis lækkar útfall 

hjartans sem skerðir blóðflæði til líffæra og getur valdið losti (e.shock) (8, 17). Því ætti skyndilegt slagbils 

óhljóð, mæði og einkenni losts (e.hypoperfusion) hjá sjúklingi sem kominn er um og yfir miðjan aldur, 

að vekja grunsemdir um bráðan míturlokuleka (8).  
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Langvarandi míturlokuleki getur með tímanum valdið óafturkræfum breytingum á hjartanu, 

aðallega víkkun á vinstri gátt eða vinstri slegli. Þessar breytingar geta aukið á míturlokulekann þar sem 

afstaða totuvöðva gagnvart lokublöðum breytist. Smám saman eykst þanþrýstingur og samdráttargeta 

vöðvans skerðist vegna fækkun vöðvaþráða og aukinnar bandvefsmyndunar (25). Sömuleiðis veldur 

víkkun á míturlokuhring, lenging eða rof á lokustögum, vaxandi míturlokuleka. Þá getur gáttatif þróast í 

kjölfar víkkunar vinstri gáttar, sem eykur enn á lekann (8). Breytingar í lokunni geta komið fram töluvert 

áður en einkenni gera vart við sig (25). Þegar einkenni langvarandi míturlokuleka koma fram eru þau 
yfirleitt stigvaxandi og að baki getur verið margra ára einkennalaust tímabil en í flestum tilfellum koma 

einkenni fram eftir 50 ára aldur (8). Langvarandi leki getur leitt til óafturkræfar skerðingar á starfsemi 

vinstri slegils, sem leiðir til hjartabilunar og skerðir lífslíkur þessara sjúklinga til muna (25). 

Sjúklingar með Barlow-sjúkdóm eru yfirleitt yngri en fertugt og leggst hann oftar á konur. Við 
aðgerð hafa þær langa sögu um þekkt hjartaóhljóð í slagbili, annað hvort án einkenna eða þar sem 

einkenni hafa nýlega komið fram. Í sumum tilfellum er fjölskyldusaga um míturlokuframfall einnig til 

staðar. Ef einkenni eru til staðar (sjá töflu 1) tengjast þau oftast hjartabilun svo sem mæði, þreyta og  

yfirliðstilfinning (e.presyncope) en einnig getur verið til staðar óreglulegur hjartsláttur vegna gáttatifs. 

Sjaldgæfari einkenni eru sleglatif (e.ventricular arrythmia), yfirlið (e.syncope), brjóstverkur, 

hjartaþelsbólga og heilablóðfall. Almenn líkamsskoðun leiðir oft lítið í ljós nema slagbilsóhljóð við hlustun 

yfir hjartabroddi en hjá sjúklingum með meðfædda bandvefssjúkdóma eins og Marfans-heilkenni geta 

stoðkerfiskvillar verið til staðar (21). Dæmigert er að óhljóðið heyrist sem slagbilssmellur (e.mid-systolic 

click) og hátíðni slagbilsóhljóð (e.systolic murmur) (7, 8, 21).  

Sjúklingar með trefjabandvefsskort eru oftast með stutta sögu um mæði eða þreytu og í sumum 

tilfellum geta þeir lýst því nákvæmlega hvenær einkenni hófust. Hávært slagbilsóhljóð með leiðni út í 

holhönd er gjarnan til staðar en einnig einkenni vinstri hjartabilunar. Fyrir utan óhljóðið er almenn 
líkamsskoðun oft að öðru leyti ómarkverð (21).  

Tafla 1. Helstu einkenni og teikn míturlokuleka (21). 

Algeng Sjaldgæf 

Hjartaóhljóð 

Skert útfallsbrot 

Gáttatif 

Hjartsláttarónot 

Þreyta 

Mæði 

Svimi 

Sleglatif 

Yfirlið 

Brjóstverkur 

Hjartaþelsbólga 

Heilablóðfall 

Stoðkerfiskvillar 
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1.5 Horfur án meðferðar 
Horfur sjúklinga með ómeðhöndlaðan míturlokuleka eru mjög breytilegar en fimm ára lifun hefur verið 

lýst frá 27% upp í 97%. Breytileikinn skýrist að mestu af því hver orsök lekans er en líka aldri 
sjúklinganna. Dánarhlutfall sjúklinga með míturlokuleka er að meðaltali 1,8% á ári en hækkar með 

auknum leka og er allt að 12% meðal sjúklinga með alvarlegan míturlokuleka. Hins vegar er dánarhlutfall 

lægra meðal yngri sjúklinga (< 50 ára) og þeirra sem eru með vægan eða miðlungs míturlokuleka (26). 

Gáttatif, lungnaháþrýstingur, skert útfallsbrot og víkkun vinstri hluta hjartans tengjast verri horfum (27). 

Langflestir sjúklingar (90%) með alvarlegan míturlokuleka þurfa á skurðaðgerð að halda innan tíu ára 

frá greiningu (26). Aftursýn ferilrannsókn frá 2018 fylgdi eftir sjúklingum með míturlokuleka þar sem lagt 

var mat á langtímalifun. Lifun eftir tíu ár án aðgerðar var 65% hjá sjúklingum með hrörnunartengdan 

leka en 32% hjá þeim sem voru með starfrænan leka vegna kransæðasjúkdóms. Ennfremur voru 
sjúklingar með ómeðhöndlaðan míturlokuleka í marktækt aukinni áhættu á að deyja á 

eftirfylgdartímabilinu samanborið við almennt þýði. Jókst áhættan með alvarleika lekans en sjúklingar 

með vægan míturlokuleka voru 6% líklegri til að deyja á eftirfylgdartímabilinu miðað við 55% hjá þeim 

sem höfðu alvarlegan leka (28).  

1.6 Greining 
Sjúkdómar í míturlokunni greinast oft fyrir tilviljun, þ.e. án einkenna, þegar sjúklingar koma til læknis í 

öðrum erindagjörðum eða við heilsueftirlit. Við klíníska skoðun heyrist aukahljóð í þanbili við 

hjartahlustun yfir broddi hjartans. Aðrir sjúklingar leita læknis vegna einkenna, oftast mæði, sem er 

helsta einkenni hjartabilunar. Einnig geta hjartaöng, svimi og hjartsláttaróregla fylgt leka í míturloku (26). 

Myndgreining er mikilvægur hluti af greiningu míturlokuleka, þá helst hjartaómskoðun 
(e.echocardiogram) en segulómun (e.magnetic resonance imaging) er einnig notuð í vafatilfellum og 

einstaka sinnum tölvusneiðmyndataka (e.computed tomography). 

Hjartaómskoðun gefur vísbendingar um greiningu, sjúkdómsgang og mat á horfum (8, 9, 29). 

Oftast er gerð ómun um brjóstvegg (e.transthoracic echocardiogram) (9, 21) en ómun um vélinda 
(e.transesophageal echocardiogram) er enn nákvæmari og gefur skýrari myndir (21, 30). Á ómun (sjá 

töflu 2) fást upplýsingar um stærð og afstöðu lokublaða, þvermál míturlokuhrings, lengd lokustaga, 

ásamt stærð og lögun hjartahólfa. Útfallsbrot vinstri slegils (e.left ventricular ejection fraction) er metið 

en einnig er reiknaður þrýstingur í lungnablóðrás (8, 29, 30). Reynt er að leggja mat á umfang 

míturlokuleka, ekki síst ef aðgerð er í bígerð en þá er einnig metin starfsemi þríblöðkuloku, sem gæti 

þarfnast viðgerðar í sömu aðgerð (31). Míturlokuframfall er skilgreint sem tilfærsla á lokublaði a.m.k. tvo 

millimetra upp fyrir míturlokuhring í lok slagbils. Lokublöð sem eru meira en fimm millimetrar að þykkt 

teljast þykknuð og hafa verið tengd aukinni áhættu á skyndidauða, heilablóðfalli, hjartaþelsbólgu og 
míturlokuleka hjá sjúklingum með míturlokuframfall (8, 9). 

Við ómun á sjúkling með Barlow-sjúkdóm sést þykknun með framfalli á öðru eða báðum 

lokublöðum. Víkkun á míturlokuhringnum er algeng en kölkun á hringum er sjaldgæf og sést þá helst á 

seinni stigum sjúkdómsins (9, 21). Þegar lokustög lengjast sést míturlokuleki í seinni hluta slagbils en 
ef þau rofna alveg, sést lekinn í öllu slagbilinu (21). Við ómun á sjúklingum með trefjabandvefsskort sést 

gjarnan framfall á öðru míturlokublaðinu ásamt rofnum lokustögum. Algengast er að sjá framfall á P2-
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hluta aftara blaðsins (9, 21). Lokublöðin eru þynnri en eðlilegt þykir, hins vegar er víkkun á míturlokuhring 

ekki jafn mikil og við Barlow-sjúkdóm ásamt því að kölkun er yfirleitt ekki sjáanleg. Míturlokulekinn er 

auk þess yfirleitt til staðar yfir allt slagbilið. Ekki er alltaf hægt að flokka alla sjúklinga í ofangreinda tvo 

hópa, þ.e. Barlow-sjúkdóm og trefjabandvefsskort. Í ákveðnum tilfellum er lokan með blöndu beggja 

eiginleika en í öðrum tilfellum er um að ræða sjúkdómsmynd sem passar í hvorugan hópinn (21). Loks 

er mikilvægt að meta hvort kransæðasjúkdómur sé til staðar og þurfa allir sjúklingar sem fara í 

míturlokuaðgerð að fara í hjartaþræðingu eða tölvusneiðmynd af kransæðum til að meta þrengingar í 
kransæðum og kortleggja legu þeirra (29). 

Segulómun má nota til að meta míturlokuframfall og þykkt míturlokublaða og er nákvæmasta 

tæknin þegar kemur að því að meta breytingar á stærð og virkni vinstri gáttar sem og vinstri slegils. Þá 

má nota segulómun til að meta alvarleika míturlokuleka en að auki getur hún greint bandvefsmyndun í 
hjartavöðvanum (e.myocardial fibrosis), sem er áhættuþáttur fyrir hjartsláttartruflunum (e.arrythmia) og 

skertri starfsemi vinstri slegils (8, 9, 30). Tölvusneiðmyndataka getur í vissum tilvikum nýst við rannsóknir 

á hjartalokum en samtímis er hægt að leggja mat á legu kransæða og hvort kalkanir í þeim séu til staðar. 

Aftur á móti er sjúklingurinn útsettur fyrir geislun og aðferðin er ekki jafn nákvæm og hjartaómun eða 

segulómun við mat á lokublöðum (9).  

Tafla 2. Viðmiðunargildi í hjartaómun (32, 33).  

Mæling Bil 

Útfallsbrot vinstri slegils (%) 

Þvermál vinstri gáttar (mm) 

Þvermál vinstri slegils við lok slagbils (mm) 

Þvermál vinstri slegils við lok hlébils (mm) 

Þykkt vinstri slegils (mm) 

Slagþrýstingur í lungnaslagæð (mmHg) 

58 – 70 

29 – 38 

25 – 35 

40 – 49 

7 – 10 

< 25 

1.7 Meðferð 
Markmið meðferðar við míturlokuleka er að draga úr framgangi sjúkdómsins og bæta lífslíkur sjúklinga. 

Í grófum dráttum má skipta meðferð í annars vegar lyfjameðferð og hins vegar meðferð með 

skurðaðgerð eða æðaþræðingartækni þar sem lokublöðin eru heftuð saman (MitraClip®).  

1.7.1 Lyfjameðferð 
Lyfjameðferð er ávallt notuð við míturlokuleka og nýtist upp að ákveðnu marki, sérstaklega í byrjun, þrátt 

fyrir að fáar rannsóknir hafi sýnt fram á bættar horfur við langvarandi leka (34). Þó eru vísbendingar um 

ávinning af því að draga úr álagi á hjartað með notkun lyfja sem spila inn á RAAS-kerfið (e.Renin-

Angiotensin-Aldosterone System). Þar ber helst að nefna ACE-hemla (e.angiotensin converting enzyme 

inhibitors), AT1-viðtaka hemla (e.angiotensin receptor 1 blockers, ARB) og beta-hemla (e.beta-

blockers). Þessi lyf minnka bæði forþjöppun (e.preload) og eftirþjöppun (e.afterload) hjartans vegna 

æðavíkkandi áhrifa ásamt því að minnka vökvasöfnun. Þannig draga þau óbeint úr bakflæði frá vinstri 

slegli aftur til vinstri gáttar (26, 35, 36).  
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Renín er ensím sem losað er frá nýrum og út í blóðrásina. Það klýfur angiotensinogen, sem 

myndað er í lifur, í angiotensín I. Angiotensín I er umbreytt í angiotensín II fyrir tilstilli ACE (e.angiotensin 

converting enzyme), sem myndað er í lungum. Angiotensín II binst AT1-viðtaka (e.angiotensin II 

receptor type 1) og hefur víðtæk áhrif, m.a. hækkun blóðþrýstings vegna æðasamdráttar og aukins 

blóðrúmmáls (37).  

ACE-hemlar eru hornsteinn hjartabilunarmeðferðar en þeir hindra virkni ACE og koma í veg fyrir 

umbreytingu angiotensín I yfir í angiotensín II. AT1-viðtakahemlar verka með því að bindast AT1- 

viðtakanum og hamla hann beint. Þá minnka beta-hamlar seytun frá drifkerfistaugungum (e. sympathetic 

neuron) í nýrum og draga þar með úr seytun reníns, sem aftur hefur hamlandi áhrif á myndun 

angiotensíns II. Fjölmargar rannsóknir benda til þess að beta-hamlar gagnist sjúklingum og dragi úr 

míturlokuleka, varðveiti eðlilegt útfallsbrot og minnki álag á hjarta sjúklinga með meðal til alvarlegan leka 
(26, 35). Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt að ACE-hemlar geti dregið úr míturlokuleka um allt að átta 

prósent ásamt því að minnka þvermál vinstri slegils í lok hlébils (26, 35, 36). Loks hefur notkun ACE-

hemla tengst bættum samdrætti vinstri slegils og auknu útfalli hjartans (e.cardiac output), sérstaklega 

þegar meðferð með þeim er hafin áður en sjúklingar þróa með sér hjartabilun. Talið er að lyfjameðferð 

geti gagnast sjúklingum með míturlokuleka til að minnka einkenni, hægja á framgangi sjúkdómsins og 

seinka aðgerð en þrátt fyrir vísbendingar um gagnsemi ofangreindra lyfja er enn vöntun á klínískum 

slembirannsóknum sem styðja þær tilgátur (26, 35, 36).   

1.7.2 Skurðmeðferð 
1.7.2.1 Míturlokuskipti 
Opnar hjartaaðgerðir á míturlokunni skiptast í tvo hópa, annars vegar míturlokuskipti (e. mitral valve 

replacement, MVR) og hins vegar míturlokuviðgerðir (e. mitral valve plasty, MVP) en skurðaðgerð er 

eina gagnreynda meðferðin við alvarlegum míturlokuleka. Fyrsta míturlokuskiptaaðgerðin í heiminum 

var framkvæmd árið 1960 og fyrsta míturlokuviðgerðin rúmlega tíu árum síðar (38-40).  

Við míturlokuskipti er lokunni skipt út fyrir annað hvort ólífræna gerviloku (e.mechanical 

prosthesis) úr hertu kolefni eða lífræna loku (e.bioprosthetic) úr svínaloku eða gollurshúsi kálfa (2). Hjá 

þessum sjúklingum eru lokublöðin oft skemmd og því ekki unnt að gera við þau. Í öðrum tilfellum er 

yfirleitt alltaf reynt að leggja upp með míturlokuviðgerð, enda árangur viðgerða betri þegar til lengri tíma 

er litið (41-43). Ólífrænar gervilokur endast ævilangt en á móti kemur að sjúklingar þurfa þá ævilanga 

blóðþynningu með warfaríni vegna hættu á segamyndun. Slík blóðþynningarmeðferð skerðir lífsgæði 

þeirra og getur aukið hættu á blæðingum, t.d. frá meltingarvegi eða miðtaugakerfi. Ólífrænar gervilokur 

eru því oftast notaðar í yngri sjúklingum (undir 60 ára), til að forðast enduraðgerðir þar sem lífrænar 
lokur endast ekki nema 15-20 ár (44).  Sjúklingar sem geta ekki verið á blóðþynningu, til dæmis konur 

sem vilja eignast börn eða sjúklingar með blæðingartilhneigingu, fá einnig oft lífræna gerviloku óháð 

aldri, enda er warfarín fósturskemmandi (44). 

Eftir míturlokuskipti batnar starfsemi hjartans og einkenni hjartabilunar minnka í yfir 90% tilfella. 
Oftast er 30 daga dánarhlutfall á bilinu 5-9%. Algengustu snemmkomnu dánarorsakirnar eru hjartabilun, 

fjölkerfa líffærabilun, blæðingar, öndunarbilun, sykursýki, sýkingar og heilablóðfall. Dánartíðni helst í 

hendur við aukna áhættu fyrir aðgerð, þá helst við hækkandi aldur, undirliggjandi hjartabilun eða 
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kransæðasjúkdóm. Lifun tíu árum eftir aðgerð er á bilinu 50-60% og er svipuð bæði fyrir ólífrænar og 

lífrænar gervilokur. Algengustu dánarorsakir þessa hóps til langs tíma eru segarek, blæðingar og 

hrörnun á gervilokunni (e.structural valve disease, SVD). Sú staðreynd að yfir 50% sjúklinga fá 

nýtilkomið gáttatif eftir míturlokuskipti eykur áhættuna á segamyndun og segareki, bæði til heila og 

annarra líffæra. Þá eykst blæðingarhætta eftir því sem sjúklingar þurfa meiri blóðþynningu vegna 

ólífrænna gerviloka (44).  

1.7.2.2 Míturlokuskipti á Íslandi 
Míturlokuskipti er næst algengasta lokuskiptaaðgerðin á Íslandi, á eftir ósæðarlokuskiptum, sem eru yfir 

tíu sinnum algengari (45). Í íslenskri rannsókn frá 2012 voru 66 míturlokuskiptaaðgerðir framkvæmdar 

á árunum 1990-2009. Alvarlegir fylgikvillar komu upp hjá tæplega helming sjúklinga (47%), þar af voru 

algengastir hjartadrep, öndunarbilun og enduraðgerð vegna blæðingar. Minniháttar fylgikvillar komu upp 

hjá rúmlega 60% sjúklinga en þar af var nýtilkomið gáttatif langalgengast eða í 45% tilfella. 30 daga 
dánarhlutfall var 9% og fimm ára lifun 69% (2).  

1.7.2.3 Míturlokuviðgerðir 
Síðastliðin 30 ár hefur hlutfall míturlokuviðgerða hjá sjúklingum með lokuleka farið vaxandi,  sérstaklega 

vegna hrörnunarsjúkdóms í lokunni. Samkvæmt íslenskri rannsókn frá 2014 er hlutfall míturlokuviðgerða 

á Íslandi yfir 80% en hlutfallið hafði aukist úr 34% fyrir árin 1990-1994 í 81% árin 2005-2009 (sjá mynd 
3). Erlendar rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður, með hlutfallið yfir 75% og allt að 90% á stærri 

skurðdeildum sem sérhæfðar eru í lokuaðgerðum (3). Hrörnunartengdur míturlokuleki er algengasta 

ástæða míturlokuviðgerða á Vesturlöndum. Helstu kostir míturlokuviðgerða eru lægra 30 daga 

dánarhlutfall, starfsemi vinstri slegils skerðist síður, áhætta á segareki og hjartaþelsbólgu er minni og 

auk þess þurfa sjúklingar ekki langtíma blóðþynningu. Að því viðbættu er endingartími viðgerða yfirleitt 

mun lengri en af lokuskiptum. Hafa ber í huga að sjúklingar sem þurfa míturlokuskipti eru gjarnan með 

fleiri áhættuþætti og horfur hópsins verri en þeirra sem þurfa míturlokuviðgerðir og er legutími þeirra því 

að jafnaði lengri. Engu að síður kemur í ljós, þegar leiðrétt er fyrir áhættuþáttum, að bæði skamm- og 
langtímalifun sjúklinga sem gangast undir míturlokuviðgerðir vegna hrörnunartengds sjúkdóms, er 

marktækt betri samanborið við míturlokuskipti, jafnvel meðal aldraðra (41-43).  

 

Mynd 3. Fjöldi míturlokuskipta og míturlokuviðgerða á Íslandi á árunum 1990 til 2009.   
Míturlokuviðgerðum fjölgaði á rannsóknartímabilinu en míturlokuskiptum fækkaði (2). 
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1.7.2.4 Viðgerð með þræðingartækni 
Fyrir suma sjúklinga með alvarlegan míturlokuleka er opin hjartaaðgerð ekki heppilegur kostur vegna 

alvarlegra undirliggjandi sjúkdóma eða hás aldurs, enda tíðni alvarlegra fylgikvilla og 30 daga dánartíðni 

þá verulega aukin. Míturlokuaðgerðir með þræðingartækni hafa verið í þróun síðastliðinn áratug en fáar 

þessara aðferða hafa staðist klínískar prófanir (46). Í flestum tilfellum er um að ræða þræðingartækni 
þar sem lokublöðin eru annaðhvort saumuð eða heftuð saman (Alfieri tækni) og er sú aðgerð sem hefur 

reynst auðveldust í framkvæmd og hefur því náð útbreiðslu (47). Kallast hún MitraClip® og hefur verið 

samþykkt til notkunar, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Fram til þessa (maí 2020) hafa engar slíkar 

aðgerðir verið framkvæmdar á Íslandi en yfir 60 þúsund aðgerðir á heimsvísu. Í stuttu máli felur aðferðin 

í sér að mynduð eru tvö smærri lokuop í staðinn fyrir eitt stórt og flatarmál lekasvæðisins minnkað (46-

48). Mitraclip® hefur gagnast sjúklingum, bæði með hrörnunartengdan- og starfrænan leka og virðist 

draga úr innlögnum á spítala ásamt því að lækka dánarhlutfall innan tveggja ára, samanborið við 
sjúklinga sem eingöngu eru meðhöndlaðir með lyfjum. Oftast er 30 daga dánarhlutfall eftir MitraClip®-

aðgerðir á bilinu 2-6%. Þá er legutími eftir aðgerðina að jafnaði innan við þrír dagar, sem er helmingi 

styttra en eftir opna míturlokuviðgerð. Í flestum tilfellum minnkar míturlokulekinn en um 90% sjúklinga 

eru með í mesta lagi miðlungs míturlokuleka eftir aðgerð og í 65% tilfella er enginn eða vægur leki til 

staðar (46, 47, 49, 50).  

Þrátt fyrir framfarir í aðgerðartækni og betra val á sjúklingum til aðgerðar, þá er vandamál hversu 

margir sjúklingar sitja eftir með marktækan leka eftir aðgerð. Auk þess vantar rannsóknir á langtíma 

endingu viðgerðanna og því óvíst hversu lengi viðgerðin heldur. EVEREST II rannsóknin frá 2015 sýndi 

að MitraClip® er ekki jafn öflug aðferð til að draga úr míturlokuleka samanborið við hefðbundna opna 

míturlokuviðgerð, sérstaklega hjá sjúklingum með leka af hrörnunartengdum orsökum (51). Enn sem 

komið er MitraClip®-aðferðin eingöngu reynd hjá sjúklingum í hááhættuhóp sem ekki er treyst í opna 

hjartaaðgerð og þrátt fyrir að einkenni sjúklinga minnki, lega á spítala sé styttri og starfsemi vinstri slegils 
batni, hefur enn ekki verið sýnt fram á bættar lífslíkur til lengri tíma (47).  

1.8 Míturlokuviðgerð 
Fyrsta míturlokuviðgerðin (MVP) var framkvæmd af Dr.Elliott Cutler á Peter Bent Brigham spítalanum í 
Boston árið 1923. Sjúklingurinn var 12 ára gömul stúlka með míturlokuþrengsli af völdum gigtsóttar og 

lifði hún aðgerðina af. Aðgerðin náði þó ekki fótfestu því dánarhlutfall var hátt og horfur sjúklinga eftir 

aðgerðina reyndust slæmar. Var því hætt að framkvæma aðgerðina sex árum síðar. Það var síðan 25 

árum síðar að Dr.Dwight Harken á Brigham and Women‘s spítalanum í Boston framkvæmdi fjölda 

svipaðra aðgerða á sjúklingum með míturlokuþrengsli vegna gigtsóttar, sem þá var langalgengasti 

míturlokusjúkdómurinn. Árangur var þó ekki góður og það var ekki fyrr en að hjarta- og lungnavélin 

kemur fram á sjónarsviðið 1953 að farið var að reyna viðgerð á míturlokunni með svipaðri tækni og 

þekkist í dag. Það var síðan á áttunda áratug sl. aldar að Carpentier og Duran þróuðu frekar 
viðgerðartækni við hrörnunartengdum sjúkdóm í míturlokunni (52, 53). Í kjölfarið náðu viðgerðir meiri 

útbreiðslu, þróun sem hefur haldið áfram sl. 50 ár (53).  
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1.8.1 Ábendingar 
Samantekt helstu ábendinga fyrir MVP má sjá í töflu 3. Alltaf er reynt að gera viðgerð fremur en lokuskipti 

– sé þess nokkur kostur (30, 53, 54). Markmið míturlokuviðgerðar er fyrst og fremst að bæta starfsemi 

hjartans og minnka einkenni sjúklinga en um leið bæta lífshorfur þeirra. Langvarandi míturlokuleki getur 

valdið miklu álagi á hjartað og leitt til hjartabilunar. Fylgst er sérstaklega með starfsemi hjartans 
(útfallsbroti), stærð þess og þykkt en einnig hvort sjúklingar séu komnir með einkenni, t.d. mæði eða 

óreglulegan hjartslátt. Þá er greining lungnaháþrýstings eða nýtilkomins gáttatifs vísbending um að tími 

geti verið kominn á aðgerð. Auk þess er mælt með aðgerð þegar framfall er á hluta lokublaðs eða ef 

það er mikil víkkun á vinstri gátt og áhættan við aðgerðina er talin lítil (30, 53, 54). Öllum sjúklingum 

með þekktan míturlokuleka á að fylgja eftir reglulega og er þá fylgst með starfsemi hjartans með 

endurteknum ómunum. Þegar einkenni eru komin fram eða teikn um truflun á starfsemi hjartans sjást 

við ómun, er oft reynt að grípa inn í með aðgerð og það fyrr en síðar (30, 53, 54). 

Tafla 3. Ábendingar fyrir míturlokuviðgerð vegna míturlokuleka skv. viðmiðum AHA og ACC (30). 

Ábendingar fyrir míturlokuviðgerð 

      Mælt er með aðgerð fyrir: 

1. Sjúklinga með einkenni hjartabilunar, alvarlegan míturlokuleka og útfallsbrot > 30% 

2. Sjúklinga án einkenna en með alvarlegan míturlokuleka ásamt truflun á starfsemi vinstri slegils 

(útfallsbrot á bilinu 30-60% og þvermál vinstri slegils í lok slagbils ≥ 40 mm). 

3. Sjúklinga með alvarlegan míturlokuleka sem eru að gangast undir aðra hjartaaðgerð samtímis. 

Aðgerð er skynsamleg fyrir: 

1. Sjúklinga með alvarlegan míturlokuleka sem eru einkennalausir og án skerðingar á vinstri slegli 

ef líkur á heppnaðri viðgerð eru > 95%. 

2. Sjúklinga með alvarlegan míturlokuleka sem eru einkennalausir og án skerðingar á vinstri slegli, 

ef til staðar er nýtilkomið gáttatif eða lungnaháþrýstingur (> 50mmHg í lungnaslagæð í hvíld, í 

slagbili). 

3. Sjúklinga með miðlungs míturlokuleka sem þurfa að gangast undir aðra hjartaaðgerð en á 

míturloku. 

4. Sjúklinga með einkenni hjartabilunar, alvarlegan míturlokuleka og útfallsbrot ≤ 30%. 

 

1.8.2 Tæknileg atriði 
Míturlokuviðgerð er umfangsmikil skurðaðgerð sem framkvæmd er í svæfingu. Algengast er að 

bringubeinið sé opnað endilangt til að auðvelda aðgengi að hjartanu en einnig má gera aðgerðina með 

hlutaopnun (e.lower hemisternotomy) eða í gegnum vinstri brjóstholsskurð (53). Sums staðar erlendis 

er notast við brjóstholssjá en einnig er þjarki (e.robotic mitral valve surgery) notaður á sumum stærri 

sjúkrahúsum erlendis.  

Hjarta og lungnavél (HLV; e.cardiopulmonary bypass, CPB) er notuð við aðgerðina sem gerir 

kleift að stöðva hjartað í aðgerðinni. HLV er tengd við rishluta ósæðar en einnig efri og neðri holæð. 
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Súrefnissnautt blóð berst frá hægri hluta hjartans inn í vélina þar sem það er súrefnismettað í gervilunga 

og síðan dælt aftur inn í ósæðina. Töng er sett á ósæðina og hjartað stöðvað með kaldri kalíumríkri 

vökvalausn (e.cardioplegia) sem lamar hjartað, kælir og dregur úr súrefnisþörf þess.  

Til að komast að míturlokunni er algengast að opna beint inn í vinstri gátt en í vissum tilfellum 
er opnað inn á hægri gátt og farið gegnum milligáttaskipti (e.interatrial septum). Sú aðferð er kjör 

meðferð þegar einnig er gerð viðgerð á þríblöðkulokunni. Lokan er síðan metin með tilliti til þess hvort 

um sé að ræða framfall á öðru eða báðum lokublöðunum, hvort rof eða lenging sé á lokustögum og 

míturlokuhringurinn sé kalkaður eða of víður.  

Framfall á miðhluta aftara lokublaðsins (P2) er algengasta orsök hrörnunartengds 

míturlokuleka. Algengt er að gera brottnám (e.resection) á hluta aftara lokublaðs til að minnka umfang 

þess og sauma saman þá tvo hluta blaðsins sem eftir eru (sjá mynd 4). Ef rof eða lenging er á 

lokustögum er bætt við gervistögum (GoreTexâ) til að auka styrk þeirra og hindra framfall á lokublaðinu. 

Viðgerð á fremra lokublaðinu er tæknilega flóknari en byggir í grunninn á sömu aðferðafræði og fyrir 
aftara míturlokublaðið, þ.e. bætt er við lokustögum og umfang blaðsins minnkað, sé það óeðlilega stórt 

(54). Alfieri saumur (e.Alfieri stitch) er fljótlegri tækni sem gjarnan er notuð þegar um ræðir framfall á 

báðum lokublöðum, t.d. hjá sjúklingum með undirliggjandi sjúkdóma og þegar stytta þarf tangartíma. Þá 

eru ystu hlutar beggja lokublaða saumaðir saman í miðjunni, sem minnkar lokuopið og um leið 

míturlokulekann (55).  

Mikilvægur hluti míturlokuviðgerða er ísetning gervihrings (e.annuloplasty). Hann er saumaður 

fastur við míturlokuhringinn til að minnka ummál hans en einnig til að koma í veg fyrir frekari víkkun og 

auka stuðning við lokublöðin og viðgerðina á þeim (sjá mynd 3) (54). Sýnt hefur verið fram á að sé 

gervihring sleppt eru langtímahorfur viðgerðarinnar síðri (56, 57). Að lokum er viðgerðin lekaprófuð með 

því að sprauta vatni inn í vinstri slegil og athuga hvort leki sé enn til staðar (54).  

 

 
Mynd 4. Helstu skref míturlokuviðgerðar. Vinstra megin sést hvernig miðhluti aftara míturlokublaðsins 

(P2) er fjarlægður og þeir hlutar sem eru eftir saumaðir saman (P1 og P3). Hægra megin sést 
ísetning gervihrings sem saumaður er við míturlokuhringinn til að minnka ummál hans en 
einnig til að koma í veg fyrir frekari víkkun og auka stuðning við lokublöðin og viðgerðina á 
þeim (58). 
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1.8.3 Fylgikvillar 
Helstu alvarlegu fylgikvillar eftir míturlokuviðgerðir eru hjartadrep í tengslum við aðgerð, enduraðgerð 

vegna blæðingar og hjartabilun þar sem jafnvel getur þurft að beita ósæðardælu (e.intra aortic balloon 

pump, IABP). Algengustu minniháttar fylgikvillar eru væg hjartabilun, fleiðruvökvi sem þarfnast 

aftöppunar, nýtilkomið gáttatif og lungnabólga. Í mörgum tilfellum gangast sjúklingar undir aðra aðgerð 
samtímis míturlokuviðgerðinni, t.d. kransæðahjáveitu eða viðgerð á öðrum hjartalokum og eru þá líkur 

á fylgikvillum hærri (3).  

1.8.4 Horfur eftir aðgerð 
Við mat á árangri míturlokuviðgerða er aðallega horft til skamm- (< 30 daga) og langtímalifunar, tíðni 
enduraðgerða og endurkomu míturlokuleka. Samkvæmt erlendum rannsóknum er árangur almennt 

góður en horfur eru þó háðar undirliggjandi orsök (sjá mynd 5). Þannig er 30 daga dánarhlutfall tæp 5% 

fyrir starfrænan leka en undir 2% fyrir míturlokuviðgerðir vegna hrörnunartengds leka. Þá er tíu ára lifun 

í kringum 44% eftir míturlokuviðgerðir vegna starfræns leka en 80% vegna hrörnunartengds leka. 

Ennfremur er algengi enduraðgerða innan tíu ára 37% og 5-10% í sömu hópum (53, 54, 57, 59). Betri 

horfur tengjast viðgerð á aftara lokublaðinu en ef um er að ræða viðgerð á fremra eða báðum 

lokublöðum, þá eru horfurnar verri (23, 53, 54).  

Endurtekinn míturlokuleki getur valdið skertu blóðflæði til vinstri slegils ásamt hjartabilun, auk 

þess sem dánaráhætta eykst um rúm 70%. Helstu áhættuþættir fyrir endurkomnum míturlokuleka eftir 

viðgerð eru hár aldur, leki til staðar í eða fljótlega eftir aðgerð, aðgerð á fremra eða báðum lokublöðum,  

langur vélartími og ef sleppt er ísetningu míturlokuhrings í aðgerðinni. Í erlendum rannsóknum er algengi 

slíks leka eftir viðgerð vegna hrörnunartengds leka um 10% innan tíu ára og 13% innan 15 ára (56, 57).     

Umdeilt er hvort framkvæma eigi míturlokuviðgerð á sjúklingum sem eru einkennalausir og sýna 

engin merki um hjartabilun. Nýlegar rannsóknir benda hins vegar til ávinnings af aðgerð sé hún 

framkvæmd fyrr en síðar (23). Horfur sjúklinga eftir aðgerð eru sambærilegar viðmiðunarþýði, af sama 

aldri og kyni, ef aðgerðin er framkvæmd áður en starfsemi vinstri slegils skerðist og einkenni 
hjartabilunar koma fram. Þegar einkenni eru komin fram eykst 30 daga dánartíðni ásamt því að 

langtímahorfur versna. Dánarhlutfall er 10-20% innan árs, hjá sjúklingum sem komnir eru með alvarleg 

einkenni hjartabilunar (23, 54).  
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Mynd 5. Langtímalifun eftir míturlokuviðgerð með tilliti til undirliggjandi orsakar. Aftursýn bandarísk 
rannsókn frá 2010 sýndi að lifun sjúklinga var verri ef þeir gengust undir míturlokuviðgerð 
vegna starfræns leka (blár) samanborið við leka af hrörnunartengdum orsökum (grænn). Lifun 
sjúklinga sem fóru í viðgerð vegna gigtsóttar (rauður) var svipuð og hjá sjúklingum með 
hrörnunartengdan leka (53, 59). 

 

1.8.5 Míturlokuviðgerðir á Íslandi 
Fyrsta opna hjartaaðgerðin á Íslandi var framkvæmd 14. júní 1986. Aðgerðina framkvæmdu Þórarinn 

Arnórsson og Hörður Alfreðsson á Landspítala en um var að ræða kransæðahjáveituaðgerð. Síðan hafa 

verið framkvæmdar vel yfir 7000 opnar hjartaaðgerðir á Íslandi og síðustu árin um 200 aðgerðir árlega, 

þar sem hjáveituaðgerðir eru um helmingur aðgerðanna (45).  

Míturlokuaðgerðir eru á bilinu 10-15 árlega, langoftast viðgerðir og eru rúmlega 5% allra opinna 

hjartaaðgerð. Þetta er þriðja algengasta opna hjartaaðgerðin á eftir kransæðahjáveitu og 

ósæðarlokuskiptum. Fyrsta míturlokuaðgerðin hérlendis var gerð árið 1990 og var um að ræða 

míturlokuskipti með ólífrænni gerviloku. Næstu árin á eftir jókst hlutfall lífrænna gerviloka á kostnað 

ólífrænna. Þróun míturlokuaðgerða hefur verið ör og sl. tvo áratugi hafa viðgerðir að stórum hluta tekið 

við á kostnað míturlokuskipta, sem er svipuð þróun og erlendis (2, 60).  

Árangur míturlokuviðgerða á Íslandi hefur áður verið rannsakaður en aðallega með áherslu á 

30 daga dánarhlutfall og snemmkomna fylgikvilla. Helstu niðurstöður voru þær að sjúklingum farnaðist 

almennt betur eftir viðgerð en lokuskipti en hóparnir voru ólíkir og samanburður því flókinn (2, 3, 61). 

Hér á landi hefur árangur míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds leka ekki verið kannaður 

sérstaklega hin síðari ár og þá sérstaklega ekki m.t.t. fylgikvilla og langtímalifunar. 
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2 Markmið 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna fjölda og árangur míturlokuviðgerða á Íslandi vegna 

hrörnunartengds míturlokuleka, með áherslu á fylgikvilla og langtímalifun.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gögn 
Rannsókn þessi var afturskyggn ferilrannsókn (e.retrospective cohort study). Hannaður var 

gagnagrunnur að fyrirmynd gagnagrunns fyrir míturlokuskipti frá árinu 2012 (2). Í gagnagrunninn voru 

skráðar helstu upplýsingar um alla þá sjúklinga sem gengust undir míturlokuviðgerð á Íslandi vegna 
hrörnunartengds leka á tímabilinu 1. janúar 2004 til 31. desember 2018. 

Leitað var að sjúklingum í aðgerðaskrá hjarta- og lungnaskurðdeildar í sjúklingabókhaldi Landspítala, 

þar sem leitað var að aðgerðarnúmerum fyrir míturlokuviðgerðir (FKSA00, FKSA10, FKSA20, FKSA96, 
FKSB00, FKSB10, FKSB96, FKSC00, FKSC10, FKSC20, FKSC30, FKSC40, FKSC50, FKSC60, 

FKSC96, FKW96). Úr sama gagnagrunni fengust upplýsingar um fjölda sjúklinga sem gengust undir 

míturlokuviðgerð á rannsóknartímabilinu. 

3.1.1 Rannsóknarþýði 
Alls gengust 191 einstaklingar undir míturlokuviðgerð á þessu 15 ára tímabili, en 109 þeirra var sleppt. 
Í flestum tilfellum voru það einstaklingar sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð (CABG) samtímis 

(n=73) eða voru með starfrænan míturlokuleka af öðrum orsökum (n=25) (sjá mynd 6). Loks voru 

útilokaðir sjúklingar með hjartaþelsbólgu og þeir sem fóru í míturlokuskipti eða höfðu áður gengist undir 

míturlokuviðgerð. Rannsóknarþýðið taldi því 82 einstaklinga.  

 

Mynd 6. Flæðirit sem sýnir fjölda míturlokuviðgerða á rannsóknartímabilinu. Stærð rannsóknarþýðis er 
sýnt ásamt skiptingu þeirra sem útilokaðir voru frá rannsókninni. 

 

Míturlokuviðgerðir
n = 191

Útilokaðir
n = 109

Af öðrum orsökum 
n = 4

Hjartaþelsbólga
n = 7

Starfrænn leki 
n = 25

CABG samhliða
n = 73

Rannsóknarþýði
n = 82



 

 

18 

3.1.2 Skráðar breytur 
Skráðar voru tæplega 150 breytur í rafræna Excel skrá. Klínískar upplýsingar voru fengnar úr 

sjúkraskrám, aðgerðarlýsingum og svæfingarskýrslum. Í gagnagrunninn voru skráðar grunnupplýsingar 

um sjúklinga svo sem aldur, kyn, hæð og þyngd ásamt líkamsþyngdarstuðli (e.body mass index, BMI). 

Einnig voru skráðar mikilvægar upplýsingar um heilsufarssögu sjúklinga, þar á meðal hvort saga væri 
um kransæðasjúkdóm og hvort helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms (háþrýstingur, blóðfituröskun, 

sykursýki, reykingar og fjölskyldusaga um kransæðasjúkdóm) voru til staðar (62). Þá voru einnig skráðar 

upplýsingar um aðra undirliggjandi sjúkdóma svo sem langvinna lungnateppu, nýrnabilun, 

hjartsláttaróreglu, útæðasjúkdóma (e.peripheral vascular disease) og heilaáfall (e.stroke). Upplýsingar 

um núverandi veikindi voru skráðar og þá hvort einkenni eins og mæði, brjóstverkur, svimi eða 

hjartsláttarónot voru til staðar. Einkenni brjóstverks voru metin með CCS (Canadian Cardiovascular 

Society) flokkun á hjartaöng og NYHA (New York Heart Association) flokkun fyrir einkenni hjartabilunar 
(sjá töflu 4) (63, 64). 

 

Tafla 4. NYHA-flokkun á hjartabilunareinkennum (65) 

Stig Skilgreining 

I Engar takmarkanir á athöfnum daglegs lífs. Venjuleg líkamleg 
áreynsla veldur ekki óeðlilegri þreytu, mæði eða 
hjartsláttaróþægindum (e.heart palpitations) 

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

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

IV Vangeta til að reyna nokkuð á sig líkamlega og einkenni 
hjartabilunar eru til staðar í hvíld. Öll líkamleg áreynsla veldur 
stigvaxandi óþægindum og einkennum. 
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Tafla 5. ASA svæfingarflokkun (66). 

Stig Skilgreining 

I Heilbrigður sjúklingur 

II Sjúklingur með mildan kerfisbundinn sjúkdóm 

III Sjúklingur með alvarlegan kerfisbundinn sjúkdóm 

IV Sjúklingur með lífshættulegan kerfisbundinn sjúkdóm 
 

V Sjúklingur í lífshættu sem þarf nauðsynlega aðgerð 

 

 

VI Sjúklingur sem hefur verið úrskurðaður heiladauður og gengst 
undir líffæragjöf 

 

Skráðar voru niðurstöður hjartaómunar fyrir aðgerð: stærð og þykkt vinstri slegils, stærð vinstri 

gáttar, útfallsbrot, slagæðaþrýstingur í lungnablóðrás, rof á lokustögum, leki eða þrengsli í ósæðarloku 

og magn míturlokuleka. Leki í míturlokunni var metinn á skala frá einum (vægur leki) upp í þrjá (mikill 

leki) en sú flokkun er byggð á viðurkenndum klínískum leiðbeiningum (31). Euroscore II var reiknað út 

frá upplýsingum í sjúkraskrá auk niðurstaðna úr ómun (sjá mynd 7) og ASA svæfingarflokkun (sjá töflu 

5) fengin úr svæfingarskýrslum. Útfallsbrot undir 50% var metið sem skert og meðal lungnaháþrýstingur  
≥ 31 mmHg og alvarlegur lungnaháþrýstingur > 55 mmHg (67). Auk þess var skráð hvort leki eða 

þrengsli voru í ósæðarloku og einnig skráð ef þræðing eða tölvusneiðmyndataka af kransæðum var gerð 

fyrir aðgerð, til að meta hvort kransæðasjúkdómur var til staðar. Upplýsingar um útbreiðslu 

kransæðasjúkdóms samkvæmt kransæðamyndatöku lágu fyrir hjá öllum sjúklingahópnum að 

undanskildum tveimur sjúklingum. 71 sjúklingur fór annað hvort í kransæðaþræðingu eða 

tölvusneiðmynd af kransæðum fyrir aðgerð, í langflestum tilfellum þræðingu (92%). Í tilfellum þar sem 

niðurstaða ómunar var skilgreind sem eðlileg var miðað við viðmiðunargildi hjartaómunar (32, 33) og 
eftirfarandi gildi áætluð: þvermál vinstri slegils við lok hlébils = 45 mm, þvermál vinstri slegils við lok 

slagbils = 30 mm, þvermál vinstri gáttar = 34 mm og þykkt vinstri slegils = 9 mm. Þá var eðlilegur 

lungnaslagþrýstingur skilgreindur 22 mmHg og eðlilegt úfallsbrot = 60%.  
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Mynd 7. Reiknivél fyrir EuroSCORE II áhættulíkanið sem er aðgengilegt á netinu (67). 

 

Aðgerðartengdir þættir voru kannaðir í aðgerðarlýsingum og svæfingarskýrslum. Allar aðgerðirnar 

voru annaðhvort valaðgerðir (e.elective surgery) eða aðgerðir gerðar í flýtingu (e.urgent surgery) en 

engin flokkaðist sem bráðaaðgerð (e.emergency surgery). Skráð var hvort önnur hjartaaðgerð var 

framkvæmd samtímis (t.d. kransæðahjáveituaðgerð og ósæðarlokuskipti). Einnig var aðgerðartími, 

vélartími (tími á hjarta og lungnavél) og tangartími skráður í mínútum. Þá voru aðgerðartengdir þættir 
sem tengdust míturlokuviðgerðinni skráðir í smáatriðum, t.d. ísetning gervihrings og stærð hans, hvort 

brottnám var gert á hluta lokublaðs, ísetning gervi-lokustaga og notkun Alfieri-saums. Útlit míturlokunnar 

í aðgerðinni var skráð, með áherslu á hvort framfall væri á fremra, aftara eða báðum lokublöðum. 

Legutími var skráður í dögum, bæði á gjörgæslu og á legudeild. Tími á öndunarvél var skráður í 
klukkustundum. Þá var magn blæðingar fyrstu tvo sólarhringana eftir aðgerð skráð í tugum mL. Blóðgjöf 

í aðgerð og allt að viku eftir aðgerð var skráð í einingum og skipt í rauðkornaþykkni, blóðflögur og 

blóðvökva. Blóðprufur fyrir og eftir aðgerð voru skráðar með áherslu á S-kreatínín og hjartavísana CK-

MB og TnT. Metið var hvort sjúklingar fengu AKI (e.acute kidney injury) innan tveggja sólarhringa frá 

aðgerð samkvæmt klínískum leiðbeiningum (68).  Hjartadrep tengt aðgerð var skilgreint sem hækkun á 

hjartavísinum CK-MB yfir 70 µg/L eftir aðgerð en miðað var við hækkun yfir 100 µg/L hjá þeim sem 

einnig gengust undir Maze-brennsluaðgerð vegna gáttatifs. 

Ítarlegar upplýsingar um snemmkomna fylgikvilla eftir aðgerð voru skráðar. Snemmkomnir 

fylgikvillar voru skilgreindir sem fylgikvillar sem greindust allt að 30 dögum eftir aðgerð. Þeir voru 

flokkaðir í alvarlega og minniháttar. Til alvarlegra fylgikvilla töldust enduraðgerð vegna blæðingar eða 

annarra orsaka, hjartadrep sem tengdist aðgerð (e.perioperative myocardial infarction), djúp sýking í 
bringubeinsskurði, nýrnaskaði sem krafðist blóðskilunar og öndunarbilun (e.acute respiratory distress 

syndrome, ARDS) þar sem þörf var á meðferð í öndunarvél eða barkaraufun (e.tracheostomy). Heilaáfall 

(e.stroke) taldist til alvarlegra fylgikvilla, sem og hjartabilun þar sem þörf var á ósæðar- (e.intraaortic 

balloon pump, IABP) eða ECMO-dælu (e.extracorporeal membrane oxygenation) eftir aðgerðina. Þá 
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voru blóðsýking (e.sepsis) og blæðing í gollurshús (e.tamponade) skilgreind sem alvarlegir fylgikvillar 

líkt og ísetning gangráðs eða bjargráðs vegna gátta-sleglarofs og hæga-hraðatakts (e.sick sinus 

syndrome). Til minniháttar fylgikvilla töldust nýtilkomnar hjartsláttartruflanir (gáttatif/-flökt), væg 

hjartabilun og ýmsar sýkingar, þar á meðal yfiborðssýking í skurðsári, þvagfærasýking og lungnabólga. 

Væg hjartabilun var skilgreind sem þörf á samdráttarhvetjandi lyfjum í meira en sólarhring eftir aðgerð. 

Þörf á aftöppun fleiðru eða gollurshúsvökva taldist til minniháttar fylgikvilla sem og afturkræf blóðþurrð í 

heila (e.transient ischemic attack, TIA). Skráð var 30 daga dánartíðni eftir aðgerð, sem er hefðbundin 
skilgreining á skurðdauða (e.operative mortality). Þá var einnig skráð hvaða sjúklingar þurftu að gangast 

undir aðra míturlokuviðgerð á eftirfylgdartímabilinu. Upplýsingar um heildarlifun (e.all cause mortality) 

voru skráðar en lokadagur eftirfylgdartímans var 31. desember 2018. Eftirfylgdartími var að meðaltali 73 

± 47 mánuðir. Fyrir þá sjúklinga sem létust á tímabilinu var dánardagur skráður samkvæmt upplýsingum 

úr dánarmeinaskrá og dánarorsök samkvæmt krufningaskýrslum ef framkvæmd var krufning.  

3.2 Tölfræðiúrvinnsla 
Upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel, útgáfu 16.35. Öll tölfræðileg úrvinnsla ásamt lýsandi tölfræði 

var unnin í tölfræðiforritinu R, útgáfu 3.6.2 (R Foundation for Statistical Computing, 2016) með Rstudio, 

útgáfu 1.2.5033, fyrir Mac. Flokkabreytum var lýst með fjölda (%) og normaldreifðum talnabreytum með 

meðaltölum ± staðalfrávik (e. standard deviation, SD). Talnabreytur sem voru ekki normaldreifðar var 

lýst með miðgildi og spönn. QQ-plot var notað til að meta hvort talnabreytur voru normaldreifðar. 
Tölfræðileg marktækni miðaðist við p-gildi < 0,05. Poisson aðhvarfsgreining var gerð fyrir þróun fjölda 

aðgerða á rannsóknartímabilinu og var leiðrétt fyrir mannfjölda samkvæmt upplýsingum frá hagstofu 

(69). Notuð voru föllin survival og survminer í Rstudio til að reikna langtímalifun samkvæmt aðferð 

Kaplan-Meiers, sérstaklega með áherslu á eins árs, fimm ára og tíu ára lifun sjúklinga.  

3.3 Leyfi 
Áður en rannsóknin hófst lágu fyrir öll tilskilin leyfi frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. Leyfið er undir nafninu Árangur opinna hjartaaðgerða á 

Íslandi 1986-2009 og ber númerið 10-009-V7.  
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4 Niðurstöður 
Á rannsóknartímabilinu voru framkvæmdar 82 aðgerðir vegna hrörnunartengds míturlokuleka, allt frá 

einni upp í 12 aðgerðir á ári en að meðaltali sex. Fjöldi viðgerða vegna hrörnunartengds leka er sýndur 

á mynd 8. Á fyrsta þriðjung tímabilsins voru framkvæmdar 20 aðgerðir (24,4%), á öðrum þriðjung 28 

aðgerðir (34,1%) og á þriðja þriðjung voru framkvæmdar 34 míturlokuviðgerðir (41,5%) vegna 

hrörnunartengds leka. Aukning á fjölda aðgerða var ekki marktæk (p=0,07) þegar leiðrétt hafði verið fyrir 

mannfjölda. 

 

 

Mynd 8. Fjöldi míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds leka á Landspítala 2004-2018. 

 

4.1 Bakgrunnsþættir sjúklinga 
Helstu bakgrunnsþættir sjúklinga eru sýndir í töflu 6. Meðalaldur sjúklinga var 55,2 ± 13,4 ár og var 
yngsti sjúklingurinn 23 ára en sá elsti sjúklingurinn 81 árs. Karlar voru 62 (75,6%) en konur 20 (24,4%). 

Áhættuþættir fyrir hjarta og æðasjúkdómum voru til staðar hjá 65 sjúklingum en þar af voru 35 (42,7%) 

með sögu um reykingar (26 þeirra voru hættir), 26 (31,7%) með háþrýsting og 16 (19,5%) með 

blóðfituröskun. Þá hafði 21 (25,6%) sjúklingur sögu um hjartsláttaróreglu fyrir aðgerðina, í langflestum 

flestum tilvikum (95,2%) gáttatif.  
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Tafla 6. Sjúklingatengdir þættir hjá 82 sjúklingum sem gengust undir míturlokuviðgerð á Íslandi 2004-
2018 vegna hrörnunartengds leka. Gefinn er upp fjöldi (%) nema meðaltal með staðalfráviki 
fyrir aldur.  

 Heildarfjöldi (n=82) 

 

 

Karlar 62 (75,6) 

Aldur við lokuviðgerð (ár) 55,2 ± 13,4  

BMI ≥ 25 kg/m2  48 (58,5) 

Fyrri hjartaaðgerð 2 (2,4) 

Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 65 (79,3) 

Saga um reykingar 35 (42,7) 

Háþrýstingur 26 (31,7) 

Blóðfituhækkun 16 (19,5) 

Sykursýki 1 (1,2) 

Fjölskyldusaga 40 (48,8) 

Hjartsláttaróregla  21 (25,6) 

Kransæðasjúkdómur 1 (1,2) 

Heilablóðfall 4 (4,9) 

Langvina lungnateppa 2 (2,4) 

4.2 Uppvinnsla fyrir aðgerð 

4.2.1 Einkenni 
Tafla 7 sýnir helstu einkenni sem sjúklingar lýstu fyrir aðgerð. Einkenni hjartabilunar voru til staðar hjá 

72 sjúklingum eða í næstum 88% tilfella. Mæði var algengasta einkennið en 61 (74,4%) sjúklingur lýsti 
mæði í hvíld, við daglegar athafnir eða óeðlilega mikilli áreynslumæði við hreyfingu. Hjartsláttarónot var 

næst algengasta einkennið og fundu 35 (42,7%) sjúklingar reglulega fyrir hjartsláttaróreglu. Þá kvörtuðu 

27 (32,9%) um brjóstverk og átta (9,8%) sjúklingar um svima. 
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Tafla 7. Algengustu einkenni hjartabilunar fyrir aðgerð. Gefinn er upp fjöldi (%). 
 

Heildarfjöldi (n=82) 

Mæði  61 (74,4) 

Hjartsláttarónot 35 (42,7) 

Brjóstverkur 27 (32,9) 

Svimi 8 (9,8) 

 

4.2.2 Hjartaómskoðun og kransæðaþræðing 
Upplýsingar um hjartaómun fyrir aðgerð lágu fyrir hjá öllum sjúklingum og eru sýndar í töflu 8. Þvermál 

vinstri slegils í lok hlébils var að meðaltali 57 ± 10 mm en við lok slagbils var það 40 ± 8 mm. Þvermál 

vinstri gáttar var 46 ± 7 mm og þykkt vinstri slegils 11 ± 2 mm. Útfallsbrot vinstri slegils var að meðaltali 

56 ± 8 % en 13 sjúklingar (16%) voru með skert útfallsbrot (<50%). Allir sjúklingarnir voru með 

annaðhvort meðal eða mikinn míturlokuleka en þar af var meirihlutinn (76,8%) með mikinn leka (sjá 

mynd 9). Meðal slagþrýstingur í lungnaslagæð var 30 ± 14 mmHg og var 31 sjúklingur (37,8%) með 

skilgreindan lungnaháþrýsting (>30mmHg). Hjá tæplega helming sjúklinga (47,6%) sáust merki um 
a.m.k. eitt slitið lokustag við hjartaómun. Tveir sjúklingar (2,4%) voru með þrengsli í einni af þremur 

meginæðum hjartans og var annar þeirra með þrengsli í vinstri höfuðstofni. Enginn sjúklingur var með 

þrengsli í fleiri en einni meginæð hjartans. 

 

 

Mynd 9. Magn míturlokuleka sem sjúklingar höfðu fyrir aðgerð. Allir sjúklingarnir voru annaðhvort með 
meðal eða mikinn leka. 
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Tafla 8. Helstu niðurstöður hjartaómskoðunar fyrir aðgerð. Gefin eru upp meðaltöl með staðalfráviki 
nema fyrir mikinn míturlokuleka, ósæðarlokuleka, ósæðarlokuþrengsli, lungnaháþrýsting, 
slitið lokustag og kransæðamyndatöku eru gefin upp fjöldi og prósenta innan sviga.    
 

Heildarfjöldi (n=82) 

Stærð hjartahólfa  

Þvermál vinstri slegils við lok hlébils (mm) 57 ± 10 

Þvermál vinstri slegils við lok slagbils (mm) 40 ± 8 

Þykkt vinstri slegils (mm) 11 ± 2 

Þvermál vinstri gáttar (mm) 46 ± 7 

Útfallsbrot vinstri slegils (%) 56 ± 8 

Mikill míturlokuleki 63 (76,8) 

Ósæðarlokuleki 10 (12,2) 

Ósæðarlokuþrengsli 2 (2,4) 

Lungnaháþrýstingur (>30 mmHg) 31 (37,8) 

Slitið lokustag 39 (47,6) 

Kransæðamyndataka 71 (86,6) 

Þrengsli í einni æð 2 (2,5) 

Þrengsli í vinstri höfuðstofni 1 (1,3) 

   

4.2.3 Mat á áhættu sjúklinga fyrir aðgerð 
Meðal EuroSCORE II var 1,5 ± 1,1 (bil: 0,5-6,78) (tafla 9). Fjöldi sjúklinga í ASA svæfingarflokki III-IV 

var 66 (80,5%) og 39 (47,6%) sjúklingar voru í NYHA flokki III-IV. 
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Tafla 9. Áhættumat fyrir svæfingu og aðgerð. Gefið er upp meðaltal með staðalfráviki fyrir 
EuroSCORE II en fyrir ASA flokkun og NYHA flokkun er gefinn upp fjöldi (%).  
 

Heildarfjöldi (n=82) 

EuroSCORE II 1,5 ± 1,1 

ASA flokkur 
 

I+II 16 (19,5) 

III+IV 66 (80,5) 

NYHA flokkur 
 

I+II 43 (52,4) 

III+IV 39 (47,6) 

 

4.3 Aðgerðatengdir þættir 
Aðgerðartengdir þættir eru sýndir í töflu 10. Önnur samhliða hjartaaðgerð var framkvæmd í 50% tilfella 

og voru viðgerðir á þríblöðkuloku (23,2%) og einhvers konar Maze-aðgerð (20,7%) algengastar. Í 6,1% 

tilfella fóru sjúklingar samtímis í ósæðarlokuskipti en enginn sjúklingur gekkst undir 

kransæðahjáveituaðgerð samtímis. Meðal aðgerðartíminn var 242 ± 89 mínútur (bil: 127 - 761). Meðal 

vélartími var 144 ± 80 mínútur (bil: 60 - 708) og tangartími var 105 ± 47 mínútur (bil: 49 - 398).  

Breytur er snúa að lokuviðgerðinni eru sýndar í töflu 11. Framfall á fremra lokublaði var til staðar 

hjá 26 (31,7%) sjúklingum en framfall á aftara lokublaði sást hjá 71 (86,6%) sjúklingi. Þá voru 17 (20,7%) 

sjúklingar með framfall á báðum lokublöðum. Gervihringur var settur hjá öllum sjúklingum að 

undanskildum einum og var meðalstærð hringsins 30 ± 2 mm. Brottnám á hluta lokublaðs var 

framkvæmt hjá 64 (78,0%) sjúklingum, langoftast á aftara lokublaði (96,9%). Gervistög (GoreTexâ) voru 

sett hjá 51 (62,2%) sjúkling en Alfieri-saumur var gerður á loku eins sjúklings.  
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Tafla 10. Aðgerðartengdir þættir og legutími. Gefinn er upp fjöldi (%) samhliða aðgerða. Meðaltal og 
staðalfrávik er gefið fyrir aðgerðartíma, tíma á hjarta og lungnavél, tangartíma og tíma í 
öndunarvél.  
 

Heildarfjöldi (n=82) 

Önnur aðgerð samtímis 41 (50) 

Ósæðarlokuskipti 5 (6,1) 

Viðgerð á Þríblöðkuloku 19 (23,2) 

Maze-aðgerð 17 (20,7) 

Önnur aðgerð 16 (19,5) 

Aðgerðartími (mín) 242 ± 89 * 

Tími á hjarta og lungnavél (mín) 144 ± 80 ** 

Tangartími (mín) 105 ± 47 *** 

Tími í öndunarvél (klst) 12,0 ± 6,9 **** 

  *Upplýsingar vantaði hjá fimm sjúklingum (6,2%) 
  **Upplýsingar vantaði hjá fjórum sjúklingum (4,9%) 
  ***Upplýsingar vantaði hjá fjórum sjúklingum (4,9%) 
  ****Upplýsingar vantaði hjá 15 sjúklingum (18,5%) 
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Tafla 11. Samantekt aðgerðartengdra þátta. Gefinn er upp fjöldi (%) nema meðaltal með staðalfráviki 
fyrir stærð gervihrings. 
 

Heildarfjöldi (n=82) 

Gervihringur 81 (98,8) 

Stærð (mm) 30 ± 2 

Brottnám á hluta lokublaðs 64 (78,0) 

Fremra  0 (0,0) 

Aftara 62 (96,9) 

Bæði fremra og aftara 2 (3,1) 

Sjúkdómsmynd í fremra lokublaði 
 

Framfall  26 (31,7) 

Þrengsli  1 (1,2) 

Hvorugt 55 (67,1) 

Sjúkdómsmynd í aftara lokublaði 
 

Framfall 71 (86,6) 

Þrengsli 1 (1,2) 

Hvorugt 10 (12,2) 

GoreTexâ gervistög 51 (62,2) 

Alfieri-saumur 1 (1,2) 

 

4.4 Eftir aðgerð 

4.4.1 Blóðgildi  
Tafla 12 sýnir hæsta meðalgildi kreatínín og hjartavísins CK-MB bæði fyrir og eftir aðgerð. Eftir aðgerð 
var meðaltal hæsta gildis kreatínín 92 ± 22 μmol/L (bil: 56 - 208) en 13 sjúklingar voru með kreatínín 

gildi > 110 μmol/L. Tveir sjúklingar voru með yfir 26,5 μmol/L hækkun á kreatínín gildi innan 48 klst eftir 

aðgerð og fengu því AKI samkvæmt klínískum leiðbeiningum. Hæsta meðalgildi CK-MB eftir aðgerð var 

67,2 ± 53,6 µg/L (bil:21,2-288,2) og voru 21 sjúklingar með CK-MB > 70 µg/L.     
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Tafla 12. Serum-gildi kreatiníns og CK-MB fyrir og eftir aðgerð. Gefin eru upp meðaltöl með 
staðalfráviki.  
 

Heildarfjöldi (n=82) 

Kreatínín (μmol/L) 
 

 

Hæsta gildi fyrir aðgerð  87,3 ± 21,2* 

Hæsta gildi eftir aðgerð  92 ± 22** 

CK-MB (µg/L) 
)  

 

Hæsta gildi fyrir aðgerð  2,7 ± 0,9*** 

Hæsta gildi eftir aðgerð 67,2 ± 53,6 

  *Mælingar vantaði hjá 24 
  **Mælingar vantaði hjá 2 
  ***Mælingar vantaði hjá 24 

4.4.2 Legutími og blæðing 
Legutími, blæðing og blóðhlutagjöf eftir aðgerð eru sýnd í töflu 13. Miðgildi legutíma eftir aðgerð var 7 

sólarhringar (meðaltal = 8,3 ± 2,5 ; bil: 0 - 16) en þar af einn sólarhringur á gjörgæslu (meðaltal = 1,3 ± 

0,8; bil 0 - 5). Blæðing fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð var að meðaltali 596 ± 483 mL (bil: 80 – 2300). 

Samtals fengu 44 sjúklingar (53%) einhverja blóðhlutagjöf, oftast rauðkornaþykkni (n=29), jafn margir 

blóðvökva og 23 sjúklingar blóðflögur. Að meðaltali fékk rannsóknarþýðið 1,1 ± 2,2 einingar 

rauðkornaþykknis, 0,5 ± 0,9 einingar blóðflagna og 2,3 ± 4,5 einingar af blóðvökva. 

Tafla 13. Legutími og blæðing eftir aðgerð. Gefið er miðgildi [lægsta gildi, hæsta gildi] fyrir legutíma 
eftir aðgerð, bæði á gjörgæslu og á legudeild. Gefið er meðaltal ± staðalfrávik fyrir blæðingu 
fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð. Þá er gefinn fjöldi (%) sjúklinga sem fengu blóðhlutagjöf en 
meðalfjöldi með staðalfráviki fyrir einingar blóðhluta. 

 
Heildarfjöldi (n=82) 

Legutími  7 [0,16] 

Á gjörgæslu 1 [0,5] 

Á legudeild 6 [0,15] 

Blæðing eftir aðgerð  596 ± 483 * 

Blóðhlutagjöf  44 (53%) 

Rauðkornaþykkni (einingar) 1,1 ± 2,2 

Blóðflögur (einingar) 0,5 ± 0,9 

Blóðvökvi (einingar) 2,3 ± 4,5 

  *Upplýsingar vantaði hjá 56 sjúklingum (69,1%) 
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4.4.3 Fylgikvillar aðgerðar og 30 daga lifun 
Snemmkomnir fylgikvillar eru sýndir í töflu 14 en þeir greindust hjá 54 sjúklingum (65,9%). Alvarlegir 

fylgikvillar greindust hins vegar hjá 30 sjúklingum (36,6%) og var hjartadrep í tengslum við aðgerð 

algengast (26,8%). Átta sjúklingar þurftu að gangast undir enduraðgerð, sjö af þeim vegna blæðingar 

(8,5%) og þá var einn sjúklingur sem þurfti enduraðgerð vegna slagbilsframhreyfingar (e.systolic anterior 

motion, SAM). Fjórir (4,9%) fengu ósæðardælu vegna hjartabilunar en aðrir fjórir (4,9%) sjúklingar þurftu 

ígræðslu gangráðs og tveir (2,5%) bjargráð. Þá voru tveir sjúklingar sem fengu bráðan nýrnaskaða. 19 

sjúklingar (46,3%) sem gengust undir aðra aðgerð samhliða fengu alvarlega fylgikvilla en 11 sjúklingar 

(26,8%) sem fóru eingöngu í míturlokuviðgerð fengu alvarlega fylgikvilla. Það var hins vegar ekki 

marktækur munur á algengi alvarlegra fylgikvilla eftir því hvort sjúklingar fóru í aðra aðgerð samhliða 

míturlokuviðgerðinni (p=0,11). 

Minniháttar fylgikvillar greindust hjá rúmlega helming sjúklinga (56,1%) og voru nýtilkomið 

gáttatif (28,0%) og væg hjartabilun (18,3%) þeirra algengastir. Sjö (8,5%) sjúklingar fengu 

yfirborðssýkingu í skurðsár, fjórir (4,9%) sjúklingar þurftu aftöppun á fleiðruvökva og þrír (3,7%) voru 

með gollurshúsvökva sem krafðist aftöppunar. Aðrir fylgikvillar voru sjaldgæfari (tafla 14).  

Tveir sjúklingar létust innan 30 daga frá aðgerð (2,4%) og lést annar í aðgerð af völdum 

blæðingar en hinn 11 dögum eftir aðgerð vegna hjartadreps í tengslum við aðgerðina. Báðir fóru þeir í 

ósæðarlokuskipti samhliða míturlokuviðgerð og annar þeirra einnig í þríblöðkulokuviðgerð. Þeirra 

EuroSCORE II var annars vegar 4,4 og hins vegar 6,8 fyrir aðgerð. 
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Tafla 14. Snemmkomnir fylgikvillar hjá sjúklingum sem gengust undir míturlokuviðgerð á Íslandi vegna 
hrörnunartengds leka 2004-2018. Sjúklingur getur haft fleiri en einn fylgikvilla. Gefinn er fjöldi 
(%). 
 

Heildarfjöldi (n=82) 

Alvarlegir fylgikvillar 30 (36,6) 

Hjartadrep tengt aðgerð 22 (26,8)* 

Enduraðgerð vegna blæðingar 7 (8,5) 

Enduraðgerð af öðrum ástæðum 1 (1,2) 

Þörf á ósæðardælu 4 (4,9) 

Ígræddur gangráður  4 (4,9) 

Ígræddur bjargráður 2 (2,4) 

Bráður nýrnaskaði  2 (2,4) 

Minniháttar fylgikvillar 46 (56,1) 

Nýtilkomið gáttatif/-flökt 23 (28,0)** 

Væg hjartabilun 15 (18,3)*** 

Yfirborðssýking í skurðsári 7 (8,5) 

Fleiðruvökvi sem krafðist aftöppunar 4 (4,9) 

Gollurshúsvökvi sem krafðist aftöppunar 3 (3,7) 

Lungnabólga 3 (3,7) 

Þvagfærasýking 2 (2,4) 

Dánarhlutfall innan 30 daga 2 (2,4) 

*CK-MB mæling yfir 70 µg/L (hjá sjúklingum sem ekki höfðu hjartadrep fyrir aðgerð) en yfir 100 
µg/L hjá þeim sem fóru í brennsluaðgerð. 
**Tekur til þeirra 60 sjúklinga sem höfðu ekki þekkt gáttatif/-flökt fyrir aðgerð 
***Þörf á samdráttarhvetjandi lyfjum > 24 klukkustundir eftir aðgerð. 
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4.4.4 Lifun 
Heildarlifun sjúklinga eftir aðgerð má sjá á mynd 10. Sex einstaklingar létust á eftirfylgdartímanum en 

enginn sjúklingur (0%) þurfti að gangast undir enduraðgerð eða míturlokuskipti. Mánuði eftir aðgerð var 

lifun 97,6% (95%-ÖB: 94,3-100) og einu ári eftir aðgerð var lifun 97,6% (95%-ÖB: 94,3-100), fimm árum 

eftir aðgerð var lifun 94,8% (95%-ÖB: 90,0-99,9) og eftir tíu ár 88,1% (95%-ÖB: 78,3-99,1).  

 

 

Mynd 10. Heildarlifun (Kaplan-meier) sjúklinga (blá lína) eftir aðgerð. Gefið er 95% öryggisbil (grár 
skuggi). Fyrir neðan x-ásinn er fjöldi sjúklinga sem fylgt var eftir á hverjum tíma (number at 
risk). 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður  
Í þessari afturskyggnu rannsókn var lagt mat á árangur míturlokuviðgerða vegna hrörnunartengds leka 

með áherslu á snemmkomna fylgikvilla og langtímalifun. Samtals voru gerðar 82 míturlokuviðgerðir á 

þessu 15 ára rannsóknartímabili og hélst tíðni aðgerða nokkuð stöðug. Algengi fylgikvilla innan 30 daga 
var hátt eða um 2/3 tilvika en oftar reyndist vera um minniháttar fylgikvilla að ræða. Minniháttar fylgikvillar 

greindust hjá 56% sjúklinga en hjá 37% reyndust þeir alvarlegir. Skammtímalifun var góð en aðeins 

2,4% sjúklinga lifðu ekki fyrstu 30 dagana og þá var langtímalifun sömuleiðis góð eða 95% fimm árum 

frá aðgerð. Enginn sjúklingur þurfti enduraðgerð vegna endurkomins míturlokuleka en eftirfylgd þarf að 

vera lengri en sex ár að meðaltali áður en hægt er að fullyrða um langtímaárangur aðgerðanna.  

5.1.1 Bakgrunnsþættir sjúklinga 
Karlar voru í miklum meirihluta eða rúmlega 75% þýðis. Hlutfallið er í hærra lagi í samanburði við 

erlendar rannsóknir þar sem hlutfallið er oftast á bilinu 61 til 75%. Meðalaldur sjúklinga (55 ár) var 

sömuleiðis frábrugðinn eða fimm til tíu árum lægri en í eldri íslenskri rannsókn og fjölda erlendra 

rannsókna (2, 3, 56, 70, 71). Skýringin á lægri aldri í þessari rannsókn gæti legið í því að í hinum 

rannsóknunum voru sjúklingar sem einnig gengust undir kransæðahjáveitu teknir með en sá 

sjúklingahópur er yfirleitt eldri en þeir sem gangast undir aðgerðina eingöngu vegna hrörnunartengds 
leka (72).  

Áhættuþættir hjarta og æðasjúkdóma voru til staðar hjá tæplega 80% sjúklinga. Reykingar 

(43%) og háþrýstingur (32%) voru algengastir sem er ívið lægra en í eldri íslensku greininni sem áður 

var nefnd og skýrist af því að þar voru einnig sjúklingar sem þurftu kransæðahjáveitu (3). Þó má benda 
á að algengi reykinga á Íslandi hefur lækkað mikið síðastliðna áratugi samkvæmt upplýsingum frá 

Landlæknisembættinu og því getur verið að lægri tíðni reykingar milli þessara rannsókna endurspegli 

þá þróun (73).  

Í ljós kom að fjórðungur sjúklinga hafði sögu um gáttatif eða flökt, sem samræmist erlendum 
rannsóknum þar sem hlutfallið er oftast á bilinu 25 til 28% (56, 71). Margt virðist benda til þess að 

orsakasamband sé á milli míturlokuleka og gáttatifs en sjúklingar með alvarlegan míturlokuleka eru mun 

líklegri til að þróa með sér gáttatif þegar vinstri gáttin víkkar í kjölfar míturlokuleka (74). Þá hafa 

rannsóknir sýnt að lekinn minnkar ef gáttatif er meðhöndlað hjá sjúklingum með mikinn míturlokuleka 

og reglulegum sinustakti náð. Saga um gáttatif fyrir aðgerð er neikvæður forspárþáttur lifunar og eykur 

líkur á hjartabilun eftir aðgerðina (74). Af þessum sökum hefur á síðustu árum verið lögð áhersla á að 

taka þessa sjúklinga fyrr til aðgerðar en áður og fyrirbyggja þannig krónískt gáttatif (75).  

5.1.2 Einkenni, hjartaómun og mat á áhættu sjúklinga fyrir aðgerð 
Míturlokuleki getur verið án einkenna svo árum skiptir áður en hjartað fer að gefa eftir og dæluvirkni 

skerðist. Aukið álag á vinstri hluta hjartans veldur því að slegillinn nær ekki að viðhalda útfalli hjartans 

og einkenni hjartabilunar fylgja í kjölfarið. Álitamál hefur verið hvenær eigi að grípa til viðgerðar hjá 

sjúklingum sem eru með einkennalausan eða einkennalítinn míturlokuleka. Í þessari rannsókn voru 
einkenni hjartabilunar komin fram í næstum 90% tilfella og mæði langalgengasta einkennið (74%) en 
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hjartsláttaróregla kom næst (43%). Þá var lungnaháþrýstingur einnig algengur (38%) fyrir aðgerð en 

hafa skal í huga að tíðnin er háð því hvernig hann er skilgreindur. Míturlokuviðgerðir eru í flestum tilfellum 

valaðgerðir og sjúklingar geta þurft að bíða í marga mánuði á biðlista eftir að komast í aðgerð. Erlendar 

rannsóknir benda til þess að ávinningur sé af því að gera aðgerð áður en alvarleg einkenni koma fram, 

þar sem það lækkar tíðni fylgikvilla sem tengjast langvarandi leka, svo sem stækkun vinstri slegils og 

gáttatifs sem fylgir oft í kjölfarið en einnig þróun lungnaháþrýstings (23, 76). 

Niðurstöður hjartaómunar eru notaðar til að leggja mat á starfsemi hjartans og meta þörf á 

aðgerð. Rannsóknarþýðið var oftast með stækkaðan slegil og víkkaða vinstri gátt sé miðað við 

viðmiðunargildi sem gefin eru upp fyrir hjartaómun. Auk þess var tæplega fimmtungur sjúklinga með 

skert útfallsbrot (<50%), sem er sambærilegt og í erlendum rannsóknum og viðbúið, enda skert 

útfallsbrot og stækkuð vinstri gátt og slegill með helstu ábendingum fyrir míturlokuviðgerð (30, 56, 71).  

 Meirihluti sjúklinga (76,8%) var með mikinn míturlokuleka sem er svipað og í erlendum 

rannsóknum en yfirleitt er ekki gerð viðgerð fyrr en annað hvort mikill leki hefur myndast eða starfsemi 

slegils farin að skerðast og einkenni komin fram (70). Samkvæmt íslensku rannsókninni frá árinu 2012 

var mikill leki algengari meðal sjúklinga sem gengust undir viðgerð vegna hrörnunartengds leka 
samanborið við starfrænan (3). Okkar rannsókn styður þessar niðurstöður en ástæðan gæti verið sú að 

einkenni komi fyrr fram hjá sjúklingum með starfrænan leka og því fari þeir oftar í aðgerð áður en lekinn 

hefur versnað. Þá getur verið að magn leka sé tengt tegund míturlokulekans en framfall á öðru eða 

báðum lokublöðum tengist yfirleitt hrörnunartengdum leka en víkkun á míturlokuhringnum tengist frekar 

starfrænum.  

Hjá tæplega helming sjúklinga (48%) sáust merki um slitið lokustag við hjartaómun fyrir aðgerð. 

Þetta er lægra hlutfall en í sambærilegri erlendri rannsókn þar sem hlutfallið var 64% (56). Slitið lokustag 

sést oftar meðal sjúklinga með trefjabandvefsskort, enda sá hópur yfirleitt eldri en sjúklingar með Barlow 

sjúkdóm (21). Eins og áður kom fram var meðalaldur í okkar rannsókn talsvert lægri en í sambærilegum 

erlendum rannsóknum og því er hugsanlegt að hlutfall Barlow-sjúkdóms sé hærra í þýðinu sem 

rannsakað var. Þar að auki hafa sjúklingar sem gengust undir hjáveitu verið útilokaðir frá rannsókninni 

sem fækkar sjúklingum með slitið lokustag.  

Rétt innan við helmingur sjúklinga var í NYHA flokki III eða IV en rúmlega 80% voru í ASA 

svæfingarflokki III-IV. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsókn á míturlokuviðgerðum á 

Íslandi (3). Reyndar er hlutfallið hærra hér á landi en í erlendum rannsóknum þar sem 30-35% sjúklinga 
er í NYHA flokki III eða IV (56, 71) og er skýringin á því ekki augljós. Meðal EuroSCORE II fyrir 

sjúklingahópinn var aðeins 1,5. Þessir sjúklingar eru því ekki í mikilli áhættu á að lifa aðgerðina ekki af 

fyrstu 30 dagana en EuroSCORE upp á 1,5 er í samræmi við raunverulega 30 daga dánartíðni sem var 

2,4% (sjá síðar) (77).  

5.1.3 Aðgerðartengdir þættir 
Hrörnunartengdur sjúkdómur getur lagst á fleiri en eina hjartaloku og því er algengt að viðgerð sé gerð 

á fleiri en einni loku samtímis. Í rannsókninni var önnur samhliða hjartaaðgerð framkvæmd í helmingi 

tilfella og var viðgerð á þríblöðkuloku (23,2%) og Maze-aðgerð af einhverju tagi (20,7%) algengastar. 

Hlutfall sjúklinga sem fóru í aðra aðgerð samtímis virðist hærra hér á landi en í sambærilegum 
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rannsóknum erlendis. Í rannsókn David og félaga var tíðni samhliða Maze aðgerða 11% og 

þríblöðkulokuviðgerða 5% (78). Í sömu rannsókn voru sjúklingar sem höfðu þríblöðkulokuleka fyrir 

aðgerð með skemmri langtímalifun en þeir sem voru án leka, óháð því hvort gerð var 

þríblöðkulokuviðgerð í aðgerðinni. Sums staðar erlendis er hlutfall sjúklinga sem gangast undir 

þríblöðkulokuviðgerð samtímis mun hærra en 5% eða allt að 65% (79). Ávinningur getur verið af slíkri 

viðgerð enda þótt ábendingar séu ekki enn greyptar í stein. Gáttatif fyrir aðgerð er tengt lakari horfum 

hjá sjúklingum sem gangast undir míturlokuviðgerð. Oft er því gerð Maze-brennsluaðgerð samhliða en 
rannsóknir hafa sýnt að slík aðgerð dragi úr hættu á myndun blóðsega og bæti langtímahorfur 

sjúklingahópsins (80). Hins vegar þurfa sjúklingar sem fara í samhliða Maze-brennsluaðgerð að jafnaði 

lengri gjörgæslulegu og heildarlegutími þeirra er lengri (80).  

Endurkoma míturlokuleka eftir aðgerð hefur neikvæð áhrif á horfur sjúklinga (56). Hætta á 
endurkomu leka eykst með aldri og ef saga er um háþrýsting eða sykursýki. Jafnframt er langur tími á 

hjarta- og lungnavél (>90 mínútur) þekktur áhættuþáttur líkt og framfall á fremra eða báðum lokublöðum 

(56). Í þessari rannsókn var meðal aðgerðartími 242 mínútur, vélartími 144 mínútur og tangartími 105 

mínútur. Þetta eru svipaðir tímar og fyrir ósæðarlokuskipti (81) en aftur á móti lengri tímar en eftir 

kransæðahjáveitu (82). 

 Í opnum hjartaaðgerðum er langur tangartími oftast tengdur aukinni áhættu á fylgikvillum eftir 

aðgerð. Í rannsókn á míturlokuviðgerðum frá 2018 kemur hins vegar fram að ekki séu marktæk tengsl 

milli tangartíma og áhættu á fylgikvillum. Í sömu rannsókn segir að vísbendingar séu um að tangartími 

innan við 120 mínútur sé tengdur minni áhættu án þess þó að það sé sannað (83). Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að eftir því sem fjöldi viðgerða sem skurðlæknir framkvæmir eykst, þá styttist tangartími ásamt 

því að dánarhlutfall lækkar og legutími styttist (84). Það má aftur á móti deila um hvort það sé vegna 

styttri tangartíma, aukinnar reynslu skurðteymisins eða afleiðing framfara í gjörgæslumeðferð. Það er 
því erfitt að álykta um áhrif tangartíma í okkar rannsókn sem er þó vel innan við 120 mínútur og verður 

að teljast gott, sérstaklega í ljósi þess að hér á landi eru míturlokuviðgerðir nokkuð sjaldgæfar.  

Framfall á aftara lokublaði var algengast og til staðar í 87% tilfella en framfall á fremra lokublaði 

sást hjá 32% sjúklinga. Fimmtungur sjúklinga (20,7%) var með framfall á báðum lokublöðum.  Lokuhring 
var komið fyrir hjá öllum sjúklingunum nema einum og brottnám á hluta lokublaðs gert hjá tæplega 80% 

sjúklinga, nánast alltaf (97%) á aftara lokublaði. Þetta er mikilvægt því hjá þeim sjúklingum þar sem 

brottnám hluta lokublaðs eða ísetningu gervihrings er sleppt, er aukin hætta á endurkomu míturlokuleka 

(56). Hjá 60% sjúklinga voru stög úr GoreTexâ sett til að styrkja lokustögin og koma í veg fyrir framfall 

lokublaðanna. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt (56, 71).  

5.1.4 Fylgikvillar og 30 daga dánartíðni 
Algengi alvarlegra fylgikvilla var lægra í þessari rannsókn (37%) samanborið við fyrri rannsóknir hér á 

landi, bæði á míturlokuviðgerðum (46%) og míturlokuskiptum (47%) (2, 3). Munar þar mest um færri 

enduraðgerðir vegna blæðingar en einnig voru færri sjúklingar það hjartabilaðir að nauðsynlegt var að 

setja í þá ósæðardælu. Hins vegar voru fleiri sem fengu hjartadrep í tengslum við aðgerð í þessari 
rannsókn (27%) en í fyrri rannsókn á míturlokuviðgerðum var hlutfallið helmingi lægra (13%). Hlutfallið 

var aftur á móti svipað og eftir míturlokuskipti (26%). Skýringin á þessu er ekki ljós og þarfnast frekari 
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rannsókna. Ljóst er þó að í sumum tilvikum getur þurft að endurgera viðgerðina og tangartími getur því 

lengst. Óvíst er hvort þessi háa tíðni hafi áhrif á 30 daga dánarhlutfall og langtímalifun. Algengi alvarlegra 

fylgikvilla var einnig heldur hærra í þessari rannsókn en eftir ósæðarlokuskipti (33%) hér á landi og 

töluvert hærra en eftir kransæðahjáveituaðgerðir (9%) (85, 86). Skýringin liggur sennilega í því að í 

helmingi tilfella gengust sjúklingar í okkar rannsókn undir aðra hjartaaðgerð samhliða, oftast 

þríblöðkulokuviðgerð eða Maze-brennsluaðgerð. Tími á hjarta og lungnavél og sérstaklega tangartími 

voru því lengri, sem bæði er tengt hærri tíðni fylgikvilla og lengir gjörgæslu- og sjúkrahúsdvöl.  

Minniháttar fylgikvillar greindust hjá rúmlega helming sjúklinga (56%) sem er aðeins lægra en í 

fyrri rannsókn hérlendis á míturlokuviðgerðum (63%) (3). Munar þar mest um færri aftappanir á 

fleiðruvökva (5%) samanborið við fyrri rannsókn (17%). Svipað hlutfall sjúklinga greindust með væga 

hjartabilun eftir aðgerð og þurftu aðstoð samdráttarhvetjandi lyfja en nýtilkomið gáttatif reyndist hins 
vegar algengara í okkar rannsókn en fyrri íslensku rannsókninni. 

 Hlutfall sjúklinga sem létust innan 30 daga frá aðgerð (2,4%) var lægra en í fyrri rannsóknum á 

bæði míturlokuviðgerðum (6%) og míturlokuskiptum (9%) hér á landi (2, 3). Þetta er í samræmi við 

erlendar rannsóknir á 30 daga dánarhlutfalli hjá sjúklingum sem gangast undir míturlokuviðgerðir vegna 
hrörnunartengds leka (43, 70, 71).  

5.1.5 Heildarlifun 
Langtímalifun sjúklinga eftir aðgerð var góð en fimm ára lifun var 95% og tíu ára lifun 88%. Þessar 

lifunartölur eru í takt við erlendar rannsóknir, bæði eftir fimm og tíu ár (70, 87, 88). Rannsóknartímabilið 

teygði sig yfir 15 ár en eftirfylgdartími sjúklinga sem gengust undir aðgerð á síðustu árunum var 
tiltölulega stuttur og styttri en miðgildi eftirfylgdar sem var sex ár fyrir allt rannsóknartímabilið. Af þessum 

sökum eru tölur yfir tíu ára lifun ónákvæmari en fimm ára lifun þar sem ekki er komin full reynsla á tíu 

ára lifun allra sjúklinga í þýðinu. 

5.1.6 Enduraðgerðir á míturloku 
Enginn sjúklingur þurfti enduraðgerð á eftirfylgdartímabilinu en tíðni enduraðgerða í erlendum 
rannsóknum er oft 5-10% innan 10 ára (23, 53, 54, 57, 87). Hér á einnig við að eftirfylgdartími er of 

stuttur til að hægt sé að fullyrða um langtímaárangur. Þó virðist ljóst að margt bendi til þess að árangur 

á fyrstu árunum frá aðgerð sé góður og sambærilegur við stærri og sérhæfðari sjúkrahús erlendis (23). 

 Hvað varðar gæði viðgerðar er einnig mikilvægt að meta hversu margir greinast síðar með 

meðal eða mikinn leka í lokunni. Í erlendum rannsóknum sést alvarlegur leki innan tíu ára hjá 10% 

sjúklinga en innan 15 ára er hlutfallið í kringum 30% (23). Tíðni endurkomins leka er háð 

aðgerðartengdum þáttum en yfir 90% viðgerða þurfa ekki enduraðgerð innan 15 ára ef um framfall á 

aftara lokublaði er að ræða, samanborið við 75-80% ef framfall er á fremra eða báðum lokublöðum (23). 

Í okkar rannsókn reyndist ekki unnt að skrá upplýsingar um endurkomu leka, enda lágu niðurstöður 

langtíma ómskoðana ekki fyrir. Þó er hægt að gera ráð fyrir að tíðni alvarlegs leka sé lág því þeir 

sjúklingar eru oft lagðir inn vegna hjartabilunar og ættu því að greinast þá. 
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5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Rannsóknin var byggð á gagnagrunni hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítala sem nær til allra 

sjúklinga á Íslandi sem gengust undir míturlokuviðgerð vegna hrörnunartengds leka á 15 ára tímabili. 
Gagnagrunnurinn er mjög ítarlegur og er með skráðar yfir 150 breytur. Ótvíræður styrkleiki 

rannsóknarinnar er að hún nær til heillrar þjóðar, allar aðgerðirnar voru gerðar á sömu stofnun og af 

fáum skurðlæknum sem eykur samleitni rannsóknarþýðisins. Þá er styrkur að brottfall sjúklinga m.t.t. 

lifunar var hverfandi (n=0) en upplýsingar um dánardag og dánarorsök fengust úr miðlægri 

dánarmeinaskrá Landlæknis. Loks er kostur að einblínt var á hrörnunartengdan míturlokuleka en ekki 

starfrænan sem að mörgu leyti er mjög frábrugðinn sjúkdómur þótt um míturlokuleka sé að ræða í báðum 

tilvikum. Þetta gerir þýðið einsleitara og auðveldar þar með samanburð við erlendar rannsóknir.  

 Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún var afturskyggn og fyrir vikið er skráning upplýsinga 

ónákvæmari. Skráningar á einkennum, áhættuþáttum og ekki síst fylgikvillum eftir aðgerð eru þar af 

leiðandi ekki jafn áreiðanlegar og ef um framskyggna rannsókn væri að ræða. Þá veikir það rannsóknina 

að sjúklingaþýðið er frekar lítið og tölfræðilegur styrkur rannsóknarinnar því takmarkaður. 

5.3 Lokaorð 
Míturlokuviðgerðir vegna hrörnunartengds leka eru tiltölulega sjaldgæfar á Íslandi en á bilinu fimm til sex 

slíkar aðgerðir eru gerðar árlega á Landspítala. Til samanburðar eru gerðar 100-150 

kransæðahjáveituaðgerðir og hátt í 80 ósæðarlokuskipti á Landspítala. Þrátt fyrir að fjöldi jafn tæknilega 
flókinnar aðgerðar sé ekki hærri þá er árangur góður hér á landi, ekki síst þegar litið er á 30 daga 

dánarhlutfall og fimm ára lifun. Einnig er ánægjulegt að tíðni enduraðgerða á míturlokunni er lág en 

lengri eftirfylgd þarf áður en hægt er að fullyrða hversu lengi viðgerðirnar halda í raun. Einnig þyrfti að 

fá upplýsingar hjartaómana sem gerðar eru á göngudeildum og stofum hjartalækna löngu eftir 

aðgerðina. 
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