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Ágrip 

Bakgrunnur: Sjóntap í kjölfar skurðaðgerða (e. Postoperative Visual Loss, POVL) að undanskildum 

augnaðgerðum er sjaldgæfur en alvarlegur fylgikvilli og hefur mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga til 

frambúðar. Tíðni POVL er 0.013% í Bandaríkjunum en tíðnin hér á landi er óþekkt og vegna þess hve 

sjaldgæfur fylgikvilli þetta er hefur hann verið lítið rannsakaður á heimsvísu.  

Rannsóknarsnið: Kerfisbundin fræðileg samantekt úr megindlegum rannsóknum. 

Tilgangur: Að samþætta þekkingu og áhættuþætti fyrir POVL. Vonast er til þess að auka þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks á þessum alvarlega fylgikvilla og benda á íhlutanir í starfi hjúkrunarfræðinga í 

tengslum við skurðaðgerðir til þess að reyna að koma í veg fyrir POVL. Enn fremur er tilgangurinn með 

þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt að vekja athygli á þessum fylgikvilla og benda á að þörf sé 

á frekari rannsóknum tengdu þessu efni. 

Aðferð: Leitað var í gagnagrunninum PubMed til þess að finna viðeigandi rannsóknir, leitin skilaði 

litlum árangri og var því handleitað í heimildum annarra rannsókna. Lýsing á heimildaleit var gerð með 

PRISMA flæðiriti og voru niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir sig skráðar í töflu. 

Niðurstöður: Alls fundust 14 megindlegar rannsóknir sem sýndu að POVL er sjaldgæfur en alvarlegur 

fylgikvilli sem er algengastur eftir hjarta- og mænuaðgerðir. Sjóntaugablóðþurrð (e. Ischemic Optic 

Neuropathy, ION) var algengasta tegund POVL, en einnig greindust tilfelli sjónhimnuslagæðarlokunar 

(e. Retinal Artery Occlusion, RAO) og barkarblindu (e. Cortical Blindness, CB). Helstu áhættuþættir 

fyrir POVL voru skurðlega og þá sérstaklega grúfulega, Steep Trendelenburg (ST) lega og notkun á 

Wilson frame púða. Karlmenn reyndust í meiri áhættu en konur, ungir og aldnir virtust vera í meiri 

áhættu en fólk á miðjum aldri, blóðmissir í aðgerð, lágþrýstingur og mikil vökvagjöf í aðgerð. 

   

Ályktun: Niðurstöður rannsóknanna gefa til kynna að ýmsar íhlutanir geti haft áhrif á útkomu aðgerða 

og minnkað líkur á POVL. Svæfinga- og skurðhjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til þess að hafa eftirlit 

með þessum þáttum. Það er nauðsynlegt að auka vitund á þessum alvarlega fylgikvilla og þörf er á að 

rannsaka POVL frekar í heiminum öllum en einnig hér á landi.  

 

Lykilorð: Sjóntaugarblóðþurrð, faraldsfræði, sjónhimnuslagæðarlokun, vandamál í kjölfar skurð-

aðgerðar, áhættuþættir, barkarblinda. 

 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 

Background: Postoperative visual loss (POVL) after nonocular surgery is a rare but devastating 

complication and affects the quality of the patient´s life permanently. The rate of POVL is 0.013% in 

the United States but the rate in Iceland is unknown. Because how rare this complication is there is a 

lack of research worldwide.  

Design: Systematic literature review from quantitative studies. 

Purpose: To get to know the causes and risk factors for POVL. Hoping to increase the knowledge 

among health care professionals on this devastating complication and point out interventions in the 

work of nurses in relation to surgery to prevent POVL. Furthermore, the purpose of this systematic 

literature review is to draw attention to this complication and indications that further research is 

needed on this topic. 

Method: The PubMed database was searched to find relevant research. The search returned few 

results and was therefore cited in the sources of other researches. A description of the source search 

was done using a PRISMA flow chart and the results of each study was recorded separately in a table. 

Results: Fourteen quantitative studies showed that POVL is a rare but serious complication and most 

commonly seen after heart and spinal surgery. Ischemic Optic Neuropathy (ION) was the most 

common type of POVL, but there were also identified cases of Retinal Artery Occlusion (RAO) and 

Cortical Blindness (CB). The main risk factors for POVL were positioning and especially prone 

position, Steep Trendelenburg (ST) and Wilson frame use. Males were at higher risk than females, 

adolescents seemed to be at higher risk than middle-aged people, blood loss in surgery, hypotension 

and high fluid administration during surgery. 

Conclusion: The results of the studies indicate that various interventions can affect the outcome of 

the surgery and reduce the risk of POVL. Nurse anesthetists and perioperative nurses are in a key 

position to monitor these factors. It is necessary to raise awareness of this serious complication and 

the need to research POVL further in the world as well as in Iceland. 

 

Keywords: Ischemic optic neuropathy, epidemiology, retinal artery occlusion, postoperative compli-

cation, risk factors, cortical blindness. 
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Hugtakaskilgreiningar 

Barkarblinda (e. Cortical Blindness, CB): Barkarblinda orsakast af súrefnisskorti og súrefnisþurrð í 

hvirfilsvæðum í hnakka, nánar til tekið í heilaberki en það svæði sér um úrvinnslu og samþættingu (e. 

Integration) fyrir sjónmyndun (e. Visual Input). 

Charlson Comorbidity Index (CCI): Mælikvarði sem notaður er til þess að áætla líkur á dauðsföllum 

sjúklinga innan eins árs frá dvöl á sjúkrahúsi. CCI kvarðann er hægt að nota hjá sjúklingum með 

fjölkvilla (Shen, Drum og Roth, 2009).   

Compartment Syndrome: Sársaukafullt ástand vegna aukins þrýstings í vöðvum sem skerðir blóðflæði 

og getur valdið blóðþurrð. 

Sjóntaugablóðþurrð (e. Ischemic Optic Neuropathy, ION): Til eru tvær gerðir blóðþurrðar í sjóntaug: 

Fremri sjóntaugablóðþurrð (e. Anterior Ischemic Optic Neuropathy, AION): Er af völdum 

blóðþurrðar til sjóntaugaróssins (e. Optic Disc). 

Aftari sjóntaugablóðþurrð (e. Posterior Ischemic Optic Neuropathy, PION): vegna blóðþurrðar í 

sjóntauginni aftan við augað. 

Sjónhimnuslagæðarlokun (e. Retinal Artery Occlusion, RAO): sem orsakast annars vegar vegna 

lokunar á miðslagæðinni til sjónhimnnunnar (e. Central Retinal Artery Occlusion, CRAO) og hins vegar 

vegna lokunar á slagæðarkvísl í sjónhimnunni (e. Branch Retinal Artery Occlusion, BRAO)  

Wilson frame (e. Wilson Frame Use): Notaður er rúnaður upphækkunar púði í grúfuleguaðgerðum sem 

léttir á þrýstingi í kviðarholi og er mjög hentugur fyrir mænuaðgerðir.  
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1. Bakgrunnur 

1.1  Inngangur  

Sjóntap í kjölfar skurðaðgerðar, annarra en augnaðgerða, er sjaldgæfur en alvarlegur fylgikvilli og 

hefur mikil áhrif á lífsgæði fólks. Lítið er til um rannsóknir þessa efnis og reynist það erfitt að finna tíðni 

frá öðrum löndum en Bandaríkjunum og er hún alls óþekkt hér á Íslandi. Þó þekkja höfundar 

(AÝP/ÁÓR) af eigin raun til tilfellis á Íslandi þar sem sjúklingur á miðjum aldri missti sjónina á báðum 

augum eftir hjartalokuaðgerð og vakti það áhuga okkar. Þar sem þessi fylgikvilli er lítið þekktur hafa 

fæstir undirbúið sig undir það, fyrir aðgerð, að geta misst sjónina. Sjóntapið hefur stórfelldar breytingar 

á lífsgæðum í för með sér fyrir sjúklinginn og hans aðstandendur. Það er því afar mikilvægt að auka 

vitund og skilning heilbrigðisstarfsfólks á áhættuþáttum sem tengjast sjóntapi í kjölfar skurðaðgerðar 

vegna alvarleika fylgikvillans og hve lítið þekktur hann er. Í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt 

verður fjallað um sjóntap í kjölfar skurðaðgerða að undanskildum augnaðgerðum. Augað er einstakt 

skynfæri og líffærafræði þess er flókin. Blóðrásarkerfi augnanna er frábrugðið blóðrásarkerfi annarra 

líffæra og þurfa þau ríkulegt blóðflæði til þess að fullnægja efnaskiptaþörfinni. Takmörkun á blóðflæði 

getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og í alvarlegustu tilfellum valdið varanlegu sjóntapi. Þrjár 

algengustu ástæður sjóntaps af völdum skurðaðgerða eru sjóntaugablóðþurrð (e. Ischemic Optic 

Neuropathy, ION), sjónhimnuslagæðarlokun (e. Retinal Artery Occlusion, RAO) og barkarblinda (e. 

Cortical Blindness, CB). Leitast verður við því að svara rannsóknarspurningunum um hverjar séu 

helstu orsakir og áhættuþættir sjóntaps í kjölfar aðgerða (að undanskildum augnaðgerðum). Til þess 

að gefa lesendum innsýn í sjóntap af völdum skurðaðgerða verður í köflum 1.2 – 1.4 fjallað um 

uppbyggingu augans, blóðflæði sjónhimnu og orsakir sjóntaps í kjölfar skurðaðgerðar. 
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1.2 Uppbygging augans 

Augað er líffæri sem bregst við ljósi, fókusar og hefur viðeigandi taugabrautir og byggingar til þess að 

kalla fram mynd. Augað gerir mönnum kleift að sjá og er sjónin eitt mikilvægasta skynfærið (Widmaier, 

Raff og Strang, 2014). Meira en helmingur skynviðtaka mannslíkamans eru staðsettir í auganu og stór 

hluti heilabarkar helgar sig úrvinnslu á upplýsingum sem tengjast sjóninni. Að sjá er gríðarlega 

mikilvægt fyrir afkomu mannkyns (Tortora og Nielsen, 2014) og er sjónin undirstaða skynfæranna. Það 

er í raun kannski hinn stærsti harmleikur þegar blinda rænir einstaklingum þessu stórkostlega skynfæri 

sem leyfir þeim að njóta allrar fegurðar heimsins eins og að lesa, tjá hugmyndir og langanir til hvers 

annars í gegnum sjónræna tjáningu og sjónræna list (Kolb, Fernandez og Nelson, 1995 (síðast 

uppfært 2019)). 

 Augasteinninn eða linsan er aftan við ljósopið og lithimnuna, innan augnknattarins. Linsan er 

alla jafna fullkomlega glær vegna þess að þar eru engar æðar. Hún brýtur ljósgeisla þannig að þeir falli 

á sjónhimnuna. Linsan er gerð úr próteinþráðum sem kallast beltisþræðir og halda þeir linsunni á 

sínum stað. Linsan gerir okkur kleift að fókusa myndir á sjónhimnunni til að fá skýra sjón (Tortora og 

Nielsen, 2014). Innan í augnknettinum eru tvö vökvafyllt hólf sem eru aðskilin af linsunni. Hvort fyrir sig 

er glært til þess að hleypa ljósi í gegnum augað frá hornhimnunni að sjónhimnunni. Framveggurinn 

milli hornhimnunnar og linsunnar inniheldur vatnskenndan vökva, táravökvann. Framveggurinn 

samanstendur af tveimur hólfum. Fremra hólfið liggur frá hornhimnunni að lithimnunni og aftara hólfið 

liggur fyrir aftan lithimnuna og fyrir framan gjarðarþræði (e. Zonular Fibers) og linsuna. Í aftara hólfinu 

er augnhlaup sem ásamt augnvökva heldur uppi þrýstingi augans (Tortora og Nielsen, 2014).  

 Þó svo allir hlutar augans séu mikilvægir fyrir skynjun góðrar myndar er mikilvægasta lag 

augans þegar kemur að sjóninni, sjónhimnan. Sjónhimnan er í grunninn heilavefur sem fær beina 

örvun frá umheiminum, það er ljós og myndir (Kolb, Fernandez og Nelson, 1995, síðast uppfært 

2019). Augað í fullorðinni manneskju er um það bil 2,5 cm í þvermál. Stærsti hluti þess, eða um ⅚, er 

vel varinn innan augntóftarinnar en einungis ⅙ hluti flatarins er berskjaldaður. Augað skiptist í þrjú lög 

en þau eru trefjalag, æðalag og taugalag sem skiptist í ytri og innri sjónhimnu (Tortora og Nielsen, 

2014).  
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Mynd 1. Uppbygging augans. a) sýnir hliðarmynd af auganu. b) sýnir beint framan á augað og c) 

sýnir sjónhimnuna eins og hún sést þegar horft er inn í augað með augnbotnamyndavél (Widmaier,  

Raff og Strang, 2014). © 2014, birt með leyfi McGraw Hill LLC. 

1.2.1 Trefjalag 

Trefjalagið (e. Corneosclera) er ysta lag augans, byggt upp af sterkum og þéttum kollagen bandvef. 

Stærsti hluti trefjalagsins myndar hvítuna (e. Sclera) sem er sýnilegi partur augans og þekur stærsta 

hluta augnknattarins. Hvítan er hörð og ver viðkvæmari hluta augans en gefur einnig þetta kringlótta 

lag. Hvítan er tengd við ytri augnvöða sem drífur fram hreyfingu augans sem er nauðsynleg fyrir góða 

sjón. Ysta lag hvítunnar er glær og kúptari en aðrir hlutar augans. Þessi kúpulslagaða uppbygging 

kallast glæra eða hornhimna (e. Cornea) (Tortora og Nielsen, 2014). Hornhimnan þekur lithimnuna og 

hleypir ljósi inn í augað og er kúpta lögunin nauðsynleg fyrir inngöngu ljóssins. Hornhimnan er gerð úr 

sama bandvef og hvítan en hún er gagnsæ vegna þess að hún er án æða og kollagen þræðirnir eru 

smærri en bylgjulengd ljóss. Þar sem hornhimnan og hvítan mætast eru svo kölluð Schlemm-göng 

innan í bandvefnum. Þau tengjast tárvökva úr aftari hluta augans og æðum í hvítunni og gegna stóru 

hlutverki í frárennsli hans (Tortora og Nielsen, 2014). 

1.2.2 Æðalag 

Æðalagið (e. Uvea) er miðjulag augans og er þrískipt: Æða (e. Choroid), brárbaugur (e. Ciliary Body) 

og lithimna (e. Iris). Bakhluti æðalagsins er hin blóðríka æða sem útlínar stærsta hluta hvítunnar og 

sér bakhlið sjónhimnunnar fyrir næringarefnum (Tortora og Nielsen, 2014). Æðan inniheldur 

sortufrumur (e. Melanocyte) en þær framleiða litarefnið sorta (e. Melanin) og glæðir þennan hluta 

augans brúnni slikju sem kemur í veg fyrir endurkast. Þetta gerir það að verkum að myndin sem fellur 
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á sjónhimnuna af hornhimnunni verður skörp og skýr. Albínóa skortir þetta sortuefni í allan líkamann, 

þar á meðal augun og verða því oft að nota sólgleraugu, jafnvel innandyra, því þeir skynja miðlungs 

bjart ljós sem bjartan loga vegna þess hvernig ljósið brotnar (Tortora og Nielsen, 2014).   

 Á framhluta æðalagsins verður æðan að brárbaugi. Brárbaugur nær frá laufarönd (e. Ora 

Serrata), vogskornu brún sjónhimnunnar, að samskeytum hvítunnar og hornhimnunnar. Eins og með 

æðunni er brárbaugurinn gæddur brúnni slikju vegna sortufrumna og sortuefnis en að auki er 

brárbaugurinn gerður úr brárklökkum (e. Ciliary Processes) og brárvöðva (e. Ciliary Muscles). 

Brárklakkir eru útskot eða fellingar á innanverðu yfirborði brárbaugsins, en þær innihalda háræðar sem 

seyta augnvökva. Gjarðarþræðir teygjast frá brárklökkum að linsunni og eru samsettir af þunnum, 

holum, þráðum sem líkja eftir teygjuvefsþráðum. Slétti vöðvi brárbaugsins kallast brárvöðvi. Þegar 

brárvöðvinn dregst saman eða slaknar breytir hann teygjunni í gjarðarþráðum sem breyta lögun 

linsunnar og hefur þannig áhrif á fjarsýni og nærsýni (Tortora og Nielsen, 2014).    

 Lithimnan, sem er litaði hluti augans, er í laginu eins og útflattur kleinuhringur og opið í miðju 

hans er kallað sjáaldur eða ljósop. Lithimnan hangir á milli hornhimnunnar og linsunnar og 

samanstendur af sortufrumum. Hún er hringlaga og geislótt og er úr sléttum vöðvaþráðum. Magn 

sortuefnis í lithimnu ákvarðar augnlitinn. Augun virðast brún eða svört þegar lithimnan inniheldur mikið 

magn sortuefnis, blá þegar það er verulega lítið magn af sortuefni og græn þegar það er 

miðlungsmagn af sortuefni (Tortora og Nielsen, 2014). Hringvöðvinn sem stýrir ljósopinu er flatur, 

þunnur vöðvi sem stjórnar því hvort ljósopið þrengist eða víkkar. Lithimnan stjórnar því hve miklu ljósi 

er hleypt inn um ljósopið. Ljósopið virðist svart vegna bakhluta augans (æðu og sjónhimnu) þegar horft 

er í gegnum linsuna. Þegar bjart ljós skín í ljósopið endurkastast ljósið sem rautt ljós vegna æðanna á 

yfirborði sjónhimnunnar. Það er vegna þessa sem augu virðast rauð á myndum sem teknar eru með 

flassi. Sjálfvirk viðbrögð stjórna því hvernig ljósopið dregst saman eftir birtustigi. Þegar bjart ljós örvar 

augað fara sjálfvirkir þræðir augnvöðvataugar (e. Oculomotor) að örva hringvöðva lithimnunnar til að 

þrengjast, sem veldur því að ljósopið minnkar. Í dimmu ljósi fara sjálfvirk taugaboð að örva hringvöðva 

lithimnunnar til að víkka ljósopið og stækkar það (Tortora og Nielsen, 2014).  

1.2.3 Taugalag  

Þriðja og innsta lag augnknattarins er taugalagið sem skiptist í innri og ytri sjónhimnu og þekur ¾ hluta 

af aftari hluta augans. Líffræði þessa hluta augans er hægt að skoða með augnbotnamyndavél, tæki 

sem skín ljósi inn í augað og gefur þeim sem notar það tækifæri til að horfa inn um ljósopið og sjá 

augnbotninn. Tækið sýnir stækkaða mynd af sjónhimnunni og æðum hennar ásamt enda 

sjóntaugarinnar (sjóntaugarós). Innsta lag sjónhimnunnar er eini staðurinn í líkamanum þar sem hægt 

er að skoða blóðflæði um æðar beint, án ífarandi inngripa og kanna hvort það séu meinafræðilegar 

breytingar til staðar, eins og eiga sér stað við háþrýsting og sykursýki til dæmis (Tortora og Nielsen, 

2014).           

 Sjóntaugarósinn (e. Optic Disc) er staðurinn þar sem hnoðfrumur (e. Ganglion Cells) yfirgefa 

augað og mynda sjóntaugina (e. Optic Nerve). Miðsjónuslagæðin (e. Central Retinal Artery) og 

miðsjónubláæðin (e.Central Retinal Vein) liggja samsíða inni í sjóntauginni. Miðsjónuslagæðin greinist 

í sjóntaugarósnum í slagæðlinga til að næra hvern fjórðung sjónhimnunnar. Þessir slagæðingar 

greinast síðan í slagæðarkvíslar (e. Branches) (Tortora og Nielsen, 2014) eins og sjá má á mynd 1c. Á 
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þeirri mynd eru dökku æðarnar bláæðlingarnir og ljósari slagæðlingar (eru ljósir vegna þess að meira 

súrefni er á blóðrauða (e. Hemoglobin, hgb). Einnig sést á myndinni hvernig slagæðlingarnir kvíslast.

 Sjónhimnan er gerð úr tveimur lögum. Innra lagið úr taugungum og ytra lagið úr litarefni (e. 

Retinal Pigment Epithelium). Taugungahlutinn samanstendur af þremur lögum taugunga, þeir eru 

ljósnemar (e. Photoreceptors), tvískautungar (e. Bipolar Cells) og hnoðfrumur. Meginhlutverk 

sjónhimnunnar er sjónskynjun eins og framköllun á ljósmynd og verður af völdum þess að ljós ferðast í 

gegnum sjónhimnuna og fellur á ljósnema sem eru staðsettir yst í sjónhimnunni (Tortora og Nielsen,  

2014). Ljósnemarnir umbreyta ljósinu í rafboð sem síðan fara um tauganet sjónhimnunnar. Þessar 

taugar vinna úr boðunum og senda þau áfram með taugasímum hnoðfrumna sem mynda sjóntaugina. 

Það eru tvær gerðir af ljósnemum, stafir (e. Rods) og keilur (e. Cones). Hver sjónhimna hefur um 6 

milljónir keilna og 120 milljónir stafa. Stafirnir eru næmari en keilur og gera mönnum kleift að sjá í 

dimmu, en þó aðeins í svarthvítu og gráum skuggum þar sem þeir veita ekki litasjón. Bjart ljós örvar 

keilurnar en þær framkalla litasjón. Stafirnir og keilurnar eru staðsettar næst ysta litalaginu og endarnir 

snúa frá svæðinu þar sem ljósið berst inn í augað. Sjóntaugarósinn er einnig kallaður blindi bletturinn 

þar sem hann inniheldur hvorki stafi né keilur (Tortora og Nielsen, 2014). 

 

Mynd 2.  Uppbygging sjónhimnunnar. Ljós berst inn í augað gegnum hornhimnuna, augnvökvann, 

ljósopið, glervökvann og fremri hluta sjónhimnunnar áður en það nær ljósnemunum. Himnurnar sem 

innihalda ljósnæmu próteinin mynda staka diska í stöfunum en eru samfelldar við plasmahimnuna í 
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keilunum, sem skýrir kamblíkt útlit þessara síðarnefndu frumna (ljósnema). Láréttar og símalausar 

taugafrumur (e. Amacrine Cells) eru litaðar fjólubláar og appelsínugular á myndinni. Þær veita 

hliðarsamþættingu milli taugarinnar og sjónhimnunnar. Müller frumurnar og trektlaga taugatróðsfrumur 

sem virka eins og ljósleiðarar fyrir ljós frá fremra yfirborði sjónhimnunnar til ljósnemanna, sjást ekki á 

myndinni. Neðst til vinstri er skönnuð smásjármynd af stöfum og keilum (Widmaier, Raff og Strang, 

2014). © 2014, birt með leyfi McGraw Hill LLC. 

1.3 Blóðflæði sjónhimnu 

Aðalhlutverk blóðflæði augans er að veita því nægt súrefni. Æðaviðnám augans stjórnar blóðflæðis-

flutningi til þess og getur það breyst hratt, allt eftir þörf augans (Luo, Shen, Jiang, Lou og Shen, 2015). 

Sjónhimna augans samanstendur af tveimur æðakerfum, sem eru frábrugðin öðrum æðakerfum 

líkamans. Sjónhimnu blóðrásin er lokuð hringrás og nærir innri sjónhimnuna en æðaskipan æðunnar 

sinnir ytri hluta sjónhimnunnar með að minnsta kosti 85% af heildar blóðflæði augans (Alm og Bill, 

1973; Nickla og Wallman, 2010). Báðar þessar hringrásir koma frá augnslagæðinni, sem sér öllu 

auganu fyrir blóðflæði. Miðsjónuslagæðin smýgur gegnum sjóntaugaslíðrið um það bil tíu millimetrum 

fyrir aftan augnknöttinn. Miðsjónuslagæðin liggur miðlægt innan sjóntaugar að sjóntaugarós þar sem 

hún skiptist í efri og neðri sjónhimnukvíslir til að næra hvern fjórðung augans, (þ.e. gagnauga- og 

nefhluta, temporal og lateral) (Hayreh, 2011; Pournaras, Rungger-Brandle, Riva, Hardarson og 

Stefánsson, 2008). Bláæðarkerfi sjónhimnunnar lítur sambærilegri uppbyggingu og slagæðarkerfið. 

Miðsjónubláæðin myndast vegna þess að hárbláæðlingar frásogast í aðal kvísl bláæðlinga og rennur 

saman við sjóntaugarós. Að lokum yfirgefur miðsjónubláæðin augað samhliða miðsjónuslagæðinni í 

sjóntauginni áður en hún tæmist inni í annaðhvort augnbláæð eða groppustokk (e. Cavernous Sinus) 

(Hayreh, 2011; Pournaras o.fl., 2008; Riva, Alm og Pournaras, 2011).  

1.3.1 Sjálfstjórnun blóðflæðis 

Blóðflæði sjónhimnunnar hefur öflugt og mikilvægt sjálfstjórnunarkerfi (e. Autoregulation) sem hefur 

það hlutverk að viðhalda blóðflæði í vefjum tiltölulega stöðugu þrátt fyrir breytingar í gegnflæðis-

þrýstingi (e. Perfusion Pressure, PP). Þó er enn ekki vitað nákvæmlega hvað ræður sjálfstjórnun en 

breyting á viðnámi æða (e. Vascular Resistance) er talin líklegasta skýringin (Hayreh, 2011).  

 Æðabeður (e. Vascular Beds) í líffærum eins og auganu hafa innri rýmd til þess að stjórna 

gegnflæðisþrýstingnum í auganu til þess að halda blóðflæðinu tiltölulega stöðugu og sjálfstæðu þrátt 

fyrir breytingar á blóðþrýstingi. Þessi eiginleiki er kallaður sjálfstjórnun og framkallast af teygju-

viðbragði sléttra vöðva (Arjamaa og Nikinmaa, 2006) og heldur hlutþrýstingi súrefnis (PO2) innri 

sjónhimnu óháð magni súrefnis sem berst hverju sinni. Ólíkt öðrum vefjum líkamans, skortir æðar 

sjónhimnunnar og sjóntaugahöfuð ítaugun og eru háðar sjálfstjórnun blóðflæðis (Eliasdottir, 2018). 

 

1.3.2 Útreikningar á blóðflæði um sjónhimnuna 

Hægt er að reikna blóðflæði (e. Blood Flow, BF) um sjónhimnu gegnum sjóntaugarhöfuðið og má 

reikna það samkvæmt eftirfarandi jöfnu sem segir að blóðflæði sé í beinu hlutfalli við 

gegnflæðisþrýstinginn og í öfugu hlutfalli við æðaviðnámið. 
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     Jafna 1 

 

Gegnflæðisþrýstingurinn (PP) er kraftur sem knýr blóðið í gegnum slagæðlinginn, ákvarðað af mismuni 

milli slagæðar- og bláæðarþrýstings (∆P). Viðnám (R) í veggjum slagæðlinga gegn gegnflæðis-

þrýstingnum virkar fyrir tilstilli innri æðavíddar og æðasamdrátts (Caprioli og Coleman, 2010). Viðnám 

blóðflæðis má reikna samkvæmt Pouseille´s lögmálinu: 

 

    Jafna 2 

 

Æðaviðnám (R) er í beinum tengslum við vökvaseigju (η) og lengd slagæðlingsins (L) ásamt öfugri 

tengingu við radíus (r) slagæðlingsins í fjórða veldi. Vegna þessa hefur hin minnsta breyting á holrými 

æða talsverð áhrif á viðnám blóðflæðis. Sem dæmi mætti nefna, að ef holrými slagæðlinga 

sjónhimnunnar yrði minnkað um helming ylli það sextánfaldri aukningu á gegnflæðisþrýstingi augans. 

1.3.3 Gegnflæðisþrýstingur 

Augað þarf ákveðið magn súrefnis og næringarefna til þess að viðhalda eðlilegri starfsemi. Þetta fæst 

með gegnflæðisþrýstingi úr hringrás blóðsins. Gegnflæðisþrýstingur stjórnast allt frá minnstu æðum 

líkamans að miðtaugakerfinu. Honum er alla jafna viðhaldið með því að breyta útfalli hjartans (e. 

Cardiac Output) ásamt vídd útlægra slagæðlinga sem stjórnar viðnámi æða (Arjamaa og Nikinmaa, 

2006).            

 Æðar bregðast á margan hátt við flæðismagni, flæðishraða og seigju blóðvökvans (e. Plasma 

Viscosity) ásamt hreyfingu blóðfrumna. Þvermál slagæðlinga getur orðið fyrir áhrifum af staðbundnum 

umbrotsefnum og hringsólandi æðavirkum efnum. Slagæðlingaþvermál hefur verulega mikil áhrif á 

gegnflæðisþrýstinginn (Arjamaa og Nikinmaa, 2006).       

 Það afl sem drífur blóðflæðið í gegnum augað er kallað augnflæðisþrýstingur (e. Ocular 

Perfusion Pressure, OPP) og er skilgreindur sem augnslagæðarþrýstingur að frádregnum 

augnþrýstingi (e. Intraocular Pressure, IOP) (Caprioli og Coleman, 2010). Augnþrýstingurinn innan 

augans ákvarðast af magni augnvökvans sem framleiddur er í brárbaug og frárennsli hans (Clement, 

Parker og Goldberg, 2016). 

 

1.3.4 Augnflæðisþrýstingur  

Eins og fjallað hefur verið um, stendur augnflæðisþýstingur augans (OPP) fyrir flutning á þrýstingi í 

gegnum sjóntaugina. Það er ákvarðað af meðalslagæðarþrýstingi augans (e. Mean Opthalmic Arterial 

pressure, MOAP) sem kemur inn í augað, dregið frá meðal bláæðarþrýsting augans (e. Mean 

Opthalmic Venous Pressure, MOVP), sem fer út um augað:  
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OPP= MOAP - MOVP    Jafna 3 

 

Augnbláæðarþrýstingurinn samsvarar nokkurn veginn augnþrýstingi (IOP) og því er hægt að áætla 

gegnflæðisþrýstinginn með: 

OPP= MOAP - IOP                    Jafna 4   

= 2/3 MAP – IOP.  

 

Augnþrýstingurinn ákvarðast af magni augnvökvans sem framleiddur er og frárennsli hans í gegnum 

bjálkanet (e. Trabecular Meshwork). Eðlileg gildi neðri og efri marka augnþrýstings eru 10 og 22 

mmHg eftir því sem við á og meðaltalið í kringum 16 mmHg (Thariq Bhatti, 2008; Williamson og Harris, 

1994). 

1.3.5 Meðalslagæðarþrýstingur  

Blóðþrýstingsmæling af handleggi er talinn sýna ⅔ hluta af meðal gegnflæðisþrýstingi augans. 

Meðalslagæðarþrýstingur (e. Mean Arterial Pressure, MAP) er skilgreindur sem meðalþrýstingur í 

slagæðum á meðan á einum púlshring stendur (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). Ákvarðast 

hann með eftirfarandi jöfnu: 

MAP =     Jafna 5 

 

Útreikningur á meðalslagæðarþrýstingi byggist á því að hafa í huga þá staðreynd að á meðan á 

púlshring stendur er þriðjungi tímans varið nærri systólu (e. Systolic Blood Pressure, SBP) og tveimur 

þriðju tímans varið nærri díastólu (e. Diastolic Blood Pressure, DBP) (Butterworth o.fl.,2013). 

1.4 Orsakir sjóntaps í kjölfar skurðaðgerðar 

Sjóntap í kjölfar skurðaðgerða sem ekki eru framkvæmdar á augum er mjög sjaldgæfur en átakanlegur 

fylgikvilli. Áhættan á sjóntapi vegna skurðaðgerða er algengust vegna hjarta- og hryggaðgerða (Shen 

o.fl, 2009). Ástæður sjóntaps eru mismunandi og hér verður fjallað um sjóntap af völdum blóðþurrðar í 

sjóntaug (ION), lokun á sjónhimnuslagæðum (RAO) sem greinist í lokun á miðslagæðinni til 

sjónhimnunnar (CRAO) og lokun á slagæðarkvísl í sjónhimnunni (BRAO) ásamt barkarblindu (CB) 

sem orskast af súrefnisþurrð í sjónstöðvum heilans. Ekki verður fjallað um sjóntap af völdum 

augnaðgerða.   
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Mynd 3. Orsakir sjóntaps 

1.4.1 Sjóntaugablóðþurrð  

Það eru tvær gerðir blóðþurrðar í sjóntaug (ION), fremri (e. Anterior Ischemic Optic Neuropathy, AION) 

sem er af völdum blóðþurrðar til sjóntaugaróssins og aftari (e. Posterior Ischemic Optic Neuropathy, 

PION) sem er vegna blóðþurrðar í sjóntauginni aftan við augað. Þetta tvennt er aðgreinanlegt með 

skoðun á augnbotnum með augnbotnamyndavél (e. Fundoscopy) og klínískum einkennum. Við fremri 

blóðþurrð verður sjóntaugarósinn bjúgfylltur en við aftari blóðþurrð lítur sjóntaugarósinn eðlilega út í 

fyrstu en byrjar að rýrna einhverjum vikum og jafnvel mánuðum eftir aðgerðina (Levinson og Reddy, 

2019). 

1.4.2 Sjónhimnuslagæðarlokun 

Sjónhimnuslagæðarlokun (RAO) orsakast annars vegar af lokun á miðslagæðinni til sjónhimnunnar og 

hins vegar í lokun á slagæðarkvísl í sjónhimnunni (Nickels, Manlapaz og Farag, 2014). Miðsjónhimnu-

slagæðarlokun (CRAO) veldur blóðþurrð í allri sjónhimnunni, sem leiðir til sjóntaps og yfirleitt 

óafturkræfs sjónmissis. Merki og einkenni lokunar miðlægrar sjónhimnuslagæðar eru meðal annars 

sjónskerðing á öðru auga, skortur á ljósskyni, aðlægur galli í ljósopi (e. Afferent Pupillary Defect) og 

bjúgmyndun á augntóftarsvæðinu (e. Periorbital), augnloki og hvítunni (Kumar, Jivan, Topping og 

Morrell, 2004). Augnbotnarannsókn leiðir í ljós bjúgmyndun á gula bletti augans (e. Macula Lutea) og 

sjónhimnu, æðarýrnun (e. Vasculature Attenuation) og ástand sem kallast cherry-redspot á fræðimáli, 

sem er afleiðing af blóðþurrðarbjúg í sjónhimnu, allt í kringum miðgróf augans (e. Fovea Centralis) 

(Kitaba, Martin, Gopalakrishnan og Tobias, 2013).   

 Kvíslsjónhimnuslagæðarlokun (BRAO) verður hins vegar oftast vegna blóðreka (e. Emboli) og 

leiðir alla jafna til varanlegs sjóntaps (Herren, Kunzelman, Vocelka, Cochran og Spiess, 1998).  
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1.4.3 Barkarblinda  

Barkarblinda (CB) stafar af heilablóðfalli (e. Stroke) með tilheyrandi súrefnisskorti og súrefnisþurrð í 

hvirfilsvæðum í hnakka, nánar til tekið í heilaberki en það svæði sér um úrvinnslu og samþættingu (e. 

Integration) fyrir sjónmyndun (e. Visual Input). Barkarblinda er oftast af völdum lélegs blóðflæðis til 

heila vegna langdregins og alvarlegs lágþrýstings (Goni, Tripathy, Goyal, Tamuk, Panda, Shashidhar, 

2012) og getur súrefnisskortur, þar með talið súrefnisþurrð, stafað af lélegu blóðflæði (e. 

Hypoperfusion) blóðsega (e. Thrombotic) og segareks (e. Embolic) (Kitaba o.fl., 2013). Barkarblinda 

orsakast af skaða á sjónnámssvæði (e. striade cortex) heilans (Garza-Ramos, Samdani, Sponseller, 

Ain, Miller, Shaffrey og Sciubba, 2016) en þessi tegund sjóntaps kemur venjulega strax í ljós eftir að 

einstaklingur vaknar úr svæfingu og eru betri batahorfur hjá sjúklingum sem fá barkarblindu en við 

aðrar tegundir sjóntaps sem lýst var hér að ofan (Kla og Lee, 2016).  

1.5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Sjóntap í kjölfar skurðaðgerða er lítið þekktur fylgikvilli á Íslandi en engu að síður alvarlegur og hefur í 

för með sér verulega skert lífsgæði fólks. Tilgangur þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var 

að samþætta þá þekkingu sem hefur verið birt í rannsóknum um sjóntap eftir aðgerðir, aðrar en 

augnaðgerðir. Markmiðið var að útlista áhættuþætti og orsakir fyrir sjóntapi svo hægt sé að fræða 

hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk um þær. Með aukinni vitund heilbrigðisstarfsfólks í 

gegnum fræðslu væri mögulega hægt að fyrirbyggja þennan alvarlega fylgikvilla, í einhverjum tilfellum. 

Tvær rannsóknarspurningar voru settar fram samkvæmt PI(C)OTS viðmiðum sem tóku mið af 

vandamálinu (e. Problem, P), orsökum vandamálsins (e. Issue of Interest, I), samanburð á 

viðfangsefni (e. Comparison or Main Interest, C) sem á ekki við hér, útkomur eða afleiðingum (e. 

Outcomes, O), tíma (e. Time, T) og tegund rannsókna (e. Study Design Chosen, S) (Polit og Beck, 

2017). 
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Tafla 1. Rannsóknarspurningar samkvæmt PI(C)OTS 

PI(C)OTS rannsóknarspurningar 

P Sjúklingar sem gangast undir skurðaðgerð 

I Áhættuþættir og orsakir sjónmissis 

   (C) Á ekki við 

O Sjóntap 

T Eftir skurðaðgerð 

S Megindlegar rannsóknargreinar 

 

 

 

Tafla 2. PI(C)OTS rannsóknarspurningar. 

1. 

Hverjar eru helstu orsakir sjóntaps af völdum skurðaðgerða, öðrum en augnaðgerðum? 

 

2. 

Hverjir eru helstu áhættuþættir fyrir sjóntapi af völdum skurðaðgerða, öðrum en 

augnaðgerðum? 



22 

 

2 Aðferðafræði 

2.1 Kerfisbundin fræðileg samantekt 

Kerfisbundin fræðileg samantekt (e. Systematic Literature Review) samþættir gögn rannsókna 

kerfisbundið og er nákvæmari en fræðileg samantekt (e. Literature Review). Fræðileg samantekt er 

notuð til þess að setja rannsóknarefni í samhengi með gagnrýnum hætti (Polit og Beck, 2017). 

Ákveðið var að notast við kerfisbundna fræðilega samantekt til þess að öðlast dýpri þekkingu á 

orsökum og áhættuþáttum tengdum sjóntapi í kjölfar skurðaðgerðar. 

2.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Eftirfarandi skilyrði voru sett fyrir inntöku rannsókna: 

Gagnagrunnur: Leit var framkvæmd í gagnagrunninum PubMed. 

Dagsetning leitar: Febrúar - apríl 2020. 

Þátttakendur: Fólk á öllum aldri sem hefur misst sjónina í kjölfar skurðaðgerðar (að undanskildum 

augnaðgerðum). 

Tegundir rannsókna: Megindlegar rannsóknir. Stuðst var við greinar með IMRAD uppsetningu (e. 

Introduction, Method, Result and Discussion).  

Tungumál: Enska 
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Tafla 3. Inntöku- og útilokunarskilyrði við gagnaleit 

Inntökuskilyrði                                                                Útilokunarskilyrði 

Rannsóknir birtar á árunum 2009-2020 Greinar birtar fyrir 2009  

Rannsóknir á ensku Rannsóknir ekki á ensku 

Rannsóknir með IMRAD uppbyggingu Rannsóknir sem ekki höfðu IMRAD uppbyggingu 

Sjóntap eftir skurðaðgerð Sjóntap eftir augnaðgerðir 

Einstaklingar á öllu aldursbili Fræðilegar samantektir  

Megindlegar rannsóknir Eigindlegar rannsóknir 

Rannsóknir á mönnum Rannsóknir á dýrum 

2.3 Efnisleit og leitarorð 

Leitarorðin sem notuð voru í gagnagrunninum PubMed á tímabilinu janúar til apríl 2020 voru ,,Optic 

Neuropathy, Ischemic/epidemiology”, ,,Postoperative Complications/epidemiology”, ,,Risk factors” eða 

,,Blindness/Cortical” eða ,,Retinal Artery Occlusion” og ,,Case-Control Studies”. Notast var við MeSH 

við leit að fræðilegum heimildum. Niðurstöður voru takmarkaðar við greinar á ensku og við greinar 

yngri en 11 ára. Í undantekningartilvikum var þó notast við eldri heimildir þegar ekki fundust nýlegar 

rannsóknir um efnið sem leitað var eftir. Einnig var leitað eftir heimildum í gagngrunni tímarita eins og 

American Association of Nurse Anesthetists, American Journal of Opthalmology, The open 

Ophthalmology Journal, Journal of Opthalmology, o.fl.. Leit í PubMed skilaði takmörkuðum niður-

stöðum, þrátt fyrir mikla leit og alls kyns útfærslur af leitarorðum. Af þeim sökum var leitað handvirkt að 

heimildum í heimildarskrám annarra rannsókna. Skýringin gæti verið sú að þetta fræðiefni hefur verið 

lítið rannsakað. Heimildaleit var framkvæmd af báðum höfundum í sameiningu (AÝP/ÁÓR), einnig var 

fengin aðstoð bókasafnsfræðings. Sjá leitarorð samkvæmt töflu 4. 
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Tafla 4. Pubmed inntökuskilyrði: Greinar birtar á ensku á tímabilinu 2009 til og með 2020 á 

rannsóknum á mönnum sem hlutu sjóntap í kjölfar skurðaðgerðar að undanskildum augnaðgerðum. 

Leitarorð notuð við gagnaleit „Hits“ Titlar Útdrættir 

Optic Neuropathy, Ischemic/epidemiology AND Postoperative Compli-

cations/epidemiology AND Risk Factors OR Blindness, Cortical OR 

Retinal Artery Occlusion AND Case-Control Studies. 

128 16 7 

 

Samsetningar leitarorða við heimildaleit í gagnagrunninum PubMed voru eins og sjá má í töflu 4 hér 

að ofan. Í upphafi var hakað við MeSH terms og notast við ,,AND” og ,,OR” eftir því sem við átti. Leitin 

skilaði 128 “hits”, en eftir skimun á titlum og útdráttum eftir inntöku- og útilokunarskilyrðum voru 7 

greinar lesnar í heild sinni af báðum höfundum (AÝP/ÁÓR). Einungis tvær greinar uppfylltu inntöku-

skilyrði og voru því aðrar rannsóknir fundnar með því að þræða sig til baka og leita handvirkt í 

heimildum. Sjá mynd 4 PRISMA flæðirit (hér fyrir neðan).  

 

Mynd 4: Prisma flæðirit 
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2.4 Greining og framsetning niðurstaða 

Höfundar lásu yfir hverja rannsókn í sameiningu til þess að fá yfirsýn yfir efnið og finna nothæfar 

niðurstöður. Til áhersluauka var strikað yfir mikilvægustu atriðin. Notast var við svokallaða MATRIX 

töflu til þess að sjá betur hvert innihaldsefni rannsóknanna væri og hvað þær ættu sameiginlegt og 

voru þrettán rannsóknir skrifaðar upp í töfluna. Taflan samanstendur af eftirtöldum upplýsingum: Titill, 

höfundur, ártal og land, tilgangur, aðferð (snið og úrtak) niðurstöður, styrkleikar og veikleikar. 
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3 Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar voru unnar úr rannsóknum framkvæmdum í Banda-

ríkjunum á 3214 skjólstæðingum sem undirgengust skurðaðgerðir að undanskildum augnaðgerðum og 

hlutu sjóntap í kjölfarið. Einungis fannst ein grein um efnið utan Bandaríkjanna sem greint verður frá 

hér að neðan. Ýmsir áhættuþættir eru taldir hafa áhrif á það hvort fólk verði fyrir sjóntapi í aðgerð og 

verður fjallað um þá í þessum kafla. Rannsóknirnar skoðuðu mismunandi tegundir aðgerða og tengsl 

þeirra við sjóntap og var þýði þeirra almennt stórt. Greint verður frá niðurstöðum eftir tegundum 

sjóntaps, en þær skiptast í sjóntaugablóðþurrð (ION), sjónhimnuslagæðarlokun (RAO) og barkarblindu 

(CB).  

3.1 Sjóntaugablóðþurrð  

Rubin og félagar hafa framkvæmt tvær rannsóknir á sjóntapi og áhættuþáttum. Önnur með 

hjartaaðgerðir (2017) sem viðfangsefni en hin hryggspengiaðgerðir (2016). Rannsóknartíminn var á 

árunum 1998-2012 og 1998-2013. Á rannsóknartímabilinu undirgengust 5.559.395 einstaklinga opnar 

hjartaaðgerðir og niðurstöður sýndu að 0,014% fengu sjóntap af völdum blóðþurrðar (ION) eða 794 

manns. Algengast var sjóntapið eftir kransæðahjáveituaðgerð (e. coronary artery bypass graft, CABG) 

eða 621 tilfelli (78%). Greindust 78 tilfelli sjóntaps vegna hjartalokuaðgerða (10%) og 86 tilfelli (11%) 

vegna blöndu af kransæðahjáveituaðgerð og hjartalokuaðgerð. Einungis tíu tilfelli (1,3%) greindust 

eftir gervihjartaígræðslu (e. left ventricular assist device, LVAD). CABG aðgerðir voru lang algengustu 

aðgerðirnar eða 4.031.978 slíkra aðgerða voru framkvæmdar og virðist tíðni sjóntaps því fylgja fjölda 

aðgerða sem framkvæmdar eru. Áhættuþættir fyrir sjóntapi eftir þessar aðgerðir var saga sjúklings um 

hálsslagæðarþrengsli eða heilablóðfall. Verndandi þættir voru kvenkyn og vel meðhöndluð sykursýki II 

en ekki var tekið fram hvort illa meðhöndluð sykursýki II væri áhættuþáttur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að í hjartaaðgerðum gætu ýmsir þættir eins og lágur blóðþrýstingur og 

aðrir óþekktir þættir haft áhrif á blóðflæði sem var lélegt fyrir og því aukið áhættuna á ION (Rubin, 

Matsumoto, Moss, Joslin, Tung og Roth, 2017). Á rannsóknartímanum (1998-2013) voru 2.511.073 

hryggspengiaðgerða framkvæmdar og greindust 257 tilfelli ION sjóntaps. Tíðni aðgerða jókst þrefalt á 

rannsóknartímabilinu en tilfellum ION fækkaði marktækt eða úr1.53/10.000 í 0.60/10.000. Marktækir 

áhættuþættir fyrir ION voru aldur, karlkyn, offita og blóðgjöf (Rubin, Parakati, Lee, Moss, Joslin og 

Roth, 2016).           

 Rannsókn Shen og félaga áætlaði tíðni sjóntaps úr átta algengustu skurðaðgerðum sem ekki 

voru framkvæmdar á augum en þær voru nokkrar tegundir hjarta-, bæklunar-, mænu- og aðrar 

almennar skurðaðgerðir og voru 5.679.522 aðgerða framkvæmdar á rannsóknartímabilinu. Greind 

voru 1326 tilfelli sjóntaps hjá sjúklingum á öllum aldri og voru 245 ION, 215 tilfelli CB og 864 tilfelli 

RAO. Tíðni sjóntaps var algengast eftir hjartaaðgerðir 8.64/10.000 eða 704 manns úr 815.856 

aðgerðum, næst á eftir voru mænuaðgerðir með tíðnina 3.09/10.000 eða 140 manns úr 465.345 

aðgerðum. Áhættuþættir voru karlkyn, hærra skor á Charlson comorbidity index (CCI) mælikvarð-

anum, blóðleysi, bæklunarlækningar, hryggspengi- og hjartaaðgerðir. Tíðni sjóntaps var hæst meðal 

sjúklinga undir 18 ára aldri eftir hryggspengingu, og hlutu þeir CB sjóntap. Einnig var marktækt hærri 

tíðni sjóntaps hjá sjúklingum á aldrinum 50-64 ára samanborið við 50 ára og yngri vegna þess að þeir 
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voru líklegri til að fá ION og RAO (Shen o.fl., 2009).      

 Stærsta rannsóknin á ION var framkvæmd af postoperative visual loss study group árið 2012 

sem kannaði áhættuþætti fyrir sjóntapi meðal fullorðinna sjúklinga eftir hryggspengiaðgerðir á árunum 

1991-2006. Voru 80 sjúklingar með ION bornir saman við 315 sjúklinga án ION sem valdir voru af 

handahófi frá 17 stofnunum í Bandaríkjunum. Í ljós kom að áhættuþættir samkvæmt rannsókninni voru 

ofþyngd, karlkyn, Wilson frame púði, lengd svæfingar sem hafði varað í 5 tíma eða lengur og áætlað 

blóðtap meira en 1000 millilítrar, höfðu sterk tengsl við ION eftir þessa tegund aðgerðar (The 

Postoperative visual loss study group, 2012).       

 Rannsókn Holy og félaga á árunum 1998-2004 á áhættuþáttum sjóntaps af völdum 

blóðþurrðar eftir aðgerðir á 126.666 fullorðnum sjúklingum sýndi að 17 þeirra urðu fyrir sjóntapi eða 

0,013%, sem endurspeglar tíðni sjóntaps (POVL)  í Bandaríkjum. Af þeim 17 sjúklingum sem misstu 

sjónina voru 9 sem fóru í CABG aðgerð og voru 7 þeirra eða 78% greindir með fremri sjóntauga-

blóðþurrð (AION) og 2 eða 22% með aftari sjóntaugablóðþurrð (PION). Af völdum mænuaðgerða voru 

4 sjúklingar sem misstu sjónina og 3 þeirra eða 75% voru greindir með PION en 1 þeirra eða 25% 

með AION. Vakti það athygli að 16 af 17 sjúklingum voru karlmenn eða 94%. Hin 4 tilfellin voru af 

völdum mismunandi bæklunaraðgerða og ekki fjallað um þau sérstaklega. Marktækir og óháðir 

áhættuþættir fyrir ION voru karlkyn, offita, Wilson frame púði, langar svæfingar sem höfðu varað í 5 

tíma eða lengur og áætlað blóðtap meira en 800 millilítrar (Holy, Tsai, McAllister og Smith, 2009).

 Samkvæmt rannsókn Goyal og félaga á tíðni ION hjá fullorðnum sjúklingum eftir 

mænuaðgerðir voru 12 tilfelli greind með sjóntap og í samanburði við 48 samanburðartilfelli höfðu 

þessir 12 sjúklingar meira blóðtap eða að meðaltali 1500 millilítra, breytileika í blóðrauða (e. 

Hemoglobin, Hgb) að meðaltali 3.3% og blóðkornaskil (e. Hematocrit, hct) að meðaltali 9,87%, það 

voru marktæk tengsl þessara áhættuþátta við ION. Líkamþyngdarsstuðull (BMI) hjá 9 af 12 sjúklingum 

var að meðaltali 29.3 en það flokkast undir ofþyngd. Meðal aðgerðartími var 9.35 klukkustundir. PION 

var algengasta orsök sjónmissis eða 10 af 12 tilfellum, hin tvö tilfellin voru AION. Andlits- og 

augnbjúgur var greindur hjá helmingi tilfella (6/12). Þessi 10 af 12 tilfellum höfðu einnig verið í 

grúfulegu í aðgerðinni (Goyal, Elminawy, Alvi, Long, Chen, Bradley, Freedman og Bydon, 2019) og 

má því gera ráð fyrir að lega sé áhættuþáttur en Molloy hefur rannsakað hjá fullorðnum áhrif hækkaðs 

augnþrýstings í ST legu (e. Steep Trendelburg) á sjóntap. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að 

augnþrýstingurinn hækkaði á meðan aðgerð stóð, mælingar voru gerðar á hálftíma fresti. Í upphafi 

aðgerðar var meðaltal augnþrýstings 14.8 mmHg í flatri baklegu, hálftíma síðar hafði 

augnþrýstingurinn hækkað í 25.5 mmHg í ST legu og hélt áfram að hækka eftir því sem leið á 

aðgerðina en við síðustu mælingu í ST legu var augnþrýstingurinn að meðaltali 35.2 mmHg og við lok 

aðgerðar þegar sjúklingur var lagður aftur á bakið þá hafði augnþrýstingurinn ekki náð fyrra horfi og 

mældist að meðtaltali 21.3 mmHg. Hækkaður augnþrýstingur gæti leitt til ástands þar sem blóðflæði er 

minnkað og þar af leiðandi aukið hættuna á sjóntapi (Molloy, 2011). Einnig hafa Molloy og félagar sýnt 

fram á að notkun Dorzolamide-Timolol augndropa í ST legu hjá fullorðnum minnki augnþrýsting 

verulega og augnbjúg og hafi þannig fyrirbyggjandi áhrif á sjóntap í aðgerð (Molloy, Cong og Watson, 

2016). 



28 

 

3.2 Sjónhimnuslagæðarlokun 

Í rannsókn Shen og félaga var leitast eftir því að áætla tíðni sjóntaps úr átta algengustu 

skurðaðgerðum sem ekki voru framkvæmdar á augum á árunum 1996-2005. Það greindust 1326 tilfelli 

sjóntaps hjá sjúklingum á öllum aldri af þeim 5.679.422 manns sem undirgengust aðgerð og var hæsta 

tíðnin úr opnum hjarta- og mænuaðgerðum. Af þessum 1326 sjúklingum voru 864 þeirra sem 

greindust með sjóntap vegna RAO. Hæst var tíðnin í hjartaaðgerðum 541 tilfelli eða 77% og fylgdu 

mænuaðgerðir þar á eftir með 32 tilfelli eða 23%. Hæsta tíðnin var hjá sjúklingum eldri en 65 ára. 

Karlar voru tvöfalt líklegri til þess að þróa með sér RAO heldur en konur (2.11 á móti 1.07 /10.000). 

Aðrir áhættuþættir voru hátt skor á CCI mælikvarðanum (4.17/10.000), blóðgjöf (2.56/10.000), 

blóðleysi (2.33/10.000), bæklunarlækningar (0.84/10.000), hryggspengiaðgerðir (0.69/10.000) og 

opnar hjartaaðgerðir (6.67/10.000). Tíðni RAO hafði farið minnkandi frá árunum 1996-1997 til 2004-

2005 (Shen o.fl., 2009).  Rannsókn Rubin og félaga skoðaði allar tegundir sjóntaps og greindi frá 224 

tilfellum (0.89/10.000) RAO af 2.511.073 manns sem fóru í hryggspengiaðgerð á árunum 1998-2002. 

Skortur á breytingu á tíðni RAO á rannsóknartímabilinu bendir til þess að fyrirkomulag þessara kvilla 

sé mismunandi og var það ekki skoðað frekar með tilliti til áhættuþátta (Rubin o.fl, 2016).   

 Samkvæmt rannsókn Patil og félaga á tíðni sjóntaps eftir mænuaðgerðir á árunum 1993-2002 

hjá sjúklingum á öllum aldri voru 47 manns sem greindust með CRAO af 318 tilfellum sjóntaps. CRAO 

var algengast eftir hálsliðaspengingu (e. Cervical Fusion) eða um 0.002% en annars var tíðni CRAO 

tilfella 0.001% allra sjóntaps tilfella. Áhættuþættir CRAO voru ekki skoðaðir nánar vegna fárra tilfella 

(Patil, Lad, Lad, Ho og Boakye, 2008). 

3.3 Barkarblinda 

Samkvæmt rannsókn Garza-Ramos og félaga á 42.339 börnum sem gengust undir aðgerð vegna 

hryggskekkju (e. Scoliosis) á árunum 2002 - 2011 voru 70 sjúklingar sem urðu fyrir sjóntapi eða um 

það bil 0,16%. Allir 70 sjúklingarnir voru greindir með barkarblindu og áhættuþættirnir voru að vera 

karlkyns (75,1%), hvítur á hörund (90% - einungis 10% voru af afrískum uppruna), aldur en 

meðalaldur sjúklinganna var 13,1 - 13,9 ár en auk þess var heildarfjöldi hryggjarliða sem aðgerð var 

framkvæmd á áhættuþáttur. Af þeim sem misstu sjónina höfðu 78,6 % þeirra gengist undir aðgerð á 

átta eða fleiri hryggjarliðum (Garza-Ramos o.fl., 2016).      

 Samkvæmt rannsókn Shen og félaga eru sjúklingar yngri en 18 ára (4.33/10.000 sbr. 0.12-

0.25/10.000 hjá fullorðnum) í meiri áhættu á að verða fyrir sjóntapi heldur en þeir sem eldri eru og þá 

helst eftir hryggspengingu (e. Spinal Fusion) og var barkarblinda algengust hjá þessum aldurshópi. Í 

rannsókninni kom einnig í ljós að barkarblinda var algengari í mænuskurðaðgerðum (49%) heldur en 

hjartaskurðaðgerðum (8%) en það var einnig áhættuþáttur að vera karlkyns eins og í rannsókn Garza-

Ramos og félaga. Aðrir áhættuþættir voru hátt skor á CCI mælikvarðanum (1.33/10.000), blóðgjöf 

(0.50/10.000), blóðleysi (0.42/10.000), valaðgerð (0.45/10.000) og hryggspengiaðgerð (1.50/10.000) 

(Shen o.fl., 2009).           

 Að auki fundust þrjár rannsóknir sem fjölluðu um sjóntap í kjölfar skurðaðgerðar hjá öllum 

aldurshópum, en voru ekki flokkaðar eftir tegundum sjóntaps. Rannsókn Kalyani og félaga kannaði 

tíðni og áhættuþætti fyrir sjóntapi hjá fullorðnum eftir aðgerð þar sem hjarta- og lungnahjáveita (e. 
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Cardiopulmonary Bypass, CPB) var notuð. Rannsóknartímabilið var frá 1993-2002 og greindust 11 

tilfelli með sjóntap úr 9701 aðgerð eða 0,113%. Enginn áhættuþáttur var tölfræðilega marktækur en þó 

voru vísbendingar um að þeir sem höfðu æðasjúkdóm sem dæmi: slagæðargúlpur í ósæð í brjóstholi 

eða kviðarholi (e.Thoracic Aortic Aneurysm og e. Abdominal Aortic Aneurysm), saga um útlæga 

æðaskurðaðgerð, TIA kast (e. Transient Ischemic Attack) og slagæðarþrengsli í hálsæðum væru 

tvöfalt líklegri til þess að verða fyrir sjóntapi en aðrir. Lækkun á blóðrauða (Hgb) í aðgerð 

(0.32/10.000), beint eftir aðgerð (0.20/10.000) og lægsta gildi blóðrauða eftir aðgerð (0.37/10.00) var 

nálægt því að vera tölfræðilega marktækur áhættuþáttur. Sjóntapið var á öðru auga (e. Unilateral) hjá 

átta sjúklingum og á báðum augum (e. Bilateral) hjá þremur (Kalyani, Miller, Dong, Baumgartner, Alejo 

og Gilbert, 2004).          

 Rannsókn Nandyala og félaga skoðaði tíðni og áhættuþætti fullorðinna fyrir sjóntapi í 

hryggspengiaðgerðum á árunum 2002-2009, 105 sjóntapstilfelli eða 56,2% voru greind úr 541.485 

aðgerðum og höfðu undirgengist aðgerð vegna mænuvandamála (e. Spinal Deformity). Þeir sem hlutu 

sjóntap voru marktækt yngri að jafnaði eða 37,6 ára miðað við samanburðarhópinn sem var 52,4 ára. 

Mikill hluti sjóntapstilfella var í kjölfar aðgerðar á átta eða fleiri hryggjarliðum. Áhættuþættir voru fjöldi 

hryggjarliða, sykursýki, lömun, storkukvillar og taugasjúkdómar (Nandyala, Marquez-Lara, Fineberg, 

Singh og Singh, 2014). Athiraman og félagar sýndu fram á að sjóntap sé þekkt í kjölfar skurðaðgerða 

öðrum en augnaðgerðum á fleiri stöðum en í Bandaríkjunum. Spurningalisti var sendur til 

heilbrigðisstarfsfólks á skurðsviði í níu löndum, Bandaríkjunum, Ástralíu, Belgíu, Kanada, Þýskalandi, 

Frakklandi, Ítalíu, Japan og Bretlandi. Listinn innihélt 15 spurningar tengdum starfi viðkomandi, fjölda 

aðgerða sem hann hafði unnið við, fjölda tilfella POVL sem hann hafði orðið vitni að, ásamt 

spurningum um áhættuþætti aðgerða. Könnunin skilaði 810 svörum af 927 sendum og voru 42 

svarendur (5,2%) sem höfðu persónulega reynslu af sjóntapi í kjölfar skurðaðgerða. Þessir 810 

svarendur áætluðu að þeir hefðu framkvæmt samtals 194.640 flóknar skurðagðerðir á starfsferlinum 

sem kröfðust þess að sjúklingur væri í grúfulegu. Gróft mat á tíðni POVL utan Bandaríkjanna var því 

0,021% sem er örlítið hærra en þó nálægt mati á tíðninni í Bandaríkunum, 0,013% (Athiraman, 

Todorov, Honorato og Tempelhoff, 2018) eins og tekið var fram hér að ofan í niðurstöðum Holy og 

félaga. 

 

 

 



Tafla 5: Niðurstöður rannsókna 

Titill, höfundur, ár og land Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Niðurstöður Styrkleikar og veikleikar 

Ischemic Optic Neuropathy Following 
Spine Surgery 
 
Goyal, Elminawy, Alvi, Long, Chen, 
Bradley, Freedman og Bydon. 
 
2019 
 
Bandaríkin 

 

Að skýra batahorfur 
og áhættuþætti 
sjóntaps eftir aðgerð. 
 

 

 Tilfellaviðmiðagreining.  

 Hvert sjóntapstilfelli borið 
saman við 4 
samanburðartilfelli eftir 
aldri og ári aðgerðar.  

 

 n=12 POVL tilfelli. 
 

 48 samanburðartilfelli. 
 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri. 

 

 POVL tilfelli með meiri blóðmissi, breytileika í hgb og 
hct og voru marktæk tengsl þess við ION.  

 Meirihluti þessara tilfella voru greind með PION eða 
83% (10/12).  

 Einungis 30% sjúklinganna náðu bata að einhverju 
leiti meðan rest (40%) voru án einhverra breytinga. 

 30% sýndu versnun á ástandi.  

 Tilfelli ION voru líklegri hjá þeim sem gengust undir 
hryggspengingu p=0.003. 

 4 eða fleiri hryggjarliðir p=0.004. 

 Þeir sem urðu fyrir miklum blóðmissi, að meðaltali 
um 1500 ml p= 0.02, 

 Lækkun hgb í aðgerð (3.3%) p=0.01 

 Lækkun hct í aðgerð (9.87%) p= 0.01. 

 Ekki marktækur munur á kyni, fjölkvillum og legu í 
aðgerð (baklega sbr. grúfulega). 

Styrkleikar: Samanburðarhópur líkur 
tilfellahópnum. 

Veikleikar: Lítið þýði 

Visual loss after corrective surgery for 
pediatric scoliosis: incidence and risk 
factors from nationwide database. 
 

Garza-Ramos, Samdani, Sponseller, 
Ain, Miller, Shaffrey og Sciubba. 
 
2016 

Bandaríkin 

Að kanna algengi 
sjóntaps á landvísu eftir 
skurðaðgerð á árunum 
2002-2011 vegna 
hryggskekkju hjá 
börnum yngri en 18 ára. 

 Afturvirk rannsókn, notast 
var við landlægan 
gagnagrunn (NIS). 

 n= 42.339 af þeim vou 70 
sem fengu POVL. 

 Einstaklingar 18 ára og 
yngri. 

 Tíðni POVL 1,6 á hverja 1000 aðgerðir eða 0,16%.  

 Þeir sem urðu fyrir POVL: 

 Ungir, meðalaldur var 13,1-13,9 ár (p<0.001)  

 Strákar (75,1%) verndandi að vera kvenkyns 
(p<0.001) 

 Hvítur á hörund (90%) (p=0.013) 

 Átta eða fleiri hryggjaliðir (p<0.001) 
 

Styrkleikar: Ekki besta rannsóknarsniðið til að 
kanna svo sjaldgæfan fylgikvilla en niðurstöður 
í samræmi við aðrar rannsóknir. 

Veikleikar: Stærsta rannsókn sem gerð hefur 
verið á sjóntapi hjá 18 ára og yngri en hefur 
nokkrar takmarkanir. Auðkenning sjóntaps var 
gerð með ICD-9 sem ber með sér áhættu á 
hlutdrægni upplýsinga og kóðun. Hætta er á að 
greining hafi verið ranglega kóðuð í einhverjum 
tilfellum og takmarkandi upplýsingar úr NIS 
gagnagrunni. 

Incidence and risk factors of 
perioperative visual loss after spinal 
fusion. 
 
Nandyala, Marques- Lara, Finberg, 
Sing og Sing. 
 
2014  
 
Bandaríkin 

Að skoða tíðni og 
áhættuþætti á landsvísu 
fyrir sjóntapi eftir 
skurðaðgerð á árunum 
2002 - 2009. 

 Afturvirk rannsókn þar 
sem notast var við 
landlægan gagnagrunn 
(NIS). 

 N: 541.485. 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri. 

 
 

 Tíðni POVL 1,9 á hverja 10.000 aðgerðir. Af þeim 
voru 56,2 % sem undirgengust mænuaðgerðir. 

 Sjúklingar með POVL voru marktækt yngri 
samanborið við sjúklinga sem ekki höfðu orðið fyrir  
POVL(p<0.001) 

 Áhættuþættir: aðgerð v/mænuvandamála, sykursýki 
og lömun (p<0.001). 

 
 
 
 
 
 

Styrkleikar: Stórt þýði, gögn úr sama 
gagnagrunni. 

Veikleikar: Takmarkandi þáttur að nota NIS 
gagnagrunn ekki fengust upplýsingar úr 
sjúkragögnum um aðgerðir og því einungis hægt 
að álykta um tímalengd aðgerða og blóðmissi út 
frá flækjustigi aðgerðarinnar. 
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Perioperative ischemic optic 
neuropathy  
 

Holy, Tsai, McAllister og Smith 
 

2009 

Bandaríkin 

Að kanna tíðni og 
áhættuþætti 
perioperative ischemic 
optic neuropathy í 
aðgerðum sem ekki eru 
framkvæmdar á augum 
á árunum 1998-2004. 

 Afturvirk 
tilfellaviðmiðarannsókn þar 
sem 126.666 
aðgerðasjúklingar voru 
rannsakaðir.  

 17 af þeim misstu sjónina 
og voru hver fyrir sig 
paraðir við tvö 
samanburðar tilfelli sem 
undirgengust svipaða 
aðgerð en misstu ekki 
sjónina. 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri. 

 

 Af þessum 126.666 aðgerðarsjúklingum voru 17 
sem misstu sjónina eða 0,013%. 

 7 af 9 sjúklingum sem fóru í CABG eða 78% voru 
greindir með AION.  

 3 af 4 sjúklingum eða 75% sem fóru í mænuaðgerð 
voru greindir með PION. 

 4 sjúklingar fengu PION eftir aðrar aðgerðir. 

 16 af 17 sjúklingum voru karlmenn eða 94%. 

 Marktækir og óháðir áhættuþættir fyrir ION: 

 Karlkyn (p gildi ekki tekið fram) 

 offita/ hátt BMI (p=0.6088) 

 Wilson frame  (p gildi ekki tekið fram) 

 Langar svæfingar, ≥5 klst  (p=0.3055) 

 Áætlaður blóðmissir 800 ml að meðaltali (p=0.4431)  

 Aldur hafði ekki marktækan mun. 

Styrkleikar: Hver sjúklingur sem varð fyrir 
sjóntapi var paraður við tvö samanburðartilfelli, 
þau voru á svipuðum aldri, undirgengust 
svipaða aðgerð og á sömu stofnun en misstu 
ekki sjónina. Með þessu samsvörunarferli var 
reynt að koma í veg fyrir ruglingsleg áhrif 
þessara þátta. Rannsóknin er gerð á einni 
stofnun, öll gagnaöflun frá sömu stofnun og 
sami sérfræðingurinn sem greindi öll gögnin. 

Veikleiki: Lítið úrtak 

A Preventice Intervention for Rising 
Intraocular Pressure: Development of 
the Molloy/Bridgeport Anesthesia 
Associates Observation Scale. 
 
Molloy, Cong og Watson.  
 
2016 

Bandaríkin 

Að meta 
fyrirbyggjandi notkun á 
augnlausninni 
Dorzolamide-timolol til 
að lækka IOP í 
kviðsjáraðgerð á neðri 
fjórðungum kviðarhols 
og sjúklingur í ST legu. 

 Tvíblind rannsókn og 
slembiröðun var notuð til 
að prófa áhrif 
fyrirbyggjandi notkuna á 
augnlausn sbr. saltlausn. 
Skipt í 2 hópa, þar sem 
hóparnir fengu sitthvora 
lausnina. 

 46 fengu augnlausnina og 
44 fengu saltlausnina. 

 N=90 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri. 

 Augnlausnin lækkaði hækkun á IOP verulega og 
periorbital bjúg hjá sjúklingum sem gengust undir 
kviðsjáraðgerð í ST legu.  

 Í gegnum aðgerðina var augnþrýstingur marktækt 
lægri hjá þeim sem fengu augnlausnina (p<0.05- 
p<0.001) 

 

 

 

 

Styrkleiki: Tvíblind rannsókn, handahófskennt 
val. 
Veikleiki: Lítið þýði 

 

 

 

 

 

 

Visual loss after spine surgery 
 

Patil, Lad, Lad, Ho og Boakye. 
 

2008 
 

Bandaríkin 

 

Að áætla tíðni 
sjónskerðingar og ION 
af völdum 
mænuaðgerða á árunum 
1993-2002. 

 Notast við NIS 

 N=4,728,815 aðgerðir 

 N= 4134 með 
sjónskerðingu eftir aðgerð  

 N= 271 með ION 

 N= 47 með CRAO 

 Einstaklingar á öllum á 
aldri 

 
 

 0,094% þessa 4,728,815 fengu sjónskerðingu.  

 Hryggskekkjuaðgerðir og aðgerðir á lendarhrygg 
voru með hæstu tíðni POVL eða 0,28%. 0,29% fyrir 
posterior only fusion og 0,17% fyrir þá sem 
undirgengust anterior only fusion.  

 Börn yngri en 18 ára eru 5,8x líklegri en fólk á 
aldrinum 18-44 ára til að fá sjóntap  

 Sjóntap var algengara í hryggspengiaðgerðum og 
posterior lumbar aðgerðum en anterior lumbar fusion 
eða cervical fusion.  

 Eftirfarandi þættir voru tengdir aukinni áhættu á 
sjóntapi eftir mænuaðgerð: 

 Háþrýstingur 0.111 % (p=0.0010) 

 Útlægir æðasjúkdómar (e. PVD) 0.044% (p=0.0036) 

 Blóðleysi, 0.028% (p<0.0001) 

 Blóðgjöf, 0.027% (p=0.0011) 
 
 

 

Styrkleiki:Stórt þýði. 

Veikleiki: NIS gagnagrunnur sýnir ekki lengd 
skurðaðgerðar. Alvarleiki sjúkdóms ekki 
aðgengilegur í NIS.  
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Risk factors associated with iscemic 
optic neuropathy after spinal fusion 
surgery. 
 
The postoperative visual loss study 
group. 
 
2012 
 

Bandaríkin 

Að kanna áhættuþætti 
fyrir (ION) sjóntap eftir 
hryggspengiaðgerð (e. 
spinal fusion) 

 Tilfellaviðmiðarannsókn 

 Bar saman 80 fullorðna 
sjúklinga með ION við 315 
fullorðna sjúklinga án ION 
eftir hryggspengiaðgerð.  

 Valin af handahófi frá 17 
stofnunum og pöruð eftir 
ári sem aðgerð var 
framkvæmd. 

 N=80 með ION borið 
saman við 
samanburðarhóp 

 N=315 Án ION 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri 

 Niðurstöður sýna áhættuþætti sem höfðu sterk tengsl 
við ION eftir hryggspengiaðgerð.en þeir eru:  

 Offita (p=0.001) 

 karlkyn (p=0.05) 

 Wilson frame  (p<0.001), 

 Lengd svæfingar, ≥5 klst (p<0.001)  

 Áætlaður blóðmissir 1000 ml að meðaltali(p=0.001) 

Styrkleikar: Mörg tilfelli sjóntaps og 
samanburðarhópur frá mörgum stofnunum 
ásamt því að það eru nákvæmar upplýsingar 
um aðgerðarferlið, svæfingu og eftir aðgerð. 

Veikleikar: Lítill samanburðarhópur. Hætta er á 
hlutdrægni og ónákvæmni þegar framkvæmd er 
afturvirk rannsókn. Ekki var gerður greinarmunur 
á AION og PION. Ekki er hægt að fullvissa sig 
um að rétta skráningu í gagnagrunninn. Vegna 
þess hve takmarkaður fjöldi (n=80) 
sjóntapstilfella er þarf að taka niðurstöðunum 
með fyrirvara. 

Implications for Postoperative Visual 
Loss: Steep Trendelenburg Position 
and Effect on Intraocular Pressure 
 
Molloy, B.L. 
 
2011 

Bandaríkin 

Að skoða tengsl milli 
IOP og MAP og tíma í 
ST(Steep 
Trendelenburg) legu. 

 3 ára rannsókn á hvort 
tenging sé á milli ST legu 
og augnþrýstingi (IOP).  

 N= 37 - 21 kona og 16 
menn á aldrinum 31-78. 

 Blöðruhálskirtils-, ristil- og 
legnámsaðgerðir. 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri 

 Rannsóknin sýnir að það er bein tenging á milli 
tímalengdar skurðaðgerðar í ST legu og aukningar á 
augnþrýstingi (IOP) sem leiðir til lækkunar á 
augnflæðisþrýstingi (OPP), stundum undir IOP. 

 Rannsóknin mældi IOP þar sem einstaklingur var í ST 
stöðu í 3 klst. 

 Tímalengd aðgerðar var áhættuþáttur (p<0.001) 

 Upphaf aðgerðar: baklega 14.8mmHg 

 30 mín ST: 25.5 mmHg 

 60 mín ST: 34.9 mmHg 

 90 mín ST: 34.9 mmHg 

 120 mín ST 35.2 mmHg 

 Lok aðgerðar, baklega: 21.3 mmHg 

Styrkleikar: Gagnaöflun er enn í gangi og mun 
framhald á þessari rannsókn annað hvort styðja 
við tilgátuna að augnþrýstingur hækki við ST 
legu. 

Veikleikar: Rannsóknin var aðeins gerð á einu 
sjúkrahúsi. 

Incidence of and risk factors for 
perioperative optic neuropathy after 
cardiac surgery. 
 

Kalyani, Miller, Dong, Baumgartner, 
Alejo og Gilbert. 
 

2004 

Bandaríkin 

Að úrskurða tíðni 
Perioperative optic 
neuropathy (PON) eftir 
aðgerð þar sem CPB er 
notað og til að finna 
áhættuþætti 

 Afturvirk, pöruð viðmið, 
tilfellaviðmiðarannsókn.  

 Gögn allra sjúklinga sem 
undirgengust hjarta aðgerð 
á 9 ára tímabili(1993-2002) 
voru skoðuð afturvirkt til að 
greina sjóntap af völdum 
aðgerðanna. 

 N=9701 

 Einstaklingar 18 ára og 
eldri. 

 Samtals (PON) tilfelli: N=11 eða 0,113%. 

 Enginn áhættuþáttur var tölfæðilega marktækur 
(p>0.05) en þó voru vísbendingar um að þeir sem 
voru með æðasjúkdóm (p=0.32) væru 2x líklegri til 
að fá sjóntap en hinir. 

 Æðasjúkdómar: slagæðargúlpur í ósæð í brjóstholi 
eða kviðarholi, saga um útlæga æðaskurðaðgerð, 
TIA kast og slagæðarþrengsli í hálsæðum 

 Lækkun á blóðrauða (hgb, p=0.06) í og eftir aðgerð 
var nálægt því að vera tölfræðilega marktækur 
áhættuþáttur. 

 Sjóntapið var á öðru auga hjá átta sjúklingum og á 
báðum augum hjá þremur. 

Styrkleikar: Langur rannsóknartími.  
Veikleikar: Lítið þýði og fáir einstaklinga með 
sjóntap. 
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The prevalence of perioperative visual 
loss in the United States: A 10 year 
study from 1996-2005 of spinal, cardiac 
and general surgery 
 

Shen, Drum og Roth 
 

2009 

Bandaríkin 

Að áætla tíðni sjóntaps 
úr 8 algengustu 
skurðaðgerðum sem 
ekki eru framkvæmdar á 
augum en aðgerðirnar 
voru hjarta-, mænu-, 
bæklunar- og almennar 
skurðaðgerðir. 

 Gagnaöflun var fengin frá 
útskriftum N= 5.679.422 
sjúklinga frá völdum 
sjúkrahúsum þar sem 
gerðar voru almennar 
skurðaðgerðir.  

 Gögnin kóðuð og notast 
við NIS gagnagrunn.  

 Rannsóknin var 
aldursskipt í yngri en 18 
ára og eldri en 18 ára. 

 N= 1326 með sjóntap. 
Hjartaaðgerðir: 

  n=541 (77%) með RAO.  

 N=114 (16%) með ION. 

 N=53 (8%) með CB. 
Mænuaðgerðir: 

 N= 39 (28%) með ION. 

 N=32 (23%) með RAO.  

 N=68 (49%) með CB 
Aðrar aðgerðir 

 N<10 með ION og CB 

 N< 10  

 Hjarta- og mænuaðgerðir með hæstu tíðnina. 

 Áhættuþáttur: karlkyn, blóðgjöf og blóðleysi. 

 Sjúklingar yngri en 18 með hæstu áhættuna á POVL 
eftir hryggspengiaðgerðirog þá CB en þeir sem voru 
eldri en 50 ára með hærri áhættu á RAO og ION. 

 Áhættuþættir POVL: Aldur((p<0.0001) og karlkyn 
(p<0.0001). 

 POVL lækkaði 1996- 97 til 2004 -05 (p<0.001).  

 Áhættuþættir hjartaaðgerða, karlkyn (p=0.003), 
POVL lækkaði 1996-97 til 2004-05 (p=0.002). 

 Áhættuþættir mænuaðgerða: POVL lækkaði 1996-
97 til 2004-05 (p=0.045). 

 Líkurnar á POVL voru marktækt hærri í aðgerðum 
sem voru framkvæmdar á aftari hluta heldur en 
fremri í hryggspengiaðgerðum (p=0.001) 

 Karlar voru líklegri til að fá POVL (p=0.002). 

 ION eldri en 50 ára (p<0.0001) 

 RAO hækkað með aldri (p<0.0001). 

 Karlar voru 2x líklegri til að fá RAO (p<0.0001).  

 RAO minnkaði 96-97 til 04-05 (p=0.002). 

 Yngri en 18 ára voru marktækt líklegri til að fá POVL 
og þá CB(p<0.0001). 

Styrkleikar: Stórt þýði.  

Veikleikar: Upplýsingar fengnar úr NIS, skortur 
á sjúkrarskrárgöngum úr aðgerð. 

 

Ischemic optic neuropathy in cardiac 
surgery: Incidence and risk factors in 
the United States from the national 
inpation sample 1998-2013 
 
Rubin, Matsumoto, Moss, Joslin, Tung 
og Roth. 
 
2017 
 

Bandaríkin 

Að kanna áhættuþætti 
fyrir ION sjóntapi í 
hjartaaðgerðum 

 Afturvirk rannsókn. 

 Gagnaöflun var fengin úr 
landlægum gagnagrunni 
(Nationwide Inpatient 
Sample - NIS), á 
útskriftum 5.559.395 
sjúklinga á árunum 1998-
2013. 

 Fjöldi sem undirgengust 
CABG N=4.031.978, 
hjartalokuviðgerðir og 
skipti (Valve) N= 914.494 
eða bæði Valve og CABG 
saman N=  585.921 og 
LVAD N= 22.001  

 Einstaklingar eldri en 18 
ára. 

 

 0,014% eða 794 tilfelli fengu ION sjóntap.  

 POVL algengast eftir CABG aðgerð (p=0.035) eða 
621 tilfelli (78%). 

 78 tilfelli greindust v/ hjartalokuaðgerða (10%)  og 86 
tilfelli (11%) v/ blöndu af hjartaloku og CABG 
(p=0.0001). 10 tilfelli greindust eftir LVAD (p=0.013) 
eða 1.3%. 

 Ekki marktækur munur á tíðni sjóntaps eftir mism. 
hjartaaðgerðir  (p= 0.0596). 

 Áhættuþættir: Hálsslagæðarþrengsli (p=0.001) og 
heilablóðfall (p=0.0004). 

 Kvenkyn (p=0.019) var verndandi þáttur og 
velmeðhöndluð sykursýki II (p=0.006). 

 Niðurstöðurnar gefa til kynna að í hjartaaðgerðum 
geta ýmsir þættir líkt og lágur blóðþrýstingur og aðrir 
óþekktir þættir haft áhrif á blóðflæði sem var lélegt 
fyrir og því aukið áhættuna á ION. 

 Einnig voru ýmsir augnsjúkdómar sem juku lýkurnar 
á ION dæmi: hypertensive retinopathy, glaucoma, 
age related macular degeneration og cataract. 

 
 
 
 

Styrkleikar: Stórt þýði. 
Veikleikar: Fáar LVAD aðgerðir samanborið 
við hinar aðgerðinar því þarf að taka 
niðurstöðum með fyrirvara. Ekki upplýsingar 
um nákvæm gildi blóðrauða fyrir aðgerð. Tíðni 
ION er lág og því hafa litlar villur í greiningu 
kóða mikil áhrif á niðurstöðurnar.  
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Perioperative  Visual Loss in Spine 
Fusion Surgery: Ischemic Optic 
Neuropathy in the United States from 
1998 to 2012 in the Nationwide Inpatient 
Sample 
 
Rubin, Parakati, Lee, Moss, Joslyn og 
Roth. 
 
2016 
 
Bandaríkin 
 

Að rannsaka þróun ION 
í mænuaðgerðum 
(Spine fusion) og 
áhættuþætti úr stórum 
landlægum gagnagrunni 
(NIS) á árunum 1998-
2012 og einnig kanna 
hvort tilfellum hefði 
fækkað. 

 Gagnaöflun fengin frá 
útskriftum n= 2.511.073 
sjúklinga úr gagnagrunni 
NIS. 

 Afturvirk rannsókn 

 Undanskildar voru 
mænuaðgerðir sem ekki 
voru gerðar í grúfulegu og 
aðgerðir á 
hálshryggjarliðum þ.e. 
vegna þess að þeir vissu 
að flest ION tilfelli væru 
tengd öðrum 
hryggjarliðum fyrir neðan 
háls. 

 Einstaklingar eldri en 18 
ára 

 Þeir sem hlutu ION voru 257 manns og 224 voru 
með RAO. 

 Tíðni aðgerða jókst þrefalt á rannsóknartímabili en 
ION tilfellum fækkaði marktækt frá 1.63/10.000 til 
0.60/10.000.  

 Ekki var marktækur munur á tíðni RAO á þessu 
tímabili. 
Marktækir áhættuþættir: 

 Aldur (p=0.009) 

 Blóðgjöf (p=0.004) 

 Offita (p=0.030). 

 Kvenkyn verndandi (p<0.000). 

 Tíðni ION lækkaði marktækt 1998-2012 (p=0.002). 

Styrkleikar: Stórt þýði. 
Veikleikar: Gögn háð því að vera skráð á réttan 
hátt út frá nákvæmni greiningu lækna og 
aðgerðarlýsingu skurðlækna. NIS greinir 
eingöngu tilfelli ION en getur ekki gert grein fyrir 
alvarleika sjóntapsins. Einnig vantar mikilvægar 
upplýsingar í NIS úr aðgerðinni eins og t.d. 
Svæfingartækni, lengd aðgerðar, legu, blóðtap 
og vökvagjöf. 

A survey of incidence of postoperative 
visual loss associated with spine 
surgery outside the united states. 

 

Athiraman,  Todorov, Honorato og 
Tempelhoff. 

 

2018 

 
Bandaríkin 

Að kanna hvort POVL 
gerist utan 
Bandaríkjanna og sé því 
alþjóðlegur fylgikvilli   

 Spurningarlisti með 15 
spurningum sendur á 927 
einstaklinga sem störfuðu 
við skurðaðgerðir í 9 
mismunandi löndum: 
Bandaríkjunum, Ástralíu, 
Belgíu, Kanada, 
Þýskalandi, Frakklandi, 
Ítalíu, Japan og Bretlandi 

 
 

 

 

 

 

 

 810 einstaklingar svöruðu og af þeim voru 42 sem 
höfðu orðið vitni af POVL eða 5.2%. 

 POVL hafði sést í 8 löndum utan Bandaríkjanna. 

 Gróft mat á POVL utan USA er 0.021% 

 Sýnir að POVL er ekki eingöngu þekktur fylgikvilli í 
USA. 

Styrkleikar: Mörg lönd 

Veikleikar: Gróft mat 
 

 

 

 

POVL (Postoperative visual loss): Sjóntap í kjölfar skurðaðgerða. Hgb (hemoglobin): Blóðrauði. Hct (Hematocrit): Blóðkornaskil. ION (Ischemic optic neuropathy) : Sjóntaugablóðþurrð. PION 
(Posterior ischemic optic neuropathy): Aftari sjóntaugablóðþurrð. AION (Anterior ischemic optic neuropathy): Fremri sjóntaugablóðþurð. NIS (National inpatient sample): Landlægur sjúklinga 
gagnagrunnur. ICD-9: Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála.  CABG (Coronary artery bypass grafting): Kransæðahjáveituaðgerð. BMI (Body mass index): 
Líkamsþyngdarstuðull.  Wilson frame: Upphækkunar púði sem stundum er notaður við grúfulegu aðgerðir. IOP (Intraocular pressure): Augnþrýstingur. CRAO (Central retinal artery occlusion): 
Miðsjónhimnuslagæðarlokun. PVD (Peripheral vascular disease): útlægir æðasjúkdómar. MAP (Mean arterial pressure): Meðalslagæðarþrýstingur. ST lega (Steep trendelenburg): Steypt  lega. 
mmHg  (millimeters of mercury): Millimetrar kvikasilfurs, mælieining fyrir þrýsting. PON (Perioperative optic neuropathy): Sjótnap í kjölfar skurðaðgerða. TIA (Transient ischemic attack):  Tímabundin 
blóðrásartruflun til heila. CB (Cortical blindness): Barkarblinda. LVAD (Left ventricular assist device): Gervihjartaígræðsla. RAO (Retinal artery occlusion): Sjónhimnuslagæðarlokun. P gildi: 
Tölfræðilega marktækt ef  <0.05.
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4 Umræður 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var að lýsa helstu niðurstöðum rannsókna um 

orsakir sjóntaps í kjölfar skurðaðgerða. Rannsóknirnar sýna að helstu orsakir sjóntaps séu sjóntauga-

blóðþurrð (ION) (Rubin o.fl., 2016; Rubin o.fl., 2017; Shen ofl., 2009; The postoperative visual loss 

study group, 2012; Patil o.fl., 2008; Holy o.fl., 2009), sjónhimnuslagæðarlokun (RAO) (Rubin o.fl., 

2016; Shen o.fl., 2009; Patil o.fl., 2008) og barkarblinda (CB) (Garza-Ramos o.fl., 2016; Shen o.fl., 

2009). Rannsóknir sýna að þessi alvarlegi en sjaldgæfi fylgikvilli breyti lífi fólks á ögurstundu og þarf 

fólk að læra að lifa með þessari alvarlegu skerðingu í sínu daglega lífi (Goyal o.fl., 2019). Niðurstöður 

þessa verkefnis benda til þess að tíðni sjóntaps sé lág en sé þó til staðar. Lítið er til af heimildum 

tengdum þessum fylgikvilla, eins og nefnt var hér að framan, en einungis tvær greinar uppfylltu 

inntökuskilyrði og því var handleitað í heimildum rannsókna. Við þá leit fundust 13 nothæfar 

rannsóknir. Leitin var einsleit því allar nema ein fjölluðu um sjóntap af völdum skurðaðgerða í 

Bandaríkjunum og því er ekki unnt að áætla tíðnina á heimsvísu. Engin rannsókn fannst tengd efninu 

hér á landi og því erfitt að heimfæra tíðnina á íslenskt samfélag. Nauðsynlegt er að framkvæma 

megindlega rannsókn hér á landi til að sjá hvort tíðnin sé sambærileg við önnur lönd. Niðurstöður 

rannsókna sýna að ýmsir áhættuþættir auka líkurnar á sjóntapi í kjölfar skurðaðgerða og verður fjallað 

um þá hér að neðan. 

4.1 Áhættuþættir 

Í flestum rannsóknunum var karlkyn áhættuþáttur (Rubin o.fl.,2016; Rubin o.fl.,2017; Shen o.fl., 2009; 

The postoperative visual loss study group, 2012; Holy o.fl., 2009; Garza-Ramoz o.fl., 2016). Ekki er 

vitað hvers vegna karlar eru líklegri til þess að verða fyrir sjóntapi, en þar sem það eru ekki þekktar 

neinar líffræðilegar breytur á sjónbrautum karla og kvenna eru getgátur um að kvenhormón, þar með 

talið estrógen, geti verið ástæðan (Rubin, o.fl., 2016; Holy o.fl.,2009; Postoperative visual loss study 

group, 2012; Rubin, o.fl., 2016; Rubin, o.fl., 2017). Líffræðilegur breytileiki milli kynjanna gæti haft áhrif 

þegar notast er við Wilson frame púða en hann getur orsakað aukningu á innanfrumuvökva (e. 

Interstitial Fluid Accumulation) hjá körlum sem getur því valdið hærra hlutfalli sjóntaps hjá þeim. Einnig 

getur hár líkamsþyngdarstuðull (e. Body Mass Index, BMI) verið áhættuþáttur hjá körlum og eru þeir 

líklegri til að verða fyrir miklum blóðmissi og þurfa þar af leiðandi meiri vökvagjöf í aðgerð (Rubin o.fl., 

2016). Einstaklingar með hátt BMI geta verið með hækkaðan þrýsting í kviðarholi (e. Intraabdominal 

Pressure) og miðbláæðarþrýsting (e. Central Venous Pressure) í grúfulegu vegna þrýstings af auknu 

magaummáli sem gæti leitt til aukins bláæðarþrýstings í höfðinu. Þessar lífeðlisfræðilegu breytingar 

takmarka það að blóð geti runnið til baka úr höfðinu og minnkar útfall hjartans sem leiðir til minnkaðs 

blóðflæðis til líffæra (Postoperative visual loss study group, 2012). Þeir sjúklingar sem höfðu hærra 

BMI en 35kg/m2 voru í mestri hættu á að fá hækkað IOP, óháð skurðlegu í aðgerð (Molloy o.fl., 2016).

 Grúfulega er áhættuþáttur en ýmsar tilgátur eru um uppruna sjóntaps, 72% allra tilfella í 

gagnagrunni rannsóknar Nandyala og félaga voru tengd við mænuaðgerð í grúfulegu. Grúfulega getur 

valdið auknum þrýstingi á sjóntaugina og getur því hindrað bláæðarblóðflæði. Bláæðarþrýstingurinn 

eykst vegna þrýstings á augað og bláæðarþrýstingurinn verður hærri en þrýstingurinn í slagæðlingum. 

Svipuð tilgáta bendir til þess að svokallað ,,compartment syndrome” eins og það er kallað á fræðimáli 
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eigi sér stað í sjóntauginni og veldur þetta hækkun á innanfrumuvökva innan svæða augans sem ekki 

gefa eftir. Ef þessi tilgáta er á rökum reist gæti öfug ST staða og vökvagjöf í formi kvoðulausnar (e. 

Colloid Based Fluids) virkað til þess að lækka innanfrumuvökva og bjúgmyndun í kringum sjóntaugina 

(Nandyala o.fl., 2014). Ástæðan fyrir því að tíðni sjóntaps er einna mest eftir mænuaðgerðir gæti verið 

sú að meirihluti þeirra aðgerða eru framkvæmdar í grúfulegu og því er líklegast ekki rétt að bera þær 

saman við aðrar tegundir skurðaðgerða. Löng grúfulega getur valdið andlits- og augntóftarbjúg eftir 

aðgerð og þar af leiðandi leitt óbeint til hækkunar á augnbláæðarþrýstingi umfram slagæðarþrýsting 

sem leiðir til blóðþurrðar (ION) (Goyal o.fl., 2019).       

 Hér áður fyrr var notast við svokallað ,,Horseshoe headrest”, en eftir að þeirri notkun var hætt 

hefur tíðni CRAO minnkað verulega. Því er mikilvægt að forðast beinan þrýsting á augað til þess að 

reyna að koma í veg fyrir sjóntap í kjölfar skurðaðgerða (Garza-Ramos o.fl., 2016; Goyal o.fl., 2019). 

Bent er á að öfug ST lega (s.k. andsteypa þar sem höfuð er hærra en fætur) getur virkað sem 

fyrirbyggjandi þáttur í að koma í veg fyrir sjóntap og einnig er bent á að takmarka gjöf crystalloid 

lausnar (Garza-Ramos o.fl., 2016).       

 Wilson frame púði gerir það að verkum að höfuð sjúklingsins er töluvert neðar en hjarta hans 

og getur það margfaldað þrengsli í bláæðum höfuðs og með því hindrað blóðflæði út úr auganu. 

Verður bláæðarþrýstingurinn þá hærri en slagæðarþrýstingurinn. Langvarandi hækkun bláæðar-

þrýstings í augntóftinni getur leitt til innanfrumu bjúgmyndunar og minnkað gegnflæðisþrýsting (PP) 

sem skerðir því súrefnisflutning til sjóntaugar (Postoperative visual loss study group, 2012). 

Fyrirbyggjandi aðgerðir væru að huga að legu einstaklings í aðgerðinni, gæta þess að halda höfðinu í 

hjartahæð svo ekki myndist mikill þrýstingur í höfði, takmarka tímann í grúfulegu og einnig reyna að 

forðast notkun á Wilson frame púða (Postoperative visual loss study group, 2012; Molloy o.fl., 2016).

 Í rannsókn Molloy kom fram að hækkaður augnþrýstingur (IOP) og augnflæðisþrýstingur 

(OPP) hjá sjúklingum í aðgerð þar sem notast var við ST legu, gaf til kynna að tímalegnd legu 

sjúklings í ST legu gæti verið áhættuþáttur fyrir sjóntapi. Bein tenging við ST legu er að IOP hækkar 

og OPP lækkar, þegar OPP verður lægri en IOP getur það leitt til ástands þar sem lélegt blóðflæði 

orsakar blóðþurrð í svæðum augans sem ekki gefa eftir. Af þeim sökum er möguleiki á að tímalengd 

aðgerðar geti leitt til sjóntaugablóðþurrðar og „compartment syndrome” innan augans (Molloy, 2011; 

Molloy o.fl., 2016). IOP verður að vera innan eðlilegra marka (12-22 mmHg) til þess að halda sem 

bestum líffræðilegum skilyrðum fyrir sjónina. Hvers kyns skerðing á sjálfstjórnun blóðflæðis getur leitt 

til sjóntaps (Molloy o.fl., 2016). Dorzolamide-Timolol augnlausnin minnkar IOP með því að draga úr 

framleiðslu á augnvökva og hefur bein áhrif á beta2-adrenerga viðtaka í brárklökkum og hefur hún 

reynst vel til þess að halda augnþrýstingi (IOP) í lágmarki og gæti notkun hennar dregið úr líkum á 

sjóntapi í ST legu aðgerðum (Molloy o.fl, 2016).       

 Rannsókn Garza-Ramos og félaga leiddi í ljós að hjá sjúklingum sem gangast undir 

mænuaðgerð í grúfulegu verður CRAO oftast vegna beins þrýstings á augað sem hindrar blóðflæði og 

lýsir sér þá sem sjóntap á öðru auga. Notkun mjúks kleinuhringjalagaðs höfuðpúða sem heldur 

augunum lausum við þrýsting svo og stöðugt eftirlit svæfingahjúkrunarfræðings með legu höfuðs á 15 

mínútna fresti hefur að mestu leyti komið í veg fyrir þetta vandamál (Garza-Ramos o.fl., 2016; Goyal 

o.fl., 2019).            
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Annar áhættuþáttur var aldur en samkvæmt rannsókn Rubin og félaga á  hryggspengiaðgerðum 

kom í ljós að því eldri sem einstaklingurinn var því meiri líkur voru á sjóntapi. Skýringin gæti verið sú 

að eldri einstaklingar séu líklegri til þess að undirgangast flóknar aðgerðir og meiri líkur á að það verði 

skaði á sjóntauginni vegna öldrunartengdra þátta (Rubin o.fl., 2016). Áhugavert er að samkvæmt 

rannsókn Nandyala og félaga stangast aldurstengdur áhættuþáttur við niðurstöður Rubins og félaga. 

Ungur aldur var áhættuþáttur í mænuaðgerðum og kom þar fram að eldri sjúklingar virtust ekki vera 

viðkvæmari fyrir sjóntapi. Tíðni sjóntaps í yngri kynslóðum gefur til kynna að líffræði- og 

lífeðlisfræðilegir þættir í blóðflæði sjóntaugar stjórni því að ákveðnir sjúklingar séu útsettari fyrir 

sjóntapi í kjölfar skurðaðgerða. Þeir sem yngri eru virðast líklegri til þess að gangast undir 

yfirgripsmiklar mænuaðgerðir (Nandyala o.fl., 2014). Niðurstöður Patil og félaga sýna fram á að bæði 

ungir sem aldnir séu í meiri áhættu á að fá sjóntap heldur en miðaldra fólk (Patil o.fl., 2008).

 Aukin lengd svæfingar og blóðtap hefur bein tengsl við sjóntap og vegna þessa eru sjúklingar 

sem gangast undir aðgerðir vegna mænuvandamála eins og t.d hryggskekkju í meiri áhættu á að fá 

þessa fylgikvilla. Mikill hluti sjóntapstilfella voru í kjölfar aðgerða á átta eða fleiri hryggjarliðum og má 

því gera ráð fyrir að flóknar aðgerðir séu áhættuþáttur (Nandyala o.fl., 2014). Aðgerðir á fjölda 

hryggjarliða er áhættuþáttur fyrir sjóntapi í kjölfar skurðaðgerða en skýrist mögulega frekar af 

blóðmissi og lengd aðgerða (Garza–Ramos o.fl., 2016). Fyrirbyggjandi íhlutanir eru að forðast 

lágþrýsting og blóðleysi í aðgerð, halda blóðkornaskilum (hct) yfir 30 hjá hááhættusjúklingum og halda 

meðalslagæðarþrýstingi (MAP) við grunnlínu (Garza-Ramos o.fl., 2016).    

 Samkvæmt rannsókn Shen og félaga fundust tengsl milli blóðleysis og bráðs blóðmissis í 

aðgerð en það útsetur sjúklinginn fyrir sjóntapi. Einnig eru sjúklingar sem fá blóðgjöf í spítalalegunni 

með aukna áhættu á að þróa með sér sjóntap, sérstaklega RAO. Blóðleysi jók líkurnar á sjóntapi í 

mænuaðgerð en ekki hjartaaðgerð. Takmarkanir þessara niðurstaðna eru þær að óvíst er á hvaða 

tímabili sjúklingurinn var blóðlaus, hvort hann var blóðlaus fyrir aðgerðina eða í aðgerðinni og hvenær 

hann hefði fengið blóðgjöf og hversu margar einingar hann fékk (Shen o.fl., 2009).  

 Rannsókn Garza-Ramos og félaga sýndi að þrátt fyrir að reynt sé að halda blóðþrýstingi 

lágum meðan á svæfingu stendur með það að markmiði að reyna að halda blóðmissi í lágmarki bendi 

margt til þess að lágþrýstingur sé mikilvægur áhættuþáttur fyrir sjóntapi. Af þeim sökum sé 

nauðsynlegt að rannsaka frekar hver æskileg gildi blóðþrýstings séu meðan á mænuaðgerð stendur 

(Garza-Ramos o.fl., 2016). Sjúklingar sem voru með blóðhag neðan eðlilegra marka fyrir aðgerð voru 

með auknar líkur á sjóntapi í kjölfar aðgerðar samanborið við þá sem voru með blóðgildi innan 

eðlilegra marka.           

 Ef aðgerð dregst á langinn er aukin hætta á blóðmissi og mikilli vökvagjöf. Það útsetur 

sjúklinginn fyrir hærri áhættu á að þróa með sér ION (Postoperative visual loss study group, 2012). 

Þar sem að orsakir og áhættuþættir fyrir ION er lítið þekkt ætti ávallt að gera ráð fyrir áhættunni á 

sjóntapi og ræða við sjúklinga sem gangast undir aðgerð sem virðist hafa hæstu tíðnina á sjóntapi, 

það er mænuaðgerðir og aðgerðir þar sem notast er við hjarta- og lungnahjáveitu (CPB) (Holy o.fl., 

2009).           

 Hærra skor á Charlson Comorbidity Index (CCI) mælikvarða var tengt hærri líkum á að þróa 

með sér sjóntap, sérstaklega RAO og CB en ekki ION. Einnig var það áhættuþáttur í sjóntapi af 
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völdum hjartaaðgerða en ekki mænuaðgerða. Mælikvarðinn gefur ekki sérstaklega til kynna hvaða 

fjölkvilla einstaklingurinn er að glíma við og því er ekki hægt að finna bein tengsl milli ákveðinna 

sjúkdóma sem einstaklingur hafði fyrir í tengslum við þróun sjóntaps (Shen o.fl., 2009). 

 Sjóntap eftir skurðaðgerð er alvarlegur fylgikvilli sem getur komið í kjölfar hvaða 

skurðaðgerðar sem er og veldur langoftast alvarlegu sjóntapi sem sjaldnast gengur til baka og þar að 

auki eru ekki þekktar neinar meðhöndlanir við sjóntapi (Kalyani o.fl., 2004). Mikilvægt er að 

framkvæma fyrirbyggjandi íhlutanir til þess að reyna að koma í veg fyrir sjóntap með þeim leiðum sem 

nefndar voru hér að ofan, ásamt því að framkvæma augnbotnaskoðun eins fljótt og auðið er eftir 

skurðaðgerð. Að auki getur notkun verndandi hjálpartækja eins og sérstakra púða, augnhlífa og 

hjálma í grúfulegu mögulega komið í veg fyrir þennan fylgikvilla skurðaðgerða (Garza-Ramos o.fl., 

2016)  

4.2  Styrkleikar og veikleikar 

Styrleikar þessa verkefnis eru að framkvæmd var kerfisbundin fræðileg samantekt. Einungis var notast 

við gagnagrunninn PubMed við heimildaleit og þurftu heimildir að uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði. 

Stærð og tímalengd þessa verkefnis veitti ekki svigrúm til viðfangsmeiri leitar. Handleita þurfti að 

heimildum vegna þess hve lítið viðfangsefnið hefur verið rannsakað og leitarorð misjöfn um sama 

efnið og því erfitt að framkvæma leit. Veikleikar þessarar samantektar voru þó nokkrir, aðallega tengdir 

því hve lítið efnið hefur verið rannsakað ásamt því að inntökuskilyrðin voru takmörkuð af því að 

rannsóknir væru á ensku, ártölunum 2009-2020 og að einungis var leitað í gagnagrunninum PubMed. 

Einungis fundust afturvirkar megindlegar rannsóknir en í fjórum þeirra voru færri en 100 þáttakendur 

(Goyal o.fl., 2019; Molloy, 2011; Molloy o.fl., 2016; The postoperative visual loss study group, 2012). 

Skortur var á dreifingu rannsókna, 12 af 13 rannsóknum voru framkvæmdar í Bandaríkjunum (Garza-

Ramos o.fl., 2016; Goyal o.fl., 2019; Holy o.fl., 2009; Kalyani o.fl., 2004; Molloy, 2011; Molloy o.fl., 

2016; Nandyala o.fl., 2014; Patil o.fl., 2008; Rubin o.fl., 2016; Rubin o.fl., 2017; Shen ofl., 2009; The 

postoperative visual loss study group, 2012). Engar íslenskar rannsóknir fundust um viðfangsefnið og 

því þarf að fara varlega í að yfirfæra niðurstöður frá Bandaríkjunum yfir á íslenskt samfélag. 

4.3 Klínískt notagildi 

Höfundar þessa verkefnis telja að hægt væri að nýta sér niðurstöður rannsókna við klíníska vinnu. 

Íhlutanir í starfi hjúkrunarfræðinga gætu minnkað líkurnar á þessum alvarlega fylgikvilla og eru 

svæfinga- og skurðhjúkrunarfræðingar því í lykilstöðu til þess að sinna þessum skjólstæðingahópi. 

Margt mætti hafa í huga til þess að vernda þetta viðkvæma líffæri sem augað er en sem dæmi má 

nefna: 

 Skurðlegu í aðgerð 

 Reglulegt eftirlit með sjúklingi í aðgerð 

 Beinan þrýsting á augað 

 Blóðmissi í aðgerð 

 Vökvagjafir í aðgerð 
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4.4 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Það vantar íslenskar rannsóknir á þessu sviði og væri mikill ávinningur ef slík rannsókn yrði 

framkvæmd hér á landi. Það væri athylisvert að sjá tíðni sjóntaps á Íslandi en erfitt gæti reynst að 

framkvæma stóra rannsókn vegna smæðar íslensku þjóðarinnar. Hér koma nokkrar tillögur að 

rannsóknum:  

 Gera afturvirka gagnarannsókn á sjúkrahúsgögnum  

 Tíðni sjóntaps eftir skurðaðgerðir á Íslandi 2000-2020 

 Innsýn í líf skjólstæðinga sem hafa misst sjónina eftir skurðaðgerð á Íslandi  

 Hjúkrunarþarfir einstaklinga sem misst hafa sjónina í kjölfar skurðaðgerðar 
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5 Ályktun 

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar voru að sjóntap í kjölfar skurðaðgerða er 

sjaldgæfur en alvarlegur fylgikvilli. Sjóntap var algengast eftir hjarta- og mænuaðgerðir og var sjóntap 

af völdum blóðþurrðar í sjóntaug (ION) algengast, en einnig voru tilfelli af sjónhimnuslagæðarlokun 

(RAO) og barkarblindu (CB). Tíðnin var lág og áhættuþættir voru misjafnir eftir aðgerðum og einnig 

tegund sjóntapsins. Áhættuþættirnir voru að vera karlmaður, vera með háan líkamsþyngdarstuðul 

(BMI), grúfulega í aðgerð, notkun á wilson frame púða, notkun á svokölluðum ,,horseshoe headrest” 

púða, aldur, lengd svæfingar ≥ 5 klst, áætlaður blóðmissir > 800 millilítrar, flóknar aðgerðir, aðgerðir á 

átta eða fleiri hryggjarliðum, hátt skor á Charlson comorbidity index (CCI) mælikvarða ásamt blóðleysi 

fyrir og í aðgerð. Fyrirbyggjandi íhlutanir voru að forðast lágþrýsting hjá sjúklingum, blóðleysi í aðgerð, 

halda blóðkornaskilum (hct) yfir 30 hjá hááhættusjúklingum og halda meðalslagæðarþrýstingi (MAP) 

við grunnlínu. Notkun ýmissa hjálpartækja eins og mjúks kleinuhringjalagaðs höfuðpúða sem heldur 

augum lausum frá þrýstingi og stöðugt eftirlit meðan á aðgerð stendur eru allt þættir sem 

svæfingarhjúkrunarfræðingur eða þeir sem annast um sjúkling í aðgerð þurfa að hafa í huga. Sé 

þessum fyrirbyggjandi íhlutunum fylgt eftir er möguleiki á að tíðni sjóntaps í kjölfar skurðaðgerða 

minnki enn frekar. Að lokum gæti það gagnast svæfinga- og skurðhjúkrunarfræðingum vel að kynna 

sér niðurstöður rannsókna og þessa kerfisbundnu fræðilegu samantekt til þess að fá betri yfirsýn yfir 

áhættuþætti og íhlutanir í starfi þeirra sem hafa áhrif á útkomur aðgerða.  
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Fylgiskjal 

Fylgiskjal 1: Prisma flæðrit, undirstaða fyrir mynd 4 

 

 


