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Heimsfaraldurinn COVID-19 (skammstöfun 
fyrir novel coronavirus disease 2019) 
hefur verið ofarlega í huga flestra þetta 
árið. Ekki aðeins er um að ræða skæðasta 
heimsfaraldur smitsjúkdóms frá HIV (human 
immunodeficiency virus, orsakavaldur 
alnæmis) heldur hafa þjóðir heims umbreytt 
sínu skipulagi með nær fordæmalausum 
hætti. Margir hafa eflaust heyrt að 
einstaklingar með hjarta- og æðasjúkdóma 
séu í meiri hættu á alvarlegum veikindum 
vegna COVID-19 - hvað þýðir þetta 
nákvæmlega og hvað getið þið gert?

Þó ýmislegt sé á huldu um eðli COVID-19 og 
veirunnar sem veldur sjúkdómnum (SARS-
kórónuveira-2 eða SARS-CoV-2) er margt 
sem við erum farin að skilja betur. Um er 
að ræða kórónuveiru, eina af mörgum sem 
mannkynið heftur glímt við um aldanna 
rás. Þetta er fyrsti heimsfaraldur vegna 
kórónuveiru sem við þekkjum til og skæðasti 
faraldur vegna kórónuveiru í manna minnum. 
Vissir þjóðfélagshópar eru viðkvæmari fyrir 
því að fá alvarleg veikindi vegna COVID-19; 
þar ber helst að nefna eldri einstaklingar 
og einstaklingar með vissa undirliggjandi 
sjúkdóma. Af undirliggjandi sjúkdómum 
sem auka hættu á alvarlegum veikindum 
vegna COVID-19 eru fjórir sem hafa 
mest verið skoðaðir: langvinnir hjarta- og 
æðasjúkdómar, langvinnir lungnasjúkdómar, 
háþrýstingur og sykursýki. Mikilvægt er 
að hafa í huga að þó rannsókn sýni að 
“einstaklingar með háþrýsting fá oftar 
alvarlegt COVID-19” er það ekki endilega 
vegna háþrýstingsins sjálfs. Einstaklingar 
með háþrýsting eru oftar með önnur 
vandamál, til dæmis sykursýki, hjartabilun 
og kransæðasjúkdóm - mögulega eru það 
þessir þættir sem auka hættuna á alvarlegri 

veikindum, ekki háþrýstingurinn einn sér. Í upphafi faraldursins 
kom upp ótti við notkun vissra háþrýstingslyfja - en síðar kom 
í ljós að ekkert samband hefur fundist á milli notkun þessara 
háþrýstingslyfja og horfur COVID-19. Áður en farið er nánar í 
öll þessi atriði þurfum við fyrst að skoða nánar hvað COVID-19 
nákvæmlega er.

COVID-19 er í grunninn öndunarfærasýking - veiran berst í efri 
öndunarfæri með dropum frá sýktum einstaklingi. Þessir dropar 
geta borist beint á milli manna með hósta eða óbeint með 
snertingu við smitað yfirborð (t.d. hendi eða hlutur). Eftir að 
veiran hefur borist í öndunarfærin fer hún að sýkja frumur okkar 
þar. Hún fjölgar sér og nær að endingu nægu magni til að valda 
einkennum. Það er mögulega á þessum tímapunkti þar sem 
hún færir sig líka niður í neðri öndunarfærin (lungun) og veldur 
þar usla. Helstu einkenni COVID-19 eru hiti, hósti og mæði 
en fjöldamörg önnur einkenni geta komið fram: slappleiki, 
vöðva- og beinverkir, höfuðverkir, ógleði, uppköst, lystarleysi, 
niðurgangur og breyting á bragð- og lyktarskyni. Þó veiran 
sjálf valdi skaða beint er talið að alvarlegustu tilfelli COVID-19 
megi rekja til bólgusvars sem við erum sjálf að mynda. Þá eru 
kenningar um að þeir þættir sem auka hættu á alvarlegum 
veikindum (hækkandi aldur, undirliggjandi sjúkdómar, reykingar) 
hafi áhrif á hvernig við þolum þetta bólgusvar til hins verra.

Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að flestir með COVID-19 
eru ungir og ekki með undirliggjandi sjúkdóma. Sömuleiðis 
þarf ekki að vera gamall eða með undirliggjandi sjúkdóma til 
að verða alvarlega veikur af COVID-19. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) í Bandaríkjunum birti nýlega 
samantekt á eiginleikum 287.320 COVID-19 sjúklinga - þar af 
voru aðeins um 22% með undirliggjandi langvinna sjúkdóma, 
þá helst hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og langvinnir 
lungnasjúkdómar.

Það eru þó vissir einstaklingsbundnir þættir sem auka hættu 
á alvarlegum einkennum. Eins og áður greindi er hærri aldur 
tengdur við alvarlegri veikindi. Einnig hafa vissar rannsóknir 
sýnt að karlar eru líklegri en konur til að verða alvarlega 
veikir - enn er ekki ljóst af hverju þetta mynstur sést. Ljóst 
er að einstaklingar sem hafa fengið hjartaáfall (þá talað 
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um blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta), eru með hjartabilun og 
ómeðhöndlaðan háþrýsting og sykursýki eru í aukinni hættu 
á alvarlegum veikindum og dauða vegna COVID-19. Hins 
vegar er erfiðara að meta hvort einstaklingar með vel stýrðan 
háþrýsting og sykursýki séu það einnig. Þetta skiptir mjög 
miklu máli að undirstrika, eins og komið er betur inn á hér 
á eftir. Það sem virðist hins vegar vega þyngst eru margir 
undirliggjandi sjúkdómar samtímis - t.d. að vera með sykursýki 
og blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta eða langvinna lungnateppu og 
háþrýsting.

COVID-19 getur einnig haft áhrif á hjarta- og æðakerfið 
sjálft. Þeir sem verða alvarlega veikir af COVID-19 eru oftar 
með merki um skaða á hjartavöðva, bæði með mælingu 
“hjartaensíma” (troponin T og I) og á hjartaómskoðun. Þá 
hækka “hjartaensímin” og hjartavöðvinn dregst minna saman 
(talað um að útflæði hjartans minnki). Ástæðurnar fyrir þessu 
eru margþættar. Mikil bólga getur orðið í COVID-19 og þessi 
bólga getur aukið hættu á að byrjandi segi í kransæðum 
stækki og stífli kransæðina að fullu. Þetta myndi að lokum 
leiða til hjartaáfalls og skaða á hjartavöðva. Alvarleg veikindi 
með öndunarbilun, lágan blóðþrýsting og aukið álag á hjartað 
geta líka minnkað blóðflæði til hjartavöðva og valdið skaða. 
Þessir tveir ferlar útskýra meðal annars af hverju undirliggjandi 
kransæðasjúkdómur og hjartabilun geta aukið hættu á 
alvarlegum veikindum. Síðan eru vísbendingar um að SARS-
CoV-2 geti, í vissum aðstæðum, sýkt hjartavöðvafrumur og 
valdið beint skaða - þá er talað um hjartavöðvabólgu. Einnig 
geta bráð veikindi og skaði á hjartavöðva aukið hættu á 
alvarlegum hjartsláttartruflunum.

Í ljósi ofangreindra atriða er ljóst að góð 
meðhöndlun háþrýstings, sykursýki og 
annarra sjúkdóma er undirstöðuatriði til að 
koma í veg fyrir alvarlegan sjúkdóm vegna 
COVID-19. Ef við notum háþrýsting sem 
dæmi er mikilvægt að viðhalda meðferð 
með háþrýstingslyfjum og reglulegu eftirliti. 
Því miður fór af stað ómarkviss umræða um 
vissa gerð háþrýstingslyfja (svokallaðir ACE-
hemlar og angiotensin-hemlar) í sambandi 
við COVID-19. Í byrjun var ótti við að þessi 
lyf gætu aukið hættu á alvarlegri veikindum 
vegna COVID-19 en rannsóknir hafa sýnt að 
svo sé ekki. Þannig ætti ekki að hætta töku 
þessara lyfja vegna COVID-19 sérstaklega.

Hvað má læra af öllu þessu?
Verið í góðum samskiptum við ykkar 
hjartalækni og heimilislækni. Ekki breyta 
meðferð án samráðs við ykkar lækni. 
Beitið almennri smitgát með reglulegum 
handþvotti og spritt eftir aðstæðum. Ekki 
ferðast utanlands nema nauðsyn krefur. Í 
margmenni ætti að viðhalda góðri fjarlægð 
og helst forðast alfarið margmenni í lokuðum 
rýmum. Ef einkenni koma fram sem gætu 
passað við COVID-19 ætti að leita strax 
ráðlegginga með því að hafa samband við 
ykkar heilsugæslu.
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