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ÁGRIP 

Inngangur 

Helstu ástæður öndunarörðuleika fyrirbura eru vot lungu (e. transient tachypnea of the newborn) 

og glærhimnusjúkdómur (e.respiratory distress syndrome, RDS), sem orsakast af skorti á 

yfirborðsseyti (e. surfactant) í lungum. Fyrsta meðferð við þessum sjúkdómum felst einkum í 

súrefnisgjöf og síblæstri (e. Continuous Positive Airway Pressure, CPAP). Helsti fylgikvilli 

síblástursmeðferðar er loftbrjóst (e. pneumothorax). Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

þróun öndunaraðstoðar fyrirbura á síðastliðnum 20 árum á Vökudeild Barnaspítala Hringsins, að 

meta árangur af síblástursmeðferð og að finna áhættuþætti fyrir ófullnægjandi svörun við henni. 

Einnig að finna forspárþætti fyrir myndun loftbrjósts í kjölfar síblástursmeðferðar. 

Tilfelli og aðferðir 

Rannsóknin var afturskyggn, þar sem safnað var almennum gögnum  um fyrirbura sem fengu 

síblástursmeðferð á tímabilinu 1992-2011. Úr úrtakinu voru valdir fyrirburar í tvær tilfella-

viðmiðunar rannsóknir þar sem annars vegar voru fyrirburar sem svöruðu síblástursmeðferð ekki 

með viðunandi hætti og þurftu því öndunarvélarmeðferð og hins vegar voru fyrirburar sem fengu 

loftbrjóst í kjölfar síblástursmeðferðar. Til viðmiðunar við báða tilfellahópana voru valin viðmið 

sem fengu áfallalausa síblástursmeðferð án annarrar öndunaraðstoðar, pöruð við tilfellin á 

meðgöngulengd, fæðingarþyngd og fæðingarári.  

Niðurstöður 

Marktæk aukning reyndist á notkun síblástursmeðferðar á tímabilinu og samsvarandi samdráttur í 

notkun öndunarvélameðferðar og surfactants. Glærhimnusjúkdómur reyndist áhættuþáttur fyrir 

bæði þörf á öndunarvélameðferð (OR 79,7 (9,3 - 685,6)) og loftbrjóstsmyndun (OR 9,3 (2,2 - 

41,3)). Báðir tilfellahópar höfðu marktækt hærri súrefnisþörf á fyrstu klukkustundum lífs en 

viðmiðunarhópar. Tilfellahópar þurftu einnig lengri tíma á viðbótarsúrefni en viðmiðunarhópar 

(öndunarvélahópur: 35,2 vs. 25,6 (p=0,03); loftbrjóstshópur: 32,9 vs. 18,0 (p=0,0003)). 

Ályktanir  

Aukin notkun síblástursmeðferðar hefur dregið úr þörf á öndunarvéla- og surfactantmeðferð. 

Flestir minnstu fyrirburanna þurfa samt sem áður á öndunarvélameðferð að halda. 

Glærhimnusjúkdómur virðist vera helsti áhættuþátturinn fyrir þörf á öndunarvélameðferð og 

myndun loftbrjósts hjá börnum á síblástursmeðferð.  
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SKAMMSTAFANIR 

 

CPAP  Continuous positive airway pressure, síblástur. 

RDS  Respiratory distress syndrome, glærhimnusjúkdómur. 
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1 INNGANGUR 

Fyrirburar eru samkvæmt World Health Organization (WHO) skilgreindir sem börn fædd eftir 

minna en 37 vikna meðgöngu (1). Á undanförnum árum og áratugum hafa orðið miklar framfarir 

í meðhöndlun fyrirbura sem sést best á því að í dag lifa flestir fyrirburar þó þeir fæðist eftir 

aðeins 23-24 vikna meðgöngu. Vanþroskuð líffæri fyrirbura eru þeirra helsta klíníska vandamál 

og það eru sérstaklega öndunarfæri þeirra sem eru illa undirbúin fyrir líf utan móðurkviðar. 

Öndunarfærasjúkdómar eru því ein helsta ástæða veikinda fyrirbura og dauða. Helstu 

öndunarfærasjúkdómarnir eru glærhimnusjúkdómur (e. respiratory distress syndrome), vot lungu 

(e. transient tachypnea of the newborn) og lungnabólga. Glærhimnusjúkdómur er algengastur, en 

hann orsakast af skorti á yfirborðsseyti (e.surfactant) í lungum vegna vanþroska. Fyrsta meðferð 

við sjúkdóminum felst einkum í súrefnisgjöf og síblæstri (e. Continuous Positive Airway 

Pressure, CPAP). Síblástur felur í sér minna inngrip og færri aukaverkanir en 

öndunarvélameðferð og er notkun síblásturs talin geta komið í veg fyrir þörf á meðferð með 

öndunarvél. Loftbrjóst er helsti fylgikvilli síblástursmeðferðar, sem getur verið lífhættulegt 

ástand. Á seinasta áratug hefur  meðferð með síblæstri á fyrirburum aukist mikið á vesturlöndum 

og því mikilvægt að svara ákveðnum spurningum varðandi meðferðina hér á landi. 

1.1 Glærhimnusjúkdómur 

Glærhimnusjúkdómur er eitt algengasta klíníska vandamál fyrirbura. Nýgengi 

glærhimnusjúkdóms er allt að 93% hjá fyrirburum fæddum eftir 28 vikur meðgöngu og fyrr (2), 

nýgengi lækkar með aukinni meðgöngulengd en er þó enn 11%, 6% og 3% við 34, 35, og 36 

vikna aldur (3). Þekktir áhættuþættir fyrir glærhimnusjúkdómi eru sykursýki móður, fjölburar, 

fæðing með keisaraskurði, hröð fæðing (e. precipitous delivery), súrefnisskortur fósturs og saga 

um fyrri börn með glærhimnusjúkdóm (1), auk þess sem glærhimnusjúkdómur er algengari og 

alvarlegri í drengjum og hvítum börnum (4). Helsta ástæða glærhimnusjúkdóms er skortur á 

surfactant, en skorturinn leiðir af sér aukna yfirborðsspennu í lungnablöðrum (e. alveoli)  sem 

veldur óstöðugleika þeirra við enda útöndunar og auknar líkur verða því á samfalli þeirra, sem þá 

skerðir þangetu (e. compliance) lungna. Þessar breytingar, ásamt mjúkum og eftirgefanlegum 

brjóstkassa fyrirburans og lítilli andrýmd (e. tidal volume), leiða til lækkunar á hlutþrýstingi 

súrefnis í blóði, hækkaðs hlutþrýstings koltvíoxíð og blóðsýringar. Þessi þættir geta leitt til 

lungnaháþrýstings, sem veldur skammhlaupi blóðs framhjá lungum í gegnum foremen ovale í 
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hjartanu og í gengum opna fósturslagrás (ductus arteriosus). Afleiðingin getur orðið ónógur 

súrefnisflutningur til vefja líkamans (1).  

Surfactant er myndað í umfrymi lungnablöðrufrumna af tegund II. Í umfryminu safnast það 

fyrir í flysjukleggja (e. lamellar bodies) og má sjá það í rafeindarsmásjá við 20. viku fósturþroska 

(5). Surfactant er að mestu samsett úr lípíðum (90%), dípalmitoýl fosfatidýlkólíni, 

fosfatidýlglýseróli, kólesteróli og próteinum (10%), sem apópróteinum (surfactant prótein SP –A, 

–B, –C, –D). Þó svo að surfactant sé til staðar í umfrymi við 20. viku meðgöngu er verður þess 

ekki vart á yfirborði lungnaþekju fyrr en síðar og byrjar ekki að mælast í legvatni fyrr en á 28.- 

32. viku (1). Á 35. viku meðgöngu er eðlilegum styrk surfactants yfirleitt náð(1). Þetta útskýrir 

aukið algengi glærhimnusjúkdóms með lækkandi meðgöngulengd. Þó svo að stutt meðganga sé 

helsta ástæða skorts á surfactant, þá eru til sjaldgæfir genagallar sem fela í sér breytingar á 

surfactant próteinunum SP-B og SP–C sem leiða af sér skerta virkni surfactants. 

Glærhimnusjúkdómur vegna genagalla sést þó oftar í fullburða börnum og er banvænn.(6) 

Glærhimnusjúkdómar orsakast ekki aðeins af skorti á surfactant heldur einnig af skertum 

gæðum þess surfactants sem til staðar er í lungum fyrirbura. Surfactant fyrirbura hefur annað 

hlutfall lípíða og próteina en fullburða barna. Það inniheldur hlutfallslega meira af 

fosfatidýlinósítóli og minna af fosfatidýlglýceróli. Fosfatidýliglýseról hefur meiri surfactant 

virkni en fosfatidýlinósítól sem er helsta ástæða minni virkni surfactants fyrirbura (7, 8).  

Glærhimnusjúkdóm má þekkja klínískt á hraðöndun (e. tachypnea) eða stunum (e. 

grunting), blaktandi nasavængjum (e. nasal flaring), intercostal, subcostal og subxiphoid 

inndráttum, auk bláma (e.cyanosis) í alvarlegum tilfellum (9). Blóðgös, sýru-basa gildi og 

lungnaröntgenmynd má nota til að staðfesta greiningu. Glærhimnusjúkdómur birtist á 

röntgenmynd sem fínkornóttar dreifðar íferðir (e. fine reticular granularity) í starfsvef (e. 

parenchyma) og loftberkjukort (e. air bronchogram)(1). 
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Mynd 1. Glærhimnusjúkdómur. Golde G. Dudell Barbara J. Stoll. 2007. Nelson Textbook of Pediatrics. Saunders. 

Mæðrum í hótandi fyrirburafæðingu eru oftast gefnir barksterar sem fyrirbyggjandi 

meðferð við glærhimnusjúkdómi. Barksterar bæta lungnavirkni fyrirbura með örvun á þroska og 

sérhæfingu tegundar I og II lungnafruma, ásamt því að örva framleiðslu á fosfólípíðum í tegund 

II lungnafrumum og auka þannig framleiðslu surfactants (10). Fyrsta rannsókn á fyrirbyggjandi 

meðferð með barksterum árið 1972 sýnd að aðeins 9% fyrirbura sem fengu fyrirbyggjandi 

barksterameðferð fengu glærhimnusjúkdóm til samanburðar við 25% af viðmiðunarhópi. 

Árangurinn af meðferðinni var mestur þegar barksterarnir voru gefnir 48 klst. fyrir fæðingu eða 

meira, en innan 7 daga (11). Fjöldi annarra rannsókna komu í kjölfar þessara niðurstaðna sem 

sýndu samsvarandi tölur (12). 

Fyrsta meðferð við glærhimnusjúkdómi er gjöf á hlýju og röku súrefni með það sem 

markmið af viðhalda PaO2 innan 50-70 mm Hg. Ef viðbótarsúrefni er ekki nægilegt til að 

viðhalda æskilegu PaO2 gildi eru nokkrir möguleikar fyrir hendi um áframhaldandi meðferð. Í 

fyrsta lagi má meðhöndla sjúkdóminn með síblæstri eingöngu (13), en það er sá meðferðarkostur 

sem helst er notaður á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Í öðru lagi má meðhöndla sjúkdóminn 
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með því að gefa surfactant um kokrennu og hefja síblástur í kjölfar þess (14), en sú meðferð hefur 

verið notuð í einstaka tilvikum á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Í þriðja lagi má gefa 

surfactant um kokrennu og hefja meðferð með öndunarvél í kjölfar þess, en það eru helst 

fyrirburar með mjög alvarlegan glærhimnusjúkdóm og andnauð (e.apnea) sem þurfa þessa tegund 

meðferðar. En mjög alvarlegur glærhimnusjúkdómur er skilgreindur sem: sýrustig blóðs pH < 

7,20, PCO2 gildi >60 mm Hg og PO2 gildi <50 mm Hg á síblæstri 6-10 mm H2O, auk 

viðvarandi andnauðar (1). Í fjórða og síðasta lagi ber að nefna að sjúkdóminn má meðhöndla með 

hátíðniöndunarvél (e. high-frequency oscillatory ventilation). Oftast er gripið til þessar meðferðar 

vegna takmarkaðrar svörunar barns við hefðbundinni öndunarvélameðferð eða sem fyrsta 

meðferð í von um að draga úr líkum á þeim áverkum á lungnavef sem geta orðið við 

öndunarvélameðferð (15). Hátíðniöndunarvélar voru þróaðar í þeim tilgangi að draga úr áverkum 

í lungnavef og bæta loftskipti í sjúklingum með alvarlegan glærhimnusjúkdóm. 

Hátíðniöndunarvélar gefa frá sér lítið rúmmál lofts með hárri tíðni (10 -15 Hz = 600 – 900 / min.) 

og eru helst notaðar á fyrirbura sem eru með stíf lungu svara því hefðbundinni 

öndunarvélameðferð illa (1).  
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1.2 Síblástur 

 

 

Mynd 2. Barn á síblæstri á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Maí 2012. 

 

Síblástur felur í sér síflæði af röku, hlýju og yfirleitt súrefnisbættu lofti inn um nef sjúklings. 

Einnig er hægt að gefa síblástur í gegnum kokrennu, en sú aðferð er sjaldan notuð í dag. 

Síblástursmeðferðin veldur viðvarandi hækkun á loftþrýstingi í lungum við bæði innöndun og 

útöndum. Þetta stuðlar að því að loftvegir og lungnablöðrur haldist opnar, þrátt fyrir skort á 

surfactant eins og er hjá fyrirburum með glærhimnusjúkdóm, ásamt því að gera öndun reglulegri 

og auðvelda öndun með stöðgun brjóstkassa. Þegar síblástursmeðferð er beitt andar barnið sjálft 

ólíkt meðferð með öndunarvél (1). Síblástur líkir eftir stunum (e. grunting) sem er náttúrulegt 

lífeðlisfræðilegt viðbragð fyrirbura með takmarkaða þangetu lungna eða skert endarúmmál 

lungna (FRC), þ.e.m.a. glærhimnusjúkdómur. Viðbragðið felur í sér hemlun á útöndun með 

aðfærslu raddbanda og samdrætti þindar. Þetta veldur auknu viðnámi á loftflæði í útöndun og 

stuðlar þannig að því að lungnablöðrur haldist opnar í útöndun (16, 17). Síblástur eykur 

endarúmmál lungna (18), jafnar dreyfingu lofturnar (19) og bætir loftunar-blóðflæðis hlutfall (e. 

ventilation-perfusion ratio) (18). Síblástur eykur einnig þangetu lungna (17) og stöðgar mjúkan 
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brjóstvegg fyrirbura (20). Það er fyrir tilstuðlan þessara þátta sem síblástur dregur úr hraðöndun 

fyrirbura og hækkar súrefnismettun í blóði (19). 

Árið 1914 lýsti Von Reuss fyrstur tilraun með síblástursvél sem hann kallaði „overpressure 

apparatus“ í rannsókn þar sem nýburar með öndunarörðuleika voru meðhöndlaðir með tækinu 

með góðum árangri. Gregory et al. enduruppgötvuðu síðan tæknina og voru fyrstir til að lýsa 

notkun síblásturs við glærhimnusjúkdómi árið 1968. Síblástursvél þeirra var hönnuð í þeim 

tilgangi að draga úr hárri dánartíðni (60%) sem var meðal fyrirbura sem hlutu 

öndunarvélameðferð á þessum tíma (21). Í kjölfar notkunar á síblæstri við glærhimnusjúkdómi á 

þessum tíma lækkaði dánartíðni vegna sjúkdómsins úr 35-55% í 15-20%. Þessi þróun leiddi til 

aukinnar almennrar notkunar síblásturs og rannsókna á þróun og bótum á meðferðinni21). Fyrir 

lok áttunda áratugarins komu á markað nýjar öndunarvéla sérhannaðar fyrir nýbura sem leystu 

síblástursmeðferðina af hólmi (22). Í kjölfar aukinnar vitneskju um tengsl öndunarvélameðferðar 

og langvinns lungnasjúkdóms (e. Chronic Lung Disease of Prematurity) í kringum aldarmótin 

2000 (23, 24) fór notkun síblásturs aftur að aukast og eykst enn (25).  

1.3 Öndunaraðstoð fyrirbura 

Síblástur er almennt talin mildari tegund meðferðar en öndunarvélameðferð, hún felur í sér minna 

inngrip og færri aukaverkanir en meðferð með öndunarvél. Með síblæstri má komast hjá þeim 

áverkum á lungnavef sem fylgja öndunarvélameðferð, auk þess að komast hjá barkaþræðingu og  

þar með sýkingarhættu af kokrennu (26). Þeir áverkar sem verða á lungnavef vegna 

öndunarvélameðferðar verða vegna: of mikils rúmmáls lofts í lungum við enda innöndunar, 

endurteknu samfalli og opnun loftvega vegna of lítils rúmmáls við lok útöndunar, auk áverka 

vegna bólguþátta sem virkjast vegna meðferðarinnar (27). Sýnt hefur verð fram á að jafnvel mjög 

stutt meðferð með öndunarvél getur valdið áverkum á lungnavef (28) og dregið úr virkni 

surfactants, auk þess sem meðferðin er ein helsta ástæða langvinns lungnasjúkdóms í nýburum 

eins og áður var nefnt (23, 24). 

Vinnureglur um öndunaraðstoð fyrirbura strax eftir fæðingu eru töluvert ólíkar á 

mismunandi sjúkrastofnunum í heiminum og eins eru afdrif fyrirbura sem fá meðhöndlun ólík 

(23). Algengustu tegundir meðferðar eru eftirfarandi: barkaþræðing og surfactant gjöf skömmu 

eftir fæðingu og stöðgun með öndunarvélameðferð; síblástur skömmu eftir fæðingu; 

barkaþræðing og surfactant gjöf skömmu eftir fæðingu með stuttri öndunarvélameðferð og 

flutningi yfir á síblástur. Í dag stendur yfir úrvinnsla á stórri framsýnni klínískri rannsókn á 
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vegum Vermont Oxford Network í Bandaríkjunum þar sem þessir þrír meðferðarkostir eru 

rannsakaðir með tilliti til afdrifa fyrirbura hvað varðar langvinna lungnasjúkdóma, legutíma og 

dauða (29). Vonir standa til um að rannsóknin muni varpa skýrara ljósi á ávinning hvers 

meðferðarkostar. Hér verður lýst nánar síblástursmeðferð skömmu eftir fæðingu sem er sá 

meðferðarkostur sem helst er notast við á Vökudeild Barnaspítala Hringsins í dag og er jafnframt 

hluti rannsóknarefnis þessarar ritgerðar. 

1.3.1 Síblástursmeðferð skömmu eftir fæðingu 

Síblástursmeðferð skömmu eftir fæðingu felur í sér tvær mismunandi aðferðir, annars vegar 

björgunarmeðferð þar sem fyrirburi er færður á síblástur aðeins ef hann hefur minnkaða 

súrefnismettun í meira en 30 mínútur þrátt fyrir súrefnisgjöf (30, 31) eða hins vegar 

fyrirbyggjandimeðferð sem felur í sér snemmbúna síblástursmeðferð þar sem fyrirburar eru 

færðir á síblástur 5-10 mínútum eftir fæðingu óháð súrefnismettun (32).  

Síblástur skömmu eftir fæðingu hefur löngum verið kölluð Columbia aðferðin þar hún fékk 

fyrst almenna notkun við Barnaspítala háskólasjúkrahúss Columbia í New York (23). Meðferðin 

er hugsuð sem staðgengill öndunarvélameðferðar og sýnt hefur verið fram á ýmsa kosti 

meðferðarinnar. Þar ber helst að nefna minni áverka á lungnavef vegna hárrar þéttni súrefnis í 

innöndunarlofti (fractional inspiratory oxygen pressure, FIO2), styttri dvöl á gjörgæslu/vökudeild 

(neonatal intensive care unit, NICU) og minnkaðar líkur á þörf fyrir öndunarvélameðferð og þar 

af leiðandi minni líkur á þeim fylgikvillum sem þeirri meðferð fylgja (33). Einnig hafa verið 

settar fram kenningar um að meðferð með síblæstri skömmu eftir fæðingu valdi minni áverkum á 

lungnavef og því ætti surfactant þörf að vera minni hjá þeim sem fá meðferðina (34). Fyrirburum 

sem fá meðferðina er yfirleitt ekki gefið surfactant nema þeir svari ekki síblæstri með viðunandi 

hætti (e. CPAP failure), sem er skilgreint sem pH< 7,2, PCO2 > 65, FIO2 > 0,6 auk andnauðar, 

en í kjölfar þessa ástands þarf oftast að flytja fyrirbura á öndunarvél (35).  

Fjöldamargar rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum ávinningi síblástursmeðferðar 

skömmu eftir fæðingu til samanburðar við öndunarvélameðferð. Sú stærsta og vegamesta er 

líklegast COIN rannsóknin, þar sem 610 fyrirburum (25-28 vikna) var slembiraðað í tvo hópa 

sem fengu annað hvort síblástursmeðferð skömmu eftir fæðingu eða öndunarvélameðferð. Þau 

börn sem fengu síblástursmeðferð voru líklegri til að þurfa færri daga á viðbótarsúrefni og 

öndunaraðstoð en þau sem fengu öndunarvélameðferð. Aftur á móti voru fyrirburarnir sem fengu 

síblástursmeðferðina jafn líklegir til að fá langvinnan lungnasjúkdóm og voru líklegri til að fá 
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loftbrjósti (36). Einnig sýndi rannsóknin tilhneigingu (e.trend) í þá átt að fyrirburar fæddir eftir 

27-28 vikur hljóti mestan ávinning af meðferðinni. Rannsakað hefur verið hvort 

björgunarmeðferð eða fyrirbyggjandi meðferð gagnist fyrirburum betur en samkvæmt 

safngreiningu (e. meta-analysis) sem gerð var árið 2005 skila báða meðferðartegundir svipuðum 

árangri (37).  

Í nýlegri yfirlitsgrein sem birt var í tímaritinu Respiratory Care (22), kemur fram í 

samantekt á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á síblástursmeðferð skömmu eftir fæðingu 

að þeim kemur ekki saman um ávinning meðferðarinnar, þar sem aftursýnar rannsóknir virðast 

almennt sýna jákvæða útkomu vegna meðferðar en framsýnar rannsóknir gera það hins vegar 

ekki. Líklegt þykir að þetta stafi af þeirri reynslu og sérfræðikunnáttu sem teymin sem veita 

meðferð með síblæstri hafa öðlast með tímanum, sem ekki endilega er til staða þegar um 

framsýnar rannsóknir er að ræða (22). 

1.4 Fylgikvillar síblásturs  

Eins og áður var nefnt hefur síblástursmeðferð færri alvarlega fylgikvilla en meðferð með 

öndunarvél, en meðferðir er þó ekki laus við fylgikvilla. Skipta má þeim fylgikvillum sem tengdir 

hafa verið meðferðinni í þrjá undirflokka: áverka á nefloftvegum, fylgikvilla vegna tækjabilunar 

og loftleka. Af áverkum á nefloftvegum og fylgikvillum vegna tækjabilunar ber helst að nefna: 

staðbundin erting og áverkar á nefskilvegg (e.septum) vegna rangrar staðsetningar nefstykkis 

(38); niðurbrot, rof og vefjadrep (e. columnella necrosis) á nefskilvegg (39); aflögun nefs og 

varanleg útvíkkun nasa (39); auk áverka á nefslímhúð vegna rangrar rakastillingar (40).  

Loftleki er ekki algengur fylgikvilli síblásturs en er áhyggjuefni fyrir þá sem veita 

síblástursmeðferð vegna alvarleika ástandsins. Loftleki er almennt skilgreindur sem loftfyllt 

holrými í líkamanum (41). Undir loftleka sem fylgikvilla af síblæstri falla loftbrjóst, 

lungnayfirþan(e. pulmonary interstitial emphysema), loftmiðmæti (e.pneumomediastinum), 

lungnablaðra (e. pneumatocele), loftblóðtappi (e. vascular air embolism), loftgollur 

(e.pneumopericardium), og húðbeðsþemba (e. subcutaneus emphysema) (42). Af þessum 

fylgikvillum er loftbrjóst algengast, en sýnt hefur verið fram á að börn á síblástursmeðferð eru í 

aukinni hættu á að fá loftbrjóst í samanburði við börn sem fá meðferð með öndunarvél (36). 

Nýgengi loftbrjósts sem fylgikvilla síblástursmeðferðar er 9% (36). Loftbrjóst verður þegar rof 

kemur á yfirborð lunga og loft lekur inn í fleiðruhol og lungað fellur saman, oft undir þrýstingi (e. 

tension pneumothorax) (9). 
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Að lokum má nefna að rannsóknir hafa sýnt að tengsl síblástursmeðferðar við hækkaðan 

innankúpuþrýsting (e.intracranial pressure) (43), auk minnkaðs þvagútskilnaðar og 

gaukulsíunarhraða (e.glomerular filtration rate) (44). 
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2 MARKMIÐ RANNSÓKNAR 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þróun á notkun síblásturs á Vökudeild Barnaspítala 

Hringsins og kanna til samanburðar breytta notkun á öndunarvélum og surfactant á sama tímabili. 

Einnig var markmið rannsóknarinnar að meta árangur af síblástursmeðferð og finna þá þætti sem 

spá fyrir um hvort barn svari síblástursmeðferð með tilætluðum hætti eða þurfi á 

öndunarvélameðferð að halda. Jafnframt að finna áhættuþætti fyrir myndun loftbrjóst hjá börnum 

á síblástursmeðferð.  
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3 TILFELLI OG AÐFERÐIR 

3.1 Rannsóknarsnið 

Gerð var afturskyggn rannsókn sem annars vegar var lýsandi og hins vegar tilfella-viðmiða 

rannsókn (e. case-control study). Safnað var gögnum um fyrirbura sem fæddir voru eftir 23-36 

vikna meðgöngu og meðhöndlaðir voru með síblæstri á Vökudeild Barnaspítala Hringsins á 20 

ára tímabili (1992-2011). Sjúklingar voru fundnir í Vökuskrá Barnaspítala Hringsins. Gögn fyrir 

lýsandi rannsóknina voru jafnframt fengin úr Vökuskránni. Útbúinn var gagnagrunnur úr 

upplýsingum úr Sögukerfi Landspítalans og sjúkraskrám með almennum upplýsingum um 

sjúklinga ásamt upplýsingum um tegund öndunaraðstoðar, tímaröð meðferðar og hvort 

sjúklingurinn hlaut loftbrjóst sem aukaverkun af síblástursmeðferð. Úr þessum gagnagrunni voru 

valdir sjúklingar fyrir tvær tilfella-viðmiðunar rannsóknir. Annars vegar voru rannsökuð tilfelli 

þar sem fyrirburar fengu í upphafi síblástursmeðferð, en svöruðu meðferðinni ekki með 

viðunandi hætti og þurftu því meðferð með öndunarvél. Til samanburðar við þessi tilfelli voru 

fundnir til viðmiðunar fyrirburar sem fengu áfallalausa síblástursmeðferð án annarrar 

öndunaraðstoðar. Hins vegar voru rannsökuð tilfelli þar sem fyrirburar fengu loftbrjóst í kjölfar 

síblástursmeðferðar og til viðmiðunar voru fyrirburar sem fengu áfallalausa meðferð með 

síblæstri án annarrar öndunaraðstoðar. Tilfelli og viðmið í báðum rannsóknum voru pöruð eftir 

meðgöngulengd, fæðingarþyngd og fæðingarári. Gögn fyrir tilfella-viðmiðunar rannsóknirnar 

voru fengin úr sjúkraskýrslum og Sögukerfi Landspítalans. 

3.2 Sjúklingar 

Á rannsóknartímabilinu (1992 – 2011) voru 1168 fyrirburar greindir með glærhimnusjúkdóm eða 

vot lungu og voru þeir þýði lýsandi rannsóknar. Í tilfella--viðmiðunar hluta rannsóknarinnar voru 

í heild 85 sjúklingar. Í tilfellahópi sjúklinga sem enduðu á öndunarvél voru 30 og 30 viðmið fyrir 

þau tilfelli. Í tilfellahópi sjúklinga sem fengu loftbrjóst á síblæstri voru aðeins 15, en ekki voru 

fleiri tilvik á tímabilinu. Því voru valin 30 viðmið fyrir þann hóp, 2 viðmið pöruð við hvert 

tilfelli, í þeim tilgangi að styrkja rannsóknina. Af viðmiðum voru 20 sameiginleg fyrir báða 

tilfella hópana og voru því viðmiðin í heild 40 talsins. 

3.3 Leyfi 

Rannsóknin var framkvæmd með leyfi frá Siðanefnd Landspítala, Persónuvernd og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum. 
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3.4 Skilgreiningar 

Fyrirburar 

Barn sem fætt var fyrir 37 vikna meðgöngu 

Glærhimnusjúkdómur 

Greindur með röntgenmynd og/eða klínískt af lækni. 

Vot lungu 

Greind með röntgenmynd og/eða klínískt af lækni. 

Loftbrjóst 

Greint með röntgenmynd og/eða klínískt af lækni. 

Opin fósturslagrás (e. Padent ductus arteriosus) 

Opin fósturæð sem ekki lokaðist sjálfkrafa og gefið var a.m.k. 1x Indometacin í þeim tilgangi að 

loka fósturæðinni. 

Sýklasótt (e. Septicemia) 

Bæði ef blóðsýking greind með jákvæðri blóðprufu eða greind klínískt. 

Óeðlileg fósturstaða 

Fósturstaða sem var ekki höfuðstaða. Ef ekki var tekin fram sérstök fósturstaða í 

sjúkraskrá/Sögukerfi var gert ráð fyrir höfuðstöðu. 

Öndunaraðstoð við fæðingu 

Öndunaraðstoð með belg og maska eða Neopuff í stutta stund beint í kjölfar fæðingar. 

3.5 Tölfræði 

Öll gögn voru skráð inn í tölvufærðan gagnagrunn í Microsoft Excel 2010. Tölfræði úrvinnsla var 

unnin í forritinu JMP® 7 - SAS Institute Inc. Notuð var lýsandi tölfræði í lýsandi hluta 

rannsóknar. Við samanburð á hópum og algengi áhættuþátta voru notuð kí-kvaðrat próf ef um 

ósamfelldar (e. categorial) breytur var að ræða, en t-próf eða non-parametrísk próf ef um 

samfelldar (e.continous) breytur var að ræða, eftir því sem við átti. Þegar áhættuþættir voru 

kannaðir nánar var gerð fjölþáttagreining til að draga úr röskun (e. confounding). Niðurstöður eru 

gefnar upp sem hlutfallstölur, meðaltöl  staðalfrávik (mean  SD) og áhættuhlutföll (OR (95% 

CI)). Tölfræðileg marktækni var miðuð við p< 0,05. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Þróun öndunaraðstoðar fyrirbura 

Á rannsóknartímabilinu voru 1168 fyrirburar greindir með glærhimnusjúkdóm eða vot lungu. Á 

mynd 3 má sjá samanburð á tveimur tegundum öndunaraðstoðar sem fyrirburar með 

glærhimnusjúkdóm eða vot lungu fengu á rannsóknartímabilinu, auk surfactantgjafar. 

 

 

Mynd 3. Samanburður á hlutfalli fyrirbura sem fengu meðferð með síblæstri (CPAP), öndunarvél og 

surfactant á rannsóknartímabilinu. 
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Til að varpa betur ljósi á þá þróun sem varð á öndunaraðstoð fyrirbura á Vökudeild 

Barnaspítala Hringsins á tímabilinu var gerður tölfræðilegur samanburður á tímabilinu fyrir og 

eftir áramótin 2002-2003, en sá tímapunktur markar upphaf þeirra breytinga sem verða á 

rannsóknartímabilinu. Samanburðinn má sjá á mynd 4.  

 

 

Mynd 4. Samanburður á hlutfalli fyrirbura sem fá hverja tegund meðferðar fyrir fyrri og seinni hluta 

rannsóknartímabils. 
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Skoðað var hvaða hlutfall fyrirbura með glærhimnusjúkdóm eða vot lungu á tímabilinu 

fengu hvaða tegund meðferðar með tilliti til meðgöngulengdar á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins. Á mynd 5 má sjá þennan samanburð. 

 

 

Mynd 5. Hlutfall fyrirbura sem fær hverja tegund öndunaraðstoðar með tilliti til meðgöngulengdar á fyrri hluta 

rannsóknartímabils. 

 

4.2 Tilfella-viðmiðunarrannsókn: Fyrirburar sem svöruðu síblæstri ekki með 

viðunandi hætti og þurftu meðferð með öndunarvél 

Til að geta staðhæft að um sambærilega rannsóknarhópa væri að ræða var gerður samanburður á 

tilfella-hópi og viðmiðunarhópi og sýnir tafla 1 þann samanburð. 

 

 

CPAP → Öndunarvél 

 

CPAP eingöngu 

 

P-gildi 

 

Meðgöngulengd 31,1 ± 2,3 31,1 ± 2,3  0,96 

Þyngd 1645 ± 423 1757 ± 473 0,34 

Tafla 1. Samanburður á tilfella og viðmiðunarhópi með tilliti til meðgöngulengdar og fæðingarþyngdar. 
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4.2.1 Klínískir forspárþættir um ófullnægjandi svörun við síblásturmeðferð 

Athugaðir voru hugsanlegir klínískir áhættuþættir fyrir því að fyrirburar svari ekki 

síblástursmeðferð með viðunandi hætti og þurfi því meðferð með öndunarvél. Á töflu 2 má sjá 

má samanburð á algengi hugsanlegra áhættuþátta hjá fyrirburum sem svöruðu síblástursmeðferð 

ekki með viðunandi hætti og enduðu á öndunarvél (tilfelli) og fyrirbura sem eingöngu fengu 

síblástursmeðferð (viðmið). 

 

 
Einþáttagreining Fjölþáttagreining 

 

Tilfelli vs. Viðmið P-gildi O.R. (95% C.I.) 

Meðgöngueitrun (Pre-eclapsia) 27% vs. 17% 0,36 Ómarktækt 

Fyrirsæt fylgja 7% vs. 10% 0,64 Ómarktækt 

HELLP syndrome 7% vs. 0% 0,15 Ómarktækt 

Tvíbura-í-tvíbura blóðrennslis sjúkdómur (TTTS) 7% vs. 0% 0,15 Ómarktækt 

Sykursýki 0% vs. 7% 0,15 Ómarktækt 

Steragjöf 83% vs. 73% 0,35 Ómarktækt 

Drengir 47% vs. 70% 0,06 Ómarktækt 

Óeðlileg fósturstaða 7% vs. 10% 0,64 Ómarktækt 

Fjölburar 20% vs. 30% 0,37 Ómarktækt 

Keisaraskurður 50% vs. 23% 0,03 Ómarktækt 

Öndunaraðstoð við fæðingu 37% vs. 13% 0,03 Ómarktækt 

Apgar 1 5,6 ± 1,6 vs. 6,2 ± 1,6  0,13 Ómarktækt 

Apgar 5 7,8 ± 1,3 vs. 8,0 ± 1,1  0,45 Ómarktækt 

Glærhimnusjúkdómur (RDS) 100% vs. 27%% <0,0001 79,7 (9,3 - 685,6) 

Vot lungu (TTN) 0% vs. 60% <0,0001 Ómarktækt 

Opin fósturslagrás (PDA) 17% vs. 3% 0,07 Ómarktækt 

Sýklasótt 43% vs. 13% 0,009 Ómarktækt 

Tafla 2. Samanburður á algengi hugsanlegra áhættuþátta fyrir því að fyrirburi svari síblæstri ekki með viðunandi hætti í 

tilfella og viðmiðunarhópum. 
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4.2.2 Súrefnisþörf og hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði 

Kannað var hvort munur væri á súrefnisþörf og hlutþrýstingi koltvíoxíðs í blóði á fyrstu 

klukkustundum eftir fæðingu í tilfella og viðmiðunarhópi. Samanburð á þessum gildum milli 

hópa má sjá á myndum 6 og 7. Auk þess eru á myndunum seinustu gildi fyrir barkaþræðingu og 

upphaf öndunarvélameðferðar hjá tilfella-hóp. 

 

Mynd 6. Samanburður á súrefnisþörf tilfella og viðmiðunarhóps á fyrstu klukkustundum lífs, auk seinasta súrefnisgildis 

tilfellahóps fyrir upphaf öndunarvélameðferðar. 

 

Mynd 7. Samanburður á hlutþrýstingi koltvíoxíðs í blóði tilfella og viðmiðunarhóps á fyrstu klukkustundum lífs, auk 

seinasta koltvíoxíð gildis í blóði tilfellahóps fyrir upphaf öndunarvélameðferðar. 
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4.2.3 Tími á viðbótarsúrefni 

Kannað var hversu lengi tilfella og viðmiðunarhópurinn þurfti viðbótarsúrefni og sjá má 

samanburð á meðaltali þess tíma fyrir hvort hóp í töflu 3.  

 

 

CPAP → Öndunarvél CPAP eingöngu P gildi  

 

n=30 n=30 

 Meðaltími á  

viðbótarsúrefni 35,2 ± 2,1 25,6 ± 2,1 0,03 

Tafla 3. Samanburður á meðaltíma á viðbótarsúrefni hjá tilfella og viðmiðunarhóp. 

4.3 Tilfella-viðmiðunar rannsókn: Fyrirburar sem fengu loftbrjóst vegna 

síblástursmeðferðar 

Til að geta staðhæft að um að um sambærilega rannsóknarhópa væri að ræða var gerður 

samanburður á tilfellahópi og viðmiðunarhópi og sýnir tafla 4 þann samanburð. 

 

 

Tilfelli Viðmið P-gildi 

Meðgöngulengd 32,7 ± 2,3 32,7 ± 2,3 1 

Þyngd 2063 ± 590 2043 ± 490 0,9 

Tafla 4. Samanburður á tilfella og viðmiðunarhópi með tilliti til meðgöngulengdar og fæðingarþyngdar. 
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4.3.1 Klínískir forspárþættir um loftbrjóstsmyndun vegna síblástursmeðferðar 

Athugaðir voru hugsanlegir klínískir áhættuþættir fyrir því að fyrirburar fái loftbrjóst sem 

afleiðingu af síblástursmeðferð. Á töflu 5 má sjá má samanburð á algengi hugsanlegra 

áhættuþátta í fyrirburum sem fengu loftbrjóst (tilfelli) og fyrirbura sem fengu áfallalausa 

síblásturs meðferð (viðmið). 

Tafla 5. Samanburður á algengi hugsanlegra áhættuþátta fyrir loftbrjósti sem afleiðingu af síblástursmeðferð í tilfella og 

viðmiðunarhópi. 

 
Einþáttagreining Fjölþáttagreining 

 

Tilfelli vs. viðmið P-gildi O.R. (95% C.I.) 

Meðgöngueitrun (Pre-eclapsia) 27% vs. 20% 0,61 Ómarktækt 

Fyrirsæt fylgja 7% vs. 10% 0,71 Ómarktækt 

HELLP syndrome 7% vs. 0% 0,15 Ómarktækt 

Tvíbura-í-tvíbura blóðrennslis sjúkdómur (TTTS) 7% vs. 0% 0,15 Ómarktækt 

Sykursýki 7% vs. 3% 0,60 Ómarktækt 

Steragjöf 40% vs. 60%  0,20 Ómarktækt 

Drengir 60% vs. 53% 0,67 Ómarktækt 

Óeðlileg fósturstaða 20% vs. 10% 0,35 Ómarktækt 

Fjölburar 33% vs. 26,6% 0,64 Ómarktækt 

Keisaraskurður 73% vs. 40% 0,04 Ómarktækt 

Öndunaraðstoð við fæðingu 20% vs. 17% 0,78 Ómarktækt 

Apgar 1 6,5 ± 1,8 vs. 6,0 ± 1,9 0,49 Ómarktækt 

Apgar 5 8,0 ± 1,4 vs. 8,3 ± 1,3 0,52 Ómarktækt 

Glærhimnusjúkdómur (RDS) 80% vs. 30% 0,0015 9,3 (2,2 - 41,3) 

Vot lungu (TTN) 13% vs. 57% 0,0055 Ómarktækt 

Opin fósturslagrás (PDA) 0% vs. 0% 1 Ómarktækt 

Sýklasótt 7% vs. 7% 1 Ómarktækt 
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4.3.2 Súrefnisþörf og hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði 

Kannað var hvort munur væri á súrefnisþörf og hlutþrýstingi koltvíoxíðs í blóði á fyrstu 

klukkustundum eftir fæðingu í tilfella og viðmiðunarhópi. Samanburð á þessum gildum milli 

hópa má sjá á myndum 8 og 9. Auk þess eru á myndunum seinustu gildi áður en loftbrjóst var 

greint. 

  

Mynd 8. Samanburður á súrefnisþörf tilfella og viðmiðunarhóps á fyrstu klukkustundum lífs, auk seinasta súrefnisgildis 

tilfellahóps fyrir greiningu loftbrjósts. 

 

Mynd 9. Samanburður á hlutþrýstingi koltvíoxíðs í blóði tilfella og viðmiðunarhóps á fyrstu klukkustundum lífs, auk 

seinasta koltvíoxíð gildis í blóði tilfellahóps fyrir greiningu loftbrjóst. 



Síblástursmeðferð við lungnasjúkdómum fyrirbura 

 

  25  

4.3.3 Tími á viðbótarsúrefni 

Kannað var hversu lengi tilfella og viðmiðunarhópurinn þurfti viðbótarsúrefni og sjá má 

samanburð á meðaltali þess tíma fyrir hvort hóp í töflu 6.  

 

CPAP → Loftbrjóst Viðmið P gildi  

 

n=15 n=30 

 Meðaltími á  

viðbótarsúrefni 32,9 ± 3,6 18,0 ± 3,6 0,0003 

Tafla 6. Samanburður á meðaltíma á viðbótarsúrefni hjá tilfella- og viðmiðunarhóp.. 

4.4 Samanburður tilfellahópa: Síblástur → Öndunarvél vs. Síblástur → Loftbrjóst 

Bornir voru saman tilfellahóparnir tveir, fyrirburar sem ekki svöruðu síblæstri með viðunandi 

hætti og þurftu öndunarvélameðferð annars vegar og fyrirburar sem fengu loftbrjóst sem 

fylgikvilla síblástursmeðferðar hins vegar. Í töflu 7 má sjá samanburð á hópunum. 

 

CPAP → Öndunarvél 

 

CPAP → Loftbrjóst 

 

P-gildi 

 

Meðgöngulengd 31,1 ± 2,3 32,7 ± 2,3 0,003 

Þyngd 1645 ± 423 2063 ± 590 0,009 

Sterar 83% 40% 0,003 

Tafla 5. Samanburður tilfellahópa með tillits til meðgöndulengdar, fæðingarþyngdar og steragjafar. 
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5 UMRÆÐA 

5.1 Þróun öndunaraðstoðar fyrirbura 

Rannsóknin sýnir fram á að marktæka aukningu á notkun síblástursmeðferðar við 

öndunarörðugleikum fyrirbura á Vökudeild Barnaspítala Hringsins undanfarin 20 ár. Samfara 

þessari þróun hefur marktækt dregið úr öndunarvélameðferð og notkun surfactants. Benda þessar 

niðurstöður til þess að aukin síblástursnotkun hafi dregið úr þörf fyrir meðferð með öndunarvél 

og surfactant. Eðlilegt er að breytingar á meðferð með öndunarvél og surfactant séu svipaðar þar 

sem þessum aðferðum er yfirleitt beitt saman. Á árunum 2003-2011, sem teljast lýsandi fyrir 

hvernig meðferð er hagað í dag, þurftu allir yngstu fyrirburarnir (23-26 vikna) á meðferð með 

öndunarvél og surfactant að halda. Þær niðurstöður gefa til kynna að þó svo aukin 

síblásturmeðferð virðist draga úr þörf á öndunarvéla- og surfactantmeðferð þá virðist hún ekki 

geta komið í stað öndunarvélameðferðar hjá minnstu fyrirburnum og þeir þurfi almennt á 

öndunarvélameðferð á að halda. 

Fáar sambærilegar rannsóknir um þróun öndunaraðstoðar hafa verið gerðar á seinustu 

áratugum, en 2011 var birt stór faraldsfræðirannsókn (e. population-based study) frá New South 

Wales í Ástralíu (45) og árið 2012 var birt önnur faraldsfræðirannsókn frá Sviss (25). Í þýði 

áströlsku rannsóknarinnar voru öll lifandi fædd börn niður að 23 vikna meðgöngulengd á árunum 

2001- 2008 (n: 696.816), en í þýði svissnesku rannsóknarinnar voru allir fyrirburar fæddir eftir 

23-31 vikna meðgöngu á árunum 1996, 2000, 2004 og 2008 (n: 3090).  

Hér verða þessar rannsóknir bornar lauslega saman við okkar rannsókn, en hafa ber í huga 

að í þýði áströlsku rannsóknarinnar voru bæði fyrirburar og fullburar, en í þýði þeirrar svissnesku 

voru aðeins yngstu fyrirburarnir. Á rannsóknartímabili beggja rannsókna varð aukning á notkun 

síblástursmeðferðar: Ástralska: 5,6% 2001 vs. 15,8% 2008 (p<0,001);. Svissneska: 43% 1996 vs. 

73% 2008 (p<0,001). Þetta er í nokkru samræmi við okkar niðurstöður, en ekki varð jafn mikil 

hlutfallsleg aukning á síblástursmeðferð í áströlsku rannsókninni eins og í okkar rannsókn, en það 

gæti stafað af nokkrum ástæðum. Í áströlsku rannsókninni voru fullburar hluti þýðis. Auk þess 

nær rannsóknin aðeins til ársins 2008, en mögulegt er að meiri aukning hafi átt sér stað á 

síblástursmeðferð á árunum þar á eftir. Einnig eru skiptar skoðanir eru um ágæti síblásturs á milli 

bæði landa og sjúkrastofnana og líkast til hafa einhver sjúkrahús í rannsókninni aðrar 

verklagreglur um öndunaraðstoð fyrirbura en eru á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Aftur á 

móti verður töluverð aukning á notkun síblásturs í svissnesku rannsókninni en aukning á notkun 
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síblástursmeðferðar virðist hafa byrjað þar fyrr en hér á landi og því bæði upphafsgildi og 

lokagildi notkunar á meðferðinni hærri en í okkar rannsókn.  

Í ljósi þess að marktæk aukning varð að notkun síblásturs í báðum 

samanburðarrannsóknunum er athyglisvert að í hvorugri rannsókninni varð marktækur samdráttur 

á notkun öndunarvélameðferðar. Í áströlsku rannsókninni fengu 12,3% 2001 vs. 11,0% 2008 

öndunarvélameðferð. Í þeirri svissnesku fengu 45% 1996 vs. 47% 2008 öndunarvélameðferð. 

Hugsanleg ástæða þess er að í Sviss hafi aukist notkun síblásturmeðferðar í kjölfar 

öndunarvélameðferðar frekar en síblásturmeðferð sem fyrsta meðferðarúrræði, þar sem 

niðurstöðurnar eiga við alla þá fyrirbura sem fegnu meðferð með síblæstri á einhverjum 

tímapunkti. Aftur á móti eiga niðurstöður áströlsku rannsóknarinnar aðeins við þá sem fá 

eingöngu síblástursmeðferð. Þá gæti lítill hlutfallslegur samdráttur á öndunarvélameðferð skýrst 

af því að ekki verður nægileg aukning á síblástursmeðferð til að draga úr þörf fyrir 

öndunarvélameðferð. Breytingar á notkun surfactants voru kannaðar í hvorugri rannsókninni.  

Í ljós kom í áströlsku rannsókninni að aðeins 78% af þeim fyrirburum sem fæddustu á 24-

26 vikna meðgöngu þurftu á öndunarvélameðferð að halda en hinir fyrirburarnir fengu meðferð 

með síblæstri (6%) eða enga öndunaraðstoð (16%). Þessar niðurstöður eru töluvert á skjön við 

okkar niðurstöður þar sem 100% fyrirbura fæddir eftir 24-26 meðgöngu fengu 

öndunarvélameðferð. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður til samanburðar við okkar og gætu bent 

til þess að mögulegt sé að einhverjum af fyrirburunum í okkar þýði hefði dugað meðferð með 

síblæstri eða engin öndunaraðstoð. En þá vaknar sú spurning: höfum við einhverja aðferð til að 

greina snemma þá fyrirbura sem hægt er að meðhöndla eingöngu með síblæstri eða án 

öndunaraðstoðar frá þeim sem eru með það slæman lungnasjúkdóm að þeir þurfa að fara á 

öndunarvél? 

5.2 Tilfella-viðmiðurnar rannsókn: Fyrirburar sem svöruðu síblæstri ekki með 

tilætluðum hætti og þurftu meðferð með öndunarvél 

5.2.1 Klínískir forspárþættir um ófullnægjandi svörun við síblásturmeðferð 

Þeir klínísku þættir sem rannsóknin sýndi fram á að væru forspárþættir um hvaða fyrirburar svara 

ekki síblástursmeðferð með viðunandi hætti og enda á öndunarvél voru eftirfarandi. Þegar gerð 

var einþáttagreining á gögnum fundust tengsl milli þess að þurfa að fara á öndunarvél og 

eftirfarandi þátta: fæðing með keisaraskurði, öndunaraðstoð strax eftir fæðingu, sýklasótt og 

glærhimnusjúkdómur. Þegar fjölþáttagreining var gerð á gögnunum kom hinsvegar í ljós að 
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aðeins glærhimnusjúkdómur reyndist vera sjálfstæður áhættuþáttur fyrir því að fyrirburar svari 

ekki síblæstri með tilætluðum hætti og endi á öndunarvél. Líklegt er að ástæða þess að 

keisaraskurður reyndist ekki sjálfstæður áhættuþáttur í fjölþáttagreiningu er að fyrirburar sem 

fæðast með keisaraskurði eru líklegri til að hafa glærhimnusjúkdóm (46, 47) og því ekki um 

sjálfstæðan áhættuþátt að ræða. Aftur á móti verða tengsl öndunaraðstoðar við fæðingu og 

sýklasóttar við ófullkomna svörun síblástursmeðferðar í einþáttagreiningu en ekki 

fjölþáttagreiningu ekki útskýrt með þessum hætti. Fjölþáttagreining á öndunaraðstoð við fæðingu 

var þó nálægt marktækni fyrir þennan þátt og því möguleiki að ef um stærri rannsókn, með meiru 

tölfræðilegu afli, væri að ræða, að þessi þáttur reyndist sjálfstæður áhættuþáttur.  

Lítið hafa verið rannsakaðir hugsanlegir forspárþættir um hvaða börn svara ekki síblæstri 

með tilætluðum hætti, en í slík rannsókn frá Malasíu var birt árið 2000 (48) og önnur frá 

Columbia háskóla í New York árið 2005 (35). Rannsóknin frá Malasíu sýndi fram á 

glærhimnusjúkdóm sem sjálfstæðan áhættuþátt (5.9 (2.2-16.0)) fyrir því að fyrirburi svari ekki 

síblástursmeðferð með viðunandi hætti. Aftur á móti var aðeins tekið fram í bandarísku 

rannsókninni ef glærhimnusjúkdómur var skilgreindur sem alvarlegur og er þær niðurstöður því 

ekki samanburðarhæfar við okkar.  

Sýklasótt reyndist sjálfstæður áhættuþáttur í malasísku rannsókninni (8.8 (1.5-50.7)), en 

reyndist ekki marktækur í fjölþáttagreiningu í rannsókn okkar, en hér er einnig möguleiki að ef 

okkar rannsókn hefði haft meira tölfræðilegt afl, þ.e. fleiri fyrirbura í þýði, hefði þáttur hafa 

reynst sjálfstæður áhættuþáttur. Sýklasótt var ekki könnuð sem hugsanlegur áhættuþáttur í 

bandarísku rannsókninni.  

Eins og áður var minnst á hafa þeir áhættuþættir sem kannaðir voru í okkar rannsókn 

almennt ekki verið mikið rannsakaðir, en það er þó af einum utanskildum. Gjöf barkstera til 

kvenna í hótandi fyrirburafæðingu, sem fyrirbyggjandi meðferð við glærhimnusjúkdómi, er 

almennt viðurkennd meðferð og fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á verndandi áhrif 

meðferðarinnar (11, 12). Ef glærhimnusjúkdómur er sterkur áhættuþáttur fyrir ófullnægjandi 

svörun við síblástursmeðferð ætti barksteragjöf að vera verndandi þáttur fyrir ófullnægjandi 

svörun síblásturmeðferðar, en ekki reyndist marktækur munur á tilfella og viðmiðunarhóp. 

Hugsanlegar skýringar á þessu eru tvær. Í fyrsta lagi að þau börn sem fengu barkstera í 

móðurkvið og svöruðu þeirri meðferð vel höfðu þá ekki glærhimnusjúkdóm og voru því ekki í 

þýði þessarar rannsóknar. Í öðru lagi var ekki gerður greinamunur á því hvort móðir fékk 
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barkstera meira en 48 klst frá fæðingu eða skemur og því ekki hægt að greina um hversu stór 

hluti þeirra fékk meðferðina eftir minni en 48 klst. og því hafi ekki fengist fram hámarksvirkni 

meðferðarinnar.  

5.2.2 Súrefnisþörf og hlutþrýstingu koltvíoxíðs í blóði 

Rannsóknin sýndi að fyrirburar sem svara ekki síblæstri með viðunandi hætti eru líklegri til að 

hafa hærri súrefnisþörf á fyrstu klukkustundum lífs, en þeir í viðmiðunarhópi. Aftur á móti er 

hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði svipaður hjá báðum hópum á fyrstu klukkustundum lífs. 

Hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði er í báðum hópum nokkuð hátt á fyrstu klukkustund en eftir 

nokkrar klukkustundir hefur hann náð gildum sem teljast klínískt eðlileg ( 35 – 45 mm Hg). 

Athyglisvert er að þegar seinustu gildi fyrir barkarþræðingu og upphaf öndunarvélameðferðar 

voru skoðuð hjá tilfellahópi, kom í ljós að á þeim tímapunkti voru börnin með háa súrefnisþörf 

(að meðaltali 40%), en hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóð var enn nánast innan klínískt eðlilegra 

marka (að meðaltali 45 mm Hg). Þessi gildi eru lýsandi fyrir öndunarbilun af tegund I. 

Fyrrnefndar niðurstöður um súrefnisþörf og hlutþrýsting koltvíoxíðs í blóði hafa hugsanlegt 

klínískt gildi á þann veg að ef súrefnisþörf fyrirbura á síblástursmeðferð eykst á fyrstu 

klukkustundunum þó svo hlutþrýstingur koltvíoxíðs fari lækkandi, bendir það til þess að 

umræddur fyrirburi muni ekki svara síblæstri sem skyldi og þurfi að fara á öndunarvél.  

Nýlega (2012) var birt rannsókn frá Amsterdam (49) um áhættuþætti fyrir ófullnægjandi 

svörun við síblásturmeðferð þar sem rannsökuð var súrefnisþörf á fyrstu klukkustundum eftir 

fæðingu. Sú rannsókn sýndi einnig að súrefnisþörf fyrirbura sem svara ekki síblæstri með 

viðunandi hætti var hærri en þeirra sem svöruðu meðferðinni vel (FIO2 0,37 vs. 0,24 á fyrstu 

klukkustund; p<0,001 og FIO2 0,32 vs. 0,23 á annarri klukkustund; p<0,001). 

5.2.3 Tími á viðbótarsúrefni 

Rannsóknin sýndi að þeir fyrirburar sem svöruðu ekki síblæstri með viðunandi hætti og þurftu 

meðferð með öndunarvél voru líklegri til að þurfa lengri tíma á viðbótarsúrefni en þeir sem þurftu 

eingöngu síblástursmeðferð. Þessar niðurstöður segja okkur að fyrirburar sem svara ekki síblæstri 

með viðunandi hætti eru lengur að jafna sig en viðmiðunarhópurinn. Líklegar ástæður fyrir lengri 

tíma í viðbótarsúrefni eru annars vegar að þeir fyrirburar sem svöruðu síblástursmeðferð ekki 

með viðunandi hætti voru líklegast með alvarlegri lungnasjúkdóm, en hins vegar er einnig 
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hugsanlegt að þeir fyrirburar sem enduðu á öndunarvél vegna ófullnægjandi svörun við 

síblástursmeðferð hafi orðið fyrir áverkum á lungnavef vegna þeirrar meðferðar. 

5.3 Tilfella-viðmiðunar rannsókn: Fyrirburar sem fengu loftbrjóst vegna 

síblástursmeðferðar 

5.3.1 Klínískir forspárþættir um loftbrjóstsmyndun vegna síblástursmeðferðar 

Þeir klínísku þættir sem rannsóknin sýndi fram á að væru forspárþættir fyrir loftbrjóstsmyndun á 

síblástursmeðferð voru eftirfarandi. Þegar gerð var einþáttagreining á gögnum fundust tengsl 

milli loftbrjóstsmyndunar og fæðingar með keisaraskurði annars vegar og glærhimnusjúkdóms 

hins vegar. Þegar fjölþáttagreining var gerð á gögnunum kom hinsvegar í ljós að aðeins 

glærhimnusjúkdómur reyndist sjálfstæður áhættuþáttur fyrir loftbrjóstsmyndun á 

síblástursmeðferð. Líklega er ástæða þess að fæðing með keisaraskurði reyndist ekki sjálfstæður 

áhættuþáttur í fjölþáttagreiningu að fyrirburar sem fæðast með keisaraskurði eru líklegri til að 

hafa glærhimnusjúkdóm (46, 47) og því ekki um sjálfstæðan áhættuþátt að ræða. Loftbrjóst er 

almennt viðurkennd afleiðing glærhimnusjúkdóms (1) og því rökrétt að glærhimnusjúkdómur sé 

áhættuþáttur fyrir að fyrirburar fái loftbrjóst sem fylgikvilla síblástursmeðferðar. 

Áhættuþættir fyrir myndun loftbrjósts á síblástursmeðferð virðast lítið hafa verið 

rannsakaðir og fundust engar rannsóknir sem könnuðu sambærilega þætti og þessi hluti 

rannsóknar. 

Barksteragjöf fyrir fæðingu hefur aftur á móti verið mikið rannsökuð sem verndandi 

meðferð við glærhimnusjúkdómi, en sama á við um þetta málefni og frá var greint að ofan í 

umræðu um barksteragjöf fyrir fæðingu í klínískum forspárþáttum um ófullnægjandi svörun við 

síblásturmeðferð (5.2.1).  

5.3.2 Súrefnisþörf og hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði 

Rannsóknin sýndi að fyrirburar sem fengu loftbrjóst sem fylgikvilla síblástursmeðferðar voru 

líklegri til að hafa hærri súrefnisþörf á fyrstu klukkustundum lífs en þeir sem fengu áfallalausa 

síblástursmeðferð. Aftur á móti var hlutþýstingur koltvíoxíðs í blóð svipaður hjá báðum hópum á 

fyrstu klukkustundum lífs, gildin teljast nokkuð há á fyrstu klukkustund, en nokkrum 

klukkustundum frá fæðingu eru þau nálægt klínískt eðlilegum mörkum ( 35 – 45 mm Hg). 

Athyglisvert er að þegar seinustu gildi fyrir greiningu loftbrjósts voru könnuð, kom í ljós að á 

þeim tímapunkti voru börnin með háa súrefnisþörf (að meðaltali 36%), en hlutþrýstingur 
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koltvíoxíðs í blóð var enn nánast innan klínískt eðlilegra marka (að meðaltali 47 mm Hg). Þessi 

gildi eru lýsandi fyrir öndunarbilun af tegund I.  

Fyrrgreindar niðurstöður um súrefnisþörf og hlutþrýsting koltvíoxíðs í blóði hafa 

hugsanlegt klínískt gildi. Ef fyrirburi hefur háa súrefnisþörf á fyrstu klukkustundum eftir fæðingu 

sem rís með tímanum jafnvel þó hlutþrýstingur koltvíoxíðs fari lækkandi, bendir það til þess að 

líkur séu á að umræddur fyrirburi fá loftbrjóst sem fylgikvilla síblástursmeðferðar. Auk þess eru 

líkur á að umræddur fyrirburi muni ekki svara síblæstri með tilskildum hætti eins og færð voru 

rök fyrir fyrr í umræðu (5.2.2). Því er hugsanlegt að nota megi þessar breytingar á súrefnisþörf og 

hlutþrýstingi koltvíoxíðs í blóði til að segja til um hvaða börn ætti að færa fyrr af síblæstri yfir á 

öndunarvél til að vernda þau fyrir þeirri versnun og álagi sem fylgir ófullnægjandi svörun við 

síblástursmeðferð og að draga úr líkum á að barnið fái loftbrjóst. 

Árið 2005 var birt rannsókn frá Brescia í Ítalíu, þar sem könnuð var breytt súrefnisþörf sem 

forspárþáttur fyrir myndun loftbrjósts á síblástursmeðferð (50). Í þeirri rannsókn var sýnt fram á 

40% aukningu á þéttni súrefnis í innöndunarlofti (FIO2) á fyrstu 24 klukkustundum 

síblástursmeðferðar. Þó svo að okkar niðurstöður segi aðeins til um súrefnisþörf á fyrstu 

klukkustundum eftir fæðingu og rétt fyrir greiningu loftbrjósts, þá sést skýr aukning á 

súrefnisþörf frá fyrstu klukkustundum fram að seinasta gildi fyrir greiningu, sem er þá á meðan 

síblásturmeðferð stendur, og því um sambærilegar niðurstöður að ræða.  

5.3.3 Tími á viðbótarsúrefni 

Rannsóknin sýndi að þeir fyrirburar sem fengu loftbrjóst í kjölfar síblástursmeðferðar voru 

líklegri til að þurfa lengri tíma á viðbótarsúrefni en þeir sem fengu áfallalausa síblástursmeðferð. 

Þessar niðurstöður benda til þess að þeir fyrirburar sem fengu loftbrjóst hafi verið lengur að jafna 

sig en þeir sem fengi áfallalausa síblástursmeðferð. Líklegar ástæður fyrir lengri tíma á 

viðbótarsúrefni felast í fyrsta lagi í alvarleika þess ástands sem loftbrjóst er. Fyrirburar sem fá 

loftbrjóst hrakar yfirleitt skyndilega og getur ástandið orðið lífshættulegt. Til marks um alvarleika 

þess að fá loftbrjóst má nefna að einn fyrirburanna í rannsókninni fór í hjartastopp við það að fá 

loftbrjóst. Í öðru lagi er hugsanlegt að þeir fyrirburar sem fengu loftbrjóst hafi hlotið áverka á 

lungnavef vegna öndunarvélameðferðar, en þeir þurftu nær allir á öndunarvélameðferð á að 

halda, og því hafi þeir þurft lengri tíma á viðbótarsúrefni. 
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5.4 Samanburður tilfellahópa: Síblástur → Öndunarvél vs. Síblástur → Loftbrjóst 

Rannsóknin sýndi fram á að þeir fyrirburar sem svöruðu ekki síblástursmeðferð með viðunandi 

hætti og enduðu á öndunarvél voru líklegri en þeir fyrirburar sem fengu loftbrjóst sem fylgikvilla 

af síblástursmeðferð, til að hafa fæðst eftir styttri meðgöngu og hafa lægri fæðingarþyngd. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður lýsandi hluta rannsóknar okkar, þar sem sýnt var fram 

á að eftir því sem börnin voru meiri fyrirburar þeim mun líklegri voru þau til að þurfa á 

öndunarvélameðferð að halda. Bendir það til þess að minnstu fyrirburarnir hafi verið líklegri til 

að svara ekki síblæstri með viðunandi hætti og endað á öndunarvél. Aftur á móti gæti sú 

niðurstaða að eldri og þyngri fyrirburarnir virðast líklegri til að fá loftbrjóst orsakast af því að 

þeir eru líklegri til að vera hraustari og hafa sterkari öndunarhreyfingar og  því meiri kraft til að 

erfiða við öndun. Í tveimur fyrrnefndum rannsóknum sem kanna áhættuþætti fyrir að fyrirburar 

svari ekki síblæstri með viðunandi hætti, voru meðgöngulengd og fæðingarþyngd kannaðar sem 

hugsanlegir forspárþættir. Í bæði rannsókn frá Amsterdam (49) og annarri frá Bandaríkjunum 

(35) var sýnt fram á að þeir fyrirburar sem svöruðu ekki síblæstri með viðunandi hætti voru 

líklegri til að hafa fæðst eftir styttri meðgöngu en þeir sem svöruðu síblæstri vel. Þá sýndi 

rannsóknin frá Amsterdam: 27,3 vs. 28,2 vikna meðgöngu (p<0,001) og rannsóknin frá 

Bandaríkjunum: 25 vs. 28 vikna meðgöngu (p<0,001). Einnig sýndu báðar þessar rannsóknir 

fram á að þeir fyrirburar sem svara síblástursmeðferð með viðunandi hætti eru líklegri til að hafa 

lægri fæðingarþyngd, en þau sem svara síblæstri vel. Þá sýndi rannsóknin frá Amsterdam: 947g 

vs. 1055g fæðingarþyngd (p=0,006) og rannsóknin frá Bandaríkjunum: 669g vs. 973g 

fæðingarþyngd (p<0,001).  

5.5 Styrkleikar rannsóknar 

Styrkleikar þessarar rannsóknar felast í að aðeins einn rannsóknaraðili fór yfir öll gögn og skráði 

upplýsingar. Auk þess komu öll gögn frá sömu deild á sömu sjúkrastofnun þar sem Vökudeild 

Barnaspítala Hringsins er eina nýbura gjörgæsla landsins og nær þessi rannsókn því til heillar 

þjóðar. Því ætti gagnaskráning jafnt og meðferðarhættir að vera sambærilegir hjá öllum í þýði 

rannsóknar. Af þessum ástæðum ætti lýsandi hluti rannsóknar að gefa góða sýn yfir þróun 

öndunaraðstoðar fyrirbura á rannsóknartímabili á landsvísu.  
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5.6 Veikleikar rannsóknar 

Rannsóknin er afturskyggn með þeim veikleikum sem vel eru þekktir fyrir slíkar rannsóknir. 

Rannsóknin er því háð gæðum þeirrar skráningar sem var í sjúkraskrám, Sögukerfi Landspítala 

og Vökuskrá á hverjum tíma, en hluti breyta í rannsókninni falla ekki undir staðlaða skráningu. 

Annar veikleiki rannsóknar er að tilfelli voru fá, þá sérstaklega í tilfellahópi fyrirbura sem fengu 

loftbrjóst, sem veldur því að tölfræðilegur styrkleiki tilfella-viðmiða hluta rannsóknar er ekki jafn 

mikill og óskandi væri. Aftur á móti var reynt að vega á móti fáum tilfellum fyrirbura sem fengu 

loftbrjóst með tvöföldum viðmiðunarhópi í þeim tilgangi að styrkja rannsóknina. 

5.7 Framhald 

Ætlað er að halda áfram með rannsóknina og bæta við fyrirburum sem fæðast árið 2012. Þá munu 

tímabilin fyrir og eftir breytingu í lýsandi hluta rannsóknar verða jöfn að árafjölda þ. e. fyrra 

tímabil: 1993-2002 og seinna tímabil: 2003-2012. Auk þess munu hugsanlega bætast við 

fyrirburar í tilfellahóp fyrirbura sem fá loftbrjóst frá árinu 2012, en einnig er ætlunin að stækka 

tilfellahóp fyrirbura sem svöruðu ekki síblæstri með viðunandi hætti og þurftu 

öndunarvélameðferð, en báðir þessir þættir munu auka tölfræðilegt afl rannsóknarinnar. 

Áhugavert væri að rannsaka til samanburðar við þá fyrirbura sem fengu loftbrjóst á 

síblástursmeðferð, hversu margir fyrirburar fengu loftbrjóst á meðan meðferð með öndunarvél 

stóð eða fengu loftbrjóst án þess að hafa fengið öndunaraðstoð (e. spontaneus pneumothorax). 

Einnig væri áhugavert að kanna hvort nýgengi langvinns lungnasjúkdóms hafi minnkað á 

tímabilinu í kjölfar aukinnar síblástursnotkunar og samdráttar í öndunarvélanotkun.  
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6 ÁLYKTUN 

Aukin notkun síblástursmeðferðar virðist hafa dregið úr þörf fyrir meðferð með öndunarvél og 

surfactant á Vökudeild Barnaspítala Hringsins á seinustu 20 árum. Öndunarbilun af tegund I 

virðist vera helsta ástæða fyrir takmarkaðri svörun síblástursmeðferðar og þörf fyrir meðferð með 

öndunarvél. Vaxandi súrefnisþörf á fyrstu klukkustundunum eftir að síblástursmeðferð hefst, 

jafnvel þó svo hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði fari lækkandi, virðist auka líkur á því að 

fyrirburar þurfi að meðferð með öndunarvél. Glærhimnusjúkdómur og lág meðgöngulengd 

virðast vera áhættuþættir fyrir ófullnægjandi svörun síblástursmeðferðar, auk þess sem 

glærhimnusjúkdómur virðist vera áhættuþáttur fyrir loftbrjóstsmyndun á síblástursmeðferð. 
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