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Ágrip 
Vöxtur minnstu fyrirburanna  

Bríet Einarsdóttir1, Kristín Leifsdóttir2, Þórður Þórkelsson2 og Ingibjörg Georgsdóttir3 

Læknadeild Háskóla Íslands1, Barnaspítali Hringsins2 og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins3 

 

Inngangur: Lífslíkur fyrirbura hafa aukist á síðustu árum og framfarir í nýburalækningum hafa gert það 

að verkum að nú er hægt að bjarga fyrirburum allt niður í 23 vikna meðgöngu. Það hefur því orðið til 

nýr sjúklingahópur sem samanstendur af mjög léttum fyrirburum (e. extremely low birthweight infants, 

ELBW infants). Rannsóknir hafa sýnt að það tekur fyrirbura lengri tíma en fullbura að byrja að vaxa 

utan lífmóður og eftir því sem fæðingarþyngd fyrirbura er lægri þeim mun meiri líkur eru á 

vaxtarskerðingu utan lífmóður (e. extrauterine growth restriction, EUGR).    

Markmið þessarar rannsóknar var að svara eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig er vöxtur minnstu fyrirburanna fram til grunnskólaaldurs? 

2. Hvaða þættir spá best fyrir um vöxt þeirra?  

Efniviður og aðferðir: Gerð var aftursýn rannsókn þar sem vöxtur minnstu fyrirburanna fram til sex 

ára aldurs var skoðaður með tilliti til ýmissa þátta. Skoðaðir voru fyrirburar sem fæddust á Íslandi á 

árunum 1988-2012 og vógu 1000 g eða minna við fæðingu. Fyrirburarnir voru fundnir í Vökuskrá 

Barnaspítala Hringsins og upplýsinga var aflað úr sjúkraskrám fyrirburanna, mæðraskrám og úr 

vaxtargögnum frá heilsugæslustöðvum.  

Niðurstöður: Alls voru 194 fyrirburar í rannsóknarhópnum. Af þeim voru 29% vaxtarskertir við 

fæðingu. Við 2 ára aldur voru 59% barnanna þyngdarvaxtarskert og 35% lengdarvaxtarskert. Við 6 ára 

aldur voru 29% barnanna þyngdarvaxtarskert og  22% lengdarvaxtarskert. Þeir þættir sem spáðu best 

fyrir um vöxt barnanna voru þyngd og lengd við fæðingu, 2 vikna aldur og aldur sem samsvarar 32 

vikna meðgöngulengd, vaxtarskerðing við fæðingu og vefmeyra í hvíta efni heilans (e. periventricular 

leukomalacia, PVL). Vaxtarskerðing við 2 ára og 6 ára aldur jókst í öfugu hlutfalli við þyngd og lengd 

við fæðingu (p<0.05). Við 2 ára aldur voru 51% þeirra barna sem ekki fæddust vaxtarskert orðin 

þyngdarvaxtarskert. Þau börn sem voru vaxtarskert við fæðingu voru þó líklegri til að vera 

þyngdarvaxtarskert við 2 ára aldur heldur en börn sem ekki fæddust vaxtarskert (p<0.05).  

Ályktanir: Vaxtarskerðing utan lífmóður er algengt vandamál meðal minnstu fyrirburanna. Það er því 

mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með vexti þeirra. Þeir þættir sem spá fyrir um vöxt þeirra á fyrstu 

árum eru þyngd og lengd við fæðingu, 2 vikna aldur og aldur sem samsvarar 32 vikna 

meðgöngulengd, vaxtarskerðing við fæðingu og PVL.   
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1  Inngangur 
 

1.1 Fyrirburar 
Börn sem fædd eru fyrir 37 vikna meðgöngu eru fyrirburar, samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). Fyrirburum má skipta enn frekar í flokka; fyrirburar fæddir 

eftir 32-37 vikna meðgöngu, 28-32 vikna meðgöngu og minna en 28 vikna meðgöngu. Einnig er hægt 

að skipta fyrirburum í flokka eftir fæðingarþyngd. (1)  

Lífslíkur fyrirbura hafa aukist á síðustu árum og framfarir í nýburalækningum hafa gert það að 

verkum að nú er hægt að bjarga fyrirburum allt niður í 23 vikna meðgöngu. Það hefur því orðið til nýr 

sjúklingahópur sem samanstendur af mjög léttum fyrirburum (e. extremely low birthweight infants, 

ELBW infants) en þeir eru yfirleitt skilgreindir sem fyrirburar sem við fæðingu vega minna en 1000 g.  

(2, 3) 

Rannsóknir hafa sýnt að því minni sem fyrirburar eru við fæðingu þeim mun lengri tíma tekur það 

þá að ná eðlilegum vaxtarhraða. (4) Af því leiðir að nú, þegar minni fyrirburar lifa af, þá stækkar sá 

hópur sem á lengur við vaxtarskerðingu að stríða á vökudeild og eftir útskrift af spítalanum.  

 

1.1.1 Fyrirburafæðing 
Fyrirburafæðingum hefur farið fjölgandi síðustu ár og mögulegar ástæður þess eru tæknifrjóvganir, 

sem hafa hækkað algengi fjölburafæðinga, og aukið hlutfall gangsetningar mæðra, til verndar móður 

og barni. Í Bandaríkjunum er hlutfall fyrirburafæðinga um 12% en í Evrópu og öðrum þróuðum löndum 

er það á bilinu 5-9%. Algengið er hærra í vanþróuðum löndum og meðal svartra kvenna. (1, 2, 5) 

Ýmsir þættir hafa verið tengdir við aukna áhættu á fyrirburafæðingum. Fyrri fyrirburafæðing, stuttur 

tími frá síðustu fæðingu og fjölburafæðingar eru áhættuþættir fyrirburafæðingar. Heilsufar móður 

skiptir miklu máli varðandi líkur á fyrirburafæðingu en skjaldkirtilssjúkdómar, sykursýki, háþrýstingur og 

astmi eru sjúkdómar sem auka líkur á fyrirburafæðingu. Einnig eykur tóbaksnotkun og stress móður 

líkur á fyrirburafæðingu. Fyrirsæt fylgja (e. placenta preavia), fylgjulos (e. placental abruption), 

blæðingar um legháls á meðgöngu, of lítið legvatn (e. oligohydramnion), of mikið legvatn (e. 

polyhydramnion), sýkingar, belghimnubólga (e. chorioamnionitis) og leghálsveila (e. cervical 

insufficiency) eru einnig einkenni sem auka líkur á fyrirburafæðingu. (2) 

Skipta má fyrirburafæðingum í þrjá flokka. Í fyrsta lagi eru fyrirburafæðingar þar sem fæðingu er 

komið af stað með aðferðum læknisfræðinnar eða barn er tekið með keisaraskurði áður en 

fæðingarsótt hefst hjá móður. Þetta er gert til að vernda heilsu móður eða barns. Ástæður 

gangsetningar geta til dæmis verið meðgöngueitrun, sykursýki móður, vaxtarskerðing fósturs eða 

belghimnubólga. Annar flokkur eru fyrirburafæðingar með sjálfvöktum fæðingarhríðum þar sem himnur 

hafa ekki rofnað. Talið er að sjálfvaktar hríðir fyrir tímann hafi marga orsakaþætti. Þar má nefna 

sýkingar og bólgur, blóðþurrð eða blæðingar í fylgju og legi (e. uteroplacental ishaemia or 
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haemorrhage), of mikið tog á leg (e. uterine overdistention) og stress. Í þriðja lagi eru 

fyrirburafæðingar sem verða vegna fyrirmálsrifnunar himna (e. preterm premature rupture of 

membranes, PPROM). PPROM er skilgreint sem rof himna meira en einni klukkustund áður en 

samdrættir hefjast. Orsök PPROM er oftast óþekkt en áhættuþættir eru meðal annars tóbaksnotkun, 

sýkingar og bólgur og blóðþurrð eða blæðingar í fylgju og legi. Algengast er að fyrirburafæðingar verði 

vegna sjálfvaktra fæðingarhríða þar sem himnur hafa ekki rofnað, eða í 40-45% tilfella. (2) 

 

1.1.2 Fyrirburasjúkdómar  
Fyrirburar eru í aukinni hættu á að þróa með sér ýmsa sjúkdóma og hættan eykst í öfugu hlutfalli við 

meðgöngulengd. Helstu fyrirburasjúkdómarnir eru langvinnur lungnasjúkdómur, heilaskemmdir, 

þarmadrepsbólga (e. necrotizing enterocolitis, NEC), sjónukvilli fyrirbura (e. retinopathy of prematurity, 

ROP), opin fósturslagæð (e. patent ductus arteriosus, PDA) og sýkingar. (6-9) 

 

1.1.2.1 Heili fyrirbura 
Heili minnstu fyrirburanna er mjög óþroskaður við fæðingu og því viðkvæmur fyrir áreiti. Blæðingar 

geta orðið bæði í heilahólf og heilavef en einnig geta skemmdir orðið í hvíta efni heilans án þess að 

blæðing sé til staðar (e. periventricular leukomalacia, PVL). Afleiðingar þessara heilaskemmda eru 

truflanir á þroska heilatauga og einkenni sem hlotist geta af því eru truflaður taugaþroski. Rannsóknir 

sýna að 25-50% barna sem við fæðingu vega 1500 g eða minna greinast með þroskaraskanir og 

stríða við hegðunar-, athyglis- og vitsmunaörðugleika. Auk þess sést skerðing á hreyfiþroska hjá 

þessum börnum og áhætta á heilalömun er 5-10% hjá minnstu fyrirburunum. (10-12)  

PVL er algengasta orsök heilalömunar og vitrænnar skerðingar (e. cognitive deficits) í fyrirburum. 

(13, 14) Meingerð sjúkdómsins eru skemmdir á hvíta efni heilans. Þessar skemmdir eru tvíþátta, 

annars vegar staðbundið drep djúpt í hvíta efni heilans og hins vegar dreifðari skemmdir í miðju hvíta 

efnisins sem einkennast af skemmdum á fortaugaslíðrandi fáhyrnufrumum (e. premyelinating 

oligodendrocytes), óeðlilegri fjölgun stjarnfruma (e. astrogliosis) og íferð örtröðsfruma (e. microgliosis). 

Staðbundnu skemmdirnar geta verið nokkuð stórar og þróast yfir í blöðrur (e. cysts) sem hægt er að 

sjá með ómskoðun eða segulómun af höfði. Það er þó algengara að skemmdirnar séu litlar að stærð 

og þróist ekki yfir í blöðrur heldur ör (e. glial scars) sem mun erfiðara er að bera kennsl á með 

myndrannsóknum. (10) 

Rannsóknir sýna að auk PVL eru oft sjúklegar breytingar á fleiri stöðum í heila fyrirbura. Þessar 

breytingar kallast taugunga/taugasíma sjúkdómur (e. neuronal/axonal disease) og geta verið 

staðsettar í hvelaheila, stúku, heilaberki, heilastofni, litla heila og heilabotnskjörnum (e. basal ganglia). 

Breytingarnar einkennast af færri taugungum, minna magni hvíts efnis í hvelaheila og íferð 

taugatróðsfruma (e. glial cells). (10, 13) Einnig sýna rannsóknir að heilabörkur minnstu fyrirburanna 

hefur minna yfirborðsflatarmál og einfaldari uppbyggingu við fulla meðgöngulengd heldur en 

heilabörkur fullbura við fæðingu. Ástæðan er sennilega sú að tengslamyndanir í heilaberki (e. cortical 

connections) fósturs verða aðallega eftir 25 vikna meðgöngualdur. Sýkingar, vannæring og 
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súrefnisskortur eru allt þættir sem taldir eru geta haft áhrif á þroska heilabarkarins fyrstu vikurnar í lífi 

fyrirbura. Uppbygging heilans er því einfaldari í fyrirburum en í fullburum og helst þannig fram til 

æviloka. (15)  

Blæðing í heilahólf (e. intraventricular hemorrhage, IVH) er alvarlegur fylgikvilli fyrirbura og ásamt 

PVL algeng orsök heilalömunar og annarra þroskaskerðinga hjá fyrirburum. (14, 16) Vegna þess hve 

óþroskaður heili minnstu fyrirburanna er þá er líklegra að æðar gefi sig og heilablæðing verði hjá þeim 

heldur en fullburum sem eru með mun þroskaðari heila. (17) 

IVH er skipt í gráður 1 til 4 eftir alvarleika. Blæðing af gráðu 1 er staðbundin blæðing á kímsvæði 

heilans (e. germinal matrix). Blæðing er af gráðu 2 ef hún er staðsett á kímsvæði og í heilahólfum (e. 

ventricles) án þess að þau séu stækkuð. Í blæðingu af gráðu 3 er blæðing á kímsvæði og í 

heilahólfum og heilahólfin eru stækkuð. Alvarlegustu blæðingarnar eru af gráðu 4 en þá er blæðing á 

kímsvæði, í stækkuðum heilahólfum og í heilaberkinum. (17) 

Fyrirburar sem fá heilablæðingu af hærri gráðu eru líklegri til að þróa með sér þroskaskerðingar af 

ýmsu tagi. Rannsóknir sýna að fyrirburar sem fá heilablæðingu eru líklegri til að greinast með 

heilalömun og líkurnar aukast með hærri gráðu. (14, 18) Rannsóknir á blæðingum af gráðu 1-2 sýna 

ýmist auknar líkur á þroskaskerðingu eða ekki. (16, 19, 20) Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu á 

fyrirburum fæddum eftir 23 til 28 vikna meðgöngulengd kom í ljós að líkurnar á vægri til alvarlegri 

þroskaskerðingu (e. moderate-severe neurosensory impairment) voru hærri hjá fyrirburum sem fengu 

heilablæðingu af gráðu 1-2 heldur en hjá fyrirburum sem ekki greindist blæðing hjá. Líkurnar á vægri til 

alvarlegri þroskaskerðingu jukust með hærri gráðu og fyrir blæðingu af gráðu 4 voru líkurnar 40% en 

þær voru um 12% hjá fyrirburum sem ekki greindist blæðing hjá. Þessar niðurstöður fengust eftir að 

búið var að leiðrétta fyrir öðrum orsakaþáttum þroskaskerðingar eins og PVL. (16) Þó að rannsóknir 

sýni mismunandi niðurstöður þá er ljóst að heilablæðingar af hærri gráðum eru mikilvægur 

orsakaþáttur þroskaskerðingar og margt bendir til þess að blæðingar af gráðu 1-2 séu það einnig. Það 

er því mikilvægt að fylgjast vel með heilaþroska fyrirbura og myndrannsóknir á höfði eru sérstaklega 

mikilvægar til að geta spáð fyrir um þroskaskerðingu í framtíðinni.   

 

1.1.3 Næring fyrirbura 
Fyrirburar þurfa orkuríka og próteinríka fæðu til að mögulegt sé að koma í veg fyrir vaxtarskerðingu 

eftir fæðingu. (21) Vaxtarskerðing utan lífmóður er alvarlegt vandamál og rannsóknir hafa sýnt að ef 

barn þjáist af vannæringu þegar líffæri eru enn að þroskast þá eykur það líkurnar á frávikum í 

taugaþroska. (22)  

Meginmarkmiðið er að líkja eftir þeirri næringu sem börnin hefðu fengið í gegnum legkökuna. 

Þannig ætti að vera hægt að viðhalda sama vaxtarhraða og væri til staðar ef barnið væri enn í 

móðurlífi. Þrátt fyrir þetta sýna rannsóknir að flestir fyrirburar vaxa hægar en fóstur með sama 

meðgöngualdur. (23)  

Mikilvægt er að hefja næringargjöf með réttu hlutfalli fitu, kolvetna og próteina sem fyrst eftir 

fæðingu. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á fyrirburum á Bretlandi kom í ljós að þrátt fyrir að 



 

 

13 

fyrirburar væru nærðir með ráðlögðum dagskömmtum þá varð samt niðurbrot á þeirra eigin orku- og 

próteinforða miðað við inntöku. (21) Það er því ekki að ástæðulausu sem ráðlagðir dagskammtar og 

næringargjöf fyrirbura er í stöðugri endurskoðun.  

Rannsóknir sýna að næringargjöf með amínósýrum frá fyrsta degi er mikilvæg til að koma í veg 

fyrir niðurbrot á próteinforða barnanna. (24) Ef minnstu fyrirburarnir fá einungis næringu í formi 

sykurlausnar þá missa þeir 1,2 g/kg/dag af sínum eigin próteinforða. Í líkama þeirra verður því til 

niðurbrotsástand sem getur staðið yfir í langan tíma og verið erfitt að uppræta. (25) Ástæðurnar fyrir 

því að fagfólk hefur óttast auknar próteingjafir eru hættan á amínósýrueitrun, metabólískri súrnun og 

þvageitrun (e. uremia). Þessi hætta er nú mun minni þar sem lausnirnar sem gefnar eru fyrirburum eru 

orðnar þróaðri og innihalda meira magn lífsnauðsynlegra amínósýra og minna magn ekki 

lífsnauðsynlegra amínósýra. (23) 

Kolvetni sem fást úr glúkósa eru mikilvægur hluti næringar fyrirbura og rannsóknir hafa sýnt að 

lágur styrkur blóðsykurs yfir lengri tíma eykur líkur á vaxtarskerðingu barns og hægir á þroska heilans. 

(26) Of hár blóðsykur er einnig algengt vandamál meðal fyrirbura og getur leitt til minnkaðs næmis fyrir 

insúlíni og glúkósa í blóði. (23, 27) Það er því mikilvægt að fylgjast vel með styrk glúkósa í blóði og 

draga úr eða auka sykurmagn næringarinnar eftir þörf. Nýlegar rannsóknir sýna að hærri skammtar 

amínósýra í næringu fyrirbura minnka líkur á of háum styrk blóðsykurs. Ástæðan fyrir því er líklega sú 

að amínósýrur hvetja framleiðslu insúlíns í líkamanum. Próteingjöf er því ekki aðeins mikilvæg til að 

koma í veg fyrir niðurbrot á próteinforða fyrirburanna heldur einnig til að halda styrk glúkósa í blóði 

innan viðmiðunarmarka. (28) 

Minna er vitað um þörfina fyrir fitu til vaxtar og þroska fósturs. Fita er gefin fyrirburum í 

næringardreypi frá fyrsta degi, ásamt glúkósa og amínósýrum. Fyrirburar fá nægilegt magn fitusýra ef 

farið er eftir ráðlögðum dagskömmtum. Þó hefur komið í ljós að í sumum tilfellum er skortur á 

lífsnauðsynlegum fitusýrum og það getur leitt til hægari taugaþroska (23).    

 

1.1.3.1 Afleiðingar næringarskorts á nýburaskeiði 
Næringarskortur á nýburaskeiði getur haft alvarlegar afleiðingar. Fyrirburar sem verða fyrir 

næringarskorti eru líklegri til að þjást af ýmsum kvillum, þar á meðal frávikum í taugaþroska og 

áframhaldandi vaxtarskerðingu.  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á fyrirburum í Bandaríkjunum kom í ljós að fyrirburar sem eru 

mjög veikir og þurfa á öndunarvél að halda lengur en viku eftir fæðingu byrja seinna að fá næringu um 

sondu og eru lengur að byrja að fá fullt fæði um sondu heldur en fyrirburar sem eru ekki eins veikir. 

Þegar búið var að leiðrétta fyrir gruggþáttum og áhrif aukinnar næringar um sondu á fyrstu viku eftir 

fæðingu voru skoðuð, sást að eftir því sem veikustu fyrirburarnir fengu meiri næringu um sondu á 

fyrstu vikunni þá minnkuðu líkurnar á að þeir fengju langvinnan lungnasjúkdóm, greindust með frávik í 

taugaþroska eða létust. (29) 

Fleiri rannsóknir sýna hversu mikilvæg næringargjöf stuttu eftir fæðingu er fyrir þroska fyrirbura. 

Brandt og félagar sýndu að aukin orkuinntaka fyrirbura á fyrstu dögum eftir fæðingu er hagstæð fyrir 

þroska og greind. (30) Síðar sýndu Stephens og félagar að næringarinntaka minnstu fyrirburanna á 
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fyrstu viku eftir fæðingu hefur hagstæð áhrif á þroska þeirra við 18 mánaða aldur. (31) Það er því mjög 

mikilvægt að vel sé staðið að næringargjöf minnstu fyrirburanna fyrstu vikur eftir fæðingu.  

 

1.1.4 Vöxtur fyrirbura 
Vaxtarskerðing á meðgöngu (e. intrauterine growth restriction, IUGR) er einn áhættuþáttur 

fyrirburafæðinga. Það getur þurft að koma af stað fæðingu vegna þess að lífshættulegt ástand skapast 

fyrir barnið þegar það vex ekki eins og það ætti að gera undir eðlilegum kringumstæðum í móðurlífi. 

(32)  

Áhættuþættir IUGR eru margir. Sterk tengsl hafa fundist milli litningagalla og meðfæddra 

vanskapana (e. congenital malformations) og IUGR. (33, 34) Talið er að litningagallar og meðfæddar 

vanskapanir séu orsök IUGR í 20% tilfella. (35) Æðasjúkdómar móður orsaka 25-30% IUGR tilfella og 

eru algengasta orsökin meðal vaxtarskertra fóstra sem hvorki eru vansköpuð né með litningagalla.  

Meðgöngueitrun og langvinnur háþrýstingur eru megin æðasjúkdómarnir sem konur glíma við á 

meðgöngu. Í rannsókn þar sem borin voru saman börn mæðra sem fengu meðgöngueitrun og börn 

mæðra sem ekki fengu meðgöngueitrun kom í ljós að börn mæðra sem fengu meðgöngueitrun voru 

12% léttari við fæðingu. (35, 36) Vannæring móður á meðgöngu, reykingar, eiturlyfjanotkun, 

fjölburafæðingar og sýkingar hjá fóstri eru einnig  áhættuþættir IUGR. (35) 

Afbrigðileiki í stærð og gerð fylgju er algengur meðal IUGR fóstra. Þegar fylgjur vaxtarskertra fóstra 

voru bornar saman við fylgjur fóstra af eðlilegri stærð kom í ljós að fylgjur vaxtarskertu fóstranna voru 

24% léttari. (37) Uppbygging fylgju meðal IUGR fóstra hefur einnig verið skoðuð og rannsóknir sýna 

að æðabelgskögur (e. chorionic villi) í fylgjum IUGR fóstra eru vanþroskaðri en í fylgjum fóstra af 

eðlilegri stærð. (38) Það þykir því líklegt að afbrigðileiki fylgju auki líkur á IUGR hjá fóstri. (37, 38)  

Vaxtarskerðing utan lífmóður (e. extrauterine growth restriction, EUGR) er einnig þekkt, sérstaklega 

meðal fyrirbura. EUGR er ýmist skilgreind út frá hundraðshlutamarki eða staðalfrávikum. Ef miðað er 

við hundraðshlutamark þá er barn með EUGR ef vaxtartölur þess við útskrift af vökudeild eru innan við 

tíunda hundraðshlutamark (e. 10th percentile) þegar miðað er við áætlaðar vaxtartölur fósturs með 

sama meðgöngualdur. Hins vegar ef miðað er við staðalfrávik þá er barn með EUGR ef vaxtartölur 

þess við útskrift af vökudeild eru meira en 2 staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal þegar miðað er við 

áætlaðar vaxtartölur fósturs með sama meðgöngualdur.  

Það tekur fyrirbura lengri tíma en fullbura að byrja að vaxa utan lífmóður og eftir því sem 

fæðingarþyngd fyrirbura er lægri þeim mun meiri líkur eru á EUGR. (4) Prótein- og orkuskortur fyrstu 

vikurnar eftir fæðingu er talinn vera stór orsakaþáttur EUGR. (21) Aðrir þættir sem hafa verið tengdir 

við EUGR eru IUGR, þörf á öndunaraðstoð í langan tíma, langur innlagnartími á vökudeild og 

sjúkdómar eins og BPD, NEC, heilablæðingar og sýklasótt (e. sepsis). (4, 21, 22, 39, 40) 

Rannsóknir sýna að við útskrift af vökudeild eru flestir ELBW fyrirburar vaxtarskertir og hlutfall 

vaxtarskerðingar hækkar í öfugu hlutfalli við fæðingarþyngd barns (4, 41, 42). Mörg þessara barna 

eiga enn við vaxtarskerðingu að stríða mörgum árum eftir útskrift af vökudeild. Samkvæmt rannsókn 

sem gerð var á fyrirburum sem við fæðingu vógu 750 g eða minna kom í ljós að af þeim fyrirburum 
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sem við fæðingu voru vaxtarskertir voru 67% þeirra enn þyngdarvaxtarskertir við 2 ára leiðréttan aldur. 

Vaxtarskerðing var skilgreind sem tvö staðalfrávik eða meira fyrir neðan meðaltal. Við 5,5 ára 

leiðréttan aldur var þyngdarvaxtarskerðingin enn meiri, 71% barnanna voru þá þyngdarvaxtarskert. 

Vaxtarskerðing á hæð og höfuðummáli var ekki eins algeng, 40% og 29% við 2 ára leiðréttan aldur og 

27% og 31% við 5,5 ára leiðréttan aldur. Í þessari sömu rannsókn voru einnig skoðaðir fyrirburar sem 

við fæðingu voru ekki vaxtarskertir. Af þeim voru 31% orðnir þyngdarvaxtarskertir við 2 ára leiðréttan 

aldur og 34% við 5,5 ára leiðréttan aldur. Vaxtarskerðing á hæð og höfuðummáli var ekki eins algeng, 

15% og 11% við 2 ára leiðréttan aldur og 15% og 3% við 5,5 ára leiðréttan aldur. (43) Þessar tölur eru 

frekar háar en aðrar rannsóknir sýna að þyngdarvaxtarskerðing við 2-3 ára aldur minnstu fyrirburanna 

sem við fæðingu eru vaxtarskertir er 21-56%. Vaxtarskerðing á hæð og höfuðummáli er ekki eins 

algeng eða 19-31% og 19-34% meðal fyrirbura sem við fæðingu eru vaxtarskertir. Hlutfall 

þyngdarvaxtarskertra barna við 2-3 ára aldur meðal minnstu fyrirburanna, óháð því hvort þeir voru 

vaxtarskertir við fæðingu eða ekki, er 15-41%, hlutfall lengdarvaxtarskerðingar er 5-37% og hlutfall 

vaxtarskerðingar á höfuðummáli er 8-28%. (43-46)  

Aukning á vaxtarhraða (e. catch up growth) fyrirbura er mest á fyrstu 2-3 árunum eftir fæðingu. (46, 

47) Það er því mikilvægt að fyrirburar séu nærðir vel og reynt eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

þætti sem geta aukið líkur á vaxtarskerðingu á þessu tímabili.   

Rannsóknir sýna að auk þess sem stór hluti fyrirbura er vaxtarskertur þá er líkamssamsetning 

þeirra einnig frábrugðin líkamssamsetningu fullbura. Fyrirburar eru með hærra hlutfall kviðfitu (e. 

intraabdominal adipose tissue) heldur en fullburar og lægra hlutfall húðfitu (e. subcutaneous adipose 

tissue) þegar bornir eru saman fyrirburar við fullan meðgöngualdur og fullburar við fæðingu. Aukið 

hlutfall kviðfitu eykur áhættuna á hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki. (48-51) Einnig hefur komið í 

ljós að hlutfall fitu af líkamsþyngd er hærra hjá fyrirburum við útskrift af vökudeild heldur en fullburum á 

sama aldri. Hlutfall líkamans sem ekki er fita (e. lean body mass), t.d. vöðvamassi, er því lægra. Þetta 

bendir til þess að próteingjöf hafi ekki verið nægileg til að viðhalda vöðvamassa barnanna. (52)   

 

1.1.4.1 Afleiðingar vaxtarskerðingar 
Vaxtarskerðing fyrirbura getur haft alvarlegar afleiðingar. Áframhaldandi vaxtarskerðing er ein þeirra, 

en rannsóknir sýna einnig að vaxtarskerðing við fæðingu og eftir fæðingu getur haft neikvæð áhrif á 

taugaþroska (e. neurodevelopment) og að dánartíðni er hærri meðal fyrirbura sem við fæðingu eru 

vaxtarskertir. (22, 53) Hraðari þyngdaraukning minnstu fyrirburanna á fyrstu mánuðum eftir fæðingu 

minnkar líkur á heilalömun, frávikum í taugaþroska (e. neurodevelopmental impairment) og 

endurinnlögn inn á sjúkrahús. Hún minnkar einnig líkurnar á skori undir 70 í Bailey´s Scales of Infant 

Development II (BSID-II) en það er próf sem metur greindarþroska (e. cognitive function), málþroska 

og hreyfifærni (e. motor skills) barna á aldrinum 0-3 ára. Skor undir 70 bendir til fötlunar (e. 

impairment). (22)    

Höfuðummál fyrirbura hefur verið notað til að meta vöxt heila. Rannsóknir sýna að óeðlilega lítið 

höfuðummál gefur vísbendingar um að stærð heila sé fyrir neðan eðlileg mörk. Cheong og félagar 

sýndu að þeir fyrirburar sem við 2 ára leiðréttan aldur eru með óeðlilega lítið höfuðummál eru líklegri til 
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að greinast með frávik í hreyfiþroska og greindarþroska og heilalömun. (54) Fyrirburar sem við 

fæðingu eru með óeðlilega lítið höfuðummál en ná síðan að auka vaxtarhraðann (e. catch up growth) 

þannig að höfuðummál verður innan eðlilegra marka, eru ólíklegri til að greinast með frávik í 

taugaþroska heldur en fyrirburar sem áfram eru með óeðlilega lítið höfuðummál. (55) 

 

1.2 Markmið 
Vöxtur minnstu fyrirburanna sem fæddust á Íslandi á einhverju af eftirfarandi þremur tímabilum; 1982-

1990, 1991-1995 og 2001-2005 hefur verið rannsakaður af Ingibjörgu Georgsdóttur og félögum. Í þeirri 

rannsókn kom í ljós að við 5 ára aldur voru fyrirburarnir minni, léttari og með minna höfuðummál en 

fullburar á sama aldri. Það er í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið í Svíþjóð og á Bretlandi. 

Einnig kom í ljós að eftir því sem fyrirburarnir urðu eldri þá nálguðust þeir fullbura í vexti og flestir 

þeirra voru á táningsaldri komnir innan eðlilegra marka hvað varðar hæð, þyngd og höfuðummál. (56) 

Í þessari rannsókn verður vöxtur minnstu fyrirburanna sem fæddust á árunum 1988-2012 á Íslandi 

skoðaður. Vöxtur minnstu fyrirburanna verður borinn saman við staðlaðar vaxtarkúrfur. Auk þess 

verða vaxtarskertir fyrirburar bornir saman við fyrirbura sem ekki eru vaxtarskertir og kannað verður 

hvort fylgni sé á milli stærðar við fæðingu, vandamála á meðgöngu, alvarleika veikinda á nýburaskeiði 

og næringar á nýburaskeiði annars vegar og stærðar fyrirburanna á mismunandi aldri hins vegar.  

Markmið rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1) Hvernig er vöxtur minnstu fyrirburanna fram til grunnskólaaldurs? 

2) Hvaða þættir spá best fyrir um vöxt þeirra? 
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2 Rannsóknaraðferðir og rannsóknargögn 
 

2.1 Efni og aðferðir 
Gerð var aftursýn ferilrannsókn þar sem vöxtur minnstu fyrirburanna fram til sex ára aldurs var 

skoðaður með tilliti til ýmissa þátta. Skoðaðir voru fyrirburar sem fæddust á Íslandi á árunum 1988-

2012 og vógu 1000 g eða minna við fæðingu. Fyrirburarnir voru fundnir í Vökuskrá Barnaspítala 

Hringsins.   

Upplýsinga var aflað úr sjúkraskrám barnanna, mæðraskrám mæðra þeirra og frá 

heilsugæslustöðvum barnanna.  

Skipta má þeim breytum sem skráðar voru í nokkra flokka. Þeir eru almennar upplýsingar um barn, 

meðgangan og heilsufar móður, fæðingin, heilsufar barns á nýburaskeiði, næring og vöxtur á 

nýburaskeiði, myndrannsóknir á höfði, öndunarvélameðferð, rannsóknir og vöxtur eftir útskrift.  

Í almennar upplýsingar um barn voru skráðar breyturnar; kyn barns, fæðingarþyngd, lengd við 

fæðingu, höfuðummál við fæðingu, Apgar stig eftir 1 mínútu og 5 mínútur, aldur móður, hvort barnið 

var vaxtarskert við fæðingu og hvort um einbura eða fjölburafæðingu var að ræða og þá hversu mörg 

börn. Aldur móður var reiknaður miðað við ár. Út frá fæðingarþyngd og meðgöngulengd var ákvarðað 

hvort barn var fyrir neðan 10.hundraðshlutamark í þyngd og þar með vaxtarskert eða lítið miðað við 

meðgöngulengd (e. small for gestational age, SGA). Stuðst var við vaxtarferla fyrir fyrirbura við mat á 

vaxtarskerðingu.  

Í meðgangan og heilsufar móður voru skráðar breyturnar; meðgöngulengd, heilsufar móður fyrir 

meðgöngu, lyfjanotkun á meðgöngu, reykingar á meðgöngu, hvort móðir fékk stera á meðgöngu og 

hvort greindist meðgöngueitrun, belghimnubólga eða PPROM. Einnig var skráð hvort móðir var með 

háþrýsting eða sykursýki. Meðgöngulengd var skráð í dögum. Í heilsufar móður fyrir meðgöngu voru 

skráðir langvinnir sjúkdómar sem gætu haft áhrif á meðgöngu, sjúkdómar sem krefjast lyfjanotkunar á 

meðgöngu, sálrænir kvillar og vandamál úr fyrri meðgöngum. Í lyfjanotkun á meðgöngu voru skráð lyf 

sem móðir notaði óháð fæðingunni sjálfri, svo dæmi sé tekið var ekki skráð ef móðir fékk 

hríðastoppandi lyf stuttu fyrir fæðingu. Magn sígaretta var ekki skráð heldur aðeins hvort móðir reykti á 

einhverjum tímapunkti á meðgöngutímanum. Skráð var hvort móðir fékk stera og einnig hvort hún fékk 

þá ≥48 klukkustundum fyrir fæðingu eða <48 klukkustundum fyrir fæðingu.  

Í flokknum fæðingin voru skráðar breyturnar; fósturstaða, hvort barnið fæddist með keisaraskurði 

eða um leggöng, hvort móðir fékk hita í kringum fæðingu, CRP (e. C-reactive protein) móður, hvort 

móðir fékk sýklalyf í kringum fæðingu, niðurstöður úr fylgjurannsókn og pH í naflastreng. Fósturstaða 

var skráð sem höfuðstaða, sitjandi staða eða þverlega. CRP móður var skráð sem hæsta CRP +/- 2 

dagar í kringum fæðingu. Niðurstöður úr fylgjurannsókn voru aðallega notaðar til að staðfesta 

greiningu á belghimnubólgu.  

Í heilsufar barns á nýburaskeiði var skráð hvort barn greindist með loftbrjóst, lungnabólgu, 

glærhimnusjúkdóm, langvinnan lungnasjúkdóm, opna fósturslagæð, þarmadrepsbólgu eða sjónukvilla 

fyrirbura á nýburaskeiði. Nýburaskeið var skilgreint sem tímabilið sem fyrirburi lá inni á Vökudeild. 
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Einnig var skráð hvort jákvæð blóðræktun fékkst á nýburaskeiðinu og þá hvað ræktaðist. Skráð var 

hvort barnið fékk yfirborðsvirkt efni (e. surfactant), stera í æð eða innúðastera. Ef barn greindist með 

varanlega opna fósturslagæð þá var skráð hvort það fékk meðferð með indometacini og hvort það fór í 

aðgerð vegna gallans. Ef barn greindist með sjónukvilla fyrirbura þá var gráða sjónukvillans skráð og 

einnig hvort barn fór í aðgerð vegna sjúkdómsins. Ef barn greindist með þarmadrepsbólgu var skráð 

hvort barn fór í aðgerð vegna sjúkdómsins.  

Í næring og vöxtur á nýburaskeiði voru skráðar breyturnar; þyngd við 2 vikur, hvort barn var með 

lágan blóðsykur á fyrsta sólarhring, aldur þegar barn náði fæðingarþyngd og hélt henni, aldur þegar 

barn byrjaði að fá næringu í gegnum sondu, aldur við fulla næringaruppbót og þyngd, lengd og 

höfuðummál við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd og 40 vikna meðgöngulengd. Einnig 

var skráður tíminn þegar barn byrjaði að fá fullt fæði í gegnum sondu og þyngd barns og tegund 

næringar á þeim tímapunkti. Ef þyngdarupplýsingar voru ekki til staðar fyrir tiltekinn dag var tekið 

meðaltal þyngdar daginn áður og daginn eftir eða 2 dögum áður og 2 dögum eftir. Ef það var ekki 

hægt þá var tekin næsta skráða þyngd +/- 2 dagar. Lágur blóðsykur var skilgreindur sem blóðsykur 

undir 2 mmól/L. Full næringaruppbót var skilgreind sem 4 pakkar Enfamil í 100 ml af vökva eða 1 

pakki Presemp í 100 ml af vökva. Fullt fæði í gegnum sondu var skilgreint sem 160 ml/kg/sólarhring og 

reiknað út frá fæðingarþyngd barns. Tegund næringar var skráð sem brjóstamjólk, þurrmjólk eða 

léttburamjólk.  

Í myndrannsóknir á höfði var skráð hvort barn fór í ómun, segulómun eða tölvusneiðmynd af höfði, 

við hvaða aldur myndrannsóknirnar voru gerðar og hverjar niðurstöður þeirra voru. Skráð var hvort 

barn greindist með heilablæðingu og ef svo var þá var gráða blæðingarinnar skráð. Einnig var skráð 

hvort barn hefur greinst með PVL eða CP og hvort lagður hefur verið ventill í höfuð barns eða hnappur 

í maga barns (e. gastrostomy).  

Í öndunarvélameðferð var skráð hvort barn þurfti á öndunarvél eða síblástursmeðferð að halda. Ef 

svo var þá var skráð í hversu langan tíma. Einnig var skráður meðgöngualdur barns þegar það hafði 

ekki lengur þörf fyrir aukasúrefni.   

Í rannsóknir var aðeins skráð ein breyta, hæsta CRP hjá barni á fyrstu tveimur sólarhringunum eftir 

fæðingu.  

Í vöxtur eftir útskrift voru skráðar breyturnar; þyngd og lengd í kringum 2 ára aldur og í kringum 6 

ára aldur. Ef ekki voru til mælingar við 2 ára eða 6 ára aldur barns voru notaðar næstu mælingar við. 

Út frá þessum mælingum var reiknað staðalfráviksskor (e. standard deviation skor, SDS) fyrir börnin. 

Staðalfráviksskorið var reiknað út frá kyni, þyngd/lengd og aldri barns í dögum miðað við þann dag 

þegar mælingin á þyngd og lengd var framkvæmd. Vaxtarskerðing var skilgreind sem vaxtartala meira 

en 2 staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal.  

 

2.2 Tölfræði og úrvinnsla gagna 
Gögn voru skráð í excel og úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu JMP 11 SAS Institute Inc. Í 

lýsandi hlutum rannsóknar var lýsandi tölfræði notuð. Við mat á forspárþáttum vaxtarskerðingar sem 
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samfelldrar breytu var notast við línulega aðhvarfsgreiningu. Einn útlagi var undanskilinn frá 

útreikningum þegar vaxtarskerðing var metin sem samfelld breyta. Óparað t-próf eða kí-kvaðrat próf 

voru notuð til að bera saman breytur milli tveggja hópa. Þegar forspárþættir vaxtarskerðingar voru 

metnir var leiðrétt fyrir fæðingarári og breytum sem voru tölfræðilega marktækar og þóttu klínískt 

líklegar til að hafa áhrif á þá breytu sem skoðuð var hverju sinni.   

Tölfræðileg marktækni var miðuð við p-gildi innan við 0.05. Fyrir flokkabreytur voru niðurstöður 

settar fram sem hlutfallstölur og fyrir talnabreytur voru niðurstöður settar fram sem meðaltöl+/-

staðalfrávik eða miðgildi og spönn eftir því sem við átti hverju sinni.  

Til útreikninga á staðalfráviksskori var notast við forritið PC PAL SD Calculator 1.0.1.11 og miðað 

við staðlaðar sænskar vaxtarkúrfur. (57)  

 

2.3 Leyfi 
Leyfi fyrir rannsókninni fengust hjá Vísindasiðanefnd (leyfi nr. VSN-14-181) og Persónuvernd (tilvísun 

2014121746ÞS). Einnig fékkst leyfi hjá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum. Leyfi má sjá 

viðauka aftast í ritgerð.  
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3 Niðurstöður 
 

3.1 Rannsóknarhópurinn  
Í rannsóknarhópnum voru 194 fyrirburar sem fæddust og lágu á Vökudeild Barnaspítala Hringsins á 

árunum 1988-2012. Grunnupplýsingar (nafn og kennitala) lágu fyrir um 189 börn og úrvinnsla var gerð 

á gögnum um þau. Vökuskrár fengust fyrir 183 börn og mæðraskrár vantaði fyrir 2 mæður. Vaxtartölur 

í kringum 2 ára aldur fengust fyrir 146 börn og vaxtartölur í kringum 6 ára aldur fyrir 127 börn (Mynd 

3.1). Meðalaldur barnanna þegar fyrri vaxtarmælingar voru framkvæmdar var 1.9±0.4 ár og 

meðalaldur við seinni vaxtarmælingar var 5.7±1.4 ár.  

Kynjaskipting var  59% stúlkur og 41% drengir. Meðalþyngd við fæðingu var 806.9±138.1 g, 

meðallengd við fæðingu var 34.1±2.4 cm og meðalhöfuðummál við fæðingu var 24.2±1.7 cm. 

Meðalmeðgöngualdur barnanna var 26 vikur og 6 dagar (±1 vika og 6 dagar). Fjölburar voru 28% af 

hópnum.  

 

Mynd 3-1: Rannsóknarhópurinn 

 

3.1.1 Meðgangan og heilsufar móður 
Meirihluti mæðra í hópnum átti við heilsufarsleg vandamál að stríða á meðgöngu eða undir lok 

meðgöngu. Hlutfall mæðra sem fékk meðgöngueitrun var 30% og 27% mæðranna greindust með 

belghimnubólgu. Tæplega 23% mæðranna höfðu farið í keiluskurð eða voru með greinda leghálsveilu 

og 3% voru með sykursýki.  

Meðalaldur mæðra í hópnum var 29.6±6.1 ár. Um 31% mæðranna notuðu lyf á meðgöngunni og 

tæp 26% reyktu tóbak. Á tímabilinu 1988-2000 reyktu 27% mæðranna og á tímabilinu 2001-2012 var 

hlutfall mæðra sem reyktu 25%.  

Þegar þættir sem tengjast meðgöngu og heilsufari móður voru skoðaðir með tilliti til vaxtar minnstu 

fyrirburanna fannst enginn marktækur forspárþáttur vaxtarskerðingar.  

Vökuskrár!
fengust!
fyrir!183!
fyrirbura!

194!
fyrirburar!!

127!
vaxtartölur!
við!6!ára!
aldur!

146!
vaxtartölur!
við!2!ára!
aldur!
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3.2 Vaxtarskerðing 
Við fæðingu var hlutfall þyngdarvaxtarskerðingar í hópnum 29%. Við 2 ára aldur var hlutfallið komið 

upp í 59% og við 6 ára aldur var hlutfallið 29%. Marktæk lækkun varð á hlutfalli þyngdarvaxtarskertra 

barna milli 2 ára og 6 ára aldurs (p<0.0001) (Mynd 3.2). Sama gilti þegar vaxtarskerðing var metin út 

frá samfelldri breytu (p<0.0001) (Mynd 3.3). Við 2 ára aldur var hlutfall lengdarvaxtarskerðingar í 

hópnum 35% og við 6 ára aldur var hlutfallið 22% (Mynd 3.2). Ekki var marktækur munur á hlutfalli 

vaxtarskertra barna milli tímabilanna 1988-2000 og 2001-2012.  

 

Mynd 3-2: Hlutfall þyngdar- og lengdarvaxtarskertra barna innan rannsóknarhópsins á mismunandi 
aldri. 

 
Mynd 3-3: Samanburður á þyngdarvaxtarskerðingu við 2 ára og 6 ára aldur. Marktækur munur var á 

milli þyngdarvaxtarskerðingar við 2 ára og 6 ára aldur (p<0.0001). Miðgildi fyrir SDS þyngdar 
var -2.2 (spönn: -4.8 til 1.3) við 2 ára aldur og -1.3 (spönn: -4.3 til 2.9) við 6 ára aldur.  
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3.3 Forspárþættir vaxtar  
 

3.3.1 Þyngdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur 
Niðurstöður einþáttagreiningar sýndu tengsl þyngdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur við 

fæðingarþyngd, þyngd við 2 vikna aldur, þyngd við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd og 

vaxtarskerðingu við fæðingu (Töflur 3.1 og 3.2).  

Þegar búið var að leiðrétta fyrir fæðingarári og öðrum mögulegum gruggþáttum voru 

fæðingarþyngd, þyngd við 2 vikna aldur, þyngd við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd og 

vaxtarskerðing við fæðingu marktækir forspárþættir þyngdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur (Tafla 

3.3). Rúmlega 51% þeirra barna sem ekki fæddust vaxtarskert voru orðin þyngdarvaxtarskert við 2 ára 

aldur (Mynd 3.4).     

 

Tafla 3-1: Þyngdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur – almennir þættir 

 
Þyngdarvaxtarskerðing 

Ekki 
þyngdarvaxtarskerðing p-gildi 

Almennt       
        Fjöldi 86 60   
        Stúlkur 50 (58.1%) 32 (53.3%) 0.5649 
        Fæðingarþyngd [g] 766.5±139.5 845.5±123.2 0.0006 
        Apgar 1 mínúta 3.8±1.9 4.4±2.1 0.0939 
        Apgar 5 mínútur 6.3±1.4 6.5±1.3 0.3253 
        Fjölburar 24 (27.9%) 19 (31.7%) 0.6246 
Meðgangan og fæðingin       
        Meðgöngulengd [dagar]  189.0±14.4) 186.9±11.8 0.3603 
        Vaxtarskerðing við fæðingu 33 (38.4%) 10 (16.7%) 0.0037 
        Móðir sterar 70 (81.4%) 48 (80.0%) 0.8334 
        Keisaraskurður 58 (67.4%) 35 (58.3%) 0.2612 

 

Tafla 3.1 sýnir samanburð á almennum þáttum og þáttum sem tengjast meðgöngu og fæðingu á milli 

þyngdarvaxtarskertra barna og barna sem voru ekki þyngdarvaxtarskert við 2 ára aldur. Þeir þættir eru 

merktir með rauðu þar sem marktækur munur fannst á milli hópanna. 
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Tafla 3-2: Þyngdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur – nýburaskeiðið 

 

Þyngdarvaxtar-
skerðing 

Ekki 
þyngdarvaxtar-

skerðing p-gildi 
Veikindi á nýburaskeiði       
        Pneumothorax 8 (9.3%) 4 (6.7%) 0.5641 
        Jákvæð ræktun 36 (41.9%) 30 (50.0%) 0.3311 
        RDS 65 (75.6%) 44 (73.3%) 0.7590 
        PDA 55 (64.0%) 33 (55.0%) 0.2774 
        PDA aðgerð 13 (15.1%) 8 (13.3%) 0.7618 
        BPD 50 (58.8%) 38 (63.3%) 0.5835 
        Sterar í æð 34 (40.0%) 24 (40.0%) 1.0000 
        ROP aðgerð 3 (3.5%) 2 (3.3%) 0.9595 
        NEC 3 (3.5%) 3 (5.0%) 0.6637 
        NEC aðgerð 3 (3.5%) 2 (3.3%) 0.9595 
Næring og vöxtur og nýburaskeiði       
        Fjöldi legudaga [dagar] 102.8±39.8 97.6±31.0 0.4161 
        Fæðingarþyngd náð [dagar] 14.2±7.0 14.2±5.5 0.9964 
        Næring gefin í sondu [dagar] 3.4±4.0 2.9±2.5 0.4250 
        Aldur við fullt fæði [dagar] 15.1±8.6 14.9±7.4 0.8839 
        Aldur við fulla næringaruppbót [dagar] 25.9±13.3 28.5±20.8 0.4348 
        Þyngd 2 vikur [g] 809.3±139.5  884±152.9  0.0040 
        Þyngd við 32 vikna meðgöngualdur [g] 1156.6±207.3 1403.2±285.7 <0.0001 
Miðtaugakerfið        
        Heilablæðing (gráða 1-2) 10 (11.9%) 13 (22.0%) 0.1073 
        Heilablæðing (gráða 3-4) 2 (2.6%) 1 (2.1%) 0.8590 
        PVL 14 (16.3%) 4 (6.7%) 0.0721 
        CP 10 (11.6%) 6 (10.0%) 0.7557 
        Ventill 0 (0.0%) 1 (1.7%) 0.1811 
Öndunaraðstoð        
        Heildarfjöldi daga á O2 263.2±42.2 260.1±26.8 0.6177 
        Tími á CPAP [dagar] 31.9±16.0 30.5±18.1 0.6690 
        Tími á öndunarvél [dagar] 20.1±23.6 19.3±20.0 0.8276 

 

Tafla 3.2 sýnir samanburð á þáttum sem tengjast nýburaskeiðinu á milli þyngdarvaxtarskertra barna 

og barna sem voru ekki þyngdarvaxtarskert við 2 ára aldur. Þeir þættir eru merktir með rauðu þar sem 

marktækur munur fannst á milli hópanna. 
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Tafla 3-3: Þyngdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur – marktækir forspárþættir eftir leiðréttingu 

 

Þyngdarvaxtar-
skerðing 

Ekki 
þyngdarvaxtar-

skerðing p-gildi 
Fæðingarþyngd [g] 766.5±139.5 845.5±123.2 0.0011 
Vaxtarskerðing við fæðingu 33 (38.4%) 10 (16.7%) 0.0075 
Þyngd við 2 vikur [g] 809.3±139.5  884±152.9  0.0050 
Þyngd við 32 vikna meðgöngualdur [g] 1156.6±207.3 1403.2±285.7 <0.0001 

 

Tafla 3.3 sýnir þætti sem reyndust með marktækum mun á milli þyngdarvaxtarskertra og ekki 

þyngdarvaxtarskertra barna við 2 ára aldur. Leiðrétt var fyrir fæðingarári fyrir allar breytur. 

 

 

Mynd 3-4: Börn sem við fæðingu voru vaxtarskert voru líklegri til að vera þyngdarvaxtarskert við 2 ára 
aldur heldur en þau börn sem voru ekki vaxtarskert við fæðingu. Um 77% þeirra barna sem 
við fæðingu voru vaxtarskert voru enn vaxtarskert við 2 ára aldur og 51 % þeirra barna sem 
við fæðingu voru ekki vaxtarskert voru orðin vaxtarskert við 2 ára aldur.  

 

Þegar vaxtarskerðing var metin sem samfelld breyta var fæðingarþyngd marktækur forspárþáttur 

þyngdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur (Mynd 3.5). Lág þyngd við 2 vikna aldur og lág þyngd við 

aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd höfðu einnig marktækt forspárgildi fyrir 

þyngdarvaxtarskerðingu við 2 ára aldur (p=0.0012, p<0.0001). Að auki var vaxtarskerðing við fæðingu 

marktækur forspárþáttur (Mynd 3.6). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og öðrum mögulegum gruggþáttum.    
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Mynd 3-5: Eftir því sem börnin voru léttari við fæðingu þeim mun þyngdarvaxtarskertari voru þau við 2 
ára aldur (p<0.0001, R2=0.13). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og meðgöngulengd.  

 

 

Mynd 3-6: Marktækur munur var á vaxtarskerðingu við 2 ára aldur hjá þeim börnum sem fæddust 
vaxtarskert samanborið við þau sem ekki fæddust vaxtarskert (p=0.0006). Miðgildi fyrir SDS 
þyngdar við 2 ára aldur var -2.7 (spönn: -4.8 til -0.3) hjá þeim börnum sem voru vaxtarskert 
við fæðingu og -2.0 (spönn: -4.6 til 1.3) hjá þeim börnum sem voru ekki vaxtarskert við 
fæðingu. Leiðrétt var fyrir fæðingarári.     
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3.3.2 Lengdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur 
Niðurstöður einþáttagreiningar sýndu tengsl lengdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur við lengd við 

fæðingu og lengd við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd. Auk þess sýndi hún tengsl 

lengdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur við Apgar stig eftir 1 mínútu, Apgar stig eftir 5 mínútur, PDA og 

PVL (Töflur 3.4 og 3.5). 

Þegar búið var að leiðrétta fyrir fæðingarári og öðrum mögulegum gruggþáttum voru lengd við 

fæðingu, lengd við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd, Apgar stig eftir 1 mínútu og PVL 

marktækir forspárþættir lengdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur (Tafla 3.6).  

 

Tafla 3-4: Lengdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur - almennir þættir 

 
Lengdarvaxtarskerðing 

Ekki 
lengdarvaxtarskerðing p-gildi 

Almennt       
        Fjöldi 50 91   
        Stúlkur 30 (60.0%) 49(53.9%) 0.4804 
        Lengd við fæðingu [cm] 33.1±2.2 34.5±2.4 0.0007 
        Apgar 1 mínúta 3.3±1.7 4.5±2.0 0.0003 
        Apgar 5 mínútur 6.0±1.5 6.6±1.3 0.0162 
        Fjölburar 14 (28.0%) 28 (30.8%) 0.7301 
Meðgangan og fæðingin       
        Meðgöngulengd [dagar]  188.6±14.7 187.7±12.7 0.6921 
        Vaxtarskerðing við fæðingu 18 (36.0%) 20 (22.0%) 0.0759 
        Móðir sterar 41 (82.0%) 72 (79.1%) 0.6801 
        Keisaraskurður 33 (66.0%) 56 (61.5%) 0.5984 

 

Tafla 3.4 sýnir samanburð á almennum þáttum og þáttum sem tengjast meðgöngu og fæðingu á milli 

lengdarvaxtarskertra barna og barna sem voru ekki lengdarvaxtarskert við 2 ára aldur. Þeir þættir eru 

merktir með rauðu þar sem marktækur munur fannst á milli hópanna.  
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Tafla 3-5 Lengdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur – nýburaskeiðið 

 

Lengdarvaxtar-
skerðing 

Ekki 
lengdarvaxtar-

skerðing p-gildi 
Veikindi á nýburaskeiði       
        Pneumothorax 5 (10.0%) 6 (6.6%) 0.4774 
        Jákvæð ræktun 20 (40.0%) 44 (48.4%) 0.3395 
        RDS 40 (80.0%) 65 (71.4%) 0.2579 
        PDA 36 (72.0%) 49 (53.9%) 0.0329 
        PDA aðgerð 11 (22.0%) 9 (9.9%) 0.0536 
        BPD 27 (55.1%) 58 (63.7%) 0.3198 
        Sterar í æð 19 (38.0%) 37 (40.7%) 0.7572 
        ROP aðgerð 2 (4.0%) 3 (3.3%) 0.8304 
        NEC 2 (4.1%) 2 (2.2%) 0.5329 
        NEC aðgerð 2 (4.0%) 1 (1.1%) 0.2671 
Næring og vöxtur og nýburaskeiði       
        Fjöldi legudaga [dagar] 104.3±49.5 97.8±26.9 0.3247 
        Fæðingarþyngd náð [dagar] 13.3 ±6.6 14.7±6.2 0.2456 
        Næring gefin í sondu [dagar] 3.8±5.0 2.9±2.3 0.1306 
        Aldur við fullt fæði [dagar] 15.5±9.9 14.6±7.0 0.5771 
        Aldur við fulla næringaruppbót [dagar] 26.0±13.3 25.9±13.1 0.9772 
        Lengd við 32 vikna meðgöngualdur [cm] 36.9±2.8 38.6±1.7 0.0300 
Miðtaugakerfið        
        Heilablæðing (gráða 1-2) 5 (10.4%) 18 (20.0%) 0.1376 
        Heilablæðing (gráða 3-4) 2 (4.4%) 1 (1.4%) 0.3114 
        PVL 12 (24.0%) 6 (6.6%) 0.0038 
        CP 8 (16.0%) 7 (7.7%) 0.1343 
        Ventill 0 (0.0%) 1 (1.1%) 0.4793 
Öndunaraðstoð        
        Heildarfjöldi daga á O2 267.8±51.7 258.1±3.8 0.1427 
        Tími á CPAP [dagar] 33.8±2.8 29.7±2.0 0.2360 
        Tími á öndunarvél [dagar] 20.6±3.2 19.1±2.5 0.7060 

 

Tafla 3.5 sýnir samanburð á þáttum sem tengjast nýburaskeiðinu á milli lengdarvaxtarskertra barna og 

barna sem voru ekki lengdarvaxtarskert við 2 ára aldur. Þeir þættir eru merktir með rauðu þar sem 

marktækur munur fannst á milli hópanna. 
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Tafla 3-6: Lengdarvaxtarskerðing við 2 ára aldur – marktækir forspárþættir eftir leiðréttingu 

!

Lengdarvaxtar-
skerðing 

Ekki lengdarvaxtar-
skerðing p-gildi 

Lengd við fæðingu [cm] 33.1±2.2 34.5±2.4 0.0030 
Apgar 1 mínúta 3.3±1.7 4.5±2.0 0.0055 
Lengd við 32 vikna meðgöngualdur [cm] 36.9±2.8 38.6±1.7 0.0093 
PVL 12 (24.0%) 6 (6.6%) 0.0431 

 

Tafla 3.6 sýnir þætti sem reyndust með marktækum mun á milli lengdarvaxtarskertra og ekki 

lengdarvaxtarskertra barna við 2 ára aldur. Leiðrétt var fyrir fæðingarári fyrir allar breytur. Fyrir 

breytuna PVL var einnig leiðrétt fyrir lengd við fæðingu og Apgar stigi eftir 1 mínútu. Fyrir breytuna 

Apgar 1 mínúta var einnig leiðrétt fyrir lengd við fæðingu.  

 

Þegar vaxtarskerðing var metin sem samfelld breyta var lengd við fæðingu marktækur forspárþáttur 

lengdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur (Mynd 3.7). Stutt lengd við aldur sem samsvarar 32 vikna 

meðgöngulengd hafði einnig marktækt forspárgildi fyrir lengdarvaxtarskerðingu við 2 ára aldur 

(p=0.0083). Að auki var PVL marktækur forspárþáttur (Mynd 3.8). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og 

öðrum mögulegum gruggþáttum.  

 

 

Mynd 3-7: Eftir því sem börnin voru styttri við fæðingu þeim mun lengdarvaxtarskertari voru þau við 2 
ára aldur (p=0.0002, R2=0.08). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og meðgöngulegnd.   
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Mynd 3-8: Eftir því sem börnin voru lengdarvaxtarskertari við 2 ára aldur þeim mun líklegra var að þau 
hefðu greinst með PVL skömmu eftir fæðingu (p=0.0188). Miðgildi fyrir SDS lengdar við 2 
ára aldur var -2.3 (spönn: -4.5 til -0.6) hjá þeim börnum sem höfðu greinst með PVL og -1.6 
(spönn: -5.4 til 1.2) hjá þeim börnum sem höfðu ekki greinst með PVL. Leiðrétt var fyrir 
fæðingarári og lengd við fæðingu.  
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3.3.3 Þyngdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur 
Niðurstöður einþáttagreiningar sýndu tengsl þyngdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur við þyngd við 2 

vikna aldur og þyngd við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd. Auk þess sýndi hún tengsl 

þyngdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur við Apgar stig eftir 1 mínútu og vaxtarskerðingu við fæðingu   

(Töflur 3.7 og 3.8). 

Þegar búið var að leiðrétta fyrir fæðingarári og öðrum mögulegum gruggþáttum voru 

fæðingarþyngd, þyngd við 2 vikna aldur, þyngd við aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd og 

vaxtarskerðing við fæðingu marktækir forspárþættir þyngdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur (Tafla 

3.9).  

 

Tafla 3-7: Þyngdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur – almennir þættir 

 
Þyngdarvaxtarskerðing 

Ekki 
þyngdarvaxtarskerðing p-gildi 

Almennt       
        Fjöldi 37 90   
        Stúlkur 23 (62.2%) 53 (58.9%) 0.7319 
        Fæðingarþyngd [g] 747.8±137.8 824.9±116.0 0.0017 
        Apgar 1 mínúta 3.5±1.8 4.5±2.0 0.0160 
        Apgar 5 mínútur 6.4±1.3 6.7±1.3 0.2509 
        Fjölburar 10 (27.0%) 25 (27.8%) 0.9314 
Meðgangan og fæðingin       
        Meðgöngulengd [dagar]  189.1±14.0 187.3±12.0 0.4634 
        Vaxtarskerðing við fæðingu 16 (43.2%) 19 (21.1%) 0.0132 
        Móðir sterar 31 (83.8%) 71 (78.9%) 0.5224 
        Keisaraskurður 24 (64.9%) 57 (63.3%) 0.8702 

 

Tafla 3.7 sýnir samanburð á almennum þáttum og þáttum sem tengjast meðgöngu og fæðingu á milli 

þyngdarvaxtarskertra barna og barna sem voru ekki þyngdarvaxtarskert við 6 ára aldur. Þeir þættir eru 

merktir með rauðu þar sem marktækur munur fannst á milli hópanna. 
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Tafla 3-8: Þyngdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur – nýburaskeiðið 

 

Tafla 3.8 sýnir samanburð á þáttum sem tengjast nýburaskeiðinu á milli þyngdarvaxtarskertra barna 

og barna sem voru ekki þyngdarvaxtarskert við 6 ára aldur. Þeir þættir eru merktir með rauðu þar sem 

marktækur munur fannst á milli hópanna. 

 

 

 

 

 

 

 

Þyngdarvaxtar-
skerðing 

Ekki 
þyngdarvaxtar-

skerðing p-gildi 
Veikindi á nýburaskeiði       
        Pneumothorax 2 (5.4%) 7 (7.8%) 0.6275 
        Jákvæð ræktun 19 (51.4%) 44 (48.9%) 0.8009 
        RDS 29 (78.4%) 67 (74.4%) 0.6363 
        PDA 23 (62.2%) 50 (55.6%) 0.4923 
        PDA aðgerð 6 (16.2%) 8 (8.9%) 0.2456 
        BPD 23 (63.9%) 54 (60.0%) 0.6850 
        Sterar í æð 10 (27.8%) 38 (42.2%) 0.1260 
        ROP aðgerð 1 (2.7%) 3 (3.3%) 0.8512 
        NEC 0 (0.0%) 3 (3.3%) 0.1524 
        NEC aðgerð 0 (0.0%) 2 (2.2%) 0.2383 
Næring og vöxtur og nýburaskeiði       
        Fjöldi legudaga [dagar] 103.7±26.7 101.9±41.5 0.8090 
        Fæðingarþyngd náð [dagar] 13.6±5.4 14.2±6.9 0.6532 
        Næring gefin í sondu [dagar] 2.9±1.8 3.8±4.0 0.2132 
        Aldur við fullt fæði [dagar] 14.9±8.3 15.7±8.5 0.6567 
        Aldur við fulla næringaruppbót [dagar] 29.1±25.2 27.7±14.7 0.7453 
        Þyngd 2 vikur [g] 789.0±131.7 850.4±141.6 0.0376 
        Þyngd við 32 vikna meðgöngualdur [g] 1150.9±51.3 1281.2±30.5 0.0325 
Miðtaugakerfið        
        Heilablæðing (gráða 1-2) 5 (13.5%) 19 (21.6)% 0.2825 
        Heilablæðing (gráða 3-4) 0 (0.0%) 2 (2.8%) 0.2198 
        PVL 7 (18.9%) 7 (7.8%) 0.0807 
        CP 6 (16.2%) 6 (6.7%) 0.1093 
        Ventill 0 (0.0%) 1 (1.1%) 0.4055 
Öndunaraðstoð        
        Heildarfjöldi daga á O2 255.4±25.9 262.9±42.5 0.3389 
        Tími á CPAP [dagar] 32.1±15.4 30.8±17.9 0.7602 
        Tími á öndunarvél [dagar] 17.6±16.7 19.2±25.5 0.7502 
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Tafla 3-9: Þyngdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur – marktækir forspárþættir eftir leiðréttingu 

 

Þyngdarvaxtar-
skerðing 

Ekki 
þyngdarvaxtar-

skerðing p-gildi 
Fæðingarþyngd [g] 747.8±137.8 824.9±116.0 0.0029 
Vaxtarskerðing 16 (43.2%) 19 (21.1%) 0.0144 
Þyngd við 2 vikur [g] 789.0±131.7 850.4±141.6 0.0341 
Þyngd við 32 vikna meðgöngu [g] 1150.9±51.3 1281.2±30.5 0.0340 

 

Tafla 3.9 sýnir þætti sem reyndust með marktækum mun á milli þyngdarvaxtarskertra og ekki 

þyngdarvaxtarskertra barna við 6 ára aldur. Leiðrétt var fyrir fæðingarári fyrir allar breytur. 

 

Þegar vaxtarskerðing var metin sem samfelld breyta var fæðingarþyngd marktækur forspárþáttur 

þyngdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur (Mynd 3.9). Lág þyngd við 2 vikna aldur og aldur sem 

samsvarar 32 vikna meðgöngulengd höfðu einnig marktækt forspárgildi fyrir þyngdarvaxtarskerðingu 

við 6 ára aldur (p=0.0009, p<0.0001). Aðrir marktækir forspárþættir voru vaxtarskerðing við fæðingu 

og PVL (Myndir 3.10 og 3.11). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og öðrum mögulegum gruggþáttum.  

 

 

Mynd 3-9: Eftir því sem börnin voru léttari við fæðingu þeim mun þyngdarvaxtarskertari voru þau við 6 
ára aldur (p<0.0001, R2=0.10). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og meðgöngulengd. 
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Mynd 3-10: Marktækur munur var á vaxtarskerðingu við 6 ára aldur hjá þeim börnum sem fæddust 
vaxtarskert samanborið við þau sem ekki fæddust vaxtarskert (p=0.0013). Miðgildi fyrir SDS 
þyngdar við 6 ára aldur var -1.8 (spönn: -4.3 til 1.2) hjá þeim börnum sem voru vaxtarskert 
við fæðingu og -1.1 (spönn: -3.7 til 2.9) hjá þeim börnum sem voru ekki vaxtarskert við 
fæðingu. Leiðrétt var fyrir fæðingarári.  

 

 

Mynd 3-11: Eftir því sem börnin voru þyngdarvaxtarskertari við 6 ára aldur þeim mun líklegra var að 
þau hefðu greinst með PVL skömmu eftir fæðingu (p=0.0439). Miðgildi fyrir SDS þyngdar við 
6 ára aldur var -2.0 (spönn: -4.3 til 0.7) hjá þeim börnum sem höfðu greinst með PVL og -1.2 
(spönn -3.9 til 2.9) hjá þeim börnum sem höfðu ekki greinst með PVL. Leiðrétt var fyrir 
fæðingarári og fæðingarþyngd.  
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3.3.4 Lengdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur 
Niðurstöður einþátta greiningar sýndu tengsl lengdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur og lengdar við 

aldur sem samsvarar 32 vikna meðgöngulengd. Auk þess sýndi hún tengsl lengdarvaxtarskerðingar 

við 6 ára aldur við Apgar skor eftir 1 mínútu og PVL. (Töflur 3.10 og 3.11).  

Þegar búið var að leiðrétta fyrir fæðingarári var lengd við aldur sem samsvarar 32 vikna 

meðgöngulengd eini forspárþáttur lengdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur (p=0.0021).  

 

Tafla 3-10: Lengdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur – almennir þættir 

 
Lengdarvaxtarskerðing 

Ekki 
lengdarvaxtarskerðing p-gildi 

Almennt       
        Fjöldi 28 99   
        Stúlkur 21 (75.0%) 55 (55.6%) 0.0579 
        Lengd við fæðingu [cm] 33.3±2.2 34.2±2.3 0.0655 
        Apgar 1 mínúta 3.3±1.8 4.4±2.0 0.0075 
        Apgar 5 mínútur 6.5±1.2 6.6±1.3 0.8271 
        Fjölburar 7 (25.0%) 28 (28.3%) 0.7295 
Meðgangan og fæðingin       
        Meðgöngulengd [dagar]  188.9±14.3 187.5±12.1 0.6250 
        Vaxtarskerðing við fæðingu 11 (39.3%) 24 (24.2%) 0.1248 
        Móðir sterar 21 (75.0%) 81 (81.8%) 0.4329 
        Keisaraskurður 18 (64.3%) 63 (63.6%) 0.9496 

 

Tafla 3.10 sýnir samanburð á almennum þáttum og þáttum sem tengjast meðgöngu og fæðingu á milli 

lengdarvaxtarskertra barna og barna sem voru ekki lengdarvaxtarskert við 6 ára aldur. Þeir þættir eru 

merktir með rauðu þar sem marktækur munur fannst á milli hópanna. 
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Tafla 3-11: Lengdarvaxtarskerðing við 6 ára aldur – nýburaskeiðið 

 

Lengdarvaxtar-
skerðing 

Ekki 
lengdarvaxtar-

skerðing p-gildi 
Veikindi á nýburaskeiði       
        Pneumothorax 2 (7.1%) 7 (7.1%) 0.9895 
        Jákvæð ræktun 15 (53.6%) 48 (48.5%) 0.6345 
        RDS 23 (82.1%) 73 (73.7%) 0.3483 
        PDA 19 (67.9%) 54 (54.6%) 0.2034 
        PDA aðgerð 5 (17.9%) 9 (9.1%) 0.2137 
        BPD 15 (55.6%) 62 (62.6%) 0.5064 
        Sterar í æð 7 (25.0%) 41 (41.8%) 0.0980 
        ROP aðgerð 1 (3.6%) 3 (3.0%) 0.8866 
        NEC 0 (0.0%) 3 (3.0%) 0.2258 
        NEC aðgerð 0 (0.0%) 2 (2.0%) 0.3160 
Næring og vöxtur og nýburaskeiði       
        Fjöldi legudaga [dagar] 98.3±30.4 103.7±39.5 0.5105 
        Fæðingarþyngd náð [dagar] 12.4±6.7 14.4±6.5 0.2008 
        Næring gefin í sondu [dagar] 3.3±3.2 3.7±3.6 0.6760 
        Aldur við fullt fæði [dagar] 17.6±12.3 14.9±7.1 0.1659 
        Aldur við fulla næringaruppbót [dagar] 34.6±28.8 26.4±14.0 0.0887 
        Lengd við 32 vikna meðgöngualdur [cm] 36.6±3.1 38.3±1.8 0.0172 
Miðtaugakerfið        
        Heilablæðing (gráða 1-2) 4 (14.3%) 20 (20.6%) 0.4415 
        Heilablæðing (gráða 3-4) 0 (0.0%) 2 (2.5%) 0.3002 
        PVL 7 (25.0%) 7 (7.1%) 0.0138 
        CP 5 (17.9%) 7 (7.1%) 0.1073 
        Ventill 0 (0.0%) 1 (1.0%) 0.4793 
Öndunaraðstoð        
        Heildarfjöldi daga á O2 252.8±26.7 262.8±41.1 0.2506 
        Tími á CPAP [dagar] 30.1±14.8 31.4±17.8 0.7695 
        Tími á öndunarvél [dagar] 18.0±18.4 19.0±24.6 0.8490 

 

Tafla 3.11 sýnir samanburð á þáttum sem tengjast nýburaskeiðinu á milli lengdarvaxtarskertra barna 

og barna sem voru ekki lengdarvaxtarskert við 6 ára aldur. Þeir þættir eru merktir með rauðu þar sem 

marktækur munur fannst á milli hópanna. 

 

Þegar vaxtarskerðing var metin sem samfelld breyta var lengd við fæðingu marktækur forspárþáttur 

lengdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur (Mynd 3.12). Stutt lengd við aldur sem samsvarar 32 vikna 

meðgöngu og lágt apgar skor eftir 1 mínútu hafði einnig marktækt forspárgildi fyrir 

lengdarvaxtarskerðingu við 6 ára aldur (p=0.0021, p=0.0039). Að auki var PVL marktækur 

forspárþáttur (Mynd 3.13). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og öðrum mögulegum gruggþáttum.  
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Mynd 3-12: Eftir því sem börnin voru styttri við fæðingu þeim mun lengdarvaxtarskertari voru þau við 6 
ára aldur (p=0.0036, R2=0.04). Leiðrétt var fyrir fæðingarári og meðgöngulengd.  

 

 

Mynd 3-13: Eftir því sem börnin voru lengdarvaxtarskertari við 6 ára aldur þeim mun líklegra var að 
þau hefðu greinst með PVL skömmu eftir fæðingu (p=0.0064). Miðgildi fyrir SDS lengdar við 
6 ára aldur var -2.0 (spönn: -5.2 til 0.3) hjá þeim börnum sem höfðu greinst með PVL og -0.7 
(spönn: -4.2 til 1.7) hjá þeim börnum sem höfðu ekki greinst með PVL. Leiðrétt var fyrir 
fæðingarári og lengd við fæðingu.  

 

Samband PVL og 
lengdarvaxtarskerðingar við 6 ára aldur

SD
S 

le
ng

da
r

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Já Nei
PVL



 

 

37 

3.4 Næringargjöf 
Næringargjöf fyrstu vikurnar eftir fæðingu hafði ekki marktækt forspárgildi fyrir vaxtarskerðingu í 

þessari rannsókn. Þegar tímabilinu var skipt í fimm tímabil sem hvert var fimm ár fékkst marktækur 

munur á næringargjöf milli tímabilanna. Á seinni tímabilunum vou börnin fyrr farin að fá næringu um 

sondu, fyrr komin á fulla næringargjöf með sondu og fyrr komin á fulla næringaruppbót (Myndir 3.14, 

3.15 og 3.16).  

 

 

Mynd 3-14: Meðalaldur þegar næringargjöf hefst með sondu fer lækkandi. Marktæk lækkun er milli 
tímabilanna 1988-1992 og 1998-2002 (p=0.0005), 1993-1997 og 2003-2007 (p=0.0002) og 
1998-2002 og 2008-2012 (p<0.0001). Leiðrétt var fyrir fæðingarþyngd. 

 

 

Mynd 3-15: Meðalaldur við fullt fæði um sondu fer lækkandi. Marktæk lækkun er milli tímabilanna 
1988-1992 og 1998-2002 (p=0.0077), 1993-1997 og 2003-2007 (p<0.0001) og 1993-1997 
og 2008-2012 (p=0.0006). Leiðrétt var fyrir fæðingarþyngd.  
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Mynd 3-16: Meðalaldur við fulla næringaruppbót fer lækkandi. Marktæk lækkun er milli tímabilanna 
1993-1997 og 2003-2007 (p=0.0003) og 1998-2002 og 2008-2012 (p=0.0355). Á tímabilinu 
1988-1992 var ekki byrjað að gefa næringaruppbót. Leiðrétt var fyrir fæðingarþyngd.  
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4 Umræður 
 

4.1 Vöxtur minnstu fyrirburanna 
 

4.1.1 Vaxtarskerðing 
Hlutfall þyngdarvaxtarskerðingar við 2 ára aldur meðal minnstu fyrirburanna í þessari rannsókn var 

aðeins hærra en í öðrum rannsóknum eða 59% samanborið við 15-41%. Sama átti við um 

lengdarvaxtarskerðingu en hlutfall lengdarvaxtarskertra barna í þessari rannsókn var 35% við 2 ára 

aldur samanborið við 5-37% í öðrum rannsóknum. (43-45) Það er erfitt að segja til um hvers vegna 

hlutfallið er hærra í þessari rannsókn en í rannsóknum sem gerðar hafa verið í öðrum löndum. 

Hugsanlega bendir þettta til þess að bæta þurfi eftirlit með minnstu fyrirburunum á fyrstu 2 árunum og 

auka næringargjöf á fyrstu vikum eftir fæðingu hér á landi. Hins vegar verður líka að athuga að 

rannsóknartímabilið var frekar langt samanborið við aðrar rannsóknir og rannsóknarhópurinn 

fámennur en það gæti haft bjagandi áhrif á niðurstöðurnar. Það var þó ekki marktækur munur á 

hlutfalli vaxtarskertra barna milli tímabilanna 1988-2000 og 2001-2012 í þessari rannsókn.   

Við 6 ára aldur var hlutfall vaxtarskertra barna í rannsóknarhópnum lægra en gengur og gerist í 

öðrum rannsóknum. Hlutfall þyngdarvaxtarskertra barna var þá 29% í rannsóknarhópnum og hlutfall 

lengdarvaxtarskertra barna var 22%, samanborið við 42% og 26% í rannsókn Claas og félaga. Í þeirri 

rannsókn jókst hlutfall vaxtarskertra barna milli 2 ára og 6 ára aldur en í þessari rannsókn varð 

marktæk lækkun á hlutfalli vaxtarskertra barna milli 2 ára og 6 ára aldurs. (43) Ástæður mikilla 

framfara í vexti minnstu fyrirburanna á tímabilinu frá 2 ára til 6 ára aldurs í rannsókninni gætu verið 

góð heilbrigðisþjónusta og góð eftirfylgni með minnstu fyrirburunum milli 2 ára og 6 ára aldurs.  

Af þeim fyrirburum sem við fæðingu voru ekki vaxtarskertir voru 51% þeirra orðnir 

þyngdarvaxtarskertir við 2 ára aldur sem er aðeins hærra en aðrar rannsóknir sýna. (43, 44) Þetta 

bendir til þess að við meðhöndlun minnstu fyrirburanna náum við ekki að líkja eftir vexti fósturs í 

móðurlífi. Það veldur því að minnstu fyrirburarnir vaxa hægar en fóstur á sama meðgöngualdri í 

móðurlífi.  

Þeir þættir sem gætu orsakað þennan hæga vöxt eftir fæðingu eru ýmsir. Prótein- og orkuskortur 

fyrstu vikurnar eftir fæðingu virðist spila stóran þátt og þó að reynt sé að líkja eftir þeirri næringargjöf 

sem fóstur fær í gegnum legkökuna þá virðist það ekki duga til að halda eðlilegum vaxtarhraða. Þar að 

auki eru margir minnstu fyrirburanna mjög veikir á nýburaskeiðinu og brenna því meiri orku heldur en 

fóstur í móðurlífi. Það veldur meiri næringarþörf hjá þeim, samanborið við fóstur á sama 

meðgöngualdri. Seinna geta erfiðleikar með næringarinntöku orsakað hægan vaxtarhraða en hluti af 

minnstu fyrirburunum á í miklum erfiðleikum með að innbyrða fæðu og sumir þeirra þurfa að nærast 

um hnapp á maga. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessu, svo sem minnkuð vöðvaspenna á 

munnsvæði og erfiðleikar við að samhæfa hreyfingar þar, kyngingarörðugleikar, skyntruflanir í 

munnholi, vélindabakflæði og miklar ælur. Hjá hluta minnstu fyrirburanna sem vaxa hægt eftir fæðingu 



 

 

40 

finnst engin augljós skýring á þessum skerta vexti. Innan þessa hóps eru aðallega fyrirburar sem við 

fæðingu eru vaxtarskertir og nýlega hafa komið fram hugmyndir um að frumur þessara fyrirbura sem 

eru vaxtarskertir við fæðingu séu orðnar vanar svelti vegna vannæringar í móðurlífi. Afleiðingin er 

hægur vöxtur eftir fæðingu vegna þess að frumurnar eru orðnar forritaðar inn á hægan vöxt og svelti 

sem erfitt er að yfirvinna. Þetta eru þó enn bara tilgátur sem á eftir að rannsaka til hlítar og í framhaldi 

af því verður vonandi hægt að fækka vaxtarskertum börnum meðal minnstu fyrirburanna.  

 

4.1.2 Forspárþættir vaxtar  
Lág fæðingarþyngd, stutt lengd við fæðingu og vaxtarskerðing við fæðingu komu fram sem 

forspárþættir vaxtarskerðingar utan lífmóður í þessari rannsókn og það er í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar. (4, 58)  

PVL hafði einnig forspárgildi fyrir vaxtarskerðingu. Heili minnstu fyrirburanna er eins og áður sagði 

mjög óþroskaður við fæðingu. Hugsanlegur orsakaþáttur PVL er skortur á mikilvægum næringarefnum 

á viðkvæmum tímum í þroska heilans. Þessi næringarskortur gæti einnig orsakað vaxtarskerðingu hjá 

þeim fyrirburum sem greinast með PVL skömmu eftir fæðingu. Þannig getur verið að ástæða þess að 

PVL er forspárþáttur vaxtarskerðingar sé ekki að PVL stuðli að vaxtarskerðingu, heldur felist það í því 

að næringarskortur orsaki bæði PVL og vaxtarskerðingu.  

Rannsóknir sýna einnig að PVL er einn sterkasti forspárþáttur heilalömunar og telst oft sem hluti af 

meingerð sjúkdómsins. (59) Fyrirburar sem eru með heilalömun eiga erfiðara með næringarinntöku en 

önnur börn og eru oft með rýrari vöðvamassa og vaxtarskertari en önnur börn. (60) Það gæti því verið 

að PVL sé sterkur forspárþáttur vaxtarskerðingar vegna þess að sjúkdómurinn er hluti af meingerð 

heilalömunar.  

 

4.1.2.1 Næringargjöf 
Næring minnstu fyrirburanna á fyrstu vikum eftir fæðingu var ekki marktækur forspárþáttur 

vaxtarskerðingar í þessari rannsókn. Það er í mótsögn við aðrar rannsóknir sem sýna að prótein- og 

orkuskortur á fyrstu vikum lífs hefur stórt forspárgildi fyrir vaxtarskerðingu utan lífmóður. (21) 

Þegar næringargjöf var skoðuð yfir tímabilið kom í ljós að miklar framfarir hafa orðið á næringargjöf 

minnstu fyrirburanna á Íslandi á síðustu árum. Börnin eru fyrr farin að fá næringu um sondu, fyrr komin 

á fullt fæði um sondu og fyrr komin á fulla næringaruppbót.  

Lífslíkur minnstu fyrirburanna hafa aukist síðustu ár sem hefur gert það að verkum að sífellt minni 

börn eru að lifa af. (56) Sjúklingahópurinn er því talsvert veikari en hann var fyrir 10-20 árum síðan. 

Samkvæmt þessari rannsókn hefur hlutfall vaxtarskertra barna meðal minnstu fyrirburanna á Íslandi 

samt ekki hækkað. Þetta gefur til kynna að framfarir hafi orðið í meðferð þessara barna og má telja 

líklegt að breytingar á næringargjöf spili þar stóra rullu.  
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4.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru að hún náði yfir langt tímabil og rannsóknarhópurinn 

samanstóð af öllum börnum sem við fæðingu vógu 1000 g eða minna og fæddust á Íslandi á 

tímabilinu. Þessi börn lágu öll á sömu deild, Vökudeild Landspítalans, og meðferð þeirra var því svipuð 

fyrir börn sem fæddust á svipuðum tíma. Vökuskrár fengust fyrir langflest börnin.  

Það sem veikir rannsóknina helst er að hún er afturskyggn og að vaxtartölur vantaði fyrir hluta 

barnanna við 2 ára og 6 ára aldur. Í framtíðinni verður vonandi kominn miðlægur gagnagrunnur fyrir 

heilsugæslustöðvar landsins þannig að auðveldara verði að afla þessara upplýsinga. 

Rannsóknarhópurinn var fámennur samanborið við erlendar rannsóknir. Einnig voru upplýsingar í 

vökuskrám barnanna sem fæddust á fyrri hluta tímabilsins aðeins gloppóttari heldur en í vökuskrám 

þeirra barna sem fæddust á seinni hluta tímabilsins. Langt rannsóknartímabil gæti einnig bjagað 

niðurstöðurnar þar sem miklar breytingar hafa orðið í meðferð minnstu fyrirburanna á síðustu árum. 

Það var þó leiðrétt fyrir fæðingarári þegar forspárþættir vaxtarskerðingar voru skoðaðir sem ætti að 

minnka þá bjögun verulega.  

 

4.3 Framhaldið  
Í framhaldi af þessari rannsókn væri hægt að skoða vöxt fyrirburanna til lengri tíma, fram á unglingsár 

eða jafnvel lengur. Í framtíðinni væri síðan hægt að rannsaka vöxt þeirra yfir stærra tímabil, til dæmis 

fram til ársins 2020. Þá fengjum við fjölmennari rannsóknarhóp og hugsanlega betri yfirsýn yfir þær 

framfarir sem hafa orðið í meðferð þessara barna og gætum bætt okkur á þeim sviðum sem við sjáum 

helst vankanta á.  

Einnig væri fróðlegt að rannsaka hvað einkennir þau börn sem eru vaxtarskert við 2 ára aldur en ná 

að hraða vexti sínum þannig að þau eru ekki lengur vaxtarskert við 6 ára aldur. Eins yrði þá skoðað 

hvað einkennir þau börn sem eru enn vaxtarskert við 6 ára aldur.  

Vaxtarskerðing á höfuðummáli við 2 ára og 6 ára aldur var ekki skoðuð í þessari rannsókn. 

Rannsóknir hafa sýnt að óeðlilega lítið höfuðummál hjá minnstu fyrirburunum eykur líkur á frávikum í 

hreyfiþroska og greindarþroska og heilalömun. (54) Það væri því áhugavert að rannsaka betur vöxt á 

höfði minnstu fyrirburanna.  

Næringargjöf minnstu fyrirburanna hefur breyst mikið á síðustu árum. Áhugavert væri að kafa betur 

ofan í næringargjöf minnstu fyrirburanna á fyrstu 2 vikunum eftir fæðingu en það virðist vera mjög 

þýðingarmikill tími fyrir vöxt þessara barna síðar á lífsleiðinni. Næringargjöfin yrði þá skoðuð 

sérstaklega með tilliti til próteingjafar en eins og fram hefur komið er næringargjöf með amínósýrum á 

fyrsta degi eftir fæðingu mikilvæg til að koma í veg fyrir niðurbrot á próteinforða barnanna og minnkar 

þannig líkur á vaxtarskerðingu minnstu fyrirburanna.  

Síðast en ekki síst væri áhugavert að rannsaka betur afleiðingar vaxtarskerðingar minnstu 

fyrirburanna og skoða hvernig þau börn, sem eiga við mikla vaxtarskerðingu að stríða, spjara sig í 

skóla og síðar á lífsleiðinni.  
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4.4 Ályktanir 
Vaxtarskerðing utan lífmóður er algengt vandamál meðal minnstu fyrirburanna, hvort sem þeir eru 

vaxtarskertir við fæðingu eða ekki. Þeir þættir sem spáðu helst fyrir um vöxt barnanna á þeirra fyrstu 

árum í þessari rannsókn eru þyngd og lengd við fæðingu, 2 vikna aldur og aldur sem samsvarar 32 

vikna meðgöngulengd, vaxtarskerðing við fæðingu og PVL.   

Það er mikilvægt að fylgjast vel með vexti minnstu fyrirburanna og reyna eftir fremsta megni að 

koma í veg fyrir vaxtarskerðingu þeirra, ekki aðeins til að koma í veg fyrir að þeir séu minni og léttari 

en jafnaldrar sínir heldur einnig til að minnka líkur á frávikum í taugaþroska. Næringargjöf er sá 

forspárþáttur vaxtarskerðingar sem hægt er að hafa áhrif á og með auknum framförum í næringargjöf 

og frekari rannsóknum á vaxtarskerðingu minnstu fyrirburanna verður vonandi hægt að lækka hlutfall 

vaxtarskertra barna meðal þessa hóps enn frekar.  
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