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Ágrip 

Þroski minnstu fyrirburanna 1988-2012 

Olga Sigurðardóttir1, Kristín Leifsdóttir2, Ingibjörg Georgsdóttir3 og Þórður Þórkelsson1,2  

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

 
Inngangur: Framfarir í meðferð minnstu fyrirburanna (fæðingarþyngd ≤ 1000 g) hafa verið miklar á 

síðastliðnum áratugum og lífslíkur þessa sjúklingahóps hafa umtalsvert. Börnin sem lifa af verða sífellt 

fleiri og þau fæðast minni og óþroskaðri en áður. Vegna smæðar sinnar og vanþroska eru þessi börn 

útsett fyrir ýmsum vandamálum, bæði strax eftir fæðingu og seinna á lífsleiðinni. Áhættan á skertum 

taugaþroska er mikil og eykst í öfugu hlutfalli við meðgöngulengd. Rannsóknir sýna að allt að 

fjórðungur hópsins glímir við alvarlegar hamlanir (e. severe disability) seinna á lífsleiðinni en hátt í 

helmingur hópsins þroskast eðlilega. Skertum taugaþroska fylgja margskonar vandamál sem spanna 

breytt svið; skerðing á vitsmunaþroska, málþroska, hreyfifærni, hegðun, sjón og heyrn. Markmið 

þessarar rannsóknar voru að skoða þroska og hamlanir minnstu fyrirburanna á Íslandi og meta hvaða 

þættir spá fyrir um seinkaðan þroska og hömlun hjá þessum börnum. Auk þess hvort að samhengi sé 

á milli ófullnægjandi vaxtar á fyrstu tveimur aldursárunum og þroska minnstu fyrirburanna. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra barna sem fæddust á Íslandi 1988-2012, 

voru ≤ 1000 g við fæðingu og útskrifuðust á lífi. Upplýsingar um meðgöngu, fæðingu og nýburaskeið 

barnanna voru fengnar úr mæðraskrám og sjúkraskrám barnanna. Upplýsingar um vöxt eftir útskrift 

voru sóttar á heilsugæslustöðvar. Til að meta þroska og hamlanir innan rannsóknarhópsins voru gögn 

frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) fengin fyrir þau börn sem þangað var vísað.  

Niðurstöður: Af 194 börnum lágu fyrir upplýsingar um 189. 61 barni (32,3%) var vísað á GRR. Í þeim 

hópi voru 13 börn (6,9%) með væga frávik í þroska án hömlunar og 32 börn (16,9%) með hömlun. Af 

þeim voru 7 (3,7%) með væga hömlun (e. mild disability) og 25 (13,2%) með mikla hömlun (e. major 

disability). Eftir leiðréttingu fyrir mögulegum blöndunarþáttum stóðu fjórir þættir eftir sem sjálfstæðir 

áhættuþættir fyrir hömlun. Börn með hömlun (n=32) höfðu lægri Apgar eina mínútu eftir fæðingu 

(p=0,028, ÁH=2,4, ÖB: 1,14–5,07) samanborið við börn án hömlunar (n=157). Hlutfall fjölbura var 

hærra í hópi hömlunar (p=0,003, ÁH=2,21, ÖB: 1,19-4,09) og næringargjöf með sondu eftir fæðingu 

hófst seinna (p=0,007, ÁH=2,14, ÖB:1,11-4,11). Heilablæðing af gráðu 3-4 hafði einnig forspárgildi 

fyrir síðari hömlun (p=0,02, ÁH=4,08, ÖB:1,69-9,80). Í kringum tveggja ára aldur voru börn með 

hömlun marktækt vaxtarskertari í hæð en börn án hömlunar (p=0,0461). Einnig voru þau vaxtarskertari 

í þyngd en sá munur náði ekki tölfræðilega marktækni (p=0,07).  

Ályktanir: Tæplega 17% minnstu fyrirburanna glíma við hömlun og samrýmist það fyrri rannsóknum á 

minnstu fyrirburunum á Íslandi. Sjálfstæðir áhættuþættir fyrir hömlun voru að fæðast sem fjölburi, lágur 

Apgar eftir eina mínútu, heilablæðing af gráðu 3-4 og að hefja næringargjöf í sondu eftir meira en fjóra 

daga eftir fæðingu. Meðgöngulengd var ekki áhættuþáttur eins og við var að búast og skýrist ef til vill 

af litlu þýði og löngu rannsóknartímabili. Í kringum tveggja ára aldur voru börn með hömlun 

vaxtarskertari í hæð en börn án hömlunar. Ekki var marktækur munur á þyngd hópanna eins og við var 

að búast og kann það að skýrast af litlu þýði og vöntun upplýsinga.  
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Þakkir  

Rannsóknin Þroski minnstu fyrirburanna 1988-2012 er verkefni til B.S. gráðu við Læknadeild Háskóla 

Íslands1. Rannsóknin var unnin á Barnaspítala Hringsins2 og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins3 

vorið 2015. Leiðbeinendur voru Kristín Leifsdóttir2 sérfræðingur í barna- og nýburalækningum, 

Ingibjörg Georgsdóttir3 sérfræðingur í barna- og nýburalækningum og Þórður Þórkelsson1,2 

sérfræðingur í barna- og nýburalækningum og gjörgæslulækningum barna. Þau fá sérstakar þakkir 

fyrir góða leiðsögn og ómetanlega aðstoð við gerð og framkvæmd rannsóknarinnar. Bríet Einarsdóttir 

fær einnig sérstakar þakkir fyrir samveruna, aðstoðina og stuðninginn, án hennar hefði gagnasafnið 

sem rannsóknin byggði á ekki orðið til. Föstudagshópurinn undir handleiðslu Ásgeirs Haraldssonar fær 

miklar þakkir fyrir gott utanumhald, ráð og móralskan stuðning. Þakkir fyrir þær fjölmörgu sjúkraskrár 

sem bárust á tímabilinu fær starfsfólk Vesturhlíðar og Elísabet Árnadóttir. Þórði Þórkelssyni, Eddu 

Þórðardóttur og Sigrúnu Helgu Lund þakka ég fyrir aðstoð við tölfræðiúrvinnslu. Sesselja 

Guðmundsdóttir hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og fleira gott fólk á heilsugæslustöðvum um 

allt land fá þakkir fyrir söfnun og sendingu vaxtargagna og Ragnar Bjarnason fær þakkir fyrir úrvinnslu 

þeirra gagna. Þakkir fyrir yfirlestur fær Elías Björnsson og móðir mín, Hrönn Ottósdóttir. Söru Björgu 

Sigurðardóttur systur minni, Valgerði Bjarnadóttur, Ásu Unni og Jóni Atla færi ég einnig þakkir. Síðast 

en ekki síst fá systurbörnin mín Sigurður Arnar og Bjarndís Olga þakkir fyrir að kveikja áhuga minn á 

viðfangsefninu og veita innblástur með gleði sinni og ört vaxandi visku og þroska.   
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Skammstafanir 

ADD Attention-deficit disorder, athyglisbrestur 

ADHD Attention-deficit/hyperactivity disorder, athyglisbrestur/ofvirkni 

AGA Appropriate for gestational age 

ASD Autism spectrum disorders, raskanir á einhverfurófi 

ÁH Áhættuhlutfall, relative risk 

BPD Bronchopulmonary dysplasia, langvinnur lungnasjúkdómur 

CP Cerebral palsy, heilalömun 

CPAP Continuous positive airway pressure, síblástur 

CRP C-reactive protein 

ELBW Extremely low birth weight, ákaflega lág fæðingarþyngd 

GRR Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

IUGR Intra-uterine growth restriction, vaxtarskerðing fósturs 

IVH Intraventricular hemorrhage, blæðing í heilahólf 

LBW Low birth weight, lág fæðingarþyngd 

NEC Necrotizing enterocolitis, þarmadrepsbólga 

PDA Patent ductus arteriosus, opin fósturslagrás 

PPROM Preterm premature rupture of membranes, fyrirmálsrifnun himna 

PVL Periventricular leukomalacia, vefmeyra í hvítu umhverfis heilahólf 

RDS Respiratory distress syndrome, glærhimnusjúkdómur 

ROP Retinopathy of prematurity, sjónukvilli fyrirbura 

SGA Small for gestational age, vaxtarskerðing við fæðingu 

VLBW Very low birth weight, mjög lág fæðingarþyngd 

WHO Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

ÖB Öryggisbil 
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1 Inngangur  

1.1 Fyrirburar  

Fyrirburi er nýburi sem fæddur er fyrir 37. viku meðgöngu (1,2). Fyrirbura má flokka enn frekar eftir 

meðgöngulengd. Samkvæmt skilgreiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) eru 

fyrirburar sem fæddir eru á milli 32. og 37. viku meðgöngu síðfyrirburða (e. moderate/late preterm), 

þeir sem fæddir eru á milli 28. og 32. viku meðgöngu eru mjög fyrirburða (e. very preterm) og þeir sem 

fæddir eru fyrir 28 vikna meðgöngu eru ákaflega fyrirburða (e. extremely preterm) (3). 

Auk þess að skilgreina nýbura út frá meðgöngulengd er einnig hægt að flokka þá eftir 

fæðingarþyngd. Meðalþyngd nýbura er 2500-4000 g (1). Fullburða nýburar sem vega 1500-2500 g við 

fæðingu eru sagðir hafa lága fæðingarþyngd (e. low birth weight). Nýburar sem vega 1000-1500 g við 

fæðingu hafa mjög lága fæðingarþyngd (e. very low birth weight). Að lokum hafa nýburar sem vega 

minna en 1000 g ákaflega lága fæðingarþyngd (e. extremely low birth weight) (4) og verður hér eftir 

fjallað um þá sem minnstu fyrirburana.   

 

1.1.1 Fyrirburafæðing 

Hlutfall fyrirburafæðinga er mismunandi eftir heimshlutum. Í Bandaríkjunum er hlutfallið 12-13% en í 

Evrópu og öðrum þróuðum ríkjum heims er hlutfallið á bilinu 5-9% (2). Fyrirburaskapur er algengasta 

orsök nýburadauða (e. neonatal death) í heiminum og árlega má rekja rúmlega milljón dauðsföll til 

fylgikvilla fyrirburafæðinga (5,6). Fyrirburafæðingum hefur fjölgað hlutfallslega víða um heim. Ástæður 

þess eru einkum taldar vera aukinn fjöldi fjölburameðganga eftir tæknifrjóvgun og fjölgun ábendinga 

fyrir gangsetningu fæðingar (2). 

Undanfara fyrirburafæðinga er hægt að setja í einn af þremur flokkum: Sjálfkrafa fæðing með 

órofnum fósturbelgjum, sjálfkrafa fæðing með rofnum fósturbelgjum sem kallast fyrirmálsrifnun himna 

(e. preterm premature rupture of membranes, PPROM) og gangsetning eða keisaraskurður þegar 

ábending er fyrir hendi. Ábendingarnar eru ýmist vegna móður, barns eða beggja. Dæmi um 

ábendingar er yfirvofandi meðgöngueitrun (e. pre–eclampsia) eða meðgöngueitrun (e. eclampsia) hjá 

móður og vaxtarskerðing hjá fóstri (2). Orsakir fyrirburafæðinga geta verið margar og nú er almennt 

talið að margir samverkandi áhættuþættir vinni saman að því að framkalla fæðingu fyrir tímann (2). 

Dæmi um áhættuþætti eru fyrri fyrirburafæðing, fjölburameðganga, ofgnótt legvatns (e. 

polyhydramnios) og annað sem teygir á legvöðvanum, keiluskurður og fleiri áverkar á leghálsi, 

sýkingar af ýmsum toga, vandamál tengd fylgju, langvinnir sjúkdómar eins og háþrýstingur og 

sykursýki, öfgar í líkamsþyngd, reykingar, áfengi og notkun annarra vímuefna, aldur móður, kynþáttur 

og fleira (2,7).  

 

1.1.2 Stærð og vöxtur fyrirbura 

Vaxtarskerðing vísar til þess að fóstur vex ekki á fullnægjandi hátt í móðurkviði. Vaxtarskert börn eru 

minni við fæðingu en meðgöngulengd þeirra segir til um. Vaxtarskerðinguna má oftast rekja til 
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óhagstæðra skilyrða í móðurkviði sem fóstrið lagar sig að og afleiðingarnar eru breytt efnaskipti með 

skertum vexti (8,9). Venja er að gera greinarmun á samhverfri (e. symmetric) og ósamhverfri (e. 

asymmetric) vaxtarskerðingu. Ósamhverf vaxtarskerðing dregur fyrst og fremst úr þyngdaraukningu. 

Hún verður vegna ónógrar næringar, til dæmis í tengslum við lélegt næringarástand móður, vandamál 

tengd fylgju eða fjölburameðgöngu. Samhverf vaxtarskerðing dregur úr þyngdar-, lengdar- og 

höfuðvexti og horfur með tilliti til þroska eru verri en fyrir ósamhverfa vaxtarskerðingu. Áhættuþættir 

samhverfrar vaxtarskerðingar eru til dæmis litningagallar í fóstri, veirusýking í móður og reykingar á 

meðgöngu (1,8).  

Í þessu sambandi er vert að nefna að nýburi sem hefur fæðingarþyngd fyrir neðan 10. 

hundraðshlutamark (e. 10th percentile) miðað við meðalþyngd barna á sama meðgöngualdri eða 

meira en tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðaltalið er sagður vera vaxtarskertur við fæðingu (e. 

small for gestational age, SGA) (8). Það er mismunandi eftir rannsóknum hvaða skilgreining er notuð 

hverju sinni (10–14). Smæð SGA barna getur stafað af sjúkdómum í fóstri eða óhagstæðum skilyrðum 

í móðurkviði sem valdið hafa vaxtarskerðingu, en einnig getur verið um heilbrigt barn að ræða sem 

einfaldlega er lítið vexti (1,8). Nýburi sem hefur fæðingarþyngd fyrir ofan 90. hundraðshlutamark miðað 

við meðalþyngd barna á sama meðgöngualdri er sagður vera stór miðað við meðgöngualdur (e. large 

for gestational age, LGA) og nýburi með fæðingarþyngd á milli 10. og 90. hundraðshlutamarka er 

sagður hafa viðeigandi fæðingarþyngd miðað við meðgöngualdur (e. appropriate for gestational age, 

AGA) (8). Rannsóknir sýna að SGA fyrirburar með mjög lága fæðingarþyngd þyngjast hraðar eftir 

fæðingu og ná fæðingarþyngd sinni fyrr samanborið við AGA fyrirbura með mjög lága fæðingarþyngd 

(12). Líkur benda einnig til að samband sé á milli SGA og þroskaskerðingar hjá fyrirburum sem fæddir 

eru eftir 32-36 vikna meðgöngu (15).  

 

1.1.3 Apgar stigun 

Frá því um miðja síðustu öld hefur Apgar stigunarkerfið verið notað til að meta ástand nýbura við 

fæðingu og þörf fyrir endurlífgun (16). Stigunarkerfið tekur tillit til fimm þátta: hjartsláttartíðni, öndunar, 

viðbragða við áreiti (e. reflex irritability), vöðvaspennu (e. muscle tone) og húðlitar. Hverjum þætti er 

gefið 0, 1 eða 2 stig eftir því hvort hann er til staðar eða ekki (tafla 1). Heildar Apgar stigafjöldinn er 

samanlagður fjöldi stiga fyrir þættina fimm, minnst 0 stig og mest 10 stig. Barnið er metið einni og fimm 

mínútum eftir fæðingu (8,17–19). Undir venjulegum kringumstæðum fá heilbrigð fullburða börn 8-10 í 

Apgar eftir eina og fimm mínútur. Lágan Apgar (0-3 stig) má yfirleitt rekja til þess að skerðing hefur 

orðið á súrefnisflutningi til fósturs í fæðingunni. Flest börn með lágan Apgar eftir eina mínútu taka vel 

við sér við örvun eða eftir að þeim hefur verið veitt öndunaraðstoð (e. assisted ventilation). Dánartíðni 

er hærri meðal barna með lágan Apgar fimm mínútum eftir fæðingu en meðal barna með háan Apgar 

(7-10). Þetta á bæði við um fyrirbura og fullburða börn (17). Dánartíðni hækkar enn frekar ef Apgar er 

lágur eftir 10 og 20 mínútur og líkurnar á heilalömun (e. cerebral palsy, CP) aukast (8). 
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Tafla 1. Apgar stigunarkerfið 

 0 stig 1 stig 2 stig 

Hjartsláttartíðni 0 slög/mín < 100 slög/mín > 100 slög/mín 

Öndun Ekki til staðar  Veikur grátur Kröftugur grátur 

Viðbragð við áreiti Ekki til staðar Einhver hreyfing Grætur, hörfar          
(e. withdrawal) 

Vöðvaspenna  Ekki til staðar Vægur samdráttur í 
útlimum 

Virkur samdráttur í 
hand- og fótleggjum 

Húðlitur Blár eða fölur Bláir útlimir, bleikur 
bolur 

Eðlilegur (bleikur) 

 

1.2 Minnstu fyrirburarnir  

Minnstu fyrirburarnir eru, eins og áður sagði, þeir sem hafa ákaflega lága fæðingarþyngd (< 1000g). 

Fæðingar þeirra voru 0,3-0,5% allra fæðinga á Íslandi á árabilunum 1982-1990, 1991-1995 og 2001-

2005 (4). Framfarir í meðferð þessara barna hafa verið miklar á síðastliðnum árum og áratugum og 

lífslíkur þeirra hafa aukist umtalsvert. Þessu má einkum þakka tilkomu lungnablöðruseytis (e. 

surfactant) (20). Byrjað var að gefa íslenskum fyrirburum lyfið haustið 1990 og um svipað leyti tóku 

lífslíkur þessa hóps stórt stökk. Auk lungnablöðruseytis hefur steragjöf fyrir fæðingu og framfarir á sviði 

öndunaraðstoðar haft sitt að segja. Með því að gefa móður í hótandi fyrirburafæðingu sykurstera (e. 

glucocorticoids) má hraða lungnaþroska ófædda barnsins og minnka líkur á dauða, 

glærhimnusjúkdómi (e. respiratory distress syndrome, RDS), heilablæðingu, þarmadrepsbólgu (e. 

necrotitizing enterocolitis, NEC), öndunaraðstoð og gjörgæsluinnlögn (21,22). Auk þess sem að hærra 

hlutfall minnstu fyrirburanna lifir af þá er nú hægt að bjarga sífellt óþroskaðri börnum, allt niður í 23 

vikna meðgöngualdur (23,24). Í Svíþjóð á árabilinu 1990–1992 lifðu 8% fyrirbura sem fæddir voru eftir 

23 vikna meðgöngu. Á árunum 2004-2007 lifðu 53% þeirra af (14,25).  Fyrirburarnir sem lifa af nú eru 

því minni, veikari og óþroskaðri samanborið við fyrri tíð. Nýr sjúklingahópur hefur orðið til hvers 

meðferð er í stöðugri þróun og endurskoðun. 

Á Íslandi var fimm ára lifun minnstu fyrirburanna 22%, 52% og 63% á árabilunum 1982-1990, 

1991-1995 og 2001-2005 (4). Í Svíþjóð var eins árs lifun minnstu fyrirburanna 59% og 70% á 

árabilunum 1990-1992 og 2004-2007 (14,25). Í Finnlandi var lifun við 40 vikna meðgöngulengd 60% 

og 65% á árabilunum 1996-1997 og 1999-2000 (26).  Tveggja ára lifun minnstu fyrirburanna í Victoriu 

í Ástralíu árið 2005 var tæp 64% (27). Í Bandaríkjunum útskrifuðust 72% minnstu fyrirburanna á lífi á 

árabilinu 2003-2007, 6% þeirra sem fæddir voru eftir 22 vikna meðgöngu og 92% þeirra sem fæddir 

voru eftir 28 vikna meðgöngu. Lífslíkur minnstu fyrirburanna í Svíþjóð á árabilinu 2004-2007 við 22, 23, 

24, 25 og 26 vikna meðgöngu voru 9,8%, 53%, 67%, 82% og 85% (25). Þannig má ljóst vera að 

lífslíkur aukast og framtíðarhorfur minnstu fyrirburanna batna í réttu hlutfalli við meðgöngulengd.  
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1.2.1 Vandamál  

Vegna smæðar sinnar og vanþroska eru fyrirburar útsettir fyrir ýmsum vandamálum, bæði strax eftir 

fæðingu og seinna á lífsleiðinni (28). Hættan á slíkum vandamálum eykst í öfugu hlutfalli við 

meðgöngulengd (29). Vandamál minnstu fyrirburanna eru margvísleg og strax eftir fæðingu er 

fjölmargt sem getur farið úrskeiðis í óþroskuðum líkama þeirra. Þau líffæri sem eru í sérstaklega mikilli 

hættu á að verða fyrir röskun eru heili og lungu (28).    

 
Heili og taugaþroski minnstu fyrirburanna 

Rannsóknir sýna að stór hluti minnstu fyrirburanna er með skemmdir af einhverjum toga í heilavefnum 

(30–33). Frá 24. viku meðgöngu og fram að 40 vikna meðgöngulengd breytist og þroskast heilinn 

umtalsvert. Á þessum tíma vex heilabörkurinn og hvíta efni heilans og taugatengingar á þessum 

svæðum myndast og þroskast. Þá eykst yfirborðsflatarmál heilans eins og glögglega sést á mynd 1 

(32,34). Forverar fáhyrnufrumna (e. pre–oligodendrocytes) þroskast einnig á þessu tímabili. 

Fullþroskaðar fáhyrnufrumur gegna því mikilvæga hlutverki að umlykja taugasíma og mynda 

taugaslíður (e. myelin) (34). Auk 

þess eru fleiri frumugerðir og 

svæði í heilanum sem taka 

breytingum, til dæmis stúkan (e. 

thalamus), litli heili og örtróð (e. 

microglia) (34). Tímabilið frá 

fæðingu og fram að 40 vikna 

meðgöngualdri er því mikilvægt 

fyrir taugaþroska minnstu 

fyrirburanna. Á þessum tíma eru 

þeir útsettir fyrir ýmiskonar 

vandamálum sem geta truflað 

þroska heilans sem undir 

eðlilegum kringumstæðum færi 

fram í vernduðu umhverfi í 

móðurkviði. Samanborið við 

fullburða börn hefur heilabörkur minnstu fyrirburanna minna yfirborðsflatarmál og fellingar og skorur 

eru færri og einfaldari (32). Það sem einkennir meinsemdir í heila þeirra öðru fremur eru skemmdir í 

hvíta efninu (e. white matter damage) og skemmdir á taugasímum (e. neuronal/axional deficits) víðs 

vegar í heilanum, einkum í hvíta efninu, stúku, djúphnoðum (e. basal ganglia), heilaberki, heilastofni 

og litla heila (30,34,35). Í 72% fyrirbura sem fæddir voru eftir 30 vikna meðgöngu eða fyrr sýndi 

segulómun afbrigðilegt hvítt efni. 21% höfðu í meðallagi eða alvarlegar hvítefnisskemmdir og í sömu 

rannsókn voru 49% með afbrigðilegt grátt efni (33). Periventricular leukomalacia (PVL) er samheiti 

sem notað er yfir hvítefnisskemmdir í heila. Annars vegar er átt við staðbundin (e. focal) drepsvæði 

djúpt í hvíta efni heilans í kringum heilahólfin (e. periventriculert) og hins vegar er átt við dreifðari (e. 

diffuse) skemmdir sem einkennast meðal annars af fjölgun taugatróðsfrumna (e. astrogliosis, 

Mynd 1. Segulómmyndir af heila fyrirbura 
Til vinstri er heili fyrirbura við 25 vikna meðgöngualdur, 

heilabörkurinn er sléttur. Til hægri er mynd af heila sama barns 

við 40 vikna meðgöngualdur, heilabörkurinn er gáróttur. Myndin 

er tekin úr rannsókn Ajayi-Obe M et al., Lancet 2000; 356:1162-3 
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microgliosis) og fækkun á forverum fáhyrnufrumna (34). Fyrrnefnd drepsvæði geta verið smásæ (e. 

microscopic) eða stórsæ (e. macroscopic). Smásæu drepsvæðin mynda ör (e. glial scars) í hvíta efni 

heilans og kallast þetta noncystic-PVL. Stórsæu drepsvæðin mynda hins vegar með tímanum blöðrur í 

heilavefnum. Það form kallast cystic-PVL og sést vel í ómskoðun. Noncystic-PVL er mun algengara en 

cystic-PVL. Meinmyndun PVL er fyrst og fremst talin vera í gegnum blóðþurrð (e. ischemia) og 

bólguferla sem leiða til frumuskemmda og frumudauða (34,36). Sýkingar eftir fæðingu eru þannig 

taldar veigamikill þáttur í myndun heilaskemmda í gegnum virkjun bólguferla (37,38). Segulómanir af 

heila fyrirbura sem fengið höfðu blóðsýkingu eða þarmadrepsbólgu (NEC) sýndu meiri afbrigðileika í 

hvíta efni heilans borið saman við þá sem ekki höfðu fengið blóðsýkingu eða þarmadrepsbólgu (38).  

Hættan á blæðingum í heilahólf (e. intraventrcular hemorrhage, IVH) og heilavef fyrirbura eykst í 

öfugu hlutfalli við meðgöngulengd (8). Leiða má að því líkur að uppruni blæðinganna sé í viðkvæmum 

blóðæðum, í og við kímsvæði (e. germinal matrix) heilahólfanna. Þessar æðar rofna, til dæmis við 

breytingar í blóðþrýstingi og afleiðingin er blæðing (8). Blæðingarnar eru stigaðar eftir umfangi og 

alvarleika. Staðbundin blæðing á kímsvæði er af gráðu eitt. Blæðing á kímsvæði með blæðingu inn í 

heilahólf (e. intraventricular hemorrhage) er ýmist af gráðu tvö ef heilahólfið er ekki víkkað eða af 

gráðu þrjú ef hólfið er víkkað. Þegar drep verður í stórum hluta heilans utan við kímsvæði getur blætt 

inn á drepsvæðið (e. hemorrhagic infarction) og er þá talað um blæðingu af gráðu fjögur. Slík blæðing 

er alltaf alvarleg og hefur verstu horfurnar (8,39).  

Lungu og lungnavanþroski minnstu fyrirburanna 

Lungnavanþroski er stórt vandamál meðal minnstu fyrirburanna og ein helsta ástæða fyrirburadauða. 

Stærsti hluti minnstu fyrirburanna þarf á öndunaraðstoð að halda, ýmist með hátíðniöndunarvél (e. 

oscillator), öndunarvél og/eða síblæstri (CPAP) (13).  

Glærhimnusjúkdómur er algengur meðal fyrirbura. Rannsóknir sýna að allt að 93% minnstu 

fyrirburanna fá sjúkdóminn (29). Hann orsakast af vanþroska lungna, einkum vöntun á 

lungnablöðruseyti. Lungnablöðruseytið minnkar yfirborðsspennu innan í lungnablöðrunum og kemur 

þannig í veg fyrir að þær falli saman (8). Afleiðingar sjúkdómsins eru lág súrefnismettun og lágur 

hlutþrýstingur súrefnis í blóði (e. hypoxemia) sem veldur bláma (e. cyanosis), hraðöndun (e. 

tachypnea), stunum og nasavængjablakti (e. nasal flaring). Meðferð byggist á öndunaraðstoð og 

lyfjagjöf með lungnablöðruseyti (8). 

Eins nauðsynleg og meðferð í öndunarvél getur verið fyrir minnstu fyrirburana þá er hún oft á 

tíðum tvíeggjað sverð sem fylgja neikvæðar afleiðingar. Yfirþan á lungnablöðrum getur valdið rofi á 

lungnaþekjunni með tilheyrandi loftleka og myndun loftbrjósts (e. pneumothorax) eða millivefs 

lungnaþembu (e. pulmonary interstitial emphysema). Langvinnur lungnasjúkdómur (e. 

bronchopulmonary dysplasia, BPD) byggist á klínískri greiningu með súrefnisþörf við og eftir 36 vikna 

meðgöngualdur og er oftar en ekki afleiðing öndunaraðstoðar (e. mechanical ventilation) og 

súrefnisskemmda. Til að minnka bólgur og bæta lungnastarfsemi er hægt að grípa til sterameðferðar 

og reyna þannig að lágmarka tíma í öndunarvél. Í sænskri rannsókn greindust 73% ákaflega fyrirburða 

barna á árunum 2004-2007 með BPD (af hvaða gráðu sem er) og 25% höfðu alvarlegan sjúkdóm (13). 
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Önnur vandamál 

Sjónukvilli fyrirbura (e. retinopathy of prematurity, ROP) er algengasta ástæða blindu meðal barna 

með mjög lága fæðingarþyngd. Sjúkdómurinn er afleiðing súrefnisskemmda í sjónhimnu (e. retina) 

augans og getur í sumum tilfellum krafist aðgerðar (8). Augnskoðun er því mikilvægt og nauðsynlegt 

að gera á öllum litlum fyrirburum. Á Barnaspítala Hringsins er augnskoðun gerð á öllum fyrirburum 

sem fæðast fyrir 32 vikna meðgöngu.  

Annað algengt vandamál meðal minnstu fyrirburanna og algengur fylgikvilli glærhimnusjúkdóms 

er opin fósturslagrás (e. patent ductus arteriosus, PDA). Í fullburða börnum lokast slagrásin venjulega 

af sjálfu sér á fyrstu sólarhringunum eftir fæðingu. Hjá fyrirburum gerist það oft ekki. Þá getur verið 

þörf á meðhöndlun með lyfjum sem hindra prostaglandin framleiðslu, einkum indómetasíni eða 

íbúprófeni. Í þrálátustu tilfellunum þarf skurðaðgerð til að loka slagrásinni (8). Í sænskri rannsókn voru 

61% ákaflega fyrirburða barna á árunum 2004-2007 með opna fósturslagrás sem þarfnaðist 

lyfjameðferðar eða skurðaðgerðar (13). 

Þarmadrepsbólga er alvarlegt en tiltölulega sjaldgæft vandamál meðal minnstu fyrirburanna. 

Sjúkdómurinn á upptök sín í óþroskuðum meltingarvegi barnsins og einkennist af drepmyndun í 

þörmum eins og nafnið gefur til kynna. Myndgreining er nauðsynleg til að staðfesta sjúkdóminn og 

gefa þarf breiðvirk sýklalyf og hætta næringargjöf um meltingarveg. Hluti sjúklinga þarf skurðaðgerð 

(8). Í sænskri rannsókn voru 5,8% ákaflega fyrirburða barna á árunum 2004-2007 greind með 

sjúkdóminn (13).  

 

1.2.2 Vaxtarskerðing og næring  

Ófullnægjandi vöxtur eftir fæðingu eða vaxtarbilun (e. growth failure) er algengt vandamál meðal 

minnstu fyrirburanna og virðist regla fremur en undantekning (12,40,41). Vaxtarbilunin tengist ekki 

einungis skertum líkamlegum vexti (vaxtarskerðingu). Rannsóknir sýna tengsl á milli ófullnægjandi 

vaxtar eftir fæðingu og meiri veikinda á nýburaskeiði.  Nýgengi þarmadrepsbólgu, síðkominna sýkinga, 

langvinns lungnasjúkdóms og sterameðferðar eftir fæðingu lækkar eftir því sem þyngdaraukning er 

meiri. Bendir þetta til þess að hægasta þyngdaraukningin sé hjá veikustu börnunum (11,12). 

Rannsóknir sýna einnig tengsl á milli ófullnægjandi vaxtar og skerðingar í taugaþroska. Eftir því sem 

þyngdaraukning er hægari eykst hættan á heilalömun og lakari frammistöðu í þroskamælingum og 

hreyfiþroskaprófum (11). Í sænskri rannsókn voru 44% ákaflega fyrirburða barna á árunum 2004-2007 

flokkuð með vaxtarbilun/vaxtarskerðingu við 36 vikna meðgöngualdur (13). Þyngd, lengd og 

höfuðummál minnstu fyrirburanna á Íslandi við fimm ára aldur var marktækt minni miðað við fullburða 

viðmið. Á unglingsárum var þessi munur ekki til staðar í jafn miklum mæli (4).  

Rétt og nægjanleg næring er forsenda eðlilegs vaxtar og þroska. Í móðurkviði er næringarþörf 

fóstursins uppfyllt og stjórnað nákvæmlega í gegnum fylgjuna. Litlir fyrirburar þurfa á hinn bóginn að 

þrífast utan lífmóður og þá er það undir læknum og öðru fagfólki komið að næring sé fullnægjandi. 

Markmið næringargjafar er að vöxtur þeirra eftir fæðingu sé á pari við vöxt heilbrigðs fósturs í 

móðurkviði á sama meðgöngualdri. Þrátt fyrir miklar framfarir og aukna þekkingu innan 

nýburalækninga á síðastliðnum árum hefur gengið erfiðlega að næra minnstu fyrirburana á þann hátt 
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að vöxtur þeirra og þroski utan lífmóður sé sambærilegur því sem gerist í móðurkviði (42–44). 

Mikilvægt er að hefja næringargjöf strax eftir fæðingu til að koma í veg fyrir næringarskort og 

vefjaniðurbrot og stuðla að því að börnin nái fæðingarþyngd sinni sem fyrst (12,44). Byrjað er á 

næringargjöf í æð og þarf næringin að innihalda rétt hlutföll kolvetna, próteina og fitu. Auk þess þarf 

hún að innihalda rétt sölt, vítamín og snefilefni. Samfara næringargjöf í æð er gefin næring í maga um 

sondu nema að barnið sé mjög veikt og þurfi að vera fastandi. Æskilegast er að brjóstamjólk sé gefin í 

sonduna enda er hún kjörfæða fyrir nýbura. Ef móðir er ekki komin með mjólk fyrir barn sitt er gefin 

bankamjólk sem er brjóstamjólk úr öðrum mæðrum. Næringargjöf um meltingarveg er smám saman 

aukin samhliða því að dregið er úr næringu í æð. Því fyrr sem næringargjöf um meltingarveg hefst og 

því yngri sem börnin eru þegar þau komast á fullt fæði því hraðar þyngjast þau (12). Líkamlegt álag í 

tengslum við veikindi eykur enn frekar næringarþörf minnstu fyrirburanna og helst þetta í hendur við 

það sem áður kom fram um hægustu þyngdaraukninguna hjá veikustu börnunum.  

 

1.2.3 Taugaþroski (e. neurodevelopment) 

Hér að framan var algengum skemmdum í heilavef minnstu fyrirburanna lýst stuttlega og grein gerð 

fyrir þeirri truflun sem getur orðið á taugaþroska þeirra. Áhættan á skertum taugaþroska eykst í öfugu 

hlutfalli við meðgöngulengd og alvarleikinn sömuleiðis (39,45,46). Minnstu fyrirburarnir eru því í mestu 

áhættunni. Vandamálin sem fylgja skertum taugaþroska eru margskonar og spanna breitt svið; 

skerðing á vitsmunaþroska, málþroska, hreyfifærni, hegðun, sjón og heyrn svo eitthvað sé nefnt. 

Alvarleiki vandamálanna er mjög mismunandi, allt frá vægum þroskafrávikum til alvarlegra hamlana 

sem krefjast mikillar umönnunar. Mörg þessara vandamála eru tiltölulega lengi að líta dagsins ljós og 

greinast ekki fyrr en börnin eru orðin stálpuð, jafnvel komin á skólaaldur.  

Í rannsókn Dr. Ingibjargar Georgsdóttur á lifun, heilsu og þroska minnstu fyrirburanna á Íslandi á 

þremur árabilium, 1982-1990, 1991-1995 og 2001-2005, voru 16%, 17% og 19% með staðfesta 

hömlun (e. disability) við fimm ára aldur (4). Í bresku EPIcure rannsókninnni voru börn fædd við 25 

vikna meðgöngu eða fyrr árið 1995 metin við 30 mánaða leiðréttan aldur. Helmingur hópsins 

þroskaðist eðlilega (49% með „no disability“), fjórðungur var með alvarlega hömlun (23% með „severe 

disability) og fjórðungur með vægari hömlun (25% með „other disability) (47). Í framhaldsrannsókn þar 

sem sömu börn voru metin við sex ára aldur voru 22% með alvarlega hömlun (e. severe disability), 

24% með miðlungs (e. moderate) hömlun og 34% með væga (e. mild) hömlun. 86% þeirra barna sem 

voru með alvarlega hömlun við 30 mánaða leiðréttan aldur voru enn með miðlungs eða alvarlega 

hömlun við sex ára aldur. Að öðru leyti reyndist matið við 30 mánaða leiðréttan aldur ekki hafa gott 

forspárgildi fyrir framtíð barnanna. 38% þeirra barna sem höfðu vægari hömlun og 24% þeirra sem 

höfðu enga hömlun við 30 mánaða leiðréttan aldur voru flokkuð með miðlungs eða alvarlega hömlun 

við sex ára aldur (48).  Í sænsku EXPRESS rannsókninni voru börn fædd fyrir 27 vikna meðgöngu á 

árunum 2004-2007 metin við 30 mánaða leiðréttan aldur. 42% þroskuðust eðlilega (e. no disability), 

31% voru með væga hömlun og 27% voru með mikla hömlun (e. moderate/severe disability) (45).  
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Hreyfiþroski  

Skerðing í hreyfiþroska tengist einkum og sér í lagi hvítefnisskemmdum í heila fyrirbura (32,38). 

Heilalömun (e. cerebral palsy, CP) er samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu hópur sjúkdóma sem fela í 

sér óafturkræfa hreyfihömlun. Hreyfihömlunina má rekja til heilaskemmda sem verða í óþroskuðum 

heila fósturs eða nýbura. Hreyfihömluninni fylgja oft frávik á öðrum sviðum, til dæmis í skynjun, 

vitsmunaþroska og/eða hegðun (49,50). Algengi CP á Íslandi var 2,2 tilfelli á hver 1000 lifandi fædd 

börn á árabilinu 1990-1996 og 2,3 tilfelli á hver 1000 lifandi fædd börn á árabilinu 1997-2003. Algengið 

minnkaði á milli tímabilanna fyrir fullburða börn en jókst þónokkuð fyrir ákaflega fyrirburða börn (úr 

33,7 í 114,6 tilfelli á ári fyrir hver 1000 lifandi fædd börn) (50). Algengasta form CP í fyrirburum á 

báðum tímabilunum var spastisk tvenndarlömun (e. bilateral spastic CP) (50). Sú birtingarmynd CP er 

einnig algengust á meðal fyrirbura í erlendum rannsóknum (51). Hlutfall CP meðal barna fæddra fyrir 

27 vikna meðgöngu á árunum 2004-2007 í Svíþjóð var 7%. Hlutfall CP í viðmiðunarhópi var 0,1% (45). 

Í Englandi árið 2006 var hlutfall CP 14% í hópi barna sem fædd voru eftir 22-25 vikna meðgöngu (46), 

en árið 1995 var það 18% (47). Í Frakklandi á árabilinu 1997-1998 voru 6% barna með mjög lága 

fæðingarþyngd með CP (39). 

Auk CP eru önnur frávik í hreyfiþroska einkennandi fyrir minnstu fyrirburana. Gjarnan fylgja frávik 

á öðrum sviðum, til dæmis í vitsmunaþroska, hegðun og námsgetu (51). Mælingar á fín- og 

grófhreyfingum koma verr út hjá minnstu fyrirburunum (52) og á skólaaldri eiga þeir í meiri erfiðleikum 

með samhæfingu hreyfinga (e. motor coordination) og stöðustjórnun (e. postural stability) borið saman 

við fullburða viðmið (53).  

Sjón- og heyrnarskerðing 

Sjón- og heyrnarskerðing er vel þekkt meðal minnstu fyrirburanna.  Eins og áður sagði er sjónukvilli 

fyrirbura algengasta orsök blindu í börnum með mjög lága fæðingarþyngd (8). Rannsóknir sýna að 

hlutfall blindu eða skynjun ljóss eingöngu er 1-2% (46,48). Stærri hluti er með vægari sjónskerðingu og 

sjónlagsgalla (45,46). Við sex ára aldur þurfti fjórðungur minnstu fyrirburanna gleraugu og fjórðungur 

hafði rangeygi (e. strabismus) (48). Hlutfall heyrnarskerðingar er mismunandi eftir rannsóknum, allt frá 

0,9% og upp í 10% fyrir hverskyns heyrnarskerðingu (45,46,48) og 0,2-3% fyrir alvarlega 

heyrnarskerðingu og heyrnarleysi (46,48).   

Vitsmunaþroski 

Þroskahömlun er skilgreind sem frávik í vitsmunaþroska og aðlögunarhæfni og er miðað við að færni, 

metin með stöðluðum prófum, sé tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal (54). Þroskahömlun 

skiptist í undirflokka eftir alvarleika greindarskerðingar. Væg þroskahömlun miðast við greindartölur á 

bilinu 50-69, miðlungs þroskahömlun miðast við greindartölur 35-49, alvarleg þroskahömlun miðast við 

greindartölur 20-34 og djúp þroskahömlun við greindartölur undir 20. Þroskaröskun er skilgreind sem 

greindartala á bilinu 70-85 eða 1-2 staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal (55). Auk þessa geta verið til 

staðar sérstök þroskamynstur sem leitt geta til erfiðleika. Til dæmis þroskamynstur málhömlunar (e. 

verbal learning disorder) en þá er munnleg greindartala marktækt lægri en verkleg greindartala og 

þroskamynstur óyrtra námserfiðleika (e. nonverbal learning disorder) en þá er munnleg greindartala 

marktækt hærri en verkleg greindartala (55).  
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Margt bendir til þess að heili minnstu fyrirburaranna eigi erfitt með að vinna úr mörgum boðum 

samtímis. Frammistaða þeirra í úrlausn verkefna er betri þegar að boð berast hvert á eftir öðru (e. 

sequential processing) heldur en þegar boðin berast öll á sama tíma (e. simultaneous processing) 

(48). Þessu til frekari stuðnings má benda á fyrrnefnda rannsókn Ingibjargar Georgsdóttur á litlum 

fyrirburum á Íslandi. Þar mátti sjá að stöðustjórnun minnstu fyrirburanna var verri samanborið við 

fullburða viðmið ef augu voru opin en hins vegar sást ekki munur ef augu voru lokuð. Stöðustjórnun 

varð sem sagt betri þegar eitt af þremur skynfærum sem stýra líkamsstöðu var tekið úr umferð (4).  

„The preterm behavioral phenotype“ 

Frávik í hegðun eru algengari meðal minnstu fyrirburanna en í almennu þýði (39,56). Rannsóknir sýna 

allt að tvöfalda áhættu á ADHD samanborið við fullburða viðmið (54,57) og fer áhættan minnkandi 

með hækkandi meðgöngualdri (57). Rannsóknir sýna einnig að einhverfa og raskanir á einhverfurófinu 

(ADS) eru algengari í hópi minnstu fyrirburanna en í almennu þýði (39,58,59). Hins vegar þarf að fara 

varlega í túlkun á niðurstöðum rannsókna á því sviði. Skimun fyrir ASD með spurningalistum virðist 

ekki hafa nógu gott forspárgildi fyrir framtíðina og virðist einkum sem sértæki listanna gruggist af 

þroskafrávikum sem börnin eru með (58,60). Viðfangsefnið er tiltölulega nýtt af nálinni og fleiri 

rannsókna er þörf. Að þessu sögðu má nefna að innan fyrirburafræðanna er stundum talað um 

„preterm behavioral phenotype“ eða „atferlissvipgerð fyrirbura“. Sú svipgerð einkennist einkum af 

röskunum og einkennum sem tengjast athyglisbresti, ofvirkni, kvíða og tilfinninga- og félagslegum 

erfiðleikum (58).  

 

1.3 Niðurlag 

Minnstu fyrirburarnir eru krefjandi sjúklingahópur. Strax eftir fæðingu standa þeir frammi fyrir 

veikindum sem geta haft varanleg skerðandi áhrif á líf þeirra. Hvað það er sem skilur á milli þeirra 

barna sem þroskast eðlilega og þeirra sem ekki gera það er þó oft á tíðum óljóst. Vissir áhættuþættir 

hafa þó sterk tengsl við síðari skerðingu, til dæmis hvítefnisskemmdir í heila og alvarlegar 

heilablæðingar. Í sumum tilfellum getur hins vegar verið erfitt að spá fyrir um það hvernig þroski 

barnanna verður. Til að mæta þessu og þeim fjölmörgu vandamálum sem minnstu fyrirburarnir glíma 

við er nauðsynlegt að þeim sé fylgt eftir. Með þeim hætti má koma auga á vandamálin snemma, grípa 

inn í og veita viðeigandi stuðning og meðferð (snemmtæk íhlutun).  

 

1.4 Markmið rannsóknar 

Í þessari rannsókn er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig er þroski minnstu fyrirburanna og hve margir þeirra glíma við hömlun (e. disability)? 

2. Hvaða þættir spá fyrir um seinkaðan þroska og hömlun hjá þessum börnum? 

3. Er samhengi á milli ófullnægjandi vaxtar á fyrstu tveimur aldursárunum og þroska minnstu 

fyrirburanna?  
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2 Efni og aðferðir  

Rannsóknin er afturskyggn og nær til allra barna sem fæddust á Íslandi á tímabilinu 1988 til og með 

2012 og voru ≤ 1000 g við fæðingu. Rannsóknarhópurinn var sóttur í Vökuskrá Barnaspítala Hringsins. 

Skráðar voru upplýsingar um börnin og mæður þeirra. Upplýsingar um fæðingu, næringu, vöxt og 

veikindi barns á nýburaskeiði voru fengnar úr sjúkraskrám barnanna og Vökuskránni. Upplýsingar um 

heilsufar móður og meðgöngu voru fengnar úr mæðraskrám. Upplýsingar um vöxt barnanna eftir 

útskrift fengust hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og heilsgæslustöðvum á landsbyggðinni. Gögn 

frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríksins (GRR) voru fengin fyrir þau börn sem þangað var vísað. 

Gagnasöfnun fór fram í Microsoft Excel 2013 og hvert barn fékk rannsóknarnúmer sem byggðist á 

fæðingarári.  

 

2.1 Skráning upplýsinga 

Þær upplýsingar sem skráðar voru eru hér flokkaðar í nokkra flokka og útskýrðar þegar við á.  

Almennar upplýsingar 

Skráð var kyn barns, fæðingarþyngd (g), -lengd (cm) og -höfuðummál (cm), Apgar eftir eina og fimm 

mínútur og hvort barn var einburi, tvíburi eða þríburi. Aldur móður var skráður og var þá miðað við 

fæðingarár hennar. Varðandi heilsufar móður fyrir meðgöngu voru skráðir allir langvinnir sjúkdómar, 

sjúkdómar og kvillar sem geta haft áhrif á meðgöngu og barn í móðurkviði og/eða krefjast lyfjanotkunar 

á meðgöngu. Út frá fæðingarþyngd og meðgöngulengd var áætlað hvaða börn væru undir 10. 

hundraðshlutamarki í þyngd (SGA). Stuðst var við vaxtarferla fyrir fyrirbura og út frá þeim voru SGA 

mörk fyrir mismunandi meðgöngulengdir ákvörðuð. Í þessu mati var meðgöngulengd námunduð að 

heilum vikum (sjá nánar í töflu 9 í viðauka). 

Meðgangan 

Meðgöngulengd var skráð sem heildarfjöldi meðgöngudaga. Eftirfarandi vandamál í tengslum við 

meðgöngu voru skráð: Keiluskurður og/eða leghálsbilun, yfirvofandi meðgöngueitrun, háþrýstingur í 

tengslum við yfirvofandi meðgöngueitrun eða frumkominn háþrýstingur (e. essential hypertension), 

sykursýki í tengslum við meðgöngu eða frumkomin sykursýki og fyrirmálsrifnun himna (PPROM). 

Önnur vandamál á meðgöngu voru skráð sérstaklega. Lyfjanotkun móður var skráð. Til þess tóku lyf 

eins og geðlyf, blóðþrýstingslækkandi lyf og skjaldkirtilslyf. Lyfjaheiti og skammtastærðir voru skráðar 

þegar til þekktist. Lyf gefin í tengslum við fæðingu voru ekki skráð. Þetta voru lyf eins og hríðarörvandi 

og -stoppandi lyf, blóðþrýstingslækkandi lyf í tengslum við skyndilega meðgöngueitrun og Mg-dreypi. 

Að lokum voru skráðar upplýsingar um reykingar á meðgöngu og miðaðist sú skráning við fyrstu 

skráningu í mæðraskrá.  

Fæðingin 

Fæðingarmáti (um leggöng eða með keisaraskurði) og fósturstaða; höfuðstaða, sitjandi eða þverlega 

var skráð. Mæður voru flokkaðar í einn af þremur flokkum eftir því hvort og þá hvenær þær fengu 
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sykurstera fyrir fæðingu (lyfjaheiti: dexamethason, betamethason, hydrocortison); aldrei, < 48 klst. fyrir 

fæðingu eða ≥ 48 klst. fyrir fæðingu. Sýklalyfjagjöf til móður í kringum fæðingu var einnig skráð. Til að 

fá upplýsingar um sýkingarmerki hjá móður í kringum fæðingu var skráður staðfestur eða sterkur 

grunur um belghimnabólgu (e. chorioamnionitis), hækkaður líkamshiti og hæsta CRP gildi (mg/L) í 

blóðrannsókn móður og barns á fæðingardegi ± tveir dagar. pH gildi í naflastrengsblóði var skráð og 

einnig samantekt á niðurstöðum vefjagreiningar á fylgju. Niðurstöður úr fylgjurannsóknum voru einna 

helst notaðar til að staðfesta greiningar á belghimnabólgu og yfirvofandi meðgöngueitrun. 

Veikindi á nýburaskeiði 

Nýburaskeið var skilgreint sem það tímabil sem barnið lá á Vökudeild. Eftirfarandi greiningar á því 

tímabili voru skráðar: loftbrjóst, lungnabólga, glærhimnusjúkdómur, langvinnur lungnasjúkdómur, opin 

fósturslagrás, sjónukvilli með gráðu og þarmadrepsbólga. Einnig voru upplýsingar um jákvæðar 

blóðræktanir skráðar. Sýkill var tilgreindur þegar blóðræktun var jákvæð.  

Meðferðarúrræði sem barn fékk á vökudeild voru skráð. Þetta voru aðgerðir vegna opinnar 

fósturslagrásar, sjónukvilla og þarmadrepsbólgu og lyfjagjöf með lungnablöðruseyti (e. surfactant), 

prostaglandín hemlum (lyfjaheiti: indómetasín, íbúprófen) og sterum í æð (lyfjaheiti: Decadron) og á 

innúðaformi (lyfjaheiti: Flixotide, Pulmicort).  

Upplýsingar um öndunaraðstoð voru skráðar sem tími (í dögum) í öndunarvél, þar með talin 

hátíðniöndunarvél, tími á síblæstri og meðgöngualdur þegar að allri öndunaraðstoð var hætt. Fyrir hið 

síðastnefnda var miðað við daginn þegar hætt var að skrá nokkuð í þá reiti í hjúkrunarskráningarblaði 

sem tilheyrðu öndunaraðstoð.  

Næring og vöxtur 

Lágur blóðsykur hjá barni á fyrsta sólarhring lífs var skráður og var skilgreindur sem blóðstyrkur 

glúkósa < 2 mmól/L. Þyngd við 14 daga aldur og þyngd, lengd og höfuðummál við 32 og 40 vikna 

meðgöngualdur var skráð. Væru þessar upplýsingar ekki fyrir hendi á viðeigandi dögum var tekið 

meðaltal þyngdar daginn áður og daginn eftir eða tveimur dögum áður og tveimur dögum eftir. Væri 

það ekki hægt var tekin næsta skráða þyngd ± tveir dagar.  

Aldur (í dögum) þegar barn náði fæðingarþyngd sinni og hélt henni var skráð. Aldur (í dögum) 

þegar barn fékk næringu í magasondu í fyrsta sinn var skráð. Einnig aldur, þyngd og tegund 

(brjóstamjólk, þurrmjólk, léttburamjólk) næringar þegar fullu fæði var náð. Fullt fæði var skilgreint sem 

160 ml á hvert kg fæðingarþyngdar á sólarhring. Aldur við fulla næringaruppbót var skráður. Full 

næringaruppbót var skilgreind sem fjórir pakkar Enfamil eða einn pakki Pre-semp í 100ml af 

brjóstamjólk. Aldur barns í dögum var talinn út frá fæðingardegi. Barn sem fæddist 14. apríl var því 

álitið 14 daga gamalt 28. apríl. Barn sem fæddist 30. ágúst var álitið 14 daga gamalt 13. september og 

svo framvegis.  

Miðtaugakerfi 

Skoðaðar voru niðurstöður myndrannsókna af heila barnanna. Aldur barns við fyrstu ómskoðun var 

skráður ásamt niðurstöðum síðustu ómskoðunar. Ef barn gekkst undir tölvusneiðmynd og/eða 

segulómun af höfði voru niðurstöður úr þeim rannsóknum skráðar sem og aldur barns þegar 
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myndrannsóknin var framkvæmd. Heilablæðingar voru tilgreindar eftir gráðu og upplýsingar skráðar 

um hvítefnisskemmdir sem samrýmdust PVL.  

Vöxtur eftir útskrift 

Upplýsingar um þyngd og hæð barnanna í kringum tveggja ára aldur voru fengnar hjá 

heilsugæslustöðvum um allt land. Vöxturinn var metinn út frá stöðluðum sænskum vaxtarferlum (61) 

og settur fram sem staðalfráviksskor (e. standard deviation score, SDS). Vaxtarskerðing var skilgreind 

sem þyngd eða hæð meira en tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal (< meðaltal - 2 staðalfrávik). 

Forritið PC PAL SD Calculator 1.0.1.11 var notað til að reikna út staðalfráviksskor.  

 

2.2 Gögn frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Frá árinu 2013 hefur sérhæft eftirlit með minnstu fyrirburunum verið starfrækt á Barnaspítala 

Hringsins. Fram að þeim tíma var þessum börnum fylgt eftir á göngudeild spítalans til eins til tveggja 

ára aldurs. Þegar grunur vaknar um þroska og/eða færniskerðingu hjá fyrirbura er barni vísað á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR). Hlutverk GRR er að tryggja að börnum með alvarlegar 

þroskaraskanir eða fatlanir bjóðist greining, ráðgjöf og önnur úrræði sem miða að því að auka 

möguleika þeirra til sjálfstæðis á fullorðinsárum (tekið af heimasíðu GRR: www.greining.is). Leitað var 

að öllum börnum rannsóknarhópsins í gagnagrunni GRR og upplýsingar um börnin sem þangað var 

vísað voru sóttar í gagnagrunninn í mars 2015. Þroskaraskanir voru ákvarðaðar út frá nýjustu 

greiningarupplýsingum fyrir hvert barn. Við þroskamat var bæði stuðst við greiningar með ICD-10 

greiningarnúmerum og færnimat. Skilgreiningar WHO frá 1980 á skerðingu (e. impairment), hömlun (e. 

disability) og fötlun (e. handicap) voru hafðar til hliðsjónar þegar matið var gert (62).  

Skerðing (e. impairment)  

Hverskyns tap á eða afbrigðileiki í sálfræðilegri-, lífeðlisfræðilegri- eða líffærafræðilegri byggingu eða 

starfsemi.  

Hömlun (e. disability)  

Hverskyns takmörkun eða skortur á getu (vegna skerðingar) til að framkvæma hluti á þann hátt eða 

innan þeirra marka sem telst eðlilegt fyrir einstakling. Í þessari rannsókn var hömlun flokkuð í væga (e. 

mild) og mikla (e. major). Væg hömlun var skilgreind þannig að hún hefði ekki alvarleg eða stöðug 

áhrif á leik og starf einstaklings. Mikil hömlun var skilgreind þannig að hún hefði alvarleg eða stöðug 

áhrif á leik og starf einstaklings. 

Fötlun (e. handicap)  

Óhagræði (e. disadvantage) fyrir tiltekinn einstakling (afleiðing skerðingar eða hömlunar), sem hamlar 

því eða kemur í veg fyrir að hann geti uppfyllt það hlutverk sem ætlast er til af honum (eftir aldri, kyni, 

félagslegum- og menningarlegum þáttum). 

 

http://www.greining.is/
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2.3 Tölfræði 

Tölfræðiúrvinnsla fór fram í forritunum JMP 11 SAS Institute Inc. og 20. útgáfu SPSS. Í samanburði á 

hópum var óparað t-próf og kí-kvaðrat próf notað eftir því sem við átti. Fjölþáttagreining var gerð til að 

leiðrétta fyrir hugsanlegum blöndunarþáttum (e. confounding factors). Fyrir flokkabreytur voru 

niðurstöður settar fram sem hlutfallstölur og fyrir talnabreytur voru niðurstöður settar fram sem 

meðaltöl  staðalfrávik. Stuðst var við 95% öryggisbil (e. confidence interval) og þar af leiðandi var 

tölfræðileg marktækni miðuð við p-gildi < 0,05.  

 

Leyfi fyrir rannsókninni veittu Persónuvernd (tilvísun nr. 2014121746ÞS), Vísindasiðanefnd (leyfi nr. 

VSN-14-181), framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala Háskólasjúkrahúss og framkvæmdastjórar 

lækninga viðkomandi heilsugæslustöðva. Leyfin má sjá í viðauka.  
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3 Niðurstöður 

Upphaflegi rannsóknarhópurinn samanstóð af 194 börnum, 80 (41%) drengjum og 114 (59%) stúlkum. 

97 börn fæddust á fyrri hluta rannsóknartímabilsins (1988-2000) og 97 börn fæddust á seinni hluta 

þess (2001-2012). Upplýsingar fengust um 189 börn og öll úrvinnsla var gerð á þeim hópi. Sjúkraskrár 

sex barna og mæðraskrár tveggja mæðra fundust ekki. Fæðingarþyngd var að meðaltali 806,9 ± 138,1 

g, fæðingarlengd 34,1 ± 2,3 cm og meðaltal höfuðummáls við fæðingu var 24,2 ± 1,7 cm. 

Meðalmeðgöngulengd var 188 ± 13 dagar. 188 dagar gera 26 vikna og 6 daga meðgöngu. Flestar 

fæðingar voru eftir 25-26 vikna meðgöngu eða 77 (40%). Fæðingar eftir 23-24 vikna meðgöngu voru 

25 (13%), 64 (33%) voru eftir 27-28 vikna meðgöngu og 28 (14%) voru eftir meira en 28 vikna 

meðgöngu.  

 

3.1 Þroski og hamlanir minnstu fyrirburanna 

Í þessum undirkafla er leitast við að svara spurningunni: hvernig er þroski minnstu fyrirburanna og hve 

margir þeirra glíma við hömlun? 

 

Af 189 börnum hafði 61 barni verið vísað á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins í mars 2015 eða 

32,3% hópsins. Af þeim hafði 10 börnum verið vísað frá, ýmist eftir forskoðun barnalæknis á GRR eða 

án skoðunar. Af þeim börnum sem metin voru á GRR voru 6 með eðlilegan þroska, 13 með væga 

skerðingu í þroska án hömlunar og 32 börn voru með hömlun. 

Mynd 2. Yfirlit yfir minnstu fyrirburana – niðurstaða athugana á Greiningarstöð 
Flæðiritið sýnir rannsóknarhópinn og skiptingu hans með tilliti til GRR og þroska. 
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Af þeim 32 börnum sem voru með hömlun fæddust 20 (62,5%) á fyrri hluta rannsóknartímabilsins 

og 12 (37,5%) á seinni hluta rannsóknartímabilsins. 7 þeirra voru með væga hömlun og 25 með mikla 

hömlun. Í hópi vægrar hömlunar staðfestu þroskamælingar frávik og var það metið sem svo að 

tilheyrandi vandamál þeirra barna muni leiða til vægrar hömlunar. Í hópi mikillar hömlunar voru börnin 

með víðtæk frávik í vitsmunaþroska, hreyfifærni, sjón og/eða heyrn. Eitt barn í þeim hópi lést á 

rannsóknartímabilinu, fjögur börn voru flogaveik, eitt barn var blint og eitt barn var með 

kuðungsígræðslu vegna heyrnarleysis. Í hópi hömlunar (n=32) var heilalömun algengasta greiningin. 

Frekari útlistun á greiningum þessa hóps má sjá í töflu 2.   

 

Tafla 2. Greiningar barna með hömlun 
Greiningum er raðað út frá hreyfihömlun, þroskahömlun/röskun, atferlisvanda og skynvanda.  

  

CP ÞH ÞRR EH AD(H)D Sjón Heyrn 

ICD-10 
 

G80-82 F70-79 F80-89 F84 F90, 98 H52-54 H90 

Væg hömlun 7  5 
 

5 1 3 2 
 

 
(22%) 1 

      

    
1 

 
1 

  
Mikil hömlun 25  14 6 8 3 1 4 2 

 
(78%) 

 
8 

 
2 3 2 2 

     
2 

 
1 

 
Samtals 32 20 14 14 8 8 9 4 

  
(63%) (44%) (44%) (25%) (25%) (28%) (13%) 

AD(H)D, athyglisbrestur með og án ofvirkni; CP, cerebral palsy; EH, einhverfa; Heyrn, heyrnarskerðing; Sjón, 

sjónskerðing; ÞH, þroskahömlun; ÞRR, þroskaröskun 

 

3.2 Forspárþættir hömlunar 

Í þessum undirkafla er leitast við að svara spurningunni: hvaða þættir spá fyrir um seinkaðan þroska 

og hömlun hjá minnstu fyrirburunum? 

Til að svara þessari spurningu voru tveir hópar bornir saman; börn með hömlun (n=32) og börn 

án hömlunar (n=157). Samanburður var gerður með tilliti til ýmissa breyta sem tengdust meðgöngu, 

fæðingu og nýburaskeiði barnanna. Niðurstöður einþátta- og fjölþáttagreiningar má sjá í töflum 3, 4, 5 

og 6. Í fjölþáttagreiningu var leiðrétt fyrir fæðingarári og öðrum blöndunarþáttum sem hugsanlega gætu 

gruggað samanburðinn á milli hópanna.  

Meðalaldur mæðra var 29,6 ár ± 6,1 ár. Sögu um keiluskurð og/eða leghálsbilun á meðgöngu 

höfðu 43 (23%) konur, 67 (35%) fengu yfirvofandi meðgöngueitrun eða voru með háþrýsting af öðrum 

orsökum á meðgöngu, 48 (25%) voru með fyrirmálsrifnun himna og 73 (39%) voru með sýkingarmerki 

í kringum fæðingu. Til sýkingarmerkja tók staðfestur eða sterkur grunur um belghimnabólgu (e. 

chorioamnionitis), hækkaður líkamshiti og/eða CRP > 25. Stera fyrir fæðingu fengu 153 (80%) konur, 

þar af fengu 104 stera ≥ 48 klst. fyrir fæðingu. Á meðgöngu reyktu 49 (26%) konur og 75 (39%) fengu 

sýklalyf í kringum fæðingu. Þegar þessar breytur voru skoðaðar með tilliti til hömlunar reyndist enginn 

marktækur munur vera á milli hópanna (sjá töflu 10 í viðauka). 
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Tafla 3. Samanburður á almennum þáttum með tilliti til hömlunar 

Samanburður á börnum með og án hömlunar með tilliti til ýmissa almennra þátta sem tengjast fæðingu 

barns og barninu sjálfu. Marktæk p-gildi eru merkt með *. 

Almennir þættir 
  

Hömlun 
  Já Nei Einþáttagreining Fjölþáttagreining 

n = 32 n = 157 p-gildi p-gildi 

Kyn (drengir) 0,47 0,39 0,514 Ómarktækt 

Meðgöngulengd  (dagar) 186 189 0,170 Ómarktækt 

Fæðingarþyngd (g) 806 808 0,948 Ómarktækt 

- lengd (cm) 34 34,1 0,884 Ómarktækt 

- höfuðummál (cm) 24,2 24,1 0,837 Ómarktækt 

SGA 0,19 0,32 0,125 Ómarktækt 

Apgar 1 mín  3,2 4,3 0,003* 0,028* 

Apgar 5 mín 6,3 6,6 0,320 Ómarktækt 

Fæðing með keisara 0,56 0,67 0,256 Ómarktækt 

Fósturstaða önnur en höfuðst. 0,5 0,39 0,361 Ómarktækt 

Fjölburi 0,47 0,25 0,015* 0,003* 

 

 

 

Tafla 4. Samanburður á veikindum á nýburaskeiði með tilliti til hömlunar 

Samanburður á börnum með og án hömlunar með tilliti til þátta sem tengjast veikindum barns á 

nýburaskeiði. Marktæk p-gildi eru merkt með *. 

Veikindi á nýburaskeiði 
  

Hömlun 
  Já Nei Einþáttagreining Fjölþáttagreining 

n = 32 n = 157 p-gildi p-gildi 

Glærhimnusjúkdómur 0,88 0,73 0,059 Ómarktækt 

Lungnablöðruseyti 0,84 0,69 0,062 Ómarktækt 

Lungnabólga 0,31 0,07 0,0004* Ómarktækt 

Loftbrjóst 0,06 0,06 0,980 Ómarktækt 

Jákvæð blóðræktun 0,34 0,43 0,346 Ómarktækt 

Langvinnur lungnasjúkdómur 0,71 0,57 0,133 Ómarktækt 

Sterar í æð 0,56 0,37 0,047* Ómarktækt 

Innúðasterar 0,44 0,41 0,776 Ómarktækt 

PDA 0,69 0,54 0,108 Ómarktækt 

Indómetasín 0,82 0,81 0,926 Ómarktækt 

PDA aðgerð 0,36 0,21 0,160 Ómarktækt 

ROP 0,35 0,22 0,131 Ómarktækt 

ROP aðgerð 0,2 0,12 0,521 Ómarktækt 

NEC 0,13 0,04 0,067 Ómarktækt 

NEC aðgerð 1,00 0,67 0,124 Ómarktækt 

Heilablæðing 0,22 0,19 0,660 Ómarktækt 

Heilablæðing gr. 1-2 0,17 0,18 0,870 Ómarktækt 

Heilablæðing gr. 3-4 0,0625 0,0064 0,0531 0,02* 
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Hlutfall PVL var 37,5% hjá börnum með hömlun og 5,7% hjá börnum án hömlunar (p <,0001). Litið var 

á PVL sem eina af birtingarmyndum hömlunar frekar en forspárþátt og því var sjúkdómurinn ekki 

hafður með í fjölþáttagreiningu.  

 

Tafla 5. Samanburður á næringu og þyngd með tilliti til hömlunar 

Samanburður á börnum með og án hömlunar með tilliti til þátta sem tengjast næringu og þyngd barns 

á nýburaskeiði. Marktæk p-gildi eru merkt með *. 

Næring og þyngd 
  

Hömlun 
  Já Nei Einþáttagreining Fjölþáttagreining 

n = 32 n = 157 p-gildi p-gildi 

Þyngd við 2 vikur (g) 834 845 0,753 Ómarktækt 

Lágur blóðsykur 0,10 0,21 0,139 Ómarktækt 

Fæð. þyngd náð (aldur) 20 14 <,0001* Ómarktækt 

Næring í sondu (aldur) 6 3 <,0001* 0,007* 

Aldur við fullt fæði 22 15 <,0001* Ómarktækt 

Aldur við fulla nær. uppbót 23 26 0,439 Ómarktækt 

 

 

Tafla 6. Samanburður á öndunaraðstoð með tilliti til hömlunar 

Samanburður á börnum með og án hömlunar með tilliti til öndunaraðstoðar. Marktæk p-gildi eru merkt 

með *. 

Öndunaraðstoð   
  

Hömlun     

Já Nei Einþáttagreining Fjölþáttagreining 

n = 32 n = 157 p-gildi p-gildi 

Öndunarvél  1,00 0,87 0,005* Ómarktækt 

Tími í öndunarvél (dagar) 32 17 0,001* Ómarktækt 

CPAP 0,59 0,73 0,091 Ómarktækt 

Tími á CPAP (dagar) 30 31 0,888 Ómarktækt 

Öndunaraðstoð hætt** 283 257 0,0003* Ómarktækt 

**meðgöngualdur í dögum 

 

Eftir fjölþáttagreiningu stóðu fjórir þættir eftir sem sjálfstæðir áhættuþættir fyrir hömlun (tafla 7). 

Áhættan á hömlun var rúmlega tvöföld fyrir fjölbura samanborið við einbura. Apgar < 5 eftir eina 

mínútu hafði einnig rúmlega tvöfalda áhættu í för með sér samanborið við Apgar ≥ 5 eftir eina mínútu. 

Áhættan á hömlun var fjórföld fyrir heilablæðingu af gráðu 3-4 samanborið við enga heilablæðingu. 

Rúmlega tvöföld áhætta var á hömlun ef næring var gefin í sondu meira en fjórum dögum eftir fæðingu 

samanborið við fjórum dögum eða minna eftir fæðingu.  
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Tafla 7. Sjálfstæðir áhættuþættir hömlunar 
Sjálfstæðir áhættuþættir fyrir hömlun. Taflan sýnir áhættuhlutföll með tilheyrandi öryggisbilum. 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Næringargjöf með magasondu – þróun í 25 ár 
Lóðréttur ás stöplaritsins sýnir meðalaldur (í dögum) þegar næringargjöf með magasondu hefst eftir 

fæðingu. Á láréttum ás er fæðingarár. Árið 1988 hófst næringargjöf með magasondu að meðaltali 7-8 

dögum eftir fæðingu. Árið 2012 voru minnstu fyrirburarnir að meðaltali dagsgamlir þegar þeir fengu 

næringu í sondu í fyrsta skiptið. Í 90% tilvika var næringin í formi brjóstamjólkur.  

 

 

Sjálfstæðir áhættuþættir Áhættuhlutfall Öryggisbil  

Fjölburi 2,21 1,19-4,09 

Apgar < 5 eftir 1 mín.  2,40 1,14-5,07 

Heilablæðing af gr. 3-4 4,08 1,69-9,80 

Næring í sondu eftir > 4 daga 2,14 1,11-4,11 
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3.3 Vöxtur og þroski minnstu fyrirburanna 

Í þessum undirkafla er leitast við að svara spurningunni: er samhengi á milli ófullnægjandi vaxtar á 

fyrstu tveimur aldursárunum og þroska minnstu fyrirburanna? 

Upplýsingar um þyngd í kringum tveggja ára aldur fengust fyrir 136 börn, þar af 20 börn með 

hömlun. Upplýsingar um hæð í kringum tveggja ára aldur fengust fyrir 131 barn, þar af 19 börn með 

hömlun. Vöxtur var metinn út frá staðalfráviksskori (e. standard deviation score, SDS) og 

vaxtarskerðing var eins og áður sagði skilgreind sem vöxtur meira en tveimur staðalfrávikum fyrir 

neðan meðaltal. Gerður var samanburður á hæð og þyngd barna með og án hömlunar í kringum 

tveggja ára aldur. Einn útlagi í hópi hömlunar var útilokaður í samanburðinum.   

Meðaltal þyngdar í staðalfráviksskori sýndi vaxtarskerðingu í þyngd í báðum hópum. Börn með 

hömlun voru vaxtarskertari í þyngd en börn án hömlunar, munurinn náði þó ekki tölfræðilegri 

marktækni (p=0,07). Meðaltal hæðar í staðalfráviksskori var undir vaxtarskerðingarmörkum hjá 

börnum með hömlun og voru þau marktækt vaxtarskertari í hæð en börn án hömlunar (tafla 8).  

 

Tafla 8. Vöxtur í kringum tveggja ára aldur 
Samanburður á þyngd og hæð barna með og án hömlunar í kringum tveggja ára aldur. Marktæk p-gildi 

eru merkt með *. 

Vöxtur í kringum tveggja ára aldur 

 

Hömlun 
 

Já Nei Einþáttagreining 

n = 32 n = 157 p-gildi 

Þyngdarvaxtarskerðing 2 ára SDS** -2,59 -2,09 0,070 

Þyngdarvaxtarskerðing 2 ára 0,65 0,58 0,530 

Hæðarvaxtarskerðing 2 ára SDS -2,07 -1,54 0,0461* 

Hæðarvaxtarskerðing 2 ára 0,58 0,31 0,0281* 

**SDS, standard deviation score 

 

Á næstu blaðsíðu má sjá vöxt minnstu fyrirburanna í myndrænni framsetningu.  
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Mynd 4. Þyngd í kringum tveggja ára aldur með tilliti til hömlunar 
Kassaritin sýna þyngd sem staðalfráviksskor á lóðréttum ás fyrir börn með (já) og án hömlunar (nei). 

Hvert kassarit endurspeglar spönn þyngdar í úrtakinu og fyrir miðju í hverjum kassa er lína sem táknar 

miðgildi (e. median) þyngdar í úrtakinu. Rauð lína sýnir meðaltal þýðis og brotalína sýnir 

vaxtarskerðingarmörk (< meðaltal - 2 staðalfrávik).  

 

 

Mynd 5. Hæð í kringum tveggja ára aldur með tilliti til hömlunar 
Kassaritið sýnir hæð sem staðalfráviksskor á lóðréttum ás fyrir börn með (já) og án hömlunar (nei). 

Hvert kassarit endurspeglar spönn hæðar í úrtakinu og fyrir miðju í hverjum kassa er lína sem táknar 

miðgildi (e. median) hæðar í úrtakinu. Rauð lína sýnir meðaltal þýðis og brotalína sýnir 

vaxtarskerðingarmörk (< meðaltal - 2 staðalfrávik).  
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4 Ályktanir og umræður 

4.1 Samantekt á niðurstöðum  

Á árabilinu 1988-2012 var 32,3% minnstu fyrirburanna (61 barn) sem útskrifuðast af Vökudeild 

Barnaspítala Hringsins vísað á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Í þeim hópi voru 32 börn eða 

16,9% alls hópsins með hömlun. Algengasta greiningin í hópi hömlunar var heilalömun (63%). 

Sjálfstæðir áhættuþættir fyrir hömlun voru fjórir. Áhættan á hömlun var rúmlega tvöföld fyrir fjölbura 

samanborið við einbura (ÁH=2,21, ÖB: 1,19-4,09). Apgar < 5 eftir eina mínútu hafði einnig rúmlega 

tvöfalda áhættu samanborið við Apgar ≥ 5 eftir eina mínútu (ÁH=2,40, ÖB: 1,14-5,07). Heilablæðing af 

gráðu 3-4 hafði rúmlega fjórfalda áhættuaukningu í för með sér samanborið við enga heilablæðingu 

(ÁH=4,08, ÖB: 1,69-9,80). Börn sem fengu næringu í sondu meira en fjórum dögum eftir fæðingu voru 

í rúmlega tvöfaldri áhættu samanborið við börn sem fengu næringu í sondu fjórum dögum eftir fæðingu 

eða fyrr (ÁH=2,14, ÖB: 1,11-4,11). Í kringum tveggja ára aldur voru börn með hömlun marktækt 

vaxtarskertari í hæð en börn án hömlunar (p=0,0461). Einnig voru þau vaxtarskertari í þyngd en sá 

munur náði ekki tölfræðilegri marktækni (p=0,07).  

 

4.2 Samanburður við aðrar rannsóknir  

Í rannsókn Dr. Ingibjargar Georgsdóttur á lifun, heilsu og þroska minnstu fyrirburanna á Íslandi á 

þremur árabilium, 1982-1990, 1991-1995 og 2001-2005, voru 16%, 17% og 19% með staðfesta 

hömlun við fimm ára aldur (4). Niðurstöður þessarar rannsóknar á hlutfalli hömlunar meðal minnstu 

fyrirburanna (16,9%) samrýmast því niðurstöðum Ingibjargar. Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins 

(1988-2000) fæddust 20 börn með hömlun sem gera 21% á því tímabili. Á seinni hluta tímabilsins 

(2001-2012) fæddust 12 börn með hömlun eða 12,5% á því tímabili. Hlutfall þeirra barna sem fæddust 

eftir 23–24 vikna meðgöngu jókst á tímabilinu. Í ljósi þessa má draga þá ályktun að þrátt fyrir að börnin 

fæðist minni og óþroskaðri en áður virðist hlutfall hömlunar ekki aukast. Þetta eru gleðilegar 

niðurstöður og framfarir í nýburalækningum eiga ugglaust sinn þátt í þessari. Einnig má nefna að 

niðurstöður rannsóknar Sólveigar Sigurðardóttur og félaga á heilalömun barna á Íslandi sýndu að 

hlutfall alvarlegrar heilalömunnar (fjórlömun) minnkaði á rannsóknartímabilinu (50).  

Stórar erlendar rannsóknir á minnstu fyrirburunum sýna með óyggjandi hætti að meðgöngulengd 

hefur forspárgildi fyrir hömlun og áhættan á skertum taugaþroska eykst í öfugu hlutfalli við 

meðgöngulengd (39,45,46). Í þessari rannsókn reyndist hins vegar lítill munur vera á meðgöngulengd 

barna með og án hömlunar. Skýringin kann að liggja í litlu úrtaki og þýði. Ef til vill hefði munurinn á 

meðgöngulengd verið meiri ef rannsóknarhópurinn hefði verið stærri og tölfræðilegt afl meira. Auk 

þessa gæti skýringin legið í lengd rannsóknartímabilsins og þeim breytingum sem orðið hafa á 

hópnum. Meðgöngulengd barna með hömlun á fyrri hluta rannsóknartímabilsins gæti þannig híft upp 

meðalmeðgöngulengd fyrir allan hömlunarhópinn.  

 Í samanburði á börnum með og án hömlunar mátti sjá að börn með hömlun voru almennt veikari 

á nýburaskeiði. Þau voru lengur á öndunarvél, eldri þegar allri öndunaraðstoð var hætt, fengu frekar 

lungnabólgu, þarmadrepsbólgu og stera í æð og fleiri fóru í aðgerð vegna opinnar fósturslagrásar svo 
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eitthvað sé nefnt. Einnig var ljóst að börn með hömlun nærðust verr. Þau voru lengur að ná 

fæðingarþyngd sinni, eldri þegar næringargjöf með magasondu hófst og eldri þegar fullu fæði var náð. 

Nærist hópurinn illa af því að hann er veikari? Eða er hann veikari af því að hann nærist illa? Segja má 

að þetta sé hvor sín hliðin á sama peningi. Í raun er ekki hægt að skilja þessa tvo þætti að og tala um 

þá hvorn í sínu lagi. Hin eilífa vangavelta um hænuna og eggið heldur áfram. Nýburalækningar eru 

tiltölulega ný sérgrein innan læknisfræðinnar og hafa breyst mikið á rannsóknartímabilinu. Í dag, ólíkt 

því sem áður tíðkaðist, fær langstærsti hluti minnstu fyrirburanna næringu í sondu á fyrsta sólarhring 

lífs. Oftast nær er um brjóstamjólk að ræða en það er kjörfæða fyrir nýburann og inniheldur öll þau 

næringar- og snefilefni sem hann þarfnast. Frá því í ágúst 2014 hafa fyrirburar á Vökudeildinni haft 

aðgang að brjóstamjólkurbanka og vafalítið verður það búbót fyrir þau börn sem ekki geta fengið mjólk 

frá eigin móður.  

 Af þeim fjórum þáttum sem höfðu forspárgildi fyrir hömlun í þessari rannsókn er aðeins einn sem 

möguleiki er að hafa áhrif á. Lágur Apgar eftir eina mínútu endurspeglar verra ástand barns við 

fæðingu og verður ekki við ráðið nema að mjög litlu leyti. Það sama má segja um það að fæðast sem 

fjölburi. Erfitt er að koma í veg fyrir alvarlega heilablæðingu af gráðu 3-4 en þó má gera eitt og annað 

til minnka áhættuna, til dæmis gefa móður í hótandi fyrirburafæðingu stera (21,22). Börn með hömlun 

voru að meðaltali sex daga gömul þegar þau fengu næringu í magasondu í fyrsta skiptið og börn án 

hömlunar voru að meðaltali þriggja daga gömul. Áhættan á hömlun var rúmlega tvöföld fyrir föstu í 

meira en fjóra daga eftir fæðingu og endurspeglar þetta mikilvægi næringar fyrir taugaþroska.  

Það er þekkt að minnstu fyrirburarnir vaxa illa (4,12,40,41). Myndir 4 og 5 á bls. 25 sýna vel 

þennan skerta vöxt sem virðist einkenna minnstu fyrirburana á fyrstu æviárunum. Það vekur athygli 

rannsakanda að meirihluti hópsins er undir meðaltali í vexti við tveggja ára aldur og stór hluti er undir 

vaxtarskerðingarmörkum. Þroskaskerðing og skertur vöxtur haldast einnig í hendur (11) og ef vöxtur 

minnstu fyrirburanna í þessari rannsókn er skoðaður með tilliti til hömlunar sést að börn með hömlun 

eru vaxtarskertari en börn án hömlunar. Munurinn er marktækur hvað varðar hæð en ekki þyngd ólíkt 

því sem við var að búast. Ef til vill skýrist það af litlu úrtaki og þýði. Þá fengust ekki upplýsingar um 

vöxt nema fyrir rúmlega tvo þriðju hluta rannsóknarhópsins.  

 

4.3 Takmarkanir rannsóknar 

Eins og í öllum afturskyggnum rannsóknum er upplýsingabjögun (e. information bias) óhjákvæmilegur 

fylgifiskur í rannsókn sem þessari. Skráningu ýmissa upplýsinga er oft ábótavant og ósamræmi í 

skráningu gerir gagnasöfnun erfitt fyrir. Einna helst gekk illa að fá upplýsingar um þyngd, lengd og 

höfuðummál barnanna við 32 og 40 vikna meðgöngualdur.  

Mat á þroska rannsóknarhópsins var einungis byggt á gögnum frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Því er vitað um afdrif barnanna sem þangað var vísað (61 barn). Afdrif hinna  barnanna (128 

börn) eru á huldu en gera má ráð fyrir að fá ef nokkur glími við meiriháttar vandamál sem valda 

hömlun. Á Íslandi er málum þannig háttað að börn með slík vandamál leita á GRR fyrr eða síðar. 

Mennta- og heilbrigðiskerfið sér að öllum líkindum til þess. Þó er aldrei hægt að vera fullviss. Foreldrar 

geta til að mynda hafnað boði á GRR. Þá kann að vera að einhver börn hafi flutt af landi brott og mætti 
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kanna það í Þjóðskrá þegar tími vinnst til. Gera má ráð fyrir að í hópi þeirra barna sem ekki var vísað á 

GRR finnist börn með væg frávik í þroska. Vandamál þeirra eru ekki þess eðlis að þjónustu GRR þurfi 

við. Rannsóknir sýna að tiltölulega stór hluti minnstu fyrirburanna er með frávik í þroska án hömlunar. 

Það sem hér um ræðir eru til dæmis frávik í hegðun, væg þroskaskerðing, námserfiðleikar, væg 

sjónskerðing eða sjónlagsgallar, frávik í hreyfiþroska eða væg heilalömunareinkenni og raskanir á 

einhverfurófinu (45,46,48,52,54,57). Hafa ber í huga að yngstu árgangar rannsóknarinnar eru á 

mörkum þess að hægt sé að meta þroska þeirra með fullnægjandi hætti. Til þess eru þau of ung. Það 

kann því að vera að börn úr rannsóknarhópnum eigi eftir að leita til GRR í nánustu framtíð. 

Alvarlegustu hamlanirnar eru alla jafna komnar fram við tveggja til þriggja ára aldur og vægari 

vandamál koma í ljós síðar. Að þessu sögðu má álykta að rannsóknin nái til vel flestra þeirra sem 

glíma við meiriháttar vandamál sem leiða til hömlunar en vanmeti hlutfall vægari þroskafrávika í 

þýðinu.  

 

4.4 Kostir rannsóknar 

Íslenska þjóðin er fámenn og aðeins ein nýburagjörgæsla fyrir landið allt. Slíkar aðstæður gefa kost á 

að rannsaka þýði heillar þjóðar á einum stað – Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Þegar þroski GRR 

hópsins var metinn var stuðst við greiningar með ICD-10 greiningarnúmerum en einnig var færnimat 

haft til hliðsjónar. Með því móti var reynt að meta lífsgæði barnanna með tilliti til þroska og hamlana. 

Gagnasafnið sem varð til í þessari rannsókn er yfirgripsmikið og einungis hluti upplýsinganna sem það 

geymir voru nýttar. Það er verðugt verkefni að nýta gögnin til hlýtar, stækka safnið enn frekar, fylla inn 

eyður sem í því eru og jafnvel stækka rannsóknarhópinn. Einnig væri áhugavert að bæta við þeim 

börnum sem látast á Vökudeildinni og rannsaka þau með tilliti til afdrifa eftir fæðingu og dánarorsaka.  

 

4.5 Lokaorð 

Vandamálin sem minnstu fyrirburarnir standa frammi fyrir eru fjölmörg og krefjandi. Mikilvægt er að 

fylgja þeim vel og markvisst eftir. Því fyrr sem vandamálin greinast, því fyrr er hægt að grípa inn í með 

viðeigandi meðferð og stuðningi. Þannig má reyna að tryggja börnunum og fjölskyldum þeirra sem 

bestar framtíðarhorfur. Frá stofnun Vökudeildar 1976 hefur fyrirburum verið fylgt eftir á göngudeild 

Barnaspítala Hringsins. Árið 2013 var skipulag eftirlitsins eflt og sérhæft fyrirburaeftirlit með 

þverfaglegu teymi sérfræðinga sett á laggirnar. Teymið sér um eftirfylgd allra barna sem fæðast fyrir 

32 vikna meðgöngu og samanstendur af læknum, sjúkraþjálfurum, hjúkrunarfræðingi, 

næringarfræðingi, talmeinafræðingi og sálfræðingi. 

Það er von höfundar að þessi rannsókn styrki þá trú manna að framfarir og úrbætur í meðferð 

minnstu fyrirburanna séu raunverulegar og hafi sannarlega skilað árangri. Þó má alltaf gera betur og 

leitin að frekari útbótum heldur áfram. Minnstu fyrirburarnir eru krefjandi sjúklingahópur og 

læknavísindin standa enn frammi fyrir mörgum ósvöruðum spurningum hvað þá varðar. 
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6 Viðaukar 
 

Tafla 9. SGA viðmiðunarmörk  

SGA fyrir hverja meðgöngulengd (námunduð að heilli viku) var skilgreint sem fæðingarþyngd < 10. 

hundraðshlutamarki þyngdar. Þannig er barn sem fætt er eftir 24 vikur og 0-3 daga SGA ef 

fæðingarþyngd er < 540 g og svo framvegis.  

Meðgöngulengd 
10. hundraðshluta- 

mark þyngdar 

23 vikur 480 g 

24 vikur 540 g 

25 vikur 600 g 

26 vikur 660 g 

27 vikur 740 g 

28 vikur 830 g 

29 vikur 920 g 

30 vikur 1060 g 

 
 

 

Tafla 10. Samanburður á  meðgöngu með tilliti til hömlunar 

Samanburður á börnum með og án hömlunar með tilliti til ýmissa þátta sem tengjast móður og 

meðgöngu. 

 
Hömlun 

 Móðir og meðganga Já Nei Einþáttagreining 

  n = 32 n = 157 p-gildi 

Aldur móður 28,8 29,8 0,42 

Keiluskurður/leghálsbilun 0,16 0,25 0,26 

Yfirvofandi meðgöngueitrun 0,28 0,31 0,73 

Háþrýstingur á meðgöngu 0,31 0,36 0,61 

Belghimnabólga 0,34 0,26 0,32 

Fyrirmálsrifnun himna 0,16 0,26 0,18 

Lyfjanotkun á meðgöngu 0,22 0,34 0,16 

Reykingar á meðgöngu 0,28 0,26 0,77 

Steragjöf fyrir fæðingu 0,81 0,79 0,76 

Hiti í kringum fæðingu  0,16 0,11 0,46 

Sýklalyfjagjöf í kringum fæðingu 0,44 0,39 0,61 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


