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Ágrip 

Skilgreiningar á þungbura eru mismunandi. Þungburi er barn sem fæðist yfir ákveðinni þyngd og er ýmist 

miðað við ≥4.000 eða ≥4.500 gr óháð meðgöngulengd. Tíðni þungbura er misjöfn eftir löndum og er 

hvað hæst á Norðurlöndunum. Hér á landi hefur tíðni þungbura verið á bilinu 4,4-6,2% allra fæðinga á 

árunum 2004-2014.  

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða hvaða áhrif það hefur á barneignarferlið þegar grunur vaknar 

um þungbura. Gerð var fræðileg samantekt með það að markmiði að skoða hvernig stærð fósturs er 

metin á meðgöngu og hversu nákvæmt það mat er, ásamt því að skoða útkomu fæðingar þegar um 

þungbura er að ræða. Notast var við gagnasöfnin PubMed, Cinahl og Google Scholar og leitað eftir 

rannsóknum frá árunum 2005-2016.  

Helstu niðurstöður verkefnisins eru að hægt er að meta vöxt fóstur með klínískum aðferðum og 

ómskoðun. Mat á vexti fósturs er þó frekar ónákvæmt mat. Ef að grunur vaknar um þungbura á 

meðgöngu benda niðurstöður flestra rannsókna til að ekki sé réttlætanlegt að gangsetja konur eða gera 

fyrirfram ákveðinn keisaraskurð hjá konum í eðlilegri meðgöngu nema barnið sé áætlað ≥5.000 gr. 

Flestum rannsóknum ber saman um að þær konur sem eignast þungbura séu í aukinni áhættu á að fara 

í keisaraskurð, að fá spangarrifu og aukna blæðingu eftir fæðingu. Börnin eru í aukinni áhættu að hljóta 

axlarklemmu og fylgikvilla samhliða henni eins og til dæmis viðbeinsbrot og armflækju taugaskaða, þá 

eru þau einnig í aukinni hættu á vera með lágan blóðsykur og fá lægri Apgar stig. 

Flestar meðgöngur eru eðlilegar þó svo að barn fæðist stórt. Ef grunur vaknar um að kona gangi með 

stórt barn eru auknar líkur á inngripum á meðgöngu og í fæðingu. 

Leitarorð: Þungburi, stór miðað við meðgöngulengd, fæðingarþyngd, mat á væntanlegri fæðingar-

þyngd, nákvæmni og útkoma. 
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Abstract 

Multiple definitions exists for what a macrosomic baby is. A baby born macrosomic is a baby that has a 

birthweight greater than 4.000 gr or 4.500 gr regardless of gestational age. The prevalance of 

macrosomia varies by country and it is highest in the Nordic countries. In Iceland the prevalance of 

macrosomia was 4,4-6,2% of all births in the years 2004-2014. 

The purpose of this paper is to examine how suspicion of macrosomia influences the childbirth 

process. To answer this question a literature review was done to to examine how health professionals 

estimate birthweight of the fetus during pregnancy and how accurate it is, as well as to examine birth 

outcomes when women give birth to macrosomic babies. The databases PubMed, Cinahl ans Google 

Scholar were used and research fro the years 2005-2016 was examined. 

The main result of this project is that the two main methods for predicting birth weight are clinical and 

sonographic estimation. Estimation of birth weight is in general inaccurate. Most studies agree that 

suspected fetal macrosomia is not an indication for induction of labour. Prophylactic cesarean delivery 

may be considered for suspected fetal macrosomia with estimated fetal weights of more than 5.000 gr 

in pregnant women without any risk factors. Most studies agree that women who give birth to 

macrosomic babies are at increased risk for cesarean delivery, perineal lesions and post partum 

hemorrhage. Children that are born macrosomic are in increased risk of shoulder dystocia and birth 

trauma like clavicle fracture and brachial plexus injuries. They are also in increased risk of hypoglycemia 

and low Apgar score. 

Most pregnancies are normal even though the baby is macrosomic. If a woman is suspected to give 

birth to a macrosomic baby she is in increased risk for intervention in the pregnancy and labour. 

Keywords: Macrosomia, large for gestational age, birth weight, estimation of birth weight, accuracy, 

outcome.  

.  
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Þakkir 

Þessi ritgerð var unnin við ljósmóðurdeild í Háskóla Íslands vorið 2016. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinandi mínum, Hildi Kristjánsdóttir fyrir góða leiðsögn og hvatningu 

í gegnum vinnuna við þetta verkefni. Einnig vil ég þakka öllum þeim ljósmæðrum sem ég hef fengið að 

fylgjast með á námstímanum og sérstaklega umsjónarljósmæðrum mínum þeim Guðlaugu Pálsdóttur, 

Þóru Guðnýju Ægisdóttir og Sigríði Haraldsdóttir sem hafa veitt mér mikinn innblástur, góða tilsögn 

ásamt því að hafa sýnt mér mikla þolinmæði. Manninum mínum, Þorsteini Ara Þorgeirssyni ber að þakka 

sérstaklega fyrir mikla þolinmæði, stuðning og skilning seinustu tvö árin, án hans hefði þetta aldrei 

gengið upp. Börnunum mínum Álfrúnu Maríu og Einari Degi ber einnig að þakka. Að síðustu vil ég þakka 

öllum ljósusystrum mínum níu fyrir samveruna og stuðninginn seinustu tvö árin, þið eruð gull og það 

sem ég er þakklát að hafa fengið að kynnast ykkur. 
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Listi yfir skammstafanir 

ACOG =  The American congress of obstetrician and gynecologist 

NICE = National Institute for Health and Care Excellence 

AC = Ummál kviðar (e. abdominal circumference) 

SFH = Legbotnshæð (e. symphis fundal height) 

FL =  Lengd lærleggs (e. femur lenght) 

BPD = Þvermál höfuðs (e. biparietal diameter) 

LÞS = Líkamsþyngdar stuðull 

sm = Sentimetrar 

gr =  Grömm  
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1 Inngangur  

1.1 Fræðilegur bakgrunnur 

Skilgreining á þungbura er mismunandi eftir löndum. Þungburi er barn sem fæðist yfir ákveðinni þyngd 

og er ýmist miðað við ≥4.000 eða ≥4.500 gr óháð meðgöngulengd. Samkvæmt stórri ferilrannsókn (e. 

cohort study) er skilgreining á þungbura barn sem fæðist ≥4.500 gr og byggja klínískar leiðbeiningar 

The American congress of obstetrician and gynecologist (ACOG) á þessarri skilgreiningu (Chatfield, 

2001; ACOG, 2000). Ye og félagar (2014) gerðu stóra ferilrannsókn sem náði yfir 10 ára tímabil og var 

tilgangur hennar að finna góða skilgreiningu á hugtakinu þungburi. Rannsóknin leiddi í ljós að börn hvítra 

kvenna sem fæddust ≥4.500 gr og börn sem voru af afrískum og rómónskum uppruna, sem fæddust 

≥4.300 gr fengu skilgeiningu þungburi óháð meðgöngulengd. Einnig komust þeir að því að fæðingar-

þyngd yfir 97. centíl fyrir ákveðna meðgöngulengd, óháð kynþætti væru góð skilgreining fyrir þungbura. 

Höfundar mæla hins vegar með því að þyngd í grömmum sé frekar notuð en centil því það sé 

auðskiljanlegra og einfaldara í notkun. Yfirlitsgrein Mayer og Joseph (2013) talar um að börn sem eru 

yfir 90. eða 97. centíl séu skilgreind sem of stór miðað við meðgöngulengd, jafnframt vekja þeir athygli 

á því að þó að barn sé stórt miðað við meðgöngulengd þarf það ekki endilega að vera þungburi. Hér á 

Íslandi er miðað við fæðingarþyngd ≥4.500 gr óháð meðgöngulengd (Ólöf Jóna Elíastdóttir, Hildur 

Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 2010). 

Tíðni þungbura er hæst á Norðurlöndunum miðað við önnur lönd en tölur benda til þess að allt að 

20% barna á Norðurlöndunum fæðist ≥4.000 gr en á milli 4-5% barna fæðast ≥4.500 gr. Tíðni þungbura 

hefur farið hækkandi í flestum löndum en aftur á móti farið lækkandi í Bandaríkjunum. Þar er miðað við 

börn sem fæðast ≥4.000 gr og hefur tíðni þeirra verið 9,2–10,2% á árunum 1996–2002. Tíðni þungbura 

(≥4.500 gr) er samkvæmt samantekt rannsókna 0,5–6% í löndum öðrum en Bandaríkjunum (Chauhan 

o.fl., 2005; Henriksen, 2008). Hér á Íslandi er tíðni þungbura (≥4.500 gr) 4,4-6,2% allra fæðinga á 

árunum 2004-2014 en tíðni þungbura ≥5.000 gr er 0,4–0,8% allra fæðinga á sama árabili (Hagstofa 

Íslands, 2016).  

Tafla 1. Lifandi börn eftir þyngd (Hagstofa Íslands, 2016). 

 Fjöldi barna 4.500 - 4.999 gr ≥ 5.000 gr Hlutfall ≥ 4.500 gr 

2004 4234 210 30 5,67% 

2005 4280 226 31 6,00% 

2006 4415 239 34 6,18% 

2007 4560 233 23 5,61% 

2008 4835 235 29 5,46% 

2009 5026 222 28 4,97% 

2010 4907 207 26 4,75% 

2011 4492 182 22 4,54% 

2012 4533 186 23 4,61% 

2013 4326 174 18 4,44% 

2014 4375 210 27 5,42% 
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Konur sem fæða þungbura eru líklegri til þess að vera eldri, hafa fætt mörg börn áður, og fætt 

þungbura áður. Því þyngri sem konurnar eru því aukast líkurnar, ásamt því að mikil þyngdaraukning á 

meðgöngu er talin auka líkurnar mikið á því eignast þungbura. Meðgöngusykursýki, ásamt sykursýki I 

og II er einnig áhættuþáttur fyrir því að eignast þungbura. (Ezegwui, Ikeako og Egbuji, 2011; Olokor, 

Onakewhor og Aderoba, 2015; Mayer og Joseph, 2013). 

Erfðaþættir hjá barninu sjálfu geta valdið auknum líkum á því að það fæðist sem þungburi, og eru 

það oftast sjúkdómar sem valda því að líkaminn framleiði of mikið insúlínmagn eins og til dæmis 

Beckwith-wiedermann heilkennið. Það að vera drengur eykur líkurnar á því að fæðast sem þungburi 

(Olokor o.fl., 2015; Mayer og Joseph, 2013), þó að rannsókn Weissmann-Brenner og félaga (2012) 

sýndi ekki kynjamun í þungbura fæðingu. 

1.2 Ástæða efnisvals 

Mér hefur lengi fundist þetta efni áhugavert en hugmyndin af þessu verkefni vaknaði þegar ég var að 

sinna konu í verknámi mínu sem fór í gangsetningu vegna gruns um þungbura en svo fæddist barn sem 

var í meðalþyngd. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar, var í raun nauðsynlegt að gangsetja þessa konu 

og þar af leiðandi gera hana útsettari fyrir ýmsum inngripum eða hefði hún getað gengið með lengur og 

hugsanlega fætt þyngra barn, hefði það verið ákjósanlegra? Mér fannst mörgum spurningum ósvarað 

eftir vangaveltur mínar og langaði mig því til þess að fræðast betur um þetta efni. Einnig finnst mér þetta 

efni áhugavert vegna minnar persónulegrar reynslu. Mitt fyrsta barn fæddist 4.450 gr og vegna þess var 

ég send í sykurþolspróf og ómskoðun á seinni meðgöngu minni, mér fannst það merkilegt eftir á að 

hyggja og sérstaklega eftir að ég hóf nám við ljósmóðurfræði, þar sem að mitt fyrsta barn nær því ekki 

að vera þungburi.  

1.3 Tilgangur og markmið 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða rannsóknir og fræðilegar heimildir um þungbura. Ég ætla að 

skoða hvaða aðferðir eru notaðar til þess að meta stærð fósturs á meðgöngu og hversu áráðanlegar 

þær eru. Einnig mun ég skoða hvaða áhrif það hefur á barneignarferlið þegar grunur vaknar um 

þungbura á meðgöngu, ásamt því að skoða hvort líklegra sé að þessi hópur kvenna verði oftar fyrir 

inngripum í fæðingarferlið eins og til dæmis gangsetningu fæðingar eða keisaraskurði, en konur sem 

ekki eru taldar ganga með þungbura. Að síðustu ætla ég að fjalla um útkomu fæðingar þegar um 

þungbura er að ræða. Markmið mitt með skrifum þessarar ritgerðar er að leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig er stærð fósturs metin á meðgöngu? 

2. Hversu nákvæmt er mat á stærð fósturs á meðgöngu? 

3. Hver er útkoma fæðingar þegar um þungbura er að ræða? 
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2 Aðferðir 

Verkefni þetta er fræðileg samantekt á efni um það hvernig við metum stærð fósturs á meðgöngu og 

hver útkoma fæðingar er þegar um þungbura er ræða. Tilgangur fræðilegrar samantektar er að safna 

eins miklum upplýsingum um efnið og hægt er og skoða hvers konar rannsóknir búið er að gera á 

ákveðnu efni. Mikilvægt er að gæta hlutleysis við vinnu á fræðilegri samantekt, því það er auðvelt að 

stjórna hvaða upplýsingar koma fram og einnig geta skoðanir og gildi höfundar skinið í gegnum skrifin 

(Cluett og Bluff, 2006). Heimildaleit mín fór fram á gagnasöfnunum PubMed, Cinahl og Google Scholar, 

á tímabilinu febrúar–apríl 2016. Ég takmarkaði leit mína við heimildir frá tímabilinu 2005-2016. Við 

upphaflega leit fann ég mjög margar rannsóknir en ákvað svo að einblína á rannsóknir á þungburum 

mæðra sem ekki voru með sykursýki og þrengdist hópurinn þá frekar. Eftir heimildaleitina var ég með 

um 100 heimildir sem ég skannaði yfir en eftir þá vinnu endaði ég með 47 heimildir. Einnig skoðaði ég 

heimildaskrár í greinunum sem ég las og leitaði eftir þeim sem mér fannst áhugaverðar, notaði 

svokallaða snjóboltaaðferð. Með snjóboltaaðferð er átt við að notað sé tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling) þar sem einn þátttakandi bendir á annan þáttakanda sem væri líklegur til þess að vilja taka 

þátt í eigindlegri rannsókn (Cluett og Bluff, 2006). Ég reyndi eftir bestu getu að styðjast við frumheimildir. 

Ég kynnti mér líka efni sem viðkemur þungbura úr kennslubókum okkar, ásamt því að fara í eldri 

ljósmæðrabækur til þess að kynna mér hvernig ljósmæður hafa verið að meta stærð á börnum á 

meðgöngu. Ég fór á heimasíðu hagstofunnar til að skoða tölur seinustu ára hér á landi um 

þungburafæðingar, skoðaði fæðingarskráningu síðustu ára, notaðist við klínískar leiðbeiningar um 

meðgönguvernd hjá konum í eðlilegri meðgöngu, klínískar leiðbeiningar National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) og klínískar leiðbeiningar ACOG, ásamt því að skoða verklagsreglur 

Landspítalans. 

Leitarorðin sem ég notaði: Þungburi (e. macrosomia), stór miðað við meðgöngulengd (e. large for 

gestational age), fæðingarþyngd (e. birth weight), mat á væntanlegri fæðingarþyngd (e. estimation of 

fetal weight), nákvæmni (e. accuracy), útkoma (e. outcome). 

   

Tafla 2 sem sýnir helstu heimildir, tilgang þeirra, aðferðir og niðurstöður.  

Höfundar 

Tímarit 

Hvenær birt 

Tilgangur Aðferð 

Rannsóknarsnið 

Úrtak 

Niðurstöður Styrkleikar 

Veikleikar 

Zhang, X., 

Decker, A., 

Platt, R.W. og 

Kramer, M.S. 

American 

journal of 

obstetrics & 

Gynecology 

2008 

Skoða við hvaða 
fæðingarþyngd 
áhættan á 
burðarmálsdauða, 
áverkum á barni 
og keisarask. tíðni 
fer að hækka 

Ferilrannsókn yfir 1 ár 

í USA 

N=5.983.409 Hvítar 

konur sem voru 

gengnar 37-44 vikur, 

með einbura og 

fæddu börn ≥2.500 gr 

 

Börn fædd 4.500-4.999 gr voru 

í marktækt aukinni hættu á að 

fæðast andvana, fylgikvillum 

vegna áverka (þá aðallega 

fósturköfnun) og að fæðast 

með keisaraskurði. Börn fædd 

≥5.000 í mun meiri hættu 

V: ekki LÞS 

móður 

tekinn inní, 

vantaði 

ástæðurnar 

á bak við 

andvana 

fæðingarnar 

S: stór 

rannsókn 

Raio, L., 
Ghezzi, F., 
Naro, E.D., 
Buttarelli, M., 

Skoða útkomu 

fæðinga 

þungbura eftir 

mismunandi 

Skýrslur kvenna 

skoðaðar á 60 

fæðingarstöðum í 

Sviss yfir 10 ára 

70,6% komu inn í sp. sótt. 

23,2% fóru í gangsetningu. 

6,2% fóru í fyrirfram ákveðinn 

keisaraskurð. Gangsetning jók 

V: gömul 

rannsókn 
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Frenchi, M., 
Durig, P. og 
Bruhwiler, H. 
European 
Journal og 
obstetrics & 
gynecology & 
reproductive 
biology 
2003 

fæðingarmáta. 

Finna einstaka 

áhættuþætti fyrir 

axlarklemmu og 

armflækju 

taugaskaða 

tímabil. N=340.322. 

úrtak=3.356 konur 

sem fæddu ≥4.500 gr, 

með einbura í 

höfuðstöðu, gengnar 

>37 vikur, án þekktra 

fósturgalla. 

áhættu á bráðakeisarskurð. 

11,7% axlarklemma, þó börn 

voru þyngri, lág hæð móður 

jók áhættuna. Meiri hætta á 

armflækjutaugsk eftir því sem 

börnin voru þyngri. Aukin 

hætta á alvarlegum rifum í 

tengslum við áhaldaf. 

Ezegwui, H.U., 

Ikeako, L.C. og 

Egbuji, C. 

Nigerian 

Journal of 

clinical 

Practice 

2011 

Skoða hvaða 

áhættuþættir 

móður eru á 

eignast þungbura. 

Skoða útkomu 

fyrir barnið 

3 ára afturskyggn 

rannsókn á 

háskólasjúkrahúsi í 

Nígeríu 

N=5.365 úrtak=434 

konur sem fæddu 

≥4.000 gr. 

Samanb.hópur=börn 

fædd 2.500-3.999 gr 

Mæður þungbura voru eldri, 

áhættan eykst eftir því sem 

konurnar eignast fl börn og ef 

þær hafa áður átt þungbura, 

voru þyngri. Keisaraskurðstíðni 

var aukin, aukin áhætta á 

áhaldafæðingu, aukin hætta á 

lágum Apgar, aukin hætta á 

axlarkl. Engin munur hvað 

varðar andvanafæðingar. 

Konurnar í aukinni áhættu á 

spangarrifum og blæðingu.  

 

Vendittelli, F., 

Riviere, O. og 

Breart, G. 

European 

Journal of 

Obstetrics & 

Cynecology 

2012 

Skoða hvort að 

greining á 

þungbura ≥4.000 

gr á meðgöngu 

dragi úr 

fylgikvillum fyrir 

barnið og dragi úr 

líkum á 

spangarrifum 

Söguleg ferilrannsókn 

úr frönskum 

gagnagrunni. 

N=14.684. Var skipt í 

tvo hópa, þær sem 

voru greindar með 

stórt barn á 

meðgöngu (1.211) og 

þær sem höfðu ekki 

verið grunaðar um 

stórt barn (13.473). 

Konurnar sem voru grunaðar 

um stórt barn á meðgöngu 

voru líklegri til þess að fara í 

keisaraskurð, fengu oftar 

mænudeyfingu og voru með 

aukin vandamál í fæðingu. 

Börnin voru líklegri að þurfa 

endurlífgun, deyja eða þurfa 

flytjast á nýburagjörgæslu, 

líklegri til að hljóta áverka. Ekki 

munur á 5 min Apgar á milli 

hópa. Konurnar voru líklegri til 

að fá spangarrifur og 

spangarklippingu. 

V: vantaði 

upplýsingar 

í 

gagnagrunni

num um 

sykursýki 

Weissmann-
Brenner, A., 
Simchen, M.J., 
Zilberberg, E., 
Kalter, A. og fl. 
ACTA 
Obstetricia et 
gynecologica 
2012 

Bera saman 

útkomu fæðingar 

hjá móður og 

barni þegar barn 

fæðist stórt miðað 

við 

meðgöngulengd á 

móti barni sem 

fæðist í 

meðalþyngd. 

Afturskyggn greining 

frá 2004-2008. 

N=34.685 einburar 

fæddust eftir 37 vikna 

meðgöngu. Útilokuð 

þau börn sem voru 

vaxtarskert (<10. 

centil). 3.900 börn 

fæddust stór miðað 

við meðgöngulengd 

og 30.785 fæddust í 

meðalþyngd. 

Börnin sem fæddust stór 

miðað við meðgöngulengd 

fæddust oftar með 

keisaraskurði, aukin áhætta á 

axlarklemmu og lágum 

blóðsykri. Móðir var í aukinni 

áhættu á blæðingu eftir 

fæðingu, þær þurftu að vera 

lengur inniliggjandi. Áhættan 

jókst eftir því sem barnið var 

stærra.  

S: stór 

rannsókn 

Boulvain, M., 
Senat, M-V., 
Perrotin, F., 
Winer, N. og fl. 
Lancet 
2015 

Bera saman 

útkomu fæðingar 

hjá konum sem 

fæða stór börn 

miðað við 

meðgöngulengd 

þegar þær eru 

gangsettar 

snemma eða fara 

sjálfar af stað. 

Slembi stýrð tilraun á 

árunum 2002-2009 á 

19 

háskólasjúkrahúsum i 

Frakklandi, Sviss og 

Belgíu. N=822 konur 

sem var skipt til 

helminga í tvo hópa 

Ekki marktækur munur á 

hópunum hvað varðar tíðni 

keisaraskurðar og 

áhaldafæðingar. Konurnar 

sem voru gangsettar snemma 

voru líklegri til þess að fæða 

um fæðingarveg. Gangsetning 

snemma minnkaði líkurnar á 

fylgikvillum fyrir barn og móður 

og voru ekki í aukinni hættu á 

að fara í keisaraskurð. 

V: 

hugsanlegt 

að það að 

læknarnir 

vissu að 

búist væri 

við stóru 

barni gerði 

þá líklegri til 

þess að 

framkvæma 

keisaraskur
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ð hjá 

konunum 

sem gengu 

með lengur.  

 

Bailey, C. og 

Kalu. E 

Journal og 

obstetrics and 

gynaecology 

2009 

Skoða 

fæðingarmáta og 

gangsetningartíðn

i hjá konum (án 

sykursýki) sem 

fæddu þungbura 

≥4.500 gr  

Afturskyggn 

rannsókn. N=74 

konur. Konunum var 

skipt í tvo hópa: konur 

sem voru grunaðar 

um stórt barn á 

meðgöngu annars 

vegar og hins vegar 

konur sem ekki voru 

grunaðar um stórt 

barn.  

Konurnar sem voru grunaðar 

um að ganga með stórt barn 

voru líklegri til þess að fara í 

fyrirfram ákveðinn 

keisaraskurð og fara í 

gangsetningu snemma. 

Konurnar sem voru ekki 

grunaðar um stórt barn voru 

líklegri til þess að fæða um 

fæðingarveg án þess að það 

væru auknar líkur á áverkum 

hjá barni. 

V: lítil 

rannsókn 

Olokor, O.E., 
Onakewhor, 
J.U. og 
Aderoba, A.K. 
Niger Med J. 
2015 

Skoða tíðni 

þungbura og 

áhættuþætti fyrir 

þungburafæðingu

. Skoða útkomu 

fæðingar hjá 

móður og barni.  

Eins ár framskyggn 

tilfella-viðmiðara 

rannsókn á háskóla 

sjúkrahúsi í Nígeríu. 

N=2.437 konur. 135 

af þeim eignaðist 

þungbura (≥4.000 gr) 

og þær voru bornar 

saman við þær sem 

eignuðust börn sem 

fæddust 2.500-3999 

gr.  

Tíðni þungbura 5.5%. Þær 

sem eignuðust þungbura voru 

líklegri til að vera eldri, 

fjölbyrjur og þyngri við 

fæðingu, fyrri saga um 

þungbura og 

meðgöngusykursýki jók 

líkurnar mikið. Fæðingin tók 

lengri tíma, meira var af 

inngripum, axlarklemma og 

spangarrifur algengari. 

 

Cheng, Y.W., 

Sparks, T.N., 

Laros, R.K., 

Nicholson, 

J.M. og 

Caughey, A.B. 

BJOG 

2013 

Bera saman tíðni 

keisaraskurðar 

hjá konum sem 

eru gangsettar 

snemma og þeim 

sem fá að ganga 

með lengur þegar 

um þungbura er 

að ræða 

Afturskyggn feril 

rannsókn fyrir árið 

2003 í USA. 

N=132.112 konur 

sem fæddu ≥4.000 gr. 

Konur sem voru 

gangsettar við 39 

vikur voru bornar 

saman við konur sem 

fengu að ganga með 

fram yfir 40 vikur. 

Þær sem voru gangsettar 

snemma voru með lægri tíðni 

keisaraskurðar. Börn kvenna 

sem gengu með fram yfir 40 

vikur voru í aukinni áhættu á 

áverkum.  
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3 Fræðileg samantekt 

3.1 Mat á vexti fósturs á meðgöngu 

 Klínískar aðferðir 

Í gegnum tíðina hafa ljósmæður notað mikið hendur sínar í starfi. Ljósmæður nota hendur sínar til þess 

að meta hvort leg hafi stækkað, til þess að meta stöðu, legu, stærð og vöxt fósturs, einnig nota þær 

hendurnar til þess að meta hríðar með tilliti til lengdar og styrks (Gaskin, 2011). Áður en ljósmóðir ætlar 

að þreifa (e. palpate) kvið konu er gott að útskýra vel fyrir konunni hvað hún er að fara að gera. Því næst 

er mikilvægt að biðja konuna um að tæma þvagblöðru og fá hana til þess að leggjast á bakið, eins flata 

og hún treystir sér til og þolir. Þegar við erum að meta stærð á leginu er mikilvægt að taka mið af hæð 

konunnar. Gott er að nota hægar og mjúkar hreyfingar með báðum höndum í einu og reyna að vera ekki 

með kaldar hendur. Ef samdráttur er í leginu skal bíða eftir að honum ljúki (Bharj og Henshaw, 2011). 

3.1.1.1 Leopold´s aðferð (e.maneuvers) 

Er aðferð til þess að meta legu og stærð barns kerfisbundið, og hafa ljósmæður notað þessa aðferð 

lengi. Nákvæmni þessarar aðferðir fer mikið eftir reynslu heilbrigðisstarfsmannsins (Ray og Alhusen, 

2016). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landlæknis um mæðravernd er ekki mælt með því að meta 

legu fósturs fyrr en eftir 36 vikna meðgöngu (Hildur Kristjánsdóttir o.fl, 2008). 

a. Fyrsta aðferð “fundal grip”: 

ljósmóðir stendur á móti 

konunni og þreifar efri hluta 

kviðar með báðum höndum og 

finnur legbotninn. Með því að 

meta stærð, viðnám, lögun og 

hreyfingu á því sem maður 

finnur er yfirleitt hægt að meta 

hvort að þetta sé rass eða 

höfuð.  

b. Önnur aðferð “lateral grip”: því 

næst er að færa hendur niður 

með kviðnum og átta sig á hvar 

bakið liggur, til þess að geta 

metið það þarf ljósmóðirin að 

þreifa kvið með hægum en 

djúpum strokum með lófum 

sínum, með því að halda 

annarri hendinni stöðugri 

meðan hin hendin kannar hinn 

helming kviðarins. Bak fósturs 

er stinnt og mjúkt viðkomu á 

meðan smálimirnir eru 

óreglulegir. 

Mynd 1. Leopold manouvers úr Leopold og Spörlin 
(1894). 

 

 

Mynd 2 Leopold manouves úr Leopold og Spörlin 
(1894) 
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c. Þriðja aðferð “Pawlick´s grip / 1st pelvic grip”: verið er að meta hvaða líkamspartur vísar niður 

og hvort höfuð/sitjandi barnsins sé skorðað. Pawlick´s grip er það kallað þegar notaður er 

þumalfingur og vísifingur hægri handar og neðri hluti kviðar tekin saman rétt fyrir ofan lífbein. 

Höfuð er ekki skorðað ef að það er hægt að færa það fram og til baka. Talað um að þetta 

handbragð sé ekki mikið notað því það valdi konum meiri óþægindum en næsta aðferð.  

d. Fjórða aðferð “ 2nd pelvic grip”: þarna stendur ljósmóðirinn þannig að hún horfir niður á fætur 

konunnar, hún notar báðar hendur og færir sig niður kvið konurnnar í átt að lífbeininu og með 

því er hún að reyna að staðsetja enni barnsins (Bharj og Henshaw, 2011; Silverton, 1993) 

3.1.1.2 Legbotnshæð (e. symphis-fundal height) 

Í klínísku leiðbeiningum landlæknis um meðgöngu-

vernd kvenna er mælt með því að mæla legbotns-

hæð í hverri skoðun eftir 24 vikur og skrá á leg-

vaxtarrit (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Það að 

mæla lengdina í sentimetrum (sm) frá efri brún 

lífbeins upp að legbotni gefur okkur hlutlægt mat á 

vexti legsins. Það þarf að mæla legbotninn 

reglulega og skrá inn á rit til þess að geta fylgst 

myndrænt með þróuninni. Legvaxtarrit sýnir okkur 

hvernig legbotninn hækkar eftir vikum og gefur 

okkur hugmynd um það hvernig barnið er að vaxa 

og þar af leiðandi gefið okkur vísbendingar um 

afbrigðilegan vöxt. Á árunum 1985-86 var gerð 

rannsókn hér á landi til þess að útbúa legvaxtarrit 

staðlað að íslenskum konum. Skoðaðar voru konur 

í eðlilegri meðgöngu og legbotn þeirra mældur frá viku 20. Eftir úrvinnslu gagna reyndist meðaltalsgildi 

fyrir vöxt legbotns hjá íslenskum konum vera tæplega tveimur sm hærri en hjá sænskum konum (Þóra 

Steingrímsdóttir, Reynir Tómas Geirsson og Björg Kristjánsdóttir, 1987). Þrátt fyrir að rannsóknir geti 

ekki sýnt fram á nákvæmni legbotnsmælinga er ekki talið ráðlagt að sleppa þessari annars ódýru og 

fyrirhafnarlitlu aðferð til að fylgjast með vexti fósturs. Klínískar leiðbeiningar NICE ráðleggja mælingu á 

legbotnshæð í hverri skoðun hjá ljósmóður og merkt sé inná þar til gert legvaxtarrit (NICE, 2008a). Hægt 

er að mæla legbotnshæð með tveimur aðferðum. Annars vegar er það sú aðferð sem notuð er hér á 

landi og felst hún í því að halda málbandi við efri brún lífbeins, leggja yfir kviðinn og mæla upp að 

legbotni, eftir lengdaröxli barns. Hins vegar er það svipuð aðferð en hún felst í því að halda málbandi á 

milli tveggja handa, frá lífbeini upp að legbotni án þess að láta málbandið liggja upp við kvið konunnar 

(e.holding straight of meter from symphis to uterus fundal) (Zagami, Golmakani, Saadatjoo og Jalalian, 

2010). Hæð legbotns helst í hendur við meðgöngulengd í vikum og má skekkjan vera innan við einn til 

þrír sm frá meðgöngulengd í vikum á milli 20-32 vikna meðgöngu. Skekkjan má vera meiri eftir því sem 

líður á meðgönguna, því þá er hægt að gera ráð fyrir því að höfuð sé að ganga niður í grindina. Ef að 

skekkjan er orðin meiri en þrír sm ætti að vísa konu í nánari skoðun (Gilbert, 2011). 

Það eru til nokkrar formúlur sem hægt er að nota til þess að reikna út væntanlega fæðingarþyngd 

með klínískum aðferðum. Dæmi um það er Johnsons formúla: [Legbotnshæð (cm)] x [n] x [155] = áætluð 

Mynd 2. Legbotnshæð miðað við 

meðgöngulengd í vikum úr Remote primary  

health care manuals (2014) 
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fæðingarþyngd (gr). Þar sem n =12 eða 11, eftir því hvort að fyrirsætur fósturhluti sé byrjaður að skorða 

sig í mjaðmagrindinni. N =12 ef að fyrirsætur fósturhluti er skorðaður en er 11 ef hann er óskorðaður. 

Önnur formúla er: AC (ummál kviðar e. abdominal circumference) x SFH (legbotnshæð e. symphis 

fundal height) = áætluð fæðingarþyngd (gr). (Khani, Ahmad-Shirvani, Mohseni-Bandpei og 

Mohammadpur-Tahmtan, 2011) 

 Ómskoðun (á seinni hluta meðgöngu) 

Samkvæmt heimasíðu fósturgreiningardeildar Landspítalans eru nokkrar ástæður fyrir vaxtarmati á 

meðgöngu nefndar og má þar nefna til dæmis ef legbotn hækkar ekki eins og hann ætti að gera sam-

kvæmt legvaxtarritir og/eða ef legbotninn hækkar óeðlilega hratt, ef að kona hefur áður fætt annað hvort 

vaxtarskert barn eða þungbura. Í vaxtarmati er verið að mæla þvermál höfuðs (e. biparietal diameter), 

þvermál kviðar (e. abdominal diameter), legvatnsmagn og jafnvel flæði um naflastreng (e. doppler) ef 

þörf þykir. Þyngd er áætluð út frá þvermáli höfuðs og kviðar og er gefin upp sem frávik í centíl, þar sem 

að 50. centíl er meðalþyngdin. Ef barnið mælist óvenju lítið er þörf á frekari rannsóknum en ef barnið 

reynist vera mjög stórt, yfir 90. centíl og mikið legvatn er til staðar, vaknar grunur um meðgöngu-

sykursýki. Hægt er að greina meðgöngusykursýki með blóðprufu. Reynist kona ekki vera með 

meðgöngusykursýki er ekki talin þörf á frekari rannsóknum. Á heimasíðunni er talað um að ómskoðun 

sé besta aðferðin við að meta vöxt barna en skekkja getur verið um +/- 10% (Landspítali, 2016). Þrátt 

fyrir þetta mæla klínísku leiðbeiningarnar um meðgönguvernd ekki með að heilbrigðar konur í eðlilegri 

meðgöngu fari í vaxtarsónar þó svo að grunur vakni um stórt barn (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008).  

Rannsókn frá Bandaríkjunum sem var framkvæmd árið 2011–2012 um upplifun kvenna af barn-

eignarferlinu sýndi það að næstum allar konurnar eða 98% fóru í ómskoðun á meðgöngunni og þar af 

voru um 70% kvennanna sem fóru í þrjár eða fleiri ómskoðanir og 23% þeirra fóru í sex eða fleiri 

(Declercq, Sakala, Corry, Applebaum og Herrlich, 2014).  

 Nákvæmni mats á fósturstærð 

Áætlun fæðingarþyngdar á meðgöngu er flókið viðfangsefni. Með tilkomu aukinnar tækni eins og 

ómskoðana mætti búast við því að auðveldara væri að áætla fæðingarþyngd. Þó sýna rannsóknir að 

það er nær alltaf ákveðin skekkja og því þyngra sem fóstrið er því meiri verður skekkjan (Khani o.fl., 

2011). Zagami og félagar (2010) skoðuðu 214 barnshafandi konur með þann tilgang að bera saman 

nákvæmni klínísks mats á fósturstærð við innlögn á fæðingardeild og við fulla útvíkkun eða fyrir 

keisaraskurð. Þeir notuðu annars vegar Johnsons formúluna og hins vegar aðferð þar sem legbotn er 

margfaldaður við ummál kviðar (AC x SFH). Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að mæling með 

því að margfalda ummál kviðar við legbotnshæð voru nákvæmari en Johnsons formúlan og mælingin 

sem var gerð við innlögn var nákvæmari en mælingin sem var gerð við fulla útvíkkun. Þeir skoðuðu 

einnig nokkrar aðrar breytur eins og aldur móður, fjölda fyrri meðganga, þjálfun heilbrigðisstarfsmans, 

kyn fósturs og fleira en fundu engin tengsl milli þessara atriða og áætlun fæðingarþyngdar. Önnur 

rannsókn skoðaði nákvæmni klínískra aðferða (Leopolds aðferðin og Johnsons formúlan) og 

ómskoðunar í áætlun á fæðingarþyngd. Rannsóknin náði yfir 174 barnshafandi konur sem komu á 

kennslusjúkrahús í Íran til þess að fæða börn sín. Við innlögn skoðaði reynd ljósmóðir konurnar og lagði 

mat á væntanlega fæðingarþyngd með því að þreifa kvið konunnar ásamt því að notast við Johnsons 
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formúluna. Eftir það fóru konurnar í ómskoðun til þess að áætla væntanlega fæðingarþyngd. Börnin voru 

svo vigtuð strax eftir fæðingu, öll með sömu voginni. Rannsóknin leiddi í ljós að marktæk fylgni var á 

væntanlegri fæðingarþyngd sem var áætluð með ómskoðun, þreifingu kviðar og Johnsons aðferðinni 

við raunverulega fæðingarþyngd. Enginn marktækur munur var á þessum þremur aðferðum við að meta 

væntanlega fæðingarþyngd. Rannsakendur draga þá ályktun að óþarfi sé að ómskoða konu til þess að 

meta væntanlega fæðingarþyngd ef reyndur heilbrigðisstarfsmaður er til staðar og getur metið stærð 

fósturs út frá klínískum aðferðum. Rannsóknin sýndi hins vegar fram á það eins og margar aðrar 

rannsóknir að þegar um er að ræða þungbura er ómskoðun og þrefing ekki nákvæmt mat því þessar 

aðferðir virðast vanmeta stærð þungburans. Aftur á móti er ómskoðun nákvæm þegar um léttbura er að 

ræða (<2.500g) (Khani o.fl., 2011). Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2006 voru samhljóma fyrri 

rannsóknum hvað varðar ónákvæmni ómskoðunnar. Skoðaðar voru 1.177 konur á Nýja Sjálandi sem 

höfðu farið í ómskoðun innan við sjö dögum frá fæðingu og höfðu þær allar náð 37 vikna meðgöngu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að áætlun væntanlegrar fæðingarþyngdar með ómskoðun er 

ónákvæm aðferð og í raun ofmetur þyngd léttbura (<2.500 gr) en vanmetur þyngd þungbura (≥4.500 

gr). Höfundar efast því um haghvæmni þess að notast við ómskoðanir sem meðferð þegar grunur vaknar 

um þungbura (Colman, Maharaj, Hutton og Tuohy, 2006). Klínískar leiðbeiningar ACOG um meðferð 

þungbura eru sama sinnis en þær tala um að ómskoðun sé ekki nákvæmari í áætlun á væntanlegri 

fæðingarþyngd heldur en klínískt mat með Leopolds aðferðinni (Chatfield, 2001; ACOG, 2000). 

Í gegnum tíðina hafa tugir formula verið hannaðar til þess að auðvelda útreikninga á væntanlegri 

fæðingarþyngd með ómskoðun en hingað til ekki fundist nein nægjanlega nákvæm formúla. 

Faschingbauer og félagar (2015) skoðuðu hversu nákvæmar ómskoðanir væru í að meta 

fæðingarþyngd ef þær voru framkvæmdar í fæðingu. Rannsóknin var framskyggn þversniðsrannsókn á 

1.958 konum. Samanburðarhópurinn voru börn sem fæddust með keisaraskurði og höfðu farið í 

ómskoðun til vaxtarmats innan við þrem dögum fyrir fæðingu. Bornar voru saman fimm formúlur við 

útreikning á áætlaðri fæðingarþyngd. Niðurstöðurnar benda til þess að allar formúlurnar vanmátu 

fæðingarþyngdina, það er börnin reyndust vera þyngri en ómskoðun gaf til kynna. Nákvæmasta matið 

fékkst þegar Hadlock II formúlan var notuð, en hún notast við ummál kviðar (e. AC), þvermál höfuðs (e. 

BPD) og lengd lærleggs (FL). Rannsókn Hart og félaga (2010) fann formúlu sem virðist vera með lítil 

skekkjumörk. Tilgangur rannsóknarinnar var að búa til sérhæfða formúlu til þess að áætla 

fæðingarþyngd þungbura. Formúlan tekur tillit til þyngdar móður, höfuð þvermáli fóstur, kviðs ummáli 

fósturs og lærleggd lengd fósturs. Niðurstöðurnar benda til þess að 77,9% áætlaðra fæðingarþyngdar 

var með 5% skekkjumörk, 97,1% áætlaðra fæðingarþyngdar var með 10% skekkjumörk og 100% var 

innan við 10-20% skekkjumarka. Höfundar draga þá ályktun að þessi formúla sé mun nákvæmari en 

fyrri formúlur. Rannsókn Hoopmann, Abele, Wagner, Wallwiener og Kagan (2010) styður mikla 

nákvæmni Hart formúlunnar en eingöngu þegar fóstur eru ≥4.000 gr en þau náðu ekki að greina nein 

fóstur sem voru ≥4.500 gr. Sú formúla sem var nákvæmnust í að greina fóstur sem voru ≥4.500 gr var 

Hadlock IV formúlan.  
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 Greining þungbura á meðgöngu 

Vendittelli, Riviere og Breart (2012) gerðu sögulega ferilrannsókn (e. historical cohort study) meðal 

franskra kvenna sem fæddu á 209 fæðingarstöðum yfir eins árs tímabil. Gagnagrunnurinn samanstóð 

upphaflega af 209.850 konum. Eftir tölfræðilega úrvinnslu voru 16.117 konur sem fæddu þungbura 

(≥4.000 gr) og þar af voru 1.211 konur sem voru grunaðar um þungbura á meðgöngu en 13.473 konur 

sem voru ekki grunaðar um þungbura á meðgöngu. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort það 

að finna hugsanlega þungbura á meðgöngu dragi úr fylgikvillum hjá barni og minnki líkur á spangarrifum 

hjá móður. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þær konur sem voru grunaðar um að ganga með stórt barn 

voru líklegri til þess að fara í keisaraskurð (34,7% á móti 17,4%). Tíðni mænudeyfinga (e. spinal 

anesthesia) var hærri hjá þeim (16,1% á móti 7,1%) og voru þær með fleiri vandamál í fæðingunni 

(30,9% á móti 23,6%). Með vandamálum í fæðingu er til dæmis átt við frávik í hjartslætti barns, hiti hjá 

móður og blæðing. Tíðni spangarrifa var aukin hjá þessum hóp (73,2% á móti 68,9%) og tíðni 

spangarklippingar var einnig hærri (1,7% á móti 0,9%). Börn mæðra sem voru grunaðar um þungbura 

á meðgöngu voru líklegri til þess að þurfa á endurlífgun að halda strax eftir fæðingu eða jafnvel deyja 

(10,8% á móti 8,5%), börnin voru líklegri til þess að þurfa flutning yfir á nýburagjörgæslu strax eftir 

fæðingu (8% á móti 5,4%) Einnig voru þau í aukinni hættu á að hljóta áverka (7,9% á móti 4,7%), á borð 

við viðbeinsbrot, skaða á armflækju (e. brachial plexus) tauginni, andlitslömun og áverka á höfuðkúpu. 

Rannsakendur draga þá ályktun að greining hugsanlegra þungbura á meðgöngu bæti ekki útkomu 

fæðingar. Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2010 voru svipaðar, þar kom í ljós aukin tíðni keisaraskurða 

þegar búist var við þungbura. Tilgangurinn var að skoða hvaða áhrif það hefur á útkomu fæðingar þegar 

ómskoðun bendir til þess að um þungbura sé að ræða (≥4.000 gr) en svo fæðist barn í meðalþyngd. 

Úrtak rannsóknarinnar var 1.938 konur sem fæddu börn á bilinu 3.500–4.499 gr að þyngd ásamt því að 

hafa farið í vaxtarmat með ómskoðun alla vega þrem dögum fyrir fæðingu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndi að keisaratíðni jókst tvöfalt þegar áætluð fæðingarþyngd var 4.000-4.499 gr óháð raunverulegri 

fæðingarþyngd barnanna. Aftur á móti þegar þungburi var ekki greindur á meðgöngu en svo fæddist 

barn ≥4.000 gr, var aukin tíðni á þriðju og fjórðu gráðu spangarrifu, auknar líkur á Apgar stig <7 við 5 

mínútur og auknar líkur á áverkum hjá barni (blæðing á höfði, höfuðkúpubrot og andlitstauga skaði) 

aðallega í tengslum við áhaldafæðingar (Melamed, Yogev, Meizner, Mashiach og Ben-Haroush, 2010). 

Þetta kemur einnig fram í yfirlitsgrein Mayer og Joseph (2013) en þeir benda á það að mat á væntanlegri 

fæðingarþyngd, sérstaklega hjá þungburum sé ónákvæm aðferð og því eigi gangsetning og fyrirfram 

ákveðinn keisaraskurður ekki rétt á sér. Jafnframt benda þeir á að keisaraskurður sé framkvæmdur á 

ýmsum fæðingarstöðum ef búist er við ≥5.000 gr barni hjá konu sem er ekki með sykursýki og hjá konum 

með sykursýki ef að áætluð þyngd sé ≥4.500 gr. Rannsókn Bailey og Kalu (2009) kemur með áþekkar 

niðurstöður, að útkoma fæðingar sé ekki bætt þó svo að þungburi sé greindur á meðgöngu. Þeir skoðuðu 

74 konur sem fæddu börn ≥4.500 gr. og skiptu þeim í tvo hópa. Hópur eitt samanstóð af konum sem 

voru grunaðar um þungbura á meðgöngu (n=21) en í hópi tvö voru konur sem ekki voru grunaðar um 

þungbura á meðgöngu (n=53). Þeir skoðuðu fæðingarmáta og tíðni gangsetningar hjá þessum tveimur 

hópum. Niðurstöðurnar sýndu að 52,7% allra kvennanna fæddu börn sín um fæðingarveg. 

Heildarkeisaratíðni var mun hærri í hóp eitt (62% á móti 40%) og er ástæðan talin vera há tíðni fyrirfram 

ákveðins keisaraskurðar, eða rúmlega 50% í hópi eitt á móti tæplega 10% í hópi tvö. Gangsetningartiðni 
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var hærri í hóp eitt en hóp tvö (42% á móti 34%). Í hópi eitt voru níu konur gangsettar og þar af voru 

fimm gangsettar vegna gruns um þungbura frá viku 38+5 til viku 41. Allar þessar fimm konur náðu að 

fæða um fæðingarveg en ber að nefna að það var einungis ein frumbyrja í þessum hóp. Yfir heildina 

fæddi hópur eitt í rúmlega 38% tilfella um fæðingarveg samanborið við tæplega 60% kvenna í hópi tvö. 

Líklegasta skýringin á þessum mun er líklega hversu hátt hlutfall af fyrirfram ákveðnum keisaraskurði 

var í hópi eitt. Lokaniðurstaða rannsóknarinnar var að snemmbær gangsetning eigi ekki rétta á sér því 

konur eigi mestu möguleikana á því að fæða sjálfkrafa um fæðingarveg ef þær fengu að fara sjálfar af 

stað. 

3.2 Útkoma fæðingar 

 Gangsetning 

Tíðni gangsetninga hefur haldist svipuð síðustu ár samkvæmt útgefnum skýrslum fæðingarskráningar. 

Nýjasta skýrslan fjallar um árið 2013 og kemur þar fram að tíðni gangsetninga það árið hafi verið 26,4% 

á Landspítalanum en árið 2012 var hlutfallið 26% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, 

Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014), sem er töluverð auking frá árinu 2006 en þá var 

tíðni gangsetninga 16,4% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og 

Alexander K. Smárason, 2007). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum ACOG og klínískum leiðbeiningum 

NICE er grunur um þungbura ekki ábending fyrir gangsetningu, því þeir telja gangsetningu ekki bæta 

útkomu fæðingar (Chatfield, 2001; ACOG, 2000; NICE, 2008a). Samkvæmt verklagsreglum Land-

spítalans er grunur um þungbura ekki ábending fyrir gangsetningu (Berglind Steffensen, Gróa Margrét 

Jónsdóttir, Birna G. Jónsdóttir og Sigrún Arnardóttir, 2013) og er vakin athygli á því í klínísku 

leiðbeiningum NICE að gangsetning eigi eingöngu að eiga sér stað á stofnun þar sem hægt er að gæta 

vel að öryggi kvenna og barna, á stofnun þar sem hægt er að grípa inní ef að eitthvað kemur uppá 

(NICE, 2008a). Í nýlegri bandarískri rannsókn „Listening to Mothers“ tóku 2.400 konur þátt og þar kom 

fram að um 30% kvennanna fóru í gangsetningu. Konurnar greindu frá mismunandi ástæðum fyrir 

gangsetningu en 16% þeirra voru gangsettar vegna þess að læknirinn þeirra hafði áhyggjur af því að 

barnið væri orðið of stórt (Declercq o.fl., 2014). Samkvæmt yfirlitsgrein Mozurkewich, Chilimigras, 

Koepke, Keeton og King (2009) um ábendingar fyrir gangsetningu kemur fram að gangsetning þegar 

grunur vaknar um þungbura bæti ekki útkomu fæðingarinnar og geti í raun aukið líkurnar á keisaraskurði. 

Svipaðar niðurstöður koma fram í rannsókn Blackwell, Refuerzo, Chadh og Carreno (2009) en þeir 

skoðuðu skýrslur afturvirkt (e. historical cohort study) um eitt ár á frumbyrjum með meðgöngulengd ≥37 

vikur sem komu á fæðingardeild til gangsetningar. Allar konurnar fóru í ómskoðun við komu og var svo 

skipt niður í tvo hópa. Hópur eitt samanstóð af konum þar sem fæðingarþyngd var ofmetin um meira en 

≥15% af raunverulegri fæðingarþyngd en hópur tvö voru konur þar sem fæðingarþyngd var ekki ofmetin 

miðað við raunverulega fæðingarþyngd. Í ljós kom að fæðingarþyngd var ofmetin um ≥15% í 9,5% 

tilfella. Enginn munur var á hópunum hvað varðar aldur, kynþátt, LÞS, sykursýki og keisaratíðnin var 

heilt yfir svipuð (34,8% á móti 22,9%). En ber að nefna að keisaratíðni vegna teppts framgangs (e. labor 

arrest) var mun hærri í hóp eitt (34,8% á móti 13,3%). Þrátt fyrir þennan mikla mun var enginn munur á 

tímalengd fæðingar (frá upphafi fyrstu hríðum til fæðingar) hjá hópunum. Niðurstöður benda til þess að 

þegar grunur er um stórt barn og fæðing virðist vera að dragast á langinn, þá séu læknar líklegri til þess 
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að grípa fyrr inní og framkvæma keisaraskurð, þó svo að barnið reynist svo vera undir 4.000 gr. að 

þyngd.  

Raio og félagar (2003) framkvæmdu rannsókn sem náði til 340.322 kvenna sem fæddu börn sín í 

Sviss á 10 ára tímabili. Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að skoða útkomu fæðinga eftir 

fæðingarmáta þegar um þungbura var að ræða. Af þessum 340.322 konum fæddu 3.356 konur 

þungbura. Af þeim fóru 778 (23,2%) í gangsetningu, þar af 195 eingöngu vegna þess að grunur var um 

að barnið væri þungburi. Þær konur sem fóru í gangsetningu vegna gruns um þungbura voru í aukinni 

áhættu á að fara í bráðakeisara (25,6% á móti 13,1%) miðað við þær konur sem fóru sjálfar af stað. 

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar Boulvain og félaga (2015) benda til annars, rannsóknin var gerð í 

Frakklandi, Sviss og Belgíu á árunum 2002-2009. Þeir skoðuðu 822 konur sem voru með stór börn 

miðað við meðgöngulengd (>97. centíl) og skiptu þeim í tvo hópa, annars vegar þær sem voru 

gangsettar snemma (37+0–38+6 vikur) og hins vegar þær sem fengu að ganga fulla meðgöngu. 

Tilgangurinn var að bera saman útkomu fæðingar hjá þessum tveimur hópum. Í ljós kom að marktækt 

minni líkur væru á axlarklemmu (4% á móti 8%) og fylgikvillum tengdum henni hjá konunum sem voru 

gangsettar snemma, ásamt því að þær voru líklegri til þess að fæða um fæðingarveg án áhalda (59% á 

móti 52%). Konurnar sem fengu að ganga með lengur voru líklegri til þess að fæða með aðstoð 

sogklukku og/eða tanga (17% á móti 13%). Það var ekki marktækur munur á tíðni keisaraskurða og 

áhaldafæðinga á milli hópanna. Börn mæðra sem voru gangsettar voru líklegri til þess að verða gul og 

þurfa á ljósameðferð að halda og sérstaklega þau sem fæddust fyrir 38 vikna meðgöngu. Rannsakendur 

draga þá ályktun að þegar grunur er um stórt barn þá dragi gangsetning snemma, úr líkum á 

axlarklemmu ásamt fylgikvillum og auki líkur þess að konan fæði um fæðingarveg. Megin ástæða þess 

er talin vera að þessi hópur kvenna sé að fæða minni börn en þær sem fá að ganga með fulla meðgöngu. 

Önnur rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum og birt árið 2012 sýnir svipaðar niðurstöður. Tilgangur 

hennar var að bera saman keisaratíðni hjá konum sem voru gangsettar við 39 vikna meðgöngu og þeirra 

sem gengu með lengur. Samanburðarhópurinn voru konur sem gengu með í 40, 41 og 42 vikur og fóru 

annaðhvort sjálfar að stað eða voru gangsettar. Niðurstöðurnar benda til þess að þær konur sem voru 

gangsettar við 39 vikur voru ólíklegri til þess að fæða með keisaraskurði en konurnar sem gengu með 

40 vikur eða lengur. Þær konur sem fengu að ganga með lengur voru í raun í aukinni áhættu á að fæða 

með bráðakeisaraskurði. Líkurnar á áverkum hjá barni tvöfölduðust ef konan gekk með í 42 vikur í 

samanburði við konur sem voru gangsettar við 41 viku (Cheng, Sparks, Laros, Nicholson og Caughey, 

2012).  

 Keisaraskurður – fyrirfram ákveðinn og bráðakeisaraskurður 

Rannsókn frá árinu 1998 skoðaði hvort fyrirfram ákveðinn keisaraskurður væri réttlætanlegur þegar 

grunur vaknaði um að barn væri ≥4.500 gr með því að skoða fylgikvilla hjá móður og barni við fæðingu 

þungbura. Rannsakendur skoðuðu 100 skýrslur franskra kvenna sem fæddu börn ≥4.500 gr. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sá að fórnarkostnaður væri of hár ef það ætti að framkvæma keisaraskurð hjá öllum 

konum sem væru grunaðar um þungbura. Réttlætanlegt væri að gera keisaraskurð hjá þeim konum sem 

væru grunaðar um barn ≥4.500 gr og væru með þekkta áhættuþætti eins og til dæmis sykursýki, 

ofþyngd, komnar fram yfir 41. viku eða ef móðir hefði þyngst óhóflega á meðgöngu. Þegar grunur vaknar 
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um að barn sé ≥5.000 gr er réttlætanlegt að gera keisaraskurð (Berard o.fl., 1998). Höfundar 

leiðbeininga ACOG eru sammála þessu og hafa útbúið klínískar leiðbeiningar um þungbura. 

Leiðbeiningarnar benda á að heilbrigð kona í eðlilegri meðgöngu á að reyna fæðingu um fæðingarveg 

þó að væntanleg fæðingarþyngd sé áætluð <5.000 en jafnframt er bent á að hafa lægri þröskuld ef 

konan er með sykursýki. Einnig tala þeir um að þrátt fyrir að mat á væntanlegri fæðingarþyngd sé 

ónákvæmt eigi fyrirfram ákveðinn keisaraskurður rétt á sér ef kona sem er ekki með sykursýki á von á 

barni ≥5.000 gr og ef kona með sykursýki á von á ≥4.500 gr barni (Chatfield, 2001; ACOG, 2000). 

 Áhrif á móður  

Í lýðgrundaðri afturskyggnri rannsókn (e. population-based retrospective cohort study) frá árinu 2008 

var skoðuð útkoma fæðingar þegar um þungbura var að ræða. Þungburum var skipt í tvo hópa: þungburi 

4.500–4.999 gr og mikill þungburi ≥5.000 gr. Niðurstöður bentu til þess að konur sem fæddu ≥4.500 gr. 

börn væru ólíklegri til þess að fæða með aðstoð áhalda en konurnar sem fæddu 2.500–4.499 gr börn. 

Á móti voru þær í aukinni áhættu að fara í keisaraskurð, 36,3% kvenna sem fæddi 4.500-4.999 gr barn 

fóru í keisaraskurð og 50,9% þeirra sem fæddu ≥5.000 gr barn, á meðan tíðnin keisaraskurðar var 22,1% 

hjá konunum sem fæddu 2.500–4.499 gr barn. Höfundar draga þá ályktun að það sé ákveðin tregða hjá 

læknum að nota sogklukku og/eða töng þegar grunur vaknar um stórt barn og því sé líklegra að þeir 

grípi fyrr inní fæðinguna með því að framkvæma keisaraskurð ef að fæðing er að dragast á langinn 

(Zhang, Decker, Platt og Kramer, 2008). Önnur eins árs framskyggn tilfella-viðmiðara (e. prospective 

case-control study) rannsókn frá árinu 2015 þar sem 2.437 konur voru skoðaðar, komst að svipuðum 

ályktunum. Niðurstöður bentu til að 42,2% kvenna sem fæddu þungbura fæddu um fæðingarveg án 

áhalda á móti 80% þeirra sem fæddu barn í meðalþyngd. Fæðing þungbura tók lengri tíma en fæðing 

barns í meðalþyngd, tíðni keisaraskurðar var mun hærri í hópi þungburanna (51,1% á móti 18,5%) og 

áhaldafæðingar voru einnig algengari (6,7% á móti 1,5%). Tíðni blæðingar eftir fæðingu var svipuð á 

milli hópanna en spangarrifur voru algengari hjá konunum sem fæddu þungbura (15,6% á móti 3,0%) 

(Olokor o.fl., 2015).  

Stór afturvirk greining (e. retrospective analysis) var gerð á 34.685 fæðingum á árunum 2004-2008. 

Tilgangurinn var að bera saman útkomu fæðingar hjá móður og barni þegar barn fæddist stórt miðað 

við meðgöngulengd (≥90. centíl) eða meðalstórt miðað við meðgöngulengd (10,1.-89,9. centíl). 

Niðurstöður sýndu að þegar barn fæðist stórt miðað við meðgöngulengd þá eru auknar líkur á 

keisaraskurði miðað við barn sem fæðist í meðalþyngd. Sem dæmi fæddust rúmlega helmingur barna 

sem voru >99. centíl með keisaraskurði. Einnig var aukin áhætta á blæðingu eftir fæðingu þegar barn 

var >90. centíl. Það var ekki marktækur munur á þessum tveimur hópum hvað varðar spangarrifur 

(Weissmann-Benner o.fl., 2012). Rannsókn Ezegwui og félaga (2011) skoðaði útkomu fæðingar þegar 

konur eignuðust þungbura (≥4000 gr). Niðurstöður hennar eru samhljóma fyrri rannsóknum, konurnar 

voru í aukinni áhættu á að fæða með keisaraskurði (27,3%) miðað við þær konur sem eignuðust börn í 

meðalþyngd (11,9%). Konurnar sem fæddu þungbura fæddu um fæðingarveg í 72,7% tilfella á móti 

88,1% tilfella hjá konum sem fæddu barn í meðalþyngd, einnig voru konurnar sem fæddu þungbura í 

aukinni áhættu á að fæða með aðstoð sogklukku eða tangar (3,6% á móti 1%). 
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Hehir, Mchugh, Maguire og Mahony (2005) gerðu fimm ára afturvirka greiningu (e. retrospective 

analysis) með þann tilgang að skoða útkomu fæðingar þegar um mjög þunga þungbura (≥5.000 gr) er 

að ræða. Samkvæmt niðurstöðum voru fjölbyrjur líklegri en frumbyrjur til að fæða um fæðingarveg börn 

≥5.000 gr. Enginn frumbyrja fór í fyrirfram ákveðinn keisaraskurð á meðan 15% fjölbyrja gerðu það en 

meirihluti þeirra hafði áður farið í keisaraskurð. Fjölbyrjurnar voru mun líklegri til að fæða um 

fæðingarveg án áhalda (79% á móti 20,5%) en hins vegar voru frumbyrjurnar mun líklegri til þess að 

fæða með aðstoð sogklukku eða töng (26,5% á móti 7,1%) og til að enda í bráðakeisaraskurði (53% á 

móti 14,2%). Spangarklipping var gerð hjá 42% kvennanna sem fæddu um fæðingarveg, 2,5% þeirra 

fengu þriðju og fjórðu gráðu spangarrifu og 6% þeirra blæddi meira en 1000 ml eftir fæðingu. Rannsókn 

Raio og félaga (2003) sýndi fram á að tíðni spangarrifa jókst eftir því sem barnið var þyngra við fæðingu. 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra hlýtur ein af hverjum 20 konum sem fæða þungbura (≥4.500 gr) um 

fæðingarveg alvarlega spangarrifu og aukast líkurnar í eina af hverjum 10 konum ef kona fæðir með 

aðstoð sogklukku eða tangar. Íslensk rannsókn sem var birt árið 2011 skoðaði einnig útkomu fæðingar 

þegar um mjög þunga þungbura (≥5.000 gr) er að ræða. Skoðaðar voru fæðingar frá árunum 1996-2005 

og mjög þungir þungburar bornir saman við börn í meðalþyngd. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að konurnar 

voru í aukinni áhættu á að fara í bráða keisaraskurð (24,6% á móti 5,9%) og þar af leiðandi ólíklegri til 

þess að fæða um fæðingarveg (69,2% á móti 89,4%). Það var ekki munur á hópunum hvað varðar 

fyrirfram ákveðinn keisaraskurð. Konurnar voru líklegri til að fara í gangsetningu (25,1% á móti 11,3%) 

og voru í aukinni áhættu á að gangsetningin misheppnaðist (4,2% á móti 1,0%). Konurnar voru líklegri 

til þess að fá spangarrifur. Þær voru með hærri LÞS og voru einnig líklegri til þess að þyngjast mikið á 

meðgöngunni (Harpa Viðarsdóttir, Reynir Tomas Geirsson, Hildur Harðardóttir, Unnur Valdimarsdóttir 

og Atli Dagbjartsson, 2011). 

Þær konur sem eignast þungbura verða útsettari fyrir inngripum á næstu meðgöngu því samkæmt 

klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd er mælt með því að þær fari í sykurþolspróf og hitti 

fæðingarlækni eða annan sérfræðing að minnsta kosti einu sinni á meðgöngunni. Einnig eru auknar 

líkur á því að þeim verði boðin ómskoðun á seinni hluta meðgöngunnar (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

 Áhrif á barnið 

Þegar barn fæðist sem þungburi eru auknar líkur á áverkum í fæðingu. Áverkar á barni í fæðingu á sér 

oftast stað vegna misræmis milli stærðar barns og mjaðmagrindar móður. Axlarklemma er þar algengust 

og getur hún valdið fylgikvillum eins og til dæmis, viðbeinsbroti, upphandleggsbroti, armflækju 

taugaskaða og jafnvel fósturköfnun ef ekki næst að losa axlarklemmuna tímanlega (Mayer og Joseph, 

2013; Zhang o.fl., 2008). Rannsókn Raio og félaga (2003) sýndi að tíðni axlarklemmu væri um 11,7% 

hjá börnun sem fæddust ≥4.500 gr og því þyngri sem þau voru því meiri voru líkurnar. Einnig kom fram 

að tíðni armaflækju taugaskaða jókst línulega með aukinni fæðingarþyngd. Hæð móður virtist hafa áhrif 

á tíðni armaflækju taugaskaða, hjá mæðrum sem voru yfir 180 sm var tíðnin 0% en aftur á móti fór tíðnin 

uppí 12,5% hjá konum sem voru >155 sm. Í klínísku leiðbeiningum ACOG kemur framm að algengasti 

áverki á barni í tengslum við þungburafæðingu sé viðbeinsbrot og armflækju taugaskaði. Einnig benda 

þær á að tíðni axlarklemma sé um 1,4% allra fæðinga um fæðingarveg en að tíðnin fari uppí 9,2–24% 

þegar fæðingarþyngd er ≥4.500 gr (Chatfield, 2001; ACOG, 2000). Samkvæmt rannsókn Weissmann-
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Benner og félaga (2012) eru þau börn sem fæðast stór miðað við meðgöngulengd í aukinni hættu á 

axlarklemmu og að vera með lágan blóðsykur eftir fæðingu. Áhættan á lágum blóðsykri eykst eftir því 

sem börnin verða þyngri, óháð því hvort að móðirin er með sykursýki eða ekki. Það sem kom á óvart 

var að það að fæðast sem stúlka hafði verndandi áhrif á það hvort barnið fengi lágan blóðsykur eftir 

fæðingu og gátu höfundar ekki fundið útskýringu á því. Börn sem fæddust stór miðað við 

meðgöngulengd þurftu að dvelja lengur á spítala eftir fæðingu heldur en þau sem fæddust í meðalþyngd. 

Áhættan á þessum þáttum jókst marktækt samhliða aukinni þyngd miðað við meðgöngulengd. Einnig 

leiddi rannsóknin í ljós að það að fæðast stór miðað við meðgöngulengd tengdist lægri Apgar stigi við 

fimm mínútur eftir fæðingu, líklegast vegna hærri tíðni fylgikvilla hjá þessum hóp. 

Rannsókn Zhang og félaga (2008) sýndi að börn með fæðingarþyngd ≥4.500 gr eru í marktækt meiri 

áhættu á að fæðast andvana eða deyja fljótt eftir fæðingu (þá oftast vegna fósturköfnunar), ef 

fæðingarþyngdin er ≥5.000 gr eykst áhættan mikið. Börn sem fæðast ≥4.500 gr eru í aukinni áhættu að 

hljóta áverka eftir fæðingu og vera með lágt fimm mínútna Apgar stig. Börn sem fæddust ≥5.000 gr voru 

í tvöfalt meiri áhættu en þau sem fæddust <4.499 gr á að deyja vöggudauða á meðan börn sem fæddust 

4.500-4.999 gr voru ekki í aukinni áhættu. Önnur rannsókn frá 2015 sýndi að þungburi (≥4.000 gr) væri 

í aukinni hættu á axlarklemmu (5,2% á móti 0,05) miðað við börn sem fæddust í meðalþyngd. Einnig 

voru þau börn sem fæddust sem þungburar í aukinni hættu á meðal (e. moderate) fósturköfnun við 

einnar mínútu aldur (Olokor o.fl., 2015). Rannsókn Shah, Shrestha, Dhakal, Shakya, Shakya og 

Pradhan (2015) skoðaði 2.922 börn sem fæddust í Nepal á háskólasjúkrahúsi með þann tilgang að 

skoða útkomu fæðingarinnar á börnin sjálf. Meirihluti barnanna fæddist með keisaraskurði eða 50,6% á 

meðan 48,0% fæddust um fæðingarveg. Áhættuþættir sem voru marktækt tengdir fylgikvillum hjá 

þungburanum voru að fæðast með keisaraskurði eða ef þurfti að nota áhöld við fæðingu um 

fæðingarveg, ásamt Apgar stigi <7 við eina mínútu. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að algengasti 

fylgikvillinn var blóðsýking (e. sepsis) (11,4%), þar á eftir gula (2%) og því næst tímabundin hröð öndun 

(1,6%). Öll börnin jöfnuðu sig og ekkert þeirra lést. Ekkert barnanna hlaut áverka við fæðingu en 

höfundar telja ástæðuna fyrir því geta verið há keisaraskurða tíðni. Þessi háa tíðni blóðsýkingar kemur 

ekki á óvart því blóðsýking er algengasta dánarorsök nýbura í Nepal. 

Hehir og félagar (2015) gerðu afturskyggna rannsókn yfir fimm ára tímabil og skoðuðu útkomu 

fæðingar þegar um mjög þunga þungbura (e. extreme macrosomia) (≥5.000 gr) var að ræða. 

Niðurstöður benda til þess að 6,9% þungra þungbura sem fari í gegnum fæðingu séu með pH <7,1 og 

3,7% þeirra með fimm mínútna Apgar <7. Tíðni axlarklemmu var 14% og átti sér stað í lang flestum 

tilfellum hjá fjölbyrjum, þrjú börn hlutu armaflækju taugaskaða, eitt barn viðbeinsbrotnaði en ekkert barn 

hlaut varanlegan skaða. Rannsókn Hörpu Viðarsdóttir og félaga (2011) bar saman útkomu fæðingar á 

Íslandi þegar um mjög þunga þungbura (≥5.000 gr) er að ræða á móti útkomu barna í meðalþyngd. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að börnin voru mun líklegri til þess að fá axlarklemmu í fæðingu (13,8% á 

móti 0,9%) og áverka eins og armflækju taugaskaða (3,3% á móti 0,1%). Þessi börn voru í aukinni hættu 

á lágum blóðsykri en ekki var marktækur munur varðandi fósturköfnun. 

Það að fæðast sem þungburi hefur einnig áhrif til lengri tíma. Rannsóknir benda til þess að þau séu 

í aukinni hættu á að fá sykursýki, efnaskiptasjúkdóma, astma, vera í yfirþyngd, áframhaldandi armflækju 

taugaskaða og jafnvel í aukinni áhættu á krabbameini síðar á ævinni (Henriksen, 2008). 
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4 Umræður 

Stærð fósturs á meðgöngu er hægt að meta með tvennum hætti, annars vegar klínískum aðferðum og 

hins vegar með ómskoðun. Með klínískum aðferðum er notast við Leopolds aðferðina og mælingar á 

legbotnshæð. Ýmsar formúlur hafa verið settar fram til þess að reikna út áætlaða fæðingarþyngd með 

klínskum aðferðum, eins og til dæmis Johnsons formúlan en hún tekur mið af legbotnshæð og hvort að 

fyrirsætur fósturhluti er búinn að skorða sig. Einnig er hægt að gera ómskoðun til þess að áætla væntan-

lega fæðingarþyngd en ekki er mælt með því að konur í eðlilegri meðgöngu fari í vaxtarsónar þó svo að 

grunur vakni um stórt barn (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Því er áhugavert að sjá niðurstöður rann-

sóknar Declercq og félaga (2014) sem bendir á að um það bil 70% bandarískra kvenna fara í ómskoðun 

á síðasta þriðjungi meðgöngu. 

Mat á vexti fósturs á meðgöngu er ónákvæmt og má alltaf búast við ákveðinni skekkju. Raunveruleg 

þyngd barns er ekki vituð fyrr en eftir að barnið er fætt. Samkvæmt heimasíðu fósturgreiningardeildar 

Landspítalans er talað um að skekkja á væntanlegri fæðingarþyngd geti verið allt að 10% (Landspítali, 

2016). Rannsóknir hafa sýnt að því þyngri sem börnin eru því meiri líkur eru á skekkju og ómskoðun á 

síðasta þriðjungi meðgöngu sé sérstaklega ónákvæm til þess að meta væntanlega fósturstærð 

(Chauhan o.fl., 2005; Ezegwui o.fl., 2011). Rannsakendum ber ekki saman um hvort að klínískt mat eða 

ómskoðun sé nákvæmari. Rannsókn Khani og félaga (2011) bendir á að vaxtarmat með ómskoðun sé 

óþarfi og að nákvæmni klínísks mats sé jafn mikið og niðurstöður rannsóknar Colman og félaga (2006) 

eru samhljóma. Klínískar leiðbeiningar ACOG eru einnig sammála þessu og benda á að ómskoðun sé 

ónákvæm til þess að áætla væntanlega fæðingarþyngd og að klínískar aðferðir séu nægjanlegar, 

sérstaklega í ljósi þess hve fyrirhafnslausar og ódýrar þær eru (Chatfield, 2001; ACOG, 2000). 

Þegar grunur vaknar um að kona gangi með barn sem er þungburi ber rannsóknum ekki saman um 

hvaða fæðingarmáti sé bestur með tilliti til bestrar útkomu fæðingar fyrir móðir og barn. Valið stendur á 

milli þriggja valmöguleika: gangsetningar, bíða og sjá hvort konan fari ekki sjálf af stað og fyrirfram 

ákveðinn keisaraskurður. Ágreiningar eru um hvort gangsetningar þegar um þungbura er að ræða, eigi 

rétt á sér og ef konur eru gangsettar, hvenær á meðgöngunni sé best að gera það. Langflestar 

rannsóknir eru sammála því að gangsetningar eigi ekki rétt á sér þegar grunur vaknar um þungbura því 

þær bæti ekki útkomu fæðingar, heldur geti jafnvel aukið líkurnar á því að framkvæma þurfi keisaraskurð. 

Rannsakendur tala um að ef kona sé grunuð um að ganga með þungbura, þá virðast læknar og/eða 

ljósmæður grípa fyrr inní ef að fæðing virðist vera að dragast á langinn og því sé aukin hætta á að 

keisarskurður sé framkvæmdur, í staðinn fyrir að gefa fæðingunni meiri tíma eða nota sogklukku og/eða 

töng (Mozurkewich o.fl., 2009; Blackwell o.fl., 2009; Raio o.fl., 2003). Tvær nýlegar rannsóknir eru ekki 

sammála þessu og benda á að ef að kona sé gangsett áður en hún er fullmeðgengin sé útkoma fæðingar 

betri, meiri líkur á því að konan fæði um fæðingarveg, minni líkur á því að framkvæma þurfi keisaraskurð 

og minni líkur á áverkum hjá barninu (Boulvain o.fl., 2015; Cheng o.fl., 2012). Einnig eru skiptar skoðanir 

á því hvort fyrirfram ákveðinn keisaraskurður eigi rétt á sér þegar grunur vaknar um þungbura. Rannsókn 

Berard og félaga (1998) bendir á að fórnarkostnaður sé of mikill ef það ætti að framkvæma keisaraskurð 

á öllum konum sem væru grunaðar um þungbura, en jafnframt benda þeir á að réttlætanlegt sé að 

framkvæma fyrirfram ákveðinn keisaraskurð hjá heilbrigðum konum ef grunur vaknar um að barnið sé 
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≥5000 gr. Hjá konum með áhættuþætti eins og sykursýki lækkar þröskuldur gagnvart inngripa eins og 

keisaraskurðar niður í ≥4500 gr. Klínísku leiðbeiningar ACOG eru einnig með þessar sömu ráðleggingar 

(Chatfield, 2001; ACOG, 2000).  

Þegar kona fæðir þungbura eru auknar líkur á spangarrifum, blæðingu eftir fæðingu, að fæðing verði 

langdregin, einnig er talað um að það séu auknar líkur á áhaldafæðingu og að framkvæma þurfi 

keisaraskurð (Zhang o.fl., 2008) Niðurstöður rannsóknar Olokor og félagar (2015) koma með svipaðar 

niðurstöður en samkvæmt niðurstöðum þeirra er ekki aukin hætta á blæðingu eftir fæðingu þungbura. 

Rannsókn Weissmann-Benner og félaga (2012) var með samhljóma niðurstöður fyrir utan það að þeir 

sáu ekki mun hvað varðar spangarrifur þegar um þungburafæðingu er að ræða, en aftur á móti benda 

niðurstöður rannsóknar Raio og félaga (2003) á að tíðni spangarrifa aukist eftir því sem barnið er þyngra.  

Börn sem fæðast sem þungburar eru í aukinni hættu á að hljóta áverka í fæðingu og ber þar 

axlarklemma hæst og áverkar af völdum hennar eins og viðbeinsbrot og armflækju taugaskaða (Mayer 

og Joseph, 2013; Zhang o.fl., 2008; Raio o.fl, 2003). Niðurstöður rannsóknar Weissmann-Benner og 

félaga (2012) eru sammála fyrri niðurstöðum en benda jafnframt á það að þungburar eru í aukinni hættu 

á að vera með lágan blóðsykur eftir fæðingu, ásamt því að þurfa að dvelja lengur á spítala eftir fæðingu 

og vera með lágt Apgar stig fimm mínútum eftir fæðingu. Rannsókn Zhang og félaga (2008) benti einnig 

á auknar líkur á lágu Apgar stigi við fimm mínútna aldur. Það að fæðast sem þungburi virðist einnig hafa 

áhrif á börnin til langtíma séð, því þau eru til dæmis talin vera í aukinni áhættu að fá sykursýki og kljást 

við offitu síðar á ævinni (Henrikson, 2008).  

4.1 Takmarkanir rannsóknar 

Skilgreining á þungbura er mjög mismunandi og því er ekki alltaf verið að bera saman sömu atriði á milli 

rannsókna, þar sem að sumar skilgreiningar kveða á um að þungburi sé barn sem fæðist ≥4.000 gr á 

meðan aðrar skilgreiningar kveða á um að þungburi sé barn sem fæðist ≥4.500 gr. Einnig hefði höfundur 

viljað finna fleiri heimildir hvað varðar ljósmóðurfræðilega nálgun á þessu efni. 

4.2 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Ljósmæður gegna mikilvægu starfi í mæðravernd, þar eru þær meðal annars að meta stærð og vöxt 

fósturs í hverri heimsókn eftir 24 vikna meðgöngu. Ef mælingar bregða útaf línulegri kúrfu senda þær 

oft konur í ómskoðun til þess að meta væntanlega fæðingarþyngd, þrátt fyrir að klínískar leiðbeiningar 

um meðgönguvernd mæli ekki með því að senda heilbrigðar konur í eðlilegri meðgöngu í vaxtarsónar, 

þó svo að grunur vakni um stórt barn (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Ef grunur vaknar um þungbura 

á meðgöngu sýna rannsóknir að konan sé útsettari fyrir inngripum á meðgöngu, til dæmis ómskoðun á 

seinni hluta meðgöngu, gangsetningu og jafnvel fæðingar áður en hún hefur náð fullri meðgöngulengd. 

Einnig er mikilvægt fyrir ljósmóður að þekkja áhættuþætti þungbura og mikilvægt að reyna að stuðla að 

heilbrigðu líferni og sporna við óhóflegri þyngdaraukningu á meðgöngu, því það er talið geta aukið 

áhættuna á að eignast þungbura (Olakor, Onakewhor og Aderoba, 2015; Ezegwui o.fl, 2011). 
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5 Ályktanir  

Mat á vexti fósturs er ónákvæmt og því vandmeðfarið. Flestar meðgöngur eru eðlilegar þó að barnið 

fæðist yfir meðalþyngd. Ef grunur vaknar um að kona gangi með stórt barn eru auknar líkar á inngripum 

á meðgöngu og í fæðingu, þó flestar rannsóknir sýni ekki framm á að inngripin bæti útkomu 

fæðingarinnar. Eins og fram hefur komið eru auknar líkur á fylgikvillum við fæðingu, bæði hvað varðar 

móður og barn. Fylgikvillarnir eru í fáum tilfellum alvarlegir og því er mikilvægt að gefa þessum konum 

tækifæri á að fæða eðlilega án óþarfa inngripa. Haga ber meðferðinni öðruvísi hjá konum sem eru ekki 

í eðlilegri meðgöngu eins og til dæmis konum með meðgöngusykursýki, því rannsóknir sýna að tíðni 

fylgikvilla er hærri hjá þeim hópi kvenna. Höfundi finnst einnig mikilvægt að huga að því að þær konur 

sem fæða þungbura verða útsettari fyrir inngripum á næstu meðgöngu, því samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum er mælt með því að þær fari í sykurþolspróf á næstu meðgöngu og eru jafnvel í aukinni 

hættu á því að vera sendar í ómskoðun á seinni hluta meðgöngu og jafnvel gangsetningu. 

Upphaflega langaði höfundi til þess að fjalla um hvaða andlegu áhrif það hefði á konur ef að grunur 

vaknaði um stórt barn á meðgöngu, myndi það gera konurnar líklegri til þess að leita sér læknisaðstoðar 

og jafnvel óska eftir gangsetningu? Höfundi fannst áhugavert að skoða hvaða áhrif það hefði á útkomu 

fæðingar ef að kona kæmi inn í fæðingu hrædd og óörugg því hún væri að búast við stóru barni. En í 

upphafi heimildaleitar fundust margar heimildir um þetta efni og áttaði höfundur sig fljótt á því að vegna 

smæðar verkefnisins væri ekki raunhæft að fjalla líka um þetta sjónarhorn.  

Höfundi þætti áhugavert að sjá íslenska rannsókn á nákvæmni mats á vexti fósturs á meðgöngu, 

bæði klínískt mats og með ómskoðun. Áhugavert væri að skoða nákvæmni klínísks mats á stærð 

íslenskra barna við komu á fæðingarstað. Á námstímanum hefur höfundur fylgst með reyndum ljós-

mæðrum meta stærð barna við komu á fæðingardeild og er höfundur þeirrar skoðunar að þær séu 

nokkuð nákvæmar þegar kemur að raunverulegri fæðingarþyngd. Jafnframt væri áhugavert að sjá tölur 

um hversu oft konur eru sendar í ómskoðun á seinni hluta meðgöngu vegna gruns um stórt barn og 

hvort að ómskoðunin ýti undir frekari meðferð?  
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