
 

  

 

 

Mælingar á blóðsykri hjá nýburum á kvennadeild 
Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins. 

Eggert Ólafur Árnason 

Ritgerð til B.S. gráðu 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið 
 

 

 

 

 

  



 

Mælingar á blóðsykri hjá nýburum á kvennadeild 
Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins.  

 

 

Eggert Ólafur Árnason, 3.árs læknanemi 

Lokaverkefni til B.S. gráðu í læknisfræði 

Leiðbeinandi: Þórður Þórkelsson1 

Meðleiðbeinendur: Guðrún Kristjánsdóttir3, Elín Ögmundsdóttir2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Vökudeild Barnaspítala Hringsins, 

3Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

  

 
 
 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskól Íslands 

Maí 2017 

  



 

 

Ritgerð þessi er til B.Sc. gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Eggert Ólafur Árnason 2017 

 

Prentun: Háskólaprent



Ágrip 

 

Mælingar á blóðsykri hjá nýburum á kvennadeild Landspítalans og 

Vökudeild Barnaspítala Hringsins 

Eggert Ólafur Árnason1, Þórður Þórkelsson1,2, Guðrún Kristjánsdóttir3, Elín Ögmundsdóttir2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Vökudeild Barnaspítala Hringsins,  

3Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

 

Inngangur: Árið 2011 var gerð rannsókn á því hvernig blóðsykurseftirliti væri háttað hjá nýburum á 

kvennadeild Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Í rannsókninni kom í ljós að eftirlitinu 

var að mörgu leyti ábótavant, ekki síst hjá börnum sykursjúkra mæðra. Í kjölfarið var sett fram 

verklagsregla sem tók  gildi 2011 sem segir til um hvernig eftirliti með blóðsykri  og inngripum fyrir börn 

mæðra með insúlínháða sykursýki og meðgöngusykursýki týpu 1 og 2, skuli háttað. Í reglunni segir að 

leggja skuli barnið á brjóst sem fyrst eftir fæðingu (innan 30 mínútna) og að mæla eigi blóðsykur hjá því 

við tveggja klst. aldur. Markmið þessarrar rannsóknar voru að kanna hvort blóðsykurseftirlit fari eftir 

núgildandi verklagsreglu, hvort eftirlitið hafi batnað frá fyrri rannsókn og kanna hvaða börn eru í mestri 

hættu á að mælast með lágan blóðsykur.  

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og upplýsinga var aflað úr sjúkraskrám, 

mæðraskrám og eftirlitsblöðum barna. Safnað var almennum upplýsingum um móður og barn sem og 

upplýsingum um blóðsykurseftirlit og inngrip. Rannsóknarúrtakið var 359 mæður sem voru með 

sykursýki á meðgöngu og fæddu börn á árunum 2015-2016 og börn þeirra. 193 mæður og börn þeirra 

úr fyrri rannsókn voru notuð sem viðmiðunarúrtak. 

Niðurstöður: Meðalaldur nýbura við fyrstu blóðsykursmælingu var tvær klukkustundir. Miðað við fyrri 

rannsókn hafði þessi tími lengst um tæpar 40 mínútur. Marktæk lækkun var í skráningu fæðugjafa milli 

tímabilanna (p<0,001), en í 31,3% tilvika var ábótargjöf skráð og í 86,1% var brjóstagjöf, skráð en 54,4% 

og 95,9% í fyrri rannsókn. Lægstu blóðsykursgildi barna mæðra með insúlínháða sykursýki mældust 

marktækt lægri (p<0,001) en börn mæðra með meðgöngusykursýki af tegund 1 og 2. Ekki var marktækur 

munur á aldri hópanna við lægstu mælingu. Hinsvegar voru börn mæðra með insúlínháða sykursýki 

mæld marktækt fyrr en börn mæðra með meðgöngusykursýki af tegund 1 (p = 0,0067). Ekki var 

maktækur munur á fjölda blóðsykursmælinga á fyrstu þremur sólahringunum eftir fæðingu milli 

tímabilanna tveggja. 

Ályktanir: Blóðsykureftirlit á kvennadeild Landspítala og Vökudeild virðist fara fram eftir gildandi 

verklagsreglu og hefur batnað frá því hún voru sett. Börn mæðra með insúlínháða sykursýki eru í meiri 

hættu að mælast með lágan blóðsykur en börn mæðra með meðgöngusykursýki af tegund 1 eða 2,  

sem hugsanlega má að einhverju leyti rekja til þess að þau eru mæld fyrr en þau síðarnefndu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja mikilvægi þess að vel sé fylgst með börnum mæðra með sykursýki 

á meðgöngu fyrstu klukkustundirnar eftir fæðingu. 
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Listi yfir skammstafanir 

AGA - Appropriate for gestational age 

ATP – Adenósín trífosfat 

BMI – Body mass index (líkamsþyngdarstuðull) 

DM – Diabetes mellitus (sykursýki) 

GDM – Gestational diabetes mellitus (meðgöngusykursýki) 

GDMA1 – Gestational diabetes mellitus a1 (meðgöngsykursýki týpa 1) 
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PCOS – Polycystic ovary syndrome (Fjölblöðrueggjastokka heilkenni) 

PEPCK – Fosfóenólpýrúvat karboxýkínasi 

SGA – Small for gestational age (léttburi) 
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1 Inngangur  

1.1 Blóðsykurstjórnun nýbura 

Í móðurkviði er fóstrið háð flutningi næringarefna frá móður til að uppfylla orkuþarfir sínar. 

Glúkósi, amínósýrur, fitusýrur og ketónar flytjast frá móður yfir fylgju til fósturblóðrásar. 

Blóðsykursstyrkur fóstursins er um 60-80% af blóðsykursstyrk móðurinnar, gildið liggur yfirleitt á 

bilinu 3,9 – 5 mmól/L (1). Á fósturskeiði  safnar fóstrið sér orkuforða í formi glýkogens og 

þríglýseríða. Glýkogenið safnast fyrir í lifur, hjarta- og beinagrindavöðvum, stjarnfrumum (e. 

astrocytes) og öðrum vefjum. Þríglýseríðin safnast fyrir í fituvef. Orkusöfnunin fer fram að mestu 

leyti á síðasta þriðjungi meðgöngu (1). Þegar klemmt er fyrir naflastrenginn hættir flæði 

næringarefna frá móður til fósturs skyndilega og blóðsykur nýburans lækkar hratt og nær lágmarki 

eftir u.þ.b. eina klukkustund. Þessi lækkun er þó skammvinn þar sem blóðsykursstyrkurinn hækkar 

aftur á næstu klukkutímum hjá heilbrigðum nýburum. Hækkunin á blóðsykursstyrknum á sér stað 

í gegnum ákveðið hormónasvar (1-3).  

Í heilbrigðum nýbura fellur styrkur insúlíns og styrkur glúkagons rís samhliða 

blóðsykurslækkuninni, að auki hækkar styrkur katekólamína, skjaldkirtilshormóna og sykurstera 

(1, 4, 5). Aukinn styrkur glúkagons og sykurstera stuðlar að nýmyndun glúkósa 

(e.gluconeogenesis) í lifur með því að virkja phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) sem 

er lykilensím í ferlinu (3). Að auki virkja sykursterar ensímið glucose-6-phosphatase í lifur sem 

veldur losun glúkósa frá lifur í blóðrás (4). Katekólamínin hvetja virkni ensímsins glycogen 

phosphorylase sem ýtir undir niðurbrot á glýkogenforðanum (e. glycogenolysis) (4). Auk þess 

hvetja katekólamín niðurbrot fitu (e. lipolysis) sem eykur framboð á ATP og NADPH sem nýtast í 

nýmyndun glúkósa (4) .  

Þessi viðbrögð nýburans eru lykilskref í aðlögun að lífi utan móðurkviðar. Rozance og Hay telja 

að eðlileg blóðsykurslækkun hjá nýburum snemma eftir fæðinu geti verið nauðsynleg, þar sem 

lækkunin hrindir af stað lífeðlisfræðilegum ferlum sem gera nýburanum kleift að aðlagast lífi utan 

móðurkviðar (6).   

Ef röskun verður á nýtingu eða framleiðslu glúkósa hjá nýbura vegna skorts á forða eða 

vandamála í hormónastjórnun nýburans getur það valdið truflun í sykurjafnvægi nýburans, sem 

getur lýst sér í blóðsykurslækkun.  

1.2 Áhættuþættir fyrir óeðlilegri blóðsykurslækkun nýbura 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á sykurefnaskipti nýbura. Í töflu 1 má sjá helstu áhættuþættina fyrir 

blóðsykurslækkun nýbura. Þungburafæðing er algeng afleiðing  sykursýki mæðra á meðgöngu því 

er óljóst hvort þungburafæðing ein og sér spili raunverulegt hlutverk í blóðsykurlækkun nýbura (4). 

Streita í fæðingu getur haft í för með sér  aukna orkuþörf sem hefur áhrif á efnaskiptajafnvægi 

nýburans og valdið lágum blóðsykri nýburanum. Efnaskiptasjúkdómar geta haft áhrif á ensímkerfi 

nýburanna og í kjölfarið bein áhrif á hina ýmsu efnaskiptaferla hjá nýburum.  
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 Sérstaklega verður farið í þátt fyrirbura- og léttburafæðingar og þau áhrif sem sykursýki mæðra 

hefur á fóstrið hér á eftir.  

 

Tafla 1. Áhættuþættir óeðlilegrar blóðsykurslækkunar hjá  nýburum. 

Áhættuþættir Skýring eða dæmi 

Fyrirburar  börn fædd fyrir 37. viku meðgöngu 

Léttburar  þyngd undir 10. hundraðshluta miðað við 

meðgöngulengd (SGA) 

Þungburar  þyngd yfir 90. hundraðshluta miðað við 

meðgöngulengd (LGA) 

Streita í fæðingu 

(perinatal stress) 

  

t.d. súrefnisskortur í fæðingu, meðgöngueitrun, 

meðgönguháþrýstingur 

Börn sykursjúkra mæðra  bæði DM og GDM. (IDM) 

Efnaskiptasjúkdómar   

1.2.1 Léttburar og fyrirburar 

Fyrirburar eru með minni forða af glýkogeni og fitu þar sem mesta forðasöfnunin á sér stað á 

seinasta þriðjungi meðgöngu. Skortur á glýkógeni og fitu veldur því að nýburinn á  erfiðara með 

að viðhalda eðlilegum blóðsykursstyrk með en fullburða börn. Að auki er  virkni ýmissa ensíma 

sem taka þátt í efnaskiptum sykurs minnkuð hjá fyrirburum miðað við fullburða börn. Vegna þess 

er geta til nýmyndunar glúkósa og niðurbrots glýkogens skert (5, 7).  

Léttburar eru með sama vandamál og fyrirburar, þ.e. hafa minni glýkogen og fituforða miða við 

fullburða börn. Þar fyrir utan er hlutfall milli heila og líkamsþyngdar (e. brain: body mass ratio) 

hærra hjá léttburum og því fylgir aukin orkuþörf þar sem orkuþörf heilans er mikil (5, 8). 

1.2.2 Sykursýki móður á meðgöngu 

Meðgöngusykursýki (e. gestational diabetes mellitus) er algengasti efnaskiptakvilli sem hrjáir 

ófrískar konur og er skilgreind sem skert sykurþol sem byrjar eða uppgötvast fyrst á meðgöngu 

(9, 10). Á meðgöngu verða breytingar á efnaskiptum móðurinnar. Eitt af því sem gerist er að 

næmni fyrir insúlíni minnkar á seinni hluta meðgöngu (9, 10). Það veldur því að beta frumurnar í 

briskirtlinum seyta auknu magni af insúlíni. Konur með meðgöngusykursýki ná hinsvegar ekki að 

framleiða nóg insúlín til að bregðast við minnkuðu insúlínnæmi og blóðsykur þeirra eykst umfram 

eðlileg gildi í kjölfarið. Þetta ástand getur orðið verra ef móðir er í yfirþyngd fyrir meðgöngu og 

með hækkandi aldri. Áhættuþáttum má skipta í tvo flokka, óbreytanlega þætti og breytanlega þætti 

eins og sjá má í töflu 2 (9-11). 
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Þegar blóðsykur hinnar verðandi móður eykst vegna aukins insúlín viðnáms, fer aukið magn 

glúkósa yfir fylgjuna til fóstursins. Til að bregðast við auknu framboði glúkósa eykst insúlín 

framleiðsla og seytun fóstursins og áhrif insúlíns aukast gríðarlega sem eykur vöxt fóstursins og 

getur endað í þungburafæðingu (9, 10).  

Skipta má GDM í tvo flokka, GDMA1 og GDMA2. Munurinn milli flokkanna liggur í 

blóðsykurstjórninni, GDMA1 er meðgöngusykursýki sem stjórnað er með mataræðisbreytingum 

en GDMA2 er að auki stjórnað með lyfjum, t.d. insúlíni og metformín (11).   

Skimað er fyrir meðgöngusykursýki hjá mæðrum með áhættuþætti. Skimað er í fyrstu 

skoðun í mæðravernd hjá konum með mælingu á fastandi blóðsykri og við 24-28. viku meðgöngu 

með 75 g sykurþolsprófi (11). 

 

Tafla 2. Áhættuþættir GDM. 

Breytanlegir áhættuþættir Óbreytanlegir áhættuþættir 

Hátt BMI fyrir meðgöngu Aldur móður 

Fjölblöðrueggjastokka heilkenni (PCOS) Fyrri saga um meðgöngusykursýki 

D-vítamín skortur Fjölkskyldusaga um sykursýki 

Kyrrsetu lífstíll Kynþáttur annar en hvítur 

 

1.3 Skilgreining of lágs blóðsykurs hjá nýburum 

Vegna eðlilegrar blóðsykurslækkunar á fyrstu klukkutímum eftir fæðingu hefur verið erfitt að 

skilgreina blóðsykurslækkun hjá nýburum. Erfitt hefur reynst að fá nákvæmt þröskuldsgildi 

blóðsykursstyrks þar sem hætta er á alvarlegum fylgikvillum, þá sérstaklega tengdum 

taugakerfinu. Skilgreining á blóðsykurslækkun hefur því verið flokkuð eftir mismunandi nálgunum. 

Cornblath og fleiri, Deshpande og Platt skilgreindu blóðsykurslækkun nýbura út frá 

faraldsfræðilegri nálgun, klínískri nálgun, efnaskipta- og innkirtlanálgun, taugalífeðlis (e. 

neurophysiological) nálgun og taugaþroskunarnálgun (e. neurodevelopmental)(12-15).  

Faraldsfræðileg nálgun byggist á meðaltali blóðsykursgilda hjá hópi heilbrigðra nýbura. Síðan 

eru þau gildi sem eru tveimur staðalfrávikum lægri en meðaltalið flokkuð sem blóðsykurslækkun. 

Vandamálið við þessa nálgun er að hér er ekki eitthvað eitt nákvæmt gildi sem sker úr um  hvort 

blóðsykursgildin séu eðlileg eða of lág (1, 12). 

Klínísk nálgun byggir að mestu á klínískum einkennum blóðsykurslækkunar hjá nýburum. 

Þessi einkenni eru þó oft óljós og geta tengst mörgum öðrum kvillum og því oft erfitt að meta þau 

(12). 
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Efnaskipta- og innkirtlanálgun byggir á blóðsykursstyrk þegar hormónasvörun líkamans bregst 

við of lágum blóðsykri. Þessi svörun er vel skilgreind í fullorðnum en verr skilgreind hjá nýburum. 

Vitað er að hjá fyrirburum er þetta hormónasvar skert (12, 16). 

Taugalífeðlisnálgun byggir á rannsóknum á taugalífeðlisfræðilegum breytingum í tengslum við 

mismunandi blóðsykursgildi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði (12). 

Taugaþroskunarnálgun byggir á niðurstöðum úr afturskyggnum rannsóknum á áhrifum lágs 

blóðsykurs á nýburaskeiði á þroska barnanna (12). 

Reynt hefur verið að finna ákveðið blóðsykursgildi til að skilgreina blóðsykurslækkun en 

heimildir hafa ekki verið sammála um hvað það gildi ætti að vera. Árið 1937 skilgreindu Hartmann 

og Jaudon blóðsykurslækkun sem væga (blóðsykursgildi 2,2 – 2,8 mmól/L), miðlungs 

(blóðsykursgildi 1,1 – 2,2 mmól/L) og alvarlega (blóðsykursgildi undir 1,1 mmól/L) (4, 14). Árið 

1988 miðuðu Koh og félagar og Lucas og félagar við að skilgreina blóðsykurslækkun nýbura sem 

blóðsykur undir 2,6 mmól/L (17, 18). 

Vegna erfðileika við að skilgreina ákveðin mörk fyrir of lágan blóðsykur hafa verið sett fram 

ákveðin inngripsmörk (e. operational threshold) eða verklagsreglur í hinum ýmsu greinum (4, 13, 

14, 19, 20). Cornblath og fleiri. skilgreindi inngripsmörk sem blóðsykursstyrk undir 2,0 mmól/L 

fyrsta sólarhringinn hjá fyrirburum og fullbura börnum. Eftir fyrsta sólahringinn má svo hækka 

mörkin í  2,8 mmól/L. Einnig kom fram að inngrip væru nauðsynleg hjá öllum nýburum óháð aldri 

sem mælast endurtekið með blóðsykursgildi undir 1,4 mmól/L. Í greininni kom fram að markmið 

inngrips væri að halda blóðsykursgildi yfir 2,6 mmól/L (14). Hawdon lagði til að grípa ætti inn í hjá 

nýburum ef blóðsykur mældist undir 1,0 mmól/L, barn sýndi einkenni blóðsykurslækkunar og 

blóðsykur mældist undir 2,5 mmól/L eða ef nýburi væri í áhættu fyrir blóðsykurslækkun og 

blóðsykur mældist undir 2,0 mmól/L tvær mælingar í röð (19). Viðmiðunargildi inngripa vegna of 

lágs blóðsykurs hérlendis er undir 2,0 mmól/L fyrsta sólarhringinn og undir 2,5 mmól/L eftir fyrsta 

sólahringinn (21).  

Ljóst er af framangreindri samantekt á fræðilegri umræðu vísindamanna að erfitt er að 

skilgreina mörk of lágs blóðsykurs hjá nýburum og hefur vafist fyrir vísindamönnum í áratugi. 

1.4 Einkenni of lágs blóðsykurs hjá nýburum 

Nýburar með of lágan blóðsykur sýna oft engin einkenni því eru flest tilfelli óeðlilegrar  

blóðsykurslækkunar fundin með skimun á nýburum í áhættu. Einkenni of lágs  blóðsykurs eru 

frekar almenn og geta fylgt öðrum kvillum sem hrjá nýbura (Tafla 3) (1, 14, 21-24) .Einkennin koma 

ekki fram við ákveðið blóðsykursgildi, heldur geta þau komið fram við ólík gildi. Þar sem einkennin 

eru ósérhæfð og hafa ekki ákveðið þröskuldsgildi er mjög erfitt að notast við þau á áreiðanlegan 

hátt og því betra að nota þau til  stuðnings við greiningu (1). Til að tengja einkennin við 

blóðsykurslækkun er hægt að miða við Whipple‘s Triad, sem segir að: 1): Klínísk einkenni fara 

saman með 2): lágt gildi í blóðsykursmælingu og 3): einkennin hverfa þegar blóðsykur hækkar á 

ný, með viðeigandi meðferð (13). 
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Tafla 3. Einkenni of lágs blóðsykurs hjá nýburum 

Almenn einkenni Einkenni frá taugakerfi Einkenni frá hjarta og lungum 

Óeðlilegur grátur Skjálfti Blámi 

Lágur líkamshiti Ergileg Fölvi 

Veikt sog Slappleiki Hraður hjartsláttur 

Vill ekki sjúga Krampar Hröð öndun 

 Óeðlilegar augnhreyfingar Öndunarörðugleikar 

 Ýkt Moro viðbrögð Öndunarhlé 

 

 

1.5 Afleiðingar of lágs blóðsykurs hjá  nýburum 

Heili nýburans þarf hátt í 70% af heildar orkuþörf nýburans. Því er mikilvægt að nægt framboð 

sé af glúkósa og öðrum orkusameindum t.d. ketónum (4). Blóðsykurslækkun með einkennum 

hefur verið tengd við skaða á miðtaugakerfið (5, 25). Þó er tengingin fremur veik þar sem glúkósi 

er ekki eina orkusameindin sem heilinn getur nýtt sér (5).  Rannsóknir hafa sýnt að fyrirburar, 

léttburar og börn sykursjúkra mæðra séu líklegri til að verða fyrir skaða á taugakerfi en önnur börn 

(1, 26-28). Það gæti verið vegna skorts á forða eða vanþroska í ýmsum efnaskiptaferlum (5). 

Boluyt og fleiri tóku saman 18 rannsóknir um blóðsykurslækkun nýbura og áhrif á taugaþroska og 

komust að því að ekki væri hægt að áætla um tímalengd og alvarleika blóðsykurslækkunar hjá 

nýburum til að hafa áhrif á taugaþroska þeirra (29).  Önnur rannsókn skoðaði samband milli 

tímalengdar, tíðni og alvarleika blóðsykurslækkunar hjá nýburum og áhrif á taugaþroska við 

tveggja ára aldur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að ekki voru tengsl við alvarlegar 

taugalífeðlisfræðilegar útkomur (30). 

Rozance og Hay telja að lækkun á  blóðsykri nýburans fljótlega eftir fæðingu sé nauðsynleg 

fyrir afdrif nýburans utan móðurkviðar þar sem hún  hvetur áfram orkumyndun hjá nýburanum. 

Óljóst er hversu lágur blóðsykur þarf að vera og í hversu langan tíma áður en óafturkræfar 

skemmdir verða á taugakerfinu (31). Mikilvægt er þó að meðhöndla nýbura með einkenni of lágs 

blóðsykurs til viðbótar við lág blóðsykursgildi þar sem mjög lág gildi geta haft í för með sér krampa, 

flog og börnin geta jafnvel farið í dá (5, 22). 

1.6 Blóðsykursmælingar hjá nýburum 

Árið 2011 var gerð rannsókn á því hvernig blóðsykurseftirliti væri háttað hjá nýburum á 

kvennadeild Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Í rannsókninni kom í ljós að 

eftirlitinu var að mörgu leyti ábótavant, ekki síst hjá börnum sykursjúkra mæðra (IDDM, GDMA1 

og GDMA2) (32). Í kjölfarið var gerð verklagsregla í þeim tilgangi að bæta blóðsykurseftirlit hjá 

börnum sykursjúkra mæðra á Landspítalanum. Verklagsreglan var sett árið 2011 og hefur verið í 
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gildi síðan (21). Í verklagsreglunni kemur fram hvernig hátta skal mælingum á blóðsykri og 

inngripum hjá börnum mæðra með GDMA1, GDMA2 og IDDM.  

Alltaf skal reyna brjóstagjöf sem fyrst eftir fæðingu (innan 30mín.) og að minnsta kosti á tveggja 

til þriggja- klst. fresti eftir það. Að auki skal ávallt hafa samband við barnalækni ef nýburi hafur 

einkenni lágs blóðsykurs þrátt fyrir brjóstagjöf innan 30 mínútna frá fæðingu (21). 

Þar sem mæður eru með GDMA1 er mælst til þess að blóðsykur  einkennalausra nýbura skuli 

mældur tveimur klst. eftir fæðingu og síðan á þriggja til sex klst. fresti fyrir gjafir fyrsta sólarhringinn. 

Ef  blóðsykur helst yfir 2,5 mmól/L við sólarhringsaldur og fæðugjöf gengur vel er ekki þörf á frekara 

eftirliti. Hins vegar ef blóðsykur er undir 2,0 mmól/L við tveggja klst. aldur eða síðar skal bæta við 

þurrmjólkurábót (65 ml/kg/sólarhring) og mæla blóðsykur aftur einni klst. síðar. Ef blóðsykur er 

ennþá undir 2,0 mmól/L skal hafa samband við barnalækni (21).  

Hjá mæðrum með GDMA2 er munur á mælingum og inngripum eftir því með hversu miklu 

insúlíni hin verðandi móðir er meðhöndluð. Ef hún er meðhöndluð með minna en 24 einingum á 

dag er mikilvægt að fylgjast með blóðsykri hennar í fæðingu. Ef blóðsykur konu hefur haldist milli 

4 - 7 mmól/L skal fylgja sömu leiðbeiningum og gilda um eftirlit og meðferð barnsins og hjá börnum 

mæðra með GDMA1. Ef blóðsykur móður í fæðingu er yfir 7 mmól/L og nýburi er einkennalaus 

skal mæla blóðsykur eftir fyrstu brjóstagjöf eftir fæðingu. Ef blóðsykursgildið er undir 2,0 mmól/L 

skal gefa þurrmjólkurábót (65 ml/kg/sólarhring), mæla blóðsykur aftur einni klst. síðar og ef 

blóðsykursgildið er enn undir 2,0 mmól/L skal hafa samband við barnalækni. Ef gildið er yfir 2,0 

mmól/L í fyrstu mælingu skal halda áfram tíðri brjóstagjöf og mæla blóðsykur fyrir gjöf á þriggja 

klst. fresti. Hjá móður á meira en 24 einingum á dag skal fylgja sömu leiðbeiningum og um eftirlit 

og meðferð nýbura mæðra þar sem blóðsykur mældist yfir 7 mmó/L í fæðingu (sjá að ofan). 

Sömu reglur gilda um mæður með IDDM og mæður með GDMA2 sem mælast með blóðsykur 

yfr 7mmól/L í fæðingu (sjá að ofan) (21).  

1.7 Meðferð of lágs blóðsykurs hjá nýburum 

Aðalmarkmið meðferðar við of lágum blóðsykri hjá nýbura er að hækka blóðsykursgildi til að 

mæta orkuþörfum hans. Algengasta inngripið er að auka tíðni fæðugjafa. Ef aukin fæðugjöf nægir 

ekki til að hækka blóðsykursgildið er nýburinn oftast fluttur á nýburagjörgæslu og fær sykurlausn 

í æð (5, 20). Tíð brjóstagjöf er besta forvörn við óeðlilegri blóðsykurslækkun hjá heilbrigðum, 

fullburða nýburum (15).  

Rannsóknir hafa sýnt að brjóstagjöf snemma eftir fæðingu minnki líkur á óeðlilegri 

blóðsykurslækkun nýburans. Einnig kom fram að nýburar sem fengu brjóstamjólk í fyrstu gjöf 

mældust með hærri blóðsykursgildi en nýburar sem fengu þurrmjólk í fyrstu gjöf (33). Í grein frá 

WHO kemur fram að börn sem fá brjóstagjöf eru með lægri blóðsykursgildi en þau sem fá 

þurrmjólk, en hafa hærri styrk ketóna á móti (5). Ketónar eru mikilvægur orkugjafi sem geta 

viðhaldið orkuþörfum nýburans þegar glúkósi er af skornum skammti (1).  Í sömu grein kom fram 

að skilvirkasta leiðin til að koma í veg fyrir óeðlilega blóðsykurslækkun er fæðugjöf sem fyrst eftir 
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fæðingu (5). Mælist nýburar endurtekið með blóðsykur undir 2,0 mmól/ þrátt fyrir tíðar brjóstagjafir 

gætu þeir þurft  frekari inngrip. Þá þarf að gefa nærigngarábót, annað hvort brjóstamjólk eða 

þurrmjólk, til að reyna að viðhalda blóðsykri yfir 2,5 mmól/L. Eins og áður hefur komið fram er 

brjóstamjólk betri kostur þar sem hún hvetur myndun á ketónum. Samkvæmt rannsóknum ætti 

ekki að gefa sykurlausn í maga til að hækka blóðsykur. Sykurlausn inniheldur um tvöfalt meiri 

þéttini af glúkósa en mjólk, en það getur örvað brisið til að seyta of miklu insúlíni sem getur í 

kjölfarið valdið verulegri blóðsykurslækkun (e. rebound hypoglycemia) (5, 12). Ef nýburi getur af 

einhverjum ástæðum ekki tekið brjóst, fengið ábótar eða ef blóðsykurslækkunin er alvarleg er 

mælst til þess að geta sykurlausn í æð (5, 12).  
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2 Markmið 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna að hve miklu leyti blóðsykureftirlit hjá nýburum 

sykursjúkra mæðra á kvennadeild Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins fer eftir 

gildandi verklagsreglu, hvort eftirlitið hafi batnað frá því fyrri rannsókn var gerð og hvaða börn eru 

í dag í mestri hættu á að fá of lágan blóðsykur. 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1) Að hve miklu leyti fer blóðsykureftirlit hjá nýburum sykursjúkra mæðra á kvennadeild 

Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins eftir gildandi verklagsreglu ? 

2) Hefur blóðsykureftirlit hjá nýburum batnað á kvennadeild Landspítalans og Vökudeild 

Barnaspítala Hringsins frá því að innleidd var verklagsregla um blóðsykureftirlit árið 

2011 ? 

3) Hvaða nýburar eru í mestri hættu á að mælast með of lágan blóðsykur og hvað er 

hugsanlega hægt að gera til að koma í veg fyrir að það gerist ? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er afturskyggn þar sem upplýsingar eru fengnar úr mæðraskrám og 

sjúkraskrám barnanna. Rannsóknin er bæði lýsandi rannsókn og samanburðarrannsókn. 

3.2 Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar er börn sem fæddust á árunum 2015 og 2016 þar sem mæðurnar höfðu 

greinst með sykursýki á meðgöngu (GDMA1 og GDMA2) eða verið með sykursýki fyrir meðgöngu 

(IDDM og DM2) og mæður barnanna. Notuð voru  sjúkdómsgreiningarnúmerin O24.0, O24.1, 

O24.3, O24.4.  Skoðað var hvernig blóðsykurseftirliti og inngripum var háttað fyrstu þrjá 

sólarhringana eftir fæðingu. 

Upplýsingarnar voru fengnar úr sjúkraskrám og eftirlitsblöðum barna sem lögðust inn á 

Vökudeild (23-D), sjúkraskrám mæðra og viðkomandi mæðraskrám og barnablöðum sem fylgja 

mæðraskrám og sérstökum skráningarblöðum sem eru notuð við eftirlit nýbura á meðgöngu- og 

sængurlegudeild (22-A). 

773 kennitölur mæðra sem voru með sykursýki á meðgöngu á árunum 2015-2016 fengust. 

Ekki gafst tími til að fara yfir allar kennitölurnar. Valið var handahófskennt af kennitölulistanum. 

Þar af var skoðuð 361 mæðraskrá og viðeigandi sjúkraskrár. Tvær Vökudeildarskrár fundust ekki. 

Rannsóknarúrtakið var því 359 mæður sem voru með sykursýki á meðgöngu og fæddu barn/börn 

á árunum 2015-2016 og börn þeirra. Fengin voru frumgögn úr fyrri rannsókn. Í þeim voru 995 börn 

sem fædd voru árið 2010 og höfðu verið í blóðsykurseftirliti. Af 995 börnum voru 193 þeirra börn 

sykursjúkra mæðra. Viðmiðunarúrtak var því 193 mæður með sykursýki sem fæddu barn/börn árið 

2010. 

Valviðmið: Sykursýki á meðgöngu (DM eða GDM) 

Útilokunarviðmið: Fæðing utan Landspítala 

3.3 Breytur og hjálpartæki 

Rannsakandi hannaði upplýsingablað undir handleiðslu leiðbeinanda sem innihélt allar þær 

breytur sem átti að skoða fyrir hvert tilfelli (Viðauki 1). Upplýsingablaðið var yfirfært í Excelskjal 

svo hægt væri að flytja gögn beint inn í tölvu við gagnasöfnun. Blaðið innihélt 

bakgrunnsupplýsingar fyrir bæði móður og barn og hvernig blóðsykurseftirliti og inngripum var 

háttað. Breyturnar voru ýmist flokkabreytur eða samfelldar talnabreytur.  

 

Bakgrunnsupplýsingar móður 

Aldur móður   

Meðgöngulengd 
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Fjöldi fyrri fæðinga 

Lyf á meðgöngu 

Heilsufar móður fyrir meðgöngu. Skoðað var sérstaklega skjaldkirtilssjúkdóma, háþrýsting og 

sykursýki og skráð var hverslags sykursýki var um að ræða (IDDM, DM2, GDMA1/2) 

Vandamál á meðgöngu 

Hvernig fæðingu var háttað. Skoðað var hvort barnið fæddist um leggöng, með bráða- eða 

valkeisaraskurði eða áhaldafæðingu. Einnig var skoðað hvort fæðing hafi verið gangsett eða 

ekki. 

Vandamál í fæðingu 

 

Bakgrunnsupplýsingar barns 

Kyn barns 

Fæðingarþyngd í grömmum 

Lengd í cm 

Höfuðummál í cm 

Hvort barnið hafi flokkast sem léttburi (þyngd undir 10 percentili miðað við meðgöngulengd), 

þungburi (þyngd yfir 90 percentili miðað við meðgöngulengd) eða í eðlilegri þyngd. Notast var 

við vaxtarlínurit til að meta þessa breytu. 

Hvort barnið hafi verið einburi eða fjölburi 

Apgar stigun við 1 mínútu og 5 mínútur 

Sjúkdómsgreiningar barns 

Hvort barnið hafi lagst inn á Vökudeild (23D). Ef barnið lagðist á Vökudeild var aldur barns 

við innlögn skráður (í klst.) og ástæða innlagnar. 

 

Blóðsykurseftirlit 

Aldur barns við fyrstu og lægstu mælingu (í klst.) 

Gildi fyrstu og lægstu mælingar (í mmól/L) 

Fjöldi blóðsykursmælinga á fyrstu 72 klst 

Fjöldi mælinga sem voru undir 2,2 mmól/L 

Aldur við fyrstu brjóstagjöf, fyrstu ábótargjöf og við upphaf gúkósagjafar í æð (í klst.) 

Hvað var gefið og hversu mikið var gefið í ábótargjöf (í ml).  

Hver var upphafsgjöf af glúkósa í æð (í ml/kg/sólarhr.) 

Hver var hámarksgjöf af glúkósa í æð (í ml/kg/sólarhr.) 
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3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Einungis var safnað upplýsingum fyrstu þrjá sólahringa eftir fæðingu. Bakgrunnsbreytur mæðra 

og barna voru skráðar samkvæmt upplýsingum í fæðingartilkynningu í sjúkraskrá og mæðraskrá. 

Notast var við vaxtarlínurit á bakhlið barnaskrár sem fylgir mæðraskrá til að flokka stærð barna. 

Aldur nýbura við ákveðna atburði var reiknaður út frá mismun á fæðingartíma og tímasetningu 

skráðra atburða. Upplýsingar um blóðsykurseftirlit fengust af eftirlitsblöðum Vökudeildar og 

sérstökum skráningarblöðum sem eru notuð við eftirlit nýbura fæðingar- og sængurlegudeildum. 

Öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Excel og tölfræðiforritinu R® (útgáfa 3.3.2). Gerð voru kí-

kvaðratpróf, tpróf, Fisherpróf og Wilcoxpróf á viðeigandi breytum. Tölfræðileg marktækni var 

miðuð við p-gildi < 0,05. 

3.5 Leyfi 

Leyfi fyrir framkvæmd rannsóknar var fengi hjá Siðanefnd Landspítalans (sjá fylgjskjal 2). 

Framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala veitti leyfi fyrir aðgangi að sjúkraskrám sem tengdust 

rannsókninni (sjá fylgiskjal 3). Ekki var safnað upplýstu samþykki frá aðstandendum barna, þar 

sem rannsóknarupplýsinga var aflað úr gögnum sem þegar hafði verið safnað. Listi með 

kennitölum var ekki aðgengilegur öðrum en rannsakanda. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Mæðurnar 

Alls voru 359 mæður í rannsóknarúrtaki og 193 mæður í viðmiðunarúrtaki. Miðgildi aldurs 

mæðra í rannsóknarúrtaki var 33 ár með spönn 17 – 48 ár (meðaltal ± sf  var 32,5 ± 5,8) . Miðgildi 

fjölda fyrri fæðinga mæðra var 1 með spönn 0 – 4 börn (meðaltal ± sf var 1,1 ± 1,0). Ekki voru 

upplýsingar um aldur eða fjölda fyrri fæðinga í viðmiðunarúrtaki. 

4.1.1 Heilsufar móður 

Helstu vandamál mæðra í rannsóknarúrtaki á meðgöngu má sjá í töflu 5. Algengustu kvillar 

rannsóknarúrtaksins fyrir utan sykursýki voru ofþyngd (42,3%), geðræn vandamál (30,6%) og 

háþrýstingur (17,0%). Ef ofþyngd mæðra í rannsóknarúrtaki er skoðuð út frá tegund sykursýki má 

sjá að 41,9% mæðra með GDMA1, 50,9% mæðra með GDMA2 og 26,7% mæðra með IDDM voru 

í ofþyngd. Marktækur munur er á mæðrum með GDMA2 og IDDM (p = 0,02). 

Í töflu 4 má sjá sundurliðun á tegund sykursýki hjá mæðrum í rannsóknarúrtaki. Um 5,6% 

mæðra voru með insúlínháða sykursýki (IDDM), 1,7% voru með sykursýki týpu 2 (DM2), 71,3% 

með meðgöngusykursýki týpu 1 (GDMA1) og 21,4% með meðgöngusykursýki týpu 2 (GDMA2). Í 

töflu 4 eru IDDM og GDMA2 hópuð saman undir sama hattinn (insúlínháð sykursýki) og GDMA1 

og DM2 sett saman í flokk (insúlínóháð sykursýki).  

 Hjá viðmiðunarúrtakinu voru ofþyngd (39,4%), háþrýstingur (21,2%) og vatnsleg (11,4%) 

algengustu vandamál á meðgöngu fyrir utan sykursýki. Um 37,8% mæðra voru með insúlínháða 

sykursýki og um 63,2% voru með insúlínóháða sykursýki.  Ekki voru gögn um sundurliðun á 

tegund sykursýki mæðra fyrir viðmiðunarúrtakið. 

 Þegar tímabilin eru borin saman sést að marktækur munur er á geðrænum vandamálum milli 

úrtakanna. Marktæk lækkun var á hlutfalli mæðra með insúlínháða sykursýki milli hópanna, en 

marktæk aukning var á hlutfalli mæðra með insúlínóháða sykursýki. 

 

Tafla 4. Sundurliðun sykursýkigreininga. 
 

2015-2016 (n = 359) 

Sykursýki 
 

IDDM 20 (5,6%) 

DM2 6 (1,7%) 

GDMA1 256 (71,3%) 

GDMA2 77 (21,4%) 
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Tafla 5. Vandamál á meðgöngu. 

  2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

Sykursýki       

Insúlínháð1 73 (37,8%) 97 (27,0%) 0,012 

Insúlínóháð2 122 (63,2) 262 (73,0%) 0,023 

Háþrýstingur3 41 (21,2%) 61 (17,0%) 0,982 

Meðgöngueitrun 11 (5,7%) 26 (7,2%) 0,608 

Ofþyngd 76 (39,4%) 152 (42,3%) 0,56 

Vatnsleg 22 (11,4%) 23 (6,4%) 0,06 

PROM 6 (3,1%) 25 (7,0%) 0,13 

Geðræn vandamál 4 (2,1%) 110 (30,6%) <0,001 

Gallstasi 4 (2,1%) 2 (0,6%) 0,202 

Skjaldkirtilssjúkdómar4 - 31 (8,6%) - 

PCOS - 18 (5,0%) - 

1IDDM og GDMA2 
2GDMA1 og DM2 
3Meðgönguháþrýstingur og prímer hárþrýstingur fyrir meðgöngu 
4Ótilgreindur skjaldkritilsbrestur, Hashimoto’s og Grave’s 
 

4.1.2 Lyfjanotkun mæðra 

Tafla 6 sýnir að 36,8% mæðra í viðmiðunarúrtaki og 18,7% mæðra í rannsóknarúrtaki voru á 

insúlíni á meðgöngu. Taflan sýnir einnig að 14,5% mæðra í viðmiðunarúrtaki voru á 

blóðþrýstingslækkandi lyfjum miðað við 11,7% mæðra í rannsóknarúrtaki. Að auki voru 1,6% 

mæðra í viðmiðunarúrtaki á geðlyfjum en 9,7% í rannsóknarúrtaki. Í rannsóknarúrtakinu voru svo 

11,1% mæðra á metformíni og 11,1% á thyroxíni. Marktækt færri mæður voru á insúlíni og 

blóðþrýstingslækkandi lyfjum í rannsóknarúrtaki miðað við viðmiðunarúrtakið. Hinsvegar var 

marktæk aukning á geðlyfjum milli tímabilanna.   

 

Tafla 6. Lyf á meðgöngu. 

  2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

Insúlín 71 (36,8%) 67 (18,7%) <0,001 

Blóðþrýstingslækkandi lyf 28 (14,5%) 42 (11,7%) <0,001 

Geðlyf 3 (1,6%) 35 (9,7%) <0,001 

Sterar 1 (0,5%) 16 (4,5%) 0,022 

Metformín - 40 (11,1%) - 

Thyroxín - 40 (11,1%) - 

Ógleðisstillandi lyf - 6 (1,7%) - 
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4.1.3 Meðgangan 

Miðgildi meðgöngulengdar hjá rannsóknarúrtakinu var 39 vikur (spönn 27-41) eða 275 dagar 

(spönn 191-292).  Hjá viðmiðunarúrtaki var miðgildið 39 vikur (spönn 24-41) eða 273 dagar (spönn 

171-290). Þegar meðgöngulengd er skoðuð nánar má sjá að  11,4% eru fyrirburar (fædd fyrir 37. 

viku meðgöngu) og 88,6% fullburar (fædd eftir > 37. meðgöngu) hjá rannsóknarúrtaki. Fyrirburar 

voru 8,8% af heildarfjölda viðmiðunarúrtaks og fullburar 91,2%. Mynd 1 og mynd 2 sýna dreifingu 

meðgöngulengdar hjá bæði viðmiðunar- og rannsóknarúrtaki. 

 

Mynd 1. Meðgöngulengd viðmiðunarúrtaks. 

 

Mynd 2 Meðgöngulengd rannsóknarúrtaks. 

 

Mynd 3 sýnir mun á meðgöngulengd rannsóknarúrtaks milli tegunda sykursýki móður.  

Niðurstöður fervikagreiningar sýna  að marktækur munur var á meðgöngulengd milli mæðra með 

IDDM og GDMA1 (p <0,001) og marktækur munur á milli mæðra með IDDM og GDMA2 (p 

<0,001). Ekki reyndist marktækur munur á meðgöngulengd hjá mæðrum með GDMA1 og GDMA2. 
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Mynd 3 Meðgöngulengd í vikum skipt eftir gerð sykursýki mæðra. 

 

 

4.1.4 Fæðingin 

Tafla 7 sýnir að 64,4% nýbura í rannsóknarúrtaki fæddist um leggöng en 29,2% með 

keisaraskurði og 6,1% með áhaldafæðingu. Í viðmiðunarúrtaki voru alls 33,7% nýbura sem 

fæddust með keisaraskurði, 5,7% með áhaldafæðingu og 60,6% um leggöng. Gangsetning var 

framkölluð í 46,0% tilvika hjá rannsóknarúrtaki og 47,2% tilvika hjá viðmiðunarúrtaki. 

Þegar fæðingin er skoðuð með tilliti til tegundar sykursýkis mæðra eru 102 (41,1%) 

gangsetningar og 64 (25,8%) keisaraskurðir hjá mæðrum með GDMA1, 47 (61,0%) gangsetningar 

og 25 (32,5%) keisaraskurðir hjá mæðrum með GDMA2 og 11 gangsetningar (57,9%) og 10 

keisaraskurðir (52,6%) hjá mæðrum með IDDM. Marktækur munur er á gangsetningum milli 

mæðra með GDMA1 og GDMA2 (p = 0,003) og marktækur munur á keisaraskurðum milli mæðra 

með IDDM og GDMA1 (p = 0,017) 

Algengustu vandamál í fæðingu hjá rannsóknarúrtaki voru grænt legvatn (16,7%) og hiti í 

fæðingu (9,7%). Hjá viðmiðunarúrtaki var óeðlilegt fósturhjartsláttarrit (10,4%) algengasta 

vandamál í fæðingu.  Þegar tímabilin voru borin saman var marktækur aukning á grænu legvatni 

og hita í fæðingu milli tímabilanna. 
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Tafla 7. Upplýsingar um gang fæðingar. 

  2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

Tegund fæðingar       

Bráðakeisaraskurður 38 (19,7%) 64 (17,8%) 0,673 

Valkeisaraskurður 27 (14,0%) 41 (11,4%) 0,459 

Áhaldafæðing 11 (5,7%) 22 (6,1%) 0,989 

Eðlileg fæðing 117 (60,6%) 232 (64,6%) 0,402 

Gangsetning 91 (47,2%) 165 (46,0%) 0,859 

Grænt legvatn 10 (5,2%) 60 (16,7%) <0,001 

Hiti í fæðingu 8 (4,1%) 35 (9,7%) 0,030 

Óeðlilegt 
hjartsláttarrit 

20 (10,4%) 22 (6,1%) 0,105 

Þverlega - 6 (1,7%) - 

Axlarklemma - 5 (1,4%) - 

Önnur blæðing - 15 (4,2%) - 

Lengt 1. stig fæðingar - 3 (0,8%) - 

Lengt 2.stig fæðingar - 10 (2,8%) - 

 

 

4.2 Börnin 

4.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Í töflu 8 eru bakgrunnsbreytur barnanna fyrir bæði rannsóknarúrtakið (n = 359) og 

viðmiðunarúrtakið (n = 193). 

Rannsóknarúrtakið voru 51,5% drengir og 49,5% stúlkur. Einburar voru 95,5% af úrtakinu og 

fjölburar 4,5%. Meðalþyngd barnanna var 3621 gr., meðallengd var 50,5 cm og meðalhöfuðummál 

35,4 cm. Börn voru flokkuð eftir fæðingarþyngd miðað við meðgöngulengd sem þungburar, 

léttburar eða í eðlilegri þyngd. Léttburar reyndust vera 3,9% af úrtakinu, þungburar 23,7% og 

meirihlutinn var í eðlilegri þyngd miðað við meðgöngulengd (72,4%). 

Í viðmiðunarúrtakinu voru 46,6% drengir og 54,4% stúlkur. Fjölburar voru 4,7% af úrtakinu en 

einburar voru 95,3%. Meðalþyngd var 3597gr., meðallengd var 50,4cm og meðalhöfuðummál var 

35,4cm. Meirihluti barnanna var í eðlilegri þyngd miðað við meðgöngulengd (70,5%) en 4,7% voru 

léttburar og 24,9% voru þungburar. 

Ekki fannst marktækur munur milli rannsóknarúrtaks og viðmiðunarúrtaks. 
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Tafla 8. Bakgrunnsbreytur barnanna. 

  2010 (n = 193) 2015-2016 (n = 359) p 

  
3597 ± 680,2 3621 ± 630,0 0,688 Þyngd (gr)  

Meðaltal  ± sf 
  

50,4 ± 3,0 50,5 ± 2,7 0,776 Lengd (cm) 
Meðaltal  ± sf 
  

35,4 ± 2,0 35,4 ± 1,9 0,794 Höfuðummál (cm) 

Meðaltal  ± sf 
Vaxtarkúrfa       

SGA 9 (4,7%) 14 (3,9%) 0,838 
AGA 136 (70,5%) 260 (72,4%) 0,0996 
LGA 48 (24,9%) 85 (23,7%) 0,835 

Kyn       
Drengir 90 (46,6%) 185 (51,5%) 0,313 
Stúlkur 103 (53,4%) 174 (48,5%) 

        

Einburi 184 (95,3%) 343 (95,5%) 1 

Fjölburi 9 (4,7%) 16 (4,5%) 
 

Mynd 4 og mynd 5 sýna dreifingu Apgarstigunar við fimm mínútur fyrir rannsóknarúrtak og 

viðmiðunarúrtak. 97,8% prósent barnanna í rannsóknarúrtaki voru með Apgar yfir 6. 98,9% 

prósent barnanna í viðmiðunar útraki voru með Apgar yfir 6. Það virðist sem flest börnin hafa 

verið við góða heilsu fljótlega eftir fæðingu. Ekki reyndist marktækur munur á milli fimm mínútna 

apgar stigunar milli úrtakanna. 

 

Mynd 4. 5 mínútna Apgar rannsóknarúrtaks. 
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Mynd 5. 5 mínútna Apgar viðmiðunarúrtaks 

 

4.2.2 Sjúkdómsgreiningar 

Tafla 9 sýnir sjúkdómsgreiningar sem börnin fengu fyrir bæði rannsóknarúrtak og 

viðmiðunarúrtak. Algengusta sjúkdómsgreiningin í viðmiðunarúrtakinu var „önnur 

blóðsykurslækkun nýbura“ (11,4%). Í rannsóknarúrtakinu var sjúkdómsgreiningin „þungt fóstur 

miðað við meðgöngulengd“ algengust (10,9%). Hinsvegar voru 60.7% barnanna í 

rannsóknarúrtakinu sem fengu greininguna „lifandi einburi, fæddur á sjúkrahúsi“. 

Þegar rannsóknarúrtak og viðmiðunarúrtak var borið saman sást að það voru marktækt fleir 

börn sem fengu sjúkdómsgreininguna „önnur blóðsykurslækkun“ í viðmiðunarúrtaki miðað við 

rannsóknarúrtakið. Ekki var marktækur munur á öðrum sjúkdómsgreiningum 

 

Tafla 9. Sjúkdómsgreiningar barnanna. 
 

2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

Súrefnisskortur (P21.9) 0 (0,0%) 3 (0,8%) 0,328 

Andnauð (P22.0) 2 (1,0%) 6 (1,7%) 0,707 
Hraðöndun (P22.1) 7 (3,6%) 18 (5,0%) 0,512 

Bakteríusótt (P36.9) 0 (0,0% 7 (1,9%) 0,108 

IDM (P70.1) 7 (3,6%) 7 (1,9%) 0,268 
Önnur blóðsykurslækkun (P70.4) 22 (11,4%) 4 (1,1%) <0,001 

Smátt fóstur m. v. meðgöngulengd (P05.1) - 6 (1,7%) - 

Önnur lág fæðingarþyngd (P07.1) - 17 (4,7%) - 

Fyrirburar (P07.3) - 39 (10,9% - 

Þungt fóstur m.v. meðgöngulengd (P08.1) - 9 (2,5%) - 
Óvenjulega stórt ungabarn (P08.0) - 21 (5,8%) - 
Höfuðmargúll vegna fæðingaráverka (P12.0) - 9 (2,5%) - 

Nýburagula 
  

- 

Ótilgreind (P59.9) - 9 (2,5%) - 

Vegna fæðingu fyrir tímann (P59.0) - 7 (1,9%) - 
Lifandi einburi, fæddur á sjúkrahúsi (Z38.0) - 218 (60,7%) - 
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4.2.3 Vökudeild 

Innlagnir á Vökudeild hjá rannsóknarúrtaki voru 20,6% eins og sjá má í töflu 10. Algengastu 

ástæður innlagnar á Vökudeild hjá rannsóknarúrtaki voru eftirlit (11,4%) og fyrirburafæðing (7,5%). 

Innlagnir hjá viðmiðunarúrtaki voru 31,6%. Eftirlit (18,1%) og öndunarerfiðleikar (13,0%) voru 

algengustu ástæður innlagnar á Vökudeild hjá viðmiðunarúrtaki.  

Meðalaldur við innlögn hjá rannsóknarúrtaki var 1,7 klukkustundir (sf = 6,5 klst.). Miðgildið var 

0,33 klukkustundir (spönn 0,017-43,9klst.). Meðalaldur við innlöng hjá viðmiðunarúrtaki var 0,61 

klukkustundir (sf = 3,5 klst.). Miðgildið var 0,0 klukkustundir (spönn 0-45klst.). 

Samanburður á rannsóknarúrtaki og viðmiðunarúrtaki sýndi að marktækt færri nýburar voru 

lagðir inn á Vökudeild á seinna tímabili. Innlögnum vegna fyrirburafæðingar voru marktækt 

hlutfallslega fleiri á seinna tímabili. Marktækt færri nýburar voru lagðir inn vegna eftirlits á seinna 

tímabili og nýburarnir voru marktækt eldri við innlögn á Vökudeild á seinna tímabili miðað við það 

fyrra. 

Ef börnin voru skoðuð eftir sykursýkistegund mæðra má sjá að 15 (78,9%) börn mæðra með 

IDDM lögðust inn á Vökudeild, 44 (17,7%) börn mæðra með GDMA1 og 10 (13,0%) börn mæðra 

með GDMA2. Hlutfallslega fleiri börn mæðra með IDDM lögðust inn á Vökudeild miðað við börn 

mæðra með GDMA1 (p<0,001)  og GDMA2 (p<0,001). 

 

 

 

Tafla 10. Innlagnir á Vökudeild. 
 

2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

Innlögn 61 (31,6%) 74 (20,6%) 0,006 

Ástæða innlagnar 
   

Fyrirburi 5 (2,6%) 27 (7,5%) 0,030 

Öndunarerfiðleikar 25 (13,0%) 3 (0,8%) <0,001 

Eftirlit 35 (18,1%) 41 (11,4%) 0,040 
Annað 5 (2,6%) 4 (1,1%) 0,764  

Meðaltal  ± sf Miðgildi (spönn) Meðaltal  ± sf Miðgildi (spönn) 
 

Aldur við innlögn (klst.) 0,61 ± 3,5 0,0 (0-45) 1,7 ± 6,5 0,33 (0,017 -43,9) <0,001 
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4.3 Blóðsykursmælingar 

 

Tafla 11. Blóðsykursmælingar fyrstu 72 klst. eftir fæðingu 

  2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

Meðaltal  ± sf Miðgildi (spönn) Meðaltal  ± sf Miðgildi (spönn) 

Aldur barns (klst.) 
     

Fyrsta mæling 1,4 ± 2,2 1,0 (0,17-18) 2,0 ± 2,0 1,9 (0,033-19,9) <0,001 

Lægsta mæling 4,1 ± 6,2 1,5 (0,17-38) 7,7 ± 7,4 5,6 (0,25-43,9) <0,001 

Gildi (mmól/L)  
     

Fyrsta mæling 3,1 ± 1,2 3,1 (0,5-7,1) 4,0 ± 1,1 4,0 (0,6-11,2) <0,001 

Lægsta mæling 2,6 ± 1,0 2,5 (0,5-5,4) 3,4 ± 0,8 3,4 (0,2-5,5) <0,001 

Fjöldi mælinga fyrstu 72 
klst. 

5,87 ± 5,0 4,0 (1-27) 5,35 ± 3,8 5,0 (1-31) 0,483 

      

 

4.3.1 Fjöldi mælinga 

Tafla 11 sýnir að miðgildi fjölda mælinga á fyrstu þremur sólarhringum eftir fæðingu er 5,0 með 

spönn 1-31 hjá rannsóknarhópnum. Miðgildi viðmiðunarhóps fyrir fjölda mælinga á fyrstu þremur 

sólahringum er 4,0 með spönn 1-27. Ekki reyndist marktækur munur milli úrtakanna. 

Hjá rannsóknarúrtaki voru 20 börn sem mældust með blóðsykursgildi undir 2,2 mmól/L. Af þeim 

voru 10 börn mæðra með IDDM, 6 börn mæðra með GDMA1 og 4 börn mæðra með GDMA2. 

Börn mæðra með IDDM voru marktækt fleiri með gildi undir 2,2 mmól/L en börn mæðra með 

GDMA1 (p<0,001) og GDMA2 (p<0,001).  

Heildarfjöldi mælinga undir 2,2 mmól/L voru 38, þar af voru 24 þeirra hjá börnum þar sem 

mæður voru með IDDM, 10 hjá börnum mæðra með GDMA1 og 4 hjá börnum mæðra með 

GDMA2. Fjöldi mælinga undir 2,2 mmól/L var marktækt hærri hjá börnum mæðra með IDDM 

miðað við börn mæðra með GDMA1 (p<0,001) og GDMA2 (p<0,001). Ekki voru upplýsingar um 

fjölda mælinga undir 2,2 mmól/L hjá viðmiðunarúrtakinu 

Mynd 6 sýnir hvernig fjöldi blóðsykursmælinga fyrstu þrjá sólarhringa eftir fæðingu dreifast eftir 

tegund sykursýkis hjá rannsóknarúrtaki. Myndin sýnir að flestar mælingar voru gerðar hjá börnum 

mæðra með IDDM. Miðgildi fjölda mælinga hjá börnum mæðra með GDMA1 og GDMA2 voru 4,0 

og 5,0. Hinsvegar var miðgildi fjölda mælinga hjá börnum mæðra með IDDM 15,0. Niðurstöður 

fervikagreiningar sýna fram á að marktækur munur var milli allra hópa.  
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Mynd 6. Fjöldi mælinga fyrstu 72 klst skipt eftir sykursýki mæðra. 

4.3.2 Aldur nýbura við blóðsykursmælingar 

Í töflu 11 má sjá að miðgildi aldurs nýburanna við fyrstu og lægstu mælingu hjá 

rannsóknarúrtakinu voru 1,9 klst. með spönn 0,033-19 klst. og 5,6 klst. með spönn 0,25-43,9 klst. 

Hjá viðmiðunarúrtakinu var miðgildi aldurs við fyrstu mælingu 1,0 klst. með spönn 0,17-18 klst. og 

miðgildi aldurs við lægstu mælingu 1,5 klst. með spönn 0,17-38 klst. Nýburar í rannsóknarúrtaki 

voru marktækt eldri við bæði fyrstu og lægstu mælingu miðað við viðmiðunarúrtakið. Hér var notast 

við Wilcoxon próf þar sem breyturnar eru ekki normaldreifðar.  

Mynd 7 og mynd 8 sýna aldur barna í rannsóknarúrtaki við fyrstu og lægstu blóðsykursmælingu 

sundurliðað eftir því hvort mæður voru með IDDM, GDMA1 eða GDMA2. Miðgildi aldurs barna þar 

sem mæður voru með IDDM var 0,52 klst., 2,0 klst. hjá börnum mæðra með GDMA1 og 1,67 klst. 

hjá börnum þar sem mæður voru með GDMA2 Gerðar voru fervikagreiningar og í ljós kom að ekki 

var marktækur munur á aldri við lægstu mælingu milli hópanna. Hinsvegar voru börn mæðra með 

IDDM marktækt yngri við fyrstu mælingu miðað við börn mæðra með GDMA1 (p = 0,007). 
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Mynd 7. Aldur við fyrstu blóðsykursmælingu skipt eftir gerð sykursýki mæðra.  

 

Mynd 8. Aldur við lægstu blóðsykursmælingu skipt eftir gerð sykursýki mæðra. 
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4.3.3 Gildi blóðsykursmælinga 

Tafla 11 sýnir að meðaltöll (±sf) fyrstu og lægstu blóðsykursgilda var 4,0 (±1,1) mmól/L og 3,4 

(±0,8) mmól/L hjá rannsóknarúrtakinu. Hjá viðmiðunarúrtakinu er meðaltal (±sf) fyrsta 

blóðsykursgildis 3,1 (±1,2) mmól/L og meðaltal lægsta blóðsykursgildis 2,6 (±1,0).  Fyrsta og 

lægsta blóðsykursgildi nýbura í viðmiðunarhópnum var marktækt lægra en hjá 

rannsóknarhópnum. Hér var notast við t-próf. 

Mynd 9 sýnir dreifingu gilda fyrstu blóðsykursmælinga. Myndin sýnir að dreifing fyrstu gilda 

virðist vera svipuð fyrir börn mæðra með GDMA1 og GMDA2. Einnig virðast börn mæðra með 

IDDM vera með lægri gildi í fyrstu mælingu.  

 

Mynd 9. Dreifing á gildi fyrstu blóðsykurmælingu. 

 

Mynd 10 sýnir gildi fyrstu blóðsykursmælingar hjá rannsóknarúrtaki, sundurliðuð eftir gerð 

sykursýki móður. Niðurstöður fervikagreiningar sýna að  ekki reyndist marktækur munur á gildum 

fyrstu mælingar hjá börnum mæðra með GDMA1 og GDMA2. Aftur á móti voru gildi fyrstu mælinga 

marktækt lægri hjá börnum mæðra með IDDM miðað við börn mæðra með GDMA1 (p<0,001) og 

GDMA2 p = (0,002). 
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Mynd 10. Gildi á fyrstu blóðsykursmælingu skipt eftir gerð sykursýkis mæðra. 

 

Mynd 11 sýnir dreifingu gilda lægstu blóðsykursmælinga. Á myndinni sést svipað mynstur og 

á mynd 9, þ.e. dreifing er lík á lægstu gildum hjá börnum mæðra með GDMA1 og GDMA2 en börn 

mæðra með IDDM virðast líka vera með lægri gildi  í lægstu mælingu.  

 

Mynd 11. Dreifing á lægsta blóðsykursgildi. 
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Mynd 12 sýnir gildi lægstu blóðsykursmælingar rannsóknarúrtaks, sundurliðað eftir gerð 

sykursýki móður. Fervikagreining sýndi að ekki reyndist marktækur munur á lægstu gildum barna 

mæðra með GDMA1 og GDMA2. Hinsvegar voru lægstu gildi barna mæðra með IDDM marktækt 

lægri miðað við börn mæðra með GDMA1 (p<0,001) og GDMA2 (p<0,001). 

 

Mynd 12. Gildi á lægstu blóðsykursmælingu skipt eftir gerð sykursýkis mæðra. 

 

4.4 Inngrip 

Tafla 12. Inngrip. 
 

2010 (n=193) 2015-2016 (n = 359) p 

  Meðaltal  ± sf Miðgildi (spönn) Meðaltal  ± sf Miðgildi (spönn) 
 

Aldur við fyrstu brjóstagjöf (klst.) 2,85 ± 5,4 1,0 (0,33-37) 2,9 ± 8,6 0,82 (0,08-72) 0,001 

Ábótargjöf 
     

Aldur við fyrstu ábótargjöf (klst.) 4,8 ± 7,0 2,0 (0,33-41) 12,2 ± 14,4 6,9 (0,32-68,0) <0,001 

Magn í fyrstu ábótargjöf (ml.) 21,6 ± 8,8 20 (1-50) 12,79  ± 10,1 10 (0,2-50) <0,001 

Sykurlausn í æð 
     

Aldur við fyrstu gjöf (klst.) 1,9 ± 2,4 1,0 (0,17-9) 2,3 ± 2,8 1,5 (0,2-11,8) 0,437 

Magn í fyrstu gjöf (ml/kg/sólahr.) 70 ± 10,3 70 (50-80) 69,9 ± 20,9 65 (40-125) 0,370 
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4.4.1 Brjóstagjöf 

Tafla 12 sýnir að miðgildi aldurs við fyrstu brjóstagjöf hjá rannsóknarúrtaki er 0,82 klst. með 

spönn 0,09 – 72 klst og hjá viðmiðunarhópnum er það 1,0 klst. með spönn 0,33 – 37 klst. Börn í 

rannsóknarúrtakinu voru marktækt yngri við fyrstu brjóstagjöf miðað við viðmiðunarúrtakið. Notast 

var við wilcoxon próf þar sem breyturnar voru ekki normaldreifðar. 

Ef skoðaður var aldur við fyrstu brjóstagjöf eftir tegund sykursýki mæðra kom í ljós að miðgildi 

aldurs barna mæðra með GDMA1 og GDMA2 voru 0,8 klukkustundir (spannir 0,08 – 57,5 og 0,13 

-13,2) en 3,7 klukkustundir hjá börnum þar sem mæður voru með IDDM (spönn 0,57 – 72). 

Marktækur munur var milli barna þar sem mæður voru með IDDM og hinna barnanna (p <0,001). 

4.4.2 Ábótargjöf 

Í töflu 12 sést að miðgildi aldurs við fyrstu abótargjöf hjá rannsóknarúrtaki er 6,9 klst. með 

spönn 0,32-68 klst. Miðgildi magns sem gefið var í fyrstu ábótargjöf er 10 ml með spönn 0,2 – 50 

ml. Hjá viðmiðunarúrtakinu er miðgildi aldurs við fyrstu ábótagjöf 2,0 klukkustundir með spönn 

0,33 - 41 klst. og miðgildi magns fyrstu ábótar 20 ml með spönnina 1 – 50 ml. Bæði leið marktækt 

lengri tími frá fæðingu til fyrstu ábótargjafar hjá rannsóknarúrtaki miðað við viðmiðunarúrtakið, 

sem og að magn í fyrstu ábótar gjöf var marktækt minna. 

Þegar skoðaður var aldur við fyrstu ábótargjöf eftir tegund sykursýki mæðra sást að miðgildi 

aldurs barna mæðra með GDMA1 var 7,5 klukkustundir (spönn 0,32 – 68,0), 6,2 klukkustundir hjá 

börnum mæðra með GDMA2 (spönn 0,92 – 51,4). Miðgildi aldurs barna þar sem mæður voru með 

IDDM var 2,14 klukkustundir (spönn 0,38 – 21,5). Marktækur munur er á milli barna þar sem 

mæður eru með GDMA1 og þar sem mæður eru með IDDM. 

4.4.3 Gjöf sykurlausnar í æð 

Miðgildi aldurs við fyrstu gjöf sykurlausnar í æð hjá rannsóknarúrtaki var 1,5 klst. með spönn 

0,2 – 11,8 klst, eins og sést í töflu 12. Einnig var miðgildi magns fyrstu gjafar 65 ml/kg/sólahring 

með spönnina 40 – 125. Miðgildi aldurs hjá viðmiðunarúrtakinu er 1,0 klst. með spönn 0,17 – 9 

klst og miðgildi magns fyrstu gjafar 70 ml/kg/sólahring með spönn 50 – 80. Ekki reyndist 

marktækur munur á magni í fyrstu gjöf, né aldri við fyrstu gjöf. 

Af börnunum þar sem mæður voru með IDDM voru 47,4% sem þurftu á gjöf sykurlausnar í æð 

að halda. Hjá börnum þar sem mæður voru með GDMA1 voru 5,2% og 3,9% barna mæðra með 

GDMA2 sem fengu sykurlausn í æð.  Marktækur munur reyndist vera á milli barna mæðra með 

IDDM og hinna tveggja hópanna. Ekki var marktækur munur á gjöf sykurlausnar í æð milli barna 

mæðra með GDMA1 og GDMA2. 
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4.4.4 Skráning inngripa 

Á fyrstu þremur sólarhringum voru skráðar 309 brjóstagjafir (86%), 112 ábótagjafir (31,2%) og 

28 gjafir af sykurlausn í æð (7,8%) hjá rannsóknarúrtakinu (n = 359). Hjá viðmiðunarúrtakinu 

(n=193) voru skráðar 185 brjóstagjafir (95,5%), 105 ábótagjafir (54,4%) og 18 gjafir sykurlausnar 

í æð (9,3%).  

Samanburður á þessum breytum leiddu í ljós marktæka hlutfallslega lækkun á skráningu á 

ábótargjöf (p <0,001) og brjóstagjöf (p <0,001) milli úrtakanna tveggja. Ekki var marktækur munur 

í skráningu á gjöf sykurlausnar í æð. 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktækur munur á bakgrunnsbreytum 

barnanna milli úrtakanna. Svipaður fjöldi fyrirbura var í báðum úrtökum og meðgöngulengd var 

keimlík, þó var meðgöngulengd hjá mæðrum í rannsóknarúrtaki með IDDM marktækt styttri. 

Insúlínháð sykursýki minnkaði milli áranna en insúlínóháð sykursýki hafði aukist. Ekki var 

marktækur munur á öðru hvað varðar heilsufar mæðra, þó er vert að nefna að ofþyngd móður var 

um 40% í  báðum úrtökum. Lyfjanotkun mæðra var ívið meiri hjá rannsóknarúrtaki miðað við 

viðmiðunarúrtak, þó minnkaði notkun insúlíns marktækt. Börnin voru marktækt eldri við bæði fyrstu 

og lægstu blóðsykursmælingu hjá rannsóknarúrtaki sem og að gildi bæði fyrstu og lægstu 

blóðsykursmælingu voru marktækt hærri. Börn mæðra í rannsóknarúrtaki með IDDM voru með 

marktækt lægri gildi en hin börnin. Að auki voru þau bæði mæld fyrr og oftar á fyrstu þremur 

sólahringum eftir fæðingu. Innlagnir á Vökudeild Barnaspítala Hringsins voru hlutfallslega færri hjá 

rannsóknarúrtakinu en innlagnir vegna fyrirburafæðinga voru þó hlutfallslega fleiri. Börn í 

rannsóknarúrtakinu voru marktækt yngri við fyrstu brjóstagjöf en eldri við fyrstu ábótargjöf. Einnig 

fengu börnin í rannsóknarúrtakinu minna magn í fyrstu ábótargjöf miðað við viðmiðunarúrtakið. 

Skráningum á ábótargjöf og brjóstagjöf hafði fækkað hlutfallslega á milli áranna, en hjá 

rannsóknarúrtakinu var skráð ábót hjá um 30% barnanna og brjóstagjöf hjá um 86% barnanna. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru að heildarúrtakið er frekar stórt. Einnig voru 

rannsóknarúrtak og viðmiðunarúrtak frekar sambærilegir hópar. 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru að viðmiðunarúrtakið var talsvert minna en 

rannsóknarúrtakið. Betra hefði verið að takmarka gagnasöfnun við eitt ár í stað tveggja til að 

samanburður væri auðveldari. Einnig hefði verið æskilegt að ná að fara yfir allar mæðraskrár og 

tilheyrandi sjúkraskrár til að fá nákvæmari heildarmynd á niðurstöðurnar. Rannsóknin var 

afturskyggn sem hefur vissa galla í för með sér. Upplýsingar voru fengnar úr nokkrum mismunandi 

gagnasöfnum, vegna þessa hafa margir aðilar komið að skráningu þessara gagna sem getur aukið 

á misræmi.  

5.3 Mæðurnar 

Ekki var munur á meðgöngulengd milli rannsóknar- og viðmiðunarúrtaks. Hinsvegar ef 

rannsóknarúrtak var skoðað út frá tegund sykursýki mæðra mátti sjá að meðgöngulengd mæðra 

með IDDM var marktækt styttri en hjá hinum mæðrunum. Þar af voru 11 börn (57,9%) fædd fyrir 

37. viku. Það gæti haft mikla þýðingu fyrir niðurstöður sem snúa að innlögn á Vökudeild og 

inngripum, þar sem þau eru þá líklegri til að leggjast inn á Vökudeild og þurfa meiri inngrip miðað 

við fullburða börn. 
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Ef skoðaðir voru kvillar sem hrjáðu mæðurnar bæði fyrir og á meðgöngu má sjá að um 40% 

mæðra í báðum úrtökum voru í ofþyngd. Þegar ofþyngd mæðra í rannsóknarúrtaki var skoðuð út 

frá tegund sykursýki kom í ljós að um 50% mæðra með GDMA2, tæp 27% mæðra með IDDM og 

um 42% mæðra með GDMA1 voru í ofþyngd. Munur var á úrtökum þegar kom að hlutfallslegum 

fjölda mæðra með insúlínháða (IDDM, GDMA2) og insúlínóháða sykursýki (GDMA1). Hlutfallslega 

fleiri mæður í rannsóknarúrtaki voru með insúlínóháða sykursýki og hlutfallslega færri með 

insúlínháða sykursýki þegar miðað var við viðmiðunarúrtak. Ofþyngd móður spilar stórt hlutverk í 

áhættu fyrir því að greinast með meðgöngusykursýki (GDMA1 og GDMA2). Möguleiki er því á að 

með aukinni ofþyngd í samfélaginu nú til dags, aukist greiningar á meðgöngusykursýki.  

Fleiri mæður í rannsóknarúrtakinu voru á lyfjum miðað við viðmiðunarúrtak. Ef insúlínnotkun er 

skoðuð sérstaklega sést að hún hefur minnkað marktækt milli úrtakanna, en notkun metformíns 

aukist gríðarlega. Notkun metformíns á meðgöngu hefur færst í aukana á síðustu árum hérlendis 

(11). Einnig minnkaði insúlínháð sykursýki milli úrtakanna. Þrátt fyrir  enga marktæka hlutfallslega 

aukningu á háþrýstingsvandamálum milli úrtakanna voru hlutfallslega fleiri mæður í 

rannsóknarúrtaki á háþrýstingslyfjum. Um 1,6% mæðra í viðmiðunarúrtaki voru á geðlyfjum miðað 

við tæp 10% hjá rannsóknarúrtaki. 

Í báðum úrtökum voru um 30% allra fæðinga með keisaraskurði, þá bæði val og bráða. Á 

árunum 2010 og 2015 var heildarfjöldi keisaraskurða hérlendis 14,6% árið 2010 og 16,3% árið 

2015. Næstum tvöfaldur munur er á keisaraskurðum hjá rannsóknar- og viðmiðunarúrtaki miðað 

við heildarfjölda keisaraskurða á tilsvarandi árum. Marktækur munur var á keisaraskurðum milli 

mæðra með GDMA1 og IDDM í rannsóknarúrtaki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hár 

blóðsykurstyrkur mæðra hefur ýmsa kvilla í för með sér, þar á meðal aukna tíðni á keisaraskurðum 

(34, 35).  

Árið 2010 voru gangsetningar hjá 22,5% fæðinga og 26,3% fæðinga árið 2015 á LSH. Hjá 

viðmiðunarúrtaki voru gangsetningar rúm 47% af fæðingum og um 46% fæðinga hjá 

rannsóknarúrtaki. Hér sést að hátt hlutfall mæðra með sykursýki eru gangsettar miðað við heildar 

fjölda gangsetninga á LSH. Marktækur munur var á gangsetningum milli mæðra með GDMA1 og 

GDMA2 í rannsóknarúrtaki. Í klínískum leiðbeiningum um skimum, greiningu og meðferð á 

sykursýki á meðgöngu er mælt með að framkalla fæðingu hjá mæðrum með GDMA1 á 40. – 41. 

viku og á 39. – 40. viku hjá mæðrum með GDMA2. Mælt er með að framkalla fæðingu fyrr ef 

sykurstjórn versnar og/eða aðrir fylgikvillar koma upp eins og til dæmis háþrýstingur (11). Um og 

yfir 25% hjá bæði rannsóknar- og viðmiðunarúrtaki voru með einhverskonar háþrýstings vandamál 

á meðgöngu (fyrirverandi háþrýsting, meðgönguháþrýsting og meðgöngueitrun). Vegna þessara 

reglna og hlutfalls mæðra með háþrýstingsvandamál kemur ekki á óvart að hlutfall gangsetninga 

sé hærra hjá þessum hópum miðað við almennt þýði. 
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5.4 Börnin 

Ekki var marktækur munur á þyngd, höfuðummáli, lengd og hvar börnin lentu á vaxtarkúrfunni. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur meðalþyngd barna frá árinu 2010 til 2016 verið um og yfir 3600 

grömm (36). Börnin í bæði rannsóknar- og viðmiðunarúrtaki eru í kringum meðaltal ef miðað er 

við þessar tölur . Rúm 11% barnanna voru fyrirburar í rannsóknarúrtaki og tæp 9% í 

viðmiðunarúrtaki. Ef tekið er mið af upplýsingum úr burðarmálsskýrslu frá árinu 2015 voru 

fyrirburafæðingar 7,6% af öllum fæðingum á LSH á árinu 2015. Samkvæmt rannsókn er aukin 

áhætta á fyrirburafæðingum hjá mæðrum með háan blóðsykur (34).  

Meirihluti barna í rannsóknarúrtaki (60,7%) fengu sjúkdómsgreininguna „lifandi einburi, fæddur 

á sjúkrahúsi“ (Z38.0). Marktækur munur var á hlutfalli barna með sjúkdómsgreininguna „önnur 

blóðsykurslækkun“ (P70,4) milli úrtakanna. Rúmt 1% barna fengu þessa sjúkdómsgreiningu hjá 

rannsóknarúrtaki en 11,4% barna í viðmiðunarúrtakinu. Þetta bendir til þess að færri börn hafi 

skráð með blóðsykurslækkun hjá rannsóknarúrtaki, sem getur verið rakið til þess að annaðhvort 

voru raunverulega færri börn greind með blóðsykurslækkun eða skráningin hafi verið að einhverju 

leyti ábótavant. 

Færri innlagnir  á Vökudeild voru hjá rannsóknarúrtakinu. Þetta gæti skýrst af því að ekki er 

verið að leggja börn inn á Vökudeild vegna blóðsykurseftirlits eins og tíðkaðist fyrir tilkomu 

verklagsreglunnar. Það væri gríðarlega jákvæm því ekki væri verið að leggja nýbura inn á 

Vökudeild að óþörfu. 

Ef börn í rannsóknarúrtaki voru skoðuð sérstaklega þá sást að börn mæðra með IDDM voru 

lögð marktækt oftar inn á Vökudeild miðað við hin börnin. Af því má álykta að börn mæðra með 

IDDM hafi verið verr á sig komin miðað við hin börnin. Athuga skal þó að meirihluti barna mæðra 

með IDDM voru fædd fyrir 37. viku sem getur útskýrt aukna innlögn á Vökudeild hjá þeim börnum. 

5.5 Blóðsykursmælingar 

Rannsóknarniðurstöður sýndu fram á að nýburar í rannsóknarúrtaki voru eldri við fyrstu 

blóðsykursmælingu ef miðað er við viðmiðunarúrtakið. Hjá viðmiðunarúrtaki var miðgildi aldurs við 

fyrstu mælingu  1,0 klukkustundir en 1,9 klukkustundir hjá rannsóknarúrtaki. Þar sem blóðsykur 

hjá öllum nýburum er í lágmarki við einnar klukkustundar aldur er mikilvægt að mæla blóðsykur 

eftir þann tíma til að sjá hvort blóðsykurslækkunin er raunveruleg lækkun frekar en eðlileg 

lífeðlisfræðileg lækkun sem allir nýburar fara í gegnum (1, 3). 

Þegar aldur við fyrstu mælingu hjá rannsóknarúrtaki var skoðaður eftir tegund sykursýki mæðra 

sást að börn mæðra með IDDM voru mæld marktækt fyrr en börn mæðra með GDMA1 og GDMA2. 

Miðgildi aldurs barna þar sem mæður voru með GDMA1 og GDMA2 voru 2,0 klst. og 1,67 klst, en 

0,52 klst. hjá börnum mæðra með IDDM. Ef þessi gildi eru borin saman við núgildandi 

verklagsreglur sést að gildin fylgja verklagsreglunni vel. Mikilvægt er þó að hafa í huga að spönn 

aldurs við fyrstu mælingu hjá börnum mæðra með GDMA1 og GDMA2 er gríðarlega mikil. Á 

myndum 10 og 12 má sjá 3 útlaga í GDMA1 hópnum. Tveir þessara útlaga eru fæddir á 34. viku 
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og því í aukinni hættu á óeðlilegri blóðsykurslækkun. Ekki var hægt að skoða nákvæmlega hversu 

vel blóðsykurseftirliti var háttað hjá börnum mæðra með GDMA2, þar sem eftirlit er ólíkt  eftir því 

hversu miklu insúlíni móðir notar og hver blóðsykursstyrkur hennar  er í fæðingu. Ekki var safnað 

upplýsingum um blóðsykursstyrk mæðra í fæðingu né var tekið tillit til magn insúlíns í 

gagnasöfnun. 

Þegar rannsóknarúrtak var borið saman við viðmiðunarúrtak sást að aldur við lægstu mælingu 

var marktækt hærri hjá börnum í rannsóknarúrtaki. Þetta helst í hendur við það að aldur fyrstu 

mælingar jókst líka. 

Gildi bæði fyrstu og lægstu blóðsykursmælingar voru marktækt hærri hjá rannsóknarhópnum 

miðað við viðmiðunarhópinn. Þetta gæti stafað af því að börnin í rannsóknarúrtakinu voru eldri en 

börnin í viðmiðunarúrtakinu í báðum þessum mælingum og þvi minni líkur á að mælingarnar hjá 

rannsóknarúrtakinu hafi lent innan tímarammans sem lífeðlisfræðilega lækkunin spannar. 

Ennfremur voru börn í rannsóknarúrtakinu yngri við fyrstu brjóstagjöf. Þar sem næring eykur 

blóðsykurstyrk stuðlar það að því að blóðsykursgildin eru hærri hjá rannsóknarúrtakinu. Ef fyrstu 

og lægstu blóðsykursgildum rannsóknarúrtaksins var skipt eftir tegund sykursýki mæðra sást að 

börn mæðra með IDDM voru að mælast með lægri gildi sem hugsanlega má að einhverju leyti 

rekja til þess að þau eru mæld fyrr en hin börnin og því líklegri til að lenda innan tímarammans 

sem lífeðlisfræðilega lækkunin spannar. 

Ekki var marktækur munur á fjölda mælinga á fyrstu þremur sólarhringum eftir fæðingu milli 

rannsóknar- og viðmiðunarúrtaks. Ef skoðaður var fjöldi mælinga eftir sykursýki mæðra hjá 

rannsóknarúrtaki kom í ljós að miðgildi fjölda mælinga var 15 hjá börnum mæðra með IDDM, 5,0 

hjá börnum mæðra með GDMA2 og 4,0 hjá börnum þar sem mæður voru með GDMA1. 

Marktækur munur reyndist á öllum hópum. Hér sést að börn mæðra með IDDM eru lengur í eftirliti 

miðað við hin börnin, sem er í samræmi við verklagsregluna. 

Einungis 20 börn í rannsóknarúrtakinu mældust með blóðsykursgildi undir 2,2 mmól/L. Þar af 

voru 10 (2,8%) þeirra börn mæðra með IDDM, 6 (1,7%) börn mæðra með GDMA1 og 4 (1,1%) 

börn mæðra með GDMA2. Börn mæðra með IDDM mældust einnig með fleiri gildi undir 2,2 

mmól/L miðað við hin börnin. Af þessi má álykta að börn mæðra með IDDM séu líklegri til að 

lenda í óeðlilegri blóðsykurslækkun miðað við börn mæðra með GDMA1 og GDMA2, þó verður 

einnig að hafa í huga að þau eru mæld snemma/fyrr og því gæti mögulega eitthvað af lágu 

gildunum verið innan tímarammans sem lífeðlisfræðilega blóðsykurslækkunin á sér stað.  

5.6 Inngrip 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að aldur barna í rannsóknarúrtaki við fyrstu 

brjóstagjöf var lægri en hjá viðmiðunarúrtaki. Miðgildi aldurs við fystu brjóstagjöf hjá rannsóknar 

úrtaki var tæpar 50 mínútur. Samkvæmt verklagsreglum á að leggja barn á brjóst sem fyrst eftir 

fæðingu (innan 30 mínútna) (21). Vert er að athuga að ekki öll börn gátu farið strax á brjóst, þar 
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sem sum þeirra voru fyrirburar sem lögðust inn á Vökudeild og önnur þurftu sykurlausn í æð mjög 

snemma eftir fæðingu. Einnig er mikilvægt að taka eftir því að spönn aldursins er gríðarlega víð.  

Börn mæðra með IDDM í rannsóknarúrtaki voru marktækt eldri við fyrstu brjóstagjöf en hin 

börnin. Þessi börn voru að auki frekar lögð inn á Vökudeild og því mögulega í kjölfarið ólíklegri til 

að fara snemma á brjóst.  

Þegar aldur við fyrstu ábótargjöf er skoðaður sést að börnin í rannsóknarúrtaki voru eldri en 

börnin í viðmiðunarúrtaki við fyrstu ábótargjöf, sem og að magn fyrstu ábótargjafar var minna hjá 

rannsóknarúrtaki. Hér getur ýmislegt haft áhrif á þennan mun. Í fyrsta lagi, þá er verið að mæla 

blóðsykurinn seinna hjá börnum í rannsóknarúrtaki og því liggur í augum uppi að ábótargjöf seinki 

samhliða. Ennfremur eru börnin almennt að taka brjóst fyrr og því möguleiki á að þau þurfi ekki á 

ábótargjöf að halda síðarmeir sem stuðlar svo fremur að árangusríkri brjóstagjöf. 

Börn mæðra með IDDM í rannsóknarúrtaki fengu fyrstu ábótargjöf við yngri aldur en hin börnin. 

Eins og áður hefur komið fram voru þessi börn frekar lögð inn á Vökudeild. Vegna þessa gætu 

þau verið ólíklegri til að fá brjóst snemma og því þurft á ábótargjöf að halda fyrr en ella. 

Engin marktæk breyting var á aldri eða magni fyrstu sykurgjafar í æð milli úrtakanna. En þegar 

rannsóknarúrtakinu var skipt niður eftir sykursýki móður kom í ljós að mikill meirihluti barnanna 

sem þurfti sykurlausn í æð voru börn mæðra með IDDM. Þetta bendir til að börn mæðra með 

IDDM þurfi á meiri inngripum að halda miðað við börn mæðra með GDMA1 og GDMA2. Það rennir 

frekari stoðum undir það að börn mæðra með IDDM séu í meiri áhættu á of lágum  blóðsykri miðað 

við hin börnin 

Að auki var skráning ábótargjafar hjá rannsóknarúrtaki einungis um 31% miðað við 54,4% hjá 

viðmiðunarúrtaki, sem gæti annað hvort verið orsakað af því að aldur við fyrstu ábótargjöf hafi 

hækkað og magn ábótargjafar hafi minnkað, eða afleiðing þess að börnin þurftu minna á 

ábótargjöf að halda miðað við viðmiðunarúrtakið. Einnig gæti þetta bent til ofmeðhöndlunar hjá 

viðmiðsúrtaki á grundvelli ótímabærra blóðsykursmælinga, þ.e. á meðan eðlilegri 

blóðsykurslækkun stendur. 

5.7 Lokaorð 

Þessi rannsókn gefur miklvægar upplýsingar um hvernig blóðsykurseftirliti er háttað hérlendis. 

Blóðsykurseftirlit virðist fylgja núgildandi verklagsreglu og hefur batnað síðan hún var tekin í gildi. 

Börn mæðra með insúlínháða sykursýki virðast vera í aukinni áhættu fyrir óeðlilegri 

blóðsykurslækkun miðað við börn mæðra með meðgöngusykursýki 1 og meðgöngusykursýki 2. 

Þó verður að taka tillit til þess að um helmingur barna þeirra mæðra sem voru með insúlínháða 

sykursýki voru fyrirburar sem eitt og sér er áhættuþáttur fyrir blóðsykurslækkun. Rannsóknin 

styður það að vel sé fylgst með blóðsykri barna mæðra með sykursýki fyrstu klukkutíma eftir 

fæðingu.  Þetta eru jákvæðar niðurstöður fyrir þennan viðkvæma sjúklingahóp sem nýburar eru.  
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7 Fylgiskjöl 

7.1 Fylgiskjal 1: Gagnasöfnunarblað 

Almennt 

Rannsóknarnúmer_____________       

Fæðingarár________ , mánuður____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meðgangan 

Aldur móður__________    Meðgöngulengd(vikur+dagar)____________ 

Fjöldi fyrri fæðinga_______________  Lyf á meðgöngu_______________________ 

Heilsufar móður fyrir meðgöngu:   Sykursýki______          Skjaldkirtilssjúkdómar_______ 

Háþrýstingur______  Annað_______________________________ 

Vandamál á meðgöngu______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fæðingin 

Gangsetning: Já____  Nei____   

Hvernig fæddist barnið: vaginal fæðing______, keisari______, áhaldafæðing _____ 

Vandamál í fæðingu___________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barnið 

Kyn barns:  Stúlka_____  Drengur_____ 

Fæðingarþyngd barns (gr) ________   Lengd (cm)______ Höfuðummál(cm)_______  

SGA____ AGA____  LGA____     

Einburi___  Fjölburi___   Apgar 1mín_______             5mín___________ 

Sjúkdómsgreiningar barns__________________________________________________ 

Innlögn/eftirlit á Vökudeild: Ástæða____________________, Aldur barns(í klst.)______ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Blóðsykursmælingar 

Ástæða blóðsykursmælingar__________________________________________________ 

Aldur við fyrstu mælingu (í klst.)___________ Gildi fyrstu mælingar(mmól/L) _____ 

Aldur við lægstu mælingu (í klst.)__________ Gildi lægstu mælingar(mmól/L) _____ 

Fjöldi mælinga á fyrstu 72 klst____________  Fjöldi undir 2,2 

mmól/L____________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inngrip: 

Aldur barns við fyrstu brjóstagjöf (í klst.)_____________________ 

 

Aldur barns við fyrstu ábótargjöf (í klst.)_____________________ 

 

Ábótargjöf: (hvað var gefið, hversu mikið) (BM/ÞM og magn í ml):___________________ 

 

Aldur barns við upphaf iv gjafar (í klst.) _________________________________________ 

 

Gjöf sykurlausnar í æð :  Upphafsgjöf (ml/kg/sólahr.)_______________________ 

        Hámarksgjöf(ml/kg/sólahr.)_______________________ 
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7.2 Fylgiskjal 2: Leyfi frá Siðanefnd Landspítalans 
 

 

 

Reykjavík, 8.febrúar 2017 

JSn/te 

Þórður Þórkelsson 

Kvenna- og barnasvið 

Hb-21E 

 

Varðar erindi 3/2017 „Mælingar á blóðsykri hjá nýburum á 

kvennadeild Landspítalans og Vökudeild Barnaspítala Hringsins“. 

 

 

Ágæti Þórður 

 

Höfum móttekið svar þitt dagsett 6.febrúar 2017 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti. 

 

Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr sjúkraskrá og 

mæðraskrá vegna rannsóknar: 

 

Almennt: Fæðingarár, fæðingarmánuður. 

Meðgangan: Meðgöngulengd, aldur móður, sykursýki, háþrýstingur, 

skjaldkirtilssjúkdómur eða astmi, fjöldi fyrri fæðinga, vandamál á meðgöngu, 

lyfjanotkun á meðgöngu. 

mailto:sidanefnd@landspitali.is
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Fæðingin: Upphaf fæðingar (sjálfkrafa eða gangsetning), tegund fæðingar (um 

leggöng, áhaldafæðing, keisaraskurður). 

Barnið: Kyn, fæðingarþyngd, -lengd og höfuðummál; Apgarstigun við 1 og 5 mín., 

fjölburi eða einburi, sjúkdómsgreining(ar) barns, aldur við innlögn eða eftirlit á 

Vökudeild, ástæða innlagnar eða eftirlits á Vökudeild. 

Blóðsykurmælingar: Ástæða blóðsykurmælingar, aldur barns við fyrstu mælingu, 

blóðsykurgildi við fyrstu mælingu, aldur barns við mælingu lægsta gildis, lægsta 

mælda blóðsykurgildi, fjöldi blóðsykurmælinga fyrstu 72 klst. eftir fæðingu og gildi, 

sérstaklega verður skráð hvort gildin voru óeðlilega lág (<2,2 mmól/L)  hvort barnið 

var með einkenni tengt lágum blóðsykri, inngrip. 

 

 

Þátttakendur verða öll börn sykursjúkra mæddra, fædd árin 2015 og 2016, þar sem 

blóðsykur var mældur á fyrsta sólarhring eftir fæðingu. Einnig börn sem voru í áhættu á 

að mælast með lágan blóðsykur, s.s. fyrirburar og vaxtarskert börn  

Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með veitt. 

 

Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem 

vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin fram á 

að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af birtum greinum 

um rannsóknina. 

 

Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 

 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 

 

 

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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7.3 Fylgiskjal 3: Leyfi frá framkvæmdarstjóra lækninga 


