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Ágrip 
Meðfæddir gallar í miðtaugakerfi greindir á fósturskeiði og eftir fæðingu á Íslandi 1992-2016 

Ásdís Björk Gunnarsdóttir1, Hildur Harðardóttir1,2, Hulda Hjartardóttir2, Sara Lillý Þorsteinsdóttir2 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Fósturgreiningardeild kvennadeildar Landspítala 

Inngangur: Gallar í miðtaugakerfi (MTK) eru alvarlegir fæðingargallar sem sumir samræmast ekki 

lífi en aðrir geta valdið ævilangri fötlun. Þekktir áhættuþættir eru t.d. sykursýki, offita og fólínsýruskortur 

móður og notkun flogaveikilyfja á meðgöngu. Tíðni þeirra er talin geta verið allt að 1% og eru gallar í 
MTK því með algengari fæðingargöllum sem greinast. Nýgengi þeirra meðal fóstra og barna á Íslandi 

hefur verið rannsakað fyrir tímabilið 1972-1991 og var þá hæst 2,22 tilfelli fyrir hverjar 1000 fæðingar á 

tímabilinu 1987-1991. Þessi rannsókn miðaði að því að meta nýgengi galla í MTK fyrir næsta 25 ára 

tímabil, 1992-2016, ásamt því að rannsaka áhættuþætti meðal mæðra og afdrif fóstra og barna. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og fengust upplýsingar um öll tilfelli þar sem 

galli í MTK greindist hjá fóstri eða barni árin 1992-2016 úr ómskoðunarskýrslum Fósturgreiningardeildar 

Landspítala og Fæðingaskrá embættis landlæknis. Frekari upplýsinga um hvert tilfelli var aflað úr 

sjúkraskrám móður og barns. Rannsóknartímabilinu var skipt upp í fimm tímabil og var lýsandi tölfræði 

notuð til að reikna heildarnýgengi ásamt nýgengi meðal nýbura fyrir hvert tímabil sem og tíðni ákveðinna 

breyta. 

Niðurstöður: Alls greindust 206 fóstur eða börn með galla í MTK á tímabilinu. Flest tilfellin (n = 49) 

voru flokkuð sem vatnshöfuð en fæst (n = 10) sem samhvelun. Heildarnýgengi var hæst 2,44 tilfelli á 

hver 1000 fædd börn á tímabilinu 2012-2016 en nýgengi meðal nýbura var hæst 0,80 tilfelli á hver 1000 

fædd börn á tímabilinu 1992-1996. Rúmlega 89% tilfellanna greindust á fósturskeiði og þar af greindust 

92% fyrir 22 vikna meðgöngu. Meðallengd meðgöngu í vikum við greiningu heilaleysis styttist marktækt 
úr 19,3 vikum á tímabilinu 1992-1996 í 11,6 vikur á tímabilinu 2012-2016 (p = 0,006). Fyrir þau tilfelli 

sem greindust eftir fæðingu voru hlutfallslega færri mæður, eða 41%,  sem tilheyrðu heilbrigðisumdæmi 

höfuðborgarsvæðisins, samanborið við 72% fyrir tilfelli sem greindust á meðgöngu (p = 0,006). Meirihluti 

meðganga endaði með meðgöngurofi, eða 71,8%, og ef einungis voru skoðuð tilfelli sem greindust á 

meðgöngu enduðu 80,4% þeirra með meðgöngurofi. Tíðni þekktra áhættuþátta meðal mæðra var lág 

fyrir utan hátt hlutfall mæðra með offitu á tímabilinu 2012-2016, eða 23%. Meirihluti lifandi fæddra barna 

með galla í MTK var lagður inn á Vökudeild eftir fæðingu og fóru mest 50% í aðgerð vegna gallans á 
fyrsta aldursári á tímabiliinu 1997-2001. Af 57 lifandi fæddum börnum með galla í MTK voru 37 eða 

65% enn á lífi þegar rannsóknin fór fram.     

Ályktanir: Aukin þjálfun meðal heilbrigðisstarfsfólks og bættur tækjabúnaður hefur skilað auknum 

fjölda greininga á meðgöngu miðað við fyrri rannsókn. Greining heilaleysis er nú að meðaltali við 12 
vikur í stað 19 vikna áður sem er jákvæð þróun þar sem lífslíkur eru engar. Oftast fer í kjölfarið fram 

meðgöngurof, en aðgerðin er einfaldari og tíðni fylgikvilla lægri við 12 vikna meðgöngu samanborið við 

20 vikna. Í fámennum heilbrigðisumdæmum eru framkvæmdar færri ómskoðanir sem getur leitt til minni 

sérhæfingar við greiningu fósturgalla. Það getur skýrt hvers vegna tilfelli sem greinast eftir fæðingu eru 

líklegri til að vera frá heilbrigðisumdæmum utan höfuðborgarsvæðisins. 
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1 Inngangur  

Miðtaugakerfi (MTK) manna þroskast hratt á fósturskeiði og heldur áfram að þróast eftir fæðingu og 

fram á fullorðinsár. Röskun á þroska þess getur orðið á öllum stigum ferlisins og valdið meðfæddum 

göllum í MTK líkt og klofnum hrygg (e. spina bifida), vatnshöfði (e. hydrocephalus), samhvelun (e. 

holoprosencephaly), heilahaulum (e. encephaloceles) og heilaleysi (e. anencephaly). Tímasetning og 

eðli röskunarinnar ræður útkomunni en afleiðingar geta verið skerðing á vitsmunalegri getu, flogaveiki, 

skerðing á hreyfi- og skyngetu o.fl.(1) Þekktir áhættuþættir eru m.a. efnaskiptakvillar móður líkt og 

sykursýki og fólínsýruskortur en gallar í MTK geta einnig verið afleiðing litninga- eða erfðagalla.(2) 

Stóran hluta tilfella má greina með ómskoðun á meðgöngu. Á Íslandi stendur verðandi foreldrum til boða 
ómskoðun við 11-14 og 20 vikna meðgöngu þar sem útlit fósturs og líkamsbygging er metin. Ef frávik 

greinast er oft boðin ástunga til að meta litningagerð fósturs og e.t.v. einnig örflögugreining.(3, 4)  

Miðtaugakerfisgallar eru með algengustu fæðingargöllum sem greinast en nýgengi þeirra er talið 

geta verið allt að 1%.(5) Nýgengi hefur verið rannsakað hérlendis fyrir tímabilið 1972-1991 í rannsókn 
Guðrúnar Hreinsdóttur og félaga sem kom út árið 1996. Mikill munur var á tíðni á milli ára og fimm ára 

tímabila en hæst var nýgengið á tímabilinu 1987-1991, en þá greindust 50 tilfelli miðtaugakerfisgalla eða 

2,22 tilfelli fyrir hverjar 1000 fæðingar.(6)  

1.1 Eðlileg þroskun miðtaugakerfis á fósturskeiði 
Við upphaf þriðju viku fósturþroskunar (m.v. getnað) hafa frumulögin þrjú; innlag (e. endoderm), útlag 

(e. ectoderm) og miðlag (e. mesoderm) myndast í fósturvísinum. Tilkoma hryggstrengs (e. notochord) 

og forstrengs-miðlags (e. prechordal mesoderm) veldur því að útlagið þykknar og myndar taugaplötu (e. 

neural plate). Frumur plötunnar mynda taugaútlagið (e. neuroectoderm) og markar virkjun þeirra 

byrjunina á taugapípumyndun en það er ferlið þar sem taugaplatan myndar taugapípuna (e. neural tube). 

Við lok þriðju viku fósturþroskunar fara hliðlægar brúnir taugaplötunnar að lyftast og mynda 

taugafellingar (e. neural fold) með taugarennu (e. neural groove) í miðjunni. Með tímanum renna 
taugafellingarnar saman í miðlínu og mynda taugapípuna. Þessi samruni hefst á hálssvæðinu og heldur 

áfram í haus- og dauslæga stefnu. Þar til samruninn er fullkominn eru haus- og dauslægu endar 

taugapípunnar opnir og kallast opin fremra og aftara taugapípuauga (e. neuropore) og lokast það fremra 

í kringum dag 25 eftir getnað en það aftara í kringum dag 28.(7) Þá er taugapípumyndunni lokið og 

sérhæfing á ákveðnum svæðum og frumum innan taugapípunnar hefst. Framheili (e. forebrain), miðheili 

(e. midbrain) og afturheili (e. hindbrain) myndast við hauslæga enda pípunnar en mænan í dauslægari 

hlutum hennar. Kviðlægt í mænunni fara að myndast forverar ýmissa mikilvægra hluta taugakerfisins 
s.s. skyn-, hreyfi- og millitaugunga, hnoðakambs (e. neural crest) og taugatróðs (e. glial cells). Þetta ferli 

sérhæfingar er afleiðing af samspili gena sem tjá fyrir ákveðnum svæðum, frumugerðum og boðefnum 

t.d. sonic hedgehog sem seytt er af aðlægum svæðum í fósturvísinum. Næst fara baklægustu frumur 

taugapípunnar sem mynda hnoðakambinn að flytja sig á brott til að mynda stóran hluta af útlæga 

taugakerfinu. Einnig verður frumufjölgun innan pípunnar og í framhaldinu þykknun á vegg hennar og 

flutningur mismunandi frumugerða á rétta staði og er þróun framheilabarkar gott dæmi um þetta. Þar 

flytja forverar taugafrumna sig til lokastaðsetningar sinnar innan þeirra sex laga sem eru í heilaberkinum. 
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Þegar allar frumur hafa sérhæfst og eru á réttum stað verður útvöxtur á taugasímum og myndun 

taugamóta. Ef frumur ná ekki að mynda réttar tengingar fá þær ekki nægjanlega örvun til að viðhalda lífi 

og fara inn í ferli stýrðs frumudauða (e. apoptosis).(8)  

1.2 Helstu miðtaugakerfisgallar 
Taugapípugallar (e. neural tube defects) er samheiti yfir meðfæddu miðtaugakerfisgallana heilaleysi, 

klofinn hrygg og heilahaul. Þessir gallar myndast þegar það verður truflun á þroska heila og/eða mænu 

snemma á fósturskeiði. Eins og áður hefur komið fram er myndun taugapípunnar fyrsta skrefið í þroskun 

þessara líffæra í mönnum og ef hún lokast ekki sem skyldi getur það valdið því að taugafrumur og 

stoðvefir sem umlykja þær þroskast ekki eðlilega. Ef efri hluti taugapípunnar, sá hluti sem myndar 

heilann, lokast ekki eðlilega getur afleiðingin verið heilaleysi eða heilahaull. Ef neðri hluti taugapípunnar, 

sá hluti sem myndar mænuna, lokast ekki eðillega getur afleiðingin verið misalvarleg form af klofnum 
hrygg.(9)  

Aðrir miðtaugakerfisgallar sem vert er að nefna og flokkast ekki sem taugapípugallar eru t.d. 

meðfædd vöntun á hvelatengslum (e. agenesis of the corpus callosum), ýmsar blöðrumyndanir í MTK, 
gallar sem tengjast litla heila líkt og Dandy-Walker vansköpun, höfuðsmæð (e. microcephaly) og 

samhvelun.(10) Vatnshöfuð er ekki byggingargalli heldur frekar ástand sem stafar af starfrænni eða 

byggingarlegri hindrun á flæði heila- og mænuvökva sem leiðir til víkkunar á heilahólfum.(11) Hér á eftir 

verður fjallað nánar um þá galla sem teljast til taugapípugalla, sem og vatnshöfuð og samhvelun. 

1.2.1 Heilaleysi 
Heilaleysi er þegar framheila, heilahimnur, höfuðkúpu og húð vantar að hluta til eða algjörlega og 

einkennist af því að höfuðkúpuhvolfið vantar og taugavefur er óvarinn. Heilaleysi getur tengst öðrum 

fæðingargöllum t.d. klofnum hrygg, klofinni vör og naflastrengshaul (e. omphalocele). Heilaleysi er 

banvænn galli í öllum tilfellum.(12) Í Bandaríkjunum er áætlað að fóstur sé með heilaleysi í 3 af 10 000 

þungunum.(13, 14)  

1.2.2 Heilahaular 
Heilahaular verða til þegar heilahimnur, með eða án heilavefs, haulast í gegnum op á höfuðkúpunni. 

Sumir telja að þetta sé afleiðing af galla í fósturbandvef (e. mesenchyme) höfuðkúpuhvolfsins frekar en 

afleiðing af misheppnaðri taugapípumyndun. Heilahaular geta verið út frá höfuðkúpuhvolfi eða 

höfuðkúpubotni og geta kúpuhvolfsheilahaular verið hvar sem er í miðlínu höfuðkúpunnar frá augntóftum 

til tengingar höfuðkúpunnar við hálsinn. Í Evrópu og Norður-Ameríku er algengast að finna heilahaula á 

hnakkasvæðinu (e. occipital encephalocele) en í Asíu á ennissvæðinu (e. frontal encephalocele). 

Kúpuhvolfsheilahaula má þekkja sem húðþakta poka sem ganga út frá höfuðkúpunni og innihalda mis 
mikið af heilavef og heila- og mænuvökva. Heilahaular geta tengst ýmsum öðrum fæðingargöllum og 

erfðafræðilegum heilkennum en geta líka verið einangruð vandamál. Horfur barna með heilahaula eru 

misjafnar og fara að mestu leyti eftir því hversu mikill heilavefur er í heilahaulnum og af hvaða gerð hann 

er.(15) Í Bandaríkjunum er fæðingatíðni barna með heilahaula um 1 af hverjum 12 200 fæddum 

börnum.(16) 
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1.2.3 Klofinn hryggur  
Af þeim miðtaugakerfisgöllum sem eru lífvænlegir er klofinn hryggur algengastur. Algengasta gerðin 

af klofnum hrygg er mengis- og mænuhaull (e. myelomeningocele) sem einkennist af því að mænan 

bungar út í poka sem er fullur af heila- og mænuvökva og er afleiðingin ævilöng fötlun. Dánartíðni nýbura 

sem fæðast með mengis- og mænuhaul er í kringum 10%. Þau sem lifa af eru yfirleitt alvarlega fötluð, 
oft lömuð og með skerta stjórn á hægðum og þvagblöðru. Þær skemmdir sem verða á mænunni og 

útlægum taugum eru yfirleitt greinanlegar við fæðingu og eru óafturkræfar þrátt fyrir að gripið sé inn í 

snemma og gerð aðgerð til að laga gallann. Aðgerð sem framkvæmd er á meðgöngu hefur verið í þróun 

síðustu ár og verður fjallað nánar um hana síðar. Flestir nýburar sem hafa mengis- og mænuhaul hafa 

einnig svokallaða Arnold-Chiari II vansköpun sem lýsir sér með haulun á mænukylfu, fjórða heilahólfi og 

litla heila niður í mænugöngin, afbrigðilegum heilastofni, smárri aftari gróf (e. posterior fossa) og 

lágsettum bláæðastokkum. Arnold-Chiari II vansköpun tengist einnig vatnshöfði og óeðlilegri þroskun á 
heila og saman getur þetta haft áhrif á heila- og hreyfitaugar og vitsmunalega getu.(17) Mengis- og 

mænuhaular geta verið margbreytilegir, verið ólíkir í útliti, stærð og staðsetningu en skerðing á 

taugastarfsemi er yfirleitt meiri eftir því sem gallinn nær yfir fleiri liðbil og er ofar í hryggnum.(15)  

Nýgengi mengis- og mænuhaula í Bandaríkjunum er í kringum 0,2 tilfelli fyrir hver 1000 lifandi fædd 
börn og hefur það farið lækkandi síðustu áratugi sem má skýra að mestu leyti með aukinni neyslu kvenna 

á fólínsýru á meðgöngu, líkt og verður rætt síðar.(15,18) Þó er talsverður munur á milli landa hvað varðar 

nýgengi mengis- og mænuhaula en nýgengið í löndum meginlands Evrópu er frá 1 af 1700 til 10 000 

lifandi fæðingum, á Bretlandseyjum frá 1 af 260 til 400 lifandi fæðingum. Írland hefur hæsta nýgengið í 

Evrópu, eða 1 af 200 lifandi fæðingum. 

Önnur sjaldgæfari gerð af klofnum hrygg er mengishaull (e. meningocele) sem er húðpoki fullur af 

heila- og mænuvökva en hefur engan taugavef. Þessu fylgir yfirleitt engin skerðing á taugastarfsemi. 

Tíðni mengishaula er um einn tíundi af tíðni mengis- og mænuhaula. Einnig eru til aðrar sjaldgæfari 

gerðir af klofnum hrygg en þær eru ekki til umfjöllunar hér.(15)  

1.2.4 Samhvelun 
Samhvelun er flókinn miðtaugakerfisgalli sem stafar af því að framheilinn (e. 

prosencephalon/forebrain) skiptir sér ekki fullkomlega í hægra og vinstra heilahvel á tímabilinu milli 18. 

og 28. dags fósturþroska. Samhvelun er yfirleitt skipt í þrjá aðalflokka eftir alvarleika gallans. Fyrsta 

afbrigðið (e. lobar holoprosencephaly), sem er vægast, lýsir sér þannig að heilahvelin eru aðskilin en 

það er enn til staðar einhver samfelldni í framanverðum heilaberki (e. frontal cortex). Í öðru afbrigðinu 

(e. semilobar holoprosencephaly) eru heilahvelin aðskilin að hluta til en í því þriðja (e. alobar 
holoprosencephaly) er enginn aðskilnaður á milli heilahvela og er því til staðar eitt heilahvel með engri 

langglufu (e. interhemispheric fissure).(19) Til viðbótar hefur fundist mildara afbrigði af samhvelun sem 

kallast miðju-millihvela afbrigði (e. middle interhemispheric variant/syntelencephaly). Það er sjaldgæfur 

galli þar sem heilahvelin aðskiljast ekki á aftari ennis- og hvirfilsvæðum (e. posterior frontal and parietal 

regions) og eru því tengsl á milli þeirra svæða en grunnlægur framheili (e. basal forebrain), fremri 

ennisblöð (e. anterior frontal lobes) og hnakkasvæði (e. occipital regions) hafa aðskilist í tvö heilahvel. 
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Það er þó e.t.v. betra að hugsa um samhvelun sem samfellt róf óeðlilegs aðskilnaðar heilahvelanna 

fremur en nokkur aðskilin afbrigði.(19-21)  

Önnur frávik í MTK geta fylgt samhvelun t.d. stórhöfðun (e. macrocephaly) vegna vatnshöfuðs, 

vöntun á hvelatengslum eða glærskipt (e. septum pellucidum), Dandy-Walker vansköpun o.fl. Í um 80% 
tilfella samhvelunar er einnig til staðar eitthvað afbrigði kúpu- og andlitsgalla t.d. einglyrnun (e. cyclopia), 

höfuðsmæð, klofin vör og/eða gómur. Einstaklingar sem hafa samhvelun hafa nánast 

undantekningarlaust einhverja þroskaskerðingu, óháð alvarleika gallans. Flogaveiki og truflun á 

starfsemi heiladinguls eru einnig algeng.  

Flest fóstur sem hafa samhvelun lifa ekki af og eins lifa nýburar með alvarlega galla yfirleitt mjög 

stutt, þó hluti þeirra lifi lengur en 12 mánuði. Af þeim börnum sem hafa vægari galla er talsverður hluti 

sem lifir lengur en 12 mánuði. Samhvelun er algengasti framheilagallinn í mönnum og finnst hjá 1 af 

hverjum 10 000 lifandi fæddum börnum og 1 af hverjum 250 fósturvísum.(22)  

1.2.5 Vatnshöfuð  
Það má skilgreina vatnshöfuð á mismunandi máta en ein skilgreining er sú að vatnshöfuð sé virk 

útþensla á heilahólfum sem stafar af því að heila- og mænuvökvi kemst ekki nægilega vel frá 

myndunarstað sínum í heilahólfunum þangað sem hann er frásogaður inn í kerfisblóðrásina.(11, 23) 

Algengasta kenningin um flæði heila- og mænuvökva segir að æðuflækjur (e. choroid plexi) í hliðlægu 

og þriðju og fjórðu heilahólfunum myndi meirihluta heila- og mænuvökvans og að vökvinn fari þaðan 

gegnum heilahólfakerfið, út úr fjórða heilahólfinu og inn í innanskúmsrýmið (e. subarachnoid space). 

Þaðan er vökvinn svo frásogaður inn í bláæðastokkana og kerfisblóðrásina. Samkvæmt þessari 
kenningu myndast vatnshöfuð þegar það er starfræn eða byggingarleg hindrun á flæði vökvans innan 

heilahólfakerfisins, innanskúmsrýmisins eða bláæðastokkanna. Í heilahólfakerfinu getur vansköpun eða 

tróðfrumufjölgun (e. gliosis) valdið byggingarlegri hindrun á flæði vökvans en fyrir utan heilahólfakerfið 

getur bólga og örmyndun í innanskúmsrýminu eða hækkaður þrýstingur í bláæðastokkum valdið því að 

vökvinn á erfiðara með að komast inn í kerfisblóðrásina.  

Algengt er að flokka vatnshöfuð í teppuvatnshöfuð (e. obstructive hydrocephalus), þar sem hindrun 

á flæði heila- og mænuvökva er til staðar og tengivatnshöfuð (e. communicating hydrocephalus), þar 

sem engin augljós hindrun er til staðar. Teppuvatnshöfuð má einnig flokka frekar eftir því hvar í 

miðtaugakerfinu hindrunin er. Einnig er hægt að flokka vatnshöfuð eftir því hvort það sé áunnið, þ.e. 

fylgikvilli annars ástands s.s. í kjölfar blæðingar eða sýkingar, eða þróunarfræðilegt, þar sem engin ytri 

ástæða finnst fyrir ástandinu. Vatnshöfuð getur verið svo til einangrað vandamál, þ.e. án annarra 
augljósra líkamlegra einkenna en þeirra sem finnast í heila, en getur einnig verið hluti af fjölþættu 

vandamáli t.d. vatnshöfuð tengt taugapípugalla.(11) 

Ef vatnshöfuð er ómeðhöndlað er það í flestum tilfellum banvænt en með þeim meðferðum sem til 

eru í dag er það sjaldgæft. Meðal afleiðinga vatnshöfuðs eru skerðing á vitrænni getu, námserfiðleikar 
og flogaveiki.(24) Tíðni vatnshöfuðs meðal nýbura er misjöfn eftir því hvaða skilgreining er notuð og 

hvaða þýði er skoðað, allt frá 1-32 af hverjum 10 000 fæðingum. Nýleg rannsókn sem skoðaði tíðni 
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tilfella vatnshöfuðs sem höfðu enga ytri ástæðu (þróunarfræðilegt vatnshöfuð) og voru greind fyrir eins 

árs aldur yfir 30 ára tímabil í Danmörku sýndi að tíðnin var 1,1 fyrir hverja 1000 nýbura.(11, 25)  

1.3 Greining miðtaugakerfisgalla á meðgöngu  

1.3.1 Fósturgreining á Íslandi 
Árið 1978 var byrjað að bjóða þunguðum konum á Íslandi, 35 ára og eldri, legvatnsástungu til að 

greina litningagalla fósturs. Því var almennt vel tekið og flestar þungaðar konur á þessum aldri þáðu boð 

um legvatnsástungu, þrátt fyrir um 0,5-1% áhættu á fósturláti, enda þekkt staðreynd að tíðni slíkra 

litningagalla eykst með hækkandi aldri móður. Á þessum tíma var fjöldi fæðandi kvenna yfir 35 ára um 
5% sem þýddi að 5% af þýðinu var boðið greiningarpróf. Síðar breyttist aldurssamsetning fæðandi 

kvenna og æ fleiri konur fóru að eignast barn eftir 35 ára aldur. Árið 2001 var hlutfallið um 13% en þá 

var greiningarprófið farið að leiða til fleiri fósturláta, mögulega heilbrigðra fóstra, heldur en það greindi 

af afbrigðilegum þungunum. Árið 1999 var farið að bjóða líkindamat með mælingu á hnakkaþykkt (e. 

nuchal translucency) fósturs en skoðunin var einungis í boði fyrir konur 35 ára og eldri sem voru að 

íhuga legvatnsástungu eða konur með aðra áhættuþætti.(26) Fljótt varð mikill þrýstingur á að útvíkka 

þessa þjónustu og bjóða fleirum þessa skoðun og var það gert árið 2003 þegar öllum verðandi mæðrum 
var boðið samþætt líkindamat (SÞL) þar sem aldur móður, hnakkaþykkt og lífefnavísar voru lagðir til 

grundvallar mati á líkum á litningaþrístæðum. Ef líkur voru auknar í SÞL var konunni boðið 

greiningarpróf, oftast með sýnatöku frá fylgju eða með legvatnsástungu. Í kjölfar innleiðingar á SÞL 

breyttist greiningarprófið frá því að vera fyrst og fremst legvatnsástunga við 15 vikur í að vera 

fylgjusýnataka við 12 vikur.(27, munnleg heimild, Hildur Harðardóttir, 9. maí 2018) 

Skipulögð ómskoðun um miðja meðgöngu til greiningar á byggingargöllum fósturs var innleidd á 

árunum 1984-1986 á Íslandi og hefur verið við lýði síðan þá. Markmið skoðunarinnar var að meta 

heilbrigði fósturs, legvatn, staðsetningu fylgju, meta leg m.t.t. vöðvahnúta og greina fjölbura. (28) Í dag  

eru fjölburar oftast greindir við 11-14 vikna ómskoðun og sum vandamál fósturs greinast einnig fyrr en 

áður. Í dag býðst verðandi foreldrum á Íslandi fósturskimun með samþættu líkindamati við 11-14 vikna 

meðgöngu og ómskoðun m.t.t. byggingargalla við 20 vikna meðgöngu og eru þessar skoðanir val 

verðandi foreldra. Ómskoðanir eru stundum gerðar fyrr eða við 6-12 vikur en þær eru helst gerðar vegna 
t.d. blæðinga, verkja eða óvissrar meðgöngulengdar.(29) 

Í fósturskimun við 11-14 vikur er meðgöngulengd metin út frá haus-daus lengd (e. crown rump length, 

CRL) og höfuðþykktarþvermáli (e. biparietal diameter, BPD) en það er talin áreiðanlegasta leiðin til að 

meta aldur fósturs.(29, 30) Einnig er metinn fjölda fóstra og líkamsgerð skoðuð, hnakkaþykkt mæld sem 
og lífefnavísar í blóði móður. Þetta er gert með ómskoðun og blóðrannsókn. Lífefnavísar sem mældir 

eru í blóði móður eru tvö prótín, frítt b-HCG og PAPP-A, sem eðlilegt er að berist frá fylgju og fóstri yfir 

í blóðrás móður á meðgöngu. Magn þessara prótína í blóði móður geta gefið vísbendingar um t.d. hvort 

litningagalli sé til staðar hjá fóstri. Niðurstöður úr þessum rannsóknum ásamt aldri móður og 

meðgöngulengd eru svo notaðar til að reikna einstaklingsbundið samþætt líkindamat fyrir 
litningaþrístæðum 13, 18 og 21. Í um það bil 2% tilvika gefa niðurstöður SÞL til kynna auknar líkur á 

litningagöllum eða öðrum fósturgöllum og er þá boðið viðtal við fæðingalækni og erfðaráðgjöf.(29) 
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Auknar líkur miðast við að líkur sem fást út frá SÞL séu meiri en 1:100 fyrir þrístæðu 21 en 1:50 fyrir 

þrístæður 13 og 18. Foreldrum sem fá slíka niðurstöðu er boðin litningarannsókn sem felst í sýnatöku 

úr fylgju eða legvatni og gefur hún örugga niðurstöðu. SÞL gefur tölfræðilegar líkur á þrístæðum 13, 18 

og 21 en næmi prófsins er talið vera allt að 90%. Ómskoðun af hjarta fósturs er einnig boðin við 20 vikur 

ef hnakkaþykkt mælist meiri en 3,5 mm. Hjá um 3% kvenna sem koma í skoðun við 11-14 vikur kemur 

í ljós að fóstrið er látið, þ.e. fósturlát.(29, munnleg heimild, Kristín Rut Haraldsdóttir, 9. maí 2018) 

Með ómskoðun við 19-20 vikur er fylgjan staðsett en ef hún er lágsæt eða fyrirsæt er brugðist við 

með öðru eftirliti. Í 90% tilfella af lágsætri fylgju við 20 vikur hefur afstaðan breyst við 34 vikur og er ekki 

lengur lágsæt. Legvatnsmagn er einnig metið og bygging fósturs með kerfisbundnum hætti. Ef ekki hefur 

verið ómskoðað áður er meðgöngulengd og fjöldi fóstra metinn.(29)  

Helstu fósturgallar sem greinast í kjölfar skimunar við 11-14 vikna meðgöngu eru litningagallar s.s. 

litningaþrístæður 13, 18 og 21, einstæða X (e. Turner's syndrome), þrílitnun og ýmsir byggingargallar 

s.s. heilaleysi, samhvelun, kviðveggs- og þvagfæragallar og almennur fósturbjúgur. Algengustu 

vandamálin sem greinast í kjölfar ómskimunar um miðja meðgöngu eru þvagfæragallar, 

miðtaugakerfisgallar, hjartagallar, klumbufætur, klofin vör og/eða gómur, snemmkomin vaxtarskerðing 
og litningagallar.  

Fósturgreiningardeild Landspítalans hefur tækjabúnað til að ómskoða í þrívídd en slík skoðun er 

einungis gerð í völdum tilfellum þegar um sérstök greiningarvandamál er að ræða t.d. við skoðun á heila. 

Á Fósturgreiningardeild Landspítala er boðið upp á erfðaráðgjöf sem erfðaráðgjafi og/eða sérfræðingur 
í erfðalækningum veitir t.d. ef kona er arfberi erfðasjúkdóms eða ef fósturskimun sýnir fósturgalla eða 

auknar líkur á fósturgalla. Ef um byggingargalla er að ræða er verðandi foreldrum boðin ráðgjöf 

barnalæknis á því sviði t.d. viðtal við barnataugalækni ef um galla í MTK er að ræða eða viðtal við 

barnahjartalækni ef um hjartagalla er að ræða o.s.frv. Einnig er samráð við lækna Vökudeildar. Með 

ráðgjöf er reynt að útskýra hvaða úrræði eru í boði, hverjar líkur eru á sjúkdómi og reynt að setja saman 

áætlun um eftirlit á meðgöngu, fæðingarmáta og val á fæðingarstað ásamt því að drög eru lögð að fyrstu 

meðferð og/eða aðgerð, eftir fæðingu. (4, 29)  

Fósturskimun við 11-14 vikur stendur til boða á Fósturgreiningardeild Landspítala í Reykjavík og á 

Akureyri en fósturskimun við 19-20 vikur stendur til boða á Fósturgreiningardeild Landspítala í 

Reykjavík, á Akranesi, Ísafirði, Sauðárkróki, Akureyri, Neskaupstað, Seyðisfirði, Selfossi, 

Vestmannaeyjum og í Keflavík.(3) 

1.3.2 Taugapípugallar greindir á meðgöngu 
Tvær aðferðir hafa verið notaðar til að skima fyrir taugapípugöllum; tvívíddarómskoðun og mæling á 

alfa-fetóprótíni (AFP) í blóði móður (MS-AFP) eða legvatni (LV-AFP). AFP er prótín skylt albúmíni sem 

er framleitt í rauðusekk (e. yolk sac) og lifur fósturs og berst með þvagi fóstursins í legvatnið og þaðan 

gegnum fylgju og belgi yfir í blóðrás móður. Gildi AFP í blóðrás móður og legvatni eru hækkuð í 
ákveðnum tegundum fósturgalla, t.d. opnum taugapípugöllum (90% taugapípugalla) og því hafa 

mælingar á AFP verið notaðar til að skima fyrir slíkum göllum. Notkun AFP mælinga hefur minnkað mikið 

eftir að ómskoðunartæknin varð nákvæmari og hefur ómskoðun að mestu tekið við af AFP mælingum 
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sem skimunarpróf fyrir opnum taugapípugöllum á svæðum þar sem öllum konum stendur til boða 

ómskoðun við 18-20 vikur. Á Íslandi hafa AFP mælingar ekki verið notaðar til að skima fyrir 

miðtaugakerfisgöllum með skipulögðum hætti og hefur greining á þeim fyrst og fremst byggst á 

ómskoðun við 18-20 vikur. Um tíma voru gerðar mælingar á LV-AFP hjá konum sem höfðu 

fjölskyldusögu um opna taugapípugalla, en skimun varð aldrei almenn líkt og tíðkast hefur í áratugi 

erlendis.(31, 32)  

Greining á heilaleysi með tvívíðri ómskoðun getur farið fram við 12 vikna meðgöngu eða síðar þar 

sem beinmyndun höfuðkúpuhvolfsins er ekki alltaf greinanleg fyrir þann tíma. Merki um að heilaleysi sé 

til staðar sem má sjá í fyrsta þriðjungs ómskoðun eru t.d. að höfuðkúpuhvolf sé ekki til staðar, að haus-

daus lengd sé minnkuð, að óvarinn taugavefur eða enginn taugavefur sé til staðar og að ekki sjáist 

eðlilegar útlínur höfuðs. 

Heilahaula má greina í tvívíðri ómskoðun með því að sjá heilahimnupokann með/án heilavef ganga 

út í gegnum galla í höfuðkúpunni, sjá Mynd 1. Það er nauðsynlegt að sjá þessa tengingu milli massans 

sem gengur út frá höfðinu og kúpuholsins til að greina heilahaula frá öðrum göllum s.s. fituvefsæxlum 

eða fjölkímsæxlum (e. teratoma). Útvíkkuð heilahólf, höfuðsmæð, Dandy-Walker vansköpun, 
hjartagallar, vansköpun á hvelatengslum o.fl. getur sést á ómskoðun í tengslum við heilahaula.(32) Það 

er yfirleitt hægt að greina heilahaula við 12-13 vikna meðgöngu með ómskoðun gegnum leggöng eða 

kvið.(33) 

 

Sítrónumerki (e. lemon sign) og bananamerki (e. banana sign) eru hugtök sem lýsa ómskoðunarútliti 
á höfði fósturs sem sést gjarnan í tengslum við opinn klofinn hrygg, sjá Mynd 2. Innfalin ennisbein í 

höfuðkúpu fósturs geta látið höfuðið taka á sig sítrónulag og þaðan kemur nafnið sítrónumerki. 

Bananamerki dregur nafn sitt af því að heilahvel litla heila eiga það til að sveigjast fram á við og líkjast 

banana ásamt því að hnykils- og mænukylfuhít (e. cisterna magna) lokast. Þetta getur gerst vegna þess 

að mænan togast niður og veldur því að litli heili vefst utan um heilastofninn og gefur þetta bananaútlit. 

(34) Sítrónumerkið sést í þverskurði (e. transverse plane), helst milli 13 og 24 vikna meðgöngu en það 

getur verið erfitt að sjá það síðar, trúlega vegna beinmyndunar og styrkingar beinsins og/eða hækkandi 
innankúpuþrýstings. Bananamerkið er afleiðing af Arnold-Chiari II vansköpuninni en einnig getur komið 

fyrir að litla heila vanti með öllu vegna þeirrar vansköpunar. Þessi teikn, sítrónu- og bananamerkið, eru 

auðþekkjanleg í ómskoðun og eru oft fyrsta vísbendingin um galla á hrygg. Önnur merki sem geta fylgt 

opnum klofnum hrygg eru víkkun á heilahólfum og lítið höfuðþykktarþvermál. Til að skoða gallann á 

Mynd 1: Heilahaull á hnakkasvæði. (32) 
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hryggnum vel og ákvarða tegund og stærð gallans þarf að skoða hrygginn í þykktarskurði (e. saggital 

plane), kransskurði (e. coronal plane) og ásskurði (e. axial plane). Gallinn í beininu sjálfu sést í 

kransskurði og ásskurði sem útvíkkun á beinmyndunarmiðjum bakhliðarlínu (e. posterior lamina 

ossification centers). Mengis- eða mænu- og mengishaullinn getur verið þar sem gallinn í beininu er eða 

fyrir neðan hann. Klofinn hryggur er flokkaður í opinn eða lokaðan, sem hefur betri horfur, eftir því hvort 

húðin yfir gallanum er rofin eða ekki. Dæmi um lokaða galla eru fituvefsæxli í tengslum við klofinn hrygg 

og mænublöðruhaull (e. myelocystocele).  

Þrívíddarómskoðun hefur einnig verið notuð til að meta taugapípugalla nánar og hentar hún t.d. vel 

til að meta galla á hrygg betur.(32) Auk þess er hægt að framkvæma segulómskoðanir á fóstrum til 

greiningar á sumum göllum sem sést hafa í ómskoðunum. Byrjað var að nota segulómskoðanir í 

tengslum við meðgöngu fyrir um 20 árum og er segulómskoðun á fóstrum helst notuð til viðbótar við 
ómskoðun þegar slík rannsókn getur gefið nákvæmari upplýsingar sem gagnast við ákvarðanir varðandi 

meðhöndlun og við ráðgjöf. Segulómskoðun á fóstrum er yfirleitt gerð milli 23 og 32 vikna meðgöngu en 

þá er hægt að sjá heilann og innanskúmsrýmið best. Þó svo að segulómskoðun sé talin örugg fyrir fóstur 

eru uppi hugmyndir um tengsl við vansköpun og heyrnarskaða.(35)  

 

Mynd 2: Banana- og sítrónumerki. Bananamerki (t.v.) þar sem litli heili lokar hnykils- og mænukylfuhít 
(e. cisterna magna) og sítrónumerki (t.h.) þar sem ennisblöð eru innfallin. Þessi merki eru vísbendingar 
um klofinn hrygg og kalla á nánara mat á hrygg fósturs.(32)  

1.3.3 Samhvelun greind á meðgöngu 
Alvarlegri tilfelli af samhvelun má greina með ómskoðun á fyrsta þriðjungi meðgöngu en vægari tilfelli 

er erfiðara að greina á þann hátt. Með segulómskoðun á fóstri á þriðja þriðjungi meðgöngu er hægt að 

fá frekari staðfestingu á gallanum og hvernig hann lýsir sér.(19) Í ómskoðun sést mismikill aðskilnaður 

heilahvelanna eftir því um hvaða afbrigði samhvelunar er að ræða ásamt öðrum breytingum í heila. 

Einnig má oft greina andlitsgalla í ómskoðun s.s. klofna vör og einglyrnun.(36) 

1.3.4 Vatnshöfuð greint á meðgöngu 
Víkkun á heilahólfum fósturs er greind með ómskoðun og er eitt algengasta frávikið sem greinist í 

ómskoðun á öðrum þriðjungi meðgöngu. Ef mæling á þvermáli hols hliðarheilahólfa heilans (e. atrium 

of the lateral ventricle), þ.e. þar sem bolur (e. body), hnakkalægt horn (e. occipital horn) og 
gagnaugalægt horn (e. temporal horn) heilahólfsins renna saman, er meira en 10 mm er það skilgreint 
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sem víkkun á heilahólfum, hvenær á meðgöngunni sem það greinist. Segulómskoðun er oft notuð í 

kjölfar greiningar á víkkuðum heilahólfum fósturs til að fá betri mynd af byggingu heilans. Víkkuð 

heilahólf fósturs má flokka í væga víkkun (10-12 mm), meðalmikla víkkun (13-15 mm), og mikla víkkun 

(>15 mm). Víkkuð heilahólf hjá fóstri hafa verið tengd við greiningu á vatnshöfði eftir fæðingu. Víkkun á 

heilahólfum þýðir einfaldlega að heilahólfin eru stækkuð en á ofangreindu svæði er minnst mótstaða og 

því verður víkkun upphaflega á því svæði. Vatnshöfuð þýðir sjúkleg víkkun á heilahólfum vegna aukins 

innankúpuþrýstings sem stafar af breyttu vökvajafnvægi heila- og mænuvökva. Víkkun á heilahólfum 
getur verið tilkomin vegna vatnshöfuðs en einnig af öðrum orsökum t.d. vegna rýrnunar eða taps á 

heilavef. Það er erfitt að ákvarða innankúpuþrýsting fósturs á meðgöngu og því er ekki hægt að segja 

með vissu að víkkuð heilahólf þýði að vatnshöfuð sé til staðar, en hægt er að staðfesta að um vatnshöfuð 

sé að ræða eftir fæðingu.(37) 

1.4 Orsakir miðtaugakerfisgalla  

1.4.1 Fólínsýruskortur 
Rannsóknir hafa sýnt að inntaka mæðra á fólínsýru einni og sér eða fjölvítamínum sem innihalda 

fólínsýru í kringum getnað getur dregið úr líkum á taugapípugalla hjá börnum þeirra. Fólínsýra er 
mikilvægur þáttur í ýmsum frumulífeðlisfræðilegum ferlum og því er erfitt að segja til um hvernig 

nákvæmlega fólínsýra hindrar myndun taugapípugalla. Dæmi um ferli þar sem fólínsýra skiptir miklu 

máli er myndun metýl-gjafans S-adenósýl-metíónín sem er notaður þegar metýl-hópum er bætt á 

kjarnsýrur, histón, prótín og lípíð. Fólínsýra er einnig nauðsynleg fyrir myndun púrína og thýmidýlats 

sem eru efni sem eru notuð í myndun DNA og RNA. Fólínsýruskortur getur því haft áhrif á frumufjölgun, 

frumulifun, stjórn á umritun og margt fleira sem allt getur stuðlað að myndun taugapípugalla.(38) Þó svo 

að fólínsýruskortur auki áhættuna á taugapípugöllum er það í flestum tilfellum þannig að magn fólínsýru 

í blóði móður er innan eðlilegra marka og því getur verið að fólínsýruskortur stuðli einungis að myndun 
taugapípugalla ef erfðafræðileg útsetning er einnig til staðar. Þetta hefur t.d. verið sýnt í músum þar sem 

fólínsýruskortur veldur ekki taugapípugöllum nema erfðafræðileg útsetning sé til staðar, s.s. 

stökkbreyting á Pax3 geni.(39) Einnig hefur verið sýnt að ákveðnar stökkbreytingar í ensíminu 

metýlentetrahýdrófólat redúktasa auki áhættu á taugapípugöllum og valdi hækkun á homocystíni í blóði 

sem aukin inntaka á fólínsýru getur leiðrétt. Þetta skýrir að hluta til verndandi áhrif fólínsýru á 

taugapípugalla.(40)  

 Á heimsvísu eru taugapípugallar algengustu alvarlegu meðfæddu gallarnir sem hægt er að 

koma í veg fyrir. Því hefur verið mælt með því frá árinu 1993 að konur á barneignaraldri taki inn fólínsýru. 

Þessi tilmæli hafa þó ekki skilað sér í lækkun á algengi taugapípugalla en það er sennilega vegna þess 

að flestar konur byrja ekki að taka fólínsýru fyrr en eftir þær átta sig á því að þær eru ófrískar, en það er 

venjulega í kringum þann tíma sem taugapípan er að lokast eða hefur lokast og þá er skaðinn skeður. 

Árið 1998 gerðu Bandaríkin bætingu morgunkorna með fólínsýru að skyldu og fylgdu mörg lönd þeirra 
fordæmi, en fyrir þann tíma hafði bæting matvæla með fólínsýru verið valkvæð. Þessi breyting olli 

lækkun á algengi taugapípugalla í Bandaríkjunum. Í löndum Evrópu er fólínsýrubæting matvæla enn 

valkvæð.(41)  
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Nýleg rannsókn í norðurhluta Kína skoðaði tíðni meðfædds vatnshöfuðs, bæði einangraðs 

vatnshöfuðs og heildarfjölda tilfella vatnshöfuðs þar sem tekin eru með tilfelli þar sem aðrir gallar eru 

einnig til staðar s.s. taugapípugallar. Eftir að átak var gert meðal almennings til að auka inntöku á 

fólínsýru sást markverð lækkun á tíðni bæði einangraðs vatnshöfuðs og heildarfjölda tilfella vatnshöfuðs 

og gæti það bent til þess að fólínsýruskortur eigi þátt í að orsaka vatnshöfuð.(42) Aukin inntaka á 

fólínsýru í kringum getnað virðist hins vegar ekki hafa áhrif á tilkomu samhvelunar hjá fóstrum.(43) 

Offituaðgerðir s.s. hjáveituaðgerðir eru sífellt algengari sem hluti af meðhöndlun offitu en ein afleiðing 

þessara aðgerða getur verið skortur á ýmsum næringarefnum, þ.á.m. fólínsýru. Tilmæli til kvenna á 

barneignaraldri eru að taka 400 míkrógrömm af fólínsýru á dag fyrir getnað og fyrstu 12 vikur 

meðgöngunnar. Það er mælt með því að konur sem eru í áhættuhópi t.d. þær sem hafa gengist undir 

offituaðgerðir, eru með offitu og/eða sykursýki, taka flogaveikilyf eða hafa áður eignast barn með 
taugapípugalla taki hærri skammta eða 5 milligrömm daglega í tvo mánuði fyrir getnað og fyrstu 12 vikur 

meðgöngunnar.(44, 45) 

1.4.2 Aðrar ytri orsakir 
Þó svo að fólínsýra og skortur á henni spili stórt hlutverk í tilurð taugapípugalla eru um 30-50% af 

taugapípugöllum sem ekki er hægt að koma í veg fyrir með fólínsýru og geta þá aðrir umhverfisþættir 
verið að hafa áhrif. Dæmi um mikilvæga umhverfisþætti sem geta stuðlað að myndun taugapípugalla 

eru sykursýki móður sem er til staðar fyrir meðgöngu, offita móður sem er til staðar fyrir meðgöngu og 

inntaka móður á ýmsum flogaveikilyfjum s.s. valpróínsýru.(38) Hækkaður líkamshiti hjá móður á 

mikilvægum tímabilum fósturþroska, t.d. vegna sótthita, mikillar notkunar á heitum pottum eða 

gufuböðum, gæti átt þátt í myndun ákveðinna taugapípugalla. Einnig hefur verið sýnt að útsetning fyrir 

öðrum efnum s.s. lífrænum leysum, svæfingarlyfjum, skordýraeitri og röntgengeislun geti aukið 

áhættuna á taugapípugöllum.(9) 

Áunnið vatnshöfuð meðal nýbura er oftast vegna blæðingar sem má oft tengja við fyrirburð en aðrar 

orsakir eru t.d. æxli og sýkingar líkt og heilahimnubólga af völdum baktería. Einnig getur heilablæðing 

átt sér stað í móðurkviði og valdið áunnu vatnshöfði hjá fóstrum. Sýkingar sem fóstur eru útsett fyrir í 

móðurkviði geta einnig valdið áunnu vatnshöfði en dæmi um slíkar sýkingar eru t.d. iðraveirusýkingar 

(e. enterovirus infections), stórfrumuveirusýkingar (e. cytomegalovirus infections) og bogfrymlasótt (e. 
toxoplasmosis).(11) Einnig hefur notkun mæðra á ákveðnum lyfjum á meðgöngu verið tengd við tilurð 

vatnshöfuðs t.d. þunglyndislyfja, mísóprostól, metrónídazól og ísótretínóín.(11, 46-49) Vatnshöfuð getur 

hins vegar líka verið þróunarfræðilegt, en þá finnst engin ytri ástæða fyrir ástandinu og má þá stundum 

finna skýringu í erfðaþáttum, líkt og fjallað verður um síðar, eða að engin ástæða finnst.(11) 

Samhvelun má oft rekja til erfðafræðilegra frávika en einnig geta ytri orsakir skipt máli og má þar 

helst nefna sykursýki móður fyrir þungun en þá er áhættan um 1%. Aðrir mögulegir áhættuþættir eru t.d. 

notkun salícýlata, kynsjúkdómar, öndunarfærasýkingar og frjósemismeðferðir en frekari rannsókna er 

þörf. Einnig er möguleiki að gæði mataræðis og notkun fjölvítamína geti minnkað áhættuna á 

samhvelun.(50)  
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1.4.3 Erfðaþættir  
Taugapípugallar virðast orsakast af samspili erfða og umhverfis. Systkini barna/fóstra sem greinst 

hafa með taugapípugalla eru í aukinni áhættu á að greinast einnig með taugapípugalla og það styður 

þá kenningu að erfðir eigi stóran þátt í tilkomu þessara galla. Tilkoma taugapípugalla er yfirleitt 

handahófskennd, þ.e. þeir eru oftast ekki ættlægir, og fylgir endurkoma fjölþættu fjöl- eða fágena mynstri 
frekar en mynstri sem byggist á eingena erfðum. Taugapípugallar geta líka verið hluti af heilkennum, 

sem tengjast oft litningafrávikum, en slík tilfelli eru innan við 10% allra tilfella taugapípugalla. Í músum 

eru þekkt um 200 gen sem valda taugapípugöllum en það hefur ekki gengið eins vel að finna slík gen í 

mönnum.(51) 

Um 25-50% tilfella samhvelunar má rekja til litningafrávika og eru þar þrístæður 13 og 18 algengastar. 

Eingena stökkbreytingar eru til staðar í um 25% tilfellanna og eru þó nokkur gen þekkt sem orsakavaldar. 

Af þeim er algengast að sonic hedgehog genið SHH sé stökkbreytt en það var fyrsta genið sem 

uppgötvaðist sem orsakavaldur samhvelunar en það er mikilvægt fyrir þroskun fósturs í bak- og 

kviðlæga stefnu.(1)  

Vatnshöfuð er flókinn miðtaugakerfisgalli sem getur orsakast af umhverfis- og erfðaþáttum. 

Einangrað vatnshöfuð, þ.e. vatnshöfuð sem er ekki hluti af stærra vandamáli, hefur verið tengt við 

stökkbreytingar í fjórum genum og er algengast að genið L1CAM sé stökkbreytt en það er t.d. stökkbreytt 

hjá allt að 10% karlmanna sem hafa X-tengt einangrað sjálfvakið vatnshöfuð (e. X-linked isolated 

idiopathic hydrocephalus). Vatnshöfuð er þó sjaldnast einangrað og er yfirleitt hluti af stærra vandamáli 

eða heilkenni og hafa fundist stökkbreytingar í 100 genum sem tengjast vatnshöfði sem er hluti af 
heilkenni.(52) 

1.5 Hvað gerist eftir greiningu miðtaugakerfisgalla á meðgöngu?  
Ef miðtaugakerfisgalli greinist hjá fóstri á meðgöngu á Íslandi fá foreldrar skoðun hjá fæðingalækni 

með sérhæfingu í fósturgreiningum. Einnig er boðið upp á erfðaráðgjöf hjá erfðalækni og erfðaráðgjafa 

til að meta hvort þörf sé á sýnatöku frá fylgju og hvort séu auknar líkur á litninga- og/eða erfðagalla hjá 

fóstrinu. Ef niðurstaðan er sú að það þurfi að rannsaka litninga fóstursins og litningarannsókn er gerð er 

mælt með því að örflögugreining sé gerð samhliða en sú greining gefur betri upplýsingar um byggingu 

litninga til að kanna hvort erfðaefni sé í réttu magni. Í framhaldi af því er oft fengin ráðgjöf frá 

barnataugalækni og ef líklegt er að barnið þurfi að gangast undir skurðaðgerð skömmu eftir fæðingu er 

einnig boðið upp á viðtal við barnaskurðlækni. Verðandi foreldrum býðst einnig að skoða Vökudeildina 

sem er sérhæfð nýburagjörgæsla og ræða við nýburalækni og hjúkrunarfræðing sem þar starfa ef líklegt 
er að barn þurfi að dvelja þar. Einnig býðst verðandi foreldrum í vissum tilvikum að hitta aðra foreldra 

sem áður hafa verið í svipaðri stöðu.(4) Verðandi foreldrum býðst einnig stuðningur frá félagsráðgjafa, 

presti eða djákna og sálfræðingi. Í framhaldinu geta verðandi foreldrar þurft að taka ákvörðun um hvort 

halda eigi meðgöngunni áfram eða ekki, en meta þarf horfur frá mörgum hliðum. Við þessar aðstæður 

getur einnig orðið sjálfkrafa fósturlát. (4, munnleg heimild, Hildur Harðardóttir, 9. maí 2018) 

Um 70-80% meðganga þar sem greinst hefur taugapípugalli á síðustu þremur áratugum hafa endað 

með meðgöngurofi. Ef meðgöngurof er niðurstaðan er mikilvægt að bjóða upp á krufningu á fóstrinu og 
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litninga- og örflögugreiningar ef það hefur ekki þegar verið gert þar sem slíkar upplýsingar eru 

mikilvægar fyrir greiningu á orsök gallans og getur mögulega gefið vísbendingar um endurkomuhættu. 

Ef krufning er afþökkuð er hægt að gera segulómskoðun á fóstrinu til að fá betri sýn á gallann. Til að 

draga úr líkum á endurtekningu gallans er mælt með háskammta fólínsýrumeðferð (5 mg/dag) í þrjá 

mánuði fyrir þungun og fyrstu 12 vikur meðgöngu í framtíðarmeðgöngum móður.(35)  

Alvarlegri tilfelli samhvelunar greinast flest í óm- og segulómskoðunum á meðgöngu og eftir 

erfðaráðgjöf og mat á alvarleika gallans leiðir sú greining oft til meðgöngurofs. Vægari tilfelli 

samhvelunar greinast oft ekki á meðgöngu þar sem heilinn virðist eðlilegur stórsætt. Það er þó í öllum 

tilfellum mikilvægt að komast að því hvort samhvelun sé stakur galli hjá fóstri/barni eða hvort gallinn sé 

hluti af stærra heilkenni og er það gert með erfðaráðgjöf.(19) Sömuleiðis sýndi rannsókn sem gerð var 

í fjórum Evrópulöndum og skoðaði meðfætt vatnshöfuð sem tengdist ekki taugapípugöllum að hátt 
hlutfall meðganga þar sem vatnshöfuð greindist, enduðu með meðgöngurofi, eða um 48%.(53)  

1.5.1 Meðferðarmöguleikar  
1.5.1.1 Meðferð við heilahaulum og heilaleysi  

 Það er ekki til nein meðferð við heilaleysi og látast börn með gallann yfirleitt stuttu eftir fæðingu. 

Heilahaula má stundum laga með aðgerð en þá er vefnum sem bungar út fyrir höfuðkúpuna komið aftur 

fyrir innan hennar. Einnig má laga lýti í andliti og höfuðkúpu.(54)  

1.5.1.2 Meðferð við klofnum hrygg og vatnshöfði 
Flest börn sem fæðast með opinn klofinn hrygg, þ.e. sem er ekki hulinn heilli húð, fara í aðgerð til að 

loka gallanum. Börnin þurfa svo oft að fara í margar aðgerðir í framhaldinu til að meðhöndla t.d. 

vatnshöfuð og bæklunar- og þvagfæravandamál sem geta fylgt klofnum hrygg.(39) Vatnshöfuð er oftast 

meðhöndlað með aðgerð þar sem hjáveitu er komið fyrir undir húð sem leiðir heila- og mænuvökva niður 

í skinuhol. Það þarf að fylgjast með þessari hjáveitu ævilangt og stundum þarf fleiri aðgerðir síðar meir 

ef hjáveitan bregst eða ef sýking kemur upp.  

Það er talið að taugaskaði sem fóstur hljóta af mænu- og mengishaulum versni þegar taugavefurinn 

í gallanum er útsettur fyrir umhverfinu í leginu til lengri tíma. Því var árið 1997 fyrst reynt að gera við 

mænu- og mengishaul fyrir fæðingu og árið 2003 höfðu rúmlega 200 slíkar aðgerðir verið gerðar. Síðan 

þá hefur ávinningurinn af þessari aðgerð verið rannsakaður og niðurstöður benda til þess að með lokun 

á mænu- og mengishaul fyrir frekar en eftir fæðingu megi minnka líkur á dauða fósturs, þörf á hjáveitu 
vegna vatnshöfuðs eftir fæðingu og bæta hreyfigetu barnsins. Aðgerðinni fylgja þó áhættur fyrir fóstrið 

og móðurina s.s. auknar líkur á fyrirburafæðingu.(17) 

1.5.1.3 Meðferð einstaklinga með samhvelun 
Meðferð einstaklinga með samhvelun miðar að því að meðhöndla fylgikvilla sem upp geta komið í 

tengslum við gallann s.s. flogaveiki og raskanir á innkirtlastarfsemi. Sjúkra- og iðjuþjálfun getur einnig 
gagnast einstaklingum með samhvelun. Klofin vör og/eða gómur fylgir oft samhvelun og má laga með 

skurðaðgerð.(19)  
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1.6 Endurkomuhætta 
Ef kona hefur gengið með eða eignast barn með taugapípugalla eru um 2-5% líkur á að gallinn 

endurtaki sig í framtíðarmeðgöngum. Einnig eru taugapípugallar algengari hjá náskyldum ættingjum 
barns sem hefur taugapípugalla heldur en hjá hinu almenna þýði. Tvíburar greinast oftar með 

taugapípugalla, og þá helst heilaleysi, heldur en einburar og er tvíburun algengari meðal ættingja barna 

með heilaleysi. Endurkomuhætta taugapípugalla er hærri í slíkum fjölskyldum miðað við fjölskyldur þar 

sem ekki eru tvíburar.(9)  

Endurkomuhætta fyrir samhvelun þar sem litningagerð er eðlileg hefur verið metin í kringum 6% en 

rannsóknir hafa sýnt að hún getur verið allt að 20%. Samhvelun tengist þó gjarnan litningafrávikum, 

sérstaklega þrístæðu 13, en endurkomuhætta fyrir þrístæðu 13 er lág.(55)  

Endurkomuhætta fyrir vatnshöfuð fer eftir því hvað það var sem orsakaði gallann. Hjá tilfellum án 
augljósrar orsakar hefur endurkomuhættan verið metin milli <1% og 4% en þar sem orsökin er t.d. 

kynbundnar erfðir getur endurkomuhættan verið talsvert hærri.(56)  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar voru að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig hefur nýgengi miðtaugakerfisgalla á Íslandi breyst á árunum 1992-2016 og  hvernig 

er það samanborið við nýgengi áranna 1972-1991? 

2. Hvert er hlutfallið milli miðtaugakerfisgalla sem greinast fyrir og eftir fæðingu á 

rannsóknartímabilinu? Er líklegra að miðtaugakerfisgallar greinist eftir fæðingu hjá mæðrum 

sem búa ekki á höfuðborgarsvæðinu? 

3. Hver er tíðni þekktra áhættuþátta hjá mæðrum fóstra eða barna sem greindust með 

miðtaugakerfisgalla á rannsóknartímabilinu? 

4. Hver voru afdrif fóstra og barna sem greindust með miðtaugakerfisgalla á 

rannsóknartímabilinu? 

5. Hver er tíðni litningagalla eða afbrigðilegra örflögugreininga hjá þeim fóstrum og börnum sem 

greindust með miðtaugakerfisgalla á rannsóknartímabilinu? 
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3  Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði  
Tilfelli miðtaugakerfisgalla sem greindust á fósturskeiði á árunum 1992-2016 á Íslandi voru fundin í 

ómskoðunarskýrslum Fósturgreiningardeildar Landspítalans. Upplýsingar um öll börn sem fæddust með 

miðtaugakerfisgalla á tímabilinu og mæður þeirra fengust frá Fæðingaskrá embættis landlæknis 
samkvæmt ICD-10 greiningum (sjá töflu 1) og fengust þannig upplýsingar um þau tilfelli þar sem 

miðtaugakerfisgalli greindist eftir fæðingu, sem og upplýsingar fyrir þau tilfelli þar sem barn hafði fæðst 

með galla sem greinst hafði á meðgöngu.  

Tafla 1: ICD-10 greiningar sem notaðar voru í rannsókninni. Sýnir þær greiningar sem notaðar voru 
til að finna tilfelli þar sem barn hafði fæðst með galla í MTK á rannsóknartímabilinu í Fæðingaskrá 
embættis landlæknis og kóðana sem liggja að baki þeim. 

ICD-10 KÓÐI ICD-10 GREINING 
Q00 Heilaleysi og svipaðar vanskapanir 
Q00.0 Heilaleysi 
Q00.1 Kúpu- og hryggklofi 
Q00.2 Svíra- og hnakkaklofi 
Q01 Heilahaull 
Q01.0 Ennisheilahaull 
Q01.1 Nef- og ennisheilahaull 
Q01.2 Hnakkaheilahaull 
Q01.8 Heilahaull á öðrum stöðum 
Q01.9 Heilahaull, ótilgreindur 
Q02 Höfuðsmæð 
Q03 Meðfætt vatnshöfuð 
Q03.0 Meðfæddar vanskapanir á hjarnavatnsrás 
Q03.1 Lokað miðop og hliðlægt op tigulhols 
Q03.8 Annað meðfætt vatnshöfuð 
Q03.9 Meðfætt vatnshöfuð, ótilgreint 
Q04 Aðrar meðfæddar vanskapanir á heila 
Q04.0 Meðfæddar vanskapanir á hvelatengslum 
Q04.1 Þefheilaleysi 
Q04.2 Óskiptur framheili 
Q04.3 Aðrar rýriaflaganir á heila 
Q04.4 Rangvöxtur glærskiptar og sjóntaugar 
Q04.5 Stórheili 
Q04.6 Meðfæddir heilabelgir 
Q04.8 Aðrar tilgreindar meðfæddar vanskapanir á heila 
Q04.9 Meðfædd vansköpun á heila, ótilgreind 
Q05 Klofinn hryggur 
Q05.0 Klofinn hálshryggur með vatnshöfði 
Q05.1 Klofinn brjósthryggur með vatnshöfði 
Q05.2 Klofinn lendahryggur með vatnshöfði 
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Q05.3 Klofinn spjaldhryggur með vatnshöfði 
Q05.4 Ótilgreindur klofinn hryggur með vatnshöfði 
Q05.5 Klofinn hálshryggur án vatnshöfuðs 
Q05.6 Klofinn brjósthryggur án vatnshöfuðs 
Q05.7 Klofinn lendahryggur án vatnshöfuðs 
Q05.8 Klofinn spjaldhryggur án vatnshöfuðs 
Q05.9 Klofinn hryggur, ótilgreindur 
Q06 Aðrar meðfæddar vanskapanir á mænu 
Q06.0 Mænuleysi 
Q06.1 Vanvöxtur og rangvöxtur mænu 
Q06.2 Tvímæna 
Q06.3 Aðrar meðfæddar mænutaglsvanskapanir 
Q06.4 Vatnsmæna 
Q06.8 Aðrar tilgreindar meðfæddar vanskapanir á mænu 
Q06.9 Meðfædd vansköpun á mænu, ótilgreind 
Q07 Aðrar meðfæddar vanskapanir á taugakerfi 
Q07.0 Arnold-Chiari-heilkenni 
Q07.8 Aðrar tilgreindar meðfæddar vanskapanir á 

taugakerfi 
Q07.9 Meðfædd vansköpun á taugakerfi, ótilgreind 
O35.0 Mæðrahjálp vegna (gruns um) 

miðtaugakerfisvansköpunar í fóstri 
O35.8 Mæðrahjálp vegna (gruns um) annars afbrigðileika 

og skaða á fóstri 
O35.9 Mæðrahjálp vegna (gruns um) afbrigðileika og skaða 

á fóstri, ótilgreindra 
 

Alls fundust 291 tilfelli af hugsanlegum miðtaugakerfisgöllum út frá ómskoðunarskýrslum og gögnum 

frá Fæðingaskrá. Af þeim voru 85 tilfelli útilokuð frá rannsókninni þar sem í ljós kom að ekki var um 

eiginlegan meðfæddan miðtaugakerfisgalla að ræða. Í lokin stóðu eftir 206 tilfelli sem voru rannsökuð 

m.t.t. rannsóknarspurninga, sjá mynd 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 3: Fjöldi tilfella sem voru til skoðunar og fjöldi tilfella sem voru rannsökuð. 
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3.2 Breytur 
Fyrir hvert tilfelli var skráð tegund miðtaugakerfisgalla, hvort galli greindist fyrir eða eftir fæðingu og 

meðgöngulengd við greiningu ef gallinn greindist fyrir fæðingu, heilbrigðisumdæmi miðað við 
heimilisfang móður á meðgöngu, ár sem galli greindist og afdrif þungunar, þ.e. hvort framkvæmt var 

meðgöngurof, hvort barn fæddist lifandi, andvana eða hvort fósturlát varð á meðgöngu. 

Miðtaugakerfisgöllum var skipt í sjö flokka: vatnshöfuð, klofinn hrygg með og án vatnshöfuðs, heilahaula, 

samhvelun, heilaleysi og aðra galla.  

Upplýsingar sem skráðar voru um móður voru aldur við greiningu, hvort móðir tók flogaveikilyf, 

sykursýkislyf eða önnur lyf á meðgöngu, þjóðerni móður, hvort móðir var flogaveik, með sykursýki, offitu 

eða aðrar sjúkdómsgreiningar, hæð, þyngd við fyrstu mæðraskoðun og líkamsþyngdarstuðull (LÞS), 

hvort móðir reykti á meðgöngu, hvort móðir hafði farið í aðgerð á görn s.s. hjáveituaðgerð eða 

garnastyttingu og hvort móðir tók fólínsýru á meðgöngu. Líkamsþyngdarstuðlum var skipt í fjóra flokka: 

undir kjörþyngd (LÞS < 18,5), kjörþyngd (LÞS 18,5-24,9), ofþyngd (LÞS 25,0-29,9) og offita (LÞS ³ 30).  

Upplýsingar sem skráðar voru um barn eða fóstur voru hvort gerð var litningarannsókn og 

örflögugreining og hvort útkomur úr slíkum greiningum sýndu eðlilegar niðurstöður eða ekki, hvort barn 

var fyrirburi, hvort barn fæddist með bráðakeisaraskurði, valkeisaraskurði eða fæðingu um leggöng, hver 
fæðingarþyngd barns var, hvort barn var lagt inn á Vökudeild eftir fæðingu, hvort barn fór í aðgerð vegna 

miðtaugakerfisgalla á fyrsta ári eftir fæðingu og hvort aðgerðin var gerð á Íslandi eða erlendis og loks 

hvort barnið var á lífi þegar rannsóknin var gerð.  

Upplýsingar um breytur fengust úr sjúkraskrám Landspítala, ýmist úr Sögukerfi eða úr 
pappírssjúkraskrám sem fengust að láni frá sjúkraskrársafni Landspítalans í Vesturhlíð, 

ómskoðunarskýrslum Fósturgreiningardeildar, sjúkraskrárkerfi Fósturgreiningardeildar Astraia og úr 

gögnum sem fengust frá Fæðingaskrá (sjá breytulista í viðauka). Upplýsingar um litninga- og 

örflögugreiningar og niðurstöður þeirra fengust að hluta til frá Erfða- og sameindalæknisfræðideild 

Landspítalans. 

3.3 Tölfræðiúrvinnsla 
Allar upplýsingar voru skráðar í Microsoft Excel skjöl, eitt fyrir tilfelli greind á meðgöngu og annað 

fyrir tilfelli greind eftir fæðingu, og voru þau gögn persónugreinanleg á meðan á gagnasöfnun stóð. Að 

lokinni gagnasöfnun voru gögnin gerð ópersónugreinanleg og lesin inn í tölfræðiforritið „R“ en 

tölfræðiúrvinnsla fór fram í „R“ og Excel. Rannsóknartímabilinu var skipt í fimm tímabil sem hvert var 

fimm ár og var lýsandi tölfræði beitt til að meta nýgengi galla eftir tímabilum og tíðni ákveðinna breyta. 
Heildarnýgengi og nýgengi miðtaugakerfisgalla meðal nýbura voru reiknuð út frá fjölda fæddra barna á 

hverju ári eða tímabili, eftir því hvað átti við. Notuð voru t-próf og tölfræðipróf sem byggir á kí-kvaðrat 

prófi þegar meðaltöl og hlutföll voru borin saman. Miðað var við að niðurstöður væru marktækar ef p-

gildi var <0,05. Endurvalsaðferðum var beitt þegar við átti. 
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3.4 Leyfi 
Leyfi nr. VSN 17-240 fékkst fyrir rannsókninni frá Vísindasiðanefnd. Einnig fékkst leyfi fyrir 

rannsókninni og aðgangi að sjúkraskrám frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. Leyfi fyrir 
aðgangi að gögnum úr Fæðingaskrá embættis landlæknis fékkst frá Embætti landlæknis. Sjá viðauka.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Nýgengi miðtaugakerfisgalla á Íslandi 1992-2016 
Á tímabilinu 1992-2016 fæddust 109901 barn á Íslandi og 206 gallar í MTK greindust, 184 á 

meðgöngu og 22 eftir fæðingu, en það gefur nýgengi upp á 1,9 tilfelli á hver 1000 fædd börn, sjá töflu 

2. Heildarnýgengi og nýgengi miðtaugakerfisgalla meðal nýbura voru breytileg milli ára en engin ákveðin 
hækkun eða lækkun sást á hvoru á milli ára. Á árunum 2001, 2002 og 2015 enduðu öll greind tilfelli með 

meðgöngurofi fyrir utan eitt fósturlát á meðgöngu árið 2015 og var nýgengi meðal nýbura því ekkert þau 

ár. 

Tafla 2: Yfirlit yfir miðtaugakerfisgalla á Íslandi 1992-2016. Sýnir fjölda galla sem greindust á hverju 
ári tímabilsins og afdrif þeirra, þ.e. fjölda meðgöngurofa, fósturláta, lifandi og andvana fæðinga. 
Heildarfjöldi barna sem fæddist á hverju ári á Íslandi var síðan notaður til að reikna út heildarnýgengi og 
nýgengi miðtaugakerfisgalla meðal nýbura á hver 1000 fædd börn. 

 
Ár 

 
Fjöldi 
galla 

 
Meðgöngurof 

 
Fósturlát á 
meðgöngu 

 
Lifandi 

fæðingar 

 
Andvana 
fæðingar 

 
Börn alls 

Heildar-
nýgengi 

(per 1000) 

Nýgengi 
meðal 
nýbura  

(per 1000) 
1992 5 2 0 3 0 4656 1,1 0,6 

1993 10 6 0 4 0 4649 2,2 0,9 
1994 10 7 0 3 0 4481 2,2 0,7 
1995 10 6 0 4 0 4314 2,3 0,9 

1996 10 6 0 4 0 4365 2,3 0,9 
1997 6 5 0 1 0 4184 1,4 0,2 
1998 9 8 0 1 0 4227 2,1 0,2 

1999 4 2 0 2 0 4145 1,0 0,5 
2000 7 5 0 2 0 4351 1,6 0,5 
2001 3 3 0 0 0 4114 0,7 0,0 

2002 6 6 0 0 0 4070 1,5 0,0 
2003 8 5 0 3 0 4159 1,9 0,7 
2004 6 5 0 1 0 4264 1,4 0,2 

2005 9 4 0 5 0 4316 2,1 1,2 
2006 9 7 0 2 0 4439 2,0 0,5 

2007 11 10 0 1 0 4582 2,4 0,2 
2008 7 5 0 2 0 4863 1,4 0,4 
2009 8 6 0 2 0 5015 1,6 0,4 

2010 9 7 0 2 0 4903 1,8 0,4 
2011 7 6 0 1 0 4480 1,6 0,2 
2012 10 7 0 3 0 4517 2,2 0,7 

2013 12 8 0 4 0 4307 2,8 0,9 
2014 12 8 0 4 0 4363 2,8 0,9 
2015 11 10 1 0 0 4098 2,7 0,0 

2016 7 4 0 3 0 4039 1,7 0,7 
Samtals 206 148 1 57 0 109901 1,9 0,5 
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Þegar nýgengi var skoðað eftir fimm ára tímabilum sáust engin afgerandi mynstur hækkunar eða 

lækkunar á heildarnýgengi né nýgengi meðal nýbura, sjá töflu 3. Heildarnýgengi var hæst 2,4 tilfelli á 

hver 1000 fædd börn á tímabilinu 2012-2016 en nýgengi meðal nýbura var aftur á móti hæst á fyrsta 

tímabilinu, 1992-1996, eða 0,8 tilfelli á hver 1000 fædd börn. Nýgengi meðal nýbura var lægst 0,3 tilfelli 

á hver 1000 fædd börn á tímabilunum 1997-2001 og 2007-2011.  

Tafla 3: Nýgengi miðtaugakerfisgalla eftir fimm ára tímabilum. Fjöldi galla, heildarnýgengi og 
nýgengi meðal nýbura reiknuð fyrir hvert fimm ára tímabil rannsóknartímabilsins. Nýgengi voru reiknuð 
út frá heildarfjölda barna sem fæddust á Íslandi á hverju tímabili. 

 

Líkt og sést á mynd 4 voru flest tilfelli sem greindust á tímabilinu flokkuð sem vatnshöfuð eða 49 

tilfelli af 206. Tilfelli sem flokkuðust sem aðrir gallar voru þó líka algeng eða 47. Ef öll tilfelli klofins 

hryggjar voru tekin saman, hvort sem vatnshöfuð fylgdi eða ekki, var sá flokkur stærstur með samtals 

53 tilfelli. Sá galli sem greindist sjaldnast var samhvelun sem greindist hjá 10 tilfellum.  

Mynd 4: Fjöldi miðtaugakerfisgalla eftir flokkum. Göllum í MTK var skipt í 7 flokka og sýnir myndin 
fjölda tilfella sem féllu í hvern flokk. 

 

 

TÍMABIL 
FJÖLDI  
GALLA 

FJÖLDI  
BARNA 

HEILDARNÝGENGI  
(PER 1000) 

NÝGENGI MEÐAL 
NÝBURA (PER 1000) 

1992-1996 45 22465 2,0 0,8 

1997-2001 29 21021 1,4 0,3 

2002-2006 38 21248 1,8 0,5 

2007-2011 42 23843 1,8 0,3 

2012-2016 52 21324 2,4 0,7 
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Hlutfallsleg stærð hvers flokks miðtaugakerfisgalla á hverju fimm ára tímabili sést í töflu 4 og var 

enginn áberandi breytileiki á stærð flokka milli tímabila.  

Tafla 4: Fjöldi og hlutfall miðtaugakerfisgalla eftir flokkum og fimm ára tímabilum. Sýnir fjölda 
tilfella í hverjum flokki miðtaugakerfisgalla sem greindust á hverju fimm ára tímabili og hlutfall af 
heildarfjölda tilfella á því tímabili. 

FLOKKUR 1992-1996              
N               % 

1997-2001 

N                % 

2002-2006 

N               % 

2007-2011 

N               % 

2012-2016 

N                % 

VATNSHÖFUÐ 11 24 9 31 8 21 10 24 11 21 

KLOFINN 
HRYGGUR 
M/VATNSHÖFÐI 

9 20 7 24 7 18 7 17 11 21 

KLOFINN 
HRYGGUR ÁN 
VATNSHÖFUÐS 

3 7 3 

 

10 

 

0 0 1 2 5 10 

HEILAHAULL 4 9 1 3 2 5 3 7 3 6 

SAMHVELUN 1 2 1 3 3 8 2 5 3 6 

HEILALEYSI 6 13 4 14 7 18 8 19 9 17 

AÐRIR GALLAR 11 24 4 14 11 29 11 26 10 19 

 

4.2 Tímasetning greiningar 
Af þeim miðtaugakerfisgöllum sem greindust á Íslandi á árunum 1992-2016 voru 89,3% greindir á 

meðgöngu en 10,7% eftir fæðingu. Tafla 5 sýnir hlutfall greiningar á meðgöngu fyrir hvern flokk 

miðtaugakerfisgalla en í henni má t.d. sjá að greiningarhlutfallið var 100% fyrir samhvelun og heilaleysi 
en 72% fyrir aðra galla.  

Tafla 5: Hlutföll greiningar á meðgöngu eftir flokkum galla. Sýnir hlutfall tilfella í hverjum flokki 
miðtaugakerfisgalla sem greindust á meðgöngu og eftir fæðingu af heildarfjölda tilfella í þeim flokki. 

FLOKKUR GALLA GREINT Á MEÐGÖNGU (%) GREINT EFTIR FÆÐINGU (%) 

VATNSHÖFUÐ 98 2 

KLOFINN HRYGGUR M/VATNSHÖFÐI 90 10 

KLOFINN HRYGGUR ÁN 
VATNSHÖFUÐS 

75 25 

HEILAHAULL 92 8 

SAMHVELUN 100 0 

HEILALEYSI 100 0 

AÐRIR GALLAR 72 28 

 

Miðtaugakerfisgallar sem greindust á meðgöngu voru oftast greindir fyrir 22 vikna meðgöngu líkt og 

sést í töflu 6. Heilahaular og samhvelun greindust í öllum tilvikum fyrir 22 vikna meðgöngu en klofinn 

hryggur án vatnshöfuðs í 78% tilvika. Fyrir eitt tilfelli sem greindist á meðgöngu vantaði upplýsingar um 
tímasetningu greiningar og vantar það tilfelli því í töflur 6 og 7.  
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Í töflu 7 sést hvernig meðallengd meðgöngu í vikum við greiningu miðtaugakerfisgalla breyttist á milli 

fimm ára tímabila rannsóknartímabilsins. Fyrir flesta flokka hélst lengdin stöðug milli tímabilanna fimm. 

Fyrir flokkinn heilaleysi styttist þó meðallengd meðgöngu við greiningu marktækt milli tímabilanna 1992-

1996 og 2012-2016 (p = 0,006) en hún var 19,3 vikur 1992-1996 en 11,6 vikur 2012-2016. Fyrir flokkinn 

samhvelun styttist meðallengd meðgöngu við greiningu einnig á milli sömu tímabila, eða úr 18,0 vikum 

í 11,7 vikur, en ekki voru nægilega mörg gildi í þeim flokki til að meta marktækni. 

Tafla 6: Fjöldi og hlutfall galla sem greindust fyrir og eftir 22 vikna meðgöngu eftir flokkum. Sýnir 
fyrir þau tilfelli sem greindust á meðgöngu fjölda og hlutfall tilfella í hverjum flokki sem voru greind fyrir 
og eftir 22 vikna meðgöngu. 

 

FLOKKUR GALLA 

GREINT FYRIR 22 VIKNA 
MEÐGÖNGU 

    N                                  % 

GREINT EFTIR 22 VIKNA 
MEÐGÖNGU 

     N                                 % 

VATNSHÖFUÐ 45 94 3 6 

KLOFINN HRYGGUR M/VATNSHÖFÐI 34 92 3 8 

KLOFINN HRYGGUR ÁN 
VATNSHÖFUÐS 

7 78 2 22 

HEILAHAULL 12 100 0 0 

SAMHVELUN 10 100 0 0 

HEILALEYSI 33 97 1 3 

AÐRIR GALLAR 28 85 5 15 

SAMTALS 169 92 14 8 

Tafla 7: Meðallengd meðgöngu í vikum við greiningu miðtaugakerfisgalla eftir flokkum 
miðtaugakerfisgalla og tímabilum. Sýnir fyrir hvern flokk og tímabil, meðallengd meðgöngu í vikum 
við greiningu miðtaugakerfisgalla, fyrir þá galla sem greindust á meðgöngu. 

 

TÍMABIL 

 

VATNSHÖFUÐ 

KLOFINN 
HRYGGUR 

M/VATNSHÖFÐI 

KLOFINN 
HRYGGUR ÁN 

VATNSHÖFUÐS 

 

HEILAHAULL 

 

SAMHVELUN 

 

HEILALEYSI 
AÐRIR 

GALLAR 

1992-
1996 

18,2 20,0 15,0 16,0 18,0 19,3 24,2 

1997-
2001 

20,2 18,0 17,5 19,0 19,0 15,8 18,3 

2002-
2006 

21,1 21,6 0* 15,0 11,3 14,0 19,9 

2007-
2011 

18,6 19,4 20,0 11,7 12,0 12,1 21,9 

2012-
2016 

20,5 20,0 19,4 14,0 11,7 11,6 21,1 

*Ekkert tilfelli af klofnum hrygg án vatnshöfuðs greindist á tímabilinu 

4.3 Greining eftir heilbrigðisumdæmum 
Þau heilbrigðisumdæmi sem mæður barna eða fóstra með miðtaugakerfisgalla tilheyrðu sjást í töflu 

8. Hún sýnir að hjá þeim tilfellum sem greindust eftir fæðingu voru færri mæður hlutfallslega sem 
tilheyrðu heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins heldur en hjá þeim tilfellum sem greindust á 

meðgöngu og er sá munur tölfræðilega marktækur (p = 0,006). Tilfelli sem greindust á meðgöngu 



 

 

25 

tilheyrðu heilbrigðisumdæmum utan höfuðborgarsvæðisins í 28% tilvika, samanborið við 59% fyrir tilfelli 

sem greindust eftir fæðingu.  

Tafla 8: Heilbrigðisumdæmi sem mæður tilheyrðu fyrir tilfelli greind fyrir og eftir fæðingu. Sýnir 
fyrir tilfelli greind fyrir og eftir fæðingu, hve mörg tilfelli í hvorum hópi tilheyrðu hverju heilbrigðisumdæmi 
og hlutfall af heildarfjölda tilfella sem greindust fyrir eða eftir fæðingu. 

HEILBRIGÐISUMDÆMI MÓÐUR 
GREINT Á MEÐGÖNGU 

N                                 % 

GREINT EFTIR FÆÐINGU  

N                                   % 

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 133 72 9 41 

AUSTURLAND 7 4 1 5 

NORÐURLAND 5 3 4 18 

SUÐURLAND 18 10 2 9 

SUÐURNES 8 4 4 18 

VESTFIRÐIR 4 2 1 5 

VESTURLAND 8 4 1 5 

ÚTLÖND 1 1 0 0 

 

4.4 Áhættuþættir meðal mæðra  

4.4.1 Tíðni offitu  
Hlutfallsleg stærð hvers flokks líkamsþyngdarstuðuls meðal mæðra hélst nokkurn veginn sú sama 

milli tímabila fyrir flokkana undir kjörþyngd, yfir kjörþyngd og kjörþyngd, en ef flokkurinn offita er 

skoðaður sést að hlutfallslega fleiri mæður voru með offitu á tímabilinu 2012-2016, sjá töflu 9. Í töflunni 

sést þó líka að hlutfall tilfella þar sem upplýsingar vantaði var minnst á því sama tímabili eða 6% sem er 

lægra en fyrir t.d. tímabilið 1997-2001 þar sem í 41% tilfella vantaði upplýsingar um 

líkamsþyngdarstuðul. 

Tafla 9: Hlutfallsleg stærð hvers flokks líkamsþyngdarstuðuls meðal mæðra eftir tímabilum. 
Sýnir hversu stór hluti mæðra var undir, yfir eða í kjörþyngd og hversu stór hluti mæðra var með offitu 
á hverju fimm ára tímabili. 

4.4.2 Tíðni fyrirverandi sykursýki  
Hlutfall mæðra sem voru með sykursýki við upphaf meðgöngu var lágt á öllum fimm ára tímabilum 

og hækkaði hvorki né lækkaði áberandi á milli tímabila rannsóknartímabilsins líkt og sést í töflu 10. 

Sömuleiðis var meðgöngusykursýki ekki algeng meðal mæðra. Þó voru hlutfallslega fleiri mæður með 

 

 

TÍMABIL 

MÓÐIR MEÐ 
OFFITU 

(LÞS³30) 

(%) 

MÓÐIR YFIR 
KJÖRÞYNGD 

(LÞS 25,0-29,9) 
(%) 

MÓÐIR Í KJÖRÞYNGD 
(LÞS 18,5-24,9) 

(%) 

MÓÐIR UNDIR 
KJÖRÞYNGD (LÞS <18,5) 

(%) 

UPPLÝSINGAR 
VANTAR 

(%) 

1992-1996 2 13 49 0 36 

1997-2001 0 21 38 0 41 

2002-2006 8 18 39 3 32 

2007-2011 5 19 60 2 14 

2012-2016 23 21 50 0 6 



 

 

26 

fyrirverandi sykursýki á tímabilinu 1997-2001 og sömuleiðis hlutfallslega fleiri mæður með 

meðgöngusykursýki á tímabilinu 2012-2016, eða 10% í báðum tilvikum. Upplýsingar um hvort móðir 

væri með sykursýki vantaði fyrir 10% tilfella á tímabilinu 1997-2001 og fyrir 2% tilfella 2007-2011.  

Tafla 10: Tíðni sykursýki meðal mæðra eftir tímabilum. Sýnir hversu hátt hlutfall mæðra höfðu 
meðgöngusykursýki og sykursýki við upphaf meðgöngu fyrir hvert fimm ára tímabil. 

 

 

TÍMABIL 

 

MÓÐIR MEÐ SYKURSÝKI 
VIÐ UPPHAF MEÐGÖNGU 

(%) 

MÓÐIR MEÐ 
MEÐGÖNGUSYKURSÝKI Á 

MEÐGÖNGU 

(%) 

1992-1996 2 0 

1997-2001 10 3 

2002-2006 0 3 

2007-2011 2 0 

2012-2016 2 10 

 

4.4.3 Tíðni flogaveiki og notkunar flogaveikilyfja  
Hlutfall mæðra sem voru með flogaveiki og/eða notuðu flogaveikilyf á meðgöngu var lágt á öllum 

fimm ára tímabilum, eða hæst 3%. Upplýsingar um hvort móðir var með flogaveiki vantaði fyrir 10,3% 

tilfella á tímabilinu 1997-2001 og 2,4% á tímabilinu 2007-2011. Upplýsingar um hvort móðir notaði 

flogaveikilyf á meðgöngu vantaði fyrir 18% tilfella á tímabilinu 1992-1996, 28% tilfella 1997-2001, 5% 

tilfella 2002-2006, 40% tilfella 2007-2011 og 17% tilfella 2012-2016. 

Tafla 11: Tíðni flogaveiki meðal mæðra og notkunar flogaveikilyfja á meðgöngu eftir tímabilum. 
Sýnir hversu hátt hlutfall mæðra höfðu flogaveiki og/eða notuðu flogaveikilyf á meðgöngu fyrir hvert fimm 
ára tímabil. 

TÍMABIL MÓÐIR MEÐ FLOGAVEIKI (%) 
FLOGAVEIKILYF NOTUÐ Á 

MEÐGÖNGU (%) 

1992-1996 2 2 

1997-2001 0 0 

2002-2006 3 3 

2007-2011 0 0 

2012-2016 2 0 

 

4.4.4 Tíðni notkunar fólínsýru  
Hlutfall mæðra sem notuðu fólínsýru á meðgöngu breyttist ekki afgerandi á milli tímabila 

rannsóknartímabilsins. Skráningu á því hvort mæður notuðu fólínsýru á meðgöngu var þó verulega 

ábótavant líkt og sést í töflu 12. Í þeim tilfellum þar sem upplýsingar voru til staðar um hvort móðir notaði 

fólínsýru á meðgöngu var sjaldgæft að móðir hefði ekki notað fólínsýru. Hins vegar var algengt að móðir 

hefði ekki byrjað að taka inn fólínsýru fyrr en eftir að hún vissi að hún væri ófrísk.  
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Tafla 12: Hlutfall mæðra sem notuðu fólínsýru á meðgöngu eftir tímabilum. Sýnir hversu hátt 
hlutfall mæðra notaði fólínsýru á hverju fimm ára tímabili rannsóknartímabilsins.  

 

TÍMABIL 
FÓLÍNSÝRA NOTUÐ Á 

MEÐGÖNGU (%) 
FÓLÍNSÝRA EKKI NOTUÐ 

Á MEÐGÖNGU (%) 
UPPLÝSINGAR VANTAR (%) 

1992-1996 11 0 89 

1997-2001 28 0 72 

2002-2006 26 0 74 

2007-2011 17 2 81 

2012-2016 29 4 67 

4.4.5 Tíðni aðgerða á görn  
Engar mæður höfðu farið í aðgerð á görn s.s. hjáveituaðgerð eða garnastyttingu á fyrstu 20 árum 

rannsóknartímabilsins, líkt og sést í töflu 13, en á tímabilinu 2012-2016 höfðu tvær mæður eða 4% 

mæðra á því tímabili farið í slíka aðgerð. Upplýsingar um hvort mæður höfðu farið í aðgerð á görn 

vantaði fyrir 7% tilfella á tímabilinu 1992-1996, 17% 1997-2001, 3% 2002-2006, 2% 2007-2011 en aldrei 

fyrir tímabilið 2012-2016. 

Tafla 13: Hlutfall mæðra sem höfðu farið í aðgerð á görn eftir tímabilum. Sýnir hlutfall mæðra sem 
höfðu farið í aðgerð á görn s.s. hjáveituaðgerð eða garnastyttingu á hverju fimm ára tímabili. 

TÍMABIL 
MÓÐIR HEFUR FARIÐ Í AÐGERÐ Á GÖRN 

(%) 

1992-1996 0 

1997-2001 0 

2002-2006 0 

2007-2011 0 

2012-2016 4 

4.4.6 Aldur og þjóðerni mæðra 
Meðalaldur mæðra hækkaði marktækt á milli fyrsta og síðasta fimm ára tímabils 

rannsóknartímabilsins en hann var lægstur 26,0 ár á tímabilinu 1992-1996 en hæstur 29,4 ár á tímabilinu 

2012-2016 (p = 0,006), sjá töflu 14. Hlutfallslegur fjöldi mæðra sem voru af erlendum uppruna jókst á 
milli tímabila, líkt og sést í töflu 14, en á milli tímabilanna 1992-1996 og 2012-2016 hækkaði hlutfallið 

marktækt um 13% (p = 0,03).  

Tafla 14: Meðalaldur mæðra og hlutfalll mæðra sem voru af erlendum uppruna eftir tímabilum. 
Sýnir meðalaldur mæðra á hverju fimm ára tímabili rannsóknartímabilsins og hlutfall mæðra á hverju 
tímabili sem voru af erlendum uppruna.  

TÍMABIL MEÐALALDUR MÆÐRA (ÁR) MÓÐIR AF ERLENDUM UPPRUNA (%) 

1992-1996 26,0 2 

1997-2001 29,0 7 

2002-2006 28,7 18 

2007-2011 28,5 10 

2012-2016 29,4 15 
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4.5 Afdrif meðganga 
Af þeim 206 tilfellum miðtaugakerfisgalla sem greindust í heildina á rannsóknartímabilinu enduðu 

148 eða 71,8% með meðgöngurofi líkt og sést á mynd 5. Engin tilfelli enduðu með andvana fæðingu en 
eitt tilfelli endaði með fósturláti á meðgöngu, eða 0,485%. Lifandi fædd börn voru 57 eða 27,7% tilfella. 

Þegar afdrif meðgöngu voru skoðuð hjá eingöngu þeim tilfellum sem greindust á meðgöngu enduðu 

80,4% þeirra með meðgöngurofi.  

 

 

 

 

Á mynd 6 má sjá fjölda miðtaugakerfisgalla sem greindust hvert ár rannsóknartímabilsins, fyrir og 

eftir fæðingu, og fjölda meðgöngurofa hvert ár í kjölfar greiningar galla í MTK. Árin 2001 og 2002 

greindust t.d. öll tilfelli miðtaugakerfisgalla á meðgöngu og öll tilfellin enduðu með meðgöngurofi.  

 

 

 

 

Mynd 5: Afdrif tilfella miðtaugakerfisgalla sem greindust á Íslandi á rannsóknartímabilinu. Sýnir 
fjölda tilfella sem enduðu með meðgöngurofi, fósturláti á meðgöngu, lifandi eða andvana fæðingum. 
Hlutfall af heildarfjölda tilfella er einnig sýnt. 

Mynd 6: Fjöldi miðtaugakerfisgalla og meðgöngurofa þeirra vegna á Íslandi 1992-2016. Sýnir 
heildarfjölda miðtaugakerfisgalla á hverju ári rannsóknartímabilsins sem og fjölda meðgöngurofa á 
hverju ári sem rekja má til greiningar miðtaugakerfisgalla. 
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4.6 Afdrif barna með miðtaugakerfisgalla 
Lítill breytileiki var á meðalfæðingarþyngd barna sem fæddust lifandi með miðtaugakerfisgalla á milli 

tímabila rannsóknartímabilsins líkt og sést í töflu 15. Mikill meirihluti barnanna eða 80,7% var lagður inn 
á Vökudeild eftir fæðingu en upplýsingar um hvort barn var lagt inn á Vökudeild vantaði þó fyrir 5,2% 

tilfella. Hluti þeirra fór í framhaldinu í aðgerð vegna miðtaugakerfisgallans og var það algengast á 

árunum 1997-2001 en þá fóru 3 af 6 lifandi fæddum börnum eða 50% í aðgerð vegna 

miðtaugakerfisgalla á fyrsta aldursári. Af 57 lifandi fæddum börnum fóru 20 börn eða 35% í aðgerð 

vegna miðtaugakerfisgalla á fyrsta aldursári, 32 börn eða 56% fóru ekki í aðgerð og upplýsingar vantaði 

fyrir 5 börn eða 9%. Allar aðgerðirnar nema ein voru gerðar á Íslandi. Upplýsingar um hvort börn voru 

lögð inn á Vökudeild vantaði fyrir 11% tilfella á tímabilinu 1992-1996, 9% tilfella 2002-2006 en aldrei fyrir 

hin þrjú tímabilin. Upplýsingar um hvort börn fóru í aðgerð vegna miðtaugakerfisgalla vantaði fyrir 28% 
tilfella á tímabilinu 1992-1996 en aldrei fyrir hin fjögur tímabilin.  

Lifandi fædd börn með miðtaugakerfisgalla voru líkt og áður hefur komið fram 57 og voru 37 börn 

eða 65% enn á lífi þegar rannsóknin fór fram. Í töflu 15 má sjá eftir fimm ára tímabilum 
rannsóknartímabilsins hlutfall lifandi fæddra barna á hverju tímabili sem voru enn á lífi þegar rannsóknin 

fór fram og var það hlutfall áberandi lægst fyrir tímabilið 1997-2001 eða 33%. 

Tafla 15: Afdrif lifandi fæddra barna sem greindust með miðtaugakerfisgalla á 
rannsóknartímabilinu. Sýnir meðalfæðingarþyngd lifandi fæddra barna með miðtaugakerfisgalla eftir 
fimm ára tímabilum rannsóknartímabilsins, ásamt hlutfalli sem fór á Vökudeild eftir fæðingu, hlutfalli sem 
fór í aðgerð vegna miðtaugakerfisgalla á fyrsta aldursári og hlutfalli sem var á lífi þegar rannsóknin var 
framkvæmd.   

TÍMABIL 
MEÐALFÆÐINGARÞYNGD 

(GRÖMM) 
BARN Á VÖKUDEILD 

(%) 

BARN Í AÐGERÐ V/ 
GALLA Á FYRSTA 
ALDURSÁRI (%) 

BARN Á LÍFI (%) 

1992-1996 3231 78 33 61 

1997-2001 2737 67 50 33 

2002-2006 3059 73 18 73 

2007-2011 3433 88 38 88 

2012-2016 2768 93 43 64 

4.7 Fæðingarmáti barna með miðtaugakerfisgalla 
Algengast var að börn sem fæddust lifandi með miðtaugakerfisgalla fæddust um leggöng eða 43,9% 

en 21,1% fæddust með valkeisaraskurði og 33,3% með bráðakeisaraskurði. Upplýsingar um 

fæðingarmáta vantaði fyrir eitt tilfelli eða 1,7% barna sem fæddust lifandi. Fæðingarmáti er sýndur eftir 

flokkum galla í töflu 16. Taflan sýnir einnig að engin börn fæddust með samhvelun og einungis eitt barn 

fæddist með heilaleysi á rannsóknartímabilinu og vantaði upplýsingar um fæðingarmáta þess. Tilfelli 

lifandi fæddra barna með miðtaugakerfisgalla féllu flest í flokk annarra galla eða 32 af 57. Tíðni fæðinga 

um leggöng var hæst meðal barna með klofinn hrygg án vatnshöfuðs ef tilfelli heilahaula eru undanskilin, 
en það var einungis eitt og fæddist um leggöng. Tíðni fæðinga með valkeisaraskurði var hæst meðal 

barna með vatnshöfuð eða 43%. Fæðing með bráðakeisaraskurði var algengust meðal tilfella sem 

flokkuðust sem aðrir gallar en þær fæðingar enduðu með bráðakeisaraskurði í 41% tilfella. 
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Tafla 16: Fæðingarmáti lifandi fæddra barna með miðtaugakerfisgalla eftir flokkum á 
rannsóknartímabilinu. Sýnir fjölda og hlutfall barna sem fæddust með leggangafæðingu, 
valkeisaraskurði eða bráðakeisaraskurði fyrir hvern flokk miðtaugakerfisgalla. 

4.8 Erfðarannsóknir 
Litningarannsóknir voru gerðar hjá 146 börnum/fóstrum af 206 eða hjá 70,9% og leiddi sú rannsókn 

í ljós litningafrávik hjá 27 af 146 eða 18,5%. Á tímabilinu 1992-1996 voru hlutfallslega fæstar 

litningarannsóknir framkvæmdar vegna greiningar miðtaugakerfisgalla, en slík rannsókn var framkvæmd 

hjá 36% tilfella á því tímabili líkt og sést í töflu 17. Á næstu fjórum tímabilum var litningarannsókn 

framkvæmd hjá í kringum 80% tilfella á hverju tímabili. Tíðni litningagalla sem greindust í 

litningarannsóknum var þó hæst á fyrsta tímabilinu en þar leiddi 50% litningarannsókna í ljós 

litningagalla. Örflögugreining var gerð hjá 21 fóstri/barni af 206 eða hjá 10,2% og leiddi sú rannsókn í 

ljós erfðagalla hjá 7 af 21 eða 33,3%. Flestar örflögugreiningar voru gerðar vegna tilfella sem greindust 
á tímabilinu 2012-2016, sjá töflu 17. Fjórar örflögugreiningar voru þó gerðar vegna tilfella sem greindust 

á tímabilunum á undan, og fór hún þá fram eftir fæðingu barns eða eftir andlát þess, en af þeim voru 

þrjár gerðar á tímabilinu 2012-2016 og ein árið 2011.  

Tafla 17: Yfirlit yfir erfðarannsóknir sem framkvæmdar voru í tengslum við greiningar 
miðtaugakerfisgalla á tímabilinu og útkomur þeirra. Sýnir fjölda tilfella miðtaugakerfisgalla þar sem 
framkvæmdar voru litningarannsóknir og örflögugreiningar á hverju tímabili og hlutfall af heildarfjölda 
miðtaugakerfisgalla á því tímabili. Einnig sést fjöldi tilfella þar sem litningagallar/erfðagallar greindust í 
þessum rannsóknum og hlutfall þeirra af heildarfjölda litningarannsókna/örflögugreininga vegna 
miðtaugakerfisgalla á því tímabili. 

TÍMABIL 
LITNINGARANNSÓKN 

FRAMKVÆMD 

N                   % 

LITNINGAGALLI 
GREINDUR Í 

LITNINGARANNSÓKN 

N                   % 

ÖRFLÖGUGREINING 
FRAMKVÆMD 

N                  % 

ERFÐAGALLI 
GREINDUR Í 

ÖRFLÖGUGREININGU 

N                 % 

1992-1996 16 36 8 50 0 0 - - 

1997-2001 22 76 4 18 1a 3 0 0 

2002-2006 34 89 4 12 2a 5 0 0 

2007-2011 33 79 6 18 1 2 0 0 

2012-2016 41 79 5 12 17 33 7 41 
a Örflögugreining framkvæmd á tímabilinu 2012-2016 

FÆÐINGARMÁTI 
VATNSHÖFUÐ 

N              % 

KLOFINN 
HRYGGUR 

M/VATNSHÖFÐI 

N                  % 

KLOFINN 
HRYGGUR ÁN 

VATNSHÖFUÐS 

N                 % 

HEILAHAULL 

N              % 

SAMHVELUN 

N              % 

HEILALEYSI 

N           % 

AÐRIR GALLAR 

N             % 

FÆÐING UM 
LEGGÖNG 

2 29 4 36 4 80 1 100 0 0 0 0 14 44 

VALKEISARA-
SKURÐUR 

3 43 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 

BRÁÐAKEISARA-
SKURÐUR 

2 29 3 27 1 20 0 0 0 0 0 0 13 41 

UPPLÝSINGAR 
VANTAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 
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5 Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að nýgengi miðtaugakerfisgalla tók ekki afgerandi 

breytingum á rannsóknartímabilinu. Algengasti galli í MTK sem greindist var vatnshöfuð en sá 

sjaldgæfasti var samhvelun. Stærstur hluti galla í MTK greindist á fósturskeiði og þar af greindust flestir 

fyrir 22 vikna meðgöngu. Þeir gallar sem greindust ekki fyrr en eftir fæðingu voru líklegri til að vera hjá 

mæðrum sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins. Á rannsóknartímabilinu styttist meðallengd 

meðgöngu við greiningu heilaleysis marktækt úr 19,3 vikum á tímabilinu 1992-1996 í 11,6 vikur 2012-

2016. Af öllum 206 tilfellunum sem greindust á rannsóknartímabilinu enduðu flest, eða 148, með 

meðgöngurofi. Tíðni þekktra áhættuþátta meðal mæðra s.s. offitu, sykursýki, notkunar flogaveikilyfja, 
þess að nota ekki fólínsýru á meðgöngu eða hafa farið í aðgerð á görn var lág á öllum fimm ára 

tímabilum. Meðalaldur mæðra sem og hlutfall mæðra sem voru af erlendum uppruna hækkuðu marktækt 

á milli fyrsta og síðasta fimm ára tímabils rannsóknartímabilsins. Algengasti fæðingarmáti barna með 

miðtaugakerfisgalla var um leggöng. Af þeim börnum sem fæddust lifandi með miðtaugakerfisgalla á 

rannsóknartímabilinu fóru flest á Vökudeild eftir fæðingu og hluti þeirra, eða hæst 50% á tímabilinu 1997-

2001, fór í framhaldinu í aðgerð vegna gallans á fyrsta aldursári. Á sama tímabili var hlutfall barna sem 

voru enn á lífi þegar rannsókn fór fram áberandi lægst eða 33%. Litningarannsókn var framkvæmd hjá 

70,9% tilfellanna og leiddi sú rannsókn í ljós litningafrávik í 18,5% tilfella. Örflögugreining var gerð hjá 
10,2% tilfellanna og leiddi sú rannsókn í ljós erfðagalla í 33,3% tilfella.  

5.1 Nýgengi  
Nýgengi miðtaugakerfisgalla var sveiflukennt á milli ára rannsóknartímabilsins en einnig á milli fimm 

ára tímabila án þess að ákveðin mynstur hækkunar eða lækkunar sæjust. Það skýrist líklega af því að 

um afar fá tilfelli var að ræða hvert ár og því urðu talsverðar breytingar á nýgengi milli ára þó svo að 

einungis hafi munað fáeinum tilfellum. Í fyrri rannsókn Guðrúnar Hreinsdóttur og félaga frá 1996 var 

heildarnýgengi hæst 2,22 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar á tímabilinu 1987-1991 en heildarnýgengi í 

þessari rannsókn var hæst 2,4 tilfelli á hver 1000 fædd börn á tímabilinu 2012-2016.(6) Það virðast því 

ekki hafa orðið stórar breytingar á heildarnýgengi á milli rannsóknartímabilanna.  

Hins vegar var nýgengi meðal nýbura almennt talsvert lægra í þessari rannsókn miðað við hina fyrri 

en þar var nýgengi meðal nýbura hæst 1,56 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar á tímabilinu 1972-1976 en 

lægst 0,80 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar 1987-1991. Í þessari rannsókn var hins vegar nýgengi meðal 

nýbura hæst 0,8 tilfelli á hver 1000 fædd börn á tímabilinu 1992-1996 en lægst 0,3 tilfelli á hver 1000 

fædd börn á tímabilunum 1997-2001 og 2007-2011. Það má því segja að nýgengi meðal nýbura hafi 
lækkað jafnt og þétt frá árinu 1972 til dagsins í dag, væntanlega vegna tilkomu fósturgreininga og 

möguleikans á að rjúfa meðgöngu. 

Í þessari rannsókn voru flest tilfelli í flokknum vatnshöfuð en þegar flokkarnir klofinn hryggur með/án 

vatnshöfuðs voru sameinaðir líkt og gert var í fyrri rannsókninni var það stærsti flokkurinn á báðum 
rannsóknartímabilum. Í þessari rannsókn voru 47 tilfelli flokkuð sem aðrir gallar eða 22,8% af öllum 

tilfellum. Þetta er talsvert frábrugðið því sem var í fyrri rannsókninni en þar voru einungis 8 gallar eða 

6% flokkaðir sem aðrir gallar. Það geta ýmsar skýringar legið á baki þessum mun t.d. mismunandi 
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aðferðir við flokkun eða einfaldlega að þeir gallar sem falla í þennan flokk hafi frekar verið að greinast á 

þessu rannsóknartímabili.  

5.2 Tímasetning greiningar 
Stærstur hluti tilfella eða 89,3% greindust á meðgöngu sem er talsvert hærra hlutfall en í rannsókn 

Guðrúnar Hreinsdóttur og félaga frá 1996 en þar greindust einungis 44% tilfella á meðgöngu.(6) Flest 

tilfellin sem greindust á meðgöngu, eða 169 af 184 (92%), voru greind fyrir 22 vikna meðgöngu sem er 

hærra en í fyrri rannsókninni en þar greindust 37 af 62 tilfellum (60%) sem greindust á meðgöngu fyrir 

24 vikna meðgöngu.  

Það kom einnig í ljós að þau tilfelli sem ekki greindust fyrr en eftir fæðingu voru líklegri til að vera hjá 

mæðrum sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta eru að vissu leyti svipaðar niðurstöður og 

fengust í fyrri rannsókninni en þar var greiningarhlutfall ómskoðunar talsvert lægra utan Kvennadeildar 

Landspítalans. Þetta eru merkilegar niðurstöður og það kemur á vissan hátt á óvart að þessi munur á 

greiningarhlutfalli eftir landshlutum sé til staðar á báðum rannsóknartímabilunum. Á þessu kunna að 

vera tvær skýringar, annars vegar að grunnþjálfun þeirra sem stunda ómskoðanir utan 
höfuðborgarsvæðisins sé minni en þar og hins vegar tengd fjölda ómskoðana sem gerðar eru þar. Til 

að greina fósturgalla líkt og galla í MTK með ómskoðun þarf mikla þjálfun og þarf hver ómskoðari einnig 

lágmarksfjölda ómskoðana til að viðhalda þeirri þjálfun. Það getur verið að í minni heilbrigðisumdæmum 

þar sem framkvæmdar eru færri ómskoðanir sé erfiðara að viðhalda sömu færni við ómskoðun heldur 

en t.d. á Landspítalanum þar sem fjöldi ómskoðana eru framkvæmdar á hverjum degi. Þetta gæti skýrt 

þann mun sem sást á greiningarhlutfalli á milli höfuðborgarsvæðis og minni heilbrigðisumdæma.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að heilaleysi greinist nú marktækt fyrr en áður. Aukin þjálfun 

meðal heilbrigðisstarfsfólks í að skima fyrir byggingargöllum með ómskoðun og bættur tækjabúnaður 

gæti skýrt aukna greiningu á fósturskeiði og greiningu heilaleysis og annarra galla fyrr á meðgöngu.   

5.3 Áhættuþættir, aldur og þjóðerni mæðra  
Rannsóknin sýndi að tíðni áhættuþátta meðal mæðra var almennt mjög lág og í flestum tilfellum var 

engin augljós ástæða sem gat útskýrt tilurð gallans en almennt finnst engin orsök fyrir 

miðtaugakerfisgöllum í 60% tilvika.(2) Hlutfall mæðra sem voru með offitu var samt sem áður hátt á 

tímabilinu 2012-2016 samanborið við hin fimm ára tímabilin. Aftur á móti var hlutfallsleg stærð annarra 

flokka líkamsþyngdarstuðuls nokkuð jöfn á milli tímabila en upplýsingar um líkamsþyngdarstuðul vantaði 
þó fyrir talsverðan fjölda tilfella á tímabilunum fyrir 2012. Það má velta fyrir sér hvort raunverulegt hlutfall 

mæðra með offitu hafi einnig verið hátt á hinum fimm ára tímabilunum, en að þær mæður hafi einfaldlega 

ekki verið spurðar út í þyngd sína eða hún hafi ekki verið skráð og þess vegna hafi þær mæður fallið í 

flokkinn þar sem upplýsingar vantaði í stað þess að flokkast með offitu.  

Til samanburðar fengust upplýsingar um hlutfall offitu meðal allra fæðandi kvenna á Íslandi á árunum 

2013-2016 úr Fæðingaskrá embættis landlæknis og var það að meðaltali 18,8%. Hlutfallið var því hærra 

meðal mæðranna í rannsókninni sem er í samræmi við það að offita er áhættuþáttur fyrir m.a. 

taugapípugöllum.(38) 
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Með aukinni tíðni offitu hefur tíðni aðgerða vegna offitu s.s. hjáveituaðgerða einnig aukist líkt og sást 

að vissu leiti í þessari rannsókn. Það verður því áhugavert að fylgjast með því hvort tíðni fólínsýrunæmra 

miðtaugakerfisgalla aukist á næstu árum með aukinni tíðni þessara aðgerða.  

Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að mæður voru marktækt eldri og hlutfallslega fleiri mæður 
voru af erlendum uppruna á síðasta fimm ára tímabili rannsóknartímabilsins samanborið við það fyrsta. 

Þetta gæti endurspeglað breytt samfélag á milli þessara tveggja tímabila. Nú til dags byrja konur seinna 

að eignast börn heldur en fyrir 25 árum, en í kringum 1980 var meðalaldur frumbyrja undir 22 árum en 

árið 2016 var hann kominn í 27,7 ár.(57) Einnig býr fleira fólk af erlendum uppruna á Íslandi nú en á 

árunum 2012-2017 hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað úr 8,0% mannfjöldans upp í 10,6%.(58)  

Það má velta fyrir sér hvort það að konur séu nú eldri þegar þær eignast börn þýði að þær séu betur 

upplýstar um áhættuþætti fósturgalla s.s. fólínsýruskort og séu þar af leiðandi líklegri til að taka inn 

fólínsýru en niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu ekki fram á slíkt samband þar sem upplýsingar um 

notkun fólínsýru vantaði fyrir meirihluta tilfella. Það má einnig velta fyrir sér hvers vegna hlutfall mæðra 

af erlendum uppruna var eins hátt í lok rannsóknartímabilsins og raun bar vitni, voru þær konur síður að 

taka inn fólínsýru eða eru þær einfaldlega í meiri áhættu á að eignast börn með galla í MTK af 
erfðafræðilegum ástæðum? Einnig gæti aldurssamsetning kvenna af erlendum uppruna verið önnur en 

íslenskra kvenna, þ.e. að þær konur séu frekar á barneignaraldri og þar af leiðandi líklegri til að eignast 

börn yfir höfuð og þá einnig börn með galla í MTK. 

5.4 Afdrif 
Meirihluti tilfella, eða 71,8% af tilfellum í heild og 80,4% af tilfellum sem greindust á meðgöngu, 

endaði með meðgöngurofi. Til samanburðar enduðu 41 tilfelli af 142 eða 28,9% með meðgöngurofi í 

rannsókn Guðrúnar og félaga frá 1996 sem tók til áranna 1972-1991. Af tilfellum sem greindust á 

meðgöngu í þeirri rannsókn enduðu 41 af 62 eða 66% með meðgöngurofi.  

Einungis 57 börn fæddust lifandi með miðtaugakerfisgalla á rannsóknartímabilinu og ekkert andvana 

sem er töluverð breyting frá fyrri rannsókninni en þar fæddist í heildina 101 barn með miðtaugakerfisgalla 

en þar af voru 25 börn sem fæddust andvana. Það verður þó að taka tillit til þess að almenn skimun fyrir 

byggingargöllum þ.m.t. miðtaugakerfisgöllum með ómskoðun hófst á Íslandi árið 1984 og því greindust 

mjög fá tilfelli á fósturskeiði á fyrri hluta rannsóknartímabils þeirrar rannsóknar. Það er því ekki óeðlilegt 

að fleiri börn hafi fæðst með miðtaugakerfisgalla í þeirri rannsókn og að fleiri tilfelli hafi endað með 

meðgöngurofi í þessari rannsókn. Því má segja að sú aukna greining miðtaugakerfisgalla á fósturskeiði 
sem sást í þessari rannsókn miðað við hina fyrri hafi leitt til aukins fjölda meðgöngurofa vegna 

miðtaugakerfisgalla og þar af leiðandi lækkaðs nýgengis meðal nýbura og lægri tíðni burðarmálsdauða 

í þessari rannsókn miðað við hina fyrri.(6) 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að meirihluti barna sem fæddust lifandi með galla í MTK 
þurftu á innlögn á Vökudeild að halda eftir fæðingu og hluti þeirra þurfti að gangast undir aðgerð í 

framhaldinu. Á tímabilinu 1997-2001 fóru 50% lifandi fæddra barna í aðgerð vegna gallans á fyrsta 

aldursári og einungis 33% voru enn á lífi þegar rannsóknin fór fram. Það er því líklegt að á því tímabili 

hafi verið um alvarlegri galla að ræða heldur en á hinum fimm ára tímabilunum. Það verður þó að taka 
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tillit til þess að eftirfylgdartími þeirra barna sem fæddust á síðustu árum rannsóknartímabilsins var afar 

stuttur og því getur verið að dánarhlutfall barna sem fæddust á þeim tímabilum væri talsvert breytt ef 

það yrði metið aftur eftir t.d. 10 ár.  

5.5 Fæðingarmáti 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fleiri börn með miðtaugakerfisgalla fæddust um leggöng 

heldur en með bráða- eða valkeisaraskurði. Ef hlutföllin eru hins vegar skoðuð eftir því hvort fæðing var 

um leggöng eða með keisaraskurði, hvort sem það var val- eða bráðakeisaraskurður, þá eru fæðingar 

með keisaraskurði algengastar eða 54,4% af fæðingum barna með galla í MTK á tímabilinu. Tíðni 

keisaraskurða meðal barna með galla í MTK er því um þreföld tíðni keisaraskurða í hinu almenna þýði 

en árið 2015 var tíðni keisaraskurða 16,3% á Íslandi.(4) Það má velta fyrir sér hvort þetta sé vegna þess 

að börn með galla í MTK þoli fæðingu verr en önnur börn eða hvort að fæðingalæknar velji frekar að 
framkvæma keisaraskurð í þessum tilfellum. Ef tímasetning fæðingar er þekkt má undirbúa komu 

barnsins t.d. með því að starfsfólk Vökudeildar og/eða barnaskurðlæknar séu tilbúnir að taka á móti 

barninu þegar það fæðist og það gæti átt þátt í því að fæðing með keisaraskurði verði oftar fyrir valinu. 

5.6 Erfðarannsóknir 
 Rannsóknin sýndi að litninga- eða erfðagallar tengdust talsverðum hluta tilfella galla í MTK sem 

greindust á Íslandi á árunum 1992-2016. Af þeim tilfellum þar sem litningarannsókn var gerð greindist 

litningagalli í nær fimmtungi tilfella og af þeim tilfellum þar sem örflögugreining var gerð greindist 

erfðagalli í þriðjungi tilfella. Þetta kemur ekki á óvart þar sem það er vel þekkt að litninga- eða erfðagallar 

séu samhliða eða beinlínis orsaki galla í MTK.(1, 51, 52) Með því að gera bæði örflögugreiningu og 

litningarannsókn, líkt og var yfirleitt gert á tímabilinu 2012-2016, fundust fleiri erfðafræðileg frávik miðað 
við fyrri tímabilin þar sem einungis voru gerðar litningarannsóknir. Það er því líklegt að ef slík rannsókn 

hefði verið í boði fyrir öll tilfelli hefðu talsvert fleiri frávik fundist í heildina og útskýring fengist á tilurð 

galla í fleiri tilfellum. 

5.7  Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
Þessi rannsókn tók saman tölur yfir nýgengi, tíðni áhættuþátta meðal mæðra og afdrif barna og fóstra 

með galla í MTK yfir 25 ára tímabil, þ.e. frá 1992-2016. Áður hafði nýgengi verið rannsakað fyrir tímabilið 

1972-1991 og eru því nú til gögn sem lýsa nýgengi miðtaugakerfisgalla yfir 45 ára tímabil á Íslandi.(6) 

Það er áhugavert að geta borið saman nýgengi hjá heilli þjóð yfir svo langt tímabil. Það er einmitt einn 

helsti styrkleiki þessarar rannsóknar að hún nær yfir langt tímabil og tekur til heillar þjóðar. Annar 

styrkleiki rannsóknarinnar felst í því að upplýsingar fengust úr áreiðanlegum gagnagrunnum líkt og 

Astraia og Fæðingaskrá. Einnig sá einn aðili um stærstan hluta gagnasöfnunar undir handleiðslu 
sérfræðinga sem tryggir samræmi í skráningu upplýsinga. 

Helstu veikleikar þessarar rannsóknar felast í því að hún er afturskyggn en þá er hætta á að 

upplýsingabjögun skekki niðurstöður. Það var mjög breytilegt hvort upplýsingar um allar breytur fengust 

fyrir hvert tilfelli en t.d. var skráning á lyfjanotkun móður, hæð og þyngd móður, notkun móður á fólínsýru 
og ýmsu fleiru mjög stopul. Fyrir tilfelli frá 1992-2006 fengust sjúkraskrár mæðra á pappírsformi frá 
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sjúkraskrársafni Landspítalans í Vesturhlíð þar sem lítið var skráð í rafrænar sjúkraskrár fyrir það tímabil. 

Það var mjög misjafnt hvaða gögn voru í þeim sjúkraskrám og í nokkrum tilfellum voru engar slíkar til. Í 

tveimur tilfellum var sjúkraskrá móður í útláni og fengust því ekki upplýsingar úr þeim. Ekki voru fengnar 

sjúkraskrár á pappírsformi fyrir þau börn sem fæddust með galla í MTK á tímabilinu 1992-2006 heldur 

fengust upplýsingar fyrir þau tilfelli eingöngu úr rafrænni sjúkraskrá og þeim gögnum sem voru til staðar 

um móður og meðgöngu. Það vantaði því í sumum tilvikum upplýsingar um einhverjar breytur líkt og 

hvort barn fór í aðgerð á fyrsta aldursári. Einnig var breytilegt hversu miklar upplýsingar voru til staðar 
eftir því hvar á landinu móðir og barn fengu meðferð.  

5.8 Framhaldið  
Þessi rannsókn sýndi að gallar í MTK greinast síður á meðgöngu í heilbrigðisumdæmum utan 

höfuðborgarsvæðisins. Það væri því hugsanlegt að með því að vekja athygli á því vandamáli væri hægt 
að taka skref í átt að því að leiðrétta þennan mun t.d. með því að heilbrigðisstarfsfólk utan Landspítalans 

hafi lægri þröskuld fyrir því að senda ófrískar konur í skoðun á Kvennadeild Landspítalans ef einhver 

grunur er um að ekki sé allt með felldu. Einnig væri möguleiki að nýta sér tækniframfarir til að efla 

samstarf á milli heilbrigðisstofnana á landinu t.d. með því að nota nútíma samskiptatækni til að auðvelda 

samráð milli heilbrigðisstarfsfólks á mismunandi landsvæðum. Nú er t.d. hægt að tengja ómskoðara 

saman með internet-tengingu en þá getur ráðgefandi aðili verið fjarstaddur en séð ómskoðunina líkt og 

hann væri á staðnum og þannig gefið álit sitt. Slíkur fjarfundabúnaður gæti mögulega bætt greiningar. 
Einnig er nauðsynlegt að íhuga hvort auka þurfi kröfur til grunnþjálfunar og viðhaldsmenntunar þeirra 

sem stunda ómskoðanir til fósturgreiningar á Íslandi. 

Skráningu á upplýsingum um áhættuþætti meðal mæðra, og þá sérstaklega um fólínsýrunotkun og 

líkamsþyngdarstuðul, var oft ábótavant á rannsóknartímabili þessarar rannsóknar. Það væri því 
áhugavert að reyna á einhvern hátt að efla skráningu á þessum þáttum svo betur sé hægt að meta 

orsakir galla í MTK þegar þeir greinast. Einnig mætti reyna að ýta undir notkun fólínsýru hjá konum á 

barneignaraldri með almenningsfræðslu með það fyrir augum að konur taki fólínsýru fyrir getnað, en 

ekki einungis eftir að þær uppgötva þungunina. 

Þá væri athyglisvert að framkvæma nýja rannsókn eftir nokkur ár og skoða hvort tíðni áhættuþátta 

og greiningarhlutfall á meðgöngu hefði breyst. Einnig væri athyglisvert að kanna betur afdrif þeirra barna 

sem fæddust lifandi með galla í MTK á síðustu árum þessarar rannsóknar.  

5.9 Ályktanir 
Rannsókn þessi sýndi fram á að gallar í miðtaugakerfi eru nú í auknu mæli að greinast á meðgöngu 

og fyrr en áður var. Ef gallinn greinist snemma á meðgöngu gefur það verðandi foreldrum val um hvort 

þeir kjósa að halda meðgöngunni áfram eður ei og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

meðgöngurof verður oftast fyrir valinu. Þar af leiðandi fæðast færri börn nú en áður með galla í 

miðtaugakerfi. Hvort þessi þróun er af hinu góða er hins vegar efni í aðra ritgerð. 

Það að heilaleysi greinist nú fyrr á meðgöngu en áður er þó óumdeilanlega mikilvægt. Heilaleysi er 

alvarlegur galli í miðtaugakerfi og eru lífslíkur barna með slíka missmíð engar og enda því flest tilfelli 

með meðgöngurofi. Því er ávinningur að greining komi fram sem fyrst á meðgöngu þar sem 
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meðgöngurof er einfaldari aðgerð fyrr á meðgöngu og tíðni fylgikvilla er lægri. Verðandi foreldrar hafa 

einnig tengst fóstrinu nánar tilfinningalega þegar lengra er liðið á meðgönguna og því getur það minnkað 

andlega vanlíðan þeirra ef meðganga er rofin fyrr, þó svo að slíkt ferli sé alltaf þungbær reynsla. 

Þó svo að fleiri tilfelli greinist á meðgöngu nú en áður er ekki þar með sagt að ekkert svigrúm sé til 
bætinga. Rannsóknin sýndi fram á að greiningarhlutfall á fósturskeiði er lægra hjá heilbrigðisumdæmum 

utan höfuðborgarsvæðisins og mætti reyna að bæta það með t.d. aukinni fræðslu og þjálfun samhliða 

auknu samstarfi milli heilbrigðisstofnana utan höfuðborgarsvæðisins og Landspítalans.  
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6 Viðauki 

6.1 Rannsóknarleyfi 
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