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Ágrip 

Rhesus D mótefni á meðgöngu á Íslandi árin 1996-2015 

Brynjar Guðlaugsson, Anna Margrét Halldórsdóttir og Hulda Hjartardóttir 

Inngangur 

RhD misræmi milli móður og fósturs er mikilvægasta orsök alvarlegs fóstur- og nýburablóðrofs (FNB). 

Á Íslandi hafa RhD neikvæðar konur verið í sérstöku eftirliti í mæðravernd auk þess að fá RhD 

immunoglóbúlín (RhIg) eftir barnsburð RhD jákvæðs barns. Þessar Rhesusvarnir hafa dregið verulega 

úr tíðni anti-D mótefna í meðgöngu. Í upphafi árs 2018 var tekið upp nýtt verklag fyrir Rhesusvarnir á 

meðgöngu þar sem skimað er fyrir RhD flokki fósturs á 25.viku og móður boðið RhIg á 28.viku 

meðgöngu sé fóstur RhD jákvætt. Markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka nýgengi, orsakir og 

afleiðingar anti-D mótefna í meðgöngu árin 1996-2015 á Íslandi. 

Efni og aðferðir 

Gögn um konur með anti-D í meðgöngu á rannsóknartímabilinu fengust úr gagnagrunni Blóðbankans 

yfir rauðkornamótefni á meðgöngu. Gögn um meðgöngur, fæðingar og nýbura fengust úr fæðingaskrá 

og úr sjúkraskrám Landspítala. Upplýsingar um blóðflokka- og mótefnagreiningar fengust úr ProSang 

grunni Blóðbankans. Gögnum var safnað í Excel grunn og tölfræði var unnin í Rstudio.  

Niðurstöður 

Á rannsóknartímabilinu 1996-2015 voru skráðar 130 meðgöngur kvenna með anti-D mótefni. Í 80 

meðgöngum höfðu anti-D mótefni ekki greinst áður og var nýgengi anti-D á meðgöngu því fjórar konur 

á ári. Í 41 tilfelli greindist anti-D fyrst á síðasta þriðjungi meðgöngu (51,25%), 25 á öðrum þriðjungi 

(3125%) og 14 á fyrsta þriðjungi (17,50%). Þegar hugsanlegar orsakir mótefnamyndunar voru 

rannsakaðar kom í ljós að hjá 47 konum ( 49,47%) var líkleg orsök þessi sama meðganga RhD 

jákvæðs barns, hjá 38 konum (40,00% ) fyrri meðganga/fæðing RhD jákvæðs barns, en hjá sjö konum 

(7,37%) var ástæða mótefnamyndunar óljós. Í þremur tilfellum (3,16%) hafði næming líklega orðið í 

kjölfar fósturláts. Þrjár meðgöngur enduðu með missi fósturs/nýbura, en þar af var eitt fósturlát vegna 

afleiðinga anti-D næmingar. Fæðingarmáti fyrir þær 127 meðgöngur þar sem barn fæddist lifandi var 

eftirfarandi; 65 framkallaðar fæðingar (51,18%), 17 bráðakeisaraskurðir (13,39%), 18 valkeisaraskurðir 

(14,17%) og 27 sjálfkrafa sótt (21,26%). Í fimm meðgöngum (3,85%) fór fram blóðgjöf í gegnum 

naflastreng vegna alvarlegs FNB á fósturskeiði en eitt fósturlát varð í kjölfar þess. Alls fengu 35 

(26.52%) nýburar meðferð vegna FNB; sjö fengu blóðinngjöf (5,30%), 13 blóðskipti (9,85%) og 32 

(24,24%) ljósameðferð. 

Ályktanir 

Rannsóknin gefur mynd af anti-D í meðgöngum á Íslandi yfir 20 ára tímabil. Nýgengi anti-D á 

meðgöngu á Íslandi er um fjórar konur á ári. Enn þurfa margir RhD jákvæðir nýburar kvenna með anti-

D mótefni meðhöndlun vegna FNB. Ný anti-D mótefni greinast oftast í síðasta þriðjungi meðgöngu og 

því ættu efldar Rhesusvarnir á meðgöngu að draga úr RhD næmingum á meðgöngu á Íslandi í 

framtíðinni. 



 

Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Önnur Margréti fyrir alla þá hjálp sem ég fékk við verkefnið. Hún 

var mjög liðtæk og einnig fljót að aðstoða við hvað sem er tengt verkefninu. Ég vil einnig þakka 

leiðbeinanda mínum Huldu Hjartardóttur fyrir alla þá hjálp sem ég fékk við yfirferð á sjúkraskrám, 

ritgerð og fyrirlestrum. Sveini Kjartansyni barnalækni vil ég þakka fyrir veitta hjálp og leiðsögn varðandi 

afdrif nýbura. Sveini Guðmundssyni yfirlækni og Þorbirni Jónssyni sérfræðilækni í Blóðbankanum vil 

ég þakka fyrir mikinn áhuga, jákvætt hugarfar og veitta aðstoð. Einnig vil ég þakka Guðnýju 

Guðmundsdóttur umsjónarmanni og Guðrúnu Svansdóttur forstöðumanni þjónusturannsókna í 

Blóðbankanum fyrir áhuga og hjálp sem þær veittu. Ég vil þakka Þórarni Jónmundssyni fyrir veitta 

tölfræði aðstoð og skjót svör. Að lokum vil ég þakka Þóru Steingrímsdóttur yfirlækni í kvenlækningum 

fyrir að halda reglulega fundi með BS nemum á Kvennadeild og hvetjandi hugarfar. 
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Listi yfir skammstafanir  

 

 

HTR                      Hemolytic transfusion reaction  

FNB            Fóstur- og nýburablóðrof  

RhD            Rhesus D  

MCA            Middle cerebral artery  

MoM            Multiple of the median   

IgG              Immunoglobulin G  

RBK           Rauð blóðkorn  

RhIG          Rhesus immunoglobulin  

PSV            Peak systolic volume  

AHG           Anti-human globulin  

IUT            Intrauterine transfusion  

Fya             Duffy(a) 

Kp(a)           Kell undirflokkur  

Jk(b)            Kidd (b)  

Jk(a)            Kidd (a)  

K                Kell 

E                 Rhesus E  

C                Rhesus C  

S                 Undirflokkur MNS  

s                   Undirflokkur MNS 
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1 Inngangur 

1.1 Rhesus blóðflokkakerfið 

1.1.1 Rhesus blóðflokkar uppgötvaðir 

Árið 1900 lýsti Karl Landsteiner ABO blóðflokkakerfinu og allt fram til ársins 1939 var það eina 

blóðflokkakerfið sem menn þekktu og að ABO blóðflokkamisræmi milli blóðgjafa og blóðþega gæti haft 

alvarlegar afleiðingar.[1] Það var svo árið 1939 sem Levine og Stetson lýstu tilfelli þar sem kona fæddi 

andvana barn og fékk í kjölfarið blóðgjöf frá eiginmanni sínum. Eftir blóðinngjöfina fékk hún alvarlega 

aukaverkun, sem stafaði af rauðkornasundrun. Þeir lögðu þá tilgátu fram að barnið hefði erft 

mótefnavaka frá föður sem væri ótengdur ABO blóðflokkakerfinu, móðir hafi myndað mótefni gegn 

mótefnavaka fósturs frá föður á meðgöngunni og að þessi mótefni hefðu valdið rauðkornasundrun við 

inngjöf blóðs frá föður.[2] Þennan nýja mótefnavaka kölluðu þeir Rhesus þátt eftir Rhesus Macaque 

öpum sem þeir notuðu við sínar rannsóknir.[3]  

1.1.2 Sameindaerfðafræði Rhesus blóðflokksins  

Rhesus mótefnavakar eru kóðaðir af tveimur genum, RHD og RHCE genunum, sem eru 

staðsett hlið við hlið á stutta armi litnings 1 og innihalda 10 útraðir. Þau eru 97% hliðstæð og talið er 

annað genið hafi orðið til vegna tvöföldunar á hinu.[4] Rhesus genin hafa mikinn fjölbreytileika en þau 

geta myndað yfir fimmtíu mismunandi gerðir mótefnavaka sem þó eru ekki allir klínískt mikilvægir. 

Fleiri Rhesus gen eru til en þau eru RHAG, RHBG og RHCG en þau teljast ekki til klínískt mikilvægra 

mótefnavaka.   

RHCE genið kóðar fyrir mótefnavökum sem táknaðir eru með C,c,E og e í DCE kerfinu sem 

víða er notað, en saman geta þeir myndað fjögur mismunandi fjölpeptíð; RhCe, RhcE, Rhce eða 

RhCE. Fjölbreytileiki í RHCE er tilkominn vegna stökkbreytinga á núkleotíðum (e. single nucleotide 

polymorphisms). RhD (Rhesus D) prótínið sem er mikilvægasti mótefnavaki af prótíngerð þegar að 

kemur að FNB (Fóstur- og nýburablóðrof) er kóðað af RHD geninu.[5] Einstaklingur hefur annaðhvort 

RhD mótefnavakann eða ekki en sé hann til staðar þá er talað um einstaklingur sé RhD jákvæður. 

RhD er táknað táknað með „D“ í DCE kerfinu en annars er talað um að einstaklingur sé RhD 

neikvæður, stundum táknað með „d“ í DCE kerfinu.  

Algengast er að hjá RhD neikvæðum einstaklingum af evrópskum uppruna sé um að ræða 

úrfellingu á RHD geninu. Í öðrum kynstofnum (hjá einstaklingum af afrískum eða asískum uppruna) er 

RHD neikvæða svipgerðin þó oftast tengd óvirku eða þöglu RHD geni (e. pseudogene).  

Sjaldnar getur einstaklingur þó verið með endurraðað RhD-RhCE prótín sem vantar hluta af eðlilegu D 

prótíni. Þessir einstaklingar geta því myndað mótefni gegn vissum hlutum af RhD þó þeir tjái aðra 

hluta af RhD prótíninu. Einstaklingur getur líka haft minnkaða tjáningu á D prótíni á yfirborði rauðkra 

blóðkorna (RBK) til dæmis vegna stökkbreytingar sem hindrar skorðun prótíns í frumuhimnu.[3] 
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1.1.3 Hlutverk Rhesus prótína 

Rhesus prótín eru ein af mörgum gerðum prótína sem tjáð eru í frumuhimnu RBK. Rhesus 

prótínin tengjast frymisgrind RBK  í gegnum prótín 4.2 og ankyrin og gegna meðal annars því hlutverki 

að viðhalda byggingareiginleikum frumuhimnunnar. Rannsókn sýndi fram á að frumuhimnur RBK sem 

skortir Rhesus prótínflókann (Rhnull) eru marktækt minna gegndræpar fyrir koldíoxíði (CO2) en þau 

RBK sem tjá Rhesus prótín sem bendir til að Rhesus prótínin gegni hlutverki í flutningi á koldíoxíði yfir 

frumuhimnuna.[6] Rhesus prótín finnast þó ekki einungis í RBK heldur eru tvö Rhesus prótín, RhBG 

og RhCG, sem finnast í öðrum vefjum, aðallega lifur og nýrum. Þar benda rannsóknir til að þau sinni 

hlutverki við ammoníummyndun og -seytrun.[4] 

 

1.2 Næming 

Næming kallast það ferli þegar ónæmiskerfi einstaklings myndar mótefni gegn mótefnavökum 

sem eru því framandi. Sé um að ræða mótefnamyndun hjá móður gegn RBK fósturs, sem er efni 

þessarar ritgerðar, þá geta mótefnin farið yfir fylgju yfir í blóðrás fósturs ef þau eru af IgG 

(Immunoglobulin G) gerð en virkur flutningur á IgG mótefnum yfir fylgju frá móður til fósturs hefst á 

öðrum þriðjungi meðgöngu.[7] Blóðblöndun á milli móður og fósturs er forsenda næmingar móður 

gegn fóstri. Blóðblöndun getur átt sér stað við hvers konar áverka eins og fall eða slys á meðgöngu, 

við inngrip eins og legvatnsástungu, fósturlát eða við fæðinguna sjálfa.[8] Ýmsir þættir ráða því hvort 

móðir næmist en þeir eru tímasetning, tímalengd og fjöldi skipta sem blóðblöndun verður, magn 

blóðblöndunar og samspil blóðflokka móður og fósturs. Ef einnig er um ABO misræmi á milli móður og 

barns að ræða virðist Rhesus næming vera ólíklegri þar sem í þeim tilfellum er RBK fósturs eytt hraðar 

í blóðrás móður og gefst þá minni tími til næmingar.[9]  

 

1.2.1 Rhesus D næming í meðgöngum 

RhD prótín eru mjög ónæmisvekjandi en það þarf ekki nema 0.01-0.03 mL af fósturblóði að fara 

yfir í blóðrás móður til að næming verði.[10] Hætta er á RhD næmingu þegar móðir er RhD neikvæð 

en fóstur RhD jákvætt. Á Íslandi eru í kringum 15% kvenna RhD neikvæðar og um 60% barna RhD 

neikvæðra kvenna eru RhD jákvæð. Þar af leiðandi er hætta á anti-D myndun í 9% meðganga á 

Íslandi.[11] Anti-D næming á meðgöngu minnkaði eftir að Rhesus varnir hófust árið 1969.[12] Nýleg 

íslensk rannsókn benti til þess að RhD næming hafi verið til staðar í 7,5 meðgöngum á ári að meðaltali 

á árunum 1996-2105 eða í kringum 1% af öllum meðgöngum RhD neikvæðra kvenna.[13] 

Rannsókn frá 2013 í Sarajevo benti einnig til þess að algengi anti-D mótefna í meðgöngu hjá RhD 

neikvæðum konum væri 1%.[14] Talið er að RhD næming hafi áhrif á eina af hverri 1200 

meðgöngum.[5] 
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1.3 Rhesusvarnir 

1.3.1 Rhesusvarnir eldra verklag 

Árið 1969 voru teknar upp Rhesusvarnir á Íslandi, sem fela bæði í sér aukið eftirlit með RhD 

neikvæðum konum á meðgöngu og fyrirbyggjandi meðferð til þess að koma í veg fyrir RhD næmingu. 

Allar barnshafandi konur á Íslandi eru flokkaðar í ABO og Rhesus D blóðflokka og skimaðar fyrir 

rauðkornamótefnum við fyrstu komu í mæðravernd (oftast við 8-12 vikur). Samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum um mæðravernd á að skima barnshafandi RhD neikvæðar konur fyrir 

rauðkornamótefnum tvisvar í viðbót á meðgöngu, á 28. og 36. vikum meðgöngu. Sé niðurstaða 

skimunar jákvæð og rauðkornamótefni greinast í blóði móður ber að hafa sérstakt eftirlit með 

viðkomandi meðgöngu hjá sérfræðingi.  

Árið 1968 var fyrst byrjað að gefa RhD neikvæðum konum sem áttu RhD jákvætt barn RhIg 

(Rhesus immunoglobulin) eftir fæðingu til að reyna að koma í veg fyrir næmingu móður gegn RhD. 

Sama ferli fór af stað á Íslandi árið 1969 og tíu árum seinna var marktækur árangur farinn að sjást þar 

sem tíðni anti-D myndunar hafði lækkað hjá konum í meðgöngu.[12] Einnig fengu RhD neikvæðar 

konur RhIG við aðstæður þar sem auknar líkur eru á blóðblöndun eins og við 

fall/slys/blæðingar/vendingar til að sporna við næmingu.[15] Til þess að gjöf RhIg beri árangur er 

nauðsynlegt að gefa skammtinn áður en næming hefur orðið og skammturinn þarf að vera nægilega 

stór.[16] Kostnaður samfélagsins af völdum FNB er hár og bresk safngreiningarrannsókn frá 2009 

sýndi fram á að að fjárhagslega hagkvæmt væri að gefa RhIG bæði á meðgöngu og eftir fæðingu en 

þögul blóðblöndun er algeng á seinasta þriðjungi meðgöngu.[17] 

 

1.3.2 Nýtt verklag við Rhesusvarnir á meðgöngu 

Verklag í Rhesusvörnum hefur verið breytilegt í þeim löndum sem við berum okkur saman við. 

Í Bandaríkjunum og Bretlandi hefur verið venjan að gefa öllum RhD neikvæðum konum RhIG á 28. 

viku meðgöngu en algengast er einmitt að næming eigi sér stað fyrst á seinasta þriðjungi meðgöngu. 

Lönd eins og Danmörk, Holland og Finnland notast við stýrðar (e. targeted) Rhesusvarnir á meðgöngu 

með aðferð þar sem blóðflokkur fósturs er greindur með blóðsýni úr móður. Sú aðferð byggir á því að 

greina frumufrjálst DNA fósturs með PCR sem magnar vissar útraðir RhD gensins en rannsóknir sýna 

að þessi aðferð er mjög nákvæm. RhD neikvæðar konur á Vesturlöndum hafa yfirleitt úrfellingu á RhD 

geni og því magnast RhD útraðir ekki nema DNA frá RhD jákvæðu fóstri sé í blóði móður. Gangi RhD 

neikvæð kona með RhD jákvætt barn fær hún RhIG á 28. viku meðgöngu en ekki ef hún gengur með 

RhD neikvætt barn.  

Upp úr áramótum 2017/2018 var þetta verklag tekið upp hér á landi. Með þessu er vonast til 

að Rhesus næmingum fækki um allt að 80% eins og hefur verið í raunin í þessum löndum.[18] Skimun 

hérlendis á sér stað á 25.viku meðgöngu og ef RhD neikvæð kona gengur með RhD jákvætt barn er 

henni boðin 1500 IU RhIG gjöf við 28. viku meðgöngu. Enn er gefið RhIG eftir fæðingu RhD jákvæðs 

barns og enn verður gefið RhIG ef aukin hætta er talin á blóðblöndun. Skimun fyrir 

rauðkornamótefnum við 36 vikur verður hins vegar hætt.[11] 
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1.4 Raðþynningar (títer) 

Á Íslandi eru gerðar reglulegar raðþynningar á anti-D mótefnum með blóðsýni frá móður séu 

þau til staðar í meðgöngu. Raðþynning segir ekki til um nákvæmt magn mótefna en gefur vísbendingu 

um styrk þeirra. Það má áætla að mótefni séu í svipuðu magni í blóði fósturs og þau eru í blóði móður 

en þó er breytileiki milli einstaklinga hvað virkan flutning mótefna yfir fylgju varðar.[19] Fylgni er á milli 

títers anti-D mótefna og FNB en til eru magngreiningaraðferðir sem sýna enn sterkari fylgni við 

FNB.[20] Þessar magngreiningaraðferðir eru þó flóknari í framkvæmd en títermælingar og hafa ekki 

verið gerðar á Íslandi. Þrátt fyrir þessa fylgni kemur þó fyrir að um alvarlegt FNB sé að ræða þó 

mótefnatíter sé lágur og að mótefnatíter sé hár án þess að um FNB sé að ræða.[21] 

 

1.5 Fóstur- og nýburablóðrof 

1.5.1 Orsakir og einkenni 

FNB er sjúklegt ástand þar sem RBK fósturs skemmast en það getur haft í för með sér 

blóðleysi, fósturbjúg og hjartabilun. Ein birtingarmynd blóðrofs hjá nýbura er gula en í sinni 

alvarlegustu mynd getur hún leitt til kjarnagulu (e. kernicterus) sem einkennist meðal annars af 

skemmdum í miðtaugakerfi. Fleiri en ein orsök geta verið fyrir FNB. Algengast er að um 

mótefnamyndun sé að ræða þar sem mótefni frá móður flytjast yfir fylgju og valda rofi á RBK fósturs. Í 

þeim tilfellum eru mótefnin alltaf á IgG formi. Af Rhesus mótefnunum er algengast að anti-D valdi 

alvalegum tilfellum af FNB en aðrar gerðir Rhesus mótefna eins og anti-C, anti-E, anti-c og anti-e geta 

einnig valdið FNB. Aðrar orsakir FNB geta verið gallar í frumuhimnu RBK eins og í tilfelli arfgengs 

hnattrauðkornakvilla (e. Spherocytosis) , gallar í ensímum RBK eins og glucose-6-dehydrogenase 

skortur(G6PD) og ættgengt dvergkornablóðleysi (e.Thalassemia).[5] 

Eftir að menn uppgötvuðu algengustu orsök FNB urðu framfarir í meðferð þess og í dag fá 

flestir nýburar og fóstur fullnægjandi meðferð en fyrir árið 1945 létust um 50% allra fóstra með FNB 

eða fengu alvarlegan miðtaugakerfisskaða. Á öðrum þriðjungi meðgöngu fer rauðkornamyndun fósturs 

að mestu fram í lifur. Það er ekki fyrr en á síðasta þriðjungi meðgöngu að myndun á RBK hefst í 

beinmerg.[22] Við mikla rauðkornasundrun eykst nýmyndun RBK í lifur sem getur leitt til 

lifrarstækkunar og háþrýstings í portæðakerfi lifrar. Lifrarskemmdir geta fylgt í kjölfarið sem leiða af sér 

minni framleiðslu annarra prótína. Þá er hætta á að onkotískur þrýstingur í blóðrás falli og alvarlegur 

fósturbjúgur og hjartabilun þróist.[23] 

Bílírúbín er eðlileg aukaafurð við niðurbrot rauðra blóðkorna en ef niðurbrotið er hratt þá getur 

aukið magn bílírúbíns haft alvarlegar afleiðingar. Á fósturskeiði flyst ósamtengt bílírúbín út í gegnum 

fylgju og líkami móður samtengir það og skilur út. Því er hækkun á bílírúbíni ekki vandamál á 

fósturskeiði. Eftir fæðingu þarf líkami nýbura að sjá alfarið um samtengingu á bílírúbíni en þar sem lifur 

nýbura er lítt þroskuð er hætta á að uppsöfnun verði á ósamtengdu bílírúbíni. Ósamtengt bílírúbín 
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getur farið yfir blóð-heila þröskuld og valdið kjarnagulu sem getur valdið allt frá vægum 

þroskatruflunum til dauða .[9]  

Áður en byrjað var að gefa Rhesus D neikvæðum konum sem fæddu Rhesus jákvætt barn 

RhIG til að minnka líkur á næmingu var anti-D myndun algengasta ástæða FNB. Í kjölfarið hefur ABO 

misræmi tekið fram úr og er nú algengasta orsök FNB á Vesturlöndum. [5]  

 

1.5.2 Greining fóstur- og nýburablóðrofs 

1.5.2.1 Á meðgöngu 

Hægt er að spá fyrir um blóðleysi fósturs með því að draga sýni af legvatni og mæla óbeint 

styrk bílírúbíns. Legvatnsástunga er gerð og ljósþéttni legvatns við 450nm (ΔOD450) er mæld en sýnt 

hefur verið fram á línulegt samband milli ljósþéttni legvatns og magn bílírúbíns í blóði fósturs. Útkoman 

úr ljósþéttnimælingunni er síðan borin saman við Liley graf sem tekur mið af því í hvaða 

meðgönguviku mæling er gerð. Grafið samanstendur af svæðum 1-3 en falli gildi á svæði 1 þá er um 

lítið eða ekkert blóðrof að ræða, miðlungs mikið ef gildi falla á svæði 2 og mikið ef gildi falla á svæði 

3.[24] 

Legvatnsástungur eru þó ekki hættulausar því fósturlát verður í um 1% tilvika. 

Legvatnsástungur til að meta blóðleysi fósturs eru ekki lengur gerðar á Íslandi.[25] 

Í dag er notast við Doppler mælingar til meta blóðleysi fósturs. Aðferðin byggist á því að mæla hraða 

slagbilsblóðflæðis í miðhjarnaslagæð (e. Middle cerebral artery, MCA) í ómskoðun. Hraði flæðis 

endurspeglar seigju blóðs en minnkuð þéttni rauðra blóðkorna í blóði hefur í för með sér minni seigju 

blóðs og því hraðara flæði. MCA hentar vel til mælinga vegna mikillar súrefnisþarfar heilans. 

Hámarkshraði blóðs í slagbili (e. Peak systolic velocity – PSV) er skráður og út frá honum er reiknað 

MoM (Multiple of the median) gildi sem tekur mið af stöðluðum meðalhraða í MCA fyrir viðkomandi 

meðgönguviku. Gildið 1.5 er viðmiðunargildi fyrir alvarlegt blóðleysi fósturs.[26] 

1.5.2.2 Eftir fæðingu 

Blóðskortur nýbura getur komið fram sem nýburagula en hins vegar er mjög algengt að nýburi 

sé gulur án þess að vera blóðlítill þar sem lifrin hefur ekki náð fullum þroska og nær ekki að koma öllu 

magni bílírúbíns á samtengt form nægilega hratt.[27] Ef nýburi er orðinn gulur innan sólarhrings er 

talað um sjúklega gulu.[28] Hægt er að meta nokkuð nákvæmlega styrk bílírúbíns hjá nýbura 

með húðmælum[29] en nákvæmast er að mæla beint styrk bílírúbíns nýbura með því að taka blóðsýni. 

Greining á FNB hjá nýbura byggir á því að meta heildarástand nýbura með gildi bílírúbínmælinga til 

hliðsjónar.[30] Árið 1908 lýsti Moreschi aðferð þar sem hægt var að greina IgG mótefni sem bundin 

eru við yfirborð RBK. Aðferðin var enduruppgvötuð af Coombs árið 1945 og kallast í dag Coombs próf 

eða DAT (e. Direct antiglobulin test) próf.[31] Aðferðin byggist á því að einangra RBK sjúklings, þvo 

þau til að fjarlægja óbundin mótefni og síðan er AHG (Anti-human globulin) bætt við. Séu mótefni 

bundin við RBK þá kekkjast blóðið eftir að AHG er bætt við og blóðið unnið við ákveðnar 

aðstæður.[32] Jákvætt próf getur bent til FNB en það er þó ekki öruggt greiningartæki.[33] 
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1.5.3 Meðferð við fóstur- og nýburablóðrofi 

1.5.3.1 Ljósameðferð 

Árið 1958 var þróuð aðferð til að lækka bílírúbín í blóði nýbura sem hefur síðan bætt meðferð 

nýbura með gulu til muna.[34] Aðferðin byggist á því að nota ljósorku á blá-græna litrófinu til að breyta 

bílírúbíni yfir á vatnsleysanlegra form en þannig auðveldast útskilnaður þess úr líkamanum.[27] Síðan 

ljósameðferð kom til sögunnar hefur þörf fyrir blóðskipti minnkað verulega.[35] Ljósameðferð er í dag 

kjörmeðferð við nýburagulu en notkun meðferðarinnar byggir á íslenskum klínískum leiðbeiningum 

sem miða aðallega við meðgöngulengd við fæðingu, styrk bílírúbíns í sermi og aldur barns (Sveinn 

Kjartansson, sérfræðilæknir á Vökudeild Landspítala, munnleg heimild, 8.maí 2018) Ef barn er talið 

vera í aukinni áhættu eins og í tilfelli Rhesus næmingar eru mörkin fyrir að hefja meðferð lægri.   

1.5.3.2 Blóðinngjöf og blóðskipti 

Í dag eru blóðskipti aðeins notuð í alvarlegum tilfellum FNB þegar aðrar aðferðir nægja ekki en 

þegar meðferðin kom fyrst til sögunnar um miðja síðustu öld var hún helsta meðferðin við ofhleðslu 

bílírúbíns. Meðferðin gengur út á það að draga blóð úr barni í litlum skömmtum og gefa á sama tíma 

inn RhD neikvætt heilblóð úr O blóðflokki, þynnt út með plasma úr AB blóðflokki. Þannig er 

rauðkornum barns sem þakin eru anti-D mótefnum skipt út fyrir rauðkorn án mótefna og bílírúbín skilst 

einnig út í sama ferli.[36] Í vægari tilfellum þar sem ljósameðferð nægir ekki og meðhöndla þarf 

blóðleysi má notast við hefðbundna blóðinngjöf. 

1.5.3.3 Blóðinngjöf innan legs 

Ef Doppler mælingar á blóðflæði í miðheilaslagæð fósturs eða ljósþéttnimæling eftir 

legvatnsástungu benda til þess að fóstur sé með talsvert blóðleysi og að hætta sé á fósturbjúg stendur 

til boða að gera blóðgjöf innan legs (e. intrauterine transfusion).[37] Aðgerðin byggir á því að nota 

ómun til leiðbeiningar og blóðinngjöfin er gerð í gegnum naflastrengsæð innan legs.[38] Yfirleitt er 

gefið RhD neikvætt blóð úr O blóðflokki. Aðgerðin er síðan framkvæmd eins oft og þörf er á, yfirleitt á 

tveggja til fjögurra vikna fresti fram að fæðingu. Blóðgjöf innan legs dregur úr líkum á að framkalla þurfi 

fyrirburafæðingu en fyrirburar eru verr í stakk búnir til að takast á við ofhleðslu bílírúbíns og eru því í 

meiri hættu á að þróa með sér kjarnagulu. Minni líkur eru á því að fullþroska nýburi verði fyrir skaða 

vegna ofhleðslu bílírúbíns.[39] Þar sem tilfellin eru fá hér á landi og mikla þjálfun þarf til að 

framkvæma aðgerðina eru þær ekki framkvæmdar hér á landi en leitað til erlendra sérhæfðra 

sjúkrahúsa. Upphaflega voru þessar aðgerðir framkvæmdar í Glasgow í Skotlandi en nú er hafið 

samstarf við Karolinska sjúkrahúsið í Stokkhólmi. Þeir nýburar sem fæðast eftir blóðgjöf innan legs fá 

sjaldnar alvarlega nýburagulu og blóðskipta er sjaldan þörf.[5] Síðbúið blóðleysi getur hins vegar 

komið upp þar sem blóðgjöfin getur valdið bælingu á myndun RBK í beinmergi.[40] 

 

1.5.4 Önnur blóðflokkakerfi sem valdið geta FNB 

ABO blóðflokkakerfið flokkast til sykrublóðflokkakerfa en það eru mótefnavakar á 

himnuprótínum eða lípíðum sem eru af sykru eða kolvetnisgerð.[41] 

ABO misræmi getur leitt til FNB eða aukaverkana við blóðinngjöf vegna blóðrofs (e. hemolytic 
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transfusion reaction, HTR). Til fjölpeptíðblóðflokka sem valdið geta FNB flokkast Kell (anti-Kell), Kidd 

(anti-Kidd(JK)), Duffy (anti-Duffy(Fy)) og MNS kerfið. Kell mótefnavakarnir myndast mjög snemma í 

meðgöngu, í um 10. viku og koma á eftir RhD hvað varðar næmingargetu og eru því mjög 

ónæmisvekjandi.[42] Kell getur valdið alvarlegum tilfellum af mótefnamiðluðu blóðrofi og FNB.[43] Það 

getur verið snúið að meta alvarleika FNB í tilfellum anti-Kell myndunar því mótefnin ráðast einnig á 

forstig RBK og bæla blóðmyndun en þetta hefur í för með sér að bílírúbínstyrkur í legvatni og í sermi 

nýbura getur verið lægri en í tilfellum FNB af völdum anti-D.[7] 

Mótefnavakar Kidd kerfisins myndast einnig snemma á meðgöngu, við 7.-11. viku en valdi þeir 

næmingu þá er oftast ekki um að ræða alvarlegt FNB. MNS næming getur valdið myndun á anti-s, 

anti-S og anti-M sem leitt getur til FNB þó svo að anti-M myndun geri það sjaldnar.[44] 

Ákveðin Duffy mótefni geta valdið FNB en yfirleitt vægum tilfellum.[45] 
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2 Markmið  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða algengi og nýgengi anti-D mótefna í þýði kvenna sem 

greindust með mótefni á meðgöngu á árunum 1996-2015, en einnig að rannsaka orsakir anti-D 

mótefnamyndunar og afleiðingar næmingar fyrir meðgöngu og nýbura.  

 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hvert var árlegt nýgengi anti-D mótefna?  

• Hverjar voru líklegar orsakir anti-D mótefnamyndunar? 

• Hvenær í meðgöngu greindust anti-D mótefni? 

• Hversu mörg börn sýndu merki um FNB í móðurkviði eða eftir fæðingu? 

• Hvert var sambandið á milli niðurstöðu Doppler MCA flæðishraðamælinga á fóstri og FNB? 

• Hvert var sambandið á milli niðurstöðu anti-D þynningarprófa (títers) og FNB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Snið þessarar rannsóknar var afturvirkt og lýsandi. Upplýsingar um allar þær konur sem voru 

greindar með anti-D mótefni á meðgöngu á árunum 1996-2015 voru fengnar úr FileMaker 

gagnagrunni Blóðbankans yfir rauðkornamótefni á meðgöngu. Gögn um fæðingar kvenna með anti-D 

mótefni voru fengin annars vegar úr fæðingaskrá frá Landlæknisembættinu og hins vegar úr 

mæðraskrám. Upplýsingar um afdrif nýbura fengust úr sjúkraskrám Landspítala og gagnagrunni 

vökudeildar Landspítala.  Sjúkraskrár barna og mæðra voru annaðhvort sóttar í skjalageymslu 

Landspítala í Vesturhlíð eða skoðaðar í rafrænu sjúkraskrárkerfi Landspítala, Sögu. Þar sem 

mæðraskrár voru ekki alltaf til á rafrænu formi í Sögu kerfi Landspítala, jafnvel fyrir síðari hluta 

rannsóknartímabilsins, voru mæðraskrár á skriflegu formi sóttar fyrir allar meðgöngur sem voru 

viðfangsefni þessarar rannsóknar.  

3.2 Rannsóknarúrtak og -breytur 

3.2.1 Rannsóknarúrtak 

      Rannsóknarúrtakið voru allar konur sem mælst höfðu með anti-D mótefni á meðgöngu á 

árunum 1996-2015 og fóstur þeirra og nýburar. Rannsóknin byggðist á skrá („mótefnafæðingaskrá“) 

sem Gunnar Bollason læknanemi útbjó fyrir BS verkefni við læknadeild Háskóla Íslands árið 2016 

„Greining rauðkornamótefna kvenna á Íslandi árin 1996-2015“.[13] Þar voru sameinuð gögn úr 

FileMaker gagnagrunni Blóðbankans yfir allar rauðkornamótefnagreiningar kvenna á Íslandi frá 1996-

2015 við gögn úr fæðingaskrá Landlæknis sem tók til kvenna sem voru viðfangsefni þeirrar 

rannsóknar. FileMaker gagnagrunnur Blóðbankans hefur að geyma upplýsingar um greiningu 

mótefna, blóðflokka, Coombs próf, blóðgjafir og títermælingar (þynningarpróf á mótefnum). Úr 

mótefnafæðingaskrá voru fengin gögn um allar þær konur sem greindust með anti-D mótefni á 

meðgöngu, hvort sem anti-D títermælingar höfðu verið gerðar eða ekki.  

3.2.2 Rannsóknarbreytur 

Í töflu 1 koma fram breytur úr mótefnafæðingaskrá og sjúkraskrám sem unnið var með í þessari 

rannsókn. Breytan „líkleg ástæða mótefnamyndunar“ byggðist á mati á eftirfarandi þáttum: 1) 

Meðgöngusaga: Fyrri eða núverandi meðganga með RhD jákvætt barn? 2) Fyrri fósturlát? 3) Hafði 

konan fengið blóðinngjöf með RhD jákvæðu blóði? og 3) Voru til gögn um gjöf RhIG þegar ábendingar 

voru til staðar? Við vafaatriði ráðfærði höfundur sig við Huldu Hjartardóttur fæðingalækni og Önnu 

Margréti Halldórsdóttur lækni í Blóðbankanum. Upplýsingar um meðferð og afdrif nýbura voru fengnar 

úr mótefnafæðingaskrá en komu upphaflega úr skrám vökudeildar Landspítala.   

 Breyturnar „Fór bílírúbín gildi yfir ljósameðferðarmörk“ og „Fór bílírúbín gildi yfir 

blóðskiptamörk“ voru metnar með reiknivél á www.medscape.com sem tók mið af 1) Var um áhættu 

meðgöngu að ræða? 2) meðgöngulengd  3) aldur nýbura í klukkustundum við blóðtöku og 4) bílírúbín 

gildi í mcmol/L.           

 Til þess að reikna út MoM gildi fyrir Doppler blóðflæðimælingar á fóstrum var notast við 

http://www.medscape.com/
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reiknivél á www.Perinatology.com sem er vefsíða sem sérfræðingar í fóstur- og nýburalækningum 

halda úti. Þar þurfti að mata reiknivélina með 1) vika meðgöngu þar sem mælingin var gerð og 2) 

hámarksflæðihraða (e. Peak systolic velocity) úr MCA mælingu. Til þess að kanna samband MoM 

gilda úr MCA flæðismælingu og anti-D mótefnatíter voru fundnar allar títermælingar hjá konum sem 

gerð var flæðismæling hjá og paraðar saman títermælingar og MCA mælingar sem áttu sér stað um 

svipað leiti (< 2 vikna millibil, notuð síðari mæling ef um tvær var að velja).    

 Fyrir breytuna “Mótefni áður greind?” var athugað í ProSang hvort anti-D mótefni höfðu greinst 

áður en meðganga hófst eða á sjálfri meðgöngunni. Ein kona greindist með anti-D mótefni 22.12.1995 

en eignaðist barn 1996 og var hún skráð í nýgengishóp árið 1996 til einföldunar við vinnslu gagna. 

“Hámarkstíter” var sá títer á meðgöngu sem mældist hæstur óháð því hvort títer mældist seinna 

lægri. Meðgönguvika sem mótefni greindust fyrst í á þeirri meðgöngu fékkst úr mótefnafæðingaskrá úr 

fyrri rannsókn[13] og/eða mæðraskrá. Fyrir breytuna “Fæðingarmáti” var miðað við þann máta sem 

fæðingu lauk með. Ef fæðing var upphaflega framkölluð en lauk með keisaraskurði þá var hún skráð 

sem keisaraskurður.  

3.3 Tölfræði 

Öllum gögnum var safnað í Excel skrá og þar fór einnig stór hluti tölfræðiúrvinnslu fram. 

Tölfræðivinnsla fór einnig fram með tölfræðihugbúnaðinum Rstudio (útgáfa 3.4.3). Ýmsar breytur eru 

gefnar upp sem meðaltal en í þeim tilfellum var einnig reiknað staðalfrávik, miðgildi. spönn mælinga og 

95% öryggisbil. Tölfræðileg marktækni var metin með t-prófi fyrir samfelldar breytur og Fisher-exact 

prófi fyrir flokkabreytur. Öll p-gildi miða við 95% öryggismörk. 

3.4 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst fengust tilskilin leyfi frá framkvæmdarstjóra lækninga á Landspítala 

(tilvísunarnúmer 16, LSH 95-15) og Vísindasiðanefnd (tilvísunarnúmer VSNb2016020031/03.03).    

http://www.perinatology.com/
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Tafla 1. Breytulisti rannsóknarverkefnis 

Kennitala móður 
Í hvaða meðgönguviku greindust 

anti-D mótefni fyrst? 
RhIG gefið þegar ekki var tilefni til? 

ID fæðingar Frumbyrja/Fjölbyrja? Blóðsýni sent út í PCR til blóðflokkunar? 

Tvíburafæðing? Fyrri blóðinngjöf með RhD+ blóði? Líkleg ástæða mótefnamyndunar 

Blóðflokkur móður Heilbrigt barn? Var gerð bílírúbín mæling? 

Blóðflokkur föður Fæðingarþyngd Bílírúbín gildi úr naflastrengssýni 

Blóðflokkur barns Apgar 1 mín Bílírúbín gildi fyrsta sólarhring 

Aldur móður við fæðingu Apgar 5 mín 
Bílírúbín gildi með 12 klukkustunda millibili upp 

að 9 sólahringum eftir fæðingu 

Aldur móður við 

nýgreiningu 
Apgar 10 mín Fóru bílírúbín gildi yfir ljósameðferðarkúrvu? 

Áður fætt lifandi barn 

(fjöldi) 
Fékk barn meðferð við FNB? Fóru bílírúbín gildi yfir blóðskiptakúrvu? 

Áður fætt andvana barn 

(fjöldi) 
Fékk barn blóðskipti? Var gerð hemoglobin mæling? 

Fyrri fósturlát (fjöldi) Fékk barn blóðinngjöf? Hemoglobin gildi úr naflastrengssýni 

Fæðingarmáti Fékk barn blóðinngjöf innan legs? Hemoglobin gildi fyrsta sólarhring 

Lágmarkstíter á 

meðgöngu 
Fékk barn ljósameðferð? 

Hemoglobin gildi með 12 klukkustunda millibili 

upp að 9 sólahringum eftir fæðingu 

Hámarkstíter á meðgöngu Útkoma Coombs prófs Fjöldi bílírúbín mælinga 

Hámarkstíter 

(meðgönguvika) 
Barn fæðist lifandi? Hæsta bílírúbín gildi barns 

Meðaltíter yfir meðgöngu Meðganga endar í fósturláti Lægsta bílírúbín gildi barns 

Miðgildi títer yfir 

meðgöngu 

Meðganga endar í andvana 

fæðingu 
Fjöldi hemoglobin mælinga barns 

Hámarks hækkun á títer Nýburi deyr dögum eftir fæðingu Hæsta hemoglobin gildi barns 

Meðgöngu vika hækkun á 

títer 
Áður fætt RhD+ barn? Lægsta bílírúbín gildi barns 

Var gerður anti-D títer? 
RhD blóðflokkur barns í seinustu 

meðgöngu 
Var gerð MCA flæðismæling? 

Dagsetning fæðingar 
Fékk RhIG eftir seinustu fæðingu 

RhD+ barns? 
MoM gildi í meðgönguviku sem mælt var 

Voru önnur 

rauðkornamótefni til 

staðar? 

Var merki um FNB? Fjöldi MCA mælinga 

Sértækni annarra mótefna  Anti-D mótefni áður greind? Hæsta MoM gildi meðgöngu 

MoM gildi yfir 1.5? 
Meðgöngulengd miðað við sónar 

(vikur) 
Lægsta MoM gildi meðgöngu 
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4 Niðurstöður 

4.1 Rannsóknarúrtak 

Í rannsóknarhópinum voru allar þær konur sem gengu með barn og mældust með anti-D 

mótefni við blóðrannsókn í Blóðbankanum á tímabilinu 1996-2015. Í gagnagrunni Blóðbankans yfir 

mótefni á meðgöngu voru 149 meðgöngur (105 konur) þar sem anti-D greindist hjá móður (mynd 1). 

Eftir yfirferð á sjúkraskrám mæðra voru 19 meðgöngur (15 konur) fjarlægðar úr þýðinu þar sem ekki 

var um að ræða raunverulega mótefnamyndun heldur anti-D mótefni sem mældust eftir RhIg gjöf. Eftir 

stóðu þá 130 meðgöngur (95 konur) í rannsóknarhópnum en þar af höfðu verið gerðar anti-D 

mótefnatítermælingar í 125 meðgöngum (96,2%) hjá 90 konum (94,7%) en ekki hjá fimm konum 

(5,3%) í fimm meðgöngum (3,9%). Af þeim fimm meðgöngum þar sem mótefnatítermælingar voru ekki 

gerðar greindust anti-D í fjórum tilfellum (80,0%) á 35. viku meðgöngu eða síðar. Í einni meðgöngu 

voru anti-D títermælingar ekki gerðar þrátt fyrir að mótefnin hefðu greinst í 25. viku (fæðing við 38 

vikur), en ekki fékkst skýring á því hvers vegna mótefnin voru ekki títruð í þeirri meðgöngu. 

Í rannsóknarhópinum áttu 25 konur af 95 (26,3%) fleiri en eina meðgöngu í þýðinu, þar af áttu 

17 konur tvær meðgöngur, sex konur þrjár meðgöngur og tvær konur áttu fjórar meðgöngur. 

Fjölbyrjumeðgöngur voru 116 (89,2%%) og frumbyrjumeðgöngur 14 (10,8%) í þýðinu. Af 125 

meðgöngum með mótefnatíter voru 112 fjölbyrjumeðgöngur (89,6%) og 13 frumbyrjumeðgöngur 

(10,4%). Fimm tvíburafæðingar voru í þýðinu og því tók rannsóknin til 135 fóstra alls (sjá mynd 2). Af 

þeim voru 132 lifandi fædd (97,8%) en eitt barn lést fjórum dögum eftir fæðingu. Tveimur meðgöngum 

lauk með fósturláti  (1,5%) og einni meðgöngu (0,7%) lauk með andvana fæðingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Mynd 1 Rannsóknarúrtak – mæður og meðgöngur 

Upplýsingar um upprunalegan fjölga meðgangna í þýðinu, útilokaðar meðgöngu, 

hvort gerður var mótefnatíter og hvort meðganga var með gömul eða ný anti-D 

mótefni.  
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4.2 Blóðflokkur barns 

Á mynd 4  má sjá hvernig RhD blóðflokkar dreifast hjá börnum í þýðinu og á mynd 5 hvernig 

ABO blóðflokkar dreifast. Allar mæður í þýðinu voru eðli málsins samkvæmt RhD neikvæðar (mynd 3). 

Nær tveir þriðju hlutar nýbura höfðu staðfestan RhD jákvæðan blóðflokk en tæpur fimmtungur var RhD 

neikvæður. Hjá 18% barna var ekki hægt að greina RhD blóðflokk með vissu þar sem mikil anti-D 

mótefnabinding við rauðkorn getur torveldað greiningu á blóðflokki (tæknilegt atriði þar sem 

viðmiðunarpróf verða jákvæð).   

 

 

 

  

Mynd 2 Rannsóknarúrtak – fóstur/nýburar 

Upplýsingar um fjölda burðarmálsdauða, lifandi fæddra barna og Rhesus 

blóðflokk nýbura. 

 

Mynd 3 Blóðflokkur móður 

ABO og Rhesus blóðflokkur móður. 
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28

37

15
2

53

ABO blóðflokkur barns

Óljós blóðflokkur A B AB O

27

85

23

Rhesus blóðflokkur barns

RhD óljós RhD+ RhD-

4.3 Önnur rauðkornamótefni á meðgöngu 

Í 50 meðgöngum (38,5%) greindust einnig aðrar gerðir af rauðkornamótefnum. Í töflu 2 má sjá 

sértækni og samsetningu mótefna á meðgöngum. Í níu meðgöngum mældust tvær aðrar gerðir 

mótefna og í einni meðgöngu mældust þrjár aðrar gerðir mótefna. Algengast var að C (Rhesus C) 

mótefni væru til staðar samhliða anti-D en þessi samsetning greindist í 26 meðgöngum (20,0%). 

Næstalgengast var svo að greina E (Rhesus E) mótefni með anti-D en þessi samsetning sást í 16 

meðgöngum (12,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tegund mótefna Fjöldi meðgangna (n=50) 
C 17 

E 11 

Ósértækt 9 

C+E 3 

Jk(a) 2 

K 1 

C+K 1 

C+Jk(b) 1 

C+Kpa 1 

E+ósértækt 1 

C+Fy(a) 1 

C+Jk(a) 1 

C+E+S 1 

Tafla 2 Önnur rauðkornamótefni í þýðinu 

Allar samsetningar rauðkornamótefna annarra 

en anti-D í þýðinu. 

Mynd 4 Rhesus blóðflokkur barns 

Rhesus blóðflokkur barns. 

 

Mynd 5 ABO blóðflokkur barns 

ABO blóðflokkur barns. 

 



18 

 

4.4 Blóðflokkamisræmi 

Í töflu 3 er búið að taka saman öll þau tilfelli þar sem ABO blóðflokkamisræmi var til staðar, það 

er þau tilvik þar sem móðir hefur náttúruleg anti-A eða anti-B mótefni sem bindast RBK fósturs. Í 26 

tilfellum var ekki hægt að segja til um hugsanlegt misræmi þar sem blóðflokkur nýbura var óljós og 

móðir var í öðrum blóðflokki en AB. Hins vegar var blóðflokkamisræmi til staðar í að minnsta kosti 13 

tilvikum (9,6%), en flest tilfelli ABO misræmis voru hjá mæðrum í blóðflokki O, eða tíu talsins (77%).  

 

 

 

4.5 Aldurshópar mæðra 

Á mynd 6 má sjá aldursdreifingu mæðra í þýðinu. Bæði má sjá heildarfjölda í hverjum 

aldurshópi og hversu margar konur í hverjum aldurshópi höfðu áður greinst með mótefni og hverjar 

voru með nýgreind mótefni.  Meðalaldur kvenna í þýðinu var 30,2 ± 5,5 ár (95% öryggisbil 29,3 - 31,1 

ár, miðgildi 31, spönn 18-42). Meðalaldur kvenna þar sem mótefni höfðu ekki áður greinst var 

marktækt lægri en hjá konum þar sem mótefni höfðu áður greinst, eða 29,1 ár ± 5,3 ár (95% öryggisbil 

27,9 - 30,3 ár, miðgildi 30, spönn 18-40) fyrir nýgreinda hópinn miðað við 32,1 ± 5,4 ár (95% öryggisbil 

30,6 - 33,6 ár, miðgildi 32, spönn 20-42) fyrir áður greinda hópinn (p = 0,00128). Flestar (84%) í 

yngsta aldurshópnum höfðu nýgreind mótefni en allar í elsta aldurshópnum höfðu áður greinst með 

anti-D mótefni.  

ABO 
blóðflokkur 

barns 

ABO blóðflokkur móður 

O A B AB Alls 

O 42 9 2 0 53 

A 7* 28 1* 1 37 

B 3* 0 12 0 15 

AB 0 1* 1* 0 2 

X** 15 9 2 2 28 

Alls 67 47 18 3 135 

Tafla 3 ABO blóðflokkasamsetning móður og fósturs 

Samsetning ABO blóðflokka í þýðinu.   

* ABO misræmi milli móður og barns í meðgöngu.  

** Óljós blóðflokkur  
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4.6 Meðgöngulengd 

Meðallengd meðgöngu í þýðinu var 37,3 ± 3,3 vikur (95% öryggisbil 36,6 - 38,0, miðgildi 38, 

spönn 9-42 vikur) og sést dreifing meðgöngulengdar í rannsóknarhópinum á mynd 7.   

 

4.7 Nýgengi eftir árum  

Af þeim 130 meðgöngum sem voru í þýðinu voru anti-D mótefni að mælast í fyrsta sinn hjá 

viðkomandi móður í 80 tilfellum (nýgreind: 61,5%) en áður mælst í 50 tilfellum (áður greind: 38,5%). 

Alls áttu 24 konur meðgöngur í báðum hópum (nýgreind og áður greind anti-D) þar sem þær áttu fleiri 

Mynd 6 Aldur móður á meðgöngu 

Upplýsingar um aldur mæðra í þýðinu og hvort þær höfðu áður greinst með anti-D mótefni eða ekki. 

 

Mynd 7 Meðgöngulengd í þýðinu 
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en eina meðgöngu í þýðinu. Þar sem anti-D mótefni greindust í fyrsta sinn í 80 meðgöngum á 

tímabilinu 1996-2015 greindust að meðaltali fjórar konur á ári með ný anti-D mótefni á meðgöngu. 

Mynd 8 sýnir fjölda nýgreindra kvenna með anti-D á meðgöngu á hverju ári tímabilsins. Ef tímabilinu er 

skipt í tvennts sést að 40 konur greinast með mótefni á árunum 1996-2005 og 40 konur greinast á 

tímabilinu 2006-2015 og er því enginn munur á fjölda greininga á fyrri miðað við seinni hluta 

rannsóknartímabilsins. Því virðist nýgengið vera nokkuð stöðugt yfir tímabilið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Fjöldi fyrri meðgangna 

Á mynd 9 má sjá hversu margar fyrri meðgöngur konur í nýgreinda hópinum áttu að baki. 

Algengast var að kona væri að greinast á sinni þriðju meðgöngu (30,0%) en næstalgengast var að 

greinast á annarri meðgöngu (26,3%). Meðalfjöldi fyrri meðgangna var 2,9 ± 1,6 (95% öryggisbil 2,5-

3.3, miðgildi 3 meðgöngur, spönn 1-10 meðgöngur). Þó flestar kvennanna væru fjölbyrjur voru 14 

konur (17,5%) frumbyrjur að greinast með anti-D í sinni fyrstu meðgöngu.  

Mynd 8 Nýgengi anti-D á rannsóknartímabilinu 

Nýgengi anti-D mótefnamyndunar á tímabilinu skipt upp eftir árum. Rauða línan sýnir 

árlegt meðaltal anti-D nýmyndunar yfir tímabilið. 
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Mynd 9 Númer meðgöngu hjá konum með nýgreint anti-D 

 

 

Á mynd 10 má sjá hversu margar meðgöngur konur í áður greinda hópinum áttu að baki en að 

meðaltali voru það 4,2 ± 2,1 meðgöngur (95% öryggisbil 3,6 - 4,7, miðgildi 4, spönn 2-12 fyrri 

meðgöngur). Algengast var að mæðurnar hefðu áður gengið með þrjú eða fjögur börn (24% í hvorum 

hópi).  
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Mynd 10 Númer meðgöngu hjá konum með áður greint anti-D 

Númer meðgöngu kvenna í þýðinu sem áður höfðu greinst með anti-D mótefni. 
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4.9 Orsök mótefnamyndunar 

Á mynd 11 má sjá hver líkleg ástæða var fyrir RhD næmingu hjá þeim 95 konum sem voru í 

þýðinu. Í 40% tilfella varð næming líklegast í fyrri meðgöngu eða fæðingu RhD jákvæðs barns og í 

50% tilfella hafði móðir líklegast næmst á sömu meðgöngu og mótefni mældust fyrst. Í 90% tilfella var 

því meðganga eða fæðing RhD jákvæðs barns orsök mótefnamynduna. Hjá þremur konum (3,2%) 

mátti teljast líklegt að næming hafi átt sér stað eftir fósturlát og í 7% tilfella var ekki hægt að segja til 

um líkleg orsök mótefnamyndunar vegna skorts á upplýsingum. Ekki var að hægt að staðfesta 

næmingu eftir blóðinngjöf í neinu tilviki, en ein kona hafði þó fengið blóðinngjöf erlendis og ekki lágu 

fyrir gögn um blóðflokk inngefins blóðs í því tilviki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Hvenær í meðgöngu greinast mótefni? 

Meðalmeðgönguvika við nýgreiningu anti-D var 26,5 ± 10,1 meðgönguvika  (95% öryggisbil 

24,3 - 28,7, miðgildi 29, spönn 8 - 41 vika) og tíðasta gildi var 36. vika meðgöngu. Á mynd 13 má sjá í 

hvaða meðgönguþriðjungi anti-D mótefni greindust fyrst hjá nýgreindum konum en í um  helmingi 

tilfella mældust mótefnin fyrst í síðasta þriðjungi meðgöngu. Anti-D mótefni mældust fyrr hjá þeim 

konum sem höfðu áður greinst með anti-D mótefni (mynd 12). Hjá þeim mældust mótefni að meðaltali 

í meðgönguviku 13,5 ± 4,2 (95% öryggisbil, 12,3 - 14,7 miðgildi 13, spönn 5 - 31 vikur) en tíðasta gildi 

var 13. vika meðgöngu enda eiga allar barnshafandi konur að koma í mæðravernd og mótefnaskimun 

í kringum 12. viku meðgöngu. Flestar mældust því með mótefni í fyrsta þriðjungi meðgöngu eða 64%.  

Mynd 11 Líkleg ástæða mótefnamyndunar 
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4.11 Fæðingarmáti 

Á mynd 14 má sjá með hvaða máta fæðing fór fram fyrir meðgöngurnar 130 í þýðinu. Til 

samanburðar eru allar fæðingar sem fóru fram á Landspítalanum árið 2015 en gögn um þær fengust 

úr skýrslu fæðingaskráningar 2015.[46] Keisaraskurður var framkvæmdur í 18% tilfella í 

rannsóknarhópinum en þar af fóru 17 konur í bráðakeisara (49%) og 18 konur í valkeisara (51%). Af 

tvíburafæðingunum fimm voru þrjár fæðingar með valkeisaraskurði og tvær fæðingar með sjálfkrafa 

sótt.    

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 Nýgreind mótefni - meðgönguþriðjungur  

Meðgönguþriðjungur sem anti-D mótefni  

 nýgreindust í 

 

Mynd 12 Áður greind mótefni - meðgönguþriðjungur 

Meðgönguþriðjungur sem anti-D mótefni mældust fyrst í hjá 

konum sem höfðu áður greinst með anti-D mótefni. 

 

Mynd 14 Fæðingarmáti í þýðinu 

Fæðingarmáti í þýðinu. Myndin á einungis við þau börn sem fæddust lifandi en það 

skýrir 2% sem vantar upp á.    
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4.12 Afdrif nýbura 

4.12.1 Fósturlát eða andvana fæðing 

Á tímabilinu létust fjögur fóstur/nýburar í rannsóknarhópinum (3% þýðis). Ein andvana fæðing 

árið 2004 varð á 28. viku meðgöngu, en þar hafði móðir fyrst greinst með anti-D viku áður. Krufning 

leiddi í ljós að sú andvana fæðingin virtist ekki tengjast blóðrofi vegna anti-D myndunar og barn lést af 

öðrum orsökum. Eitt fósturlát varð á 9. viku meðgöngu árið 2015. Sú móðir hafði áður greinst með 

anti-D mótefni en ætla má að fósturlát þetta hafi ekki verið tengt anti-D þar sem virkur flutningur 

mótefna yfir fylgju er ekki hafinn á þessum tímapunkti. Eitt fósturlát varð árið 1996 á 21. viku 

meðgöngu en sú móðir hafði áður greinst með anti-D auk anti-C og anti-Fya mótefna. Anti-D títer náði 

hæst 1:4096 í þeirri meðgöngu og fór konan til Skotlands þar sem framkvæmd var blóðinngjöf um 

naflastreng. Því miður lést fóstrið þar sem inngjöfin tókst ekki sem skildi. Eitt barn lést fjórum dögum 

eftir fæðingu árið 2002 en í þeirri meðgöngu var móðir nýgreind með anti-D mótefni og hafði auk þess 

anti-C. Anti-D títer náði þar hæst 1:4096, en andlát barnsins orsakaðist af miklum blæðingum í kjölfar 

legvatnsástungu. 

4.12.2 Meðferð nýbura 

Í töflu 4 má sjá hversu margir nýburar/fóstur fengu meðferð við FNB og tegund meðferðar. Í 

heildina þörfnuðust um 26% nýbura/fóstra einhvers konar meðferðar við FNB, en tvöfalt fleiri með 

jákvæðan/óljósan RhD blóðflokk fengu meðferð miðað við þau sem voru RhD neikvæð. Einungis þrjú 

af 23 börnum (13,04%) sem voru RhD neikvæð fengu einhvers konar meðferð en í öllum tilfellum var 

það einungis ljósameðferð. Alls fengu 18 (16.07%) börn með RhD jákvæðan/óljósan blóðflokk 

blóðskipti á tímabilinu eða blóðinngjöf innan legs.  

 

Tegund meðferðar* Öll börn (n=135) Rh- (n=23) RhD+/óljós (n=112)**s 

Allar meðferðir 35 (25,93%) 3 (13,04%) 32 (28,57%) 

Ljósameðferð 32 (23,70%) 3 (13,04%) 29 (25,89%) 

Blóðinngjöf 7 (5,19%) 0 (0%) 7 (6,25%) 

Blóðskipti 13 (9,63%) 0 (0%) 13 (11,61%) 

Blóðinngjöf innan legs 5 (3,70%) 0 (0%) 5 (4,46%) 

Tafla 4 Meðferðir við FNB í þýðinu 

Fjöldi barna sem fékk meðferð við FNB í þýðinu.  

* Nýburi/fóstur gat fengið fleiri en einn af hverjum meðferðarkosti í töflunni.  

**Börn með staðfestan RhD jákvæðan blóðflokk og börn þar sem RhD greining var óljós vegna 

mikillar mótefnabindingar við RBK. Gert er ráð fyrir að flest þeirra séu RhD jákvæð og eru þvi 

flokkuð með þeim.  
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4.12.3 Coombs próf 

Í töflu 5 má sjá niðurstöður Coombs prófa hjá lifandi fæddum nýburum (132) í þýðinu. Einungis 

einn nýburi með jákvætt Coombs próf var RhD neikvæður (4,35%), en 71,56% af RhD 

jákvæðum/óljósum nýburum höfðu jákvætt Coombs próf. Af þeim 79 börnum sem höfðu jákvætt 

Coombs próf þörfnuðust 27 (34,18%) einhvers konar meðferðar við blóðrofi, en sjö (12,28%) nýburar 

með neikvætt Coombs próf fengu meðferð. Í 33 af þeim 79 tilvikum (41,77%) þar sem Coombs próf 

var jákvætt hafði móðir einnig greinst með annars konar rauðkornamótefni. Ekki var gert Coombs próf 

þegar um fósturlát eða andvana fæðingu var að ræða. 

 

 

4.13 Bílírúbín og blóðrauðamælingar hjá nýbura 

4.13.1 Bílírúbíngildi 

Hjá 99 nýburum í þýðinu var gerð a.m.k ein bílírúbínmæling. Samtals fengust gögn um 456 

bilrubinmælingar hjá þýðinu. Að meðaltali voru gerðar 4,7 ± 3,8 (95% öryggisbil 4,3 - 4,9 mælingar 

miðgildi 3, spönn 1-16) mælingar hjá hverjum nýbura (tafla 6). Hjá 31 nýbura (31,3%) fóru bílírúbíngildi 

yfir meðferðarmörk ljósameðferðar á einhverjum tímapunkti. Í fjórum tilfellum (4,0%) fóru bílírúbíngildi 

einnig yfir meðferðarmörk blóðskipta. Í 49 tilfellum fóru bílírúbín gildi ekki yfir nein meðferðarmörk en 

þó fengu 11 meðferð. Í tveimur tilfellum var ekki hægt að segja til um hvort gildi hafi farið yfir 

meðferðarmörk þar sem meðgöngulengd var undir 35 vikum en útreikningar fyrir nýburagulu miða við 

meðgöngulengd >=35 vikur. Báðir nýburarnir fengu ljósameðferð og annar fékk einnig blóðgjöf. Í 17 

tilfellum var ekki hægt að segja til um hvort gildi hafi farið yfir meðferðarmörk þar sem um var að ræða 

naflastrengssýni.  

 

 

 

 

 

 

 

Coombs próf 
Neikvætt 
(n=57) 

Pós 
*(n=18) 1+ (n=5) 2+ (n=10) 3+ (n=21) 4+ (n=25) 

RhD+/óljóst (n=109) 31 17 5 10 21 25 

RhD- (n=23) 22 1 0 0 0 0 

Fékk meðferð við FNB (n=34) 7 5 0 0 7 15 

Tafla 5 Coombs próf í þýðinu 

Útkoma Coombs prófs hjá lifandi fæddum nýburum í þýðinu.  

* Í 18 tilfellum var einungis gefið upp að próf væri jákvætt en ekki styrkur. 
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Tafla 6 Bílírúbíngildi og meðferðir við FNB 

Upplýsingar um hversu oft bílírúbín gildi fóru yfir meðferðarmörk og hvernig meðferð nýburi/fóstur fékk 

ef einhverja.  

* Meðgöngulengd eða fjöldi sýna uppfyllti ekki skilyrði um bílírúbín útreikninga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílírúbíngildi Ljósameðferð  Blóðinngjöf Blóðskipti 
Blóðinngjöf 
innan legs 

Engin meðferð 

Mælingar alls                                
(n=99) 

27 (27,3%) 4 (4,0%) 10 (10,1%) 3 (3,0%) 70 (70,7%) 

Yfir ljósameðferðarmörk            
(n=31) 

11 (35,5%) 0 (0%) 4 (12,9%) 1 (3,2%) 19 (61,3%) 

Ekki yfir 
ljósameðferðarmörk    

(n=68) 
16 (16,3%) 1 (2,0%) 2 (4,1%) 0 (0%) 40 (81,6%) 

Yfir blóðskiptamörk                       
(n=4) 

1 (25%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 3 (75,0%) 

Ekki yfir blóðskiptamörk             
(n=76) 

18 (23,7%) 1 (1,3%) 5 (6,6%) 1 (1,3%) 56 (73,7%) 

Ekki hægt að ákvarða*                  
(n=19) 

8 (42,1%) 3 (15,8%) 4 (21,1%) 2 (10,5%) 11 (57,9%) 
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4.13.2 Blóðrauðagildi 

Alls fundust gögn um 79 mælingar (59% nýbura) á blóðrauða (e. Hemoglobin) hjá nýbura. 

Samtals voru gerðar 161 blóðrauðamælingar á tímabilinu. Hjá þeim nýburum þar sem mælingin var 

gerð var meðalfjöldi mælinga 4,0 ± 17,8 mælingar (95% öryggisbil 1,3-6,7 mælingar, miðgildi 1, spönn 

1-8). Börn sem þörfnuðust meðferðar við FNB voru að meðaltali með lægra blóðrauðagildi úr blóðsýni 

tekið fyrsta sólahring eftir fæðingu heldur en börn sem ekki þörfnuðust meðferðar við FNB. Á mynd 15 

má sjá hvernig gildin voru hjá þessum tveimur hópum. Börn sem þörfnuðust meðferðar voru að 

meðaltali með fyrsta blóðrauðagildi 144,2 ± 31,8 (miðgildi 150,5 ; spönn 53-188 ; 95% öryggisbil 

130,9-157,5 g/L) en börn sem ekki þörfnuðust meðferðar höfðu blóðrauðagildi að meðaltali 165,3 ± 

23,9 (miðgildi 166,5 ; spönn 99-214 ; 95% öryggisbil 158,9-171,7 g/L). Marktækur munur var á 

hópunum (p = 0,004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 15 Samband FNB og fyrstu blóðrauðagilda 

Fyrstu blóðrauðagildi hjá börnum sem þörfnuðust meðferðar borin saman við þau 

sem þörfnuðust ekki meðferðar. 
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4.14 Greining á blóðrofi 

4.14.1 MCA flæðismælingar 

Í 49 meðgöngum var gerð MCA flæðismæling með Doppler tækni til að meta blóðleysi fósturs. 

Fyrsta mælingin í rannsóknarhópinum var gerð árið 2003. Samtals voru MCA flæðismælingar gerðar 

234 sinnum á tímabilinu og voru því meðaltali gerðar 4,8 ± 3,1 flæðismælingar á hverri meðgöngu 

(95% öryggisbil 3,9 - 5,7, miðgildi 4, spönn 1-11). Þar sem um eina tvíburameðgöngu var að ræða 

voru mælingar gerðar fyrir 50 börn, þar af voru átta börn RhD neikvæð (16%). Í sex tilfellum fóru MCA 

gildi yfir viðmiðunarmörk (MoM ≥1.5), en þar af var eitt barn RhD neikvætt (16,7%). Fjórar konur af 

þeim sex sem mældust með MoM gildi yfir viðmiðunarmörkum fóru til Skotlands til frekari rannsóknar 

og meðferða. Í þremur tilvikum var gerð blóðinngjöf um naflastreng, en í einni meðgöngu þótti ekki 

tilefni til blóðinngjafar eftir frekari mælingar í Skotlandi.    

Á mynd 17 má sjá dreifingu á hæstu MoM gildum hjá RhD neikvæðum börnum annars vegar 

og RhD+/óljós börnum hins vegar. Meðaltal hæstu MoM gilda hjá RhD neikvæðu börnunum var 1,13 ± 

0,23 (95% öryggisbil 0,98 - 1,29, miðgildi 1,1, spönn 0,82 - 1,55) en 1,28 ± 0,19 (95% öryggisbil 1,22 - 

1,34, miðgildi 1,31; spönn 0,9 - 1,74) hjá RhD+/óljós börnum, en p gildið var 0,058 og telst munurinn 

því ekki marktækur. Á mynd 16 má sjá hæstu MoM gildi barna sem þörfnuðust einhvers konar 

blóðinngjafar (=alvarlegt FNB) og þeirra sem ekki þurftu blóðinngjöf (=ekki alvarlegt FNB). Börn með 

alvarlegt FNB mældust að meðaltali með MoM 1,39 ± 0,21 (95% öryggisbil 1,25 - 1,53, miðgildi 1,33; 

spönn 1,05 - 1,74) og börn með ekki alvarlegt FNB með MoM 1,23 ± 0,21 (95% öryggisbil 1,16 - 1,30, 

miðgildi 1,28; spönn 0,82 - 1,61). P gildi var 0,97 og því var ekki marktækur munur milli hópa.  

 

Mynd 16 Flæðismælingar og alvarlegt FNB 

MoM gildi hjá fóstrum/nýburum sem þörfnuðust 

blóðinngjafar af einhverju tagi borin saman við 

MoM gildi nýbura þar sem þess var ekki þörf á. 

 

Mynd 17 Flæðismælingar og Rhesus 
blóðflokkur barns 

MoM gildi hjá RhD- fóstrum borin saman við MoM 

gildi hjá RhD+/óljós fóstrum 

 



29 

 

4.14.2 Legvatnsástungur 

Í 14 meðgöngum á rannsóknartímabilinu var gerð legvatnsástunga til að mæla ljósgleypni 

legvatns við 450 nm (ΔOD 450) sem er mælikvarði á blóðrof fósturs. Síðasta legvatnsástungan var 

gerð árið 2004 en í þeirri meðgöngu var einnig gerð MCA flæðismæling. Ein meðgangan var 

tvíburameðganga og var því um að ræða 15 fóstur/nýbura. Í sjö meðgöngum var gerð fleiri en ein 

legvatnsástunga.  Ein meðgangnanna var með RhD neikvætt barn. Meðalljósgleypni var 0,042 ± 0,037 

(95% öryggisbil 0,027 - 0,057, miðgildi 0,03, spönn 0-0,13). Í sex legvatnsástungum féllu gildi á svæði 

2 á Liley grafi sem gefur til kynna miðlungsmikið blóðrof hjá fóstri. Í átta legvatnsástungum féllu gildi á 

svæði 1 á Liley grafi og því var um að ræða lítið eða ekkert blóðrof. Í töflu 7 má sjá á hvaða svæði á 

Liley grafi ljósþéttni féll og hvort bílírúbín 

gildi barns hafi farið yfir meðferðarmörk 

eða ekki en í sumum tilfellum voru 

einungis til naflastrengssýni eða ekki til 

bílírúbíngildi fyrir nýbura og þau tilfelli 

flokkuðust sem óviss.  Á töflu 8 má sjá á 

hvaða svæði á Liley grafi ljósþéttni féll 

og hvort barn hafi fengið FNB eða ekki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15 Þynningarpróf á anti-D mótefnum (títer) 

4.15.1 Títermælingar í þýðinu 

Gerðar voru anti-D títermælingar í 125 meðgöngum en heildarfjöldi títermælinga var alls 724, 

eða að meðaltali 5,8 ± 2,6 (95% öryggisbil 5,6-6,0, miðgildi 6, spönn 1-10) mælingar í hverri 

meðgöngu. Fundinn var hæsti anti-D títer fyrir hverja meðgöngu (hámarkstíter) og var meðaltal 

hámarkstíters 1:1.237 ± 1:6.566 (95% öryggisbil 1:759-1.715, miðgildi 32, spönn 1:0-65.536). Í töflu 9 

má sjá dreifingu á fjölda meðgangna fyrir  hvern hámarkstíter.  

Tafla 7 Ljósþéttnimælingar og meðferðarmörk 
nýburagulu 

Taflan sýnir fjölda meðgangna þar sem ljósþéttnigildi féllu 

 á svæði 1 og 2 á Liley grafi og hvort bílírúbíngildi hjá nýbura 

hafi farið yfir meðferðarmörk.  

* Bílírúbín gildi fundust ekki. 

Bílírúbín yfir 
meðferðarmörk 

Svæði  I  
(n=9) 

Svæði II 
(n=6) 

Já  5 (55,6%) 1 (16,7%) 

Nei  2 (22,2%) 1 (16,7%) 

Óvíst* 2 (22,2%) 4 (66,7%) 

FNB Svæði I (n=9) Svæði II (n=6) 

Já 4 (44%) 4 (67%) 

Nei 5 (56%) 2 (33%) 

Tafla 8 Ljósþéttnimælingar og FNB 

Taflan sýnir fjölda meðgangna þar sem ljósþéttnigildi féllu 

 á svæði 1 og 2 á Liley grafi og hvort nýburi þarfnaðist   

meðferðar við FNB. 
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4.15.2 Hámarkstíter fyrir áður greind og nýgreind mótefni 

Á mynd 18 má sjá á hvaða bili hámarkstíter mældist í þeim meðgöngum þar sem mótefni 

höfðu ekki áður greinst. Í yfir helmingi tilfella var hámarkstíter anti-D á meðgöngu 1:32 eða lægri, í 

28% tilfella var hámarkstíter á bilinu 1:64-256 en í 13% tilfellum var hámarkstíter 1:512 eða hærri. 

Á mynd 19 má sjá á hvaða bili hámarkstíter mældist í þeim meðgöngum þar sem mótefni höfðu áður 

greinst. Fyrir þessar meðgöngur sést meiri dreifing á hámarkstíter en í hópinum þar sem mótefni voru 

nýgreind en þar voru flestar meðgöngur með lágan títer og fæstar með háan títer. Hjá áður greindum 

konum var enn algengast að anti-D títer mælist 1:32 eða lægri, en um fjórðungur mældist með títer á 

bilinu 1:64-256 og þriðjungur mældist með títer yfir 1:512s. 

 

 

 

 

 

 

 

Hæsti títer 
Allar  

 (n=125) 
RhD+/óljós 
(n=103) 

RhD-  
(n=22) 

1:0 2 0 2 

1:1 14 12 2 

1:2 8 4 4 

1:4 7 4 3 

1:8 13 13 0 

1:16 12 9 3 

1:32 9 7 2 

1:64 10 10 0 

1:128 14 12 2 

1:256 9 9 0 

1:512 5 5 0 

1:1024 10 6 4 

1:2048 5 5 0 

1:4096 3 3 0 

1:8192 2 2 0 

1:16384 0 0 0 

1:32768 1 1 0 

1:65536 1 1 0 

Tafla 9 Hámarkstíter í þýðinu 

Upplýsingar um hæsta anti-D títer sem mældist í hverri meðgöngu á tímabilinu þar sem mótefnatíter 

var gerður og hvort kona gekk með RhD- barn eða RhD+/óljós barn. 
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4.15.3 Samband hámarkstíters og fæðingarmáta 

Í töflu 10 má sjá fæðingarmáta þar sem meðgöngum var skipt í hópa eftir hámarkstíter anti-D 

á meðgöngunni. Neðar í töflu 10 eru sambærilegar upplýsingar nema meðgöngur þar sem kona gekk 

með RhD neikvætt barn eru ekki taldar með. Hlutfall meðgangna sem lauk með sjálfkrafa sótt virðist 

lækka eftir því sem hámarkstíter er hærri en af þeim konum sem voru með hámarkstíter 1:32 eða lægri 

fóru 29,2% í sjálfkrafa sótt en einungis 3,7% af konum með títer 1:512 eða yfir. Hlutfall framkallaðra 

fæðinga var hátt í öllum hópum, óháð títer. Hlutfall keisaraskurða er sömuleiðis marktækt hærra í 

meðgöngum með títer yfir 1:64 eða hærri samanborið við meðgöngur með lægri hámarkstíter  

( p = 0,0014  

Mynd 18 Hámarkstíter í meðgöngum með áður 
greind anti-D mótefni 

Upplýsingar um hámarkstíter anti-D í meðgöngum þar 

sem anti-D mótefni höfðu áður greinst.  

 

Mynd 19 Hámarkstíter í meðgöngum með nýgreind 
anti-D mótefni 

Upplýsingar um hámarkstíter anti-D í meðgöngum 

þar sem anti-D mótefni höfðu ekki áður greinst.  
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4.15.4 Samband hámarkstíters og meðhöndlunar nýbura 

Á mynd 20 má sjá dreifingu hámarkstíters anti-D í meðgöngu hjá þeim hópi sem þarfnaðist 

meðferðar við FNB og á mynd 21 þeim sem þörfnuðust ekki meðferðar við FNB. Eins og sést 

myndunum þá fjölgar tilfellum þar sem beita þurfti meðferð eftir því sem móðir mældist með hærri títer. 

Mestur var munurinn hjá börnum sem ekki þörfnuðust meðferðar en mæður þeirra voru í 63% tilfella 

með hámarkstíter anti-D ≤1:32. Einungis 11% barna sem ekki þörfnuðust meðferðar við FNB áttu 

móður með títer ≥ 1:512. Hjá börnum sem þörfnuðust meðferðar við FNB hafði helmingur móður með 

títer ≥ 1:512 en einungis 19% áttu móður með títer ≤ 1:32.   

 

 

 

Allar meðgöngur með títer (n=125) 
Hámarkstíter 

≤1:32 (n=65) 
Hámarkstíter 

 1:64-256 (n=33) 
Hámarkstíter 

≥1:512 (n=27) 

Sjálfkrafa sótt 19 (29,2%) 3 (9,0%) 1 (3,7%) 

Keisaraskurður 10 (15,4%) 15 (45,5%) 10 (37,0%) 

Framkölluð fæðing 35 (53,8%) 15 (45,5%) 15 (55,6%) 

Fósturlát 1 (1,5%) 0 1 (3,7%) 

RhD neikvæð börn undanskilin (n=103) 
Hámarkstíter  

≤1:32 (n=49) 
Hámarkstíter  

1:64-256 (n=31) 
Hámarkstíter 

≥1:512 (n=23) 

Sjálfkrafa sótt 14 (26,6%) 3 (9,7%) 0 (0%) 

Keisaraskurður 9 (18,3%) 14 (45,2%) 9 (39,1%) 

Framkölluð fæðing 25 (51%) 14 (45,2%) 13 (56,5%) 

Fósturlát 1 (2%) 0 (0%) 1 (4,3%) 

Tafla 10 Hámarkstíter og fæðingarmáti 

Fæðingarmáti í þýðinu borinn saman við hámarkstíter anti-D hjá móður 

Mynd 21 Hámarkstíter og þörf á meðferð 

Hámarkstíter anti-D hjá móður nýbura/fósturs 

sem þarfnaðist meðferðar við FNB. 

 

Mynd 20 Hámarkstíter og ekki þörf á meðferð 

Hámarkstíter anti-D hjá móður nýbura/fósturs  

 sem þarfnaðist ekki meðferðar við FNB. 
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4.15.5 Samband hámarkstíters og útkomu Coombs prófs    
  

Á mynd 22 má sjá útkomu úr Coombs prófi hjá nýbura borna saman við hámarkstíter anti-D 

hjá móður þess nýbura. Marktækt fleiri nýburar mæðra með anti-D hámarkstíter ≤1:32 voru með 

neikvætt Coombs próf miðað við börn mæðra með hámarks anti-D títer 1:64 - 256 (p < 0.0001) og 

börn mæðra með hámarkstíter anti-D ≥1:512 (p < 0.0001). Gert var Fisher-exact próf til að kanna 

marktækni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22 Coombs og hámarkstíter 

Útkoma Coombs prófs í þýðinu borin saman við hámarks anti-D títer móður. 

Einungis var gert Coombs próf ef barn fæddist lifandi og því eru 3 tilfelli ekki með á 

myndinni. 
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4.15.6 Samband anti-D títers og MCA flæðismælinga hjá fóstri 

Á mynd 23 má sjá hvernig gildi í MCA flæðismælingum virðast hækka eftir því sem móðir 

mælist með hærri anti-D títer. Á myndinni eru 41 flæðismæling af 49 en MCA mælingar hjá RhD 

neikvæðum fóstrum voru fjarlægðar þar sem anti-D ætti ekki að valda blóðleysi hjá þeim. Fylgnin var 

þó ekki marktæk en gerð var línuleg aðhvarfsgreining (p = 0,05; R2 = 0,093). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.7 Samband hámarkstíters anti-D og meðgöngulengdar 

Á mynd 24 má sjá hvernig 

meðgöngulengd virðist styttri eftir því sem 

móðir er með hærri anti-D hámarkstíter. Á 

myndinni eru allar meðgöngur þar sem 

gerður var anti-D mótefnatíter og barn 

fæddist lifandi. Marktæk fylgni var á milli 

hærri hámarkstíters og styttri 

meðgöngulengdar (p = 0,004; R2 = 0,058).  

 

 

 

 

 

Mynd 23 Hámarkstíter og MCA flæðismælingar 

Myndin sýnir anti-D títer gildi á x-ás (búið er að taka náttúrlegan 

logaritma af títer) teiknuð upp á móti mældum MoM gildi um svipað 

leiti (<2 vikna millibili) 

 

Mynd 24 Hámarkstíter og meðgöngulengd 

Hámarkstíter á meðgöngu á x-ás (búið er að taka náttúrlegan 

logaritma af títer) teiknaður upp á móti meðgöngulengd viðkomandi 

meðgöngu.  
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5 Umræða 

5.1 Rannsóknarúrtakið 

 Ætla má að rannsóknarúrtakið nái yfir flestar ef ekki allar konur með anti-D mótefni á 

meðgöngu á Íslandi á tímabilinu þar sem eftirlit með mótefnamyndun á meðgöngu er hluti af 

reglubundinni mæðravernd. Nítján meðgöngur voru fjarlægðar úr þýðinu þar sem anti-D mældust eftir 

gjöf RhIG. Talsverður misbrestur virtist þó vera á skráningu RhIG gjafar í mæðraskrá. Sérstakur reitur 

á mæðraskrá er ætlaður skráningu á RhIG gjöf en þó var mjög misjafnt hvort og hvernig gjöf var skráð. 

Í ljósi þess að ekki var hægt að treysta á þessa skráningu voru einungis þær meðgöngur fjarlægðar úr 

rannsóknarhópinum þar sem staðfest var síðar í Blóðbankanum að anti-D mótefni urðu ómælanleg og 

því ekki talin raunveruleg. Í fimm meðgöngum (þar sem ekki var gerður mótefnatíter) var ekki hægt að 

útiloka að mótefnin væru raunveruleg vegna ónógs fjölda anti-D mælinga eftir meðgöngu. Hjá fjórum 

þessara kvenna var nýburi með jákvætt Coombs próf og í einu tilfelli neikvætt.  

 

5.2 Nýgengi RhD næmingar 

Á árunum 1996-2015 voru skráðar 87.437 fæðingar á Íslandi og var því anti-D til staðar um það 

bil einni af hverjum 673 fæðingum á tímabilinu. Um 13.115 RhD neikvæðar konur áttu barn á 

tímabilinu og var því anti-D til staðar í 0,99% af fæðingum RhD neikvæðra kvenna á tímabilinu. Í 80 

meðgöngum á tímabilinu höfðu mótefni ekki áður greinst og því myndaðist nýtt anti-D í einni af hverri 

1093 meðgöngum á tímabilinu eða í einni af hverjum 164 meðgöngum RhD neikvæðra kvenna. Í 

norskri rannsókn var talið að árið 2013 hefðu um 50 - 60 konur nýgreinst með anti-D eða í einni af 

1070 fæðingum.[2] Nýgengið í Noregi var því mjög svipað og í okkar rannsókn en Rhesusvarnir voru 

með svipuðu sniði í Noregi og á Íslandi á rannsóknartímabilinu.  

 

5.3 Afdrif nýbura 

Fjögur tilfelli burðarmálsdauða voru í þýðinu á tímabilinu. Í tveimur tilfellum mátti rekja dauða óbeint 

til anti-D myndunar eins og áður hefur komið fram en í báðum tilfellum létust barn og fóstur í kjölfar 

meðferðar við FNB. Meðhöndlun RhD næmingar hefur skilað miklum árangri í áranna rás en er þó alls 

ekki óbrigðul og því er enn brýnt að reyna að sporna við næmingu tímalega. Vonast er til að með nýju 

verklagi við Rhesusvarnir í mæðravernd lækki tíðni Rhesus næmingar.  

 Fimm fóstur fengu blóðinngjöf innan legs á tímabilinu og þar af lést eitt eins og áður hefur 

komið fram. Alls var aðgerðin framkvæmd að minnsta kosti 12 sinnum þar sem ein kona fór fimm 

sinnum í blóðinngjafir innan legs, en aðrar konur allt að þrisvar. Í einu tilviki var ekki skráð hversu 

margar blóðinngjafir voru gerðar. Í þremur af fimm tilfellum þar sem blóðinngjöf innan legs var gerð 

hafði móðir anti-C mótefni til viðbótar við anti-D en svo virðist sem þessi tiltekna mótefnasamsetning 

tengist sérstaklega alvarlegu FNB.[47]  
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Hjá 13 börnum (9,6%) í þýðinu voru gerð blóðskipti sem verður að teljast hátt hlutfall þar sem í 

mörgum meðgöngum mældust mótefni seint á meðgöngu og í lágum títer. Af þessum 13 meðgöngum 

var í sex tilfellum um áður greint anti-D að ræða og í öllum tilfellum fjölbyrjur. Í tíu af þessum 13 

meðgöngum mældist hámarkstíter anti-D 1:512 eða hærri,  í tveimur meðgöngum var hámarkstíter á 

bilinu 1:64-256 og í einungis einni meðgöngu fór anti-D títer hæst í 1:16. Í sex af þessum meðgöngum 

var gerð MCA flæðismæling, í tveimur tilfellum fóru MoM gildi yfir 1,5 og og í hinum fjórum 

meðgöngunum mældust MoM gildi hæst í kringum 1,3. Í fimm meðgöngum var gerð legvatnsástunga 

og í fjórum af þeim féllu ljósþéttnigildi á svæði 2 sem gefur til kynna miðlungsmikið blóðrof.  

 Einungis 35,5% barna sem  höfðu bilirubinmælingar í blóði yfir meðferðarmörkum 

ljósameðferðar fengu ljósameðferð og einungis eitt barn af fjórum með bilirubingildi yfir 

blóðskiptamörkum fékk blóðskiptameðferð. Það ber þó að hafa í huga að yfir rannsóknartímabilið hafa 

meðferðarmörk fyrir nýburagulu  breyst að minnsta kosti þrisvar sinnum (Sveinn Kjartansson, 

sérfræðilæknir á Vökudeild Landspítala, munnleg heimild, 8.maí 2018). Auk þess er meðferð við 

nýburagulu klínískt mat sérfræðilæknis og ávallt er reynt að forðast óþarfa inngrip. Athygli vekur þó að 

einungis einn af nýburum yfir blóðskiptamörkum fékk ljósameðferð en líkur eru á því að um 

vanskráningu á ljósameðferð sé að ræða. Vanskráning er ávallt takmarkandi þáttur við afturvirkar 

rannsóknir.            

 Blóðrauðagildi hjá börnum sem þurftu á meðferð við FNB að halda voru marktækt lægri en 

barna sem ekki þurftu á meðferð að halda ( p = 0,00435) en ætla má einmitt að við rauðkornasundrun 

lækki magn blóðrauða hjá fóstri.  

 

5.4 Orsök mótefnamyndunar 

 Meðganga RhD jákvæðs barns virtist vera langalgengasta ástæða anti-D mótefnamyndunar. 

Hjá þremur konum var fósturlát líklegasta ástæða mótefnamyndunar. Af þeim 80 konum sem höfðu 

ekki áður greinst með mótefni áttu 27 fósturlát að baki og samtals voru skráð 49 fósturlát í þýðinu. 

Hins vegar á næming sér fyrst og fremst stað í seinni hluta meðgöngu en fósturlát verða fyrir 22. 

meðgönguviku.  

Hjá sjö konum (7,4%) var ekki hægt að segja með öryggi hver líkleg orsök næmingar hefði 

verið en af þeim höfðu þrjár erlendar konur og ein íslensk kona átt börn erlendis. Tvær kvennanna 

höfðu áður gengið með RhD jákvætt barn og einnig misst fóstur í millitíðinni en þar sem 

mótefnamælingar höfðu ekki verið gerðar í kringum fósturlátið var ekki hægt að segja til um með vissu 

hvort konan hefði næmst í tengslum við fósturlát eða fyrri meðgöngu. Ein kona hafði bæði fætt barn 

þar sem ekki tókst að greina blóðflokk og auk þess misst fóstur þar sem upplýsingar um blóðflokk 

vantaði. Ein kona hafði fætt eitt barn og misst fóstur í Afríku fyrir rannsóknartímabilið og engin gögn til 

um mótefnamælingar þar. Ein kona hafði fætt tvö börn og fengið blóðgjöf í Afríku fyrir 

rannsóknartímabilið en ekki voru til gögn um rannsóknir eða meðhöndlun þar. Ein erlend kona sem 

ekki átti neinar meðgöngur að baki samkvæmt fæðingaskrá mældist þó með anti-D mótefni á 13. viku 

meðgöngu í lágum títer út alla meðgönguna þó hún gengi með RhD neikvætt barn. Það verður að 

teljast líklegt að í því tilfelli hafi kona átt fyrri meðgöngu að baki sem ekki rataði í fæðingaskrá. Ein 
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kona hafði gengið með tvö RhD neikvæð börn fyrir og greindist svo með anti-D mótefni á þriðju 

meðgöngu RhD neikvæðs barns. Í þeirri meðgöngu var gerður mótefnatíter en þar mældust mótefni 

einungis með lágan styrk í ensímfasa og gæti því mögulega verið um falsk jákvætt próf að ræða.  

 

 

5.5 Fæðingarmáti og meðgöngulengd 

Sú staðreynd að einungis 21% af meðgöngum í þýðinu hafi lokið með sjálfkrafa sótt miðað við 

60% fæðinga á Landspítala 2015 sýnir hversu áhættusamt það þykir að halda anti-D meðgöngu lengi 

áfram. Hlutfall meðganga á Landspítala sem enda í keisaraskurði hefur hækkað síðastliðin ár og því er 

hlutfall fæðinga á Landspítala sem enda í sjálfkrafa sótt yfir tímabilið eflaust hærra en 60%. Helmingi 

meðgangna í þýðinu lauk með framkallaðri fæðingu samanborið við 22% í samanburðarhópi. 

Meðgöngulengd þessara kvenna er stutt að meðaltali (37,3 vikur) en það skýrist að miklu leiti af því 

hversu margar meðgöngur enda í framkallaðri fæðingu. Miðað er við að eðlileg meðganga sé 38-42 

vikur en dreifingin á meðgöngulengd er þó alltaf vinstri skekkt þar sem meðgöngur sem enda í 

fósturláti eða andvana fæðingu geta dreift sér yfir mun víðara bil en meðgöngur sem fara fram yfir 

eðlilega meðgöngulengd. Munurinn á því hversu margar konur í þýðinu fóru í keisaraskurð miðað við 

samanburðarhóp var þó ekki eins afgerandi og fyrir hlutfall framkallaðra fæðinga en 27% meðgangna 

lauk með keisaraskurði samanborið við 18% í samanburðarhópi. 

 

5.6 Greiningaraðferðir FNB 

 Á fyrri hluta tímabilsins voru gerðar legvatnsástungur og ljósþéttnimælingar á legvatni til að 

leggja mat á blóðskort fósturs. Eftir að nýburi lést vegna súrefnisskorts í kjölfar legvatnsástungu árið 

2002 var farið að styðjast við MCA flæðismælingar með Doppler en sú aðferð krefst ekki inngrips á 

borð við ástungu. Þrátt fyrir þetta var skráð ein legvatnsástunga í viðbót árið 2004 en í þeirri sömu 

meðgöngu var einnig gerð MCA flæðismæling. Báðar mælingarnar voru gerðar í 37. viku meðgöngu 

þar sem MoM gildi úr flæðismælingu mældist 1,46 sem er rétt undir viðmiðunarmörkum fyrir alvarlegt 

blóðleysi. Gildi úr ljósþéttnimælingu reyndist vera á svæði 0 eða 1 á Liley grafi og þurfti barnið því ekki 

á meðferð að halda. Það má velta því fyrir sér hvort mikill munur sé á nákvæmni greiningaraðferða 

þegar kemur að því að meta blóðleysi fósturs. Þessi rannsókn var ekki nógu stór til að gera 

marktækan samanburð á greiningaraðferðunum tveimur en börn sem þurftu á einhvers konar 

blóðinngjöf að halda vegna FNB voru þó almennt með hærri gildi í MCA flæðismælingum en þau börn 

sem þurftu enga meðferð. Þó verður að hafa í huga að vanskráning á meðferð, til dæmis á 

ljósameðferð, getur dregið úr marktækni niðurstaðna. Fáar legvatnsástungur voru gerðar á tímabilinu 

en í þeim sex tilfellum þar sem gildi féllu á svæði 2 á Liley grafi fengu 67% barna meðferð en 

mögulega gætu þau verið fleiri vegna vanskráningar.  
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5.7 Títermælingar á meðgöngu 

Við allan samanburð á títer var miðað við hámarkstíter á meðgöngu en einnig hefði verið fróðlegt 

að skoða fleiri atriði eins og mestu hækkun á títer á meðgöngu yfir tíma en það var þó ekki gert í 

þessari rannsókn. Áhugavert var að hámarkstíter var í fjórum tilfellum nokkuð hár (1:1024) í 

meðgöngu með RhD neikvætt barn en í meðgöngum með RhD jákvætt/RhD óljós barn var 

hámarkstíter þó að jafnaði heldur hærri.  

Mæður með nýgreind anti-D mótefni voru almennt með lægri hámarkstíter en mæður sem 

höfðu áður greinst með anti-D mótefni, einungis 13% með hámarkstíter ≥1:512 samanborið við 34%. 

Þetta er skiljanlegt þar sem mótefnin eru yfirleitt að myndast á seinni hluta meðgöngu hjá nýgreindum 

konum og hafa því ekki fengið eins langan tíma til að magnast upp í styrk. Hlutfall kvenna sem fór í 

sjálfkrafa sótt lækkaði með hækkandi hámarkstíter og stór hluti (41,7%) kvenna með hámarkstíter yfir 

1:32 fór í keisaraskurð samanborið við 15,4% kvenna með hámarkstíter ≤1:32. Hlutfall framkallaðra 

fæðinga var þó svipað hjá meðgöngum með hámarkstíter ≤1:32 (53,8%) og hjá meðgöngum með 

hámarkstíter yfir 1:32 (50,0%). Hækkandi hámarkstíter í meðgöngu virtist líka tengjast jákvæðu 

Coombs prófi og sterkari svörun.  

Hlutfall barna sem þarfnaðist einhverskonar meðferðar við FNB (ljósameðferð, blóðinngjöf, 

blóðskipti eða blóðinngjöf innan legs) jókst með hækkandi hámarkstíter móður en helmingur barna í 

meðgöngu þar sem hámarkstíter var ≥1:512 þarfnaðist meðferðar samanborið við 19% barna í 

meðgöngu þar sem hámarkstíter var ≤1:32. Af börnum sem ekki þörfnuðust meðferðar voru 63% úr 

meðgöngu þar sem hámarkstíter var ≤1:32 en 11% úr meðgöngu með hámarkstíter ≥1:512. Þetta 

sýnir að anti-D títer mælingar gefa talsverða vísbendingu um alvarleika FNB.  

Samband virðist vera á milli hækkandi gilda í MCA flæðismælingu og hámarkstíters en 

niðurstöður voru þó ekki markverðar í þessari rannsókn. Það kann að skýrast bæði af smæð þýðisins 

og þess hve fáar MCA flæðismælingar og mótefnatítrar voru paraðar (nálægt í tíma). Áhugavert væri 

að rannsaka frekar sambandið á milli flæðismælinga og mótefnatíters ef þessar mælingar væru ávallt 

gerðar samhliða.  

Hækkandi hámarkstíter tengdist styttri meðgöngulengd sem samrýmist því að ekki þykir 

æskilegt að meðganga teygist á langinn ef anti-D títer er orðinn hár. Þessar konur fara því margar í 

framkallaða fæðingu eða keisaraskurð.   
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5.8 Kostir og gallar rannsóknarinnar 

Helstu kostir þessarar rannsóknar voru að hún tók til allra kvenna á landinu með anti-D mótefni í 

meðgöngu á rannsóknartímabilinu. Smæð úrtaksins gerði rannsakanda kleift að skoða hverja 

meðgöngu og sjúkraskrá ítarlega en það varpar betur ljósi á mögulegar orsakir mótefnamyndunar. 

Smæð úrtaksins var þó einnig ókostur þar sem stærra úrtak hefði hentað betur til tölfræðilegrar 

úrvinnslu. Einnig er hugsanleg vanskráning á upplýsingum í sjúkraskrá vandamál eins og svo oft við 

svona rannsóknir. 

 

Ályktun 
 

Hlutfallslegt nýgengi anti-D myndunar á Íslandi var svipað á tímabilinu og í þeim nágrannalöndum 

sem hafa notað sambærilegt verklag í Rhesusvörnum. Um fjórar konur greindust árlega með anti-D á 

meðgöngu á rannsóknartímabilinu og virtist nýgengi standa í stað. Ennþá þurfa margir nýburar mæðra 

með anti-D mótefni á talsverðri meðferð að halda við FNB. Hlutfallslega fleiri nýburar þurfa meðferð við 

FNB ef móðir mælist með háan anti-D mótefnatíter og fylgni virðist vera á milli hækkandi gilda úr MCA 

flæðismælingu og FNB sem þarfnast meðhöndlunar en stærra úrtak þarf þó til að geta dregið þá 

ályktun. Með breyttu verklagi í Rhesusvörnum á meðgöngu sem tekið var upp á Íslandi í upphafi árs 

2018 er vonast til þess að nýgengi anti-D myndunar og fjöldi nýbura sem þurfa meðhöndlun við FNB 

vegna RhD næmingar lækki töluvert á komandi árum.  
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