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Ágrip 
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 Inngangur: Hjartagallar eru algengustu meðfæddu gallarnir sem greinast í börnum. 

Samkvæmt erlendum rannsóknum hafa u.þ.b. 1% nýbura meðfæddan hjartagalla, en á Íslandi hefur 

hærra nýgengi verið lýst, eða 1,7%. Af meðfæddum hjartagöllum eru 25% þeirra taldir alvarlegir. 

Alvarlegur meðfæddur hjartagalli (AMH) er skilgreindur sem galli í hjarta og meginæðum sem leiðir til 

meðgöngurofs fósturs með AMH, barn þarfnast inngrips á fyrsta ári lífs eða veldur dauðsfalli á fyrsta ári 

lífs. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að greining á fósturskeiði bæti horfur og auki lífslíkur barna með AMH. Á 
Íslandi er öllum konum boðið skimun fyrir meðfæddum göllum á 20. viku meðgöngu og ef ábendingar 

liggja fyrir er einnig boðin fósturhjartaómskoðun. Fjögurra hólfa sýn, skoðun útflæðishluta og öxull 

hjartans eru hluti af skipulagðri skoðun á fósturskeiði ásamt þriggja æða sýn sem bættist við haustið 

2015. Markmið rannsóknarinnar var að meta nýgengi alvarlegra meðfæddra hjartagalla, meta hve stórt 

hlutfall greinist á fósturskeiði og eftir fæðingu, hvaða gallar greinast helst á fósturskeiði og eftir fæðingu, 

og hvaða gallar greinast eftir útskrift frá fæðingarstofnun.  

 Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra fóstra og barna sem 

fæddust á Íslandi á árunum 2014 – 2017 og greindust með AMH. Upplýsingar um fæðingar á tímabilinu 

fengust frá fæðingaskrá og greiningar á AMH á meðgöngu fengust úr sjúkraskrá. Upplýsingum var 

safnað úr sjúkraskrám barna og mæðra um fæðingu, greiningu, ástand og afdrif barns. Notast var við 

lýsandi tölfræði.  

 Niðurstöður: Alls fæddust 16573 börn á rannsóknartímabilinu og fundust 65 tilfelli af AMH. 

Alls fæddust 55 börn með AMH (55/65=84,6%) og nýgengi AMH því 3,3 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar. 

Í níu tilfellum endaði meðgangan með meðgöngurofi vegna alvarlegs hjarta- og/eða litningagalla 

(9/65=13,8%) og í einu tilfelli varð fósturlát við 17 vikur. Hlutfall greininga á fósturskeiði var 38,5% 

(25/65), en af fæddum börnum greindust 27,3% á fósturskeiði (15/55). Algengasti gallinn sem greindist 
á fósturskeiði var lokuvísagalli, AVSD (4/25). Af öllum tilfellum greindist þrengd ósæð (CoA) og op á 

milli slegla (VSD) oftast eða í 20% tilfella (13/65) hvor. Af tilfellum þrengdrar ósæðar greindust þrjú á 

fósturskeiði. Átta börn fæddust með víxlun meginslagæða, TGA (12,3%, 8/65) og þar af greindust tvö 

á fósturskeiði (25%). Fjögur börn greindust með AMH eftir útskrift frá fæðingarstofnun, á aldrinum 7-19 

daga, þrjú þeirra greindust með þrengda ósæð (CoA). Af fjórum börnum sem létust var hjartagalli 

dánarorsök hjá tveimur en öll létust fyrir eins árs aldur. 

 Ályktanir: Hlutfall greininga AMH á fósturskeiði er í samræmi við tímabilið 2000-2014, en 

miðað við sama tímabil greinast færri börn nú en áður eftir útskrift frá fæðingarstofnun. Nýjar 

greiningaraðferðir hafa nýlega verið teknar í notkun, og vonir eru bundnar við að þær muni bæta hlutfall 

greininga bæði á fósturskeiði og á fyrstu dögum lífs.   
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Listi yfir skammstafanir 

Skammstöfun Enskt/alþjóðlegt heiti Íslensk þýðing 

AMH Critical congenital heart defect Alvarlegur meðfæddur 

hjartagalli 

APSD Aortopulmonary septal defect Op á milli ósæðar og  

lungnaslagæðar 

AS Stenosis of aorta Ósæðarþröng 

AVS Aortic valve stenosis Ósæðarlokuþrenging 

ASD Atrial septal defect Op á milli gátta 

AVSD Atrioventricular septal defect Lokuvísagalli 

CMRI Cardiac magnetic resonance imaging Segulómun af hjarta 

CoA Coarctation of the aorta Þrengd ósæð 

DORV Double outlet right ventricle Tvöfalt útflæði hægri slegils 

GDM Gestational diabetes mellitus Sykursýki eftir þungun 

HLHS Hypoplastic left heart syndrome Vanþroska vinstri slegill hjarta 

IDDM Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Insúlínháð sykursýki 

MS Mitral stenosis Míturlokuþrenging 

NSAIDs Nonsteroidal anti-inflammatory drugs Bólgueyðandi lyf án stera 

PA Pulmonary atresia Opleysi lungnaslagæðar 

PDA Patent ductus arteriosus Opin fósturæð 

Pox Pulse oximetry Súrefnismettunarmæling 

PS Pulmonary stenosis Þrenging í lungnaslagæð 

PVS Pulmonary valve stenosis Þrenging í lungnaslagæðarloku 

SAS Subvalvular aortic stenosis Þrenging neðan ósæðarloku 

SVC Superior vena cava Efri holæð 

TAT Tricuspid atresia Þríblöðkulokun 

TAPVR Total anomalous pulmonary venous return Óeðlileg tenging allra 

lungnabláæða 

TGA Transposition of the great arteries Víxlun meginslagæða 

ToF Tetralogy of Fallot Ferna Fallots 

VSD Ventricular septal defect Op á milli slegla 
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1 Inngangur  

1.1 Almennt 
Meðfæddir hjartagallar (e. congenital heart defects, CHD) eru meðal algengustu meðfæddu galla 

sem greinast í börnum.1 Meðfædda hjartagalla er í mörgum tilfellum hægt að lagfæra en þrátt fyrir 

framfarir í greiningaraðferðum og meðferðarmöguleikum eru þeir, samkvæmt erlendum rannsóknum, 
aðal orsök nýburadauða.1-4 Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 8-10 börn af hverjum 1000 eða um 1% 

nýbura hafi meðfæddan hjartagalla. Á Íslandi hefur hærra nýgengi verið lýst, eða 1,7%5 og 2,3%6. Af 

meðfæddum hjartagöllum eru 25% þeirra taldir alvarlegir.7,8 Talið er að um 30-50% ungbarnadauða (<1 

árs) sem rekja má til meðfæddra galla, orsakist af göllum í hjarta og meginæðum. Helstu hjartagallar 

sem valda dauðsföllum eru vanþroska vinstri slegill hjarta (e. hypoplastic left heart syndrome, HLHS), 

víxlun meginslagæða (e. transposition of the great arteries, TGA) og ferna fallots (e. tetralogy of fallot, 

ToF) en með betri greiningaraðferðum og meðferðarmöguleikum hefur lifun einstaklinga með meðfædda 
hjartagalla aukist til muna.7,9-11 Alvarlegir meðfæddir hjartagallar (AMH) eru oftast skilgreindir sem 

hjartagallar sem krefjast inngrips eða valda dauða á fyrsta æviári.7 

Mörg börn greinast á meðgöngu eða fljótlega eftir fæðingu en enn eru um 30-50% nýbura með 

AMH útskrifaðir af fæðingarstofnun án greiningar og hafa þau börn minni lífslíkur en þau sem greinast 
á meðgöngu eða á fyrstu dögum eftir fæðingu.12,13 Í rannsókn í vesturhluta Bandaríkjanna á nýburum 

sem gengust undir hjartaþræðingu á fyrstu 6 mánuðum lífs voru 99% þeirra ómskoðaðir á fósturskeiði, 

en einungis 28% greindust fyrir fæðingu.14 Hlutfall greininga AMH á fósturskeiði er um 35% í Bretlandi 

og um 39% í Bandaríkjunum.15 

Árlegt nýgengi meðfæddra hjartagalla á Íslandi var 1,1% á árunum 1985-1989 en þá greindust 

47% þeirra fyrir brottför af fæðingarstofnun.16 Á tímabilinu frá 1. janúar 1990 til 31. desember 1999 var 

árlegt nýgengi meðfæddra hjartagalla á Íslandi 1,7%. Þá greindust 44% þeirra á fyrstu viku eftir fæðingu 

og 70% þeirra greindust innan hálfs árs frá fæðingu.5 Á tímabilinu 2000-2014 á Íslandi greindust 23,2% 

AMH á meðgöngu og 64,5% eftir fæðingu, fyrir brottför af fæðingarstofnun. Í 12,3% tilfella greindist 

hjartagalli seint, þ.e. eftir útskrift af fæðingarstofnun. Í þeirri rannsókn var AMH skilgreindur sem galli 

sem þarfnast inngrips eða veldur dauðsfalli á fyrsta ári lífs.6  

 

1.2 Ástæður skimunar á hjartagöllum  
Meirihluta verðandi foreldra í Evrópu stendur nú til boða skimun fyrir hjartagöllum með ómskoðun 

um miðja meðgöngu þar sem skimað er fyrir byggingargöllum fósturs. Breytilegt er á milli landa hvernig 

skimun er háttað en flest Evrópulönd bjóða skimun við 12. og 20. viku og sums staðar einnig við 32. 

viku. Greining á meðgöngu er mikilvæg því horfur barna sem greinast á meðgöngu eru betri en þeirra 

sem greinast síðar. Greining á meðgöngu kallar á aukið eftirlit á meðgöngu og þá er hægt að undirbúa 

fæðingu og fæðingarstað, ákveða fæðingarmáta og hafa fyrstu meðferð barns með meðfæddan 
hjartagalla til reiðu til að auka lífslíkur þess.13 Greining á meðgöngu er einnig mikilvæg fyrir andlegan 

undirbúning foreldra, en foreldrar geta þá fengið ráðgjöf og stuðning varðandi horfur og 

meðferðarmöguleika fyrir og eftir fæðingu.17 Í þeim tilfellum sem horfur eru slæmar getur komið upp sú 
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staða að foreldrar íhugi að rjúfa meðgöngu, en slík ákvörðun er aðeins tekin eftir endurtekin viðtöl og 

ráðgjöf hjá barnahjartalæknum og heilbrigðisstarfsfólki. Í sumum tilfellum eykur greining á fósturskeiði 

möguleikann á meðferð með lyfjum á meðgöngu, þá aðallega ef hjartsláttartruflanir eru í fóstri og þá 

sérstaklega hraðtaktur. Tilraunir standa nú yfir erlendis á meðferðarmöguleikum við HLHS, 

ósæðarþröng (e. stenosis of aorta, AS), þrengingu í lungnaslagæð (e. pulmonary stenosis, PS) og 

öðrum göllum á fósturskeiði með hjartaþræðingu og gáttaskilagötun (e. septostomy).18,19  

Næmi (e. sensitivity) við greiningu á meðfæddum hjartagöllum á fósturskeiði er mismikil á milli 

landa og einstakra sjúkrahúsa. Þættir sem geta haft áhrif á nákvæmni greiningar er reynsla þess sem 

framkvæmir skoðun á fósturskeiði, offita móður, gæði tækjabúnaðar, hvort móðir er með ör á kvið, lengd 

meðgöngu (e. gestational age), lega fósturs og magn legvatns, en lítið legvatn gerir skoðunina 

erfiðari.20,21 Stöku sinnum kemur upp misræmi í greiningu á fósturskeiði og eftir fæðingu, þ.e. greining 
reyndist vera önnur en talið var á meðgöngu. Aldrei er alveg hægt að útiloka slíkt enda breytist blóðrás 

fósturs á nýburaskeiði. Ef vandamál er greint á meðgöngu er eftirlit aukið og undirbúningur fæðingar er 

miðaður við greiningu á fósturskeiði. Það verður að teljast ásættanlegt að slíkt gerist af og til á meðan 

barnið fær að njóta vafans. Í nýlegri rannsókn kom í ljós að 8,1% greininga á meðgöngu voru frábrugðin 

greiningu eftir fæðingu.22 Þetta hefur ekki verið skoðað á Íslandi.  

Greining á fósturskeiði minnkar sjúkdómsbyrði (e. morbidity) barna og lækkar dánartíðni áður en 

fyrirhuguð aðgerð er gerð, samanborið við greiningu eftir fæðingu.23-25 Í rannsókn sem birt var af 

American Heart Association var 318 nýburum sem greindust með TGA fylgt eftir í 10 ár. Af þeim 

greindust 68 á fósturskeiði (21,4%) og 250 greindust eftir fæðingu (78,6%). Af þeim sem greindust eftir 

fæðingu dóu 6% þeirra fyrir aðgerð samanborið við engan í hópnum sem greindust á fósturskeiði. 

Ástand eftir aðgerð var svipað á milli hópanna en dvöl á sjúkrahúsi var lengri hjá þeim sem greindust 

eftir fæðingu. Dánartíðni eftir aðgerð hjá nýburum sem greindust eftir fæðingu var 8,5% samanborið við 
engin dauðsföll í hóp þeirra sem greindust á fósturskeiði.10 Í rannsókn sem gerð var á nýburum með 

HLHS var 88 einstaklingum fylgt eftir í 7 ár, 33 greindust á fósturskeiði (37,5%) og 55 eftir fæðingu 

(62,5%). Af þeim nýburum sem greindust á fósturskeiði og fæddust lifandi fóru 14 í aðgerð (14/33) og 

lifðu þau öll af, en af þeim sem greindust eftir fæðingu fóru 38 í aðgerð (38/55) og lifðu aðeins 25 af 

(25/55).26  

Í þeim hjartagöllum þar sem blóðrásin til neðri hluta líkamans eða til lungna er háð opinni fósturæð 

er greining á fósturskeiði mikilvæg upp á fyrstu meðferð. Prostaglandin E1 er þá gefið strax við fæðingu 

til að halda fósturæð opinni.10 Prostaglandin meðferð strax við fæðingu eykur lífslíkur barna með 

hjartagalla sem háður er opinni fósturæð, ásamt því að minnka sjúkdómsbyrði nýbura.27 

 

1.3 Hvenær er best að skima? 
Á Íslandi fer skimun fyrir byggingargöllum fósturs fram við 20 vikna meðgöngu og er ómskoðun 

hjarta hluti af þeirri skimun. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um hvenær best sé að skima 

fyrir hjartagöllum en stuðst er við erlendar rannsóknir. Í sumum tilfellum er litningarannsókn og 

örflögugreining gerð í kjölfar ómskoðunar sem tekur tíma að fá niðurstöður úr, en miðað er við að skimun 
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sé framkvæmd það snemma að meðgöngurof sé valmöguleiki ef horfur eru slæmar. Samkvæmt 

rannsóknum er talið best að skima fyrir hjartagöllum við 18.-22. viku meðgöngu eða á svipuðum tíma 

og ómskoðum fyrir öðrum byggingargöllum fósturs fer fram.28 Skimun við 18.-22. viku meðgöngu getur 

leitt til greiningar á meiriháttar meðfæddum hjartagöllum, en einnig geta sjúkdómar byrjað að þróast frá 

og með miðri meðgöngu sem greinast ekki fyrr en á seinni hluta meðgöngu. Hjartsláttartruflanir geta 

þróast með fóstri á seinni hluta annars þriðjungs meðgöngu eða á þriðja þriðjungi og myndu þá líklegast 

ekki greinast í skimun við 18.-22. viku.29  

Sífellt fleiri rannsóknir beinast að þeim möguleika að greina meðfædda galla enn fyrr eða á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu. Þó megin tilgangur ómskoðunar við 11.-13. viku meðgöngu sé að ákvarða 

meðgöngulengd, greina fjölda fóstra, skima fyrir litningagöllum og greina alvarlega byggingargalla þá 

hefur áhersla á að greina aðra meiriháttar galla aukist.30 Í stórri rannsókn frá 2011 greindust um 34% 
alvarlegra meðfæddra hjartagalla við 11.-13. viku meðgöngu. Þá var greining gerð við 11.-13. viku og 

svo borin saman við greiningu við 20 vikur. Um það bil helmingur allra tilfella af tvöföldu útflæði hægri 

slegils (e. double outlet right ventricle, DORV), HLHS og TGA greindust við 11.-13. viku, ásamt þriðjungi 

af ToF, lokuvísagalla (e. atrioventricular septal defect, AVSD), þrengdri ósæð (e. coarctation of the aorta, 

CoA) og opleysi lungnaslagæðar (e. pulmonary atresia, PA). Hjartaæxli, hjartablokk og hjartavöðvakvilla 

(e. myocardiopathy) er ekki hægt að greina fyrr en á öðrum þriðjungi meðgöngu og í fyrrnefndri rannsókn 

var ekkert tilfelli af opi á milli slegla (e. ventricular septal defect, VSD) greint á 11.-13. viku meðgöngu.31 

Næmi greininga á meðfæddum hjartagalla við 11.-13. viku meðgöngu byggir á reynslu og þjálfun þess 
sem framkvæmir skoðunina en þrátt fyrir greiningu í snemm-ómun er mælt með að fylgja greiningu eftir 

með ómskoðun við 20 vikur. Einnig getur greining verið óljós við 11.-13. viku. Vísbendingar geta þá verið 

til staðar t.d. í formi aukinnar hnakkaþykktar þó ekki sé hægt að setja greiningu fyrr en síðar. 

 

1.4 Skimun á meðgöngu 

1.4.1 Almennt 
Ómskoðun á meðgöngu er mikilvægur hluti af greiningarferli meðfæddra galla. Á Íslandi er 

ómskoðun og fósturgreining í boði við 11.-14. viku og 20. viku meðgöngu og er það val verðandi foreldra. 

Þetta er nákvæm greiningaraðferð fyrir göllum í hjarta fósturs. Við 11.-14. viku er hnakkaþykkt fósturs 

mæld ásamt lífefnavísum í blóði móður. Það ásamt aldri móður og meðgöngulengd gefur 

einstaklingsbundið samþætt líkindamat fyrir litningaþrístæðum 13, 18 og 21 hjá fóstri. Aukin 

hnakkaþykkt við 11.-14. viku meðgöngu eykur líkur á meðfæddum hjartagalla hjá barni og er ósértækt 
merki um undirliggjandi vanda sem getur verið af margvíslegum toga. Á Íslandi er gerð hjartaómun hjá 

fóstri ef hnakkaþykkt er aukin og litningagerð fósturs eðlileg.32 Um 55% alvarlegra galla hjarta og 

meginslagæða (e. great arteries) eru tengdir við aukna hnakkaþykkt við 10.-14. viku.33 Ef hnakkaþykkt 

fósturs mælist ³ 3,5 mm í 12 vikna ómskoðun er metið hverju sinni hvort skilyrði séu til 

fósturhjartaómunar við 16 vikur, samhliða 16 vikna ómskoðun.34 Í þeim fóstrum sem hafa aukna 
hnakkaþykkt (>3,5mm) eru um 8,7% þeirra sem greinast með hjartagalla samkvæmt nýlegri rannsókn 

Iliescu et al.35  
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1.4.2 Fósturhjartaómskoðun 
Fósturhjartaómskoðun er sérstök ómskoðun sem beinist sérstaklega að hjarta fósturs. 

Fósturhjartaómskoðun á meðgöngu er framkvæmd af barnahjartalækni ef ábendingar liggja fyrir. Helstu 

ábendingar eru fjölskyldusaga þ.e. meðfæddir hjartagallar foreldra, foreldrar hafi áður eignast barn með 

hjartagalla, erfðasjúkdómar eða efnaskiptasjúkdómar móður eins og insúlínháð sykursýki (e. insulin 
dependent diabetes mellitus, IDDM), sykursýki sem greinist snemma á meðgöngu (e. gestational 

diabetes mellitus, GDM), fenýlketónmiga (e. phenylketonuria) eða sjálfsofnæmissjúkdómar móður. 

Aðrar ábendingar eru lyfjameðferð á meðgöngu t.d. flogaveikilyf, litíum (e. lithium), NSAIDs 

(bólgueyðandi lyf án stera) og retinóíðar, ofneysla áfengis og sýkingar á meðgöngu eins og 

stórfrumuveira (e. cytomegalovirus), parvóveira (e. parvovirus), toxoveira eða rauðir hundar.  

Aðrar ábendingar fyrir fósturhjartaómskoðun eru t.d. ef aðrir byggingargallar hafa greinst hjá 

fóstri, þekktur litningagalli er til staðar hjá fóstri, ef aðeins tvær æðar eru í naflastreng en ekki þrjár, eða 

ef önnur vandamál eru til staðar. Takttruflanir í fóstri, hraðtaktur, hægtaktur eða hjartsláttaróregla eru 

einnig ábendingar fyrir fósturhjartaómskoðun. Ef um tvíburameðgöngu er að ræða eru ábendingarnar 

heilkenni blóðtilfærslu milli tvíbura (e. twin to twin transfusion), tvær æðar í naflastreng hjá öðru fóstri 

eða báðum, en hjartagallar sjást oftar en ella hjá tvíburum.36 Takmarkanir fósturhjartaómskoðunar velta 
til dæmis á misræmi í nákvæmni þeirra sem gera skoðunina, offitu móður, legu fósturs og beingerð.37-39  

 

1.4.2.1 Fjögurra hólfa sýn 
Aðal skimun fyrir hjartagöllum á Íslandi er gerð á 20. viku meðgöngu. Hjartað er skoðað með 

fjögurra hólfa sýn en þá eru skoðaðir sleglar og gáttir, öxull hjartans, útflæðishlutar og þriggja æða sýn. 

Óeðlileg fjögurra hólfa sýn við venjubundna 20 vikna skimun er ábending fyrir fósturhjartaómskoðun hjá 

barnahjartalækni.  

Í fjögurra hólfa sýn er stærð og stefna hjarta fósturs metin en eðlileg stærð hjarta við 20. viku er 

u.þ.b. þriðjungur af brjóstkassa fósturs. Staðsetning hjartans er vinstra megin í brjóstkassa og stefna 

þess á langa ásnum (e. long axis) snýr til vinstri í 45 +/- 20° (2 SD).40 Óeðlileg stefna eykur líkur á að 

hjartagalli sé til staðar og þá helst gallar er snúa að útflæðishluta (e. outflow tracts). Einnig eykst grunur 

um galla ef hjarta og magi eru ekki sömu megin í brjóstholi og kvið fósturs.34 Við eðlilega fjögurra hólfa 
sýn eru vinstri og hægri gáttir svipaðar að stærð þar sem sporgat hjarta (e. foramen ovale) opnar inn í 

vinstri gátt. Vinstri og hægri slegill eru svipaðir að stærð og veggir slegla eðlilegir að þykkt. Ef greinilegur 

munur er á stærð slegla um miðja meðgöngu er það mikilvæg ábending fyrir frekari rannsóknum en CoA 

og HLHS valda oft misræmi í stærð slegla. Óeðlileg lögun eða staðsetning þríblöðku- og tvíblöðkuloku 

(e. mitral valve) í fjögurra hólfa sýn er vísbending um AVSD.34 Um 60% hjartagalla er hægt að greina 

með fjögurra hólfa sýn eingöngu en sú greiningaraðferð missir oft af göllum á borð við ToF, TGA, DORV 

og sameiginlegum slagæðastofni (e. truncus arteriosus).  

1.4.2.2 Skoðun á útflæðishluta slegla 
Ef skoðun á útflæðishluta slegla hjarta er bætt við skimun með fjögurra hólfa sýn má greina allt 

að 80% hjartagalla á meðgöngu.41 Þá er metið hvort hægri og vinstri útflæðishlutar (e. left and right 
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ventricular outflow tracts, LVOT og RVOT) sem tengjast meginslagæðum þ.e. ósæð og lungnaslagæð, 

tengist viðeigandi slegli og séu rétt staðsettar. Þá er einnig metið hvort slagæðarlokur (e. arterial valves) 

opnist á viðeigandi hátt. Við skoðun meginslagæðanna er eðlilegt að þær séu af svipaðri stærð og víxlist 

á réttum stað miðað við upptök þeirra. Ef eitthvað óeðlilegt finnst við skoðun á útsflæðishluta slegla er 

þörf á frekari skoðun, oft fyrst hjá fæðingarlækni með sérþekkingu í fósturgreiningu eða hjá 

barnahjartalækni. Skoðun útflæðishluta til viðbótar við fjögurra hólfa sýn eykur greiningarhlutfall 

alvarlegra hjartagalla42-46, þá aðallega greiningar á ToF, TGA, DORV og sameiginlegum 
slagæðastofni.34,47-50 

 

1.4.2.3 Þriggja æða sýn 
Þriggja æða sýn er viðbótarsnið til að meta 

nánar æðar í brjóstholi, þ.e. lungnaslagæð, rishluta 

ósæðar og efri holæð (e. superior vena cava, SVC) 

í miðmæti hjarta. Þá er stærð, staðsetning og röðun 

æðanna metin.51 Lungnaslagæðin er lengst til vinstri 

og fremst (e. anterior) og með stærsta þvermálið. 
Ósæðin er í miðju og hægra megin við ósæðina er 

efri holæð (e.SVC), aftarlega í miðmæti og með 

minnsta þvermálið. Með þriggja æða sýn til viðbótar 

við fjögurra hólfa sýn er auðveldara að greina 

hjartagalla á borð við TGA, ToF og PA/VSD. Þessir 

hjartagallar eiga það sameiginlegt að hjarta sýnist 

eðlilegt í fjögurra hólfa sýn en með þriggja æða sýn 

til viðbótar má greina afbrigðileika.52   

Þeir gallar sem greinast síst á fósturskeiði 

eru CoA, óeðlileg tenging lungnabláæða (e. 

anomalous pulmonary venous return, APVR), TGA 

og þrengingar í vinstra hjarta (e. left obstructive 
lesions), en rangstaða hjarta (e. heterotaxy), eins 

slegils blóðrás og HLHS hafa hærri greiningartíðni á 

fósturskeiði. Einnig er tíðni greininga hærri hjá 

fóstrum með hjartagalla samhliða öðrum vandamálum en hjartagalli getur þá verið hluti af öðru 

heilkenni.39 

1.4.3 Hjartsláttur fósturs 
Hjartsláttur er mikilvægur þáttur í fósturgreiningu. Eðlileg hjartsláttartíðni fósturs á fósturskeiði 

er á bilinu 120-160 slög á mínútu. Hægtaktur finnst stundum í heilbrigðum fóstrum á öðrum þriðjungi 

fósturskeiðs en ef hjartsláttur er stöðugt <110 slög á mínútu er þörf á frekara eftirliti hjartalæknis vegna 

möguleika á hjartablokki.53 Hér gæti verið um anti-cardiolípíð mótefni að ræða en ef hægtaktur (e. 

Með þriggja æða sýn má meta lungnaslagæð, (e. 

pulmonary artery) rishluta ósæðar (e. aorta) og efri holæð 
(e. superior vena cava, SVC) í miðmæti hjarta. 

Lungnaslagæð er staðsett lengst til vinstri og fremst (e. 

anterior), ósæð í miðju og efri holæð til hægri. Mynd 

fengin úr ISUOG Practice Guidelines (updated): 

sonographic screening examination of the fetal heart. 

Sótt 8. maí 2018 af: https://www.isuog.org/resource/-

sonographic-screening-examination-pdf.html 

Mynd 1. Þriggja æða sýn. 
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bradycardia) finnst endurtekið í fóstri á þriðja þriðjungi fósturskeiðs getur það verið ábending um 

súrefnisskort fósturs. Hraðtaktur (>160 slög á mínútu) getur verið eðlilegur í fóstri við hreyfingu, en 

viðvarandi hraðtaktur ≥180 slög á mínútu getur verið ábending um súrefnisskort.54 Með 

fósturhjartsláttarriti er hægt að meta nánar ástand fósturs.34 Litadoppler (e. color flow doppler) er ekki 

hluti af skipulagðri fósturgreiningu en litadoppler í fósturgreiningu nýtist við að skoða byggingu hjartans 

og þá má einnig sjá hvort leið blóðsins og flæði þess sé eðlilegt. Litadoppler gæti aukið nákvæmni í 

greiningu hjartagalla á fósturskeiði í lág-áhættu meðgöngu,50,55 en samhliða fjögurra hólfa sýn er 
litadoppler góð aðferð til greiningar á þrengingu í þríblöðkuloku (e. tricuspid stenosis).56 

 

1.4.4 Segulómun af hjarta fósturs (e. fetal Cardiac MRI) 
Segulómun af hjarta fósturs (e. fetal cardiac MRI) er ný greiningaraðferð sem hefur verið lýst 

erlendis, en þetta er góð viðbót við hina hefðbundnu fósturhjartaómskoðun. Helsti kostur fóstur CMRI 
fram yfir fósturhjartaómskoðun er sá að skoðunin er óháð ástandi móður er varðar offitu, ásamt því að 

þurrleg (e. oligohydramnios) hefur ekki áhrif á skoðun né vansköpun í öðrum líffærakerfum fósturs. 

Fóstur CMRI veldur ekki jónandi geislun né aukaverkunum á fóstri að því sem best er vitað.57 

Takmarkanir fóstur CMRI eru aðallega hreyfingar fóstursins og hraður hjartsláttur fósturs.58 Samkvæmt 

nýlegri rannsókn þar sem greining með CMRI á fósturskeiði var borin saman við greiningu eftir fæðingu 

kom í ljós að í 79% tilfella (54/68) var greining eftir fæðingu sú sama og greining á fósturskeiði.59  

 

1.5 Greining hjartagalla eftir fæðingu 

1.5.1 Nýburaskoðun og fimm daga skoðun  
Ísland hefur þá sérstöðu að öll börn sem fæðast hér á landi eru skoðuð af lækni bæði á fyrsta 

sólarhring og að auki við fimm daga aldur. Oftast er það barnalæknir sem sér um þessa skoðun en á 

landsbyggðinni er það oftast heimilislæknir. Tilgangur fyrstu skoðunar er að meta almennt ástand og 
heilbrigði barnsins ásamt því að skima fyrir meðfæddum vandamálum þ.m.t. hjartagöllum. Tilgangur 

seinni skoðunarinnar er meðal annars að greina meðfædda hjartagalla sem gáfu ekki einkenni á fyrsta 

sólarhring. Þá er gerð hjartahlustun en hlustað er eftir nýtilkomnu óhljóði og nárapúlsar metnir. Helstu 

einkenni sem gefa grun um AMH í nýburaskoðun eru hjartaóhljóð, daufir eða engir nárapúlsar, blámi, 

lélegt blóðflæði, öndunarörðugleikar eða þá að barn þyngist ekki. Í seinni skoðun er einnig metið hvort 

til staðar geti verið heilkenni af einhverjum toga eða litningagallar. 5,60,61   

Í nýburaskoðun er hjartaóhljóð það einkenni sem leiðir helst til greiningar á AMH en hjartaóhljóð 

heyrist oft í VSD, AVS, PVS, ToF og sameiginlegum slagæðastofni.5,62 Hafa ber í huga að barn getur 

haft alvarlegan hjartagalla þó ekki heyrist hjartaóhljóð í skoðun,63 og eins heyrast hjartaóhljóð í um 46% 

tilfella hjá börnum sem ekki hafa undirliggjandi meðfæddan hjartagalla.64 Daufir nárapúlsar eru eitt helsta 

einkenni þrengdrar ósæðar en CoA er algengasti meðfæddi hjartagallinn sem misst er af í nýburaskoðun 
eða greinist seint.65,66 Fyrir neðan þrenginguna verður lágur blóðþrýstingur sem veldur lélegu blóðflæði, 

fótakulda og daufum nárapúlsum.67 Lélegt blóðflæði getur valdið fölum húðlit og seinkaðri 
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háræðafyllingu og þá geta öndunarerfiðleikar komið fram. Vanþrif eru einkennandi fyrir galla sem 

greinast seint en helstu ástæður er minnkuð orkuinntaka nýbura með AMH eða aukin orkuþörf. Vanþrif 

koma aðallega fram í börnum með hjartagalla sem veldur bláma (e. cyanotic CHD), vinstri-hægri flæði 

(e. shunt), lungnaháþrýsting og hægri hjartabilun (e. cardiac failure). 68,69 Ef grunur er um hjartagalla er 

hjarta barns ómskoðað. Með ómskoðun má meta stærð hjartahólfa, þykkt hjartavöðvans og 

samdráttarhæfni hjartans. Einnig sést hvort hjartalokur séu ómþéttar eða hvort í þeim séu þrengsli og 

þá má greina vökva í gollurshúsi. 

 

1.5.2 Súrefnismettunarmæling 
Súrefnismettunarmæling (e. pulse oximetry, pox) er greiningaraðferð sem nú er notuð í miklum 

mæli erlendis við greiningu á meðfæddum hjartagöllum. Haustið 2017 var pox mæling sett í 

verklagsreglur heilbrigðisstarfsfólks Landspítala fyrir útskrift nýbura. Nýburar með AMH hafa oft lægri 

súrefnismettun en heilbrigð börn og því getur pox mæling aukið hlutfall greininga AMH á fyrstu dögum 

lífs. Súrefnisskortur fylgir aðallega sjö hjartagöllum en það eru TGA, HLHS, PA/VSD, ToF, óeðlileg 

tenging allra lungnabláæða (e. total anomalous pulmonary venous return, TAPVR), þríblöðkulokun (e. 

tricuspid atresia, TAT) og sameiginlegur slagæðastofn.70 Aðrir gallar sem hafa verið tengdir við 
súrefnisskort eru alvarlega þrengd ósæð (CoA), opleysi (e. atresia), vanvöxtur (e. hypoplasia) eða rof 

(e. interruption) á ósæðarboga, DORV, Ebstein frábrigði (e. anomaly), alvarleg ósæðarlokuþrenging (e. 

severe aortic valve stenosis, AVS), alvarleg þrenging í lungnaslagæð (e. severe pulmonic stenosis) og 

eins slegils blóðrás (e. single ventricle complex).7  

Í pox mælingu er skynjari staðsettur á hægri hönd og fót og byggist pox mæling á púlserandi 

slætti slagæðarblóðs og þeirri staðreynd að sýrður blóðrauði (e. oxyhemoglobin) og afoxaður blóðrauði 

(e. reduced hemoglobin) hafa mismunandi ljósgleypni. Skynjari sendir ljós af tveimur mismunandi 

bylgjulengdum (660 nm og 940 nm) í gegnum vefinn að ljósnema. Breytingar í ljósgleypni beggja 

bylgjulengda er mæld og þá er ljósgleypni metin með tilliti til slagæðablóðs. Þannig er súrefnismettun 

nýbura metin.70,71 Rannsóknir hafa sýnt að best sé að framkvæma pox mælingu á öðrum sólarhring eftir 

fæðingu, eftir að fósturæð hefur lokast, en það getur tekið um 12-24 klukkustundir. Ef pox mæling er 

gerð þegar fósturæð er enn opin gæti það skekkt niðurstöður og gefið hærra hlutfall falskt jákvæðra 
niðurstaðna.72 

Framsýn rannsókn var gerð í Svíþjóð á áhrifum pox mælingar á greiningu meðfæddra 

hjartagalla sem háðir eru opinni fósturæð. Skimun var talin jákvæð ef súrefnismettun mældist <95% í 
hendi eða munur á súrefnismettun í hendi og fæti var >3% í þremur endurteknum mælingum. Jákvæð 

skimun gaf grun um hjartagalla og þá var barn sent samdægurs í hjartaómskoðun. Með því að bæta 

pox mælingum við nýburaskoðun fengu 92% nýbura með AMH greiningu fyrir útskrift af fæðingarstofnun, 

samanborið við 72% nýbura í samanburðarhópi sem ekki fengu pox mælingu.73 Tíðni falskt jákvæðra 

greininga með pox var 0,2% (69/39821) samanborið við 1,9% með nýburaskoðun eingöngu. Pox mæling 

gaf einnig vísbendingar um aðra vægari hjartagalla, lungnavandamál eða sýkingar hjá 31 barni í 

fyrrnefndri rannsókn. Pox mæling og nýburaskoðun misstu af fimm tilfellum sem öll voru með CoA. Pox 
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mæling missir aðallega af þeim hjartagöllum þar sem kerfishringrásin er háð opinni fósturæð eins og í 

CoA og alvarlegri AS og AVS.73,74  

Samkvæmt niðurstöðum safngreiningar (e. meta analysis) á tæplega 230 þúsund nýburum kom 

í ljós að með því að bæta pox við nýburaskoðun mætti lækka hlutfall þeirra sem greinast seint með 
meðfæddan hjartagalla úr 30% í 5-10%.75 Sama rannsókn ásamt fleirum sýndi að sértækni pox í AMH 

er mjög há en næmni í meðallagi.2,74,76 Þetta er hagkvæm greiningaraðferð þegar til lengri tíma er litið 

hvað varðar kostnað, tækið er ódýrt og einfalt í notkun, krefst ekki sérþjálfunar starfsfólks og veldur litlum 

óþægindum fyrir barn.77,78 Helsti galli pox mælingar er fremur léleg næmni í flestum rannsóknum (62%-

78%) og sú staðreynd að aðferðin greinir illa þrengda ósæð og/eða rof á ósæð.2,73,74 Mælarnir greina 

einungis sýrðan blóðrauða (e. oxyhemoglobin) og afoxaðan blóðrauða (e. reduced hemoglobin) en 

greina ekki kolsýringsblóðrauða (e. carboxyhemoglobin, COHb) og met-blóðrauða (e. methemoblogin, 
MetHb). Ef COHb og MetHB eru hækkaðir í blóði getur það skekkt niðurstöður mælinga.70 Nýjum pox 

mælum hefur verið lýst. Þeir gefa nákvæmari niðurstöður en þeir nota átta bylgjulengdir af ljósi í stað 

tveggja og eru næmir fyrir COHb og MetHb.79  

Frá árinu 2011 hafa nánast öll ríki í Bandaríkjunum tekið upp og skyldað fæðingarstofnanir að 
framkvæma pox mælingu í nýburaskoðun, ásamt því að árið 2014 höfðu 90% allra fæðingarstofnanna í 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi bætt pox mælingu við skipulagða skoðun á nýburum.80 Einnig eru fleiri 

greiningaraðferðir í þróun sem greina betur þá galla sem pox mæling missir af.74  

Á Landspítala er mælt með að gera pox mælingu á nýburum á öðrum sólarhring, en ef barn 
útskrifast fyrr heim er það gert rétt fyrir útskrift. Í mynd 2 má sjá hvernig pox mæling er framkvæmd á 

Landspítala.  
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Mynd 2. Verklag pox mælinga á nýburum á Landspítala. Á myndinni sést hvernig pox mæling fer 
fram á nýburum á Landspítala. Mælt er með að gera skoðunina á öðrum sólarhring en ef barn útskrifast 
fyrr heim eins og algengt er í dag er pox mæling gerð rétt fyrir útskrift. Mynd fengin frá Barnaspítala 
Hringsins. 

 

1.5.3 Hjartaþræðing 
Kransæðamyndataka er gerð með hjartaþræðingu. Í vinstri þræðingu er örmjó slanga þrædd í 

slagæð við úlnlið eða í nára og til hjarta. Skuggaefni er dælt í kransæðar gegnum slönguna og er hægt 

að meta þrengsli og hvort þörf sé á kransæðavíkkun. Í hægri þræðingu er slanga þrædd í bláæð í nára 

um hægri hjartahólf til lungnaslagæðar. Þá er metinn þrýstingur í lungnablóðrás, súrefnismettun og 

slagmagn hjarta. Myndataka með hjartaþræðingu getur nýst í að skilgreina betur hjartagallann. 

 

1.5.4 Segulómun af hjarta 
Segulsneiðmynd (CMRI) af hjarta barns er breytileg á milli einstaklinga en taka verður tillit til 

stærðar sjúklings, aldurs, hjartsláttartíðni og klínísks vandamáls. Börn eru oftast svæfð áður en gerð er 

CMRI skoðun á þeim til að minnka hreyfingar og þannig auka nákvæmni skoðunar. CMRI gefur góða 

mynd af hægri og vinstri slegli og kemur næst hjartaómskoðun hvað varðar tækni til að meta byggingu 

Barn > 24 klst. gamalt eða rétt fyrir útskrift ef barnið er < 24 klst. gamalt 

Skimun 
Mæld súrefnismettun í hæ. hendi og fæti 

Skimun óeðlileg  
Hafa samband við 

barnalækni 

< 90 % í hæ. hendi  
eða fæti 

 

< 90 % í hæ. hendi  
eða fæti 

 

< 90 % í hæ. hendi  
eða fæti 

90 - 94 % í hæ. hendi og 
fæti eða > 3% munur á 
mettun í hendi og fæti 

 
90 - 94 % í hæ. hendi og 
fæti eða > 3% munur á 
mettun í hendi og fæti 

 

90 - 94 % í hæ. hendi og 
fæti eða > 3% munur á 
mettun í hendi og fæti 

 >  95 % í hæ. hendi eða 
fæti  og < 3% munur á 
mettun í hendi og fæti 

 >  95 % í hæ. hendi eða 
fæti og < 3% munur á 
mettun í hendi og fæti 

 >  95 % í hæ. hendi eða 
fæti  og < 3% munur á 
mettun í hendi og fæti 

Endurtaka 
eftir 1 klst 

Skimun eðlileg  

Endurtaka 
eftir 1 klst 
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og galla í ósæðarboga og ákveða inngrip, ef hjartaómskoðun gefur ekki fullnægjandi mynd af klíníska 

vandamálinu.9 Hins vegar er CMRI ein og sér ekki talin fullnægjandi skoðun til greiningar á AMH.  

CMRI er góð aðferð til að meta lokugalla og hvort óeðlilegt flæði sé til staðar í hjarta sjúklinga 

með AMH. Þá er aðferðin notuð til að ákveða hvort sjúklingur þurfi á aðgerð að halda.81 Hægt er að 
framkvæma CMRI til staðfestingar á greiningu fósturhjartaómskoðunar og í eftirfylgni eftir hjarta-aðgerð 

eða -þræðingu hjá börnum.82-84 Aðal ábending CMRI er eftirfylgni vegna aðgerðar á ToF.85 Aðrar 

ábendingar eru eins slegils blóðrás og vandamál í hægri slegli eða lungnaslagæðum. Kostur CMRI er 

að þetta er lítið inngrip sem veldur ekki jónandi geislun sem er mikilvægt þar sem börn eru 3-4 sinnum 

líklegri en fullorðnir til að fá krabbamein vegna geisla (e. radiation-induced cancer).86,87  

 

1.6 Áhrif greiningar á meðgöngu  
Með bættri skimun, aukinni tækni og nákvæmari greiningaraðferðum ásamt öðrum þáttum 

greinast æ fleiri börn með meðfæddan hjartagalla á fósturskeiði. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í 

New York á árunum 2004-2009 kom í ljós að nýburar sem greindust á fósturskeiði voru líklegri til að 

eiga eldri mæður og hafa að auki annars konar galla en hjartagalla (e. extracardiac anomalies). Nýburar 

með eins slegils hjarta (e. single-ventricle morphology) og DORV voru líklegri til að greinast á meðgöngu 

samanborið við nýbura með hjartagalla á borð við TAPVR, hægri-TGA, PVS eða afbrigðileika í 

ósæðarboga (e. isolated arch anomalies). Af öllum nýburum í fyrrnefndri rannsókn greindust 68,3% 
þeirra á fósturskeiði en þegar nýburar með annan galla (e. extracardiac anomalies) voru útilokaðir 

greindust 66% nýbura á fósturskeiði.23,88  

Þegar alvarlegir hjartagallar greinast á fósturskeiði er það í höndum lækna og 

heilbrigðisstarfsfólks að upplýsa tilvonandi foreldra um vandann sem greinist og mögulega útkomu og 
afleiðingar. Foreldrar fá tækifæri til að ræða við barnahjartalækni og spyrja spurninga. Foreldrum er 

einnig boðið að hitta og ræða við aðra foreldra sem hafa eignast barn með sama/svipaðan hjartagalla 

sem hefur reynst vel. Ef um er að ræða alvarlegan hjartagalla þar sem barni er vart hugað líf geta 

foreldrar tekið upplýsta ákvörðun um framhald meðgöngunnar eftir ráðgjöf við fagfólk.89 Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var í Hollandi var meðgöngurof framkvæmt í 52,7% tilfella (263/499) þar sem 

alvarlegur AMH ásamt litninga- eða öðrum göllum (e. extracardiac anomalies) var greindur fyrir 24. viku 

meðgöngu. Í þeim tilfellum þar sem einangraður AMH greindist á fósturskeiði fyrir 24. viku meðgöngu 

endaði meðgangan með meðgöngurofi í 34,7% tilfella (74/213).90 Eftirlit á meðgöngu breytist þegar 
greining á meðfæddum hjartagalla liggur fyrir. Þá er nánara eftirlit með vexti fósturs, blóðflæði í 

naflastreng og hjartslætti. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar sýndu að börn með AMH sem greindust á 

fósturskeiði voru líklegri til að fæðast með fyrirfram ákveðnum hætti á stofnun þar sem greining fór fram 

og einnig var líklegra að fæðing væri framkölluð, samanborið við börn sem greindust eftir fæðingu.88  
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1.7 Áhættuþættir, meðganga og fæðing  
Enn er ekki vitað með vissu hvað veldur alvarlegum meðfæddum hjartagalla í fóstri en ýmsir þættir 

á meðgöngu hafa verið tengdir við AMH. Rannsókn frá 2016 sýndi að börn með AMH voru líklegri til að 
eiga mæður sem höfðu IDDM, háþrýsting, sögu um meðfæddan hjartagalla, blóðleysi, bandvefsgalla, 

flogaveiki eða geðraskanir.91 Langtímablóðsykur (HbA1c) er mælikvarði á hvernig blóðsykur hefur verið 

síðustu sex vikurnar. Ef gildið er hátt aukast líkur á meðfæddri missmíð fósturs, þar á meðal 

hjartagöllum. Æskilegt er að HbA1c sé undir 6,5% en það er ákjósanlegt markgildi fyrir konur, bæði fyrir 

og á meðgöngu.92 Talið er að 5% barna mæðra með IDDM fæðist með AMH. Helstu hjartagallar hjá 

mæðrum með IDDM eru VSD, TGA og AS. Aðrir gallar meginslagæða, eins og sameiginlegur 

slagæðastofn og DORV eru einnig algengir á meðal mæðra með IDDM.93,94 

Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl milli hækkandi aldurs móður og meðfædds 

hjartagalla hjá fóstri.95 Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum voru konur eldri en 35 ára 

líklegri til að eignast börn með einangraðan AMH á borð við TGA, CoA, VSD og op á milli gátta (e. atrial 

septal defect, ASD).95 Rannsókn frá 2014 sýndi að mæður sem fæddu börn með AMH höfðu að 
meðaltali hærri líkamsþyngdarstuðul (e. body max index, LÞS) samanborið við mæður sem fæddu börn 

án hjartagalla. Þær voru líklegri til að vera yfir kjörþyngd (LÞS >25 en <30, 25,4% sbr. við 23,7%), og 

einnig voru þær líklegri til að vera með offitu (LÞS ³30, 22,6% sbr. við 19,6%) samanborið við konur 

sem fæddu börn án hjartagalla.96  

Samkvæmt nýlegri rannsókn er tíðni fæðinga með keisaraskurði hærri hjá börnum sem greinast 

með AMH á fósturskeiði (47,4%) samanborið við börn sem greinast eftir fæðingu (40,4%).88 Þegar 

leiðrétt hafði verið fyrir aldri móður, fjölburafæðingum og öðrum fósturgöllum (e. extracardiac anomaly) 

var hins vegar ekki hægt að sýna fram á tengsl milli greininga á fósturskeiði og aukinni tíðni fæðinga 

með keisaraskurði. Á Íslandi er tíðni fæðinga með keisaraskurði í almennu þýði töluvert lægri en lýst var 

í fyrrnefndri rannsókn, eða um 18%.97 Í nýlegri þýskri rannsókn á 132 nýburum með meðfæddan 
hjartagalla var tíðni keisaraskurða hærri hjá börnum sem greindust á fósturskeiði (59,6%) samanborið 

við börn sem greindust eftir fæðingu (33,9%). Með í rannsókninni voru nýburar með AMH sem greindust 

fyrir eða eftir fæðingu og þurftu á inngripi að halda á fyrstu 48 klukkustundum eftir fæðingu.98 

Samkvæmt nýrri rannsókn sem gerð var á 342 börnum með einangraðan AMH voru þau ólíklegri 

til að fæðast með sjálfkrafa hvirfilfæðingu og líklegri til að fæðast með keisaraskurði samanborið við 

börn sem höfðu ekki hjartagalla.99 Alvarlegur meðfæddur hjartagalli fósturs er þó einn og sér almennt 

ekki talinn vera ábending fyrir fæðingu með keisaraskurði. Hins vegar verður að taka tillit til margvíslegra 

þátta eins og fyrri fæðingarsögu móður, auk þess sem það skiptir máli að nýburateymi og skurðlæknar 

séu til taks þegar barnið kemur í heiminn.  

 

1.8 Hjartagalli 
Meðfæddir hjartagallar geta verið einangrað vandamál eða hluti af heilkenni barns. Sem 

einangrað vandamál eru þetta oft vægir hjartagallar sem geta lagast af sjálfu sér með tímanum eða með 

lyfjagjöf. Greining litningagalla eða annars meðfædds galla hjá börnum á fósturskeiði eða eftir fæðingu 
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er ábending fyrir hjartaómun og flýtir oft fyrir greiningu hjartagallans. Rannsóknir hafa sýnt að allt að 

30% barna með hjartagalla hafi annan meðfæddan galla (e. extracardiac anomaly) sem eykur 

sjúkdómsbyrði (e. morbidity) og dánartíðni barna.100-102  

Í niðurstöðum stórrar rannsóknar á lifandi fæddum börnum í Bandaríkjunum með hjartagalla 
höfðu 13,6% annan galla (e. extracardiac anomaly). Í viðmiðunarhóp, börn án hjartagalla, höfðu 7% 

þeirra aðra galla. Genetísk heilkenni tengdust aðallega lokugalla (e. septal defect), AVSD, galla í 

lungnaslagæðarloku (e. pulmonary valve disease), galla í þríblöðkuloku (e. tricuspid valve disease), 

galla í ósæðarloku (e. aortic valve disease), sameiginlegum slagæðastofni og göllum í ósæðarboga. Í 

annarri smærri rannsókn á 560 börnum með meðfæddan hjartagalla voru 17,5% með annan galla og 

þar af voru 6,4% með genetísk heilkenni.103  

Helsti litningagalli sem tengist meðfæddum hjartagöllum er þrístæða 21 (sem leiðir til Down’s 
heilkennis). Aðrir litningagallar eru þrístæða 18 (Edwards heilkenni), þrístæða 13 (Patau heilkenni), 

einstæða X (Turner’s heilkenni), Williams heilkenni og catch 22 (DiGeorge).61,104,105 Meðfæddur 

hjartagalli er algengasta dánarorsök einstaklinga með Downs heilkenni,106 en tæplega helmingur (42-

44%) þeirra er með hjartagalla. Þar af hafa 40% AVSD og rúm 30% VSD.107,108 Á Íslandi gangast öll 

börn með Down’s heilkenni undir inngrip vegna hjartagallans sem bætir horfur. Í niðurstöðum norskrar 

rannsóknar á börnum með meðfæddan hjartagalla höfðu 22% þeirra annan galla, og var dánartíðni 

marktækt hærri hjá þeim (27%) samanborið við þá sem höfðu hjartagalla sem einangrað vandamál 

(6%).105  
 

1.9 Lifun og meðferð 
Eins árs lifun barna með AMH hefur batnað töluvert en á árunum 1979-1993 var eins árs lifun 

67,4% samanborið við 82,5% á árunum 1994-2005.109 Lifun er misjöfn á milli tegunda hjartagalla en er 

sérstaklega lág í HLHS, eins slegils hjartagalla, ASD og flóknum AMH.110 Alvarlegustu meðfæddu 

hjartagallarnir eru líklegri til að greinast fyrr en hafa einnig verri horfur, samanber HLHS. Því hafa 

rannsóknir sýnt verri eins árs lifun hjá börnum sem greinast á fyrsta degi eftir fæðingu (71,7%) 

samanborið við börn sem greinast eftir eins dags aldur (82,5%).109,111 Fyrri greining hefur þrátt fyrir það 

verið tengd betri horfum, en tímasetning á greiningu hjartagalla hefur áhrif á ástand barns fyrir aðgerð 

og útkomu úr aðgerð.112,113 Dánartíðni barna sem greinast með TGA á fósturskeiði er talsvert lægri en 

hjá þeim sem greinast eftir fæðingu (0,0% samanborið við 11,4%) og horfurnar betri.10,114,115 
Flesta meðfædda hjartagalla er hægt að meðhöndla eftir fæðingu með lyfjagjöf, hjartaþræðingu 

eða opinni skurðaðgerð, en erlendis standa tilraunir yfir á meðferðarmöguleikum við AMH á 

fósturskeiði.18,19 Í hjartagöllum sem háðir eru opinni fósturæð er prostaglandín gefið til að halda 

fósturæð opinni. Þannig er blöndun blóðs aukin sem leiðir til bættrar súrefnismettunar og aukins 

stöðugleika barns þar til aðgerð eða þræðing er framkvæmd. Hjartagalla á borð við ASD og PVS má 

oftast lagfæra með þræðingu en flestir alvarlegir hjartagallar krefjast lagfæringar með opinni 

hjartaskurðaðgerð.116 Afdrif barna eftir skurðaðgerð hefur batnað mikið á undanförnum áratugum en 
enn er dánartíðni í kjölfar skurðaðgerðar vegna hjartagalla fyrir eins árs aldur um 4,8-11,5%.117  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvert er nýgengi alvarlegra meðfæddra hjartagalla (AMH) á Íslandi? 

• Hve stórt hlutfall AMH greinist á fósturskeiði? 

o Hver eru afdrif þeirra fóstra sem greinast á fósturskeiði? 

o Hvaða gallar greinast helst á fósturskeiði? 

• Hve stórt hlutfall greinist á fyrsta sólarhring og á fyrstu fimm dögum eftir fæðingu? 

• Hve stórt hlutfall hjartagalla greinist eftir útskrift frá fæðingarstofnun, á fyrsta ári? 

o Hvaða tegund hjartagalla greinist helst eftir útskrift frá fæðingarstofnun? 

• Hvað er hægt að gera til að bæta greiningu AMH á Íslandi, á fósturskeiði og eftir fæðingu? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Skipulag rannsóknar 
Framkvæmd var afturskyggn rannsókn sem náði til allra fóstra og barna sem fæddust á Íslandi á 

tímabilinu 1. janúar 2014 - 31. desember 2017 og greindust með alvarlegan meðfæddan hjartagalla 

(AMH). Gögnum var safnað til og með apríl 2018. AMH var skilgreindur sem galli í hjarta og meginæðum 
sem veldur því að enda þarf meðgöngu með meðgöngurofi, barn þarfnast inngrips með skurðaðgerð 

eða hjartaþræðingu á fyrsta ári lífs eða veldur dauðsfalli barns á fyrsta ári.  

 

3.1.1 Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn 
Með í rannsókninni voru börn fædd á Íslandi á árunum 2014 – 2017 sem greindust með AMH á 

fósturskeiði eða eftir fæðingu. Einnig voru með í rannsókninni fóstur þar sem greining AMH leiddi til 

meðgöngurofs og þau tilfelli þar sem fósturlát varð eftir greiningu á AMH. Útilokuð voru börn með 

minniháttar, einangraðan VSD eða ASD og fyrirburar með opna fósturæð (e. patent ductus arteriosus, 
PDA). Börn með annan galla en hjartagalla voru ekki útilokuð né börn með litningafrávik. 

 

3.1.2 Gagnasöfnun 
Í sjúkraskrá voru fundnar þær mæður þar sem AMH greindist hjá fóstri. Úr sjúkraskrárkerfi 

móður var upplýsingum safnað um aldur móður, meðgöngulengd við greiningu AMH, fósturstreitu á 

meðgöngu, hvort fæðing hafi verið framkölluð, fæðingarmáta og fjölbura- og fyrirburafæðingar. Þá var 

upplýsingum safnað um afdrif þungana þegar greining AMH lá fyrir, þ.e. áframhaldandi meðganga eða 

meðgöngurof. Upplýsingum var einnig safnað um sykursýki, offitu og lyfjainntöku móður. Í skýrslu 

Fæðingaskrár fengust upplýsingar um heildarfjölda fæðinga á Íslandi á rannsóknartímabilinu. Þaðan 
fékkst einnig breytulisti yfir börn með ICD 10 greiningarnar Q20-Q28 með undirgreiningum, ásamt 

upplýsingum um fæðingarþyngd og hvort þörf var á innlögn á nýburadeild. Úr sjúkrarskrárkerfi barns og 

vökudeildarskrá var upplýsingum safnað um hvort barn hafi gengist undir hjartaaðgerð og þá hvar 

(Lund/Landspítali/Boston) og hvort barn sé á lífi.  

 

3.1.3 Úrvinnsla gagna og tölfræðiaðferðir:  
Microsoft Office Excel 2016 var notað við skráningu gagna, EndNote X8 var notað við 

heimildasöfnun og tölfræðiforritið R og R-studio var notað við tölfræði úrvinnslu. Notuð var lýsandi 
tölfræði. 

 

3.1.4 Leyfi 
Rannsókn var gerð með samþykki Vísindasiðanefndar (leyfisnúmer VSN-17-231) ásamt leyfi frá 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala og Embætti landlæknis. Leyfin má sjá í viðauka. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Nýgengi 
Alls fæddust 16573 börn á Íslandi á rannsóknartímabilinu. Í Fæðingaskrá, Astraia skráningarkerfi 

fósturgreiningardeildar og sjúkraskrá Landspítala fundust 65 tilfelli af alvarlegum meðfæddum 

hjartagöllum. Alls fæddust 55 lifandi börn með AMH og kynjahlutfallið var 25 stúlkur og 30 drengir (1:1,2). 
Nýgengi á rannsóknartímabilinu var 3,3 á hverjar 1000 fæðingar. Árlegt nýgengi var hæst árið 2015, 

eða 3,9 (16/4098) og lægst árið 2016, eða 2,5 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar (10/4039) (Mynd 2). 

 

Mynd 3. Nýgengi AMH á hverjar 1000 fæðingar eftir fæðingarárum. Myndin sýnir árlegt nýgengi 
alvarlegra meðfæddra hjartagalla á rannsóknartímabilinu. 

 

 Í níu tilfellum var meðgöngurof framkvæmt vegna alvarlegs hjartagalla og/eða litningagalla. Í einu 

tilfelli varð fósturlát eftir greiningu á AMH ásamt litningagalla. Mynd 3 sýnir fjölda tilfella eftir 

greiningarárum á rannsóknartímabilinu ásamt afdrifum fóstra.  

 

Mynd 4. Fjöldi tilfella AMH og afdrif eftir greiningarárum, n=65. Myndin sýnir fjölda tilfella af 
alvarlegum meðfæddum hjartagalla eftir greiningarárum og afdrif fóstra. 
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Tafla 1. Hjartagallar sem leiddu til meðgöngurofs, n=9. Taflan sýnir skiptingu hjartagalla sem 
leiddu til meðgöngurofs og lengd meðgöngu við greiningu samkvæmt ómun. 

Hjartagalli Lengd meðgöngu 
við greiningu 

DORV + VSD 20v + 3d 
DORV + MS + óeðlileg bygging og tenging hjartahólfa  20v + 2d 

AVSD + þrístæða 21 20v + 2d 
AVSD + þrístæða 21 21v + 3d 

Opleysi lungnaslagæðarloku + VSD 20v + 2d 
TA 16v + 1d 

HLHS 16v + 1d 

SAS (með bilun vinstri slegils) 21v + 0d 
Óskilgreindur hjartagalli vegna þrístæðu 21 20v + 4d 

 

  Af 55 börnum fæddust flest börn með AMH árið 2015 eða 16 börn. Að meðaltali greindust um 

14 börn á ári. Mynd 2 sýnir fjölda fæddra barna (n=55) með AMH eftir fæðingarárum (Mynd 4). 

 

Mynd 5. Fjöldi fæddra barna með AMH eftir fæðingarárum, n=55. Myndin sýnir fjölda fæddra 
barna með alvarlegan meðfæddan hjartagalla eftir fæðingarári, en alls fæddust 55 börn með AMH á 
rannsóknartímabilinu. 

 

Af 65 tilfellum AMH á rannsóknartímabilinu voru CoA og VSD algengustu hjartagallarnir. CoA 

greindist í 20% tilfella (13/65), og VSD einnig í 20% tilfella (13/65). Aðrir algengir gallar voru TGA í 12,3% 

tilfella (8/65) og AVSD í 9,2% tilfella (6/65) (Tafla 2). 
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Tafla 2. Tegund og fjöldi allra tilfella af AMH sem greindust á rannsóknartímabilinu. Í töflunni 
sést skipting allra hjartagalla sem greindust á rannsóknartímabilinu (n=65), meðtalin meðgöngurof og 
fósturlát, og hlutfall af öllum tilfellum. Einnig sést greiningarhlutfall hvers galla á fósturskeiði.  

Hjartagalli 
Fjöldi 
(n=65) 

Hlutfall 
Greining á 
fósturskeiði 

CoA (±VSD)a 13 20% 3/13 

VSD  
     Einangraður (8) 

     + ASD (2) 
     + ASD, vansköpun ósæðar (1) 

     + þrenging neðan ósæðarloku (1) 
     + vansköpun á septum hjarta (1) 

13 20% 3/13 

TGAb 

     Einangraður (6) 
     + VSD, PVS, MS (1) 

     + VSD, PS (1) 

8 12,3% 2/8 

AVSD 

     Einangraður (4) 

     + ToF (1) 
     + CoA, PLSVC (1) 

6 9,2% 4/6 

ASD 
     Einangraður (2) 

     + óeðlileg tenging hluta lungnabláæða (1) 

3 4,6% 1/3 

AS  

     Einangruð (2) 

     + PS (1) 

3 4,6% 1/3 

PS 3 4,6% 0/3 

TAT 2 3,1% 2/2 
DORV 

     + VSD (1) 
     + MS, óeðlileg bygging og tenging hjartahólfa (1) 

2 3,1% 2/2 

PVS  2 3,1% 0/2 

Opleysi lungnaslagæðarloku (±VSD)c 2 3,1% 2/2 

TAPVR 1 1,5% 0/1 

AVS  1 1,5% 0/1 
SAS  1 1,5% 1/1 

HLHS 1 1,5% 1/1 
HRHS 

     + VSD, TA, vansköpun lungnaslagæðar 

1 1,5% 1/1 

APSD (aortopulmonary window) 1 1,5% 0/1 
Óskilgreindur hjartagalli vegna litningagallad 2 3,1% 2/2 

a þar af 4 með VSD, 9 án VSD 
b þau tilfelli af TGA sem greindust á fósturskeiði voru bæði hluti af flóknari samsettum galla 
c þar af 1 með VSD, 1 án VSD 
d Þrístæða 21, þrístæða 13 

 

Af fæddum börnum voru CoA og VSD algengustu gallarnir, en 23,6% barna (13/55) greindust 
með hvorn galla. Af 13 börnum með CoA voru fjögur einnig með VSD. Aðrir algengir gallar voru TGA í 
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14,5% tilfella (8/55) og AVSD í 7,3% tilfella (4/55). Í tveimur tilvikum þar sem TGA greindist á fósturskeiði 

voru bæði tilfellin hluti af flóknari samsettum galla (Tafla 3). 

Tafla 3. Fjöldi barna með hverja gerð af AMH. Í töflunni sést skipting hjartagalla á lifandi fæddum 
börnum (n=55), og hlutfall hvers galla. Einnig sést greiningarhlutfall hvers galla á fósturskeiði.  

Hjartagalli Fjöldi  
(n=55) 

Hlutfall Greining á 
fósturskeiði 

CoA (±VSD)a 13 23,6% 3/13 

VSD  
     Einangraður (8) 

     + ASD (2) 
     + ASD, vansköpun ósæðar (1) 

     + þrenging neðan ósæðarloku (1) 

     + vansköpun á septum hjarta (1) 

13 23,6% 3/13 

TGAb 

     Einangraður (6) 
     + VSD, PVS, MS (1) 

     + VSD, PS (1) 

8 14,5% 2/8 

AVSD 

     Einangraður (2) 

     + ToF (1) 
     + CoA, PLSVC (1) 

4 7,3% 2/4 

ASD 
     Einangraður (2) 

     + óeðlileg tenging hluta lungnabláæða (1) 

3 5,5% 1/3 

AS  
     Einangraður (2) 

     + PS (1) 

3 5,5% 1/3 

PS 3 5,5% 0/3 

PVS  2 3,6% 0/2 
TAT 1 1,8% 1/1 

TAPVR 1 1,8% 0/1 

Opleysi lungnaslagæðarloku 1 1,8% 1/1 
AVS  1 1,8% 0/1 

HRHS 
     + VSD, TAT, vansköpun lungnaslagæðar 

1 1,8% 1/1 

APSD (aortopulmonary window) 1 1,8% 0/1 
a þar af 4 með VSD, 9 án VSD 
b þau tilfelli af TGA sem greindust á fósturskeiði voru bæði hluti af flóknari samsettum galla 

 

Af 65 tilfellum sem greindust með AMH voru 29,2% tilfella með aðra meðfædda galla eða 
heilkenni sem greindust á fósturskeiði eða eftir fæðingu (19/65). Þrístæða 21 var algengust, í 12,3% 

tilfella (8/65). Af fæddum börnum með AMH höfðu 27,3% (15/55) aðra meiriháttar meðfædda galla eða 

heilkenni (Tafla 4). Þar af var þrístæða 21 algengust, hjá fimm börnum eða 9,1% fæddra barna með 

AMH. 
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Tafla 4. Aðrir gallar og heilkenni hjá fæddum börnum með AMH. Taflan sýnir fjölda barna með 
aðra meðfædda galla, en hvert barn er aðeins talið einu sinni. Einnig er sýnt hlutfall barna með hverja 
gerð galla af öllum börnum (n=55) með AMH. 

Aðrir gallar en hjartagallar Fjöldi Hlutfall 

Allir gallar 15 27,3% 

Litningagallara 6 10,9% 
Aðrir meiriháttar gallarb 9 16,4% 

 a þrístæða 21 (5), óskilgreind þrístæða Q92.1 (1) 

 

4.2 Tímasetning greiningar 
Af 65 tilfellum greindust 38,5% með alvarlegan meðfæddan hjartagalla á fósturskeiði (25/65) og 

61,5% greindust eftir fæðingu (40/65) (Mynd 5). Eftir ráðgjöf varðandi horfur og meðferð var tekin 

ákvörðun um meðgöngurof í 13,8% tilfella (9/65). Í einu tilfelli varð fósturlát við 17 vikur hjá fóstri sem 

reyndist vera með þrístæðu 13. Á rannsóknartímabilinu fæddust 55 lifandi börn með AMH. Mynd 6 sýnir 

hlutfall greininga á fósturskeiði og eftir fæðingu hjá fæddum börnum. 

 

Mynd 6. Greiningarhlutfall AMH á fósturskeiði og eftir fæðingu, n=65. Myndin sýnir fjölda tilfella 
AMH sem greindust á fósturskeiði og eftir fæðingu af öllum tilfellum (n=65), og greiningarhlutfall.  

 

Mynd 7. Greiningarhlutfall AMH á fósturskeiði og eftir fæðingu hjá fæddum börnum, n=55. 
Myndin sýnir fjölda barna með AMH sem greindust á fósturskeiði og eftir fæðingu og greiningarhlutfall. 
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Af fæddum börnum greindust 15/55 (27,3%) með AMH á fósturskeiði. Eftir fæðingu og fyrir 

útskrift frá fæðingarstofnun greindust 36 börn (36/55, 65,5%) þar af 16 börn í nýburaskoðun á fyrsta 

sólarhring (16/55, 29,1%). Fjögur börn greindust eftir útskrift frá fæðingarstofnun og 5 daga skoðun 

(7,3%, 4/55), eitt árið 2014 og þrjú árið 2017. Af 38 börnum sem þurftu inngrip á fyrstu tveimur mánuðum 

lífs greindust átta á fósturskeiði (21,1%) og 30 eftir fæðingu (78,9%), en þrjú eftir útskrift frá 

fæðingarstofnun og 5 daga skoðun (7,9%).  

Af 40 börnum sem greindust með AMH eftir fæðingu greindust 32 börn á fyrstu fimm dögum 

ævinnar (80%), þar af 18 á aldrinum 0-1 dags gömul (Mynd 6). Í nýburaskoðun greindust 16 börn (40%) 

og í fimm daga skoðun greindust níu börn (22,5%) (Tafla 5). Af 40 börnum sem greindust eftir fæðingu 

greindust níu inniliggjandi á nýburadeild vegna annarra vandamála en fjögur þeirra greindust eftir fimm 

daga aldur. Elsta barnið sem greindist á nýburadeild var 18 daga fyrirburi. Af öllum börnum á 
rannsóknartímabilinu sem greindust með AMH var elsta barnið 19 daga (Mynd 7). 

 

Mynd 8. Greiningaraldur barna sem greindust með AMH eftir fæðingu, n=40. Myndin sýnir fjölda 
barna sem greindust eftir fæðingu með AMH og aldur við greiningu.  

 

Tafla 5. Hvenær í ferlinu greindist alvarlegur meðfæddur hjartagalli? 

Hvenær greindist hjartagalli? Fjöldi  
(n=65) 

Á meðgöngu 25 
Í nýburaskoðun 16 
Inniliggjandi eftir nýburaskoðun / í útskriftar skoðun 9 
Milli nýburaskoðunar og 5 daga skoðunar 2 
Í 5 daga skoðun 9 
Að heiman (seinna en 5 daga skoðun) 4 

 

Algengasti gallinn sem greindist á fósturskeiði var AVSD, en sá galli greindist í fjórum tilfellum 

eða 16% tilfella af greiningum á fósturskeiði. CoA greindist í þremur tilfellum á fósturskeiði og VSD 
einnig. Skipting hjartagalla sem greindust á fósturskeiði kemur fram í Töflu 6 og Töflu 7.  
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Tafla 6. Alvarlegir meðfæddir hjartagallar greindir á fósturskeiði. Taflan sýnir skiptingu allra 
hjartagalla sem greindust á fósturskeiði, meðtalin níu meðgöngurof og eitt fósturlát, og hlutfall hvers 
galla. Einnig sést greiningarhlutfall hvers galla á fósturskeiði. 

a 2 með VSD, 1 án VSD 
b 1 með VSD, 1 án VSD 
c Þrístæða 21, þrístæða 13 

 
   

Tafla 7. Tegundir hjartagalla sem greindust ekki á fósturskeiði. Taflan sýnir fimm tegundir 
hjartagalla sem greindust einungis eftir fæðingu.  

Hjartagalli Fjöldi 
(n=8) 

PS 3 

PVS 2 

TAPVR 1 

AS 1 

APSD (aortopulmonary window) 1 

 

 
 
 

Hjartagalli 
Fjöldi 
(n=25) 

Hlutfall Heildarfjöldi 
hvers galla 

Greiningarhlutfall 
galla á 

fósturskeiði 
AVSD 

     Einangraður (2) 
     + ToF (1) 

     + CoA, PLSVC (1) 

4 16% 6 66,7% 

CoA (±VSD)a 3 12% 13 23,1% 

VSD 

     + ASD (1) 
     + ASD, vansköpun ósæðar (1) 

     + Vansköpun á septum hjarta (1) 

3 12% 13 23,1% 

Opleysi lungnaslagæðarloku (±VSD)b 2 8% 2 100% 

DORV 
     + VSD (1) 

     + MS, óeðlileg bygging og tenging hjartahólfa (1) 

2 8% 2 100% 

TGA 
     + VSD, MS, PVS (1) 

     + VSD, PS (1) 

2 8% 8 25% 

TAT 2 8% 2 100% 

HLHS 1 4% 1 100% 
HRHS  

     + VSD, TAT, vansköpun lungnaslagæðar 

1 4% 1 100% 

AS og PS 1 4% 3 33,3% 
ASD + óeðlileg tenging hluta lungnabláæða 1 4% 3 33,3% 

SAS  1 4% 1 100% 
Óskilgreindur hjartagalli vegna litningagallac 2 8% 2 100% 
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Tafla 8. AMH fæddra barna sem greindust á fósturskeiði, n=15. Taflan sýnir skiptingu hjartagalla 
sem greindust á fósturskeiði í fæddum börnum og hlutfall hvers galla.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a þar af 2 með VSD, 1 án VSD 
 

Í fimm daga skoðun greindust þrjú börn með VSD, tvö börn með CoA og tvö börn með þrengingu 

í lungnaslagæð (e. pulmonary stenosis, PS). Fjögur börn greindust seint, þ.e. eftir útskrift frá 
fæðingarstofnun. Af þeim greindust þrjú börn með CoA. Í töflu 8 og 9 má sjá skiptingu hjartagalla sem 

greindust í 5 daga skoðun, og galla sem greindust að heiman eftir útskrift frá fæðingarstofnun. 
 

Tafla 9. AMH sem greindust í fimm daga skoðun. 

Hjartagalli Fjöldi 
(n=9) 

Hlutfall 

VSD 3 33,3% 

CoA (±VSD)a   2 22,2% 

PS  2 22,2% 

PVS  1 11,1% 
TGA 1 11,1% 

a þar af 1 með VSD, 1 án VSD 

 

Tafla 10. AMH sem greindust seint, eftir útskrift frá fæðingarstofnun. 
 

a þar af 1 með VSD, 2 án VSD 

Hjartagalli 
Fjöldi 
(n=15) 

Hlutfall 

CoA (±VSD)a 3 20% 

VSD 
     + ASD (1) 

     + ASD, vansköpun ósæðar (1) 
     + Vansköpun á septum hjarta (1) 

3 20% 

AVSD 

     + ToF (1) 
     + CoA, PLSVC (1) 

2 13,3% 

TGA 
     + VSD, PVS, VS 

     + VSD, PS 

2 13,3% 

Opleysi lungnaslagæðarloku 1 6,7% 

TAT 1 6,7% 

HRHS  
     + VSD, TAT, vansköpun lungnaslagæðar 

1 6,7% 

AS og PS 1 6,7% 
ASD + óeðlileg tenging hluta lungnabláæða 1 6,7% 

Hjartagalli Fjöldi 
(n=4) 

Hlutfall 

CoA (±VSD)a 3 75% 

VSD 1 25% 
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4.3 Fæðing 
Af 55 fæðingum voru tíu (18,2%) fyrirburafæðingar. Af þeim var stysta meðgöngulengdin 25 

vikur + 6 dagar og sú lengsta 36 vikur + 5 dagar. Miðað er við skilgreiningu á fyrirburafæðingu sem 
fæðingu fyrir 37 vikur. Tvö þeirra dóu á fyrstu átta dögum ævinnar (meðgöngulengd 25 vikur + 6 dagar 

og 34 vikur). Af tíu fyrirburafæðingum voru tvær í kjölfar þess að fæðingarsótt hófst sjálfkrafa og ekki 

tókst að stöðva sótt með lyfjum. Í tveimur tilfellum var meðgöngu lokið snemma vegna alvarlegrar 

vaxtarskerðingar, í einu tilfelli vegna alvarlegrar vaxtarskerðingar ásamt fylgjulosi, í einu tilfelli vegna 

vaxtarskerðingar og háþrýstings, í tveimur tilfellum vegna alvarlegra veikinda móður sem fékk 

meðgöngueitrun, í einu tilfelli vegna háþrýstings móður ásamt fylgjulosi og í einu tilfelli vegna 

fósturstreitu í fæðingu. Af tíu fyrirburafæðingum voru tvennir tvíburar sem er áhættuþáttur fyrir fæðingu 

fyrir tímann og jafnframt áhættuþáttur fyrir hjartagalla fósturs. Flest börn á rannsóknartímabilinu fæddust 
á 41. viku meðgöngu eða 25,5% (14/55) (Mynd 8). 

 

Mynd 9. Lengd meðgöngu samkvæmt ómun, n=65. Myndin sýnir fjölda tilfella í rannsókninni og 
meðgöngulengd samkvæmt ómun. 

 

Af 55 börnum fæddust 19 börn í fæðingu með keisaraskurði (34,5%). Þar af voru sex fæðingar 

með valkeisaraskurði (6/55, 10,9%) og 13 fæðingar með bráðakeisaraskurði (13/55, 23,6%) (Mynd 9). 

Fæðing var framkölluð hjá 25,5% kvenna (14/55).  

 

Mynd 10. Fæðingarmáti fæddra barna á rannsóknartímabilinu, n=55. Á myndinni sést fjöldi barna 
sem greindust með AMH á fósturskeiði eða eftir fæðingu, og fæðingarmáti þeirra. 
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Af 15 börnum sem greindust á fósturskeiði fæddust fimm börn í fæðingu með keisaraskurði 

(5/15, 33,3%). Þar af þrjú með valkeisaraskurði (3/15, 20%) og tvö í fæðingu með bráðakeisaraskurði 

(2/15, 13,3%) (Mynd 10). 

 

Mynd 11. Fæðingarmáti fæddra barna sem greindust með AMH á fósturskeiði, n=15. Á myndinni 
sést fjöldi barna sem greindust með AMH á fósturskeiði og fæðingarmáti þeirra. 

 

4.4 Hnakkaþykkt við 11-14 vikna meðgöngu 
Upplýsingar um hnakkaþykkt fósturs við 11-14 vikna meðgöngu fengust hjá 54 fóstrum þar sem 

hjartagalli greindist á fósturskeiði eða eftir fæðingu. Af 54 fóstrum þar sem upplýsingar fengust fóru sjö 

þeirra ekki í hnakkaþykktarmælingu. Í þremur tilfellum mældist hnakkaþykkt >3,4 mm (Mynd 11) en í 

þeim tilfellum mældist hnakkaþykktin 3,7 mm, 4,54 mm og 4,67 mm. Í þessum þremur tilfellum greindist 
HRHS ásamt VSD og TAT, TGA ásamt VSD, PVS og MS og DORV ásamt MS.  

 

Mynd 12. Hnakkaþykkt fósturs við 11-14 vikna meðgöngu, n=54. Myndin sýnir mælingu á 
hnakkaþykkt fóstra við 11-14 vikna meðgöngu. 
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4.5 Ástand kvenna í rannsókninni 
Aldur kvenna þar sem fóstur/barn greindist með AMH var frá 17 árum til 42 ára (Mynd 12). 

Meðalaldur var 30 ár með staðalfrávik 5,6 og miðgildið 31. Af 65 konum voru 10,8% (7/65) greindar með 
sykursýki. Þar af voru 3,1% greindar með insúlínháða sykursýki fyrir þungun, IDDM (2/65) og 7,7% 

sykursýki eftir þungun, GDM (5/65). Af 65 konum voru 13,8% í ofþyngd (9/65).  

 

 

Mynd 13. Fjöldi tilfella AMH eftir aldri kvenna, n=65. Myndin sýnir aldur kvenna á 
rannsóknartímabilinu þar sem AMH greindist hjá fóstri og afdrif fóstra. 

 

Minnihluti kvenna (47,7%) tóku lyf á meðgöngunni. Fjórar konur (6,2%, 4/65) voru á lyfjum sem 

hafa verið tengd við meðfædda hjartagalla fósturs, tvær á lyfjum við sykursýki (insúlín) og tvær á 

háþrýstingslyfjum (Trandate, Adalat) en engin á flogaveikilyfjum. Fyrstu ávísanir á sykursýkislyfjum voru 
á 7. viku og 24. viku meðgöngu, en þau tilfelli voru bæði IDDM. Fyrstu ávísanir háþrýstingslyfja voru á 

36. viku og 40. viku meðgöngu. Fimm konur tóku geðdeyfðarlyf og 33,8% voru á öðrum lyfjum (22/65), 

þá aðallega verkja- og sýklalyfjum (Tafla 10). Fósturstreita (e. fetal stress) greindist hjá 21,5% kvenna 

(14/65).  

 

Tafla 11. Lyfjainntaka kvenna á meðgöngu á rannsóknartímabilinu. Taflan sýnir skiptingu lyfja hjá 
konum sem tóku lyf á meðgöngu (n=31). Einnig sést hlutfall af öllum konum í rannsókninni (n=65). 

Lyf Fjöldi kvenna 
n=31 

Hlutfall 

Önnur lyf a 22 33,8% 
Geðdeyfðarlyf 5 7,7% 
Insúlín 2 3,1% 
Háþrýstingslyf 2 3,1% 

      a Sýklalyf, verkjalyf, steralyf. 
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4.6 Inngrip vegna hjartagalla 
Tvö börn létust án þess að gangast undir inngrip, bæði á fyrstu tíu dögum ævinnar (8 daga og 

1 dags gömul). Af 55 fæddum börnum þurftu 53 á inngripi að halda á fyrsta ári ævinnar. Af 53 barni 
gengust 38 undir fyrsta inngrip á fyrstu tveimur mánuðum ævinnar (71,7%, 38/53), þar af 16 á fyrstu sex 

dögum ævinnar (30,2%, 16/53) (Mynd 13). Fimmtán börn gengust undir fyrsta inngrip eftir tveggja 

mánaða aldur, af þeim voru fjórir fyrirburar. Fyrsta inngrip var framkvæmt á Landspítala hjá 12 börnum, 

í Lundi hjá 40 börnum og í Boston hjá einu barni.  

 

Mynd 14. Aldur barna við fyrsta inngrip vegna AMH, n=53. Myndin sýnir fjölda barna sem gengust 
undir inngrip, og aldur barna við fyrsta inngrip, n=53. 

 

4.7 Lifun 
Af 55 lifandi fæddum börnum með AMH eru 51 (92,7%) á lífi í dag (apríl 2018). Fjögur börn létust, 

öll fyrir eins árs aldur. Tvö börn létust á fyrstu tíu dögum ævinnar, eitt á öðrum mánuði og eitt á áttunda 

mánuði ævinnar. Eitt barn lést í kjölfar aðgerðar vegna hjartagalla eða 2% þeirra sem fóru í aðgerð 

(1/51). Eitt barn lést vegna AMH ásamt heilablæðingu, eitt barn lést vegna mikillar vaxtarskerðingar og 

eitt barn lést vegna lungnabólgu og sýklalosts, en var með undirliggjandi litningagalla þar sem brottfall 

var á sérstökum hluta á litningi númer 15 sem kemur frá föður og leiðir til Prader Willi heilkennis. Af 

börnum sem létust (n=4) greindust þrjú á meðgöngu og eitt barn greindist í fimm daga skoðun. Af 

börnum sem létust gengust tvö undir inngrip á fyrsta æviári, á 2. mánuði og 5. mánuði ævinnar. 

Af þeim sem létust án inngrips lést eitt átta daga gamalt vegna AMH og heilablæðingar, það barn 

var tvíburi og mikill fyrirburi, fætt eftir 25 vikna og 6 daga meðgöngu. Eitt barn lést á fyrsta degi vegna 

mikillar vaxtarskerðingar, það barn var einnig mikill fyrirburi og fæddist eftir 34 vikna meðgöngu. Ef þessi 

tvö börn sem ekki voru skurðtæk vegna AMH, fyrirburðar eða annarra vandamála eru útilokuð þá er 
heildarlifun fyrir tímabilið 96,4% (53/55). 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður 
Nýgengi alvarlegra meðfæddra hjartagalla var 3,3 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar. Hlutfall 

greininga á fósturskeiði var 38,5% en af fæddum börnum greindust 27,3% á fósturskeiði. Af börnum 

sem greindust með AMH eftir fæðingu höfðu 80% (32/40) þeirra fengið greiningu við fimm daga aldur 
en 7,3% (4/55) barna greindust að heiman eftir útskrift frá fæðingarstofnun.  

Af þeim börnum sem greindust í fimm daga skoðun greindust þrjú með VSD, tvö börn greindust 

með PS og tvö börn með CoA (eitt einnig með VSD). Eitt barn greindist með TGA í fimm daga skoðun. 
Af þeim börnum sem greindust að heiman eftir útskrift frá fæðingarstofnun voru þrjú með CoA (eitt einnig 

með VSD) og eitt barn með VSD. 

 Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir en sein greining CoA virðist vera sameiginlegt 

vandamál á alþjóðavísu.73,118,119 Pox mæling hefur bætt greiningu á blámahjartagöllum en greinir illa 
CoA þar sem flestir nýburar með CoA hafa oft eðlilega súrefnismettun framan- og aftan við 

fósturæð80,120. Skoðun á útflæðishluta slegla, þriggja æða sýn og pox mælingar eru greiningaraðferðir 

sem hefðu mögulega getað skilað fyrri greiningu hjá fjórum börnum með blámahjartagalla sem greindust 

í fimm daga skoðun, og einu barni með TAPVR sem greindist sjö daga gamalt inniliggjandi á 

nýburadeild. Engir blámahjartagallar greindust að heiman eftir útskrift frá fæðingarstofnun. 

 

5.2 Nýgengi 
Nýgengi AMH var 3,3 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar á rannsóknartímabilinu. Árlegt nýgengi var 

svipað yfir allt tímabilið en lægst árið 2016 eða 2,5 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar. AMH var skilgreindur 

sem galli í hjarta og meginæðum sem leiðir til meðgöngurofs fósturs með AMH, barn þarfnast inngrips 

á fyrsta ári lífs eða veldur dauðsfalli á fyrsta ári lífs. Nýgengi í rannsókninni er örlítið hærra en aðrar 

rannsóknir með svipuð inntökuskilyrði hafa sýnt. Þann mun má líklega skýra með stærra úrtaki og lengra 

rannsóknartímabil í þeim rannsóknum.  

Kynjahlutfallið milli stúlkna og drengja var 1:1,2, en það er svipað og í erlendum rannsóknum 

sem hafa sýnt örlítið hærra algengi AMH á meðal drengja.109,121 Hlutfall annarra galla og heilkenna hjá 

fóstrum og börnum með AMH var 29,2%. Af fæddum börnum var hlutfall annarra galla 27,3% (15/55). 

Þetta er svipað hlutfall og í erlendum rannsóknum (28,5% og 22%)104,105. Flest greindust með þrístæðu 

21 eða fimm börn (5/55, 9,1%). Sumar rannsóknir ná til allra barna með meðfæddan hjartagalla, ekki 

einungis alvarlegra tilfella, sem skýrir lægra hlutfall í þeim rannsóknum.103  

 

5.3 Sein greining 
Nýburar útskrifast mun fyrr nú en áður af fæðingarstofnunum. Það eykur líkur á að AMH greinist 

ekki fyrr en eftir útskrift, og börn veikist heima vegna alvarlegs hjartagalla. Í sumum tilfellum lokast 

fósturæð ekki strax eftir fæðingu og í þeim tilfellum þar sem hjartagalli er háður opinni fósturæð geta 
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einkenni komið seint fram. Tvö börn greindust eftir nýburaskoðun og fyrir fimm daga skoðun, annað með 

VSD og hitt með TGA. Af börnum sem greindust inniliggjandi á nýburadeild eða í útskriftarskoðun 

greindust fimm börn á fyrstu fjórum dögunum, en fjögur börn greindust eldri en fimm daga gömul. Í fimm 

daga skoðun greindust níu börn með AMH. Af þeim voru tvö börn með CoA (eitt einnig með VSD), tvö 

börn með PS, eitt með PVS og eitt barn greindist með TGA. Án fimm daga skoðunar hefðu 13 börn 

greinst seint, þ.e. að heiman eftir útskrift frá fæðingarstofnun eða 23,6% fæddra barna (13/55). Fimm 

daga skoðun kemur því í veg fyrir að töluvert stærra hlutfall barna greinist seint með AMH.  

Færri börn greindust seint í þessari rannsókn samanborið við tímabilið 2000-2014, eða 7,3% 

barna (4/55). Af þeim börnum sem greindust að heiman eftir útskrift frá fæðingarstofnun (n=4) voru tvö 

þeirra fædd á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Ekkert þeirra var alvarlega veikt við greiningu en tvö þeirra voru 

með hraðöndun. Elsta barnið sem greindist að heiman var 19 daga gamalt, sem kom til læknis vegna 
þreytu og mæði. Hlutfall seinna greininga var nokkuð stöðugt yfir tímabilið og aðeins lægra en rannsóknir 

frá nágrannalöndun hafa sýnt (13-33%).119,122 Víða erlendis hefur tekist með betri greiningaraðferðum, 

þjálfun þeirra sem gera skoðanir og pox mælingu að lækka hlutfall AMH sem greinast seint. Hlutfall seint 

greindra var lægst 4,4% í þýskri rannsókn þar sem skimun á meðgöngu var bætt og pox mæling gerð á 

nýburum. Í sömu rannsókn var hátt hlutfall AMH greindir á fósturskeiði, eða 60%.76 Pox mælar virðast 

missa af 8-12% af AMH,73,123 en lækka hlutfall falskt-jákvæðra greininga í 0,14%. Hlutfall falskt jákvæðra 

er lægst þegar pox mæling er framkvæmd þegar barn er >24 klukkustunda gamalt.73,75  

 

5.4 Greining á fósturskeiði 
Af 65 heildar tilfellum af AMH á rannsóknartímabilinu greindust 25 á fósturskeiði eða 38,5%. 

Það er viðunandi, en hlutfall greininga á fósturskeiði á milli landa og landsvæða er mjög breytilegt. Í 

flestum rannsóknum er hlutfallið um 30-40%,14,15,124 þó margar rannsóknir sýni töluvert hærra 

greiningarhlutfall á fósturskeiði eða allt að 81%.125 Greiningarhlutfall á fósturskeiði er einnig misjafnt á 

milli hjartagalla. Sem dæmi greinist HLHS í um 53-88% tilfella á fósturskeiði en CoA einungis í um 11-

37% tilfella.119,126 Í þessari rannsókn greindist eitt tilfelli af HLHS sem greindist á fósturskeiði. 
Greiningarhlutfall CoA var 23,1% (3/13). Auk þess greindist eitt tilfelli af CoA sem var hluti af flóknari 

samsettum galla ásamt AVSD og PLSVC á fósturskeiði. Það tilfelli er undir AVSD í töflum í 

niðurstöðukafla þessarar rannsóknar. Ef það tilfelli er tekið með er greiningarhlutfall CoA á fósturskeiði 

28,6% (4/14). Greiningarhlutfall CoA er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna, en greining CoA 

á fósturskeiði reynist oft erfið.80 

 Tvö börn með víxlun meginslagæða (ásamt opi á milli slegla) greindust á fósturskeiði (25%) og 

sex börn greindust eftir fæðingu. Rannsóknir hafa sýnt fram á betri horfur barna sem greinast með 

þennan galla á fósturskeiði, en þannig er hægt að hafa áhrif á fæðingarstað og fyrstu meðferð.10,114,115 

Með skoðun á útflæðishluta slegla sem hefur að öllu jöfnu verið hluti af skimun síðustu ár, ætti að vera 

hægt að greina hærra hlutfall TGA á fósturskeiði. Fimm tegundir hjartagalla greindust einungis eftir 

fæðingu, en allt voru það hjartagallar tengdir missmíði í lungnaslagæð og ósæð. Þá galla ætti einnig að 
vera hægt að greina með skoðun á útflæðishluta slegla. Því virðist sem aukin þjálfun þeirra sem 

framkvæma þá skoðun sé nauðsynleg.  
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 Af 19 börnum sem greindust með aðra meðfædda galla samhliða AMH greindust níu þeirra á 

fósturskeiði en aðrir meðfæddir gallar flýta oft greiningu hjartagallans. Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt 

að hærri aldur móður, fjölbyrjur, sykursýki móður og fjölskyldusaga um AMH auki frekar greiningu á 

fósturskeiði. Það helst í hendur við ábendingar fyrir aukinni eftirfylgni á meðgöngu og 

fósturhjartaómskoðun og því leiðir það frekar til greiningar. Jafnframt hefur verið sýnt fram á minni líkur 

á greiningu AMH á fósturskeiði hjá mæðrum með hærri líkamsþyngdarstuðul (e. body mass index).126 

Af níu konum sem voru með offitu í rannsókninni (LÞS ³30) greindist AMH hjá þremur þeirra á 

fósturskeiði. 

 

5.5 Hvar mætti bæta greiningu? 
Skoðun á útflæði frá sleglum samhliða fjögurra hólfa sýn ætti að bæta greiningu á göllum eins 

og TGA og CoA sem annars virðist erfitt að greina á meðgöngu.51,114 Einnig ætti sú skoðun að bæta 
greiningu á göllum sem tengjast missmíð í lungnaslagæð og ósæð, eins og PS, PVS og AVS. Í þessari 

rannsókn greindust átta börn með TGA en einungis tvö af þeim greindust á fósturskeiði. Þau tilfelli voru 

bæði hluti af flóknari samsettum hjartagalla. Dánartíðni barna með TGA sem greinast á fósturskeiði er 

töluvert lægri en hjá þeim sem greinast eftir fæðingu.114,115 Því væri æskilegt að skoðun á útflæði frá 

sleglum væri framkvæmd á kerfisbundinn hátt svo betri árangur fengist í greiningu á TGA og öðrum 

göllum á fósturskeiði. Á fósturgreiningardeild Landspítala var byrjað að skoða þriggja æða sýn sem hluta 

af skipulagðri skoðun á meðgöngu haustið 2015. Þriggja æða sýn bætir greiningu á TGA, ToF og 

PA/VSD á fósturskeiði en þetta eru gallar þar sem oft sést enginn afbrigðileiki í fjögurra hólfa sýn. Eftir 
að þriggja æða sýn var bætt við skoðun haustið 2015 greindist eitt barn með TGA á fósturskeiði og þrjú 

greindust eftir fæðingu.  

Haustið 2017 voru settar verklagsreglur á Landspítala um að framkvæma ætti pox mælingar á 

öllum nýburum fyrir útskrift af fæðingarstofnun. Pox mælingar bæta greiningu á hjartagöllum sem valda 
bláma en aðferðin greinir illa þrengda ósæð og/eða rof á ósæð.73,74 Fyrri greining hefði því líklegast ekki 

fengist með pox mælingu hjá þeim börnum sem greindust seint, eftir útskrift af fæðingarstofnun, en þrjú 

þeirra voru með CoA og eitt með VSD. Af níu börnum sem greindust í fimm daga skoðun má áætla að 

með pox mælingu hefði mátt greina fjögur þeirra í nýburaskoðun. 

Verklagsreglur Landspítala um pox mælingu á nýburum ætlast til að pox mæling sé framkvæmd 

á öðrum sólarhring. Hins vegar ef barn útskrifast fyrr heim, skal það gert rétt fyrir útskrift. Rannsóknir 

hafa engu að síður sýnt fram á hærra hlutfall falskt jákvæðra greininga ef pox mæling er framkvæmd 

innan við sólarhring frá fæðingu. Þá er möguleiki á að fósturæð sé enn opin sem gæti skekkt niðurstöður 

og hækkað hlutfall falskt jákvæðra mælinga.72         

Samkvæmt sænskri rannsókn má bæta hlutfall greininga á fósturskeiði úr 32% í 69% með 

aukinni þjálfun þeirra sem framkvæma ómskoðun.127 Því er ekki síður mikilvægt að starfsfólk fái þjálfun 

og kennslu þegar nýjar skimunaraðferðir eru teknar til notkunar svo hægt sé að auka greiningarhlutfall 

hjartagalla á fósturskeiði og á fyrstu dögum lífs.  
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5.6 Lifun 
Heildarlifun fyrir tímabilið var 92,7%. Eitt barn lést í kjölfar aðgerðar vegna AMH eða 1,9% af 

þeim sem fóru í aðgerð (1/53). Það er góður árangur þegar miðað er við erlendar rannsóknir sem hafa 
sýnt hærri dánartíðni barna eftir aðgerð vegna alvarlegs hjartagalla, eða á bilinu 4,8-11,5%.117,128 Af 

fjórum börnum sem létust greindust þrjú þeirra á fósturskeiði og eitt greindist í fimm daga skoðun.  

 

5.7 Fæðing 
Af öllum fæddum börnum með AMH á rannsóknartímabilinu voru 18,2% fyrirburar (10/55), en 

af þeim greindust fjögur á fósturskeiði. Miðað var við skilgreiningu á fyrirburafæðingu sem fæðingu fyrir 

37 vikna meðgöngu. Þetta er tæplega þrefalt hærra hlutfall en í almennu þýði á Íslandi, sem er um 6,6%. 
Af tíu fyrirburafæðingum voru tvær vegna sjálfkrafa fæðingarsóttar og í átta tilfellum var meðgöngu lokið 

vegna alvarlegra veikinda móður (e. preeclampsia, meðgöngueitrun), alvarlegrar vaxtarskerðingar 

fósturs, háþrýstings, fylgjuloss og/eða fósturstreitu. Af tíu fyrirburafæðingum voru tvær tvíburafæðingar 

sem er áhættuþáttur fyrir fæðingu fyrir tímann. Af tíu fyrirburafæðingum voru sex fæðingar með 

bráðakeisaraskurði. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á hærra hlutfall barna með meðfædda hjartagalla á meðal mæðra 

sem greinast með meðgöngusykursýki, og þá sérstaklega þeirra sem fæða fyrir tímann. Rannsóknir 

beinast nú aðallega að meina- og lífeðlisfræðilegum ferlum í meðgöngueitrun, en talið er að þeir tengist 

þróun meðfædds hjartagalla. Bundnar eru vonir um að aukinn skilningur á meina- og lífeðlisfræðilegum 

ferlum í meðgöngueitrun muni leiða til aukins skilnings á orsökum meðfæddra hjartagalla í fóstrum.129,130  

Af fæddum börnum með AMH var hlutfall fæðinga með keisaraskurði 34,5%. Það er tvöfalt 

hærra en í almennu þýði á Íslandi, sem er um 17,9%.97 Hlutfall fæðinga með valkeisaraskurði 

samanborið við bráðakeisaraskurð var 10,9% sbr. við 23,6%. Niðurstöðurnar eru í samræmi við erlendar 

rannsóknir sem sýna að börn með meðfæddan hjartagalla eru líklegri til að fæðast með keisaraskurði 

samanborið við börn sem hafa ekki meðfæddan hjartagalla. 99 Meðfæddur hjartagalli er þó ekki talin 
ábending fyrir öðrum fæðingarmáta en sjálfkrafa fæðingu. Helstu ábendingar fæðinga með 

keisaraskurði eru alvarleg veikindi móður og/eða fósturs. Fæðing var framkölluð í 25,5% tilfella sem er 

svipað og í almennu þýði á Íslandi sem er um 28%.97 Hlutfall fæðinga með áhöldum (sogklukku/töng) 

var aðeins hærra í rannsókninni (12,7%) en í almennu þýði á Íslandi (9,3%). 

Aldur kvenna þar sem fóstur/barn greindist með AMH var frá 17 árum til 42 ára. Meðalaldur var 

30 ár, en meirihluti kvennanna var á aldrinum 31-35 ára (24/65). Rannsóknir hafa sýnt að hærri aldur 

móður auki líkur á meðfæddum hjartagalla hjá fóstri, en flestar rannsóknir sýna auknar líkur hjá konum 

eldri en 35 ára.95 Í þessari rannsókn voru einungis 13,8% kvenna eldri en 35 ára (9/65) svo ekki er hægt 

að álykta um tengsli hærri aldurs móður við aukna tíðni hjartagalla í þessari rannsókn.  
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5.8 Hnakkaþykkt fósturs við 11-14 vikna meðgöngu 
Aukin hnakkaþykkt fósturs við 11-14 vikna meðgöngu í lág-áhættu meðgöngu hefur verið tengd 

við meiriháttar hjartagalla í fóstri. Í þessari rannsókn var aukin hnakkaþykkt (>3,4 mm) við 11.-14. viku 
hjá þremur fóstrum, eða 6,4% þeirra sem fengu hnakkaþykktarmælingu (3/47). Gallar sem greindust þar 

sem aukin hnakkaþykkt mældist við 11-14 vikna meðgöngu voru HRHS ásamt VSD og TAT, TGA ásamt 

VSD, PVS og MS og DORV ásamt MS. Ekki er hægt að álykta út frá þessari rannsókn um tengsli 

aukinnar hnakkaþykktar við 11-14 vikna meðgöngu og meðfædds hjartagalla.  

 

5.9 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að gögn teljast áreiðanleg en þau voru fengin frá 

Fæðingaskrá og ná yfir allar fæðingar á Íslandi á rannsóknartímabilinu. Einnig fengust upplýsingar frá 

fósturgreiningardeild kvennadeildar Landspítala úr rafrænu kerfi Astraia og upplýsingar fengust úr 

sjúkraskrá um afdrif meðgöngu ef um meðgöngurof eða fósturlát var að ræða. Á Íslandi leggjast flest, 

ef ekki öll, alvarlega veik börn inn á nýburagjörgæsludeild Barnaspítala Hringsins til greiningar og/eða 

meðferðar og er meðferð og skráning þar á fárra höndum og því nokkuð nákvæm. Rannsóknin nær því 

yfir allar greiningar á alvarlegum meðfæddum hjartagalla hjá heilli þjóð. 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er sá að hún er afturskyggn og er því háð nákvæmni í skráningu 

heilbrigðisstarfsmanna á greiningum á hverjum tíma. Skráningu á ICD-10 sjúkdómsgreiningum barna 

var í einstaka tilfellum ábótavant. Í þessari rannsókn var alvarlegur meðfæddur hjartagalli skilgreindur 

sem galli sem þarfnast inngrips eða veldur dauðsfalli á fyrsta ári lífs. Gögnum er safnað þegar minna en 

ár er liðið frá fæðingu einstaklinga sem fæddust eftir mars 2017 og því stutt eftirfylgd fyrir það ár. Því 
stendur til að safna gögnum til loka árs 2018 þegar ár er liðið frá fæðingu allra einstaklinga í 

rannsókninni. 

 

5.10 Samantekt 
Hlutfall greininga á alvarlegum meðfæddum hjartagöllum á fósturskeiði síðustu 4 ár er 

sambærilegt miðað við tímabilið 2000-2014. Færri börn greinast eftir útskrift frá fæðingarstofnun nú en 

áður og börn sem greinast eftir fæðingu greinast flest á fyrstu fjórum dögum ævinnar. Þriggja æða sýn 
var bætt við skipulagða skoðun á meðgöngu haustið 2015 ásamt pox mælingum nýbura sem sett var í 

verklagsreglur haustið 2017 á Landspítala. Með bættri greiningu á fósturskeiði og í nýburaskoðun eru 

bundnar vonir við að börnum fækki sem veikjast lífshættulega vegna alvarlegs hjartagalla á fyrstu dögum 

ævinnar. Aðeins fjögur börn (7,3%) greindust eftir útskrift frá fæðingarstofnun, en þrjú þeirra greindust 

með þrengda ósæð, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir en erfitt reynist að greina þann galla. 

Fleiri börn greindust fyrr með víxlun meginslagæða í þessari rannsókn samanborið við fyrri rannsóknir, 

þar af tvö á fósturskeiði. Æskilegt væri að hækka greiningarhlutfall þess galla á fósturskeiði. Gallinn 

veldur oft lífshættulegum einkennum og ef vandinn er þekktur má bæta horfur barna.  
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Þrátt fyrir að meirihluti alvarlegra meðfæddra hjartagalla sé greindur fyrir útskrift af 

fæðingarstofnun er þörf á að bæta greiningarhlutfall á fósturskeiði og á fyrstu dögum lífs. Ísland er styst 

á veg komið miðað við nágrannaþjóðir í innleiðslu nýrra greiningaraðferða á meðfæddum hjartagöllum 

á fósturskeiði og eftir fæðingu.80 Vonir eru bundnar við að kerfisbundin skoðun á útflæðishluta meginæða 

frá sleglum ásamt þriggja æða sýn, til viðbótar við fjögurra hólfa skoðun á fósturskeiði ásamt pox 

mælingum á nýburaskeiði auki greiningarhlutfall AMH á fósturskeiði og á fyrstu dögum lífs. Mikilvægt er 

að þeir sem framkvæma skoðun fái þjálfun í nýjum skimunar- og greiningaraðferðum og með aukinni 
reynslu verði færri börn sem greinast seint með alvarlegan meðfæddan hjartagalla. 
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