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Ágrip 

Meðfæddur þindarhaull á Íslandi árin 2002-2017 

Þórdís Ylfa Viðarsdóttir1, Hulda Hjartardóttir1,2, Þórður Þórkelsson1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Kvennadeild Landspítala, 3Barnaspítali Hringsins 

Inngangur: Meðfæddur þindarhaull er alvarlegur fæðingargalli þar sem þind hefur ekki lokast að fullu í 

fósturþroska og kviðarholslíffæri liggja í brjóstholi þar sem þau þrengja að vaxandi brjóstholslíffærum. 

Gallinn er oftast greindur á fósturskeiði. Afleiðingar sjúkdómsins eru víðtækar en helstu vandamál 

sjúklinganna fyrst eftir fæðingu eru lungnavandamál. Meðferð snýr fyrst og fremst að því að meðhöndla 

lungnaháþrýsting sem nánast alltaf fylgir gallanum og framkvæma svo skurðaðgerð þar sem meltingar-

færum er komið fyrir í kviðarholi og lokað er fyrir þind. Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta hversu 

vel hefur tekist að greina þennan galla í móðurkviði og meta hvort ákveðnar breytur hafi forspárgildi fyrir 

horfur sem mætti þá nota í ákvörðunartöku um afdrif meðgöngu. Einnig var árangur meðferðar metinn 

með tilliti til lifunar, lengd öndunarvélameðferðar og lyfjanotkunar. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og lýsandi. Rannsakaðar voru annars vegar meðgöngur 

þeirra kvenna sem áttu fóstur greind með þindarhaul og hins vegar börn sem fengu greininguna Q79.0 

á árunum 2002-2017. Upplýsingar um börnin og mæður fengust úr sjúkraskrám landspítala. 

Niðurstöður: Á tímabilinu greindust 28 tilfelli með meðfæddan þindarhaul. 22 greindust á fósturskeiði 

en af þeim enduðu fjögur með meðgöngurofi. 6 tilfellanna greindust eftir fæðingu og þar af greindist eitt 

seint (eftir nýburaskeið) eða rúmlega eins árs. Nýgengi á tímabilinu var 1 á hver 2933 lifandi fædd börn. 

Dánartíðni var 20,8%. Nýburarnir sem létust eftir fæðingu greindust með þindarhaul að meðaltali fyrr en 

þau sem lifðu (p = 0,0471). Meðgöngualdur við fæðingu meðal barnanna sem lifðu var um 276 dagar 

en meðal þeirra sem létust var um 241 dagur (p = 0,0125). Apgar stig við 1 og 5 mínútur var einnig 

marktækt hærra meðal þeirra sem lifðu (p = 0,0437 við 1 mínútu og p = 0,0141 við 5). Fimm barnanna 

sem fæddust með þindarhaul létust en þau létust öll innan 24 klukkustunda frá fæðingu. Öll fimm börnin 

voru greind með gallann á fósturskeiði. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að hægri þindargalli sé 

alvarlegri sjúkdómur en vinstri galli. Ekki tókst að sýna fram á aukna dánartíðni meðal barna með hægri 

galla í þessari rannsókn. Hins vegar voru börn með hægri galla að meðaltali fleiri daga í öndunarvél en 

börn með vinstri galla, 28 daga að meðaltali miðað við 12 (p = 0,00928). Magi var oftar ofan þindar í 

vinstri galla (60,87%) og lifur var oftar ofan þindar í hægri galla (100%). Af þeim 24 konum sem ekki fóru 

í meðgöngurof höfðu 17 aukið legvatnsmagn. Þar af voru 12 með AFI > 25 og/eða DP > 8. Þrjár konur 

höfðu eðlilegt legvatnsmagn og engar upplýsingar var að finna um hinar þrjár. 

Ályktanir: Ef þessi rannsókn er borin saman við aðra íslenska rannsókn um þindarhaul, sem náði yfir 

árin 1983-2002, hefur nýgengi hækkað. Hlutfall greininga á meðgöngu hefur einnig hækkað úr 25,8% í 

78,6% og hefur hlutfall þeirra sem kjósa meðgöngurof eftir greiningu á meðgöngu minnkað úr 87,5% í 

18,2%. Það skýrir að minnsta kosti að hluta þessa auknu nýgengitíðni. Dánartíðni hefur lækkað minna 

en búast mætti við. Það mætti rekja til þess að með lækkaðri tíðni meðgöngurofs fæðast nú veikari börn 

en áður. Nokkrar breytur virtust hafa marktæk áhrif á lifun og þá í samræmi við erlendar rannsóknir. Ekki 

nærri því allar sýndu þó marktæki en það mætti rekja til þess hve smátt þýði þessarar rannsóknar var. 
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Listi yfir skammstafanir 
 

AFI = amniotic fluid index 

BPD = bronchopulmonary dysplasia 

CDH = congenital diaphragmatic hernia 

DP = dýpsti pollur 

ECMO = extracorporeal membrane oxygenation 

FETO = fetoscopic endoluminal tracheal occlusion 

MRI = magnetic resonance imaging 

NO = nituroxíð 

NSAIDs = nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

O/E LHR = observed/expected lung-to-head ratio 

PDE5 = fosfódíesterasi 5 

PHMP = postheptaic mesenchymal plate 

VSD = ventricular septal defect 
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1 Inngangur 

Meðfæddur þindarhaull (e. congenital diaphragmatic hernia, CDH) er alvarlegur en tiltölulega 

algengur fæðingargalli. Nýgengi gallans er um 1 af hverjum 2500-5000 fæðingum (1, 2). Þrátt fyrir ýmsar 

framfarir í meðferð á síðustu áratugum er dánartíðni enn há eða um 30% (3). Orsök þessa galla er enn 

að mestu óþekkt. Í gallanum felst að á fósturskeiði lokast þindin ekki með þeim afleiðingum að hluti 

kviðarholslíffæra kemst upp í brjóstholið. Algengast er að opið á þindinni sé baklægt vinstra megin eða 

í um 84% tilfella. Það kallast Bochdalek hernia og er klassísk birtingarmynd gallans. Í 13% tilfella er opið 

hægra megin og í 2% tilfella er opið báðum megin (2). Sjaldgæfari mynd gallans er til dæmis Morgagni 

hernia sem einkennist af smærra opi á þind við hlið bringubeins. Algengast er að smáþarmar og ristill 

séu í brjóstholi en einnig geta magi, milta og lifur legið þar uppi. Þindarhaull hefur verið tengdur við ýmsa 

aðra meðfædda galla og kvilla en algengasti fylgikvillinn er lungnavanvöxtur. Það eru einmitt 

lungnavandamál sem helst há börnum með þennan kvilla eftir fæðingu og langflest börnin eru einnig 

með lungnaháþrýsting fyrstu daga eða vikur lífs síns. Eftir fæðingu eru meðhöndlun á lungnaháþrýstingi 

ásamt skurðaðgerð til þess að loka þindargallanum meginatriði í meðhöndlun á þessum margslungna 

galla. 

1.1 Fósturþroski þindar 

Fósturfræði er mjög verðugt rannsóknarefni þegar kemur að meðfæddum þindarhaul. Enn eru 

skiptar skoðanir um það hvar gallinn á upptök sín, hvort hann byrji sem galli í þind, kviðarholslíffærum 

eða lungum. Svarið gæti skipt sköpum hvað varðar meðferð og jafnvel snemmbúið inngrip á fósturskeiði. 

Þindin er upprunin úr fjórum megin hlutum: septum transversum, tveimur pleuroperitoneal himnum, 

vöðvahlutum frá þriðju til fimmtu frumdeild (e. somite) og garnahengi vélinda. Septum transversum er 

þykk plata, upprunin úr miðlagi fósturvefs. Hún myndar síðar central tendon þindar. Á 28. degi 

fósturþroska er hún staðsett milli frumstæðs brjósthols og frumstæðs kviðarhols. Á þessum tímapunkti 

eru holin tvö þó ekki fullkomlega aðskilin. Sitt hvorum megin við forgirni eru ennþá op sem kallast 

pericardioperitoneal göng. Lungnaknappar byrja að teygja sig inn í þessi göng og stækka hratt. Smátt 

og smátt skiptist brjóstholið svo upp í gollurshús og tvö fleiðruhol. Í byrjun fimmtu viku fósturþroska eru 

fleiðruholin tvö aðskilin frá gollurshúsinu en eru ennþá opin inn í kviðarholið með pericardioperitoneal 

göngunum. Á sama tíma byrja tvær fellingar, pleuroperitoneal himnurnar, að vaxa frá bakinu og í átt að 

septum transversum til að loka göngunum. Á sjöundu viku hafa pleuroperitoneal himnurnar sameinast 

septum transversum og garnahengi vélinda. Þannig ættu kviðarhol og brjósthol að vera aðskilin eftir 

sjöundu viku. Síðar koma myoblastar frá frumdeildum þrjú, fjögur og fimm og mynda vöðvalag í jaðri 

hinnar nýmynduðu þindar (4). 

Einfaldasta útskýringin á CDH og sú kenning sem haldið var uppi áratugum saman er að gallinn sé 

tilkominn vegna þess að pleuroperitoneal himnurnar nái ekki að fylla upp í perocardioperitoneal göngin. 

Hins vegar virðist svarið ekki vera svo einfalt. Ýmis gen og boðleiðir taka þátt í myndun þindarinnar og 

flókið samspil þeirra verður að ganga upp til þess að þindin verði heil. Í afar stuttu máli virðist vera sem 

posthepatic mesenchymal plate (PHMP) eigi hér stærstan þátt. PHMP eru frumur sem koma frá 

baklægum jaðri lifrarblaða og eiga að sameinast pleuroperitoneal himnunum. Snerting við lifrina hægra 
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megin hjálpar til við sameiningu PHMP frumna og frumna pleuroperitoneal himnunnar sem leiðir til 

þykkari plötu hægra megin. Þetta gæti útskýrt hversu miklu algengari vinstri þindarhaull er (5, 6). 

Skiptar skoðanir eru meðal vísindamanna um það hvernig þindarhaull og vanvöxtur lungna tengjast. 

Ein kenningin er sú að lungun verði vanþroskuð vegna þess að þau hafa ekki pláss til að þroskast með 

kviðarholslíffærin í brjóstholinu. Aðrir vilja meina að truflun í þroska lungna á fósturskeiði valdi galla á 

þindinni. Þetta þykir þó hafa verið afsannað þar sem nýleg tilraun á erfðabreyttum músum sem ekki þróa 

með sér lungu sýndi að það hafði ekki árhif á þroskun þindarinnar (6, 7). Sú kenning sem talin er 

sennilegust í dag snýst um að vandi lungnanna sé tvískiptur. Í fyrsta lagi er eitthvað óþekkt gen eða 

umhverfisþáttur sem hefur áhrif á þroskun lungna áður en þindin myndast. Þessi óþekkti þáttur hefur 

áhrif á bæði lungu. Í öðru lagi hafa kviðarholslíffæri sem troðast gegnum þindina og upp í kviðarhol 

seinna í fósturþroska áhrif á þroska annars lungans. Kviðarholslíffærin trufla öndunarhreyfingar 

fóstursins þeim megin sem þindargallinn er (8). Þessi kenning kemur heim og saman við útlit lungna 

þessara sjúklinga. Bæði lungun eru vanþroskuð en lungað þeim megin sem gallinn er er augljóslega 

meira vanvaxið. Berkjur eru smáar og greining berkja í berkjunga eru um helmingi færri en í heilbrigðum 

lungum. Slagæðar og slagæðlingar lungnanna eru einnig færri, smærri og greinast minna. Vefjafræðileg 

greining sýnir vöðvalag í litlum slagæðlingum auk þykknunar í mið- (e. media) og úthjúp (e. adventitia) 

(9). 

1.2 Fósturgreining og áhættuþættir 

Í um 60% tilfella greinist meðfæddur þindarhaull á fósturstigi í sónarskoðun. Þar sem það er enginn 

augljós áhættuhópur eða einkenni hjá móður snemma á meðgöngu greinist gallinn yfirleitt við 

hefðbundna ómskoðun (10). Aukin hnakkaþykkt við 11-14 vikna ómskoðun getur verið vísbending um 

meðfæddan þindarhaul sem getur leitt til snemmgreiningar, þ.e. við 14-16 vikna meðgöngu. Oftast 

greinist gallinn í 20 vikna sónar enda er sérstaklega skimað fyrir þeim galla við þá skoðun. Einnig er 

nokkuð algengt að hann greinist síðar á meðgöngu, jafnvel aðeins nokkrum vikum fyrir fæðingu. Oftast 

er þá um að ræða tilviljun að gallinn greinist en sónarskoðun seinna á meðgöngu er gerð til að meta 

vöxt og legu fósturs. Stundum er þó klínískur grunur um of mikið legvatn, eða polyhydramnios, sem leiðir 

til ómskoðunar og þar með greiningar. Greining á meðgöngu hefur marga kosti í för með sér: móðirin 

getur ákveðið hvort hún vilji halda meðgöngunni áfram og ef hún ákveður að gera það getur hún fætt 

barnið á spítala með tiltæku teymi. Hins vegar er greining snemma á meðgöngu ekki alltaf jákvætt merki. 

Greining snemma á meðgöngu hefur verið tengd við verri sjúkdóm. Fyrstu vísbendingar um CDH eru 

nefnilega oftast merki um líffæri kviðarhols ofan þindar. Þetta þýðir að sjúkdómurinn sést í sónarskoðun 

eftir að líffærin hafa troðið sér gegnum gatið á þindinni og upp í brjósthol. Því fyrr sem þetta á sér stað 

því meiri áhrif hefur það á þroskun bæði brjóstholslíffæra og meltingarfæra. 

Það eru nokkur atriði sem vekja grun um kviðarholslíffæri ofan þindar. Þegar brjóstkassi fósturs er 

skoðaður í þversniði í sónarskoðun geta magi, garnir eða lifur sést í sama plani og hjarta. Það merkir 

að kviðarholslíffæri liggja við hlið hjartans en þar eiga þau að sjálfsögðu ekki að vera. Kviðarholslíffærin 

taka mikið pláss í brjóstholinu sem veldur því að hjartað hliðrast, til hægri við vinstri þindargalla og til 

vinstri við hægri þindargalla. Þannig er hliðrað hjarta stundum fyrsta vísbending um gallann. Í móðurkviði 

eru meltingarfæri fósturs full af vökva en vökvi ofan þindar er oft merki um gallann. Einnig má oft greina 
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óvenjulega ómþétt eða ómsnauð svæði í brjóstholi. Fóstur æfa öndunarhreyfingar sínar í móðurkviði og 

undir venjulegum kringumstæðum mætti þá sjá þindina þrýsta meltingarfærum niður í innöndunar-

hreyfingum. Ef gat er á þindinni veldur þessi aukni þrýstingur í kviðarholi við innöndun því að 

meltingarfærin þrýstast upp á við í gegnum gatið. Þannig mætti sjá í sónarskoðun á fóstri með þindarhaul 

hvernig kviðarholslíffæri öðrum megin færast niður í innöndun en þeim megin sem gallinn er færast þau 

upp. 

1.2.1 Polyhydramnios 

Eitt af því sem getur vakið grun um CDH hjá fóstri seinna á meðgöngu er of mikið legvatn, 

polyhydramnios. Í CDH getur starfsemi meltingarfæra fósturs verið trufluð þar sem líffæri kviðarhols eru 

gjarnan staðsett í brjóstholi. Þetta getur valdið því að fóstrið getur ekki kyngt legvatninu og af því leiðir 

að vökvajafnvægi í leginu raskast. Magn legvatns er mælt í sónarskoðun þar sem leginu er skipt í fjóra 

parta og vatnið er mælt í þeim polli sem er dýpstur í hverjum fjórðungi. Mesta dýpt hvers fjórðungs er 

mæld lóðrétt og þessar fjórar tölur lagðar saman. Þannig fæst út Amniotic Fluid Index (AFI). AFI á bilinu 

8,1-18 cm telst eðlilegt, 5,1-8 cm telst til oligohydramnios eða of lítils legvatns og AFI yfir 25 cm telst 

sem polyhydramnios. Einnig telst það til polyhydramnios ef dýpsti pollur (DP) er yfir 8 cm. Í dag er frekar 

miðað við mælingu á dýpsta polli. Helstu fylgikvillar polyhydramnios eru mæði hjá móður, fyrirbura-

fæðing, snemmbært belgjarof, óeðlileg lega fósturs, framfall naflastrengs og blæðing eftir fæðingu (e. 

postpartum hemorrhage). Meðferðir við polyhydramnios eru meðal annars að gefa móður bólgueyðandi 

lyf (NSAIDs) eða að tappa af legvatninu (11). 

1.2.2 Lungu, hjarta og lifur 

Eftir að grunur um CDH vaknar þarf að gera frekari rannsóknir til þess að áætla alvarleika gallans. 

Samdóma álit um meðferð frá The CDH EURO Consortium segir að mæla skuli hlutfall milli stærðar 

höfuðs og lungna (e. observed/expected lung-to-head ratio, O/E LHR) og meta staðsetningu lifrar, hvort 

lifur sé ofan eða neðan þindar. Einnig þarf að útiloka aðra alvarlega, meðfædda galla og genagalla (12). 

Viðmiðunarreglur um meðferð við CDH frá Kanada mæla með að lungna-höfuð hlutfallið sé mælt í sónar 

á viku 22 til 32 í fósturþroska. Það þykir gefa mjög góða vísbendingu um stig vanvaxtar lungna og er 

þar af leiðandi einn besti mælikvarði á útkomu og lifun þessara sjúklinga. Ef O/E lungna-höfuð hlutfallið 

er undir 25% bendir það til að horfur séu lélegar hjá sjúklingum með vinstri þindarhaul. Rannsóknir sýna 

að það gefi um 25% líkur á lifun. Meðal sjúklinga með hægri þindarhaul er talað um slæmar horfur sé 

lungna-höfuð hlutfallið undir 45% (13). O/E lungna-höfuð hlutfallið er reiknað á eftirfarandi hátt: í 

sónarskoðun er fundin þverskurðarmynd af brjóstholi fósturs í hæð við fjögurra hólfa sýn hjartans. Þar 

er stærð lunga öfugu megin við þindargallan mæld með annarri af tveimur aðferðum. Annars vegar má 

finna tvær lengstu hornréttu línur sem ná jaðra á milli og margfalda þær saman. Hins vegar má rekja 

ummál lungans. Hlutfallið er svo fengið með því að deila stærð lunga með ummáli höfuðs. Hlutfallinu 

sem mælt er er síðan deilt með því hlutfalli sem búast mætti við hjá fóstri af þessum fósturþroska. 

Hlutfallið sem búast mætti við er reiknað með ákveðinni formúlu þar sem gert er ráð fyrir meðgöngualdri 

fósturs. 
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Báðar teikningarnar sýna þverskurðarmynd af brjóstholi fósturs í hæð við fjögurra hólfa sýn hjartans. Hjartað er 

teiknað með rauðu. Myndin til vinstri sýnir hvernig mæla má lunga með tveimur lengstu línum hornrétt. Myndin til 

hægri sýnir hvernig mæla má lunga með því að rekja jaðar þess. Noted: Technology FI. The Lung area to Head 

circumference Ratio 2012 [cited 2018. Available from: http://perinatology.com/calculators/LHR.htm.  

Bæði evrópski consensusinn og viðmiðunarreglurnar frá Kanada mæla með segulómmyndun (MRI) 

til að mæla lungna-höfuð hlutfallið og til þess að meta staðsetningu lifrar. MRI sýnir vel hvort lifur sé ofan 

þindar og þá hversu stór hluti hennar liggur í brjóstholi. Saman gefa rannsóknir á stærð lungna og 

staðsetningu lifrar mjög gott forspárgildi um horfur sjúklingsins. 

Hjartagallar og þindarhaull haldast oft í hendur og því er fósturhjartaómun æskileg. Vansköpun í 

hjarta- og æðakerfinu án þekkts undirliggjandi genagalla kemur fram í um 11-15% sjúklinga með 

þindarhaul. Algengustu hjarta- og æðagallar meðal þessara sjúklinga eru skiptargallar, gallar í 

útstreymisrásum hjartans og gallar sem hindra flæði úr vinstri slegli. Rannsóknir benda til þess að hjarta- 

og æðagalli í fylgd með CDH hafi mjög neikvæð áhrif á horfur og sé mun alvarlegri sjúkdómur en CDH 

einn og sér. Sem dæmi má nefna er sleglaskiptagalli (e. ventricular septal defect, VSD) einn og sér 

frekar viðráðanlegur galli með dánartíðni undir 1% eftir skurðaðgerð. En þegar þindarhaull og 

sleglaskiptagalli fara saman hafa sumar rannsóknir sýnt fram á 60% dánartíðni. Hér ber þó að hafa í 

huga að undirliggjandi genagallar og heilkenni gætu haft áhrif á horfurnar. Sýnt hefur verið fram á 45% 

dánartíðni meðal sjúklinga sem bæði eru með CDH og einhvers konar hjarta- og æðagalla (14). Því er 

ekki vanþörf á að gerð sé sérstök fósturhjartaómskoðun á öllum fóstrum sem greinast með CDH. 

1.2.3 Litningagallar 

Eftir að þindarhaull hefur greinst á fósturskeiði er oftast gerð litningarannsókn á fóstri. Þá er 

sérstaklega verið að athuga hvort um sé að ræða einangraðan þindargalla eða fjölþætt vandamál af 

völdum einhvers undirliggjandi genagalla. Eins og áður sagði geta horfur verið talsvert verri ef aðrir 

meðfæddir gallar bætast við þindargallann og því gæti það skipt sköpum varðandi ákvarðanatöku um 

áframhaldandi meðgöngu. Undirliggjandi heilkenni eru talin vera líkleg orsök CDH í um 10-15% tilfella. 

Meðal þeirra mörgu heilkenna sem gætu orsakað gallann má nefna Donnai-Barrow syndrome, Fryns 

syndrome og Pallister-Killian mosaic syndrome. Mislitnun getur líka verið til staðar í þindargalla en þær 

algengustu eru þrístæða litnings 13, 18 eða 21 og svo 45, X (15). Fjölmargir litningagallar, eins og 

úrfellingar, tvöfaldanir, umhverfur og yfirfærslur, hafa fundist í tengslum við sjúkdóminn. Gallana er að 

finna víðsvegar í genamenginu eða í nánast öllum litningum og virðist ekki vera neinn einn galli sem 

Mynd 1: Mat á lungnarúmmáli fósturs 

  

 

Mynd 2: Teikning af FETO aðgerðMynd 3: Mat á lungnarúmmáli fósturs 

  

http://perinatology.com/calculators/LHR.htm
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kemur fyrir hjá öllum eða flestum sjúklingum. Á hinn bóginn eru mjög fáir þeirra sem hafa einhvern 

þessara genagalla með diaphragmatic herniu. Nokkrir af algengari genagöllunum skarast inn á gen sem 

tengjast inn á retinól sýru boðleiðir og gen sem hafa verið tengd CDH í ýmsum rannsóknum (16). Retinól, 

eða A-vítamín, og afleiður þess eru mjög mikilvægar fyrir fósturþroska og hafa margoft verið tengdar við 

þindargalla. Truflun í þeim boðleiðum sem retinól tekur þátt í hefur bæði verið tengd við þroskun þindar 

og lungna og styður tvíþátta kenninguna sem nefnd var hér áður. Það sem virðist ráða mestu um hvort 

sjúkdómurinn komi fram eða ekki er blanda af erfðafræðilegum bakgrunni, umhverfisþáttum og 

tilviljunum. Framfarir í rannsóknaraðferðum í erfðafræði hafa breytt miklu á síðustu árum og með nýrri 

tækni hafa fundist fleiri og fleiri gen sem má tengja við gallann. Þannig eru litningarannsóknir á þessum 

fóstrum ekki einungis mikilvægar fyrir hvert sjúkratilfelli heldur einnig fyrir mögulegar rannsóknir á 

erfðafræði gallans. 

Ofþyngd móður á meðgöngu hefur verið tengd við ýmsa galla á líkamsbyggingu fósturs. Þindarhaull 

er meðal þeirra. Kona sem er í offituflokki (e. obese) á meðgöngu er líklegri til þess að eignast barn með 

CDH en kona í kjörþyngd samkvæmt einni bandarískri rannsókn frá árinu 2007 (17). Líkurnar mældust 

þó aðeins marktækt auknar ef um var að ræða CDH sem hluta af fjölþættari vanda. Gallinn er samt sem 

áður enn það sjaldgæfur að mæður í ofþyngd teljast ekki í áhættuhópi sem slíkum og eru fóstur þeirra 

ekki sérstaklega skimuð fyrir þindarhaul. 

Aðrar greiningaraðferðir sem koma einnig til greina eru lungnarúmmálsmælingar, þrívíddarómun og 

flæðisrannsóknir (Doppler) á æðavæðingu lungna. Þannig má meta alvarleika lungnaháþrýstings og 

hvort þörf sé á hjarta- og lungnavél eftir fæðingu (e. extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 

(12). 

1.3 Meðganga og fæðing 

Niðurstöður úr fósturgreiningu og frekari rannsóknum eru teknar saman af sérfræðingum og lífslíkur 

og alvarleiki sjúkdóms eru metin eftir því. Foreldri eða foreldrar eru upplýst um horfur og þeim gefin 

ráðgjöf frá sérfræðingi í fósturgreiningu, nýburalækni og barnaskurðlækni svo þau geti undirbúið sig fyrir 

það sem koma skal. Ef ákveðið er að halda áfram meðgöngu fer móðirin í sérhæfða mæðravernd með 

reglulegum ómskoðunum fram að fæðingu barnsins. Þar er fylgst með vexti fóstursins, staðsetningu 

kviðarholslíffæra og þroska brjóstholslíffæra, legvatnsmagni og merkjum um fósturbjúg. Einnig er 

foreldrum boðið að skoða Vökudeild og stuðningur félagsráðgjafa, prests eða sálfræðings stendur þeim 

til boða eftir þörfum. Hvað varðar meðferð á gallanum sjálfum er í dag er ekki mikið annað að gera á 

meðgöngu en að bíða og sjá hvernig fóstrið þroskast og hefja svo meðferð eftir fæðingu. 

Ýmsar tilraunir til meðferðar á fóstrum meðan á meðgöngu stendur hafa verið gerðar gegnum tíðina 

með misgóðum árangri. Fyrstu aðgerðirnar höfðu það að markmiði að auka rými fyrir lungun til þess að 

stækka með því að loka gatinu í þindinni á meðgöngu. Til þess að það væri hægt þurfti að opna kvið og 

leg móður og gera flókna aðgerð á fóstrinu. Þessi aðferð virkaði upp að vissu marki; lungun fengu aukið 

pláss til þess að vaxa. Hins vegar reyndist aðgerðin börnum með lifur í brjóstholi ekki vel. Erfitt reyndist 

að koma lifur niður í kviðarhol án þess að skerða blóðflæði frá bláæð naflastrengs og mörg þessara 
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fóstra dóu. Það eru einmitt fóstrin sem hafa lifur í kviðarholi sem mest hefðu þurft á aðgerðinni að halda 

svo þessum aðgerðum var hætt um sinn (18) 

1.3.1 FETO aðgerð 

Í dag er verið að reyna nýja aðferð til að auka lungnarúmmál fóstra með CDH. Þessi aðferð kallast 

Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion (FETO) og er sem stendur í klínískri prófun sem hófst í 

ágúst 2010 og gert er ráð fyrir að henni ljúki í desember 2018. Á fósturskeiði eru lungun full af vökva 

sem er sífellt framleiddur af lungunum sjálfum, þ.e. lungnablöðrunum. Lungnablaðrafrumur af týpu 2 

dæla klórjónum (Cl-) úr millifrumuvökva inn í lungnablöðrurnar. Vegna rafmismunar (e. electrochemical 

gradient) sem við það myndast fylgja natríumjónir (Na+) á eftir. Við það verður osmótískur þrýstingur 

innan lungnablaðranna hærri en þrýstingur utan þeirra sem dregur vatn inn í lungnablöðrurnar. Vökvinn 

sem við þetta myndast flæðir upp berkjutréð, út um vit fóstursins og leggur þannig til hluta af legvatninu. 

Með reglulegu millibili dragast raddböndin saman sem hindrar tímabundið flæði vökvans. Þetta gerir það 

að verkum að þrýstingurinn í lungunum eykst á meðan en það örvar vöxt lungnanna. Fóstur sem hafa 

galla á barkakýli þar sem það er ekki opið á fósturskeiði (e. laryngeal atresia) fæðast með yfirþanin lungu 

og fleiri lungnablöðrur en önnur fóstur sem má rekja til uppsöfnunar á þessum vökva í lungum og þar af 

leiðandi hærri þrýstings (1). FETO aðgerðin byggir á þessari staðreynd og snýst því um að loka fyrir 

öndunarveg fósturs með CDH. 

Aðgerðin er framkvæmd undir staðbundinni deyfingu og fóstrinu eru gefin tauga- og vöðvahamlandi 

efni til að það hreyfi sig ekki, fentanyl til deyfingar og atrópín til þess að koma í veg fyrir hægtakt. Sérstök 

tæki hafa verið búin til fyrir þessa aðgerð. Um er að ræða örlítið bogið slíður sem er 3,3 mm í þvermál 

og inniheldur holsjá og litla óuppblásna blöðru. Blöðrunni er komið fyrir rétt fyrir ofan skiptingu barkans 

í tvær meginberkjur og þar er hún blásin upp og öndunarvegurinn lokaður af. Blaðran getur svo aðlagað 

sig að stærð eftir því sem barkinn stækkar með þroska fóstursins. Þegar búið er að koma blöðrunni fyrir 

og blása hana upp er hún losuð frá slíðrinu. Þessi aðgerð tekur um 10 mínútur og er framkvæmd á viku 

Mynd 4: Teikning af FETO aðgerð 

Noted: Russo FM, De Coppi P, Allegaert K, Toelen J, van der Veeken L, Attilakos G, et al. Current and future 

antenatal management of isolated congenital diaphragmatic hernia. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 

2017;22(6):383-90. 
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27 til 32 í fósturþroska. Til að fá sem besta útkomu er mælt með að taka blöðruna fyrir fæðingu til að 

koma í veg fyrir neyðarástand strax eftir fæðingu. Þá er notast við holsjá eða sónartæki til að stýra 

töngum sem gata blöðruna og fjarlægja hana svo. Best er að þetta fari fram á meðgönguviku 36.  

Nýlega var sýnt fram á að fyrirfram ákveðin aðgerð til að fjarlægja blöðruna tókst í 72% tilfella en 

framkvæma þurfti neyðaraðgerð í 28% tilfella. Aðgerðin er nefnilega ekki áhættulaus þar sem hún eykur 

líkur á fyrirburafæðingu með eða án snemmbærs belgjarofs (1). Rof á belgjum á sér stað innan viku frá 

fyrstu aðgerð í 5% tilfella og innan 6 vikna í 20% tilfella (19). Jákvæðu áhrif aðgerðarinnar láta þó ekki 

á sér standa. Ef miðað er við þekkta útkomu hjá sjúklingahópi með galla af sama alvarleika eykst lifun 

úr 24% í 49% í vinstri þindarhaul með O/E lungna-höfuð hlutfall undir 25%. Í hægri þindarhaul með O/E 

lungna-höfuð hlutfall undir 45% eykst lifun úr 17% í 42%. FETO aðgerðin virðist líka bæta 

sjúkdómsástand lungna eftir fæðingu. En þótt aðgerðin stækki lungun að rúmmáli leysir það ekki allan 

vanda lungnaháþrýstings. Þroskun æðanna í lungunum er enn vandamál þrátt fyrir FETO aðgerðina. 

Tilgátur eru uppi um að lyfjagjöf ásamt FETO sé hin gullna blanda og framtíðin í meðferð þessara barna. 

Lyfið sildenafil er hindri á æðaþrengjandi efnið fosfódíesterasa 5 (PDE5). PDE5 er mikið tjáð á 

fósturskeiði og er eitt af mikilvægustu efnunum í lungnahringrás fósturs. Dýrarannsóknir á krónískum 

lungnaháþrýstingi sýna truflaða losun á nituroxíðu (NO) frá æðaþeli og aukna framleiðslu á PDE5. 

Notkun sildenafils á fósturskeiði víkkar æðar, eykur æðamyndun í lungum og kemur í veg fyrir 

endurmótun lungnaslagæða. Þannig gæti sildenafil hentað vel til meðferðar þessara sjúklinga á 

fósturskeiði en klínískra tilrauna er þörf til þess að staðfesta það (1). 

1.3.2 Fæðingin 

Lifun nýfæddra barna með þindarhaul eykst með hverri viku síðasta tímabils meðgöngunnar. Börn 

sem fæðast eftir lengri meðgöngutíma virðast vera betur í stakk búin til að takast á við meðferðina sem 

bíður þeirra. Ef útlilt er fyrir að fæðing muni fara af stað fyrir viku 34 af meðgöngu er mælt með að gefa 

móður barkstera. Sterar á meðgöngu flýta fyrir þroska lungnanna en þessum sjúklingahópi veitir ekki af 

þar sem of lítil lungu eru stærsta vandamál nýbura með CDH, eins og áður hefur komið fram. Ekki hefur 

verið sýnt fram á með sannfærandi hætti að munur sé á dánartíðni þessara sjúklinga eftir því hvort þeir 

fæddust með keisaraskurði eða gegnum leggöng, en rannsóknum ber ekki saman um það. Samdóma 

álit evrópskra sérfræðinga um meðferð við þindargalla (The CDH EURO Consortium Consensus) 

ráðleggur skipulagða fæðingu eftir fullgengnar 39 vikur á þriðja stigs heilbrigðisstofnun (e. tertiary center) 

(12). 

Öllum nýburum sem fæðast á Íslandi eru gefin stig frá 0 upp í 10 á Apgar skala. Apgar skalinn er 

einfaldur mælikvarði á ástandi barns fyrstu mínúturnar eftir fæðingu. Fimm atriði eru metin: 

hjartsláttartíðni, öndun, vöðvaspenna, litarháttur og svar við örvun. Þessi atriði geta hvert um sig fengið 

0, 1 eða 2 stig. Á eftirfarandi töflu má sjá hvernig stigin eru gefin. 

 

 



11 
 

Tafla 1: Apgar skalinn 

Einkenni 0 stig 1 stig 2 stig 

Hjartsláttur Enginn Undir 100 slög/mín Yfir 100 slög/mín 

Öndun Engin Hæg og óregluleg Góð 

Vöðvaspenna Slök Smáhreyfingar Góðar hreyfingar 

Litarháttur Fölur eða blár Búkur rauður Rauður 

Svar við örvun Ekkert Bregst við Grætur 

 

Barnið er fyrst metið með Apgar skalanum einnar mínútu gamalt og svo aftur eftir fimm mínútur. 

Einnar mínútu Apgar stig þykja nokkuð góður mælikvarði á ástandi barns strax eftir fæðingu. Fimm 

mínútna Apgar sýnir frekar áhrif endurlífgunar eða hvort ástand barns helst stöðugt. Ef stigagjöfin er 8 

eða lægri við 5 mínútur er nýburinn aftur metinn við 10 mínútur og í sumum tilvikum við 15 og 20 mínútur. 

Apgar skalinn kom fyrst fram árið 1952 og í dag eru auðvitað til nákvæmari leiðir til að meta ástand 

nýbura, til dæmis með því að mæla pH gildi í naflastrengsblóði. Skalinn heldur þó sínum stað á 

fæðingarstofunni vegna þess hvað hann er einfaldur og fljótlegur í notkun og hann hefur mikið notagildi 

víðs vegar um heiminn þar sem ekki þarf sérstök tæki eða mikið þjálfaða starfsmenn til þess að nota 

hann (20). Stigagjöfin hefur lítillega breyst á Íslandi síðan 2015. Í dag er gefið eitt stig fyrir að bregðast 

við áreiti og tvö fyrir að gráta. Áður fyrr var gefið eitt stig fyrir að gráta lítið og tvö fyrir gráta kröftuglega. 

Þannig er íslenski skalinn líkari þeim upprunalega nú en hann var áður. Þetta þýðir þó að í aftursýnum 

rannsóknum þar sem Apgar skalinn er breyta og skoða á nýbura bæði fyrir og eftir breytingu er misræmi 

í stigagjöf. Þá eru börn fædd fyrir breytinguna mörg með einu færri stig samanborið við börn fædd eftir 

breytinguna ef þau sýndu viðbrögð við áreiti en grétu ekki. 

Lág stigagjöf á Apgar skalanum hefur verið tengd við hærri dánartíðni meðal nýbura með CDH. 

Skandinavísk rannsókn frá 2002 sýndi hærri dánartíðni meðal þeirra sem voru greind með CDH á 

fósturskeiði, höfðu aðra meðfædda galla, hægri þindargalla, lágan einnar og fimm mínútna Apgar, lága 

fæðingarþyngd, styttri meðgöngulengd og fæddust með keisaraskurði. Samkvæmt rannsókninni 

lækkaði dánartíðni um 17% fyrir hækkun um hvert eitt stig á Apgar skala (21). 

1.4 Meðferð 

Meðferð þessa sjúkdóms hefst oftast strax á fæðingarstofunni. Í þeim tilfellum þar sem gallinn 

greindist ekki á meðgöngu kemur hann þó oft í ljós mjög fljótlega eftir fæðingu. Börnin skora þá oft lágt 

einnar mínútu Apgar og fimm mínútna Apgar sýnir ekki mikla bætingu. Þá eru hjartahljóð oft hliðruð, til 

hægri ef um er að ræða vinstri þindargalla og til vinstri við hægri galla. Öndunarhljóð eru einnig oft dauf 

þeim megin sem gallinn er. CDH er svo staðfest með röntgenmynd. Meginatriði meðferðar eru 

meðhöndlun við lungnaháþrýstings og svo skurðaðgerð á þindargalla. Lungnaháþrýstingur kemur fram 

vegna galla í æðamyndun lungnanna og smæðar þeirra. Smáar og fáar æðar valda auknu viðnámi við 

blóði þegar því er pumpað frá hægri hlið hjartans og þannig eykst þrýstingur lungnahringrásarinnar. Í 

kjölfarið kemur súrefnisskortur, koltvísýringshækkun og truflun á starfsemi hjartans. Lungnaháþrýstingur 

er metinn með hjartaómskoðun (9).  
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1.4.1 Meðferð strax eftir fæðingu 

Strax eftir fæðingu þarf að fylgjast vel með hjartsláttartíðni, súrefnismettun og blóðþrýstingi 

nýburans. Markmiðið er að halda súrefnismettun í blóði, mælt í blóði hægri handar, milli 80 og 95% á 

fæðingarstofunni. Mettunin er mæld í hægri hendi eða sem preductal mettun. Það merkir að 

slagæðablóðið sem rennur til hægri handar kemur beint frá vinstri slegli en blóðið sem rennur til vinstri 

handar og neðri útlima hefur blandast bláæðablóði gegnum fósturslagrásina sem enn er opin í 

nýburanum. Hinn evrópski consensus um meðferð við CDH mælir með að barkaþræða alla sjúklingana 

strax eftir fæðingu nema þroski lungna hafi verið metinn sérlega góður fyrir fæðingu. Ef um er að ræða 

vinstri þindargalla, O/E lungna-höfuð hlutfall yfir 50% og lifur er í kviðarholi teljast lungu vera í góðu 

ástandi. Í þeim tilfellum þykir betra að sjá hvernig nýburinn spjarar sig án öndunaraðstoðar en 

barkaþræðing gæti valdið áverka á lungum sem auðvitað er gott að komast hjá sé öndunaraðstoð ekki 

nauðsynleg (12). Þrýstingur öndunarvélar ætti ekki að fara yfir hámarks innöndunarþrýsting upp á 25 

cm H2O til að koma í veg fyrir ofþenslu lungna. Bæði evrópski consensusinn og viðmiðunarreglur frá 

Kanada mæla sterklega með róandi lyfjum fyrir barkaþræðingu. Rannsóknir á lífeðlisfræðilegum 

viðbrögðum nýbura við barkaþræðingu sýna hækkun blóðþrýstings, lægri hjartsláttartíðni og lægri 

mettun auk fleiri stiga á skala sem mælir sársauka og hærri glúkósa í blóði sem bendir til streitu. 

Í flestum tilfellum er sondu svo komið fyrir. Hún liggur annað hvort frá nefi eða munni niður í maga. 

Sondan er tengd við sog til þess að minnka loftmagn í meltingarvegi. Eftir því sem meira er af lofti í 

meltingarvegi ofan þindar því meira þrýsta meltingarfærin á brjóstholslíffærin. Til að auðvelda mælingar 

á gildum í blóði og blóðþrýstingi er gjarnan settur upp slagæðaleggur. Í nýburum er honum oft komið 

fyrir í naflastrengsæð vegna þess hve aðgengið er auðvelt. Bæði er hægt að setja legg í naflastrengsæð 

og í radial slagæð hægri handar. Leggur í radial slagæð gefur preductal mettunargildi sem eru betri 

mælikvarði á hversu súrefnisríkt blóðið er sem berst til heilans. Leggur í naflastrengsæð gefur postductal 

mettunargildi en er þægilegri upp á aðgengi að slagæðablóði til lengri tíma. Blóðþrýstingur þessara 

nýbura ætti að vera jafn hár og eðlilegur blóðþrýstingur nýbura á sama meðgöngualdri ef súrefnismettun 

er milli 80 og 95%. Ef blóðþrýstingur er lágur og/eða gegnflæði til vefja er lélegt má gefa saltlausn. Ef 

það ber ekki árangur þarf að íhuga blóðþrýstingshækkandi lyf. Ef allt annað bregst er hægt að gefa 

sjúklingnum hydrocortisone en það er hormónið kortisól á lyfjaformi (12, 13). 

1.4.2 Meðferð á nýburagjörgæsludeildum 

Fyrstu tvo klukkutímana í lífi sjúklingsins er eins og áður segir æskilegt að preductal súrefnismettun 

í blóði sé milli 80 og 95%. Mettunin má fara niður að 70% svo lengi sem gildin fara hækkandi, sýrustig 

blóðs er yfir 7,2 og hlutþrýstingur koldíoxíðs er undir 65 mmHg. Sýrustig blóðs yfir 7,2 bendir til að 

gegnflæði líffæra sé nægilega gott og hlutþrýstingur koldíoxíðs undir 65 mmHg merkir að loftskipti 

lungna séu nægjanleg. Eftir þessa fyrstu tvo klukkutíma er æskilegt að súrefnismettun sé á milli 85-95% 

(12). Í langflestum tilfellum eru þessir sjúklingar á öndunarvél. Nokkrar gerðir af öndunarvélum eru 

notaðar en oftast er hefðbundin öndunarvél (e. conventional mechanical ventilation) notuð fyrst. Slembin 

samanburðarrannsókn, sem framkvæmd var á nokkrum spítölum í Evrópu, sýndi mun á útkomu hópa 

eftir því hvort öndunarvélameðferð hófst með hefðbundinni öndunarvél annars vegar eða hátíðni 

öndunarvél (e. high-frequency oscillatory ventilation) hins vegar. Lungu nýbura með CDH eru næm fyrir 
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súrefni og viðkvæm fyrir skemmdum af völdum öndunarvélameðferðar sem getur leitt til lungna- og 

berkju áverka (e. ventilator induced lung injury; bronchopulmonary dysplasia, BPD) og langvarandi 

sjúkdómsástands lungna. Það var ekki marktækur munur á lifun eða tíðni BPD milli hópanna tveggja. 

Hins vegar var sýnt fram á að ungbörn sem byrjuðu á hefðbundinni öndunarvél þurftu ekki að vera eins 

lengi á öndunarvél, þurftu minna nituroxíð eða sildenafil, þurftu skemur að nota æðavirk lyf og þurftu 

síður að fara á hjarta- og lungnavél (22). Því er mælt með að hefja meðferð á hefðbundinni öndunarvél 

en skipta yfir á hátíðnivél ef sú hefðbundna skilar ekki árangri með þrýstingi undir 25 cm H2O (13). Flest 

börnin eru á róandi- og verkjastillandi lyfjum eins og morfíni eða fentanyl á meðan þau eru á 

öndunarvélameðferð. 

Til þess að meta virkni hægri slegils, meta lungnaháþrýsting og til að athuga hvort meðfæddir 

hjartagallar fylgi þindargallanum er æskilegt að framkvæma hjartaómskoðun á fyrsta sólarhring eftir 

fæðingu. Í lungnaháþrýstingi meðal nýbura rennur blóðið frá hægri til vinstri eftir fósturslagrásinni og 

foramen ovale. Flæði frá hægri til vinstri eða flæði í báðar áttir (e. bidirectional shunt) er forspárgildi fyrir 

lélegar horfur meðal sjúklinga með CDH, hærri dánartíðni eða auknar líkur á hægri hjartabilun. Ekki er 

sérstaklega mælt með því í evrópska consensusnum að hækka blóðþrýsting í meginhringrásinni til að 

minnka þetta flæði. Samt sem áður má nota blóðþrýstingshækkandi lyf eins og dópamín, dóbútamín og 

noradrenalín til að viðhalda eðlilegum blóðþrýstingi í meginhringrás. Meðferð við lungnaháþrýstingi felst 

frekar í því að reyna að ná þrýstingnum í lungnahringrásinni niður. Nituroxíð (NO) í innöndunarlofti er 

fyrsta meðferð. NO er æðavíkkandi í lungum og lækkar þannig þrýsting í lungnablóðrás. Ef enginn 

árangur af meðferðinni sést innan 24 tíma er mælt með að reyna nýja aðferð. Næst mætti þá reyna 

lyfjagjöf með einhverju af eftirfarandi: milrinone, sildenafil eða prostaglandin E1. Milrinone eykur 

samdráttarkraft hjartans og minnkar viðnám í lungnablóðrás. Milrinone er sérstaklega notað þegar 

starfstruflun á hjarta fylgir þindargallanum. Sildenafil er eins og áður sagði æðavíkkandi lyf. Það er bæði 

notað þegar NO meðferð ber ekki árangur og þegar á að trappa út NO. Prostaglandin E1 viðheldur 

fósturslagrásinni og minnkar þannig þá vinnu sem hægri slegill þyrfti að beita til að pumpa blóði í 

lungnablóðrásina. Prostaglandin er sérstaklega notað þegar hægri slegill byrjar að bila. Þegar 

lungnaháþrýstingur er mikill hefur hægri slegill hjartans ekki undan að pumpa öllu blóði sem til hans 

berst. Með því að halda fósturslagrásinni opinni fer hluti blóðsins yfir í meginhringrás og léttir þannig á 

álagi hægri slegils.  

1.4.3 ECMO 

Ef meðferð við lungnaháþrýstingi dugir ekki til að viðhalda stöðugu ástandi nýburans er meðferð á 

hjarta- og lungnavél, eða súrefnisgjöf um himnu utan líkamans (e. extracorporeal membrane 

oxygenation, ECMO), íhuguð. Forsendur fyrir notkun ECMO eru eftirfarandi: 

• Sjúklingur getur ekki viðhaldið preductal súrefnismettun yfir 85%. 

• Aukinn hlutþrýstingur koldíoxíðs er til staðar og öndunarblóðsýring með sýrustig yfir 7,15 þrátt 

fyrir notkun öndunarvélar. 

• Hámarks stillingar öndunarvélar duga ekki til að halda súrefnismettun yfir 85% (hámarks 

innöndunarþrýstingur yfir 28 cm H2O). 

• Laktat í blóði er yfir 5 mmól/L, sem bendir til efnaskiptablóðsýringar. 
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• Of lágur blóðþrýstingur meginhringrásar sem svarar ekki meðferð þar sem útskilnaður þvags er 

undir 0,5 ml/kg/h í að minnsta kosti 12 til 24 klukkutíma. 

• Oxygenation index er yfir 40 í að minnsta kosti 3 klukkutíma (12). 

ECMO ætti einnig í flestum tilfellum að einskorðast við ungbörn sem eru þyngri en 2 kg og eru fædd 

eftir fleiri meðgönguvikur en 34 og hafa ekki heilablæðingu, litningagalla eða aðra meðfædda galla. Áhrif 

ECMO á meðferð sjúklinga með þindarhaul er umdeild og fyrirliggjandi gögn sýna ekki fram á auknar 

lífslíkur með notkun þess. Hjarta- og lungnavél er aðallega notuð til að koma jafnvægi á ástand barns 

fyrir aðgerð en er ekki lækning á lungnavanda þeirra. Því hefur sá sjúklingahópur sem hefur lélegasta 

ástand lungna, og þar með uppfylla kannski helst forsendur fyrir notkun vélarinnar, minnst not fyrir hana 

(23). Á Íslandi er ekkert sérhæft teymi til að sinna ECMO meðferð á ungbörnum. Ef þörf er á henni er 

kallað til teymi frá Svíþjóð sem kemur með flugi, framkvæmir aðgerð þar sem sjúklingur er tengdur við 

ECMO og flytur sjúklinginn með sér til baka til meðferðar. Ef tími er naumur geta meðferðaraðilar hér 

framkvæmt aðgerð þar sem ungbarn er tengt við vélina á meðan beðið er eftir teyminu frá Svíþjóð en 

meðferðin fer svo alltaf fram erlendis. 

1.4.4 Skurðaðgerð 

Allir nýburar með þindarhaul þurfa á einhverjum tímapunkti að fara í aðgerð þar sem gatinu í þindinni 

er lokað og kviðarholslíffæri sem eru staðsett í brjóstholi eru færð niður í kviðarholið. Áður en það er 

gert þarf nýburinn að ná nokkuð stöðugu ástandi. Súrefnismettun, þvagútskilnaður, blóðþrýstingur og 

laktat í blóði þurfa að hafa náð ákveðnum gildum auk þess sem blóðþrýstingur lungnablóðrásar ætti að 

vera orðinn lægri en þrýstingur meginhringrásarinnar áður en skurðaðgerð er framkvæmd. Ef þessi gildi 

eru ekki orðin stöðug innan tveggja vikna frá fæðingu ætti samt sem áður að framkvæma aðgerð þar 

sem aðgerðin er eini möguleiki þessara ungbarna til að halda lífi. Ef ekki á að framkvæma aðgerð er 

líknandi meðferð hafin. Skurðaðgerðin er annað hvort opin aðgerð eða aðgerð með holsjá. Ef aðgerð er 

framkvæmd með brjóstholssjá eru þrisvar sinnum meiri líkur á því að þindarslitið opnist aftur og 

kviðarholslíffæri fari upp í brjósthol. Einnig tekur sú aðgerð lengri tíma. Dánartíðni helst svipuð með 

báðum aðferðum (24). Í opinni aðgerð er gerður skurður undir rifjaboga þeim megin sem gallinn er. 

Kviðarholslíffæri eru færð úr brjóstholi og saumað er fyrir gatið í þindinni. Líffærum er svo komið fyrir í 

kviðarholi og kviðnum síðan lokað. Ef gatið í þindinni er það stórt að ekki er hægt að sauma það saman 

án þess að mikil spenna myndist er notuð bót. Hægt er að nota Gore-Tex® í bótina en það er gert úr 

polytetrafluoroethylene trefjum. 

Meðal sjúklinga með vansnúning á görn er botnlanginn gjarnan tekinn í sömu aðgerð. Vansnúningur 

á görn er til staðar í um 42% tilfella af CDH. Í 4. og 5. viku fósturþroska færist miðgirni úr kviðarholi og 

út í naflastreng. Þegar miðgirnið snýr aftur í kviðarholið á 9. og 10. viku snýst upp á það um 270° 

rangsælis. Ef þind lokast ekki á 8. viku leitar miðgirnið upp í brjósthol og þessi snúningur verður ekki. 

Miðgirnið verður svo að smáþörmum og meiri hluta ristils. Þessi vansnúningur í fósturþoska veldur 

óeðlilegri afstöðu kviðarholslíffæra. Fái einstaklingur með vansnúning á görn botnlangabólgu gætu 

komið fram óvenjuleg einkenni og erfitt gæti reynst að finna botnlangann í aðgerð þar sem hann er 

staðsettur á óvenjulegum stað. Þess vegna er botnlanginn tekinn á sama tíma og þindin er saumuð 

saman í ungbörnum með þindarhaul (25). 
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1.4.5 Langtímahorfur 

Með bættum árangri í meðferð hækkar hlutfall sjúklinga með langtímavandamál tengd meðfæddum 

þindarhaul. Einhver barnanna sem áður hefðu dáið lifa nú með lungnaáverka, hjartavandamál, 

meltingarfæravandamál, vanþrif eða taugaskaða svo eitthvað sé nefnt (26). Nú þegar dánartíðni verður 

sífellt lægri færist áhersla í framförum á meðferð frekar yfir á að tækla fylgikvillana. Ein bandarísk 

rannsókn frá 2005 sýndi að 48% sjúklinga glímdu við að minnsta kosti eitt vandamál við 4-12 ára aldur. 

Þessi börn áttu við vandamál að stríða hvað varðar sjón, heyrn, vöðvastyrk, tal, glímdu við 

hegðunarvandamál, námsörðugleika, meltingarfæravandamál eða lungnavandamál. Flest glímdu við 

námsörðugleika eða 31,8%. Foreldrar þeirra mátu alvarleika vandamála þeirra á skalanum 0-10 en 

miðgildi stiganna sem þau gáfu var 1 (27). Rannsóknin náði yfir börn sem undirgengust aðgerð á 

þindargalla á árunum 1991-1999 en ýmsar framfarir hafa orðið í meðferð síðan þá. Áhættuþættir fyrir 

verri langtímahorfum eru lifur í brjóstholi, op á þind sem krefst bótar til að hægt sé að loka því, fylgikvillar 

eftir aðgerð og lengri öndunarvélameðferð (26). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna árangur greiningar og meðferðar meðfædds þindarhauls á 

Íslandi á árunum 2002-2017. Ástæða þess að þetta tímabil var valið er sú að fram til ársins 2001 var 

meðganga rofin í kjölfar greiningar á fósturskeiði í nánast öllum tilfellum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar verða svo bornar saman við niðurstöður rannsóknar sem gerð var á gallanum á Íslandi 1983-

2002. Einnig voru áhættuþættir fyrir verri útkomu metnir til að fá mynd af því hvaða þættir hafa 

forspárgildi fyrir verri horfum. 
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3 Efni og aðferðir 

Þessi rannsókn er afturskyggn og lýsandi. Skoðaðar voru allar konur sem gengu með fóstur greind 

með meðfæddan þindarhaul og öll börn sem hlutu greiningarkóðann Q79.0 á Íslandi á árunum 2002-

2017 að báðum árum meðtöldum. Kennitölur mæðranna fengust úr fósturgallaskrám fósturgreiningar-

deildar. Kennitölulisti barnanna fékkst með greiningarkóðum lifandi fæddra barna af skrá Vökudeildar 

og úr lista frá sjúklingabókhaldi Landspítala. Kennitölur móður og barns voru svo paraðar með 

upplýsingum úr þjóðskrá. Upplýsingar um fjölda fæðinga á Íslandi á tímabilinu voru fengnar af vefsíðu 

Hagstofu. 

3.1 Upplýsingaöflun 

Pantaðar voru sjúkraskrár á pappírsformi fyrir kennitölur allra mæðra og barna frá skjalasafni 

Landspítalans í Vesturhlíð. Einnig fengust upplýsingar út frá kennitölum úr Sögu og Astraia tölvukerfum 

á Landspítala. 

Eftirfarandi upplýsingum var safnað um mæður og meðgöngu: greiningarár, aldur móður, hæð 

móður og þyngd við upphaf meðgöngu, fjölda fyrri fæddra barna, meðgöngulengd við greiningu, hvort 

framkvæmd var litningarannsókn á fóstri og foreldrum, hvort framkvæmd var sérstök fósturhjartaómun, 

hvort magi og lifur hafi verið ofan þindar í sónarskoðun, stærð lungna fósturs, stærð brjóstkassa fósturs, 

kviðarummál fósturs, þvermál höfðus fósturs, legvatnsmagn, hvort meðgöngurof hafi verið framkvæmt 

og þá hvenær, hvort fæðing hafi verið framkölluð, fæðingarmáti og hvort framkvæmd hafi verið 

fósturkrufning. Fóstur sem ekki höfðu neina þind (e. diaphragmatic agenesis) voru ekki tekin með í 

þessari rannsókn. 

Eftirfarandi upplýsingum var safnað um barn og meðferð þess: fæðingarár, kyn, þyngd, lengd og 

höfuðummál við fæðingu, Apgarstig við eina mínútu og fimm mínútur, hvort gallinn hafi verið hægra eða 

vinstra megin á þind, hvort magi og lifur hafi verið ofan þindar, hvaða önnur líffæri voru ofan þindar, 

hvort hjarta var hliðrað og í hvora áttina, aðrir meðfæddir gallar, meðgöngulengd, hvort greining hafi 

legið fyrir, hvaða lyf voru notuð, hvort sonda hafi verið notuð, hvenær skurðaðgerð var framkvæmd og 

hvers konar, önnur meðferð, hvort þurfti bót til að loka gatinu í þindinni, hvort sett var upp thoraxdren, 

hversu löng öndunarvélameðferð var, hversu lengi barnið þurfti öndunaraðstoð og auka súrefni, 

niðurstöður úr hjartaómskoðun, lungnaháþrýstingur, ECMO, fylgikvillar, ástand við útskrift og afdrif. 

3.2 Tölfræðiúrvinnsla 

 Upplýsingarnar voru skráðar í Google Docs og allar töflur og gröf voru búin til í Microsoft Excel 2016. 

Tölfræðiúrvinnsla var bæði framkvæmd í Microsoft Excel og R Studio. Fisher‘s exacts test var notað til 

að meta marktækni í samanburði á flokkabreytum og ANOVA próf var notað til að meta marktækni í 

samanburði á meðaltölum talnabreyta. Bæði tilgátuprófin voru framkvæmd í R Studio. Miðað var við að 

munur breyta hafi verið tölfræðilega marktækur ef p ˂ 0,05. 

3.3 Leyfi 

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala og framkvæmdastjóri lækninga fyrir hönd gagnanefnd 

Landspítala gáfu leyfi fyrir rannsókninni og öflun upplýsinga úr sjúkraskrámþ 
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4 Niðurstöður 

Alls fundust 28 tilfelli þar sem fóstur eða barn var greint með þindarhaul á árunum 2002 til 2017. 

Tuttugu og tvö þeirra greindust á fósturskeiði og þar af enduðu fjórar meðgöngur með meðgöngurofi. Af 

þeim sex sem greindust eftir fæðingu greindust fimm á fyrsta sólarhring lífs en eitt rétt rúmlega eins árs. 

Fimm nýburar létust á tímabilinu en þeir létust allir innan 36 klukkustunda frá fæðingu. Því fæddust 24 

lifandi börn með CDH á tímabilinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt upplýsingum af vef Hagstofu fæddust 66.339 börn á árunum 2002-2016 á Íslandi. Fjöldi 

fæddra barna á Íslandi árið 2017 er ekki staðfestur þegar þetta er skrifað en hann er metinn um 4.060 

börn samkvæmt vef Hagstofu. Það gefur 70.398 lifandi fædd börn á tímabilinu. Nýgengitíðni meðfædds 

þindarhauls fyrir tímabilið reiknast því 1 af hverjum 2.933 lifandi fæddum börnum. Dánartíðni fyrir 

tímabilið var 20,8%. Hlutfall tilfella greindra á meðgöngu var 78,6% og hlutfall meðganga sem enduðu 

með meðgöngurofi 18,2%. Tilfellin 28 dreifðust nokkuð jafnt yfir tímabilið. Hvorki má segja að um 

sérstaka aukningu á nýgengi greininga sé um að ræða á tímabilinu né heldur fækkun tilfella. Að meðaltali 

greindust 1,75 tilfelli á ári á rannsóknartímabilinu. 

Mynd 5: Tilfelli rannsóknarinnar 
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Súluritið sýnir fjölda greindra tilfella fyrir hvert ár á rannsóknartímabilinu. 

4.2 Meðganga og fæðing 

Eins og áður sagði greindust 22 tilfelli á meðgöngu og 6 eftir fæðingu. Skráður var meðgöngualdur 

fósturs þegar fyrst var minnst á CDH í skráningarkerfi fósturgreiningar. Frekar var notast við aldur þegar 

vísbendingar kviknuðu um gallann frekar en aldur við staðfestingu gallans til þess að gæta samræmis. 

Erfiðara reyndist að finna upplýsingar um staðfestingu á gallanum en grunur um gallann var skráður í 

nánast öllum tilfellum sama dag og grunurinn vaknaði. Þrettán fóstur greindust í fósturskimun og þar af 

greindust flest í 20 vikna skoðun eða 9 fóstur. Í einu tilfelli var fyrst minnst á gallann við 24 vikur en þá 

er líklegt að grunur hafi kviknað um gallann í 20 vikna skoðun en að sú skoðun hafi farið fram annars 

staðar en á Landspítala og því ekki til gögn um það þar. 8 fóstur greindust í vaxtarsónar. 

Súlan lengst til hægri merkir fjölda þeirra barna sem greindust eftir fæðingu. 

Upplýsingar var ekki að fá um vaxtarsónar hjá þremur af þeim 6 sem greindust eftir fæðingu. 

Hugsanlega var sú skoðun ekki framkvæmd í þeim tilvikum og því ekki hægt að útiloka að gallinn hefði 
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sést í sónar seint á meðgöngu. Í öllum tilfellum þar sem meðganga var rofin var greining gerð fyrir lok 

19. viku. Eins og sjá má á mynd 5 eru börnin sem létust eftir fæðingu greind frekar fyrr á meðgöngunni 

en börnin sem lifðu en ekki er um afgerandi mynstur að ræða. 

Tafla 2: Einkenni mæðra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hlutfall af 24 konum, þ.e. þær 24 konur sem ekki fóru í meðgöngurof. **Hlutfall af ofangreindum flokki. Aldur og 

BMI stuðull eru gefin upp sem meðaltal ásamt staðalfráviki. 

BMI (body mass index) eða líkamsþyngdarstuðull er reiknaður sem þyngd í kg deilt með hæð í cm 

í öðru veldi. Manneskja telst vera í yfirþyngd ef stuðullinn er yfir 25. Eins og sjá má á töflu 2 var BMI 

stuðull mæðranna að meðaltali hár eða næstum því um 3 stigum yfir því sem telst vera yfirþyngd. 

Reiknað var með þeirri þyngd sem mæðurnar sögðu sig venjulega vera í áður en meðganga hófst. 

Fjórðungur mæðranna töldust til offituflokks. Ef tekið er mið af hæstu mælingum á AFI (amniotic fluid 

index) eða DP (dýpsti pollur) á meðgöngu var helmingur kvennanna með polyhydramnios einhvern 

tímann á meðgöngunni. 5 konur voru með lítillega aukið legvatnsmagn (AFI milli 18 og 25), 3 konur 

töldust vera með eðlilegt legvatnsmagn (undir 18) en ekki er að finna upplýsingar um legvatnsmagn 

þriggja kvenna. 

4.3 Nýburarnir 

Áður hefur verið sýnt fram á að tilfellin sem greinast síðar hafi vægari sjúkdómsmynd. Þannig ættu 

þau sem greinast á meðgöngu að hafa almennt alvarlegri tilfelli af þindarhaul en þau sem greinast eftir 

fæðingu. Eins ættu tilfellin sem enduðu í meðgöngurofi að hafa verstu sjúkdómsmyndina þar sem sú 

ákvörðun var tekin eftir greiningu að halda ekki áfram meðgöngu oftast vegna þess að fóstur var ekki 

Breytur (N = 28) 

Aldur 30,43±4,80 

BMI 27,95±7,26 

     BMI yfir 25 (%) 16 (57,14%) 

     BMI yfir 30 (%) 7 (25%) 

Frumbyrja (%) 10 (35,71%) 

Meðgöngurof (%) 4 (14,29%) 

*Sjálfkrafa sótt (%) 14 (58,33%) 

*Keisaraskurður (%) 7 (29,17%) 

     **Bráður keisari 2 (28,57%) 

     **Valkeisari 5 (71,43%) 

*Leggangafæðing 17 (70,83%) 

     **Sogklukka 4 (23,53%) 

*Aukið legvatnsmagn AFI > 18 17 (70,83%) 

     *Polyhydramnios AFI > 25/DP > 8 12 (50,00%) 

     *Miðlungs polyhydramnios AFI > 30/DP > 12 4 (16,67%) 

     *Svæsinn polyhydramnios AFI > 35/DP > 16 1 (4,17%) 
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talið lífvænlegt. Ef þessir þrír hópar, tilfelli sem enduðu með meðgöngurofi, lifandi fædd börn sem 

greindust á meðgöngu og lifandi fædd börn sem greindust eftir fæðingu, eru bornir saman má sjá nokkrar 

vísbendingar um að eitthvað sé til í þeirri kenningu. 

Tafla 3: Sérkenni þýðisins 

  Meðgöngurof 
Greindust á 
meðgöngu 

Greindust eftir 
fæðingu Heild 

Breytur (N = 4) (N = 18) (N = 6) (N = 28) 

Stúlkur (%) 2 (50,00%) 9 (50,00%) 2 (33,33%) 13 (46,43%) 

Þyngd við fæðingu – g ‒ 3156 3305 3244 
(spönn) 

 
(370-4390) (2480-3955) (370-4390) 

Lengd við fæðingu - cm ‒ 51 51,5 51,0 
(spönn) 

 
(26-54) (47-57) (26-57) 

Meðgöngulengd - vikur 16,5 39 39 39 
(spönn) (16-20) (22-41) (36-41) (16-41) 

Vinstri hernia (%) 4 (100,00%) 14 (77,78%) 5 (83,33%) 23 (82,14%) 

Magi ofan þindar (%) 3 (75,00%) 10 (55,56%) 1 (16,67%) 14 (50,00%) 

Lifur ofan þindar (%) 4 (100,00%) 7 (38,89%) 1 (16,67%) 12 (42,86%) 

Lést (%) ‒ 5 (27,78%) 0 (0,00%) 5 (20,83%)* 

Einangraður þindarhaull (%) 2 (50%) 17 (94,44%) 6 (100,00%) 25 (89,29%) 

Litningagalli (%) 0 (0%) 2 (11,11%) 0 (0%) 2 (7,14%) 

Annar meðfæddur galli (%) 3 (75,00%) 4 (22,22%) 2 (33,33%) 9 (32,14%) 

     Hjartagalli (%) 2 (50,00%) 1 (5,56%) 1 (16,67%) 4 (14,29%) 

     Nýrnagalli (%) 2 (50,00%) 2 (11,11%) 0 (0,00%) 4 (14,29%) 

Þýðinu er skipt upp í þrjá hópa: tilfelli sem enduðu með meðgöngurofi, lifandi fædd börn sem greindust á meðgöngu 

og lifandi fædd börn greind eftir fæðingu. Breyturnar þyngd, lengd og meðgöngulengd eru gefnar upp sem miðgildi 

ásamt spönn gildanna. *Af 24 lifandi fæddum börnum. 

Eins og sjá má á töflu 3 er ekki hægt að segja að gallinn hafi komið oftar fram í annað hvort drengjum 

eða stúlkum en kynjahlutfallið er nánast jafnt. Fóstur með þennan galla verða alla jafna ekki fyrir 

vaxtarskerðingu en langflest börnin voru eðlileg að stærð og þyngd við fæðingu. Eitt barn hlaut 

greininguna létt fyrir meðgöngualdur. Fjögur börn fæddust fyrir fullar 37 vikur meðgöngu og þar af eitt 

fyrir 28 fullar vikur. Tvö þeirra létust eftir fæðingu, annað fætt eftir 31 viku og 4 daga meðgöngu og hitt 

eftir 22 vikur. Barn sem fæðist eftir aðeins 22 vikur meðgöngu er afar ólíklegt til að lifa af. Fyrir utan 

þessi fjögur eru öll lifandi fædd börn fædd eftir eðlilega lengd meðgöngu. 

Þindargalli á vinstri helmingi þindar fannst í 82,1% tilfella. Hlutfall barna með maga og/eða lifur ofan 

þindar er hærra meðal þeirra sem greinast á meðgöngu en þeirra sem greinast eftir fæðingu enda eru 

það líffæri ofan þindar í sónarskoðun sem fyrst gefa vísbendingu um þindarhaul. Öll 5 börnin sem létust 

voru greind á meðgöngu en ekkert þeirra eftir fæðingu. Nánast öll börnin höfðu einangraðan þindarhaul, 

þ.e.a.s. gallinn var ekki hluti af flóknu heilkenni. Eitt barn hafði þindargalla sem hluta af Pallister-Killian 
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heilkenni. Tvö fóstur höfðu mjög margþætta byggingarlega galla sem voru svo alvarlegir að þessi fóstur 

hefðu ekki verið lífvænleg. Litningagerð þeirra var þó eðlileg. Tvö börn greindust með óeðlilega 

litningagerð. Annað þeirra hafði ferstæðu á stutta armi litnings 12 sem leiðir til Pallister-Killian heilkennis 

sem nefnt var hér að ofan. Hitt barnið hafði umhverfu á litningi 9 sem það hafði erft frá móður sinni sem 

ekki hafði þindarhaul. Ekki hefur verið sýnt fram á tengsl þeirrar umhverfu og þindarhauls. Í 9 tilfellum 

fundust aðrir meðfæddir gallar. Af þeim voru þau tvö fóstur sem nefnd voru áður með fjölþætta galla og 

svo barn með Pallister-Killian heilkenni. Annað fóstur sem fór í gegnum meðgöngurof greindist með 

vanþroskað vinstra hjarta í fósturkrufningu. Meðal fæddra barna var eitt barn með gáttaskiptargalla og 

eitt með sleglaskiptagalla. Eitt barn greindist með vatnsnýra og dysplasískt nýra. Aðrir gallar voru 

tilviljanakenndir og líklega ótengdir gallar en það voru fjölfingrun og falið eista. 

Af þeim 24 börnum sem fæddust með þindargalla létust 5. Ein af meginspurningum sem leitast er 

við að svara með þessari rannsókn er: hvaða breytur eru það sem hafa bestu forspárgildi fyrir útkomu 

og er hægt að nota þær til þess að spá fyrir um afdrif þessara barna eftir fæðingu? Í eftirfarandi töflu eru 

teknar saman nokkrar breytur sem aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að hafi áhrif á útkomu. 

Rannsóknarhópnum er skipt í tvo flokka, annars vegar börnin sem lifðu og hins vegar þau sem létust. 

Flokkarnir eru bornir saman og reiknað er hvort þessar breytur hafi verið marktækt ólíkar milli þeirra. 

Tafla 4: Samanburður á flokkum eftir útkomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breyturnar tímasetning greiningar, legvatnsmag, meðgöngulengd og Apgar stig eru gefnar upp sem meðaltal ásamt 

staðalfráviki. Feitletruðu tölurnar í dálkinum p-gildi merkja að munurinn milli flokka sé marktækur, þ.e. p-gildi er 

lægra en 0,05. 

  Lifðu Létust p-gildi 

Breytur (N = 19) (N = 5)   

Greint á meðgöngu (%) 13 (68,42%) 5 (100%) 0,2801 

Tímasetning greiningar - flokkur 2,95±0,85 2,20±0,84 0,0471 

Legvatn - flokkur 2,75±1,06 2,50±1,29 0,691 

Meðgöngulengd - dagar 275,95±10,83 241,40±54,63 0,0125 

Apgar við 1 mín - stig 4,89±1,63 3,20±1,30 0,0437 

Apgar við 5 mín - stig 6,74±1,73 4,00±3,08 0,0141 

Hægri hernia (%) 4 (21,05%) 1 (20,00%) 1 

Magi ofan þindar (%) 9 (47,37%) 4 (80%) 0,3271 

Lifur ofan þindar (%) 5 (26,32%) 3 (60,00%) 0,2885 

Hvort tveggja ofan þindar (%) 1 (5,26%) 2 (40%) 0,09881 

Hvorugt ofan þindar (%) 6 (31,58%) 0 (0%) 0,2801 

Hjartagalli (%) 2 (10,53%) 0 (0%) 1 

Nýrnagalli (%) 1 (5,26%) 1 (20%) 0,3804 
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Eins og áður sagði voru öll börnin sem síðan létust greind með þindarhaul á meðgöngu. Samkvæmt 

þessari rannsókn er greining á meðgöngu þó ekki marktækur áhættuþáttur fyrir andláti eftir fæðingu. 

Tímasetningu greiningar var skipt í fjóra flokka. Í flokki 1 eru þau fóstur sem greindust á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu, í flokki 2 þau sem greindust á öðrum þriðjungi, í flokki 3 á þriðja þriðjungi og í flokki 4 eru 

þau sem greindust eftir fæðingu. Marktækur munur var á milli flokkanna lifðu og létust á því hvenær 

gallinn var greindur (p = 0,0471). Gallinn greindist að meðaltali fyrr meðal þeirra sem létust eða í byrjun 

annars þriðjungs meðgöngu. Börnin sem lifðu greindust að meðaltali undir lok annars þriðjungs. 

Legvatnsmagni á meðgöngu var einnig skipt í flokka til útreikninga: í flokki 1 eru þær mæður sem 

höfðu AFI undir 18, í flokki 2 eru þær mæður sem einhvern tímann á meðgöngu fóru yfir AFI 18 en þó 

undir 25, flokki 3 tilheyra þær sem einhvern tímann höfðu AFI milli 25 og 30 eða DP milli 8 og 12, í flokki 

4 voru þær sem höfðu AFI milli 30 og 35 eða DP milli 12 og 16 á einhverjum tímapunkti og í flokki 5 þær 

sem fóru yfir AFI 35 eða DP 16. Ekki reyndist vera marktækur munur á legvatnsmagni mæðra þessara 

barna á meðan á meðgöngunni stóð. Marktækur munur var á meðal meðgöngulengd í dögum (p = 

0,0125). Börnin sem lifðu voru að meðaltali tæplega 276 daga eða 39 vikur og 3 daga í móðurkviði en 

þau sem létust að meðaltali rúmlega 241 dag eða 34 vikur og 3 daga. Það gerir að meðaltali 5 vikum 

styttri meðgöngutíma meðal barnanna sem síðan létust. Börnin sem létust höfðu að meðaltali lægri 

Apgar stig en þau sem lifðu, bæði við 1 mínútu og við 5 mínútur. Var þessi munur marktækur (p = 0,0437 

við 1 mínútu og p = 0,0141 við 5 mínútur). Meiri munur var á milli Apgar stiga hópanna við 5 mínútur. 

Hlutfall barna með hægri þindargalla var nokkuð jafnt á milli hópa. 

Meðal þeirra sem létust fundust magi og lifur oftar ofan þindar en meðal þeirra sem lifðu. Það átti 

einnig við tilfelli þar sem bæði magi og lifur voru samtímis ofan þindar. Ekkert barnanna sem lést var 

laust við að hafa maga eða lifur ofan þindar en rúmlega 30% barnanna sem lifðu höfðu hvorki maga né 

lifur ofan þindar. Í 23 tilfellum voru smágirni ofan þindar, í 14 tilfellum ristill, í 16 tilfellum milta, í einu 

tilfelli nýra og þremur bris ofan þindar. Í þremur tilfellum vantaði upplýsingar um líffæri ofan þindar, einu 

sinni vegna meðferðar erlendis og í tveimur tilfellum vegna þess að ekki var framkvæmd krufning eftir 

andlát. Meðfæddur hjartagalli og nýrnagalli höfðu ekki marktæk áhrif á lifun. 

4.4 Meðferð 

Af þeim 24 börnum sem fæddust með þindarhaul hlutu 23 þeirra meðferð strax við fæðingu. Það 

barn sem ekki þurfti meðferð strax hafði annars konar galla eða svokallaða Morgagni herniu. Í því tilfelli 

var aðeins lítið gat framarlega á þind við bringubein og engin kviðarholslíffæri voru ofan þindar. Því sýndi 

sjúklingurinn engin einkenni gallans fyrr en rétt rúmlega eins árs þegar garnalykkja komst upp í brjósthol 

og olli mæði hjá sjúklingnum. Því sker sá sjúklingur sig örlítið úr hvað varðar meðferð og lífsmörk við 

fæðingu. Öll börnin að einu undanskildu hlutu lyfjameðferð. Barnið sem ekki fékk nein lyf lést innan 

nokkurra mínútna frá fæðingu. 22 börn voru barkaþrædd og fengu aðstoð öndunarvélar. 19 börn gengust 

undir skurðaðgerð, það yngsta á fyrsta sólarhring en það elsta eins árs og 25 daga gamalt. Þau börn 

sem ekki var framkvæmd skurðaðgerð á voru látin áður en hægt var að gera aðgerð. 

Hægri þindargalli hefur gjarnan verið tengdur við verri horfur og er talinn valda meiri lungna-

háþrýstingi. Því mætti ætla að börn með hægri galla þyrftu lengri og flóknari meðferð en börn með vinstri 
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galla. Til þess að skoða hvaða áhrif staðsetning gallans hefði á meðferð var gerður samanburður milli 

þeirra sem höfðu vinstri galla og þeirra sem höfðu hægri galla með tilliti til nokkurra þátta meðferðar. 

Tafla 5: Samanburður á meðferð milli barna með vinstri þindargalla og barna með hægri þindargalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breyturnar Apgar stig, tímasetning skurðaðgerðar, lengd öndunarvélameðferðar og lengd öndunaraðstoðar eru 

gefnar upp sem meðaltal ásamt staðalfráviki. Feitletruðu tölurnar í dálkinum p-gildi merkja að munurinn milli flokka 

sé marktækur, þ.e. p-gildi er lægra en 0,05. 

Samkvæmt þessari rannsókn var ekki munur á lifun barna með vinstri galla og barna með hægri 

galla. Einnig var nánast enginn munur milli hópa á hvort gallinn hafi verið greindur á meðgöngu eða eftir 

fæðingu. Apgar stig við eina mínútu og fimm mínútur voru að meðaltali lægri meðal barna með hægri 

galla en barna með vinstri galla en munurinn var ekki marktækur. Magi var marktækt oftar ofan þindar 

meðal barna með vinstri galla (p = 0,008059) og lifur marktækt oftar ofan þindar meðal barna með hægri 

galla (p = 0,008059). Það kemur heim og saman við eðlilega staðsetningu líffæranna undir þindinni. 

Börn með hægri galla voru aldrei með bæði maga og lifur ofan þindar en börn með vinstri galla voru 

með hvort tveggja ofan þindar í um fjórðungi tilfella. 

Skurðaðgerð var framkvæmd að meðaltali einum og hálfum degi fyrr á börnum með vinstri galla en 

niðurstaðan er ekki marktæk. Hér er undanskilinn sjúklingurinn sem greindist um eins árs gamall. Í því 

tilfelli var aðgerð framkvæmd seint þar sem sjúkdómurinn bar ekki með sér nein einkenni fyrr en rúmu 

ári eftir fæðingu. Í öðrum tilfellum er oftast beðið með aðgerð á meðan lífsmörkum er náð stöðugum og 

og því er lengri bið eftir aðgerð merki um alvarlegri sjúkdómsmynd. Oftar þurfti að nota bót til þess að 

loka gatinu í þindinni meðal barna með hægri galla en vinstri en sú breyta reyndist heldur ekki marktæk. 

Lengd öndunarvélameðferðar reyndist marktækt styttri að meðaltali meðal barna með vinstri galla (p = 

0,00928) eða um 15 daga munur á meðaltölum. Með lengd öndunaraðstoðar er átt við hversu lengi barn 

var í öndunarvél auk annarrar meðferðar sem aðstoðar við öndun eftir úttöku barkaopspípu. Munur er á 

  Vinstri galli Hægri galli p-gildi 

Breyta (N = 23) (N = 5)  
Lifandi 15 (65,22%) 4 (80%) 1 

Greining á meðgöngu 18 (78,26%) 4 (80%) 1 

Apgar eftir 1 mín 4,84±1,64 3,40±1,52 0,0904 

Apgar eftir 5 mín 6,63±2,11 4,40±2,30 0,0508 

Magi ofan þindar 14 (60,87%) 0 (0%) 0,008059 

Lifur ofan þindar 7 (30,43%) 5 (100%) 0,008059 

Hvort tveggja ofan þindar 6 (26,09%) 0 (0%) 0,5534 

Skurðaðgerð framkvæmd 3,07±1,98 4,5±2,65 0,252 

Bót notuð 1 (4,35%) 2 (40,00%) 0,09701 

Lengd öndunarvélameðferðar 12,29±9,11 27,75±9,71 0,00928 

Lengd öndunaraðstoðar 16,71±18,05 32,75±9,28 0,111 

Fjöldi lyfja 3,07±2,34 6,50±3,11 0,0257 
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meðallengd öndunaraðstoðar milli hópanna en sá munur er ekki marktækur. Hér vantar upplýsingar um 

einn sjúkling þar sem sá sjúklingur hlaut meðferð meðal annars erlendis. Það er sá sjúklingur sem þurfti 

líklegast lengst á öndunarvélameðferð að halda. Til stóð að meta einnig þann tíma sem börn þurftu á 

auka súrefni að halda en nokkur barnanna voru útskrifuð með súrefni og sum útskrifuð til annarra 

heilbrigðisumdæma. Því vantar upplýsingar um lengd súrefnismeðferðar hjá nokkrum börnum og 

ákveðið var að sleppa þeirri breytu hér til þess að minnka skekkjuþátt. 

Börn með hægri galla voru á marktækt fleiri lyfjum að meðaltali en börn með vinstri galla (p = 

0,0257). Hér er þó ekki átt við öll lyf sem sjúklingarnir taka heldur einungis talin þau lyf á vökudeild sem 

eru sérstök fyrir þennan tiltekna sjúkdóm. Því eru frátalin róandi lyf, verkjalyf, sýklalyf, næringarefni í æð 

og fleiri lyf sem eru algeng í meðferð annarra sjúkdóma á vökudeild. Börnin sem létust eru ekki talin 

með í breytunum skurðaðgerð framkvæmd og bót notuð þar sem þau voru öll látin áður en hægt var að 

framkvæma skurðaðgerð. Þau eru heldur ekki talin með í breytunum lengd öndunarvélameðferðar, 

lengd öndunaraðstoðar eða fjöldi lyfja þar sem meðferð stóð aðeins yfir í nokkrar klukkustundir eða þar 

til þau létust. Á myndinni hér að neðan má sjá þau lyf sem talin voru mikilvæg til rannsókna á þessum 

tiltekna sjúkdómi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfjum er raðað eftir stafrófsröð. 

Tuttugu og þrjú börn fengu lyfjameðferð. Flest fengu NO sem er æðavíkkandi í lungum, dópamín til 

að hækka blóðþrýsting, prostaglandin til að halda fósturslagrás opinni og Tribonat gegn blóðsýringu. 

Sildenafil og prostacyclin voru einnig notuð sem æðavíkkandi í lungum. Noradrenalín er blóðþrýstings-

hækkandi og dóbútamín og milrinone eru hjartastyrkjandi lyf. Lyfin sem voru sjaldnast notuð voru 

Curosurf sem lungnablöðruseyti, ventolin til að víkka lungnaberkjur og hjartalyfin Digoxin við gáttatifi og 

adenosine við hraðtakti. 

Skurðaðgerð til að lagfæra þindargallann var framkvæmd á 19 sjúklingum á tímabilinu. Í 9 tilfellum 

var samtímis gerður botnlangaskurður. Einn sjúklingur var settur á hjarta- og lungnavél (ECMO). 

Thoraxdreni var komið fyrir hjá 13 sjúklingum. Upplýsingar um thoraxdren vantaði hjá einum sjúklingi. 
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Mynd 8: Lyf í meðhöndlun á þindarhaul 
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Sondu var komið fyrir hjá 21 barni. Á meðan á meðferð á vökudeild stóð fengu nokkur barnanna 

sýkingar. Samkvæmt meðferðarkóðum af vökudeild fengu fjögur börn blóðsýkingu. Samkvæmt 

upplýsingum úr sjúkrasögu sjúklinganna fengu 9 þeirra loftbrjóst og 13 fengu vökva í fleiðruhol í kjölfar 

aðgerðar. Tvö börn fengu uppsöfnun fitukirnis í kviðarhol (e. chylous ascites) og fjögur fengu 

fitukirnisbrjóst (e. chylothorax). Fjögur barnanna fengu lungnahrun (e. atelectasis) á dvölinni á 

spítalanum og eitt fékk húðbeðsþembu (e. subcutaneous emphysema). 

Við útskrift af Barnaspítalanum voru að minnsta kosti 6 barnanna með sondu, 8 á lyfinu Zantac, þrjú 

með súrefniskút, tvö á sildenafil, eitt á Methadone, eitt á Digoxin, eitt á hydrocortisone, eitt á 

hydrochlortiazíði, spironolactone, omeprazole og Flixotide, eitt á Trimetoprim og eitt á Augmentin. 

Þannig voru 15 sjúklingar af 19 útskrifaðir af spítalanum með lyf og/eða sondu eða 78,95%. Í einu tilfelli 

fékk sjúklingur aðra herniu í gegnum gamla skurðinn á þindinni um 4 árum eftir útskrift. Fimm 

sjúklinganna hafa þurft að gangast undir aðra aðgerð vegna samvaxta í kviðarholi með eða án 

garnalömunar. Tveir sjúklinganna eru í dag með barkaraufun (e. tracheostomy) og er annað þeirra einnig 

með magaraufun (e. gastrostomy). 
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5 Umræður 

Á árunum 2002-2017 var nýgengi meðfædds þindarhauls á Íslandi metið sem svo að hann kæmi 

fram í 1 af hverjum 2.933 lifandi fæddum börnum. Upplýsingar um nýgengi frá erlendum rannsóknum 

eru mjög mismunandi og er nýgengi gefið upp allt frá 1 af hverjum 2000 fæðingum upp í 1 af hverjum 

5000 fæðingum. Líklegar skýringar á þessum breytileika í nýgengi eru meðal annars mismunandi 

skilgreiningar á CDH eftir rannsóknum og mismunandi tíðni meðgöngurofa í kjölfar greiningar. Tíðni 

meðgöngurofa getur verið mjög breytileg eftir tímabilum, löndum og menningu. Þá eru svæði misvel 

búin hvað varðar tækjabúnað sem þarf til að greina galla á meðgöngu og skimun á fósturgöllum nær yfir 

hærra hlutfall verðandi mæðra á sumum svæðum en öðrum. Þar sem færri fóstur eru greind á meðgöngu 

má ætla að nýgengi sé hærra. Eins gætu verið að einhver enn óþekkt gen eða umhverfisþættir sem 

orsaka gallann séu algengari sums staðar í heiminum en annars staðar. Dánartíðni á Íslandi á tímabilinu 

2002-2017 var 20,83% en það er mjög svipað og í öðrum löndum norður Evrópu (3, 28). 

Talsverð breyting hefur orðið á nýgengi á Íslandi síðustu áratugi ef þessi rannsókn er borin saman 

við svipaða rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi fyrir árin 1983-2002 (29). Þar er nýgengi skipt upp 

í tvö tímabil: frá 1983 til 1992 var nýgengi 1 af hverjum 3.002 lifandi fæddum og nýgengi frá 1993 til 

2002 greindist 1 af hverjum 5.501 lifandi fæddum einstaklingum með þindarhaul. Þessi lækkun á 

nýgengitíðni er skýrð með bættri tækni í fósturgreiningum og í kjölfarið aukinni tíðni meðgöngurofa. 

Heildarnýgengi fyrir tímabilið 1983-2002 var 1 af hverjum 3.763 lifandi fæddum. Nýgengi hefur aukist 

töluvert aftur fyrir tímabilið 2002 til 2017 en með bættri meðferð eftir fæðingu þykir gallinn ekki lengur 

eins alvarlegur og tíðni meðgöngurofa lækkaði aftur. 

Tafla 6: Samanburður á nýgengi meðfædds þindarhauls á Íslandi eftir tímabilum 

 

 

Alls greindust 31 tilfelli af meðfæddum þindarhaul á árunum 1983-2002 og þar af greindust 8 eða 

25,81% á meðgöngu. Þar af enduðu 7 tilfelli með meðgöngurofi. Það hefur orðið talsverð breyting síðan 

en þessi rannsókn sýndi greiningarhlutfall á meðgöngu um 78,57% og 4 tilfelli enduðu með 

meðgöngurofi. 

Tafla 7: Samanburður milli rannsókna á þindarhaul á Íslandi 1983-2002 og 2002-2017 

 1983-2002 2002-2017 

Nýgengi fæddra barna með CDH 1/3763 1/2933 

Hlutfall tilfella greindra á meðgöngu (%) 8 (25,81%) 22 (78,57%) 

Tíðni meðgöngurofs eftir greiningu á meðgöngu (%) 7 (87,50%) 4 (18,18%) 

Lifandi fædd börn greind á meðgöngu (%) 1 (4,35%) 5 (20,83%) 

Dánartíðni (%) 8 (34,78%) 5 (20,83%) 

Dánartíðni eftir aðgerð (%) 3 (16,67%) 0 (0%) 

Greining eftir 26 daga lífs (%) 4 (12,90%) 1 (3,57%) 

Tímabil 1983-1992 1993-2002 2002-2017 

Nýgengi 1/3002 1/5501 1/2933 
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Á síðara tímabilinu gekk mun betur að greina gallann á meðgöngu en rúmlega þrír fjórðuhlutar 

tilfellanna greinudust á meðgöngu samanborið við einungis um fjórðung á fyrra tímabilinu. Einnig hefur, 

eins og áður sagði, hlutfall tilfella sem enda með meðgöngurofi eftir greiningu á meðgöngu minnkað 

gríðarlega síðan á fyrra tímabilinu. Það endurspeglast svo í hlutfalli þeirra lifandi fæddra barna sem 

greining lá fyrir hjá við fæðingu. Þessi mikla breyting er langt frá því að vera tilviljun en í fyrri rannsókninni 

var einmitt skoðað hvort aukinn árangur í skurðaðgerðum ætti að hafa áhrif á ákvörðun um 

meðgöngurof. Niðurstaðan á þeim tíma var sú að taka ætti tillit til aukins árangurs í meðferð þegar 

verðandi foreldrum væru gefin ráð varðandi áframhaldandi meðgöngu. Þennan árangur í meðferð má 

einnig sjá þegar tímabilin tvö eru borin saman. Dánartíðni hefur lækkað um tæp 14% og því nokkuð ljóst 

að einhverjar framfarir hafa orðið í meðferð á þessum galla. Af þeim 8 sem létust á fyrra tímabilinu létust 

3 í kjölfar aðgerðar en á seinna tímabilinu lést ekkert barn eftir aðgerð. Fram til um ársins 2003 var 

áhersla lögð á að framkvæma aðgerð á þessum börnum sem fyrst eftir fæðingu og flest fóru í aðgerð á 

fyrsta sólarhring. Fljótlega upp úr 2003 og enn í dag er beðið með að gera aðgerð þangað til börnin hafa 

náð ákveðnum gildum í súrefnismettun, þvagútskilnaði, blóðþrýstingi og laktati í blóði. Ekki er þó víst að 

þau börn sem létust í kjöfar aðgerðar hefðu lifað ef beðið hefði verið með aðgerð eins og gert er í dag. 

Dánarorsök þeirra var sú að ekki var nægilega mikill lungnavefur til staðar til þess að næg loftskipti gætu 

farið fram en aðgerðin stækkar lungun ekki beint heldur gefur þeim færi á að vaxa. 

5.1 Meðganga og fæðing 

Offita virtist ekki vera mikið algengari meðal mæðra barna með meðfæddan þindarhaul heldur en 

almennt meðal íslenskra kvenna á barnseignaraldri. Samkvæmt þessari rannsókn voru 25% kvennanna 

með BMI yfir 30. Hlutfall of þungra kvenna á aldrinum 18-44 ára á Íslandi árið 2012 var 21,3% samkvæmt 

rannsókn á heilsu og líðan Íslendinga (30). Þó ber að hafa í huga að hóparnir tveir eru ekki alveg 

sambærilegir. Síðarnefndi hópurinn nær yfir allar konur á Íslandi en ekki einungis þungaðar konur, hann 

nær yfir breiðara aldursbil og tekur einungis mið af einu ári. 29,17% barnanna fæddust með 

keisaraskurði en 16,1% af öllum fæðingum á Íslandi árin 2002-2016 voru keisaraskurðir samkvæmt 

samantekt úr fæðingarskrá á heimasíðu landlæknisembættisins. Polyhydramnios er eitt af einkennum 

meðgöngu fósturs með CDH. 50% mæðranna í þessari rannsókn höfðu legvatnsmagn sem fór yfir AFI 

25 cm eða dýpsti pollur var dýpri en 8 cm en það er skilgreint sem polyhydramnios. Ein dönsk rannsókn 

frá 2007 sýndi fram á algengi polyhydramnios þar í landi upp á 2% (31). Því má segja að tengslin milli 

CDH og polyhydramnios séu mjög sterk og CDH ætti að vera einn af þeim kvillum sem ætti að leita að 

ef kona greinist með polyhydramnios. 

5.2 Nýburarnir 

Kynjahlutföll meðal allra greindra með CDH á tímabilinu voru nokkuð jöfn, 15 drengir og 13 stúlkur. 

Margar rannsóknir sýna fram á að gallinn sé marktæt örlítið algengari meðal drengja á meðan aðrar 

rannsóknir sýna engan mun á tíðni milli kynja (32, 33). Í 82,14% tilfella var gallinn vinstra megin. Þar af 

var eitt barn greint með Morgagni herniu, eða lítið op á þind vinstra megin við bringubein, og 22 tilfelli af 

hefðbundinni vinstri Bockdalek herniu. Þannig var hlutfall dæmigerðrar vinstri herniu 78,57% af öllum 

tilfellum en það er mjög sambærilegt við niðurstöður annarra rannsókna þar sem hlutfallið er oftast í 

kringum 80%. Ekki kom sérstaklega á óvart að hlutfall tilfella með maga og/eða lifur í brjóstholi hafi verið 
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hæst meðal þeirra sem enduðu með meðgöngurofi en lægst meðal barna sem greindust eftir fæðingu. 

Það eru einmitt þessi líffæri ofan þindar sem koma oftast upp um gallann í sónarskoðun. Það að magi 

og lifur séu komin upp í brjósthol snemma á meðgöngunni, eða fyrir 20 vikur, getur verið merki um 

alvarlegan galla og slæmar horfur. Þannig gæti staðsetning þessara líffæra hafa verið ein af fleiri 

forsendum fyrir ákvörðun um meðgöngurof og endurspeglast með hæstu tíðni maga ofan þindar (75%) 

og lifrar ofan þindar (100%) meðal þessa hóps. Eitt þeirra barna sem greindust með gallann eftir fæðingu 

var með maga ofan þindar og annað með lifur ofan þindar. Færri kviðarholslíffæri í brjóstholi gætu í 

einhverjum tilfellum verið ástæða þess að greining var ekki gerð á fósturskeiði. 

Öll fimm börnin sem létust voru greind á meðgöngu, eitt við tólf vikur, eitt við 20 vikur, annað við 21 

viku og tvö við 30 vikur fósturþroska. Það styður tilgátuna um að greining fyrr á meðgöngu beri merki 

um verri horfur. Því ber þó að taka með fyrirvara. Snemmbær greining stóð nánast aldrei ein sem 

sérstakur áhættuþáttur fyrir slæmum horfum meðal þessara barna en tvö þeirra fæddust fyrir fulla 

meðgöngu, þar af annað með alvarlegan genagalla og annað barn hafði hægri þindargalla. Í langflestum 

tilfellum var gallinn einangraður. Ekkert þeirra þriggja sem greindust með fjölþættari galla eru lifandi í 

dag. Tvö tilfelli greindust á fósturskeiði og enduðu með meðgöngurofi. Án efa hefur sú staðreynd að 

fjölmargir gallar voru til staðar verið ein af grunnforsendum þess að halda meðgöngu ekki áfram. Við 

krufningu á þessum fóstrum komu í báðum tilfellum í ljós það alvarlegir gallar að fóstur hefði aldrei lifað 

hefði meðgöngu verið haldið áfram. Í þriðja tilfellinu greindist þindargallinn á meðgöngu en ekki 

uppgötvaðist að um fjölþættari galla var að ræða fyrr en eftir fæðingu. Litningarannsókn sýndi fram á 

Pallister-Killian heilkenni eins og áður sagði. Aðeins einn annar litningagalli fannst en það virtist vera 

þögul stökkbreyting sem hafði ekki með þindargalla að gera. Tækni í rannsóknum á erfðaefni hefur fleygt 

fram á síðustu árum. Nú eru komin 16 ár síðan elsta barnið sem er hluti af þessari rannsókn greindist 

með þindarhaul og niðurstöður fengust úr litningarannsókn þess. Áhugavert væri að vita hvort sömu 

niðurstöður fengjust ef erfðaefni elstu barnanna í þessari rannsókn væri rannsakað aftur í dag með 

bættri tækni. Rannsóknir á erfðafræði gallans telja að undirliggjandi erfðaþáttur sé þekktur í um 20% 

tilfella en hér var einungis 1 tilfelli með þekkta erfðafræðilega orsök. Einnig er tíðni annarra meðfædda 

galla ásamt þindarhaul lægri en í mörgum öðrum rannsóknum. Til dæmis kemur fram í ýmsum öðrum 

rannsóknum að um 20% sjúklinga með þindarhaul hafi einnig hjartagalla en í þessari rannsókn voru 

einungis 14,29% tilfella einnig með meðfæddan hjartagalla (15). 

Munur á breytum milli þeirra sem lifðu og þeirra sem létust var að sumu leyti eins og búist var við. 

Þau sem létust greindust frekar á meðgöngu, greindust frekar fyrr á meðgöngu, fæddust frekar fyrir 

tímann, höfðu lægri Apgar stig, höfðu maga og lifur oftar ofan þindar, höfðu oftar bæði maga og lifur 

ofan þindar og hærra hlutfall barna voru með nýrnagalla. Af þessum voru þó einungis fjögur atriði þar 

sem munurinn milli hópanna var talinn marktækur. Alvarleiki sjúkdómsins virðist ekki endurspeglast í 

legvatnsmagni móður. Hægri þindargalli er talinn alvarlegri en það kom ekki fram í dánartíðni í þessari 

rannsókn. Líklega á smæð þýðisins þar stóran þátt. Það kom á óvart að hjartagalli hefði ekki áhrif á 

dánartíðni eins og í ýmsum öðrum rannsóknum en þó ber að nefna að sá sjúklingur sem glímir við hvað 

flestar afleiðingar þindargallans í dag hafði einnig alvarlegan hjartagalla. Sá marktæki munur sem kemur 

fram í meðgöngulengd er mjög athugaverður. Hann sýnir glöggt það sem aðrar rannsóknir hafa einnig 

bent á en það er að lengri meðganga hefur verndandi áhrif. Nýburarnir virðast vera betur í stakk búnir 
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að gangast undir meðferð eftir fulla meðgöngu heldur en þau sem fæðast fyrir tímann. Þau tvö börn í 

þessari rannsókn sem fæddust fyrir fullar 37 vikur meðgöngu létust bæði. Þetta er mjög mikilvægt að 

hafa í huga ef FETO aðgerð verður að staðlaðri meðferð við alvarlegum þindarhaul þar sem aðgerðin 

eykur mjög líkur á fæðingu fyrir tímann. Þess vegna þarf að meta hvert tilfelli fyrir sig og einungis velja 

þá meðferð fyrir þau fóstur sem hafa svo smá lungu að öðruvísi myndu þau ekki lifa. 

5.3 Meðferð 

Öll þau 19 börn sem gengust undir skurðaðgerð við þindarhaul eru lifandi í dag. Það telst vera mjög 

góður árangur en eins og áður var nefnt er það mikil bæting frá tímabilinu 1983-2002. Aðrar nýrri 

rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að dánartíðni í kjölfar skurðaðgerðar sé um 16% (34). Ekki er gott að 

segja hvað nákvæmlega veldur þessum góða árangri hér á landi. Hvort um er að ræða tilviljun vegna 

þess að þýðið er smátt eða annars konar aðferðir við skurðaðgerðina er eitthvað sem þyrfti að skoða 

nánar. Einnig má benda á mun lægra hlutfall barna á Íslandi sem gangast undir ECMO meðferð en í 

öðrum löndum. Aðeins einn sjúklingur af 24 (4,17%) í þessari rannsókn var settur á ECMO en í öðrum 

rannsóknum er hlutfallið um 30% (35). Erfitt er að segja til um hvort ECMO meðferð sé of sjaldan notuð 

á Íslandi eða of mikið í öðrum löndum þar sem rannsóknum ber ekki saman um kosti meðferðar með 

ECMO fyrir þennan tiltekna galla. Japanir veltu þessari sömu spurningu fyrir sér en einungis 7% CDH 

sjúklinga voru settir á ECMO þar í landi. Gerð var rannsókn á efninu þar sem komist var að þeirri 

niðurstöðu að dánartíðni og sjúkrahlutfall (e. morbidity) voru ekki aukin í Japan þrátt fyrir minni notkun 

ECMO (36). Sú staðreynd að erfitt aðgengi er að ECMO meðferð hér á landi og kalla þurfi til teymi 

erlendis frá hefur án efa áhrif á algengi þeirrar meðferðar á Íslandi. 

Þótt ekki hafi sést á dánartíðni að hægri þindargalli sé alla jafna talinn alvarlegri sjúkdómur en vinstri 

má sjá vísbendingar þess þegar meðferð barna með vinstri galla annars vegar og hægri galla hins vegar 

er borin saman. Bæði voru börn með hægri galla marktækt lengur í öndunarvél og á fleiri lyfjum að 

meðaltali. Einnig voru þau með lægri Apgar stig við 1 mínútu og 5, gengust seinna undir skurðaðgerð, 

þurftu oftar bót til að loka gatinu í þindinni og þurftu lengur á öndunaraðstoð að halda. Því er staðsetning 

gallans án efa eitthvað sem þarf að taka tillit til í ráðgjöf til foreldra um áframhaldandi meðgöngu eftir 

greiningu á fósturskeiði. Til að mynda teljast horfur sjúklings lélegar ef O/E LHR er undir 25% í vinstri 

galla en 45% í hægri galla. 

Tæp 80% barnanna útskrifuðust af spítalanum á einhvers konar meðferð við áframhaldandi 

vandamálum eða fylgikvillum. Þótt langtímahorfur hafi ekki verið teknar sérstaklega saman í þessari 

rannsókn var tilfinningin sú við lestur á sjúkrasögu þeirra að fæst þeirra glímdu við stór heilsufarsleg 

vandamál árin eftir útskrift. Til þess að geta fullyrt um það þyrfti þó að gera nákvæmari rannsókn á því 

efni sérstaklega. 

5.4 Næstu skref 

Í upphafi rannsóknartímabilsins stóð til að taka saman mælingar á lungnarúmmáli eða stærð lungna 

úr sónarskoðunum. Þá var ætlunin sú að skoða hvort fylgni væri milli stærðar lungna og lifunar eða 

lengd meðferðar meðal þessara sjúklinga. Hins vegar var aðeins að finna mælingar á stærð lungna í 

fimm tilfellum. Þar af voru lungu vigtuð í fósturkrufningu í tveimur tilfellanna en stærð lungna reiknuð út 
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frá mælingum í sónar í þremur tilfellum. Bæði mætti fjölga þessum mælingum hjá fóstrum greindum með 

CDH og bæta skráningu. Það eru mikilvægar upplýsingar fyrir framtíðar rannsóknir en ekki síst til að 

meta horfur sjúklinganna þar sem fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á hversu góður mælikvarði 

lungnastærð er á lifun. Einnig mætti oftar gera litningarannsókn í kjölfar greiningar jafnvel þótt gallinn 

greinist seint á meðgöngu eða eftir fæðingu. Í framhaldi af þessari rannsókn mætti kanna langtímahorfur 

þessara barna. Hægt væri að kanna hversu mörg þeirra glíma við fylgikvilla sjúkdómsins, hversu mörg 

taka lyf og jafnvel biðja þau um að þreyta þolpróf til að kanna hversu vel lungu þeirra hafa vaxið síðan í 

frumbernsku. Einnig gæti verið spennandi að rannsaka betur tengsl A-vítamíns við gallann næstu ár. 

Hægt væri að mæla A-vítamín í blóði mæðra eftir að fóstur þeirra greinast með þindarhaul og biðja þær 

um að svara spurningalista um næringu á meðgöngu. Síðan mætti mæla A-vítamín í blóði nýburans 

fljótlega eftir fæðingu og bera saman niðurstöður við heilbrigða nýbura. 

5.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsóknin náði til allra fóstra og barna sem greinst hafa með meðfæddan þindarhaul á Íslandi á 

15 ára tímabili. Skráð voru fjölmörg atriði svo rannsóknin er byggð á breiðum gagnagrunni. Öll börnin 

fæddust á Landspítala og voru flest höfð þar til meðferðar en á Landspítala er eina nýburagjörgæsla 

landsins staðsett. Að því leyti er mikið samræmi í meðferð þessara barna og mikið til sömu 

meðferðaraðilar sem sinna þeim. Öll börnin og mæður þeirra voru íslensk svo ákveðin einsleitni er yfir 

hópnum, þ.e.a.s. hópur með svipaða matarmenningu, aðgang að lífsgæðum og nokkuð einsleitan 

bakrunn. 

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar er hversu smátt þýðið var. Einungis 28 tilfelli voru greind á 

tímabilinu svo tölfræðilegt afl rannsóknarinnar er lítið. Meðferð breyttist á tímabilinu en bæði komu fram 

breyttar áherslur í öndunarvélameðferð og tímasetningu skurðaðgerðar. Þannig gætu meðferð og 

útkoma barna sem fæðast fyrr á tímabilinu og barna sem fæðast seint á tímabilinu verið það ólík að það 

veldur skekkju í niðurstöðum. Einnig urðu framfarir í tækni á tímabilinu sem skiluðu sér í betri 

greiningartækjum og öndunarvélum. Apgar skalinn var uppfærður árið 2015 og þannig er barn fætt fyrir 

þann tíma með einu færra stigi fyrir sömu einkenni og barn fætt 2015 eða síðar. Þar sem þetta er 

afturskyggn rannsókn byggist hún á því að allir sem komu að greiningu og meðferð þessara sjúklinga 

hafi skráð allt rétt niður. Til dæmis má nefna að miklu máli skiptir fyrir rannsókn eins og þessa að 

greiningarkóðar séu alltaf skráðir. Oft reyndist erfitt að finna öll lyf sem sjúklingar voru á og hversu lengi 

öndunarvélameðferð stóð yfir. Ekki tókst að finna svar við öllum breytum hjá öllum sjúklingum en til að 

mynda vantaði útskriftarnótu hjá einum sjúklingi. Þegar um er að ræða eins lítið þýði og hér var til 

rannsóknar getur vöntun á upplýsingum hjá einum einstaklingi skekkt niðurstöður. 

5.6 Lokaorð 

Á litlu landi eins og Íslandi er hætta á að ekki náist fram nægileg færni eða sérhæfing í meðhöndlun 

eins sjaldgæfra fæðingargalla og eru hér til umfjöllunar. Þrátt fyrir það hefur tekist mjög vel til að sinna 

þeim börnum sem hér fæðast með meðfæddan þindarhaul. Bæði er dánartíðni svipuð og í stærri löndum 

sem hafa sérhæfð teymi til að sinna meðferð þessara barna og eins eru fá börn sem glíma við 

langvarandi sjúkdómsástand. Hlutfall þeirra sem greind eru á fósturskeiði er nokkuð hátt en meta mætti 
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lungnastærð í kjölfar greiningar í hvert skipti sem gallinn greinist og gera það reglulega út meðgönguna. 

Ef þessi rannsókn ætti að svara því hvort sú ákvörðun á sínum tíma að hætta að framkvæma 

meðgöngurof á fóstrum einungis vegna þess að þau hafa þindarhaul hafi verið rétt er stutta svarið já. Til 

að lengja það svar mætti segja að áður en meðgöngu er haldið áfram í kjölfar greiningar á einangruðum 

þindargalla þurfi að meta fleiri áhættuþætti, svo sem aldur fósturs við greiningu, hvort um sé að ræða 

hægri eða vinstri galla og hvaða líffæri liggja ofan þindar. Taka þarf mið af mörgum þáttum þegar gefa 

á verðandi foreldrum ráð um áframhaldandi meðgöngu í kjölfar greiningar þessa galla. Þessi rannsókn 

veitir vonandi innsýn í hvaða þættir það eru og hverjar má búast við að horfur fósturs með þennan galla 

séu. 
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