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Ágrip 

Meðganga og fæðing með MS-sjúkdómi 

Bryndís Björk Bergþórsdóttir1, Þóra Steingrímsdóttir1,2 og Haukur Hjaltason1,3 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Kvennadeild Landspítalans, 

3
Taugadeild Landspítalans 

 
Inngangur:  Heila- og mænusigg (Multiple sclerosis, MS) er langvinnur bólgusjúkdómur sem herjar á 

miðtaugakerfið og einkennist af bólgufrumuíferð, eyðingu mýelínslíðurs og fækkun taugasíma. MS 

sjúkdómur er ein algengasta orsök fötlunar hjá ungu fólki og er hann algengari í konum en körlum. 

Sjúkdómurinn greinist helst á barneignaraldri og undirstrikar sú staðreynd mikilvægi þess að þekking 

sé fyrir hendi um áhrif sjúkdómsins á meðgöngu- og fæðingasögu kvenna með MS. Flest bendir til þess 

að lítil áhætta fylgi meðgöngu og fæðingu þessara kvenna en ósamræmi hefur þó einkennt niðurstöður 

rannsókna. Til að mynda er umdeilt hvort auknar líkar séu á áhaldafæðingu hjá konum með MS og 

hvort börn þeirra séu líklegri til þess að fæðast smá miðað við meðgöngulengd. Markmið 

rannsóknarinnar er að taka saman meðgöngu- og fæðingasögu kvenna með MS á Íslandi og bera 

saman við hóp kvenna sem ekki hafa greinst með MS eða annan langvinnan sjúkdóm 

Efni og aðferðir:  Rannsóknin er afturskyggn ferilrannsókn sem náði til kvenna á aldrinum 19-65 

ára sem eignast höfðu barn eftir greiningu MS sjúkdómsins (ICD-10:G35) á árunum 1999-2018. Gögn 

um útkomu meðgöngu og fæðingar voru fengin með samkeyrslu á Fæðingaskrá Embættis landlæknis 

og sjúkraskrárkerfi Landspítala. Rannsóknarhópurinn samanstóð af 129 meðgöngum og fæðingum 

kvenna með MS en til samanburðar voru meðgöngur og fæðingar (n=129) kvenna sem ekki höfðu MS 

á meðgöngu. Hlutfallsleg áhætta var reiknuð.  

Niðurstöður:  Miðað við samanburðarhóp var meðgöngulengd að meðaltali styttri hjá konum með 

MS en þær voru þó ekki í aukinni hættu á fyrirburafæðingum. Meðalfæðingarþyngd var sambærileg milli 

hópa eftir leiðréttingu. Konur með MS voru líklegri til þess að enda meðgönguna með valkeisara miðað 

við samanburðarhóp. Ekki var aukin áhætta á áhaldafæðingu, lengdri fæðingu, framköllun fæðingar, 

bráðakeisara, barnabiki í legvatni né á inngripi vegna fósturstreitu hjá konum með MS miðað við  

samanburðarhóp. Ekki var sýnt fram á mun á Apgar milli hópa.  

Ályktanir:  Rannsóknin veitir skýra mynd af meðgöngu -og fæðingasögu kvenna með MS á Íslandi 

síðastliðin 20 ár.  Í stórum dráttum vegnar konum með MS og börnum þeirra jafnvel í meðgöngu og 

fæðingu og konum, og börnum, sem eru lausar við langvinna sjúkdóma. Í framhaldi er áhugavert að 

skoða breytur með tilliti til alvarleika fötlunar og fyrirbyggjandi lyfjagjafar á meðgöngu. 
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Listi yfir skammstafanir 

 

MS    Multiple sclerosis, heila- og mænusigg 

BMI   Body max index, líkamsþyngdarstuðull 

RRMS   Relapsing-remitting MS, kastaform 

SPMS    Secondary progressive MS, síðkomin síversnun 

PPMS   Primary progressive MS, frumkomin síversnun 

CIS   Clinically isolated syndrome 

MRI   Magnetic resonance imagning, segullómun 

MTK   Miðtaugakerfi  

CSF   Cerebrospinal fluid, heila-og mænuvökvi 

DIS   Dissemination in space, útbreiðsla í rúmi 

DIT   Dissemination in time , útbreiðsla í tíma 

DMT   Disease modifying treatment 

e.   Enska 

EDSS   Expanded Disability Status Scale 

RR   Risk Ratio, hlutfallsleg áhætta  

FDA   U.S. Food and Drug Administration, Lyfja- og matvælaeftirlit Bandaríkjanna 

NCSP    NOMESCO Classification of Surgical Procedures 

 
 

 

Skilgreiningar 

ICD-10   Alþjóðlegt flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála.  

   Í flokki 15 (O) eru greiningar sem tengjast þungun, barnsburði og sængurlegu. 

Í flokki 21 (Z) eru þættir sem áhrif hafa á heilbrigðisástand og samskipti við 

heilbrigðisþjónustu. 

NCSP Norræn flokkun aðferða og aðgerða 

EDSS Mælikvarði á fötlun af MS sjúkdómi 
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1 Inngangur  

Heila- og mænusigg (Multiple sclerosis, MS) er langvinnur bólgusjúkdómur sem herjar á 

miðtaugakerfið (MTK) og einkennist af bólgufrumuíferð, eyðingu mýelínslíðurs og fækkun taugasíma. 

MS sjúkdómur er ein algengasta orsök fötlunar hjá ungu fólki og er hann algengari í konum en körlum 

(~3:1). Sjúkdómurinn greinist helst á barneignaraldri og undirstrikar sú staðreynd mikilvægi þess að 

þekking sé fyrir hendi um áhrif sjúkdómsins á meðgöngu- og fæðingasögur kvenna með MS (1). Flest 

bendir til þess að lítil áhætta fylgi meðgöngu og fæðingu þessara kvenna en ósamræmi hefur þó 

einkennt niðurstöður rannsókna. Til að mynda er umdeilt hvort auknar líkar séu á áhaldafæðingu hjá 

konum með MS og hvort börn þeirra séu líklegri til þess að fæðast smá miðað við meðgöngulengd (2, 

3). Hingað til hafa innlendar upplýsingar um áhrif sjúkdómsins á meðgöngu- og fæðingarsögu kvenna 

ekki legið fyrir en með þessari rannsókn verður úr því bætt.  

1.1 MS sjúkdómur 

1.1.1 Sjúkdómsgangur 

Flokkun byggð á sjúkdómsgangi MS hefur reynst vel m.a. sem spágildi um horfur og við 

meðferðarákvarðanir. Skilgreiningaratriði flokkanna hafa breyst í gegnum tíðina en í dag eru 

meginflokkarnir: kastaform (relapsing-remitting MS, RRMS), síðkomin síversnun (secondary 

progressive MS, SPMS), frumkomin síversnun (primary progressive MS, PPMS) og clinically isolated 

syndrome (CIS) (4).   

RRMS hrjáir flesta MS sjúklinga (~85%) en gangur hans einkennist af endurteknum köstum 

taugaeinkenna sem jafna sig að hluta eða öllu leyti á milli kasta. Hluti tilfella RRMS þróast yfir í SPMS 

sem einkennist af stöðugri óafturkræfri versnun sjúkdómsins og vaxandi fötlun, með eða án kasta. 

PPMS hrjáir um 10% MS sjúklinga en þá verður stöðug versnun einkenna frá upphafi, án kasta. CIS 

einkennist af einu stöku kasti og bólgubreytingum sem svipar til MS hjá sjúklingi sem ekki hefur þekkta 

MS greiningu (1, 5). 

1.1.2 Meingerð og orsök 

MS sjúkdómur einkennist af afmörkuðum bólgublettum (e. plaques/ lesions) í gráa og hvíta efni MTK. 

Bólgublettir eru helst staðsettir við bláæðar og einkennast þeir af bólgufrumuíferð, eyðingu mýelínslíðurs 

og síðkomnum taugasímaskaða. Eitilfrumur spila lykilhlutverk í meinmyndun en talið er að þær beinist 

gegn sjálfsvökum (e. autoantigen) í MTK; sjúkdómurinn telst því sjálfsofnæmissjúkdómur (6). PPMS og 

SPMS einkennast frekar af stigvaxandi heilarýrnun (e. atrophy), dreifðri bólgu og frumufáum 

bólgublettum en síður af virkum (e.active), frumuríkum bólgublettum líkt og RRMS (1, 6).    

Orsök sjúkdómsins eru óþekkt en hann er talinn tengjast flóknu samspili erfða og umhverfis. Helstu 

áhættuþættir eru reykingar, Ebstein-barr veirusýking, D-vítamín skortur og offita (1). Ákveðnar 

genasamsetningar geta gert fólk móttækilegri fyrir sjúkdómnum (7).  
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1.1.3 Einkenni  

Klínísk einkenni endurspeglast af líffærafræðilegri staðsetningu bólgubletta innan MTK en ekki valda 

þó allir bólgublettir einkennum (8). MS-kast (relapse), einkennandi fyrir RRMS og CIS, lýsir sér með 

taugakerfiseinkennum sem standa a.m.k yfir í 24 klukkustundir. Einkennin versna á nokkrum dögum 

eða vikum og nær alvarleiki þeirra yfirleitt hámarki á 2-3 vikum. Einkennin ganga svo, að mestu eða öllu 

leiti, sjálfkrafa til baka (9). Dæmigerð einkenni MS eru sjóntaugabólga (e. optic neuritis),  skyntruflanir 

(e. sensory symptoms) og hreyfieinkenni (e. motor symptoms). Skyntruflanir geta t.d. lýst sér sem 

náladofi eða skert stöðuskyn. Hreyfieinkenni geta t.d. komið fram sem máttminnkun, ýktir reflexar og 

klónus. Önnur einkenni eru blöðrutruflanir, getuleysi, viðvarandi þreyta, svefntruflanir, þunglyndi, verkir 

og vitsmunaleg skerðing. Algengi og alvarleiki fyrrnefndra einkenna eru vanalega meiri hjá sjúklingum 

með PPMS og SPMS en hjá þeim sem eru með RRMS (1, 10).  

1.1.4 Faraldsfræði  

Áætlað er að MS hrjái um 2,3 milljónir manna um heim allan en algengi er breytilegt milli landa (1). 

Algengi á Íslandi var 161/100.000 árið 2007 (11). Nýgengishlutfall kvenna með MS virðist fara vaxandi 

en hlutfall kvenna og karla með sjúkdóminn hefur farið úr 2:1 í ~3:1 á um 60 árum, hugsanlega með 

breyttum umhverfisáhrifum (1). RRMS kemur vanalega fram á aldrinum 20-35 ára en PPMS á aldrinum 

~40 ára. 

1.1.5 Sjúkdómsgreining  

Við greiningu á MS er stuðst við McDonald-greiningarskilmerkin en þau byggjast á því að bæði sé 

hægt að staðfesta útbreiðslu sjúkdómsins í tíma og rúmi (Tafla 1) (5). Segulómun(MRI) er næm á 

sjúkdómstengdar breytingar í miðtaugakerfi (bólgubletti) og hefur því reynst vel til stuðnings við 

greiningu á MS. Sjónhrifrit og mælingar á CSF-sértækum oligoclonal-böndum geta einnig nýst við 

greiningu á MS (1, 5). Helstu mismunagreiningar MS eru geðheilsuvandamál og óvenjulegar 

birtingamyndir algengra taugasjúkdóma (12).  

           Tafla 1. McDonald greiningaskilmerki 2017 (5).    

 
Tíðni 
kasta 

Fjöldi bólgubletta greindir klínískt með 
hlutlægum hætti (t.d með sjónhrifriti, 
myndgreiningu eða taugaskoðun) 

 
Viðbótargögn sem þörf er á til þess að staðfesta MS greiningu 

≥2 ≥2 Æskilegt er að framkvæma MRI hafi það ekki þegar verið gert 

≥2 1 (auk sterkra vísbendinga um bólgublett á 
öðrum stað í tengslum við fyrra kast) 

Æskilegt er að framkvæma MRI hafi það ekki þegar verið gert 

≥2 1 Útbreiðsla í rúmi: Staðfest með MRI† eða einu MS-kasti til viðbótar 
sem hægt er að tengja við önnur svæði MTK 
 

1 ≥2 Útbreiðsla í tíma: Staðfest með MRI‡  eða einu MS-kasti til viðbótar  
EÐA 
Staðfest með greiningu á CSF-sértækum oligoclonal-böndum 

1 1 Útbreiðsla í rúmi: Staðfest með MRI† eða einu MS-kasti til viðbótar 
sem hægt er að tengja við önnur svæði MTK 
OG 
Útbreiðsla í tíma: Staðfest með MRI‡ EÐA greiningu á CSF-
sértækum oligoclonal-böndum 
 

† Ef uppfylla á skilyrði um útbreiðslu í rúmi með MRI þurfa bólgublettir að sjást í a.m.k tveim af fjórum svæðum MTK: 
periventricular, (juxta)cortical,infratentorial eða í mænu. ‡ Ef uppfylla á skilyrði um útbreiðslu í tíma með MRI þurfa að sjást nýjir 
bólgublettir frá fyrri mynd eða að bólgublettir sjáist samtímis sem hlaða skuggaefni og hlaða ekki skuggaefni 
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1.1.6 Lyfjameðferð  

Þau lyf sem notuð eru við meðferð á MS sjúkdómi eru nýtt í þrennskonar tilgangi. Í fyrsta lagi til þess 

hafa áhrif á sjúkdómsganginn (e. disease modyfing treatment, DMT ), í öðru lagi til þess meðhöndla 

bráð köst og í þriðja lagi við meðhöndlun sjúkdómseinkenna (1).  

Miklar framfarir hafa orðið með fyrirbyggjandi lyfjum (DMT) við MS sjúkdómi frá því að fyrstu lyfin 

komu á markað fyrir um 25 árum síðan. Meðferðarmöguleikar fyrir RRMS hafa þó verið fleiri en fyrir 

síversnandi (e. progressive) gerðir sjúkdómsins. Interferon-beta (IFN-β) og glatiramer acetate voru 

fyrstu fyrirbyggjandi lyfin við RRMS og fækkuðu þau köstum um þriðjung. Nýrri lyf veita allt að 70% vörn 

gegn köstum en aftur á móti geta sum þeirra haft alvarlegar aukaverkanir í för með sér (13). MRI hefur 

reynst vel við eftirlit á meðferðaráhrifum lyfja og meðferðartengdum aukaverkunum (1).  

Háir skammtar af sykursterum eru notaðir við meðhöndlun bráðra MS kasta. Þeir flýta fyrir bata án 

þess að hafa áhrif á sjúkdómsganginn til lengri tíma (1). Við meðhöndlun á MS einkennum koma 

margskonar lyf við sögu t.d gabapentinoíð-lyf við taugaverkjum og andmúskarínsk-lyf við einkennum 

neðri þvagfæra (14, 15).  

Meirihluti fyrirbyggjandi lyfja við MS eru í áhættuflokki C skv. flokkun FDA (talin geta haft skaðleg 

áhrif á fóstur) því gögn um öryggi þeirra á meðgöngu eru af skornum skammti (Tafla 2). Ekki þykir 

æskilegt að nota fyrirbyggjandi lyf á meðgöngu nema ef ávinningur þess vegur þyngra en áhættan. 

Upplýsingum um útskilnað fyrirbyggjandi lyfja í brjóstamjólk er ábótavant en Samtök breskra 

taugasérfræðinga telja þó að brjóstagjöf, samhliða notkun IFN- og glatiramer acetate, sé áhættunnar 

virði (16). Stera má gefa við MS-köstum á meðgöngu og á meðan brjóstagjöf stendur. Við notkun lyfja 

við MS-einkennum skal fylgja almennum ráðleggingum um notkun á meðgöngu (16). 

Tafla 2. Fyrirbyggjandi lyf á meðgöngu (17,11).    

Lyf FDA áhættuflokkur †  Útskilnaður í brjóstamjólk  

Fyrstu línu meðferð    

    Dimethyl fumarate C Óþekkt 
 

    Glatiramer acetate B Óþekkt 
 

    IFN-β C Óþekkt 
 

    Teriflunomide X Óþekkt*      

Annarrar línu meðferð    

    Fingolimod C Óþekkt* 
 

    Natalizumab C Já 
 

„Off label“ meðferð    
    Rituximab C Óþekkt*  

* Dýratilraunir hafa sýnt fram á útskilnað í brjóstamjólk 
† Áhættuflokkun FDA: B; Engar vísbendingar um skaðleg áhrif á fóstur í dýrum, áhætta óþekkt í mönnum.            
C; Rannsóknir á dýrum hafa sýnt fram á skaðleg áhrif á fóstur, áhætta óþekkt í mönnum. Ávinningur þess að nota 
lyfið á meðgöngu getur vegið þyngra en áhættan sem því fylgir. X; Sýnt hefur verið fram á að lyfið hafi skaðleg 
áhrif á fóstur í dýrum eða mönnum; sterkar vísbendingar um áhættu fyrir fóstrið í mönnum. Áhætta þess að nota 
lyfið á meðgöngu vegur þyngra en ávinningur. 
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1.1.7 MS sjúkdómur á meðgöngu  

Það þykir nú nokkuð víst að MS-köstum fækkar á meðgöngu, þá sérstaklega á síðasta þriðjungi, og 

að tíðni þeirra aukist á fyrstu mánuðum eftir fæðingu. PRIMS (Pregnancy in Multiple Sclerosis) 

rannsóknin staðfesti fyrst þessa minnkuðu sjúkdómsvirkni MS á meðgöngu árið 1998 en þar áður voru 

barneignir taldar ýta undir versnun sjúkdómsins (Mynd 2) (17, 18). Þessi breyting á sjúkdómsvirkni er 

talin skýrast af starfsemisbreytingum ónæmiskerfis í kjölfar hormónabreytinga á meðgöngu. Ekki þykir 

líklegt að meðganga hafi áhrif á sjúkdómsgang MS til lengri tíma litið (19) .  

Fáar rannsóknir hafa tekið fyrir frjósemi kvenna með MS. Eigi konur með MS við frjósemisvanda að 

stríða gæti það skýrst af hormónaröskunum, minnkaðri kynhvöt eða kyngetu (20). Rannsóknir hafa gefið 

til kynna að tíðni kasta aukist hjá konum sem undirgangast tæknifrjógvun, sem gæti skýrst af þeirri 

hormónameðferð sem henni fylgir (21). Áhrif brjóstagjafar á tíðni kasta eru umdeild en hún er jafnvel 

talin draga úr tíðni kasta eftir meðgöngu; það er þó ekki staðfest (2, 22).  

 

 

 

 

 

1.2 Meðganga og fæðing    

1.2.1 Þrjú stig fæðingar 

Fæðing er röð atburða sem felur í sér að barni og fylgju er þrýst úr legi. Fæðingarferlinu má skipta í 

þrjú stig. Fyrsta stigið einkennist af reglubundnum hríðum og leghálsbreytingum en stiginu lýkur þegar 

legháls hefur náð 10 cm útvíkkun (full útvíkkun). Fyrsta stiginu er skipt í forstig (e. latent phase) og virkt 

stig (e. active phase). Á forstiginu verður hæg víkkun leghálsins fram að 4 cm og getur þetta ferli tekið 

nokkrar klukkustundir. Á virka stiginu verður víkkun sem nemur um 1cm/klukkustund hjá frumbyrjum og 

2cm/klukkustund hjá fjölbyrjum, alveg fram að fullri útvíkkun. Þegar fullri útvíkkun er náð tekur við annað 

stig fæðingar en því er skipt í óvirkan fasa (e.passive stage) og virkan fasa (e. active stage). Í óvirka 

fasanum, sem tekur yfirleitt nokkrar mínútur, þrýstist höfuð barns niður á grindarbotninn og konan fær 

rembingstilfinningu. Í virka fasanum rembist konan og tekur þetta ferli, fram að fæðingu barns, vanalega 

um 40 mínútur hjá frumbyrjum og 20 mínútur hjá fjölbyrjum (23). Sjaldan kemur það fyrir að alvarleg 

fötlun konu komi í veg fyrir að hún geti rembst á öðru stigi fæðingar (2). Þriðja stigið, sem tekur um 15 

mínútur, hefst um leið og barn er fætt og lýkur því með fæðingu fylgju. Ofangreind tímalengd hvers stigs 

og hraði útvíkkunar eru áætluð en breytileikinn er mikill meðal kvenna í eðlilegri fæðingu (23). 

Mynd 1. Tíðni kasta fyrir, á og 
eftir meðgöngu.  

Mynd fengin úr PRIMS 
rannsókninni en hún sýnir tíðni 
kasta á ári fyrir hverja konu 
fyrir, á og eftir meðgöngu (18).  
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Hafi 4 cm útvíkkun ekki átt sér stað 8 klukkustundum eftir að reglulegar hríðir hefjast telst forstig 

lengt. Virkt stig telst lengt hafi full útvíkkun ekki átt sér stað 12 klst eftir að forstigi lýkur. Annað stig 

fæðingar telst lengt ef virkur fasi spannar meira en 2-3 klukkustundir. Ástæður lengdrar fæðingu eru til 

dæmis ósamhæfðir samdrættir legs eða afbirgðileg lega eða staða barns. Langdregnar fæðingar auka 

líkur á sýkingum og geta leitt til fósturstreitu (24) 

Eftir því sem næst verður komist hefur engin rannsókn náð að sýna fram á að fæðingar kvenna með 

MS séu langdregnari en hjá öðrum konum, þó var tilhneiging til þess í einni rannsókn (p=0,06) (25-27).  

1.2.2 Meðgöngulengd  

Eðlileg meðganga er 37 – 42 vikur að lengd. Dragist meðganga lengur en 42 vikur telst hún lengd 

(e.prolonged pregnancy). Þegar líða tekur á viku 41 aukast m.a. líkur á burðarmálsdauða og 

barnabiksásvelgingu og er því fæðing vanalega framkölluð fyrir fullar 42. Orsök lengdrar meðgöngu er 

ekki þekkt en mögulegir áhættuþættir eru t.d BMI > 35 og bág hagfélagsleg staða (28). Eigi fæðing sér 

stað eftir aðeins 22-36 vikna meðgöngu telst sú fæðing vera fyrirburafæðing (e. preterm birth). Oft fylgja 

því vandkvæði þegar börn fæðast fyrir tímann en til dæmis getur lungnastarfsemi þeirra verið vanþroska 

og eru þau auk öndunarörðugleika einnig í aukinni hættu á sýkingum, heilablæðingu og 

næringarvandamálum (29). Fyrirburafæðingar geta bæði orðið sjálfkrafa eða verið af læknisfræðilegum 

ástæðum (e.iatrogenic). Ástæður sjálfkrafa fyrirburafæðinga eru óljósar en talið er að þær geti t.d. 

orsakast af hormónaröskunum. Dæmi um læknisfræðilega ástæðu þess að rjúfa þurfi meðgöngu fyrir 

37 vikur er meðgöngueitrun (30).  

Nokkrar rannsóknir hafa kannað hafa hvort auknar líkur séu á fyrirburafæðingum hjá konum með MS 

sjúkdóm og sýna þær flestar að svo sé ekki(27, 31-33).  

1.2.3 Framkölluð fæðing 

Framköllun fæðingar er inngrip sem felur í sér að leg er örvað til þess að hefja fæðingu og þannig 

bundinn endir á meðgöngu. Þetta er vanalega framkvæmt með inngjöf á prostaglandínum eða oxytósíni 

eða með belgjarofi. Þetta ætti að framkvæma ef áhætta þess að bíða eftir sjálfkrafa fæðingu vegur 

þyngra en áhætta þess að framkalla fæðingu. Dæmi um ábendingar fyrir framköllun fæðingar eru lengd 

meðganga, háþrýstingur, fósturdauði, fjölburameðganga eða vaxtarskerðing fósturs(34). Framköllun 

fæðingar er ekki hættulaus en til að mynda eru auknar líkur á  áhaldafæðingu og keisaraskurði (23).  

Fyrri rannsóknir sýna misvísandi niðurstöður um hvort auknar líkur séu á framköllun fæðingar hjá 

konum með MS samanborið við aðrar konur (26, 33, 35, 36). Ein rannsókn frá árinu 2013 gaf til kynna 

að lítillega auknar líkur væru á framköllun hjá konum með MS eftir því sem fötlun þeirra er alvarlegri 

(35).  

1.2.4 Áhaldafæðing 

Áhaldafæðing er fæðing þar sem gripið er til tangar eða sogklukku til þess að flýta fyrir öðru stigi 

fæðingar. Helstu ábendingar fyrir áhaldafæðingu eru lengt annað stig fæðingar, örmögnun móður og 

fósturstreita (23).  
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Nokkrar rannsóknir hafa gefið til kynna að auknar líkur séu á áhaldafæðingum hjá konum með MS 

en þó hafa ekki allar rannsóknir verið samróma um það (2, 3, 27). Sumir höfundar setja fram þá kenningu 

að þreyta, vöðvaslappleiki og vöðvaspasmi í tengslum við sjúkdóminn, sem og geta móður til þess að 

rembast, auki líkur á notkun áhalda við fæðingu(26, 33). 

1.2.5 Keisaraskurður  

Keisaraskurður er aðgerð þar sem opnað er inn í kviðarhol móður og barn er sótt inn í leg. Slík aðgerð 

getur bjargað bæði lífi móður og barns þegar upp koma vandkvæði á meðgöngu eða í fæðingu. 

Keisaraskurðir skiptast að jafnaði í bráðakeisaraskurði og valkeisaraskurði. Bráðakeisaraskurðir eru 

oftast framkvæmdir eftir að fæðing er hafin og eru algengar ástæður fyrir slíkri aðgerð fósturstreita og 

tepptur framgangur. Valkeisaraskurðir eru jafnan framkvæmdir áður er fæðing hefst en dæmi um 

ábendingar fyrir slíkri aðgerð eru fyrirsæt fylgja og sitjandastaða barns (23). Margskonar áhætta fylgir 

keisaraskurði, bæði fyrir móður og barn. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálatofnuninni (WHO) eykur 

keisaraskurður t.d. líkur á fyrirburaandnauð (e. neonatal respiratory distress syndrome) og vandamálum 

í tengslum við síðari meðgöngur. WHO hefur kallað eftir því að fækka skuli ónauðsynlegum 

keisaraskurðum en keisaraskurðartíðni hefur hækkað hratt á heimsvísu á síðustu áratugum (37).  

Niðurstöður rannsókna sem kannað hafa áhættu kvenna með MS á keisaraskurði hafa verið 

misvísandi (3, 25, 32, 33). Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að konur með MS fari oftar í keisaraskurð en 

konur án MS (36, 38, 39), og líkurnar jafnvel aukist með alvarleika fötlunar(27).     

1.2.6 Deyfing í fæðingu og aðgerðum 

Hægt er að draga úr sársauka í fæðingu á marga vegu t.d með glaðlofti, ópíöðum og 

mænurótardeyfingu (e. epidural analgesia). Við áhaldafæðingar, keisaraskurði eða aðrar aðgerðir á 

kvenlíffærum er einnig hægt að nýta mænurótardeyfingu sem og mænudeyfingu (e. spinal aeasthesia). 

Við mænurótardeyfingu er staðdeyfilyfi komið fyrir í epidural bili við L3 og L4 en takmarkið er að skerða 

sársaukaskyn án þess að hindra hreyfigetu (e. motor block). Við mænudeyfingu er staðdeyfilyfi 

hinsvegar komið fyrir innan við dura mater og blandast lyfið þannig mænuvökvanum. Með 

mænudeyfingu er hægt að fá fram skammvinna en áhrifaríka sársaukadeyfingu en hreyfigeta skerðist 

þó samhliða (23).  

Í gegnum tíðina hefur MS-sjúkdómur verið talin frábending við mænudeyfingu vegna hugsanlegra 

eituráhrifa lyfja á mýelínfátæk svæði. Þrátt fyrir að fá rök hafi legið að baki þessari kenningu, fækkaði 

þeim konum sem veitt var slík meðferð (17). Núverandi álit er að notkun bæði mænudeyfingar og 

mænurótardeyfingar sé örugg hjá þunguðum konum með MS (40). Rannsakendum hefur ekki tekist að 

sýna fram á neikvæð áhrif deyfinga á sjúkdómsganginn (2). Tvær norrænar rannsóknir, birtar árið 2008 

og 2010, sýndu að konur með MS voru ekki ólíklegri en aðrar konur til þess að fá mænurótar- eða 

mænudeyfingu í fæðingu (33, 41).   

1.2.7 Fæðingarþyngd og -lengd 

Við fæðingu er þyngd, lengd og höfuðummál barns skráð inná vaxtarlínurit og frávik þannig metin. 

Eðlileg fæðingarþyngd er meðaltali um 3500-3600 grömm og eðlileg fæðingalengd að meðaltali um 50 

cm (30, 42). Samkvæmt skilgreiningu WHO telst fæðingaþyngd lág sé hún lægri en 2500 grömm; barnið 
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er léttburi. Lág fæðingaþyngd er mikilvægur mælikvarði á heilbrigði og hefur sterk tengsl við aukna 

áhættu á burðarmálsdauða, vitræna skerðingu og króníska sjúkdóma seinna á ævinni (43). Lág 

fæðingaþyngd getur skýrst af fyrirburafæðingu eða vaxtarskerðingu fósturs á meðgöngu (e. intrauterine 

growth restriction).  

Margir þættir geta haft áhrif á meðgöngulengd og fósturvöxt, og þar með fæðingarþyngd. Sem dæmi 

má nefna lífstíl móður á meðgöngu (t.d reykingar og áfengi), næringu móður á meðgöngu, sýkingar og 

háþrýstingssjúkdóma (43). Þau börn sem verða fyrir vaxtarskerðingu á meðgöngu geta fæðst smá 

miðað við meðgöngulengd. Ef miðað er við hundraðshlutamark þá telst barn smátt miðað við 

meðgöngulengd (e. small for gestational age) ef fæðingaþyngd þess er innan við tíunda 

hundraðshlutamarkið (e. 10th percentile) samanborið við börn með sama meðgöngualdur (23). Ef 

fæðingarþyngd barna er ofan við nítugasta hundraðshlutamarkið samanborið við fæðingarþyngd barna 

með sama meðgöngualdur teljast þau stór miðað við meðgöngulengd (e. large for gestational age). Þá 

teljast börn þungburar ef þau vega meira en 4500 grömm við fæðingu (e. macrosomia)(30).  

Þrjár rannsóknir hafa gefið til kynna að MS sjúkdómur auki líkur á að börn fæðist smá miðað við 

meðgöngulengd en það er þó umdeilt (2, 39, 41, 44). Flestar rannsóknir  álykta að sjúkdómurinn hafi 

hvorki áhrif á fæðingarþyngd né -lengd hjá nýburum mæðra með MS (3, 33, 36, 45). 

1.2.8 Apgar  

Apgarstigun er notuð til þess að meta ástand nýbura við einnar og fimm mínútna aldur. Apgar við 

einnar mínútu aldur er gagnlegt til þess að meta þörf á inngripum strax eftir fæðingu. Apgar við fimm 

mínútna aldur kemur sér vel við mat á skilvirkni endurlífgunar og jafnvel sem forspárgildi um 

langtímahorfur (46). Apgarstigun felur í sér mat á öndun, hjartslætti, vöðvatónus, litarhætti og svari 

barnsins við ertingu (Tafla 4). Í hverjum flokki eru veitt stig á bilinu 0-2. Börn sem skora samtals 8-10 

stig þykja í mjög góðu ásigkomulagi og hafa þau bestu horfurnar en börn með 3-7 stig þykja í sæmilegu 

ásigkomulagi. Þau börn sem samtals hafa 0-2 stig hafa verstu horfurnar en dánarhlutfall þeirra er um 

14% (47).  

Fáar rannsóknir hafa lýst Apgar hjá nýburum mæðra með MS og sýna þær flestar að ekki sé aukin 

áhætta á lágu Aparstigi (3, 25, 27, 35). Aðeins ein rannsókn, sem náði til 46 nýbura, sýndi marktækt 

lægri 1 mínútu Apgar (45).  

Tafla 3. Apgar (46,47). 

Apgar 0 1 2 

Hjartsláttur Enginn <100 slög á mínútu >100 slög á mínútu 

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  

 

1.2.9 Fósturstreita 

Hugtakið fósturstreita lýsir bráðu ástandi þar sem fóstur sýnir merki um yfirvofandi súrefnisskort og 

getur það leitt fósturskaða eða dauða ef ekki er brugðist nægilega snögglega við. Áhrif súrefnisskorts 
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eru margbreytileg og sum ófyrirsjáanleg. Súrefnisskortur fósturs er vel þekktur orsakavaldur fósturskaða 

þó ástæður séu illa skilgreindar. Hríðir gætu tímabundið skert fylgjublóðfæðið eða skapað þrýsting á 

naflastreng með þeim afleiðingum að súrefnisflæði til fósturs minnkar. Þetta ætti því sérlega við lengri 

fæðingar og fæðingar með löngu rembingsstigi. Bráður súrefniskortur gæti t.d. verið tilkominn vegna 

lágþrýstings móður, oförvunar legs (e. hypertonic uterus states) eða losun fylgju frá legvegg (e. placental 

abruption) (23).  

Greining fósturstreitu byggist vanalega á óeðlilegu hjartsláttarriti og sýrustigi í blóði fósturs (23). 

Nauðsynlegt er að fóstrið fæðist sem fyrst eða að súrefnisflæði til fósturs sé aukið. Súrefnisflæði til 

fósturs er t.d. bætt með því að leggja móður í vinstri hliðarlegu til þess að minnka þrýsting á holæð (e. 

vena cava) og auka þannig blóðflæði um fylgju. Þá er einnig hægt að stöðva innrennsli á hríðaörvandi 

lyfjum, eins og oxýtósíni, eða stöðva jafnvel hríðir með β -2 agonistum(23, 30).   

Eftir því sem næst verður komist hefur aðeins ein rannsókn tekið fyrir fósturstreitu í fæðingum kvenna 

með MS. Sú rannsókn var bandarísk og náði til 198 kvenna með MS en ekki mældist aukin áhætta á 

fósturstreitu í fæðingu samanborið við viðmið (25).  

1.2.10 Barnabik í legvatni 

Fyrstu hægðir barnsins kallast barnabik (e. meconium). Barnabik í legvatni er til staðar í um 2,5-14% 

tilvika hjá fullburða börnum og eykst tíðnin með vaxandi meðgöngualdri. Barnabik í legvatni getur verið 

merki um  streitu hjá fóstrinu, til dæmis vegna fósturköfnunar. Orsök fósturköfnunar getur til að mynda 

verið fylgjulos, þrýstingur á naflastreng og blóðflokkamisræmi með anemiu. Kröftugar öndunarhreyfingar 

barnsins, við fósturköfnun í eða fyrir fæðingu, valda því að barn nær að soga barnabikið ofan í lungun. 

Þetta getur einnig gerst við fyrsta andardrátt barnsins ef barnabik til staðar í vitum. Ásvelging barnabiks 

getur leitt til alvarlegra öndunarörðugleika hjá barninu, þar sem það gerir spennuleysi (e.surfacant) 

lungnanna óvirkan og teppir minnstu loftvegi (46).  

Eftir því sem næst verður komist hefur aðeins ein rannsókn tekið fyrir barnabik í legvatni hjá konum 

með MS. Í þeirri rannsókn reyndist ekki aukin áhætta á barnabiki í legvatni hjá konum með MS miðað 

við viðmið (25).  
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Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að taka saman meðgöngu- og fæðingasögu kvenna með MS á Íslandi 

og bera saman við hóp kvenna sem ekki hafa greinst með MS eða annan langvinnan sjúkdóm. Kannað 

verður hvort munur sé á milli hópa hvað varðar:  

- Meðgöngulengd við fæðingu 

- Fæðingarþyngd og lengd 

- Fæðingarmáta 

- Framköllun fæðingar 

- Deyfingu í fæðingu  

- Lengd 1. og 2. stigs fæðingar 

- Inngrip vegna fósturstreitu 

- Barnabik í legvatni 

- Apgar við 1 og 5 mínútna aldur  

- Fjölda forskoðana 
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2 Efni og aðferðir 

Rannsóknin er afturskyggn ferilrannsókn sem náði til kvenna á aldrinum 19-65 ára sem eignast höfðu 

barn eftir greiningu MS sjúkdómsins (ICD-10:G35) á árunum 1999-2018. 

2.1 Rannsóknargögn 

Gögn um útkomu meðgöngu og fæðingar voru fengin með samkeyrslu á Fæðingaskrá Embættis 

landlæknis og sjúkraskrárkerfi Landspítala. Fæðingar sem áttu sér stað fyrir greiningu sjúkdómsins voru 

auðkenndar með uppflettingu í sjúkraskrá og voru þær þannig útilokaðar ásamt sambærilegum 

viðmiðum. Sömuleiðis var hluti kvennanna útilokaður á þeim grundvelli að ICD-10 sjúkdómsgreining í 

sjúkraskrárkerfi var ekki á rökum reist. Mynd 2 sýnir nánari vinnslu gagna og stærð rannsóknarþýðis. 

Mynd 2. Vinnsla gagna. 

 
 

 
Pöruð  var ein fæðing, fyrir hverja fæðingu í rannsóknarhópnum, sem hafði átt sér stað næst á eftir í 

tíma og hafði móður af sama bæri (e. paritet) og af svipuðum aldri (+/- 1 ár). Mæður sem höfðu aðrar 

ICD-10 greiningar en þær sem tilheyrðu flokki O og Z í Fæðingaskráningunni voru útilokaðar úr 

samanburðarhópnum. Með þeim hætti var ætlunin að útiloka mæður sem höfðu langvinna sjúkdóma. Af 

sömu ástæðu voru konur sem höfðu greiningarnar O10.0 (fyrirverandi háþrýstingur), O24.0 (fyrirverandi 

sykursýki) og O11(meðgöngueitrun ofan á langvinnan háþrýsting) útilokaðar úr samanburðarhópnum.  
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2.2 Breytur 

Hjá Fæðingaskrá Embættis landlæknis fengust skráningaratriði um móður, barn, fæðingu og inngrip.  

Eftirfarandi breytur voru notaðar til samanburðar á hópunum: Aldur móður, bæri, fyrri fósturlát, kyn 

barns, fjöldi forskoðanna, meðgöngulengd, fæðingarþyngd-og lengd barns við fæðingu og Apgar stig 

við einnar og fimm mínútna aldur. Stuðst var við ICD-10 kóða og NSCP kóða til þess að skilgreina 

breytur þegar þess var þörf (Tafla 4).  

Tafla 4. ICD og NSCP kóðar nýttir til þess að skilgreina breytur 

Sjúkdómsgreiningar og inngrip ICD10 kóði   

Inngrip vegna fósturstreitu O68.0; O68.2; O68.3   

Barnabik í legvatni  O68.1   

Áhaldafæðing O81.0; O81.1; O81.2; O81.4; O81.5   

Valkeisaraskurður  O82.0   

Bráðakeisaraskurður O82.1   

Lengt 1. stig fæðingar O63.0   

Lengt 2.stig fæðingar O63.1   

Inngrip  NCSP kóði   

Mænurótardeyfing WAA307   

Mænudeyfing WAA320   

2.3 Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögn voru skráð í Excel en öll tölfræðiúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu R. Flokkabreytur voru 

bornar saman með kí-kvaðrat prófi (χ2) eða Fisher prófi, eftir því sem við átti. T próf var notað við 

samanburð á meðgöngulengd, fæðingarþyngd- og lengd, enda gert ráð fyrir að þau gögn væru 

normaldreifð, og línuleg aðhvarfsgreining notuð við leiðréttingu. Wilcoxon próf var notað við samanburð 

á Apgarstigum milli hópa. Tölfræðileg marktækni var miðuð við p-gildi <0,05. 

Hlutfallsleg áhætta (e. risk ratio, RR)  og 95% öryggisbil (CI) var reiknað fyrir fyrirburafæðingu, 

deyfingu í fæðingu, keisaraskurð, áhaldafæðingu, framköllun fæðingar, barnabik í legvatni, fósturstreitu 

og lengt 1. og 2.stig fæðingar. Eftirfarandi þættir voru teknir voru til greina sem mögulegir 

blöndunarþættir (e.confounders) þegar við átti: Meðgönguháþrýstingur (O13), meðgöngueitrun (O14.0, 

O14.1,O14.9), meðgöngusykursýki (O24.4. O24.9), lítill eða óhóflegur fósturvöxtur (O36.5; 36.6), 

meðgöngulengd, keisari, framköllun og deyfing í fæðingu (sjá nánar viðauka).  Borin voru kennsl á 

blöndunarþætti sem höfðu teljandi áhrif með lagskiptingu og Mantel-Haenszel aðferðinni. Leiðrétt 

Mantel-Haenszel RR var gefið upp þegar við átti.   

 

2.4 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst lágu fyrir leyfi Vísindasiðanefndar, Persónuverndar, framkvæmdastjóra 

lækninga og heimild Embætti landlæknis (sjá viðauka).  
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3 Niðurstöður 

3.1 Þýði 

Af þeim 369 fæðingum sem tilheyrðu konum með MS (19-65 ára) á árunum 1999-2018 reyndust 129 

fæðingar hafa átt sér stað eftir greiningu sjúkdómsins og uppfylla skilyrði rannsóknarinnar. Flestar voru 

fæðingarnar árið 2014, þá 14 talsins. Árið 2003 reyndust fæðingar kvenna með MS fæstar; aðeins ein 

fæðing (Mynd 3).  

Rannsóknar- og samanburðarhópar reyndust sambærilegir hvað aldur og bæri varðar. Algengast var 

að mæðurnar væru á aldrinum 28-32 ára og í rétt rúmlega 60% tilvika tilheyrðu fæðingarnar frumbyrjum 

(Tafla 5). 

Mynd 3. Stöplarit sem lýsir fjölda fæðinga kvenna með MS á hverju ári  
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Tafla 5. Upplýsingar um mæður.  

 MS (n=129) 
Fjöldi (%) 

Samanburðarhópur (n=129) 
Fjöldi (%) 

p gildi  

Fjöldi fæðinga 

  Andvana fæðingar 

129 

1 (0,8) 

129 

0 (0) 

 

1,0 b 

Aldur mæðra við fæðingu (ár)  

  19-22 

  23-27                                     

  28-32 

  33-37 

  >38 

Meðalaldur frumbyrja 

 

4 (3,1) 

27 (20,9) 

48 (37,2) 

35 (25,6) 

17 (13,2) 

28,9 

 

6 (4,7) 

26 (20,2) 

48 (37,2) 

33 (25,6) 

16 (12,4) 

28,6 

0,98a 

 

 

 

 

 

Bæri 

  Fjölbyrja 

  Frumbyrja 

 

83 (64,3) 

46 (35,7) 

 

80 (62,0) 

49 (38,0) 

0,80 a 

 

a Kí-kvaðrat próf, b Fisher próf. Sama kona getur átt fleiri en eitt barn í þessum hóp 
 
 

3.2 Meðganga og fæðing 

Konur með MS höfðu styttri meðgöngulengd að meðaltali og höfðu tilhneiginu til þess að sækja fleiri 

forskoðanir á meðgöngu (p=0,06) (Tafla 6). Miðað við samanburðarhóp fæddu konur með MS börn sín 

marktækt oftar við 37 og 38 vikna meðgöngulengd (p=0,001), en sjaldnar eftir 41 viku (p=0,04). (Mynd 

4). Eftir að leiðrétt hafi verið fyrir valkeisara, framköllun, meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki og 

meðgönguháþrýstingi var munur á meðallengd meðgöngu ennþá marktækur (p=0,03). 

Tafla 6. Upplýsingar um meðgöngulengd og forskoðanir á meðgöngu. 

 MS 
 (n=129) 

Samanburðarhópur 
(n=129) 

p gildi 

Meðallengd meðgöngu, vikur + dagar (sd) 

                                                      dagar (sd) 

39+4 (1+2) 

277(9,1) 

40+1 (1+3) 

281 (9,9) 

0,03*a 

 

Fjöldi forskoðana á meðgöngu, n% 

  <5 

  6-11 

  12-17 

  >18 

Óskráð  

 

1 (0,8) 

75 (57,4) 

53 (41,1) 

1 (0,8) 

0 (0) 

 

3 (2,3) 

91 (71,1) 

33(25,8) 

1 (0,8) 

1 (0,8) 

0,06 b 

Sd = staðalfrávik ,b Fisher próf ,a T próf. *Leiðrétt fyrir valkeisara, framköllun, meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki og meðgönguháþrýsting 
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Mynd 4. Stöplarit sem lýsir meðgöngulengd í vikum. 

 

Konur með MS voru líklegri til þess að enda meðgöngu með valkeisara miðað við samanburðarhóp. 

Hvað aðrar breytur varðar reyndist hlutfallsleg áhætta hvorki vera meiri né minni hjá konum með MS 

(Tafla 7, mynd 5). 

 

Tafla 7. Reiknuð hlutfallsleg áhætta fyrir konur með MS varðandi afbrigði í fæðingu. 

 

 

MS 

(n=129) 

Fjöldi (%) 

Samanburðarhópur 

(n=129) 

Fjöldi (%) 

RR (CI) 

Fyrirburafæðing (<37 v) 3 (2,3) 5 (3,9) 0,39  (0,08-1,85) 

Deyfing í fæðingu 

  Mænudeyfing 

  Mænurótardeyfing 

38 (29,5) 

13 (10,1) 

25 (19,4) 

39 (30,2) 

8 (6,2) 

31 (24,0) 

0,97 

1,62 

0.81 

(0,67-1,42) 

(0,70-3,79) 

(0.5-1.29) 

Keisaraskurður 

  Bráðakeisaraskurður 

  Valkeisaraskurður 

24  (18,6) 

11 (8,5) 

13 (10,1) 

16 (12,3) 

13 (10,1) 

3 (2,3) 

1,5 

0,85 

4,33 

(0,84-2,69) 

(0,39-1,82) 

(1,26-14,85) 

Áhaldafæðing 

  Tangir 

  Sogklukka 

12 (9,3) 

0 (0) 

12 (9,3) 

7 (5,4) 

1 (0,8) 

7( 5,4) 

1,71 

- 

1,71 

(0,70-4,21) 

 

(0,70-4,21) 

Framkölluð fæðing 36 (27,9) 25 (19,4) 1,47 (0,94-2,28) 

Fósturstreita 9 (7,0) 7 (5,4) 1,29 (0,49-3,35) 

Barnabik í legvatni 8 (6,2) 13 (10,1) 0,87 b (0,32-2,37) 

Lengt 1.stig fæðingar 5 (3,9) 4 (3,1) 1,25 (0,34-4,55) 

Lengt 2.stig fæðingar 4 (3,1) 5 (3,9) 0,80 (0,22-2,91) 

b Leiðrétt fyrir meðgöngulengd 
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Mynd 5. Myndræn framsetning á hlutfallslegri áhættu fyrir konur með MS varðandi afbrigði í fæðingu. 

 

 

3.3 Nýburar 

Ekki reyndist munur á fæðingarþyngd milli hópa eftir að leiðrétt hafði verið fyrir meðgöngulengd og 

þungburar og léttburar voru felldir út. Ekki var sýnt fram á mun á Apgar milli hópa (tafla 8).  

Tafla 8. Upplýsingar um nýbura 

 MS  
(n=129) 

Samanburðarhópur 
(n=129) 

p gildi  

Kyn barns, n(%) 

  Drengur 

  Stúlka 

  Óskráð 

 

61 (47,3) 

64 (49,6) 

4 (3,1) 

 

70 (54,3) 

55 (42,6) 

4 (3,1) 

0,64a 

Meðalþyngd við fæðingu, grömm (sd) 3500 (490) 3720 (530) 0,10* b 

Meðallengd við fæðingu, cm (sd) 50,86 (2,14) 51,05 (5,28) 0.71b 

Léttburar (<2500g), n(%) 

  Já 

  Nei 

 

3 (2,3) 

126 (97,7) 

 

1 (0,8) 

128 (99,2) 

0,62 a 

Þungburar (>4500g), n(%) 

  Já 

  Nei 

 

3 (2,3) 

126 (97,7) 

 

10 (7,8) 

119 (92,2) 

0,09 c 
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Apgar 1 mínúta, miðgildi (IQR) 8,0 (7,0 : 9,0) 8,0 (7,0 : 9,0) 0,84d 

Apgar 5 mínútur, miðgildi (IQR) 10,0 (9,0 ; 10,0) 10,0 (9,0 ; 10,0) 0,64d 

a Fisher próf , b T próf, c Kí-kvaðrat próf, d Wilcox próf (Mann Whitney U), IQR= fjórðungsspönn, *leiðrétt fyrir meðgöngulengd, 

þungburar og léttburar felldir út 

 

 

 

Mynd 6. Kassarit sem lýsa dreifingu Apgar nýbura við 1 mínútu aldur 

 

Mynd 7. Kassarit sem lýsa dreifingu Apgar nýbura við 5 mínútna aldur 
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4 Umræða  

4.1 Helstu niðurstöður  

Miðað við samanburðarhóp var meðgöngulengd að meðaltali styttri hjá konum með MS en þær voru 

þó ekki í aukinni hættu á fyrirburafæðingum. Meðalfæðingarþyngd var sambærileg milli hópa eftir 

leiðréttingu. Konur með MS voru líklegri til þess að enda meðgönguna með valkeisara miðað við 

samanburðarhóp. Ekki var aukin áhætta á áhaldafæðingu, lengdri fæðingu, framköllun fæðingar, 

bráðakeisara, barnabiki í legvatni né á inngripi vegna fósturstreitu hjá konum með MS miðað við  

samanburðarhóp. Ekki var sýnt fram á mun á Apgar milli hópa.  

4.2 Umræður 

Þegar litið er á heildarfjölda fæðinga á ári meðal kvenna með MS síðastliðin 20 ár virðist þeim fara 

fjölgandi. Þessi þróun samrýmist niðurstöðum bandarísku rannsóknar Houtchens et al. þar sem algengi 

fæðinga meðal kvenna með MS jókst á árunum 2006-2014. Hugsanlega má skýra þetta með breyttu 

viðhorfi og aukinni þekkingu á gagnkvæmum tengslum MS sjúkdóms og meðgöngu. Þá getur spilað inn 

í að greiningarskilmerki breytast yfir tímabilið, þröskuldur þess að fá staðfesta greiningu lækkar og 

greinast konur yngri. Einnig getur sú þróun sem orðið hefur í meðferð með fyrirbyggjandi lyfjum 

síðastliðin 20 ár, og bætt lífsgæði í kjölfar þess, spilað mikilvægt hlutverk. Meðalaldur frumbyrja með 

MS var 28,9 ár á tímabilinu 1999-2018. Samkvæmt Hagstofu Íslands var meðalaldur frumbyrja á Íslandi 

26,6 ár á sama tímabili. Þessi aldursmunur samrýmist fyrri rannsóknum sem sýnt hafa að meðalaldur 

mæðra með MS við fæðingu er yfirleitt aðeins hærri en meðalaldur mæðra almennt (26, 32, 36, 39). 

Ákvörðun um barneignir gæti reynst flókin, verandi með krónískan sjúkdóm, en áhyggjur af félagslegum 

aðstæðum, ófyrirsjáanlegum MS köstum og þörf á skipulagningu barneigna m.t.t lyfjagjafa gæti skýrt 

lítillega hækkaðan aldur við barneignir.  

Miðað við samanburðarhóp mældist meðalmeðgöngulengd styttri hjá konum með MS og reyndist 

munurinn ennþá marktækur eftir leiðréttingu (p=0,03). Meðalmeðgöngulengd kvenna með MS mældist 

39+4 vikur en í samanburðarhóp mældist hún 40+1 vikur. Miðað við samanburðarhóp fæddu konur með 

MS börn sín marktækt oftar við 37 og 38 vikna meðgöngulengd (p=0,001), en sjaldnar eftir 41 viku 

(p=0,04). Flestar fyrri rannsóknir sýna að ekki sé munur á meðgöngulengd eftir því hvort kona hafi MS 

á meðgöngu eða ekki (3, 25, 27, 33, 35). Niðurstöður portúgalskrar rannsóknar Novo et al. sýndu þó að 

lítillega aukin tilhneiging væri til styttri meðgöngulengdar hjá konum með hátt EDSS á meðgöngu og 

gæti því reynst áhugavert að skoða meðgöngulengd með tilliti til þess. Hugsanlega skýrast þessar 

niðurstöður af sjúkdómnum sjálfum en hafa verður í huga að langvinnir sjúkdómar, aðrir en MS, voru 

ekki útilokaðir úr rannsóknarhópnum líkt  og í samanburðarhópnum og gæti því munurinn skýrst af ólíku 

heilbrigði milli hópanna tveggja. Þrátt fyrir að meðalmeðgöngulengd hafi mælst styttri hjá konum með 

MS sýndu niðurstöður að konur með MS voru ekki í aukinni hættu á fyrirburafæðingum og styður það 

við niðurstöður evrópskra rannsókna (3, 26, 27, 36).  

Miðað við samanburðarhóp höfðu konur með MS tilhneigingu til þess að sækja fleiri forskoðanir á 

meðgöngu (p=0,06). Þetta kemur heim og saman við það verklag sem viðgengst en aukið eftirlit er með 

konum með MS sjúkdóm á meðgöngu.  
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Ekki var hægt að sjá ummerki um þá fortíðarhræðslu sem tíðkaðist á mænudeyfingum (sbr.kafla 

1.2.6) en konum með MS var veitt mænudeyfing eða mænurótardeyfing í um 29,5% tilvika sem var 

sambærilegt hlutfalli kvenna í samanburðarhópnum (30,2%). Norskar og finnskar niðurstöður sýna 

sömleiðis að konur með MS er veitt mænudeyfing/mænurótardeyfing á pari við viðmið (26, 33).   

Konur með MS fóru í keisaraskurð í 18,6% tilfella á tímabilinu og voru þær líklegri til þess að enda 

meðgöngu með valkeisara miðað við samanburðarhóp (RR:4.33 [95% CI: 1,26-14,85]), en þær voru þó 

ekki aukinni hættu á að lenda í bráðakeisara. Þetta samrýmist niðurstöðum norsku rannsóknar Dahl et 

al. (birt 2005) þar sem konur með MS fóru í keisaraskurð í 18,5% tilfella á árunum 1991-2002 og var 

tíðni valkeisara einungis aukin hjá konum með MS en ekki tíðni bráðakeisara. Tvær aðrar rannsóknir 

sem gefa upp tölur um bæði val- og bráðakeisara: Niðurstöður Van der kop et al. á kanadískum konum 

með MS (1998-2009) og rannsókn Jalkanen et al. á finnskum konum með MS (2003- 2005) og sýna 

niðurstöður að konur með MS voru ekki líklegri til að enda meðgöngu með valkeisara miðað við 

samanburðarhópa. Óljóst er hvort skýra megi niðurstöður rannsóknar okkar um valkeisara með MS-

tengdri fötlun kvennanna og ósk þeirra um að fæða ekki um leggöng, viðhorfi lækna eða með 

fæðingafræðilegum ábendingum (e. obstetrical reasons). Þessum niðurstöðum þarf þó að taka með 

fyrirvara þar sem hlutfallsleg áhætta kvenna með MS á að enda meðgöngu með valkeisara gæti reynst 

nokkuð ýkt. Tíðni valkeisara í samanburðarhópnum er nokkru lægri en í almenna þýðinu eða um 2,3%, 

en var að meðaltali 6,1% á Íslandi á árunum 2003-2015 (48). 

Gripið var til áhalda í 9,3% fæðinga þeirra kvenna sem höfðu MS og í öll skiptin var það sogklukka 

sem var notuð. Þær reyndust ekki í meiri hættu á áhaldafæðingu samanborið við viðmiðunarhóp 

(RR:1,71 [95% CI: 0,7-4,21]). Þessar niðurstöður samrýmast niðurstöðum Fong et al. sem náði til 1185 

fæðinga bandarískra kvenna með MS á árunum 2001-2009 en tíðni áhaldafæðinga var 8,6% og leiðrétt 

gagnlíkindahlutfall var 1,0. Niðurstöður samrýmast einnig rannsókn Van der kop et al.,sem náði til 432 

fæðinga kanadískra kvenna með MS á árunum 1998-2009, en ekki var marktækt aukin hætta á 

áhaldafæðingu hjá þeim miðað við samanburðarhóp. Tvær norrænar rannsóknir hafa tekið fyrir 

áhaldafæðingu en eru þær ekki sérlega heppilegar til samanburðar vegna þess tímaskeiðs sem þær ná 

yfir. Rannsókn Jalkanen et al. á finnskum konum með MS sýndi aukna tíðni áhaldafæðinga meðal 

kvenna með MS en hún mældist 16,4%. Sú rannsókn taldi hinsvegar aðeins 61 fæðingu og náði aðeins 

yfir þriggja ára tímabil (2003-2005). Í rannsókn Dahl et al. (birt 2006) á norskum konum með MS gáfu 

niðurstöður vísbendingu um auknar líkur á áhaldafæðingu meðal kvenna með MS (p=0,06) en sú 

rannsókn náði til 449 fæðinga á árunum 1988-2002.  

Ekki reyndist marktækt aukin áhætta á framköllun fæðingar hjá konum með MS miðað við 

samanburðarhóp, en nokkuð stór hluti þeirra var þó gangsettur eða 27,9% (RR:1,47 [0,94-2,28]). Í 

samanburðarhóp voru konur gangsettar í 19,4% tilfella. Í rannsókn Lu et al. sem náði til 381 kanadískra 

kvenna með MS á árunum 1998-2009 voru konur með MS gangsettar í 25% tilfella en þær voru ekki 

líklegri til framköllunar fæðingar miðað við samanburðarhóp og samrýmist það niðurstöðum okkar. Fyrri 

rannsóknir sem kannað hafa sama viðfangsefni hafa þó sýnt misvísandi niðurstöður (26, 33, 35, 36). Til 

að mynda sýnir rannsókn Fong et al. á bandarískum konur með MS að þær væru líklegri til þess að vera 

gangsettar miðað við samanburðarhóp eða í 49,6% tilfella. Ólíkir rannsóknarhópar t.d. hvað tímabil,  



 

 
21 

fötlun og almennt heilbrigði varðar, sem og ólík vinnubrögð milli landa, gætu m.a skýrt misræmi milli 

niðurstaða rannsókna.  

Nokkrir höfundar fyrri rannsókna telja að hugsanlega sé tilhneiging til lengds annars stigs fæðingar 

hjá konum með MS (26), sem jafnvel aukist með alvarleika fötlunar (27), en niðurstöður þeirra reyndust 

þó ekki marktækar. Ekki er að sjá að niðurstöður okkar styðji þessar kenningar en hvorki var marktækur 

munur á hlutfallslegri hættu á lengdu 1.stigi né 2.stigi fæðingar milli hópa. Taka verður niðurstöðum um 

lengd fæðingar með fyrirvara þar sem ekki er miðað við neinn mælikvarða við skráningu greiningarinnar 

heldur veltur það á huglægu mati læknis.  

Hvorki reyndist vera munur á meðalfæðingarlengd né á meðalfæðingarþyngd (eftir leiðréttingu) milli 

hópa. Þessar niðurstöður samrýmast flestum fyrri rannsóknum sem sýna að lítill sem enginn munur er 

á meðalfæðingarþyngd eftir því hvort móðir hafi MS eða ekki (3, 27, 33, 35, 45). Meðalfæðingarþyngd 

mælist þó almennt mismikil milli rannsókna sem gæti skýrst af þeim ólíku og mislöngum tímabilum þær 

ná yfir, þá gæti munurinn verið einnig landfræðilegur.   

Mæður með MS voru ekki í meiri hættu á inngripum vegna fóstustreitu í fæðingu né á barnabiki í 

legvatni miðað við samanburðarhóp. Eftir því sem næst verður komist hefur aðeins ein rannsókn skoðað 

sömu breytur meðal kvenna með MS, rannsókn birt árið 2002 eftir Mueller et al. Sú rannsókn tók til 198 

kvenna  með MS í Bandaríkjunum á tímabilinu 1987-1996, og því óheppileg til samanburðar, en í þeirri 

rannsókn var ekki aukin áhætta meðal kvenna með MS á fósturstreitu né á barnabiki í legvatni miðað 

við samanburðarhóp. 

Apgar stigun var sambærileg milli hópa og samrýmist það flestum fyrri rannsóknum (3, 25, 27, 35). 

Fyrri rannsóknir sýna ekki fram á mun á Apgar milli hópa og ekki mælist aukin áhætta á Apgar <7 við 5 

mínútna aldur. Miðgildi við 5 mínútna aldur var 10 stig í þessari rannsókn en bæði í rannsókn Van der 

kop et al. og Lu et al. var miðgildi við 5 mínútna aldur 9 stig. Rannsókn Yalcin et al. sýndi ekki fram á 

aukna tíðni Apgar <7 við 5 mínútna aldur en sýndi hins vegar fram á marktækt auknar líkur á Apgar <7 

við 1 mínútu aldur hjá nýburum mæðra með MS. Í þeirri rannsókn mældust nýburar með 1 mínútu Apgar 

<7 í 21% tilvika samanborið við 9% í viðmiðunarhóp. Rannsókn Yalcin et al. var gerð á tyrkneskum 

konum og náði aðeins til 43 nýbura. 

4.3 Styrkleikar og veikleikar  

Unnið var með gögn úr Fæðingaskrá Embættis landlæknis og verður það að teljast einn helsti 

styrkleiki rannsóknarinnar. Skráin geymir gögn um allar fæðingar á Íslandi síðustu áratugi og gáfu þau 

skýra mynd af meðgöngu- og fæðingasögu kvenna með MS. Taka verður þó til greina að mannleg 

mistök geta orðið við skráningu og villur þannig komið fram í gögnum Fæðingaskrár.                                    

Þar sem ekki var hægt að skoða breytur með tilliti til alvarleika fötlunar, mætti færa rök fyrir því að 

ekki sé hægt að heimfæra niðurstöðurnar yfir á allar konur með MS. Einnig mætti teljast veikleiki að 

hugsanlega sé nokkur munur á heilbrigði milli hópa þar sem langvinnir sjúkdómar voru aðeins útilokaðir 

úr samanburðarhópnum en ekki rannsóknarhópnum.  
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4.4 Ályktanir og næstu skref 

Rannsóknin veitir skýra mynd af meðgöngu -og fæðingasögu kvenna með MS á Íslandi síðastliðin 

20 ár. Í stórum dráttum vegnar konum með MS og börnum þeirra jafnvel í meðgöngu og fæðingu og 

konum, og börnum, sem eru lausar við langvinna sjúkdóma. Í framhaldi er áhugavert að skoða breytur 

með tilliti til alvarleika fötlunar og fyrirbyggjandi lyfjagjafar á meðgöngu. 
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Viðauki  

6.1 Breytulisti frá Fæðingaskrá Embætti Landlæknis  
 

Dagsetning fæðingar 

Dánardagur barns deyji það í eða skömmu eftir fæðingu 

Aldur móður við fæðingu 

Kyn barns  

Heilbrigði barns  

Upplýsingar um hvort barn fæðist lifandi eða ekki  

Upplýsingar um hvenær barn dó með tilliti til fæðingar 

Eftirlit með barni  

Fyrri fósturlát 

Fjöldi mæðraskoðanna 

Fjölburafæðing 

Frumbyrja/fjölbyrja móðir 

Hæð móður í cm við fyrstu mæðraskoðun 

Þyngd móður í kg við fyrstu mæðraskoðun 

Þyngd móður í kg við síðustu mæðraskoðun 

Líkamsþyngdarstuðull móður við fyrstu mæðraskoðun 

Líkamsþyngdarstuðull móður við síðustu mæðraskoðun 

Mælt magn blæðingar við fæðingu í ml 

Áætlað magn blæðingar við fæðingu í ml 

Fæðingarstelling 

Þyngd við fæðingu 

Lengd við fæðingu 

Ummál höfuðs 

15 fyrstu sjúkdómsgreiningar móður (ICD-10) 

15 fyrstu sjúkdómsgreiningar barns (ICD-10) 

15 fyrstu NCSP meðferðir móður  

ATC kóði lyfs sem móðir fær í fæðingu 

Upphaf fæðingar (sjálfkrafa, framkölluð, keisaraskurður) 

Apgar 1 mín 

Apgar 5 mín 

Apgar 10 mín 

Lengd 1.stigs fæðingar 

Lengd 2.stigs fæðingar 

Lengd 3.stigs fæðingar 
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6.2 Hugsanlegir blöndunarþættir 
 
Útkoma Hugsanlegir gruggarar (ICD-10 kóði eða NCSP)  

Meðgöngulengd 
 
 
 

Meðgönguháþrýstingur – O13 

Meðgöngueitrun – O14.0, O14.1, O14.9 

Meðgöngusykursýki – O24.4, O24.9  

Framköllun  

Valkeisari 

Keisaraskurður Meðgönguháþrýstingur – O13 

Meðgöngueitrun – O14.0, O14.1, O14.9 

Meðgöngusykursýki – O24.4, O24.9  

Mæðrahjálp v. lítils eða óhóflegs fóstuvaxtar (Dysmaturitas IUGR 

eða Macrosomia) - O36.5, O36.6 

Fæðingarþyngd og lengd  
 

Meðgöngulengd 

Meðgöngusykursýki – O24.4, O24.9  

Meðgönguháþrýstingur – O13 

Framköllun fæðingar Meðgönguháþrýstingur – O13 

Meðgöngusykursýki – O24.4, O24.9  

Meðgöngulengd 

Áhaldafæðing Deyfing – WAA307, WAA320 

Framköllun fæðingar 

Lengt 2 stig – O63.0 

Barnabik í legvatni Meðgöngulengd 

Lengd fæðing Deyfing - WAA307, WAA320 

Mæðrahjálp v. óhóflegs fóstuvaxtar (Macrosomia) - O36.6 
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6.3 Leyfi Vísindasiðanefndar 
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6.4 Leyfi Persónuverndar 
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6.5 Heimild framkvæmdastjóra lækninga 
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6.6 Heimild Landlæknis 
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