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Ágrip 

MS sjúkdómur og meðganga 

Rebekka Lísa Þórhallsdóttir1, Haukur Hjaltason1,2, Þóra Steingrímsdóttir1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Taugadeild Landspítala, 3Kvennadeild Landspítala 

Inngangur: Heila- og mænusigg (e. Multiple Sclerosis) er taugasjúkdómur af sjálfsónæmistoga sem 
einkennist af íferð bólgufrumna í miðtaugakerfi, eyðingu mýelínslíðurs og fækkun taugasíma. 
Sjúkdómurinn kemur fram í köstum taugaeinkenna sem vara í nokkra daga eða vikur og ganga yfirleitt 
að fullu eða að hluta til baka. MS er sá taugasjúkdómur sem oftast veldur fötlun í ungu fólki. 
Sjúkdómurinn er algengari í konum en körlum og kemur oftast fram á aldrinum 20-40 ára. Því eru konur 
á barneignaraldri stór hluti sjúklingahópsins sem mikilvægt er að rannsaka sérstaklega. Erlendar 
rannsóknir hafa sýnt fram á fækkun MS kasta móður meðan á meðgöngu stendur en aukningu á 
kastatíðni fyrstu mánuðina eftir fæðingu. Umdeilt er hvort brjóstagjöf verji konur fyrir köstum en 
vísbendingar eru þó um að svo sé. Ekki hefur verið framkvæmd rannsókn á áhrifum meðgöngu og 
brjóstagjafar á MS sjúkdóm á Íslandi. Með tilkomu nýrra lyfja sem hafa áhrif á sjúkdómsganginn er 
áhugavert að skoða áhrif meðgöngu og brjóstagjafar á MS sjúkdóm íslenskra kvenna á tímabilinu 1999-
2018.  

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra kvenna sem höfðu greininguna 
MS (G35) í sjúkraskrárkerfi Landspítala á árunum 2009-2018 og höfðu fætt barn á tímabilinu 1999-
2018 samkvæmt Fæðingarskrá Embættis landlæknis. Fæðingar þeirra kvenna sem ekki höfðu örugga 
MS greiningu eða fæddu barn fyrir greiningu MS sjúkdóms voru útilokaðar. Upplýsingum um kastatíðni, 
lyfjameðferð, segulómmyndir, EDSS skor, brjóstagjöf og staðsetningu mæðraverndar var safnað úr 
sjúkraskrám. 

Niðurstöður: Rannsóknarhópurinn samanstóð af 90 konum sem höfðu fætt 142 börn í 137 
fæðingum. Köstum fækkaði marktækt á meðgöngu samanborið við árið fyrir þungun. Meðalkastatíðni 
árið fyrir meðgöngu var 0,438 köst á ári á hverja fæðingu en hún var 0,237 á meðgöngu. Ef 
meðgöngunni var skipt upp í trimester lækkaði kastatíðni marktækt á fyrsta og öðru trimestri; 0,158 köst 
á ári á hvert tilvik (63,9% lækkun) á fyrsta og 0,214 (51,2% lækkun) á öðru trimestri. Ómarktæk 20,6% 
lækkun var á þriðja trimestri meðgöngu og 33,3% ómarktæk hækkun var á kastatíðni eftir fæðingu. 
Algengustu taugaeinkenni í köstum á öllum tímabilum voru skyntruflanir og máttleysi í útlimum. Í 70 
tilfellum (51,1%) var móðir á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir meðgöngu og í öllum þeirra hætti móðir á 
lyfjameðferðinni fyrir meðgöngu eða í upphafi hennar. Algengasta lyfjameðferð fyrir og eftir meðgöngu 
var interferon-β. Í 35 tilfellum (50,4%) hafði móðir farið í segulómun innan sex mánaða fyrir meðgöngu 
og eftir fæðingu, en 18 (51,4%) þeirra höfðu aukinn fjölda breytinga eftir fæðingu og þar af voru 10 
(55,6%) með skuggaefnishlaðandi breytingar. Í 13 tilfellum (9,5%) var EDSS skor skráð bæði fyrir og 
eftir fæðingu (innan þriggja ára) en meðalgildi þess fyrir meðgöngu var 1,5 og breyttist ekki marktækt 
eftir fæðingu. Tímalengd brjóstagjafar var þekkt í 76 tilfellum (55,5%) og meðallengd hennar var 13,3 
vikur. Í 46 tilvikum (33,6%) var móðir í áhættumæðravernd á Landspítala. 

Ályktanir: Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa fyrstu tvö trimester meðgöngu kvenna 
með MS verndandi áhrif á kastatíðni. Allar konur í rannsókninni hættu á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir 
eða við þungun. Á segulómun, sem gerð var innan hálfs árs frá fæðingu þeirra kvenna sem höfðu verið 
á lyfjameðferð fyrir þungun, höfðu fleiri en 50% aukningu á segulskynsbreytingum og ríflega helmingur 
þeirra skuggaefnishlaðandi breytingar. Sjúkraskrárskráningu á einkennum og fötlunarstigi er ábótavant. 
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1 Inngangur  
Heila- og mænusigg (e. Multiple sclerosis, MS) er sá taugasjúkdómur sem oftast veldur fötlun í ungu 

fólki (1). Síðustu áratugi hefur nýgengi MS aukist á Íslandi (2, 3). Margt er enn á huldu um meingerð 

sjúkdómsins en hann er almennt talinn vera af sjálfsofnæmistoga og einkennist af íferð bólgufrumna í 

miðtaugakerfi, eyðingu mýelínslíðurs og fækkun taugasíma (4, 5). Konur á barneignaraldri eru stór hluti 

sjúklingahópsins þar sem sjúkdómurinn er algengari í konum en körlum og greinist oftast á aldrinum 20-

40 ára (4, 6). Því er mikilvægt að rannsaka sjúkdóminn í tengslum við meðgöngu. 

1.1 Áhættuþættir og faraldsfræði MS sjúkdóms 
Orsök MS er óþekkt en faraldsfræðileg gögn gefa til kynna að bæði erfða- og umhverfisþættir komi 

við sögu. Fundist hafa yfir 200 gen sem hafa tengsl við sjúkdóminn. Fyrstu gráðu ættingjar MS sjúklinga 

eru í 10-25 sinnum meiri hættu á að greinast með MS en aðrir ásamt því að hvítt fólk í Evrópu er líklegra 

til að þróa með sér sjúkdóminn en fólk af öðrum kynþáttum (1, 5). Helstu umhverfisþættir sem auka líkur 
á sjúkdómnum eru sýking með Epstein-Barr veiru, reykingar, offita á unglingsárum, næturvinna, D-

vítamínskortur og búseta fjarri miðbaug (1, 5, 7).  

Algengi MS er ólíkt eftir landfræðilegri staðsetningu og er hátt á Íslandi. Árið 2007 hrjáði 

sjúkdómurinn um 167 af hverjum 100.000 íbúum eða 526 Íslendinga, en líklegt er að sú tala sé hærri 
nú (4, 5, 8). Algengi MS sjúkdómsins hefur aukist síðan árið 1950, sérstaklega hjá konum. Óvíst er hvort 

sú aukning sé raunveruleg eða tilkomin vegna betri greiningaraðferða en hún gæti bent til aukningar á 

umhverfisþáttum sem hafa bara áhrif á konur (5). 

1.2 Meingerð MS 
Einkenni MS súkdóms eru talin orsakast af sjálfsofnæmisviðbrögðum gegn mýelínsliðri og 

oligodendrocytum í miðtaugakerfi (9). Helsta sérkenni sjúkdómsins eru bólgublettir (e. plaques) í 

miðtaugakerfi, þegar engin merki eru um sýkingu (5). Bólgublettirnir, sem eru vel aðgreinanlegir frá 

eðlilegum vef, eru til staðar bæði í hvíta og gráa efni heilans og eru algengastir í sjóntaug, heilastofni, 

mænu, litla heila og hvítu aðlægt heilahólfunum (4). Svo virðist sem mynstur bólgublettanna sé 

algjörlega ófyrirsjáanlegt (10). Ónæmisviðbrögðin sem eru talin valda einkennum MS samanstanda 

bæði af frumumiðluðu og vessabundnu ónæmi (9). Þ.e. T-frumur bregðast við mýelíni og 
oligodendrocytum ásamt því að B-frumur mynda IgG mótefni gegn þeim, en mótefnin eru til staðar í 

mænuvökva (5). Einnig er líklegt að aðrar bólgufrumur eigi þátt í meinmyndinni (10).  

Þessi ónæmisviðbrögð leiða til afmýlingar tauga í miðtaugakerfi sem veldur breytingu á leiðslu 

taugaboða og þar með mismunandi einkennum sjúkdómsins (11). Í flestum tilfellum ganga einkenni eftir 
köst að mestu leiti eða alveg til baka en það er talið gerast vegna endurmýlingar tauganna (9). Að lokum 

minnkar geta taugakerfisins til endurmýlingar en þá hefst tap á taugasímum, en það er talinn vera 

meginorsakaþátturinn sem leiðir til fötlunar (6, 10, 12). Talið er að síversnunarform sjúkdómsins komi 

fram vegna taps á taugasímum (12). Ýmsar kenningar eru til um það hvernig sjúkdómurinn verður til en 

engin ein ákveðin meinmyndun fyrir sjúkdóminn hefur komið fram, enda er sjúkdómsgangurinn misjafn 

milli einstaklinga og mismunandi form sjúkdómsins ólík (10, 13). 
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1.2.1 Sjúkdómsgangur 
Sjúklingahópnum er oft skipt upp í fjóra flokka með tilliti til kasta og sjúkdómsversnunar óháð köstum. 

Sumir telja að ólík meinmyndun liggi að baki þessum mismunandi formum sjúkdómsins (5, 12). Þegar 

um eitt kast er að ræða er talað um Clinically Isolated Syndrome (CIS), sem einkennist af bólgu og 

afmýlingu tauga sem gæti verið vegna MS sjúkdóms en uppfyllir ekki greiningarskilmerki. Sumir þeirra 
sem hafa bara fengið eitt kast eru, með aðstoð segulómunar, strax greindir með MS. Þeir einstaklingar 

eru því ekki lengur taldir með CIS heldur frekar með kastaform MS (e. Relapsing-remitting MS, RRMS). 

En kastaformið einkennist af vel skilgreindum köstum taugaeinkenna sem lagast að fullu eða að hluta á 

milli kasta. Tímabil á milli kasta eru laus við framþróun sjúkdóms (14). Talið er að 80-85% sjúklinga með 

MS hafi kastaform sjúkdómsins frá upphafi (6, 11). 

Þriðji flokkurinn, síðkomin versnun (e. Secondary-progressive MS, SPMS), kemur í kjölfar kastaforms 

og lýsir sér sem síversnun með eða án kasta (14). Eftir 25 ár eru tæplega 90% þeirra sem byrjuðu með 

kastaform komnir með síðkomna versnun og er hún því oft skilgreind sem langtímaútkoma kastaforms 

MS (6, 14). Þó ber að hafa í huga að þessar rannsóknir eru komnar til ára sinna og endurspegla ekki 

endilega núverandi tölur þar sem fyrirbyggjandi lyf hafa sennilega seinkað þessari þróun. Mesta tap á 

taugasímum sést í þessu formi sjúkdómsins (11). Fjórði flokkurinn, frumkomin síversnun (e. Primary-
progressive MS), er nokkuð ólíkur hinum flokkunum og einkennist af stigvaxandi framþróun 

sjúkdómseinkenna frá upphafi sjúkdóms með eða án vel skilgreindra kasta. Almennt er versnun 

stigvaxandi og lítið um sveiflur (14). Um það bil 15-20% sjúklinga eru taldir hafa frumkomna síversnun 

frá upphafi sjúkdóms (6, 11). 

1.3 Greining MS sjúkdóms 
Við greiningu MS sjúkdóms eru ákveðin greiningarskilmerki notuð en þau byggja á einkennum 

sjúklings og ýmis konar rannsóknum. 

1.3.1 Einkenni 
MS sjúkdómur einkennist af köstum sem koma fram í mismunandi taugaeinkennum, sem ganga 

yfirleitt að fullu eða að hluta til baka þegar kasti lýkur (5). Einkenni sjúkdómsins eru ólík milli sjúklinga 

og endurspegla staðsetningu bólgubletta þar sem tap hefur orðið á mýelínslíðri og þar með breyting á 

leiðslu taugaboða (11). Yfirleitt byrjar sjúkdómurinn með kasti af ófyrirsjáanlegri taugakerfistruflun í 

ákveðinn tíma vegna bólgubletta í sjóntaug, mænu, heilastofni, litla heila eða hvelaheila (5). Einkenni 

þurfa að vara lengur en 24 klukkustundir til þess að kalla megi kast en hvert kast varir yfirleitt lengur, 

þ.e. í u.þ.b. eina viku til einn mánuð en 30 dagar þurfa að líða á milli kasta til þess að telja megi nýtt kast 

(6). Meðalfjöldi kasta er allt að eitt á ári en tíðni þeirra lækkar með auknum aldri og sjúkdómslengd (15). 
MS sjúkdómur leiðir að lokum til fötlunar hjá flestum sjúklingum en ekki hefur verið sýnt fram á það að 

aukinn fjöldi kasta tengist hærra fötlunarstigi sjúklings, nema á seinni stigum sjúkdómsins þegar RRMS 

hefur þróast í SPMS (6, 16, 17, 18). 

Þegar bólga verður í sjóntaug er um sjóntaugarbólgu (e. optic neuritis) að ræða. Hún einkennist af 

skyndilegu, einhliða og sársaukafullu sjóntapi. Sjóntaugarbólga hefur nokkuð gott forspárgildi fyrir MS 

og er algengt fyrsta einkenni sjúkdómsins, eða hjá um 20-25% sjúklinga (5, 19). Allt að 50% þeirra sem 
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fá sjóntaugarbólgu greinast með MS innan 15-30 ára  og allt að 70% MS sjúklinga fá sjóntaugarbólgu 

einhvern tímann á lífsleiðinni (5, 19, 20). Einkenni sjóntaugarbólgu ganga yfirleitt alveg til baka á tveimur 

mánuðum, eða í 90% tilvika (4). 

Skyntruflanir koma yfirleitt fram vegna bólgubletta við heilastofn og eru fyrsta einkenni hjá allt að 43% 
MS sjúklinga (5, 21). Flest geta þau komið fram hvar sem er á líkamanum, en helstu skyneinkenni eru 

náladofi, Lhermitte teikn (rafstuðstilfinning sem leiðir niður mænu þegar höfuð er beygt fram), minnkað 

stöðu- eða titringsskyn, aukið skyn, sársauki við snertingu o.fl. (4, 5). Með auknum fjölda mismunandi 

skyneinkenna eykst fötlunarstig sjúklings (21). 

Hreyfitaugaeinkenni eru fyrsta einkenni 30-40% MS sjúklinga en flestir sjúklingar upplifa þau 

einhvern tímann á lífsleiðinni (5). Helstu hreyfitaugaeinkenni eru pyramidaleinkenni (t.d. Babinski teikn, 

auknir reflexar og aukinn hvíldartónus), hlutalömun, máttminnkun og síbeygjukrampar (e. spasticity) (4, 

5). Þessi einkenni geta komið fram í augnvöðvum, göngulagi, jafnvægi, sem óskýrt tal (e. slurred 

speech) og kyngingarörðugleikar. Margir sjúklingar lenda í vandræðum með kyngetu, þvagblöðrustjórn 

og hægðalosun (5). 

Einnig geta fylgt ýmis langvinn stöðug einkenni, sem annað hvort eru tilkomin vegna ófullnægjandi 

bata eftir kast eða vegna framþróunar sjúkdómsins (11). Langvinn stöðug einkenni eru algengari og 

alvarlegri hjá sjúklingum með síversnunarform sjúkdómsins en hjá þeim sem hafa kastaformið (5). 

Algengustu langvinnu einkennin sem hrjá MS sjúklinga eru þreyta, svefntruflanir, vitræn skerðing, 

þunglyndi, sársauki af ýmsum toga, skerðing á göngugetu og síbeygjukrampar, ásamt tapi á stjórn 
þvagblöðru og hægðalosunar (4, 5). Ýmis konar sjúkdómar eru algengari hjá MS sjúklingum en öðrum. 

Helst ber þar að nefna geðsjúkdóma, svo sem þunglyndi, geðhvarfasýki og persónuleikabreytingar, en 

MS sjúklingar eru einnig allt að þrisvar sinnum líklegri til að hafa flogaveiki (22, 23). 

1.3.2 Rannsóknir 
Til þess að styðja við greiningu á MS sjúkdómi og útiloka aðrar orsakir einkenna eru ýmsar rannsóknir 

notaðar. Þær helstu eru segulómun og rannsókn á mænuvökva en einnig geta aðrar rannsóknir verið 

mikilvægur þáttur í að komast að greiningunni. Tilgangur rannsókna er að styðja við sjúkdómsgreiningu 

og útiloka annan taugasjúkdóm, ásamt því að meta skemmdir (4, 5). MS greining er ólíkleg ef segulómun 

og rannsókn á mænuvökva er eðlileg. Ásamt því að greina sjúkdóminn hefur segulómun verið notuð til 

þess að fylgjast með framvindu sjúkdómsins og virkni lyfjameðferðar auk þess að fylgjast með því hvort 

alvarlegar aukaverkanir komi fram (t.d. PML) (5).  

Segulómun er gagnlegasta rannsóknin sem notuð er til að styðja við greiningu MS sjúkdóms  og 

mælt er með að segulómmynd sé tekin af öllum sjúklingum sem gætu haft MS (4, 24). Næstum því allir 

MS sjúklingar hafa óeðlilega segulómmynd með bólgublettum sem sýna ákveðið mynstur og birtast á 

dæmigerðum stöðum, oftast í hvítu aðlægt heilahólfum og út frá corpus callosum, heilastofni eða litla 

heila (4, 5). Skuggaefni sem gefið er í æð er notað til þess að aðgreina virka bólgubletti frá eldri blettum 
þar sem það hleðst upp í nýrri blettum því þar aðlægt er aukið gegndræpi um blóð-heilaþröskuld (5). 

Ekki er mælt gegn segulómun á meðgöngu en forðast á notkun skuggaefnis ef það er hægt (25). 



 

 

13 

Auk segulómunar eru rannsóknir á mænuvökva notaðar við greiningu MS en þær leiða í ljós að MS 

sjúklingar hafa aukna framleiðslu mótefna innan mænuvökvans (5). Það sést á tilvist svokallaðra 

oligoclonalbanda sem sjást við rafdrátt á agarósageli með mótefnaþrykki, en allt að 88% MS sjúklinga 

hafa böndin í mænuvökva (26, 27). Aðrar mælingar má einnig framkvæma á mænuvökva til að fá skýrari 

mynd af orsök einkenna, t.d. fjölda hvítra blóðkorna, próteinstyrk, glúkósastyrk, albumin o.fl. (27). 

Flestir sem koma inn á spítala fara í blóðprufu og eru MS sjúklingar þar ekki undanskildir. Þær eru 

helst notaðar til þess að útiloka aðrar orsakir einkenna sjúklings svo sem sýkingu, en sýking má ekki 

vera til staðar í MS kasti (24). Sjónhrifrit er oft notað þegar grunur er um sjóntaugarbólgu, en það mælir 

hraða taugaboða um sjóntaugina og sýnir töf við sjóntaugarbólgu. Óeðlilegt sjónhrifrit getur því staðfest 

tilveru bólgubletts í sjóntaug þrátt fyrir að hann sjáist ekki á segulómun (4, 28). Mögulegt er að fleiri 

rannsóknir séu notaðar við greiningu sjúkdómsins en ekki verður fjallað um þær hér. 

1.3.3 Greiningarskilmerki 
Þau greiningarskilmerki sem notuð eru við greiningu MS sjúkdóms hafa breyst og myndgreining, 

ásamt öðrum rannsóknum, á aukinn þátt í greiningunni eftir að byrjað var að nota McDonald 

greiningarskilmerkin. Mikilvægt er að greiningarskilmerki séu nógu sértæk til þess að greina einungis þá 

sem raunverulega hafa MS sjúkdóm, en nógu næm til þess að allir MS sjúklingar greinist, þar sem 
sjúkdómsmyndin er svo fjölbreytileg milli sjúklinga. Til þess að greina kastaform MS sjúkdóms þarf að 

sýna fram á útbreiðslu bólgubletta í tíma og rúmi. Það er hægt að gera með því að skoða köst, 

segulómmyndir og mænuvökva og er því nú stundum hægt að greina MS sjúkdóminn eftir fyrsta kast 

en áður fyrr þurfti að sýna fram á a.m.k. tvö aðskilin klínísk köst sem höfðu áhrif á mismunandi staði í 

miðtaugakerfinu. En til þess að greina frumkomna síversnun (PPMS) þarf að sýna fram á eitt ár af 

framþróun fötlunar án þess að það sé af völdum kasts, ásamt útbreiðslu í rúmi með segulómun og/eða 

rannsóknum á mænuvökva (24). 

1.3.4 EDSS skalinn 
Þegar verið er að fjalla um sjúkdóm sem veldur smám saman fötlun í flestum sjúklingum er mikilvægt 

að hafa tól til þess að mæla fötlunarstig sjúklinga. EDSS (e. Expanded Disability Status Scale) er sá 

skali sem víðast hvar er notaður til mælingar á klínískri fötlun (5). Heilbrigðisstarfsmaður gefur einkunn 

fyrir hvert starfrænt kerfi út frá ákveðnum reglum og út frá þeim er fundin einkunn á EDSS skalanum. 
Einkunnir eru gefnar frá 0 upp í 10, með 0,5 bili, þar sem 0 merkir engin fötlun en 10 merkir dauði af 

völdum MS. Fötlun eykst því með hærra gildi á skalanum (29). 

1.4 Meðferð við MS 
Þar sem engin lækning er til við MS sjúkdómnum er aðalmarkmið meðferðar að fækka köstum, koma 

í veg fyrir fötlun sem rekja má til kasta eða framþróunar sjúkdóms, meðhöndla framþróun sjúkdómsins 

og veita einkennameðferð (11). Ýmis lyf eru notuð við MS og hægt er að skipta þeim upp eftir því við 

hverju þau eru notuð. Yfirleitt er mælt gegn því að nota þessi lyf á meðan á meðgöngu og brjóstagjöf 

stendur þar sem flest þeirra eru lítið rannsökuð í tengslum við barneignir og möguleg áhrif á barn óþekkt 

(25). 
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1.4.1 Lyf við köstum 
Sterar eru yfirleitt fyrsta meðferð við köstum en þeir draga úr bólgu og einkennum, ásamt því að 

stytta köst, án þess þó að hafa áhrif á framgang sjúkdómsins (11, 30). Rannsóknir hafa sýnt að notkun 

þeirra, bæði í æð og um munn, á meðan á köstum stendur eykur hraða afturbata og minnkar líkur á 

fötlun vegna kasts (30). Margvíslegar aukaverkanir og hættur geta fylgt steranotkun og því er mikilvægt 
að takmarka hana en meðferð með sterum við MS köstum varir yfirleitt einungis 1-5 daga og gengur 

oftast vel (11, 30). Notkun stera til skamms tíma á meðgöngu er yfirleitt talin örugg, þótt helst ætti að 

forðast þá á fyrsta þriðjungi meðgöngu (30). 

1.4.2 Lyf sem hamla framgangi sjúkdómsins 
Sú mikla framþróun sem hefur átt sér stað síðustu ár hvað varðar lyfjameðferð við MS er aðallega í 

flokki fyrirbyggjandi lyfjameðferðar. Henni er ætlað að minnka sjúkdómsvirkni með því að fækka köstum 

eða fyrirbyggja þau, hindra versnun einkenna óháð köstum og koma í veg fyrir breytingar á 

segulómmyndum (31). Ekkert þessara lyfja hefur verið vel rannsakað á meðgöngu (sjá töflu 1). 

Þau lyf sem notuð hafa verið sem fyrsta meðferð eru interferon-β, glatiramer acetate, dimethyl 

fumarate og teriflunomide (5, 32). Interferon-β og glatiramer acetate eru stungulyf sem fækka MS 

köstum um allt að 30%, fækka bólgublettum á MRI og eru talin minnka þróun á fötlun (33-35). Bæði 

glatiramer acetate og interferon-β hafa verið samþykkt til notkunar fram að staðfestingu meðgöngu og 

jafnvel á meðgöngu ef það er nauðsynlegt (36, 37). Í lyfjatexta þessara lyfja er almennt ekki mælt með 

notkun þeirra á meðan á brjóstagjöf stendur en samkvæmt nýjum breskum leiðbeiningum er hvatt til 

áframhaldandi notkunar þeirra við brjóstagjöf (25). Dimethyl fumarate er nýtt lyf sem gefið er um munn 

(5). Lyfið minnkar framleiðslu og losun bólguvekjandi sameinda ásamt því að hafa andoxunareiginleika 
(38). Mælt er með að hætta notkun þess fyrir getnað (32). Teriflunomide hindrar fjölgun sjálfsnæmra B- 

og T-frumna (38). Lyfið er í meðgönguflokki X, samkvæmt FDA (Food and Drug Administration, 

bandarísk stofnun), þar sem dýrarannsóknir hafa sýnt fram á fósturskemmandi áhrif þess (36). Því er 

mælt með að hætta notkun lyfsins allt að 2 árum fyrir upphaf meðgöngu (25). 

Ef fyrsta meðferð dugar ekki til þess að halda sjúkdómnum í skefjum eru önnur lyf reynd. Þau helstu 

eru natalizumab og fingolimod, en mörg önnur lyf falla einnig í þennan flokk (5, 32). Natalizumab er 

líftæknilyf sem hindrar flutning eitilfrumna yfir blóð-heilaþröskuldinn. Lyfið fækkar köstum sem nemur 

68% á tveimur árum miðað við samanburðarhóp á lyfleysumeðferð (38, 39). Ef notkun lyfsins er hætt 

eykst tíðni kasta aftur (32). Mælt er með að konur hætti að taka lyfið þremur mánuðum áður en hugað 

er að þungun. Margar konur taka þó lyfið allt til fyrstu merkja þungunar (36). Fingolimod veldur fækkun 

á eitilfrumum í blóði (38). Mælt er með því að hætta notkun lyfsins a.m.k. tveimur mánuðum fyrir 
meðgöngu þar sem lyfið gæti mögulega haft fósturskemmandi áhrif (36, 38). 

Ef fyrstu og annarrar meðferðar lyf duga ekki eru lyf sem hafa ekki ábendinguna MS á lyfjatexta í 

sérlyfjaskrá prófuð (5, 32). Þá ber helst að nefna rituximab sem er einstofna mótefni gegn CD20 

mótefnavakanum á B-eitilfrumum og sumum T-eitilfrumum (40). Sýnt hefur verið fram á að lyfið virkar á 
vissa undirhópa þeirra sem hafa síversnunarform MS sjúkdóms þar sem það minnkar framþróun fötlunar 

(5). Erfitt er að segja til um virkni lyfsins við fækkun MS kasta þar sem það er lítið rannsakað í tengslum 
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við MS sjúkdóm. En ein rannsókn sýndi fram á betri meðferðarheldni ásamt færri köstum hjá sjúklingum 

sem fengu rituximab en þeim sem fengu fingolimod og natalizumab (41). Mikil framþróun á sér nú stað 

hvað varðar lyfjameðferð við MS og eru því eflaust önnur lyf notuð sem ekki verða nefnd hér. 

 

Tafla 1 Meðgönguflokkur og virkni algengustu fyrirbyggjandi MS lyfja (5, 32, 38) 

Lyf Meðgönguflokkur (FDA) Fækkun kasta 
Fyrstu línu meðferð 
 - Interferon-β Cb ~30% 
 - Glatiramer acetate  Ba ~30% 
 - Dimethyl fumarate Cb ~50% 
 - Teriflunomide Xc ~30% 

Annarrar línu meðferð 
 - Natalizumab Cb ~68% 
 - Fingolimod Cb ~50% 

"Off-label" meðferð 
 - Rituximab Cb óþekkt 

aDýrarannsóknir hafa ekki sýnt áhættu fyrir fóstur á fyrsta trimestri meðgöngu en engar fullnægjandi rannsóknir hafa 
verið framkvæmdar á mönnum. bSýnt hefur verið fram á slæm áhrif á fóstur í dýrarannsóknum en engar fullnægjandi 
rannsóknir hafa verið framkvæmdar á mönnum. Kostir lyfs gætu réttlætt notkun þess hjá þungaðri konu þrátt fyrir 
mögulega hættu fyrir fóstur. cSýnt hefur verið fram á fósturskaða í dýrum eða mönnum. Áhætta við notkun á 
meðgöngu er of mikil til að réttlæta hana. 

 

1.4.3 Lyf við stöðugum einkennum 
Þar sem MS sjúkdómi geta fylgt langvinn stöðug einkenni sem geta dregið úr lífsgæðum sjúklinga er 

mikilvægt að til séu lyf til að meðhöndla þau. Flest lyf við einkennum MS eru lítið rannsökuð og vísindaleg 

þekking á virkni þeirra í MS sjúklingum lítil en þeir fá yfirleitt sömu meðferð og aðrir sjúklingar með sömu 

einkenni. Við síbeygjukrömpum hafa nabiximol, baclofen, dantrolene, tizanidine og botulinum toxin A 

verið notuð og sú notkun hefur sýnt árangur. Til að auka göngugetu MS sjúklinga hefur dalfampridine 

verið notað en það bætir flutning taugaboða í afmýldum taugasímum. Taugaverkur af völdum skaða á 

skyntaugabrautir er yfirleitt fyrst meðhöndlaður með gabapentinoíðum, TCA þynglyndislyfjum og SNRI 

lyfjum. Ef þau lyf duga ekki til eru stundum ópíóðar eða önnur sterk verkjalyf notuð, en það heyrir þó til 
undantekninga. Við þvagblöðrueinkennum eru oft gefin andmúskarínsk lyf, annað hvort ein og sér eða 

með annarri meðferð. Svefnvandamál og geðræn einkenni eru yfirleitt meðhöndluð á hefðbundinn hátt 

en við síþreytu hefur jafnvel tíðkast að gefa sjúklingum modafinil (5). Flest þessara lyfja eru af 

meðgönguflokki C og því þarf að ákveða á einstaklingsgrunni hvort kostir notkunar þeirra vegi meira en 

möguleg áhætta fyrir fóstur (36). Þessi upptalning er langt því frá að vera tæmandi og MS sjúklingar 

upplifa eflaust fleiri einkenni sem eru meðhöndluð á mismunandi hátt. 
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1.5 MS og meðganga 
Áður fyrr voru konur með MS hvattar til þess að eiga ekki börn vegna gruns um áhættu fyrir móður 

og barn (42). Nú fjölgar barneignum kvenna með MS á sama tíma og konur án MS eignast færri börn. 
Því virðist vera sem viðhorf til barneigna kvenna með MS sé að breytast en áætlað er að allt að 

þriðjungur kvenna eignist barn eftir greiningu sjúkdómsins (43).  

Orsök þessarar viðhorfsbreytingar gæti verið hægt að rekja til framsýnnar rannsóknar á konum með 

MS, frá árinu 1998. Hún sýndi fram á að meðganga hefði sýnileg áhrif á tíðni kasta eins og sjá má á 
mynd 1. Köstunum fækkaði á meðgöngu, þá sérstaklega á síðasta trimestri, miðað við árið á undan 

meðgöngu. En tíðni kasta jókst fyrstu þrjá mánuðina eftir fæðingu, umfram það sem var fyrir 

meðgönguna (17). Þessi áhrif meðgöngu á kastatíðni eru talin stafa af seytingu ónæmisbælandi efna 

og hormóna frá fóstri og fylgju sem koma í veg fyrir höfnun á fóstrinu. Rannsókna á þessu fyrirbæri er 

þörf, en þær gætu útskýrt betur áhrif meðgöngu á MS sjúkdóminn, ásamt því að leggja grunn að því að 

finna nýjar meðferðarleiðir (6, 44).  

 
Mynd 1 Tíðni kasta MS kvenna fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir fæðingu (17) 
Myndin sýnir niðurstöður úr PRIMS rannsókninni. Á meðgöngu minnkaði meðaltíðni kasta miðað við árið fyrir 
þungun, mest á síðasta trimestri. Eftir fæðingu jókst tíðni kasta miðað við árið fyrir þungun, mest á fyrsta 
ársfjórðungi. 

 

Nú eru sífellt fleiri konur á fyrirbyggjandi lyfjameðferð og því er kannski minna um bælingu á 

sjúkdómsvirkni á meðgöngu. Það að hætta á lyfjum eins og natalizumab og fingolimod eykur kastatíðni 

og sú aukning gæti vegið meira en sú bæling á sjúkdómsvirkni sem verður á meðgöngu (45). 

Langtímaáhrif barnsburðar á sjúkdómsganginn eru almennt talin verndandi, eða a.m.k. ekki neikvæð, 

þar sem konur sem eignast börn eftir sjúkdómsgreiningu eru lengur að þróa með sér fötlun á EDSS 
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kvarða en þær sem eru barnlausar. Þessi áhrif gæti þó verið hægt að rekja til þess að konur með 

alvarlegri sjúkdóm og einkenni séu ólíklegri til þess að kjósa að eignast börn (32). 

1.6 Brjóstagjöf 
Konur með MS þurfa að velja á milli þess að hefja lyfjameðferð stuttu eftir meðgöngu og gefa barni 

sínu brjóst í styttri tíma en ella, eða að bíða með lyfjameðferð þar til brjóstagjöf er hætt, þar sem yfirleitt 

er ekki mælt með notkun fyrirbyggjandi lyfja meðan á brjóstagjöf stendur (38). Heimildum ber ekki saman 

um áhrif brjóstagjafar á tíðni kasta. Sumar rannsóknir sýna fram á verndandi áhrif brjóstagjafar, sem 

gætu orsakast af ónæmisáhrifum sem koma fram vegna bælingar á tíðahring við brjóstagjöfina (38, 46). 

Þessi áhrif gætu einnig stafað af því að konur sem velja að sleppa lyfjum og gefa brjóst hafi vægari 

sjúkdóm til að byrja með (47). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif brjóstagjafar á köst séu engin, 

hvorki verndandi né slæm (38). Ljóst er að þekkingunni er ábótavant og því er mikilvægt að rannsaka 
brjóstagjöf MS kvenna betur. 
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2 Markmið 
Enginn gagnagrunnur er til um meðgöngu og fæðingu kvenna með MS á Íslandi og ekki hefur verið 

framkvæmd rannsókn hérlendis sem skoðar tíðni kasta á meðgöngu og eftir fæðingu. Markmið 

rannsóknarinnar er að taka saman meðgöngu- og fæðingarsögu MS kvenna á Íslandi og leggja með því 

grunn að framsærri skráningu. Skoðuð verður sjúkdómsmynd kvenna með MS á meðgöngu og eftir 

fæðingu. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hver er sjúkdómsmynd MS á meðgöngu og eftir fæðingu samanborið við árið fyrir þungun? 

1.1. Hver er tíðni kasta fyrir þungun, á meðgöngu og eftir fæðingu? 

1.2. Hver eru taugaeinkenni fyrir þungun, á meðgöngu og eftir fæðingu? 

2. Hvaða fyrirbyggjandi lyfjameðferð er beitt og hvaða fyrirbyggjandi lyfjameðferð er hætt á 

meðgöngu? 

3. Hvenær er fyrirbyggjandi lyfjameðferð hætt fyrir meðgöngu og hvenær er hún hafin aftur eftir 

fæðingu? 

4. Hver eru áhrif meðgöngu á fjölda breytinga á segulómun?  

5. Hver eru áhrif meðgöngu á fötlunarstig metið með EDSS skori?  

6. Hversu lengi eru börn MS kvenna á brjósti? 

7. Hver eru áhrif brjóstagjafar á kastatíðni? 

8. Hvar fer mæðravernd fram? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði og söfnun gagna 
Rannsóknin náði yfir allar konur með greininguna MS á Landspítala á árunum 2009-2018 og allar 

fæðingar þeirra á tímabilinu 1999-2018. Listi yfir 525 konur á aldrinum 19-100 ára með greininguna MS 

(G35) á árunum 2009-2018 var fenginn úr sjúkraskrárkerfi Landspítala. Af þeim lista voru útilokaðar allar 
þær konur sem voru eldri en 65 ára og úr varð listi 474 kvenna. Sá listi var samkeyrður við Fæðingaskrá 

Embættis landlæknis og allar konur sem höfðu fætt börn á tímabilinu 1999-2018 voru teknar inn í hópinn. 

Úr varð hópur 219 kvenna, sem höfðu fætt samtals 377 börn í 369 fæðingum.  

Fæðingar 10 kvenna, sem höfðu fætt 13 börn í 13 fæðingum, sem voru ekki taldar hafa örugga MS 

greiningu og 143 kvenna, sem fætt höfðu 222 börn í 219 fæðingum, sem ekki fengu MS greiningu fyrr 

en eftir fæðingarnar voru útilokaðar. Að lokum taldi rannsóknarhópurinn 90 konur sem höfðu fætt 142 

börn í 137 fæðingum, eins og sjá má á mynd 2. 

 

  

Mynd 2. Flæðirit yfir val rannsóknarþýðis 
 

 

Upplýsingum var safnað úr sjúkraskrám kvennanna og gagnagrunnur myndaður í tölvuforritinu 

Microsoft Excel. Skoðaður var aldur við greiningu og fæðingu, svo hægt væri að útiloka þær fæðingar 
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sem áttu sér stað fyrir MS greiningu. Kastatíðni var skráð árið fyrir meðgöngu, á meðgöngu og hálfa árið 

eftir fæðingu ásamt þeim taugaeinkennum sem voru til staðar í hverju kasti. Skoðuð var lyfjameðferð 

móður fyrir og eftir meðgöngu og fæðingu, hvenær henni var hætt og hvenær hún hófst aftur eftir 

fæðingu (í heilum vikum). Síðasta segulómmynd fyrir meðgöngu (innan sex mánaða)  og sú fyrsta eftir 

fæðingu (innan sex mánaða) voru skoðaðar, ásamt öllum segulómmyndum sem teknar voru á 

meðgöngu, og fjöldi nýrra segulskinsbreytinga ásamt fjölda skuggaefnishlaðandi breytinga samkvæmt 

svari frá röntgenlækni var skráður. Fundin voru næstu EDSS skor fyrir og eftir fæðingu (innan þriggja 
ára). Einnig var tímalengd brjóstagjafar skráð (í heilum vikum).  

3.2 Tölfræðileg úrvinnsla 
Excel gagnagrunninum var hlaðið upp í tölfræðiforritið R þar sem öll tölfræðiúrvinnsla fór fram. 

Skoðuð voru Poisson meðaltöl með almennri línulegri aðhvarfsgreiningu ásamt því sem t-próf, kí-kvaðrat 
og Fisher tölfræðipróf voru notuð til að skoða mismun meðaltala og hlutfalla. 

3.3 Leyfi 
Áður en rannsóknin hófst lágu fyrir leyfi Vísindasiðanefndar (tilvísun: VSNb2019010038/03.01), 

Persónuverndar (tilvísun: 2019010098ÞS/--) og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (tilvísun: 

16). 
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4 Niðurstöður 
Rannsóknarhópurinn taldi 90 konur sem fæddu 142 börn í 137 fæðingum, þar af voru fimm 

tvíburafæðingar og ein andvana fæðing. Meðalaldur kvennanna við greiningu MS sjúkdóms var 25 ár 

og meðalaldur við fæðingu var 31,3 ár, því er meðaltalsaldursmunurinn 6,3 ár (p-gildi <0,001). Ein kona 

hafði greininguna CIS fyrir meðgöngu og var ekki komin með formlega MS greiningu við fæðingu en 

hefði samkvæmt núverandi greiningarskilmerkjum fengið MS greiningu þá og var sú fæðing því höfð 

með í rannsókninni. Ein kona var látin þegar sjúkraskrár voru skoðaðar. 

4.1 Kastatíðni og taugaeinkenni 
Árið fyrir meðgöngu fékk móðir a.m.k. eitt kast í 45 tilfellum, þ.e. 32,8%. Þar af fékk móðir í einu tilviki 

fjögur köst, í þremur tilvikum þrjú köst og í sex tilvikum tvö köst. Því var heildarfjöldi kasta árið fyrir 

meðgöngu 60, eða 0,438 köst á ári á hvert tilvik (þ.e. hverja fæðingu). Á meðgöngu fékk móðir a.m.k. 

eitt kast í 19 tilvikum, þ.e. 13,9% tilfella. Þar af fékk móðir eitt kast í 14 tilvikum, tvö köst í fjórum tilvikum 
og þrjú köst í einu tilviki. Því var heildarfjöldi kasta á meðgöngu 25, eða 0,243 köst á ári á hvert tilvik. 

Köstin voru fæst á fyrsta trimestri eins og sjá má á töflu 2. Í 3,6% tilvika fékk móðir kast á fyrsta trimestri 

meðgöngu, í 6,6% tilvika fékk móðir kast á öðru trimestri meðgöngu og í 8% tilvika fékk móðir kast á 

þriðja trimestri meðgöngu. Fyrstu sex mánuði eftir fæðingu fékk móðir a.m.k. eitt kast í 35 tilfellum eða 

25,5% tilfella. Þar af fékk móðir tvö köst í fimm tilfellum. Því var heildarfjöldi kasta 40, eða 0,584 á ári á 

hvert tilvik. 

 

Tafla 2 Kastatíðni árið fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir fæðingu 

Tímabil Tími 
(vikur) 

Heildarfjöldi 
kasta 

Meðalfjöldi kasta 
á ári á tilvik Tíðnihlutfall (RR) p-gildi 

Árið fyrir 
meðgöngu 52 60 0,438 1,00 Viðmið  

Meðganga 40 25 0,237 0,54 0,01 

- Fyrsta 
trimester 12 5 0,158 0,36 0,029 

- Annað 
trimester 16 9 0,214 0,49 0,044 

- Þriðja 
trimester 12 11 0,348 0,79 0,483 

Eftir fæðingu 26 40 0,584 1,33 0,159 

Meðganga og 
hálfa árið eftir 
fæðingu 

66 65 0,374 0,85 0,376 

Feitletruð p-gildi sýna marktækan mun á tíðni kasta ef borið er saman við árið fyrir meðgöngu. 

 

Miðað við árið fyrir meðgöngu lækkaði tíðni kasta marktækt á fyrsta trimestri meðgöngu um 0,280 

köst á ári á hvert tilvik, eða 63,9%, og tíðni kasta á öðru trimestri lækkaði marktækt um 0,224 köst á ári 
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á hvert tilvik, eða 51,2%. Tíðni kasta lækkaði einnig á þriðja trimestri meðgöngu, um 20,6% en sú lækkun 

var ekki marktæk. Tíðnin hækkaði um 33,3% (ómarktækt) fyrsta hálfa árið eftir fæðingu miðað við árið 

fyrir meðgöngu. Ef meðganga og hálfa árið eftir fæðingu voru tekin saman var ómarktæk lækkun á 

kastatíðni um 0,064 köst á ári á hverja fæðingu, eða um 14,6%, miðað við árið fyrir þungun. Á mynd 3 

má sjá tíðnihlutfall (e. rate ratio) kasta á meðgöngu og eftir fæðingu miðað við árið fyrir meðgöngu.  

 

 

Mynd 3 Tíðnihlutfall kasta á meðgöngu og eftir fæðingu miðað við árið fyrir meðgöngu 
Hlutfall kastatíðni á meðgöngu og eftir fæðingu miðað við árið fyrir meðgöngu, þar sem kastatíðni er 1,0. 

 

Á mynd 4 má sjá hvernig tíðni á ári á hvert tilvik lækkar á meðgöngu og eykst eftir fæðingu, miðað 

við árið fyrir þungun. 
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Mynd 4 Tíðni kasta á ári á hverja fæðingu árið fyrir meðgöngu, á meðgöngu og hálfa árið eftir 
fæðingu 
 

 

Eins og sjá má í töflu 3 voru algengustu taugaeinkenni í köstum fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir 

fæðingu skyntruflanir í útlimum, máttleysi í útlimum og sjónskerðing. Ekki var marktækur munur á tíðni 

mismunandi taugaeinkenna á tímabilunum þremur. Önnur einkenni sem konurnar upplifðu á meðan á 

köstum stóð voru höfuðverkur, þvoglumælgi, kyngingarörðugleikar, heyrnarskerðing, þreyta, svimi, 
síbeygjukrampar, Lhermitte einkenni og önnur sjaldgæfari einkenni. 
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Tafla 3 Tíðni mismunandi taugaeinkenna í köstum 

  Fyrir meðgöngu Á meðgöngu Eftir fæðingu 
  

Taugaeinkenni Fjöldi Hlutfall af 
köstum Fjöldi Hlutfall af 

köstum Fjöldi Hlutfall af 
köstum p-gildi 

Skyntruflun í 
útlimum 38 63,3% 18 72,0% 22 55,0% 0,380 

Máttleysi í 
útlimum  14 23,3% 11 44,0% 14 35,0% 0,142 

Gangtruflun 5 8,3% 0 0% 5 12,5% 0,193 

Jafnvægis-
truflun 4 6,7% 1 4,0% 5 12,5% 0,510 

Ataxia 4 6,7% 0 0% 1 2,5% 0,503 

Stöðuskyns-
truflun 0 0% 0 0% 1 2,5% 0,520 

Sjónskerðing 12 20,0% 2 8,0% 12 30,0% 0,102 

Tvísýni 1 1,7% 1 4,0% 0 0% 0,462 

Nystagmus 3 5,0% 0 0% 1 2,5% 0,675 

Skyntruflun í 
andliti 5 8,3% 3 12% 4 10,0% 0,922 

Andlitslömun 4 6,7% 0 0% 3 7,5% 0,467 

Blöðrutruflanir 1 1,7% 1 4,0% 1 2,5% 0,777 

 

4.2 Lyfjameðferð 
Í tæplega helmingi tilfella hafði móðir ekki verið á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir upphaf meðgöngu 

en í rúmlega helmingi tilfella var móðir á slíkri lyfjameðferð fyrir meðgöngu. Þessi hlutföll breyttust ekki 

marktækt eftir fæðingu eins og sjá má í töflu 4. Í öllum tilfellum hætti móðir á fyrirbyggjandi lyfjameðferð 

fyrir meðgönguna eða við greiningu þungunar. Algengast var að móðir væri á meðferð með interferon-
β eða natalizumab, bæði fyrir og eftir fæðingu. Ein kona hætti á natalizumabmeðferð 160 vikum fyrir 

fæðingu en fram að greiningu þungunar var hún á reglubundinni sterameðferð. 

Meðalvikufjöldi frá því að lyfjameðferð var stöðvuð fyrir meðgöngu fram að fæðingu var 50,2 en sjá 

má mismun eftir lyfjum í töflu 4. Í 11 tilfellum var nákvæmur vikufjöldi ekki þekktur frá því að móðir hætti 
á lyfjum og fram að fæðingu, en vitað var að móðir hætti á lyfjameðferð fyrir eða í upphafi meðgöngu. Í 

þremur þessara tilfella var móðir á glatiramer acetate og í átta tilfellum var móðir á interferon-β. 
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Meðalvikufjöldi frá fæðingu fram að upphafi fyrirbyggjandi lyfjameðferðar var 26,5 vikur, sjá nánar í 

töflu 4. Í tveimur tilfellum var ekki þekkt hvort móðir hafi byrjað á fyrirbyggjandi lyfjameðferð eða ekki. 

Tíminn frá því að meðgöngu lauk þar til að lyfjameðferð hófst var óþekktur í þremur tilfellum, i tveimur 

þeirra var móðir á interferon-β meðferð en í einu tilfelli var móðir á meðferð með glatiramer acetate. 

 

Tafla 4 Lyfjameðferð fyrir meðgöngu og eftir fæðingu 

Lyfjameðferð Fjöldi fyrir 
meðgöngu 

Hlut
-fall 

Meðaltími 
fram að 
fæðingu 
eftir að 
lyfja-

meðferð var 
stöðvuð 
(vikur) 

Fjöldi 
eftir 

fæðingu 
Hlut-
fall 

Meðaltími 
frá fæðingu 
þegar lyfja-

meðferð 
var hafin 
(vikur) 

p-gildi 

Engin 67 48,9% - 62 45,3% - 0,809 

Einhvers konar 
lyfjameðferð 70 51,1% 50,2 73 53,3% 26,5 0,809 

  -Interferon-β 27 38,6% 51,1a 25 34,2% 35,1d 0,716 

  -Glatiramer        
acetate 9 12,9% 62b 6 8,2% 27,4e 0,528 

  -Dimethyl 
fumarate 8 11,4% 35,8 10 13,7% 27 0,875 

  -Fingolimod 2 2,9% 103,5 6 8,2% 19 0,276 

  -Teriflunomide 0 0% - 1 1,4% óþekkt 1 

  -Natalizumab 21f 30,0% 45,8 19 26,0% 21,5 0,732 

  -Rituximab 2 2,9% 64,5 5 6,8% 16,2 0,442 

  -Regluleg 
steragjöf 2f 2,9% 36c 1 1,4% 12 0,615 

  -Óþekkt 0 0% - 2 2,7% - 0,497 

aMeðaltal af 19 tilfellum þar sem vikufjöldi var skráður. bMeðaltal af sex tilfellum þar sem vikufjöldi var skráður. 
cMeðaltal af einu tilfelli þar sem vikufjöldi var skráður. dMeðaltal af 23 tilfellum þar sem vikufjöldi var skráður. 
eMeðaltal af fimm tilfellum þar sem vikufjöldi var skráður. fÍ einu tilfelli var móðir bæði á natalizumab og reglubundinni 
sterameðferð fyrir meðgöngu og er hún því tvítalin. 

 

Í 11 tilfellum var móðir einungis á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir meðgöngu en í 15 tilfellum einungis 

eftir fæðingu. Í 13 tilfellum (22,4%), af þeim 58 sem voru bæði á lyfjum fyrir og eftir meðgöngu, var 

lyfjameðferð eftir fæðingu breytt miðað við lyfjameðferð fyrir meðgöngu.  

Í sjö tilfellum fékk móðir stera á meðgöngu. Í einu tilfelli vegna andlitslömunar sem ekki var talin kast 

og í sex tilfellum vegna kasts. Því fengu 36,8% þeirra sem fengu kast á meðgöngu steragjöf. 
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Óverulegt línulegt samband var á milli lengri tímalengdar á milli fæðingar og upphafs fyrirbyggjandi 

lyfjameðferðar eftir fæðingu, eins og sjá má á mynd 5, en sú fylgni var ekki marktæk (p-gildi: 0.408). 

 

 

Mynd 5 Samband kastatíðni eftir fæðingu og tímalengdar frá fæðingu fram að upphafi 
lyfjameðferðar 

 

Eins og sjá má í töflu 5 var marktækur munur á hlutfalli kasta á meðgöngu og eftir fæðingu hjá þeim 

sem voru á lyfjameðferð eftir fæðingu og þeim sem ekki voru á lyfjameðferð. Þær konur sem voru á 

lyfjameðferð fyrir eða eftir meðgöngu fengu yfirleitt oftar köst en þær sem ekki voru á lyfjameðferð. Þessu 

var þó öfugt farið eftir fæðingu hjá þeim konum sem voru á lyfjameðferð fyrir meðgöngu, en þær fengu 
sjaldnar köst en þær konur sem voru ekki á lyfjameðferð fyrir meðgöngu (ómarktækt). 

 

Tafla 5 Munur á hlutfalli þeirra sem fengu kast á mismunandi tímabilum eftir því hvort móðir var 
á fyrirbyggjandi lyfjameðferð eða ekki 

  Lyfjameðferð fyrir 
meðgöngu Lyfjameðferð eftir fæðingu 

  Já  Nei p-gildi Já  Nei p-gildi 

Kast árið fyrir meðgöngu 30,0% 20,9% 0,305 36,0% 29,0% 0,496 

Kast á meðgöngu 18,6% 9,0% 0,167 21,3% 4,8% 0,011 

Kast hálfa árið eftir fæðingu 31,4% 34,3% 0,496 38,7% 9,7% <0,001 

Feitletruð p-gildi sýna marktækan mun á hlutfalli þeirra sem fengu köst eftir því hvort móðir var á lyfjameðferð á 
tímabilinu eða ekki. 
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4.3 Segulómbreytingar 
Í 35 tilvikum (25,5%) hafði móðir bæði farið í segulómun innan sex mánaða fyrir þungun og innan 

sex mánaða eftir fæðingu. Af þeim voru 18 (51,4%) með aukinn fjölda breytinga á seinni mynd miðað 
við þá fyrri og 10 (55,6%) þeirra höfðu skuggaefnishlaðandi breytingar. Í tveimur tilvikum, innan sex 

mánaða frá fæðingu, hafði segulómun verið án skuggaefnis. Af þessum 35 tilvikum var móðir á 

lyfjameðferð fyrir fæðingu í 27 (77,1%) tilvika, en í 33 (94,3%) tilvika eftir fæðingu. 

Í 10 tilvikum fór móðir í myndgreiningu á meðgöngu. Í níu tilvikum fór móðir í segulómun, í sex skipti 
vegna gruns um kast en til þess að kanna sjúkdómsvirkni í þremur tilvikum. Í einu tilviki fór móðir í 

tölvusneiðmynd á meðgöngu vegna höfuðverkjar. 

Hlutfall þeirra sem höfðu segulómbreytingar eftir fæðingu var marktækt minna hjá þeim sem höfðu 

verið á fyrirbyggjandi lyfjum fyrir meðgöngu miðað við þau tilvik þar sem móðir var ekki á lyfjameðferð 
fyrir meðgöngu, eins og sjá má á töflu 6. Slíkur munur var ekki til staðar hjá þeim sem voru á lyfjameðferð 

eftir fæðingu miðað við þær sem voru ekki á lyfjameðferð þá. Hlutfall þeirra sem höfðu 

skuggaefnishlaðandi breytingar var hærra hjá þeim sem ekki höfðu verið á lyfjameðferð miðað við þær 

sem höfðu verið á lyfjameðferð, en sá munur var ekki marktækur.  

 

Tafla 6 Munur á hlutfalli þeirra sem höfðu breytingar á segulómmynd eftir því hvort móðir var á 
fyrirbyggjandi lyfjameðferð eða ekki 

  Lyfjameðferð fyrir 
meðgöngu Lyfjameðferð eftir fæðingu 

  Já  Nei p-gildi Já Nei p-gildi 

Segulómbreytingar eftir 
fæðingu 40,7% 87,5% 0,041 51,5% 50,0% 1 

Skuggaefnishlaðandi 
breytingar eftir fæðingu 26,9% 42,9% 0,647 29,0% 50,0% 0,521 

Miðað við þau 35 tilvik þar sem móðir fór í segulómun innan 6 mánaða eftir fæðingu og 6 mánaða fyrir þungun. 
Feitletruð p-gildi sýna marktækan mun á hlutfalli þeirra sem höfðu segulómbreytingar eftir því hvort móðir var á 
lyfjameðferð á tímabilinu eða ekki. 
 

Eins og sjá má í töflu 7, var hlutfall þeirra sem fengu kast árið fyrir þungun, á meðgöngu og eftir 

fæðingu hærra í þeim 35 tilvikum sem móðir fór í segulómun innan sex mánaða eftir fæðingu og innan 

sex mánaða fyrir þungun miðað við þau tilvik sem ekki fóru í segulómun innan þess tíma. Hlutfall þeirra 

sem voru á lyfjameðferð var einnig hærra hjá þeim sem höfðu farið í segulómun innan tímarammans. 
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Tafla 7 Hlutfall þeirra sem fengu kast fyrir þungun, á meðgöngu og eftir fæðingu og voru á 
lyfjameðferð fyrir og eftir fæðingu eftir því hvort segulómun var fræmkvæmd bæði innan sex 
mánaða fyrir þungun og sex mánaða eftir fæðingu eða ekki 

  Segulómun   

  Já Nei p-gildi 

Kast árið fyrir þungun 45,70% 28,40% 0,095 

Kast á meðgöngu 22,90% 10,80% 0,091 

Kast hálfa árið eftir fæðingu 42,90% 19,60% 0,013 

Lyfjameðferð fyrir meðgöngu 77,10% 42,20% 0,095 

Lyfjameðferð eftir fæðingu 94,30% 41,20% <0,001 

Feitletruð p-gildi sýna marktækan mun á hlutfalli eftir því hvort móðir fór í segulómun innan tímarammans eða ekki 
 

4.4 EDSS skor 
Í 39 tilfellum (28,5%) var EDSS skor skráð a.m.k. einu sinni í kringum fæðingu (innan þriggja ára fyrir 

og eftir). EDSS skor var skráð bæði fyrir og eftir fæðingu í 13 tilfellum eða í 9,5% tilfella. í 13 tilvikum var 

EDSS einungis skráð fyrir þungun og einungis eftir fæðingu í 13 tilvikum. Meðaltalsbreyting á EDSS 

skori, í þeim 13 tilvikum þar sem það var skráð tvisvar, var lækkun um 0,08, úr 1,5 í 1,42, en sú lækkun 

var ekki marktæk (p-gildi: 0,856). 

4.5 Brjóstagjöf 
Af þeim 76 tilfellum (55,5%) þar sem tímalengd brjóstagjafar var þekkt voru 14 tilfelli (18,4%) þar sem 

móðir gaf brjóst í styttri tíma en viku. Meðaltímalengd brjóstagjafar var 13,3 vikur en tímalengd 

brjóstagjafar var óþekkt í 61 tilviki (44,5%). Sjá má dreifingu fjölda eftir tímalengd brjóstagjafar á mynd 
6. Móðir hætti brjóstagjöf áður en fyrirbyggjandi lyfjameðferð hófst í öllum tilvikum, nema einu. En þá 

hóf móðir meðferð með interferon-β strax eftir fæðingu og gaf brjóst í 13 vikur samhliða henni. 
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Mynd 6 Dreifing fjölda eftir tímalengd brjóstagjafar 
 

 

Marktækur munur var á þessum tveimur hópum m.t.t. lyfjagjafar en í þeim hópi þar sem tímalengd 

brjóstagjafar var þekkt var hlutfall þeirra sem hófu lyfjameðferð eftir meðgöngu rúmlega tvöfalt miðað 

við þann hóp þar sem tímalengd brjóstagjafar var ekki þekkt. Sömu sögu mátti segja um hlutfall þeirra 

sem fengu kast eftir fæðingu og þeirra sem höfðu EDSS skráð eftir fæðingu, eins og sjá má í töflu 8. 

 

Tafla 8 Munur á hlutfalli þeirra sem hófu lyfjameðferð, fengu kast og höfðu EDSS skor skráð 
eftir fæðingu eftir því hvort tímalengd brjóstagjafar var þekkt eða ekki  

  Tímalengd brjóstagjafar  

  Óþekkt Þekkt p-gildi 

Lyfjameðferð eftir fæðingu 32,8% 72,4% 0,008 

Kast hálfa árið eftir fæðingu 16,4% 32,9% 0,045 

EDSS skor skráð eftir fæðingu 9,8% 26,3% 0,026 

Feitletruð p-gildi sýna marktækan mun á hlutfalli eftir því hvort tímalengd brjóstagjafar var þekkt eða ekki. 
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Aukin tímalengd brjóstagjafar hafði örlitla fylgni við lægri kastatíðni eftir fæðingu en sú fylgni var ekki 

marktæk (p-gildi: 0,188), sjá mynd 7. 

 

 

Mynd 7 Samband kastatíðni eftir fæðingu og tímalengdar brjóstagjafar 
 

 

4.6 Mæðravernd 
Í 46 tilvikum, eða um 33,6% tilvika, var móðir í áhættumæðravernd á Landspítala.  Af 90 konum voru 

31, eða 34,4%, í áhættumæðravernd á a.m.k. einni meðgöngu. Sjö konur voru í áhættumæðravernd á 

tveimur meðgöngum og fjórar konur á þremur meðgöngum sínum. Eins og sjá má á töflu 9 var hlutfall 

þeirra sem fengu kast á hverju tímabili ekki marktækt ólíkt eftir því hvort móðir var í áhættumæðravernd 

eða ekki. 

 

Tafla 9 Hlutfall þeirra sem fengu kast fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir fæðingu eftir því 
hvort móðir var í áhættumæðravernd eða ekki 

  Áhættumæðravernd 

  Já Nei p-gildi 

Kast árið fyrir meðgöngu 26,7% 37,0% 0,315 

Kast á meðgöngu 42,1% 32,2% 0,558 

Kast hálfa árið eftir fæðingu 28,6% 35,3% 0,604 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður 
Rannsóknin gaf góða mynd af virkni MS sjúkdóms á meðgöngu á Íslandi á tímabilinu 1999-2018. 

Helstu niðurstöður voru þær að köstum fækkaði á meðgöngu miðað við árið fyrir þungun. Einkenni í 

köstum voru ekki ólík milli tímabilanna þriggja; fyrir, á og eftir meðgöngu. Rúmlega helmingur kvennanna 
var á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir meðgöngu og hættu þær allar á lyfjameðferðinni fyrir upphaf 

meðgöngu eða við greiningu þungunar. Algengust var meðferð með interferon-β og natalizumab. Um 

fjórðungur kvennanna hafði farið í segulómun innan hálfs árs fyrir þungun og eftir fæðingu en rúmur 

helmingur þeirra hafði aukinn fjölda breytinga á segulómmynd. Í 9,5% tilvika var EDSS skor skráð innan 

þriggja ára fyrir meðgöngu og eftir fæðingu. Tímalengd brjóstagjafar var þekkt í rúmlega helmingi tilfella 

og varði að meðaltali í 13,3 vikur. 

5.1.1 Rannsóknarþýðið 
Meðalaldur við greiningu sjúkdómsins var 25 ár sem er rúmlega 11 árum lægra en meðalaldur við 

greiningu samkvæmt íslenskri rannsókn frá árinu 2011 á nýgengi MS á Íslandi árið 2007 (3). Þessi 

munur skýrist líklega að mestu leyti af því að einungis voru skoðaðar fæðingar kvenna sem höfðu MS 

greiningu fyrir meðgöngu. Meðalaldurinn hefði að öllum líkindum verið hærri ef þessi skilyrði hefðu ekki 

verið sett. Þó ber að hafa í huga að miklar breytingar hafa orðið á meðferð og greiningu MS sjúklinga 
síðan árið 2007 og meðalaldur við greiningu er því líklega lægri nú en hann var þá. 

Erfitt er að meta það, út frá þeim gögnum sem voru fyrir hendi, hversu hátt hlutfall MS kvenna fæða 

barn eftir greiningu sjúkdómsins. Einungis voru til staðar upplýsingar um þær konur sem höfðu fætt barn 

á tímabilinu 1999-2018 og ekki var hægt að fullyrða neitt um þær konur sem ekki fæddu barn á 
tímabilinu, þar sem sjúkraskrár þeirra voru ekki skoðaðar. Af þeim 206 konum sem fæddu barn á 

tímabilinu og höfðu örugga MS greiningu á árunum 2009-2018 voru 90, eða 43,7%, sem fæddu barn 

eftir greiningu MS sjúkdóms. En talið er að allt að þriðjungur MS kvenna eignist barn eftir greiningu 

sjúkdómsins (43). 

5.1.2 Kastatíðni og taugaeinkenni 
Kastatíðni lækkaði marktækt á meðgöngu miðað við árið fyrir þungun og lækkunin var mest á fyrsta 

trimestri. Þetta er önnur niðurstaða en eldri rannsóknir hafa sýnt, en þá er kastatíðnin yfirleitt lægst á 

þriðja trimestri meðgöngu (17). Þessi munur gæti skýrst af því að í þessari rannsókn eru færri 

meðgöngur en í eldri rannsóknum. Rannsóknin er afturskyggn en PRIMS rannsóknin var framsýn (17). 

Mögulega er vanskráning á köstum á meðgöngu, þá sérstaklega þeirra í vægari kantinum, í ljósi þess 

að á þeim tíma er síst æskilegt að gefa stera og taka segulómmynd með skuggaefni (25, 30). Möguleiki 

er á því að þessi munur sé raunverulegur á milli þessara mismunandi þýða, en það er heldur ólíklegt 
þar sem helstu kenningar um orsök þessarar fækkunar kasta, þ.e. hormónabreytingar og seyting 

ónæmisbælandi efna frá fylgju, styðja það að kastatíðnin sé lægst á þriðja trimestri meðgöngu (6, 44). 

Ekki gafst færi á að skoða mun á alvarleika einkenna í köstum í þessari rannsókn en þess í stað voru 

skoðuð mismunandi einkenni sem MS sjúklingar upplifa í köstum og tíðni þeirra borin saman milli 
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tímabilanna þriggja. Á öllum tímabilum voru algengustu einkenni skyntruflanir í útlimum, máttleysi í 

útlimum og sjónskerðing. Ekki var marktækur munur á hlutfalli mismunandi einkenna milli tímabila sem 

gefur til kynna að þrátt fyrir að mismunandi kasteinkenni sjúklinga virðast, samkvæmt þessari rannsókn, 

ákveðin einkenni vera algengari en önnur. 

5.1.3 Lyfjameðferð 
Í rúmlega helmingi tilfella var móðir á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir meðgöngu og hélst það hlutfall 

eftir fæðingu, þrátt fyrir að konurnar hafi allar hætt á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir eða á meðgöngu. 

Algengast var að móðir væri á meðferð með interferon-β eða natalizumab en yfirleitt er mælt með að 

stöðva notkun þessara lyfja við greiningu þungunar, þótt notkun interferon-β gæti verið örugg á fyrsta 

trimestri meðgöngu (36, 37). Það lyf sem sjaldnast var notað var teriflunomide en það var einungis notað 

í einu tilfelli, eftir fæðingu. Sýnt hefur verið fram á fósturskaðandi áhrif lyfsins í dýrarannsóknum og því 

er ekki æskilegt að nota það hjá konum á barneignaraldri, og alls ekki hjá þeim sem huga að barneignum 
(36). Svo virðist sem taugalæknar á Landspítala forðist notkun þess hjá þessum sjúklingahópi. 

Fingolimod var einungis notað í tveimur tilfellum fyrir meðgöngu og í báðum tilfellum var notkun lyfsins 

hætt fyrir upphaf meðgöngu, en lyfið gæti haft fósturskemmandi áhrif og því mikilvægt að hætta notkun 

þess fyrir meðgöngu (36, 38). 

Ekki gafst færi á að skoða hvenær á tímabilinu 1999-2018 hvaða lyf voru notuð en er það tilfinning 

höfundar að interferon-β sé minna notað nú en áður vegna tilkomu nýrri lyfja. Í framhaldinu væri 

forvitnilegt að skoða notkun þessara lyfja eftir mismunandi tímabilum og sjá þróun notkunar mismunandi 

lyfja í framtíðinni. 

Sjá mátti óverulegt ómarktækt línulegt samband milli þess hve langt leið frá fæðingu fram að upphafi 

lyfjanotkunar og aukinnar kastatíðni. Það gæti þýtt að mikilvægt sé að hefja fyrirbyggjandi lyfjameðferð 

fljótlega eftir fæðingu til þess að reyna að koma í veg fyrir möguleg köst. 

Í þeim tilfellum sem móðir hóf lyfjameðferð eftir fæðingu var marktækt líklegra að móðir hefði fengið 
kast á meðgöngu eða eftir fæðingu, en það gæti verið vegna þess að kast á þeim tímapunkti hefur verið 

hvati þess að taugalæknir hafi ávísað móður fyrirbyggjandi lyfi eftir fæðingu. Hjá þeim sem fengu 

fyrirbyggjandi lyf fyrir meðgöngu var hærra hlutfall sem fékk kast bæði fyrir og á meðgöngu en hjá þeim 

sem ekki fengu lyf, þó var munurinn ómarktækur. Sömuleiðis var ómarktækur munur á hlutfalli kastatíðni 

eftir fæðingu hjá þessum hópum en þá var hlutfallið hærra ef móðir hafði ekki verið á lyfjum eftir fæðingu. 

Eflaust er þetta tilviljun, en gæti þó bent til þess að lyfjameðferð fyrir meðgöngu hafi verndandi áhrif á 

sjúkdómsvirkni eftir fæðingu, en það þarf að rannsaka betur. 

5.1.4 Segulómun 
Í rúmlega fjórðungi tilfella hafði móðir farið í segulómun innan 6 mánaða fyrir upphaf þungunar og 

innan sex mánaða eftir fæðingu. Þessi tímamörk voru skilgreind til þess að hægt væri að skoða aukningu 

á segulómbreytingum sem rekja mætti til meðgöngu og fæðingar. Rúmlega helmingur þeirra sem fóru í 

segulómun innan sex mánaða eftir fæðingu höfðu nýjar segulskinsbreytingar og rúmur helmingur þeirra 
höfðu skuggaefnishlaðandi breytingar.  



 

 

33 

Marktækur munur var á hlutfalli þeirra sem höfðu segulómbreytingar eftir fæðingu eftir því hvort móðir 

var á fyrirbyggjandi lyfjameðferð fyrir meðgöngu eða ekki. Hlutfallið var rúmlega tvöfalt hjá þeim sem 

höfðu ekki verið á lyfjum miðað við þær sem höfðu verið á lyfjum fyrir meðgöngu. Þetta gæti einnig bent 

til þess að lyfjameðferð fyrir meðgöngu hafi verndandi áhrif á sjúkdómsvirkni eftir fæðingu, en þarf að 

sjálfsögðu, eins og áður segir, að rannsaka betur. 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir að það sama gildi um allt rannsóknarþýðið, þar sem hlutfall þeirra sem 

fengu kast á öllum tímabilum, og þeirra sem voru á lyfjameðferð fyrir og eftir meðgöngu, var hærra í 

þeim tilvikum sem móðir fór í segulómun innan tímarammans; sex mánuðir fyrir þungun og sex mánuðir 

eftir fæðingu. Því voru þær konur sem fóru í segulómun innan tímarammans líklega með virkari sjúkdóm 

en þær sem gerðu það ekki og því er hlutfall nýrra segulskynsbreytinga líklega of hátt miðað við það ef 

allar konurnar hefðu farið í segulómun á þessum tíma. 

Þrátt fyrir að erfitt sé að álykta um svo lítinn hluta rannsóknarþýðisins er ekki endilega æskilegt að 

mæla með aukinni notkun segulómunar. Segulómun er gagnleg til þess að meta aukningu á 

bólgublettum í miðtaugakerfi og kanna sjúkdómsvirkni ásamt því að meta virkni fyrirbyggjandi lyfja (5). 

En rannsóknin kostar bæði sjúkling og heilbrigðiskerfið tíma og peninga, auk þess sem sjúklingur verður 
fyrir geislun sem gæti verið honum skaðleg, þótt ólíklegt sé. Því þarf að meta ávinning og mögulegan 

skaða sem hlýst af rannsókninni í hverju tilviki fyrir sig. 

5.1.5 EDSS skor 
EDSS skor var einungis skráð innan þriggja ára fyrir og eftir fæðingu í 13 tilvikum eða í færri en 10% 

tilvika. Því var ekki hægt að skoða, svo marktækt væri, hvort einhver breyting yrði á því yfir tímabilið. 
Meðaltalsgildi þess var um 1,5 bæði fyrir og eftir meðgöngu sem þýðir að engin fötlun sé til staðar, 

einungis lágmarkseinkenni frá fleiri en einu starfrænu kerfi (29). Mikilvægt er að taugalæknar skrái EDSS 

skorið tiltölulega oft ef meta á fötlun sjúklinga með þeim hætti, eða að fundin sé önnur einfaldari leið til 

þess að meta fötlun sjúklinga og breytingu á henni yfir tíma. 

5.1.6 Brjóstagjöf 
Tímalengd brjóstagjafar var þekkt í rúmlega helmingi tilfella og var að meðaltali 13,3 vikur, eða um 

þrír mánuðir. Samkvæmt rannsókn Embættis landlæknis á brjóstagjöf á árunum 2004-2008 gáfu 61% 

mæðra ennþá barni sínu brjóst átta mánuðum eftir fæðingu, svo tímalengd brjóstagjafar MS kvennanna 

var lægri en hjá öðrum konum  (48). Mikilvægt var því að skoða hvort munur væri á þeim hópi þar sem 

tímalengd brjóstagjafar var þekkt og þeim hópi sem tímalengd brjóstagjafar var ekki þekkt. Í ljós kom að 

marktækur munur var á hópunum tveimur með tilliti til lyfjameðferðar eftir fæðingu, kastatíðni eftir 

fæðingu og skráningu EDSS skors eftir fæðingu. Í hópnum þar sem tímalengdin var þekkt var hlutfallið 
í öllum tilfellum rúmlega tvöfalt á við hópinn þar sem tímalengdin var óþekkt. 

Því er líklegt að meðaltímalengd brjóstagjafar MS kvenna sé lengri en 13,3 vikur, þar sem þær konur, 

þar sem tímalengd brjóstagjafar er óþekkt, þurfa sjaldnar að stöðva brjóstagjöf vegna fyrirbyggjandi 

lyfjameðferðar eða sterameðferðar við kasti og eru líklega í minna eftirliti en þær konur þar sem 
tímalengdin er þekkt. 
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Ómarktækt línulegt samband var á milli tímalengdar brjóstagjafar og lækkunar á kastatíðni eftir 

fæðingu. Ef tímalengd brjóstagjafar hefði verið þekkt í öllum tilfellum væri mögulega hægt að sýna fram 

á sterkara samband þar á milli. Frekari rannsókna er þörf til að staðfesta tengsl brjóstagjafar við fækkun 

á köstum og nauðsynlegt væri að leiðrétta fyrir fyrri sjúkdómsvirkni, þar sem konur sem hafa virkari 

sjúkdóm eru líklegri til að sleppa brjóstagjöf, en það gæti reynst erfitt. 

5.1.7 Mæðravernd 
Í rúmum þriðjungi tilfella var móðir í áhættumæðravernd á Landspítala. Ekki var marktækur munur á 

kastatíðni þeirra kvenna sem voru í áhættumæðravernd og þeirra sem voru í mæðravernd á heilsugæslu 

á neinu tímabili. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að konur með MS eru ekki í aukinni áhættu á 

fylgikvillum meðgöngu og fæðingar, nema þá helst að þær séu í aukinni hættu á að fæða fyrir tímann 

og að fá sýkingar (49). Álitamál er hvort þessi atriði, sem eru jú mikilvæg, réttlæti það að svo stór hluti 

kvennanna ætti að vera í áhættumæðravernd, en þessi rannsókn kannaði ekki sérstaka undirhópa MS 
kvenna, t.d. þær sem hafa meiri fötlun. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 
Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að líklegt er að mikill meirihluti kvenna með MS sem fætt 

höfðu barn á Íslandi á rannsóknartímabilinu hafi verið með í rannsókninni, þar sem Landspítalinn er 

stærsta sjúkrahús á landinu og flestir MS sjúklingar eru í meðferð þar. Helstu veikleikar eru þeir að 

rannsóknin var afturskyggn og treysti á rétta og nákvæma skráningu á öllum breytum en sjúkraskrá er 

ekki skráð með rannsóknarhagsmuni í huga. Skortur var á skráningu á þó nokkrum breytum og því var 

tölfræðiúrvinnsla erfið og líklega ónákvæm í ákveðnum tilvikum. MS er sjaldgæfur sjúkdómur og því er 

hópurinn fámennur þótt hann nái yfir flestar MS konur á Íslandi sem fæddu barn á tímabilinu. Niðurstöður 

eiga ekki endilega við um allt landið því upplýsingar voru einungis fengnar úr sjúkraskrárkerfi 

Landspítala. 

5.3 Ályktanir og næstu skref 
Kastatíðni kvenna með MS á Íslandi lækkar marktækt á meðgöngu miðað við árið fyrir þungun, mest 

á fyrsta trimestri meðgöngu. Þörf er á betri skráningu á einkennum, EDSS skori, brjóstagjöf o.s.frv. ef 
góð mynd á að fást af fæðingarsögu MS kvenna og áhrifum meðgöngu og fæðingar á sjúkdómsganginn. 

Næstu skref væru að skrá niður helstu breytur sem þörf er á við rannsóknir á MS sjúkdómi á meðgöngu 

og hefja framsæja skráningu á þeim. 
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