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Ágrip 

Heilkenni barnabiksásvelgingar (meconium aspiration syndrome) á Íslandi árin 1977-2018 

Edda Lárusdóttir1, Þórður Þórkelsson1,2, Hildur Harðardóttir1,3, Jurate Ásmundsson4 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Barnaspítali Hringsins, 3Kvennadeild Landspítala, 4Meinafræðideild Landspítala 

Inngangur: Heilkenni barnabiksásvelgingar (HBBÁ) er lungnasjúkdómur nýbura sem getur komið til 

losi fóstrið barnabik í legvatn og ásvelging verði í kjölfarið. Í alvarlegum tilvikum getur sjúkdómurinn 

haft í för með sér öndunarbilun, lungnaháþrýsting og jafnvel dauða. Sjúkdómurinn kemur einkum fyrir í 

fullburða börnum og eru tengsl hans við lengda meðgöngu þekkt. Rannsóknir hafa bent til tengsla 

HBBÁ við súrefnisþurrð í móðurkviði. Talið er að langvarandi súrefnisþurrð fyrir fæðingu geti valdið 

þykknun á vöðvalagi lungnaslagæða sem geti stuðlað að lungnaháþrýstingi eftir fæðingu. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á faraldsfræði HBBA hér á landi síðustu áratugi auk þess að meta 

hvernig alvarleiki, meðferð og dánartíðni vegna HBBÁ hefur breyst á rannsóknartímabilinu. Einnig að 

kanna tengsl sjúkdómsins og merkja um súrefnisþurrð í móðurkviði. 

Efniviður og aðferðir: Afturskyggn, lýsandi rannsókn, að hluta til tilfella-viðmiðarannsókn yfir 42 

ára tímabil (1977-2018). Í tilfellahóp voru þau fullburða börn sem fengu greininguna 

barnabiksásvelging á tímabilinu. Sem viðmið voru valin fjögur fullburða börn sem lögðust inn á 

Vökudeild næst fyrir og eftir hvert tilfelli. Klínískum upplýsingum var safnað úr Vökudeildarskrá og 

sjúkraskrám. Vefjasýni voru fengin frá meinafræðideild Landspítalans. Samanburður var gerður á 

helstu klínísku breytum milli tilfella- og viðmiðahóps, auk fyrri og seinni helminga rannsóknartímabils 

innan tilfellahóps. Fjölþáttagreining var gerð á hugsanlegum áhættu- og forspárþáttum sjúkdómsins. 

Niðurstöður: 274 fullburða börn greindust með HBBÁ á tímabilinu. Nýgengi á öllu tímabilinu var 

1,5 á hver 1000 lifandi fædd börn, en árin 2005-2018 var það 0,8. Dánartíðni var 3,3% en ekkert 

dauðsfall varð eftir 1993. Tíðni helstu meðferðarþátta hjá sjúklingahópi jókst á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins. Meðgöngulengd ≥40 vikur, kvenkyn og Apgar <7 við 5 mín. voru meðal áhættu- 

og forspárþátta um sjúkdóminn. Fjöldi kyrndra rauðra blóðkorna hjá börnum sem fengu HBBÁ og 

þurftu öndunarvélameðferð var hærri en hjá viðmiðahópi. Vöðvalag barna sem létust úr HBBÁ (n=5) 

mældist þykkara en hjá samanburðarhópi. 

Ályktanir: Lækkun á nýgengi HBBÁ hér á landi síðustu 15 ár er í samræmi við erlendar rannsóknir, 

en þar hefur hún verið rakin til bættrar fæðingarhjálpar og fyrri framköllun fæðinga. Tilkoma 

hátíðniöndunarvélameðferðar (1994) og meðferðar með innönduðu nituroxíði (iNO, 1996) hafa líklega 

bætt lífslíkur barna með HBBÁ. Niðurstöður um áhættuþætti fyrir HBBÁ eru í samræmi við erlendar 

rannsóknir, en að stúlkur séu líklegri til að greinast með HBBÁ kemur á óvart. Lágur Apgar og aukinn 

fjöldi kyrndra rauðra blóðkorna hjá börnum með HBBÁ auk þykkara vöðvalags í lungnaslagæðum 

barna sem létust með HBBÁ styðja að súrefnisskortur fyrir og í fæðingu sé mikilvægur þáttur í tilurð og 

alvarleika sjúkdómsins. 
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1 Inngangur 

Heilkenni barnabiksásvelgingar (e. meconium aspiration syndrome, MAS), eða HBBÁ hefur verið 

skilgreint sem öndunarörðugleikar hjá nýbura sem fæðist í barnabikslituðu legvatni (e. meconium-

stained amniotic fluid, MSAF) sem ekki er hægt að skýra með öðrum sjúkdómsgreiningum (1). 

Sjúkdómurinn einkennist af öndunarörðugleikum skömmu eftir fæðingu og dreifðum íferðum og ofþani 

í loftvegum við myndgreiningu á lungum. Fyrir fæðingu hafa um 8-12% af nýburum losað barnabik í 

legvatn (2-4) en um 5% þess hóps fær HBBÁ (3). Í erlendri rannsókn var HBBÁ ástæða um 4,6% 

innlagna fullburða barna á nýburagjörgæsludeild (5) og er sjúkdómurinn því mikilvægur orsakaþáttur 

fyrir alvarlegum veikindum eftir fæðingu hjá þeim hópi (6). Undanfarna áratugi hefur í hinum vestræna 

heimi orðið lækkun á nýgengi HBBÁ, en talið er að helstu áhættur þess séu bætt fæðingarhjálp og 

skemmri meðgöngutími (6, 7). Tilvist barnabiks í legvatni er tengd meðgöngulengd, en það er 

óvenjulegt meðal fyrirbura en algengi þess eykst jafnt og þétt milli 37. og 41. viku meðgöngu (8). 

Samsvarandi aukning sést á nýgengi HBBÁ milli 38. og 41. viku (7, 9). HBBÁ hefur því þá sérstöðu 

meðal lungnasjúkdóma nýbura að eiga sér oftast stað í lungum sem hafa náð góðum þroska, bæði 

hvað varðar vefjauppbyggingu og lífefnafræðilega þætti svo sem lungnablöðruseyti. Sjúkdómurinn 

getur haft í för með sér fjölbreytt og misleit áhrif á lungun með lokun loftvega sem getur leitt til yfirþans 

og/eða samfalls, bólguviðbragði og tapi á virkni lungnablöðruseytis. Þessu samhliða getur 

lungnaháþrýstingur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. 

1.1 Bakgrunnur 

1.1.1 Losun barnabiks í legvatn 

Barnabik (e. meconium) er efni sem safnast fyrir í meltingarvegi fóstursins meðan á meðgöngu 

stendur. Það er bakteríufrítt (e. sterile), þykkt og grænt að lit og samanstendur einkum af vatni, 

slímsykrum og meltingarensímum, húðfitu (vernix caseosa), dauðum frumum frá húð og 

meltingarfæraþekju, fósturhárum (e. lanugo) og gallsöltum (10, 11). Losun barnabiks hjá nýburum á 

sér yfirleitt stað á fyrstu 48 klukkustundunum eftir fæðingu (12). Almennt er greining á hvort barnabik 

sé í legvatni gerð klínískt af meðferðaraðilum sem meta lit legvatnsins. Ekki hefur verið innleitt neitt 

staðlað próf sem staðfestir tilvist barnabiks í legvatni eða vefjasýnum. Tilraunir hafa verið gerðar til að 

nota litrófsgreiningu í þessum tilgangi en breytileg samsetning barnabiks auk líkinda þess við aðrar 

niðurbrotsafurðir blóðs hafa hingað til hindrað fullnægjandi mat á legvatnssýnum með þeirri aðferð 

(13). 

Algengi barnabiks í legvatni eykst eins og áður sagði með aukinni meðgöngulengd. Í hluta tilfella er 

það líklega eðlilegur hluti af þroska fóstursins, en þarmahreyfingar fóstursins aukast eftir því sem 

meðgangan lengist (2) og þrír fjórðu hlutar þeirra barna sem fæðast í lituðu legvatni sýna ekki 

slappleika við fæðingu (14). Fósturstreita virðist þó einnig hafa tengsl við losun barnabiks í legvatn, en 

sést hefur aukin tíðni óeðlilegs fósturrits og lægri Apgar gilda meðal barna sem fæðast í lituðu legvatni 

(15-17). 
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1.1.2 Aðlögun lungna við fæðingu 

Í móðurkviði berst fóstrinu súrefni um fylgju og sinna lungun því ekki loftskiptahlutverki (18). Lungun 

eru fyllt af vökva sem er seytt fyrir tilstilli virks flutnings á klórjónum yfir öndunarfæraþekjuna (19). 

Hækkaður vökvaþrýstingur verður í öndunarvegum vegna seytingar vökvans og lokaðrar stöðu 

raddbandanna, sem virka eins og einstreymisloka sem viðheldur þrýstingsfallanda. Þessi hækkaði 

þrýstingur og útþenslan á lungnavefnum sem hann orsakar eru nauðsynlegir þættir fyrir eðlilegan vöxt 

og þroskun lungnanna (18, 20). Vegna lágs hlutþrýstings súrefnis í fósturblóðrás verður samdráttur í 

vöðvalagi æða í lungum. Þessir þættir stuðla í sameiningu að miklu viðnámi í lungnablóðrás (18). 

Blóðflæði beinist framhjá lungum gegnum foramen ovale og fósturslagrás (e. ductus arteriosus) (21) 

og einungis um 10% af útfalli hægri slegils fer þannig til lungna (22). 

Til að eðlileg loftskipti geti orðið eftir fæðingu þarf lungnavökvinn að hverfa úr öndunarvegunum 

með skjótum hætti. Niðurstöður úr dýratilraunum benda til að framleiðsla á lungnavökva fari minnkandi 

frá því nokkrum dögum fyrir fæðingu með sjálfkrafa sótt (23). Rúmmál vökvans minnkar svo enn frekar 

við hríðir (24). Samspil kortisóls, skjaldkirtilshormóna og katekólamína í blóði er talið setja af stað 

skiptinguna frá nettó seytingu yfir í nettó endurupptöku vökva í lungum. Upptökunni er líklega miðlað 

með passívum flutningi Na+ í þekjufrumur um natríumgöng (ENaC), en virkni þeirra og tjáning eykst 

undir lok meðgöngu (25).  Na+ er síðan dælt með virkum flutningi út í millivef (e. interstitium) 

lungnanna um grunn- og hliðlæga (e. basolateral) Natríum/Kalíum ATPasa (26) og fylgir vatn í kjölfarið 

undan styrkhalla og þar á eftir er það tekið upp í kerfisblóðrás. 

Viðnám í lungnablóðrás (PVR) minnkar eftir fæðingu og blóðflæði um lungnablóðrásina eykst sem 

viðbragð við þani lungna við upphaf öndunar, auknum hlutþrýstingi súrefnis í blóði og hækkaðs pH 

vegna skilvirkari losun koltvísýrings. Þessar lífeðlisfræðilegu breytingar hefjast strax á fyrstu 

andardráttunum og undir venjulegum kringumstæðum er blóðflæði til lungna orðið eðlilegt eftir nokkrar 

mínútur. Þrýstingur í lungnaslagæðum og viðnám í æðum heldur síðan áfram að lækka á komandi 

vikum (27). Við aukið flæði um lungnablóðrásina í kjölfar fæðingar lýkur ferli vökvalosunar úr 

öndunarvegum. Truflun á þessu ferli getur því valdið öndunarörðugleikum eftir fæðingu (24, 28, 29). 

1.2 Meintilurð 

Meintilurð HBBÁ er ekki fullþekkt og er enn að einhverju leyti umdeilt hvort ásvelging eigi sér stað í 

móðurkviði, í eða eftir fæðingu. Ýmsar vísbendingar eru þó um tengsl sjúkdómsins við súrefnisþurrð í 

móðurkviði og er hún líklega mikilvægur orsakaþáttur í að minnsta kosti hluta tilfella (6, 30). 

Súrefnisþurrð er talin geta stuðlað að HBBÁ með tvennu móti. Í fyrsta lagi er hún talin geta ýtt undir 

losun á barnabiki með því að örva hreyfingar meltingarfæra og að valda slökun á 

endaþarmshringvöðva. Í öðru lagi geta súrefnisþurrð og hár hlutþrýstingur koltvísýrings valdið röskun 

á öndunarhreyfingum fósturs, en í kjölfar hraðöndunar og öndunarhlés fylgja óregluleg andköf. Þessi 

andköf eru talin geta valdið ásvelgingu (e. aspiration) á legvatni ofan í lungun (2, 31, 32). 

Lengd meðganga (> 42 vikur) er áhættuþáttur fyrir HBBÁ. (7) Hrörnunarbreytingar í fylgju aukast 

með meðgöngulengd og lífmarkar (e. biomarkers) um slíkar breytingar hafa í rannsóknum sést í meiri 

mæli eftir lengda meðgöngu (33). Rannsóknir á fylgjum hafa m.a. sýnt auknar oxunarskemmdir á 

DNA, RNA og lípíðum, auk breytinga á leysikornum og sjálfsátsbólum (e. autophagosome) 
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samanborið við fylgjur barna sem fæddust eftir 37-39 vikna meðgöngu (34). Því gæti fylgjuþurrð í 

lengdum meðgöngum haft hlutverk í tilurð sjúkdómsins og aukið líkur á súrefnisþurrð og fósturstreitu. 

1.2.1 Viðbrögð við súrefnisþurrð 

Hormónið eryhropoietin (EPO) hvetur til framleiðslu á rauðum blóðkornum og styrkur þess hækkar við 

súrefnisþurrð. Í fóstrinu fer fram eigin framleiðsla á erythropoietini. Styrkur EPO í fóstrinu er háður 

hraða framleiðslu og niðurbrots þar sem það kemst ekki yfir fylgju og safnast ekki fyrir í vefjum (35-37). 

Í dýratilraunum hefur mælst hækkun á erythropoietini við langvarandi súrefnisskort hjá fóstrum (38, 39) 

og samkvæmt niðurstöðum úr dýratilraunum mælist sú hækkun um 4-5 tímum eftir upphaf 

súrefnisþurrðar. (38) Kyrnd rauð blóðkorn (e. nucleated red blood cells, nRBC) eru óþroskuð rauð 

blóðkorn sem hafa ekki eytt kjarna sínum og geta verið í blóði nýbura fyrstu dagana eftir fæðingu. 

Mikill fjöldi nRBC hjá nýburum hefur öðlast gildi sem lífmarki fyrir súrefnisþurrð í móðurkviði (40-42). 

Rannsóknir benda til að hækkun á fjölda nRBC mælist ekki fyrr en að minnsta kosti 24 klukkustundum 

eftir hækkun á EPO, eða samanlagt um 28-29 tímum eftir upphaf súrefnisþurrðar (43). Í rannsókn 

Dollberg et al. mældust börn með HBBÁ með hærri fjölda kyrndra rauðra blóðkorna við fæðingu heldur 

en viðmiðahópur. (30)  

Langvarandi súrefnisþurrð í móðurkviði getur leitt til myndbreytinga á lungnaslagæðum með 

þykknun á vöðvalagi og bandvefsaukningu. Einnig getur vöðvalag sést meira fjærlægt (e. distal) í 

lungum en eðlilegt er. Þetta getur haft í för með sér seinkun á eðlilegri lækkun viðnáms í 

lungnablóðrás eftir fæðingu og stuðlað þannig að lungnaháþrýstingi (44-46). Myndbreytingar sem 

þessar hafa sést hjá börnum sem hafa látist af völdum heilkennis barnabiksásvelgingar (45, 47, 48). Í 

rannsókn Thureen et al. (48) voru skoðuð sýni frá lungum barna sem létust vegna HBBÁ. Mæld var 

þykkt vöðvalags í lungnaslagæðum og fannst marktækt hækkað hlutfall veggþykktar og þvermál 

holrýmis æðanna í samanburði við viðmið. Höfundar þessara rannsókna ályktuðu að þessar breytingar 

hefðu átt sér stað fyrir fæðingu. Þessar rannsóknir styðja að ferlar að baki HBBÁ geti hafist fyrir 

fæðingu og að súrefnisþurrð gæti verið veigamikill þáttur í meintilurð sjúkdómsins. 

1.3 Sjúkdómsmynd 

Öndunarörðugleikarnir sem sjást í HBBÁ eiga upptök sín í flókinni sjúkdómsmynd. Við ásvelgingu á 

barnabiki ofan í lungu getur orðið lokun á loftvegum. Eftir nokkurn tíma getur orðið ofþan í loftvegum 

fjærlægt við staði þar sem barnabik stíflar loftveginn aðeins að hluta, svokallað “ball-valve mechanism” 

þar sem meira loft kemst ofan í lungu við innöndun heldur en kemst aftur út við útöndun (49). Þetta 

getur síðan leitt til loftleka. Verði algjör lokun á öndunarveginum verður yfirleitt samfall fjærlægt við 

lokunina. Þessar breytingar gerast iðulega á víð og dreif í lungum og geta því sést eðlilega loftuð, 

þanin og samfallin svæði í lungum hjá einum og sama einstaklingi (50). Fyrrnefnt tap sem barnabik 

orsakar á virkni lungnablöðruseytis veldur minnkaðri yfirborðsspennu og stuðlar að samfalli í 

lungnablöðrum (51, 52). Ósamræmi í loftun og blóðflæði (e. V/Q mismatch) getur í kjölfarið stuðlað að 

æðasamdrætti í lungnablóðrás og ýtt undir lungnaháþrýsting (29). Ertingunni sem barnabik veldur í 

lungum hefur verið lýst sem ásvelgingarlungnabólgu, en eðlisfræðilegir eiginleikar barnabiks gera það 

sömuleiðis skaðlegt lungnavef nýburans. Þar á meðal er mikil seigja (e. tenacity) og há 



4 

yfirborðsspenna. Þessir eiginleikar torvelda flutning þess upp úr loftvegum fyrir tilstilli loftflæðis eða 

hreyfinga bifhára (13). Ferlar að baki viðbragði lungnavefsins við ertandi efnum í barnabiki hafa ekki 

verið skilgreindir, en fjölbreytt efnasamsetning barnabiks torveldar að ákvarða hvaða innihaldsefni 

þess séu helstu skaðvaldarnir, (53) en gallsölt og brisensím koma þar meðal annars til greina. Í 

dýratilraunum hefur verið sýnt fram á virkjun bólguferla vegna barnabiks í lungum, meðal annars með 

hækkun á TNF-alfa, IL-6 og IL-8 (54) en umdeilt er að hvaða leyti er hægt að yfirfæra þessar 

niðurstöður á sjúkdómsmyndina í mönnum. 

1.3.1 Lungnaháþrýstingur 

Persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN), sem mætti þýða sem viðvarandi 

lungnaháþrýsting nýbura, getur verið frumkominn (e. primary), eða síðkominn (e. secondary) og þá 

tilkominn vegna sjúkdóma svo sem HBBÁ, glærhimnusjúksóms (e. respiratory distress syndrome), 

meðfædds þindarhauls (e. congenital diaphragma hernia) eða lungnabólgu. HBBÁ er algengasta 

orsök PPHN (55). Lungnaháþrýstingur getur komið fram á fyrstu klukkustundum lífs, en einnig síðar, 

sérstaklega ef hann kemur fram samhliða öðrum sjúkdómi (29). 

Í PPHN ná lungun ekki að aðlagast lífinu utan móðurkviðar með eðlilegum hætti. Viðnám í 

lungnablóðrás helst þannig hátt, og aukinn þrýstingur í lungnablóðrás hindrar blóðflæði til lungna og 

beinir því þess í stað um hægri-til-vinstri tengla (e. right-to-left shunting) gegnum foramen ovale 

og/eða fósturslagrás. Jafnframt veldur þessi aukni þrýstingur auknu álagi á hægri slegil hjartans og 

getur virkni hans orðið skert (27). Ákveðinn vítahringur getur átt sér stað þar sem súrefnisþurrð í blóði 

orsakar æðasamdrátt í lungum sem leiðir til skertrar upptöku súrefnis í lungum. 

Lungnaháþrýstingur af völdum HBBÁ getur verið lífshættulegur og er algengasta dánarorsök barna 

með sjúkdóminn (53). Ferlar að baki lungnaháþrýstingi í HBBÁ eru ekki fyllilega þekktir, en líklegt er 

að æðasamdráttur vegna súrefnisþurrðar, sem getur gerst bæði fyrir og eftir fæðingu, sé mikilvæg 

orsök eins og áður var greint frá. Sömuleiðis geta ofþan og samfall í lungnavef haft hlutverk, þar sem 

viðnám í lungnablóðrás eykst þegar of mikið eða of lítið þan er á lungum og skert loftskipti stuðla 

sömuleiðis að súrefnisþurrð. Blóðsýring eykur auk þess viðnám í lungnablóðrás. Einnig gætu 

bólgumiðlar svo sem thromboxane A2, angiotensin II og ónæmisboðefni (e. cytokines) átt þátt í tilurð 

lungnaháþrýstings (55).  

1.4 Klínísk birtingarmynd og greining 

Heilkenni barnabiksásvelgingar getur birst með misalvarlegum sjúkdómseinkennum, allt frá vægum 

öndunarörðugleikum (e. respiratory distress) til lífshættulegrar öndunarbilunar. Greining sjúkdómsins 

er byggð á tilvist öndunarörðugleika í nýbura sem fæðist í lituðu legvatni, bendi myndgreining og 

klínísk birtingarmynd ekki til annarra sjúkdóma (56). Dæmigert útlit á röntgenmynd sýnir ofþan lungna 

með útbreiddum og grófum íferðum, en þar sem meingerð sjúkdómsins er ekki eins í öllum sjúklingum 

má búast við nokkrum breytileika í útliti lungna frá einum sjúklingi til annars. Sömuleiðis er alvarleiki 

breytinga sem sjást á lungnamynd ekki alltaf í samræmi við klínískt ástand sjúklingsins. Hugsanleg 

skýring á þessu misræmi er að alvarleiki sjúkdómsins er ekki bara háður breytingum á lungnavef, 

heldur einnig tilvist og alvarleika lungnaháþrýstings (6, 56). 
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Klínískt eru nýburar með HBBÁ innbyrðis breytilegur hópur. Sum börn sýna aðeins væg einkenni 

öndunarörðugleika og þurfa litla eða enga súrefnismeðferð meðan önnur fá alvarlega öndunarbilun og 

þarfnast mikillar öndunaraðstoðar og meðferð við lungnaháþrýstingi. Flestir nýburar með HBBÁ sýna 

merki um öndunarörðugleika strax við fæðingu. Þeir birtast sem hröð eða stynjandi öndun, inndrættir 

milli rifja, undir rifjabörðum og stundum á brjóstbeini auk nasavængjablakts og bláma (e. cyanosis). 

Einnig getur sést aukið fram-aftur þvermál brjóstkassa vegna ofþans. Við lungnahlustun heyrast oft 

lágtíðni önghljóð (e. rhonchi) auk brakhljóða (e. rales). Í flestum tilfellum af HBBÁ næst bati á örfáum 

dögum og ekki er þörf á róttækum meðferðarúrræðum. Sum börn þróa þó með sér alvarlegri sjúkdóm 

þar sem þörf er á barkaþræðingu og öndunaraðstoð.  

Í alvarlegri tilfellum HBBÁ þarf að meta hvort lungnaháþrýstingur gæti verið til staðar. Mæld er bæði 

preductal og postductal súrefnismettun, þ.e. á hægri hendi og öðrum hvorum fæti og borin saman. Sé 

um 5% munur eða meira á þessum gildum getur það bent til lungnaháþrýstings, þar sem aukið viðnám 

í lungunum beinir blóði frá hægri til vinstri um opna fósturslagrás. Greining á lungaháþrýstingi er gerð 

með hjartaómskoðun, þar sem greint er hvort ofangreindar flæðistruflanir séu til staðar. Einnig er metið 

hlutfall milli þrýstings í lungnaslagæðum og slagbilsþrýstings hægri slegils, sem getur verið hækkað 

(55). 

Langtímaafleiðingar sjúkdómsins eru ekki fyllilega ljósar, en rannsóknir benda til þess að börn sem 

fá HBBÁ hafi meðal annars aukna tilhneigingu til berkjuauðreitni og astmaeinkenna (57, 58). Einnig 

eru þau líklegri en almennt þýði til að greinast með heilalömun (e. cerebral palsy) og sýna seinkaðan 

taugaþroska, (59) en þau tengsl stafa líklega af súrefnisþurrð sem þau börn hafa orðið fyrir. Dánartíðni 

af völdum HBBÁ hefur farið lækkandi og því er líklega að þakka framförum sem hafa orðið í meðferð 

sjúkdómsins og benda erlendar rannsóknir til dánartíðninnar 1-2 af hverjum 100 þúsund lifandi 

fæddum börnum (9, 16).  

1.5 Forspár- og áhættuþættir 

Eins og áður hefur komið fram er lengd meðganga áhættuþáttur fyrir HBBÁ. Nýgengi sjúkdómsins 

eykst með aukinni meðgöngulengd og í rannsóknum hefur sést stigvaxandi hækkun á nýgengi milli 

viku 38. viku og 42. viku + 6 daga (7, 9). Sömuleiðis hefur verið sýnt fram á aukna áhættu meðal allra 

barna sem fæðast eftir 40. viku samanborið við þau sem fæðast fyrr (9, 60). 

Áhætta á HBBÁ er aukin hjá börnum sem sýna merki um fósturstreitu fyrir fæðingu, en algengara 

er að það sjáist óeðlilegt fósturrit meðal barna sem greinast með HBBÁ (9, 61, 62). Sömuleiðis getur 

það gefið vísbendingu um tengsl við fósturstreitu að Apgar stig nýbura með barnabiksásvelgingu eru 

iðulega lág í samanburði við aðra nýbura (9, 16, 63, 64). Apgar stig eru notuð sem mælikvarði á 

ástand nýburans á fyrstu mínútum lífs utan móðurkviðar en stig eru gefin frá 0 til 10. Öllum nýburum 

sem fæðast á Íslandi eru gefin stig eftir þessum skala einni og fimm mínútum eftir fæðingu, en hann 

metur hjartsláttartíðni, öndunartilburði, svörun við áreiti, vöðvaspennu og húðlit. Apgar stig sem eru 

lægri en 7 eftir fimm mínútur virðast vera forspárþáttur fyrir greiningu á HBBÁ (9, 17, 64). 

Þáttur kyns í meintilurð HBBÁ er ekki ljós en rannsóknir hafa flestar sýnt að drengir séu í meirihluta 

meðal barna sem fá HBBÁ, eða ómarktækan mun milli kynja (9, 65, 66). Rannsóknir hafa bent til 

aukinnar tíðni á keisaraskurðum meðal barna sem fá HBBÁ samanborið við önnur börn (9, 17). 
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Til að leitast við að fyrirbyggja HBBÁ er mikilvægt að fylgjast náið með ástandi fóstursins þegar 

líður að fæðingu og meta merki um fósturstreitu með tilliti til hvort inngripa sé þörf. Sýnt hefur verið 

fram á að inngjöf á saltvatnslausn í líknarbelg (e. amnioinfusion) í því skyni að þynna út barnabikslitað 

legvatn hefur ekki ávinning til að koma í veg fyrir HBBÁ eða minnka dánartíðni af völdum sjúkdómsins 

(67). 

Þar sem HBBÁ er algengara í lengdum meðgöngum er líklegt að tímasetning á framköllun fæðinga 

sé áhrifaþáttur í nýgengi sjúkdómsins. Núverandi verklag á Landspítala segir til um framköllun fæðinga 

þegar 41-42 vikur eru liðnar af meðgöngu. Í safngreiningum á samanburðarrannsóknum þar sem 

athugaðar eru útkomur af framköllun fæðinga hefur sést minnkuð tíðni annars vegar HBBÁ og hins 

vegar barnabiks í legvatni hjá börnum mæðra sem undirgangast framköllun fæðingar (68, 69). Í stórri 

samanburðarrannsókn frá 2018 á gangsetningum hjá frumbyrjum við 39. viku sást ekki marktæk 

lækkun á sameiginlegum endapunkti andláts og alvarlegra fylgikvilla hjá nýburum, en hins vegar sást 

lækkun á tíðni keisaraskurða (70). Hjáverkanir geta fylgt öllum læknisfræðilegum inngripum af þessu 

tagi og ljóst er að marga þætti þarf að taka til skoðunar þegar tímasetning gangsetninga er ákvörðuð. 

1.6 Meðferð 

Nálgun á meðferð nýbura sem fæðast um barnabikslitað legvatn hefur breyst umtalsvert á 

síðastliðnum áratugum. Það heyrði áður fyrr til staðlaðrar meðferðar á öllum börnum sem fæddust í 

lituðu legvatni (MSAF) að soga munn- og nefkok þeirra eftir að höfuð birtist í fæðingu og gera 

barkaþræðingu og sog eftir fæðinguna óháð klínísku ástandi barnsins. Markmið þessara inngripa var 

að leitast við að draga úr líkum á tíðni og alvarleika HBBÁ. Klínískar samanburðarrannsóknir leiddu 

síðar í ljós að þessi inngrip sýndu engan ávinning hvað þessi atriði varðar (71-73) og er því ekki lengur 

mælt með þessu verklagi (7). Í dag er í evrópskum leiðbeiningum aðeins mælt með barkaþræðingu og 

sogi neðan raddbanda sé grunur um að barnabik stífli öndunarveginn hjá barni sem fæðist slappt (e. 

depressed). Tafarlaust þarf að hefja öndunaraðstoð ef barnið sýnir litla eða enga öndunartilburði (74). 

Börn sem eiga í hættu að þróa með sér HBBÁ og sýna merki um öndunarörðugleika þarfnast náins 

eftirlits og innlagnar á nýburagjörgæsludeild þar sem þeim getur hrakað mjög snögglega. Meðferð við 

sjúkdómnum er að mestu leyti stuðningsmeðferð og miðar í meginatriðum að því að viðhalda 

viðunandi súrefnisstigi (e. oxygenation) og blóðþrýstingi og leiðrétta blóðsýringu sé hún til staðar (56). 

Uppbótarmeðferðar með súrefni er jafnan fyrsta meðferð barna með HBBÁ og í vægari tilfellum 

sjúkdómsins getur hún verið sú eina sem þörf er á (5). Mikilvægt er að tryggja að nýburinn fái nægilegt 

súrefni, sérstaklega í ljósi þess að lágur hlutþrýstingur súrefnis í blóði getur stuðlað að 

lungnaháþrýstingi. Við mat á súrefnismeðferð er fylgst með súrefnismettun og/eða mælingum á 

hlutþrýstingi súrefnis í slagæðablóði (PaO2). 

Svari börn meðferð með súrefni ekki nægilega vel getur verið þörf á öndunaraðstoð. Meðferð með 

síblæstri (e. continuous positive airway pressure, CPAP) er notuð til að viðhalda jákvæðum þrýstingi í 

öndunarvegum við bæði inn- og útöndun þegar nýburinn andar sjálfkrafa. Meðferð með CPAP Í HBBÁ 

getur verið notuð ein og sér eða fyrir og/eða eftir meðferð með öndunarvél. CPAP meðferð getur þó 

verið vandasöm í HBBÁ vegna ójafnrar loftunar og ofþans lungna í HBBÁ (6) auk þess sem fullburða 

nýburar virðast þola meðferð með CPAP verr en fyrirburar þrátt fyrir meðferð með róandi lyfjum (75). 
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Í alvarlegri tilfellum sjúkdómsins er gjarnan þörf á meðferð með öndunarvél. Ákvörðun um að hefja 

öndunarvélameðferð er háð klínísku mati en meðal þátta sem litið eru til eru ef barnið hefur lágan 

hlutþrýsting súrefnis í blóði þrátt fyrir súrefnisgjöf (PaO2 < 50 mmHg), lágt pH (< 7,25) og/eða háan 

hlutþrýsting CO2 (PaCO2 > 60 mmHg). Einnig ef til staðar er lungnaháþrýstingur, loftleki eða 

öndunarhlé (e. apnea) (6, 76). Vegna vöntunar á klínískum rannsóknum á öndunarvélameðferð í 

HBBÁ er meðferð að mestu byggð á vitneskju um meinalífeðlisfræði lungna (56, 75, 76). 

Öndunarvélameðferð getur verið afar flókin vegna meinmyndar þar sem svæði með hvorugt tveggja 

ofþani og samfalli geta sést auk ójafnvægis milli loftunar og blóðflæðis í lungum (V/Q mismatch) (75). 

Þarf þá að leitast við að viðhalda nógu háum þrýstingi í loftvegum til að tryggja viðunandi loftun og 

súrefnisupptöku en um leið forðast að stuðla að auknu ofþani lungnanna með hættu á loftleka. Til að 

minnka líkur á þessum þáttum er til dæmis mikilvægt að útöndunartími sé nægilega langur og 

hámarks-innöndunarþrýstingur ekki of hár (56). Við mat á blóðgösum barns meðan á 

öndunarvélameðferð stendur er ýmist stuðst við stöðluð viðmið eða svokallað „gentle ventilation“, þar 

sem lægri gildi PaO2 og hærri gildi PaCO2 eru álitin fullnægjandi til að leitast við að minnka líkur á 

skaða af völdum öndunarvélameðferðarinnar (75, 77). Mikilvægt er að fylgjast vel með sýrustigi blóðs 

þar sem blóðsýring getur ýtt undir lungnaháþrýsting. 

Sé árangur af meðferð með hefðbundinni öndunarvél ekki nægilega góður er gripið til meðferðar 

með hátíðniöndunarvél. Hátíðniöndunarvél veitir öndunaraðstoð með mun hraðari öndunartíðni og 

minni andrýmd en hefðbundin öndunarvél og er með því móti hægt að ná hærri meðalþrýstingi í 

öndunarvegum með minni hámarksinnöndunarþrýsting (e. peak insiratory pressure, PIP). 

Hátíðniöndunarvél er mikilvægt úrræði fyrir sjúklinga með lungnaháþrýsting, (76) en klínísk 

samanburðarrannsókn sýndi fram á betri árangur af meðferð með innönduðu nituroxíði (iNO) þegar 

það var gefið með hátíðniöndunarvélameðferð, samanborið við hefðbunda öndunarvélameðferð, (78) 

en iNO er mikilvægasta meðferð við lungnaháþrýstingi hjá börnum með HBBÁ. 

Helsta markmið meðferðar við lungnaháþrýstingi (PPHN) er að valda æðavíkkun sértækt í lungum. 

Hæfilegt þan loftvega er grundvallaratriði við meðhöndlun lungnaháþrýstings, en eins og áður sagði 

eykst viðnám í lungnablóðrás þegar of mikið eða of lítið þan er í lungum. Opnun lungna (e. lung 

recruitment) er því mikilvægur liður í meðferð við lungnaháþrýstingi af völdum HBBÁ og forsenda þess 

að tryggja bestu mögulegu svörun við lyfjagjöf (79). Innandað niturooxíð (iNO) er mikilvægasti 

þátturinn í meðferð við lungnaháþrýstingi. NO er loftsameind sem er framleidd af ensíminu nituroxíð 

synthasa (NOS). Þrjár gerðir af nituroxíð synthasa eru til, en eNOS (e. endothelial nitric oxide 

synthase) er talinn sá mikilvægasti í lungnablóðrásinni. NO sem framleitt er í æðaþeli flyst með sveimi 

yfir himnur og virkar á slétta vöðva í æðum, þar sem það hvatar slökun vöðvans og þar með 

æðavíkkun (55) sem minnkar viðnám í lungnablóðrás, sem bætir blóðflæði og þar með loftskiptagetu. 

iNO var tekið í notkun á Barnaspítala Hringsins í byrjun árs 1996. Sýnt hefur verið fram á að meðferð 

með iNO bætir súrefnismettun og minnkar líkur á því að fullburða nýburar með lungnaháþrýsting þurfi 

meðferð með hjarta- og lungnavél (e. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) (80, 81). Ekki 

hefur verið sýnt fram á skaðlegar hliðarverkanir af völdum iNO til lengri eða skemmri tíma. (80) 

Meðferð með ECMO er íhuguð í tilfellum þar sem ekki næst að leiðrétta lungnaháþrýsting og 

súrefnisþurrð með hefðbundinni meðferð (79) en þörf fyrir ECMO hefur minnkað vegna framfara í 
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meðferð lungnaháþrýstings (82). Ekkert sérhæft teymi er á Landspítala sem sinnir ECMO meðferð á 

börnum, en sé hennar þörf er kallað til teymi frá Svíþjóð. 

Sýklalyf eru stundum gefin sem forvörn í meðhöndlun HBBÁ, en belghimnabólga (e. 

chorioamnionitis) er algengari meðal barna sem fæðast í lituðu legvatni (83). Röntgenmynd af lungum 

barna með HBBÁ getur sömuleiðis haft útlit sem samrýmist lungnabólgu af völdum baktería og erfitt 

getur verið að greina þar á milli klínískt (29). Eins og fram hefur komið verður tap á virkni 

lungnablöðruseytis komist barnabik í snertingu við lungnavefinn. Því er í stundum gripið til meðferðar 

með inngefnu lungnablöðruseyti (e. exogenous surfactant) í þeim tilgangi að að minnka 

yfirborðsspennu í lungnablöðrum. Ávinningur af þessari meðferð er óljós en safngreining á klínískum 

íhlutunarrannsóknum á virkni lyfsins leiddi í ljós minnkaða þörf á ECMO meðal barna með HBBÁ (84). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á faraldsfræði heilkennis barnabiksásvelgingar hér á landi 

síðastliðin 42 ár, finna helstu áhættuþætti sjúkdómsins og meta hvernig alvarleiki, dánartíðni og 

meðferð við sjúkdómnum hafa breyst á rannsóknartímabilinu. Einnig var áformað að athuga hvort 

tengsl fyndust milli sjúkdómsins og merkja um súrefnisþurrð á meðgöngu og í fæðingu. 

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

1) Hvert er nýgengi HBBÁ á Íslandi og hvernig hefur það breyst á síðustu áratugum? 

2) Hverjir eru helstu áhættuþættir HBBÁ? 

3) Hvernig hefur alvarleiki, meðferð og dánartíðni HBBÁ breyst á rannsóknartímabilinu? 

4) Eru tengsl milli súrefnisþurrðar í móðurkviði og HBBÁ? 

5) Hver er meinafræði lungna barnanna sem látast úr HBBÁ? 
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3 Efniviður og aðferðir 

Gerð var afturskyggn, lýsandi og tilfella-viðmiðarannsókn sem náði yfir 42 ára tímabil (1977-2018). 

Gögnum um alla nýbura sem hlutu greiningarkóðana P24.0 og 770.12 var aflað úr gagnagrunni 

Vökudeildar (Vökudeildarskrá) og listi með öllum einstaklingum sem hlotið höfðu sömu greiningarkóða 

á rannsóknartímabilinu var fenginn frá hagdeild Landspítala. Kennitölurnar á listunum tveimur voru 

bornar saman. 244 börn með fyrrnefnda greiningarkóða voru í Vökudeildarskrá og voru 60 nýburar á 

lista hagdeildar sem ekki voru skráðir með greiningarnar í Vökudeildarskrá. Í þeim tilfellum var 

sjúkraskrá barnanna skoðuð með tilliti til hvort barnið hafi fæðst eftir a.m.k. 37 vikur og í 

barnabikslituðu legvatni, verið lagt inn á Vökudeild og fengið útskriftargreininguna barnabiksásvelging. 

Voru þessi atriði könnuð ýmist í Sögukerfi Landspítala eða í sjúkraskrá sem pöntuð var frá skjalasafni 

Landspítalans í Vesturhlíð. 30 börn uppfylltu þau skilyrði og bættust við rannsóknarhópinn sem þá 

varð samtals 274 börn. Hin 20 höfðu ýmist meðgöngulengd <37 vikur, höfðu fengið greininguna vegna 

innlagnar til eftirlits vegna gruns um sjúkdóminn en ekki endanlega útskriftargreiningu eða áttu 

greiningar undir ICD-9 kóðanum 770.1 sem ekki voru 770.12. Í viðmiðahóp voru fundin fjögur börn fyrir 

hvert tilfelli þannig að valin voru þau tvö börn sem lögðust inn á Vökudeild næst á undan og þau tvö 

börn sem lögðust inn næst á eftir viðkomandi barni í tilfellahópi, að uppfylltum þeim skilyrðum að hafa 

fæðst fullburða (eftir a.m.k. 37 vikna meðgöngu) og ekki verið greint með HBBÁ, samtals 1096 börn. 

Rannsóknarhópurinn var þannig í heild 1370 börn. 

Úr Vökudeildarskrá var upplýsingum safnað um eftirfarandi atriði: Fæðingarár, fæðingarstaður, kyn, 

tegund fæðingar (eðlileg fæðing um leggöng, áhaldafæðing, valkeisaraskurður eða bráður 

keisaraskurður), meðgöngulengd í vikum, fæðingarþyngd og -lengd, Apgar stig á 1. og 5. mínútu eftir 

fæðingu, fjöldi legudaga á sjúkrahúsi, hvort barnið útskrifaðist lifandi eða ekki, hvort barnið greindist 

með fósturköfnun eða loftbrjóst og hvort það þurfti eftirfarandi meðferðir: öndunarvél, innandað niturildi 

(iNO), sýklalyf, súrefnisgjöf í meira en tvær klukkustundir, lungnablöðruseyti (e. surfactant) eða 

hátíðniöndunarvél (e. high frequency oscillatory ventilation). 

Upplýsingum um fjölda kyrndra rauðra blóðkorna var safnað fyrir þau börn sem fengu greininguna 

HBBÁ í Vökudeildarskrá og fóru á öndunarvél. Skilyrði var sett um að blóðrannsóknin væri frá fyrstu 

24 klukkustundum eftir fæðingu. Fundust niðurstöður sem uppfylltu þessi skilyrði fyrir 45 börn. Til 

viðmiðunar voru niðurstöður úr blóðrannsókn frá fyrsta sólarhring frá 45 börnum sem höfðu lagst inn á 

Vökudeild og fæðst fullburða. Kennitölur voru notaðar til að ýmist að fletta upp niðurstöðum úr 

blóðrannsóknum í Sögukerfi Landspítala eða upplýsingarnar sóttar úr sjúkraskrám á pappírsformi sem 

pantaðar voru frá skjalasafni Landspítala í Vesturhlíð. 

Vefjasýni frá lungum voru fengin frá vefjasýnasafni meinafræðideildar fyrir þau börn sem greinst 

höfðu með HBBÁ og látist, þar sem krufning hafði verið framkvæmd og möguleiki var á aðgangi að 

sýninu (n=5). Til samanburðar voru fengin sýni frá börnum sem látist höfðu af öðrum orsökum en 

lungnasjúkdómi og höfðu engar vísbendingar um súrefnisþurrð í móðurkviði (n=6). Útbúin voru gler 

með sýnunum og þau lituð með hematoxylin og eosin-litun, elastínlitun og Masson’s trichrome litun. 

Teknar voru myndir af sýnunum og þau skoðuð í forritinu NDP.view 2. Í lungnaslagæðum var þykkt 

tunica media fundin með mælingu á fjarlægð frá lamina elastica externa að lamina elastica interna. 
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Þvermál holrýmis sömu æðar var mæld og hlutfall milli þessara tveggja stærða reiknað. Þrjár 

mælingar voru framkvæmdar fyrir hvern einstakling. Við mælingar sýnanna voru merkingar þeirra ekki 

persónugreinanlegar. Blindun var ekki til staðar. Tölur um fjölda lifandi fæddra barna á tímabilinu voru 

fengnar af vef Hagstofu (sótt 4. apríl 2019). Vinnsla á persónugreinanlegum gögnum fór öll fram á 

Barnaspítala Hringsins. Öll tölfræðileg úrvinnsla á gögnum fór fram á dulkóðuðu formi. 

3.1 Tölfræði 

Rannsóknarupplýsingar voru skráðar í Microsoft Office Excel 2007. Tölfræðileg úrvinnsla gagnanna 

fór fram í JMP 14, Microsoft Excel 14 og IBM SPSS Statistics 24. Niðurstöður töldust marktækar ef p 

<0,05. Við tölfræðiúrvinnslu samfelldra breyta var var notað Student’s t-test, Welch two sample t-test 

eða Wilcoxon rank-sum test. Shapiro-Wilk W test var notað til að ákvarða hvort breyta væri 

normaldreifð. Pearson’s chi squared test eða Fisher exact test voru framkvæmd fyrir flokkabreytur. 

Framkvæmd voru óháð t-próf fyrir samfelldar breytur og kí-kvaðrat próf fyrir flokkabreytur nema annað 

þegar annað er tekið fram í niðurstöðukafla. Fjölþáttagreining var framkvæmd á hugsanlegum áhættu- 

og forspárþáttum sjúkdómsins með tvíkosta aðhvarfsgreiningu. Í fjölþáttagreiningu voru valdar breytur 

sem marktækur munur var á milli tilfella og viðmiða (p < 0,05) eftir prófanir með einþáttagreiningu. 

3.2 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni og öflun upplýsinga um rannsóknarhópinn voru fengin hjá Siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Nýgengi 

Á rannsóknartímabilinu voru 274 börn greind með heilkenni barnabiksásvelgingar, þar af 143 stúlkur 

(52,2%) og 131 drengur (47,8%). Fjöldi tilfella á ári var frá 1 til 14, að meðaltali 6,5 tilfelli á ári. 

Rannsóknartímabilinu var skipt í tvennt til samanburðar á nýgengi og öðrum breytum. Á fyrra 

tímabilinu (1977-1997) greindust að meðaltali 7,6 börn á ári en á seinna tímabilinu (1998-2018) 

greindust að meðaltali 5,4 börn á ári. Á rannsóknartímabilinu voru alls 182.546 börn sem fæddust 

lifandi og voru nýgengitölur miðaðar við þann fjölda. Því var heildarnýgengi HBBÁ á 

rannsóknartímabilinu 1,5 á hver 1000 lifandi fædd börn. Á árunum 1977-1997 fæddust alls 91.225 

börn á lífi og 160 sjúkdómstilfelli voru af HBBÁ, sem gefur nýgengið 1,75/1000 lifandi fædd börn. Á 

árunum 1998-2018 fæddust 91.321 börn á lífi og sjúkdómstilfelli voru 114, sem gefur nýgengið 

1,25/1000. Tafla 1 sýnir samanburð á nýgengi á fyrri og seinni helmingum rannsóknartímabilsins. Í ljós 

kom að lækkun var á nýgengi á seinni hluta tímabils miðað við fyrri hluta (p = 0,0053). 

Tafla 1: Samanburður á nýgengi milli fyrri og seinni hluta rannsóknartímabils 

  Fyrra tímabil (1977-1997) 

N = 91225 

Seinna tímabil (1998-2018) 

N = 91321 

p-gildi 

Nýgengi 1,75/1000 1,25/1000 0,0053 

Taflan sýnir samanburð á nýgengi HBBÁ á fyrri helmingi og seinni helmingi rannsóknartímabilsins.  

Rannsóknartímabilinu var því næst skipt niður í 5 ára tímabil (tvö ár í upphafi tímabils voru höfð í 

sérstökum hópi) og þróun nýgengis skoðuð út frá þeim (mynd 1). 

Mynd 1: Nýgengi HBBÁ 

 

Súluritið sýnir þróun hlutfall barna með greininguna HBBÁ af lifandi fæddum börnum á landsvísu, skipt niður í 5 

ára tímabil. Fyrstu tvö ár rannsóknartímabilsins eru höfð í sérstakri súlu. 
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Eins og sést á mynd 1 varð hækkun á nýgengi á miðju rannsóknartímabili og var því ákveðið að 

skipta tímabilinu einnig niður í þrjú 14 ára tímabil til að fá nýgengitölur fyrir hvert tímabilanna (sjá töflu 

2), en tímabilin voru 1977-1990, 1991-2004 og 2005-2018. Þar sást að nýgengi var hæst á 

miðtímabilinu (2,25/1000), næsthæst á fyrsta tímabilinu (1,5/1000) en lægst á síðasta tímabilinu 

(0,79/1000). Samanburður á nýgengi þessara þriggja tímabila með leiddi í ljós marktæka hækkun 

nýgengis milli fyrsta og annars tímabils (p=0,0025), en marktæka lækkun milli annars og þriðja 

tímabils annars vegar (p<0,0001) og milli fyrsta og þriðja tímabils hins vegar (p=0,0002) 

Tafla 2: Nýgengi á þremur undirtímabilum 

 Tímabil 1 (1977-1990) 

N = 60258 

Tímabil 2 (1991-2004) 

N = 60077 

Tímabil 3 (2005-2018) 

N = 62211 

Nýgengi 1,50/1000 2,25/1000 0,79/1000 

Taflan sýnir nýgengi fyrir rannsóknartímabilið skipt í þrennt. Hækkun varð milli tímabils 1 og 2 (p=0,0025), en 
lækkun milli tímabila 2 og 3 (p<0,0001) og tímabila 1 og 3 (p=0,0002). 

 

4.2 Mögulegir áhættu- og forspárþættir 

Í töflu 3 sést samanburður á ýmsum klínískum breytum milli tilfella- og viðmiðahópa. Upplýsingar um 

kyn vantaði hjá tveimur börnum í viðmiðahóp. Í einþátta greiningu kom í ljós að börn sem fengu HBBÁ 

voru líklegri til að vera kvenkyns (p=0,0167), fæðast með eðlilegri fæðingu (um leggöng og án inngrips 

með töng eða sogklukku) (p<0,0001), fæðast þyngri (p=0,0019) og höfðu lægri ponderal index 

(p=0,0031). Á öðrum breytum fannst ekki marktækur munur. Frá samanburði á ponderal index voru 

undanskildir tveir útlagar, annar úr tilfellahópi og hinn úr viðmiðahópi, báðir með gildin 8,3 en meðaltal 

tilfella var án útlaganna 2,54 en meðaltal viðmiða 2,59. Skýringu á þessum útlögum er líklegast að 

finna í því að lengd barnanna hafi verið rangt skráð í Vökudeildarskrá, en þær voru 34,5 cm 

(fæðingarþyngd 3400 g) og 36,5 cm (fæðingarþyngd 4050 g). 

Notað var Wilcoxon rank sum test til að meta mun á lengd meðgöngu milli tilfella og viðmiða. Börn í 

tilfellahópi höfðu marktækt hærri meðgöngulengd (p<0,0001). Á mynd 2 má sjá hlutföll milli tilfella- og 

viðmiðahóps eftir meðgöngulengd. Þar sést að eftir 40. viku meðgöngu verður stigvaxandi aukning á 

hlutfalli rannsóknarhópsins sem tilheyrði hópi barna með HBBÁ. Börn í tilfellahópi höfðu að meðaltali 

lægri Apgar stig en börn í viðmiðahópi eftir 1 mínútu (p<0,0001) og eftir 5 mínútur (p<0,0001). Notað 

var Wilcoxon rank sum próf til samanburðar á Apgar gildum. 
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Tafla 3: Samanburður á börnum með HBBÁ og viðmiðum 

 Tilfelli 

n = 274 

Viðmið 

n= 1096 

p-gildi 

Kvenkyn* 143 (52,2%) 490 (44,8%) 0,0280 

Meðgöngulengd – meðaltal ±SF 

                              –   miðgildi 

(IQR) 

40,4 (±1,2) 

41 (40-41) 

39,5 (±1,4) 

40 (38-40) 

<0,0001 

Eðlileg fæðing 188 (68,6%) 677 (61,8%) 0,0372 

Áhaldafæðing 26 (9,5%) 115 (10,5%) 0,6217 

Keisaraskurðir (bráðir+valkvæðir) 60 (21,9%) 303 (27,6%) 0,0528 

Bráðakeisaraskurður 59 (21,5%) 187 (17,1%) 0,0858 

Valkeisaraskurður 1 (3,6%) 116 (10,6%) <0,0001 

Fæðing utan Landspítala 49 (17,9%) 178 (16,2%) 0,5131 

Fæðingarþyngd (g) 3687,6 (±550,4) 3566,4 (±658,2) 0,0019 

Ponderal index** 2,54 (±0,24) 2,59 (±0,28) 0,0031 

Apgar 1 mín – meðaltal ±SF 

                      – miðgildi (IQR) 

5,1 (±2,2) 

5 (3-7) 

6,6 (±2,3) 

7 (5-8) 

<0,0001 

Apgar 5 mín – meðaltal ±SF 

                      – miðgildi (IQR) 

7,0 (±2,0) 

7 (6-9) 

8,3 (±1,6) 

9 (7-9) 

<0,0001 

Taflan sýnir samanburð á tilfellum og viðmiðum hvað varðar hugsanlega áhættu- og forspárþætti fyrir HBBÁ. 

Niðurstöður fyrir flokkabreytur eru gefnar upp sem fjöldi og prósentutala en meðaltal og staðalfrávik fyrir 
samfelldar breytur. Eðlileg fæðing: fæðing um leggöng án inngrips með sogklukku eða töng. * = upplýsingar 
vantaði um kyn hjá tveimur börnum í viðmiðahóp (n=1094). **Ponderal index var reiknaður sem þyngd/lengd3. 

Mynd 2: Hlutföll tilfella- og viðmiðahópa skipt eftir meðgöngulengd 

 

Súluritið sýnir hvernig hlutfall var milli tilfella- og viðmiðahóps fyrir hverja viku meðgöngulengdar. 
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Tvíkosta aðhvarfsgreining var framkvæmd á þeim breytum sem höfðu p<0,05 í einþáttagreiningu. Í 

töflu 4 má sjá þá þætti sem sýndu marktækni í fjölþáttagreiningu, ásamt gagnlíkindahlutfalli (e. odds 

ratio, OR) og 95% öryggisbili (e. confidence interval, CI). 

 

Tafla 4: Hugsanlegir áhættuþættir, fjölþáttagreining og gagnlíkindahlutfall 

 Tilfelli 

n = 274 

Viðmið 

n= 1096 

OR (95% CI) 

Kvenkyn* 143 (52,2%) 490 (44,8%) 1,35 (1,04-1,75) 

Meðgöngulengd ≥40 vikur 138 (50,4%) 264 (24,1%) 4,07 (2,92-5,67) 

Valkeisaraskurður 1 (3,6%) 116 (10,6%) 0,031 (0,01-0,22) 

Apgar 1 <7 184 (67,2%) 429 (39,1%) 3,18 (2,40-4,21) 

Apgar 5 <7 105 (38,3%) 151 (13,8%) 3,88 (2,88-5,23) 

Taflan sýnir fjölþáttagreiningu á hugsanlegum áhættuþáttum fyrir HBBÁ með áhættuhlutfalli og 95% öryggisbili.  

* = upplýsingar vantaði um kyn hjá tveimur börnum í viðmiðahópi (n=1094). 

 

4.3 Alvarleiki, meðferð og dánartíðni 

Í töflu 5 sést hlutfall þeirra barna með HBBÁ sem hlutu meðferð með öndunarvél, sýklalyfjum, 

súrefnismeðferð í meira en 2 klukkustundir, surfactant (lungnablöðruseyti), hátíðniöndunarvél, 

innönduðu nituroxið (iNO), sem fengu greininguna loftbrjóst auk meðaltals og miðgildis fjölda legudaga 

á spítala. 

Tafla 5: Mælikvarðar á alvarleika sjúkdóms hjá tilfellahópi – lýsandi yfirlit 

 Hlutfall tilfellahóps 

n = 274 

Öndunarvélameðferð 24,5% 

Sýklalyfjameðferð 69,7% 

O2 >2 klst. 56,9% 

Surfactant* 10,9% 

Hátíðniöndunarvél** 11,5% 

iNO*** 19,3% 

Loftbrjóst 13,5% 

Fjöldi legudaga – meðaltal ±SF 

                            – miðgildi (IQR) 

9,0 (±8,21) 

7 (4-11) 

Taflan sýnir lýsandi yfirlit yfir mælikvarða á alvarleika HBBÁ hjá tilfellahópi. * = tímabilið 1991-2018, n=184; ** = 
tímabilið 1994-2018, n=156 ; *** = tímabilið 1996-2018, n=135. 

 

Í töflu 6 sést samanburður á fyrri og seinni helmingum rannsóknartímabilsins á þeim þáttum úr 

töflu 5 sem voru til staðar allt frá 1977. Í ljós kom aukning á hlutfalli barna með HBBÁ sem þurftu 
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meðferð með öndunarvél (p=0,0002), sýklalyfjum (p=0,0428) og meðferð með súrefni í meira en 2 

klukkustundir (p<0,0001). Ekki var marktækur munur á hlutfalli barna sem greindust með loftbrjóst. 

Fjöldi legudaga á sjúkrahúsi var aukinn á síðari helmingi tímabilsins (p=0,0075), en samanburður var 

gerður með Wilcoxon rank sum prófi. 

 

Tafla 6: Samanburður á meðferðum, fylgikvillum og sjúkrahúslegu eftir tímabilum 

 1977-1997 

n = 160 

1998-2018 

n = 114 

 p-gildi 

O2 >2 klst. 71 (44,4%) 85 (74,6%) <0,0001 

Öndunarvél 26 (16,3%) 41 (40%) 0,0002 

Hátíðniöndunarvél (frá 1994) 0 (0%) 18 (15,8%)  

iNO (frá 1996) 0 (0%) 26 (22,8%)  

Sýklalyf 104 (65%) 87 (76,3%) 0,0428 

Loftbrjóst 21 (13,1%) 16 (14,0%) 0,8280 

Fjöldi legudaga – meðaltal ±SF 

                            – miðgildi (IQR) 

8,1 (±7,7) 

6,5 (3-10) 

10,2 (±8,8) 

7 (4-13,3) 

0,0219 

Taflan sýnir samanburð á mælikvörðum á alvarleika sjúkdóms hjá tilfellahópi milli fyrri og seinni helminga 
rannsóknartímabils. 

 

Í töflu 6 sést samanburður á tíðni meðferða, fylgikvilla og fjölda legudaga milli tilfella- og 

viðmiðahóps. Þegar breytur úr töflu 6 voru bornar saman hjá tilfellum og viðmiðum kom í ljós að allar 

meðferðir og fylgikvillar sem voru skoðaðar voru marktækt algengari hjá tilfellahóp (p fyrir allar breytur 

<0,0001), eins og sjá má í töflu 8. Einnig var fjöldi legudaga hærri (p<0,0001). Nokkrir einstaklingar 

skáru sig úr hvað varðar lengd sjúkrahúslegu, sérstaklega í viðmiðahóp þar sem þrír einstaklingr 

dvöldu á sjúkrahúsi í 95-358 daga. Ákveðið var að útiloka ekki þessa útlaga frá greiningunni þar sem 

þeir hafa að öllum líkindum ekki stafað af rangri skráningu en þessi breytileiki endurspeglast í háu 

staðalfráviki. Fisher exact test var notað við skoðun á fjölda þeirra sem þurftu meðferð með 

hátíðniöndunarvél. 

 

Tafla 7: Samanburður á hlutfalli innan tilfellahóps með fósturköfnun og Apgar 

 1977-1997 

n = 160 

1998-2018 

n = 114 

 p-gildi 

Fósturköfnun 26 (16,3%) 41 (40%) 0,0002 

Apgar 5 <7 47 (29,4%) 58 (50,9%) 0,0003 

Taflan sýnir samanburð á hlutfalli barna í tilfellahóp sem greindust með fósturköfnun og Apgar stig lægri en 7 
fimm mínútum eftir fæðingu á fyrri og seinni helmingum rannsóknartímabils. 
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Tafla 7 sýnir samanburð á hlutfalli innan tilfellahóps á fyrri og seinni helmingum 

rannsóknartímabilsins sem voru greind með fósturköfnun og fengu Apgar lægri en 7 fimm mínútum 

eftir fæðingu. Greining á fósturköfnun var algengari á síðari helmingi tímabilsins (p=0,0002) og einnig 

var algengara að börn í tilfellahópi fengju Apgar stig lægri en 7 á síðari helmingi rannsóknartímabilsins 

(p=0,0003). 

Tafla 8: Samanburður meðferða, fylgikvilla og lengdar sjúkrahúslegu 

 Tilfelli 

n = 274 

Viðmið 

n = 1096 

 p-gildi 

Öndunarvél 67 (24,5%) 60 (5,5%) <0,0001 

Sýklalyf 191 (69,7%) 317 (28,9%) <0,0001 

O2 >2 klst. 156 (56,9%) 153 (14,0%) <0,0001 

Fjöldi legudaga – meðaltal ±SF 

                           – miðgildi (IQR) 

9,0 (±8,2) 

7 (4-11) 

6,0 (±14,5) 

3 (1-7) 

<0,0001 

Surfactant* 20/184 (10,9%) 6/736 (0,82%) <0,0001 

Hátíðniöndunarvél** 18/156 (11,5%) 3/624 (0,5%) <0,0001 

iNO*** 26/135 (19,3%) 4/540 (0,7%) <0,0001 

Fósturköfnun 79 (28,8%) 129 (11,8%) <0,0001 

Loftbrjóst 37 (13,5%) 43 (3,9%) <0,0001 

 Tafla sýnir samanburð á mælikvörðum á alvarleika sjúkdóms (þörf á meðferðum og fylgikvillum) milli tilfella- og 
viðmiðahópa. * = tímabilið 1991-2018; ** = tímabilið 1994-2018; *** = tímabilið 1996-2018. 

Á rannsóknartímabilinu létust alls 9 börn sem greinst höfðu með HBBÁ. Ekkert barn lést eftir 1993 

(sjá mynd 3). Dánarhlutfall (e. case fatality) var 3,3% á rannsóknartímabilinu. Á fyrri hluta tímabilsins 

(1977-1997) létust 9 af 160 börnum eða 5,6%. Á seinni hluta tímabilsins létust engin börn með HBBÁ. 

Dánartíðni vegna HBBÁ meðal allra lifandi fæddra barna var 0,05/1000 á rannsóknartímabilinu (sjá 

töflu 9). 

Mynd 3: Fjöldi látinna með HBBÁ 

 

Súluritið sýnir fjölda einstaklinga sem létust með HBBÁ á rannsóknartímabilinu eftir árum. 
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Mynd 4: Vefjasýni frá lungum barna með HBBÁ 

Tafla 9: Látnir með HBBÁ, samanburður milli fyrra og seinna tímabils 

 1977-1997 

n = 160 

1998-2018 

n = 114 

Alls 

n = 274 

Dánarhlutfall 9 (5,6%) 0 (0,0%) 9 (3,3%) 

Taflan sýnir fjölda sem létust með HBBÁ auk dánartíðni fyrir allt rannsóknartímabilið, fyrri og seinni helming þess. 

 

4.4 Tengsl súrefnisþurrðar og barnabiksásvelgingar 

Í töflu 10 má sjá samanburð á fjölda kyrndra rauðra blóðkorna í blóðsýni frá fyrsta sólarhing eftir 

fæðingu meðal barna í tilfellahópi sem fóru á öndunarvél og viðmiða. Gildi hópanna voru borin saman 

með Wilcoxon rank sum prófi. Í ljós kom að börn í tilfellahóp sem fóru á öndunarvél höfðu marktækt 

fleiri kyrnd rauð blóðkorn í blóði en viðmið (p=0,0001). Miðgildi fjölda kyrndra rauðra blóðkorna í 

tilfellahópi var 6,4 en í viðmiðahópi var það 1,9. 

 

Tafla 10: Fjöldi nRBC hjá börnum með HBBÁ sem þurftu öndunarvélameðferð auk viðmiða  

  Tilfelli 

n = 45 

  Viðmið 

n = 45 

 p-gildi 

 Meðaltal ± SF Miðgildi 

(IQR) 

Spönn Meðaltal ± SF Miðgildi 

(IQR) 

Spönn  

nRBC 6,4 (±8,8) 3,0 

(1,1-7,2) 

0,2 - 41,1 1,9 (±2,9) 0,8 

(0,4-2,3) 

0 - 14,4 0,0001 

Taflan sýnir fjölda kyrndra rauðra blóðkorna (nRBC) sem mældust í blóði á fyrsta sólarhring eftir fæðingu hjá 
börnum sem greindust með HBBÁ og þurftu öndunarvélmeðferð í samanburði við viðmið.  

 

 

Vefjasýni frá lungum einstaklinga sem létust með HBBÁ. Á vinstri mynd sést barnabik í lungnablöðrum 
(hematoxylin og eosin litun, 11,8x stækkun). Á hægri mynd sést lungnaslagæð (elastínlitun, 22,6x stækkun).  
 

Borin voru saman vefjasýni frá 5 börnum sem létust með HBBÁ og 6 viðmiðum. Í sýnum frá öllum 

börnunum með HBBÁ sást barnabik eða efni sem var mjög líklega talið barnabik í lungnavef. Í töflu 11 

sést samanburður á hlutfalli milli þykktar tunica media í fjærlægum lungnaslagæðum í vefjasýnum frá 

einstaklingum sem létust með HBBÁ samanborið við viðmið. Þykkt tunica media og þvermál innra 



19 

holrýmis æðanna voru mældar í µm. Hlutföll tilfella og viðmiða voru borin saman með Wilcoxon rank 

sum prófi. Hlutfall þykktar tunica media og innra holrýmis reyndist hærra meðal tilfellahóps (p=0,0321).  

 

Tafla 11: Hlutfall þykktar tunica media og innra holrýmis æðar í tunica media 

  Tilfelli 

n = 5 

  Viðmið 

n = 6 

 p-gildi 

Tunica media  

/ innra lumen 

Meðaltal ± SF Miðgildi 

(IQR) 

Spönn Meðaltal ± SF Miðgildi 

(IQR) 

Spönn  

 0,37 (±0,19) 0,37 

(0,20-0,45) 

0,13-0,81 0,25 (±0,08) 0,24 

(0,19-0,30) 

0,14-0,42 0,0321 

Taflan sýnir samanburð á þykkt tunica media sem hlutfall af þvermáli innra holrýmis. Gerðar voru mælingar í 

vefjasýnum frá lungum barna sem létust með HBBÁ auk viðmiða. Þykkt tunica media og þvermál innra lumens 
voru mæld í µm (1 × 10−6 m). 
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5 Umræður 

5.1 Nýgengi 

Heilkenni barnabiksásvelgingar er ekki algengur sjúkdómur og er greining hans háð klínísku mati. 

Þetta torveldar að einhverju leyti samanburð á nýgengi milli rannsókna þar sem greiningarskilmerki og 

skilyrði fyrir vali í rannsóknum geta verið breytileg. Í þessari rannsókn var langt tímabil skoðað og voru 

því undirtímabil skoðuð sérstaklega (tafla 2) til samanburðar við erlendar tölur. Á fyrsta þriðjungi 

tímabilsins (1977-1990) var nýgengi hér á landi lægra en í bandarískri rannsókn sem náði yfir árin 

1973-1987 (66). Á tímabili 2 af 3 (1990-2004) sást hærra nýgengi en tímabilinu á undan hér á landi. 

Engin augljós skýring fannst á þessari þróun, en aukinn fjöldi greininga sást á árunum í kringum 

aldamót. Nýgengitölur á þessum árum voru þó lægri en í austurrískri rannsókn sem náði yfir árin 1997-

2007 (63) en sú rannsókn náði þó eingöngu yfir einburafæðingar. Í þýskri rannsókn Hofer et al. (65), 

var nýgengi ívið lægra en hér á landi eftir aldamót. Í franskri rannsókn sem náði yfir árin 2000-2007 

var nýgengi hins vegar hærra en hér á landi (61). Lækkun á nýgengi á síðasta þriðjungi 

rannsóknartímabilsins er í samræmi við þróun í öðrum vestrænum ríkjum (9, 61, 63) og hefur hún 

verið skýrð með aukningu á verndandi þáttum fyrir sjúkdómnum svo sem skemmri meðgöngulengd við 

fæðingu, gangsetningum, valkeisaraskurðum fyrir 40 vikur meðgöngulengdar. Verklagi á Landspítala 

er snýr að framköllunum fæðinga var breytt vorið 2005. Fram að því var mælt með framköllun 

fæðingar eftir að 42 vikna meðgöngulengd hafði verið náð en eftir breytinguna var tímarammanum 

breytt í 41-42 vikur. Þar sem áhætta á barnabiksásvelginu eykst með hverri viku sem meðgangan 

lengist eftir 40 vikur (63) og er verulega aukin eftir 42 vikur (61) er líklegt að þessi breyting hafi haft 

áhrif til lækkunar á nýgengi sjúkdómsins. Var nýgengi árið eftir breytinguna (2006) það lægsta sem 

sést hafði síðan 1981 og ekki sást hækkun aftur að því marki sem sást í kringum aldamót það sem 

eftir var af rannsóknartímabilinu (sjá viðauka A). Nýgengitölur hér á landi voru nokkuð sveiflukenndar 

yfir tímabilið ef skoðuð voru stök ár (sjá viðauka A) og skýrist það líklega að einhverju leyti af smæð 

hins íslenska þýðis. Heilt yfir litið má þó álykta að nýgengitölur hér á landi séu sambærilegar við það 

sem sést í erlendum rannsóknum. 

5.2 Áhættu- og forspárþættir 

Fleiri stúlkur greindust með HBBÁ á tímabilinu (52,2%) og var kvenkyn tengt við aukna áhættu á 

sjúkdómnum (OR: 1,35). Þetta kemur á óvart ef litið er til erlendra rannsókna, sem sýna flestar fleiri 

drengi meðal barna með HBBÁ eða ómarktækan mun milli kynja (5, 9, 65, 66). Frönsk rannsókn frá 

2012 (61) sýndi þó sambærilegt hlutfall og sást hér á landi. Afgerandi munur var á kynjahlutföllum 

tilfella- og viðmiðahópa þar sem stúlkur voru í minnihluta meðal viðmiða (44,8%), en sú tilhneiging 

hefur sést í erlendum rannsóknum að fleiri drengir séu lagðir inn á nýburagjörgæsludeildir en stúlkur 

(85). Sýnt hefur verið fram á að í hópi fyrirbura séu stúlkur í minni áhættu á að fá glærhimnusjúkdóm 

(e. respiratory distress syndrome) og langvinnan lungnasjúkdóm (e. bronchopulmonary dysplasia, 

BPD) (86) eftir fæðingu og hefur sú tilhneiging verið skýrð með því að lungu stúlkubarna séu þroskaðri 

en drengja við sömu meðgöngulengd (87). Þar sem HBBÁ greinist einkum meðal fullburða nýbura og 
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hefur tengsl við lengda meðgöngu (9) er óljóst hvernig kyn hefur áhrif á tilurð sjúkdómsins en aukinn 

þroski lungna meðal stúlkubarna ætti ekki endilega að vera skýringin á því. 

Börn sem fæddust eftir 40 vikna meðgöngu eða lengri voru í aukinni áhættu á að greinast með 

HBBÁ samanborið við viðmiðahóp. Þessi aukna áhætta hefur einnig sést í erlendum rannsóknum (9, 

60). Mynd 2 sýnir að hlutfall barna í rannsóknarhópi sem tilheyrðu tilfellahópi fór hækkandi eftir því 

sem meðgöngutími þeirra var lengri, og var munurinn milli vikna sérlega afgerandi eftir 40. viku. Þetta 

er í samræmi við áðurnefnd tengsl sjúkdómsins við lengda meðgöngu. Í rannsókn Dargaville et al. var 

sama tilhneiging skoðuð með öðru móti, en þar sást aukning á nýgengi HBBÁ fyrir hverja viku sem 

bættist við meðgöngulengd eftir 38. viku (9).  

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á hlutfalli barna sem undirgengust keisaraskurð meðal 

tillfella- og viðmiðahópa. Erlendar rannsóknir hafa bent til aukinnar tíðni á keisaraskurðum meðal 

barna sem fá HBBÁ (9, 17) Skýringu á þessu ósamræmi gæti verið að finna í vali viðmiðahóps, en 

hann samanstóð í þessari rannsókn af börnum sem lögðust öll inn á Vökudeild og er hugsanlegt að 

bráðakeisaraskurðir séu algengari meðal þeirra en barna úr almennu þýði. Í rannsókn Vivian-Taylor et 

al. (63) sást aukin áhætta á HBBÁ vegna bráðakeisaraskurða en valkeisaraskurðir voru á hinn bóginn 

verndandi þáttur. Valkeisaraskurðir voru að sama skapi verndandi þáttur í þessari rannsókn (OR: 

0,031). Líkleg skýring á því er að börn sem fæðist með valkeisaraskurði fæðast að meðaltali eftir 

skemmri meðgöngu og því nái þau ferli sem setji af stað sjúkdómsgang HBBÁ síður að hefjast. 

Apgar stig tilfellahóps voru marktækt lægri en viðmiða við bæði 1 og 5 mínútur eftir fæðingu, en 

tengsl HBBÁ við lág Apgar stig eru þekkt (9, 16, 63, 64). Apgar stig lægri en 7 við fimm mínútur voru 

tengd við aukna áhættu á HBBÁ í rannsókninni en þessi forspárþáttur hefur einnig fundist í öðrum 

rannsóknum (9, 17, 64). Þar sem Apgar stig eru metin eftir fæðingu en sterkar vísbendingar eru um að 

HBBÁ orsakist af þáttum sem gerast fyrir fæðingu er mögulega rangnefni að kalla lág Apgar stig 

áhættuþátt en þau virðast þó vera forspárþáttur um hvort barn greinist með sjúkdóminn. Hugsanlega 

skýringu gæti verið að finna í því að lág Apgar stig séu afleiðing af sömu þáttum og orsaki tilurð HBBÁ 

og séu því eins konar hliðareinkenni. Einnig er ekki ólíklegt að öndunarörðugleikar barnanna geti 

lækkað Apgarinn eitthvað, einkum við fimm mínútur. 

Fæðingarþyngd var hærri hjá börnum með HBBÁ en viðmiðum, en er þetta líklega tilkomið vegna 

lengri meðgöngu í þeim hópi. Þau tengsl hafa áður sést í erlendum rannsóknum, eins og segir frá í 

yfirlitsgrein van Ierland et al (11). Lægri ponderal index barna með HBBÁ gefur til kynna rýrari 

líkamsbyggingu við fæðingu heldur en hjá viðmiðahópi. Mögulegt er að þetta gefi vísbendingu um að 

súrefnisskortur vegna fylgjuþurrðar sé hlutfallslega algengari meðal tilfellahóps. 

5.3 Meðferð, alvarleiki og dánartíðni 

Í töflu 6 sést samanburður á fyrri og seinni helmingum tímabilsins með tilliti til þarfar á meðferð, 

hlutfalli sem greindist með loftbrjóst og lengd sjúkrahúsdvalar. Þar sést að aukning varð á hlutfalli 

þeirra barna með HBBÁ sem þurftu meðferð með súrefni í meira en tvær klukkustundir, öndunarvél og 

sýklalyfjum á síðari helmingi tímabilsins. Engin augljós skýring fannst á þessari aukningu. Hlutfall 

þeirra barna sem fengu loftbrjóst breyttist ekki með marktækum hætti milli tímabila. Fjöldi legudaga 

jókst á síðari helmingi tímabilsins. Þessi þróun á fjölda legudaga virðist ekki vera einsdæmi, en í 
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rannsóknina Dargaville et al. (9) jókst fjöldi legudaga með tímanum. Í fyrrnefndi rannsókn Hofer et al. 

(65) sást ekki breyting á því hlutfalli barna með HBBÁ sem flokkuðust með alvarlegan sjúkdóm innan 

tímabilsins frá 1990-2010. Eins og sjá má í töflu 7 var hlutfall þeirra barna innan sjúklingahóps með 

HBBÁ sem greindust með fósturköfnun (e. asphyxia) og fengu Apgar stig lægri en 7 eftir 5 mínútur 

aukið á síðari helmingi tímabils. Þessi afgerandi munur gæti hugsanlega bent til þess að börnin sem 

greindust með HBBÁ á síðari helmingi tímabilsins hafi í heildina haft alvarlegri sjúkdóm en börnin á 

fyrri helmingi tímabilsins. Ef svo er gæti það skýrt aukna þörf á meðferð, en í rannsókn Hofer et al. (65) 

var fósturköfnun tengd við aukinn alvarleika sjúkdómsins. Hlutfall þeirra sem fékk 5 mínútna Apgar 

lægri en 7 á síðari helmingi tímabilsins var örlitlu hærri í ástralskri rannsókn sem náði yfir árin 1995-

2002 (9). 

Heildarfjöldi barna sem létust með HBBÁ á rannsóknartímabilinu var 9 og var dánarhlutfall 

sjúkdómsins þannig 3,3%. Á fyrri helmingi rannsóknartímabilsins (1977-1997) létust 5,6% en ekkert 

barn lést á þeim síðari (1998-2018). Til samanburðar var dánarhlutfallið 1,2% í bandarískri rannsókn á 

fullburða nýburum með HBBÁ á tímabilinu 1997-2001 (5). Smæð íslenska þýðisins takmarkar þó 

samanburð við dánarhlutfall í erlendum rannsóknum. Þessum góða árangri á síðari hluta 

rannsóknartímabilsins má líklega að miklu leyti þakka meðferðum með hátíðniöndunarvél og 

innönduðu nituroxíði sem voru teknar í notkun árin 1994 og 1996 og hafa þær líklega bætt lífslíkur 

barna með HBBÁ. 

5.4 Tengsl súrefnisþurrðar og barnabiksásvelgingar 

Fjöldi kyrndra rauðra blóðkorna (nRBC) var hærri í blóðsýni frá fyrsta sólarhring eftir fæðingu hjá þeim 

börnum með HBBÁ sem fóru á öndunarvél heldur en hjá börnum úr viðmiðahópi. Marktækur munur 

sást einnig á börnum með HBBÁ og viðmiðum í rannsókn Dollberg et al. (30) Í rannsókninni voru ekki 

fengnar upplýsingar úr sjúkraskrá mæðra og því var ekki hægt að undanskilja frá samanburðinum 

börn mæðra með sögu um þætti sem geta valdið breytingu á fjölda kyrndra rauðra blóðkorna, svo sem 

sykursýki eða háþrýsting. Rannsóknir benda til að hækkun á kyrndum rauðum blóðkornum sé ekki 

mælanleg fyrr en um 28-29 klukkustundum eftir upphaf súrefnisþurrðar (43). Þar sem öll blóðsýni í 

greiningunni voru tekin á fyrsta sólarhring eftir fæðingu bendir það til að börn með HBBÁ séu líklegri til 

að hafa orðið fyrir súrefnisþurrð í móðurkviði en börn í viðmiðahópi. 

Hlutfall milli þykktar tunica media og innra holrýmis í fjærlægum lungnaslagæðum var aukið hjá 

tilfellahópi (n=5) samanborið við viðmið (n=6). Þetta bendir til þykkara vöðvalags í lungnaslagæðum 

meðal tilfellahóps. Þetta hlutfall var einnig aukið í rannsókn Thureen et al. (48) Vísbendingar um 

óeðlilega vöðvaaukningu í lungnaslagæðum barna með HBBÁ hafa einnig fundist með öðrum 

aðferðum (47) en fleiri rannsókna er þörf til að staðfesta þennan mun. Niðurstöður þessa samanburðar 

gefa þó athyglisverða vísbendingu um að þykknun verði vegna langvarandi súrefnisþurrðar í 

alvarlegum tilfellum af HBBÁ. 

Eins og fram kom hér að ofan var afgerandi munur á Apgar stigum barna í tilfella- og 

viðmiðahópum. Þessi staðreynd ásamt hærri fjölda kyrndra rauðra blóðkorna, rýrari líkamsbyggingu 

nýburanna við fæðingu og vísbendinga um þykknun í lungnaslagæðum barna sem létust með HBBÁ 

styður að súrefnisþurrð sé mikilvægur þáttur í meintilurð og alvarleika heilkennis barnabiksásvelgingar. 
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5.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsóknin var framkvæmd á einni sjúkrastofnun, Landspítala, þar sem einu nýburagjörgæsludeild 

landsins er að finna og tekur því til allra alvarlegra tilfella af heilkenni barnabiksásvelgingar hjá 

fullburða börnum á tímabilinu. Hún nær yfir langt rannsóknartímabil og veitir innsýn í faraldsfræði 

sjúkdómsins allt frá fyrsta heila starfsári Vökudeildar.  

Meðgöngulengd var í gögnum rannsóknarinnar gefin upp í heilum vikum sem gæti hafa minnkað 

nákvæmni greiningar með tilliti til þessarar breytu. Rannsóknin náði aðeins yfir börn fædd eftir 37 

vikna meðgöngu eða lengri og nær því ekki yfir þau tilfelli sjúkdómsins sem urðu hjá fyrirburum. Ekki 

er óalgengt að sama skilyrði sé sett í erlendum rannsóknum (61, 63). Álitið var að betri samanburður 

fengist á hópunum ef viðmiðahópur væri að sama skapi aðeins samsettur af fullburða börnum. Þannig 

var hægt að para hópana eingöngu með tilliti til fæðingartíma og leitast þannig við að minnka líkur á 

valbjögun. Stór meirihluti þeirra nýbura sem losað hefur barnabik fyrir fæðingu eru fædd eftir a.m.k. 37 

vikna meðgöngu, eða meira en 98% í rannsókn Matthews et al. (88) Því má leiða að því líkum að þau 

fáu tilfelli sem fengu þessa greiningu meðal fyrirbura hefðu ekki haft teljandi áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

5.6 Næstu skref og lokaorð 

Verðugt rannsóknarviðfangsefni væri að kanna áhættuþætti sjúkdómsins er snúa að meðgöngu, 

heilsufari móður og gangi fæðingar auk þess að skoða hvort tengsl séu milli þróunar á nýgengi og 

fjölda framkallana á fæðingum og annarra breytinga í fæðingalækningum síðustu áratugi. Einnig væri 

athyglisvert að kanna sérstaklega hvort finna megi forspárþætti sem tengjast sérstaklega alvarlegustu 

tilfellum sjúkdómsins. 

Nýgengi heilkennis barnabiksásvelgingar er lágt í hinum vestræna heimi í dag og hefur lækkað 

með afgerandi hætti undanfarna áratugi. Þrátt fyrir það er það ennþá mikilvæg orsök 

öndunarörðugleika hjá fullburða nýburum og getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Óskandi er 

að rannsókn þessi verði til þess að veita innsýn inn í faraldsfræði heilkennis barnabiksásvelgingar 

síðustu áratugi, meintilurð hans og áhættuþætti og geti lagt að mörkum þekkingu til áframhaldandi 

rannsókna. 
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Viðauki A. Nýgengi fyrir hvert ár rannsóknartímabilsins 

 

Taflan sýnir nýgengi miðað við fjöldra lifandi fæddra barna á hverju ári rannsóknartímabilsins. 

 
Ár Nýgengi á hver 

1000 lifandi fædd börn 
1977 1,0 
1978 0,7 

1979 1,8 
1980 0,7 
1981 0,7 

1982 2,1 
1983 1,8 
1984 1,7 
1985 2,3 
1986 1,0 
1987 1,7 
1988 2,6 

1989 1,5 
1990 1,3 
1991 1,1 

1992 3,0 
1993 1,9 
1994 0,9 
1995 4,0 
1996 3,0 
1997 1,9 
1998 1,2 

1999 3,4 
2000 3,2 
2001 3,4 

2002 2,2 
2003 1,2 
2004 0,9 
2005 0,9 
2006 0,7 
2007 0,9 
2008 0,4 

2009 0,8 
2010 1,4 
2011 0,9 

2012 0,7 
2013 0,7 
2014 0,2 
2015 0,5 
2016 1,0 
2017 1,0 
2018 0,9 
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