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Ágrip 

 
Inngangur 
Skilgreining á þungbura (e.macrosomia) er mismunandi eftir löndum en á Norðurlöndum er að jafnaði 

miðað við fæðingarþyngd yfir 4,5 kg óháð meðgöngulengd. Tíðni þungburafæðinga á Norðurlöndunum 

er fjögur til sex prósent af öllum fæðingum árlega sem er með því hæsta sem gerist í heiminum. 

Áhættuþættir fyrir fæðingu þungbura eru t.d. bæri, sykursýki fyrir og á meðgöngu og lengd meðganga 

(e. prolonged pregnancy). Framkallanir fæðinga hafa aukist aðallega vegna fjölgunar greininga 

meðgöngusykursýki og vegna þess að framkallanir af völdum meðgöngulengdar eru gerðar fyrr. 

Rannsóknin fól í sér að skoða hvort breyting hafi orðið á tíðni þungburafæðinga á Íslandi á tímabilinu 
1997-2018. Jafnframt var kannað hvort breytingar gætu skýrst af bættri greiningu meðgöngusykursýki 

eða styttri meðgöngu. 

 
Efniviður og aðferðir 
Rannsóknin var ferilrannsókn. Gögnin samanstóðu af 92 424 einburafæðingum á Íslandi 1997-2018 og 

voru fengin úr Fæðingarskrá Landlæknisembættis. Þungburi var nýburi með fæðingarþyngd yfir 4,5 kg. 

Tíðni þungburafæðinga var reiknuð sem hlutfall þungbura af heildarfjölda fæðinga fyrir hvert ár og lýst í 

myndum.  Greiningin var lagskipt eftir sykursýki og meðgöngulengd. Þegar tíðni þungburafæðinga var 
skoðuð út frá sykursýki var tímabilinu skipt upp í þrjú jafnstór tímabil. Lengd meðganga var 

meðgöngulengd 41 vika eða meira. 

 
Niðurstöður 
Tíðni þungburafæðinga á Íslandi hefur lækkað. Í byrjun tímabilsins voru um 6% barna sem fæddust yfir 

4,5 kg samanborið við 4% við lok tímabilsins. Þegar hlutfall þungburafæðinga var skoðað út frá ýmsum 

áhættuþáttum kom meðal annars í ljós að fjölbyrjur eru í tvöfalt meiri hættu á að eiga þungbura 

samanborið við frumbyrju. Samanborið við konur af öðrum uppruna fæða íslenskar konur frekar 
þungbura. Áhættan á þungburafæðingum tvöfaldaðist við meðgöngulengd yfir 41 viku og tíðni 

þungburafæðinga lækkaði mest meðal þessa hóps yfir tímabilið. Ekki var marktækur munur á tíðni 

þungburafæðinga hjá konum með meðgöngusykursýki milli fyrsta og síðasta tímabilsins (p>0.05). Þegar 

lagskipt var eftir meðgöngulengd mátti sjá að tíðni þungburafæðinga var 3,8% við fulla meðgöngulengd 

í lok rannsóknartímabilsins samanborið við 12,3% við 42 vikur eða meira.  

 

Ályktun 

Lækkandi tíðni þungburafæðinga gæti skýrst af aukningu framkallana fæðinga, einkum meðal kvenna 

sem ganga fram yfir fulla meðgöngu. Sykursýki eykur mikið áhættuna á þungburafæðingum en aðeins 

lítill hluti þungbura sem fæðast á Íslandi eiga móður með sykursýki. 
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1 Inngangur  

 Í læknisfræði er hugtakið macrosomia notað til að lýsa barni sem fæðist óvenju stórt, en orðið 

er tekið úr grísku og þýðir stór líkami. Notast er við tvær megin skilgreiningar þegar fæðingu stórra barna 

er lýst. Annars vegar macrosomia eða þungburi sem er notað þegar barn fæðist yfir ákveðinni þyngd og 

þá oftast miðað við 4000 gr eða 4500 gr óháð meðgöngulengd. Hins vegar er talað um börn sem eru 

stór miðað við meðgöngulengd eða LGA (e. Large for gestational age), en þá er átt við að börn fæðist 
við eða yfir 90. percentile eða meira en tveimur staðalfrávikum (e. Standard deviation) yfir 

meðalfæðingarþyngd miðað við meðgöngulengd. Skilgreiningar þungburi og LGA eru mismunandi eftir 

löndum sem gerir hugtakanotkunina erfiða og samanburð milli landa flókinn(1-3).  

Tíðni þungburafæðinga er breytileg eftir löndum og er ýmist 1-28% fyrir börn ³4000 gr og 0,5-

6% fyrir börn ³4500 gr(4). Gerð var rannsókn til að skoða tíðni þungburafæðinga í þróunarlöndum í 

Afríku, Asíu og Suður Ameríku. Hún sýndi að tíðni fæðinga barna ³4000 gr var 2-15% í Afríku, 0,5-7% 

í Asíu og 3-10% í Suður Ameríku(5). Tíðni þungburafæðinga hefur lækkað hlutfallslega í 

Bandaríkjunumum síðustu ár ólíkt öðrum löndum eða um 10% hjá börnum fæddum ³4000 gr og um 

19% hjá börnum fæddum ³5000 gr(4). Tíðni þungburafæðinga á Norðurlöndunum er um 20% þegar 

miðað er við fæðingarþyngd ³4000 og milli 4-5% barnanna fæðast ³4500 gr sem er með því hæsta sem 

gerist í heiminum(3, 4). Á Íslandi hefur tíðni þungburafæðinga, þ.e börn fædd ³4500, verið 4-6% frá 

1998 til 2018(6). 

Árið 2014 kom út stór Bandarísk ferilrannsókn sem spannaði 10 ár og var tilgangur hennar að 

finna góða skilgreiningu á þungbura. Rannsakendurnir ályktuðu að æskilegt viðmið þungbura hjá hvítum 

konum væri ³4500 gr og hjá konum af afrískum og rómönskum uppruna ³4300 gr óháð meðgöngulengd 

og 97. percentile viðmið ef LGA væri notað. Þegar ýmsar útkomur voru skoðaðar í þeirri rannsókn kom 

í ljós að gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio, OR) fyrir þungbura, ³4500 gr, var hærra samanborið við LGA 

börn og því var það þeirra mat að betra væri í klínískum tilgangi að nota fæðingarþyngd óháð 

meðgöngulengd frekar en LGA, það væri gagnlegra og einfaldara(7). Á Íslandi er miðað við 

fæðingarþyngd ³4500 gr óháð meðgöngulengd sem er í samræmi við ráðleggingar erlendis(8, 9). 

Tafla 1. Þyngd lifandi fæddra íslenskra barna skipt í 3 tímabil (Hagstofan, 2021) 

Tímabil Fjöldi barna 4500-4999 gr ³5000 gr Hlutfall ³4500 gr 

1998-2004 29.110 1658 257 6,6% 

2005-2011 32.515 1544 193 5,3% 

2012-2018 29.696 1234 127 4,6% 

 

1.1 Mat og greining á þungbura 

 Mat og greining á þungbura í meðgöngu má gera á tvenna vegu. Annars vegar með klínísku 

mati og hins vegar með ómskoðun. Til að geta tekið upplýsta ákvörðun um meðhöndlun á meðgöngu 

og fæðingarmáta er mikilvægt að mat á stærð fósturs sé sem nákvæmast (10). 
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1.1.1 Klínískt mat 

Þreifingar á kúlunni og mælingar á legbotnshæð er notað til að meta stærð fósturs en aðferðin 

er töluvert ónákvæm þar sem greiningartíðni er einungis 40-50%(11). Þegar kúlan er þreifuð er notast 
við svokallaða Leopold‘s aðferð. Byrjað er á því að þreifa legbotninn til að ákvarða hvort barn sé í höfuð- 

eða sitjandi stöðu. Svo er þreifað niður hliðarnar á leginu til að staðsetja bak fósturs. Endað er með því 

að þreifa í grindinni til að athuga hvort barn sé skorðað og hvaða líkamspartur snýr niður(12). 

Legbotnshæð er mæld með málbandi frá lífbeini að legbotni og skráð inn í legvaxtarrit 

mæðraskrár (í cm). Þannig er hægt að fylgjast með vexti fósturs eftir vikum(12, 13). Klínískar 

leiðbeiningar Landlæknis um meðgönguvernd mæla með að byrja skráningu á legbotnshæð eftir 24 viku 

meðgöngu(14). Samkvæmt rannsókn sem var gerð á Íslandi á árunum 1985-1986 mældist 
meðaltalsgildið fyrir vöxt legbotns hjá íslenskum konum hærra samanborið við sænskar konur, eða um 

2 cm hærra(15).  

1.1.2 Ómskoðun 

Tvívíddar ómskoðun er gjarnan notuð til að meta stærð fósturs, en aðferðin er heldur nákvæmari 

en klínísk skoðun sem lýst var að ofan(10, 16). Notast við ýmis lífkenni (e. biometrics) sem eru síðan 

sameinuð í formúlu til að reikna út áætlaða fæðingarþyngd (e. estimated fetal weight, EFW)(16). Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt að ómskoðun sé betri kostur til að áætla stærð fósturs í stað klínísks mats (10, 11), 

hins vegar kemur fram í rannsókn eftir Wikström að tíðni réttra greininga á þungburum, fæðingarþyngd 

³4000 gr, geti verið betri ef bæði klínískt mat og ómskoðun séu notuð saman(17). Margar formúlur hafa 

verið gefnar út og flestar af þeim nota eitt eða fleiri lífkenni til að reikna út áætlaða þyngd fósturs(18). Í 

Bandaríkjunum tíðkast að nota Hadlock formúluna en hún tekur mið af ummáli kviðs (AC), ummáli 

höfuðs (HC), lengd lærleggs (FL) og þvermáli höfuðs (BPD)(16). Þegar grunur vaknar um þungbura er 

í sumum tilvikum gerð ómskoðun til að áætla stærðina, jafnvel þó þekkt sé að skekkjan í mælingunni sé 

að minnsta kosti 10-15% og ónákvæmni í mælingum sé meiri þegar börnin eru stór(16). Hoopmann et 

al. gáfu út rannsókn árið 2010 þar sem þeir báru saman 36 mismunandi formúlur til að meta 

fæðingarþyngd og reiknuðu greiningarhlutfall barna sem fæddust þungburar (³4500 gr). Hæsta 

greiningarhlutfallið sem fannst var 83% en með þeirri formúlu voru ranglega greindir þungburar 46%(19). 

Chauhan et al. gerðu samantekt á 20 rannsóknum er varðar nákvæmni ómskoðana og þó svo tæki og 

reynsla við ómskoðun hafi farið fram virtist mikið misræmi milli þeirra. Greining á þungburum virðist enn 

vera erfið. Nákvæmni í eftirprófun var á bilinu 17-76% fyrir Hadlock formúluna og 16-32% fyrir Shepard 

formúluna. Reynsla heilbrigðisstarfsmanns virtist ekki hafa áhrif á nákvæmni ómskoðunar né tíminn milli 
ómskoðunar og fæðingar. Nákvæmni í eftirprófun var 15-72% ef fæðing var innan 7 daga frá ómskoðun 

en 39-76% ef hún var innan 14-21 daga(4). 

Rannsókn sem var gerð í Nýja-Sjálandi sýndi að 3 af 4 EFW voru innan 10% skekkjumarka. 

Mælingar lífkenna gera ráð fyrir að allir vefir hafi sama eðlismassa, en þar sem eðlismassi fituvefs er 

minni en eðlismassi vöðva og beina er EFW þungbura oft ofmetin því þeir hafa meira af fituvef. Vegna 

þrívíddaruppbyggingu fósturs er einnig takmarkað hve nákvæm tvívíð ómskoðun getur verið til að áætla 

þyngd út frá mælingum lífkenna(16, 20, 21). Mælingar ómskoðana gefa því ranga hugmynd um 

raunverulega fæðingarþyngd(20). Aðeins 29% af þeim þungburum sem fæðast hafa fengið greiningu 
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og í þeim tilvikum þar sem fóstur eru ranglega greind er hlutfallið 12% sem er verulega hátt. Vegna 

ónákvæmni í greiningum þá eru skiptar skoðanir um það hvort við hæfi sé að mæla með gangsetningu 

eða valkeisara vegna gruns um þungbura í meðgöngu(21). 

1.2 Áhættuþættir 

 Margir þættir hafa áhrif á þroska og vöxt fósturs. Þeim er oftast skipt upp í tvo flokka, annars 

vegar þætti sem hafa bein áhrif á stærð fósturs og hinsvegar áhættuþættir tengdir móður(1).  

 Erfðaþætti geta haft áhrif á fósturvöxt og þar með fæðingarþyngd. Áætlað er að áhrif gena á 

fæðingarþyngd sé í kringum 25-80%(3). Sennilega hefur kyn barn einnig áhrif á fæðingarþyngd en 

strákar eru að meðaltali um 150 gr þyngri en stúlkur(1, 3, 11). Genið HNF4A hefur verið tengt við aukna 

fæðingarþyngd(22). Erfðafræðilegir sjúkdómar sem hafa verið tengdir þungburafæðingum eru Beckwith 

– Weiderman heilkenni, Perlmann heilkenni, Soto heilkenni, Fragile X heilkenni og Weaver heilkenni (1, 

11, 21). Önnur gen með þekkt tengsl við fæðingarþyngd eru meðal annars insúlíngenið og IGF I og II 
genin. Svo virðist sem hormónin IGF-I og IGF-II tengist næringarefnaskiptum í fylgju og þannig haft áhrif 

á fæðingarþyngd. Fastandi glúkósi, 1,5-anhydroglucitol, glykósýlerað hemóglóbín og adiponectin eru 

önnur dæmi um lífefnavísa (e. Biomarkers) sem virðast hafa áhrif á vöxt fósturs. Lífefnavísar lofa góðu 

sem aðferð til að spá fyrir um þungbura en rannsaka þarf forspárgildið betur áður en hægt er hefja 

notkun aðferðarinnar í meðgöngu(11, 23).  

 Áhættuþættir vegna móður eru margir. Aldur móður virðist hafa áhrif en rannsóknir sýna að með 

hækkandi aldri aukast líkur á þungburum (3, 9, 11, 21). Meðalaldur íslenskra frumbyrja hefur hækkað 
úr 25 árum árið 1997 í 28,2 ár árið 2018(24). Aðrir þættir sem vert er að nefna eru hæð móður, þjóðerni, 

bæri (e. parity), fyrri saga um þungburafæðingu eða sykursýki fyrir meðgöngu. Líkur á þungburafæðingu 

aukast einnig ef þunguð kona þjáist af offitu, en offita getur í versta falli leitt til meðgöngusykursýki 

(MGS)(1, 2). Mikil þyngdaraukning á meðgöngu er einnig þekktur áhættuþættur fyrir 

þungburafæðingu(2). Þar sem konur þyngjast yfirleitt á meðgöngu en sumar ná ekki að léttast aftur niður 

í fyrri þyngd eftir fæðingu, þá eykur þyngdaraukningin einnig líkur á MSG og þungburafæðingu í seinni 

meðgöngum(3, 9, 11, 21). Offita er vaxandi vandamál í heiminum og er Ísland þar ekki undanskilið(8, 

25). Í Bandaríkjunum er hlutfall kvenna á barneignaraldri (20-39 ára) sem eru í ofþyngd um 55,8% þar 
sem ofþyngd er skilgreind sem líkamsþyngdarstuðull (e. Body mass index, BMI) hærri en 25(26). Talið 

er að ein af hverjum þremur þunguðum konum í Bandaríkjunum séu of feitar og ein af hverjum fimm í 

Bretlandi(2). Offita miðast við BMI ³30 og og hefur hann hækkað hjá Íslendingum yfir árin. Hlutfall 

kvenna sem voru of feitar var 9,5% árið 1990 en 21,3% árið 2007(27).  

 Lengd meðganga (e. Prolonged pregnancy) er skilgreind  af American College of Obstetricians 
and Gynocologists (ACOG) sem meðganga lengri en 42 vikur, 294 dagar, talið frá fyrsta degi síðustu 

blæðinga og á sér stað í um 10% tilvika. Að ganga fram yfir 40 vikur hefur verið tengt auknum líkum á 

þungburafæðingum og getur það stafað af stöðugu flæði næringarefna og súrefnis til fósturs(1, 28-30). 

Lengd meðganga eykur líkur á ýmsum fylgikvillum fyrir bæði móður og barn og eru þungburafæðingar 

(³4500 gr) þar á meðal. Mismunandi rannsóknir hafa sýnt að tíðni þungburafæðinga er mun hærra hjá 

konum sem ganga fram yfir 40 vikur. Í Danskri rannsókn sem kom út árið 2003 var hlutfall þungbura 
1,7% við fulla meðgöngu (að viku 42) samanborið við 5,7% eftir 42 vikna meðgöngu(28). Finnsk 
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rannsókn sem var gerð árið 2006 sýndi hlutfall þungbura sem 3,2% við fulla meðgöngu samanborið við  

8,2% eftir 42 vikna meðgöngu(29). Í þeim rannsóknum þar sem meðgöngulengdir frá 37 vikum og upp 

í 42 vikur voru skoðaðar var meiri munur á tíðni þungburafæðinga. Hlutfallið var 0,8% við 37 vikur 

samanborið við 3,5% við 42 vikur í Norskri rannsókn frá 2006 og 0,1% samanborið við 6% í Bandarískri 

rannsókn frá árinu 2004(30, 31). Bandaríska rannsóknin sýndi einnig að líkurnar á þungbura tvöfaldast 

milli viku 40 og 41 á meðgöngu þegar 39 vikna meðganga er notuð sem viðmið, og fjórfaldast ef gengið 

er 2 vikur framyfir fulla meðgöngu(30). 

1.2.1 Meðgöngusykursýki 

 Á meðgöngu eykst insúlínviðnám hjá móður til að fóstur fái þá næringu sem það þarf til að vaxa 

og dafna og gerist það sérstaklega á síðasta þriðjungi. Hjá heilbrigðum konum eykst insúlín framleiðsla 
til að halda blóðsykurgildum innan eðlilegra marka(32). Þegar konur ná ekki að framleiða nægt insúlín 

skerðist sykurþolið í líkamanum. Þegar þetta gerist og greinist fyrst á meðgöngu er það skilgreint sem 

meðgöngusykursýki (MGS, e. Gestational diabetes mellitus)(32, 33). Þegar talað er um sykursýki á 

meðgöngu hefur venjan verið að hugtakið nái yfir MGS sem og sykursýki fyrir meðgöngu (e. pre-existing 

diabetes). Ástæðan er sú að oft er um að ræða ógreinda sykursýki af tegund 2 þegar kona greinist 

snemma á meðgöngu með MGS ólíkt sannri MGS sem greinist jafnan á seinasta þriðjungi(33). MGS er 

skipt upp í tvo flokka, annars vegar MGS White flokkur A1 og hins vegar MGS White flokkur A2(34). 

Glúkósi flyst auðveldlega um fylgju, en samkvæmt Pedersen tilgátunni (e. hypothesis) sem sett var fram 
1920 leiðir blóðsykurhækkun móður til blóðsykurhækkun hjá fóstri. Það gerir það að verkum að beta 

frumur í brisi fósturs byrja að seyta of miklu insúlíni sem leiðir til ofnotkunar (e. overutilization) á glúkósa. 

Þetta getur þannig leitt til óeðlilegrar vaxtaraukningar hjá fóstri og þungburafæðingar(35).  

 Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) rannsóknin sýndi línulega fylgni 

hækkandi blóðsykursgilda í sykurþolsprófi við auknar líkur á keisaraskurði, blóðsykurfalli nýbura, háu c-

peptíði í naflastreng nýbura (sem segir til um insúlínstyrk) og fæðingu LGA barna. Einnig voru 

blóðsykursgildi sem tengdust fylgikvillum móður og barns mun lægri en áður var talið. Greining MGS 

breyttist til muna eftir að niðurstöður HAPO komu út árið 2008(36). Árið 2010 voru fyrstu 
greiningarskilmerki MGS birt út frá niðustöðum HAPO rannsóknarinnar og voru þau unnin af alþjóðlegri 

nefnd sem 50 vísindamenn skipuðu.  Nefndin notaði meðaltöl fastandi, eins klukkustunda og tveggja 

klukkustunda niðurstöður HAPO sem viðmið og áhættuaukningu fyrir útkomum sem samsvaraði OR 

1.75 eða meira. Þær konur sem uppfylltu þessi skilyrði fengur MGS greiningu(37). Árið 2012 voru gefin 

út ný greiningarskilmerki á Íslandi og miðast þau við niðurstöður HAPO og alþjóðlegu nefndarinnar. Við 

fyrstu komu í mæðravernd er mælt með skimun ef kona hefur einn eða fleiri af eftirfarandi áhættuþáttum; 

>40 ára, offita (BMI>30), saga um MGS, fyrri þungburafæðing(>4500 gr), skert sykurþol fyrir þungun, 
ættarsaga um sykursýki í fyrsta ættlið og kynþáttur annar en hvítur. Við fyrstu komu er fastandi blóðsykur 

í sermi mældur. Ef blóðsykur mælist >5,1 mmól/L er gefin MGS greining og ef gildið er ³7,0 mmól/L er 

sterkur grunur á að  um sykursýki af tegund 2 sé að ræða. Ef blóðsykur mælist <5,1 mmól/L er MGS 

ekki greind og mælt með 75 gr sykurþolsprófi við 24-28 viku meðgöngu. Sykurþolspróf er gert að morgni 

og þarf konan að hafa fastað í a.m.k. 10 klukkustundir. Þá er blóðsykur mældur fastandi og síðan gefin 

75 gr af glúkósa og blóðsykur svo mældur eftir eina og tvær klukkustundir. Ef kona mælist ³5,1 mmól/L 
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fastandi, ³10 mmól/L eftir eina klukkustund eða ³8,5 mmól/L eftir tvær klukkustundir fær hún greininguna 

MGS(34). 

 

Mynd 1. Skimun fyrir sykursýki við fyrstu mæðraskoðun. Mynd úr klínískum leiðbeiningum um skimun, 
greiningu og meðferð sykursýki á meðgöngu frá árinu 2012(34). 

 ** Greiningu þarf að staðfesta með annarri blóðsykurmælingu. HbA1c er mælt ef fastandi 

blóðsykur er undir 7 mmól/l í annarri mælingu. Sykursýki 2 er til staðar ef HbA1c ≥ 6,5% eða 

48 mmol/mol. 

 
Mynd 2. Sykurþolspróf við 24-28. vikna meðgöngu. Mynd úr klínískum leiðbeiningum um skimun, 

greiningu og meðferð sykursýki á meðgöngu frá árinu 2012(34). 

** Greiningu þarf að staðfesta með annarri blóðsykurmælingu. HbA1c er mælt ef fastandi 

blóðsykur er undir 7 mmól/l í annarri mælingu. Sykursýki 2 er til staðar ef HbA1c ≥ 6,5% eða 

48 mmol/mol. 
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 Rannsóknir sýna að meðferð við MGS dregur verulega úr alvarlegum fylgikvillum mæðra og 

nýbura og markmið meðferðar er að viðhalda blóðsykri innan eðlilegra marka til að sporna gegn 

þeim(34, 38). Meðferð við MGS er mismunandi eftir greiningu. Fyrir konur með MGS White flokk A1 er 

blóðsykri haldið innan marka með hreyfingu annars vegar og matarræði hinsvegar. Kolvetnisstjórnun er 

mikilvæg og mælt með inntöku kolvetna með lágan blóðsykursstuðul. Einnig innheldur matarræðið minni 

fitu og auknar trefjar(32, 34). Þegar um MGS White flokk A2 er að ræða eru lyfin metformin eða insúlín 

notuð til að halda MGS í skefjum. Notkun metformin á meðgöngu hefur aukist, sérstaklega meðal kvenna 
sem voru á því fyrir vegna annarra sjúkdóma. Metformin hefur komið betur út úr rannsóknum þegar 

skoðaðar eru óæskilegar útkomur í fæðingu samanborið við insúlín. Um 40% kvenna þurfa hins vegar 

insúlín að auki til að viðhalda blóðsykri innan eðlilegra marka(34). Silva et al. gerðu rannsókn á 

meðferðum við MGS, þar á meðal þessum tveimur lyfjum, og tengslum þeirra við fæðingarþyngd og 

komust að þeirri niðurstöðu að á meðferð þar sem insúlín og metformin voru notuð saman jukust líkurnar 

á fæðingu LGA nýbura samanborið við ef insúlín eða metformin voru notuð ein og sér(39). 

1.3 Afleiðingar þungburafæðinga  

 Þekkt er að fæðingarþyngd er mikilvægur þáttur sem tengist ýmsum burðarmálssjúkdómum og 

að hætta á andvana fæðingu og nýburadauða eykst, bæði þegar nýburar fæðast óvenjulega lítil og 

stór(40, 41).  Afleiðingar þungburafæðingar á móður eru margar. Framgangur fæðinga getur tafist vegna 

óhóflegrar stærðar barns og þá aukast líkur á áhaldafæðingu með töng eða sogklukku(42). Meiri líkur 

eru þá á alvarlegum spangaráverkum og að legið dragist illa saman eftir fæðingu (e. Uterine atony). Það 
getur verið mjög alvarlegt þegar legið dregst illa saman þar sem slíkt getur leitt til ríkulegrar blæðingar 

eftir fæðingu. Keisaraskurðir eru tíðari þegar kona gengur með þungbura og dvöl á spítala eftir fæðingu 

lengist(40, 42-44). Rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna útkomur þungburafæðinga og þegar 

fæðingarþyngd er ³4500 gr eykst hættan til muna á burðarmálssjúkdómum. OR keisaraskurða fyrir 

fæðingarþyngd ³4500 gr var 2,55, 3,15 fyrir blæðingu eftir fæðingu og 2,56 fyrir alvarlega 

spangaráverka(40, 44, 45). 

 Axlarklemma er alvarlegt ástand í fæðingu, en þá festist öxl barnsins undir lífbeini móður eftir 

fæðingu höfuðs og hægir á fæðingu búks. Axlarklemma er tíðari hjá stórum börnum og afleiðingar 

hennar eru fæðingaráverkar eins og beinbrot, til dæmis viðbeins og upphandleggsbrot, og taugaskaði á 

armflækju (e. Brachial plexus) sem og fósturköfnun(42, 43, 46). Þungburar eru í sexfalt meiri hættu á 

fæðingaráverka samanborið við börn fædd <4500 gr. Beta et al. tóku saman 17 rannsóknir í 
kerfisbundinni yfirferð (e. Systematic review) og var tilgangur greinarinnar að skoða afleiðingar 

þungburafæðinga. Þar kom fram að OR (95% CI) axlarklemmu fyrir fæðingarþyngd ³4500 gr var 15,64 

(11,31-21,64), 8,16 (2,75-24,23) fyrir beinbrot og 19,87 (12,19-32,40) fyrir taugaskaða á armflækju, það 

er þungburar eru í 20 falt meiri hættu á að fá taugaskaða á armflækju(42, 45). Meðal þungbura er 

fósturköfnun (e. Perinatal asphyxia) meira en fjórfalt tíðari en hjá börnum fæddum <4000 gr(40). 
Blóðsykurfall nýbura eftir fæðingu er afleiðing þess að fæðast þungburi, einkum ef móðir hafði MGS, en 

ástandið skýrist af ofseytun insúlíns hjá fóstrinu(40, 42). 
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1.4 Framkallanir fæðinga samanborið við biðmeðferð 

 Fæðing er framkölluð ef áframhaldandi meðganga er talin bera með sér áhættu fyrir móður eða 

barn. Ábendingar fyrir framköllun fæðinga geta verið margvíslegar en MSG og lengd meðganga eru 

með þeim algengari.  Þegar grunur er um stórt barn eða MSG er til staðar, þá er framköllun fæðinga 
stundum ráðlögð við fulla meðgöngu, 40 vikur. Framkölluninni er þá ætlað að sporna gegn frekari 

þyngdaraukningu fósturs í þeim megintilgangi að minnka hættu á fylgikvillum við fæðinguna(47-50). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem bera saman framkallanir fæðinga við biðmeðferð. Boulvain et 

al. gerðu rannsókn sem kom út árið 2015 þar sem þeir akváðu að gera samanburð á framköllun fæðingar 

við biðmeðferð þegar grunur lá fyrir um LGA nýbura. Þar báru þeir saman hóp kvenna sem settar voru 

af stað milli 37. og 39. viku meðgöngu við hóp kvenna sem fékk biðmeðferð. Þar kom fram að framköllun 

fæðinga dró verulega úr alvarlegri axlarklemmu samanborið við biðmeðferð (1% vs. 4%, áhættuhlutfall 

(e. Risk ratio), RR 0,32 og 95% öryggisbil (e. Confidence Interval, CI) 0,12-0,85) en ekki var mikill 
munum milli hópa á keisaraskurði og fylgikvillum nýbura(49). Önnur grein eftir Boulvain et al. kom út árið 

2016 og tók saman rannsóknir í kerfisbundinni yfirferð sem hafa verið gerðar á þessu efni. Þar var verið 

að skoða hvort útkomur móður og barns væru betri ef framköllun fæðinga væri framkvæmd við eða 

nálægt fulla meðgöngu (37 til 40 vikur) þegar grunur væri á þungbura. Mikil misleitni var milli rannsókna 

en meðalfæðingarþyngd var lægri í hópunum þar sem fæðing var framkölluð. Einnig var minna um 

axlarklemmu og beinbrot í þeim hópum en engin skýr munur á milli hópana þegar taugaskaði á 

armflækju var skoðaður (fá tifelli og lítil gæði í rannsóknargögnum). Framköllun fæðinga hafði ekki áhrif 
á áhættuhlutfall áhaldafæðinga (RR 0,86, 95% CI 0,65-1,13) né keisaraskurða (RR 0,91, 95% CI 0,76-

1,09) vegna þungbura samanborið við biðmeðferð(48). Biesty et al. birtu grein 2018 sem skoðaði muninn 

á framköllun og biðmeðferð þegar mæður voru greindar með MGS og tók saman í kerfisbundinni yfirferð. 

Niðurstöður greinarinnar byggðu að stærstum hluta á einni rannsókn sem innihélt 425 konur með MGS 

og sýndu engan marktækan mun á milli hópanna þegar keisaraskurðir (RR 1,06, 95% CI 0,64-1,77) og 

áhaldafæðingar (RR 0,81, 95% CI 0,45-1,46) voru skoðaðar. Heldur var engin marktækur munur milli 

hópanna þegar um var að ræða axlarklemmu (RR 2,96, 95% CI 0,31-28,21) eða LGA börn (RR 0,53, 

95% CI 0,28-1,02)(50). Grein sem var gefin út af Middleton et al. 2018 skoðaði mun á framköllun 
samanborið við biðmeðferð þegar um lengda meðgöngu er að ræða.  Rannsóknin var kerfisbundin 

yfirferð og niðustöður voru að nýburadauði (RR 0,33, 95% CI 0,14-0,78) og andvana fæðingar (RR 0,33, 

95% CI 0,11-0,96) voru lægri í hópnum þar sem fæðing var framkölluð samanborið við biðmeðferð. 

Einnig voru færri keisaraskurðir (RR 0,92, 95% CI 0,85-0,99) í framköllunarhópnum en áhaldafæðingar 

jukust (RR 1,07, 95% CI 0,99-1,16)(51). Misræmi er milli rannsókna um það hvort framköllun fæðinga 

hafi áhrif á útkomu fæðingar, einkum hvort framköllun hækki eða lækki áhættuna á keisaraskurði og 

áhaldafæðingu (47-53).  

 Framkallanir fæðinga hafa aukist á Íslandi samkvæmt rannsókn sem var gerð árið 2018 og 
meðgöngulengd því styttst. Framkallanir tvöfaldast frá árinu 1997 og er hlutfall þeirra hærra hjá 

frumbyrjum en fjölbyrjum. Þegar tíðni keisaraskurða var skoðuð var hún hærri hjá konum þar sem 

framköllun var framkvæmd samanborið við konur sem fóru í sjálfkrafa sótt en tíðni keisaraskurða 

lækkaði hinsvegar yfir tímabilið(54, 55). 
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2 Markmið 
 Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort breyting hafi orðið á tíðni þungburafæðinga á 

Íslandi frá 1997 til 2018, annars vegar fæðingum barna yfir 4,5 kg og hins vegar stórra barna miðað við 

meðgöngulengd (LGA). Undirmarkmið voru eftirfarandi: 

1. Lýsa breytingu á tíðni framkallana fæðinga, háþrýstingsvandamála og sykursýki 

2. Skoða áhrif ýmissa áhættuþátta á þungburafæðingar 

3. Kanna hvort greining meðgöngusykursýki hafi áhrif á tíðni þungburafæðinga 

4. Skoða tíðni þungburafæðinga eftir meðgöngulengd  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknargögn og þýði 

 Rannsóknin var ferilrannsókn (e. cohort study). Gögnin fengust úr Fæðingarskrá embættis 

Landlæknis sem inniheldur allar fæðingar á Íslandi eftir að minnsta kosti 22 vikna meðgöngu. Fylgikvillar 

móður í meðgöngu og fæðingu eru skráðir með greiningarkóðum í samræmi við Alþjóðleg 

tölfræðiflokkun sjúkdóma (International Classification of Disease 10; ICD-10) og inngrip voru skráð með 

NCSP aðgerðarkóðum en það stendur fyrir Nomesco classification surgical procedures. 

Rannsóknarþýðið samastóð af 92.424 einburafæðingum á Íslandi á tímabilinu 1997 til 2018. 

3.2 Skilgreining á breytum 

 Bakgrunnsbreytur voru aldur og þjóðerni móður, bæri (frumbyrja eða fjölbyrja) og 

meðgöngulengd. Fæðingarmáti var skilgreindur út frá greiningarkóðum sem bráðakeisari  (ICD-10 kóði 

O81.4), valkeisari (ICD-10 kóði O82.0) og áhaldafæðing (ICD-10 kóðar O81.0-O81.5). Leggangafæðing 

var fæðingarmáti ef engin af þessum kóðum var skráður. Fyrri keisaraskurður var skilgreindur bæði út 

frá greiningarkóðanum mæðrahjálp vegna fyrri keisaraskurðar (O34.2) og fjölda fyrri keisaraskurða 
samkvæmt fæðingartilkynningu. Framkallaðar fæðingar voru fundnar með greiningar- og 

aðgerðarkóðum (ICD-10 kóðar O83.8, MAXC02, MAXC09, MASC00). Meðgönguysjúkdómar voru 

skilgreindir á eftrifarandi hátt: Sykursýki fyrir meðgöngu, bæði týpa 1 og 2, voru sameinuð í eina breytu 

(ICD-10 kóðar O24.0, O24.1, O24.3), sykursýki á meðgöngu, White flokkur A1 og A2, voru sameinuð í 

eina breytu (ICD-10 kóðar O24.4 og O24.9), háþrýstingur fyrir meðgöngu (ICD-10 kóðar O10.0, O10.1, 

O10.2, O10.3, O10.4 og O10.9) og háþrýstingur á meðgöngu (ICD-10 kóðar O11, O13, O14.0, O14.1, 

O14.9, O15.0, O15.1 og O15.2). Breyturnar sykursýki fyrir meðgöngu, týpa 1 og 2, og 

meðgöngusýkursýki, White flokkur A1 og A2, voru síðan sameinaðar í eina breytu: Sykursýki. Eins var 
háþrýstingur fyrir og á meðgöngu sameinaðar í eina breytu: Háþrýstingsvandamál. Meðgöngulengd var 

gefin upp í dögum og skipt upp í 5 flokka : Fæðing fyrir 37vikur og 0 daga , 37 vikur og 0 daga til 38 

vikur og 6 daga, 39 vikur og 0 daga til 40 vikur og 6 daga, 41 vikur 0 daga til 41 viku 6daga og síðasti 

flokkurinn var 42 vikur og 0 dagar eða seinna. Lengd meðganga var meðgöngulengd 41 vika eða meira.  

Þungburi var skilgreindur sem nýburi með fæðingarþyngd yfir 4,5 kg. Barn sem fæddist LGA var 

skilgreint með fæðingarþyngd yfir 90. percentile eða yfir 2 staðalfrávikum miðað við meðalþyngd 

samkvæmt sænsku vaxtarriti en vaxtarritið er útbúið út frá mælingum um áætlaða þyngd samkvæmt 
vaxtarsónar í eðlilegum meðgöngum(56).  

3.3 Tölfræðiúrvinnsla 

 Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd í tölfræðiforritinu Rstudio og í Excel. Að mestu leyti var 

notast við lýsandi tölfræði. Einnig var reiknuð hlutfallsleg áhætta á þungburafæðingum eftir 

bakgrunnsþáttum (Risk ratio, RR), en þá var annað hvort flokkurinn með minnstu áhættuna eða 
eðlilegasti flokkur breytunnar valinn sem viðmið (töflur 2 og 3). Normal nálgun (e. Normal approximation) 

var notuð til að finna öryggisbil fyrir áhættuna (töflur 2 og 3). Tíðni fæðingu stórra barna var reiknuð sem 
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hlutfall þungbura eða LGA af heildarfjölda fæðinga fyrir hvert ár og lýst í myndum. Greiningin var lagskipt 

eftir sykursýki (tafla 3) . Þegar tíðni fæðingu þungbura var lagskipt eftir sykursýki og meðgöngulengd 

var tímabilinu skipt upp í þrjú jafnstór tímabil, meðaltalstíðni reiknuð (nýgengihlutfall) fyrir hvert tímabil 

og sett upp í töflur (töflur 4 og 5). Ákveðið var að bera saman fyrsta og síðasta tímabilið og var líkindapróf 

(e. prop test) notað til að skoða hvort marktæk breyting hafi orðið milli tímabilanna og fyrir tölfræðilega 

marktækni var miðað við p<0,05. 

3.4 Leyfi 

 Í byrjun rannsóknartímabilsins voru gögnin afhent. Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir 

rannsókninni, tilvísun : VSNb2019020007/03.01. Afrit af leyfum má sjá aftast undir Fylgiskjöl. 
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4 Niðurstöður 

Tíðnin á fæðingu stórra barna virtist lækka yfir rannsóknartímabilið, bæði þegar skoðuð var tíðni 

þungburafæðinga (fæðingarþyngd yfir 4,5 kg) og börn sem fædd voru LGA (mynd 3). Í upphafi 

tímabilsins fæddust um það bil 6-7% barna þungburar, þ.e yfir 4,5 kg, samanborið við 4% við lok 

tímabilsins og fæðingar LGA barna voru um 6% í byrjun tímabilsins samanborið við 4-5% í lok 

tímabilsins. 

 

 

Mynd 3. Breyting á tíðni fæðingu stórra barna á Íslandi frá 1997 til 2018, skilgreint sem fæðing barns 

yfir 4,5 kg og fæðingarþyngd meira en 2 staðalfrávikum yfir meðalþyngd miðað við 

vaxtarrit(56) 

4.1 Tíðni framkallana, háþrýstings og sykursýkis 

 Breytingum á tíðni framkallana fæðinga, háþrýstinsvandamála og sykursýkis er lýst í mynd 4.  

Tíðni framkallana fæðinga hefur tvöfaldast á tímabilinu, frá um 12% í byrjun tímabilsins og upp í 27% í 

lok tímabilsins. Háþrýsingsvandamálum og sykursýki fjölgar einnig, en háþrýstingsvandamálum ekki 
eins ört og sykursýki sem jókst snögglega í kringum 2013.  
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Mynd 4. Breyting á tíðni framkallana fæðinga, háþrýstingsvandamála og sykursýkis á Íslandi á 

tímabilinu 1997 til 2018 

4.2 Áhættuþættir þungburafæðinga 

 Skoðaðir voru ýmsir bakrunns- og áhættuþættir móður og áhrif þeirra á þungburafæðingar. 

Aldur hefur áhrif á þungburafæðingar eins og sést í töflu 2 og hættan eykst með hækkandi aldri. Einnig 

má sjá að fjölbyrja er í tvöfalt meiri hættu á að fæða þungbura heldur en frumbyrja. Þjóðerni kvenna er 

áhættuþáttur og eru íslenskar konur í tvöfalt meiri hættu á að fæða þungbura en konur af öðrum uppruna. 

Hættan á þungburafæðingu eykst eftir því sem meðgangan lengist. Ef gengið er viku fram yfir fulla 

meðgöngu virðist hættan á þungburafæðingu tvöfaldast (viðmið var meðgöngulengd 39v0d til 40v6d) 
og ef gengið er 2 vikur eða meira framyfir þrefaldast hættan. Börn sem fæðast með bráðakeisaraskurði 

eru líklegri til að vera þungburar miðað við börn sem fæddust eðlilega um leggöng.  

Tafla 2. Bakgrunns- og áhættuþættir mæðra, annars vegar meðal þeirra sem fæddu börn með 

fæðingarþyngd yfir 4,5 kg (þungbura) og hinsvegar 4,5 kg eða minna  

 Fæðingarþyngd 
≤ 4,5 kg 

n (%) 

Fæðingarþyngd  
> 4,5 kg 

n (%) 

RR 
95% CI 

 
Aldur móður 

   

 ≤ 25 ár 

 

19707 (95,8) 875 (4,3) 
 

1 
 

26-30 ár 28298 (94,8) 1551 (5,2) 1,22 
1,13-1,33 
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31-34 ár 20089 (93,6) 
 

1381 (6,4) 
 

1,51 
1,39-1,64 

 ³ 35 ár 19220 (93,6) 
 
 

1303 (6,4) 
 
 

1,49 
1,37-1,62 

Bæri    

Engin börn 36185 (96,6) 
 

1285 (3,4) 
 

1 

1-2 börn 45449 (93,2) 
 

3333 (6,8) 
 

1,99 
1,87-2,12 

3-4 börn 5365 (92,0) 
 

468 (8,0) 
 

2,34 
2,11-2,59 

 
³ 5 börn 315 (92,9) 

 
24 (7,1) 

 
2,06 

1,40-3,05 

Þjóðerni móður    

Íslensk 79379 (94,2) 
 

4885 (5,8) 
 

2,1 
1,84-2,39 

Annað 7911 (97,2) 
 

225 (2,8) 
 

1 

Óskráð 24 (100) 0 (0) 0 

Meðgöngulengd í 
vikum og dögum 

   

Fyrir 37v0d 4101 (99,7) 
 

11 (0,3) 
 

0,06 
0,03-0,11 

37v0d – 38v6d 13162 (98,7) 
 

175 (1,3) 
 

0,30 
0,26-0,35 

39v0d – 40v6d 48608 (95,7) 
 

2208 (4,3) 
 

1 

41v0d – 41v6d 18059 (89,5) 
 

2118 (10,5) 
 

2,41 
2,28-2,56 

42v0d eða seinna 3384 (85,0) 
 

598 (15,0) 
 

3,46 
3,18-3,76 

Upphaf fæðingar    

Sjálfkrafa sótt 71462 (95,1) 3717 (4,9) 1 
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Framköllun fæðingar 15852 (91,9) 
 

1393 (8,1) 
 

1,63 
1,54-1,73 

 

Fæðingarmáti 

   

Leggöng, eðlileg 65591 (94,8) 3592 (5,2) 1 
 

Áhaldafæðing 6685 (94,8) 
 

370 (5,2) 
 

1,01 
0,91-1,12 

Valkeisari 5341 (94,4) 
 

319 (5,6) 
 

1,09 
0,97-1,21 

Bráðakeisari 8281 (91,6) 
 

761 (8,4) 
 

1,62 
1,50-1,75 

Áhættuhlutfall (e. Risk ratio), RR; Öryggisbil (e. Confidence interval), CI 

Í töflu 3 eru skoðaðar þrjár mismunandi skilgreiningar stórra barna með tilliti til hvort kona sé með 

sykursýki eða ekki. Konur með sykursýki voru í meiri hættu á að eignast stór börn, hættan á fæðingu 

LGA barna var um það bil tvöföld en hlutfallsleg áhættuaukning fyrir þungburafæðingu var lægri. 

Tafla 3. Þungburafæðing og stór börn miðað við meðgöngulengd (LGA), lagsskipt eftir sykursýki 

Útkomur Án sykursýkis Sykursýki RR 
95% CI 

 n (%) n (%)  
LGA>90.percentile 13190 (15,3) 1225 (27,8) 1,81 

1,73-1,91 

LGA>2 staðalfrávikum 4134 (4,8) 568 (12,8) 2,67 

2,47-2,91 

Fæðingarþyngd>4,5 kg 4797 (5,5) 313 (6,8) 1,24 

1,10-1,38 

Áhættuhlutfall (e. Risk ratio), RR; Öryggisbil (e. Confidence interval), CI 

4.3 Tíðni þungburafæðinga hjá konum með og án sykursýki 

 Til að skoða þungburafæðingar með tilliti til sykursýki betur var rannsóknartímabilinu skipt upp 

í þrjú jafnstór tímabil.  Meðal kvenna sem voru með sykursýki voru þungburafæðingar 7,5% á fyrsta 

tímabilinu, 1997-2004, samanborið við 6,4% á síðasta tímabilinu, 2012-2018. Enginn tölfræðilega 

marktækur munur var á tíðni þungburafæðinga á fyrsta og síðasta tímabilinu þegar sykursýki var 

skoðuð. Meðal kvenna án sykursýki voru þungburafæðingar 6,5% á fyrsta tímabilinu samanborið við 

4,4% á því síðasta sem var tölfræðilega marktæk lækkun á milli tímabilana.  
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Tafla 4. Tíðni þungburafæðinga skipt upp í tímabil, lagskipt eftir sykursýki 

Tímabil 1997-2004 
n=32.192 

2005-2011 
n=31.538 

2012-2018 
n=28.694 

P-gildi  
fyrsta tímabil vs síðasta 

Sykursýki n (%)  n (%) n (%)  

Já n=4210 44 (7,5) 86 (7,3) 183 (6,4) 0,383 

Nei n=88.214 2046 (6,5) 1619 (5,3) 1132 (4,4) <0,001 

 
 

4.4 Tíðni þungburafæðinga miðað við meðgöngulengd  

 Við fulla meðgöngu (39v0d – 40v6d) var tíðni þungburafæðinga 5% í byrjun tímabilsins en 

lækkaði í 3,8% á síðasta tímabilinu. Tíðnin lækkaði einnig hjá þeim konum sem gengu 41 viku, úr 11,6% 

í 9,3%. Tíðni þungburafæðingar var langhæst þegar meðganga var 42 vikur eða lengri og tíðnin lækkaði 

úr 16,4% á fyrsta tímabilinu í 12,3% á því síðasta.  

Tafla 5. Tíðni þungburafæðinga skipt upp í tímabil, lagskipt eftir meðgöngulengd 

Tímabil 1997-2004 
n=30.454 

2005-2011 
n=31.457 

2012-2018 
n=28.647 

P-gildi  
fyrsta tímabil vs síðasta 

Meðgöngulengd n (%) n (%) n (%)  

Fyrir 37v0d 1 (0) 1 (0) 9 (0,7) 0,026 
37v0d – 38v6d 49 (1,2) 70 (1,5) 56 (1,3) 0,667 

39v0d – 40v6d 871 (5,0) 709 (4,1) 628 (3,8) <0,001 

41v0d – 41v6d 844 (11,6) 722 (10,4) 552 (9,3) <0,001 

42v eða seinna 315 (16,4) 202 (16,3) 69 (12,3) 0,023 
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5 Umræða 
 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tíðni þungburafæðinga hefur lækkað yfir 

rannsóknartímabilið en fæðingartíðni barna fædd yfir 4,5 kg var um 6-7% í byrjun tímabilsins samanborið 

við 4% í lok tímabilsins. Aukning hefur orðið á framköllun fæðinga og greiningu háþrýstingsvandamála 

og sykursýki. Þeir áhættuþættir sem auka hættuna á þungburafæðingum eru bæri, þjóðerni, aldur, 

meðgöngulengd og sykursýki. Athyglisvert var að aðeins lítill hluti þungbura sem fæddist átti móðir sem 

greind hafði verið með sykursýki. Engin marktækur munur var á tíðni þungburafæðinga milli fyrsta og 

síðasta tímabilsins hjá konum með sykursýki á meðgöngu (p<0.05). Þegar lagskipt var eftir 

meðgöngulengd mátti sjá að tíðni þungburafæðinga var um 5% við fulla meðgöngulengd (39v0d – 
40v6d) á fyrsta tímabilinu en 3,8% á síðasta tímabilinu. Mesta lækkunin var hins vegar við 

meðgöngulengd 42 eða seinna.  

5.1  Fæðing stórra barna 

 Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hefur tíðni fæðingu stórra barna lækkað frá 
árunum 1997 til 2018. Þetta kemur á óvart þar sem offita er áhættuþáttur fyrir þungbura og LGA börn 

og hefur hún aukist á Íslandi síðastliðin ár, eða úr 12% árið 2002 í 27% árið 2017, og er hlutfalllið hæst 

á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd(57). Tíðni þungburafæðinga fer hækkandi í flestum löndum að 

undanskildum Bandaríkjunum(4). Það sem getur skýrt þessa lækkun er t.d framköllun fæðingar fyrir eða 

við fulla meðgöngu og aukning á greiningu MGS sem gerir það að verkum að meðganga styttist og 

þyngdaraukning barns verður ekki eins mikil. 

5.2 Framköllun fæðinga og greining á sykursýki 

 Framköllun fæðinga jókst yfir rannsóknartímabilið. Hlutfallið tvöfaldaðist yfir tímabilið, var um 

12% í byrjun og var komið upp í 27% í lok þess, en þeirri aukningu hefur verið lýst áður í rannsókn frá 

árinu 2018(54). Tíðni framkallana fæðinga hefur aukist jafnt og þétt á heimsvísu og áætlað er að ein af 

hverjum fjórum konum séu settar af stað í iðnríkjunum(58). Ástæða þessarar aukningar er mögulega sú 

að nýjar klínískar leiðbeiningar frá National Institute for Health and Care Excellence (NICE) voru gefnar 
út árið 2008. Þar ráðleggja þeir framköllun fæðinga við 41. viku ef um eðlilega meðgöngu er að ræða í 

stað þess að bíða fæðingar fram til 42. viku(59). Þegar HAPO rannsóknin kom út árið 2008 gjörbreyttist 

skilningur og þekking heilbrigðiststarfsmanna á MGS og fylgikvillum sem henni fylgir. Ný 

greiningarskilmerki voru unnin út frá henni og á Íslandi komu út nýjar klínískar leiðbeiningar um skimun, 

greiningu og meðferð MGS árið 2012. Samkvæmt þeim leiðbeiningum er ráðlagt að framköllun fæðinga 

eigi sér stað milli viku 40 og 41 ef um er að ræða MGS White flokk A1 en við viku 39-40 ef um MGS 

White flokk A2 er að ræða(34). Nýju greiningarskilmerkin geta skýrt aukningu á tíðni MGS, en hún jókst 

snögglega í kringum 2013.  
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5.3 Áhættuþættir þungburafæðinga 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir bakrunns- og áhættuþættir sem auka hættuna á 

þungburafæðingum eru aldur móður, bæri, þjóðerni, meðgöngulengd og sykursýki. Aukin hætta er á 

framköllun fæðingar og bráðakeisara þegar um þungbura er að ræða. Þessar niðurstöður samsvara vel 
öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar. Hætta á þungburafæðingu hækkar með hækkandi aldri. Það 

má ef til vill vera vegna þess að með hækkandi aldri verður þyngdaraukning meiri og efnaskiptahraði 

minni(60). Eðlilegt er að konur þyngist á meðgöngu og eru því oft þyngri við næstu meðgöngu en þá 

fyrri. Þannig eykur bæri hættuna á þungburafæðingu(11). Meðgöngulengd hefur áhrif á fæðingu 

þungbura, hættan tvöfaldast þegar meðgangan er lengri en 41 vika og þrefaldast við viku 42. Samkvæmt 

rannsókn sem var gerð í Íran árið 2006 mátti ætla að fóstur þyngist um 50 gr á viku þegar búið er að 

leiðrétta fyrir aldri móður, bæri og kyni fósturs(61). Sykursýki eykur hættu á fæðingu stórra barna, þó 

meira LGA barna heldur en þungbura. Þar sem verklag er að gagnsetja konur með sykursýki fyrr gæti 
það útskýrt að hættan á LGA börnum sé meiri heldur en þungburum, þ.e börnin ná e.t.v ekki 

fæðingarþyngd yfir 4500 gr en eru stór miðað við meðgöngulengd. Aðeins lítill hluti þungbura sem 

fæðast á Íslandi eiga móður með sykursýki.  

5.4 Sykursýki 

 Ákveðið var að skipta rannsóknartímabilinu upp í 3 jafnstór tímabil til að skoða breytingu á tíðni 

þungburafæðinga. Þá var munur milli fyrsta og síðasta tímabilsins sérstaklega skoðaður. Tíðni 

þungburafæðinga meðal kvenna með sykursýki var 7,5% á fyrsta tímabilinu samanborið við 6,4% á 

síðasta tímabilinu. Ekki var marktækur munur á tíðni þungburafæðinga þegar sykursýki var skoðuð en 

marktækur munur var milli tímabilana meðal kvenna án sykursýki. Þar sem ný greiningarskilmerki komu 

út 2012 þá fóru fleiri konur að fá sykursýkisgreiningu og því jókst hlutfall þungbura sem eiga sykursjúka 

móður á síðasta tímabilinu. Möguleg skýring á því afhverju það er ekki marktækur munur á tíðni 

þungburafæðinga hjá konum með sykursýki er að á fyrsta tímabilinu eru e.t.v konur í hópi kvenna án 
sykursýki sem ættu að vera í hópi með sykursýki samkvæmt nýrri greingingarskilmerkjum. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða gagnsemi framkallana fæðinga hjá konum með MGS og/eða 

grun um stórt barn og er mikið ósamræmi milli þeirra. Ekki hefur tekist að ákvarða hvort framköllun auki 

eða minnki áhættuna á keisaraskurði og áhaldafæðingum eða hafi áhrif á útkomu nýbura. Þörf er á að 

rannsaka framköllun fæðinga vegna MGS enn frekar, þá hvenær á meðgöngu sé best að hún sé 

framkvæmd(47-53).  

5.5 Meðgöngulengd 

 Rannsóknartímabilinu var einnig skipt upp í 3 jafnstór tímabil til að skoða breytingu á tíðni 

þungburafæðinga m.t.t meðgöngulengdar. Tíðni þungburafæðinga við fulla meðgöngu (39v0d – 40v6d) 

var 5% í byrjun tímabilsins en lækkaði í 3,8% á síðasta tímabilinu. Tíðnin lækkaði úr 11,6% í 9,3% við 

meðgöngulengd 41 viku og var hæst við meðgöngulengd 42 vikur eða lengri, en þar lækkaði tíðnin úr 

16,4% á fyrsta tímabilinu í 12,3% á því síðasta. Mesta lækkunin var meðal hópsins þar sem 
meðgöngulengd var 42 vikur eða lengri. Þetta skýrist sennilega af því að meðganga sem er lengri en 41 
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vika er meðal algengustu ábendingum framkallana. Nýjar klínískar leiðbeiningar um framköllun fæðinga 

sem komu út árið 2008 mæltu með gangsetningu við  41. viku(59). Færri konur ganga nú langt framyfir 

42 vikur og 2 daga þar sem framköllun er að jafnaði skipulögð fyrr. 

5.6 Styrkleikar rannsóknarinnar 

 Gögnin voru fengin úr Fæðingarskrá Landlæknisembættis, inniheldur hún allar fæðingar á 

Íslandi á tímabilinu 1997-2018 og er skráning hennar ýtarleg. ICD-10 greiningarkóðar voru notaðir þegar 

fylgikvillar og bakgrunnsbreytur voru skoðaðar og því lítill möguleiki á rangtúlkun. Nánast engin vöntun 

er á skráningu meðgöngulengdar sem í flestum tilvikum byggir á sónarskoðun frekar en fyrsta degi 

síðustu tíða. Skráning fæðingarþyngdar var til fyrir öll fædd börn á Íslandi á rannsóknartímabilinu. 

Rannsóknarþýðið var stórt sem gerir það  að verkum að auðveldara er að fá tölfræðilega marktækni 

þegar breytur voru skoðaðar.  

5.7 Veikleikar rannsóknarinnar 

 Rannsóknin var afturskyggn og þarf því að treysta á að skráning á gögnum í Fæðingarskrá hafi 

verið rétt og nákvæm. Greiningarskilmerki fyrir meðgöngusykursýki breyttust á tímabilinu sem var stærsti 

veikleiki rannsóknarinnar, en fjöldi fæðinga frá árinu 2013 til 2018 var ekki nægjanlegur svo hægt væri 

að skoða breytingu á tíðni þungburafæðinga frá þeim tíma eingöngu. Jafnframt voru upplýsingar um 
BMI kvenna einungis til staðar frá 2013 og af sömu ástæðu erfitt að kanna tíðni þungburafæðinga m.t.t. 

offitu. Ekki er vitað hvort grunur hafi verið á að barnið væri stórt fyrir fæðingu þar sem upplýsingar úr 

sónarskoðunum eru ekki til staðar í gögnum frá Fæðingarskrá.  

5.8 Næstu skref 

 Áhugavert væri að skoða hvernig fylgikvillar nýbura breyttust á rannsóknartímabilinu, þ.e. hvort 

tíðni axlarklemmu og beinbrota sé að lækka meðfram lækkun þungburafæðinga ásamt því að kanna 

fylgikvilla fæðinga meðal mæðranna. Einnig væri hægt að lagskipta og bera saman mæður með 

sykursýki saman við mæður án sykursýki og skoða hvort breyting hafi orðið milli hópanna yfir 

rannsóknartímabilið. Athyglisvert væri að skoða þungburafæðingar betur m.t.t áhættuþátta, þá 

sérstaklega af hverju íslenskar konur eignast oft stór börn. Bera mætti íslenskar konur saman við konur 

af erlendum uppruna og sjá hvaða aðrir þættir eru mismunandi milli þessara hópa. Síðast en ekki síst 

þarf fleiri rannsóknir sem bera saman framköllun fæðinga og biðmeðferð hjá konum með MGS. 

5.9 Lokaorð 

 Lækkun hefur orðið á tíðni fæðingu stórra barna yfir rannsóknartímabilið, bæði barna fædd yfir 

4,5 kg og einnig LGA barna. Það sem skýrir þessa lækkun er m.a að árið 2008 voru settar fram nýjar 

klínískar leiðbeiningar um framköllun fæðinga og konur því settar af stað fyrr en áður, eða við 41. viku 
meðgöngu. Einnig breyttust greiningarskilmerki MGS árið 2012, þar af leiðandi urðu fleiri greiningar á 

MGS, betri meðferð og eftirlit með þeim konum og þær einnig settar af stað fyrr, eða milli 39. og 41. viku 

meðgöngu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aldur móður, bæri, þjóðerni, meðgöngulengd og 
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sykursýki eru allt áhættuþættir sem hafa áhrif á þungburafæðingu. Taka skal fram að aðeins lítill hluti 

þungbura sem fæðast á Íslandi eiga móður með sykursýki. Meðgöngulengd hefur mestu áhrif á 

þungburafæðingar, en niðurstöður rannsóknarinnar eru að hættan á fæðingu þungbura aukast verulega 

ef gengið er fram yfir fulla meðgöngu (39v0d – 40v6d). Framköllun fæðinga við 40-41 vikna meðgöngu 

virðist því gagnast til að fækka þungburafæðingum og þau áhrif gætu að hluta til verið óháð greiningu 

meðgöngusykursýki. 
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