VINNULEIÐBEININGAR Í MÆÐRAVERND

VINNULEIÐBEININGAR UM
MÆÐRAVERND Í TVÍBURAMEÐGÖNGU
INNGANGUR:
Vinnuleiðbeiningar þessar eru settar fram til þess að gera mæðravernd í tvíburameðgöngu eins
markvissa og örugga og hægt er. Þær eiga við konur sem ganga með tvíbura sem eru í sitt hvorum
æðabelgnum ( dichorionic; DC) en þær konur eru að öllu jöfnu í mæðravernd í heilsugæslunni. Ákveðin
áhætta fylgir öllum tvíburameðgöngum en eftirfarandi konur þurfa sérstaklega aukið eftirlit:



Konur sem ganga með tvíbura sem eru í sama æðabelg ( monochorionic, MC) en mælt er með
að þær konur séu í áhættumæðravernd á LSH.
Konur með áhættuþætti t.d undirliggjandi sjúkdóma eða fyrri sögu um meðgöngueitrun eða
háþrýsting, fyrirburafæðingu,vaxtarseinkun fósturs eða meðgöngusykursýki. Mælt er með að
fæðingarlæknir hitti konurnar snemma á meðgöngu til mats og ráðgjafar.

SKOÐANIR Á MEÐGÖNGU

Vikur

11-14

Ómun

x

Ljósmóðir

x

Fæðingalæknir

x

Heilsugæslulæknir

x

16

20

22

x
x

x

26

30

33

x

x

x

x

x

x
x

34

35

36

37

38

x

x

x
x

x

x
x

x

GÁTLISTI Á MEÐGÖNGU:
Umfram þá fræðslu sem verðandi móðir/foreldrar fá almennt er æskilegt að upplýsa um eftirfarandi
atriði:
Í BYRJUN MEÐGÖNGU:



Hvar æskilegt er að mæðraverndin fari fram og hvernig henni verður háttað svo og
ómskoðanir.
Öllum væntanlegum tviburamæðrum/foreldrum stendur til boða viðtal við
fæðingarlækni snemma á meðgöngu í heilsugæslunni.







Öllum væntanlegum tviburamæðrum/foreldrum stendur til boða viðtal við ljósmóður
með sérhæfða þekkingu á tvíburameðgöngum og fer viðtalið fram í áhættumæðravernd
LSH.
Sérstök námskeið um undirbúning tvíburafæðingar standa til boða á vegum Þróunarsviðs
HH.
Skimun fyrir blóðleysi er boðin í upphafi meðgöngu, við 22 og 26 vikna meðgöngu
Fræða um auknar líkur á meðgöngueitrun og ræða gjöf acetylsalicylsýru 75 mg/dag frá
12. viku til að draga úr líkum á því ef einn eða fleiri eftirfarandi þátta er til staðar:
o Frumbyrja sem er eldri en 40 ára
o BMI >35
o Meðgöngueitrun í sögu konu eða náinna ættingja
o Meira en 10 ár frá síðustu þungun

VIÐ 22 VIKNA MEÐGÖNGU:





Mæla Hb og meta þörf á járngjöf.
Fræðsla um brjóstagjöf tvíbura.
Fræðsla um reglulegar ómskoðanir til að meta vöxt tvíburanna
Fræðsla um auknar líkur á:
o Fyrirburafæðingu en 50-60% tvíburamæðra fæða fyrir 37 vikna meðgöngu. Ekki hefur verið
sýnt fram á árangur af fyrirbyggjandi aðgerðum og því er ekki mælt með leghálsmælingu,
leghálssaum né progesteron meðferð.
o Æskilegt er að tvíburameðganga vari ekki lengur en 37-38 vikur.

VIÐ 30-33 VIKNA MEÐGÖNGU






Ræða um fæðinguna og fæðingarmáta, sem fer eftir stöðu barna, ástandi og meðgöngulengd þegar
að fæðingu kemur.
Auknar líkur á fæðingu með keisaraskurði.
Val á fæðingarstað skv. leiðbeiningum Landlæknisembættisins.
Hvaða fagfólk verður viðstatt fæðinguna.
Auknar líkur á eftirliti á vökudeild nýbura.

ÓMSKOÐANIR OG FÓSTURGREINING
 Sjá nánar: Ómskoðun í tvíburameðgöngu
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/klinisk-svid-og-deildir/kvenna-ogbarnasvid/kvenna/fosturgreiningardeild/
11-14 VIKUR:
Mælt er með að allar tvíburamæður fari í ómskoðun við 11-14 vikur til þess að meta meðgöngulengd
og æðabelgi, en einnig er þá að hægt að skoða fóstrin m.t.t. alvarlegra sköpulagsgalla.
Samþætt líkindamat fyrir litningafrávikum stendur einnig til boða á þessum tíma. Þá er mæld
hnakkaþykkt fóstra og lífefnavísar í blóði móður mældir og reiknaðar líkur á litningafrávikum en
samþætt líkindamat í tvíburameðgöngum er þó ekki jafn næmt og fyrir einbura. Ef líkur á

litningafrávikum reiknast auknar er hægt að taka sýni frá fylgju eða legvatni til þess að kanna
litningagerð fóstra. Ef fylgjur eru aðskildar getur annað fóstrið verið með litningafrávik en hitt ekki.
Ráðgjöf um fósturgreiningu er því flóknari en í einburameðgöngum og þess vegna er boðið upp á viðtal
við ljósmóður með sérhæfða þekkingu á tviburameðgöngum.
20 VIKUR
Sköpulag fóstra og líffæra skoðað, staðsetning fylgju/fylgja metin og meðgöngulengd áætluð.
VAXTARMAT
Mælt með ómskoðunum við 26, 30, 33 og 36 vikur til þess að fylgjast með vexti barnanna.
RÁÐGJÖF UM NÆRINGU
Sömu mataræðisleiðbeiningar gilda fyrir konur sem ganga með tvíbura og aðrar barnshafandi konur.
Gott er að hafa í huga að orkuþörf getur verið aukin og þær finna til aukinnar svengdar.
Mælt er með að taka fólínsýru 0,8 mg og D vítamín 1000 einingar.
Æskileg þyngdaraukning tvíburamæðra sem stuðlar að eðlilegri fæðingaþyngd tvíbura og minnstum
fylgikvillum á meðgöngu og í fæðingu.
Líkamsþyngdarstuðull (LÞS, BMI)

Þyngdaraukning á meðgöngu

Of grönn (<18,5)

21,5 – 27,5 kg

Í kjörþyngd (18,6-25)

17 – 24,5 kg

Of þung (25,1-30)

16,5 – 20,5 kg

Of feit (>30,1)

13 – 17,5 kg

Ekki hefur verið sýnt fram á að skimun með fósturhjartsláttarritum eða flæðismælingum skili árangri
hjá tvíburum, sem vaxa eðlilega, og er því ekki mælt með slíkum rannsóknum.
VINNA OG HVÍLD
Ekki er hægt að mæla með að tvíburamæður hætti vinnu við ákveðna meðgöngulengd en algengt er
að þær hætti vinnu í lok 2. þriðjungs meðgöngunnar og sjálfsagt er að hvetja til góðrar hvíldar eftir
miðja meðgöngu.
FÆÐINGARMÁTI
Almennt er stefnt að fæðingu um leggöng. Ræða þarf sérstaklega fæðingarmáta ef leiðandi fóstur er
ekki í höfuðstöðu. Ekki hefur þó verið sýnt fram á að fæðing með keisaraskurði bæti útkomu hjá seinna
barni, óháð legu. Oft hefur verið mælt með keisaraskurði ef fyrra fóstrið er í sitjandi stöðu en
rannsóknir benda til þess að útkoma fæðingar um leggöng sé jafngóð og fæðingar með keisaraskurði
hjá tvíburum með fæðingarþyngd yfir 1500 g.

FÆÐINGARSTAÐUR
Mælt er með að tvíburar fæðist þar sem möguleiki er á bráðakeisara innan 10 mínútna frá ákvörðun
og barnalæknisþjónusta er fyrir hendi.
 Sjá Leiðbeiningar Landlæknisembættisins um val á fæðingarstað.
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2818/3304.pdf
FRAMKÖLLUN FÆÐINGAR OG VALKEISARI
Nýlegar rannsóknir benda til bestu útkomu tvíbura sem eru í sitt hvorum æðabelg ( DC) ef þeir fæðast
við 37-38 viknalengd og er því mælt með að bjóða framköllun fæðingar (eða valkeisara) við þá
meðgöngulengd.
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