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Útdráttur 

Einstaklingum sem þjást af offitu fer sífellt fjölgandi og eru konur á barneignaraldri engin 

undantekning þar á. Þær eru í sérstakri hættu þegar kemur að frjósemis- og 

meðgönguvandamálum. Offita er erfitt vandamál og dugi aðrar íhlutanir ekki til hefur 

hjáveituaðgerð á maga reynst árangursrík leið til meðhöndlunar sjúklegrar offitu. 

Meirihluti þeirra sem fer í hjáveituaðgerð eru konur á barneignaraldri. Þyngdartap í kjölfar 

hennar getur haft í för með sér bætta heilsu og aukna frjósemi kvenna. Oft er meðganga 

eftirsótt afleiðing þyngdartapsins.  

 Tilgangur verkefnisins var að afla gagnreyndrar þekkingar um öryggi meðgöngu eftir 

hjáveituaðgerð á maga og hvar mæðravernd kvenna sem farið hafa í slíka aðgerð væri best 

borgið. Þekktar eru aukaverkanir hjáveituaðgerðar, s.s. hratt þyngdartap og næringar- og 

bætiefnaskortur auk teppu í smáþörmum. Að mörgu ber að hyggja á meðgöngu eftir slíka 

aðgerð og bæði þarf að huga að líkamlegum og sálfélagslegum þáttum. Hér á landi er konum 

sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga vísað í áhættumæðravernd Landspítalans. 

 Meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga virðist vera örugg bæði fyrir móður og barn sé 

næringarstaða móðurinnar góð og um eftirlit og stuðning að ræða á meðgöngu. Að 

uppfylltum skilyrðum gæti það því verið mögulegt fyrir margar þeirra kvenna sem farið hafa í 

slíka aðgerð að vera í mæðravernd á sinni heilsugæslustöð í samvinnu við áhættumæðravernd 

Landspítalans. 

 

Lykilorð: Hjáveituaðgerð á maga, meðganga, næring, fylgikvillar, mæðravernd 

 

 

 

 

 



iv 
 

Abstract 

The number of people suffering from obesity is increasing and women of childbearing age 

are no exception thereof. When it comes to problems regarding fertility and pregnancy they 

are at an increased risk compared with women of healthy weight. Obesity is a resilient 

problem and when other interventions have failed gastric bypass surgery can be an effective 

long term solution for those suffering from morbid obesity. The majority of those undergoing 

gastric bypass surgery are women of childbearing age. The weightloss that results from the 

surgery can lead to better health and increased fertility for those women and pregnancy often 

is a desired outcome. 

The purpose of this systematic review was to obtain knowledge on the safety of 

pregnancy after gastric bypass surgery and where the women who have undergone the 

surgery should receive their antenatal care. The gastric bypass surgery has some known 

complications such nutrition deficiencies and a bowel obstruction. Many things, both 

physical and psychosocial, have to be taken into consideration when a woman becomes 

pregnant after the surgery.  Women who are pregnant after having gastric bypass surgery in 

Iceland receive their antenatal care from the high risk antenatal care unit in Landspítali. 

According to the studies investigated, pregnancy after gastric bypass surgery seems to 

be safe for both the mother and her baby if the mother‘s nutrition status is acceptable,  she is 

carefully monitored and receives support during her pregnancy. If certain conditions are met 

then it could be very possible for many of the women who have had gastric bypass surgery to 

receive their antenatal care in their neighbourhood health clinic in cooperation with the high 

risk antenatal care unit in Landspítali.  

 

Keywords: Gastric bypass surgery, pregnancy, nutrition, complications, antenatal care 
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Inngangur 

Áhugi minn á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga á rætur í því að ég fór sjálf í slíka 

aðgerð 25 ára gömul, barnlaus, en hugði á barneignir í framtíðinni. Þegar ég starfaði sem 

hjúkrunarfræðingur á sængurkvennagangi og í verknámi mínu sem ljósmóðurnemi komst ég í 

kynni við nokkrar konur sem gengu með barn eftir hjáveituaðgerð. Aldrei varð ég vör við 

annað en meðgangan gengi vel og útkoma væri góð fyrir móður og barn. Ég var nokkuð hissa 

þegar ég komst að því að öllum konum sem gengu með barn eftir hjáveituaðgerð væri vísað í 

áhættumæðravernd á Landspítala og taldi þær varla eiga heima með öllum þeim veiku konum 

sem þar sækja þjónustu. Mig langaði því að kynna mér málið nánar. 

Konum á barneignaraldri sem þjást af offitu (líkamsþyngdarstuðull (LÞS) yfir 30 

kg/m2) og sjúklegri offitu (LÞS yfir 40 kg/m2) fer sífellt fjölgandi og hefur það áhrif bæði á 

heilsu þeirra sjálfra og barna þeirra (World Health Organization, e.d.). Konur á 

barneignaraldri sem þjást af offitu eru í sérstakri áhættu þegar kemur að frjósemis- og 

meðgönguvandamálum. Þar má nefna ófrjósemi, snemmfósturlát, miðtaugakerfisgalla 

fósturs, meðgönguháþrýsting, meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun, fyrirburafæðingu og 

fósturdauða (Catalano, 2007). Sannað þykir, að best sé að minnka líkur á þessum offitutengdu 

kvillum á meðgöngu með því að konan nái þyngdartapi fyrir meðgönguna (Grundy, 

Woodcock og Attwood, 2008). Offita er gríðarlega erfitt vandamál að fást við. Fyrstu 

meðferðarúrræði vegna hennar eru lífsstílsbreytingar, minnkuð inntaka hitaeininga og aukin 

hreyfing. Jafnvel þótt þessi inngrip séu gerð með stuðningi lyfjameðferðar nær aðeins lítill 

hluti of feitra einstaklinga langtímaárangri (Eisenberg, Duffy og Bell, 2006).  

Fyrir þá sem þjást af sjúklegri offitu (BMI yfir 40 kg/m2  eða yfir 35 kg/m2 auk 

offitutengra kvilla) getur hjáveituaðgerð á maga auk heilsusamlegs lífsstíls verið lausn til 

langframa. Þessum aðgerðum fer fjölgandi og sífellt fleiri konur ganga með barn eftir að hafa 

farið í aðgerðina (Santry,  Gillen og Lauderdale, 2005; Eisenberg o.fl, 2006). Vegna þessa 



2 
 

aukast líkurnar á því að  ljósmæður sinni konum í meðgöngu, fæðingu og sængurlegu eftir 

slíka aðgerð. Því tel ég það mikilvægt að við höfum góða þekkingu á þeim breytingum sem 

hjáveituaðgerðin veldur á meltingarkerfi kvennanna og hvaða fylgikvillar geta komið fram, 

sérstaklega í tengslum við barneignarferlið. Hér á landi er öllum konum sem ganga með barn 

eftir hjáveituaðgerð á maga vísað  í áhættumæðravernd Landspítalans. 

Hugmyndafræðin sem liggur að baki þessu verkefni er að meðganga sé 

lífeðlisfræðilegt ferli. Ljósmæður hafa það að verkefni að styðja við þetta ferli, fyrirbyggja 

vandamál og greina frávik. Sé um frávik að ræða takast þær á við þau í samráði við þunguðu 

konuna og lækni ef þörf er á.  Öll inngrip í hið eðlilega ferli ættu að vera gerð að vel íhuguðu 

máli, þau ættu að hafa þekkta kosti og ekki gera meira ógagn en gagn. Mér þykir eðlilegt að 

kona sem farið hefur í hjáveituaðgerð á maga sé í mæðravernd á sinni heilsugæslustöð en 

tilgangur þessa verkefnis er að skoða þær heimildir sem fyrir liggja og athuga hvort eitthvað 

mæli á móti því. Þar sem þessum konum er beint í áhættumæðravernd er verið að 

sjúkdómsvæða meðgöngu þeirra og tel ég að góða ástæðu þurfi fyrir því.  

Langflestar þungaðar konur eru í mæðravernd á heilsugæslustöð í hverfi sínu þar sem 

þær hafa gjarnan sinn heimilislækni og þangað fara þær með barn sitt í ungbarnaeftirlit. Að 

veita mæðravernd á stöðinni er því góð samfella í þjónustu við konurnar. Ljósmæður sem 

sinna mæðravernd á heilsugæslustöðvum takast á við það í starfi sínu á hverjum degi að sinna 

konum með ýmiss konar heilsufarssögu og frávik án þess að þær teljist vera í 

áhættumeðgöngu, jafnvel þótt ástandið geti haft í för með sér aukna hættu bæði fyrir móður 

og barn. Eins og kemur fram í klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra 

kvenna í eðlilegri meðgöngu þá meta ljósmæður heilsugæslunnar ástand skjólstæðinga sinna 

stöðugt alla meðgönguna (Landlæknisembættið, 2008).  Telji ljósmæðurnar þörf á því er hægt 

að leita til annarra fagaðila um meðferð kvennanna og vísa þeim í áhættumæðravernd sé það 

álitið þeim fyrir bestu.  
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Markmiðið með vinnu þessa lokaverkefnis var tvíþætt. Annars vegar vildi ég afla mér 

gagnreyndrar þekkingar um öryggi þess að kona gangi með barn eftir hjáveituaðgerð, bæði 

fyrir hana og barnið. Hins vegar að komast að því að hverju þarf að hyggja í mæðravernd 

þessara kvenna og hvernig beri að skipuleggja mæðraverndina.  

Þegar ákvörðun var tekin um að fjalla um viðfangsefnið meðgöngu eftir 

hjáveituaðgerð á maga lá það beinast við að leggjast í heimildaöflun, fyrst og fremst í 

gagnasöfnum á borð við Scopus, PubMed og ProQuest, og gera fræðilega úttekt um efnið. 

Fræðileg verkefni eru ekki síður innlegg í þekkingu okkar en rannsóknir þar sem þau gera 

okkur kleift að velta upp spurningum sem áhugavert er að ræða áfram. Í verkefninu set ég í 

raun fram tvær spurningar sem ég vinn með og byggi niðurstöðurnar á fræðilegri úttekt. 

Í verkefninu mun ég fjalla um þá megrunarskurðaðgerð sem framkvæmd er hérlendis, 

hjáveituaðgerð á maga, og mögulega fylgikvilla hennar. Því næst ræði ég þungun eftir 

hjáveituaðgerð og hvað ber að hafa í huga varðandi hana. Umfjöllun um meðgöngu eftir 

hjáveituaðgerð kemur í kjölfarið þar sem m.a. verður talað um næringu á meðgöngunni, 

meðgöngukvilla og sálfélagslega þætti. Fjallað er um meðgönguvernd kvenna sem gengist 

hafa undir hjáveituaðgerð þar sem bæði líkamlegir og sálfélagslegir þættir skipta máli. Í lokin 

koma umræður um efni ritgerðarinnar, samantekt á efninu og lokaorð. 
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Fræðileg úttekt 

Hjáveituaðgerð á maga 

Um aðgerðina 

Megrunarskurðaðgerðum er gjarnan skipt niður í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er um að ræða 

aðgerðir sem einungis takmarka magamál einstaklingsins. Þá er annað hvort hægt að deila 

maganum með skurði eða heftum eða setja stillanlegt band um magann þannig að búinn sé til 

lítill magasekkur fyrir ofan bandið. Þessar aðgerðir eru nokkuð algengar erlendis, þykja hafa 

fæsta fylgikvilla í för með sér en eru ekki eins árangursríkar hvað varðar þyndartap.  Í öðru 

lagi er aðgerð sem bæði takmarkar magamál og minnkar frásog næringarefna með því að 

tengja fram hjá stærsta hluta magans og stytta smáþarma. Þessi aðgerð (Roux-en-Y gastric 

bypass) hefur verið kölluð hjáveituaðgerð á maga  og er sú megrunarskurðaðgerð sem notuð 

er hérlendis.  Að lokum eru til megrunaraðgerðir sem minnka lítið magamál einstaklingsins 

heldur ná fram þyngdartapi með mjög skertu frásogi næringarefna. Þessar aðgerðir hafa í för 

með sér flestu fylgikvillana (Guelinckx, Devlieger og Vansant, 2009). 

Hjáveituaðgerð á maga er algengasta megrunaraðgerðin í heiminum en hún er notuð í 

65% tilfella. Fjöldi þeirra sem fer í slíka aðgerð fer stigvaxandi og í Bandaríkjunum eru konur 

84% þeirra sem fara í aðgerðina (Santry o.fl., 2005; Eisenberg o.fl., 2006). Gögn benda til 

þess að aðgerðin sé mjög árangursrík í meðhöndlun alvarlegrar offitu, langtímaþyngdartap er 

oft meira en 60% og einstaklingar fá bót meina á borð við sykursýki, of háar blóðfitur, 

háþrýsting og kæfisvefn (Buchwald og Williams, 2004).  Langtímafylgikvillar 

hjáveituaðgerðar geta komið fram sem óþol gagnvart ýmsum matartegundum, þrenging á 

magaopi, magasár, teppa í smáþörmum og næringar- og bætiefnaskortur, t.d. hvað varðar 

járn, B12 vítamín, kalk og D vítamín og fólínsýru hjá konum á barneignaraldri (Woodard, 

2004).  
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Lífsgæði þeirra sem fara í hjáveituaðgerð batna yfirleitt í kjölfar þyndartapsins en stór 

hluti þeirra sem hefur þjáðst af sjúklegri offitu hefur átt við ýmsa sálfélagslega erfiðleika að 

stríða. Geð- og lyndisraskanir eru tiltölulega algengar meðal þessa hóps, sem og 

geðlyfjanotkun og félagslegir erfiðleikar. Oft er um bata að ræða í kjölfar þyngdartapsins en 

stundum aðeins tímabundinn og vandinn getur tekið sig upp að nýju auk þess sem ný 

vandamál geta komið upp (Hout og Heck, 2009; Kalarchian o.fl., 2007; Marcus, Kalarchian 

og Courcoulas, 2009). Þegar einstaklingur hefur farið í hjáveituaðgerð er því bæði mikilvægt 

að huga að andlegum og líkamlegum þáttum.  

Á Íslandi fara um 80 einstaklingar í hjáveituaðgerð á maga á ári hverju og eru um 

80% þeirra konur (Björn Geir Leifsson, meltingarskurðlæknir á LSH munnleg heimild, 5. maí 

2010). Samkvæmt bæklingi sem endurhæfingarmiðstöðin Reykjalundur gefur út er 

hjáveituaðgerð á maga framkvæmd þannig á Íslandi að tengt er fram hjá 95% af maganum 

(ekkert er þó fjarlægt) þannig að einungis 5% magans taka á móti því sem borðað er. Þetta 

verður til þess að einstaklingar geta aðeins borðað mjög lítið í fyrstu en magamálið eykst 

nokkuð með tímanum. Einnig er tengt framhjá efsta þriðjungi mjógirnis þannig að meltingin 

fer aðeins fram í neðri  hlutum þess en það getur minnkað frásog ýmissa næringarefna. Við 

það að deila maga á þennan hátt og tengja fram hjá stærsta hluta hans og efsta þriðjungi 

mjógirnis verður breyting á tauga- og hormónastjórnun meltingar. Matarlyst (hungurtilfinning 

og græðgi) minnkar oft verulega í kjölfar aðgerðar (Reykjalundur, 2005). Þessar breytingar 

sem verða á líffærafræði og lífeðlisfræði meltingarfæra auk þeirra breytinga á neysluvenjum 

sem fylgja í kjölfarið geta leitt til næringarvandamála af ýmsu tagi.  

Næringarskortur eftir hjáveituaðgerð á maga getur komið fram af ýmsum ástæðum. Í 

fyrsta lagi er um að ræða minnkaða inntöku matar sem í sumum tilfellum getur verið 

ófullnægjandi. Eftir aðgerðina getur borið á óþoli gagnvart ákveðnum matartegundum, s.s. 

mjólk, kjöti og trefjum, sem aftur getur leitt af sér einhæft mataræði. Í öðru lagi er stærsti 
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hluti magans aðskilinn meltingarveginum þannig að það verður minna seyti magasýru en hún 

er nauðsynleg fyrir frásog sumra næringarefna og vítamína, sérstaklega B12 vítamíns, járns 

og kalks. Að lokum er tengt framhjá skeifugörn og fremsta hluta smáþarma en þar fer frásog 

nokkurra næringarefna fram (Shikora, Kim og Tarnoff, 2007).  

 

Bætiefnaskortur eftir hjáveituaðgerð á maga 

Þegar einstaklingur hefur farið í hjáveituaðgerð á maga er nauðsynlegt að hann taki þau 

vítamín og bætiefni sem honum eru ráðlögð. Auk þess þarf hann að mæta reglulega í eftirlit 

þar sem fylgst er með næringarstöðu hans og skammtar bætiefna aðlagaðir að hugsanlegum 

skorti (Beard, Bell og Duffy, 2008). Hér á landi er mælt með eftirliti á göngudeild 

megrunaraðgerða þegar liðnir eru 3, 9, 18 og 24 mánuðir frá hjáveituaðgerðinni og árlega 

eftir það. Teknar eru ítarlegar blóðprufur, fylgst með þyngdarbreytingum, lífsgæðum og 

almennri heilsu (Reykjalundur, 2005).  

Þau bætiefni sem helst hefur skort hjá einstaklingum eftir hjáveituaðgerð á maga eru, 

eins og fyrr segir, járn, B12 vítamín, kalk og D vítamín. Einnig hafa vaknað áhyggjur 

varðandi fólínsýruskort, sérstaklega hjá konum á barneignaraldri (Poitou Bernert o.fl., 2007; 

Shikora o.fl., 2007).  

Járn er steinefni sem er afar mikilvægt fyrir mannslíkamann. Það er hluti af próteininu 

hemóglóbín sem flytur súrefni til vefja líkamans og á þar að auki þátt í virkni ýmissa ensíma 

(Medforth, Battersby,  Evans, Marsh og Walker, 2006). Þróun járnskorts eftir hjáveituaðgerð 

á maga verður vegna samspils nokkurra þátta. Frásog járns verður fyrst og fremst í skeifugörn 

og fremsta hluta smáþarma en við aðgerðina er tengt framhjá þessum hluta 

meltingarvegarins. Lækkað sýrustig í litla magasekknum veldur einnig minnkuðu frásogi 

járns. Margir einstaklingar sem farið hafa í hjáveituaðgerð þróa með sér óþol gagnvart rauðu 

kjöti sem eykur enn fremur líkurnar á skorti þar sem rautt kjöt inniheldur járn sem líkaminn á 
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auðvelt með að taka upp. Að lokum má nefna að þegar þörf líkamans fyrir járn er stöðugt 

meiri en inntaka og frásog, eins og oft gerist hjá konum sem hafa mánaðarlegar blæðingar og 

ganga með barn, gengur það á járnbirgðir líkamans sem aftur veldur járnskorti (Love og 

Billett, 2008). Sé um járnskort að ræða getur það valdið blóðleysi, þreytu og máttleysi, 

höfuðverkjum, hjartsláttartruflunum og brjóstsviða (Tiran, 2004). 

B12 vítamín er vatnsleysanlegt vítamín sem nauðsynlegt er við myndun nýrra rauðra 

blóðkorna og myndun DNA auk þess sem það hefur þýðingu fyrir fitubúskapinn og þær 

amínósýrur sem prótein er sett saman úr. Vítamínið er nauðsynlegt fyrir frumuskiptingu og 

nýmyndun tauganna. B12 vítamínskortur eftir hjáveituaðgerð á maga verður vegna þess að 

búið er að fjarlæga stóran hluta magans. Í slímhúð magans eru frumur sem seyta ákveðnu 

glýkópróteini sem kallað er intrinsic factor og er nauðsynlegt fyrir frásog B12 vítamíns. 

Einnig hefur minnkað sýrustig magans áhrif á frásog vítamínsins. Alvarlegur skortur á B12 

vítamíni getur leitt til risakímfrumublóðleysis, fækkunar á hvítum blóðkornum, 

blóðflögufæðar og einkenna frá taugakerfi. Flestir fullorðnir einstaklingar geta þó þolað skert 

frásog á B12 vítamíni, jafnvel árum saman, án þess að þróa með sér einkenni um skort 

(Shikora o.fl., 2007). 

D vítamín er lífsnauðsynlegt fituleysanlegt vítamín sem gegnir lykilhlutverki í 

efnaskiptum kalks hjá börnum og fullorðnum. Efnaskipti kalks og beina í fullorðnum eru 

mjög háð styrk D vítamíns í blóðinu. Án þess getur líkaminn ekki frásogað kalk og fosfór á 

fullnægjandi hátt, beinin tapa steinefnum og nýtt bein myndast ekki á réttan hátt (Tiran, 

2004). Eftir hjáveituaðgerð er sérstaklega um skert frásog kalks að ræða vegna minnkaðs 

sýrustigs í litla magasekknum en einnig hefur tengingin framhjá efsta hluta smágirnis áhrif á 

frásog bæði kalks og D vítamíns (Ziegler, Sirveaux, Brunaud,  Reibel  og Quilliot, 2009).   

Tölur um algengi bætiefnaskorts eftir hjáveituaðgerð á maga eru langt í frá samhljóða. 

Í rannsókn Gong, Gagner, Pomp, Almahmeed og Bardaro (2008) var fylgst með 121 
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einstaklingi eftir hjáveituaðgerð. Þeim var ráðlögð ein tafla af fjölvítamíni daglega auk 

annarra bætiefna eftir niðurstöðum blóðprufa. Tveimur árum eftir aðgerð reyndist enginn 

þessara einstaklinga hafa bætiefnaskort. Rannsókn Gasteyger, Suti, Gaillard og Guisti (2008) 

sýndi aðrar niðurstöður. Þar var um að ræða 137 einstaklinga sem fóru í hjáveituaðgerð og 

var aðeins ráðlagt að taka eina fjölvítamíntöflu daglega. Tveimur árum eftir aðgerðina 

reyndust 60% hafa járnskort, 80% B12 vítamínskort, 60% skorti kalk og D vítamín og 45% 

þjáðust af fólínsýruskorti. Á þessum tímapunkti þurftu 98% þátttakenda rannsóknarinnar á 

stærri skammti bætiefna að halda heldur en mátti finna í fjölvítamíntöflunni. Rannsókn 

Vargas-Ruiz, Hernandez-Rivera og Herrera (2008) tók til 30 einstaklinga sem farið höfðu í 

hjáveituaðgerð. Þeim var ráðlögð fjölvítamíntafla daglega. Tveimur árum eftir aðgerðina 

reyndust 40% þátttakenda þjást af járnskorti og rúm 33% af B12 vítamínskorti. Blóðleysi 

(hemóglóbín undir 130 g/l hjá körlum og 120 g/ hjá konum) reyndist vera hjá 47% 

einstaklinga og undirliggjandi ástæður voru í flestum tilfellum blanda af járnskorti og B12 

vítamínskorti. Alvarlegt blóðleysi sást þó ekki og var hemóglóbín að meðaltali 100 g/l. 

 Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að fjölvítamín eitt og sér sé ekki 

nægjanlegt til að fyrirbyggja bætiefnaskort eftir hjáveituaðgerð, frá upphafi þyrfti að bæta við 

B12 vítamíni, kalki, D vítamíni og fólínsýru til að koma í veg fyrir skort (Gasteyger o.fl., 

2008; Gong o.fl., 2008; Vargas-Ruiz o.fl., 2008). 

Á göngudeild megrunaraðgerða á Landspítalanum fengust upplýsingar um þau 

vítamín og bætiefni sem einstaklingum sem fara í hjáveituaðgerð á Íslandi er ráðlagt að taka 

daglega, sjá töflu 1. Ekki eru til neinar íslenskar rannsóknir um tíðni næringarskorts eftir 

hjáveituaðgerð á maga en þær gætu varpað ljósi á gagnsemi þessara ráðlegginga. 
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Tafla 1. Ráðleggingar um daglega vítamín- og bætiefnanotkun eftir hjáveituaðgerð á maga. 

Ein fjölvítamíntafla án A og D vítamína. 

Ein tafla af sterku B12 vítamíni (100 míkrógrömm) sem einnig inniheldur B6 vítamín (5 

milligrömm) og fólínsýru (100 míkrógrömm). 

Ein skeið (10 ml) af þorskalýsi eða fjórar lýsisperlur tvisvar á dag. 

Ein tafla af D-3 vítamíni (1000 IE). 

Tvær töflur af kalsíum sítrati (600 mg) en þrjár til fjórar töflur (900-1200 mg) borði 

viðkomandi ekki mjólkurvörur. 

Ein tafla af fólínsýru (400 míkrógrömm) fyrir konur á barneignaraldri.  

70-100 mg af járni daglega sé um skort að ræða en 20 mg duga oft sem viðhaldsskammtur. 

(Svava Engilbertsdóttir, 2010) 

Þessar ráðleggingar eru í samræmi við grein Ziegler o.fl. (2009) um hvernig best sé að forðast 

næringar- og bætiefnaskort eftir hjáveituaðgerð á maga. 

Til að auka frásog bætiefnanna eru gefnar nokkrar ráðleggingar. Ekki skal taka 

járntöflur með mat, te eða kaffi. Ráðlagt er að taka saman járn og C vítamín þar sem það 

eykur upptöku járnsins. Kalsíum sítrat frásogast betur en kalsíum karbónat vegna minnkaðs 

seytis magasýru í litla magasekknum (Svava Engilbertsdóttir, 2010). Mikilvægt er að 

ráðleggja einstaklingum eftir hjáveituaðgerð að taka járn og kalk með að minnsta kosti 

tveggja klukkustunda millibili þar sem kalk hindrar frásog járns (Landsberger og Gurewitsch, 

2007). Ráðlagður dagsskammtur af próteini eftir hjáveituaðgerð er 60 grömm. Próteinskortur 

sést sjaldan eftir þá aðgerð sem gerð er hérlendis, þ.e. hjáveituaðgerð á maga, en er algengari 

þegar um er að ræða megrunaraðgerðir sem byggja á skertu frásogi næringarefna 

(Landsberger og Gurewitsch, 2007). 
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Þungun eftir hjáveituaðgerð á maga 

Það er viðtekin venja að ráðleggja konum að bíða með þungun í að minnsta kosti eitt ár eftir 

hjáveituaðgerð á maga (Dao, Kuhn, Ehmer, Fisher og McCarty, 2006; Patel, Patel, Thomas, 

Nelms og Colella, 2008; Landsberger og Gurewitsch, 2007). Á þessum tíma verður hraðasta 

þyngdartapið og inntekt næringarefna er takmörkuð. Þyngdartap eykur hins vegar frjósemi 

margra kvenna, því verða margar konur, sem áður áttu við ófrjósemi að stríða, frjóar áður en 

langt um líður (Landsberger og Gurewitsch, 2007). Eftir hjáveituaðgerð á maga hefur komið 

fram of lítið magn getnaðarvarnarhormóna í blóði hjá þeim konum sem nota 

getnaðarvarnarpilluna eftir aðgerð. Er það vegna skerts frásogs lyfsins og mælt með því að 

þær noti aðrar aðferðir til að koma í veg fyrir þungun (Merhi, 2007).  

Samkvæmt Landsberger og Gurewitsch (2007) væri það gagnlegt ef allar konur 

fengju ráðgjöf um getnaðarvarnir og hvað ber að hafa í huga varðandi þungun eftir 

hjáveituaðgerð sem fyrst eftir aðgerðina. Með þessum ráðleggingum væri verið að forðast 

þungun á þeim tíma þegar hraðasta þyngdartapið á sér stað og gera konunni kleift að ná sem 

mestu þyngdartapi á þessum tíma auk þess sem hún næði heilsusamlegri þyngd fyrir 

meðgöngu. Auk þessara atriða má nefna að fyrsta árið eftir hjáveituaðgerð er tímabil mikilla 

breytinga hjá konu þar sem hún aðlagar sig nýjum matarvenjum og nýrri líkamsímynd. 

Einnig getur verið erfitt að greina á milli ógleði tengdri meðgöngunni og breytinga á meltingu 

vegna aðgerðarinnar. Það getur verið áskorun að meðhöndla mikla ógleði á meðgöngu hjá 

konu sem ekki hefur enn aðlagast nýja litla magasekknum. Það er því full ástæða til að nota 

viðeigandi getnaðarvarnir og bíða með meðgöngu þar til kona hefur náð stöðugleika í 

ásættanlegri þyngd (Landsberger og Gurewitsch, 2007).  

Þegar þungun verður skömmu eftir hjáveituaðgerð veldur það áhyggjum, sérstaklega 

hvað varðar tíðni fósturláta og vaxtarskerðingar, þar sem þungunin verður á þeim tíma þegar 

um mjög hratt þyngdartap er að ræða. Bandarísk rannsókn Dao og félaga (2006) skoðaði mun 
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á útkomu meðgöngu 34 kvenna eftir því hvort konurnar urðu þungaðar innan árs eftir 

hjáveituaðgerð eða meira en ári eftir hana. Hóparnir tveir voru sambærilegir hvað varðar 

aldur og líkamsþyngdarstuðul fyrir hjáveituaðgerð og allir þátttakendur viðhéldu fullnægjandi 

næringarinntekt samkvæmt mælingum á albúmíni, B12 vítamíni, þíamíni og kalki í blóði. Í 

snemmbúna hópnum var 21 kona. Fimm þeirra misstu fóstur og ein fékk utanlegsfóstur. Allar 

hinar konurnar gengu fulla meðgöngu með börn sín fyrir utan eina sem fæddi tvíbura eftir 35 

vikna meðgöngu. Ekki var um neina fæðingargalla að ræða og öll börnin virtust heilbrigð við 

fæðingu. Meðalfæðingarþynd barnanna var 2868 g en þá eru teknir með tvíburarnir sem 

fæddust fyrir tímann. Meðalþyngdaraukning á meðgöngu hjá þessum snemmbúna hóp var 

tæp tvö kíló en mikill fjölbreytileiki var á þyngdarbreytingum, sumar konurnar misstu um 32 

kg á meðgöngunni á meðan aðrar þyngdust um rúm 20 kg. Eftir lok meðgöngu tókst flestum 

kvennanna að halda áfram að léttast (að meðaltali um 6 kg) en ein þyngdist um 14 kg. Ein 

kvennanna fékk gallblöðrubólgu á meðgöngunni og þurfti að fjarlægja gallblöðru hennar en 

tíðni gallsteina eykst í kjölfar hraðs þyngdartaps. Ein kona fékk vægan járnskort sem 

leiðréttist með aukinni inntöku járns. Í seinni hópnum voru 13 konur sem urðu þungaðar ári 

eða meira eftir hjáveituaðgerðina. Af þeim gengu þrjár með tvíbura og tvennir tvíburar voru 

fæddir fyrir tímann. Önnur börn fæddust eftir fulla meðgöngu. Meðalfæðingarþyngd var 2727 

g (meðtalin bæði pörin af tvíburum sem fæddust fyrir tímann). Meðalþyngdaraukning á 

meðgöngu í þessum hópi var tæp 16 kg en var á bilinu 6-34 kg. Flestar kvennanna gátu lést 

um þau kíló sem þær þyngdust um á meðgöngunni (að meðaltali 9 kg). Ekki varð vart við 

neinn næringarskort meðal þeirra. 

 Tölfræðilegir útreikningar sýndu engan mun milli hópanna tveggja hvað varðar tíðni 

fyrirburafæðinga, meðgöngueitrunar, meðgöngusykursýki, vaxtarskerðingar og 

fæðingarþyngdar barna. (Dao o.fl., 2006). Það kom fram að tíðni fósturláta hjá þeim hópi 

kvenna sem varð þungaður á fyrsta árinu eftir aðgerð var 24% en engin þeirra kvenna sem 
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varð þunguð meira en ári eftir aðgerð missti fóstur. Þessar tölur þóttu ekki marktækar vegna 

lítils úrtaks en höfundar bentu á möguleikann á aukinni tíðni fósturláta fyrsta árið eftir 

aðgerð. Í rannsókn Patel o.fl. (2008) komu ekki fram nein fósturlát eða andvana fæðingar, 

hvorki hjá þeim konum sem urðu þungaðar innan 18 mánaða frá hjáveituaðgerð né þeim sem 

urðu þungaðar síðar. Hins vegar kom fram að fyrirburafæðingar virtust algengari hjá þeim 

hópi sem varð fyrr þungaður en þetta var ekki í samræmi við niðurstöður Dao o.fl. (2006) 

sem sáu engan marktækan mun á tíðni fyrirburafæðinga.  Fleiri konur sem urðu þungaðar 

innan 18 mánaða þurftu á próteinbætiefnum aukalega að halda eða tvær af hverjum þremur á 

móti 7% þeirra sem urðu síðar þungaðar (Patel o.fl., 2008).  

Jafnvel þótt konum sé ráðlagt að bíða í 12-18 mánuði eftir hjáveituaðgerð með að 

verða barnshafandi sýna niðurstöður þessara rannsókna að um minniháttar vandamál sé að 

ræða hvað varðar næringu, fósturvöxt og útkomu meðgöngu í heild hjá konum sem verða 

þungaðar innan 18 mánaða frá hjáveituaðgerð. Aukin tíðni fósturláta í rannsókn Dao o.fl. frá 

2006 gefur þó vissulega tilefni til frekari rannsókna þótt þýðið í rannsókn hans hafi verið 

lítið.  Rannsakendur mæla enn með að konum sé ráðlagt að bíða með meðgöngu fyrsta árið 

eftir aðgerð en telja að draga megi úr kvíða og áhyggjum bæði kvenna og lækna þeirra eigi 

þungun sér stað á þessum tíma (Dao o.fl., 2006; Patel o.fl., 2008). 

 

Meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga 

Öryggi meðgöngu fyrir móður og barn 

Offita á meðgöngu hefur tengsl við auknar líkur á veikindum móður og dauða hennar í 

barneignarferlinu. Líkamsþyngdarstuðull yfir 30 kg/m2 hefur í för með sér tvöfalda áhættu á 

þróun meðgöngueitrunar og eykur einnig líkur á meðgönguháþrýstingi. Sömuleiðis eru 

auknar líkur á meðgöngusykursýki, sérstaklega ef líkamsþyngdarstuðullinn fer yfir 40 kg/m2 

(Catalano, 2007; Shaikh, Robinson og Teoh, 2010; Weiss o.fl., 2004).  
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Offita móður hefur einnig áhrif á fóstrið og nýburann en hún virðist auka líkur á 

fósturstreitu, andvana fæðingum og dauða á nýburaskeiði. Einnig eru tengsl milli offitu 

móður og meðfæddra galla hjá fóstri sem stundum eru vangreindir vegna lélegs ómskyggnis 

sökum aukins fituvefs. Rannsóknir benda til þess að konur sem þjást af offitu eignist frekar of 

stór börn (þyngd yfir 4 kíló) en það getur stuðlað að ýmsum vandkvæðum fyrir börnin í 

fæðingunni. Auknar líkur á fyrirburafæðingu verða með hækkandi líkamsþyngdarstuðli 

móður og lengri innlagnir á vökudeild. Að lokum má nefna tengsl milli offitu móður og þörf 

barns fyrir dvöl í hitakassa, auknar líkur á öndunarerfiðleikum og endurlífgun við fæðingu 

(Shaikh o.fl., 2010).  

Þar sem hjáveituaðgerð á maga er áhrifarík leið til meðferðar offitu mætti því draga þá 

ályktun að hjáveituaðgerð á maga væri álitleg íhlutun til að minnka líkur á þessum 

offitutengdu fylgikvillum meðgöngunnar, bæði fyrir móður og barn. Hins vegar hefur 

hjáveituaðgerðin þau áhrif að næringarinntekt minnkar mjög og næringar- og bætiefnaskortur 

getur komið fram hjá konunni. Það hafa því vaknað upp spurningar hvort það hafi neikvæð 

áhrif á vöxt barns í móðurkviði. 

Í afturvirkri rannsókn Weintraub o.fl. (2008) voru rannsakaðir tveir hópar kvenna í 

Ísrael, annars vegar 301 kona sem áttu eftir að fara í hjáveituaðgerð á maga og hins vegar 507 

konur sem höfðu farið í slíka aðgerð.  Í rannsókninni kom í ljós að marktækt lægri tíðni 

meðgöngusykursýki var hjá konum sem höfðu farið í hjáveituaðgerðina eða 11% á móti 

17.3%. Sömu sögu mátti segja um háþrýstingskvilla en tíðni þeirra var  11.2% hjá konum 

sem farið höfðu í hjáveituaðgerð en 23.6% í hinum hópnum. Fæðingar of stórra barna voru 

fátíðari hjá konum sem farið höfðu hjáveituaðgerð, þar var tíðnin 3.2% en 7.6% hjá þeim sem 

ekki höfðu enn farið í slíka aðgerð. 

Í bandarískri rannsókn Wax o.fl. (2008) tóku þátt 38 konur sem gengu með barn eftir 

hjáveituaðgerð.  Eftir hverja fæðingu þátttakanda í rannsókninni voru teknar næstu tvær 
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konur sem eignuðust barn sem voru á sambærilegum aldri og með sömu keisaratíðni en án 

sögu um hjáveituaðgerð og settar í samanburðarhóp. Ekki var um að ræða marktækan mun á 

tíðni háþrýstingskvilla og meðgöngusykursýki milli þátttakenda og samanburðarhóps. Einnig 

reyndist vaxtarskerðing (fæðingarþyngd undir 10. prósentustigi) sjaldgæf og var tíðni hennar 

sambærileg og hjá samanburðarhópnum. Í raun reyndist enginn marktækur munur á útkomu 

meðgöngu fyrir móður og barn hvort sem um var að ræða konur sem gengist höfðu undir 

hjáveituaðgerð eða samanburðarhóp. Niðurstöður rannsóknarinnar þykja uppörvandi fyrir 

konur sem hyggja á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð sem og meðferðaraðila þeirra. 

Í ísraelskri rannsókn Sheiner o.fl. (2004) var gerður samanburður á afdrifum 

meðgöngu 298 kvenna eftir hjáveituaðgerð á maga samanborið við rúmlega 159 þúsund 

konur sem gengu með barn án þess að hafa farið í slíka aðgerð. Aukin tíðni háþrýstingskvilla, 

meðgöngusykursýki og vaxtarskerðingar kom fram í rannsóknarhópnum samanborið við hið 

almenna þýði en munurinn reyndist ekki marktækur þegar litið var til annarra þátta, s.s. 

aldurs og offitu. Líkurnar á fyrirmálsrifnun himna og fæðingu of stórra barna reyndust 

marktækt meiri hjá konum eftir hjáveituaðgerðina en hjá samanburðarhópnum. Það ber að 

hafa í huga að offita var mun algengari hjá rannsóknarhóp heldur en samanburðarhópnum en 

offita er þekktur áhættuþáttur fyrir fæðingu of stórra barna.  

Í rannsókn Sheiner, Balaban, Dreiher, Levi og Levy (2009) var fylgst með 55 konum 

sem gengu með barn eftir hjáveituaðgerð. Í rannsókninni var tíðni háþrýstingskvilla 7.3% en 

samkvæmt Medforth o.fl. (2006) er tíðni þeirra meðal þungaðra kvenna almennt um 10%. 

Tíðni meðgöngusykursýki var 5.5% en tíðnin almennt er 3-12% (Medforth o.fl., 2006). 

Vaxtarskerðing var sjaldgæf, kom fyrir í 1.8% meðgangna. 

Í bandarískri rannsókn Patel o.fl. (2008) sem tók til 26 kvenna sem gengu með barn 

eftir hjáveituaðgerð á maga og 254 kvenna til samanburðar reyndist vaxtarskerðing barns 
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algengari eftir hjáveituaðgerð á maga (11.5%) samanborið við konur af eðlilegri þyngd en 

ekki marktækt algengari en hjá konum sem þjáðust af offitu.  

Rannsókn Sapre, Munting, Pandita og Stubbs (2009) tók til 24 meðgangna 17 kvenna 

sem höfðu gengist undir hjáveituaðgerð á maga. Ekki reyndist um nein meiriháttar vandamál 

tengd fósturvexti að ræða. Niðurstöður rannsakenda voru á þann veg að eftir hjáveituaðgerð á 

maga ættu konur auknar líkur á eðlilegri meðgöngu samanborið við konur sem þjáðust af 

sjúklegri offitu. Ekki virðist um vaxtarseinkun að ræða hjá börnum kvenna sem ganga með 

barn eftir hjáveituaðgerð þrátt fyrir þyngdartap og minnkaða næringarinntekt þeirra. 

Fæðingarþyngd barna sem konur ganga með eftir hjáveituaðgerð á maga er að 

meðaltali 2896- 3332 g (Faintuch o.fl., 2009; Sapre o.fl.,2009; Sheiner o.fl., 2009; Weintraub 

o.fl., 2008; Wax o.fl., 2008) og sambærileg við samanburðarhópa (Sheiner o.fl., 2009; Wax 

o.fl., 2008). 

Í fyrrnefndum rannsóknum reyndist enginn munur á útkomu barna kvenna sem farið 

höfðu í hjáveituaðgerð á maga og samanburðarhópa hvað varðar tíðni of lítils legvatns og 

fyrirburafæðinga. Einnig var útkoma sambærileg hvað varðaði tíðni fósturstreitu, lágs Apgar 

skors við fæðingu, innlagna á vökudeild og fæðingargalla. Að lokum varð burðarmálsdauði í 

álíka mörgum tilfellum hvort sem um var að ræða konur sem gengist höfðu undir 

hjáveituaðgerð eða ekki (Sheiner o.fl., 2004; Sheiner o.fl., 2009; Wax o.fl., 2008). 

Í ljósi þessara niðurstaðna má álykta að þyngdartapið sem verður í kjölfar 

hjáveituaðgerðar á maga dragi úr hættu á offitutengdum vandamálum á meðgöngunni og 

vöxtur barns sé í langflestum tilfellum eðlilegur. Þannig virðist aðgerðin vera örugg og 

árangursrík leið til forvarna gegn þessum vandamálum. Offita er enn nokkuð algeng þrátt 

fyrir hjáveituaðgerð á maga. Í upphafi meðgöngu voru konur sem gengu með barn eftir 

aðgerðina með líkamsþyngdarstuðul að meðaltali 30-35 kg/m2 (Faintuch o.fl., 2009; Sheiner 

o.fl., 2009; Wax o.fl., 2008) en offita telst vera til staðar sé stuðullinn 30 kg/m2 eða hærri. 
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Það er því ekki við því að búast að offitutengdum kvillum verði útrýmt hjá þessum konum en 

breytingin á holdafari þeirra er þó mikil þar sem algengt er að líkamsþyngdarstuðull 

einstaklinga sé 43-50 kg/m2 fyrir hjáveituaðgerðina (Dao o.fl., 2006; Gasteyger o.fl., 2008, 

Gong o.fl., 2008; Sheiner o.fl., 2009). Samkvæmt yfirlitsgrein Beard o.fl. (2008) er 

meðganga eftir hjáveituaðgerð ekki eingöngu örugg fyrir móður og barn heldur gæti einnig 

verið áhættuminni en meðganga kvenna sem þjást af sjúklegri offitu.  

 

Sálfélagslegir þættir 

Ljósmæður sem sinna mæðravernd ættu að leggja áherslu á andlega og félagslega vellíðan 

skjólstæðinga sinna en ekki einblína á líkamlegt ástand þeirra. Hluti af því er að kynnast sögu 

kvennanna og gera sér grein fyrir því hvaða áhrif fortíð þeirra getur haft á meðgönguna 

(Sidebotham, 2004). Offita hefur ekki eingöngu líkamleg áhrif og mikilvægt er að hafa í huga 

að einstaklingar sem farið hafa í hjáveituaðgerð á maga eiga sögu um að hafa þjáðst af 

sjúklegri offitu. Samkvæmt samantektargrein Hout og Heck (2009) má líta á þunglyndi, kvíða 

og skert sjálfsálit sem fylgikvilla slíkrar offitu. Á félagslega sviðinu þurfa of feitir 

einstaklingar að glíma við fordóma, mismunun, félagslega einangrun, ófullnægjandi 

samskipti og atvinnutengd vandamál. Oft er offitan álitin endurspegla galla í persónuleika 

einstaklingsins og geðrænu vandamálin tengd persónuleikanum frekar en offitunni. Því finnst 

þessum einstaklingum þeir oft vera misskildir, vanræktir og þeim hafnað, ekki eingöngu í 

félagslegum aðstæðum og í vinnunni heldur einnig af heilbrigðisstarfsfólki.  

Í nýlegri rannsókn kom fram að tveir þriðju þeirra sem sóttust eftir að gangast undir 

hjáveituaðgerð á maga höfðu sögu um geð- eða lyndisröskun einhvern tímann á lífsleiðinni 

og 38% uppfylltu greiningarmerki fyrir slíka röskun á þeim tíma sem umsóknin var gerð.  

Algengast var að um þunglyndi, kvíða og lotuofát (binge eating) væri að ræða. Saga um 

notkun ávanabindandi efna kom fram hjá um einum þriðja umsækjenda. Um 29% uppfylltu 
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skilyrði fyrir persónuleikaröskun og var sú algengasta hliðrunar persónuleikaröskun 

(avoidant) sem einkennist af hlédrægni í félagslegum samskiptum, vanmetakennd og mikilli 

viðkvæmni fyrir gagnrýni (Kalarchian o.fl., 2007). Samkvæmt samantektargrein Marcus o.fl. 

frá 2009 eru 34-41% einstaklinga sem sækjast eftir því að komast í hjáveituaðgerð á maga á 

geðlyfjum, algengust er inntaka þunglyndislyfja (30%) en kvíðalyf koma þar á eftir.  

Samkvæmt Vallis o.fl. (2001) hefur hjáveituaðgerð á maga í för með sér betri 

geðheilsu, minnkun á þunglyndiseinkennum, jákvæðari líkamsímynd, heilbrigðari 

matarvenjur, aukna félagsvirkni og yfir heildina aukin lífsgæði. Þessar breytingar eru mest 

áberandi fyrstu tvö árin eftir aðgerðina en þegar frá líður getur dregið úr áhrifum hennar á 

þessa þætti. Einstaklingar þyngjast stundum á ný og matarvenjur falla í sama farið og þær 

voru fyrir aðgerð. Sumir þurfa jafnvel á sálfræðimeðferð að halda vegna þess.  Samkvæmt 

rannsókn Kruseman, Leimgruber, Zumbach og Golay (2010) á einstaklingum sem fóru í 

hjáveituaðgerð á maga átta árum áður  þá hafa 69% þeirra upplifað nokkurskonar 

endurfæðingu þar sem sjálfstraustið var aukið og líkamsímyndin jákvæðari. Hins vegar hafði 

næstum því helmingur þeirra fundið fyrir neikvæðum sálfélagslegum einkennum. Þar má 

nefna sektarkennd þegar þyngdartap stöðvaðist eða viðkomandi þyngdist aftur, skort á 

stuðningi frá fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólki, ósamræmi milli líkamsímyndar og 

raunveruleikans, lafandi, allt of stóra húð, ör eftir aðgerðina og almenna óánægju með 

líkamann. 

Algengasta átröskunin sem má sjá meðal þeirra sem sækja um að fara í hjáveituaðgerð 

er lotuofát sem einkennist af því að einstaklingur tekur köst þar sem hann innbyrðir mikið 

magn matar á stuttum tíma og í kjölfarið fylgir mikil vanlíðan, bæði andleg og líkamleg. 

Þessi röskun virðist hrjá allt að helming þeirra sem sækjast eftir hjáveituaðgerð. Í mörgum 

tilfellum virðist einstaklingar fá bata frá þessari röskun með hjáveituaðgerðinni en taki hún 

sig upp á ný hefur það í för með sér minnkað þyngdartap og jafnvel þyngdaraukningu. Komið 
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hafa fram dæmi um anorexíu og búlemíu eftir hjáveituaðgerð en alvarlegar átraskanir virðast 

fátíðar. Komið hafa fram einkenni átröskunar eftir hjáveituaðgerð án þess þó að þau uppfylli 

greiningarskilmerki, þá má sjá kvíða og óeðlilegt næringarmynstur (hreinsun líkamans, svelti, 

hratt þyngdartap og skekkta líkamsímynd). Meðgangan er tímabil þar sem miklar líkamlegar 

breytingar verða, þyngdaraukning, aukið mittismál og slit í húðinni eru algeng (Sidebotham, 

2004). Fyrir konur sem hafa lagt mikið á sig til að grennast getur þetta valdið kvíða og 

áhyggjum, jafnvel ýtt undir óeðlilegt næringarmynstur. 

 Nokkuð hefur verið rætt um fíknivandamál hjá þeim sem farið hafa í hjáveituaðgerð, 

þ.e. að önnur fíkn komi upp til að taka stað matarfíknarinnar.  Þar má nefna spila-, kynlífs- og 

verslunarfíkn en litlar sannanir varðandi þetta hafa komið fram (Marcus o.fl., 2009). Það er 

þó ein fíkn sem þarf að hafa í huga og það er áfengisfíkn en fyrir því eru tvær ástæður. 

Annars vegar sú að nokkuð algengt er að einstaklingar sem fara í hjáveituaðgerð eigi sér sögu 

um misnotkun ávanabindandi efna sem getur bent til ákveðins veikleika gagnvart slíkum 

efnum. Hins vegar breytir hjáveituaðgerð efnaskiptum alkóhóls þannig að áhrif þess geta 

aukist og því þurfa einstaklingar að sýna sérstaka varkárni við neyslu þess (Kalarchian o.fl., 

2007).  

Þegar litið er til ofangreindra atriða er ljóst að um margt er að ræða í sögu konu sem 

gengist hefur undir hjáveituaðgerð á maga sem hugsanlega getur haft áhrif á meðgöngu 

hennar. Ljósmæður þurfa að veita þessum þáttum athygli og vera á varðbergi gagnvart þróun 

vandamála á þessu sviði.  
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Meðgönguvernd kvenna eftir hjáveituaðgerð á maga 

Meðgönguvernd kvenna sem farið hafa í hjáveituaðgerð hér á landi fer fram í 

áhættumæðravernd Landspítalans. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd 

heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu eru konur flokkaðar sem grænar, gular eða rauðar. 

Þær sem tilheyra græna hópnum eru í mæðravernd hjá ljósmóður og heimilislækni á sinni 

heilsugæslustöð, í gula hópnum eru konur sem mælt er með að hitti fæðingarlækni á 

meðgöngunni og í þeim rauða eru konur sem talið er að þurfi sérhæfðari mæðravernd í 

áhættumæðravernd Landspítalans. Þar eru m.a. konur sem hafa alvarlega og langvinna 

sjúkdóma, illkynja sjúkdóma, konur með alvarlega smitsjúkdóma, alvarleg geðræn vandamál, 

konur í fíkniefnaneyslu og að lokum konur sem hafa sögu um sjúkdóma á fyrri meðgöngum 

sem sköpuðu hættu fyrir þær og/eða barnið. Ekki er minnst á konur með sögu um 

hjáveituaðgerð á maga í þessari flokkun (Landlæknisembættið, 2008). Hér á landi eru ekki 

margar konur árlega sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð eða í kringum fimm að 

meðaltali (Alda Birgisdóttir, deildarlæknir á kvennadeild Landspítala, munnleg heimild, 7. 

maí 2010). 

Þegar kemur að meðgönguvernd kvenna sem farið hafa í hjáveituaðgerð á maga er ef 

til vill farsælast að viðhafa ekki of stífa flokkun þeirra í upphafi heldur frekar að skoða þróun 

hverrar meðgöngu fyrir sig. Þannig er stöðugt áhættumat í gangi og hægt að bregðast við ef 

eitthvað kemur upp á eða breytist þannig að konurnar þurfi aukna þjónustu og/eða eftirlit. 

Mikilvægt er í meðgönguvernd þessara kvenna að huga bæði að líkamlegum og 

sálfélagslegum þáttum eins og reyndar á við um allar konur (Sidebotham, 2004).  
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Næring og bætiefni á meðgöngunni 

Þegar þungun hefur verið staðfest er mælt með því að hefja mæðravernd sem fyrst. 

Ákjósanlegast er að meðgangan hafi verið fyrirfram ákveðin, konan fengið viðeigandi ráðgjöf 

um vítamín og bætiefni, s.s. inntöku fólínsýru og næringarstaða hennar góð. Sé reyndin önnur 

er mikilvægt að meta næringarstöðu konunnar og leiðrétta næringar – og bætiefnaskort sé 

hann til staðar. Eftirlit  skal svo haft með næringarstöðu á meðgöngunni og ráðleggingar 

gefnar um notkun bætiefna eftir því sem við á (Woodard, 2004). Þau bætiefni sem helst hefur 

þótt skorta eftir hjáveituaðgerð eru, eins og fjallað var um að framan,  járn, B12 vítamín, kalk 

og D vítamín auk þess sem skortur á fólínsýru hefur verið áhyggjuefni hjá konum á 

barneignaraldri. Þörf kvenna fyrir þessi bætiefni eykst á meðgöngunni þar sem fóstrið þarf 

þau til að vaxa og dafna eðlilega og því getur meðgangan ýtt undir skort með neikvæðum 

afleiðingum fyrir móður og barn (Landsberger og Gurewitsch, 2007). 

 Járnskortur hjá móður getur haft í för með sér blóðleysi en rannsóknir benda til þess 

að lágt hemóglóbín (undir 100-110 g/l) á fyrsta og öðrum þriðjungi meðgöngu og  járnskortur 

almennt á meðgöngunni geti aukið líkur á léttbura- og fyrirburafæðingu (Haram, Nilsen og 

Ulvik, 2001; Rasmussen, 2001). Auk þess getur járnskortur hjá móður aukið líkurnar á litlum 

járnbirgðum fósturs sem aftur gerir barnið útsettara fyrir blóðleysi á fyrsta ári þess og það 

verður líklegra til að þjást af háþrýstingi á fullorðinsárum (Stepp Gilbert, 2007). 

  Ekki er vitað um hvaða áhrif B12 vítamínskortur móður á meðgöngu hefur á fóstrið 

önnur en þau að þegar nýburinn fæðist hefur hann mjög takmarkaðar birgðir vítamínsins í 

lifur. Sé barnið svo að mestu eða öllu leyti á brjósti getur það sýnt einkenni um B12 

vítamínskort á fyrstu mánuðum lífs síns sé um skort að ræða hjá móður þar sem 

brjóstamjólkina skortir þá yfirleitt einnig vítamínið (Dror og Allen, 2008). Celiker og Chawla 

(2009) lýstu tilfelli þar sem barn konu sem farið hafði í hjáveituaðgerð á maga og var 

eingöngu brjóstfætt þjáðist af alvarlegum B12 skorti. Seinkaður þroski kom fram hjá barninu. 



21 
 

Höfundar tveggja greina, Dror og Allen (2008) og Zengin, Sarper og Caki Kilic (2009) 

skoðuðu tilfelli þar sem ungbörn þjáðust af B12 vítamínskorti vegna skorts hjá móður á 

meðgöngu og í brjóstagjöf en ekki var sérstaklega um að ræða börn mæðra sem gengist höfðu 

undir hjáveituaðgerð. Þar kom fram að börnin fæddust yfirleitt eðlileg að stærð og með að því 

er virtist eðlilegan taugaþroska en yfirleitt fóru að koma fram einkenni skorts þegar barnið 

var á fyrsta ári.  Þar sem einkennin eru svo ósértæk getur verið erfitt að greina B12 

vítamínskort hjá litlum börnum. Einkennandi fyrir slíkan skort er risakímfrumublóðleysi 

(megaloblastic anemia) en einnig mátti oft sjá lélega vöðvaspennu, þroskaseinkun eða jafnvel 

afturför í þroska og fall á vaxtarkúrfu. Uppköst, pirringur og sinnuleysi komu oft fram. 

Börnin höfnuðu gjarnan algjörlega öðrum mat en brjóstamjólk og var það algeng ástæða þess 

að mæður leituðu með þau til læknis. Að lokum má nefna kippi og krampa auk óeðlilegs 

heilalínurits en þetta kom fram við langt genginn, alvarlegan skort. Flest barnanna voru undir 

tíunda prósentustigi (centile) í þyngd við greiningu og dæmi voru um rýrnun á heila. Yfirleitt 

gengu einkenni B12 vítamínskorts hratt til baka eftir að meðferð með vítamíninu hófst en 

rýrnun heila og skaði á taugum var lengur að jafna sig. Höfundar greinanna drógu þá ályktun 

að börn sem lengi hafa verið útsett fyrir alvarlegum skorti geti orðið fyrir greindar- og 

þroskaskerðingu til langframa. Langflest börn ná þó fullum bata þar sem þau virðast vaxa og 

þroskast eðlilega.   

Á meðgöngu skiptir kalkbúskapur líkamans og D vítamín miklu máli og hvort tveggja 

er mikilvægt fyrir heilsu móður, þroska beinagrindar fósturs og góða útkomu fyrir móður og 

barn (Kovacs, 2008; Mulligan, Felton, Riek og Bernal-Mizrachi, 2009). Þegar um D 

vítamínskort er að ræða hjá móður á meðgöngu hefur það margvísleg áhrif í för með sér. 

Komið hefur fram að tengsl eru á milli D vítamínskorts og skerts sykurþols á meðgöngu 

(Maghbooli, Hossein-nezhad, Karimi og Larijani, 2008) og D vítamínskortur virðist vera 

sjálfstæður áhættuþáttur fyrir þróun meðgöngueitrunar samkvæmt rannsókn Bodnar o.fl. frá 
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2007. Einnig getur verið um skert frásog á kalki og tap á beinmassa að ræða, ófullnægjandi 

þyngdaraukningu og vöðvakvilla. Hjá barninu getur skortur á D vítamíni hjá móður haft þau 

áhrif að það fæðist sem léttburi, þjáist af of litlu magni kalks í blóði við fæðingu 

(hypocalcemia) sem getur valdið krömpum, einnig getur komið fram hjartabilun, gallar á 

glerungi tanna, stórar fontanellur, meðfædd beinkröm og beinkröm á barnsaldri ef barnið er 

eingöngu brjóstfætt.  Einnig má sjá minna höfuðmál við þriggja og sex mánaða aldur 

(Mulligan o.fl., 2009; Pawley og Bishop, 2004; Sabour, Hossein-Nezhad og Maghbooli, 

2006). Kovacs (2008) er á nokkuð öðru máli og telur að breytingar hjá móðurinni, þ.e. aukið 

frásog kalks frá meltingarvegi hennar og flutningur kalks úr beinum til fósturs,  og 

aðlögunarhæfni fóstursins á meðgöngu sjái til þess að það fái nægilegt magn kalks óháð stöðu 

D vítamíns og sé þannig verndað fyrir áhrifum D vítamínskorts á beinagrindina. Vegna lítils 

útskilnaðar D vítamíns í brjóstamjólkina eru börn sem eru eingöngu á brjósti í meiri hættu á 

að þróa með sér D vítamínskort, sérstaklega sé ennþá um skort á vítamíninu að ræða hjá 

móður (Kovacs, 2008). D vítamín er eina næringarefnið fyrir börn undir sex mánaða aldri 

sem vantar í brjóstamjólk. Sé um mjög lágt gildi vítamínsins að ræða og barnið eingöngu á 

brjósti getur það valdið beinkröm, sérstaklega hafi barnið litlar sem engar birgðir D vítamíns 

eftir meðgönguna.  Beinkröm er sjúkdómur sem veldur bognum fótleggjum, hryggskekkju og 

óeðlilegum beinvexti. Einnig er um að ræða seinkaðan vöxt, slappa vöðva, krampa, lítið 

mótstöðuafl gegn sýkingum og hjartavöðvakvilla (Taylor, Wagner og Hollis, 2009). Hér á 

landi er venjan að gefa brjóstfæddum börnum D vítamín í dropaformi.  Ný gögn benda til 

þess að það þurfi stærri skammta af D vítamíni en áður var talið til að valda eituráhrifum. Því 

hafa opnast möguleikar á því að mæður geti, með nægri D vítamín inntöku, myndað 

brjóstamjólk sem inniheldur nægt magn vítamínsins. Rannsóknir á því hvað gæti verið 

öruggur D vítamínskammtur fyrir móður og barn standa yfir (Taylor o.fl., 2009). 
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Fólínsýra er vatnsleysanlegt B vítamín sem er nauðsynlegt fyrir myndun DNA og 

gegnir mikilvægu hlutverki við frumuskiptingu og frumuþroska. Tengsl hafa fundist milli 

skorts á fólínsýru á fyrstu vikum meðgöngu og miðtaugakerfisgalla hjá fóstri (Medforth o.fl., 

2006). Til eru tilfellalýsingar af miðtaugakerfisgöllum barna kvenna sem farið hafa í 

hjáveituaðgerð en kerfisbundnar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á nein slík tengsl (Sheiner 

o.fl., 2004; Sheiner o.fl., 2009; Wax o.fl., 2008).  Svo virðist vera að með góðu eftirliti og 

inntöku fólínsýru séu konur sem farið hafa í hjáveituaðgerð á maga ekki líklegri en aðrar 

konur til að eignast barn með galla á miðtaugakerfi. Lítil gögn eru fyrir hendi um ráðlagðan 

dagsskammt af fólínsýru fyrir konur sem ganga með barn eftir aðgerðina og núverandi 

ráðleggingar eru um hefðbundinn dagsskammt sem ráðlagður er öllum konum, þ.e. 400 

míkrógrömm á dag (Wax,  Pinette, Cartin og Blackstone, 2007). 

 Ekki eru til margar rannsóknir um tíðni bætiefnaskorts á meðgöngu hjá konum sem 

hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga.  Rannsókn Dao o.fl. (2006) tók til 34 kvenna sem 

gengu með barn eftir slíka aðgerð. Þeim var öllum ráðlagt að taka fjölvítamín, B12 vítamín 

og járn. Ekki varð vart við bætiefnaskort nema hjá einni konu sem reyndist vera með vægan 

járnskort á meðgöngunni sem hægt var að leiðrétta með inntöku járns. Í rannsókn Faintuch 

o.fl. (2009) var fylgst með 14 konum á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð. Ráðleggingar voru til 

kvennanna um töku daglegrar fjölvítamíntöflu sem m.a. innihélt 60 mg af járni, 12 

míkrógrömm af B12 vítamíni, 250 mg af kalki og 400 IU af D vítamíni. Lág gildi járns sáust 

og tilhneiging til blóðleysis kom fram. Hjá þátttakendum rannsóknarinnar hélst B12 vítamín 

að mestu innan ásættanlegra marka á meðgöngunni og skortur var sjaldgæfur. Kalkmagn í 

blóði kvennanna fór minnkandi þegar leið á meðgöngu þrátt fyrir aukna inntekt kalks en hélst 

innan ásættanlegra marka og aldrei kom fram of lágt magn kalks í blóði. Í rannsókninni 

reyndist aldrei um of lágt magn fólínsýru í blóði að ræða á meðgöngu. Magnið í blóði 

kvennanna var í nokkrum tilfellum of lágt fyrir og eftir meðgöngu en fullnægjandi á 
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meðgöngunni sjálfri. Lágt magn fólínsýru brást mjög vel við bætiefnainntekt sem bendir til 

þess að meðferðarheldni gagnvart inntekt fólínsýru sé nægileg til að koma í veg fyrir skort 

(Faintuch o.fl, 2009).  

Í rannsóknum Sheiner o.fl. (2004) og Sheiner o.fl. (2009) reyndust 23 % og 27% 

kvenna sem gengu með barn eftir hjáveituaðgerð þjást af blóðleysi (hemóglóbín undir 100 

g/l) á meðgöngunni en ekki kom fram hvaða bætiefni konum var ráðlagt að taka á 

meðgöngunni. 

Ofangreindar rannsóknir gefa ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af næringarástandi 

kvenna sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð en frekari rannsókna er þó þörf. 

Upplýsingar um ráðlagða bætiefnainntekt kvenna sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á 

Íslandi fengust hjá göngudeild megrunaraðgerða á Landspítalanum. Sjá töflu 2.  

Tafla 2. Ráðleggingar um daglega vítamín- og bætiefnanotkun kvenna sem ganga með barn 

eftir hjáveituaðgerð 

Ein tafla af Pregnacare fjölvítamíni sem sérstaklega er ætlað þunguðum konum. 

Ein tafla af sterku B12 vítamíni (100 míkrógrömm) sem einnig inniheldur B6 vítamín (5 

milligrömm) og fólínsýru (100 míkrógrömm). 

Barnaskeið af krakka- eða þorskalýsi eða þrjár þorskalýsisperlur tvisvar á dag. 

Tvær töflur af kalsíum sítrati (600 mg). 

Hafi járnbirgðir verið góðar fyrir meðgöngu er ráðlagt að byrja að taka 20 mg af járni daglega 

seinni hluta meðgöngu. Sé járnbúskapur ekki góður getur verið þörf fyrir sterkari töflur, 

jafnvel 100 mg á dag. 

(Svava Engilbertsdóttir, 2009). 

Þessar ráðleggingar eru í samræmi við þá bætiefnainntekt sem Beard o.fl. (2008) leggja til. 

Þeir nefna einnig að konur sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð eigi að neyta að minnsta 

kosti 60 gramma af próteinum daglega. Á meðgöngu eykst dagsþörf kalks í 1500 mg sem er 
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magn sem erfitt getur verið að fá úr fæðu og yfirleitt er kalk í töfluformi nauðsynlegt 

(Landsberger og Gurewitsch, 2007).  

Aðeins tæplega 60% kvenna sem farið hafa í hjáveituaðgerð halda áfram að taka þau 

vítamín og bætiefni sem ráðlögð eru til langframa. Það er  því mjög líklegt að kona sem ekki 

tekur vítamínin sín verði þunguð en það setur bæði hana og fóstrið í ákveðna hættu hvað 

varðar bætiefnaskort.  Konur sem farið hafa í hjáveituaðgerð en taka ekki vítamín reglulega 

ættu að fá góða fræðslu um þá auknu áhættu sem það getur valdið á meðgöngu. Þær þurfa 

líklega meiri stuðning og eftirlit mæðraverndar (Woodard, 2004).  

Það getur verið mjög gagnlegt fyrir allar konur sem verða þungaðar eftir 

hjáveituaðgerð að fá tíma hjá næringarráðgjafa sem fyrst. Þetta getur hjálpað þeim að 

viðhalda heilsusamlegri mataráætlun og fyrirbyggja eða takast á við næringarvandamál sem 

upp geta komið á meðgöngunni (Landsberger og Gurewitch, 2007). Konum sem ganga með 

barn eftir hjáveituaðgerð hér á landi stendur til boða að fá viðtal við næringarráðgjafa sem 

starfar á göngudeild megrunaraðgerða hvenær sem er á meðgöngunni. Viðtalið er þó ekki 

fastur hluti af mæðraverndinni (Hildur Harðardóttir, yfirlæknir á kvennadeild Landspítala, 

munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

Mælt er með reglulegum blóðprufum á meðgöngunni þar sem meðal annars er fylgst 

með járni, ferritíni, fólínsýru, B12 vítamíni, kalki, fosfóri og D vítamíni (Beard o.fl., 2008; 

Guelinckx o.fl., 2009; Landsberger og Gurewitch, 2007). Í áhættumæðravernd Landspítalans 

er boðið upp á ítarlegar blóðprufur á hverjum þriðjungi meðgöngunnar og oftar ef þörf er á, 

t.d. ef upp kemur blóðleysi, næringar- og/eða bætiefnaskortur. Fylgst er með blóðhag 

kvennanna, elektrólýtum, blóðsykri og langtímablóðsykri, kólesteróli, albúmíni og 

bólguprófum (CRP) auk járns, B12 vítamíns og kalks (Vigdís Björg Sigurgeirsdóttir, 

ljósmóðir í áhættumæðravernd á LSH munnleg heimild, 13. apríl 2010).  
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Flestar konur sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð geta vænst þess að sjá góða 

útkomu meðgöngunnar sé næring þeirra góð og taki þær þau vítamín og bætiefni sem ráðlögð 

eru og þörf er á (Woodard, 2004).  

 

Þyngdaraukning á meðgöngu og vöxtur barns 

Þyngdaraukning á meðgöngu hjá konum sem farið hafa í hjáveituaðgerð er mjög 

persónubundin líkt og hjá öðrum konum. Best er ef jafnvægi næst þannig að 

þyngdaraukningin sé nægileg til að styðja við heilbrigða meðgöngu en minni en svo að hún 

valdi aukinni áhættu fyrir móður og barn (Woodard, 2004). Hér á landi er mælt með að 

þyngdaraukning á meðgöngu taki mið af þeirri þyngd sem konur eru í fyrir meðgönguna.  

Konur í kjörþyngd eða undir henni (LÞS undir 25 kg/m2) ættu að stefna á að þyngjast um 12-

18 kg á meðgöngunni en þær sem eru yfir kjörþyngd (LÞS yfir 25 kg/m2) að þyngjast um 7-

12 kg (Miðstöð mæðraverndar, 2007).  

Ekki er óalgengt að konur sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð séu yfir 

kjörþyngd eða þjáist enn af offitu. Í rannsókn Sheiner o.fl  (2009) var LÞS kvennanna að 

meðaltali 30.6 kg/m2 og í rannsókn Faintuch o.fl. (2009) að meðaltali 35 kg/m2. Í rannsókn 

Weintraub o.fl. (2008) voru 9.8% kvenna sem gengu með barn eftir hjáveituaðgerð með LÞS 

yfir 30 kg/m2. Í rannsókn Wax o.fl. (2008) voru konur sem gengu með barn eftir 

hjáveituaðgerð á maga með LÞS að meðaltali 33.4 kg/m2 og 68% þeirra höfðu LÞS yfir 30 

kg/m2. Samkvæmt Faintuch o.fl. (2009) er mælt með 15-25 hitaeiningum á hvert kíló á dag 

þegar um er að ræða konur í yfirþyngd (LÞS yfir 25 kg/m2) og stefnt að þyngdaraukningu 

upp á 7-11 kg (Faintuch o.fl., 2009). Í rannsókn þeirra var konum ráðlögð fyrrnefnd 

orkuinntekt og neyttu konurnar að meðaltali um 1800 hitaeininga á dag en samt varð 

þyngdaraukningin meiri en stefnt var að. Ekki var þó um of stór börn að ræða í kjölfarið. 
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Rannsakendur telja ekki öruggt að ráðleggja verðandi mæðrum  sem enn þjást af offitu eftir 

að hafa hafa farið í hjáveituaðgerð meiri orkuinntekt en hér kemur fram að ofan.   

Í rannsókn Patel (2008) var algengast að konur eftir hjáveituaðgerð þyngdust um 14.6 

kg á meðgöngu en það var svipað og þær sem voru í eðlilegri þyngd og þær sem þjáðust af 

offitu en mun minna en þær sem þjáðust af sjúklegri offitu. Í rannsókn Sheiner, Balaban, 

Dreiher, Levi og Levy  (2009) þyngdust konurnar að meðaltali um 11.6 kg. Tíminn sem líður 

frá hjáveituaðgerð og að þungun hefur líklega áhrif á þyngdaraukningu á meðgöngu. Í 

rannsókn Dao o.fl. (2006) var meðaltals þyngdaraukning hjá konum sem urðu þungaðar á 

fyrsta ári eftir aðgerð tæp tvö kíló á meðan þær sem urðu þungaðar seinna þyngdust að 

meðaltali um tæp 16 kg.  Í báðum hópunum var mjög mikil dreifing á þyngdaraukningu, allt 

frá því að konurnar léttust og upp í að þyngjast um meira en 30 kg. 

 Sumar konur sem náð hafa jafnvægi í þyngd sinni fyrir meðgöngu halda áfram að 

léttast á meðgöngunni án þess að það virðist koma að sök. Það er alltaf mikilvægt að fylgjast 

með vexti fóstursins og líðan þess, hvort sem konan þyngist, léttist eða stendur í stað á 

meðgöngunni (Woodard, 2004). Rannsókn Buchwald o.fl. (2004) sýndi ekki fram á nein 

tengsl milli líkamsþyngdarstuðuls kvenna sem farið höfðu í hjáveituaðgerð og 

fæðingarþyngdar barna. Fæðingarþyngdin var þó í réttu hlutfalli við þyngdaraukningu móður 

á meðgöngu. Þetta bendir til þess að þyngdaraukning móður á meðgöngu, frekar en sú þyngd 

sem tapast hefur fyrir meðgöngu, gefi betri vísbendingu um fæðingarþyngd barnsins og ýtir 

það undir mikilvægi þess að fylgjast með þyngdarbreytingu móður á meðgöngu. Þetta er í 

samræmi við leiðbeiningar Guelinckx o.fl. (2009) sem leggja áherslu á náið eftirlit með 

þyngdarbreytingum á meðgöngunni. 

Í áhættumæðravernd Landspítalans hér á landi er fylgst með vexti fósturs með 

mælingum á hæð legbotns auk ómskoðana á þriðja þriðjungi meðgöngu og eftir þörfum, þ.e. 

ef mælingar á legbotnshæð gefa tilefni til ómskoðunar fyrr (Hildur Harðardóttir munnleg 
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heimild, 9. apríl 2010). Þetta er í samræmi við leiðbeiningar Beard o.fl. (2008) og Guelinckx 

o.fl. (2009).  

 

Meðgöngukvillar og vandamál tengd hjáveituaðgerðinni 

Þyngdartap sem verður í kjölfar hjáveituaðgerðar á maga virðist draga úr offitutengdum 

fylgikvillum meðgöngu, s.s. háþrýstingskvillum og meðgöngusykursýki. Það ber þó að hafa í 

huga að líkamsþyngdarstuðull kvenna sem farið hafa í hjáveituaðgerð er yfirleitt nokkuð 

hærri en hjá konum almennt í upphafi meðgöngu eða 30-35 kg/m2 að meðaltali (Faintuch 

o.fl., 2009; Sheiner o.fl., 2009; Wax o.fl., 2008)  en offita telst til staðar sé LÞS yfir 30 

kg/m2. Það er því ekki við því að búast að offitutengdir kvillar hverfi algjörlega eftir 

hjáveituaðgerð þótt dragi verulega úr þeim. 

Líkamsþyngdarstuðull sem er 30 kg/m2 eða hærri telst vera áhættuþáttur fyrir 

meðgöngusykursýki og ábending fyrir sykurþolspróf við 26-28 vikur (Landspítali, 2008). Því 

mun hluta kvenna sem gengur með barn eftir hjáveituaðgerð vera beint í sykurþolspróf vegna 

líkamsþyngdarstuðuls síns en magahjáveituaðgerð er ekki ábending fyrir sykurþolsprófi 

(Svava Engilbertsdóttir munnleg heimild, 6. maí 2010).  

Eftir að einstaklingur fer í hjáveituaðgerð á maga geta komið fram ákveðin einkenni 

ef hann neytir mikils magns einfaldra kolvetna. Þetta hefur verið kallað dumping syndrome á 

ensku en ekkert gott íslenskt heiti hefur komið fram. Ástæðan fyrir því að þetta gerist er að 

litli magasekkurinn tæmir innihald sitt hratt niður í smáþarmana og þar sem um er að ræða 

margar litlar kolvetnasameindir draga þær til sín vökva vegna osmósu. Þetta veldur því að 

þarmarnir þenjast út og meltingarhreyfingar aukast sem hefur í för með sér óþægindi frá 

kviðarholi. Losun verður á serótónín og bradykinín sem veldur lækkun á blóðþrýstingi sem 

aftur hefur í för með sér ógleði, hraðan hjartslátt, máttleysi og jafnvel yfirlið. Þessi hraða 

losun á kolvetnum niður í smáþarmana veldur því að brisið hleypir of miklu insúlíni inn í 
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kerfið sem keyrir blóðsykurinn niður úr öllu valdi með tilheyrandi óþægindum í kjölfarið. 

Þessi atburðarás sem fer af stað í líkamanum þegar einstaklingur neytir mikils magns 

einfaldra kolvetna eftir hjáveituaðgerð getur hjálpað honum til að breyta matarvenjum sínum. 

Það er hins vegar æskilegra að nota aðrar leiðir til að skima eftir meðgöngusykursýki hjá 

konum sem farið hafa í hjáveituaðgerð en hið dæmigerða sykurþolspróf. Prófið felur í sér 

mælingu á fastandi blóðsykri konunnar, því næst innbyrðir hún 75 g af glúkósa sem blandað 

hefur verið í 250 ml af vatni og blóðsykur mældur eftir eina og tvær klukkustundir 

(Landspítali, 2008). Það að innbyrða svo mikið magn einfaldra kolvetna getur valdið 

fyrrnefndum dumping einkennum hjá konu sem farið hefur í hjáveituaðgerð. Annað sem hægt 

er að gera er að mæla fastandi blóðsykur reglubundið þar sem oft eru tengsl milli hækkunar á 

honum og hækkaðs blóðsykurs eftir máltíðir (Woodard, 2004).  Einnig getur konan sjálf mælt 

fastandi blóðsykur og blóðsykur tveimur tímum eftir máltíðir í eina viku heima hjá sér við 

26-28 vikna meðgöngu (Guelinckx o.fl., 2009; Wax o.fl., 2007). Hvorug þessara aðferða er 

fremri hinu venjulega sykurþolsprófi í greiningu meðgöngusykursýki en þær gefa báðar 

fullnægjandi niðurstöðu og kona sem farið hefur í hjáveituaðgerð þolir þær mun betur 

(Woodard, 2004). 

Hér á landi eru engar ákveðnar reglur um það hvernig skimun fyrir 

meðgöngusykursýki skuli háttað eftir hjáveituaðgerð. Stundum hefur verið horft til þess 

hversu langt er liðið frá hjáveituaðgerðinni, sé stutt síðan hún var gerð er frekar gert 

sykurþolspróf þannig að sykurlausn sé sprautað í æð. Sé lengra liðið, a.m.k. 2-3 ár,  er fremur 

notast við hið hefðbundna sykurþolspróf en komið hafa fram kvartanir frá konunum um 

mikla vanlíðan í kjölfar prófsins (Svava Engilbertsdóttir munnleg heimild, 6. maí 2010).  

Mikilvægt er að hafa í huga að einkenni meðgöngusykursýki, meðferð við henni og 

útkoma meðgöngu virðast vera svipuð hvort sem kona hefur farið í hjáveituaðgerð á maga 

eða ekki (Sheiner o.fl., 2006). 
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Þegar kona hefur farið í hjáveituaðgerð á maga geta fylgikvillar aðgerðarinnar komið 

upp hvenær sem er, einnig á meðgöngu. Samkvæmt yfirlitsgrein Beard o.fl. (2008) er mælt 

með samstarfi meltingarskurðlækna og fæðingarlækna þegar kemur að meðgönguvernd 

kvenna sem farið hafa í hjáveituaðgerð vegna þessa (Beard o.fl., 2008). Seinkomnir 

fylgikvillar hjáveituaðgerðar eru m.a. aukin tíðni gallsteina, þrenging á neðra magaopi og 

magasár á mótunum þar sem litli magasekkurinn tengist smáþörmunum. Meðganga hefur 

ýmsar breytingar á starfsemi meltingarfæra í för með sér, til dæmis slökun á efra magaopi, 

sem eykur líkur á bakflæði, og hægara flæði galls, því geta þessir fylgikvillar komið upp í 

fyrsta sinn á meðgöngunni eða versnað. Langtíma notkun aspiríns og annarra bólgueyðandi 

lyfja auk sumra sýklalyfja getur aukið líkur á magasári og þrengingu á magaopinu í kjölfarið. 

Magasárin svara venjulega meðferð með sýrubindandi lyfjum og þrengingu á magaopi má 

víkka út í magaspeglun (Landsberger og Gurewitsch, 2007). 

Einn alvarlegasti kvillinn sem tengist hjáveituaðgerð og upp getur komið á meðgöngu 

er teppa í smáþörmum.  Almennt séð er tíðni þess að smáþarmar teppist í meltingarvegi eftir 

hjáveituaðgerð á maga allt að 5% (Wax o.fl. 2007). Samkvæmt Torres-Villalobos o.fl. (2009) 

eru þekkt á annan tug tilfella þar sem teppa í smáþörmum verður á meðgöngu. Í flestum 

tilfellum er hægt að lagfæra teppuna með skurðaðgerð með góðri útkomu fyrir móður og 

fóstur en þó hafa komið upp dauðsföll beggja í tengslum við ástandið.   

Samgróningar í kviðarholi vegna fyrri aðgerða, til dæmis hjáveituaðgerðarinnar 

sjálfrar, eru algengasta ástæða teppu í meltingarvegi eftir hjáveituaðgerð. En þó eru til aðrar 

orsakir fyrir teppu í smáþörmum eftir aðgerð. Við hjáveituaðgerð á maga geta myndast 

óeðlileg rými í kviðarholinu vegna breytinga á líffærafræði meltingarfæranna og 

smáþarmarnir geta troðist inn í þessi rými með þeim afleiðingum að þeir teppast eða kyrkjast. 

Þyngdartapið eftir aðgerðina veldur því að fita í kviðarholi minnkar sem einnig getur stækkað 

þessi rými og aukið hættu á að þarmarnir þrýstist þar inn. Líkurnar á að teppa myndist á 
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þennan hátt eftir hjáveituaðgerð eru taldar vera um 3% (Kakarla, Dailey, Marino, Shikora og 

Chelmow, 2005). 

 Teppa í smáþörmum er líklegust til að verða á þremur tímabilum 

barnsburðarferlisins. Í fyrsta lagi um miðja meðgöngu þegar legið fer upp fyrir grindarholið 

og verður kviðarholslíffæri og fer þar með að þrýsta á þarmana. Í öðru lagi þegar meðgangan 

fer að líða undir lok og höfuð barnsins skorðar sig og að lokum í sængurlegunni þegar legið 

dregst hratt saman og líffærin færast öll til á ný (Kakarla o.fl., 2005). 

 Ef ekkert er að gert getur teppa í smáþörmum leitt til dreps í þörmunum og jafnvel 

rofs á þeim. Björgun móður og barns getur oltið á tafarlausri greiningu og meðferð. Rétt 

greining getur hinsvegar verið vandkvæðum bundin þar sem einkennin sem um ræðir, verkur 

ofarlega í kvið, ógleði og uppköst eftir máltíðir, eru ósértæk og algeng meðal þungaðra 

kvenna. Mikilvægt er að taka nákvæma sögu, gera líkamsskoðun og taka blóðprufur. Hægt er 

að nota sneið- eða segulómmyndatöku til greiningar en stundum þarf að opna kviðarhol 

konunnar til að komast að orsökum einkennanna. Þegar um er að ræða þungaðar konur er oft 

um að ræða að beðið sé með myndatökur og skurðaðgerðir til könnunar en í þessum tilfellum 

getur það haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir móður og barn. Því er ekki mælt með að bíða, 

jafnvel þótt myndataka sýni ekkert óeðlilegt (Karkarla o.fl., 2005; Torres-Villalobos o.fl., 

2009). Alltaf skal hafa í huga teppu í smáþörmum þegar upp koma kvartanir um kviðverki, 

ógleði og uppköst hjá konum sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð (Beard o.fl., 2008; 

Guelinckx o.fl., 2009).  
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Sálfélagsleg líðan á meðgöngu 

Meðganga er tímabil sem oftast er tengt gleði og tilhlökkun en sú er ekki alltaf raunin. Hafi 

konur sögu um lyndis- eða geðraskanir getur komið bakslag á meðgöngunni og einnig geta ný 

vandamál komið upp á þessum tíma. Margar konur hræðast það að segja fjölskyldu  og 

heilbrigðisstarfsfólki frá vandamálum á þessu sviði sökum hræðslu við fordóma og höfnun 

(Sidebotham, 2004). Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt fyrir ljósmóður sem sinnir 

mæðravernd að horfa til fyrri sögu konunnar hvað varðar geð- og lyndisraskanir og félagslega 

erfiðleika. Þetta gerir henni betur kleift að sjá hugsanleg vandamál fyrir í tæka tíð, vera 

konunni sem bestur stuðningur og meta hvort hún þurfi aukinn stuðning, t.d. í formi 

sálfræðimeðferðar.  

Þegar saga kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga er skoðuð má sjá að 

algengt er að þær hafi átt við sálfélagsleg vandamál að stríða í tengslum við offituna sem 

þjáði þær fyrir aðgerðina. Þar má nefna geð- og lyndisraskanir sem í sumum tilfellum 

þarfnast lyfjameðferðar, átraskanir, misnotkun ávanabindandi lyfja og félagslega einangrun 

(Hout og Heck, 2009; Kalarchian o.fl., 2007; Marcus o.fl., 2009). Hjáveituaðgerð á maga 

hefur yfirleitt í för með sér aukin lífsgæði (Vallis o.fl., 2001). Neikvæðar breytingar geta þó 

einnig orðið, til dæmis  vegna breyttra matarvenja, og geta þær jafnvel orðið að vandamálum. 

Mikið þyngdartap getur leitt til þunglyndis og annarra sálfræðilegra kvilla. Einstaklingar sem 

hafa þjáðst af mikilli offitu hafa gjarnan notað mat til huggunar og þegar hið litla magamál 

sem þeir hafa eftir aðgerðina hindra slíkt ofát þá syrgja þeir oft matinn sem huggunarleið.  

Tilfinningar sem ekki fá útrás birtast stundum sem líkamleg einkenni, svo sem ógleði og 

uppköst. Stundum eru þunglyndislyf notuð til að létta á þeirri vanlíðan sem fylgir því að 

syrgja matinn. Einnig verða breytingar á líkamsímynd og breytt samskipti við maka, nána 

vini og fjölskyldu. Þrátt fyrir að þyngdartap hafi jákvæð áhrif á félagslíf viðkomandi 

einstaklinga þá þurfa þeir oft að takast á við miklar breytingar á því samskiptaneti sem í 
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kringum þá er. Þeir komast oft að því að þeir eiga ekki samleið lengur með gömlum, of 

þungum vinum vegna breytinga á lífsstíl. Því fylgir oft sorg og erfiðleikar við að finna aðra 

vini í staðinn.  Samkomur sem snúast um mat, hvort sem þær tengjast félagslífi eða vinnu, 

geta orðið vandræðalegar þar sem einstaklingurinn getur borðað miklu minna. 

Fjölskyldumeðlimir, vinir, vinnufélagar og kunningjar geta sýnt öfund eða fundist þeim 

ógnað vegna hins mikla þyngdartaps. Mikilvægt er því að þeir sem annast einstaklinga eftir 

hjáveituaðgerð geri sér grein fyrir sálfélagslegum áhrifum hennar. Á þetta ekki síst við á 

meðgöngu þegar konur eru viðkvæmari fyrir og margar líkamlegar og andlegar breytingar 

eiga sér stað (Mun og Cummings, 2009).  

Það er á ábyrgð ljósmóðurinnar að veita heildræna umönnun á meðgöngu þar sem 

leggja ætti áherslu á tilfinningalega og sálfélagslega vellíðan kvenna. Ljósmóðirin sem sinnir 

mæðravernd þarf að leggja sig fram við að skapa umhverfi þar sem tjáskipti eru opin, traust 

og fordómaleysi er til staðar. Sé um sálfélagsleg vandamál að ræða hjá þunguðu konunni er 

það mikilvægt að ljósmóðirin meti hvort hún geti sinnt henni ein og sér eða hvort hún þurfi 

að leita annarra úrræða, t.d. beina konunni til annarra fagaðila (Sidebotham, 2004).  

Konum sem sækja þjónustu sína í áhættumæðravernd Landspítalans stendur til boða 

sálfræðiaðstoð eftir þörfum líkt og öðrum skjólstæðingum kvennadeildar spítalans 

(Landspítali, 2007). Ekki er um fasta aðkomu sálfræðinga að ræða þegar kemur að þeim 

konum sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga (Vigdís Björg Sigurgeirsdóttir 

munnleg heimild, 13. apríl 2010). 
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Umræður 

Áhættumæðravernd Landspítalans sér um þjónustu við konur sem ganga með barn eftir 

hjáveituaðgerð hér á landi. Markmiðið með vinnu þessa lokaverkefnis var að afla þekkingar 

um öryggi þess að kona gangi með barn eftir hjáveituaðgerð á maga, bæði fyrir hana og 

barnið. Auk þess vildi ég komast að því að hverju skyldi hyggja í mæðravernd þessara 

kvenna og hvernig væri best að skipuleggja þjónustu við þær. Ég áleit að það væri góð 

samfella í þjónustu við allar konur að vera í meðgönguvernd á sinni heilsugæslustöð og að 

góða ástæðu þyrfti til að sjúkdómsvæða meðgöngu þeirra sem gengist hafa undir 

hjáveituaðgerð á maga enn frekar með því að beina þeim í áhættumæðraverndina. 

 Offita eykur líkur á vandamálum í tengslum við barneignarferlið, bæði hjá móður og 

barni (Catalano, 2007). Hjáveituaðgerð á maga hefur reynst árangursrík í meðferð alvarlegrar 

offitu og tengdra fylgikvilla þegar aðrar leiðir hafa verið fullreyndar og eru konur meirihluti 

þeirra sem fer í slíka aðgerð (Santry o.fl., 2005; Eisenberg o.fl., 2006). Geð- og 

lyndisraskanir auk sálfélagslegra erfiðleika eru algengar meðal þeirra sem sækjast eftir að 

fara í hjáveituaðgerð en lífsgæði batna yfirleitt í kjölfar aðgerðarinnar (Hout og Heck, 2009; 

Kalarchian o.fl., 2007; Marcus o.fl., 2009). Fylgikvillar geta komið upp eftir hjáveituaðgerð, 

m.a. óþol gagnvart mat, magasár, teppa í smáþörmum og bætiefnaskortur, sérstaklega hvað 

varðar járn, B12 vítamín, kalk og D vítamín og fólínsýru hjá konum á barneignaraldri 

(Woodard, 2004). Fullnægjandi ráðleggingar varðandi inntöku bætiefna og vítamína eru 

nauðsynlegar í kjölfar hjáveituaðgerðar og mælt er með því að einstaklingar sem farið hafa í 

hjáveituaðgerð séu undir reglulegu eftirliti þar sem fylgst er með næringarstöðu og almennri 

líðan. Sé þessu vinnulagi fylgt er hægt að komast hjá flestum fyrrnefndum vandamálum 

(Beard o.fl., 2008; Gasteyger o.fl., 2008; Gong o.fl., 2008) 

 Konum er ráðlagt að bíða með þungun eftir hjáveituaðgerð í a.m.k ár eftir aðgerðina 

vegna hraðs þyngdartaps og hættu á næringarskorti. Verði um þungun að ræða á þessum tíma 
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virðist það þó ekki skapa hættu, hvorki fyrir móður né barn (Dao o.fl., 2006; Patel o.fl., 

2008). 

 Þegar konur ganga með barn eftir hjáveituaðgerð mætti draga þá ályktun að 

þyngdartapið sem orðið hefur í kjölfar hennar myndi draga verulega úr líkum þess að 

vandamál tengd offitu kæmu upp á meðgöngunni. Þekkt er að offita eykur líkur á ýmsum 

vandamálum tengdum barneignarferlinu (Catalano, 2007; Shaikh o.fl., 2010; Weiss o.fl., 

2004). Hins vegar hefur hjáveituaðgerðin þau áhrif að næringar- og bætiefnaskortur getur 

komið fram hjá konunni. Það hafa því vaknað upp spurningar um hvort fylgikvillar aðgerðar 

geti haft neikvæð áhrif á meðgönguna, til dæmis með því að hafa áhrif á vöxt barns í 

móðurkviði. Rannsóknir sýna að líkur á háþrýstingskvillum, meðgöngusykursýki og fæðingu 

of stórra barna eru minnkaðar eftir hjáveituaðgerð á maga samanborið við konur sem þjást af 

offitu og eru í sumum tilfellum svipaðar og hjá almennu þýði. Útkoma meðgöngu fyrir 

börnin, t.d. hvað varðar tíðni fyrirburafæðinga og fæðingargalla, er almennt séð góð og 

sambærileg við samanburðarhópa. Vaxtarskerðing og léttburafæðingar koma sjaldan fyrir. 

Það ber að hafa í huga að konur sem farið hafa í hjáveituaðgerð eru, þrátt fyrir aðgerðina, 

líklegri til að þjást af offitu. Því er ekki við því að búast að áhrif offitu á meðgöngu þessara 

kvenna séu engin þótt eflaust séu þau minni en hefði verið fyrir aðgerðina (Patel o.fl., 2008; 

Sheiner o.fl., 2004; Sheiner o.fl., 2009; Wax o.fl., 2008; Weintraub o.fl., 2008). 

Þegar kemur að meðgönguvernd kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð er 

mikilvægt að huga bæði að sálfélagslegum og líkamlegum þáttum. Fylgjast þarf með 

næringarstöðu kvennanna og hugsanlegum bætiefnaskorti en slíkur skortur getur haft áhrif á 

heilsu þeirra og barna þeirra, jafnvel fram á fullorðinsár (Landsberger og Gurewitsch, 2007). 

Þyngdaraukning á meðgöngu getur verið mjög fjölbreytileg eftir hjáveituaðgerð en mikilvægt 

er að fylgjast með henni þar sem hún getur gefið vísbendingu um vöxt barnsins þótt það sé 

ekki einhlítt og eftirlit með vexti þess er nauðsynlegt, burtséð frá þyngdarbreytingum móður. 
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Eftirlitið fer fram með mælingum legbotnshæðar og ómskoðunum eftir þörfum (Buchwald 

o.fl., 2004; Landsberger og Gurewitsch, 2007; Woodward, 2003).  

Hið hefðbundna sykurþolspróf getur valdið konum sem farið hafa í hjáveituaðgerð 

miklum óþægindum vegna breytinga sem orðið hafa á meltingarkerfi þeirra (Woodard, 2004).  

Hægt er að nota aðrar aðferðir við greiningu meðgöngusykursýki hjá þessum konum, t.d. 

mælingar á fastandi blóðsykri og eftir máltíðir í eina viku heima (Guelinckx o.fl., 2009; Wax 

o.fl., 2007) 

 Kvillar tengdir magahjáveituaðgerðinni sjálfri geta komið upp á meðgöngunni. Sá 

alvarlegasti er teppa í smáþörmum en komi hún upp getur björgun móður og barns oltið á 

tafarlausri greiningu. Sökum ósértækra einkenna getur greiningin hins vegar verið erfið og 

mælt er með að ekki sé beðið með myndatökur og skurðaðgerðir til könnunar kvarti þessar 

konur undan kviðverkjum, ógleði og uppköstum (Karkarla o.fl., 2005; Torres-Villalobos o.fl., 

2009). 

 Mikilvægt er að huga að sálfélagslegum þáttum hjá konum sem ganga með barn eftir 

hjáveituaðgerð á maga. Vegna sögu sinnar um alvarlega offitu hefur nokkur fjöldi þessara 

kvenna átt við geð- og lyndisraskanir að stríða, þurft á geðlyfjum að halda, glímt  við 

átraskanir og félagslega erfiðleika. Lífsgæði batna oft í kjölfar aðgerðar en bakslag getur 

komið, sérstaklega þyngist konan á ný, og stuðningur og eftirlit er mikilvægt (Hout og Heck, 

2009; Kalarchian o.fl., 2007; Marcus o.fl., 2009; Sidebotham, 2004).  
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Samantekt og lokaorð 

Með vinnu þessa verkefnis tókst mér að fá nokkuð góð svör við þeim spurningum sem ég 

lagði upp með í byrjun hvað varðar öryggi meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga, tilhögun 

mæðraverndar og nauðsyn þess að konur séu í áhættumæðravernd eftir slíka aðgerð. 

Svo virðist sem meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga sé almennt séð örugg fyrir 

bæði móður og barn. Mikilvægt er þó að hafa í huga að sníða umönnun og eftirlit þessara 

kvenna og barna þeirra að því ástandi sem konan er í þegar hún verður þunguð og 

mæðravernd hefst.  

Eftir hjáveituaðgerð er viss hætta á næringar- og bætiefnaskorti. Rannsóknir sem 

skoðaðar voru við gerð þessa verkefnis sýndu mjög mismunandi tíðni slíkra vandamála en 

þau virtust algengari þegar ekki var um að ræða meiri vítamín- og bætiefnainntöku en eina 

fjölvítamín á dag sem þykir alls ekki nægjanlegt. Hér á landi eru gefnar leiðbeiningar um 

mun meiri inntekt bætiefna, sérstaklega þeirra sem virðist oftast skorta, þ.e. járns, B12 

vítamíns, kalks og D vítamíns. 

Fáar rannsóknir eru til sem beinast að næringarstöðu kvenna sem ganga með barn eftir 

hjáveituaðgerð. Þær sem skoðaðar voru í þessu verkefni sýndu ekki fram á alvarlegan 

næringarskort hjá konum sem gengu með barn eftir slíka aðgerð, helst var um að ræða vægan 

bætiefnaskort. Væri um gott eftirlit og stuðning að ræða á meðgöngunni, góða 

næringarinntekt og hæfilega notkun vítamína og bætiefna virtist sem útkoma meðgöngu væri 

góð, bæði fyrir móður og barn. Vaxtarskerðing barna og fæðing léttbura reyndist sjaldgæf 

þegar konur gengu með barn eftir hjáveituaðgerð og ekki var um aukna tíðni fæðingargalla að 

ræða. Hugsanleg áhrif hjáveituaðgerðarinnar á barn í móðurkviði virðist vera helsta 

áhyggjuefni þeirra sem sjá um umönnun kvenna á meðgöngunni og líklega helsta ástæða fyrir 

því að konum er beint í áhættumæðravernd. Lítil ástæða er til að óttast slík neikvæð áhrif á 

fóstrið samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðar voru. 
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Það kom mér nokkuð á óvart hversu offita er enn algeng hjá konum sem farið hafa í 

hjáveituaðgerð á maga.  Líkamsþyngdarstuðull kvennanna lækkar þó mikið eftir 

hjáveituaðgerð þótt ekki verði offitunni algjörlega útrýmt. Hún er því ennþá að hafa áhrif á 

meðgöngur þeirra að einhverju leyti. Það sást á niðurstöðum sumra þeirra rannsókna sem 

skoðaðar voru við gerð verkefnisins þar sem of stór börn og meðgöngusykursýki voru 

algengari hjá konum eftir hjáveituaðgerð en samanburðarhópum en hvort tveggja hefur þekkt 

tengsl við offitu. Það virðist þó vera þannig að þyngdartapið hafi nægilega jákvæð áhrif til að 

meðganga kvennanna verði öruggari eftir hjáveituaðgerðina heldur en hefðu þær gengið með 

barn á meðan þær þjáðust af sjúklegri offitu.  

Samkvæmt rannsóknum er ekki mælt með hinu dæmigerða sykurþolsprófi fyrir konur 

sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga en hérlendis eru engar reglur um það hvernig 

skimun fyrir meðgöngusykursýki skuli háttað hjá þessum konum. Sumar fara í hefðbundna 

prófið með tilheyrandi vanlíðan sem getur fylgt í kjölfarið á meðan aðrar fá sykurlausn í æð. 

Þetta þyrfti að mínu áliti að skoða nánar og hafa sem þátt í þeim verklagsreglum sem vonandi 

verða samdar sem fyrst fyrir þær konur sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð. 

Samantektar- og yfirlitsgreinar um hin ýmsu efni tengd hjáveituaðgerð gat ég aðeins 

notað að takmörkuðu leyti við gerð þessa verkefnis. Ástæða þess er að gjarnan eru teknar 

saman rannsóknir á nokkrum gerðum megrunarskurðaðgerða en áhrif þeirra eru mjög 

mismunandi, sumar hafa í för með sér færri fylgikvilla en sú aðgerð sem notuð er hérlendis 

en aðrar hafa tengsl við mun alvarlegri afleiðingar. Ég notaði því eingöngu rannsóknir sem 

snúa að þeirri tegund skurðaðgerðar sem notuð er hér á landi, þ.e. hjáveituaðgerð á maga. 

Ekki var um að ræða neinar íslenskar rannsóknir á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð en ein slík 

er nú í vinnslu. Hún ber heitið „Þungun eftir magahjáveituaðgerð” og að henni standa Reynir 

Tómas Geirsson, Björn Geir Leifsson, Hildur Harðardóttir og Alda Birgisdóttir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða kynntar á þingi NFOG (The Nordic Federation of Societies of 
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Obstetrics and Gynecology) í júní næstkomandi (2010). Í þeirri rannsókn tóku þátt allar konur 

sem gengu með barn eftir hjáveituaðgerð frá 2001-2008 á Íslandi en þær voru 30 talsins. Það 

verður áhugavert að skoða niðurstöður þeirrar rannsóknar.  

 Engar ritaðar verklagsreglur eru til um tilhögun mæðraverndar eftir hjáveituaðgerð á 

maga á Íslandi en slíkar verklagsreglur gætu orðið til í framhaldi af fyrrnefndri rannsókn 

Reynis Tómasar Geirssonar og félaga (Hildur Harðardóttir munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Slíkar verklagsreglur gætu auðveldað ljósmæðrum í heilsugæslu að sinna mæðravernd 

þessara kvenna þar sem aðeins fáar konur ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á ári hverju og 

því óalgengt fyrir ljósmæður að fá þær inn á borð til sín. Hefðu þær verklagsreglur til að 

styðjast við gæti það auðveldað þeim vinnu sína og gert þær öruggari í umönnun kvennanna.  

 Mikilvægt er að hafa bæði líkamlega og sálfélagslega þætti í huga þegar kemur að 

mæðravernd kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Það kom mér á óvart 

hversu margar þeirra kvenna sem gangast undir hjáveituaðgerð eiga sögu um einhverskonar 

sálræn eða félagsleg vandamál og óhjákvæmilegt að það hafi áhrif á meðgöngur sumra þeirra. 

Meðgangan er tími þar sem miklar líkamlegar breytingar verða og ekki ólíklegt að það reynist 

mörgum konum erfitt, sérstaklega þeim sem hafa lagt mikið á sig til að grennast. Ekkert er 

minnst á sálfélagslega þætti í þeim rannsóknum sem ég hef lesið um meðgöngu eftir 

hjáveituaðgerð sem bendir til þess að líkamleg vandamál séu mun ofar á blaði hjá þeim sem 

standa að slíkum rannsóknum. Ljósmæður sem sinna þessum konum eru hins vegar í mjög 

ákjósanlegri stöðu til að ná til þessara kvenna, meta andlega líðan þeirra og veita stuðning 

eftir þörfum. Afar fróðlegt væri að sjá rannsóknir sem beindust að þessum sálfélagslegu 

þáttum meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga. Þar mætti m.a. að skoða reynslu kvenna af 

meðgönguverndinni, hvers konar sálrænan stuðning þær fá þar og algengi vanlíðunar á 

meðgöngunni. Slíkar rannsóknir gætu hjálpað ljósmæðrum að koma auga á það sem mestu 

máli skiptir í mæðravernd þessara kvenna og gert ljósmæðrunum kleift að veita þeim sem 
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besta þjónustu. Áhættumæðravernd Landspítalans sinnir mörgum konum með aðkallandi 

vandamál, þar er oft mikið að gera og erfitt getur verið að skapa það rólega og afslappaða 

andrúmsloft sem myndi gera konum kleift að opna sig og tala um sín sálrænu og félagslegu 

vandamál. Yfirleitt er mun rólegra í mæðraverndinni á heilsugæslustöðvunum og hugsanlega 

betra umhverfi til slíkra umræðna. 

Samkvæmt þeim heimildum sem ég hef kynnt mér við gerð þessa verkefnis er ekki 

ástæða fyrir allar konur sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð að sækja þjónustu í 

áhættumæðravernd Landspítalans. Ég tel að flestar kvennanna gætu vel verið í mæðravernd á 

sinni heilsugæslustöð en samvinna við áhættumæðraverndina væri æskileg. Þar gætu 

konurnar m.a. farið í vaxtarsónar og hitt næringarráðgjafa. Einnig er sjálfsagt að 

mæðraverndin flyttist þangað ef eitthvað breyttist á meðgöngunni þannig að einhver hætta 

steðjaði að móður eða barni eða aukins stuðnings væri þörf.  

Samkvæmt leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri 

meðgöngu er áhættumat mikilvægt í fyrstu heimsókn til ljósmóður. Viðtalið og skoðunin 

beinist að því að finna þær konur sem þurfa á sérhæfðri og nákvæmari umönnun að halda en 

aðrar konur vegna þess að líkamleg, andleg eða félagsleg staða þeirra sé með þeim hætti að 

móðir eða fóstur gætu orðið fyrir veikindum eða öðrum áföllum á meðgöngu eða í fæðingu 

(Landlæknisembættið, 2008). Þetta tel ég vel geta átt við konur eftir hjáveituaðgerð. Sé kona í 

upphafi meðgöngu stöðug í þyngd og næringar- og bætiefnastaða hennar góð gæti hún verið á 

sinni heilsugæslu í mæðravernd en sé eitthvað sem ógnar heilsu hennar eða barnsins er 

sjálfsagt að hún fái aukna þjónustu og hugsanlega flytjist í áhættumæðraverndina. Í sömu 

leiðbeiningum er talað um að þarfir barnshafandi kvenna skuli endurmetnar í hverri skoðun 

því ný vandamál geti komið upp hvenær sem er. Þetta fást ljósmæður í heilsugæslunni við á 

hverjum degi og þar sem vandamál tengd meðgöngu eftir hjáveituaðgerð virðast óalgeng að 

þá er engin ástæða til að ætla að ljósmæður gætu ekki vísað þessum konum áfram eftir því 
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sem þörf krefur. Þegar vandamál greinast á meðgöngu þurfa tilvísunarleiðir að vera skýrar 

svo tryggt sé að konur fái meðferð hjá viðeigandi sérfræðingum eða sérfræðingateymi 

(Landlæknisembættið, 2008). Hér kemur mikilvægi þess að hafa skýrar verklagsreglur 

varðandi umönnun kvenna sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð vel fram. Eigi ljósmæður 

í heilsugæslu að sinna þessum konum verður það að vera ljóst hvenær skuli leita til 

sérfræðinga í umönnun þeirra. Þar má nefna afbrigðileg blóðprufusvör, grun um 

vaxtarseinkun fósturs, kviðverki konu,  óeðlilega þyngdarbreytingu hjá henni eða mikla 

sálræna erfiðleika. Sé um slíkar verklagsreglur að ræða ættu ljósmæður sem starfa á 

heilsugæslustöðvum að geta sinnt mæðravernd kvenna sem farið hafa í hjáveituaðgerð á 

öruggan hátt og þannig veitt þeim góða samfellu í þjónustu og stuðlað að sem eðlilegastri 

meðgöngu þeirra. 
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