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Útdráttur 

Tilgangur þessarar fræðilegu úttektar var að kanna hvort vissir þættir í lífsstíl kvenna hefðu 

áhrif á frjósemi þeirra og meðgöngu. Lögð var áhersla á hreyfingu, næringu og 

næringarástand auk áhættuhegðunar sem tók til reykinga, alkóhólneyslu og kynhegðunar. 

Niðurstöður rannsókna benda til að hver þessara þátta í lífsstíl kvenna geti haft áhrif á 

frjósemishorfur þeirra og á meðgönguna. Ákveðið mataræði getur verið hagstætt fyrir 

frjósemi en einnig hagnast konur á léttri hreyfingu. Betri líkur eru á getnaði hjá konum í 

kjörþyngd heldur en hjá konum í ofþyngd eða undirþyngd og virðist öll áhættuhegðun draga 

úr frjósemi. Þegar kemur að meðgöngunni er mikilvægt fyrir konur að borða rétta fæðu, bæði 

fyrir sjálfa sig og barnið. Öll hreyfing bæði fyrir og á meðan á meðgöngunni stendur getur 

minnkað líkur á slæmum meðgöngukvillum og er hagstæð fyrir móður og barn. Öll 

áhættuhegðun getur skaðað fóstrið og getur haft slæmar afleiðingar í för með sér líkt og 

fyrirburafæðingu eða fæðingargalla. 

Til þess að koma þessari vitneskju til almennings þarf að auka fræðslu um áhrif lífsstíls. 

 

 

 

 

Lykilorð: ófrjósemi, lífsstíll, hreyfing, næring, áhættuhegðun. 



v 

 

Abstract 

The purpose of this literature review was to explore if certain aspects of women's lifestyle 

could affect their fertility and pregnancy outcome. The main focus was on exercise, nutrition 

and risk behaviour in relation to smoking, alcohol consumption and sexual behaviour. 

The results show that these lifestyle factors can affect women's fertility and their 

pregnancy outcome. Certain diet factors and moderate exercise is beneficial for women's 

fertility. Women in normal weight have a better chance of getting pregnant compared to 

overweight or underweight women. All risk behaviours can be harmful for the fertility of 

women. When pregnant, good nutrition is important for both the mother and her baby. All 

exercise both before and during the pregnancy is beneficial for the mother and her baby and 

can reduce the risk of pregnancy related diseases. All risk behaviours can harm the fetus and 

can increase the risk of poor pregnancy outcome such as preterm labour or birth deficits. 

Education is needed to enhance the knowledge of the general public of the influence of 

the lifestyle on fertility and pregnancy. 

 

 

 

 

Keywords: infertility, lifestyle, exercise, nutrition, risk behaviour. 
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Inngangur 

Þegar pör ákveða að reyna að eignast barn vilja þau oft sjá árangur mjög fljótt eftir að notkun 

getnaðarvarna er hætt. Hins vegar er ekki víst að þau hafi hugsun á því hvaða áhrif lífsstíll 

þeirra hefur í sambandi við að geta barn og breyta því jafnvel ekki mikið út af vananum að 

öðru leyti en því að hætta að nota getnaðarvarnir. Einnig verður fólk oft fyrir vonbrigðum ef 

erfiðleikar eru við getnað og ef ófrjósemi er staðreynd getur það valdið álagi í sambandinu og 

sorgarviðbrögðum. 

Frjósemi á Íslandi er meiri en víðast hvar í Evrópu, að Tyrklandi undanskildu. Á Íslandi 

mældist frjósemi rúmlega tvö börn á hverja konu árið 2011 en á sjötta áratugnum hafði hún 

verið rúmlega fjögur börn á hverja konu. Fækkun barneigna má þó ekki einungis rekja til 

vandamála vegna ófrjósemi heldur ákveða sumar konur að eignast ekki börn og leggja meiri 

áherslu á starfsframa. Meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns þeirra er einnig orðinn 

hærri núna. Árið 1975 var hann 22 ár en árið 2011 var hann kominn í tæp 27 ár  (Katrín Björg 

Ríkarðsdóttir, 2007; Hagstofa Íslands, 2011). 

Lífsstíll allra kvenna er ekki jafn heilsusamlegur en oft breytir kona ekki lífsstíl sínum 

til hins betra fyrr en eftir að hún verður þunguð. Það sem verður leitast við að svara hér er: 

 Hvernig hefur lífsstíll kvenna áhrif á frjósemi þeirra? 

 Hvernig hefur lífsstíll kvenna áhrif á meðgöngu? 

Út frá fræðilegum heimildum verða settar fram ráðleggingar um hvað konur geti gert til þess 

að bæta frjósemi sína. Einnig verður fjallað um hvernig hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér 

þessa vitneskju í störfum sínum og aukið vitneskju almennings á þessum þáttum. 
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Skilgreiningar á hugtökum 

Ófrjósemi (infertility): Ófrjósemi er alvarlegt vandamál sem hefur áhrif á lífsgæði fólks 

og er vandamál meðal 10 – 15% para á barneignaaldri. Ófrjósemi er seinkun á getnaði, þ.e. 

parið hefur stundað óvarið kynlíf í eitt ár án þess að getnaður hafi átt sér stað. Ófrjósemi 

kvenna getur orsakast af mismunandi þáttum eins og göllum tengdum eggjastokkum, legi og 

eggjaleiðurum eða vegna offitu, næringartengdum þáttum eða vanvirkni skjaldkirtils. 

Ófrjósemi getur átt sér stað bæði hjá fólki sem á barn fyrir og vill eignast annað (secondary 

infertility) og hjá pörum sem eru að reyna að eignast sitt fyrsta barn (primary infertility) 

(Gingrich, 2012; Gnoth o.fl., 2005). 

Lífsstíll (lifestyle): Fólk lifir lífi sínu á ákveðinn hátt og það fylgir því ákveðnum lífsstíl. 

Lífsstíll tekur til einstaklingsþátta eins og hreyfingar, næringar, menningar og umhverfis. 

Þegar talað er um heilsusamlegan lífsstíl er miðað við að fólk stundi hreyfingu og borði holla 

fæðu (Dunn, Andersen og Jakicic, 1998). 

Hreyfing (exercise): Við hreyfingu notar fólk meiri orku en það notar í hvíld og kemur 

hún frá rákóttum vöðvum líkamans. Fólk hreyfir sig við sínar daglegu athafnir en einnig getur 

fólk verið að stunda markvissa hreyfingu. Sú hreyfing er skipulögð og oft með eitthvert 

markmið að leiðarljósi líkt og til að létta sig eða bæta þol. Hreyfingin getur verið mjög 

fjölbreytt og getur munað miklu á ákefð og lengd hreyfingar eftir því hvernig æfingar eru 

gerðar. Spretthlauparar og þeir sem stunda kraftlyftingar þurfa að nýta orku sína í hreyfingu 

yfir stuttan tíma á meðan langhlauparar hlaupa marga tugi kílómetra í einu og nýta því orkuna 

yfir langan tíma. Hreyfing hefur margar jákvæðar afleiðingar fyrir líkamann eins og að 

minnka líkur á háum blóðþrýstingi, blóðtöppum og sykursýki (Silverthorn, 2007). 



3 

 

Næring (nutrition): Upptaka næringarefna er nauðsynleg til þess að viðhalda líkams-

starfsemi og heilsu. Stig næringar eru inntaka, melting, upptaka og útskilnaður. Helstu 

næringarefnin eru prótein, kolvetni og fita (Silverthorn, 2007). 

Áhættuhegðun (risk behaviour): Hugtakið er samsett úr orðunum áhætta og hegðun. 

Það sem er áhættusamt er eitthvað sem hefur áhættu í för með sér. Hegðun er framkoma eða 

hátterni fólks. Áhættuhegðun er því ákveðin hegðun og hátterni sem fólk sýnir og felur í sér 

ákveðna áhættu (Mörður Árnason, 2002). Dæmi um áhættuhegðun eru reykingar, áfengis-

neysla og það að stunda óábyrgt kynlíf, jafnvel með mörgum bólfélögum. 
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Aðferð 

Heimildaöflun fyrir þessa fræðilegu úttekt var í gegnum gagnasöfnin Cinahl (EBSCOhost), 

OVID, Hirslu, Gegni, fræðasetur Google sem og leitað var eftir heimildum í heimildalistum 

þeirra heimilda sem fundnar voru. Einnig voru kennslubækur úr hjúkrunarfræðináminu 

skoðaðar. Leitast var við að nota frumheimildir að mestu og spanna því heimildirnar yfir 

nokkuð breitt tímabil, 1983-2012. Stærstur hluti þeirra er þó gefinn út eftir árið 2000. 

Leitarorðin sem notuð voru við heimildaleitina voru women, fertility, infertility, pregnancy, 

nutrition, diet, lifestyle, physical activity, exercise, obesity, smoking, alchohol, preconception 

health, sexually transmitted diseases og voru þau ýmist notuð ein og sér eða saman. Greinar 

voru metnar út frá rannsóknarspurningum þessarar fræðilegu úttektar og valdar eftir lestur 

titils og útdráttar greinanna.  

Í upphafi var ætlunin að fjalla einungis um hvernig lífsstíll kvenna hefur áhrif á 

frjósemi og því leitað að heimildum út frá því. Eftir frekari umhugsun var hins vegar ákveðið 

að víkka rammann og leita einnig heimilda um áhrif lífsstílsins á þungunina sjálfa. Alls var 

stuðst við 75 greinar, tvær kennslubækur og skýrslur sem gefnar voru út af mismunandi 

stofnunum. 
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Fræðileg samantekt 

Næring og næringarástand 

Samkvæmt rannsóknum geta konur minnkað líkur sínar á ófrjósemi með því að neyta 

ákveðinna fæðutegunda (Chavarro, Rich-Edwards, Rosner og Willet, 2007b) (Tafla 1). 

Einnig hefur komið fram að koffínneysla geti haft áhrif þar sem neysla drykkja sem innihalda 

mikið koffín getur minnkað líkur á frjóvgun (Hakim, Gray og Zacur, 1998). Góð næring er 

líka mikilvæg á meðgöngu til þess að viðhalda góðum vexti og þroska fóstursins sem og til að 

koma í veg fyrir fylgikvilla og vandamál tengd meðgöngu og fæðingu (Moore, 2012). 

Í heilanum er svæði sem stjórnar fæðuþörf og hefur það svæði því áhrif á fylliþörf og 

svengdartilfinningu. Ef þetta svæði skemmist eða truflast getur það haft þau áhrif að 

manneskjan borðar of mikið eða of lítið og þá getur hún átt það á hættu að verða of feit eða 

vannærð (Silverthorn, 2007). Offita getur leitt til truflana í tíðahring og haft slæm áhrif á 

fóstur of feitra mæðra (Gunnar Sigurðson, Vilmundur Guðnason, Thor Aspelund, Kristín 

Siggeirsdóttir og Bylgja Valtýsdóttir, 2008; Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur Harðardóttir og 

Þórður Þórkelsson, 2010). Vannæring getur einnig haft slæm áhrif en vannæringin sjálf 

virðist ekki hafa mikil áhrif á frjósemi en hefur aftur á móti mikil áhrif á þroska fósturs og 

vandamál sem koma fram við fæðingu barns (Bulik o.fl., 1999; Kouba, Hällström, Lindholm 

og Hirschberg, 2005). 

Næring og frjósemi 

Samspil mataræðis kvenna og frjósemi þeirra hefur verið rannsakað út frá ýmsum 

sjónarhornum. Þær konur sem borða meira af a) einómettuðum fitusýrum en transfitusýrum, 

b) próteinum úr grænmeti frekar en kjöti og fiski, c) trefjum, d) kolvetnum sem innihalda lítið 

magn glúkósa, e) mjólkurvörum með miklu fituinnihaldi og f) fá nóg af járni og taka 
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fjölvítamín fylgja svokölluðu frjósemismatarræði. Þær konur sem fylgja algjörlega þessu 

matarræði eru ólíklegri að því sem nemur 66% til að eiga við ófrjósemi að stríða vegna 

vandamála tengt egglosi og hafa minni líkur er nemur 27% á að eiga við ófrjósemi að stríða 

af öðrum orsökum en þær konur sem fylgja ekki þessu matarræði eða fylgja því aðeins að 

einhverju leyti (Chavarro o.fl, 2007b). 

Svokallað Miðjarðarhafsmatarræði virðist einnig hafa góð áhrif á frjósemi en sýnt hefur 

verið fram á að þær konur sem borða samkvæmt því matarræði eigi síður erfitt með að verða 

þungaðar og að matarræðið auðveldi þeim konum sem fara í glasafrjóvgun að verða þungaðar 

(Toledo o.fl., 2011; Vujkovic o.fl., 2010). Miðjarðarhafsmatarræðið felur í sér mikla neyslu á 

grænmeti, fiski, ávöxtum, fuglakjöti, fitulitlum mjólkurafurðum og ólífuolíu. Hið vestræna 

matarræði sem inniheldur rautt kjöt, skyndibita, fitumiklar mjólkurafurðir, brauðmeti, egg, 

hrísgrjón, kartöflur, sósur, sykrað gos og unnar vörur hefur hvorki góð áhrif á frjósemina né 

slæm (Toledo o.fl., 2011) (Tafla 1). Hins vegar sýndi rannsókn, sem gerð var í 

Bandaríkjunum á næringarvenjum 18.555 heilbrigðra kvenna, að þær konur sem neyttu 

fitulítilla mjólkurafurða, líkt og þær konur sem fylgja Miðjarðarhafsmatarræði, voru í aukinni 

hættu á að eiga við ófrjósemi vegna vandamála tengdu egglosi á meðan þær konur sem neyttu 

fitumikilla mjólkurafurða voru í minni hættu (Chavarro, Rich-Edwards, Rosner og Willet, 

2007a). Chavarro, Rich-Edwards, Rosner og Willet (2009) athuguðu á sama úrtaki kvenna 

hvort magn og gæði kolvetna hefði áhrif á frjósemi þeirra. Þau komust að því að ef neysla 

kolvetnanna væri það mikil að hún kæmi niður á neyslu fitu myndi það auka líkur á 

ófrjósemi. Einnig fundust tengsl á milli gæða kolvetnanna og ófrjósemi hjá frumbyrjum. 

Rannsókn á áhrifum fitusýra á frjósemi sýndi að þær konur sem neyttu transfitusýra í stað 

kolvetna, einómettaðra fitusýra eða omega-6 fjölómettaðra fitusýra voru í aukinni hættu á 

ófrjósemi (Chavarro, Rich-Edwards, Rosner og Willet, 2007c). Þegar próteinneysla og 

frjósemi voru skoðuð saman kom í ljós að prótein fengið úr dýraafurðum tengdist auknum 
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líkum á ófrjósemi. Þær konur sem hins vegar fengu prótein úr grænmeti í stað próteina úr 

dýraafurðum voru í minni hættu á að eiga við ófrjósemi að stríða (Chavarro, Rich-Edwards, 

Rosner og Willet, 2008). 
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Tafla 1. Rannsóknir á áhrifum lífsstíls kvenna á frjósemi. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Bakken o.fl. 

2007a 

Noregur 

Skoða 

frjósemis-

horfur, þ.e. 

fæðingar og 

utanlegsfóstur, 

hjá konum sem 

hafa farið í 

klamydíupróf. 

Langtíma-

rannsókn. 

Gagnagrunnar 

skoðaðir yfir 13 

ára tímabil. 

20.762 konur undir 20 ára í 

byrjun rannsóknar. Niðurstöður 

klamydíuprófa hjá konunum 

voru tengdar við tilfelli af 

utanlegsfóstrum og fæðingum 

yfir 13 ára tímabil í sama 

úrtaki. Sjúkraskrár skoðaðar. 

 

Tíðni utanlegsfóstra var hærri hjá 

konum sem fengu jákvætt svar úr 

klamydíuprófi, samanborið við konur 

sem fengu neikvætt svar. 

Fæðingartíðnin var svipuð á milli 

hópanna. 

Þó að konur sem greinast með 

klamydíu hafi hærri tíðni af 

utanlegsfóstrum álykta höfundar að 

niðurstöður bendi til að 

frjósemishorfur séu betri hjá þeim 

eftir greiningu heldur en ef þær hefðu 

ekki greinst. Höfundar mæla með 

skimun fyrir klamydíu til þess að 

viðhalda betri frjósemi. 

 

Bouyer o.fl. 

2003  

Frakkland 

Finna 

áhættuþætti 

fyrir utanlegs-

fóstrum. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

803 tilfelli af utanlegsfóstrum 

og 1.683 fæðingar kvenna á 

aldrinum 15 - 44 ára. 

Spurningalistar lagðir fyrir og 

sjúkraskrár skoðaðar. 

 

Helstu áhættuþættirnir eru 

kynsjúkdómar og reykingar. Aðrir 

áhættuþættir eru aldur, saga um 

fósturlát eða ófrjósemi og 

getnaðarvarnir, líkt og lykkjan. 

Æskilegt væri að auka vitneskju 

almennings um aukna hættu 

utanlegsfóstra sem afleiðingar 

reykinga. 

Chavarro o.fl. 

2007b 

Bandaríkin 

Meta tengsl 

mataræðis og 

lífsstíls við 

ófrjósemi vegna 

vandamála við 

egglos. 

Langtíma-

rannsókn. 

17.544 konur án sögu um 

ófrjósemi var fylgt yfir átta ára 

tímabil þar sem þær voru að 

reyna að verða ófrískar eða 

urðu ófrískar. 

Spurningalistar lagðir fyrir, 

tvisvar um mataræði og á 

tveggja ára fresti um hvort 

konurnar höfðu reynt að verða 

ófrískar. 

 

Þær konur sem fylgdu 

frjósemismataræði voru í minni 

áhættu í sambandi við að eiga við 

ófrjósemi að stríða. 66% minni líkur 

voru á ófrjósemi tengt egglosi ef 

konurnar fylgdu þessu mataræði 

algjörlega. 

Það að fylgja frjósemismataræði gæti 

haft hagstæð áhrif á frjósemi 

heilbrigðra kvenna. Hægt er að koma 

í veg fyrir ófrjósemi sem orsakast af 

vandamálum tengdum egglosi með 

því að huga að mataræði og lífsstíl. 
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Tafla 1. Frh. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Easter o.fl. 

2011 

Bretland 

Skoða áhrif 

átröskunar-

sjúkdóma á 

frjósemi og 

viðhorf til 

þungunar. 

Gögn fengin úr 

ALSPAC 

langtíma-

rannsókninni á 

þunguðum 

konum á 

ákveðnu svæði í 

Bretlandi, náði 

yfir eitt og hálft 

ár. 

14.663 konur. 

Frjósemisvandamál, tíminn sem 

tók að geta barn og viðhorf til 

þungunar voru skoðuð hjá 

konum með lystarstol, 

lotugræðgi og báða sjúkdóma 

með spurningalistum. 

Spurningalistar lagðir fyrir á 

12. viku meðgöngu og 18. viku 

meðgöngu. 

Konur með lystarstol og konur með 

báða sjúkdómana voru líklegri til þess 

að glíma við frjósemisvandamál og 

þær voru líklegri til þess að hafa farið 

til læknis vegna þess. Konur með 

báða sjúkdómana þurftu yfirleitt 

meira en sex mánuði til þess að geta 

barn og hafa fengið aðstoð við það. 

Hærri tíðni óráðgerðra þungana var 

hjá konum með lystarstol. Konur með 

átröskunarsjúkdóma eru líklegri til 

þess að hafa neikvæð viðhorf til 

þungunar, finna ekki fyrir gleði við 

uppgötvun hennar. 

 

Átröskunarsjúkdómar eru tengdir 

ófrjósemisvandamálum, óráðgerðum 

þungunum og neikvæðum viðhorfum 

gagnvart þeim. Heilbrigðisstarfsfólk 

ætti að vera meðvitað um 

átröskunarsjúkdóma þegar 

frjósemisvandamál eru metin og 

meðhöndluð. 

Grodstein o.fl. 

1994 

Bandaríkin 

Skoða áhrif 

áfengisneyslu á 

frjósemi. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

3.833 konur sem eignuðust 

nýlega barn og 1.050 konur 

sem stríddu við ófrjósemi. 

Viðtöl voru tekin við 

þátttakendur. 

Fylgni fannst á milli ófrjósemi sem 

orsakaðist af vandamálum við egglos 

eða vegna legslímuflakks og 

áfengisneyslu. Vandamál við egglos 

voru 1 - 2% tíðari hjá konum sem 

neyttu áfengis. 50% meiri líkur voru á 

því að konur þjáðust af legslímuflakki 

hjá þeim sem neyttu áfengis. 

 

Áfengisneysla getur haft áhrif á 

ákveðnar tegundir ófrjósemi. 
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Tafla 1. Frh. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Gudmundsdottir 

o.fl. 

2009 

Noregur 

Meta tengslin á 

milli hreyfingar 

og frjósemi og 

fjölda fæddra 

barna hjá 

heilbrigðum 

konum. 

Langtíma-

rannsókn. Náði 

yfir 13 ára 

tímabil. 

3.887 heilbrigðar konur. 

Rannsóknin var hluti af North-

Trøndelag heilsukönnuninni. 

Spurningalistar lagðir fyrir 

tvisvar sinnum; sá fyrri mat 

hreyfingu kvennanna fyrir 

meðgöngu og sá seinni frjósemi 

og fjölda fæddra barna þeirra. 

Því oftar, lengur og af meiri ákafa 

sem konur hreyfðu sig þeim mun 

meiri líkur voru á ófrjósemi. Þær 

konur sem hreyfðu sig oftar voru oftar 

viljandi barnlausar. Þær konur sem 

hreyfðu sig flesta daga voru 3,2 

sinnum líklegri til að eiga við 

frjósemisvandamál að stríða en þær 

sem hreyfðu sig ekki. Þær sem 

stunduðu hreyfingu sem náði að 

þolmörkum voru 2,3 sinnum líklegri 

til að eiga við frjósemisvandamál en 

þær sem stunduðu léttari hreyfingu. 

Engin tengsl fundust á milli léttrar 

hreyfingar og frjósemi eða fjölda 

fæddra barna. 

 

Auknar líkur á ófrjósemi fannst 

aðeins í þeim litla hóp kvenna sem 

stunduðu mjög áreynslumikla 

hreyfingu mörgum sinnum í viku. 

Höfundar bentu á að vekja þurfi 

athygli á mögulegri hættu á ófrjósemi 

hjá þeim konum sem ekki eru 

íþróttamenn en stunda samt sem áður 

þróttmiklar æfingar. 

Hillis o.fl. 

1997 

Bandaríkin 

Rannsaka hvort  

sjúkrahús-

innlagnir vegna 

utanlegsfóstra 

og eggjaleiðara-

bólgu aukist 

með aukinni 

tíðni á 

klamydíu-

sýkingum. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

11.000 konur sem höfðu fengið 

eina eða fleiri 

klamydíusýkingar á árunum 

1985-1992. Í úrtakinu voru 

allar bæði konur í Wisconsin 

sem höfðu greinst tvisvar eða 

oftar með klamydíu og einnig 

var slembiúrtak af þeim sem 

höfðu greinst einu sinni. 

Upplýsingar fengnar úr 

sjúkraskrám. 

 

Auknar líkur voru á utanlegsfóstrum 

og eggjaleiðarabólgu hjá þeim konum 

sem höfðu greinst tvisvar með 

klamydíu sem og þeim sem höfðu 

sýkst þrisvar eða oftar. 

Þegar kona greinist með klamydíu 

gefst kjörið tækifæri til forvarna þar 

sem endurteknar klamydíusýkingar 

auka líkur á frjósemisvandamálum. 

Jensen o.fl. 

1999 

Danmörk 

Skoða tengsl 

lengdar 

tíðahrings, 

líkamsþyngdar-

stuðuls og 

frjósemis-

vandamála. 

 

Þversniðs-

rannsókn. 

10.903 þungaðar konur á 

árunum 1972-1987. Frumbyrjur 

sem höfðu skipulagt barneign 

voru skoðaðar. 

Tíðni frjósemisvandamála var hærri 

hjá konum með BMI >25 kg/m2 

heldur en hjá konum sem voru í 

kjörþyngd. Ófrjósemi var einnig tíðari 

hjá konum sem voru með tíðahring 

>35 daga eða með óreglulegan 

tíðahring. 

 

Konur með langan tíðahring eiga 

frekar við ófrjósemi að stríða þó að 

þær séu með reglulegt tíðamunstur og 

í kjörþyngd. Lengri tíma tekur að geta 

barn hjá konum sem eru í yfirþyngd 

þó að þær hafi reglulegan tíðahring. 
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Tafla 1. Frh. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Rich-Edwards 

o.fl. 

2002 

Bandaríkin 

Rannsaka hvort 

hreyfing og 

líkamsþyngdar-

stuðull kvenna 

geti haft áhrif á 

líkurnar á því að 

eiga við 

frjósemis-

vandamál að 

stríða vegna 

vandamála við 

egglos. 

 

Langtíma-

rannsókn. Náði 

yfir 6 ára 

tímabil. 

830 konur með 

frjósemisvandamál vegna 

vandamála við egglos og 26.125 

þungaðar konur, hluti af The 

Nurses' Health Study II. 

Spurningalistar lagðir fyrir á 

tveggja ára fresti frá 1989 til 

1995. 

Aukin hætta var á 

frjósemisvandamálum hjá konum 

með BMI < 20,0 kg/m2 eða >24,0 

kg/m2. Aukin tíðni í áreynslumikilli 

hreyfingu minnkaði líkur á 

frjósemisvandamálum. Hver 

klukkustund af áreynslumikilli 

hreyfingu á viku minnkaði líkurnar á 

frjósemisvandamálum um 7%. 

Höfundar álykta að þátttakendurnir í 

rannsókninni hafi verið útsettir fyrir 

ofgnægð af kaloríum fremur en skorti. 

Að venja sig á hreyfingu getur komið 

í veg fyrir ástand sem viðheldur 

stöðugri þyngdaraukningu, eykur 

insúlínnæmi og dregur úr frjósemi. 

Gögnin sýna að iðkun keppnisíþrótta 

á árunum fyrir ráðgerða þungun 

dregur ekki úr frjósemi heldur eykur 

hana. 

Toledo o.fl. 

2011 

Spánn 

Rannsaka 

möguleg tengsl 

milli fæðu og 

erfiðleika við 

getnað. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

485 konur sem hafa glímt við 

erfiðleika við að verða 

þungaðar og 1.669 konur sem 

áttu að minnsta kosti eitt barn. 

Úrtakið var konur sem voru 

þegar þátttakendur í rannsókn 

sem nefnist the Sun Project. 

Spurningarlistar voru notaðir. 

Í ljós komu tvö munstur í mataræði, 

annars vegar svokallað 

Miðjarðarhafsmataræði og hins vegar 

vestrænt mataræði. Konur sem neyttu 

Miðjarðarhafsmataræðis áttu 

auðveldara með að verða ófrískar 

heldur en aðrar konur. Vestræna 

mataræðið virtist ekki hafa áhrif. 

 

Meiri neysla Miðjarðarhafsmataræðis 

gæti haft góð áhrif á frjósemi. Fleiri 

rannsóknir þarf að gera á þessu fæði 

og tengslum þess við frjósemi til þess 

að geta notað það sem ráðleggingar 

fyrir konur sem eru að reyna að verða 

ófrískar. 
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Næring á meðgöngu 

Góð næring á meðgöngu er mikilvæg, bæði fyrir barn og móður, til þess að stuðla að 

æskilegum vexti og þroska barns í móðurkviði og einnig til að viðhalda vellíðan og heilsu 

móður. Næring þarf að vera fjölbreytt til þess að móðirin fái öll þau næringarefni sem 

nauðsynleg eru. Ef næring móður fyrir og á meðgöngu er ekki góð getur það leitt til lágrar 

fæðingarþyngdar barns, þ.e. barnið er undir 2.500 g við fæðingu, eða til fyrirburafæðingar. 

Einnig er næring móður á meðgöngu talin hafa áhrif á heilsu barns í framtíðinni. Næring 

kvenna þarf einnig að vera í samræmi við þyngd þeirra og hæð. Þegar kona verður þunguð 

þarf heilbrigðisstarfsmaður að fara yfir áætlaða æskilega þyngdaraukningu, hvaða 

næringarefni eru nauðsynleg og æskilega hreyfingu (Moore, 2012). 

Á fyrsta tímabili meðgöngunnar, þegar fóstrið er mjög lítið, er næringarþörf 

móðurinnar svipuð og hún var fyrir getnað en eftir því sem líður á meðgönguna verður 

næringarþörfin meiri. Hún nær síðan hámarki á þriðja tímabilinu þegar fóstrið er aðallega að 

stækka. Orkuþörfinni er mætt með neyslu kolvetna, fitu og próteina (Moore, 2012). Þungaðar 

konur ættu að reyna að hafa allar máltíðir kolvetnaríkar og einnig er mælt með því að þær 

borði að minnsta kosti tvo skammta af próteínríkri fæðu daglega. Sumar fæðutegundir ættu 

þungaðar konur þó alveg að forðast en það eru til dæmis mygluostar, ógerilsneydd mjólk og 

lifur. Konur ættu einnig að vera meðvitaðar um að hrár eða lítið eldaður matur er ekki 

æskilegur á meðgöngunni (Wilkinson og Walker, 2007). 

Sýkingar á meðgöngu geta verið hættulegar og til þess að forðast það að sýkjast af 

salmonellu, campylobakteríu og listeríu er ætlast til þess að konur fái fræðslu um hvernig 

þessar sýkingar geta smitast með mat og gæludýrum. Tryggja þarf að matvæli sem hætt er við 

skemmdum séu fryst á réttan hátt og að konur borði ekki hráan mat eða endurhitaðan 
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(Government of South Australia Department of Health, 2008; Ross, Jones og Lynch, 2006). 

Ef kona sýkist á meðgöngu af þessum bakteríum getur það valdið fósturláti, að barnið fæðist 

andvana, fyrirburafæðingu eða valdið alvarlegum veikindum hjá nýburanum (Williamson, 

2006). 

Járnþörf eykst á meðgöngu vegna aukningar á blóðmagni í líkamanum og er hún mest á 

öðru tímabili meðgöngunnar. Fóstrið tekur til sín járn og þarf á blóði að halda og svo er 

mikilvægt að blóðmagn líkamans sé nægt þegar kemur að fæðingu, ef mikil blæðing skyldi 

eiga sér stað í fæðingunni. Einnig er mikilvægt að konur fái nægt kalk á meðgöngu því barnið 

tekur til sín kalk til þess að fullnægja bein- og tannmyndun (Moore, 2012). 

Fólat er B-vítamín sem talið er vera mikilvægt til þess að koma í veg fyrir alvarlegan 

galla í miðtaugakerfi fósturs, eins og klofinn hrygg (spina bifida), og því er mælt með því að 

þungaðar konur taki fólattöflur að minnsta kosti fyrstu tólf vikur meðgöngunnar (Wilkinson 

og Walker, 2007). Einnig er mælt með því að konur á barneignaaldri taki 400 µg fólattöflu 

daglega og borði fólatríka fæðu, vegna þess að þungun er ekki alltaf ráðgerð og því er gott að 

allar konur sem geta orðið ófrískar taki fólat aukalega. Fólat getur bæði verið náttúrulegt í 

matvælum, í fæðubótarefnum eða það er búið að blanda því í matvörur en þá kallast það 

fólinsýra. Fólat er aðallega í grænu grænmeti, í matvælum sem innihalda heilkorn og 

ávöxtum (Moore, 2012). 

Neysla koffíns getur einnig haft áhrif á meðgönguna. Í rannsókn Cnattingius o.fl. 

(2000), sem gerð var í Svíþjóð á 562 konum sem höfðu orðið fyrir fósturláti og 953 konum 

sem ekki urðu fyrir fósturláti, leiddu niðurstöður í ljós að meðal kvenna sem ekki reyktu voru 

fósturlát algengari hjá konum sem drukku að minnsta kosti 100 mg af koffíni á dag og jókst 

áhætta með því magni sem neytt var (Tafla 2). Konur sem reyktu voru hins vegar ekki í 

aukinni hættu á að missa fóstrið þó að þær neyttu koffíns og virtist magn koffínneyslunnar 
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ekki skipta máli. Samkvæmt rannsókninni eru því aðeins meiri líkur á fósturláti meðal kvenna 

sem ekki reykja en neyta koffíns en koffínneyslan virðist ekki hafa áhrif á konur sem reykja. 

Ekki fannst skýring á þessum mun. Koffín er lengur að breytast við efnaskipti í ófrískum 

konum heldur en öðrum konum og flyst það auðveldlega yfir í fylgjuna til fóstursins. Einnig 

hefur komið í ljós að konur sem drekka meira en sex bolla af koffíndrykkjum á dag eru í 

aukinni hættu á að fæða börn með lága fæðingarþyngd (Bakker o.fl., 2010). 

Í rannsókn Boylan o.fl. (2008) á 2.635 konum í Bretlandi kom í ljós að konur minnkuðu 

yfirleitt koffínneyslu sína á fyrsta tímabili meðgöngunnar en síðan jókst neyslan aftur á þriðja 

tímabilinu. Fyrir meðgöngu var meðaltalið 238 mg/dag en það minnkaði niður í 139 mg/dag á 

fyrstu fimm til tólf vikunum en jókst síðan upp í 153 mg/dag á þriðja tímabili meðgöngunnar. 

Fylgni sást á milli aukinnar koffínneyslu móður á meðgöngu og vaxtarskerðingar fórstursins. 

Koffínneysla yfir 200 mg/dag var talin valda 60 – 70 g minni fæðingarþyngd og þeim mun 

meiri sem koffínneyslan var, því lægri var fæðingarþyngd barnsins. 
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Tafla 2. Rannsóknir á áhrifum lífsstíls kvenna á meðgöngu. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Blas o.fl. 

2007 

Bandaríkin 

Meta áhættu á 

fyrirbura-

fæðingu, rofi á 

belgjum, lágri 

fæðingarþyngd 

nýbura og dauða 

ungbarna hjá 

konum sem 

sýktar voru af 

klamydíu. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

851 kona sem greind var með 

klamydíusýkingu og 3.404 

konur sem valdar voru af 

handahófi sem ekki voru 

greindar með klamydíu. 

Fæðingarskýrslur og 

sjúkraskýrslur ungbarna þeirra 

voru skoðaðar. 

Konur með klamydíu voru yfirleitt 

yngri, ekki hvítar og með minni 

menntun heldur en konur sem ekki 

voru með klamydíu. Þær voru einnig 

líklegri til að viðhalda lélegri heilsu á 

meðgöngu og hafa annan 

kynsjúkdóm. Konur með klamydíu 

voru í aukinni hættu á að fæða fyrir 

tímann eða verða fyrir rofi á belgjum 

of snemma í samanburði við 

ósmitaðar konur. Hins vegar fannst 

ekki fylgni milli dauða ungbarna eða 

lágrar fæðingarþyngdar og 

klamydíusýkingar. 

 

Klamydía veldur aukinni hættu á 

fyrirburafæðingu og snemmbæru rofi 

á belgjum en ekki aukinni hættu á 

dauða ungbarna eða því að þau fæðist 

létt miðað við meðgöngulengd. Íhuga 

ætti að hafa reglubundna skimun fyrir 

klamydíu sem hluta af 

meðgönguvernd til þess að minnka 

tíðni þessara fylgikvilla. 

Chow o.fl. 

2009 

Bandaríkin 

Meta tengsl 

klamydíu-

sýkinga sem 

greindar eru á 

meðgöngu og 

afdrifa móður 

og barns í 

fæðingu. 

Þversniðs-

rannsókn. 

675.786 fæðingarskýrslur og 

101.296 tilfelli klamydíu-

sýkinga voru skoðuð. Tilfelli 

klamydíusýkinga voru pöruð 

saman við fæðingarskýrslur 

kvenna með því að nota nafn, 

fæðingardag og stað. 

 

Þær konur sem voru með klamydíu og 

höfðu fætt barn voru líklegri til að 

vera yngri en 20 ára, vera  þeldökkar 

og hafa aðeins grunnmenntun. 

Líklegra var hjá þeim að belgir 

rofnuðu of snemma, fæðing endaði í 

fyrirburafæðingu eða barnið væri með 

lága fæðingarþyngd. 

 

Þær auknu líkur á neikvæðri útkomu 

meðgöngu hjá konum með klamydíu 

styðja skimun fyrir klamydíu á 

meðgöngu. 

Cnattingius o.fl. 

2000 

Svíþjóð 

Skoða hvort 

neysla 

koffíndrykkja 

eykur líkurnar á 

fósturláti. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

562 konur sem urðu fyrir 

fósturláti á 6. til 12. viku 

meðgöngu og 953 sem ekki 

urðu fyrir fósturláti. 

Tekin voru viðtöl við 

þátttakendur. 

Meðal kvenna sem ekki reyktu, voru 

fósturlát tíðari meðal kvenna sem 

neyttu >100 mg af koffíni á dag 

heldur en hjá konum sem neyttu <100 

mg á dag. Aukin hætta var með auknu 

neyttu magni. 

Meðal kvenna sem reyktu fannst ekki 

fylgni milli koffínneyslu og 

fósturláta. 

 

Neysla koffíndrykkja gæti aukið 

líkurnar á fósturláti meðal reyklausra 

kvenna sem ganga með fóstur með 

eðlilega kjarngerð (karyotype). Talið 

er að konurnar sem reykja ekki séu 

næmari fyrir koffíninu. 
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Tafla 2. Frh. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Oken o.fl. 

2006 

Bandaríkin 

Skoða tengsl 

hreyfingar og 

sjónvarpsáhorfs 

fyrir og á 

meðgöngu við 

meðgöngu-

sykursýki og 

óeðlilegt 

sykurþol. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

1.805 konur voru í úrtakinu. 

Þar af voru 312 konur með 

óeðlilegt sykurþol og af þeim 

hópi voru 91 með 

meðgöngusykursýki samkvæmt 

sykurþolsprófum. 

Konurnar svöruðu 

spurningalistum um hreyfingu 

þeirra síðustu 12 mánuðina 

fyrir meðgöngu. 

Konur sem stunduðu kröftuga 

hreyfingu árið fyrir meðgöngu voru í 

minni hættu á að fá 

meðgöngusykursýki eða vera með 

óeðlilegt sykurþol á meðgöngu. Þær 

sem stunduðu kröftuga hreyfingu fyrir 

meðgöngu og héldu síðan áfram að 

stunda léttari líkamsrækt á meðgöngu 

voru einnig í minni hættu í 

samanburði við þær sem ekki 

stunduðu neina líkamsrækt og höfðu 

ekki gert það fyrir meðgöngu. Ekki 

fannst nein fylgni milli tíma sem eytt 

var í sjónvarpsáhorf og áhættu á 

meðgöngusykursýki eða óeðlilegu 

sykurþoli. 

 

Líkamsrækt fyrir meðgöngu hefur 

verndandi áhrif á meðgöngu og 

minnkar líkurnar á fylgikvillum. Með 

nokkrum undantekningum er 

líkamsrækt góð fyrir alla, líka ófrískar 

konur. Heilbrigðisstarfsfólk ætti að 

ráðleggja skjólstæðingum sínum sem 

ráðgera barneignir eða eru á fyrsta 

tímabili meðgöngunnar að stunda 

kröftuga líkamsrækt  til að viðhalda 

eðlilegu sykurþoli og heilsusamlegum 

lífsstíl. 

Rosenberg o.fl. 

2005 

Bandaríkin 

Skoða tengsl 

milli offitu, 

sykursýki og 

þriggja 

afleiðinga 

meðgöngu, það 

er fæðing með 

keisaraskurði, 

fyrirbura-

fæðingu og 

lágrar 

fæðingarþyndar 

nýbura. 

Þversniðs-

rannsókn. 

Fæðingarskrár 329.988 kvenna 

sem fæddu einbura voru 

skoðaðar með tilliti til þyngdar 

fyrir meðgöngu og 

þyngdaraukningar á meðgöngu. 

Því þyngri sem konurnar voru, því 

meiri hætta var á því að þær fæddu 

fyrir tímann. 

Ofþyngd móður og offita höfðu 

einnig þau áhrif að auknar líkur voru 

á því að börn þeirra væru yfir 4.000 

grömm við fæðingu. Sykursýki var 

áhættuþáttur fyrir fæðingu með 

keisaraskurði og fyrirburafæðingu hjá 

öllum konum. Sykursýki var 

áhættuþáttur fyrir lágri 

fæðingarþyngd nýbura hjá öllum 

kynþáttahópum nema meðal 

þeldökkra. 

 

Offita og sykursýki voru áhættuþættir 

fyrir óeðlilega fæðingu. Lögð er 

áhersla á að konur ættu að gera 

lífsstílsbreytingar ef þörf er á til þess 

að ná tökum á þyngd sinni á 

barneignaaldri. 
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Tafla 2. Frh. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Shah o.fl. 

2006 

Bandaríkin 

Rannsaka áhrif 

reykinga kvenna 

á meðgöngu í 

tengslum við 

áhættuna á 

vöggudauða 

barna (SIDS). 

Þversniðs-

rannsókn. 

489.494 fæðingarskýrslur voru 

skoðaðar og komu fram 

upplýsingar um reykingar 

móður á meðgöngu. 81.736 

sögðust hafa reykt. 438 tilfelli 

vöggudauða voru skráð. 

Skoðaðar voru bæði fæðingar-

skýrslur kvenna og 

dánarvottorð barna frá 1997 til 

2000. 

 

Af öllum tilfellum vöggudauða mátti 

rekja 21% þeirra til reykinga móður á 

meðgöngu. Meðal kvenna sem reyktu 

mátti rekja 61% tilfella af vöggu-

dauða barna til þess að þær hafi reykt 

á meðan þær gengu með barnið. 

Reykingar kvenna á meðgöngu hafa 

verið tengdar við auknar líkur á 

vöggudauða. Heilbrigðisáætlanir ættu 

að miða að því að reyna að minnka 

þennan áhættuþátt fyrir vöggudauða 

meðal kvenna. 

Soares o.fl. 

2009 

Brasilía 

Skoða 

óheilbrigðar 

næringarvenjur 

ófrískra kvenna. 

Þversniðs-

rannsókn. 

712 konur sem gengnar voru 16 

til 36 vikur með barn. 

Spurningalistar voru notaðir til 

þess að meta tíðni geðrænna 

sjúkdóma og átröskunar. 

Tíðni lotuofáts var 17,3% og fylgdi 

oft þráhyggja um líkamsástand og 

þyngd með. Lotuofát á meðgöngu var 

algengara meðal kvenna sem þjáðust 

af því fyrir meðgöngu, hjá þeim sem 

voru með einkenni kvíða og með BMI 

<20 kg/m2. Algengi átröskunar-

sjúkdóma var 0,6%. 

 

Einkenni átröskunarsjúkdóma ættu 

ávallt að vera metin og meðhöndluð á 

meðgöngu. Einnig ætti að meta önnur 

einkenni geðsjúkdóma, eins og til 

dæmis kvíða. 

Walpole o.fl. 

1989 

Ástralía 

Skoða 

áfengisneyslu 

og afdrif eftir 

fæðingu. 

Langtíma-

rannsókn. 

2.002 þungaðar konur, á þriggja 

ára tímabili, voru valdar af 

handahófi og lagðir voru 

spurningalistar fyrir þær sem 

fjölluðu um lífsstíl, heilsu o.fl. 

Síðan voru 665 valdar úr þeim 

hópi og var þeim fylgt eftir út 

meðgönguna. Upplýsingum var 

síðan safnað um fæðinguna og 

ungbarnið. 

Þær konur sem neyttu bjórs, léttvíns 

og sterkra drykkja voru mjög ólíkar 

þegar kom að þáttum tengdum 

meðgöngu, næringu og öðrum þáttum 

eins og reykingum. Konur sem 

eignuðust andvana börn eða misstu 

fóstur drukku meiri bjór heldur en 

konur sem eignuðust lifandi börn og 

hafði fjöldi drykkja ekki áhrif. 

Bjórneytendur voru ólíklegri til að 

minnka neyslu sína heldur en konur 

sem neyttu annarra drykkja, þ.e. ef 

þær reyktu einnig meira en 20 

sígarettur á dag. 

 

Rannsakendur telja að rannsóknir á 

áfengisneyslu kvenna á meðgöngu 

verði að innihalda hvaða tegundir 

konur eru að drekka og hversu mikið 

því annars geta niðustöður þeirra 

orðið rangar. Ekki kemur fram hvort 

þeir telja að upplýsingar um reykingar 

séu nauðsynlegar líka. 
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Tafla 2. Frh. 

Höfundur, ár 

og staður 

Tilgangur Rannsóknar-

snið 

Aðferðir og úrtak Niðurstöður Ályktun og umræður höfunda 

Zhang o.fl. 

2006 

Bandaríkin 

Skoða 

áhættuþættina 

fyrir meðgöngu-

sykursýki. Meta 

áhrif magns, 

tegundar og 

ákefð hreyfingar 

fyrir meðgöngu. 

Tilfella-

viðmiðunar 

rannsókn. 

21.765 konur sem höfðu verið 

ófrískar minnst einu sinni á 

árunum 1990 til 1998. 

Hreyfing og kyrrseta var metin 

með spurningalistum. 

1.428 konur voru greindar með 

meðgöngusykursýki. 

Í ljós kom að neikvæð fylgni var á 

milli kröftugrar hreyfingar fyrir 

meðgöngu og meðgöngusykursýki. 

Meðal kvenna sem ekki stunduðu 

kröftuga líkamsrækt var kröftug 

ganga tengd við minni líkur á 

meðgöngusykursýki miðað við konur 

sem stunduðu göngu af minni krafti. 

Konur sem eyddu 20 klst/viku eða 

meira í að horfa á sjónvarp og 

stunduðu ekki kröftuga hreyfingu 

voru í meiri hættu á að fá 

meðgöngusykursýki heldur en konur 

sem eyddu minna en 2 klst/viku í að 

horfa á sjónvarp og hreyfðu sig 

reglulega. 

 

Regluleg hreyfing fyrir meðgöngu 

minnkar líkur á því að kona greinist 

með meðgöngusykursýki. 

Niðurstöðurnar sýna að mögulegur 

ávinningur sé af því að konur á 

barneignaraldri viðhaldi virkum 

lífsstíl og hreyfi sig. 
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Áhrif ofþyngdar og offitu á frjósemi og meðgöngu 

BMI eða líkamsþyngdarstuðull er hlutfallið milli þyngdar og hæðar. Það er reiknað með því 

að deila í þyngd með hæð viðkomandi í metrum í öðru veldi. Konur sem hafa BMI á bilinu 

25 – 29,9 kg/m
2
 eru taldar vera í ofþyngd og konur sem hafa BMI > 30 kg/m

2
 eru taldar vera 

með offitu. Samkvæmt heimildum Hjartaverndar frá 2005 – 2007 kemur fram að tæplega 

30% íslenskra kvenna á aldrinum 20 – 29 ára, rúmlega 40% kvenna á aldrinum 30 – 39 ára og 

rúmlega 50% kvenna á aldrinum 40 – 49 ára eru með þyngdarstuðulinn 25 kg/m
2
 eða yfir. Þar 

af mælast rúm 5% 20 – 29 ára kvenna og um 20% kvenna 30 – 49 ára í offituflokknum 

(Gunnar Sigurðsson o.fl., 2008). 

Samkvæmt Jensen, Scheike, Keiding, Schaumburg og Grandjean (1999) hafa truflanir á 

tíðahring verið tengdar ófrjósemi. Of hár eða of lágur styrkur af kvenhormónum eru stundum 

ástæðan fyrir því að tíðahringur er óreglulegur hjá konum eða að ekkert egglos verður hjá 

þeim. Aukin líkamsfita hefur þar áhrif því fitan er bæði geymsla fyrir sterahormón og hún 

getur breytt karlhormónum í kvenhormón. Há prósenta af líkamsfitu veldur því að 

kvenhormónin verða sterkari og það getur því valdið vandamálum í tíðahringnum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þeirra, sem gerð var í Danmörku á 10.903 konum, voru 

um 20% kvenna með tíðahring lengri en 35 daga og með óreglulegan tíðahring ekki orðnar 

ófrískar innan árs samanborið við 10% kvenna með reglulegan 28 daga tíðahring. Frjósemi 

var einnig minni hjá konum með BMI yfir 25 kg/m
2
 heldur en hjá konum sem voru með BMI 

20 – 25 kg/m
2
 (Tafla 1). 

Önnur tilgáta hefur verið sett fram sem orsök fyrir ófrjósemi hjá of feitum konum og 

tengist hún sálrænum og félagslegum þáttum. Talið er að of feitt fólk hafi sjaldnar kynmök 

heldur en grennra fólk, jafnvel þó að það sé í virku kynferðislegu sambandi. Þetta er talið 
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stafa af minni virkni dópamíns og minna magns serotóníns í heila vegna ofáts og minni 

kyngetu (Yilmas, Kilic, Kanat-Pektas, Gulerman og Mollamahmutoglu, 2009). Of feitar 

konur eru líklegri til þess að eiga við vandamál að stríða á meðgöngu, samanborið við konur í 

kjörþyngd eða ofþyngd. Þær eru líklegri til að hafa langvinnan háþrýsting fyrir þungun og fá 

meðgönguháþrýsting, meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki, einkenni frá stoðkerfi, að 

framkalla þurfi fæðingu eða að inngrip þurfi við fæðingu. Það er líklegra að konan þurfi að 

gangast undir keisaraskurð, fæða með aðstoð sogklukku eða tanga. Meðgöngusykursýki er 

algengasti fylgikvilli ofþyngdar og offitu kvenna en ómeðhöndluð sykursýki getur leitt til 

óhóflegrar þyngdaraukningar barns eða að of mikið legvatn myndast. Of feitar konur fæða 

líka þyngri börn, með stærra höfuðmál og eru nýburar þeirra oftar lagðir inn á vökudeild 

heldur en börn mæðra í kjörþyngd eða ofþyngd. Áhrif offitu mæðra koma því fram á 

meðgöngu, í fæðingu og hjá börnunum (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Konur sem fá 

meðgöngusykursýki eru í meiri áhættu á að fá insúlínóháða sykursýki fimm til tíu árum 

seinna og börn þeirra eru einnig í aukinni hættu á að fá sykursýki eða verða of feit síðar á 

ævinni (Rosenberg, Garbers, Lipkind og Chiasson, 2005) (Tafla 2). 

Áhrif vannæringar á frjósemi og meðgöngu 

Samkvæmt rannsókn Bulik o.fl. (1999) á 164 konum virðist það ekki hafa mikil áhrif á 

frjósemi þó að konur séu með átröskunarsjúkdóm nema að því leyti að konur með átröskun 

eiga þó oft við vandamál að stríða tengt blæðingum, t.d. fá sumar tíðateppu, vanstarfsemi í 

eggjastokkum, óreglulegan tíðahring og hafa minni kynhvöt. Hins vegar leiddi rannsókn 

Easter, Treasure og Micali (2011) með 14.663 konur í úrtaki í Bretlandi, um áhrif átraskana á 

frjósemi, í ljós að þær konur sem þjáðust af átröskun voru líklegri en aðrar til að hafa farið til 

læknis vegna frjósemisvandamála. Einnig voru þær tvisvar sinnum líklegri en aðrar konur til 

að hafa fengið aðstoð við að verða þungaðar (Tafla 1). 
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Átröskunarsjúkdómar móður, bæði lystarstol (anorexia nervosa) og lotugræðgi 

(bulimia nervosa), geta hins vegar haft slæm áhrif á þroska fósturs. Það hefur verið tengt við 

fyrirburafæðingar, lága fæðingarþyngd, lítið ummál höfuðs hjá nýburanum og lélegt skor á 

Apgar (Kouba o.fl., 2005). Einnig kemur fram í rannsókn Bulik o.fl. (1999) að mæður með 

átröskun missa oftar fóstur og fæða oftar með keisaraskurði. 

Konur sem hugsa mjög mikið um mataræði og fylgja strangri mataráætlun fyrir 

meðgöngu eru oft í meiri áhættu á að greinast með lotuofát (binge eating) á meðgöngu. Því 

fylgir oft mikil þyngdaraukning og samkvæmt rannsóknum eru 25 – 44% kvenna sem lenda í 

þessu á fyrstu meðgöngu (Abraham, King og Llewellyn-Jones, 1994; Fairburn og Welch, 

1990). Það sem hefur einnig áhrif á lotuofát kvenna er ef þær þjást af lotuofáti fyrir 

meðgöngu, ef þær eru með kvíðaröskun og ef þær hafa lágt BMI fyrir meðgöngu. Konur sem 

þjást af átröskun fyrir meðgöngu eru líklegar til að þjást af átröskun áfram á meðgöngunni. 

Konur með átröskun eru líka oft í lélegri félagslegri stöðu og því eru þær útsettari fyrir álagi 

sem getur fylgt meðgöngu. Þá verða þær oft viðkvæmari og þá er meiri hætta hjá þeim á 

lotuofáti. Þungun fylgja breytingar á efnaskiptum, matarlyst og skapi. Konur með lágan 

líkamsþyngdarstuðul upplifa meiri svengd við þungun heldur en konur með eðlilegan 

líkamsþyngdarstuðul og getur það því leitt til lotuofáts (Soares o.fl., 2009) (Tafla 2). 

Hreyfing 

Mikilvægt er fyrir manneskjuna að hreyfa sig, en hreyfingin er góð fyrir líkamann að mörgu 

leyti og hefur ýmis jákvæð áhrif á hann. Hreyfing getur bætt ýmsa veikleika og dregið úr 

sjúkdómum. Vitað er að hún leiðir til dæmis til þess að minni líkur eru á sjúkdómum vegna 

ýmissa æðasjúkdóma, til að mynda með því að lækka blóðþrýsting, og jafnframt dauða. 

Hreyfing minnkar líkurnar á insúlínóháðri sykursýki, insúlínnæmi insúlínviðtaka eykst og 

frumurnar bregðast við minna insúlínmagni (Silverthorn, 2007). Samkvæmt Hagstofu Íslands 
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(e.d.a) var hreyfing kvenna á Íslandi árið 2002 á aldrinum 15 – 24 ára á þann veg að 21% 

þeirra stundaði enga hreyfingu, 23% hreyfðu sig í eina til þrjár klst. á viku, 29% í fjórar til 

sex klst. á viku og 27% þeirra hreyfðu sig í sjö klst. eða meira á viku hverri. Í aldursflokknum 

25 – 44 ára var hreyfingin þannig að 25% stunduðu enga hreyfingu, 34% hreyfðu sig í eina til 

þrjár klst. á viku, 23% í fjórar til sex klst á meðan 18% hreyfðu sig í sjö klst. eða meira á 

viku. Þetta sýnir að með auknum aldri minnki hreyfing kvenna á Íslandi. 

Rannsóknir á hreyfingu og tengslum hennar við frjósemi gefa mismunandi niðurstöður 

en hafa þarf í huga að líkamsþyngdarstuðull konunnar hefur áhrif þar á (Rich-Edwards o.fl., 

2002). Hreyfing fyrir og á meðgöngu getur hins vegar haft verndandi áhrif gegn því að kona 

fái meðgöngusykursýki (Oken o.fl., 2006; Dempsey o.fl. 2004a). Samkvæmt niðurstöðum 

ýmissa rannsókna getur hreyfing einnig minnkað líkurnar á meðgöngueitrun (Sorensen o.fl. 

(2003); Magnus, Trogstad, Owe, Olsen og Nystad, 2008). Hins vegar kom einnig í ljós í 

rannsókn Østerdal o.fl. (2009) að meiri líkur voru á meðgöngueitrun ef hreyfingin var of 

mikil í hverri viku. Niðurstöður rannsókna á ágæti hreyfingar á frjósemi og meðgöngu eru 

mjög mismunandi og verður fjallað um það nánar hér á eftir. 

Hreyfing og frjósemi 

Fáar rannsóknir fundust um áhrif hreyfingar á meðalkonuna. Þær sem helst má nefna gefa 

mismunandi niðurstöður um það hvort hreyfing minnki eða auki líkur á ófrjósemi. Rannsókn 

var gerð í Bandaríkjunum þar sem borið var saman fitumagn og hreyfing hjá 830 konum sem 

glímdu við ófrjósemi og 26.125 óléttum konum. Niðurstöðurnar sýndu fram á að líkurnar á 

ófrjósemi hjá konum minnkuðu um 7% með hverri klukkustundinni sem áreynslumikil 

líkamsrækt var stunduð á viku. Ef líkamsþyngdarstuðull kvennanna var ekki tekinn inn í 

myndina var samt sem áður 5% minnkun á líkum á ófrjósemi með hverri klukkustund sem 

eytt var í áreynslumikla hreyfingu á viku. Rannsakendur töluðu um að það benti til þess að 
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hreyfingin gæti verndað starfsemi eggjastokkanna til dæmis með því að auka næmi fyrir 

insúlíni. En ef líkamsþyngdarstuðullinn var tekinn með í niðurstöðurnar kom í ljós að 

áreynslumikil líkamsrækt virtist vernda frekar þær konur sem voru í kjörþyngd (BMI 20 – 25 

kg/m
2
) heldur en þær konur sem voru of þungar eða of léttar (Rich-Edwards o.fl., 2002) 

(Tafla 1). Hins vegar sýndi norsk rannsókn aðrar niðurstöður. Rannsóknin var gerð á árunum 

1984 – 1986 og endurtekin á sama úrtaki árin 1995 – 1997 á 3.887 konum yngri en 45 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að þær konur sem stunda líkamsrækt flesta daga 

vikunnar voru 3,2 sinnum líklegri til að vera ófrjóar en þær konur sem stunda ekki 

líkamsrækt. Þær konur sem stunduðu líkamsrækt sem var það áköf að hún náði að 

þolmörkum konunnar voru 2,3 sinnum líklegri til að vera ófrjóar en þær konur sem stunduðu 

ekki jafn ákafa hreyfingu. Frjósemisvandamál voru algengari hjá konum 30 ára og yngri 

(6,3%) en þeim sem eldri voru (1,5%) en þær yngri voru líklegri til að stunda líkamsrækt á 

hverjum degi, æfa að þolmörkum og æfa í meira en 60 mínútur í hvert skipti. Því sést að þær 

konur sem æfa oftast og af sem mestum ákafa eru í aukinni hættu á ófrjósemi. Samt sem áður 

kom í ljós að þær konur sem stunduðu mestu líkamsræktina við fyrstu athugun áttu stundum 

þrjú eða fleiri börn við seinni athugunina. Rannsakendur gátu sér til um að ástæðan fyrir 

þessu væri sú að þessar konur hafi átt við frjósemisvandamál að stríða og breytt því lífsstíl 

sínum á þessu tímabili og minnkað þar með hreyfingu sína. Rannsakendurnir bentu á að auka 

þurfi vitneskju kvenna um þá hættu sem tíð og áköf hreyfing getur haft á frjósemi þeirra 

(Gudmundsdottir, Flanders og Augestad, 2009) (Tafla 1). 

Niðurstöður þessarar norsku rannsóknar eru svipaðar og niðurstöður rannsóknar sem 

gerð var í Washington í Bandaríkjunum meðal 346 kvenna. Hún sýndi að þær konur sem 

stunda ákafa líkamsrækt í 60 mínútur eða meira á dag eru í aukinni hættu á ófrjósemi (Green, 

Daling, Weiss, Liff og Koepsell, 1986). Einnig hefur verið sýnt fram á að hreyfing geti verið 

skaðleg fyrir konur sem fara í glasafrjóvgun en það að hreyfa sig reglulega fyrir 
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glasafrjóvgun getur leitt til neikvæðrar útkomu og þá sérstaklega fyrir þær konur sem æfa í 

fjórar klukkustundir eða meira á viku. Sýnt hefur verið fram á að þær konur sem fóru í 

glasafrjóvgun og æfðu í fjórar klukkustundir eða meira á viku í eitt til níu ár fyrir meðferð 

voru 40% ólíklegri til að fæða lifandi barn. Auk þess voru meiri líkur á fósturláti hjá þessum 

hópi heldur en hjá konum sem hreyfðu sig ekki reglulega. Bent var sérstaklega á að þær 

konur sem stunda mikla þolþjálfun voru í meiri hættu en þær sem stunda ekki þolþjálfun að 

fæða andvana barn (Morris o.fl., 2006). 

Hreyfing kvenna fyrir meðgöngu 

Eins og áður hefur komið fram getur hreyfing minnkað líkurnar á því að fólk fái insúlínóháða 

sykursýki (Silverthorn, 2007). Rannsóknir hafa leitt í ljós að hreyfing fyrir meðgöngu geti 

einnig verið verndandi gagnvart því að kona þrói með sér sykursýki á meðgöngunni 

(Dempsey o.fl., 2004a; Oken o.fl., 2006; Zhang, Solomon, Manson og Hu, 2006). Konur sem 

stunda kröftuga hreyfingu líkt og að skokka, synda eða hjóla ári fyrir meðgönguna virðast 

vera í minni hættu á að fá meðgöngusykursýki. Bandarísk rannsókn sýndi að af þeim konum 

sem stunduðu kröftuga hreyfingu fyrir meðgöngu fengu 2,7% meðgöngusykursýki en 4.7% 

þeirra kvenna sem stunduðu ekki kröftuga hreyfingu fyrir meðgönguna (Oken o.fl., 2006) 

(Tafla 2). Önnur sýndi að þær konur sem stunduðu einhverja hreyfingu árið fyrir 

meðgönguna minnkuðu líkur sínar á því að fá meðgöngusykursýki um 51% og þær konur 

sem stunduðu kraftmikla hreyfingu árið fyrir meðgönguna minnkuðu líkurnar um 71% 

(Dempsey o.fl., 2004a). Zhang o.fl (2006) komust að því að létt hreyfing hefði verndandi 

áhrif gagnvart meðgöngusykursýki en það að ganga um það bil 30 mínútur daglega eða ganga 

stiga fyrir meðgöngu tengdist minni líkum á því að fá meðgöngusykursýki (Tafla 2). Einnig 

hefur komið í ljós að hreyfing verndar gegn óeðlilegu sykurþoli sem tengist þá insúlínnæmi 

konunnar. Af þeim konum sem stunduðu kröftuga hreyfingu, líkt og skokk, sund eða þolfimi, 
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fyrir meðgöngu höfðu 13,9% óeðlilegt sykurþol á meðgöngunni á meðan 17,6% af þeim 

konum sem ekki stunduðu kröftuga hreyfingu höfðu óeðlilegt sykurþol á meðgöngunni. Þó 

kom í ljós að létt til miðlungserfið hreyfing, eins og yoga og teygjur, fyrir meðgöngu 

minnkuðu ekki líkurnar á óeðlilegu sykurþoli eða meðgöngusykursýki (Oken o.fl., 2006). 

Hvort hreyfing geti minnkað líkurnar á því að kona fá meðgöngueitrun hefur verið 

rannsakað og virðast niðurstöðurnar vera þær að hreyfing fyrir meðgöngu minnkar almennt 

lítið líkurnar á því að fá þennan kvilla á meðgöngunni (Hegaard, o.fl., 2010; Tyldum, 

Romundstad og Slørdahl, 2010). Meðgöngueitrun er hættulegt ástand sem getur þróast hjá 

þunguðum konum og stafar af háþrýstingi og of miklu magni af próteinum í þvagi 

(proteinuria). Meðgöngueitrun þróast eftir 20 vikna meðgöngu og eru einkenni hennar tengd 

meðgöngunni og hverfa eftir að barnið er fætt. Ekki er nákvæmlega vitað hvað veldur 

meðgöngueitrun (Dix, 2012). 

Þrátt fyrir að almennt sé talið að hreyfing fyrir meðgönguna hafi ekki mikil áhrif á 

þróun meðgöngueitrunar komust Sorensen o.fl (2003) að því að þær konur sem stunduðu 

kröftuga hreyfingu líkt og skokk, hlaup eða þolfimi fyrir meðgönguna minnkuðu líkur sínar á 

því að fá meðgöngueitrun um 60%. Tyldum o.fl. (2010) gerðu einnig rannsókn í Noregi á 

3.656 konum á tengslum hreyfingar fyrir meðgöngu og meðgöngueitrunar. Af þessum hóp 

voru 4,6% kvenna sem fengu meðgöngueitrun en ekki fundust tengsl hennar við hreyfingu 

fyrir meðgöngu. Einnig kom í ljós að konur sem hreyfðu sig meira en 120 mín/viku fyrir 

meðgöngu höfðu örlítið minni tilhneigingu til þess að fá meðgöngueitrun heldur en þær sem 

hreyfðu sig minna. 
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Hreyfing kvenna á meðgöngu 

Þegar athugað er hvort hreyfing á meðgöngunni sjálfri hafi áhrif á heilsu konunnar komust 

Dempsey o.fl. (2004a) að þeirri niðurstöðu að þær konur sem stunduðu einhvers konar 

hreyfingu á fyrstu 20 vikum meðgöngunnar minnkuðu líkur sínar á að fá meðgöngusykursýki 

um 48% og líkurnar minnkuðu í samræmi við þann tíma sem þær eyddu í hreyfinguna. Einnig 

kom í ljós að ef bornar voru saman þær konur sem stunduðu enga hreyfingu við þær konur 

sem stunduðu miðlungs erfiða hreyfingu, líkt og sund og hjólreiðar, þá voru 37% minni líkur 

á því að þær konur sem hreyfðu sig fengju meðgöngusykursýki. Þær konur sem stunduðu 

erfiða líkamshreyfingu á þessum fyrstu 20 vikum, líkt og skokk eða þolfimi, minnkuðu líkur 

sínar á þróun meðgöngusykursýki um 66%. Athugað var hver ávinningurinn af því að hreyfa 

sig árið fyrir getnað og fyrstu 20 vikur meðgöngunnar var og kom í ljós að þær konur sem 

hreyfðu sig á þessu tímabili minnkuðu líkur sínar á að fá meðgöngusykursýki um 60%. 

Í annarri rannsókn Dempsey o.fl. (2004b) þar sem einnig var rannsakaður ávinningurinn 

af hreyfingu bæði árið fyrir meðgönguna og á meðgöngunni voru niðurstöðurnar þær sömu, 

þ.e.a.s. að þær konur sem hreyfðu sig högnuðust á þeirri hreyfingu og minnkuðu líkur sínar á 

því að fá meðgöngusykursýki. Oken o.fl. (2006) komust að svipaðri niðurstöðu um hagstæð 

áhrif hreyfingar í 1.805 kvenna úrtaki í Bandaríkjunum, en samkvæmt þeim minnkar létt, 

miðlungserfið og erfið hreyfing á meðgöngu líkurnar á því að þróa með sér minnkað sykurþol 

eða því að fá meðgöngusykursýki. Þó kom í ljós að þær konur sem stunduðu erfiða 

líkamsrækt fyrir meðgönguna en ekki á henni eða stunduðu létta til erfiða líkamsrækt aðeins á 

meðgöngunni en ekki fyrir hana minnkuðu ekki líkur sínar á því að fá minnkað sykurþol á 

meðgöngu né á því að fá meðgöngusykursýki (Tafla 2). Þessu voru Liu, Laditka, Mayer-

Davis og Pate (2008) hins vegar ekki sammála í sinni rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum á 1.988 konum. Þau rannsökuðu hvort þær konur sem hreyfðu sig ekki fyrir 
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meðgönguna gætu minnkað líkur sínar á því að fá meðgöngusykursýki með því að byrja að 

hreyfa sig á meðgöngunni. Niðurstöður þeirra benda til þess að þær konur sem byrja að 

hreyfa sig á meðgöngunni hagnist verulega af því og minnki líkur sínar á því að fá 

meðgöngusykursýki. Því fleiri mánuði sem þær hreyfðu sig á meðgöngunni, þeim mun minni 

líkur voru á að þær fengju kvillann. Rannsakendurnir horfðu sérstaklega til rösklegrar göngu, 

þar sem flestar konur ættu að geta tamið sér það að fara í göngutúr, og í ljós kom, að það eitt 

að stunda röska göngutúra minnkaði líkur kvennanna á meðgöngusykursýki. Ef horft er til 

líkamsþyngdarstuðuls kvennanna fyrir meðgönguna kom í ljós að hreyfing á meðgöngu hafði 

verndandi áhrif gagnvart óeðlilegu sykurþoli fyrir þær konur sem voru í kjörþyngd, með BMI 

<25 kg/m
2
 fyrir meðgönguna en ekki þær konur sem voru of þungar eða of feitar, með BMI 

25 kg/m
2
 eða hærra (Oken o.fl., 2006) (Tafla 2). Liu, Mayer-Davis, Pate, Gallagher og Bacon 

(2010) rannsökuðu 53 of þungar eða of feitar konur í Bandaríkjunum og áhrif hreyfingar á 

blóðsykur þeirra. Þau horfðu til allrar hreyfingar, hvort sem það voru heimilisverk eða 

líkamsrækt. Niðurstöður þeirra voru á þá leið að aukin heildar hreyfing kvennanna á 

meðgöngunni leiddi til lækkunar á fastandi blóðsykri. 

Niðurstöður rannsókna um hreyfingu á meðgöngu og líkum á því að fá meðgöngueitrun 

ber ekki saman. Í sumum rannsóknum kemur fram að hreyfing geti minnkað líkur á 

meðgöngueitrun en aðrar segja að hreyfing geti jafnvel aukið líkur á henni. Sorensen o.fl. 

(2003) og Magnus o.fl. (2008) eru á sama máli um að hreyfing á meðgöngu minnki líkur 

kvenna á því að fá meðgöngueitrun. Í bandarískri rannsókn Sorensen o.fl. (2003) sem gerð 

var á 201 konu með meðgöngueitrun og 383 konum með eðlilegan blóðþrýsting, minnkuðu 

konur sem stunduðu einhverja hreyfingu í frítíma sínum líkur sínar um 34% á því að fá 

meðgöngueitrun ef þær voru bornar saman við konur sem hreyfðu sig ekki neitt. Þeim mun 

meiri tíma sem konurnar eyddu í hreyfingu og af þeim mun meiri ákefð þá minnkuðu líkurnar 

í samræmi við það. Þessar niðurstöður áttu við allar konur óháð því hver BMI stuðull þeirra 
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var. Konurnar sem hreyfðu sig reglulega á meðgöngunni í rannsókn Magnus o.fl. (2008) 

minnkuðu líkurnar á meðgöngueitrun um 20%. Hins vegar var aðeins tekið inn í myndina 

hversu oft konurnar hreyfðu sig en ekki hversu mikil ákefð var í þeirri hreyfingu. Martin og 

Huber (2010) rannsökuðu 3.348 konur í Bandaríkjunum yfir tveggja ára tímabil. Þeir komust 

að því að hreyfing á meðgöngu verndaði gegn vandamálum tengdum háþrýstingi, en 

háþrýstingur er eins og áður segir eitt af einkennum meðgöngueitrunar. Því fleiri daga 

vikunnar sem konurnar hreyfðu sig á meðgöngu, þeim mun betur verndaði sú hreyfing þær 

fyrir háþrýstingskvillum. Einnig komust rannsakendur að því að þær konur sem hreyfðu sig 

bæði fyrir og á meðgöngu voru í minni hættu á að fá háþrýstingskvilla en þær konur sem 

hreyfðu sig yfir hvorugt tímabilið. Vollebregt o.fl. (2010) fundu hins vegar engin tengsl á 

milli hreyfingar snemma á meðgöngunni og meðgöngueitrunar. Østerdal o.fl. (2009) fundu út 

að hreyfing snemma á meðgöngunni verndaði ekki gegn meðgöngueitrun og að hún gæti 

jafnvel aukið líkurnar á henni, þ.e.a.s. ef hreyfing kvennanna fór yfir 270 mín/viku á fyrsta 

þriðjungi meðgöngunnar voru meiri líkur á því að þær fengju meðgöngueitrun. 

Áhættuhegðun 

Lífsstíll kvenna, þ.e. hegðun þeirra í sambandi við áfengisneyslu, reykingar og kynhegðun, 

getur líkt og hreyfing og næring haft áhrif á frjósemi og meðgöngu. Reykingar eru taldar hafa 

áhrif á legið þannig að auknar líkur séu á ófrjósemi því legið er ekki jafn tilbúið til þess að 

taka við frjóvguðu eggi (Whitcomb o.fl., 2010). Vandamál tengd legi og egglosi hafa einnig 

verið tengd við áfengisneyslu og getur magnið haft þar áhrif (Grodstein, Goldman og Cramer, 

1994). Tengsl hafa fundist milli meiðsla og slysa á meðgöngu og áfengisneyslu og reykinga. 

Konur sem leita sér aðstoðar vegna meiðsla, t.d. eftir föll vegna tognana, mars, sára, brota og 

verkja, eru líka líklegri til þess að vera of þungar eða feitar heldur en þær sem ekki verða fyrir 
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meiðslum á meðgöngu (Tinker, Reefhuis, Dellinger og Jamieson, 2010). Reykingar og 

áfengisneysla á meðgöngunni geta einnig haft slæmar afleiðingar á fóstur. 

Áhættusöm kynhegðun getur leitt til kynsjúkdómasmits. Kynsjúkdómar eru að verða 

algengari og er klamydía algengasti kynsjúkdómurinn meðal kvenna. Tíðni klamydíutilfella 

er mun hærri hérna á Íslandi heldur en til dæmis í Bandaríkjunum (Hagstofa Íslands, e.d.b; 

CDC, 2011). Kynsjúkdómar geta valdið samgróningum í eggjaleiðurum og þar af leiðandi 

haft áhrif á frjósemi og meðgöngu (Lowdermilk, 2012). Þar sem klamydía er algengasti 

kynsjúkdómurinn verður aðallega fjallað um hann í þessum kafla en einnig verður svolítil 

umfjöllun um lekanda, þar sem það er einnig algengur sjúkdómur. 

Áhrif reykinga á frjósemi og meðgöngu 

Reykingar hafa verið tengdar við seinkun á frjóvgun þegar konur eru að reyna að verða 

ófrískar. Ástæðan fyrir þessu er þó ekki þekkt en ein tilgátan er sú að reykingar hafi áhrif á 

hormónin. Konur sem reykja meira en tíu sígarettur á dag hafa hærri styrk FSH hormóna sem 

losað er úr heiladingli í samaburði við konur sem ekki reykja (Whitcomb o.fl., 2010; 

Windham, Mitchell, Anderson og Lasley, 2005). FSH hormón hafa meðal annars áhrif á 

þroskun eggbúa í eggjastokkum og estrógenframleiðslu (Zdanuk, 2012). Það gæti haft áhrif á 

frjósemi því það er talið hafa áhrif á legið þannig að það er ekki jafn móttækilegt fyrir því að 

frjóvgun geti átt sér stað (Whitcomb o.fl., 2010; Windham o.fl., 2005). Ef að kona reykir á 

því tímabili sem barn er getið eru einnig auknar líkur á utanlegsfóstri. Áhættan eykst í 

samræmi við magn sígaretta sem reyktar eru á dag. Áhættan er þó ekki meiri hjá konum sem 

hafa reykt en eru hættar áður en getnaður á sér stað (Karaer, Avsar og Batioglu, 2006). Þetta 

kemur einnig fram í franskri rannsókn Bouyer o.fl. (2003) þar sem skoðuð voru 803 tilfelli af 

utanlegsfóstrum og 1.683 fæðingar. Þar segir að reykingar séu sterkur áhættuþáttur fyrir 

utanlegsfóstri, ásamt bólgum í eggjaleiðurum og fyrri utanlegsfóstrum. Einnig koma fram 
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fleiri veikari áhættuþættir eins og aldur, fósturlát og saga um ófrjósemi. Þar koma einnig fram 

sömu niðurstöður um aukna áhættu tengda magni reyktra sígaretta á degi hverjum og að 

reykingar fyrir þungun hafi ekki áhrif (Tafla 1). Reykingar eru, ásamt því að hafa áhrif á 

frjósemi, taldar valda því að konur fá tíðahvörf fyrr og blæðingartruflanir (Windham o.fl., 

2005). Einnig leiddi rannsókn, sem framkvæmd var í Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, 

Ítalíu og Svíþjóð meðal 4.035 þungaðra kvenna, í ljós að reykingar seinkuðu getnaði hjá 

konum með BMI <20 kg/m
2
 og >30 kg/m

2
 (Bolúmar o.fl., 2000). 

Áhættuhegðun móður, eins og áfengisneysla, reykingar, koffínneysla og eiturlyfjaneysla 

hefur verið talin valda því að auknar líkur eru á lágri fæðingarþyngd barns. Tóbaksneysla 

hefur sérstaklega verið tengd við þetta eins og kemur fram í rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum á 5.528 konum (Lasker, Coyle, Li og Ortynsky, 2005). Sama niðurstaða 

kemur fram í rannsókn Fantuzzi o.fl. (2008) þar sem 942 konur á Ítalíu voru skoðaðar en þar 

segir að mjög mikil fylgni sé á milli reykinga móður á meðgöngu og lágrar fæðingarþyngdar 

miðað við meðgöngulengd. Líkurnar jukust um helming ef móðirin reykti meira en tíu 

sígarettur á dag. Í rannsókn Shah, Sullivan og Carter (2006) var unnið með fæðingarskýrslur 

489.494 kvenna í Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að reykingar auka 

líkurnar á vöggudauða ungbarna (sudden infant death syndrome) og er áætlað að rúmlega 

20% dauðsfalla hefði mátt koma í veg fyrir með reykleysi móður á meðgöngunni. Nokkuð 

algengt er að konur hætti að reykja þegar þær komast að því að þær séu ófrískar en flestar 

byrja aftur að reykja á meðgöngunni eða eftir að barnið fæðist (Tafla 2).  

Reykingar mæðra á meðgöngu getur haft langvarandi áhrif á barnið. Durmus o.fl. 

(2011) gerðu rannsókn á 5.342 börnum á aldrinum eins til fjögurra ára í Hollandi. Þar kom í 

ljós að börn mæðra sem höfðu reykt á meðgöngunni voru yfirleitt með hærra BMI við 

fjögurra ára aldur heldur en börn þeirra mæðra sem ekki reyktu á meðgöngu. Fæðingarþyngd 
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barnanna hafði ekki áhrif á þyngd þeirra við fjögurra ára aldur. Börnin voru oft lágvaxin 

miðað við aldur en í eðlilegri þyngd eða yfirþyngd. 

Áfengisneysla fyrir og á meðgöngu 

Áfengisneysla hefur verið tengd við ófrjósemi. Eftir því sem neyslan er meiri, því meiri líkur 

eru á frjósemisvandamálum. Sérstaklega hefur verið tekið fram að mikil áfengisneysla 

minnkar líkurnar á getnaði (Eggert, Theobald og Engfeldt, 2004). Ófrjósemi getur orsakast af 

mörgum þáttum. Vandamál við egglos og legslímuflakk (endometriosis) voru tengd við 

neyslu áfengis. Örlítið aukin hætta var á vandamálum við egglos hjá konum sem sögðust 

neyta áfengis í hófi en neyslu áfengis var skipt niður í tvo flokka. Annars vegar var það 

hófleg neysla sem var skilgreind sem neysla 100 g eða minna af alkóhóli á viku og hins vegar 

mikil neysla, sem skilgreint var sem neysla yfir 100 g á viku. Áhættan á 

frjósemisvandamálum tengt egglosi jókst síðan eftir því sem áfengisneyslan var meiri. Aukin 

hætta á legslímuflakki fannst í báðum hópum (Grodstein, o.fl., 1994) (Tafla 1). 

Hakim o.fl. (1998) gerðu rannsókn á 124 konum í Bandaríkjunum um áhrif áfengis- og 

koffínneyslu á frjósemi. Alkóhólneyslu var skipt í fjóra flokka; engin alkóhólneysla, 1 – 12 

g/viku, 13 – 90 g/viku og yfir 91 g/viku. Koffínneyslu var einnig skipt í fjóra flokka; 0 – 25 

mg/dag, 26 – 100 mg/dag, 101 – 300 mg/dag og yfir 300 mg/dag. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar var fylgni á milli áfengis– og koffínneyslu og minni líkum á frjóvgun í 

hverjum tíðahring. Þó kom einnig í ljós að koffínneysla ein og sér hefur áhrif á frjósemi og 

einnig kom fram að reykingar höfðu áhrif. Mestar líkur á getnaði í hverjum tíðahring voru 

meðal kvenna sem hvorki reyktu né drukku áfengi og neyttu minna en 100 mg/dag af koffíni 

en líkurnar á frjóvgun voru tæplega 27%. Líkurnar minnkuðu um 9% hjá þeim konum sem 

neyttu meira en 100 mg/dag af koffíni, þ.e. 18% líkur voru á getnaði. Áhrif alkóhóls voru þau 

að konur sem neyttu meira en 13 g/viku og drukku meira en 100 mg/dag af koffíni höfðu um 
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það bil 10,5% líkur á því að verða ófrískar í hverjum tíðahring. Það kom í ljós í rannsókninni 

að neysla koffíns jók neikvæð áhrif áfengis ennþá meira heldur en áfengið gerir eitt og sér. 

Þegar konur eru að reyna að verða ófrískar er þeim því ráðlagt að hætta neyslu á áfengi og 

minnka neyslu koffíns. 

Það er ekki ljóst hversu mikið magn af áfengi þarf til þess að fæðingargallar komi fram. 

Hins vegar er vitað að börn kvenna sem drekka mjög mikið áfengi á meðgöngu eru í aukinni 

hættu á að hafa meðfædd frávik heldur en börn annarra kvenna. Rannsóknir skilgreina mikla 

drykkju á mismunandi hátt og því hefur ekki verið skilgreint nákvæmlega hversu mikið magn 

veldur fæðingargöllum. Eitt frávik er sérstaklega vel þekkt en það er áfengisheilkenni (fetal 

alcohol syndrome). Einkenni heilkennisins eru vaxtarskerðing barns, röskun á starfsemi 

miðtaugakerfis og vansköpun í andliti, eins og lítil augu, langt á milli augna, þunn efri vör og 

vanþróaðir kjálkar. Einnig getur barnið fæðst með gat á milli gátta í hjartanu. Léttvægari 

vandamál geta einnig komið fram hjá börnum þegar þau eldast ef móðirin hefur neytt áfengis 

á meðgöngu. Það eru til dæmis hegðunarvandamál, námserfiðleikar, tal– og 

tungumálaerfiðleikar og ofvirkni (Fraser, 2012). 

Tengsl fundust milli alkóhólneyslu og fósturláta í bandarískri rannsókn sem gerð var á 

1.926 konum. Ef meðal áfengisneysla á meðgöngu var meiri en einn drykkur á dag voru 

auknar líkur á fósturláti. Hins vegar voru ekki auknar líkur á fósturláti þó að neysla áfengis 

hafi átt sér stað fyrir getnað eða einstaka sinnum á meðgöngunni, þ.e. minna en einn drykkur 

á viku (Windham, Fenster og Swan, 1992). 

Í rannsókn Walpole, Zubrick og Pontré (1989) sem gerð var í Ástralíu og var með 2.002 

konur í úrtaki kom í ljós að það skiptir máli hvað konur drekka á meðgöngu, ef þær drekka 

áfengi á annað borð. Af þessu úrtaki voru 55 konur sem fæddu andvana börn eða urðu fyrir 

fósturláti og voru tengsl fundin á milli þess og bjórneyslu. Ekki fannst hins vegar munur á 
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milli kvenna sem fæddu andvana börn og lifandi þegar magn drykkjunnar var skoðað. Einnig 

kom í ljós að konur sem drukku bjór voru líklegri til þess að reykja meira en einn 

sígarettupakka á dag, í samanburði við konur sem drukku léttvín. Lífsstíll þeirra sem drukku 

bjór var líka yfirleitt annar heldur en þeirra sem drukku léttvín og voru það frekar yngri konur 

sem drukku bjór (Tafla 2). Marbury o.fl., (1983) gerðu bandaríska rannsókn á 12.440 konum 

og skoðuðu áfengisneyslu og afleiðingar hennar á fæðingu og fóstur. Þar kom í ljós að konur 

sem drukku meira en 14 áfenga drykki á viku voru líklegri til að vera eldri, einhleypar, 

stórreykingamenn og að hafa gengið í gegnum fleiri meðgöngur en þær sem drukku 0 – 14 

drykki á viku. Þær voru einnig líklegri til þess að hafa sögu um andvana fæðingar, fósturlát 

og fóstureyðingu. Þær sem drukku meira en 14 áfenga drykki voru í meiri hættu á að fæða 

barn með fæðingarþyngd undir 2.500 g, á fyrirburafæðingu (þ.e. fæðingu fyrir 37 vikna 

meðgöngu), andvana fæðingu, lágum Apgar einni mínútu og fimm mínútum eftir fæðingu 

barns, umönnun barns á vökudeild og að það hafi öndunarvandamál. 

Ekki hefur fundist nákvæmlega hve mikið magn af áfengi er öruggt fyrir konur að 

drekka þannig að það muni ekki hafa áhrif á fóstrið. Þess vegna er mælt með því að konur 

hætti alveg áfengisneyslu á meðan á meðgöngu stendur (Link, 2012). Ef konur drekka ekki 

áfengi á meðgöngu er hægt að koma í veg fyrir vandamál sem geta fylgt áfengisneyslu og 

einnig er hægt að minnka líkurnar á meiðslum og slysum kvenna á meðgöngu, sem getur þá 

einnig haft áhrif á útkomu meðgöngunnar (Tinker o.fl., 2010). 

Kynhegðun kvenna á barneignaraldri 

Kynsjúkdómar eru stórt heilbrigðisvandamál og í Bandaríkjunum eru kynsjúkdómar eitt 

helsta heilbrigðisvandamálið meðal ungs fólks. Á meðal kvenna eru algengustu 

kynsjúkdómarnir klamydía og lekandi. Þessir sjúkdómar geta haft alvarlegar afleiðingar á 

heilsu kvenna og eru frjósemi og meðganga þar engin undantekning (Lowdermilk, 2012). 
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Klamydía er algengasti kynsjúkdómurinn meðal kvenna. Fjöldi íslenskra kvenna með 

klamydíu hefur aukist smám saman síðustu árin en árið 2010 voru 821,9 af hverjum 100 

þúsund konum með klamydíu á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.b). Það er hlutfallslega meira en 

var í Bandaríkjunum sama ár. Þar í landi var fjöldi kvenna með klamydíu 610,6 á hverjar 100 

þúsund konur (CDC, 2011). Klamydía (chlamydia trachomatis) er mjög hljóður en skæður 

sjúkdómur. Erfitt getur verið að greina klamydíu í konum þar sem einkennin, ef þau koma 

upp, eru mjög almenns eðlis (Lowdermilk, 2012). Einkennin geta verið óeðlileg útferð, 

sársauki við þvaglosun, blæðing eftir samfarir, milliblæðingar og kviðverkir (Chen, 

Rohrsheim og Donovan, 2005). Mikilvægt er að greina sjúkdóminn snemma þar sem 

ómeðhöndluð klamydía getur haft alvarlegar afleiðingar líkt og sýkingar og bólgur í 

eggjaleiðurum (salpingitis). Einnig eru konur sem hafa sögu um klamydíusmit í aukinni 

hættu á að fá utanlegsfóstur og eiga við ófrjósemi að stríða (Lowdermilk, 2012). 

Eggjaleiðarabólga er sýking sem hefur áhrif á eggjaleiðara, legið og í sjaldgæfari 

tilfellum einnig eggjastokkana og lífhimnuna. Helmingur tilfella af eggjaleiðarabólgu er talin 

vera vegna klamydíu en einnig er lekandi orsakavaldur í mörgum tilfellum sem og ýmsar 

aðrar bakteríur. Einkenni eggjaleiðarabólgu geta verið mjög mismunandi á milli kvenna og 

því oft erfitt að greina sjúkdóminn. Eggjaleiðarabólga getur verið bráð eða langvinn og er 

verkur einkenni sem á við báðar gerðir. Einnig getur hiti, hrollur, ógleði og uppköst, aukin 

útferð, einkenni þvagfærasýkingar og óreglulegar blæðingar komið upp. Þær konur sem eru í 

áhættuhópi fyrir eggjaleiðarabólgu eru þær sem eru í aukinni hættu á að fá kynsjúkdóma líkt 

og klamydíu. Það eru þær sem eru yngri en 25 ára, barnslausar, eiga marga mismunandi 

bólfélaga og hafa sögu um kynsjúkdóm og eggjaleiðarabólgu. Þær konur sem hafa fengið 

eggjaleiðarabólgu eru í aukinni hættu á að fá utanlegsfóstur, verða ófrjóar og hafa langvinna 

kviðverki. Kona sem hefur einu sinni fengið eggjaleiðarabólgu er sjö sinnum líklegri en þær 

sem hafa ekki fengið bólguna til að fá utanlegsfóstur (Lowdermilk, 2012). 
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Utanlegsfóstur er þegar egg frjóvgast utan legsins, í flestum tilfellum í eggjaleiðara. 

Einkennin eru kviðverkir, seinkaðar blæðingar og óeðlilegar blæðingar sex til átta vikum eftir 

seinustu blæðingar. Utanlegsfóstrinu er eytt með lyfjum eða skurðaðgerð. Eftir að kona hefur 

fengið utanlegsfóstur er hún ólíklegri til að eiga árangursríka meðgöngu en einnig er hún 

líklegri til að verða ófrjó þar sem utanlegsfóstur getur leitt til ófrjósemi (Cashion, 2012). 

Bandarísk rannsókn sem gerð var á 11 þúsund konum sem höfðu eina eða fleiri 

klamydíusýkingar að baki yfir sjö ára tímabil sýndi að þær konur sem höfðu tvær 

klamydíusýkingar að baki voru fjórum sinnum líklegri til að fá utanlegsfóstur en þær sem 

höfðu aðeins smitast einu sinni. Þær sem höfðu þrjár eða fleiri sýkingar að baki voru 11 

sinnum líklegri til að fá utanlegsfóstur en þær sem höfðu sýkst einu sinni. Einnig kom í ljós í 

sömu rannsókn að þær konur sem höfðu sýkst tvisvar eða oftar voru í aukinni hættu á 

sjúkrahúsinnlögn vegna eggjaleiðarabólgu (Hillis, Owens, Marchbanks, Amsterdam og 

MacKenzie, 1997) (Tafla 1). Rannsókn sem gerð var í Noregi á 20.762 konum sem höfðu 

látið athuga hvort þær væru með klamydíu leiddi í ljós að þær sem höfðu greinst með 

klamydíu voru tvisvar sinnum líklegri en þær sem ekki voru með sýkinguna til að fá 

utanlegsfóstur. Þó var tíðni utanlegsfóstra fremur lág í þessari rannsókn. Fæðingartíðnin í 

þessum tveimur hópum kvenna var svipuð og því ályktuðu rannsakendur að það að greina 

klamydíu og veita meðferð við henni verndaði frjósemi kvennanna (Bakken, Skjeldestad, 

Lydersen og Nordbø, 2007a) (Tafla 1). Önnur norsk rannsókn á 2.464 konum leiddi einnig í 

ljós að þær konur sem fá utanlegsfóstur hafa hærri tíðni af klamydíusýkingum en þær konur 

sem ekki fá utanlegsfóstur (Bakken, Skjeldestad og Nordbø, 2007b). 

Sænsk rannsókn athugaði tíðni klamydíusýkinga og utanlegsfóstra á tíu ára tímabili. Þar 

voru 103.870 leggangasýni greind með tilliti til klamydíusýkingar og 5.648 þunganir greindar 

með tilliti til utanlegsfóstra. Sú rannsókn leiddi í ljós að það að tíðni klamydíu færi lækkandi 

leiddi einnig til lægri tíðni utanlegsfóstra. Þetta átti sérstaklega við aldurshópinn 20 – 24 ára , 
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en þar voru sterk tengsl á milli klamydíusýkingar og utanlegsfóstra. Rannsakendur töluðu um 

að niðurstöðurnar sýndu að utanlegsfóstur væri afleiðing sýkingar sem leiddi til bólgu í 

eggjaleiðurum sem leiddi svo til utanlegsfóstra (Egger, Low, Smith, Lindblom og Herrmann, 

1998). 

Hins vegar sýndi dönsk rannsókn á 13.693 konum að þær sem höfðu farið í 

klamydíupróf og fengið jákvætt svar fengu sjaldnar utanlegsfóstur en þær konur í 

rannsókninni sem höfðu farið í klamydíupróf og fengið neikvætt svar. Rannsakendur héldu 

því fram að það að greinast þýddi að konurnar fengju meðferð við hæfi sem verndaði gegn 

fylgikvillum líkt og utanlegsfóstri. Enginn munur fannst á barneignum hjá þessum tveimur 

hópum. Rannsakendur bentu á mikilvægi þess að greina klamydíuna og veita meðferð við 

henni til að vernda konurnar gegn skaðanum sem klamydían getur valdið. Því væri mikilvægt 

að konur færu í klamydíupróf (Andersen, Østergaard, Puho, Skriver og Schønheyder, 2005). 

Þessa staðreynd bentu Scholes o.fl. (1996) einnig á en eftir rannsókn þeirra á 2.607 konum í 

Bandaríkjunum komust þeir að því að hægt væri að fækka þeim konum sem fá 

eggjaleiðarabólgu með því að greina klamydíu snemma og meðhöndla hana. Low o.fl. (2006) 

greindu sjúkragögn 43.715 sænskra kvenna og komust að því að alvarlegar afleiðingar 

klamydíu líkt og eggjaleiðarabólga, utanlegsfóstur og ófrjósemi væri ekki jafn algeng og talið 

var en aðeins 3 – 7% kvenna sem greindar höfðu verið með klamydíu höfðu þurft að leggjast 

inn á sjúkrahús vegna fyrrnefndra fylgikvilla. Því myndi það ekki borga sig fyrir samfélögin 

að viðhalda reglulegri skimun hjá konum. 

Klamydía getur einnig haft áhrif á gang meðgöngunnar. Rannsókn gerð á 961 konu í 

Chile sem leituðu til frjósemisstöðvar leiddi í ljós að af þeim konum sem höfðu misst fóstur 

einu sinni eða oftar voru 21% með klamydíusýkingu. Rannsakendur töluðu um að jafnvel þó 

að ekki væri endilega hægt að segja að um væri að ræða orsök og afleiðingu þá væri hægt að 



37 

 

álykta að klamydíusýkingar geti spilað hlutverk í fósturlátum (Vigil o.fl., 2002). Einnig hefur 

verið sýnt fram á að þunganir kvenna með klamydíu enda oft með fyrirburafæðingum. 

Bandarísk rannsókn þar sem bornar voru saman 190 konur sem fætt höfðu barn fyrir 37. viku 

meðgöngu við 190 konur sem fætt höfðu barn eftir 37. viku meðgöngunnar leiddi í ljós að 

þær konur sem voru með klamydíusýkingu við 24. viku meðgöngunnar voru að minnsta kosti 

tvisvar sinnum líklegri en þær sem ekki voru sýktar að fæða fyrir tímann (Andrews o.fl., 

2000). Chow, Kang, Samuel og Bolan (2009) skoðuðu 675.786 fæðingarskýrslur kvenna í 

Bandaríkjunum og af þeim voru 101.296 konur með klamydíusýkingar yfir þriggja ára 

tímabil. Þeir fundu tengsl á milli klamydíusýkingar og auknum líkum á fyrirburafæðingu og 

lægri fæðingarþyngd barnsins (Tafla 2). Blas, Canchihuaman, Alva og Hawes (2007) 

rannsökuðu 4.255 konur í Bandaríkjunum og komust einnig að því að klamydía eykur líkur á 

fyrirburafæðingu en að hún eykur hins vegar ekki líkur á léttburum eða andvana fæðingum 

(Tafla 2). 

Andrews o.fl. (2006) voru hins vegar á allt öðru máli þegar þeir rannsökuðu 2.470 

konur í Bandaríkjunum með tilliti til þess hvort klamydíusýking á meðgöngu gæti leitt til 

fyrirburafæðingar. Samkvæmt niðurstöðum þeirra er ekki líklegra að kona fæði fyrir tímann 

ef hún greinist með klamydíu á meðgöngu. Um helmingur þeirra barna sem eiga móður með 

klamydíu munu fá augnslímhúðarbólgu eða lungnabólgu eftir að hafa farið í gegnum 

fæðingarveg móðurinnar (Lowdermilk, 2012). 

Lekandi er sjúkdómur sem, líkt og klamydía, getur leitt til eggjaleiðarabólgu. Talið var 

hér áður fyrr að lekandi væri ein helsta orsök eggjaleiðarabólgu en nú er vitað, líkt og áður 

segir, að klamydía á þar stærstan hlut (Lowdermilk, 2012). Tíðni lekanda meðal kvenna á 

Íslandi árið 2010 var 3,2 konur af hverjum 100 þúsund, en aldur kvennanna er ekki 
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skilgreindur þar (Hagstofa Íslands, e.d.b) en í Bandaríkjunum var sambærileg tíðni 106,5 

(CDC, 2011). 

Lekandi á meðgöngu getur haft áhrif bæði á móður og barn. Móðirin getur fengið 

sýkingu í eggjaleiðara á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar. Lekandinn getur leitt til ótímabærs 

rofs á himnum og fyrirburafæðingar, sýkingar í líknarbelg og himnum, sýklasóttar (sepsis) 

hjá fóstrinu, vaxtarskerðingar fósturs sem og sýklasótt hjá móður eftir fæðingu. Einnig getur 

fóstrið fengið augnsjúkdóm (opthalmia neonatorum). Sá sjúkdómur er algengur fylgikvilli 

lekandasýkingar í nýburum sem getur leitt til blindu ef hann er ómeðhöndlaður (Lowdermilk, 

2012). 

Samantekt 

Þeir lífsstílsþættir sem einblínt var á virðast allir hafa áhrif á frjósemi kvenna og meðgöngu. 

Ákveðnar tegundir mataræðis geta minnkað ófrjósemi. Áhersla er lögð á ferskleika matvæla 

og lítið unnar vörur. Mismunandi er eftir rannsóknum hvernig og hversu mikil hreyfing er 

talin góð með tilliti til frjósemi en hins vegar er það alltaf af hinu góða að kona sé í kjörþyngd 

þegar hún reynir að verða þunguð. Reykingar og mikil áfengisneysla getur dregið úr frjósemi 

vegna vandamála sem það hefur á legið en einnig hafa kynsjúkdómar áhrif þar sem þeir geta 

skaðað æxlunarfæri kvenna. 

 Góð næring er mikilvæg á meðgöngu til þess að tryggja eðlilegan þroska barns og er 

neysla fólats og járns sérstaklega mikilvæg. Öll hreyfing kvenna fyrir þungun hefur jákvæð 

áhrif á heilsu hennar á meðgöngu og einnig hefur hreyfing á meðgöngunni góð áhrif. Hún 

minnkar líkur á kvillum tengdum meðgöngu eins og meðgöngusykursýki og óeðlilegu 

sykurþoli. Reykingar móður á meðgöngu geta valdið lágri fæðingarþyngd barns. 

Áfengisneysla á meðgöngu getur haft ýmsar slæmar afleiðingar eins og fæðingargalla, lága 
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fæðingarþyngd og fyrirburafæðingu. Kynsjúkdómar móður geta valdið því að konan gangi 

ekki með barnið fulla meðgöngu og fæði því fyrir tímann. 
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Umræður 

Hvernig hefur lífsstíll kvenna áhrif á frjósemi þeirra? 

Eins og sést í töflu 1 geta lífsstílsþættir líkt og hreyfing, næring og áhættuhegðun kvenna haft 

áhrif á frjósemi þeirra. Ákveðin næringarefni eru æskilegri en önnur og er mögulega hægt að 

hafa áhrif á frjósemina með neyslu ákveðinna fæðutegunda. Rannsóknir sýna misjafnar 

niðurstöður um hvort ákveðið mataræði sé betra en annað. Þó virðist vera að svokallað 

frjósemismataræði og Miðjarðarhafsmataræði geti haft jákvæð áhrif á frjósemi. Áhugavert er 

að bera saman hvaða fæðutegundirnar eru í hvoru mataræði fyrir sig þar sem þeim ber ekki 

saman að öllu leyti. 

Það sem er sameiginlegt með þessum tveimur tegundum mataræðis er áhersla á neyslu 

grænmetis og einómettaðra fitusýra eins og finna má í ólífuolíu. Lítið er af unnum vörum í 

þessu hvoru tveggja og virðist áherslan frekar vera á ferskleikann. Það sem er ólíkt eru gerðir 

mjólkurvara. Ef frjósemismataræðinu er fylgt er lögð áhersla á fitumiklar mjólkurvörur en í 

Miðjarðarhafsmataræðinu er áherslan á fitulitlar mjólkurvörur (Chavarro o.fl., 2007b; Toledo 

o.fl., 2011). Hins vegar kom í ljós í niðurstöðum rannsóknar Chavarro o.fl. (2007a) að 

fitulitlar mjólkurafurðir geti valdið ófrjósemi sem orsakast af vandamálum tengdum egglosi. 

Einnig var áhugavert að sjá að vestræna mataræðið, eins og margir Íslendingar fylgja líklega, 

virðist ekki hafa nein áhrif á frjósemi kvenna (Toledo o.fl., 2011). 

Chavarro o.fl. (2009; 2007c; 2008) hafa skoðað hvern fæðuflokk og áhrif hans á 

frjósemina og ef niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir sig eru settar saman má í raun sjá 

útlínur frjósemismataræðisins. Þar kemur fram að mikilvægt sé að konur neyti nægra 

kolvetna með lágan styrk glúkósa, líkt og brún hrísgrjón, dökkt brauð og pasta, fremur en 

kolvetna með háan styrk glúkósa líkt og morgunkorn, hvít hrísgrjón og kartöflur. Frumbyrjur 
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virtust hagnast sérstaklega á þessu. Neysla kolvetna má þó ekki vera það mikil að hún komi 

niður á neyslu fitu. Hvernig fitan er skiptir þó máli en transfitusýrur, sem finnast til dæmis í 

kökum og kexi, eru ekki góðar gagnvart frjósemisvandamálum og því ætti að reyna að halda 

þeim í lágmarki og velja frekar náttúrulegri fitu. Kjöt og fiskur virðast vera óæskilegri 

próteingjafar heldur en grænmeti og því ætti að reyna að auka grænmetisneysluna ef konur 

eru að ráðgera barneignir. Grænmetisneysla Íslendinga er lítil en hefur þó aukist á síðustu 

árum ef tekið er mið af niðurstöðum landskönnunar á mataræði sem gerð var árin 2010 – 

2011. Þar kemur fram að neysla grænmetis hafi aukist um 19% frá fyrri könnun sem gerð var 

árið 2002 og sé nú að meðaltali 120 g á dag. Það er hins vegar ekki nóg þar sem ráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar eru að neyta ætti að minnsta kosti 500 g af grænmeti, ávöxtum og safa á 

dag. Ávaxtaneysla hafði hins vegar einnig aukist og var hún um 119 g af dag (Embætti 

landlæknis, Matvælastofnun og Háskóli Íslands, 2012). Það að bæði grænmetis- og 

ávaxtaneyslan hafi aukist á þessu tímabili er þróun í rétta átt sem telst mjög jákvætt í ljósi 

þess hve mikilvægar þessar fæðutegundir eru. 

Koffínneysla er mjög algeng því koffín er að finna í kaffi, tei og ýmsum gosdrykkjum. 

Koffín hefur neikvæð áhrif á frjósemi eitt og sér þar sem því meira sem konur drekka af 

koffíndrykkjum á hverjum degi, þeim mun minni líkur eru á getnaði. Konur sem neyta <26 

mg (fjórðungur af bolla) af koffíni á dag hafa tæplega 20% líkur á getnaði í hverjum tíðahring 

samanborðið við rúmlega 12% hjá þeim sem neyta >100 mg (einn bolli). Koffínneysla og 

áfengisneysla eru einnig tengd og virðist koffínneysla auka neikvæð áhrif áfengis. Áfengi 

veldur vandamálum við egglos eða getur orsakað legslímuflakk og eykur þannig líkurnar á 

fósturláti ásamt því að minnka líkurnar á getnaði (Hakim o.fl., 1998; Eggert o.fl., 2004). 

Hættan á ófrjósemi vegna áfengisneyslu virðist vera magnbundin. Því meiri neysla, þeim mun 

meiri líkur á vandamálum tengt egglosi en fyrir þær sem neyttu áfengis í hófi voru líkurnar á 

vandamáli þessu tengdu einungis örlítið auknar. Hófleg neysla á áfengi var skilgreind sem 
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neysla 100 g eða minna af alkóhóli á viku en í hverri dós af bjór eru 13 g af alkóhóli, í 

vínglasi eru 11 g og í hverju staupi af sterku víni eru 15 g samkvæmt rannsakendum 

(Grodstein o.fl., 1994). Samkvæmt þessu má sjá að þær konur sem drekka einungis öðru 

hvoru um helgar, eins og margt ungt fólk gerir í dag, eru ekki að auka líkur sínar á ófrjósemi 

nema að örlitlu leyti, svo lengi sem neyslan haldist innan 100 g á viku. Þó kom fram að líkur 

á getnaði voru mestar hjá konum sem ekki drukku áfengi, reyktu ekki og drukku <1 bolla af 

kaffi á dag en líkur þeirra voru tæp 27% í hverjum tíðahring (Hakim o.fl., 1998). 

Hreyfing er öllum mikilvæg og hefur sýnt sig að regluleg líkamsrækt veitir vörn gegn 

hjartasjúkdómum, insúlínóháðri sykursýki og krabbameini. Hreyfing hefur einnig áhrif á 

sálfélagslega þætti og minnkar líkurnar á því að kona þjáist af kvíða, þunglyndi eða lélegu 

sjálfsmati. Því betra sem líkamlegt og andlegt atgervi konunnar er fyrir barneignir, þeim mun 

betur er hún í stakk búin til þess að takast á við meðgöngu, fæðingu og móðurhlutverkið 

(Clarke og Gross, 2004). Niðurstöður rannsókna um hversu mikil hreyfing er æskileg fyrir 

konur sem stefna á barneignir eru mjög mismunandi. Rich-Edwards o.fl. (2002) telja að hver 

klukkustund sem eytt er í áreynslumikla hreyfingu í hverri viku minnki líkur á ófrjósemi hjá 

konum sama hvert líkamsástand þeirra er og benda á að hlaup og skokk minnki mest líkurnar 

á ófrjósemi en íþróttir líkt og tennis, sund og þolfimi hafi góð en minni áhrif. Þó benda þeir á 

að hreyfing virðist vera meira verndandi fyrir konur í kjörþyngd heldur en fyrir konur sem 

eru of þungar eða of léttar. Gudmundsdottir o.fl (2009) og Green o.fl. (1986) álíta hins vegar 

að líkamsrækt sem reynir verulega á þolmörk konunnar, líkt og hlaup, hjólreiðar, sund, 

þolfimi, tennis og ýmsar skíðaíþróttir, hafi neikvæð áhrif á frjósemina. Því oftar í viku sem 

konur stunda mjög áreynslumikla líkamsrækt og þeim mun lengur sem hún varir aukast 

líkurnar á ófrjósemi. Tölur frá Hagstofu Íslands frá árinu 2002 segja að 27% kvenna á 

aldrinum 15 – 24 ára og 18% 25 – 44 ára kvenna hreyfi sig sjö klukkustundir eða meira í 

hverri viku. Ef taka má til greina niðurstöður ofangreindra rannsókna er hægt að gefa sér það 
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að þessi hópur eigi við eða gæti átt eftir að glíma við frjósemisvandamál. Mikil áhersla er 

lögð á hreyfingu í samfélagi okkar og má því mögulega ætla að þessar prósentutölur hafi ekki 

minnkað, nú tíu árum seinna.  

Vandamál tengd þyngd fólks eru að verða algeng í ýmsum löndum heimsins, þar á 

meðal á Íslandi, og gæti það haft veruleg áhrif á frjósemi í framtíðinni. Áhugavert er að sjá 

hversu stór hluti íslenskra kvenna var í ofþyngd eða með offitu á árunum 2005 – 2007. Tíðni 

offitu meðal fullorðinna einstaklinga á Íslandi hefur aukist um 12% á árunum 1990 – 2007 en 

árið 1990 var tíðnin 8%, árið 2002 var hún 12% og árið 2007 var hún orðin 20%. Árið 2008 

var 21% íslenskra kvenna of feitar (OECD, 2010). Þetta er varhugavert í ljósi þess að þyngd 

kvenna virðist hafa áhrif á frjósemi að því leyti að ofþyngd og vannæring getur hvort tveggja 

valdið vandamálum sem tengjast tíðahring. Tíðahringurinn verður oft óreglulegur og 

vandamál koma upp tengd blæðingum hjá konum í báðum flokkum (Bulik o.fl., 1999; Jensen 

o.fl., 1999). Þyngdartap kvenna í yfirþyngd getur bætt starfsemi eggjastokka og frjósemi og 

því er ljóst að ávinningur fylgir alltaf þyngdartapi hjá þessum hópi kvenna. Þyngdartap ætti 

að vera ráðlagt þegar konur ganga í gegnum frjósemismeðferðir en tæknifrjóvganir eru 

notaðar í auknum mæli meðal of feitra kvenna (Yilmas o.fl., 2009). Einnig kom fram 

áhugaverður vinkill þar sem fólk sem er í kjörþyngd virðist vera með meiri kynhvöt og þarf 

síður að leita sér hjálpar vegna frjósemisvandamála heldur en konur sem eru í ofþyngd eða of 

léttar (Easter o.fl., 2011; Yilmas o.fl., 2009). Líkamsþyngdarstuðull ræðst að einhverju leyti 

af hreyfingu og þess vegna má álykta að líklega sé gott fyrir konur að stunda einhverja 

hreyfingu til þess að viðhalda kjörþyngd og auka þannig horfur sínar á betri frjósemi. 

Reykingar geta verið áhættuþáttur frjósemisvandamála. Þær geta valdið seinkun á 

getnaði vegna áhrifa á legið, en þau eru hormónatengd og leiða til þess að legið verður ekki 

jafn móttækilegt fyrir frjóvguðu eggi (Whitcomb o.fl., 2010; Windham o.fl., 2005). Ef kona 
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verður hins vegar ófrísk eru auknar líkur á því að hún gangi með utanlegsfóstur. Áhættan er 

magnbundin en líkur á utanlegsfóstri jukust með hverri sígarettu sem reykt var á dag. Þær 

konur sem hafa reykt en hætta áður en barnið er getið eru þó ekki í aukinni hættu á 

utanlegsfóstrum (Karaer o.fl., 2006). Í rannsókn Hakim o.fl. (1998) kemur fram að 6,3% líkur 

eru á getnaði í hverjum tíðahring hjá konum sem reykja en 16,8% hjá þeim sem ekki reykja. 

Samkvæmt heilsu- og gæðavísum Landlæknisembættisins reyktu 15% kvenna 15 ára og eldri 

daglega árið 2008 (Landlæknisembættið, 2009). Ef marka má niðurstöður rannsókna er hægt 

að gera ráð fyrir að reykingarnar hafi haft áhrif á frjósemi þessara kvenna.  

Kynsjúkdómar eru að verða algengari og er klamydía þar langfremst í flokki. Í ljós kom 

að klamydía er nokkuð algeng á Íslandi og er hún talsvert tíðari hér á landi heldur en í 

Bandaríkjunum en um 200 konum fleiri á hverjar 100 þúsund voru smitaðar af klamydíu hér 

á landi (Hagstofa Íslands, e.d.b; CDC, 2011). Erfitt getur verið að eiga við og koma í veg 

fyrir útbreiðslu sjúkdómsins þar sem einkennin eru mjög almenns eðlis og getur manneskjan 

verið búin að smita marga áður en hún uppgötvar að hún sé smituð (Chen o.fl., 2005). 

Smokkurinn er helsta vörnin gegn kynsjúkdómum og því er mikilvægt að viðhalda forvörnum 

og fræðslu um notkun hans, sérstaklega hjá ungmennum sem eru að byrja að stunda kynlíf. 

Brýnt er að stuðla að aukinni notkun smokksins hjá konum vegna þess að ómeðhöndlaðar 

klamydíusýkingar geta valdið sýkingum og bólgu í eggjaleiðurum. Það getur síðan leitt til 

ófrjósemi og utanlegsfóstra (Lowdermilk, 2012). Eftir að kona hefur fengið utanlegsfóstur er 

hún líklegri til að eiga í erfiðleikum með að ganga með barn og einnig líklegri til að vera 

ófrjó í kjölfarið (Cashion, 2012). Rannsókn Egger o.fl. (1998) sýndi að mjög sterk tengsl voru 

milli klamydíusýkinga og utanlegsfóstra í aldurshópnum 20 – 24 ára og því getur verið gott 

að ná til ungmenna snemma til þess að sporna við þessu. Því má sjá hve mikilvægt það er 

fyrir frjósemishorfur konunnar að greina klamydíusmit og meðhöndla það. Það virðist hafa 

jákvæð áhrif að greina klamydíu snemma og meðhöndla því þá er hægt að fækka tilfellum af 
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utanlegsfóstrum og eggjaleiðara-bólgum og vernda þannig frjósemi (Andersen o.fl., 2005). 

Það er því mikilvægt að brýna fyrir konum að fara reglulega í skimun fyrir kynsjúkdómum, 

sérstaklega ef þær eru kynferðislega virkar og skipta oft um bólfélaga en Low o.fl. (2006) 

töluðu þó um að ekki væri hagkvæmt fyrir samfélagið að viðhafa reglulega skimun. Þess 

vegna þurfa konur að hugsa um þetta sjálfar og meta þörf á skimun út frá eigin aðstæðum og 

kynhegðun. 

Hvernig hefur lífsstíl kvenna áhrif á meðgöngu? 

Sömu þættir í lífsstíl kvenna geta haft áhrif á meðgöngu þeirra líkt og frjósemina eins og sjá 

má í töflu 2. Því er til mikils að vinna og mikilvægt er að ljósmæður sem sjá um 

mæðraskoðun fari yfir þætti tengda lífsstíl ófrískra kvenna. 

Næring kvenna yfir meðgönguna getur haft langtímaafleiðingar fyrir börn þeirra. Hún 

hefur ekki einungis áhrif á fæðingarþyngd barnsins heldur er hún talin hafa áhrif á heilsu þess 

þegar það eldist. Ófrískar konur þurfa að tryggja að þær fái þau næringarefni sem eru þeim 

nauðsynleg og að þær borði nóg til þess að viðhalda orkuþörfinni. Sérstaklega er þetta 

mikilvægt á síðasta þriðjungi meðgöngunnar þegar barnið er að stækka sem mest en á því 

tímabili getur barnið verið að þyngjast um vel rúmlega tvö kíló og lengjast um 15 cm (Perry, 

2012). Járn og fólat eru næringarefni sem hafa sérstaklega verið tengd við meðgöngu vegna 

þeirrar miklu blóðaukningar sem verður í líkama móðurinnar og til að hindra galla sem getur 

orðið í miðtaugakerfi fósturs við þroska þess. Rétt er að huga að inntöku þessara efna hjá 

öllum konum á barneignaaldri því konur verða oft ófrískar án þess að það sé ráðgert eða 

uppgötva þungun sína ekki fyrr en nokkrar vikur eru liðnar af meðgöngunni. Inntaka fólats er 

sérstaklega mikilvæg á fyrstu tólf vikum meðgöngunnar þar sem að líffæri fósturs eru að 

myndast á þeim tíma (Moore, 2012).  
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Svolítið óljóst er hvaða áhrif koffín hefur á meðgöngu eins og kemur fram í rannsókn 

Cnattingius o.fl. (2000). Þar kemur fram að koffín hafi áhrif á meðgöngu ef móðirin reykir 

ekki en það hafi ekki áhrif á meðgöngu ef móðirin reykir. Skýring á þessu fannst ekki en 

hægt er að álykta að skaðsemi reykinga sé það mikil að ef konur reykja koma frávik í 

fósturþroska vegna koffínneyslu ekki fram. Kannski hefur skuldinni á frávikum alltaf verið 

skellt á reykingar, ef það hefur verið möguleiki, og þess vegna hefur neysla koffíns ekki verið 

rannsökuð jafn mikið meðal þessara kvenna. Í rannsókn Boylan o.fl. (2008) kemur einnig 

fram að konur minnka koffínneyslu sína yfirleitt í byrjun meðgöngu en síðan eykst hún aftur 

eftir því sem líður á meðgönguna og er það mjög forvitnilegt þar sem áhrif koffíns er ekkert 

minni þegar líður á meðgönguna. Það sama virðist vera með reykingar, samanber niðurstöður 

rannsóknar Shah o.fl. (2006). Það virðist vera þannig að konur ætla sér að vera mjög 

heilsusamlegar í byrjun meðgöngunnar en ná síðan ekki að halda það út fram að fæðingu 

barnsins. Konur sem hætta að reykja á meðgöngu þyngjast yfirleitt meira heldur en konur 

sem ekki reykja eða hætta ekki að reykja á meðgöngu. Þrátt fyrir þetta eru börn kvenna sem 

hætta að reykja með svipaða fæðingarþyngd og þeirra sem hafa ekki reykt (Adegboye, 

Rossner, Neovius, Lourenço og Linné, 2010). Ef kona reykir hins vegar á meðgöngunni getur 

það verið mjög hættulegt fóstrinu og valdið lágri fæðingarþyngd barnsins og jafnvel 

vöggudauða á fyrstu mánuðum þess. Það er einnig áhugavert að sjá að reykingar mæðra á 

meðgöngu geta haft langtímaáhrif á börnin eins og kemur fram hjá Durmus o.fl. (2011). Þar 

komu fram auknar líkur á að barnið sé í ofþyngd við fjögurra ára aldur ef móðir hefur reykt á 

meðgöngu og að hæð þeirra hafi verið minni en meðalhæð barna á þessum aldri. Einnig eru 

meiri líkur á því að barnið glími við ofþyngd áfram í barnæsku og jafnvel fram á fullorðinsár. 

Vitandi þetta geta mæður velt fyrir sér hvort sé meira virði, heilsa barnsins til framtíðar eða 

eigin þyngdaraukning. Jafnvel er þó eitthvað allt annað sem hefur áhrif á það hvort konur 

ákveði að hætta að reykja þegar þær verða þungaðar. Álit samfélagsins getur líka spilað þar 
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stórt hlutverk, en í ljósi mikillar umræðu um skaðsemi reykinga í samfélaginu í dag myndi 

þunguð kona sem sæist reykjandi á almannafæri ekki fá góðar móttökur.  

Áfengisheilkennið er þekktasta frávikið sem kemur fram í þroska barna sem afleiðing 

af áfengisneyslu móður á meðgöngu. Það er hins vegar ekki þekkt hversu mikil neyslan þarf 

að vera til þess að heilkennið komi fram og eflaust er það mismunandi eftir konum (Fraser, 

2012). Það er líka erfitt að rannsaka þetta efni vegna þess að ekki er hægt að gera rannsókn 

með samanburðarhópum og í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar eru konur spurðar út í 

neyslu eftir á og getur það valdið skekkju í niðurstöðum. Jafnvel þó að áfengisheilkennið 

komi ekki fram hjá nýfæddu barni móður sem hefur drukkið á meðgöngunni geta 

afleiðingarnar komið fram seinna í lífi þess en ofvirkni og fleiri hegðunarvandamál geta 

einnig verið afleiðing. Áfengisneyslan getur líka valdið vandamálum í fæðingu barns, eins og 

lágri fæðingarþyngd, fyrirburafæðingu, lágum Apgar og fleira. Þó fannst ein rannsókn sem 

tengdi afleiðingarnar við ákveðinn fjölda drykkja en sterk tengsl fundust á milli þessara 

vandamála við fæðingu og neyslu 14 áfengra drykkja eða meira á viku á meðgöngunni hjá 

Marbury o.fl. (1983). Ljóst þykir þó að líta þurfi á alla áfengisneyslu á meðgöngu með 

gagnrýnum augum og er það sennilega svipað með áfengisneyslu og reykingar að samfélagið 

setur ákveðin viðmið og er fólk litið hornauga ef ekki er farið eftir þessum viðmiðum. Erfitt 

reyndist að finna nýlegar rannsóknir um áfengisneyslu þungaðra kvenna og virðist þetta 

aðallega hafa verið rannsakað á níunda og tíunda áratug síðustu aldar. 

Allar þær rannsóknir sem skoðaðar voru með tilliti til hreyfingar fyrir meðgöngu 

sýndu að það að hreyfa sig áður en kona varð þunguð hafði jákvæð áhrif á heilsu hennar á 

meðgöngunni sjálfri. Zhang o.fl. (2006) töldu að einungis 30 mínútna ganga á degi hverjum 

væri næg hreyfing til þess að minnka líkurnar á meðgöngusykursýki. Telst það jákvætt þar 

sem 30 mínútur í göngu daglega ættu flestar konur að geta tileinkað sér og stuðlað þannig að 
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betri heilsu á meðgöngunni. Kona getur einnig verið með óeðlilegt sykurþol á meðgöngunni, 

þar sem blóðsykur lækkar ekki jafn hratt og hann á að gera eftir máltíðir, án þess þó að vera 

með meðgöngusykursýki. Ef horft er til þessa kom fram í rannsóknum að líkurnar á óeðlilegu 

sykurþoli á meðgöngunni lækka um rúmlega 3% hjá þeim sem stunda kröftuga hreyfingu 

fyrir meðgönguna samanborið við þær sem ekki stunda kröftuga hreyfingu. Merkilegt var að 

flestir telja að hreyfing hafi engin eða lítil áhrif á þróun meðgöngueitrunar. Þó var ein 

rannsókn sem leiddi annað í ljós en Sorensen o.fl. (2003) töldu að líkurnar á því að kona 

fengi meðgöngueitrun minnkuðu um 60% ef kona stundaði kröftugar þolæfingar fyrir 

meðgönguna. Þetta er áhugavert í ljósi þess að flestar þær rannsóknir sem skoðuðu áhrif 

hreyfingar á frjósemi voru sammála um að kröftug hreyfing væri ekki hagstæð fyrir 

frjósemina. Hreyfing kvenna fyrir meðgöngu virðist því ekki hafa nein skaðleg áhrif ef kvillar 

á meðgöngu eru skoðaðir en gæti gert það að verkum að það að verða þunguð yrði erfiðara. 

Líkamsrækt móður fyrir meðgöngu getur einnig bætt almenna líðan hennar en komið hefur 

fram að hreyfingin hafi þau áhrif að líkamsstaða konunnar verður betri og getur það minnkað 

líkurnar á of mikilli þyngdaraukningu og verkjum í neðri hluta baks á meðgöngu (Clarke og 

Gross, 2004). 

Þegar horft er til hreyfingar á meðgöngunni sjálfri er talið að hreyfing á fyrstu 20 

vikum hennar hafi jákvæð áhrif og minnki áhættuna á að konur fái meðgöngusykursýki. 

Líkurnar virðast minnka eftir því hversu miklum tíma varið er í hreyfingu og eftir því hversu 

áköf hreyfingin er (Dempsey o.fl., 2004a). Einnig virðist kyrrsetukona hagnast á því að byrja 

að hreyfa sig á meðgöngu og getur hún þannig minnkað líkur sínar á meðgöngusykursýki 

(Liu o.fl., 2008). Helsti ávinningurinn af hreyfingu kvenna á meðgöngu virðist því vera 

tengdur blóðsykri þó hagnaðurinn hafi einnig verið tengdur við minnkaðar líkur á háþrýstingi 

og þar af leiðandi meðgöngueitrun. Það er því ljóst að hvetja ætti konur til þess að viðhalda 

hreyfingu eftir að þær verða ófrískar eða jafnvel byrja að hreyfa sig eitthvað til þess að 
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minnka líkurnar á vandamálum á meðgöngunni og jafnvel í fæðingunni. Samkvæmt rannsókn 

Clarke og Gross (2004) er hins vegar algengt að konur hætti að hreyfa sig jafn mikið og þær 

gerðu áður þegar þær verða ófrískar vegna þess að þær halda að hvíld og afslöppun á 

meðgöngu sé mun mikilvægari heldur en virkur lífsstíll. Einnig var merkilegt að í ljós kom að 

konur eru ekki að fá miklar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki um hreyfingu á meðgöngu 

og fá þær frekar upplýsingar frá fjölskyldu og vinum og gætu það verið mjög misvísandi 

upplýsingar sem ekki eru byggðar á gagnreyndri þekkingu. 

Aukin þyngd getur spilað stórt hlutverk. Konur með BMI >30 kg/m
2
 eiga oft erfiðara 

með að ganga í gegnum meðgöngu og eru líklegri til þess að ganga í gegnum áhættu-

meðgöngu, til dæmis vegna meðgöngusykursýki, meðgöngueitrunar eða fleiri kvilla. Einnig 

er líklegra að þær þurfi aðstoð við fæðingu, þ.e. að grípa þurfi til áhalda eða þær þurfi að 

ganga í gegnum keisaraskurð (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Það ætti að vera markmið að 

reyna að koma í veg fyrir þetta með því að aðstoða konur við að hafa stjórn á þyngd sinni. 

Tímabilið sem konur eru ófrískar og eftir fæðingu er góður tími til þess að veita konum 

fræðslu um þetta því margar konur eru fúsar til að reyna að breyta lífsstíl sínum á þessu 

tímabili og því ætti heilbrigðisstarfsfólk að leggja áherslu á það (Rosenberg o.fl., 2005). Þó 

ber að geta þess að offita leiðir ekki alltaf til meðgöngusykursýki og að konur í kjörþyngd 

geta vel greinst með þennan sjúkdóm. Áhugavert er að sjá að auknar líkur eru á að konur fái 

sykursýki nokkrum árum eftir meðgöngu ef þær hafa þjáðst af meðgöngusykursýki 

(Rosenberg o.fl., 2005). Því er mikilvægt að brýna fyrir konunum að sykursýki á meðgöngu 

hafi ekki aðeins afleiðingar fyrir fæðinguna og barnið heldur einnig fyrir þær sjálfar. Því 

þurfa þær að gæta sín eftir fæðingu barnsins og hafa þennan möguleika í huga ef einhver 

einkenni koma fram.  
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Einnig er slæmt fyrir meðgöngu að vera með of lágt BMI þar sem átröskunar-

sjúkdómar móður geta valdið þroskaskerðingu fósturs, meðgöngurnar enda oftar með 

fósturláti eða keisaraskurði (Bulik o.fl., 1999; Kouba o.fl., 2005). Því má sjá að fylgjast þarf 

vel með meðgöngu kvenna í þessum áhættuhópi. Áhugavert var að sjá að kona sem viðheldur 

mjög ströngu matarræði áður en hún verður ófrísk eða þjáist af átröskun á erfiðara með að 

takast á við breytta næringarþörf á meðgöngu og er líklegri til að taka endurtekin átköst á 

meðan á meðgöngu stendur (Abraham o.fl., 1994; Fairburn og Welch, 1990; Soares o.fl., 

2009). Því getur verið að þessi hópur kvenna þurfi aukna fræðslu um næringu og 

næringarþörf á meðgöngu og aukinn stuðning út meðgönguna. Þeirri þörf væri hægt að mæta 

með því að hitta ljósmóður eða annan sérfræðing oftar. Ljósmóðir þarf að meta hver 

þyngdarauking kvenna ætti að vera á meðgöngunni en hún fer eftir því hver 

líkamsþyngdarstuðull konunnar er fyrir meðgöngu. Konur með BMI <20 kg/m
2
 eiga að 

þyngjast um 12,5 – 18 kg, konur í kjörþyngd eiga að þyngjast um 11,5 – 16 kg, hámark 

þyngdaraukningar kvenna í ofþyngd á að vera 7 – 11,5 kg og konur með BMI >30 kg/m
2
 eiga 

ekki að þyngjast um meira en 6,8 kg (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl, 2010). Aukin fræðsla um 

þyngdaraukningu og samspil hreyfingar og næringar á meðgöngu er því nauðsynleg fyrir 

ófrískar konur. 

Flestir rannsakendur eru sammála um að helstu áhrif klamydíusýkingar hjá móður á 

meðgöngu eru auknar líkur á því að hún gangi ekki fulla meðgöngu og endi í fyrirbura-

fæðingu (Andrews o.fl., 2000; Chow o.fl., 2009; Blas o.fl., 2007). Hins vegar valda 

klamydíusýkingar oft fósturlátum þannig að konan nær ekki að ganga nógu lengi með til þess 

að barnið verði lífvænlegt (Vigil o.fl. 2002). Lekandi er einnig nokkuð algengur 

kynsjúkdómur á Íslandi en áhugavert er að sjá muninn á tíðninni á Íslandi árið 2010 og í 

Bandaríkjunum en munaði það meira en 100 tilfellum á hverjar 100 þúsund konur. Hins 

vegar er klamydía hlutfallslega algengari á Íslandi heldur en í Bandaríkjunum (Hagstofa 
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Íslands, e.d.b; CDC, 2011). Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að fylgjast vel með þeim konum 

sem eru sýktar af lekanda á meðgöngu þar sem sýkingin getur leitt til fyrirburafæðingar eins 

og klamydía. Einnig getur lekandi leitt til hættulegra sýkinga, bæði hjá móður og barni. 

Forvarnir gegn kynsjúkdómum eru því mjög mikilvægar eins og fram hefur komið hér að 

ofan. 

Ráðleggingar til kvenna til að auka líkur á frjósemi 

Vestrænt mataræði hefur hvorki góð né slæm áhrif á frjósemi samkvæmt rannsóknum og því 

ætti að vera í lagi fyrir konur á Íslandi að halda sig við slíkt matarræði ef þær eru vanar því. 

Hins vegar inniheldur það matarræði ýmsa óhollustu og hægt væri að draga úr neyslu á þeim 

tegundum matar. Konur gætu aukið grænmetisneyslu sína á kostnað kjöt- og fiskmetis, 

minnkað neyslu á transfitusýrum, borðað kolvetni með litlu magni af glúkósa og meiri trefjar 

ef þær eru að huga að barneignum eða langur tími er liðinn frá því að þær byrjuðu að reyna 

að verða ófrískar. Um leið eru þær að auka hollustu í mataræði sem hefur ávinning fyrir alla 

starfsemi og öll líffærakerfi líkamans. 

Til þess að auka líkurnar á frjósemi ætti að reyna að minnka koffínneyslu, 

áfengisneyslu og reykingar eins mikið og hægt er en oft er mælt með því að hætta 

áfengisneyslu og reykingum alveg ef konur glíma við ófrjósemi. Þó að konur hætti ekki alveg 

að drekka kaffi ætti það að vera í lagi því talið er að fjórðungur úr bolla á dag valdi ekki 

skaða. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna ættu konur á barneignaaldri að stunda líkamsrækt 

af nokkuð mikilli ákefð ef þær eru vanar því því öll hreyfing hefur góð áhrif á heilsu 

konunnar á meðgöngunni. Hins vegar ættu þær að minnka ákefðina í æfingum ef þær hafa 

reynt að verða ófrískar til lengri tíma án árangurs. Hreyfing hefur meiri ávinning fyrir konur 
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sem eru í kjörþyngd og verndar hún frjósemi þeirra. Því ættu konur sem eru of þungar eða of 

léttar að reyna að komast í kjörþyngd með bættu mataræði og hreyfingu. Þær konur sem þurfa 

aðstoð sérfræðinga við að verða ófrískar hagnast einnig á því að vera í kjörþyngd því meiri 

líkur eru á að tæknifrjóvgun heppnist hjá konum í kjörþyngd.  

Konur ættu að fara í reglulega skimun fyrir kynsjúkdómum, sérstaklega ef lífsstíll þeirra 

er á þann veg að bólfélagar eru margir. Þannig má ná að meðhöndla smit snemma og minnka 

þannig líkur á varanlegum áhrifum á æxlunarfæri kvenna. 

Mikilvægi fyrir hjúkrun 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að vita hvað getur mögulega haft áhrif á frjósemi og 

hvað eykur líkur kvenna á því að verða þungaðar. Hjúkrunarfræðingar starfa með konum á 

öllum aldri. Hægt er að ná til kvenna með það að markmiði að bæta heilsu þeirra fyrir 

meðgöngu eða breyta lífsstíl þeirra í átt að aukinni frjósemi á fjölmörgum sviðum. Í skólum 

geta hjúkrunarfræðingar komið upplýsingum til unglingsstúlkna um heilbrigðan lífsstíl sem 

áhrif hefur á frjósemi þeirra síðar meir. Vettvangur heilsugæslunnar getur einnig verið 

kjörinn staður til að fræða konur og grípa inn í ef hjúkrunarfræðingar sjá að þörf sé á 

lífsstílsbreytingum. Fræðsla út í samfélaginu getur að auki skilað miklum árangri þar sem ná 

má til stórs og fjölbreytts hóps með stöðugri fræðslu. Þannig má auka líkur á að vakning 

verði meðal kvenna um mikilvægi heilbrigðs lífsstíls þegar kemur að frjósemi þeirra og 

meðgöngu.  

Hillemeier o.fl. (2008) var þetta hugleikið og hönnuðu þau áætlun sem kölluð var 

Strong Healthy Women sem miða átti að því að bæta heilsu kvenna fyrir meðgöngu. 

Áætlunin náði til 692 kvenna og átti að bæta bæði heilsutengda hegðun kvennanna, álit þeirra 

og almenna heilsu með því að stuðla að auknum drifkrafti í átt að bættum lífsstíl. Þeir þættir 
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lífsstíls sem einblínt hefur verið á hér að framan voru megináhersluatriði þessarar áætlunar og 

var hún í nokkrum liðum. Fræðsla og kennsla var meginhluti þessarar áætlunar bæði í formi 

fyrirlestra og verklegrar færni en kennt var til að mynda að lesa innihaldslýsingar á 

matarumbúðum. Frætt var um áhrif hegðunar kvennanna á heilsu þeirra í framtíðinni og á 

heilsu barna þeirra. Niðurstöðurnar voru á þá leið að þær konur sem tóku þátt í áætluninni 

voru mun líklegri til að borða hollari mat, lesa innihaldslýsingar á matarumbúðum og hreyfa 

sig meira en þær konur sem voru til samanburðar og tóku ekki þátt í áætluninni. Því má sjá að 

með góðri fræðslu er hægt að stuðla að bættum lífsstíl kvenna. Slík áætlun einskorðast þó við 

litla hópa; erfitt gæti verið að ná eyrum allra þeirra sem þurfa á slíkri áætlun að halda og dýrt 

getur verið að koma henni á fót og halda henni við. Hjúkrunarfræðingar þurfa því að vera 

óhræddir við að nýta sér niðurstöður rannsókna til að auka vitneskju út í samfélaginu með því 

að fræða þær konur sem þurfa á breytingum að halda, koma fram, skrifa greinar og nýta sér 

þær leiðir sem eru vænlegastar til árangurs við að ná til sem flestra. 
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Lokaorð 

Ljóst er að lífsstíll getur verið mikill áhrifavaldur á frjósemi kvenna og meðgöngu. Mikil 

áhersla er lögð á heilsusamlegt líferni í samfélaginu en á sama tíma koma fréttir um að fólk í 

vestrænum ríkjum séu að þyngjast. Mikil umræða er í samfélaginu um offitu og hversu mikið 

vandamál hún er orðin, bæði meðal barna og fullorðinna. Offita getur leitt til ýmissa 

heilsufarslegra vandamála og eins og komið hefur fram er ófrjósemi og ýmsir kvillar á 

meðgöngu ekki þar undanskilið. Vegna þess að offita er að aukast í heiminum eru auknar 

líkur á því að ófrjósemi verði stærra vandamál á komandi árum og áratugum. Leggja þarf því 

aukna áherslu á að fólk viðhaldi kjörþyngd sinni og hafa næring og hreyfing þar mestu 

áhrifin.  

Eins og hér hefur verið bent á hefur áhættuhegðun kvenna ekki minni áhrif en næring 

og hreyfing á frjósemi og meðgöngu. Almenn vitneskja er um að áfengineysla og reykingar 

séu skaðlegar heilsu fólks. Hins vegar er mikilvægt að koma konum í skilning um að 

áfengisneysla þeirra og reykingar geti einnig skaðað frjósemi þeirra. Jafnframt er mikilvægt 

fyrir þær sem stunda áhættusamt kynlíf að fara reglulega í skimun fyrir kynsjúkdómum þar 

sem konur geta verið búnar að vera sýktar í langan tíma án þess að vita af því. Þegar á svo að 

uppræta sýkinguna hefur hún gert það mikinn skaða á æxlunarfærum kvenna að 

frjósemishorfur þeirra hafa minnkað og erfitt getur verið fyrir þær að ganga með barn. 

Mikilvægt er að koma allri þessari vitneskju út í samfélagið til að konur geti hugað 

snemma að heilsusamlegu líferni og verið þannig sem best undirbúnar fyrir barneignir þegar 

að þeim kemur. Lykillinn að því að eiga sem bestar líkur á að geta barn og eiga góða 

meðgöngu er þannig að einhverju leyti falinn í heilbrigðum lífsstíl og því ber að hlúa að 

honum. 
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