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Útdráttur 

Tíðni meðgöngusykursýki fer sífellt vaxandi og er spáð mikilli aukningu á sjúkdómnum á næstu 

árum.  Börn kvenna sem fá meðgöngusykursýki eru í aukinni hættu á að verða fyrir neikvæðum 

áhrifum sjúkdómsins á meðan á meðgöngu og fæðingu stendur. Einnig eru börnin í aukinni hættu 

á að fá skert sykurþol eða jafnvel sykursýki II í æsku sem og þau eru líklegri til þess að vera í 

ofþyngd og þróa þannig skert sykurþol og sykursýki á fullorðinsárum. Meðgöngusykursýki hefur 

einnig áhrif á konuna sjálfa, bæði á meðgöngu og síðar, en allt að 60% kvenna sem fá 

meðgöngusykursýki hafa þróað með sér sykursýki II innan tíu ára. Það er því ljóst að um mikið 

áhyggjuefni er að ræða. Þörf er á forvörnum í formi stuðnings og fræðslu um mikilvægi 

heilsusamlegs lífstíls fyrir þungun, á meðgöngu og eftir meðgöngu til þess að draga úr tíðni 

meðgöngusykursýki og áðurnefndum fylgikvillum sem sjúkdómurinn getur valdið. 

 Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að kanna hvaða áhrif meðgöngusykursýki 

hefur á hina þunguðu konu, barn hennar og heilsu þeirra beggja síðar meir. Jafnframt var 

tilgangurinn sá að kanna hvaða áhættuþættir auka líkur á meðgöngusykursýki og hvernig 

heilbrigðisstarfsfólk geti stuðlað að forvörnum til að draga úr vaxandi tíðni vandamálsins.  

 

Lykilorð: meðgöngusykursýki, fylgikvillar, áhættuþættir, forspárþættir, meðferð, forvarnir. 
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Abstract 

The incidence of gestational diabetes is constantly increasing and a large increase is predicted in 

the near future. Children of women who develop gestational diabetes are exposed to an increased 

risk of negative effects of the disease during pregnancy and labor. There is also an increased risk 

for the children of obesity and impaired glucose tolerance and even diabetes II in childhood 

and/or adulthood. Gestational diabetes also has an impact on the woman herself, both during 

pregnancy and postpartum. Up to 60% of women who get gestational diabetes will have 

developed diabetes II within ten years from childbirth. It is reasonable to conclude that the 

developement is of a big concern. In order to reduce the incidence of gestational diabetes and the 

complications the disease can cause, preventive strategies like support and education about the 

importance of a healthy lifestyle before, during and after pregnancy are urgently needed.  

The purpose of this theoretical review was to investigate the effects gestational diabetes 

can have on the pregnant woman, her child and the health of both of them later on. Furthermore, 

the purpose was to examine what factors increases the risk of gestational diabetes and how health 

care professionals can use preventive strategies in order to slow down the growing incidence of 

the disease. 

Keywords: gestational diabetes mellitus, complications, risk factors, predictive factors, 

treatment, preventive strategies. 
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Skilgreiningar 

Sykursýki: Efnaskiptasjúkdómur sem einkennist ýmist af langvarandi háum blóðsykri vegna 

galla í seytingu insúlíns, óeðlilegri virkni insúlíns eða af hvoru tveggja. 

Meðgöngusykursýki: Skert sykurþol eða sykursýki sem greinist fyrst á meðgöngu.  

 Meðgöngusykursýki skiptist í tvo flokka: 

GDMA1: Breytt mataræði og hreyfing duga til að halda blóðsykri innan viðunandi 

marka. 

GDMA2: Breytt mataræði og hreyfing duga ekki til að halda blóðsykri innan 

viðunandi marka. Lyfjameðferð er nauðsynleg. 

Skert sykurþol: Er vægt glúkósaóþol sem orsakast af insúlínónæmi. Gjarnan undanfari 

sykursýki II, einkenni eru vægari en í sykursýki.  

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) : Mælitæki sem stuðst er við við mælingar á holdafari. Hann 

er reiknaður út frá líkamsþyngd og hæð (kg/m²). Gallar mælitækisins eru að hann greinir ekki 

á milli mismunandi líkamsbyggingar né á milli vöðva- og fitumassa. Niðurstöður gefa til 

kynna hvort viðkomandi sé undir kjörþyngd, í kjörþyngd, í yfirþyngd, með offitu eða 

sjúklega offitu. 

Kjörþyngd: Er skilgreind ef líkamsþyngdarstuðull er á bilinu 20-24,9. 

Ofþyngd: Er skilgreind ef líkamsþyngdarstuðull er á bilinu 25-29,9. 

Offita: Er skilgreind ef líkamsþyndarstuðull er >30. 

Heilsusamlegur lífstíll: Þegar rætt er um heilsusamlegan lífstíl í þessu verkefni er átt við 

ákjósanlegt mataræði með æskilegri fæðusamsetningu og miðlungs erfiðri hreyfingu í að 

minnsta kosti 30 mínútur á dag. 



2 

Inngangur 

Tíðni meðgöngusykursýki fer vaxandi í heiminum og Ísland er þar ekki undanskilið. Algengi 

vandamálsins skýrist meðal annars af aukinni tíðni ofþyngdar og offitu sem og auknum 

fjölbreytileika kynþátta í vestrænum samfélögum en konur af öðrum kynstofni en hvítum eru 

í aukinni hættu á að fá meðgöngusykursýki. Að lokum skýrist vandamálið einnig af frestun 

barneigna og hærri meðalaldri þungaðra kvenna, en með hækkandi aldri eykst hætta á að þróa 

meðgöngusykursýki (Martin o.fl., 2009; Mathews og Hamilton, 2009). Það er því ljóst að 

mismikið er hægt að vinna með áhættuþætti sjúkdómsins. Meðgöngusykursýki getur valdið 

slæmum heilsufarslegum fylgikvillum á meðgöngu, í fæðingu og eftir meðgöngu bæði fyrir 

móður og barn. Fylgikvillar fyrir konuna, líkt og sykursýki II, geta komið fram mörgum árum 

eftir að meðgöngu lýkur en þeir eru dýrir samfélaginu og geta stuðlað að öðrum 

lífstílstengdum sjúkdómum svo sem hjarta- og æðasjúkdómum. 

Börn mæðra sem fá meðgöngusykursýki eru í aukinni hættu á að fá skert sykurþol og 

jafnvel sykursýki II. Auk þess eru þau í aukinni hættu á að verða of feit og geta því þróað 

skert sykurþol og sykursýki á fullorðinsárum. Meðgöngusykursýki hvetur því beint til þess að 

vítahringur offituvandans  og heilsufarslegra vandamála tengdum honum aukist enn frekar. 

Þess má einnig geta að erlendar rannsóknir hafa sýnt að kostnaður við meðgöngueftirlit 

kvenna í yfirþyngd og með offitu er 5,4 til 16,2 sinnum meiri en hjá konum í kjörþyngd, en 

það veltur á alvarleika offitunnar (Galtier-Dereure, Montpeyroux, Boulot, Bringer og Jaffiol, 

1995). Ætla má að staðan sé sú sama hér á landi. Heilsufarsvandamál þetta er því mikið 

áhyggjuefni og þörf er á forvörnum í formi fræðslu og umræðu til almennings sem og kvenna 

á meðgöngu um orsakir og afleiðingar meðgöngusykursýki til þess að geta dregið úr tíðni 

vandamálsins. 

Markmið verkefnisins voru að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða 

afleiðingar getur meðgöngusykursýki haft á heilsu og líðan móður og barns? Hvaða 
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áhættuþættir auka líkur á meðgöngusykursýki? Hvernig geta hjúkrunarfræðingar komið að 

forvarnarstarfsemi og eftirfylgni með heilsu móður og barns í tengslum við þróun 

meðgöngusykursýki?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Aðferð 

Heimildaleit fór fram í gagnasöfnunum PubMed, Google Scholar, Web of Science og 

ProQuest. Helstu leitarorð sem notast var við voru meðgöngusykursýki (e. gestational 

diabetes mellitus), fylgikvillar (e. complications), greining (e. diagnosis), skimun (e. 

screening), meðferð (e.treatment), áhættuþættir (e. risk factors) og hjúkrun (e. nursing). 

Einnig voru heimildir fundnar í heimildaskrám greina og rannsókna auk þess sem notast var 

við bækur í hjúkrunafræði. 

Eftir að ritgerðarefni hafði verið valið fór fram heimildaleit og úrvinnsla gagna sem 

stóð frá tímabilinu september 2011 til apríl 2012. Við val á heimildum var leitast við að nota 

heimildir frá árinu 2000 eða síðar, þó eru örfáar heimildir sem notast var við eldri en það. 

Leitað var að heimildum og rannsóknum sem fjalla um meðgöngusykursýki, greiningu, 

skimun, fylgikvilla, áhættuþætti og meðferð. 

Til þess að fá aukna innsýn í eftirlit og meðferð kvenna með meðgöngusykursýki hér 

á landi höfðu höfundar verkefnisins samband við Mæðravernd Landspítala 

Háskólasjúkrahúss og Göngudeild sykursjúkra og fengu í framhaldi að koma í heimsókn á 

deildirnar. Heimsóknirnar gáfu aukinn skilning á greiningu, eftirliti og meðferð 

meðgöngusykursýki á Íslandi. Einnig var haft samband við Ragnheiði Bachmann ljósmóður 

hjá Þróunarstofu heilsugæslunnar sem kynnti fyrir höfundum þessa verkefnis lífstílsverkefni 

fyrir of þungar konur á meðgöngu. Í mars var sóttur fyrirlestur um meðgöngusykursýki á 

vegum Kvennasviðs Landspítala háskólasjúkrahúss sem danskur læknir að nafni Peter Damm 

flutti. Sá fyrirlestur gaf aukinn skilning á meðgöngusykursýki. 
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Almennt um sykursýki 

Sykursýki er efnaskiptasjúkdómur sem einkennist ýmist af langvarandi háum blóðsykri vegna 

galla í seytingu insúlíns, óeðlilegri virkni insúlíns eða af hvoru tveggja (American diabetes 

association, 2012). Insúlín er framleitt af beta frumum í svokölluðum langerhans eyjum í brisi 

en insúlínið hefur það hlutverk að stjórna blóðsykrinum í líkamanum með því að stuðla að 

upptöku glúkósa í vöðva- og fitufrumum þar sem það er notað sem orka. Þannig lækkar 

insúlín styrk glúkósa í blóði. Þegar framleiðsla insúlíns er of lítil eða virkni þess ekki sem 

skyldi þá hleðst glúkósi upp í blóðinu og blóðsykurshækkun á sér stað. Of hár blóðsykur 

veldur aukinni osmósuþéttni í blóði, sem gerir það að verkum að frumuvökvi flæðir inní 

æðakerfið sem leiðir til þess að frumurnar verða þurrar en jafnframt eykst blóðmagnið í 

líkamanum. Nýrun bregðast þannig við þessu ástandi að þau skilja út mikið magn af þvagi 

bæði til þess að reyna að minnka álagið á æðarnar sem fylgja þessu aukna blóðmagni og um 

leið losa líkamann við hluta af umfram glúkósa í blóði. Þetta skýrir hvers vegna einkenni 

sykursýki eru tíð þvaglát og mikill þorsti (Cashion, 2012). Of hár blóðsykur til langs tíma og 

ómeðhöndluð sykursýki hefur slæm áhrif á hin ýmsu líffæri og getur valdið truflunum á 

starfsemi þeirra og óafturkræfum skemmdum. Þau líffæri sem um ræðir eru augu, nýru, 

taugar, hjarta og æðar (American diabetes association, 2012). Sykursýki er ólæknanlegur 

sjúkdómur og orsakar hann langvarandi heilsuleysi og getur valdið ótímabærum dauða fólks. 

Með góðri blóðsykursstjórnun og blóðþrýstings- og blóðfitumeðferð er þó  hægt að koma í 

veg fyrir eða seinka fylgikvillum sykursýki (Sigríður Björnsdóttir, Josefine Rossberger, 

Hrafnhildur S. Guðbjörnsdóttir og Ástráður B. Hreiðarsson, 2004). Sykursýki er því 

langvinnur sjúkdómur og það að lifa með sykursýki krefst góðrar sjálfsumönnunar og í 

mörgum tilvikum lífstílsbreytingum sem fela í sér aukna hreyfingu og breytt mataræði (Árún 

K. Sigurðardóttir, 2009). 
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Sykursýki hefur verið flokkuð í fjóra undirflokka: sykursýki I; sykursýki II; 

meðgöngusykursýki og sérhæfðari tegundir af sykursýki. Dæmi um sérhæfðari tegundir eru 

sykursýki af völdum gena þar sem starfsemi beta frumna virkar ekki sem skyldi eða um 

óeðlilega virkni insúlíns er að ræða, sykursýki af völdum sjúkdóma eða áverka í brisi og 

sykursýki af völdum lyfja (Cashion, 2012). Tíðni sykursýki í heiminum fer sífellt vaxandi og 

er nú talað um faraldur offitu og sykursýki vegna alvarleika vandans, auk þess sem 

umræddum heilsufarsvandamálum fylgir gríðarlegur kostnaður (Jóhannes Bergsveinsson, 

Thor Aspelund, Vilmundur Guðnasson og Rafn Benediktsson, 2007). 

Alþjóðasykursýkissambandið spáir því að árið 2025 verði um 350 milljónir manna með 

sykursýki, en til samanburðar taldi stofnunin að árið 2000 væru um 150 milljónir manna með 

sjúkdóminn og má því búast við gríðarlegri aukningu á sjúkdómnum á næstu árum (Árún K. 

Sigurðardóttir, 2009). Meðgöngusykursýki er þar ekki undanskilin en tíðni hennar fer einnig 

ört vaxandi. Sykursýki er algengasti innkirtlasjúkdómur barnshafandi kvenna en talið er að 

um 4-14% kvenna fái meðgöngusykursýki (Cashion, 2012). 

Meðgöngusykursýki er skilgreind sem skert sykurþol sem greinist fyrst á meðgöngu, 

oftast á síðari hluta hennar (Cashion, 2012). Ef sykursýki greinist snemma á meðgöngu er 

líklegt að um sykursýki II sé að ræða. Í þeim tilvikum er það þó flokkað sem 

meðgöngusykursýki vegna þess að sykursýkin greinist fyrst á meðgöngu (Hildur 

Harðardóttir, Ari J. Jóhannesson, Arna Guðmundsdóttir, Ástráður B. Hreiðarsson, Bertha M. 

Ársælsdóttir, Hörður Björnsson o.fl., 2012). Í flestum tilfellum hverfur sjúkdómurinn við 

fæðinguna sjálfa, en sjúkdómurinn getur þó verið enn til staðar eftir að meðgöngu lýkur og í 

sumum tilfellum hafa konur verið með sjúkdóminn ógreindan fyrir meðgöngu en þrátt fyrir 

það þá falla þessi tilfelli undir skilgreininguna meðgöngusykursýki líkt og áður sagði 

(American diabetes association, 2012).  
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Meðgöngusykursýki skiptist í tvo flokka, annars vegar A1 (GDMA1), þar sem breytt 

mataræði og hreyfing duga til að halda blóðsykri innan viðunandi marka og hins vegar A2 

(GDMA2) þar sem lyfjameðferð með insúlíni eða metformíni er nauðsynleg (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012).   
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Lífeðlisfræðilegar breytingar á innkirtlakerfi kvenna á meðgöngu 

Orsakir og lífeðlisfræði meðgöngusykursýki eru enn ekki með fullu kunnar en vitað er fyrir 

víst að breytingar á hormónastarfsemi sem eiga sér stað á meðgöngu trufla insúlínstarfsemi 

hinnar þunguðu konu (World Health Organization, 2012). Heilbrigð meðganga einkennist af 

flóknum breytingum á efnaskiptajafnvægi í líkama móðurinnar, einkum sykurefnaskiptum og 

insúlín framleiðslu. Yfirleitt aðlagast efnaskipti móður þannig að næringin verður 

fullnægjandi bæði fyrir móðurina sjálfa og fóstrið. Glúkósi er helsta næring fóstursins, hann 

er fluttur yfir fylgju frá móður til barns og er því styrkur glúkósa í blóði fósturs í beinu 

hlutfalli við styrk glúkósa í blóði móður sem þýðir að eftir því sem styrkur glúkósa í blóði 

móður er hærri því hærri er styrkur glúkósa í blóði fósturs (Cashion, 2012). Insúlín er hormón 

sem líkaminn þarf til að geta nýtt orku úr fæðunni. Þegar frumur líkamans taka upp glúkósa 

til orkunýtingar fyrir tilstilli insúlíns lækkar styrkur glúkósa í blóðinu. Í briskirtlinum eru 

betafrumur sem skynja aukinn styrk glúkósa í blóðinu eftir máltíðir og seyta í kjölfarið 

insúlíni út í blóðið (Silverthorn, 2007).  

Á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar er blóðsykur hinnar þunguðu konu að jafnaði um 10% 

lægri en fyrir meðgöngu. Það er vegna þess að magn estrogens og progesterons í blóðinu er 

aukið en þessi hormón örva beta frumur í briskirtlinum til að framleiða insúlín. Á öðrum og 

þriðja hluta meðgöngunnar eykst þörf fósturs fyrir næringu sem verður til þess að móðirin fer 

að innbyrða meiri næringu sem veldur hækkun blóðsykurs. Á sama tíma verður aukið ónæmi 

insúlíns hjá móður og glycogen orkuforði í lifur hennar fer minnkandi. Lifrin fer því að 

framleiða aukinn glúkósa vegna þeirra miklu hormónabreytinga sem líkami konunnar verður 

fyrir. Vegna insúlínsónæmisins eykst insulínþörf móðurinnar þrefalt á við fyrir meðgöngu. 

Flestar konur geta aukið insúlín framleiðsluna til þess að bæta upp fyrir insúlínónæmið og 

viðhaldið þannig eðlilegum blóðsykri. Þegar briskirtill móður getur ekki framleitt 

fullnægjandi insúlín eða það nýtist ekki sem skyldi verður afleiðingin sú að blóðsykur verður 
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að jafnaði of hár hjá móður og fóstri. Á 10. viku meðgöngu hefur briskirtill fósturs þroskast 

nægilega til þess að geta seytt eigin insúlíni. Fóstrið bregst því við of háum blóðsykri með því 

að framleiða og seyta miklu magni insúlíns í samræmi við það (Cashion, 2012). Insúlín virkar 

eins og vaxtarhvati fyrir fóstrið svo afleiðingar of mikillar insúlínframleiðslu fósturs verða að 

það stækkar óeðlilega mikið og fituvefur þess eykst (Hiden, Glitzner, Hartmann og Desoye, 

2009).  
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Áhættu- og forspársþættir 

Áhættuþættir meðgöngusykursýki eru ólíkir og misjafnt að hve miklu leyti má fyrirbyggja 

hvern og einn þátt. Í þessum kafla er því fyrst og fremst fjallað um algenga áhættuþætti sem 

hafa má áhrif á með aukinni vitundarvakningu um áhættu- og forspárþætti 

meðgöngusykursýki. 

Helstu áhættuþættir fyrir því að fá meðgöngusykursýki eru: aldur hærri en 25 ára, að 

hafa áður fætt barn sem var þungburi, saga um óútskýrð fósturlát, saga um 

meðgöngusykursýki á fyrri meðgöngu, ættarsaga um sykursýki II eða meðgöngusykursýki, 

offita og fastandi blóðsykur hærri en 7,8mmol/l eða hærri en 11,11mmol/l tilfallandi 

(Cashion, 2012). Rannsóknum ber ekki nákvæmlega saman um hverjir séu sterkustu 

áhættuþættirnir. Í erlendri rannsókn kom fram að sterkustu áhættuþættirnir væru aldur yfir 40 

ára, að vera með offitu og að hafa áður fengið meðgöngusykursýki (Teh, Teede, Paul, 

Harrison og Allan, 2010). Í íslenskri rannsókn sem hafði meðal annars það markmið að 

komast að hvaða forspárþættir væru sterkastir fyrir þróun meðgöngusykursýki kom í ljós að 

fyrri saga um meðgöngusykursýki, sykur í þvagi og fjölskyldusaga voru sterkurstu 

forspárþættir meðgöngusykursýki (Sigríður Sía Jónsdóttir og Hrafnhildur Ólafsdóttir, 2008). 

En þó svo að að þetta séu þekktir áhættuþættir fyrir meðgöngusykursýki þá eru 30-50% 

kvenna með meðgöngusykursýki ekki með neina þekkta áhættuþætti (Murphy, 2010). 

Það að vera í ofþyngd eykur líkurnar á meðgöngusykursýki umtalsvert en algengasti 

fylgikvilli þungaðra kvenna sem eru ýmist of feitar eða í yfirþyngd er meðgöngusykursýki. Í 

rannsókn sem gerð var á 600 íslenskum konum, þar af 300 í kjörþyngd, 150 í yfirþyngd og 

150 með offitu, kom í ljós að konur með offitu fá oftar meðgöngusykursýki en konur í 

kjörþyngd. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tíðni meðgöngusykursýki hjá konum með 

offitu er 10% en 1,3% hjá konum  í kjörþyngd (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur Harðardóttir og 

Þórður Þórkelsson, 2010).  
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Athukorala og samstarfsfólk (2010) rannsökuðu einnig fylgikvilla ofþyngdar og offitu 

sem geta komið fram á meðgöngu. Rannsakendur komust meðal annars að því að ofþyngd og 

offita auka til muna líkur á ýmsum fylgikvillum meðgöngu, þar með talið 

meðgöngusykursýki. Þau fjölluðu einnig um að brýn þörf væri á fyrirbyggjandi aðgerðum 

gegn vandanum bæði fyrir meðgöngu sem og á meðgöngu. Ofþyngd er vaxandi vandamál en 

um þriðjungur ungra kvenna eru ýmist of þungar eða falla undir skilgreiningarmörk offitu 

þegar meðganga hefst (Callaway, Prins, Change og McIntyre, 2006; Teh o.fl., 2010). Á 

Íslandi hefur meðalþyngd kvenna á barneignaraldri farið hækkandi síðastliðna áratugi 

(Gunnar Sigurðsson, Vilmundur Guðnason, Thor Aspelund, Kristín Siggeirsdóttir og Bylgja 

Valtýsdóttir, 2008).  

Rannsóknir sýna að lífstíll kvenna áður en þungun á sér stað hafi áhrif á þróun 

meðgöngusykursýki. Í áhorfsrannsókn þar sem meðal annars var metin heilsutengd hegðun, 

hreyfing og þróun meðgöngusykursýki hjá konum í áhættuhóp fyrir meðgöngusykursýki kom 

í ljós að í hópi kvenna sem voru í mjög mikilli áhættu voru 50% kvennanna sem héldu að þær 

væru ekki í neinni hættu á að fá meðgöngusykursýki og 33% hópsins trúðu því að þær væru 

aðeins í lítilli áhættu. Þess má geta að 26% kvennanna í úrtakinu voru búnar að þróa 

meðgöngusykursýki á 28. viku meðgöngu (Harrison, Lombard og Teede, í prentun). 

Fræðimenn hafa velt þeirri hugmynd fyrir sér hvort mataræði fyrir meðgöngu geti haft 

áhrif á líkur á að þróa meðgöngusykursýki. Zhang, ásamt samstarfsfólki, (2006) rannsökuðu í 

framsærri rannsókn 13.110 heilbrigðar konur sem eignuðust börn yfir nokkurra ára tímabil. 

Konurnar skráðu hjá sér fæðuvenjur sínar yfir ákveðið tímabil áður en meðganga átti sér stað. 

Þegar þekktir áhættuþættir meðgöngusykursýki voru lagðir til hliðar við vinnslu 

rannsóknargagna kom í ljós jákvæð fylgni milli þróunar meðgöngusykursýki og neyslu 

rauðra og unninna kjötvara, unnins kornmetis, sætinda, franskra kartafla og pítsu fyrir 

meðgöngu. Þessi hópur var nefndur vestræni hópurinn. Hins vegar var neikvæð fylgni milli 
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þróunar meðgöngusykursýki og neyslu ávaxta, græns laufmikils grænmetis, fuglakjöts og 

fisks fyrir meðgöngu. Þess má geta að konurnar í vestræna hópnum svokallaða reyktu meira, 

neyttu minni trefja og hreyfðu sig minna. Rannsakendur draga þá ályktun af niðurstöðum 

sínum að þær styðji við tilgátuna um að mataræði fyrir meðgöngu hafi áhrif á viðkvæmni 

kvenna fyrir meðgöngusykursýki þegar kemur að síðasta þriðjungi meðgöngu, það er þegar 

líkami konunnar berst við miklar efnafræðilegar breytingar. Einnig hefur komið í ljós að 

konur sem neyta sykraðra gosdrykkja að jafnaði fimm sinnum í mánuði eða oftar eru í 22% 

meiri áhættu að fá meðgöngusykursýki  (Chen, Hu, Yeung, Willett og Zhang, 2009). Þá eru 

konur sem stunda almennt heilsusamlegan lífstíl fyrir meðgöngu, líkt og reglubundna 

líkamsþjálfun, í minni áhættu á að fá meðgöngusykursýki (Zhang, Solomon, Manson og Hu, 

2006; Dempsey, Butler o.fl, 2004; Dempsey, Sorensen o.fl, 2004).  
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Einkenni meðgöngusykursýki 

Meðgöngusykursýki getur verið einkennalaus og uppgötvast því oftast við venjubundið 

eftirlit eða skimun fyrir sjúkdómnum á meðgöngu. Einkenni meðgöngusykursýki svipa að 

miklu leyti til  einkenna sykursýki II. Algengustu einkenni sem  konur finna fyrir eru aukinn 

þorsti og aukin þvaglát. Almennt er eðlilegt að á meðgöngu finni konur fyrir auknum 

þvaglátum og það getur því verið erfitt að átta sig á hvort þvaglátin séu óeðlileg. Í 

mæðraskoðun getur uppgötvast að barnið sé óeðlilega stórt miðað við meðgöngulengd og er 

það stundum ástæða þess að grunur vaknar um meðgöngusykursýki og að konur gangist undir 

sykurþolspróf (World Health Organization, 2012). Við skoðun getur einnig komið í ljós að 

legvatn sé óeðlilega mikið en það getur meðal annars orsakast af því að þvaglát fóstursins 

aukast til muna þegar blóðsykur þess er að jafnaði of hár (Yehuda, Nagtalon-Ramos og Trout, 

2011). Í 18,8% tilfella leiðir sykursýki á meðgöngu til óeðlilega mikillar framleiðslu á 

legvatni (Idris, Wong, Thomae, Gardener og McIntyre, 2010).  
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Skimun og greining fyrir meðgöngusykursýki 

Enn þann dag í dag eru skiptar skoðanir um hvernig beri að skima fyrir og greina 

meðgöngusykursýki svo útkoma fyrir móður, barn og þjóðhagslega hagkvæmni verði sem 

best. Það  hafa lengi verið skiptar skoðanir um hversu hár blóðsykur þarf að mælast til að 

falla undir skilgreiningu meðgöngusykursýki en nýlegar rannsóknir sýna að jafnvel væg 

meðgöngusykursýki eða einungis skert sykurþol leiði til fylgikvilla hás blóðsykurs á 

meðgöngu (HAPO Study Cooperative Research Group, 2008; Jensen o.fl., 2001; Jensen o.fl., 

2008).  

Árið 2008 voru birtar niðurstöður úr svokallaðri HAPO rannsókn (Hyperglycemia and 

Adverse Pregnancy Outcomes) sem markaði tímamót hvað meðhöndlun og greiningu 

meðgöngusykursýki varðaði. Rannsóknin var yfirgripsmikil, stóð yfir í tæp 6 ár og fór fram á 

15 stofnunum í alls 9 löndum. Úrtakið náði til 23.316 kvenna. Megintilgangur HAPO 

rannsóknarinnar var að rannsaka hvort skert sykurþol hefði sömu áhrif á meðgöngu og barn 

og þekkjast af völdum sykursýki og meðgöngusykursýki. Niðurstöðurnar sýndu fylgni milli 

skerts sykurþols og ýmissa fylgikvilla en því hærri sem blóðsykurinn mældist á öllum stigum 

sykurþolsprófs (fastandi, eftir eina klukkustund og eftir tvær klukkustundir) því meiri líkur 

voru á slæmum fylgikvillum.  

Til þess að meta virkni beta frumna í brisi barnanna var C-peptíð mælt úr 

naflastrengsblóði þeirra. C-peptíði er seytt í sama magni og insúlín en hemolyserast 

(rauðkornarof) ekki í blóðprófi líkt og insúlín gerir. Það er því hægt að mæla magn C-peptíða 

í stað insúlíns til þess að meta starfsemi betafrumna hjá barninu. C-peptíð í naflastreng voru 

augljóslega hækkuð í þeim tilfellum sem um skert sykurþol eða meðgöngusykursýki var að 

ræða, en það þýðir að of mikil insúlínframleiðsla hjá barninu hafði átt sér stað (HAPO study 

cooperative research group, 2008). 
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Ísland hefur fylgt niðurstöðum HAPO og leiðbeiningum samráðshóps International 

Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) um skimunarleiðir og 

greiningarskilmerki meðgöngusykursýki. Leiðbeiningarnar leggja til að skimað sé fyrir 

sykursýki II og meðgöngusykursýki í fyrstu skoðun í mæðravernd hjá konum sem eru með 

áhættuþætti fyrir sykursýki á meðgöngu. Blóðsykur skal mældur í sermi en ekki háræðablóði. 

Þá skal skimað fyrir meðgöngusykursýki við 24. til 28. viku meðgöngu með 75 gramma 

sykurþolsprófi hjá konum sem ekki hafa áður greinst með sykursýki II en hafa engu að síður 

áhættuþætti fyrir sykursýki á meðgöngu. Ef einungis einn áhættuþáttur er til staðar skal 

framkvæma skimun (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012).   

Ef fastandi blóðsykur er hækkaður snemma á meðgöngu eða ef eitt óeðlilegt 

blóðsykursgildi kemur fram á sykurþolsprófi liggur greining á meðgöngusykursýki fyrir. 

Sykurþolspróf fer þannig fram að 75 grömm af glúkósa eru leyst upp í 250 millilítrum af 

vatni og konan drekkur sykurblönduna á nokkrum mínútum. Mældur er fastandi blóðsykur, 

blóðsykur einni klukkustund eftir  inntöku sykurlausnarinnar og loks tveimur klukkustundum 

eftir inntöku lausnarinnar (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012).  

Nú hafa greiningarskilmerkin verið hert miðað við það sem áður var. Á grundvelli 

niðurstaðna HAPO rannsóknarinnar, sem greint var frá hér að ofan, birti samráðshópur 

IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) niðurstöður 

um greiningarskilmerki meðgöngusykursýki þar sem lagt var til að þeim yrði breytt. Ísland 

hefur farið að mestu eftir þeim ráðleggingum, að því undanskyldu að hér verður stefnt að því 

að einungis konur með þekkta áhættuþætti gangist undir sykurþolspróf í byrjun meðgöngu. 

IADPSG leggur hins vegar til að jafnvel allar konur skuli skimaðar í fyrstu heimsókn í 

mæðravernd (IADPSG, 2010). Ef fastandi blóðsykur í sermi konu mælist 5,1 mmól/L nægir 

það til að uppfylla nýju greiningarskilmerkin, en áður var fastandi gildið sem miðað var við 

7,0 mmól/L eða hærra í sermi. Tveggja klukkustunda viðmiðunargildinu hefur auk þess verið 
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breytt úr 7,8 mmól/L í 8,5 mmól/L. Búist er við að með nýju greiningarskilmerkjunum aukist 

tíðni á greiningu meðgöngusykursýki (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 
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Meðferð við meðgöngusykursýki 

Meðferð við meðgöngusykursýki miðar að því að halda blóðsykri móður sem næst eðlilegum 

gildum til þess að draga úr líkum á fylgikvillum hjá fóstri, nýbura og móður. Konan þarf sjálf 

að sýna mikla ábyrgð í daglegu lífi hvað varðar mataræði og hreyfingu. Einnig er mikilvægt 

að fræða fjölskylduna um mikilvægi þess að sýna stuðning og taka virkan þátt í meðferðinni 

(Cashion, 2012). Markmiðið er að halda fastandi blóðsykri milli 3,5 til 5,9 mmól/L og undir 

7,8 mmól/L einni klukkustund eftir máltíðir. Við greiningu meðgöngusykursýki er konunni 

kennt að fylgjast með og mæla blóðsykurinn. Hún fær blóðsykurmæli og bækling með 

leiðbeiningum um hvernig hún skuli skrá blóðsykurgildin sín fjórum sinnum á sólarhring; það 

er á fastandi maga, einni klukkustund eftir morgunverð, hádegisverð og kvöldverð  (Hildur 

Harðardóttir  o.fl., 2012).  Rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á að meðferð við 

meðgöngusykursýki borgar sig þar sem hún minnkar líkur á alvarlegum fylgikvillum 

meðgöngusykursýki (Crowther, o.fl., 2005). Deilt hefur verið um ávinning meðferðar þegar 

einungis skert sykurþol er til staðar en ekki augljós meðgöngusykursýki. Nýlegar rannsóknir 

hafa hins vegar sýnt að meðferð borgar sig sé einungis skert sykurþol eða mild meðgöngusýki 

til staðar (Landon,  o.fl., 2007).  Hér að neðan verður fjallað um mismunandi 

meðferðarúrræði.  

Mataræði 

Heilsusamlegt mataræði með hæfilegri kolvetnaneyslu er grundvallaratriði við meðferð 

meðgöngusykursýki. Takmörkun á neyslu kolvetna leiðir til aukinnar blóðsykursstjórnunar, 

minnkar þörf  á inslínmeðferð, dregur úr líkum á því að barnið stækki óhóflega í móðurkviði 

og að þörf sé á keisaraskurði við fæðingu þess (Major o.fl., 1998).  Fyrir konur með 

meðgöngusykursýki eða í áhættu á að þróa meðgöngusykursýki er ráðlagt að kolvetni séu 40-
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50% af heildar orkuneyslu, og er fyrst og fremst mælt með trefjaríkum kolvetnum (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012). Til þess að glöggva sig betur á ráðleggingunum má geta þess að í 

ráðleggingum Lýðsheilsustöðvar (2006) um mataræði og næringarefni segir að kolvetni skuli 

vera 50-60% af heildarorkuneyslu. Þær ráðleggingar eiga við um fólk almennt og konur sem 

eru ekki með meðgöngusykursýki eða í hættu á að þróa með sér meðgöngusykursýki. 

Jafnframt er ráðlagt að konur með meðgöngusykursýki neyti frekar fæðutegunda með lágum 

sykurstuðli til þess að draga úr blóðsykurshækkun eftir máltíðir (Moses o.fl., 2006).  Konum 

með meðgöngusykursýki er jafnframt ráðlagt að fara varlega í að skera niður fjölda 

hitaeininga í fæðu sinni því rannsóknir hafa sýnt að slíkt getur haft neikvæð áhrif á 

skynhreyfiþroska og greindarvísitölu barnsins (Rizzo, o.fl, 1995; Rizzo, Metzger, Burns og 

Burns, 1991).   

Hreyfing  

Rannsóknarniðurstöðum ber ekki fullkomlega saman um áhrif og gagnsemi hreyfingar í 

tengslum við meðgöngusykursýki. Eftir lestur rannsóknargreina virðist hreyfing sem 

meðferðarform hafa jákvæð áhrif á blóðsykursstjórnun kvenna sem þegar hafa verið greindar 

með meðgöngusykursýki (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012) en hreyfing á meðgöngunni sjálfri 

virðist ekki draga úr líkum á þróun meðgöngusykursýki (Stafne, o.fl., 2012). Í 

áhorfsrannsókn þar sem heilsutengd hegðun, hreyfing, þyngdaraukning og þróun 

meðgöngusykursýki var metin hjá konum í áhættuhóp kom í ljós að það var ekki marktæk 

fylgni milli hreyfingar á meðgöngunni sjálfri og aukinna líkinda á þróun meðgöngusykursýki 

(Harrison o.fl., í prentun). Auk þess er óvíst að hreyfing ein og sér sem meðferðarform komi í 

veg fyrir afleiðingar meðgöngusykursýki hvað afdrif og líðan barnsins varðar (Avery, Leon 

og Kopher, 1997). 
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Ýmislegt bendir reyndar til að hreyfing eða líkamsþjálfun áður en þungun á sér stað 

dragi frekar úr tíðni meðgöngusykursýki heldur en hreyfing á meðgöngunni sjálfri. Árið 2006 

birtu Zhang o.fl. niðurstöður úr framsærri rannsókn sem gerð var á lífstíl kvenna fyrir 

meðgöngu. Úrtakið samanstóð af 21.765 konum úr The Nurses´ Health Study II en sú 

rannsókn stóð yfir í rúm 20 ár og tilgangurinn með henni var að rannsaka ýmsa 

heilsufarskvilla í tengslum við mataræði og áhættuþætti tengda lífstíl hjá konum á aldrinum 

25 til 42 ára. Zhang og samstarfsfólk leituðu svara við því hvort tengsl væru milli þróunar 

meðgöngusykursýki og þeirrar líkamsþjálfunar/ hreyfingar sem konurnar stunduðu fyrir 

þungun. Niðurstöður sýndu að sterkar vísbendingar væru fyrir því að regluleg líkamshreyfing 

fyrir meðgöngu dragi úr tíðni meðgöngusykursýki. Rannsókn Dempsey, Sorensen og 

samstarfsfólks (2004) sýndi svipaðar niðurstöður þar sem í ljós kom að konur sem stunduðu 

reglubundna hreyfingu af einhverju tagi árið fyrir þungun voru í 66% minni hættu á að fá 

meðgöngusykursýki. Í sömu rannsókn kom jafnframt fram að þær konur sem stunduðu 

hreyfingu að einhverju leyti á meðgöngu voru í 31% minni áhættu á að fá 

meðgöngusykursýki. Fylgni milli hreyfingar á meðgöngunni sjálfri annars vegar og minni 

tíðni meðgöngusykursýki hins vegar var þó ekki nægilega mikil til þess að niðurstöðurnar 

teldust tölfræðilega marktækar. Á svipuðum tíma unnu Dempsey, Butler o.fl. (2004) að 

annarri rannsókn um meðgöngueitrun þar sem meðal annars var skoðaður hópur kvenna sem 

einnig þróuðu meðgöngusykursýki. Í ljós kom að konur sem stunduðu reglubundna hreyfingu 

fyrstu 20 vikur meðgöngunnar voru í marktækt minni áhættu að fá meðgöngusykursýki. 

Jafnframt voru konur sem stunduðu reglubundna hreyfingu árið áður en þungun átti sér stað í 

marktækt minni áhættu að fá meðgöngusykursýki. 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítala um meðgöngusykursýki er mælt 

með daglegum gönguferðum og/eða sundleikfimi í að minnsta kosti 30 mínútur dag hvern 

svo fremi sem ekki séu fylgikvillar til staðar sem mæla gegn hreyfingu (Hildur Harðardóttir 
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o.fl., 2012). Mikilvægt er að hafa í huga að fræðsla um mikilvægi hreyfingar og 

heilsusamlegs lífstíls eftir fæðingu barns getur einnig skipt sköpum en með því að halda 

þyngdinni innan eðlilegra marka  með líkamsþjálfun og réttu mataræði geta konur minnkað 

líkurnar á því til muna að þróa með sér sykursýki II (Turok, Ratcliffe og Baxley, 2003). 

Lyfjameðferð í töfluformi 

Notkun lyfsins metformín (betur þekkt hér á landi sem Glucophage) hefur aukist sem 

meðferð við meðgöngusykursýki undanfarin ár en lengi vel höfðu menn áhyggjur af því að 

lyfið gæti valdið sykurfalli hjá nýburanum. Nýjar rannsóknir sýna hins vegar að metformín 

hentar ekki síður vel til meðferðar við meðgöngusykursýki heldur en insúlín. Konur sem hafa 

reynslu af lyfjameðferð við meðgöngusykursýki hafa auk þess jákvæðara viðhorf og almennt 

betri reynslu af metformín töflumeðferð heldur insúlínsprautumeðferð (Rowan, Hague, Gao, 

Battin and Moore, 2008). Metformín dregur úr líkum á slæmum fylgikvillum 

meðgöngusykursýki fyrir barnið líkt og keisaraskurði, fyrirburafæðingu, fæðingu þungbura 

eða sykurfalli hjá nýbura (Goh, Sadler og Rowan, 2011).  

Insúlínmeðferð 

Ef breytt mataræði og aukin hreyfing duga ekki til viðundandi blóðsykursstjórnunar er þörf á 

insúlínsprautumeðferð. Skammtar eru ákvarðaðir á grundvelli heimablóðsykursmælinga sem 

konan framkvæmir sjálf. Skammtarnir eru einsaklingsbundnir og geta breyst milli tímabila en 

yfirleitt eykst insúlínþörf eftir því sem líður á meðgönguna (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

Konur með hærri líkamsþyngdarstuðul eru líklegri til að þurfa á insúlínmeðferð að halda 

(Goh, Sadler og Rowan, 2011).  
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Talsverður hluti kvenna sem fær meðgöngusykursýki þurfa á insúlínmeðferð að halda. 

Í rannsókn Teh og samstarfsfólks (2011) voru 44% kvenna með meðgöngusykursýki sem 

þurftu insúlínmeðferð. Hér á landi eru um 40% kvenna sem fá meðgöngusykursýki sem þurfa 

á insúlínsprautumeðferð að halda (Hildur Harðardóttir munnleg heimild, 22. mars 2012).   

Meðferð til fyrirbyggingar sykursýki II eftir að meðgöngu lýkur 

Líkt og áður hefur komið fram aukast líkur á sykursýki II til muna hafi kona fengið 

meðgöngusykursýki. Rannsóknir sýna að miðlungs erfið hreyfing líkt og rösk ganga hafi betri 

áhrif en kröftugar æfingar sé litið til sykursýki II (Hu o.fl., 1999). Miðlungs erfið hreyfing, 

svo sem daglegar gönguferðir auk heilsusamlegs mataræðis minnkar ekki eingöngu 

líkamsþyngd heldur eykur insúlínnæmi meðal fólks sem þegar er komið með sykursýki II, 

ávinningur hreyfingar er því mikill (Knowler o.fl., 2002).   
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Fylgikvillar meðgöngusykursýki 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna hafa sýnt fram á skaðleg áhrif ómeðhöndlaðrar sykursýki á 

meðgöngu bæði fyrir móður og barn. Þær konur sem fá meðgöngusykursýki eru í aukinni 

hættu á að þróa með sér ýmsa fylgikvilla hennar sem hafa áhrif á bæði móður og barn (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012). 

Það hefur sýnt sig að þær konur með meðgöngusykursýki sem hafa góða stjórn á 

sínum blóðsykri minnka líkur á að þróa með sér fylgikvilla sykursýkinnar. Sem dæmi má 

nefna að dánartíðni barna í fæðingu þeirra kvenna sem hafa góða stjórn á sinni 

meðgöngusykursýki, að undanskildum meðfæddum vansköpunum, er nánast sú sama og 

annara kvenna sem eru ekki með meðgöngusykursýki. Þá hefur einnig komið í ljós að léleg 

blóðsykursstjórnun getur aukið líkur á fósturmissi á fyrstu vikum meðgöngunnar en þær 

konur sem hafa góða stjórn á sínum blóðsykri eru ekki í meiri hættu á fósturmissi en þær 

konur sem eru lausar við meðgöngusykursýki (Cashion, 2012). 

Þó svo að horfur kvenna með meðgöngusykursýki og barna þeirra hafi batnað til 

muna á undanförnum árum þá hafa rannsóknir sýnt að þær eru enn í mikilli hættu á að þróa 

með sér ýmiskonar fylgikvilla á meðan á meðgöngu stendur (Cashion, 2012). Niðurstöður 

áðurnefndrar HAPO rannsóknar benda til að skert sykurþol dugi til að valda hvimleiðum 

fylgikvillum skertrar blóðsykursstjórnunar, það er að segja meðgöngusykursýki þarf ekki að 

vera til staðar. Því hærri sem blóðsykur var, á öllum stigum sykurþolsprófsins, það er 

fastandi, eftir eina klukkustund og eftir tvær klukkustundir, þeim mun meiri líkur voru á 

fæðingu þungbura, fæðingu með keisaraskurði, blóðsykursfalli nýbura eftir fæðingu og að 

magn C-peptíða mælist hátt í blóði naflastrengs sem þýðir að styrkur insúlíns sé hár í blóði 

barnsins. Í niðurstöðum rannsóknarinnar fannst einnig tenging á milli hás blóðsykurs og 

ótímabærar fæðingar, axlarklemmu, þörf á miklu eftirliti nýbura eftir fæðingu, nýburagulu og 

meðgöngueitrun (HAPO study cooperative research group, 2008). 
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Hér fyrir neðan verður fjallað um helstu fylgikvilla meðgöngusykursýki, annarsvegar 

þætti sem snerta móður á meðgöngu og hins vegar þætti sem snerta fóstur, nýbura og áhrif á 

heilsu barnsins síðar í æsku og unglingsárum. 

Áhrif á heilsu móður og meðgöngu  

Eins og hefur komið fram getur meðgöngusykursýki, þó sérstaklega ómeðhöndluð, haft 

skaðleg áhrif á móður. Hér verður umfjöllun um helstu fylgikvilla þessara kvenna. 

Of mikið magn legvatns 

Of mikið magn legvatns (e.hydramnios) er nokkuð algengt á meðgöngu og er sterkt samband 

á milli þess og vandamála hjá móður eða fóstri á meðgöngu (Shoham o.fl., 2001) en á síðasta 

þriðjungi meðgöngu kvenna með sykursýki kemur það stundum fyrir að magn legvatns eykst 

óhóflega (Cashion, 2012). Of mikið magn legvatns er talið vera 30 sinnum algengara hjá 

konum með meðgöngusykursýki heldur en þeim sem eru ekki með sjúkdóminn (Nobile de 

Santis, Radaelli, Taricco, Bertini og Cetin, 2004). Orsökin fyrir of miklu legvatni er óþekkt 

en það hafa nokkrar kenningar verið lagðar fram um orsök þess, þar á meðal að vegna aukins 

styrks glúkósa í legvatninu sem kemur frá móður aukast þvaglát fóstursins sem verður til þess 

að legvatnið eykst. Einnig hefur verið talað um að þetta ástand geti stafað af ójafnvægi meðal 

hormóna móður og fylgjuhormóna (Nobile de Santis o.fl., 2004; Cashion, 2012). Hægt er að 

reikna út legvatnsmagn (e. amniotic fluid index = AFI) með ómskoðun ef klínísk merki eða 

grunur leikur á að um of mikið legvatn sé að ræða (Nobile de Santis o.fl., 2004). Þá er leginu 

skipt í fjóra hluta og hæð dýpstu legvatnspolla í hverjum fjórðungi er mæld í sentimetrum og 

þeir síðan lagðir saman en eðlileg gildi eru á milli 5 og 25 cm. Ef AFI mælist undir 5 cm þá 
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bendir það til þess að of lítið legvatn er til staðar en ef AFI mælist yfir 25 cm þá er um of 

mikið legvatn að ræða (Cashion, 2012).  

Tvö helstu uppistöðuefni legvatns eru þvag og lungnavökvi frá fóstri. Legvatnið 

umlykur fóstrið í þá 9 mánuði sem tekur fóstrið að þroskast og hefur hagstæðan tilgang fyrir 

það. Legvatnið verndar það fyrir áverkum og meiðslum en einnig verndar það fóstrið gegn 

sýkingum en það hefur þann eiginleika að ráðast gegn bakteríum. Flest líffærakerfi fóstursins 

eru háð því að legvatnsmagn sé hæfilegt svo þau nái að þroskast eðlilega en þar má helst 

nefna vöðva-, stoð-, meltingar- og öndunarfærakerfið (Cashion, 2012). Þá hefur verið sýnt 

fram á að of mikið magn legvatns hjá konum með meðgöngusykursýki hefur í för með sér 

aukna tíðni veikinda fósturs og burðarmálsdauða heldur en hjá konum með sykursýki þar sem 

legvatn er í hæfilegu magni (Nobile de Santis o.fl., 2004). Niðurstöður einnar rannsóknar sem 

gerð var til þess að meta áhrif of mikils legvatns á meðgöngu hjá konum með sykursýki 

benda þó til þess að ekki séu aukin tengsl á milli of mikils legvatns og veikinda fósturs og 

burðarmálsdauða þegar eftirlit og meðferð kvenna með meðgöngusykursýki stuðlar að góðri 

blóðsykursstjórnun (Shoham o.fl., 2001). Algengustu fylgikvillar of mikils legvatns eru 

fylgjurof, skert starfsemi legs og blæðing eftir fæðingu (Cashion, 2012). Í ljósi þessara 

rannsóknaniðurstaðna er mjög mikilvægt að fylgjast vel með legvatnsmagni, auk fóstursvexti 

og blóðsykurstjórnun kvenna með meðgöngusykursýki (Nobile de Santis o.fl., 2004).  

Háþrýstingur og meðgöngueitrun 

Háþrýstingur á meðgöngu er nokkuð algengur en hann kemur fyrir í 5-10% tilfella 

meðgangna og getur stuðlað að vandamálum móður og fósturs. Niðurstöður sænskrar 

rannsóknar sem kom út árið 2004 sýndi að verulegt samband er á milli meðgöngusykursýki 

og meðgöngueitrunar. Þar að auki kom í ljós að ofþyngd eykur líkurnar á meðgöngueitrun en 

þær konur sem eru með meðgöngusykursýki eru oft í ofþyngd (Östlund, Haglund og Hanson, 



25 

2004). Þau vandamál sem háþrýstingur getur haft á móður eru fylgjurof, andnauð, 

heilablóðfall, flog, lifrar- og nýrnabilun, blóðtappar í útæðakerfi og lungnabjúgur. Þau 

vandamál sem tengjast fóstri eru fæðing fyrir tímann, álag fósturs, það getur dregið úr vexti 

fósturs og valdið fósturdauða (Dix, 2012; Bryson, Ioannou, Rulyak og Critchlow, 2003).  

Orsökin fyrir hækkuðum blóðþrýstingi á meðgöngu er lítið þekkt en líklegt þykir að 

þar liggi nokkrir þættir að baki og hafa rannsóknarniðurstöður meðal annars gefið til kynna 

að óþol fyrir glúkósa og insúlínónæmi hafi áhrif á hækkaðan blóðþrýsting (Bryson o.fl., 

2003). Hækkuðum blóðþrýstingi hefur verið skipt í nokkra undirflokka eftir afbrigðum. Fyrst 

skal nefna langvinnan háþrýsting (e. chronic hypertension) en í þeim tilvikum hefur konan 

verið með háan blóðþrýsting fyrir 20 vikna meðgöngu eða hækkaður blóðþrýstingur er enn til 

staðar 6 vikum eftir fæðingu. Þá er næst hár blóðþrýstingur á meðgöngu (e. gestational 

hypertension) en einkenni þess eru að hann byrjar eftir 20 vikna meðgöngu þar sem miðað er 

við að efri mörk mælist >140mmHg  og neðri mörk >90mmHg í að minnsta kosti tveimur 

mælingum og að ekki sé prótein í þvagi. Talað er um meðgöngueitrun (e. preeclampsia) ef 

um er að ræða háþrýsting og prótein í þvagi eftir 20 vikna meðgöngu hjá konum sem hafa 

verið með eðlilegan blóðþrýsting fyrir meðgöngu. Meðgöngueitrun getur þróast úr því að 

vera mild yfir í það að vera svæsin og í alvarlegustu tilfellum getur kona fengið krampa og 

misst meðvitund en það ástand kallast fæðingarkrampi (e. eclampsia) en hann getur átt sér 

stað á meðgöngu, í fæðingu eða eftir fæðingu. Í þeim tilvikum þar sem um svæsna 

meðgöngueitrun er að ræða eru konur oftast lagðar inná sjúkrahús og þær hafðar undir miklu 

eftirliti en markmiðið er að tryggja öryggi móður og fósturs. Oft þarf að framkalla fæðingu 

eftir 34. vikna meðgöngu því hættan sem fylgir fyrirburafæðingu er talin vera minni en að 

halda meðgöngunni áfram. Fæðingarkrampi er mjög hættulegt ástand og því er mikilvægt að 

fylgjast vel með blóðþrýstingi á meðgöngu, sérstaklega hjá þeim konum sem eru með 

háþrýsting og meðgöngueitrun (Dix, 2012). Ekki er almennilega vitað um orsök 
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meðgöngueitrunar en talið er að margir mismunandi þættir komi þar við sögu og spilar 

truflun á starfsemi æðakerfis þar líklega mjög stórt hlutverk (Östlund o.fl., 2004). 

Niðurstöður stórrar rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum og kom út árið 2003 

leiddu í ljós að konur með meðgöngusykursýki voru í 1,5 sinnum meiri hættu á að fá 

háþrýsting á meðgöngu heldur en þær konur sem voru ekki með sykursýki. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu einnig að eftirlit í mæðravernd hafði áhrif á sambandið á milli 

meðgöngusykursýki og háþrýstings á meðgöngu. Það er að segja þær konur sem fengu gott 

eftirlit í mæðravernd voru í mun minni hættu á að fá háþrýsting á meðgöngu á meðan þær 

konur sem fengu ófullnægjandi eftirlit í mæðravernd voru í 30% meiri hættu á að fá 

háþrýsting og meðgöngueitrun. Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt að ef meðferð við háþrýstingi er 

hafin snemma dregur úr líkum á meðgöngueitrun (Bryson o.fl., 2003).  

Keisaraskurður eða önnur inngrip við fæðingu 

Börn kvenna með meðgöngusykursýki hafa oft háa fæðingarþyngd sem skýrist af  auknum 

styrk glúkósa sem berst um fylgju til fósturs. Einnig hafa þau gjarnan sérstakt útlit þar sem 

búkur, brjóstkassi og axlir eru hlutfallslega stórir miðað við aðra líkamshluta. Vegna þessa 

eykst hættan á trufluðum framgangi fæðingar barns þar sem misræmi á stærð barns og 

fæðingarvegs  auka meðal annars líkur á axlarklemmu, að móðirin endi í keisaraskurði, þurfi 

hríðaörvandi lyf eða önnur inngrip við fæðingu svo sem sogklukku, tangir eða spangarskurð 

(Cashion, 2012). Tíðni fæðinga með keisaraskurði hefur aukist mikið á síðustu árum og er 

tíðnin 32,2% í Bandaríkjunum en það hefur aldrei verið hærra. Áhættuþættir fyrir fæðingu 

með keisaraskurði eru fæðingar þungbura, hár aldur móður, ofþyngd verðandi mæðra, 

meðgöngusykursýki og fjölbura meðgöngur en tíðni þessara áhættuþátta eru sífellt að aukast 

og skýra að hluta til aukna tíðni keisaraskurða (Cashion, 2012). 
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Ofþyngd og offita eru vaxandi vandamál hér á landi sem og annarstaðar í heiminum 

og eru konur á barneignaraldri þar ekki undanskildar. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að ofþyngd 

og offita barnshafandi kvenna getur haft slæm áhrif á meðgöngu, fæðingu og nýbura en 

algengasti fylgikvilli á meðgöngu of þungra kvenna er meðgöngusykursýki. Rannsókn sem 

gerð var á íslenskum konum leiddi í ljós að framköllun fæðingar og fæðing með keisaraskurði 

var algengari hjá of þungum konum heldur en hjá konum í kjörþyngd en skýringin gæti verið 

að einhverju leyti vegna hárrar tíðni háþrýstings og sykursýki hjá konum með offitu (Ólöf 

Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). 

Aukin hætta á sykursýki síðar 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna sýna að þær konur sem fá meðgöngusykursýki eru í 17-

63% aukinni hættu á að þróa með sér sykursýki II innan 5-16 ára eftir fæðingu (Carr, 2001). 

Á meðgöngu truflast efnaskipti móður þannig að ónæmi fyrir insúlíni myndast og það dregur 

úr starfsemi beta frumna, en þetta gerist einnig hjá fólki sem fær sykursýki II. Eftir fæðingu 

hverfur sykursýkin oftast og blóðsykursgildi verða eðlileg en þessar konur eru þó í aukinni 

hættu á að fá sykursýki II í framtíðinni. Niðurstöður einnar rannsóknar frá árinu 2008 sýna að 

líkurnar á að konur með meðgöngusykursýki þrói með sér sykursýki II eru 18.9% innan 9 ára 

en til samanburðar eru líkurnar aðeins 2% innan 9 ára hjá þeim konum sem hafa ekki fengið 

meðgöngusykursýki (Feig, Zinman, Wang og Hux, 2008). Niðurstöður annarra rannsókna 

sýna að áhætta að þróa sykursýki II innan 10 ára sé mun meiri, eða allt að 60% (Bottalico, 

2007; Metzger, 2007). Þá virðist einnig offita og aðrir þættir sem hvetja til insúlínónæmis 

auka enn frekar líkurnar á að fá sykursýki II eftir meðgöngusykursýki (American diabetes 

association, 2004).  

Í ljósi þess hve algengt er að konur með meðgöngusykursýki þrói með sér sykursýki II 

er mælt með skimun fyrir sykursýki tveimur til fjórum mánuðum eftir fæðingu, og á eins til 
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þriggja ára fresti eftir það, sérstaklega hjá þeim konum sem hafa þurft að nota insúlín í háum 

skömmtum á meðgöngu. Þá er einnig mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk veiti þessum konum 

fræðslu um mataræði, hreyfingu og þörf á auknu eftirliti fyrir og við næstu þungun og til 

framtíðar (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Þá hafa nýlegar rannsóknir bent til þess að 

metformín og heilbrigður lífstíll geti dregið úr hættunni á að þróa með sér sykursýki II um 

50% (Murphy, 2010). 

Áhrif á heilsu fósturs/nýbura 

Börn sykursjúkra mæðra eru í aukinni hættu á allskyns fylgikvillum borið saman við börn 

þeirra kvenna sem eru ekki með sykursýki. Fylgikvillarnir geta átt sér stað á meðgöngu, í 

fæðingu og eftir fæðingu. Góð blóðsykurstjórnun fyrir og á meðgöngu geta dregið verulega 

úr líkunum á þessum fylgikvillum. Þróun og framfarir í mæðra- og ungbarnaeftirliti hafa gert 

það að verkum að horfur barna sykursjúkra kvenna eru orðnar töluvert betri  en flestar konur 

sem fá meðgöngusykursýki fæða heilbrigt barn svo lengi sem þær fá viðeigandi meðferð og 

eftirlit á meðgöngu (Cashion, 2012; Nold og Georgieff, 2004) . Hér fyrir neðan verður fjallað 

um helstu fylgikvilla sem snerta fóstur og nýfætt barn móður með meðgöngusykursýki. 

Þungburi  

Margir mismunandi þættir hafa áhrif á vöxt og þroska fósturs en gen hafa mikið að segja í 

þeim efnum. Vöxtur og þroski fósturs er þó að mestu leyti háður getu móðurinnar til þess að 

sjá fóstrinu fyrir næringu, það er starfsemi fylgjunnar og getu hennar til þess að flytja 

næringu frá móður til fósturs. En þegar starfsemi fylgjunnar truflast að einhverju leyti getur 

afleiðingin annað hvort verið vaxtarskerðing eða vaxtaraukning (Van Assche, Holemans og 

Aert, 2001). Eins og áður hefur komið fram þá er starfsemi briskirtils hjá konum með 
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meðgöngusykursýki skert þannig að það getur ekki seytt eins miklu insúlíni og nauðsynlegt 

er. Þá á sér stað blóðsykurshækkun sem verður til þess að aukinn styrkur glúkósa berst yfir 

fylgjuna til fóstursins en það verður til þess að fóstrið fer að framleiða og seyta insúlíni í 

miklu magni. Insúlín virkar eins og vaxtarhormón og þegar það er í miklum styrk í blóði 

verða til auknar birgðir af glýkógeni, próteinum og fitu sem leiðir til  óhóflegs vaxtar 

fóstursins (Cashion, 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt að ein af helstu afleiðingum meðgöngusykursýki er fæðing 

þungbura (e. macrosomia) (Van Assche o.fl., 2001). Þungburi er barn sem er að minnsta kosti 

4000 til 4500 grömm við fæðingu og tíðni þeirra er talin vera um 40% hjá konum sem eru 

með sykursýki I og 50% hjá konum sem eru með meðgöngusykursýki. Þá hefur það sýnt sig 

að léleg blóðsykurstjórnun, sérstaklega á síðari hluta meðgöngu, auka töluvert líkur á fæðingu 

þungbura (Cashion, 2012).  Hins vegar hefur einnig komið í ljós að í svæsnum tilfellum af 

meðgöngusykursýki þar sem um er að ræða skerta æða- og nýrnastarfsemi getur 

vaxtarskerðing fósturs átt sér stað þar sem seyting insúlíns og fjöldi beta frumna er í 

lágmarki. Skýringin á því gæti verið vegna mikils álags á beta frumurnar í brisi fósturs og 

þær hreinlega örmagnast og því verður framleiðsla á insúlíni lítil (Van Assche o.fl., 2001).  

Þungburum er hægt að skipta í tvo flokka: annars vegar þar sem líkami barns er 

samhverfur (e. symmetric), það er barnið samsvarar sér vel og hins vegar þar sem líkami 

barns er ósamhverfur (e. asymmetric) en þá er ummál brjóstkassa og kviðs aukið og 

hlutfallslega stærra en ummál höfuðs. Mikil þyngd þeirra þungbura sem samsvara sér vel má 

oftast skýra út frá erfðabundnum þáttum en orsökin hjá þeim þungburum þar sem líkaminn er 

ósamhverfur er sykursýki hjá móður. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að aukið magn beta 

frumna í brisi sem og aukið magn insúlíns er einungis að finna í þeim þungburum þar sem 

búkur er í ósamræmi en ekki í þeim þungburum sem samsvara sér vel (Van Assche o.fl., 

2001). Útlit þungbura mæðra með sykursýki er kringluleitt andlit, bústinn líkami og 



30 

rauðleitur húðlitur. Þá eru líffæri þessara barna stækkuð en þar má helst nefna lifur, milta og 

hjarta en þar sem insúlín fer ekki yfir heilaþröskuldinn (e. blood brain barrier) þá er heilinn 

eina líffærið sem hefur ekki stækkað. Líkamsfita er einnig í auknu magni, sérstaklega í 

kringum axlirnar og fylgjan og naflastrengurinn eru stærri en í meðalagi (Fraser, 2012). 

Rannsóknarniðurstöður sýna sterk tengsl á milli fæðingu þungbura og vandamála í 

fæðingu. Auknar líkur eru á langdreginni fæðingu, fæðingu með keisaraskurði, blæðingu eftir 

barnsburð, sýkingu, þriðju- og fjórðu gráðu spangarrifu og blóðsegum hjá konum sem fæða 

þungbura. Rannsókn sem gerð var með það að markmiði að athuga sambandið á milli 

fæðingar þungbura kvenna með meðgöngusykursýki og vandamála barnanna eftir fæðingu 

leiddi í ljós að börn kvenna með meðgöngusykursýki með fæðingarþyngd  >4000 grömm eru 

í töluvert meiri hættu á blóðsykursfalli eftir fæðingu, andnauð eftir fæðingu og axlarklemmu 

samanborið við börn kvenna með meðgöngusykursýki með fæðingaþyngd <4000 grömm 

(Esakoff, Cheng, Sparks og Cayghey, 2009). 

Niðurstöður HAPO rannsóknarinnar sýndi fram á greinilegt samband milli hækkandi 

blóðsykurs móður og aukins fóstursvaxtar og því er ályktað að mögulega væri hægt að hafa 

áhrif á fósturvöxt með því að lækka blóðsykur með breyttu mataræði og hreyfingu (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012).   

Axlarklemma 

Axlarklemma er sjaldgæft en alvarlegt fyrirbæri sem getur komið fyrir í fæðingu. Það eykur 

líkur á veikindum fósturs og móður og getur jafnvel valdið dauða. Talið er að axlarklemma 

komi fyrir í 0,6-1,4% tilvika allra fæðinga. Axlarklemma á sér stað þegar höfuðið hefur verið 

fætt en axlirnar standa fastar. Tilfelli axlarklemmu hafa aukist síðustu ár en aukin 

fæðingaþyngd er ein af ástæðunum fyrir því auk þess sem heilbrigðisstarfsfólk er meira 

vakandi fyrir þessu vandamáli í dag heldur en fyrir nokkrum árum (Piotrowski, 2012).  
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Ekki er hægt að spá fyrir um axlarklemmu eða koma í veg fyrir hana en ákveðin merki 

geta gefið vísbendingar um hættuna eða auknar líkur svo sem þegar hægir á framgangi 

fæðingar á öðru stigi og þegar bjúgur safnast á höfuð barns í fæðingunni. Barnið getur hlotið 

áverka vegna þeirra aðferða sem notaðar eru til þess að ná barninu út svo sem armflækju (e. 

brahial plexus), hlotið skaða á hreyfitaug þindar og viðbeins- og upphandlegsbrotnað. Í 

alvarlegustu tilfellum getur barnið orðið fyrir súrefnisskorti og fengið svokallað Erb´s palsy 

en þá verður skaði á taugum í kringum axlirnar og máttminnkun eða lömun í hendi barnsins 

getur átt sér stað. Ef þetta uppgötvast snemma og er meðhöndlað strax þá eru 80-90% líkur á 

að barnið jafni sig og eru því varanlegar taugaskemmdir sjaldgæfar. Þau vandamál sem 

axlarklemma hefur á móðurina er blæðing eftir fæðingu og skaði á endaþarmi (Piotrowski, 

2012). 

Blóðsykursfall eftir fæðingu 

Blóðsykursfall (e. hypoglycemia) eftir fæðingu er þegar styrkur glúkósa í blóði barns er <2,5 

mmól/l á fyrstu 24 klukkustundum eftir fæðingu eða <2,8 mmól/l eftir fyrsta sólarhringinn. 

Ef blóðsykur verður lægri en þetta er nýburinn í verulegri hættu á að verða fyrir 

taugaskemmdum  (Barnes-Powell, 2007). Blóðsykursfall á sér stað hjá fjölda nýbura mæðra 

með meðgöngusykursýki en stór börn miðað við meðgöngu (e. large for gestational age) og 

fyrirburar eru í mestu hættu á blóðsykursfalli (Fraser, 2012). Á meðgöngu eykst insúlín 

framleiðsla hjá fóstri vegna aukins styrks glúkósa sem berst til þess frá móður. Eftir fæðingu, 

heldur bris barnsins áfram að framleiða insúlín í sama magni og áður og því gengur fljótt á 

glúkósabirgðirnar sem gerir það að verkum að barnið er í aukinni hættu á blóðsykursfalli 

(Barnes-Powell, 2007).  Það getur tekið barnið nokkra daga að ná stjórn á seytingu insúlíns 

sem er hæfilegt fyrir þær glúkósabirgðir sem barnið hefur (Fraser, 2012). Langvarandi lágur 

blóðsykur getur haft neikvæð áhrif á heilann en án nægilegs glúkósa fer nýburinn að nýta 



32 

aðra orkugjafa til efnaskipta þar á meðal mjólkursýru, fitusýrur, amínósýrur og ketóna sem 

leiðir að lokum til súrefnis- og blóðþurrðar í heila og getur því valdið heilaskemmdum 

(Barnes-Powell, 2007). 

Blóðsykursfall er algengast hjá þungburum en mikilvægt er að fylgjast með og mæla 

blóðsykur reglulega hjá öllum börnum kvenna með sykursýki. Algengast er að börn fari í 

blóðsykursfall fyrstu eina til sex klukkustundum eftir fæðingu (Fraser, 2012). Helstu einkenni 

blóðsykursfalls hjá nýburum eru vöðvaslappleiki, blámi og flog auk þess börnin eru yfirleitt 

hljóðlát og slöpp. Alvarlegustu einkennin eru öndunarstopp og andnauð. Um það bil 45% 

barna mæðra með meðgöngusykursýki fá þó einkennalaust blóðsykursfall sem setur þau í 

aukna hættu á að fá taugaskemmdir (Barnes-Powell, 2007). Í svæsnum tilfellum getur 

blóðsykursfall leitt til til floga/krampa og blóðsykursfall verður meira ef líkamshiti barns er 

lágur eða það er í andnauð (Fraser, 2012). 

Nýburagula 

Nýburagula orsakast af hækkuðu bilirubini í blóði en bilirubin myndast við niðurbrot á 

blóðrauða (Verklan, 2012). Í langflestum tilfellum er gula saklaust og eðlilegt ferli sem 

verður vegna þeirra breytinga sem eiga sér stað í líkama nýburans eftir fæðingu en getur þó 

verið merki um sjúklegt ástand (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, 2005). Eins og nafnið gefur 

til kynna þá eru einkenni nýburagulu gulleitur húðlitur, gulleit slímhúð, gulleit augnhvíta og 

gulleit líffæri. Gula kemur fyrir hjá um það bil 60% heilbrigðra nýbura og hjá næstum því 

öllum fyrirburum (Verklan, 2012). Einn af áhættuþáttum fyrir gulu er ef móðir er með 

sykursýki en niðurstöður HAPO rannsóknarinnar sýndu einmitt jákvæð tengsl á milli 

meðgöngusykursýki og nýburagulu (HAPO study cooperative research group, 2008). 
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Öndunarörðugleikar nýbura 

Öndunarörðugleikar eftir fæðingu (e. respiratory distress syndrome= RDS) eru um það bil 

sex sinnum algengari hjá börnum sykursjúkra mæðra en barna kvenna sem ekki eru  með 

sjúkdóminn þó tíðnin fari lækkandi samfara betra eftirliti og bættrar blóðsykurstjórnunar 

verðandi mæðra auk framfara í nýburaeftirliti (Fraser, 2012; Barnes-Powell, 2007).  

Blóðsykurshækkun hjá móður á meðgöngu getur haft áhrif á lungnaþroska fósturs. 

Framleiðsla  á surfactant efni í lungum getur verið seinkuð ásamt lungnaþroska en fræðimenn 

eru ekki sammála um hvort orsökina megi rekja til blóðsykurshækkunar, mikils styrks 

insúlíns í blóði eða hvoru tveggja. Undir eðlilegum kringumstæðum þegar lungu fóstursins 

eru að þroskast þá tæmist glycogen úr lungunum og á sama tíma eykst framleiðsla á 

surfactant efni. Aftur á móti hefur insúlín þau áhrif að það hamlar niðurbroti glycogens sem 

hefur þau áhrif að framleiðsla á surfactant efni seinkar (Barnes-Powell, 2007). 

Einkenni andnauðar koma yfirleitt fram strax eftir fæðingu eða innan sex klukkustunda 

frá henni. Helstu einkennin eru brak við lungnahlustun, léleg loftskipti, fölvi, barnið notar 

hjálparvöðva við öndun og stundum öndunarstopp. Það dregur úr þessum einkennum og 

ástandið lagast oftast innan 72 klukkustunda. Meðferðin við andnauð er stuðningur en 

hæfileg öndunaraðstoð og súrefnisgjöf er nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir 

súrefnisskort (Kenner og Ellerbee, 2012). 

Síðbúin áhrif sykursýki móður á barn hennar 

Undanfarin ár hafa ýmsir rannsakendur unnið að því að kanna síðbúnar afleiðingar sykursýki 

mæðra á börnin og hefur komið í ljós að börn kvenna með meðgöngusykursýki eru í aukinni 

hættu á að verða of feit, að fá skert sykurþol og sykursýki á seinni hluta unglingsáranna eða 

fyrri hluta fullorðinsáranna (American diabetes association, 2004). Þá bendir ýmislegt til þess 
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að eftir því sem fæðingaþyngd barna er meiri aukast líkur á offitu og efnaskiptasjúkdómum í 

barnæsku og á fullorðinsárum (Boney, Anila, Verma, Tucker og Vohr, 2005). 

Líkamsþyngdarstuðull mæðra virðist hér spá fyrir um offitu barnanna. Nokkrar ástæður liggja 

þar að baki og má fyrst nefna að hár líkamsþyngdarstuðull móður er stór áhættuþáttur fyrir 

meðgöngusykursýki en talið er að um það bil helmingur barna kvenna með sykursýki fæðist 

sem þungburar en tengsl eru á milli fæðingaþyngdar og ofþyngdar síðar meir. Erfðir geta 

einnig haft áhrif á ofþyngd barna en barnið getur erft líkamsbyggingu móður sinnar. Síðast en 

ekki síst eru ágætis líkur fyrir því að barnið taki upp svipaðan lífstíl og móðirin en líklegt er 

að kona sem er í mikilli ofþyngd hugi ekki vel að mataræði og hreyfingu (Cashion, 2012; 

Gillman, Rifas - Shiman, Berkey, Field og Coldit, 2003).  

Í finnskri rannsókn sem gerð var á unglingum mæðra sem fengu meðgöngusykursýki 

voru langtímaáhrif meðgöngusykursýki á börn þeirra rannsökuð. Rannsóknin stóð yfir í 

langan tíma, eða allt frá meðgöngu og þar til unglingarnir voru orðnir 16 ára. Ýmis líkamleg 

einkenni unglinganna voru borin saman við unglinga mæðra sem voru hraustar á sinni 

meðgöngu. Unglingarnir í rannsóknarhópnum áttu það sameiginleg að tíðni ofþyngdar var 

mun hærri hjá þeim miðað við samanburðarhópinn (18,8% á móti 8,4%). 

Líkamsþyngdarstuðull og mittismál voru hærri í rannsóknarhópnum auk þess sem meiri líkur 

voru á að unglingarnir í rannsóknarhópnum væru með skert insúlínnæmi (Vääräsmäki o.fl, 

2009). 
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Forvarnir meðgöngusykursýki og fylgikvilla hennar 

Eins og fram hefur komið er offita stór áhættuþáttur meðgöngusykursýki (Hildur Harðardóttir 

o.fl., 2012). Í ljósi þess hve alvarlegir fylgikvillar meðgöngusykursýki kunna að vera er ljóst 

að til mikils er að vinna með aðgerðum í forvarnaskyni. Forvarnir heilsufarsvandamála miða 

að því að koma í veg fyrir heilsufarsvandamál og draga úr fylgikvillum sem þau kunna að 

valda. Forvörnum er skipt upp í þrjú stig; fyrsta stigs, annars stigs og þriðja stigs forvarnir. 

Fyrsta stigs forvarnir felast í að koma í veg fyrir heilsufarsvanda með því að hafa áhrif á 

áhættuþætti í umhverfi einstaklings eða áhættuþætti hjá einstaklingnum sjálfum. Annað stig 

forvarna felst í því að stöðva eða draga úr sjúkdómseinkennum með því að greina þá á 

forstigi, dæmi um annars stigs forvörn eru skimanir. Þriðja stigs forvarnir miða að því að 

draga úr afleiðingum sjúkdóma með viðeigandi meðferð og endurhæfingu 

(Landlæknisembættið, 2009). Gagnrýnisraddir hafa komið fram um hve mikið fjármagn 

innan heilbrigðiskerfisins fari í meðferð sjúkra á kostnað forvarna. Í skýrslu OECD um 

heilbrigðismál árið 2005 var greint frá að aðeins 3% af núverandi gjöldum hins opinbera til 

heilbrigðismála var að meðaltali varið til forvarnarstarfs og opinberra heilsuáætlana. Þessa 

staðreynd ber að líta alvarlegum augum og áherslubreytinga er þörf þar sem forvarnarstarf er 

mun hagkvæmara en aðgerðir vegna lífsstílstengdra sjúkdóma sem þegar hafa þróast (OECD, 

2005). 

Til þess að ná sem bestum árangri í forvarnarstarfi þurfa mismunandi fagstéttir og 

stjórnvöld að vinna saman á heildrænan hátt (Bjerva o.fl., 2003). Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

er meðal annars að hafa áhrif á forvarnir gegn óheilsusamlegum lífstíl, ofþyngd og þeim 

mikla heilsuvanda sem þessi vandamál geta haft í för með sér. Þá búa hjúkrunarfræðingar yfir 

víðtækri þekkingu á heilbrigði sálar og líkama og ættu þannig að vera góð fyrirmynd annarra 

hvað varðar næringu og hreyfingu. Einnig geta hjúkrunarfræðingar tekið þátt í að móta 

aðgerðaáætlanir varðandi offitu (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). 
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 Morisset og samstarfsfólk (2010) báru saman fjölda rannsókna um þyngdarstjórnun á 

meðgöngu í sambandi við meðgöngusykursýki í fræðilegri úttekt og hvort að næringarráðgjöf 

í forvarnaskyni gæti dregið úr áhættu meðgöngusykursýki. Við úttektina kom í ljós offita 

fyrir þungun eykur mjög líkur á meðgöngusykursýki auk þess sem líkur á að þróa 

meðgöngusykursýki virðast vera meiri eftir því sem konan þyngist fram úr hófi á 

meðgöngunni. Út frá niðurstöðum rannsókna sem kannaðar voru í umræddri úttekt var ekki 

hægt að draga ályktun um hvernig næringarmeðferð er árangursríkust fyrir þyngdar- og 

blóðsykurstjórnun á meðgöngu. Þrátt fyrir það þá drógu Morisset og samstarfsfólk þá ályktun 

að fyrirbyggjandi næringarmeðferð geti verið árangursrík til að draga úr áhættu 

meðgöngusykursýki. Rannsakendur ályktuðu þó að frekari rannsókna væri þörf til þess að 

komast að hvernig næringarsamsetning væri best til þess fallin að draga úr áhættu 

meðgöngusykursýki og mikillar þyngdaraukningar á meðgöngu. 

 Luoto o.fl. (2011) könnuðu hvort hægt væri að koma í veg fyrir þróun 

meðgöngusykursýki og háa fæðingarþyngd. Í rannsókninni gengust 2.271 konur undir 

sykurþolspróf við 8. til 12. viku meðgöngu, 399 konur greindust með eðlilegt sykurþol en 

voru samt með að minnsta kosti einn þekktan áhættuþátt meðgöngusykursýki. Hópnum var 

skipt í tvennt; helmingurinn í íhlutunarhóp og helmingurinn í samanburðarhóp. Konurnar í 

íhlutunarhópnum fengu einstaklingshæfða ráðgjöf í forvarnarskyni um líkamsþjálfun, 

mataræði og þyngdaraukningu í alls fimm mæðraskoðunum. Fylgni kvennanna við ráðlagðan 

lífstíl var metin reglulega. Það kom á óvart að fleiri konur þróuðu meðgöngusykursýki í 

íhlutunarhópnum en í samanburðarhópnum. Að öðru leyti var útkoma meðgöngu í 

íhlutunarhópnum betri; að meðaltali var fæðingarþyngd barnanna minni og færri börn 

fæddust óeðlilega stór miðað við meðgöngulengd auk þess sem konurnar í íhlutunarhópnum 

borðuðu heilsusamlegra fæði og stunduðu frekar líkamsþjálfun. 
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Niðurstöður ýmissa rannsókna sem hafa verið gerðar til þess að kanna síðbúin áhrif 

meðgöngusykursýki á barnið hafa leitt í ljós að þau eru í aukinni hættu á að verða of feit, fá 

skert sykurþol og sykursýki síðar á ævinni. Þessar niðurstöður benda til að forvarnaúrræða er 

þörf fyrir börn og unglinga sem urðu fyrir áhrifum of hás blóðsykurs í móðurkviði (American 

diabetes association, 2004; Vääräsmäki o.fl, 2009).  

Hér á landi hefur í raun ekki verið unnið markvisst að forvarnarstarfi fyrir 

meðgöngusykursýki hingað til. Nú er í þróun verkefni innan Þróunarstofu heilsugæslunnar 

fyrir of feitar konur á meðgöngu sem er liður í forvarnarstarfi. Þetta verkefni er hluti af stærra 

verkefni sem innan heilsugæslunnar er gjarnan nefnt Lífstílsverkefnið. Þar er lögð áhersla á 

að fræða of feitar konur um ávinning heilbrigðs lífstíls svo sem gagnsemi heilsusamlegs 

mataræðis, skynsamlegrar hreyfingar og hæfilegs svefns. Verkefnið er enn í þróun en stefnt 

er að því að kynna það fyrir ljósmæðrum innan heilsugæslunnar í haust. Einn af þáttum 

verkefnisins er að tryggja samfellda þjónustu allt frá meðgöngu og út ung- og 

smábarnaverndina þar sem konum og börnum þeirra er veittur stuðningur og eftirfylgni 

(Ragnheiður Bachmann munnleg heimild, 24.apríl 2012).  
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Umræður 

Nú hafa fjöldi greina um meðgöngusykursýki verið lesnar og greindar með tilliti til 

áhættuhópa, skimunarleiða, meðferðar, fylgikvilla og forvarna. Gerð hefur verið fræðileg 

úttekt á heimildum og rannsóknum og ljóst er að saga um meðgöngusykursýki er 

heilsufarsógn bæði fyrir móður og barn sem fyrir áhrifum sjúkdómsins verða. Enn fremur er 

ljóst að hægt er að vinna með ákveðna þekkta áhættu– og forspárþætti sjúkdómsins og 

fyrirbyggja þannig þróun sjúkdómsins og afleiðingar sem hann kann að hafa fyrir móður og 

barn. Lagðar voru fram nokkrar spurningar í inngangi verkefnisins. Hér verður þeim svarað. 

 

Hvaða áhættuþættir auka líkur á meðgöngusykursýki? 

Ýmsir áhættuþættir meðgöngusykursýki hafa verið greindir. Offita hefur verið sett í flokk 

sterkra áhættuþátta fyrir meðgöngusykursýki en líkt og komið hefur fram er offita sífellt að 

aukast og um leið tilfellum meðgöngusykursýki að fjölga. Með hækkandi aldri móður eykst 

áhætta meðgöngusykursýki. Hafi móðir áður greinst með meðgöngusykursýki er hún í 

aukinni áhættu á að fá meðgöngusykursýki aftur. Rannsóknir hafa sýnt að konur sem hafa 

skert sykurþol fyrir þungun (7,8 mmól/L tilfallandi), hafa áður fætt þungbura eða eiga 

ættingja í fyrsta ættlið með sykursýki eru í aukinni hættu á meðgöngusykursýki síðar. Þá eru 

konur af öðrum kynþætti en hvítum líklegri til þess að fá meðgöngusykursýki (Cashion, 

2012). Það er því ljóst að mismikið er hægt að vinna með og hafa áhrif á þekkta áhættuþætti 

og hér var fyrst og fremst fjallað um þekkta áhættu- og forspárþætti sem hægt er að vinna 

með. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli líkinda á þróun meðgöngusykursýki og 

ákveðinna fæðutegunda, hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls áður en þungun á sér stað 

(Dempsey, Butler o.fl., 2004; Zhang o.fl., 2006; Dempsey, Sorensen o.fl. 2004; Morisset 

o.fl., 2010). 
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Offita móður eykur líkur á þróun meðgöngusykursýki og er það mikið áhyggjuefni 

sem vert er að snúa til betri vegar með inngripi. Það má gera með forvörnum í formi fræðslu 

og vitundarvakningar í samfélaginu um ofþyngd og áhrif hennar á meðgöngu og barn. Þannig 

ætti heilbrigðisstarfsfólk að vekja athygli á nýrri þekkingu um áhrif ofþyngdar á meðgöngu 

og barn jafnóðum og hún kemur fram. Það er mat höfunda að markviss umfjöllun um 

vandamálið á sér stað á opinberum vettvangi og til að mynda hefur verið fjallað um 

athyglisverðar rannsóknir um ofþyngd kvenna og áhrif á útkomu meðgöngu í helstu 

fréttamiðlum landsins undanfarna mánuði. Slík umræða er mjög jákvæð og vonandi 

árangursrík. 

Lífstílstengdir sjúkdómar koma flestir hverjir fram á efri árum ævinnar en ungar 

konur  hugleiða líklega sjaldnast að þær séu mögulega í áhættu að þróa með sér 

lífstílstengdan sjúkdóm á barneignaraldri. Ætla má að vitneskja um meðgöngusykursýki og 

áhrif hennar sé ekki nægilega mikil meðal almennings né meðal kvenna í áhættuhóp og þörf 

sé úrbóta og umræðu vegna þess. Niðurstöður áhorfsrannsóknar um lífstíl þungaðra kvenna í 

mjög mikilli áhættu fyrir þróun meðgöngusykursýki sýndu að 50% kvennanna töldu sig ekki í 

neinni hættu á að fá sjúkdóminn og þá töldu 33% kvennanna að þær væru aðeins í lítilli 

áhættu (Harrison o.fl., í prentun). Þetta er athyglisvert og þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa 

út frá niðurstöðum einnar rannsóknar þá staðfestir þetta á margan hátt þá tilgátu að skortur sé 

á þekkingu og að þörf sé á fræðslu og umræðu. Þess vegna, í ljósi ofþyngdar- og 

offituvandans sem þjóðfélagið stendur frammi fyrir, er ljóst að vekja þarf athygli á 

fylgikvillum vandans, þar á meðal meðgöngusykursýki, löngu áður en meðganga hefst. 

Athyglisvert væri að sjá hver staðan er á Íslandi hvað varðar vitneskju almennings og 

áhættuhópa um meðgöngusykursýki, áhættuþætti hennar og fylgikvilla. 

Það vakti athygli höfunda við heimildalestur að rannsóknum ber ekki saman um 

hverjir séu sterkustu áhættuþættirnir fyrir meðgöngusykursýki.  Í erlendri rannsókn Teh og 
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samstarfsfólks (2010) kom fram að aldur hærri en 40 ára, offita og fyrri saga um 

meðgöngusykursýki séu sterkustu áhættuþættirnir. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar benda 

hins vegar á að fyrri saga um meðgöngusykursýki, sykur í þvagi og fjölskyldusaga séu 

sterkustu áhættuþættirnir (Sigríður Sía Jónsdóttir og Hrafnhildur Ólafsdóttir, 2008). Það kom 

á óvart að sykur í þvagi væri flokkað sem áhættuþáttur en ekki einkenni. Einnig vakti það 

undrun að sjá að niðurstöður íslensku rannsóknarinnar flokkaði offitu ekki sem einn af 

þremur sterkustu áhættuþáttunum eins og hefur verið gegnumgangandi í þeim 

rannsóknargreinum sem greindar voru í þessu verkefni.  

 

Hvaða afleiðingar getur meðgöngusykursýki haft á heilsu og líðan móður og barns? 

Áður en vinnsla þessa verkefnis hófst höfðu höfundar heyrt af nokkrum tilfellum 

meðgöngusykursýki í nærumhverfi þeirra og vakti það grun um að tíðni meðgöngusykursýki 

væri að færast í aukana. Okkar óraði þó aldrei fyrir hversu víðtækar og alvarlegar afleiðingar 

sjúkdómurinn gæti haft í för með sér líkt og lestur heimilda hefur leitt í ljós. Það sem kom 

mest á óvart var hversu margar konur fá sykursýki II sem afleiðingu af meðgöngusykursýki, 

en allt að 60% kvenna hafa þróað sykursýki II innan 10 ára eftir að meðgöngu lýkur 

(Bottalico, 2007; Metzger, 2007). Höfundar töldu sig hafa þónokkra vitneskju um áhrif 

sjúkdómsins á nýbura en áttu þó ekki von á því að sjúkdómurinn gæti dregið dilk á eftir sér 

fram á unglingsár og jafnvel fullorðinsár í formi ofþyngdar, skerts sykurþols og sykursýki líkt 

og raun ber vitni (Vääräsmäki o.fl, 2009). 

Líkt og komið hefur fram þá er fæðingarþyngd, tíðni ofþyngdar, offitu og 

efnaskiptasjúkdóma hærri meðal barna sem urðu fyrir of háum blóðsykri í móðurkviði 

(Boney o.fl., 2005; Gillman o.fl., 2003). Að baki þessu geta legið nokkrar ástæður. Hár 

þyngdarstuðull móður er áhættuþáttur fyrir meðgöngusykursýki og um helmingur barna sem 
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verða fyrir of háum blóðsykri í móðurkviði fæðast sem þungburar, auk þess sem erfðir geta 

haft áhrif á ofþyngd barna. Síðast en ekki síst ber að hafa í huga að nokkrar líkur eru fyrir því 

að barnið taki upp svipaðan lífstíl og móðir sín en líklegt er að kona sem er í mikilli ofþyngd 

hugi hvorki vel að mataræði né hreyfingu (Gillman o.fl., 2003). Það er vitað mál að lífstíll 

foreldra hefur áhrif á lífstíl barna þeirra, foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna auk þess sem 

þeir hafa áhrif á það hvort að barnið æfi íþróttir eða ekki, hversu mikinn tölvutíma það fær og 

hvernig mataræði þess er háttað. Það má því draga þá ályktun að aukin tíðni ofþyngdar og 

efnaskiptasjúkdóma meðal barna sem urðu fyrir áhrifum of hás blóðsykurs í móðurkviði 

skýrist ekki eingöngu af erfðum og líffræðilegum þáttum heldur jafnvel fyrst og fremst 

umhverfi þeirra. Stuðningur í formi hvatningar og fræðslu til foreldra barna í áhættu þarf því 

að vera til staðar og mun Lífstílsverkefnið sem er í þróun innan heilsugæslunnar eflaust hafa 

áhrif til góðs fyrir börnin. 

Auknar líkur eru á að konur sem greinast með meðgöngusykursýki þurfi að fæða barn 

sitt með keisaraskurði. Auk þess er framköllun fæðingar eða fæðing með keisaraskurði mun 

algengari hjá konum í ofþyngd og með offitu, en ofþyngd er stór áhættuþáttur fyrir 

meðgöngusykursýki. Velta má fyrir sér hvort sé orsök og hvort sé afleiðing; það er að segja 

hvort orsökin fyrir þörf á keisaraskurði sé ofþyngd konunnar eða þá meðgöngusykursýki sem 

sjúkdómur sem jafnvel kann að vera afleiðing ofþyngdar. Einnig er trúlegt að aukin tíðni 

keisaraskurðar hjá konum með meðgöngusykursýki og konum í ofþyngd gæti að hluta til 

skýrst af því að heilbrigðisstarfsfólk sé vel meðvitað um áhættu hefðbundinnar fæðingar hjá 

umræddum hópi kvenna. Sú áhætta getur falist í axlarklemmu, notkun áhalda og hætta á 

spangarrifu hjá konunni (Cashion, 2012). Það má því vera að gripið sé fyrr til ákvörðunar um 

keisaraskurð hjá þessum hópi kvenna.   
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Hvernig geta hjúkrunarfræðingar komið að forvarnarstarfsemi og eftirfylgni með heilsu 

móður og barns í tengslum við þróun meðgöngusykursýki? 

Í ljósi þess hvaða áhrif meðgöngusykursýki getur haft á bæði móður og barn er mikilvægt að 

fjalla um forvarnir gegn þekktum áhættuþáttum og hlutverk hjúkrunarfræðinga í þeim efnum. 

Höfundar taka undir orð Athukorala og samstarfsfólks (2010) að brýn þörf sé á 

fyrirbyggjandi aðgerðum gegn meðgöngusykursýki bæði fyrir og á meðgöngu. Forvarnir er 

lúta  beint að meðgöngusykursýki ættu að vera á öllum þremur stigum forvarna eins og við á í 

hverju tilfelli. Þannig ættu forvarnir í formi fræðslu og umræðu að beinast að öllum konum, 

óháð áhættu, á barneignaraldri bæði fyrir og á meðgöngu. Líkt og áður kom fram má draga þá 

ályktun af rannsókn Harrison o.fl. (í prentun) að konur í mikilli áhættu séu ekki nægilega 

meðvitaðar um meðgöngusykursýki og þurfi sannarlega á fræðslu um áhættuþætti og 

afleiðingar meðgöngusykursýki að halda til þess að gera sér grein fyrir mikilvægi 

heilsusamlegs lífstíls bæði fyrir meðgöngu og á meðgöngu.  

Það er mjög mikilvægt að huga vel að eftirliti og stuðningi kvenna eftir meðgöngu 

vegna aukinnar áhættu þeirra á þróun sykursýki II. Í klínískum leiðbeininingum um 

meðgöngusykursýki er lagt til að skimað sé eftir sykursýki II um tveimur til fjórum mánuðum 

eftir að meðgöngu lýkur og á eins til þriggja ára fresti eftir það, í samráði við heimilislækni 

(Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Raunin hefur verið sú hér á landi að nánast allar konur 

greinast með eðlilegt sykurþol tveimur til fjórum mánuðum eftir fæðingu. Þess vegna hafa 

sykurþolspróf svo skömmu eftir fæðingu verið lögð niður að miklu leyti en konur eru hvattar 

til þess að gangast undir skimun fyrir sykursýki II með reglulegu millibili í samráði við 

heimilislækni (Þóra G. Ingimarsdóttir munnleg heimild, 26.apríl 2012). 

Ekki má gleyma hugsanlegum afleiðingum fyrir barnið í æsku og á unglingsárum. 

Með stuðningi, hvatningu og fræðslu til fjölskyldna sem kynnst hafa meðgöngusykursýki um 

heilsusamlegan lífstíl teljum við að hægt sé að koma í veg fyrir hvimleiða fylgikvilla 
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sjúkdómsins upp að vissu marki. Lífstílsverkefnið sem er í þróun innan Þróunarstofu 

heilsugæslunnar er stórt framfaraskref hvað meðgöngusykursýki og þjónustu við of feitar 

konur á barneignaraldri almennt varðar. Verkefnið tekur ekki eingöngu til kvenna á 

meðgöngu heldur mun stuðningur og eftirfylgni fyrir konu og barn halda áfram út ung- og 

smábarnaverndina. 

Árangursríkt forvarnastarf krefst samstarfs ólíkra fagaðila. Stofnanir sem hér á landi 

vinna saman að bættri lýðheilsu og forvörnum eru meðal annars sameinað embætti 

Landlæknis og Lýðheilsustöðvar, Heilbrigðisráðuneytið, heilsugæslustöðvar og grunnskólar. 

Á öllum þessum sviðum starfa hjúkrunarfræðingar sem geta haft áhrif. Hjúkrunarfræðingar 

hafa víða aðgang að umræddum hópum og geta nýtt kunnáttu sína til góðra verka, einkum í 

heilsugæslu og grunnskólum landsins.  

Hjúkrunarfræðingar ættu að hvetja allar konur á barneignaraldri, óháð 

líkamsþyngdarstuðli þeirra eða hugleiðingum um barneignir, til heilsusamlegs lífstíls. 

Framsæjar rannsóknir hafa nefnilega sýnt fram á að konur sem hreyfa sig reglulega og borða 

hollan mat fyrir meðgöngu þrói síður meðgöngusykursýki (Chen o.fl., 2009; Dempsey, Butler 

o.fl., 2004; Dempsey, Sorensen o.fl., 2004; Zhang o.fl., 2006;).  
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Lokaorð 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að kanna hvaða áhrif meðgöngusykursýki hefur 

á hina þunguðu konu, barn hennar og heilsu þeirra beggja síðar meir. Jafnframt var 

tilgangurinn sá að kanna hvaða áhættu- og forspárþættir auki líkur á meðgöngusykursýki og 

hvernig heilbrigðisstarfsfólk geti stuðlað að forvörnum til þess að draga úr tíðni vandamálsins 

og fylgikvillum þess. 

Helstu niðurstöður samantektarinnar sýna að meðgöngusykursýki er sjúkdómur sem 

getur haft alvarlegar afleiðingar á móður og barn bæði á meðgöngu og eftir að meðgöngu 

lýkur sé ekki veitt fullnægjandi eftirlit, stuðningur og meðferð. Niðurstöður sýna jafnframt að 

áhættu- og forspárþættir sjúkdómsins eru af ýmsu tagi og ljóst þykir að misjafnt er hversu 

mikið er hægt að vinna með ákveðna áhættuþætti með fyrirbyggjandi aðgerðum. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að skýr tengsl séu á milli offitu móður og þróunar 

meðgöngusykursýki. Flestir geta verið sammála um að vaxandi tíðni ofþyngdar - og 

offituvandans sé vandamál sem þarft er að snúa til betri vegar í ljósi margvíslegra alvarlegra 

fylgikvilla sem vandanum fylgja. Í þessari samantekt var því mikil áhersla lögð á umræðu um 

ofþyngd og offitu sem einstakan áhættuþátt meðgöngusykursýki því það er vissulega 

áhættuþáttur sem hjúkrunarfræðingar geta unnið með í formi stuðnings og forvarna.  Þess ber 

að geta að höfundar þessa verkefnis eru meðvitaðir um það að fleiri áhættuþættir en ofþyngd, 

offita og óheilsusamlegur lífstíll auka líkur á sykursýki og að konur í kjörþyngd geta líka 

fengið meðgöngusykursýki. Í mörgum tilfellum meðgöngusykursýki er jafnvel enginn 

þekktur áhættuþáttur til staðar. 

Hjúkrunarfræðingar geta lagt mikið af mörkum í formi forvarna í þágu vandamálsins í 

framtíðinni. Sennilega er þörf á aukinni umræðu og vitundarvakningu meðal áhættuhópa og í 

samfélaginu öllu um meðgöngusykursýki því komið hefur fram að konur í áhættuhóp telja sig 

margar hverjar vera í lítilli sem engri hættu á þróun vandamálsins á meðgöngu. Áhugavert 
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væri að gera rannsókn á þekkingu Íslendinga á meðgöngusykursýki og áhættuþáttum hennar.  

Með aukinni þekkingu hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks á sjúkdómnum má 

að einhverju marki koma til móts við þá vitundarvakningu sem augljóslega er þörf að okkar 

mati. 

Höfundar verkefnisins ímynda sér að greining á meðgöngusykursýki sé erfið upplifun 

og geti skyggt á þá góðu reynslu sem allar konur hljóta að óska sér á meðgöngu. Forvitnilegt 

væri að fjalla um líðan, upplifun og sálfélagslegar þarfir kvenna sem greinast með 

meðgöngusykursýki en það virðist vera skortur á slíkum rannsóknum enn sem komið er.  

Flestir hjúkrunarfræðingar sinna reglulega sjúklingum með sykursýki í starfi sínu en 

vinnsla þessa verkefnis hefur gefið okkur aukinn skilning á þeim margbreytilega sjúkdómi. 

Samantekt þessi hefur verið lærdómsrík og margt komið okkur á óvart. Það leikur ekki 

nokkur vafi á því að sú vitneskja sem við höfum öðlast við gerð þessa verkefnis mun koma 

sér vel í starfi okkar sem hjúkrunarfræðingar í framtíðinni, einkum og sér í lagi ef 

starfsvettvangur innan heilsugæslunnar eða sambærilegrar heilsuverndar verður fyrir valinu.  
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